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ال أريد أن أقسم بالضجر خالق الفنانين األوائل والفنون األولى، لكي أؤكد أنه لم يبق من المسرح إال الظالل البهلولة. لم يبق بالمسرح 
إال أهداب خيوله الميتة. ألن وصية المسرح األولى وصية الزبد للسفن، زبد ضد الرمل وكثبان الرمل وراء الظالم، ظالم تلو ظالم. وصية 

المس��رح األولى: “اللعب”. المس��رح “لعب”، لعب نابض. ثم تأتي التعديالت على النب��ض، بعيدا من جفاف البرك مذ تم 
اعتصار الروح األولى للمسرح، حين تم اقتياده إلى عدم الوجود بحجة الوجود على خارطة المسرح، المسرح بالعالم. غاب 
الندى عن المسرح. ال شيء على المسرح سوى البياض النائم بعد معارك ال يزال أبطالها يراوحون أمام أدوارهم األولى: 
ش��هداء أو موتى بحس��ب النظرة المقامرة، نظرة المقامر إلى نفس��ه ونظرة المقامر إلى خصمه. ال أخصام بالمس��رح. 

المس��رحي خصم نفسه، المسرحي خصم ذاته. ما عدا ذلك مغالطات من أعيرة الفلفل الحار ترمي بعيون المسرحيين 
من أجل استمرارهم بعماهم. ال شيء على المسرح سوى أصوات سقسقة اآليديولوجيات الغابرة والمناهج المقتولة 

على الجباه. لم يبق من هذه االستدراجات البليدة إال الندبات النافرة، كما ينفر جدول ضائع على صفائح األرض 
المتراكبة. المبتذل صامد، ألن المس��رحيين، معظم المس��رحيين، وبخوا األلق وهم يوثقون شجونهم بعيدا 

عن الس��جالت الناطقة بالمس��رح. إن المسارح على المنحدرات، ألن المس��رحيين أغدقوا على المسرح كل 
أصناف الخلط، إذ لم يفرقوا بين اللغة والكالم وبين الكالم واللهجات وبين المعاد والمعاد ال غير المعاد. 

اللغة أوسع من الكالم بكثير. من يغفل األمر يعيق المسرح، ال رحالة المسرح، عن القفز فوق كل ملغز 
والقفز فوق العجرفة والقحة والتماس الغضب. ألن ال مسرح بال غضب. ال يغضب المسرحي من نفسه 
حين ال يفرق بين اللغة والكالم وبين اللغة بالمس��رح واللغة على الورق وبين أصل اللغة، أصٌل من 
هبات الش��ك ال زوابع اليقين. وحدهم األموات ال يغضبون بعد أن فقدوا القدرة على الغضب. اللغة 
ش��بكات عالقات. تزود العالقات العالقات باألشرعة بعيدا من األهوال المحتشمة وغير المحتشمة. 
نفخ المس��رحيون المس��رح باللغو واألحراز، بحيث انفجر كما ينفجر خندق بجنوده. حش��و المسرح 
بفصاحة اللغة واآليديولوجيا واألفكار اليقينية وصور الفدية واس��تباحة القياس��ات على المالطفات 
بين المس��رحيين وبعض “نقاد المسرح” جبر المس��رح لكل القلوب على األدراج غير الرزينة بأسواق 

تأنيق المس��رح غير األنيق. بات المس��رح حينها قنبلة محش��وة بكل ما هو ش��ارد أو ش��ريد. المسرح 
وح��ش منتص��ب أمام اآلخرين من إحس��اس المس��رحيين بأنهم محاصرون بكل م��ا ال يرتدى وهم ال 

يزال��ون يرتدونه، بعد أن بدل��وا بالنهايات، بعد أن بدلوا بالبدايات. ال يمر المس��رح إال في خروم الوقت، 
ال بحياة الناس وال المس��رح وال المس��رحيين، ألنه نأى عن الغاية األولى: اللعب. المس��رح jeu.  المسرح لعب. 

م��ن ال يع��رف أن يلعب مغفل، من ال يعرف أن يلعب مغفل عن كل ش��يء بالمس��رح. الكوميديا ديال آرتي لعب. 
البيوميكانيك لعب ببيت المس��رح البكوخه. ش��غل آبيا وكريغ وجوليان بك وجوديت مالينا )مسرح الكاراج 

والماخور( ومسارح األندرغراوند وبروك ومسرح الشمس مع أريان منوشكين ومسرح الحكواتي والسامر. 
اللعب أصل المسرح، اللعب روح المسرح. كل المسارح الكبرى تقوم على اللعب. لعب على اآللهة لكي ال 

تقتل البشر أو حتى يتحول البشر إلى آلهة. لم يحول المسرح أحدا إلى إله إال المسرحيين ببالد العرب. آلهة 
تعبد نفس��ها، بعد أن حولت جمهورها إلى جمهور موت أو س��بي أو تقش��ر أو دهان، بعد أن استعملت المسرح 

كمثقاب عقول بدل أن تس��تعمله كنجمة بعيدة من سياس��ات رشوة الذات للذات. هذا تنكر للنقاء. المسرح نقاء ال جفاء وال 
بالء. ال يطفو دّقل مكس��ور إال على المس��رح. المسرح ضد البروق الخسيسة، ألن المس��رح لعب ولعب ال تعذيب اآلخر بكل مقترض غير 
مفهوم، لعب بوس��ع األرواح والعيون بعيدا من الوراقين. عودة المس��رح والمسرحي إلى اللعب عودة إلى كنف األرض تحت سماء تتكفل 
الرزق ال الرزقة. الرزق غير الرزقة. لن يس��لق أحد التفاح مع رؤوس الخيل إال المس��رحيون العرب، حين يجدون كل بحر بعيد من األثقال، 
أثق��ال اآليديولوجيا وكل آخر س��اذج، بحرا ال يخضع إال لديون األرقام. حين غاب اللعب غابت المتع��ة. عودة اللعب عودة المتعة. اللعب 
لهب المسرح، ناره وريحه وجماله المشاكس ونبله. اللعب بعيد من جداول المسرحيين. وحين يعود يعود المسرحي إلى المسرح، يعود 

المسرح إلى المسرح.

»Jeu«افتتاحية
عبيدو باشا
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في إطار فعاليات المهرجان العربي للمسرح 

إصدارات مسرحية.. عن كرم مطاوع والفرق 
المصرية في العراق والطقوس المسرحية 

أح��د عش��ر كتاب��ا مس��رحيا أصدرته��ا الهيئة 
العربية للمسرح، كإسهام فكري إضافي يتناغم 
م��ع المحور الفكري الذي اختارته إدارة مهرجان 
المسرح العربي عنوانا لدورته الحادية عشرة من 
المهرج��ان، التي تدور حول المس��رج المصري، 
بمناس��بة انعقاد هذه الدورة في القاهرة، تحت 
عنوان “نقد التجربة – همزة الوصل )المس��رح 

المصري في نصف قرن( 1905 – 1952.
 حول هذه اإلص��دارات أقيم ظهر أمس الثالثاء 
51 يناير مؤتمر صحفي، استعرض خالله ثالثة 
من الباحثي��ن إصداراتهم وهم د. عمرو دوارة، 
ود. مصطفى س��ليم من مصر، ود. على الربيع 
م��ن الع��راق، أدار الجلس��ة د. يوس��ف عيدابي 

