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هذا الذي نعيش��ه اآلن.. هنا، ماذا يكون؟ هكذا أتساءل، وهكذا أجيب نفسي 
أو أجيب س��ؤال هذه اللحظ��ة التاريخية من عمرنا وأق��ول: هو مهرجان أواَل 
مهرجان للمس��رح ثانيًا، هو عربي داخل التاريخ العربي، وفي فضاء الجغرافيا 
العربي��ة ثالثًا، وهو بهذا لق��اء فكري – وجداني- روحي عن��د ملتقى الطرق، 
والذي تمثله مدينة تحمل اسم القاهرة، مدينة يتسع قلبها كل الناس، ولقد 
تحول��ت بفضل ه��ذا المهرجان إلى مؤتم��ر فكري جمالي من أجل الس��ؤال 
والتس��اؤل وطرح القضايا الحقيقية، وما أجمل أن نرى الشباب العربي يخرج 

من الكواليس المظلمة إلى المس��ارح المكش��وفة والمض��اءة، وأن يعبر 
ع��ن قضاياه ب��كل حرية، وأن ينجزها في مش��روعنا النهض��وي الكبير، 

وأن يك��ون قوة افتراضية جميلة ونبيلة، وأن يس��اهم في بناء الوطن 
الجديد، وفي إيجاد اإلنسان اآلخر الممكن الوجود، أي اإلنسان العالم، 
الفاهم والمفكر والحكي��م والفاعل والمتفاعل والحر والحي والصادق 
والش��فاف.. الذي يؤمن باالجتهاد، وبالحق في االختالف، وبالحق في 

الخطأ الذي ال يفس��د القيم الرمزية الكبرى، والتي ال يمكن أن تتحقق 
جماليات الوجود والحياة إاّل بها وفيها.

وإذا كانت السياس��ة، في عالمنا العربي، لم تس��تطع أن توحدنا، فإن بإمكان 
المس��رح أن يفع��ل ذلك، وهذا المهرجان أكبر دليل عل��ى أن الفن هو الحل، 

عل��ى أن مؤتم��رات هذا المهرج��ان يمكن أن تضعنا ف��ي صلب اللحظة 
التاريخية، وأن تجعلنا نقبض على الزمن الضائع.

ألف تحية وتحية للهيئة العربية للمسرح، التي جمعت في زمن التفرقة، والتي 
هي اليوم بيت من ال بيت له، وهي صوت من ال صوت له، والتي أقنعتنا بأنه 
ال يمكن أن نعيش إنسانيتنا.. بشكل كامل وحقيقي - إاّل بالفن وفي الفن، أو 
في مجموع هذه الفنون التي يتضمنها المس��رح، ولهذا فإنه يكون من حقنا 

أن نقول: المسرح هو الحل.

المسرح هو الحل
د. عبدالكرمي برشيد

افتتاحية
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كتب - محمود الحلواني

»ساللم يعقوب«..   

مخرج العرض: الجسد لغة يتحدثها ويفهمها كل البشر

األردني  العرض  مخرج  مسعود  الحاكم  د.  قال 
»ساللم يعقوب« الذي يلتقي به جمهور مهرجان 
نتاج  العرض  إن  الثالثاء،  اليوم  العربي  المسرح 
ونقابة  للمسرح  العربية  الهيئة  بين  توأمة 
المهرجان  في  شارك  وإنه  األردنيين،  الفنانين 
تم  عروض  عشرة  ضمن  »رام«  األخير  األردن��ي 
اختيارها من بين 45 عرضا تقدمت للمهرجان، 
جوائز  عدة  على  حصل  العرض  أن  إلى  مشيرا 
جماعي  عمل  أف��ض��ل  منها  ال��م��ه��رج��ان  ف��ي 
متكامل وجائزة السينوغرافيا، فضال عن تتويجه 

بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي.
وأضاف مسعود في المؤتمر الصحفي الذي أقيم 
صباح أمس االثنين 14 يناير الحالي، وحضره من 
والموسيقي  الشاعر،  عماد  الممثل  العمل  فريق 
عالم  حول  يدور  العرض  أن  مطرية،  الرزاق  عبد 
فيزيائي متفرغ لعمله ومنعزل، توصل إلى اختراع 

فيزيائي هو »ساللم يعقوب«.
طاقاته  يعطل  بما  ي��واج��ه  أن��ه  إل��ى  وأش���ار 
ومشروعاته العلمية، ويالقي عقبات شديدة من 
المجتمع الذي يعيش فيه تبدأ من بيته، فيتحول 
المحبط  المجتمع  هذا  من  انتقامية  أداة  إلى 
أن  على  مشددا  التفكير،  ولحرية  للعلم  والقامع 
بيئة  إليجاد  يسعى  األخير  الفعل  بهذا  العرض 
مناسبة لإلبداع تتيح فرصا للجميع ألن يقدموا ما 

لديهم من إبداع علمي وفكري.
في  المخرج  قدمه  الذي  الجمالي  االقتراح  وعن 
خالله  طرح  بصريا،  نصا  يقدم  إنه  قال  العرض، 
وتختزل  تشرح  مشاهد  في  اإلخراجية  رؤيته 

لغات  م��ع  الجسد  لغة  تضافر  عبر  الحكاية 
المسرحية  العناصر  وبقية  واإلضاءة  الموسيقى 

األخرى.
العرض،  فريق  أعضاء  أحد  الشاعر  عماد  الفنان 
حقل  إلى  ينتمي  عادة  المسرحي  النص  إن  قال 
يحوله  فإنه  المخرج  له  يتعرض  وحين  األدب، 
بتنفيذ  يقوم  ال  المخرج  أن  مؤكدا  لنص عرض، 
النص األدبي، إنما يصنع نصه هو مستندا على 

النص األدبي.
وعن أسباب مشاركته، قال: ألنها تجربة جديدة 
بمسرح  أسميه  ما  إلى  أميل  حيث  لي،  بالنسبة 
الحكاية عن طريق  فيه سرد  يتم  الذي  الصورة، 
السينما،  من  اقترابا  أكثر  األمر  ليصبح  الصورة، 

ولكن بلغة وشروط المسرح.
أضاف الشاعر أن هذا النوع من المسرح ال يحتمل 
الوسطية، فإما أن ينجح تماما إذا ما قدم بشكل 
شيئا  يقدم  لم  إذا  تماما  يسقط  وإم��ا  متقن، 
الصورة  إلى أن ضوابط مسرح  منضبطا، مشيرا 
المسرح  من  وحساسية  تعقيدا  وأكثر  أعلى 
الدرامي الذي يعتمد على نص لغوي. أشار أيضا 
عن  بحثا  اللهاث  حد  إلى  دائما  يسعى  أنه  إلى 
فيها،  المشاركة  أجل  النوع، من  تجارب من هذا 
وهو ما حققه له هذا العرض، ال سيما وأن مخرجه 

على درجة عالية من التمكن والعلم والثقافة.
مطرية،  الرزاق  عبد  العرض  موسيقى  مؤلف  أما 
فقال إنها فرصة جيدة بالنسبه له كموسيقي أن 
الجلوس  على  اعتاد  التي  المنصة،  على  يجلس 
ومؤلفين  ممثلين  م��ن  المسرحيون  عليها 

عن  يتحدث  ألن  مهمة  وف��رص��ة  ومخرجين، 
الموسيقى  أن  إل��ى  مطرية  أش��ار  الموسيقى. 
عنصرا  تعد  المسرحية  العروض  من  الكثير  في 
ثانويا، حيث تستخدم إما كفاصلة من الفواصل 
بدور  يليق  ال  ما  وهو  والختام،  االفتتاحية  في  أو 
الموسيقى في عرض  إلى أن  الموسيقي، مشيرا 
»ساللم يعقوب« تعد عنصرا مهما ولغة أساسية 
أن عروض  اإلخراجية، مضيفا  الرؤية  في صياغة 
الموسيقى  لتلعب  أوس��ع  فرصة  تتيح  الصورة 
دورا أكبر ورئيسي في العرض، عكس النصوص 

األخرى.
قال  الصورة،  عروض  بنخبوية  سؤال  على  وردا 
مخرج ومؤلف العرض د. الحاكم مسعود إنه بحث 
الفضاء  عالقة  لدراسة  المنطقة وسعى  في هذه 
 15 نحو  الصين  في  وأقام  بالمتفرج،  الدرامي 
عاما، وهم الذين يمتلكون تقنيات جسدية عالية 
يفهم  ال  جمهور  يوجد  ال  بأنه  بحثه  من  وخرج 
يمتلك كل  للجميع، حيث  الجسد تصل  لغة  وأن 
شخص مرجعيات ومخزونا ثقافيا يفهم من خالله 

ما يقدم له من صور وانفعاالت جسدية.
على  اللغة  إن  الشاعر  عماد  الممثل  قال  فيما 
للتلقي  تعد عنصرا معوقا  التواصل  أهميتها في 
صناع  بين  اللغوي  لالختالف  نظرا  المسرح،  في 
العرض والكثير من المتفرجين، بينما تشكل لغة 
الجسد لغة عالمية وإنسانية تصل للجميع، حيث 
تحاول بلورة التعبير اإلنساني في انفعاالت مكثفة 
كما هي في الحياة، ومن ثم يصبح وصولها لعدد 

أكبر وفئات بشرية أوسع.
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كتب - باسم عادل
وجه عمرو حسان مخرج العرض المصري »الحادثة«، 
الشكر للهيئة العربية للمسرح على مشاركته ضمن 
فعاليات مهرجان المسرح العربي، حيث يشارك في 
له،  األول  المسار  ضمن  األولى  للمرة  المهرجان 
جائزة  على  المقبلة  المرات  في  ينافس  أن  متمنيا 

السلطان بن محمد القاسمي.
وأكد خالل المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح أمس 
اإلثنين 14 يناير الحالي، أن العرض شارك من قبل 
في مهرجان نقابة المهن التمثيلية وحصد 6 جوائز 
في المهرجان، هي: أفضل )عرض - إخراج - ممثل - 
ممثلة – إضاءة – دراما حركية(، مما أهله إلى إعادة 
الفني  بالبيت  الغد  مسرح  فرقة  قبل  من  إنتاجه 
للمسرح وهو من أكبر المؤسسات اإلنتاجية بمصر، 
اإلخراج  مجال  في  له  األولى  التجربة  هذه  وتعتبر 
االحترافي والقت ردود فعل إيجابية جدا واستحسانا 

من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.
العالي  المعهد  في  تخرجه  منذ  أنه  حسان  وأضاف 
للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد عام 2012، 
العمل  خالل  من  موهبته  صقل  إلى  يسعى  وهو 
كمساعد إخراج في الكثير من العروض حتى يمتلك 
إدارة  على  القدرة  لديه  لتتشكل  المخرج  حساسية 

فريق عمل يقوده إلى إنتاج عرض بشكل متكامل.
لينين  الكبير  الكاتب  تأليف  العرض  أن  إلى  وأشار 
منصور،  مصطفى  من  كل  بطولة  ومن  الرملي، 
ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، ومجموعة أخرى من 
باالستعراضات  قاموا  الذين  والراقصات  الراقصين 
على  كبيرة  فترات  عملوا  حيث  الحركية،  والدراما 

النص بهدف الوصول إلى الشكل النهائي للعرض.
وصياغة  القهر  فكرة  على  يقوم  العرض  أن  وذكر 
حالة  على  يقوم  فالنص  بالمقهور،  القاهر  عالقة 
بخطفها  يقوم  المراة  رجل  قهر  في  تتمثل  نفسية 
إرغامها  في  ويبدأ  يملكها  فيال  في  لديه  وحبسها 
على حبه وأن تمهله فرصة مدتها شهر فقط حتى 
يتاح لها أن تتعرف عليه جيدا، فقد تقع في غرامه 
في تلك الفترة القصيرة، ومع تطور الحدث تنعكس 
إلى  للمرأة  الرجل  من  القهر  لعبة  وتتبدل  األمور 
أبدية  القهر هي عالقة  تيمة  وكأن  تماما،  العكس 
ال تنتهي أبدا، فالمقهور يتماهى مع القاهر إلى أن 

يتحول إلى قاهر جديد.
نص  إلى  شاب  كمخرج  توجهه  حول  سؤال  وفي 
ُكتب منذ أكثر من عشرين عاما بدال من البحث عن 
هذا  أخرج  أجاب:  شباب،  لُكتاب  معاصرة  نصوص 
النص من قبل الفنان عصام السيد وقام بالتمثيل 
وأنه  كامل،  وعبلة  الباقي  عبد  أشرف  النجمان  معه 
العرض  هذا  فيها  شاهد  التي  األولى  اللحظة  منذ 
تأثر به كثيرا وعزم على تقديمه يوما ما وفق رؤيته 
الفنية الخاصة، وهو ما تحقق له بالفعل حيث كان 
اإلخراجية  بالرؤية  التأثر  عدم  على  تماما  حريصا 
األولى للعرض، وخصوصا أن النسخة األولى كانت 

مدة عرضها نحو 3 ساعات.
وتابع حديثه: وفقا لمتطلبات العصر وظرفه الزمني 
المختلف، كان ال بد من اختصار النص كثيرا حتى 
يتم تكثيفه وتركيزه وعرضه في مدة ساعة واحدة 
من  للحذف  حلول  عن  البحث  بدأت  ولذلك  فقط، 

المثال  فعلى سبيل  دراميا،  به  اإلخالل  النص دون 
الذي  بالكامل،  النص  في  األول  المشهد  حذفت 
عنه  واستعضت  بالشخصيات،  للتعريف  يمهد 
أوضحت  ونصف  دقيقة  لمدة  قصير  فيلم  بعرض 
عملية الخطف ليبدأ بعدها الحدث مسرحيا والفتاة 
نحو  الحدث  بعدها  لينطلق  الفيال  في  موجودة 

التكشف والتعرف.
عمد  السينوغرافيا  مستوى  على  أنه  إلى  وأش��ار 
مكان  إلى  الحدث،  مكان  وهي  الفيال،  تحويل  إلى 
الحركية،  بالدراما  األمر  بالسجن، ودعم ذلك  أشبه 
فالحدث به الكثير من التشويق الذي يدفع الجمهور 
على  ليتعرف  النهاية  حتى  أماكنه  في  التسمر  إلى 

نهاية تلك المرأة التي تم اختطافها.
أن  في  العرض  بطلة  ياسمين سمير  معه  واتفقت 
عندما  زمن  منذ  بها  تأثرت  حيوية  حالة  العرض 
التي  العرض ألول مرة في نسخته األولى  شاهدت 
شخصية  مع  تماهت  وأنها  السيد،  عصام  قدمها 
كامل،  عبلة  بأداء  كثيرا  وتأثرت  المخطوفة  المرأة 
وعندما عرض عليها المخرج الدور وافقت عليه على 

الفور.
المقارنة  يتم  أن  من  مخاوفها  حول  حديثها  وفي 
توقفت  أنها  أجابت  كامل،  عبلة  وأداء  أدائها  بين 
حتى  المسرحية  مشاهدة  عن  كبيرة  فترة  منذ 
تنساها وتنسى أداء عبلة كامل، وبدأت تتعامل مع 
النص  فقرأت  مرة،  ألول  تقرأها  وكأنها  الشخصية 
وفقا  جديد  من  الشخصية  تحضير  وبدأت  األصلي 

للرؤية التي وضعها المخرج عبر معالجته الفنية.

تأثرنا كثيرا بالكبير عصام السيد
فريق عرض »الحادثة«:
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بالفائزي��ن  للمس��رح،  العربي��ة  الهيئ��ة  احتف��ت 
بمس��ابقتي التأليف المس��رحي للكب��ار، والتأليف 
المس��رحي الموج��ه لألطف��ال، وأعل��ن الكات��ب 
والمخرج المس��رحي غنام غنام، مس��ؤول اإلعالم 
بالهيئ��ة، ع��ن أس��مائهم، وذل��ك ف��ي المؤتمر 
الصحفي الذي أقيم ظه��ر أمس اإلثنين 14 يناير 
الحالي ضمن فعاليات المهرجان العربي للمسرح.

ف��از بجائز الن��ص المس��رحي الموج��ه للكبار في 
المركز األول نص »طسم وجديس« للكاتب أيمن 
هشام محمد حس��ن »مصر«، وفاز بالمركز الثاني 
نص »كف��ن الب��روكار« للجزائري محم��د األمين 
بن ربي��ع، بينما حص��ل على المرك��ز الثالث نص 
»المش��هد األخير في وداع الس��يدة«، للس��عودي 

إبراهيم الحارثي.
أم��ا جوائز النص المس��رحي الموجه لألطفال فقد 
حصل نص »قمقم مارد الكتب« على المركز األول 
وه��و للكاتب الجزائري يوس��ف بعلوج، فيما حصل 
عل��ى المركز الثاني ن��ص »إبر ليس��ت للتطريز« 
للمغربي هشام ديوان، وحصل على المركز الثالث 
مكرر كل من نص »مدينة النانو« للجزائرية كبزة 

مباركي، والمصري محمد كسبر.
كم��ا أعل��ن اإلعالم ف��ي الهيئة العربية للمس��رح 
عن أس��ماء لجنتي تحكيم المس��ابقتين وهم: بدر 
مح��ارب من الكويت، ومحم��د العوني من تونس، 

واألردني ه��زاع البراري، في مس��ابقة الكبار، فيما 
تكونت لجنة تحكيم النص الموجه للصغار من د. 
زهرة إبراهيم من المغرب، وحسين على هارف من 

العراق، والمصرية فاطمة المعدول.
ودعا غنام غنام، خ��الل المؤتمر، الفائزين وأعضاء 
لجان التحكيم للحديث لوس��ائل اإلعالم المصرية 

والعربية التي تابعت المؤتمر.
ق��ال إبراهيم الحارثي الفائز بالمركز الثالث لجائزة 
النصوص الموجهة للكبار، إن نصه استلهم قصة 
سيدنا إبراهيم عليه السالم، وكيف أنه ترك زوجته 
وطفل��ه الصغير بوادٍ غي��ر ذي زرع ومضى عنهما، 
مش��يرا إلى أنه اعتمد على ما ورد من أحداث هذه 
القص��ة في الكتاب المق��دس، وانطلق من القرآن 

الكريم لمعالجتها.
أما ع��ن التكنيك المتب��ع في كتاب��ة النص، فقال 
الحارثي: حاول��ت االعتماد عل��ى الجملة الومضة، 
ش��ديدة الكثاف��ة، وتنميته��ا بش��كل تصاع��دي، 
منذ ب��دء القصة وحت��ى تتمتها، وقم��ت بتصعيد 
الدراما من خالل الشخصيات، مشيرا إلى أنه صنع 

»ديودراما« تقوم على شخصين.

وعن توقعاته لآلفاق التي يمكن أن يفتحها أمامه 
فوزه بالنص، أش��ار إلى أنه اتفق بالفعل مع مسرح 
العين اإلماراتي على إنتاجه ومحاولة المشاركة به 
في أيام الش��ارقة  2019وأن النص قرئ أكثر من 
مرة من مخرجي��ن أردنيين كمجد القصص، ومن 
مغارب��ة أيضا، كما توقع الحارث��ي أن يفتح له هذا 
الف��وز آفاقا جديدة، مش��يدا ب��دور الهيئة العربية 
للمس��رح في تقديم الكتاب العرب وإتاحة الفرصة 
أم��ام نصوصهم ألن ترى وتق��رأ، وتقدم كعروض 

أيضا.
فيما ق��ال الجزائري محمد األمين ب��ن ربيع الفائز 
بالمرك��ز الثان��ي إن نصه »كفن الب��روكار« يجمع 
بين متناقضين، مش��يرا إلى أن الكفن يش��ير إلى 
الموت، فيما يش��ير الب��روكار إل��ى القماش الذي 

يدخل في صناعة المالبس الملكية.
أض��اف أن النص يقوم على اس��تدعاء ش��خصيات 
م��ن التاري��خ وإلقاء األس��ئلة حول ماهي��ة التاريخ 
والش��خصيات التاريخية، وتدور األسئلة كلها حول 
ن��زع القداس��ة عن الش��خصيات التاريخي��ة، وعن 
التاريخ نفسه، وألمح الكاتب إلى أنه استدعى أيضا 
إحدى الشخصيات النسائية من التاريخ ليقول من 
خاللها إن المرأة فاعلة، وصانعة للتاريخ، ربما أكثر 

من الرجال، وإنها ليست أداة.
وع��ن تكنيك النص قال األمي��ن إن أحداثه تتطور 

ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي

احتفاء بالفائزين في التأليف المسرحي للكبار واألطفال

الفائزون: سعداء بالجوائز 
وتضعنا أمام مسؤولية كبيرة
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م��ن داخله ووفق��ا لحركة الش��خصيات، من خالل 
الحوار، معتبرا أن الحوار هو الركيزة األساسية التي 
تط��ور األحداث وتكش��ف عن دواخل الش��خصيات 
لذلك فقد س��عى ألن تكون معمق��ة حتى يمكنها 

إقناع القارئ، والمشاهد فيما بعد.
أما المصري أيمن هش��ام الفائ��ز بالجائزة األولى 
ف��ي مس��ابقة الن��ص الموج��ه للكب��ار، فق��ال إن 
نصه »طس��م وجدي��س« يعالج فكرية االنقس��ام 
والعصبي��ة العربي��ة المزمنة والقديم��ة، حتى إن 
بعض القبائل العربية قضت على نفسها بنفسها، 
مشيرا إلى سعادته بفوز نصه في المسابقة وقدم 
الش��كر للهيئة العربية للمسرح على أن أتاحت له 

هذه الفرصة للمشاركة والفوز.
أشار أيضا إلى أنه حاصل على ليسانس دار العلوم، 
وله تجارب س��ابقة في التأليف واإلخراج الجامعي، 
وعن التكني��ك الذي وظفه لكتاب��ة النص قال إن 
الدراما لم تستغرق وقتا طويل، إنما اللغة هي من 
أخذت جه��دا ووقتا حتى تناس��ب الفترة التاريخية 

وتناسب جمهور اليوم.
وأعرب التونس��ي محمد العون عضو لجنة تحكيم 
مس��ابقة الكبار عن س��عادته بالمشاركة في لجنة 
التحكيم، مشيدا بالكثير من النصوص المشاركة، 
ومش��يرا إلى أن أكثر من 20 نصا كانت تس��تحق 
المنافس��ة لجودتها لوال بعض المشكالت التقنية 
البس��يطة ف��ي صناع��ة الدرام��ا، وأش��اد الع��ون 
بالنص��وص الفائزة مؤك��دا أنها تعامل��ت دراميا 
مع محور التس��ابق بش��كل به الكثي��ر من الجودة 
واإلتقان، واستطاعت أن تتعامل مع التراث بشكل 
متعدد ومتنوع ونجحت ف��ي صناعة بنيات درامية 

منضبطة.
وقالت الكاتب��ة الجزائرية كب��زة مباركي الحاصلة 
عل��ى الجائ��زة الثالثة مك��رر في مس��ابقة النص 
الموج��ه لألطف��ال، إن نصه��ا »مدين��ة النان��و« 
ينطلق م��ن التراث ويس��عى لألخذ بي��د األطفال 
نح��و المس��تقبل، وأنه ي��دور ح��ول مجموعة من 

األطفال العرب يجتمعون معا في ملتقى إلكتروني، 
يتبادلون خالله النقاش العلمي في مختلف العلوم، 
طامحين للوصول إلى مدينة النانو في المستقبل.

أش��ارت إل��ى أن النص يس��عى لتحري��ض الطفل 
العنكبوتي��ة  الش��بكة  اس��تخدام  عل��ى  العرب��ي 
اس��تخداما إيجابيا، كما فع��ل األطفال في العرض 
وه��م ينطلقون نح��و االبت��كار وتش��كيل مدينة 

المستقبل.
أما المصري محمد كس��بر الحاصل عل��ى الجائزة 
الثالثة مناصفة، فقال إن الجائزة جاءت في وقتها، 
وقد أوش��ك على اتخاذ قرار بعدم كتابة المس��رح 
والتفرغ للرواية، مشيرا إلى أن النص يتناول قصة 
طفل يتعرض لالضطه��اد والتهميش من بعض 
زمالئه، غي��ر أن وال��ده يمنحه قلم��ا، يفتح أمامه 
عالما مس��حورا، مشيرا إلى أنه يحاول التأكيد على 
أهمي��ة القل��م في إكس��اب اإلنس��ان القيمة. قال 
كس��بر أيضا إن��ه يكتب الرواية ويعم��ل في النقد 

السينمائي.
فيما أعرب يوس��ف بعل��وج الحاصل عل��ى المركز 
األول وصاح��ب ن��ص »قمق��م م��ارد الكتب« عن 
س��عادته بفوزه بالجائزة، وأن كتابته للطفل تؤتي 
ثمارها بالنسبة له، مشيرا إلى أن هذه هي الجائزة 

العربية األولى التي يحصل عليها.
أض��اف أنه يغ��ار على الت��راث العرب��ي حينما يراه 
مس��تباحا عب��ر الكثير من القن��وات المنتجة، التي 
تعرض��ه دون مراعاة لهويت��ه وجغرافيته، وضرب 
مث��ال عل��ى ذل��ك بديزني، وق��ال إن��ه انطلق إلى 

الكتابة وهو يحمل هذا الهم.
أشار بعلوج إلى أن نصه الفائز هو النص الرابع له 

ف��ي الكتابة للطفل، وإنه ح��اول أن يكون متوافقا 
ج��دا م��ع المحور ال��ذي حددت��ه الهيئ��ة العربية 
للمسرح، وهو االشتباك مع الموروث من أجل إنتاج 

نصوص جديدة ومتجددة.
ومن لجنة تحكيم مس��ابقة النص��وص الموجهة 
لألطفال أشارت الكاتبة المصرية فاطمة المعدول 
إل��ى مش��كالت الكتاب��ة للطفل الت��ي تخضع إلى 
رقاب��ة اجتماعية صارمة تريد توجيهها باس��تمرار 
من خالل معايير أخالقية غير فنية، حيث ال يس��مح 
المجتمع بأي مش��اعر غير تقليدي��ة، وينظر إلى ما 

يقدم للطفل باعتباره نوعا من الوعظ.
أش��ارت إل��ى أن عددا م��ن النص��وص المتقدمة 
كتبت بروح السرد القصصي وليس بروح المسرح 
الدرامي، وأضافت المعدول: إنها سافرت إلى المجر 
وشاهدت ما يقدم هناك لألطفال فأصابها الذهول 
من جرأته، معلقة على ذلك بأن كاتب المسرح في 
بالدنا »ضهره مكس��ور« المطل��وب منه أن يقدم 
مجتمعا من المالئكة، لذلك جاء الش��عور الداخلي 
في األعم��ال التي حكمتها ضعيفا، وطالبت الهيئة 
العربية للمس��رح بعمل ورش للكتابة المس��رحية 

للطفل.
فيم��ا ش��كرت د. زه��رة إبراهي��م، م��ن المغرب، 
الهيئ��ة العربية للمس��رح عل��ى أن وضعت ثقتها 
فيها للتحكيم في مثل هذه المس��ابقة، الفتة إلى 
أهميته��ا في أن أطلعتها عل��ى اإلبداع في مختلف 

الدول العربية.
أضاف��ت: يؤلمن��ي بعد أن ش��اهدت كل هذا الكم 
من اإلبداع الش��بابي أن تقوم الشارقة وحدها من 
خالل الهيئة العربية للمسرح برعاية الفنون كلها، 
وقد كنت أتمنى أن تق��وم بمثل هذه األدوار أكثر 
من دولة عربية، حتى تتسع دائرة استيعاب كل ما 

يقدم من إبداع يستحق العناية والرعاية.
أشادت زهرة بالكثير من النصوص المتنافسة في 
المسابقة، خاصة الفائزة منها حيث قدمت تيمات 
يمكن العمل عليها لرؤي��ة الذات ومحاولة تقريب 

التراث إلى التكنولوجيا، ومنح كل ذلك للطفل.
وقدم الكاتب العراقي حس��ين عل��ى هارف التحية 
للهيئة العربية للمس��رح وللفائزين في المسابقة، 
مش��يرا إل��ى أن مس��ابقة الطفل هي المس��ابقة 
األهم، وأن هذا التراكم من المسابقات سينتج بعد 
س��نوات قليلة جيال مس��رحيا يمتلك أدواته ويعي 
أهداف��ه، مؤكدا أن الهيئة العربية بما وضعت من 

معايير تحكيمية سهلت مهمة المحكمين.
أضاف هارف أن مجتمعنا ال يزال يتعامل مع الطفل، 
وما يقدم له، بمنطق الوصاية والتلقين، مش��ددا 
عل��ى أن علينا تغيي��ر هذا النم��ط، واالعتماد أكثر 

على التعلم من الخطأ وعلى إيجاد القدوة.
وع��ن الفائزين قال إنه��م قدموا أف��كارا مبتكرة، 

وصاغوها دراميا بعناية شديدة.