مستشار الهيئة العربية للمسرح.
د. عيدابي أش��ار ف��ي تقديمه إلى 
أن الهيئة العربية للمسرح اعتادت 
دائم��ا، ضم��ن مش��روعها للنش��ر  
إص��دار مجموع��ة م��ن الكتب في 

دورات المهرجان العربي. 
وأضاف أن الهيئة تختار موضوعات 
هذه اإلصدار لتتناغم وتنس��جم مع 

المحاور التي تدور حولها فعاليات المهرجانات، 
وهو ما  ميز إصدارات ه��ذه الدورة أيضا، حيث 

ج��اءت جميعها، حول المس��رح المصري، فرقه، 
وش��خصياته وتراث��ه، وتاريخه، مش��يرا إلى أن 
الهيئة رأت أن تدرس وتؤرخ للمس��رح المصري 

في مائة عام، وقد خصصت هذه الدورة لتغطية 
نص��ف قرن، فيما س��تخصص ال��دورة القادمة 

لتغطية النصف اآلخر. 
وأع��رب د. عم��رو دوارة مؤل��ف كت��اب “ ك��رم 
مطاوع رجل المهام الصعبة” عن س��عادته بأن 
أتاح��ت له الهيئ��ة العربية هذه الفرصة لنش��ر 
كتابه عن المخرج الكبير، مش��يرا إلى أنه عمل 
مس��اعدا لكرم مط��اوع في عدد م��ن العروض 
عل��ى مرحلتين، األمر الذي أتاح له االقتراب منه 
ومعرفة الكثي��ر من مزاياه، مؤك��دا أن مطاوع 
لم يكن يجيد تقديم الفرجة فحس��ب إنما كان 

مفكرا مسرحيا كبيرا.
وضرب دواره مثال بع��رض “الفرافير” الذي أثار 
الخالف بينه وبينه مؤلف النص يوسف إدريس، 
مؤكدا أن مطاوع من أوائ��ل المخرجين الذين 
اعتبروا المخرج هو صاحب نص العرض، ولهم 
أن يضيف��وا ويحذف��وا فيه بما يخ��دم رؤيتهم 

اإلخراجية.
وأش��ار دوارة النتصار مطاوع في تلك المعركة، 
ودليل��ه عل��ى ذلك أن يوس��ف إدري��س حينما 
نش��ر نصه “الفرافير” نش��ر ن��ص العرض بعد 

التصرفات اإلخراجية لمطاوع. 
د. دوارة ذكر أيضا ش��هادة سميحة أيوب لكرم 

كتب - محمود الحلواني

د. عمرو دوارة:
كرم مطاوع  مخرج كبير..

ومفكر عروبي 
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مطاوع، مشيرا إلى أنه سألها عن المخرج الذي 
تعتب��ره األول بي��ن المخرجين الذي��ن تعاملت 

معهم، عربا وأجانب فقالت إنه كرم مطاوع.
 وأش��ار دوارة إل��ى أنه أصدر ع��ددا من الكتب 
ح��ول مخرجي��ن مصريي��ن منه��م أحم��د عبد 
الحليم ومحمود األلفي، وجالل الش��رقاوي ود. 
كمال عيد، ود. هناء عبد الفتاح، ليس كنوع من 

التاريخ إنما سعيا الكتشاف رؤاهم اإلخراجية.
 أض��اف دوارة أن مط��اوع كان مفك��را عروبيا، 
مشيرا إلى أن رؤيته اإلخراجية التي طرحها عند 
تناوله لن��ص إيزيس حولته من خطاب يتحدث 
عن المصرية، باعتب��ار إيزيس رمزا مصريا إلى 
خط��اب عربي، مش��يرا إلى أن توفي��ق الحكيم 
وافق��ه على هذا الطرح، وأش��ار دوارة أيضا إلى 
تميز كرم مطاوع ف��ي إضاءة عروضه، وأنه أول 
م��ن رفض ثبات الديكور، فضال عن قدرته على 
قي��ادة الممثل بحرفية عالي��ة وتفجيره لطاقات 

الممثلين الذين يعملون معه. 
أم��ا د. مصطفى س��ليم فأش��ار إل��ى أن كتابه 
“الدالالت الدرامية للنظم الطقسية في الدراما 
التجريبية” هو رس��الته للدكت��وراه التي أنجزها 
ع��ام 2006، في أكاديمية الفنون، مش��يرا إلى 
أن��ه ل��م يكن ينوي نش��ر ه��ذا الكت��اب إال في 
مؤسسات متخصصة، نظرا لتخصصه الشديد، 
وهو ما أتاحته له الهيئة العربية للمس��رح، وقد 
أع��رب س��ليم عن س��عادته بص��دوره في هذه 
الدورة، وقدم الشكر للهيئة العربية على منحه 

هذه الفرصة.
قال سليم إنه رصد وصنف الطقوس في الوطن 
العرب��ي، وبحث ف��ي كيفية تعام��ل النصوص 

المصرية مع هذه الطقوس، وأش��ار س��ليم إلى 
وجود ع��دد من التقس��يمات الت��ي صنف على 
أساسها الطقوس، منها الطقوس الدينية، مثل 
المشهد الحس��يني، والتعازي الشيعية، وهو ما 
عالجه في نصي الش��رقاوي “الحس��ين شهيدا 
وثائرا”، وطقوس الزار والذكر وعبدة الشيطان، 
مش��يرا إل��ى معالج��ات نصوص محم��د الفيل 
وعادل العليم��ي لطقس الزار، وتعامل الس��يد 
محمد علي م��ع طقس المولوي��ة، ومعالجة د. 
أحمد سخس��وخ لطقوس عبدة الش��يطان، أما 
التصنيف الثاني للطقوس وفق الدراس��ة فهو، 
كما أشار سليم، الطقوس االجتماعية كطقوس 
الع��رس والميالد والموت، فض��ال عن طقوس 

الموالد وأعياد الحصاد ووفاء النيل. 
وذكر د. سليم عددا من التطبيقات 
الت��ي تناولها ف��ي كتاب��ه بغرض 
تحلي��ل الكيفية الت��ي تعاملت بها 
نص��وص الكت��اب المصريي��ن مع 
معالج��ة  إل��ى  فأش��ار  الطق��وس، 
محمود دي��اب لطقس الحصاد في 
ليالي الحصاد، وظه��ور الكثير من 

الطق��وس لدى رأفت الدويري، خاصة في “قطة 
بس��بع ت��رواح” وعالقة الس��يد بالعبد في نص 
الفرافير، الذي يتعامل مع  طقس الموت بشكل 
س��اخر، وكذلك معالجة توفيق الحكيم لطقس 

السبوع في “يا طالع الشجرة “. 
وع��ن التجريب في التعامل م��ع الطقوس، قال 
س��ليم إن تأسيس المسرح التجريبي وضع خطا 
فاصال بي��ن تعامل الكتاب م��ع الطقوس قبله، 
وتعاملهم معها بعده، مشيرا إلى إعادة صياغة 
واألس��ورة” صياغة  “الط��وق  نص 
تجريبي��ة ف��ي تعامل��ه م��ع طقس 

الموت.
وكش��ف الكات��ب العراق��ي د. علي 
الربيع��ي أن��ه عك��ف على دراس��ة 
المس��رح العرب��ي ألكث��ر م��ن ربع 
ق��رن، وأخ��رج 17 كتاب��ا، منها ما 
يتصل بتاريخ المسرح العراقي، وقد 
أصدر فيه ع��ددا من األعمال أهمها: المس��رح 
المس��يحي في العراق، وإسهامات يهود العراق 