المحكمون: الهيئة العربية للمسرح 
تكتشف جيال جديدا من الكتاب 

وتضعهم على الطريق
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أشكال وتطور المسرح الغنائى

أي��ام  راب��ع  الجلس��ة األول��ى ف��ي  تناول��ت 
المحاور الفكرية موضوع »المس��رح الغنائي 
واالس��تعراضي أشكاله وتطوره وخطابه« أثر 
المسرح الغنائي في تطور الموسيقى العربية 
حي��ث قدمت د. ياس��مين فراج ورق��ة بحثية 
حول المس��رح الغنائي ف��ي مصر من 1905 
وحتى 1952 فيما قدم د. أيمن صبحي ورقة 
بحثية حول دور س��يد دروي��ش وزكريا أحمد 
ف��ي تطوير الموس��يقى العربي��ة عن طريق 
المسرح الغنائي، في النصف األول من القرن 

العشرين. 
وبدأت د. ياس��مين ف��راج حديثه��ا بإطاللة 
عل��ى المس��رح الغنائي في مص��ر حيث قالت 
:«إن المس��رح الغنائ��ي ف��ي مص��ر ق��د تأثر 
بالسياق المجتمعي، وهناك عدد من األنماط  
المجتمعية التي انعكس��ت آثارها على ش��كل 
ومضمون الموسيقى وأس��اليب الغناء وحتى 
هيئة المطربي��ن والملحنين الذين أسس��وا 

وطوروا المسرح الغنائي.
المسرح الغنائي بين حجازي ودرويش

وأش��ارت فراج إلى أهم سمات مدرسة الشيخ 
سالمه حجازي في المس��رح الغنائي حيث إن 
معظم أغانيه كانت قصائد وسنجد أن حوالي 
34.29% من إجمال��ي ألحانه كانت قصائد، 
وكلنا نعلم أن سيد درويش هو من قام بعمل 
أغاني الطوائف، وهم العمال والفالحين، وما 
تم اكتشافه هنا أن إرهاصات أغاني الطوائف 
ظهرت في مس��رح س��المة حج��ازى وأبرزها 
أغنية النشالين من مقام الجاهركا، في رواية 
س��ارقة األطفال 1906، ولكنها لم تتأكد إال 
مع أغاني سيد درويش، وذلك لطبيعة ألحان 
سيد درويش التي تعلق بأذن المتلقي أسرع 
من سالمة حجازي، وذلك ألن مدرسة سالمة 
حج��ازى تعتم��د عل��ى اس��تعراض المهارات 
الصوتي��ة والتلحينية، ولذلك س��نجده دائما 
يضع اللحن وبه مساحة للتطريب، وهذا الذي 

لم يفعله س��يد درويش، ولهذا كانت أغانيه 
أسرع في االلتصاق بأذن المتلقي. 

وأوضح��ت ف��راج خ��الل ورقته��ا البحثية عن 
اختيارها ل�»س��يد درويش« وه��ذا ألنه رائد 
الموس��يقى الدرامية في المس��رح المصري، 
كما أن س��يد درويش ق��دم األغنية الوطنية 
بأنواعه��ا س��واء كانت قومية أو سياس��ية أو 
أناشيد، واتسم غناء سيد درويش بالتعبيرية 
على حس��اب التطريب، وهذا م��ا جعله قريبا 

من أذن الجمهور. 
منيرة المهدية تؤسس للمسرح 

النسوي
كم��ا تطرقت د. ياس��مين ف��راج أيض��ا إلى 
مس��رح منيرة المهدية حيث قالت إن مسرح 
منيرة المهدية أسس للمسرح النسوي، وهذا 
يرج��ع لنجاح فرقة منيرة المهدية التي قامت 
بإدارتها بنفس��ها منذ ع��ام 1916، ودفعت 
ليقدموا    والمترجمين  المسرحيين  المؤلفين 

سمية أحمد

الملتقى الفكري..
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موضوعات درامية ذات طابع نس��ائي لتكون 
بطلته��ا امرأة بدءا من عام 1917، وس��نجد 
عددا من العروض المسرحية مثل الغندورة، 
وع��اوزه أفهم، والمظلوم��ة، وحرم المفتش، 
وحمات��ي وكي��د النس��ا... إل��خ كم��ا قدمت 
العدي��د م��ن المس��رحيات المترجم��ة مثل 
المرأة الطروب، وكارمن تاييس، وروزينا التي 

ترجمها فرح أنطون.
وكان��ت الفرقة الموس��يقية لمنيرة المهدية 
الت��ي كان��ت تتكون م��ن ثالثة أش��كال من 
آالت التخ��ت والفرق��ة الموس��يقية والفرق��ة 
العس��كرية، والت��ي س��ميت في ه��ذا الوقت 
ب�»الفرقة الموس��يقية« وكان هذا سبق لها، 
كم��ا أنها تعتب��ر أول مخرجة مس��رحية حيث 

قامت بإخراج مسرحيتين.
زكريا أحمد وطني مهووس بالعلم 

وب��دأ د. أيم��ن صبحي كلمته بفق��رة غنائية 
حي��ث ق��دم مجموع��ة م��ن األغان��ي باللغة 
الصيني��ة واليابانية والهندية واألندوس��ية، 
وهذا لتوضيح مزايا الموسيقى العربية، وبها 
أش��ياء تحت��اج إلى الع��الج مث��ل »التالصق« 
و«التماث��ل«، كم��ا أنه يفتقد إلى ما يس��مى 
الحيوية الراقص��ة المتطورة المغناة لأللحان 
مث��ل النم��وذج الياباني والنم��وذج الصيني 
والهندي، وهو الشيء الذي دلل عليه ببعض 
النم��اذج من األغاني الصينية واليابانية التي 

قام بغنائها وسط الحضور.
وتاب��ع صبح��ي حديثه عن موس��يقى س��يد 
درويش حيث قال إن س��يد درويش أصر على 

أن يأتي إلى القاهرة وتأثر بش��كل كبير بفرق 
الباليه التي كانت تأتي إلى القاهرة. 

أثر الوازع الديني في المسرح 
الموسيقي

وتابع صبحي أن سيد درويش نشأ من نبت 
اإلحساس الديني حيث إننا بوصفنا شرقيين 
لدين��ا وازع دين��ي كبير، ولذل��ك أتصور أن 
المسرح الغنائي سيستمر مدى الحياة، ألنه 

يعطي مساحة لتأكيد الوجدان. 
 كم��ا تح��دث صبحي أيض��ا عن إس��هامات 
الشيخ زكريا أحمد في المسرح الغنائي وكيف 
كان ل��ه تأثير ف��ي ث��ورة 1919 حيث قال: 
تغلب الش��يخ زكريا أحمد على مشكلة تحجر 
المعاني في الموس��يقى والغناء العربي عند 
الهجر والصدود، فقد كان يسافر لألقاليم، ال 
ليقرأ القرآن الكريم كقارئ، ولكنه كان يقوم 
بتوصيل رس��ائل من ثوار القاه��رة إلى ثوار 
األقاليم، وحمل رسائل األقاليم إلى القاهرة. 
وكان��ت الرس��ائل توضع في ش��ال عمامته. 
وعندما كان يق��رأ القرآن الكريم في القاهرة 
أو األقاليم، كان يختار اآليات التي تحض على 
الش��جاعة والصمود في الدفاع عن األوطان 

والجهاد في سبيل اهلل.
وقال��ت فراج في رده��ا على تس��اؤل الناقد 
أحم��د خمي��س، إن الج��زء المتعل��ق بفرق 
م��ن  الش��عبية  واألغان��ي  »المحبظتي��ة« 
الممك��ن أن يتم تغيي��ر لحنه��ا، أو بمعنى 
أدق أن هناك أش��ياء ثابت��ة ومتغيرة، ومما 
ال ش��ك فيه أن تأثير األغاني الش��عبية جزء 

من��ه يتعل��ق بالمقام��ات الموس��يقية، ألن 
األغان��ي الش��عبية ترتب��ط ارتباط��ا وثيق��ا 
ب4/3 ت��ون في المجتمع المصري، وهذا ما 
تم ذكره في كتاب وص��ف مصر، إذن هناك 
تأثير بالفعل، س��واء من األغنية  الشعبية أو 
مدرس��ة التالوة المصرية التي تحتوي على 
المقام��ات العربي��ة، والت��ي ال تنفصل عن 
األغنية الش��عبية حيث إنهما تتشابهان في 

المقام الموسيقي. 
وع��ن دور محمد عبد الوهاب في المس��رح 
الغنائ��ي قال��ت إن��ه م��ن وجه��ة نظ��ري 
المُحللي��ن  أح��د  وباعتب��اري  الش��خصية 
الموسيقيين فأنا أرى أن محمد عبد الوهاب 
ليس له بصمة متفردة في المسرح الغنائي 
وأن بصمته ظهرت في األغاني المس��تقلة، 
وأغان��ي األف��الم، وتجارب��ه ف��ي المس��رح 
الغنائي كان يس��تكمل فيها مسيرة مسرح 
س��يد درويش، وه��و ما اعترف به ش��خصيا 
في سلس��لة الحوارات مع سعد الدين وهبة 
التي أجريت معه حيث إنه كان متأثرا بشكل 
كبير بموس��يقى س��يد درويش، وأن جميع 
المق��االت النقدي��ة الت��ي كتبت عن��ه أثبت 
أنه كان متأثرا بس��يد دروي��ش لدرجة أنك 
حينما تس��مع موس��يقى العرضي��ن يختلط 
عليك األمر إذا كانت تلك الموس��يقى لسيد 
درويش أم محمد عب��د الوهاب، وأنه حينما 
يذكر المسرح الغنائي ال يتم ذكر محمد عبد 
الوهاب ألن��ه ليس له بصمة في المس��رح 
الغنائ��ي وإنما يت��م ذكره عل��ى أنه ضمن 

الذين لحنوا لهذا النوع من المسرح.

د. أمين صبحيد. ياسمني فراج
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المسرح االستعراضي بين الوافد والموروث

ال يوجد تعريف محدد للفصل بين مفهوم المس��رح 
معظ��م  أن  إال  الغنائ��ي،  والمس��رح  االس��تعراضي 
التنظي��رات لجأت إلى توصيف قد يضع ُأطرا حدودية 
للفصل بينهما، ليكون: )هو المسرح الذي يجمع بين 
الغن��اء ولغة الجس��د - كالرقص - حي��ث يتم التعبير 
جسديا بجانب التعبير الكالمي أو الموسيقي بمختلف 
مس��تويات الحركات الجسدية وتشكيالتها مع الفراغ 

المسرحي(.
له��ذا يج��د الباحثون أنفس��هم أمام إش��كالية على 
مس��توى خصائص التجنيس والتفريق بين العناصر 
المختلف��ة، حي��ث تتش��عب ال��رؤى ويتس��ع مفهوم 
االستعراض الذي بدأت مالمحه الحديثة في الظهور 
منذ بدايات القرن التاس��ع عش��ر تقريب��ا، مع تجارب 
كثيرة ألس��ماء خالدة ف��ي تاريخ الس��رد الغنائي إذا 
ج��از التعبير، كس��المة حجازي وس��يد درويش ومنير 

المهدية وصفر علي.
إل��ى أي ح��د يمك��ن للباح��ث خل��ف تاريخ المس��رح 
االستعراضي الوقوف على عالقات التطور بينه وبين 
أنواع من الفنون الس��ابقة له كخيال الظل واألراجوز 
وما إلى ذلك من الموروث القديم، كيف تطور الشكل 
والمضمون عن طريق األس��ماء س��الفة الذكر، وهل 
كان لوجود الفرق األجنبي��ة دور في التأثير على هذا 
المنتج الفن��ي الجديد.. الكثير من األس��ئلة طرحها 

الكاتب الصحفي عبد الرازق حس��ين من خالل إدارته 
للندوة المنعق��دة مؤخرا ضمن محاور المؤتمر الفكر 
لمهرج��ان المس��رح العربي، بمش��اركة د. تامر فايز 
ال��ذي تحدث عن »العالقة الديالكتيكية بين المورث 
العربي والوفد األجنبي في تش��كيل مالمح المس��رح 
العربي الحديث« متخًذا أربع مسرحيات للفنان الراحل 
علي الكس��ار نموذج لذلك. فيم��ا قدم الباحث محمد 
جمال إبراهيم مداخلته تحت عنوان »دور مسرح سيد 

درويش الغنائي في تطوير الموسيقي العربية«.
جدلية الموروث والوافد

يتب��ع الدكتور تامر فايز ف��ي بحثه الفترة من 1902 
وحت��ى ثورة يوليو في 1956، والتي وجد أنها تحتاج 
إلى القراءة الجديدة في ماهية العوامل التي أدت إلى 
تشكيل المسرح االستعراضي المصري الحديث، على 
أن الصعوب��ة التي واجهته كانت بس��بب عدم وجود 
تلك العروض موضوع البحث؛ فهل يمكن قراءة ذلك 
في ضوء الكتابات الخطية والتوثيقية دون مشاهدة 

العروض؟
لزم ذلك مقدمة اس��تهاللية ضروري��ة كما عنونها، 
تتقص��ى بع��ض العناص��ر والعوامل الت��ي أثرت في 
تش��كيل هذه النصوص، التي تش��كل منها المسرح 
االس��تعراضي في العص��ر الحديث، حيث اس��تمدت 

النصوص من السياقات الدرامية الوافدة من الغرب 
بع��ض مالمحها عل��ى مش��توى الش��كل والطريقة 
والمضم��ون، تحديدا منتصف القرن التاس��ع عش��ر 

بمنظوري »االنطولوجي والعلمي«.
أثر ذلك على كل الفنون تقريبا مثل الرواية والش��عر 
وفيما بعد س��يكون في الس��ينما أيض��ا وليس على 
مستوى المسرح فقط؛ فتجلي الفكر »االنطولوجي« 
ف��ي البحث ع��ن أصول األش��ياء فيم��ا اتج��ه الفكر 

العلمي« في كيفية التعامل مع هذه األشياء.
وف��ي المقاب��ل وعل��ى مس��توى الفك��ر العرب��ي 
كان هن��اك منظ��وران متوازي��ان »تي��ارا االصالة 
والمعاص��رة« والذي اهتم بالمفهوم االنطولوجي 
في البحث عن الجذور التراثية والمصادر القديمة، 
فيم��ا تبني تي��ار المعاص��رة النزع��ة العلمية في 

التعامل مع هذه الموروثات.
بذل��ك فقد تأث��ر الفنان في ه��ذه الفت��رة التاريخية 
بالواف��د الفك��ري الغربي الق��ادم عن طري��ق الفرق 
األجنبي��ة الت��ي كان��ت تقي��م عروضها على مس��رح 
االزبكية على سبيل المثال، بجانب البعثات المصرية 
للخ��ارج، وباإلضافة إلى التعريب��ات التي تمت للكثير 

من النصوص األجنبية.
ويؤكد الباحث علي مفهوم »الجدلية« بين الموروث 
وه��ذا الواف��د الغربي، حي��ث تنمو العناص��ر وتتغير 