في المسرح.
كم��ا أش��ار د. الربيعي إلى أنه أخ��رج عددا من 
الكتب عن الفرق الروس��ية والتركية التي زارت 

العراق. 
وحول إصداراته عن المس��رح والفرق المصرية 
قال الربيعي إن��ه تابع زيارات الف��رق المصرية 
للعراق ودرس تواريخها وما قدم عنها في مئات 
من المصادر التي أتيحت له، ومن هذه الزيارات 
ذك��ر زيارة فرقة عب��د النبي محمد “ كش��كش 
بيه”، وشقيقه عطية أمين عطية، وكذلك زيارة 

ف��رق ج��ورج أبيض وفاطمة رش��دي، ويوس��ف 
وهبي، مش��يرا إلى أنه أصدر حول تلك الزيارات 
عدة كتب كان أوله��ا كتابه “األجواق المصرية 
الت��ي زارت العراق” كما تناول زيارات فرق جورج 
أبيض وفاطمة رش��دي ويوسف وهبي في كتب 
مس��تقلة وهى التي صدرت عن الهيئة العربية 

للمسرح ضمن إصدارات هذه الدورة. 
وأش��ار الكات��ب إلى أنه تن��اول كل ما كتب عن 
تل��ك الزيارات م��ن مقاالت ومعالج��ات نقدية، 
وما نش��ر عنها من متابعات إخبارية، فضال عن 
ما أقيم مع أعضاء الف��رق من لقاءات وحوارات، 
وأش��ار الربيعي إلى أن ج��ورج أبيض قدم أكثر 
من مائة عرض في العراق، وأنه أول من أشرك 

شبابا من الممثلين العراقيين في عروضه.
وأضاف: زارت فرقة فاطمة رش��دي العراق ثالث 
م��رات أع��وام 29، 32، 1936 وكرمه��ا ملك 
الع��راق وقتئ��ذ، كما أنه��ا جابت م��دن العراق 

شماال وجنوبا.
أما عن فرقة يوسف وهبي فذكر د. علي الربيعي 
أنه��ا زارت الع��راق ث��الث مرات أيضا، س��نوات 
1932، 1936، 1954، وأن تل��ك الزيارات قد 

حظيت بمتابعة إعالمية ونقدية كبيرة.
 وأش��ار د. الربيعي إلى أن الكت��ب الثالثة التي 
أصدرتها له الهيئة العربية للمس��رح عن الفرق 
المسرحية المصرية تش��ير بشكل قوي إلى أن 
مج��يء الف��رق المصرية إلى الع��راق عمل على 

تفعيل الحركة المسرحية والنقدية في العراق.

د. الربيعي: 
زيارات الفرق المصرية كان لها تأثير 

كبير على ازدهار المسرح العراقي 

د. عيدابي:
 إصدارات الهيئة العربية تتناغم 

ومحاور المهرجان الفكرية والفنية 
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المهرجان العربي للمسرح يحتفي بالفائزين
في »مسابقة البحث العلمي«

قال د. يوس��ف عيدابي مستش��ار الهيئ��ة العربية 
للمس��رح وعض��و لجن��ة تحكي��م مس��ابقة البحث 
العلم��ي المس��رحي، الت��ي تم تنظيمه��ا في إطار 
الدورة الحادية عش��رة للمهرجان العربي للمسرح، 
إن التيم��ة العام��ة التي انطلقت منها  المس��ابقة 
كانت حول االش��تباك مع الموروث الثقافي بهدف 
إنت��اج مفاهيم معرفية جديدة، حي��ث تقدم للجنة 
أكث��ر م��ن 15 باحثا وباحث��ة، لتس��تقر اللجنة في 
النهاية على أربعة فائزين في التصفيات النهائية.
وأض��اف في المؤتم��ر الصحفي ال��ذى أقيم صباح 
أمس الثالثاء 15 يناي��ر، أن اللجنة عقدت ندوتها 
المحكم��ة بأكاديمي��ة الفنون في القاه��رة، وفي 
رحابه��ا لتحدي��د المرات��ب الث��الث األفض��ل في 
المس��ابقة العربي��ة للبح��ث العلمي المس��رحي، 
حيث أش��رفت لجنة التحكيم، التي شكلتها الهيئة 
العربية للمس��رح في وقت س��ابق من عام 2018 

على هذه الندوة.

ق��ال إن الهيئ��ة قام��ت باختي��ار اللجن��ة العربية 
لتحكي��م األبح��اث لما تملك��ه من مكان��ة علمية 
ومعرفي��ة متفاعل��ة مع المش��هد المس��رحي في 
بلدانه��ا وف��ي الوط��ن العربي، وتكون��ت من  د. 
عقيل مهدي يوس��ف - العراق  )رئيس��ا(، وعضوية 
د. حس��ن اليوس��في – المغرب، د. يوسف عيدابي 

– السودان.
أض��اف أن األه��داف المعلن��ة كانت ه��ى االرتقاء 
بالبحث العلمي في المسرح، وفتح فضاءات جديدة 
ألفكار الشباب ورؤاهم المعرفية، واكتشاف أصوات 
جديدة ف��ي البح��ث العلمي في مجال الدراس��ات 

المسرحية، إثراء للمحتوى العلمي للمسرح العربي، 
وتفعي��ال لدور المؤسس��ات العلمي��ة واألكاديمية 
حف��زا لها لدع��م البح��ث العلمي المس��رحي بين 

أوساط الشباب.
واس��تكمل د. مهدي عقيل الحديث حول المعايير 
العلمي��ة التي اعتم��دت عليها اللجن��ة، قائال إنها 
تمثل��ت في ج��دّة الموض��وع، ورصانت��ه، وقدرة 
الباحث عل��ى االبتكار، إلى جان��ب االلتزام بقواعد 
البح��ث العلم��ي ف��ي اختي��ار العنوان المناس��ب، 
وتحديد مش��كلة البحث وآلياته ومنهجه، وترتيبه 
بخالصة ومقدمة، وتبيين ح��دود البحث المكانية 
والزمانية والموضوعاتية، والتعريف بالمصطلحات، 
وإج��راءات العين��ة والدراس��ات الس��ابقة واإلطار 
البح��ث   النظ��ري ومباحث��ه، ومؤش��راته ونتائ��ج 
ومناقش��تها، والتوصي��ات والمقترح��ات، وخالصة 

البحث ومصادره ومراجعه.
وأض��اف أن اللجن��ة تدارس��ت معايير المس��ابقة 

كتب- باسم عادل :

بالتعاون بين الهيئة العربية وأكاديمية الفنون

المهرجان يتيح الفرصة الكتشاف طاقات 
جديدة من الشباب من خالل ترسيخ 

التفاعل الخالق ما بين اإلبداع والمعرفة 
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مطبقة عل��ى البحوث المقدم��ة، والحظت بعض 
الهنّات اللغوية وعدم مراعاة اش��تراطات البحث 
العلم��ي كامل��ة وع��دم الرج��وع إلى الدراس��ات 
المش��ابهة أو المراج��ع العلمي��ة  في غي��ر اللغة 