كتب: وائل سعيد

الملتقى الفكري..
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نتيج��ة دخ��ول عناصر جدي��دة عليها م��ن الثقافات 
األخرى تكون مؤثرة فيها بشكل أو باخر، يقول فايز: 
إن كل العناص��ر في العموم تحمل بداخلها مجموعة 
من الثيمات التي تس��مح لها بالتط��ور ذاتيا وداخليا 
فيما بعد، مثل تاريخ فن األراجوز على س��بيل المثال 
ال��ذى تطور ذاتيا عبر مراح��ل تاريخه المختلفة، وفق 
منهجية االنزياح��ات االصطالحية والنقدية لمفهوم 

الديالكتيك الغربي أو الجدلية العربية.
كما ارجع الباحث الس��ببية في إش��كالية التعامل مع 
الموروث والوافد إلى س��ببين: أولهم��ا، التعامل مع 
المس��رحية باعتباره��ا نوعا من أنواع الس��رد وذلك 
من قبل النق��اد الذي أطلقوا عليها »رواية تمثيلية«، 
أما الس��بب الثاني فهو التعامل مع إش��كالية الوافد 
والم��وروث بش��كل »توفيق��ي« يقض��ي العيش معا 

بنسبة متوازية ومختلفة في بعض األحيان.
وقتئ��ذ يك��ون المنه��ج النس��بي ف��ي التعام��ل مع 
النصوص أو العروض مختلف بين ناقد وأخر، ويكون 
الحك��م وقتها لصالح أي م��ن العنصريين طغي على 
االخر في روح العمل »الموروث والوافد« والي أي حد 
تم التفاع��ل بينهما. األمر الذي يتجلى في المس��رح 
االس��تعراضي باألخ��ص حي��ث يواجه إش��كالية في 
األساس في التوصيف والتعريف والتجنيس المنفصل 

عن بقية األنواع األخرى.
تن��اول فايز في بحثه أربع مس��رحيات لعلي الكس��ار 
وه��ي: »عمرو بن العاص«.. تألي��ف »زكي إبراهيم« 
1931، »م��ا في��ش منه��ا«.. تأليف »بدي��ع خيري« 
1929، »الطنب��ورة«.. تأليف »حامد أفندي الس��يد« 
1925، ومس��رحية »أحاله��م«.. م��ن تأليف »أمين 
صدق��ي« وكان الع��رض األول لها بتاري��خ 8 فبراير 
)شباط( 1920، يقول في بدايتها »لحن اللوترية«: 
)فوت��ي بن��ا يا دلع��دي ي��ا مريا.. نس��رح ان��ا وانت 
بللوتريه.. حاعمل ايه يا خت��ي البركة.. في البهوات 

دول واالفندية(.
وقد اشترك الكس��ار نفسه في تحرير هذه النصوص 
بإدخال بع��ض التعديالت الدرامية عليها، عن طريق 

قراءته��ا له من قبل البعض، حي��ث لم يعرف القراءة 
أو الكتاب��ة في حيات��ه، ومن المعروف أن ش��خصية 
»عثم��ان عب��د الباس��ط« المرتبطة بالكس��ار كانت 
المنافس األقوى لش��خصية »كش��كش بيه« لنجيب 

الريحاني.
أما عن الكسار فقد قال أسطورة الكوميديا الفرنسية 
»دن��ي دينس« حي��ن ش��اهده ف��ي دور البخيل في 
مس��رحية »س��رقوا الصندوق يا محم��د« المأخوذة 
عن رواية البخي��ل »لموليير: »لقد ش��اهدت »بخيل 
موليير« مصر في ش��خصية عثمان أفندي أعظم مما 

شاهدتها في فرنسا«.
ه��ذه المح��اوالت لم تخ��رج عن مفهوم »ارس��طو« 
القديم، م��ن حيث ثالثية وحدات العرض الش��هيرة 
»الزم��ان. الم��كان. الحدث المس��رحي«، ث��م لجأت 

بعض العروض فيما بعد إلى تكسير ذلك.
والمش��اهد لنموذج علي الكسار س��يجد أن المسرح 
االس��تعراضي العربي اس��تطاع بخصوصية ومرونة 
ن��ادرة صهر أكث��ر من - كاركت��ر - وبالتال��ي ادماج 
أكثر من مدارس فنية أو ثيمات تاريخية، فس��نجد أن 
ش��خصية عثمان عبد الباس��ط تحمل روح شخصيات 
ألف ليلة وليلة وفيها من ش��خصيات المقامات، كما 
تتماس بش��كل أو باخر مع »كوميديا ديالرتي« وهي 
من أش��هر أنواع الكوميدي��ا العالمي��ة التي ظهرت 
في إيطاليا ف��ي عصر النهضة والتي تعتمد بش��كل 

أساسي على االرتجال.
سيد درويش والمدرسة اإليطالية

ال ش��ك في أهمية قيمة اس��هامات سيد درويش في 
تطوير الموس��يقى الش��رقية علي وج��ه العموم، اما 
علي مستوى المسرح االستعراضي والغنائي فقد اتبع 
درويش مدرسة جديدة في التعامل الموسيقي، كما 
أوضح ذلك الباحث محمد جمال إبراهيم في مداخلته 
التي تبحث عن »دور مسرح سيد درويش الغنائي في 

تطور الموسيقي العربية«.
س��بق س��يد دروي��ش فت��رة سُ��ميت »بالتطري��ب 

والتنغي��م«، كان ذل��ك في بدايات القرن العش��رين، 
حيث قدم بعض المشايخ مدارسهم في ذلك القائمة 
على الخلفية القرائية مثل »س��المة حجازي. أبو العال 
محمد« ومن بعدهما »داود حسني وكامل الخُلعي«.

فيما ج��اء درويش بالمدرس��ة التعبيرية ف��ي الغناء، 
جاعال للموسيقي دورا فاعال داخل الدراما المسرحية، 
وبالتالي تم الخروج م��ن ُأطر التنغيم والتطريب إلى 

افاق التعبير غير المحدودة بالطبع، 
واس��تطرد حول عوام��ل أثرت فى تكوين ش��خصية 
س��يد درويش الموس��يقية من بينها حفظه للقرآن 
الكريم المبكر وتاثره بفن المشايخ وحفظه للقصائد 
والقوال��ب الغنائية والموس��يقية المعقدة الى جانب 
سفره للشام أكثر من مرة مع أمين وسليم عطا اهلل، 
وتمك��ن من مقابلة عثم��ان الموصلى أح��د النوابغ 
الموس��يقية وقتها مما مكنه من جمع تراثا موسيقيا 
كبي��را، إضافة النفتاح س��يد درويش عل��ى  التجربة 
الموسيقية اإليطالية تحديدا، وقد استخدم درويش 
هذه الطريقة في ثالثين عمال مس��رحيا هي حصيلة 
نتاجه المس��رحي في الفترة من 1903 حتى 1923 
م��ن الق��رن الماضي، من خ��الل الح��وار اللحني في 
التعبير عن همومه واحالمه الشخصية باإلضافة إلى 

احياء الروح الوطنية.
وض��رب الباحث مث��اال علي ذلك بع��دة أغنيات مثل: 
سالمة يا سالمة – مقام بياتي، طلعت يا محال نورها 
– جه��اركاه، الحلوة دي قامت تعج��ن – مقام حجاز، 
باإلضاف��ة إل��ى األناش��يد الوطنية التي الت��زم فيها 
دروي��ش بقوس اللزمة الموس��يقية مع ضبط األداء 
اللحني. كما اس��تخدم درويش ايقاعات لم تستخدم 
من قبل في األناش��يد الوطنية مثل: إيقاع »المارش 
الرباعي« ال��ذي يثير الحماس��ة، و»الفالس الثالثي« 
الذي لم يس��تخدم قبل درويش على مستوى الوطن 
العربي، قبل أن يس��تحضره من المدرس��ة اإليطالية 
في نش��يد »بالدي.. بالدي«، الذي ال يحتاج لطبقات 

صوتية معينة ألدائه.
عل��ى جانب اخر كان درويش هو أول من قام بتلحين 
الديالوج مُبتكرا مقاما جدي��دا لم يكن موجودا من 
قبل وهو مق��ام »الزنجران« الذي تأث��ر به فيما بعد 
كل من »زكريا أحمد« في »يا حالوة الدنيا يا حالوة« 
وموس��يقار األجيال »محمد عبد الوهاب« في معظم 
أعماله الس��ينمائية وفي مقطوع��ات »امتي الزمان. 

عشقت روحك. القلب يا ما انتظر«.
اس��تطاع س��يد درويش بذلك أن يُن��وع االنتقاالت 
التي أحدثها على مستوى الموسيقي »انتقال نغمي. 
مقامي. ايقاعي«، بس��بب الرغبة ف��ي تصوير الحالة 
الدرامية للعرض أو التنام��ي الدرامي، حين ال يكون 
هن��اك مع��ادل موضوعي س��معي س��وى اإلبحار في 
المقامات والبحث عن طرق جديدة غير معتادة، كأن 
يدخل في الغناء مباشرة علي سبيل المثال، وكان من 
المعتاد أن يقوم المغني بأداء موال أوال قبل الشروع 

في الغنا.
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ورشة الفنان كارلوس دياز:

 تجربة تستهدف تنظيف الجهاز الداخلي للممثل

بدأت أول من أمس 13 يناير الحالى ورش��ة 
جديدة للمخرج والممثل التشيللي كارلوس 
دي��از ضم��ن مجموع��ة ال��ورش التدريبية 
المصاحب��ة لفعالي��ات المهرج��ان العرب��ي 
للمس��رح ف��ي دورته ال���11 ال��ذي تنظمه 
الهيئ��ة العربية للمس��رح برئاس��ة الش��يخ 
س��لطان القاس��مي رئيس المجلس األعلى، 
والكاتب إس��ماعيل عب��د اهلل، األمين العام، 
والمخرج خالد جالل، المنسق العام، والورشة 
يشرف عليها د. رشا خيري، مشرفة العالقات 
الثقافي��ة باألكاديمي��ة، وتق��وم بالتنس��يق 
والترجم��ة الفنانة معتزة صالح عبد الصبور، 
الت��ي تحق��ق االس��تفادة لط��الب أكاديمية 
الفنون برئاس��ة د. أش��رف زك��ي، من خالل 

منهج )الماسك المحايد وتحرير الجسد(.
وهو ممث��ل ومخ��رج وأس��تاذ أكاديمي في 
دووك بتش��يللي وأستاذ مس��اعد في جامعة 

دل ديسايو بتشيللي.
شهدت الورشة حضور مجموعة جديدة من 
المتدربين من طالب المعهد العالي للفنون 
المسرحية باإلضافة للمجموعة التي اجتازت 
الورش��ة السابقة )ورش��ة المدرب اإلنجليزي 

جايلز فورمان(.
وته��دف الورش��ة إلى ش��رح كيفي��ة تطوير 
المه��ارات الجدي��دة ف��ي الن��ص الدرام��ي 
باستخدام الجسد وذلك باستخدام الماسك 
المحايد )أي الذي ال يوجد به أي تعبير معين 
س��واء حزن أو ف��رح أو غض��ب....( أو المعبر 
عن النوع االجتماعي سواء كان وجه امرأة أو 

وجه رجل أو طفل.. إلخ.
ف��ي البداية قدم كارلوس نفس��ه لمجموعة 
المتدربي��ن موضح��ا أن هذه الورش��ة هي 
الثاني��ة له ف��ي مص��ر، ثم أعط��ى للطالب 
بعض اإلرشادات التي يجب اتباعها لضمان 

االس��تفادة بالورش��ة وبمجموع��ة التمارين 
التي س��تتم ط��وال أيام الورش��ة العش��رة، 
وقد انده��ش المتدربون عندما طلب منهم 
خل��ع األحذية والجوارب والسالس��ل وغيرها 
من اإلكسس��وارات ارتداء مالبس مناس��بة 
للتمري��ن يفض��ل أن تكون س��وداء أو ذات 
أل��وان محايدة، ثم تس��اءل إذا م��ا كان أحد 
المتدربين معترضا على المش��ي حافيا على 
أرضي��ة قاع��ة التدريب؟ وأجاب ب��أن طبيعة 
مهنة التمثيل تجبرنا على فعل أش��ياء كثيرة 
ال نحبه��ا. وأض��اف أن هذا التح��رر ضروري 
وأك��د على أهمية االنفتاح على التجربة التي 
تهدف إلى تنظيف الجه��از الداخلي للممثل 

حتى يبدأ التمثيل.
وأض��اف ح��ول كيفي��ة اس��تخدام الجس��د 
ومعاملت��ه كأداة محاي��دة، أن م��ن خ��الل 
الجس��د سيتم التعرف على ما يريد أن يقوله 

متابعة: عماد علواني
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المت��درب، لم��ا يحمله الجس��د م��ن ذاكرة 
داخلية، على خش��بة المسرح، باعتبار الجسد 
هو األداة التي ستجس��د ما س��ينوي الممثل 
أن يقول��ه ليعبر عن الش��خصية التي يقوم 

بتجسيدها.
ثم ب��دأ بتدريب��ات إحم��اء للمتدربين التي 
أخ��ذت في التن��وع بين الحركات الجس��دية 
األيروبكس والرقص على موسيقى متنوعة، 
الحرك��ة  المتدربي��ن  م��ن كل  ث��م طل��ب 
العش��وائية ف��رادى في الم��كان، ثم يطلب 
منهم التحرك في مجموعات، ثنائيات ثم، 3، 
4، 11، وعليه��م حل هذه المش��كالت دون 
أن يتحدث��وا مع��ا ودون أن يح��دث تخبط، 
أو توق��ف إليق��اع الحركة، وي��زداد التمرين 
صعوبة عندما يطلب من المتدربين تشكيل 
جس��ر وتحته نه��ر.. إلخ م��ن تكوينات تضع 
المجموعة في م��أزق، وتثير الخيال والتفكير 

الخيالي.
ثم انتقل للتدريب باستخدام العصا وتناولها 
بين المدرب والمتدرب، واس��تمرت المرحلة 
األولى من التدريبات لما يقرب من الس��اعة 
ونصف الس��اعة، دون أن يش��عر المتدربون 
بأي أع��راض إرهاق، لك��ون التدريبات تمت 

بشكل تصاعدي.
ث��م ب��دأت المرحل��ة الثانية م��ن التدريب 
باس��تخدام الماس��ك »القن��اع« اس��تهلها 
»كارل��وس« بتقدي��م ش��رح مبس��ط ع��ن 
الماس��ك وع��ن طريق��ة صنع��ه، وم��ا هي 
الفائ��دة الت��ي س��تعود على المت��درب من 
اس��تخدام الماس��ك. وأوض��ح كارلوس أن 
»الماس��ك المحايد« هو ماس��ك غير محدد 
للن��وع )س��واء كان وج��ه رج��ل أو ام��راة( 
مصن��وع م��ن الجلد، وه��و صناع��ة يدوية 
وه��ذه المس��كات المصنوع��ة باليد ليس 
عليه��ا أي تعبي��ر ويتفاجأ الجمه��ور برؤية 
م��ا بداخل المت��درب أثن��اء التدري��ب على 
الرغم من الش��كل المحايد للماسك، ويبدأ 
التدريب بوضع الماسك على وجه المتدرب 
الذي يطيع كل أوامر المدرب دون أن يفكر 