العربية.
وفيم��ا يخ��ص التقييم ق��دم كل محك��م ملخصا 
لتقاريره عن كل بحث، وبعد المناقش��ات اس��تقر 
رأي اللجن��ة عل��ى أن يف��وز الباحث��ون األربع��ة 
بالجائ��زة التزام��ا بالضوابط المعلنة والمرس��لة 
إلى أعضاء اللجنة، حيث شرحت اللجنة اشتراطات 
المس��ابقة، ولخص أعضاؤه��ا مالحظاتهم حول 
البح��وث، ودارات ح��وارات مع المرش��حين للفوز 
حسب عناوين بحوثهم، ثم رفعت الجلسة لتقرير 
المراتب للفائزي��ن، لتعود اللجنة بع��د المداولة 

لتعلن الفائزين بالمراتب األولى كما يأتي: 
-        المرك��ز األول: البح��ث المعنون “في الحاجة 
إل��ى مج��اوزة االحتفالي��ة إلنتاج معارف مس��رحية 

وإبداعية متجددة” للباحث المغربي علي عالوي. 
-        المرك��ز الثان��ي: البحث المعنون “المس��رح 
العرب��ي من س��ؤال الكينونة إلى ما بع��د التراث” 
دراس��ة في األنس��اق الثقافية للباحث الس��وداني 

محمود حسن محمد .
-        المركز الثالث مكرر: البحث المعنون “جمالية 
الهجن��ة في الممارس��ة المس��رحية المغربية من 
تأكيد الخصوصية إلى استيعاب النماذج الكونية” 

للباحثة المغربية فاطمة أكنفر.
المرك��ز الثالث مك��رر: البحث المعن��ون “تجليات 
أسطورة عش��تار في الخطاب المسرحي النسوي.. 
مسرحية )أس��رار عش��تار( لحياة الرايس نموذجا” 

للباحثة المصرية مروة وهدان.
قال د. حسن اليوسفي إن المهرجان يتيح الفرصة 
الكتش��اف طاقات جديدة من الش��باب، فالمبادرة 
تأتي أهميتها من خالل ترس��يخ التفاعل الخالق ما 

بين اإلبداع والمعرفة بهدف إنتاج وتتبع جماليات 
جديدة تعمل على ازدهار المسرح العربي.

وأضاف أن تفاعل الش��باب مع هذه المس��ابقة أمر 
فى غاي��ة األهمية ألنه��م األمل ال��ذي نحيا عليه 
ونش��جع وجوده، وتنبأ بوجود إشراقات رائعة حول 
الشباب الذي يبحث بش��كل جاد وعلمي ومنهجي 

في المسرح العربي.
وأك��د أن ه��ذا ه��و اله��دف األس��مى م��ن إقامة 
المسابقة متمنيا أن تتس��ع لمشاركات الكثير من 
الباحثي��ن ف��ى الوط��ن العرب��ي، وتوجيههم إلى 
ض��رورة البحث عن مناهج نقدية جديدة حتى يتاح 

لنا تنوع فى األبحاث العلمية المقدمة.
وج��ه الباحث عل��ي ع��الوي الفائز بالمرك��ز األول 
الشكر، في كلمته، للهيئة العربية للمسرح وأعضاء 
لجن��ة التحكيم لس��عة صدره��م وتفهمهم ورقي 
علمهم، وأش��ار إلى أن بحثه ق��ام على فكرة تجاوز 
االحتفالية التي أس��س لها د. عبد الكريم برشيد، 
والتي نالت جانبا كبيرا من الممارس��ة المسرحية 
ف��ي الوقت ال��ذي لم تل��قَ نفس المس��توى من 

االهتمام في الممارسة النقدية. 
وذكر أن مدخله إل��ى االحتفالية ارتكز على أرضية 
فلس��فية انطلق منه��ا لنقد الظاهرة، حيث ش��دد 
على ضرورة تأس��يس أرضية فلسفية عربية تسير 
جنبا إلى جنب بمحازاة اإلبداع، كما فعل الغرب من 

قبل، إذا أردنا حقا أن يتطور مسرحنا العربي.
وحول بحثه العلمي أشار الباحث السوداني محمود 
حس��ن الفائز بالمرك��ز الثانى إلى أن��ه أعاد قراءة 
الت��راث من جديد، من خالل إجراء أنس��اق إجرائية 
جديدة أش��به بالتجري��ب في إعادة ف��ك وتركيب 

قراءة التراث.
وأض��اف أنه ارتكز في بحثه على عينات مس��رحية، 
منه��ا على س��بيل المثال ن��ص للدكتور يوس��ف 
عيدابي كتبه في س��تينيات القرن الماضي، ليعيد 

ق��راءة وتحليل المس��رحية وفق متطلب��ات العصر 
الحالي في صورة الفهم للتراث في اللحظة الراهنة، 
باإلضافة إلى نص “س��أموت فى المنفى” للكاتب 
غن��ام غنام ح��اول فيه النبش عن األنس��اق الفنية 
والفكرية المضمرة والمرتكزة في انطالقاتها على 
التراث، مش��يرا إلى اس��تخدامه للمناهج التاريخية 

والوصفية التحليلية فى بحثه العلمي.
بينم��ا أش��ارت الباحث��ة المصرية م��روة وهدان، 
الفائزة بالمركز الثالث مكرر، إلى أنها انطلقت من 
تيمة المسابقة حيث االش��تباك مع التراث، والذي 
يعد أيضا ميدان تخصصها األكاديمي الذي يبحث 
في المس��رح النس��وي، في تعاملها مع مس��رحية 
“أسرار عش��تار” للكاتبة حياة الرايس، اعتمادا على 
المنهج األس��طوري ف��ي التناول، الذي أس��س له 
من قبل كارل يانج، والذي يصوغ األس��طورة وفق 

العقل الجمعي للشعوب. 
وأضاف��ت أنها طرحت في بحثها فكرة المش��اركة 
والح��وار ما بي��ن الرج��ل والمرأة، ولي��س التناول 
بمب��دأ المغالب��ة ألي منهم��ا على اآلخ��ر، ولذلك 
اختارت نموذج أس��طورة عش��تار لتب��رز التحوالت 
الدرامي��ة من العش��ق إلى االنتقام فهي تش��ارك 

الرجل الفعل وتصنع معه األسطورة.
فى ختام الندوة تقدمت اللجنة بالشكر ألكاديمية 
الفن��ون لالس��تضافة الكريمة وش��كرت الباحثين 
والحضور على تفاعلهم، وأوصت بضرورة استمرار 
المس��ابقة، والعم��ل عل��ى إقام��ة ورش تقويمية 
لمناهج البحث والنظريات المسرحية للفائزين من 
الدورات الس��ابقة والالحقة بش��كل سنوي، يعمل 
عل��ى تأهيل باحثين ش��باب من البل��دان العربية 

واستثمار جهدهم في أعمال الهيئة.
اإلعالمي��ة  المتابع��ة  ألهمي��ة  اللجن��ة  ولفت��ت 
واإلعالنية للمس��ابقة وخاصة فى البلدان التي لم 

ترد منها مشاركات.
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تجارب متنوعة ومتفردة  لـ »ليانغ كزينغ«
في مختلف الفضاءات المسرحية 