أو يعبء بما يطلب منه.
الولوج عبر الجسد

ويضيف في )الماسك المحايد( ليس هنا من 
صواب أو خطأ، كل ما عل��ى الممثل التركيز 
والوعي، وتهدئة جهازه الداخلي واالسترخاء 
واالس��تمتاع، وأن اله��دف م��ن )الماس��ك( 
هو الولوج عبر الجس��د ولي��س الوقوف عند 
الذهن أو المش��اعر فقط، فالممثل يجب أن 
يك��ون على وعي تام بجس��ده، وقدرته على 
التواصل والتفاعل وإرسال واستقبال الطاقة 

أكثر.
اثني��ن م��ن  ويج��ري تطبيق��ا عملي��ا م��ع 
المتدربين تاله شرح لما حدث أثناء التدريب 
م��ن المتدرب وردود فعله، وقدم دياز بعض 
النصائح للمتدربين لكي ينتبه لها المتدرب 
لتحقي��ق أقص��ى اس��تفادة م��ن التدري��ب، 

وكذل��ك العمل عل��ى حل المش��كالت التي 
تقابل المتدرب أثن��اء التدريب وتفاديها في 

المراحل المقبلة.
جايلز وكارلوس مع طالب األكاديمية

يعي��ش متدربو الورش م��ن طالب المعهد 
بأكاديمي��ة  المس��رحية  للفن��ون  العال��ي 
الفنون أجواء مبهجة خالل أيام الورش منذ 
بدايتها ف��ي الثاني من يناي��ر الجاري، وقد 
ول��دت الورش روحا وتفاع��ال وتواصال طيبا 
بينهم والمدربين، فقد زار الممثل والمخرج 
التش��يلي كارلوس دياز بزيارة ورشة جايلز 
فورمان في يوميه��ا األخيرين، وتعرف على 
جايل��ز فورمان ومتدربي ورش��ته، وعبر عن 
س��عادته وإعجاب��ه بالورش��ة وأداء الطالب 
والمنه��ج الذي يتبع��ه جايل��ز فورمان، ثم 
زار جايلز فورمان بعد ذلك ورش��ة كارلوس 
دياز في يومها األولى حيث أوصى جايلز أن 
يحصل متدربو ورش��ته على هذه الورش��ة، 
باإلضاف��ة للمجموع��ة الجدي��دة المختارة 

لورشة كارلوس دياز.
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يضعنا المخرج المس��رحي محمد العام��ري باعتبارنا متلقين في مأزق تلٍق 
حقيق��ي في عرض اخت��ار التحرك على أرض وعرة وس��حيقة، فيما جاهرت 
به من أس��ئلة في عالق��ة جوهرية بنص فريد وفي عالق��ة جوهرية أيضا 
بطبيعة »العمارة المس��رحية« وبجوهر المس��رح وبإمكاناته وحدوده، بل 
إن هذا العرض إنما يعيدنا إلى سؤال أساسي حول مهام المخرج ووظيفة 
السينوغراف حين تعاطيه مع النصوص الكبرى � تلك التي تنحت المعاني 
من صميم الس��ؤال الفلسفي بما هو إعادة ترتيب يواجه كل ما نعتقد أنه 

حقيقة مطلقة وكل ما نتصور أنه بديهي.
جرأة المخرج والس��ينوغراف محمد العام��ري أنه تعاطى هنا مع نص عنيد 
وعميق فيه تش��ابك بين األدب والفلس��فة والشعر ومسحة صوفية يتردد 

صداها على امتداد النص الجبراني.
مدخل في اتجاه النص

نح��ن أمام نص ش��اهق بمبنى صلب يتحرك بين األرض والس��ماء وأمام 
معنى عميق يتجول في التاريخ والجغرافيا.. في األدب وفي الفلس��فة وفي 
الش��عر وفيما تقدم وفيما تأخر من رواية اإلنس��ان في شقائه األبدي على 

حد تعبير محمود المسعدي وكما جاء على لسان بطله أبو هريرة.
النص أعدّه الراحل قاس��م محمد الذي أمس��ك »بمجنون« جبران ودفعه 
إل��ى الخش��بة تماما كما ف��ي النص الجبراني المؤس��س وألبس��ه لبوس 
الكائ��ن المتعالي والمختلف لكأنه نبيّ وما ه��و بنبيّ � لكأنه إله وما هو 

بإله � لكأنه مالك وما هو بمالك � لكأنه ساحر وما هو بساحر.
ه��و � هنا � العقل الخالص في منتهاه أو باألحرى نحن أمام »ذات بش��رية 
مفرطة في إنس��انيتها« كما تحدث عنها نيتش��ه في بحثه عن »اإلنس��ان 
الكام��ل« حيث العق��ل الخالص أو النق��ي... »عقل« مختلف في مس��توى 
الفهم والتفكير ال يؤمن بالس��ائد والمتك��رر... وال يتردد في هدم كل ما 
يعتقد الناس أن��ه قدرهم المنذورون إليه... عقل مغامر ال يس��تكين أبدا 

يسعى إلى اإلمساك بما »وراء العرش« وال يناله أبدا.
ثمة حقيقة ما ضيّعها البش��ر في رحلتهم األبدي��ة حقيقة كالجمر ال أحد 
يدركه��ا وإن أدركه��ا احترق... ه��ي المعرفة منتهى المعرف��ة... منتهى 

الوجود البشري هي الموت كحقيقة والحياة كحقيقة .. واهلل مطلقا...
كم يلزمنا من نبي حتى نتكلم مع السماء وكم يلزمنا من نبي حتى نفهم 
هل كنا هناك قبل أن نكون هنا؟ وكم من حياة عشناها حتى نصل إلى هذا 

البدء أو إلى هذا المنتهى...؟
تركض أس��ئلة جبران م��ع »العاصفة« بحثا عن اإلنس��ان الكامل كما في 
فلسفة نيتشه تركض وال تصل أبدا ... وبما أنه ال أنبياء بيننا فقد اصطفى 
»المجنون« ودفع به إلى محرقة األسئلة المتعلقة بالكون والوجود الظاهر 
والباطن...الح��ق والباط��ل... الجهل والمعرفة... الظل��م والعدل... القبح 

والجم��ال... الظلمة والنور... الخير والش��ر... الس��واد والبياض... التمرد 
والرضوخ.

»أنا رب نفس��ي« يصرخ المجنون في إعالء للعقل البش��ري... ال شرائع وال 
تقاليد وال أخالق وال مالئكة وال ش��ياطين وال أنبياء »أنا رب نفس��ي تميد 
األرض تح��ت قدم��ي وأقف فتقف معي الكواكب والنج��وم« نحن هنا أمام 
لحظة تأصيل لكيان حرّ وأمام فلس��فة تؤكد عل��ى »العقل« كمالذ وحيد 

للخالص من الشقاء.
النص الذي أعدّه الراحل قاسم محمد أمسك بمجنون جبران ودفع به إلى 
علو ش��اهق بما يس��مح له بالتجوال عميقا وس��ط مناخات النص األصلي 
ويتك��ون من ش��ذارت نصية تش��به إلى ح��د بعيد ش��ذرات »طاغور« في 
حكمتها وش��ذرات نيتشه في عمقها وهي تنزع أحيانا نحو أسلوب قصيدة 
»الهايكو« في كثافتها وس��رعتها البرقي��ة و»مجنون« جبران كما التقطه 
الراحل قاس��م محمد هو ذاك الكائن الذي اختار المش��ي وحيدا في طريق 
النج��اة، وقد أعلن ثورة العقل على كل ما ه��و متكرر وبليد، فهو المتمرد 
عل��ى الجه��ل والتط��رف والحقد، ه��و ذاك الباحث عن الصف��اء في عمقه 
اإلنس��اني.. فالش��رّ � هنا � هو الخير وقد تعّف��ن.. ف�»مجنون« جبران في 
األخير هو العقل في منتهاه وهو الحكمة والبالغة وهو »النبي المجهول« 
ال��ذي يتكلم مع الس��ماء ويخاطب الذات اإللهية � وهو »المس��يح« حينما 
يصرخ »أريد أن أمشي على البحر وحدي.. هو في النهاية المختلف � تماما � 
والمدرك � تماما لما وراء األقنعة والحجب من كذب وزيف... هو »مجنون« 
يختفي وراء »عقله« الس��اخر والناقد لرجال الدين والسياس��ة واس��تبداد 
األنظمة الش��مولية التي استعبدت شعوبها وهي هنا أو هناك على مقربة 
من��ا.. لذلك ال بدّ م��ن إنهائه بمحاكمته حتى ال يتكاث��ر فيصرخ صرخته 
تلك: »سيكون لي أبناء من ضوء وظل وأحفاد من تراب وهواء سيرتدّون 

بينكم سيكبرون مع األشجار والحقول والظنون والقدم«..
الراحل قاس��م محمد أع��دّ نصه دون أن يس��تبدل نصّ جب��ران وأقوال 
»مجنون��ه« بل هو ق��دّم التقاطات عاش��قة ومندهش��ة بالنصّ األصلي 
فلم يمسس��ه بل أعدّه � تماما... رتّب��ه واصطفى منه مواقع قوته وحوّل 

شذراته إلى نصّ للعرض المسرحي.
نح��ن أمام حال��ة »جنونية« معزولة عن عالم العق��ل وهي في العمق أحد 

تجليات »العقل« حين يشقى.
في اتجاه العرض وسرديته البصرية

أم��ام ن��صّ بهذا العم��ق وعلى ه��ذا »الجن��ون« كان ال بدّ م��ن مخرج 
وس��ينوغراف »مغامر« لق��د فعلها قبل ذلك توفيق الجبالي في مس��رحية 
»المجنون« إنتاج مس��رح التياترو الذي قدم س��ردا بصريا أثار جدال نقديا 
كبي��را أجاب عنه توفيق الجبالي من داخل العرض ذاته وعبر صوت ال نرى 

لطفي العربي السنوسي

المجنون
في لزوم ما ال يلزم 
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مصدره كان يردد باس��تمرار »لك��م فكرتكم ولي فكرت��ي«.. وقد اعتمد 
الجبالي في هذا العمل على »كوريغرافيين« كمحامل جسدية »اقتصدت« 

في الكالم وحولته إلى صور وظالل..
وبما أن »مجنون« جبران كان »عميقا« في مواجهة البالدة البشرية وكل 
ما هو تقليدي متكرر، فقد اختار محمد العامري المخرج والس��ينوغراف أن 
يكون مجنون��ا � بدوره � ومغامرا فهدم بناية المس��رح التقليدية بعلبتها 
اإليطالية الممّلة واختار الدائرة كفضاء للعرض واقتحم بها فضاء المتقبل 
أو اقت��رب منه والتصق به لتوريط الجمه��ور في »عقل المجنون« ولفهم 
»جنونه« وكيف أصابه الجنون؟ س��ؤال تس��تحيل اإلجاب��ة عنه ما لم يتمّ 
االقت��راب من »عقل« المجن��ون الذي ضيّ��ع أقنعته الس��بعة أو باألحرى 
فضائله السبع.. السبع المقدس��ة كما في داللتها المسيحية الكاثوليكية 

التي ينتمي إليها جبران.. لذلك جنّ فكانت رحلته مع »العقل الشقي«.
لق��د تح��وّل الجمهور إلى ش��هود عيان ف��ي مواجهة ما س��يحدث داخل 
الدائرة.. نحن هنا وس��ط محكمة تفتيش وقد استفردت ب�»عقل مجنون« 

مربك لسالمتها.. نحن � هنا � في محكمة حقيقية تفتش في النوايا.
قب��ل الذه��اب إل��ى الس��ردية البصري��ة الت��ي اقترحه��ا المخ��رج 

والس��ينوغراف محمد العامري ال بدّ � هنا � من العودة إلى س��ؤال 
البدء حين أشرنا بأّن العرض إنما يجاهر بأسئلة المسرح الحقيقية 
وبأسئلة أساسية حول مهام المخرج السينوغراف بل هو يعيدنا 
إلى ذاك السؤال الملتبس ما »السينوغرافيا«؟ هل هي تفسير 
لن��صّ العرض وترجمة له..؟ هل هي مقترح بصري على حدة 
مع��زول تمام��ا عن الن��صّ..؟ هل هي مجرد وس��يط بصري 
لتلوين النص وتفس��يره..؟ هل ه��ي مجرد تحريك لمجموعة 
من الكتل داخ��ل فضاء العرض..؟ هل ه��ي مجرد تحديدات 

بصرية لمكان العرض وزمنه..؟ ما هي وظائفها تحديدا..؟
أس��ئلة تداولته��ا � ف��ي الواق��ع � عدي��د الن��دوات.. الفكري��ة 

والدراس��ات المختص��ة ورغ��م ذل��ك م��ا ت��زال ملتبس��ة وغير 
دقيق��ة... ولئ��ن كان المجال � هنا � ال يس��مح باالس��تفاضة فإننا 

نؤكد على أن الس��ينوغرافيا بما هي س��ردية بصرية إنما تتأس��س 
� جوهريا � في تش��ابك مباشر مع الس��ردية النصية فهي القادح والمنتج 

لعم��ل الس��ينوغرافي ولقراءته البصري��ة )ونحن هنا أم��ام عمل. يتداخل 
في��ه الدوران فالمخرج هو ذاته الس��ينوغراف( وبالتال��ي نحن نتحدث عن 
»المايسترو« الذي أعدّ القراءة البصرية التي من المفترض أن تكون نتاج 
اش��تغال على النص ومواقع قوته ومفرداته باعتبارها المصدر األساس��ي 
المنتج لكل مفردات السينوغرافيا وهي ال تستثني � هنا � الممثل كمفردة 
أو كبؤرة أساس��ية تصنع في األخير س��ينوغرافيا الع��رض بكل كتله وهي 
كما نّظر لها مجددو القرن العش��رين وبحس��ب »باتري��س بافيس« هي 
إضفاء مس��حة تشكيلية داخل فضاء العرض وهي التي تمنح المعنى لهذا 
الفضاء؛ أي أنها ليس��ت مجرّد زخرفة وتلوينات ضوئية لملء الفراغات بل 
هي فن تنسيق الفضاء كما جاء في توصيف دقيق لفاضل خليل بما يحقق 
الدهش��ة على امتداد العرض... ومقتل الدهشة يتجلى في تكرار مفردات 

السينوغرافيا.
فماذا فعل محمد العامري بمتلقيه...