ضمن فعاليات ال��دورة الحادية عش��رة لمهرجان 
المس��رح العربي ال��ذي تنظم��ه الهئي��ة العربية 
للمس��رح برئاس��ة  المجل��س األعل��ى والكات��ب  
إس��ماعيل عبد اهلل األمين العام بالتعاون مع وزارة 
الثقافة المصرية اس��تمر برنامج الورش التكوينية 
والتدريبية إلى نهاية آيام المهرجان حيث نظمت  
ورش��ة متقدم��ة للمحترفي��ن ف��ي الس��ينوغرافيا 
المس��رحية للمس��تفدين م��ن 12 متدرب��ا م��ن 
مختلف الدول العربية تحت عنوان »تعدد الدالالت 
ف��ي بس��اطة التصمي��م«  بالتع��اون م��ع رابط��ة 
الس��ينوغرافيين الصينيين ينتش��وان  لمدة أربعة 
أي��ام في الفت��رة م��ن 12 إلى 15 يناير بمس��رح 
 Liang« الهناج��ر إش��راف المؤطر ليانغ كزيكن��غ
Xiqing” نائب األمين العام لهيئة السنيوغرافيين 
ف��ي الصي��ن   ال��ذي عمل في ه��ذا الحق��ل فنانا 
وسينوغرافيا منذ 38 عاما  وقد حاضر باليوم األول 
من أيام الورشة من خالل تقديم تجاربه التطبيقية 
م��ن تصميم��ات س��ينوغرافية ألعمال مس��رحية 
في العش��ر س��نوات األخي��رة وارتك��زت محاضرته 
على طريقة مش��اهدة المتدربي��ن لكثير من هذه 
التصميمات على شاشة العرض من بينها لعروض 
لثيم��ات متنوعة منها تصميمات لعروض تقليدية 
وموسيقية وللسيرك الدرامي وللباليه الكالسيكي 
وعروض األماكن المفتوحة والكثير منها يتعرض 
لقضايا تاريخية وش��ديدة المحلية بالصين وجميع 

مقاطعتها المختلفة. 
وفي استعراض “كزيكنغ” للكثير من اللوحات قدم  
تصميم��ا موضحا لتدف��ق كبير للس��تارة الخلفية 
م��ن العرض معبرا بها ع��ن “هوانغ هو هو” النهر 
األصفر ثاني أطول أنهار الصين، ويس��لط الضوء 
على القماش  مع “»data show  إليضاح طبيعة، 
وأوضح  مدى االعتناء وإدراك الطبيعة واستغاللها 
من كثير من الفنانين وكذلك هو في  التصميمات 

لعروضه المسرحية. 
كم��ا عرض ص��ورا أخيرة م��ن تصميم��ات ديكور 
لعرض  موس��يقي وأش��ار إلى المنضدة المتحركة 
التي وظفها للتعبير عن النوتات الموس��يقية  التي 
تق��دم النش��يد الوطن��ي إب��ان الحرب عل��ى دولة 

الصين ووضع صورا لها.
وعن عروض ثيمة الس��يرك قدم تصميماته التي 

تعبر عن هذا العالم من خالل تصميم المنضدة.
وانتق��ل “كزيكن��غ” لتصميم��ات أخ��رى موضح��ا 
بالسينوغرافيا عروضا غير محددة المكان الدرامي.
وذك��ر ضمن تصميماته أحدها للتعبير عن طبيعة 

مقاطع��ة »يو ك��وي تو« بدون التدخل اإلنس��اني 
وأشار إلى المهرجان الفني السنوي لهذه المقاطعة 
الس��تخدام كل وس��ائل التواصل للتعبير عن هذا 
الم��كان المتميز بطبيعته وكذلك بالس��ينوغرافيا 
وع��ن كل المبان��ي المعمارية واس��تخدام وحدات 

اإلضاءة  بكل تقنياتها الحديثة.
كما اس��تعرض من بع��ض تصميماته لمس��رحة 
األماكن عن عرض قدم في محيط أكبر تلس��كوب 
telescope«” بالعال��م يتخطى قطره 500 متر، 
وبيّ��ن كي��ف قام بإس��قاط ص��ورة عل��ى الدخان 
الص��ادر بالعرض واس��تخدام  الص��ورة  على هذه 

البؤرة التي يكون بها الدخان. 
وذكر أنه قام بعمل جس��ر رابط بين أبراج المكان 
“محيط التلسكوب” حول الجمهور في شكل دائرة، 

كما استخدم 
تصميم��ات موازي��ة للس��طح المقعر للتلس��كوب 
لتقديم الع��رض في هذه المنطق��ة، وبهذا وظف 

الطبيعة لتقديم العرض المسرحي. 
وفي الخداع البصري لهذه المس��احة استخدم غاز 
خفيف وخامل “الهليوم” في المش��هد المس��رحي 
وكذل��ك وظ��ف بالع��رض تقني��ة  األوليج��رم “» 

.Olegram
كما أوضح “كزيكنغ” بالصور على شاش��ة العرض 
تصميمات��ه ع��ن عالم كبي��ر افتراضي الكتش��اف 
الزل��زال واس��تخدام الضوئي��ات للخ��داع البصري 

همت مصطفى

في ورشة السينوغرافيا

دعوة لتوظيف األماكن 

البديلة  للخروج عن مسرح 

األماكن المغلقة    
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وم��ع وجود كثير م��ن فناني عالم الس��يرك للمزج 
بي��ن اس��تخدام اإلنس��ان اآلل��ي Robot« “ م��ع 
عناصر بش��رية، كما قدم صورة عن تصوره لنزول 
ش��خصيات العرض من السماء كونها تهبط على 
س��طح القمر عن طريق تشكيل الس��تارة الشفافة 
المائية لتقديم وإيضاح النظرية الكروية لجاليليو 
بدرام��ا الع��رض.  وتاب��ع أن ه��ذا الطب��ق الكبير 
بمحيط التلس��كوب الذي قدم من خالله العرض، 
قد قدم عن��ه الصينيون نموذج��ا مصغرا مصمما 
له��ذا الم��كان، وتم اس��تخدامه مس��خرا لتقديم 
عرض مس��رحي مرتبط بنش��أة اإلنس��ان وتطور 

اكتشاف االنسان لعالم الفضاء.
كم��ا عرض تصميم��ا مقدما عن طبيع��ة مقاطعة 
»تشام شي« بجنوب ش��رقي آسيا حيث جبل شي، 
ووض��ح أنه  اس��تخدم قط��ع الصخ��ر بالجبل من 
ديك��ور الع��رض، كما أش��ار إلى جس��ر بالجبل هو 
»جس��ر الس��الم« ومن الممكن استخدامه موظفا 

في أي عرض آخر، وفضاء مغاير للمسرح.  
وذكر »كزيكن��غ« أن هذا الجبل به صخور متحركة 
من الممكن اس��تخدامها في الع��رض وتوظيفها 
باقترابها وابتعادها  كما أنه يمكن عمل تصميمات 
من أجل تقديم عروض نهارية تتماشى مع طبيعة 
ه��ذا الجبل ومع طبيعة وجود نبات��ات به من أحد 
االتجاهات حيث يعد  هذا الجبل من أجمل عش��رة 

جبال بالصين بأكملها.  
ثم تابع ف��ي عرض تصميماته فقدم مش��روعا له 
عن تصميم لس��ينوغرافي على مس��طحات مائية 
»مثال نافورة« من خالل التس��ليط الضوئي على 
الماء بتنويعات كثيرة كخداع بصري داخل التجربة 
وتوظيف تمثال بوذا الموجود داخل داخل النافورة 
داخ��ل درام��ا العرض. أك��د »كزيكن��غ« من خالل 
عرض العدي��د من تصميماته لمس��رحة األماكن 
على االنط��الق نحو الطبيعية  واس��تعرض الكثير 
م��ن األعمال الت��ي قدمها من خالل س��يتوغرافيا 
الفلكي��ة  بالجب��ال والمراص��د  لع��روض قدم��ت 
والمسطحات المائية الصناعية والمتاحف األثرية.