اقت��رب العامري من الجمهور وأحاطه بعرضه الدائري وأطلق اس��تعراضه 
البصري شاس��عا في مس��عى � غير خ��اف � للتفوق على النص ومنافس��ته 
فالبطولة المطلقة � هنا � للنص الذي أعدّه قاس��م محمد ومرجعه النص 
المؤس��س لجبران، ومحمد العام��ري يدرك ذلك جيدا أو ه��و أدرك � منذ 
البدء � أن س��لطة النص مطلقة داخل فضاء العرض... وأن دوره سيكون 
ثانويا أي مجرّد وس��يط بين النص والجمهور فطرح على نفس��ه س��ؤاال 
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مأزقي��ا.. كي��ف يمكن التف��وق على نص به��ذا العمق اإلنس��اني وبهذا 
الخطاب الفريد؟

فاخت��ار الذهاب وحيدا متعالي��ا حيث اللغة البصرية فوقي��ة مركزة تركيزا 
كامال على ذاتها...

لق��د وقع محم��د العامري ف��ي »الدائرة« بم��ا تعنيه من تك��رار ومعاودة 
للعناصر الس��ينوغرافية وقد اكتظ بها الفضاء إل��ى حدّ االختناق... تكرار 
قتل دهش��ة المتلقي، فتحوّلت الس��ينوغرافيا مع م��رور زمن العرض إلى 
مرافق بصري لس��رديات النص تفس��ره وتصفه وتل��وّن مواقع قوّته بما 

يشبه »التبئير« للمواقع األكثر درامية داخل النصّ.
س��عى محمد العامري إلى تقديم قراءة بصرية استبدالية للنص فاستحوذ 
على الدائرة إلبراز تفوق لغته فوقع وس��ط اس��تعراض ش��كالني مكثف � 
تماما � بمفرداته الس��ينوغرافية التي نحسّها � أحيانا � معزولة بال وظيفة 
غي��ر الوظيفة الوصفية... لقد اش��تغل العامري من أجل نفس��ه بمحاولته 
ف��رض س��لطته المطلق��ة � كمخرج وكس��ينوغرافي � على الع��رض فبالغ 
ف��ي اس��تعمال مفردات مقترح��ه البصري الذي جاء � ف��ي أكثر من موقع � 
تلوينا للنص يفسّ��ره أو يكرّره في قراءة شكالنية جاهرت بنوايا المخرج 
الذي اس��تعمل ما بي��ن يديه من إمكانات تقني��ة وتكنولوجية ال من أجل 
إيصال معاني النص للمتلقي وإنما من أجل نفس��ه � كما أش��رنا � لتحقيق 
رغبته تلك... وحتى يس��تحوذ على المناطق الت��ي افتكها النص الجبراني 
كم��ا أعدّه قاس��م محمد، والواق��ع أن محمد العامري قد أب��ان � هنا � عن 
إمكان��ات عالي��ة وجديّة في تعاطيه مع فضاء العرض تحوّلت � لألس��ف � 
إلى عائق معط��ل لذاك الخيط الرهيف بين العرض ومتلقيه هذا المتلقي 
الذي أقصاه العامري وحوّله إلى متلٍق س��لبي خنق إمكانات التخييل لديه 
ولم يترك ل��ه المجال للذهاب بالنص ومقوالته إل��ى مناطق فهم تعطي 

للمشهد � عامة � أفقا تأويليا أرحب...
والطريف في مس��رح العام��ري أن الممثل وهو مختن��ق باالكتظاظ داخل 
الدائرة ق��د أدرك ما في نفس المخرج من »نواي��ا« لتقديم قراءة بصرية 
متفوقة ولالس��تحواذ على فضاء العرض فانخرط � بدوره � أي الممثل في 
هذه اللعب��ة بمحاولته افتكاك فضائه الخاص أي فض��اء اللعب، فما الذي 

حصل؟
ممث��ل بأداء نمطي كالس��يكي مفخّ��م نجح � فقط � في االس��تحواذ على 
الفض��اء الصوتي داخل المش��هد... أي »صوت بال جس��د« وهذه معضلة 
 Radio( كب��رى حولت الع��رض المس��رحي برمته إل��ى »عرض صوت��ي
phonique(  بحيث يمكن للمتلقي أن يغمض عينيه وأن يكتفي بحاس��ة 

السمع لكأنه أمام رواية إذاعية...
واألكث��ر طرافة ونحن نتحدث عن منافس��ة غير متوازن��ة كدنا نراها بين 
الن��ص والمخرج والممثلي��ن فإن منفذ »الماكياج« ق��د انخرط بدوره في 

هذه المنافسة.
فالتشوهات على جسد »المجنون« بحثت بدورها عن لحظة تفوق وبطولة 
م��ا... وقد لفتت االنتب��اه � بالفعل � لما جاءت عليه من مبالغات ش��وّهت 
تش��وهات المعاني الكامنة في النص وابتذلته وقد فقدت دهش��ة تلقيها 
األول بحي��ث تصب��ح بعد ذلك مج��رّد تلوينات مكرّرة وفجّة على جس��د 
نحن نعلم أنه مش��وّه في العمق بحيث تتح��ول الداللة إلى داللة مريحة 
وق��د فقدت غوايتها. فماذا فعل محمد العامري بمتلقيه وهل نجا بنفس��ه 
كمخرج وكس��ينوغراف...؟ وهل حقق تفوقه وه��و المدفوع برغبة جامحة 

ومجنونة لالستحواذ على العرض.
لق��د ركب محمد العام��ري ظهر العاصفة ك�»مجن��ون« جبران ومضى في 
طريقه وحيدا في مغامرة بصرية استعراضية عبّأها بما يلزم وبما ال يلزم.
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قليل من العروض المسرحية العربية التي 
تش��تبك مع الواقع بصورة منتجة وفعالة، 
والت��ي تجبر المتفرج عل��ى مراجعة أفكاره 
المُكوَّن��ة  ومفاهيم��ه وتض��ع معرفت��ه 
ع��ن الواقع موض��ع التس��اؤل والمراجعة 
م��ن جه��ة، ومن جه��ة أخرى تح��اول أن 
تصنع لنفس��ها موقعا في الهرم اإلبداعي 
المس��رحي عب��ر صناعة نم��وذج جمالي/ 
معرفي مغاير. تتجل��ى هذه المراجعة عبر 
النص المسرحي والمكان والممثل. يبدو 
أن هذا ما يس��تند علي��ه العرض المغربي 
“عب��ث« لفرق��ة بصمات الف��ن، الذي قام 
بتأليف��ه وإخراج��ه إبراهي��م رويبعة الذي 
حاول من خالل عرضه تعيين وضعية ذات 
خصوصية تتعلق بالش��أن المغربي لكنها 

يمكن أن تمتد لتشمل الشأن العربي. 
تقنيات الكتابة المسرحية 

كما ذكرنا من قبل أن العرض المس��رحي 
»عب��ث« من الصع��ب إرجاعه إل��ى واقعة 
تاريخي��ة محددة بالمغرب ألنه يتناص مع 
وقائع عدة، يكتشف جوهرها الذي يتلخص 
في وضعية الحركات السياسية المختلفة، 
تتكون المس��رحية من شخصيتين ليست 
لهم��ا أس��ماء مح��ددة أو هوي��ة ثابت��ة؛ 
الش��خصية األولى ذو بشرة سوداء يحمل 
سمات شكلية محلية يرتدي مالبس أقرب 
إلى ال��زي المحلي ذي ملمح ديني ويُمثل 
حركة سياس��ية معارضة ضد النظام، وأما 
الش��خصية الثانية وهي ترت��دي مالبس 
معاص��رة ويُمث��ل الش��خصية الداعم��ة 
للنظام الذي يطلب من الشخصية األولى 
تنفي��ذ عملية اغتيال إللهاء الش��عب، وقد 
تحم��ل داللة الش��خصيات أكثر من تأويل 
تخرجه��ا م��ن الش��أن المغربي لتش��مل 

د. محمد سمير الخطيب

عبث
الحضور المسرحي وتناقضات الوجود
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م��ا ه��و أوس��ع لتش��مل الش��أن العربي. 
بينما الش��خصية األول��ى يمكن أن تكون 
ش��خصية معارضة للس��لطة أو النظام أو 
تمثل الشعب، أما الشخصية الثانية يمكن 
أن تمثل القوى الداعم��ة للنظام أو تمثل 

قوى غريبة ذات مسحة غريبة. 
يلتقي الصديق��ان بعد ف��راق طويل منذ 
أي��ام الجامع��ة في م��كان مهجور أش��به 
بالمس��رح يخي��م علي��ه الظالم، يس��يطر 
عل��ى اللقاء الغم��وض وتبدأ المس��رحية 
باس��تعراض األلف��ة بي��ن الش��خصيتين 
وأن  المختلف��ة،  الذكري��ات  واس��تدعاء 
االثنين يحبان بنتا واحدة تُس��مى س��ناء، 
تزوجها الرج��ل المعارض ولكن مع توالي 
األح��داث نكتش��ف التناقض��ات بينهم��ا، 
واخت��الف اآليديولوجيات ويتح��ول اللقاء 
إل��ى ص��راع آيديولوج��ي تهيم��ن علي��ه 
المصال��ح الفردية وتكش��ف عن انحطاط 
اإلنس��اني من قبل الشخصية الثانية التي 
تس��عى إل��ى الوص��ول ألهدافه��ا بصرف 
النظ��ر عن الطريقة، وهذا ما يفعله الرجل 
ذو المالبس الحداثية تحت شعارات براقة 
باس��م )الث��ورة، التغيي��ر، الديمقراطية..( 
ويدف��ع الرج��ل اآلخر على القي��ام بعملية 
اغتيال مؤثرة لقلب الحكم ورد الجميل له 

لما فعله معه أيام الجامعة.
اعتم��د الن��ص المس��رحي المكتوب على 
التن��اص مع مجموع��ة من المس��رحيات 
والرواي��ات مث��ل هامل��ت وعطي��ل لوليم 
“مزرع��ة  ورواي��ة  الش��هيرة  شكس��بير 
الحي��وان” لجورج أوروي��ل التي دخلت في 
الكتاب��ة المس��رحية تحت نط��اق تكنيك 
»المس��رح داخل المسرح”. لكن التناصات 
المختلفة في المس��رحية أدت وظيفتين؛ 
األول��ى اس��تدعاء الذاك��رة ليكش��ف عن 
ذكريات الش��خصيتين منذ أيام الجامعة، 
والثاني��ة وهي األكث��ر أهمية عب��ر تقنية 
االمتصاص والتحويل خاصة أن المشاهد 
المنتقاة من المس��رحيات المختلفة التي 
امتصه��ا الكات��ب وحوله��ا ف��ي كتابت��ه 
المسرحية، تكشف عن تطور العالقة بين 
الشخصيتين وكأن عالقتهما امتداد لعالم 
خيالي فبدأ بعالقة هاملت وهوارشيو وهي 
تمث��ل الصداقة بدون غرض، ثم مش��هد 
عطي��ل وياجو ال��ذي يحاول في��ه ياجو أن 
يخرب عالقته بديدمون��ة لكي ينتقم منه 

وتحول منديل ديدمونة إلى منديل س��ناء 
الت��ي يحبه��ا االثنان وفاز بها الش��خصية 
األولى، ويكش��ف مش��هد مزرعة الحيوان 
ع��ن أن بعض الحركات السياس��ية بحجة 
الث��ورة والتغيير تلجأ إلى أس��اليب قمعية 
وديكتاتوري��ة التي تناهضه��ا وتؤدي إلى 

إفساد الواقع باسم الثورة.
تكشف المسرحية عن انتظار اللقاء بينهما 
وتبدل العالقة بينهما وتحولها إلى صراع 
مس��توى  عل��ى  ليكش��ف  آيديولوجي��ات 
العالقة من حي��ث الصراع والتناقض بين 
الماض��ي والحاض��ر، كما تتكش��ف حقيقة 
اللق��اء على أن��ه صراع على الش��أن العام 
الذي يحمل بين طياته بُعدا سياسيا، كل 
ذلك يكش��ف عن أنه ال توجد حدود زمنية 
تح��دد أداءهما. من هن��ا يمكن القول إن 
المس��رحية تنتمي إلى مس��رح العبث من 
ناحية اس��تخدام أف��كاره؛ مث��ل االغتراب 

والقلق والعدم لتعيين الوضع المغربي.
المشهدية البصرية:   

كما استفاد مسرح العبث من فن السينما 
الصامت��ة، اس��تفاد إبراهي��م رويبع��ة في 
مس��رحيته »عبث« من تقنيات الس��ينما، 
تح��ول الفض��اء المس��رحي إل��ى بالت��وه 
الممثلي��ن  أداء  ف��ي  خاص��ة  س��ينمائي 
ومالبس��هم، ونلم��ح ذل��ك ف��ي طري��ق 
االس��تعراض الجس��دي للش��خصية كأن 
الممث��ل أم��ام كاميرا تلتق��ط ردود فعله 
مثل حركة الشخصية الثانية التي جسدها 
)محمد أوراغ( في أثناء إش��عاله الس��جاير 
وكأننا في حالة تفكيك لنشاطه السلوكي 
لحظة بلحظة؛ مثل إخراج الوالعة وطريقة 
إش��عاله الس��يجارة، وهذا م��ا فعلته أيضا 
الش��خصية األول��ى التي جس��دها )بوبكر 
أوملي( مثل طريقة إخراجه للعبة التي في 
حوزت��ه وطريقة تأملها. مم��ا أضفى على 
الصورة المسرحية بُعدا سينمائيا ودخلت 

كأحد أبعادها التكوينية. 
تطرح المسرحية أمامنا شخصيات تكشف 
عن تناقض��ات الوجود في غي��اب الصالح 
العام وسيطرة الرؤية المكيافيلية ومحاولة 
الش��خصية الثاني��ة توجي��ه عن��ف رمزي 
إلى الش��خصية األولى عبر محاولة س��لب 
ذاكرته ليقوم بتنفيذ مهمة االغتيال، وفي 
النهاية يستولى على لعبته التي ترمز إلى 
الطفول��ة والبراءة. عل��ى الرغم من وجود 

18



نص مسرحي متعارف عليه فإنه ال يكتمل 
إال بوج��ود نص العرض وفرجته. يكش��ف 
العرض على أن هناك عالما واقعيا خارجيا، 
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو كيف تم 
التعامل مع الواقع الخارجي في المسرحية 

في ظل قوى تحاول الهيمنة عليه؟ 
من��ذ البداية، تض��ع المس��رحية المتفرج 
كعي��ن محدقة ترصد ه��ذا الواقع وتصنع 
تمث��الت عنه بواس��طة عالم��ات الصوت 
واإلض��اءة، لك��ي توحي أن وج��ود العالم 
الخارج��ي ما هو إال صور وتمثالت مرتبطة 
وال��كالم  الش��خصيات  حض��ور  بانتظ��ار 
عنه��ا، لذلك ق��ام المخرج بخل��ق الزمان/ 
الم��كان المتخي��ل في الع��رض من خالل 
بعض التقني��ات المس��رحية، لكي يحقق 
الزم��ان/ المكان المتخيل امتدادا للزمان/ 
المكان الواقعي. وأك��د على ذلك الحركة 
المس��رحية الدائري��ة باس��تخدام العصاة 
الت��ي تعط��ي دالل��ة العدمية أو تس��رب 
الت��راب بين يدي الش��خصيتين في حركة 