وف��ي الجانب اآلخ��ر م��ن تصميم��ات »كزيكنغ« 
قدمها لعروض تتناول قصصا درامية داخل قاعات 
العرض والمس��ارح قام باس��تعراض نماذج كثيرة 
م��ن بينها عرض عن قصة »موالن« الفتاة صينية 
التي تدخل الجيش الصين��ي الذي كان حكرا على 
الرجال فقط حيث تنكرت موالن بزي رجل ودخلت 
الجي��ش وخاض��ت معاركها فحملت م��ن صفاتها 
من األنوث��ة والعاطفة والصالبة من أجواء الحرب، 
وبيّ��ن تنويعاته في التصميم إليضاح هذا المزيج 
م��ن اس��تخدامه القم��اش للتطريز بأط��راف درع 
الملكة وكذلك تصميم السيف للتعبير عن الحرب. 
ومع الموس��يقى ودخ��ول الجماهير إلى المس��رح 
وضع  العلم والدرع والس��يف واضحا على المسرح، 
أما عن اس��تخدامه للون األصفر فكان للتعبير عن 
الملكية والس��لطة الحاكمة، كما أنه قدم العرض 
بفضاء السيرك  تماش��يا مع حاالت القتال بالحرب 
من حركات عالية وقوية وفي خلفية العرض وظف 
 data « جه��از ع��رض البيانات بالحاس��ب اآلل��ي
show” لتقدي��م من��اخ الحرب، كما ق��ام بتغطية 
الفضاء المس��رحي بقماش كبير باللون األحمر في 
سماء المسرح للتعبير عن الدم والدمار والممثلين 
داخل هذا الح��رب والدم، وفي درع الوجه  لموالن 
قام بتصميمه من المعادن في إطار خارجي يحيط 
بمالم��ح القلب للتعبي��ر عن عاطفتها، واس��تخدم 

أيضا تقنية خيال الظل  بالعرض وتوظيفها.  
وقدم تصميمات لعرض آخر موسيقي وقدم شرحا 
مس��تفيضا  للع��رض وتوظي��ف تصميماته داخل 
العرض  ودراما العرض الذي تضمن معمارا تكوينا 
ف��ي فت��رة الثالثينات متأث��را بمعمار “ش��نغهاي” 
إبان احتالل اليابان للصين فوضح تصميم قس��م 
الش��رطة اليابانية.. وفس��ر في تش��كيله لقس��م 
الشرطة كأنه فم كبير يبتلع اآلخرون  إسقاطا على 

الواقع.
 واس��تطردو”كزيكنغ” ف��ي الحديث عن مش��روع 
الصين نحو مش��روع إع��ادة فتح “طري��ق الحرير” 
حيث كون��ه أهم ط��رق التج��ارة العالمية فطريق 

الحرير لم يكن ش��ريانا الحياة لكل ش��عوب العالم 
فقط، بل كان الممر ال��ذي تتالقى فيه الحضارات 
ببعضها، وتتشابك فيه المفاهيم والقيم والثقافات 
والفن��ون، وقد ق��دم تصميمات س��ينوغرافية عن 
ه��ذه القضي��ة ألح��د الع��روض الذي صم��م فيه 
للتعبي��ر عن الصحراء قطعة قطعة من الحرير على 
“data show” وبمعاون��ة اإلس��قاطات الضوئية 
لتكوين سفينة الصحراء ونموذج الجمل بالصحراء 
ليظهر اإلنس��ان أمام الجماهير، كما أنه شكل من 
تصميمه بالس��تائر تكوين��ا خلفيا “م��ادة القطن 
اللؤلوة” نصف ش��فافة وتكوينا جليديا للتعبير عن 

صعاب الرحلة. 
وض��ح المحاض��ر إل��ى أن��ه حي��ال اإلب��داع الفني 
والقي��ام بالتصميمات للعروض المس��رحية يجب 
أن يراع��ى عند التنفيذ س��هولة الف��ك والتركيب 
وإمكاني��ة تقدي��م العرض في أي فضاء مس��رحي 
ومحاول��ة اللجوء إل��ى الخامات التي تس��اعد على 
ذلك كاأللومونيوم واألقمش��ة التي يمكن حملها 
ألي مكان بالعرض، وأش��ار إلى استخدمهم دائما  
للمواد الش��فافة، عند استخدمهم لمواد لها تأثير 
مادة  الزجاج. وفي تصميم آخر ألحد العروض وضح 
أنه اس��تعان عن طريق اآلليات الخاصة في التنفيذ 
باستخدام مادة اإلسفنج والجوارب النسائية عندما 
أراد تنفي��ذ تصميم لعين الديناصور لتظهر كأنها 
طبيعية، في نفس المكان الذي اكتشف فيه بيض 
الديناص��ور بإح��دى مقاطع��ات الصي��ن، ووظفها 
بعد ذلك في صورة الفت��اة الفقيرة التي تولد من 

البيضة تبعا للدراما بالعرض.
وقد أشار أنه استخدم موجات مائية داخل المسرح 
ع��ام 2016 لتقديم عرض “قصة من األس��اطير 

والتراث  الصيني”. 
وتاب��ع المحاضرة بعرض الكثير م��ن التصميمات 
متنوع��ة،  لثيم��ات  أخ��رى  مس��رحية  لع��روض 
وقدم عرض��ا س��ريعا لميزانيات بع��ض العروض 
بتصميماته��ا الت��ي قد تص��ل إحداه��ا إلى 200 

مليون يوان صيني.
ف��ي النهاي��ة، اختت��م “كزيكنغ” بمراح��ل تقديمه 
لتصميمات��ه ومش��روعاته الس��ينوغرافية بداي��ة 
م��ن اهتمام��ه الش��ديد بإدراكه ووعي��ه بالنص 
“رواية العرض” ثم يق��وم بتصميم فكرة تخييلية 
عامة ويقوم بالذهاب إل��ى أحد األماكن الطبيعية 
لتصوي��ره فوتوغرافيا بعناية ودقة وتحديد  بعض 
العناص��ر وتقرير م��ا يرتبط به ف��ي الواقع النص، 
وكذل��ك البحث في التاري��خ، وأكد أن المبدع يجب 
أن يك��ون واعي��ا ومطلع��ا ومثقفا لجمي��ع العلوم 

اإلنسانية والعلوم الطبيعية. 
كما أش��ار إلى أن��ه غالبا ما يرتكز ه��و على الصور 
التاريخية واألساطير والتراث عند التقديم لعروض 
تخ��ص مس��رحة األماكن ويس��تقي وينه��ل منه 

ليقدم تجارب متنوعة  من خالل السينوغرافيا.
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برعاية الهيئة العربية للمسرح

إعالن انطالق مهرجان بغداد المسرحي 
الوطني.. من القاهرة

وقع الكاتب المسرحي إس��ماعيل عبد اهلل األمين 
الع��ام للهيئة العربية للمس��رح، والفن��ان د.جبار 
ج��ودي نقيب الفنانين العراقيي��ن، اتفاقية تعاون 
عص��ر أم��س الثالث��اء 15 يناير، ضم��ن فعاليات 
الدورة الحادية عش��رة لمهرجان المسرح العربي، 