أشبه بسيولة الماء. 
تب��دأ المس��رحية بمقطوع��ة موس��يقية 
وبع��ض المؤث��رات الصوتي��ة مث��ل بكاء 
الطفل ودويّ الرص��اص والقنابل تجعلنا 
ننت��ج تصورا يوض��ح أن العال��م الخارجي 
هو عال��م مضطرب. أبرز تش��كيل الفضاء 
المس��رحي الذي صممه يوسف العرقوبي 
العالقة بين ما يحدث على منصة العرض 
والعال��م الخارج��ي، فالمكان ال��ذي عبارة 
عن مس��رح مهجور مليء باألتربة تسيطر 
عليه األلوان القاتم��ة، كما لعبت اإلضاءة 
دورًا مهم��ا حيث إنها عق��دت عالقة بين 
العالمي��ن الخارج��ي والمتخيل عن طريق 
تسلل ضوء من العالم الخارجي على خلفية 
المس��رح من نافذة وترسم شكال للسجن 
مما يوحي بدالل��ة تحول المكان المتخيل 
إلى س��جن وأن شخصياته مسجونة داخل 

ذاتها.
المحط��م  المس��رحي  الفض��اء  عب��ر 
الموج��ود فيه بعض الصناديق الخش��بية 
هن��اك  كان��ت  فق��د  واإلكسس��ورات، 
إكسس��وارات خاصة بالممثل؛ مثل اللعبة 
الت��ي تُص��در أصوات��ا تميل إل��ى الحلم 
والبراءة للش��خصية األولى، أما الشخصية 
الثانية فكانت الس��يجارة مالزمة لوجوده 
عل��ى خش��بة المس��رح واس��تخدمها في 

التعبي��ر عن ش��خصيته في أماك��ن عدة، 
كما كانت هناك اكسس��ورات اس��تخدمها 
الممثل؛ مث��ل العصاة والس��اطور وكتاب 
وجمجمة لش��خصية ما. وقد اس��تخدمت 
هذه األشياء بصورة مغايرة فالعصاة رمزت 
إلى السلطة والقيادة والبطش في أماكن 
متفرقة من العرض، أما الساطور استخدم 
كعالمة في رواي��ة “مزرعة الحيوان” ومرة 
أخرى لتكش��ف عن تمزي��ق المجتمع من 
قب��ل القوة الت��ي تناهض النظ��ام لتعيد 
ترتي��ب عالقات القوى في الواقع، كل هذه 
العالمات أكدت على أن المسرح المهجور 
س��احة اللعب المتخيلة تختزن عنفا ماديا 
ورمزيا بين الش��خصيات، وبمثابة تمثيل 

للعالم الخارجي.
ولذلك اس��تخدم المخرج إبراهيم رويبعة 
الفضاء المس��رحي كساحة للتناقضات في 
ظل انغالق الم��كان المتخيل الذي يعطي 
إحدى ش��خصياته، وهو الشخصية الثانية، 
وع��دا بالخ��الص المحتمل ال تتجس��دان 
عب��ر وجود واقع��ي ولكن عب��ر التمثالت، 
ألن عالقة الشخصيات مع العالم الخارجي 
ال تصنعها إال س��لطة اللغ��ة، في حين أن 
الصورة الموجودة على خش��بة المس��رح 
تكش��ف عن تناقضات روايتهما عن الواقع 
الخارجي بل تض��ع المتفرج في كل لحظة 
ف��ي وضعي��ة إع��ادة النظر ف��ي العالقات 
بي��ن الش��خصيتين م��ع فت��ح العالق��ات 
بي��ن العناص��ر المرئية واللفظي��ة إلعادة 

تفسيرها بصورة مستمرة.
وف��ي النهاية، يفت��ح العرض المس��رحي 
“عبث” س��احة الجدل اآليديولوجي مع ما 
هو معروض على خشبة المسرح والخطاب 
الذي تقدمه المسرحية، مما ينتج عن ذلك 
العدي��د من الق��راءات اآليديولوجية حول 
مسرحية “عبث” تختلف باختالف االستجابة 
والتلق��ي لها من متفرج آلخ��ر وأيضا من 
مكان آلخر، فمثال؛ يمكن أن يرى المتفرج 
أن��ه الخط��اب المقدم انحاز لق��وى مقابل 
األخرى، وآخ��ر يرى أن كل الق��وى مُدانة 
وال يهم��ه إال مصالحه��ا الذاتي��ة. اإل أن 
كل ه��ذه القراءات المختلف��ة، تؤكد على 
أن المس��رحية اس��تطاعت أن تعقد عالقة 
)اتصال/ انفصال( رمزي مع الواقع وتجعل 
المتف��رج يفتح أفكاره ويش��تبك مع ما هو 

معروض لينتج معنى خاصا به.
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سمر هادي

»تقاسيم على الحياة« 

الجنون.. سبيال للبوح والخالص
يعتمد العرض المس��رحي “تقاس��يم على الحياة” 
على رواية تشيكوف “عنبر رقم 6”، ويحافظ العرض 
على نفس الخط��وط الدرامية للراوية، كاالحتفاظ 
بنفس أس��ماء الش��خصيات في الرواية، وأبعادها 
النفس��ية والمادية، ولكن اختلف��ت النهايتان من 
أج��ل ط��رح رؤي��ة خاصة للعم��ل. يص��ور العرض 
حياة عش��ر ش��خصيات في مصحة نفسية وعقلية، 
يختلفون ف��ى موقعهم داخ��ل المصحة، يأتي في 
المقدم��ة الطبي��ب الذي قام ب��دوره مناضل داود 
حيث يمثل السلطة داخل ذلك الفضاء المسرحي/ 
الواقع��ي، وقام بدور آخ��ر حيث ربط بي��ن الواقع 
المتخي��ل في الع��رض وبين الواق��ع الخارجي في 
بعض األحيان، مم��ا جعله أحيانا يخرج عن الحبكة 
التنظيمية وكأن��ه صاحب الحكاي��ة أو يقوم بدور 

الراوي العليم وهو من تقنيات السرد الروائي.
كشف المخرج عن تيمة العرض في اللوحة األولى، 
وهي موضوع المثقف والس��لطة، وتجلى ذلك من 
خ��الل الحوار ال��ذي دار بي��ن الطبيب وش��خصية 
الممثل/المُثق��ف الهارب من الواقع داخل أس��وار 
المصح��ة. ولخص��ت جملت��ه “المس��رح ال يطعم 
خُبزا” وضعيته الحالية حي��ث يعاني من تهميش 
الواقع بعدم��ا كان له باع طويل ف��ي التأثير عليه 
تل��ك  وتتن��اص  المس��رحية،  أدواره  خ��الل  م��ن 
الش��خصية مع ش��خصية هاملت في تحقيق جملة 
الكينون��ة الش��هيرة لهامل��ت )أك��ون أو ال أكون( 
حيث هرب من ضغوط الواقع الذي همشه، ووجب 
عليه االنس��حاب. وتعد ش��خصية إيفان وجها آخر 
للمُمث��ل ولكن بص��ورة تقليدية ولك��ن بوضوح 
ف��ي صراعه مع العزل ومحاول��ة الخروج منه. ومن 
هنا ربط ن��ص العرض بين نمط المجنون الخارج 

عن نظ��ام العقل وبين المثقف ال��ذي يمثل الفكر 
ولكن��ه خارج عن النظام االجتماعي الذي يحيط به 
ويلتصق م��ع غيره من المختلين عقلي��ا، وبالتالي 
يتبل��ور الفارق ف��ي الصورة المس��رحية ككل التي 
تجس��د مأس��اة نماذج عاقل��ة في س��ياق جنوني. 
تحولت خشبة المس��رح إلى فضاء للعزل المُكونة 
بشكل أساسي من خالل المؤسسات التي تمارس 
الس��لطة بالفعل، وهو ما أش��ار إلي��ه الدكتور في 
جملت��ه “طالما توج��د س��جون ودور مجاذيب فال 
ب��د أن يبق��ى فيه��ا أحد”. وهن��ا تصنع الس��لطة 
فضاء المصحة. يعود نجاح الس��لطة إلى استعمال 
أدواتها للس��يطرة على األفراد فتس��عى إلى خلق 
أجساد طيعة تتحكم بها، وتقصيها وتقوم بعزلها 
ألسباب قد تبدو جنونية، لكن يظل الجسد وسيطا 
في تلك العملية. والعرض يؤكد على إهانة الجسد 
في هذه المصحة بداية من قلة الطعام والش��راب 
إلى ع��زل الجس��د تح��ت المراقبة، بجان��ب األداء 
الجس��دي للممثلين المُمزق والمنبوذ كما يحاول 
العرض أن يطرحه. وتس��ليع الجسد جاء كجزء من 
هذه المنظومة، واس��تبدل العرض كلمة الجس��د 

بكلمة “جثتي”.
 تحقق النموذج المسرحي الذي يسعى إليه المخرج 
بتش��كيل فضائ��ه المس��رحي من خ��الل الديكور 
المكون من ثالث لوحات؛ حديدية طويلة ومغلقة 
أشبه بالس��جون المحصنة، لكن في عمق المسرح 
يترك لنا ثالثة ش��بابيك يخرج منه��ا إضاءة حمراء 
فى أغلب األحيان لكي تعبر عن ش��كل السلطة في 
مستوى آخر غير مرئي لنا - كجمهور- وباب تالزمه 
اإلض��اءة البيض��اء فتتش��كل داللة القب��ر والموت 
والفناء. وض��ع العرض بصمة بصرية خلقها لذاته 

م��ن خالل ألوانه القاتمة التي تتدرج بين األس��ود 
والبُن��ي والطوب��ي، وتش��ارك في ذل��ك اإلضاءة 
بألوانها الدموية.  وعل��ى الرغم من ثبات المنظر 
المس��رحي طوال العرض فإنه ح��اول التناص مع 
لوحة “العشاء األخير” لليوناردو دافنشي من خالل 
األوضاع الجسدية بين اللوحة والمشهد المرسوم 
عل��ى خش��بة المس��رح. كما رس��مت الموس��يقى 
عنصرا جماليا، س��واء كان بدورها في الفصل بين 
المش��اهد وبعضها، أو أن توضع الصراع من خالل 

لغة أخرى غير اللغة المنطوقة.
ف��ي النهاية، يرتكز العرض على ش��كل الس��لطة 
وممارس��تها بداي��ة من بن��اء المصح��ات إلى دور 
المثق��ف الذي يتحدث داخل العرض كونه س��لطة 
على اآلخرين وال يعد واحدا منهم، ويصبح انتحاره 
في نهاية العرض حسما لصراعه مع السلطة وأنه 
لم يستطع تغيير الواقع. كما ظهر نزالء العنبر من 
الشباب في مقابل الدكتور وإيفان والممثل اللذين 
يمثالن فئة متقدمة في السن، وكأن العرض يعبر 
بصورة غير مباش��رة عن الوض��ع العربي الراهن، 
وأصب��ح العنبر تمثي��ال للمجتمع العرب��ي وفقدان 
التواصل بين النخبة والش��باب، ولم يكن للشباب 
دور ب��ارز في مس��ار العرض المس��رحي ليكش��ف 
لن��ا عن عجزهم ف��ي تغيير الواقع وتبل��ور الصراع 
في المس��رحية بين نخب س��واء كانت سياسية أو 
ثقافية وتمثيلهم كس��لطة داخ��ل العرض. ويبدو 
أن الخطابة التى س��يطرت على العرض توضح لنا 
أن السلطة تتجلى من خالل اللغة، وبالتالي كانت 
رم��وز الس��لطة تمتلك اللغ��ة في مقابل الش��باب 
الصامتي��ن، وعلى الجانب اآلخ��ر لم تكن الخطابة 

عنصرا أضاف الكثير للحدث المسرحي.
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داليا همام

قمرة 14

النوستالجيا وحضور الغياب

قدم��ت دولة تون��س الع��رض المس��رحي “قمرة 
14” تألي��ف بوكثير دومة وإخ��راج دليلة مفتاحي، 
من خالل أعمدة مجردة وخلفية بأش��كال محايدة. 
يبدأ العرض مس��تغال تلك األعم��دة وهذه الخلفية 
عبر الفيدي��و بروجيكت��ور ضمن أح��داث العرض، 
فيتغير المنظر المس��رحي وفق الحاجة، فتارة تبدو 
تلك األعم��دة كاألبواب الموصدة التي حجز خلفها 
بطل العرض، وتارة أخرى كالجدران محملة باألرفف 
التي تن��وء بحمل الكثير م��ن األوراق والكتب، من 
خالل تلك األوراق والكتب يت��م الولوج إلى التاريخ 
التونس��ي، حيث اس��تحضار بعض ش��خصياته في 
أزمان مختلفة، التي تشترك جميعها في كونها من 
الرموز المقاومة والمتم��ردة التي أثرت في التاريخ 
التونس��ي، وس��اهمت في ثوراته، شخصيات قادرة 
على الوقوف أمام المتورطين من الساس��ة الذين 
كتبوا بممحاة الريح س��يرة الزوال ألنفس��هم، تلك 
الرموز الوطنية المس��تحضرة تعد غائبة بوجودها 
الم��ادي عن الحاضر إال أنها حاض��رة بأفعالها التي 
سجلها التاريخ، تقابل هذه الشخصيات أحد الشباب 
التونس��ي من الزمن اآلني، ال��ذي يرتعد خوفا في 
بداية حضورهم لكنه في النهاية يجد فيهم المثال 

المنشود لحب الوطن.
عبر حركة ال��دوران الصوفية تظه��ر على الخلفية 
ظالل الم��رأة وكأنها قادمة من عال��م الخيال، في 
مقابلها تظهر إحدى الش��خصيات بحركة كالطيف 
على خش��بة المس��رح لتكون ه��ذه الحال��ة إيذانا 
بالدخ��ول إلى عال��م الماضي والتح��اور مع رموزه، 
وتس��تهل الش��خصيات حضورها بعائشة المنوبية 
وهي رمز تونسي عاشت في العقد األخير من القرن 
الثاني عش��ر والنصف األول من القرن الثالث عشر 
وهي ش��خصية تمردت على الس��ائد ف��ي عصرها، 
وق��د كانت بنتا م��ن بنات الش��عب طمحت في أن 
تنال من العلم والحرية ما يجعلها قادرة على غرس 
بذور التغيير، وألن لها أفكارا مُغايرة للس��ائد نالت 
نصيبها من الكذب، واالدعاء عليها بما ليس فيها، 
ف��ى زمن لم يكن في��ه للمرأة الحق في أي ش��يء، 
وقد واجهها ش��اب العصر اآلني ببعض اإلش��اعات 
التي قيلت عنها، لتضحدها وتعبر عن حبها للوطن، 
وتؤك��د أن صوفيته��ا كان��ت نوع��ا م��ن اإلصالح 
الدين��ي في عصرها، وقد عبرت عن رغبتها الدائمة 
في حري��ة الوطن وأن��ه ال معنى لتغيي��ر اجتماعى 
تهدر فيه حرية الفرد وتسحق، رأت عائشة المنوبية 
ضالته��ا في تعاليم الصوفي��ة والبحث عن الخالق، 