والمقامة حاليا بالقاهرة. 
قال عبد اهلل في مؤتمر صحفي إنه وفقا لالتفاقية 
سترعى الهيئة إقامة مهرجان وطني بدولة العراق 

ف��ي أكتوبر المقب��ل. وأضاف: لم تتوقف مس��يرة 
دعم الشيخ س��لطان القاسمي للمس��رح العربي، 

منذ انطالق أعمال الهيئة، في 2007.
وتابع: كانت العراق وس��تظل معينا خصبا لإلبداع 
والمبدعي��ن، الذي��ن طالما أثروا الحي��اة الثقافية 
العربي��ة، ونحن ف��ي الهيئ��ة نتش��رف بانضمام 
الع��راق لبرنامجنا لدعم إقام��ة مهرجانات وطنية 
وفعالي��ات مس��رحية في البالد الت��ي ال يوجد بها 

مثل هذه األنشطة والفعاليات. 
م��ن جهته ق��دم جبار جودي نقي��ب فناني العراق 
الش��كر للش��يخ س��لطان ب��ن محمد  القاس��مي، 
وللهيئ��ة العربي��ة للمس��رح، لدعمها المس��تمر 

للحراك المسرحي العربي.
وكش��ف عن تواصل االتصاالت م��ع الهيئة، وعقد 
الكثير م��ن االجتماعات حتى تبلورت االتفاقية في 

شكلها النهائي.
وأع��رب جودي عن أمله في أن يكون المهرجان 
العراقي المدعوم من الهيئة الذي تبدأ فعالياته 
ف��ي 24 أكتوب��ر الق��ادم، “اس��تثنائيا” بتضافر 
جه��ود كل المس��رحيين الع��رب، وأن يس��هم 
ف��ي إعادة بغ��داد لموقعها عل��ى خارطة الحياة 

الثقافية العربية.

كتب- باسم عادل:
توقيع اتفاقية

 تعاون  بين الهيئة العربية 

للمسرح ونقابة الفنانين 

العراقيين
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العدد السابع

العربى 16 - 1 - 2019
»جدلية الكتابة والنقد« في ختام المؤتمر الفكري

اختت��م المؤتمر الفكري للدورة العش��رية من مهرجان 
المس��رح العربي، فعاليات برنامج الن��دوات المُصاحب 
للمهرجان، بالحلقة النقاش��ية »جدلية الكتابة والنقد« 
الت��ي ش��ارك فيها د. أس��امة أبو طالب ببح��ث بعنوان 
»المسرح الشعري ما بين 1952:1905م إبداع أحمد 
ش��وقي ونقد إدوار حنين ومحمود حامد ش��وكت وعمر 
الدس��وقي نموذجا«، فيم��ا قدم د. أحم��د عبد الحميد 
رؤية نقدية حول »الخطاب المس��رحي لنبوية موس��ى: 
تحلي��ل تداولي-حجاج��ي- ثقافي لمس��رحية الفضيلة 

المضطهدة«، وأدار الجلسة د. مصطفي سليم. 
أش��ار س��ليم في تقديمه الي أهمية االستفادة المجنية 
التي وجدها من قراءة البحثين المقدمين، حيث فتح د. 
أحمد عب��د الحميد في رصده مناط��ق عمياء من تاريخ 
المس��رح المصري، ل��م يتطرق إليها أح��د من قبل وال 
يُع��رف عنها الكثي��ر، االامر الذي س��يجعله يأخذ بهذه 

اإلضاءات فيما بعد ويُطبقها في تدريسه الجامعي. 
فيم��ا كان��ت إضاءة د. أس��امة أب��و طالب ح��ول إعادة 
تقييم وتفنيد مصطلح الج��دل أو »الديالكتيك« وطرق 
اس��تخدامه الش��ائعة والخاطئة في الوقت نفس��ه التي 
ال تُعبر ع��ن المنهج العلمي لنظرية الج��دل، وبالتالي 

استخدام المصطلح في غير موضعه. 
فال يوج��د جدل دون تأثي��ر متبادل؛ يق��ول أبو طالب: 
إن العالق��ة الوحي��دة في التاري��خ العرب��ي التي عبرت 
ع��ن المفهوم بش��كل فعلي تتمثل ف��ي عالقة التماثل 
والتق��ارب -وبالتال��ي التأث��ر - بي��ن الت��راث العرب��ي 
واألندلس، حيث تمت المقاربة بين الثقافتين بالتجاور 
مع التب��ادل المعرفي ونتج عن ذلك تغير جذري في كال 
الطرفي��ن، أدى ف��ي النهاي��ة غلى رس��م اآليديولوجية 

الثقافية الشرقية المعاصرة. 
يقول الش��اعر الراحل صالح عبد الصبور )نش��أ المسرح 
ش��عريا وسوف يعود كذلك مرة أخرى(، لهذا يُهدي أبو 
طالب دراس��ته إلى روح الشعراء وإلى الكتابات الشعرية 
المس��رحية التي حملت أسماء مثل: أحمد شوقي. خليل 
اليازني. محمود غنيم. عزيز أباظة. باإلضافة إلى اعتبار 
كل الدراس��ات ف��ي ذلك الصدد بمثاب��ة وقفة تذكارية 
لتكري��م كل األوائل الذي بدأوا محاوالت خلق مس��احة 

نقدية وجدلية في تاريخ المسرح المصري. 
ال س��يما وقد بقي المس��رح الش��عري لفت��رات طويلة 
محاص��را في نقد النص وفقط، ولذلك كان لدور الناقد 
األدبي الس��يطرة على النقد المسرحي، حيث لم تظهر 
بعد مس��ميات التخصص في الحق��ل النقدي، يقول أبو 
طال��ب إن هذا الناقد اعتبر مؤلف النص هو المس��ؤول 
األول عن العرض وبالتالي فجميع المالحظات توجه له 
فقط، وقد ب��دأ النقد بطريقة االنتقاد؛ حيث البحث عن 
عيوب العمل وخفقاته هي الوجهة المطلوبة من النقد. 
لذلك اعتب��ر أبو طالب كتاب الناقد اللبناني إدوار حنين 
»شوقي علي المسرح« 1936بمثابة البداية الحقيقية 

لمفه��وم النق��د الحديث القائ��م على الج��دل ونظرية 
»الديالكتي��ك« س��الفة الذك��ر، فلم يك��ن يوجد وقتها 
س��وى النقد األدبي العام الذي يدخل في س��ياقه الفن 
المس��رحي، أما مع حنين فكان األمر مختلفا كليا؛ حيث 
تعامل مع عنص��ر جديد من عناصر الفعلي المس��رحي 
الش��عري، وبدأ في تطبيق المقارب��ات النقدية الغربية 

ومدى ما وصل إليه شوقي في هذا المجال. 
كما يُشير أبو طالب غلى حقيقة مهمة مفادها اختالف 
ق��راءة العرض المس��رحي عن ق��راءة أي عمل فني آخر، 
فال توجد قراءة من البداية دون مشاهدة لهذا العرض، 
حي��ث يت��وارى النص عن الص��دارة في المش��هد ليتم 
وضعه كعنصر مُشترك ضمن بقية العناصر المُشتركة 
في العرض المس��رحي من إخراج وإضاءة ومالبس وما 