وذاعت ش��هرتها بين العامة، واستحوذت تدريجيا 
على قلوبهم، وحفظها التاريخ التونس��ي على أنها 

من رموزه التي ساهمت فى اإلصالح الديني.
يتم اس��تحضار الش��خصيات التاريخية في العرض 
واح��دة بع��د أخ��رى، فتبدو لن��ا ش��خصية منصور 
اله��وش رمزا وعلم��ا من أع��الم الفروس��ية التي 
اش��تهرت في الجنوب التونسي في زمن االستعمار 
الفرنس��ي، وكان م��ن أول المهاجري��ن إلى التراب 
الليب��ي لتنظيم عملي��ات المقاومة ض��د االحتالل، 
وقد رأى الهوش أن بعض اللحظات الفارقة ال تأتي 
في العمر مرتين، وعلى هذا لختار البندقية وسيلته 
في مقاومة االس��تعمار وانتهت حيات��ه بالنفي في 
الصح��راء، ومن ذلك الرمز إل��ى زمن آخر حيث خير 
الدين باش��ا في القرن التاسع عشر هو رمز آخر وله 
بصمة في اإلصالح اإلداري والتش��ريعي التونسي، 

يتحاور مع الش��اب المعاصر مؤك��دا أن للوطن ربا 
يحميه، وقانون الدم دائما مرفوض، تش��ترك تلك 
الشخصيات في حبها البالغ لتونس ودفاعهم عنها، 
واعتراضهم عل��ى ثوراتها التي يرونه��ا دائما غير 
مكتملة، فيس��ألون ش��بابنا المعاصر أين ثورتكم؟ 
لتك��ون اإلجاب��ة من الجمي��ع كلن��ا مكويين بحب 
الوطن ويؤكدون أن��ه في الوحدة يكمن الخالص، 
فلع��ل ن��ورا خفيا مباغتا ينس��ل هاربا م��ن جحافل 
الظالم ويعل��ن ميالدا جديدا، تك��ون فيه الثورات 
مكتملة ينتج عنها مس��تقبل حقيقي وحياة كريمة، 
وصوت مس��موع غير مكتوم ال يص��ل إلى العميان 
النائمين في حفالت الش��بع، شخصيات المسرحية 
أقرب إلى المثال وهي من التراث الشعبي والتاريخ 
التونس��ي، تتحاور جميعها من أج��ل تونس وعلى 
الرغ��م م��ن أنها ش��خصيات م��ن عص��ور مختلفة 
فإنها اش��تركت في محاوالته��ا الدؤوبة بالنهوض 
بتونس، والدفاع عنها س��واء ضد العقول المظلمة 
أو االس��تعمار، أو حتى البيروقراطية المتعسفة، هنا 
يتم اس��تحضار التاري��خ إلعادة النظر ف��ي الحاضر 
ومس��اءلته، ويحاول الشاب يائس��ا الدفاع عن زمنه 

المعاصر إال أنه يؤكد على عدم اكتمال ثورته.
ف��ي هذا الع��رض تتم قراءة قص��ص القدامى من 
الث��وار واقتف��اء أثره��م، ف��ي محاول��ة للتعلم من 

الماضي وتجنب أخطائه.
يتميز العرض بالس��ينوغرافيا وإتقانها وهي من 
تصمي��م مخرجة الع��رض دليل��ة مفتاحي قدم 
الممثل��ةن أدوارهم بس��هولة ويس��ر ونوع من 
اإلتقان، قد س��اهمت المالبس المستخدمة في 
التعبير عن الشخصيات، وكانت موسيقى العرض 
تعبر عن حالة التنقل بين الحاضر والماضي عبر 
بع��ض األنغام الموت��رة أحيان��ا والحالمة أحيانا 

أخرى.
عرض “قم��رة 14” يح��اول تقديم رس��الة يتالقى 
من خاللها الحاضر مع الماضي، في محاولة لس��بر 
أغوار ه��ذا الماضي والتعلم منه، والرؤية المُغايرة 

للحاضر والمساهمة في تغييره لألفضل.
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عق��دت الهيئة العربية للمس��رح، أم��س اإلثنين 14 
يناير، جلس��ة التحكيم النهائية ل�”المسابقة العربية 
للبحث العلمي المس��رحي للش��باب”، ضمن فعاليات 
مهرجان المس��رح العرب��ي، بالتعاون م��ع  أكاديمية 
الفنون ف��ي القاهرة وفي رحابها، الن��دوة المحكمة، 
لتحدي��د المرات��ب الث��الث األفض��ل في المس��ابقة 
العربية للبحث العلمي المس��رحي؛ هذا وقد أشرفت 
لجنة التحكيم التي ش��كلتها الهيئة العربية للمسرح 

في وقت سابق من عام 2018 على هذه الندوة.
وكان��ت الهيئ��ة قد قام��ت باختي��ار اللجن��ة العربية 
لتحكي��م األبح��اث لم��ا تملك��ه م��ن مكان��ة علمية 
ومعرفية متفاعلة مع المشهد المسرحي في بلدانها 
وفي الوط��ن العربي، وتكونت من األس��تاذ الدكتور 
عقي��ل مهدي يوس��ف - الع��راق )رئيس��ا(، والدكتور 
حس��ن اليوسفي – المغرب )عضوا(، والدكتور يوسف 

عيدابي – السودان )عضوا(.
وقد نظرت اللجنة في أبحاث الفائزين في المس��ابقة 
العربي��ة للبحث العلمي المس��رحي نس��ختها الثالثة 
لعام 2018، وتمثل عمل اللجنة بدعوة المتنافسين 
لندوة مفتوحة يوم اإلثنين 14 يناير 2019. وباشرت 
اللجنة عملها باختيار المرشحين للفوز من بين أربعة 
متنافسين وفق أهداف المسابقة ومعاييرها العلمية. 
وكانت األهداف المعلنة هي: االرتقاء بالبحث العلمي 
في المس��رح، وفت��ح فضاءات جديدة ألفكار الش��باب 
ورؤهم المعرفية، واكتشاف أصوات جديدة في البحث 
العلمي في مجال الدراسات المسرحية إثراًء للمحتوى 
العلمي للمس��رح العربي، وتفعياًل لدور المؤسس��ات 
العلمية واألكاديمية حفزًا له��ا لدعم البحث العلمي 

المسرحي بين أوساط الشباب.
أما المعايير العلمية التي اعتمدت عليها اللجنة جدّة 
الموض��وع ورصانت��ه وق��درة الباحث عل��ى االبتكار، 

إلى جانب االلتزام بقواع��د البحث العلمي في اختيار 
العنوان المناس��ب وتحديد مش��كلة البح��ث وآلياته 
ومنهج��ه وترتيب��ه بخالصة ومقدم��ة وتبيين حدود 
البحث المكاني��ة والزمانية والموضوعاتية والتعريف 
بالمصطلحات وإجراءات العينة والدراس��ات السابقة 
واإلطار النظ��ري ومباحثه ومؤش��راته ونتائج البحث 
ومناقشتها والتوصيات والمقترحات وخالصة البحث 
ومصادره ومراجعه. تدارست اللجنة معايير المسابقة 
مطبق��ة عل��ى البح��وث المقدم��ة، والحظ��ت بعض 
الهنّ��ات اللغوي��ة وع��دم مراعاة إش��تراطات البحث 
العلمي كاملة وعدم الرجوع إلى الدراسات المشابهة 
أو المراجع العلمية ذات الصلة في غير اللغة العربية.

فيم��ا يخص التقييم قدم كل محكم ملخصا لتقاريره 
عن كل بحث. وبعد مناقش��ات استقر رأي اللجنة على 
أن يفوز الباحثون األربعة بالجائزة التزاما بالضوابط 

المعلنة والمرسلة إلى أعضاء اللجنة.
أمام حش��د من الباحثين ش��رحت اللجنة اشتراطات 

المس��ابقة، ولخ��ص أعضاؤه��ا مالحظاته��م ح��ول 
البحوث، ودارت حوارات مع المرش��حين للفوز حسب 
عناوين بحوثهم، ثم رفعت الجلس��ة لتقرير المراتب 
للفائزين، لتعود اللجنة بعد المداولة لتعلن الفائزين 

بالمراتب الثالث األولى كما يأتي:- 
المرك��ز األول: البحث المعنون ب�”الحاجة إلى مجاوزة 
االحتفالي��ة إلنتاج معارف جديدة بالمس��رح وإبداعية 

متجددة” للباحث المغربي علي عالوي.
المرك��ز الثاني: البحث المعنون ب”المس��رح العربي 
م��ن س��ؤال الكينونة إلى ما بعد التراث، دارس��ة في 
األنس��اق الثقافية” للباحث السوداني محمود حسن 

محمد.
 المرك��ز الثال��ث مكرر: البح��ث المعن��ون ب�”جمالية 
الهجنة في الممارسة المسرحية المغربية من تأكيد 
الخصوصية إلى اس��تيعاب النماذج الكونية” للباحثة 

المغربية فاطمة أكنفر.
المرك��ز الثال��ث مكرر: البح��ث المعن��ون ب�”تجليات 
أس��طورة عش��تار في الخطاب المس��رحي النس��وي، 
مس��رحية )أس��رار عش��تار( لحياة الراي��س نموذجا” 

للباحثة المصرية مروة وهدان.
في خت��ام الندوة تقدمت اللجنة بالش��كر ألكاديمية 
الفن��ون لالس��تضافة الكريم��ة وش��كرت الباحثي��ن 

والحضور على تفاعلهم.
كما أوصت اللجنة بضرورة استمرار المسابقة والعمل 
عل��ى إقامة ورش تقويمية لمناهج البحث والنظريات 
المس��رحية للفائزين من الدورات السابقة والالحقة 
بشكل س��نوي راتب يعمل على تأهيل باحثين شباب 
م��ن البل��دان العربية يس��تثمر جهدهم ف��ي أعمال 
الهيئة. كما أوصت اللجنة بأهمية المتابعة اإلعالمية 
واإلعالنية للمسابقة وخاصة في البلدان التي لم ترد 

منها مشاركات.

يفوزون بمسابقة البحث العلمى
المغرب ومصر والسودان

متابعة: سلوى عثمان

د. عقيل مهدى
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فقدت صديقي ورفيقي في الغربة الفنان المس��رحي السوداني يحيى الحاج إبراهيم دفع اهلل الشاعر الشهر 
المنصرم بعد رفقةٍ دامت قرابة أربعة عقود في الغربة، عفوًا بل وفقدته أوساط المسرح في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، بل وفي الخليج العربي، بل وفي العالم العربي كله الذي عرفه ش��غوفًا بالمس��رح، ودودًا، 
هاش��ًا، فه��و كوميديان من الطراز األول، ومش��خصاتي من الدرج��ة األولى، وأكاديمي بارع في اإلمس��اك 

باهتمام تالميذه وطالبه وحوارييه.
كان حض��وره الس��احر اآلخاذ الجاذب لالنتباه والباعث على تفاعل ش��فيفٍ من ميزات��ه الخاصة التي جعلته 
صديق��ًا صدوقًا للجميع أينما حل. ه��ذا الحضور يوجد اآلن كروح يرف بيننا ونحن ف��ي القاهرة التي عرفها 

وخبرها وجاب شوارعها ومجالسها وزار أكثر من مسرح فيها.
إن��ه يوجد بينن��ا يحادث هذا وذاك، ويعانق هذا وذاك بحي��ث ال يمكنك أن تغفل عن وجوده 
فهو هنا معنا. قد نفتقده جس��دًا ولكن حس��ه بيننا. ومعكم يا أهل المسرح بحسه يفرح لكم 
ويحاوركم وهو س��عيد بدوره في هذه الدورة المس��رحية الجديدة التي كان يتمنى أن يكون 
فيها كما كان يتمنى أن يكون في الدورة األولى لمهرجان المسرح الوطني السوداني ولكن 

ما كل ما يتمناه المرء يدركه.
تبق��ى القضي��ة الماثلة : أي حقوق تتوفر في عالمنا العربي للفنان المس��رحي في حياته قبل 
مماته وفي مماته؟ من المؤس��ف جدًا أنه في البالد العربية التي تس��عد شعوبها بأهل الفن 
وبما يقدمه لهم المس��رح من ترويح وحفز على التفكير ف��ي الحياة الجديدة فإنه اليفكر أي 
مس��ؤول في مجاالت الفن والثقاف��ة في وضع المبدع في محله ال��ذي يوفر له ليس العيش 
الكري��م كح��د أدنى بل وكل ما يحتاجه المبدع ليبدع والمس��رحي لينت��ج، وهكذا فإنه علينا 
كمس��رحيين وتجمعات مس��رحية أن نذهب إلى تأمين حياة الفنان المس��رحي بتش��ريعات 

وقوانين تحمي عمله وحياته في حاضره ومس��تقبله هو وأس��رته وفنه، وليس التوثي��ق للفنان قبل أو بعد 
وفاته بكافٍ بل كفالة عيشه وتجويد خبراته ومهاراته .

رفيق��ي ف��ي الغربة ذهب في الرقاد الطويل، وت��رك لنا ذكرى جميلة، ولكن ماذا عن ذل��ك الثراء الذي كان 
قد بثه في حياة فنانين ش��غوفين بالفن المس��رحي؟ مسؤولية من أن يوثق لكل ذلك وأن يستفاد منه وأن 

يضاف إلى ذاكرة المسرح العربي؟

يحيى المسرح عليك السالم.

رفيقي في الغربة
د. يوسف عايدابي – السودان

مستشار الهيئة العربية للمسرح



مؤتمر صحفي لمدير المهرجان ومنسقه العام 

مؤتمر صحفي للوفد الصيني والهيئة العربية للمسرح 

10
ص

12
ظ

الجلسة الختامية للمؤتمر الفكري 

ورشة األقنعة - ورشة المايم  

11
ص

1
ظ

)ليلك ضحى( بمسرح الجمهورية)جنونستان( بمسرح السالم 

)ساللم يعقوب( المسرح القومي

5
م

7
م

حفل الختام بالمسرح الكبير بدار األوبرا 8
م

9
م )السفير( بقصر ثقافة الفيوم 8

م

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

عروض اليوم

فعاليات الغد

)الحادثة( بمسرح الهناجر  6
م