إلى ذلك. 
وقد اس��تعمل حنين لغة عص��ره في النقد، فحلت لفظة 
المناظر بدي��ال للديكور. التنس��يق المس��رحي مرادف 
لإلخ��راج، والواقع��ة بدل الح��دث.. وهكذا. وأش��ار إلى 
اإلش��كاليات التي قابلت ش��وقي في مس��رحه الشعري، 
وكان��ت كله��ا مش��كالت تقني��ة؛ كمناس��بة العروض 
العربي للش��طر أو البحر الش��عري، عالقة الوزن والبحر 
بالحالة الش��عرية والموقف الدرامي، وقد حاول ش��وقي 
مرارا اس��تخدام البحور بتنوعها بما يتناسب مع الحاالت 

الشعرية المُقدمة على المستوى الدرامي والفني. 
يُس��لط د. أحمد عبد الحمي��د عمر الضوء على رمز من 
الرموز الثقافية النس��ائية »نبوية موس��ى«، وقد حاول 
ف��ي بداية بحثه تتبع دور الم��رأة في العموم ثقافيا في 
النصف األول من القرن التاس��ع عش��ر، ليتس��اءل: هل 
تواجدت كتابات مس��رحية »نس��ائية« في هذه الفترة، 
يش��ير عبد الحميد إل��ى بعض اإلض��اءات التي وجدها 
في رحلة البحث عند الش��اعر ش��عبان يوس��ف وبخاصة 
كتابه »لماذا تم��وت الكاتبات كمدا« والذي تحدث فيه 
عن نماذج كثيرة من النس��اء ُظلمن ف��ي تاريخ الثقافة 

المصري��ة.  اتب��ع الباح��ث منهج تحلي��ل النصوص في 
العمل على مسرحية لنبوية موسى بعنوان »نوب حتب 
أو الفضيلة المضطهدة«، وتدور حول إحدى نزيالت دير 
آمون في العصر الفرعوني، التي تقابل خالل المسرحية 
بعض التعنت »الذكوري« على المستوى الحياتي وعلى 
مس��توى العمل.  وقد تعرضت نبوية موسى لمثل هذه 
التجرب��ة أو ما ش��ابه ف��ي حياتها، مم��ا يجعلها مماثال 
موضوعي��ا لتجربته��ا الش��خصية، كما يوض��ح البحث 
المفارقة الصوتية في مستويات الخطاب النسائي بينه 
ومس��تويات الخط��اب الذك��وري المتمثلة ف��ي مندوب 
الس��لطة »فتاح« الذي يحاول دعوة البطلة لزيارة قصر 

الملك باللين تارة وبقوة التهديد تارة أخرى. 
اشتغل عبد الحميد على مقاطع كثيرة من الحوارات بين 
بطلة العرض وممثل الس��لطة الت��ي حملت الكثير من 
معتقدات وثقاف��ات هذه الفترات الزمني��ة، والتي حين 
نتأملها س��نجدها لم تفرق كثيرا عما نحن فيه اآلن من 

إشكالية تواجد األنثى خاصة في المجتمعات العربية.
وحي��ن س��ُئل أب��و طالب ف��ي نهاي��ة حديثه م��ن أحد 
الحاضرين عن الواقع الثقافي أو المسرحي الحالي قال: 
نعي��ش اآلن ما يس��مى »الهوجة المس��رحية« وليس 
تيارات مس��رحية، حيث كان المس��رح له معالم وسمات 
معروف��ة، وكان جمهور المس��رح على عل��م بما يقدمه 
المس��رح القومي مثال من نوع درام��ي معين ومختلف 

عن مسرح الجيب أو مسرح الغد. 
حتى إن ذلك يُعيد األمر مرة أخرى إلى فكرة المصطلح 
المغلوط، يستش��هد أبو طالب بما يُعرض على مسرح 
الغد على سبيل المثال، وكيف أن هذه التسمية للمسرح 
تحمل استش��رافا لما قد يكون عليه الواقع المس��رحي 
واستس��هال  المح��ددة  المالم��ح  فضي��اع  مس��تقبال، 
المصطلح��ات أدى ف��ي النهاية إلى تل��ك الهوجة التي 
ذكرها، والتي لن تزول س��وى بع��ودة مفهوم التيارات 

المسرحية مرة أخرى. 

كتب: وائل سعيد
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»نقد النقد« بحوث تقدم رؤية لـ
 وتطرح األسئلة 

نظمت أمس الجلس��ة األولى لندوة “خطاب 
المس��رح المصري بين التأليف والنقد” وهي 
خامس ندوات المؤتمر الفكري “نقد التجربة 
���� همزة وصل/ المس��رح المصري في نصف 
ق��رن 1905 إل��ى 1952 “ ضم��ن فعاليات 
الدورة ال���11 لمهرجان “المس��رح العربي”، 
وتحدث بهذه الندوة اثنان من األكاديميين 
المتخصصين وهم د. محمود س��عيد، رئيس 
تحري��ر مجلة “ينابيع ثقافية”، ود. س��يد علي 
إسماعيل، أستاذ المسرح العربي بآداب قسم 
لغة عربية جامعة حلوان، وادارت هذه الندوة 
د. أسماء يحيى الطاهر، أستاذ الدراما والنقد 
بكلي��ة اآلداب قس��م عل��وم مس��رح جامعة 

حلوان. 
د. أسماء يحيى: هذه الفترة من أكثر الفترات 

المبهمة توثيقا 
قال��ت د. أس��ماء إن ه��ذه الفترة م��ن أكثر 
الفت��رات المبهمة على المس��توى التوثيقي، 
فدائما ما تذه��ب األذهان لفترة الس��تينات 

باعتباره��ا األكثر لمعانا وش��هرة ف��ي تاريخ 
المس��رح المص��ري، وأكدت عل��ى أن أهمية 
البحثين المقدمين تقدي��م معلومات كثيرة 
ع��ن ه��ذه الفت��رة، وفتحت نطاقات واس��عة 

لباحثين آخرين.
وأضافت د. أس��ماء أن البحثي��ن يثبتان عدم 
تش��كل الش��كل النقدي بمعناه الحالي، كما 
أن كل بح��ث منهما يرى العن��وان من زاوية 
تجعلهم��ا متكام��الن ومكم��الن كال منهما 
للثاني، ف��األول ق��دم رؤية واس��عة للحركة 
النقدي��ة في تلك الفترة، وح��اول تقديم نقد 
لهذه المقاالت النقدية لفتح المجال لتشكيل 
نقاشات حول الحركة النقدية في تلك الفترة 
وم��ا يجعل هن��اك فرص��ة للبن��اء عليها في 

الفترات الالحقة �� بحث دكتور محمود سعيد، 
والثاني وهو بحث الدكتور س��يد علي فيقدم 
من خالله مدى العالقة بين الفرق المسرحية 
والخطاب النقدي في هذه الفترة، وهي عالقة 
خلق��ت إفادة بين كل مج��ال منهما، وهو ما 
نفتقده حالي��ا فأصبحت العروض في منطقة 
والنقد في منطقة أخرى ولم يعد هناك نفس 

التالقي بينهم.
د. سعيد يقدم معاني حول الذوق 

العام والخاص 
تح��دث د. س��عيد عن بحثه، بأن��ه مؤمن أن 
السؤال هو البطل في أي بحث، وتساءل فهل 
الهدف من البح��وث النقد أم التوثيق فقط؟ 
وهو سؤال الماضي في هذه الحالة استنكاري 
أم استفهامي، وأضاف أنه حاول أن يتقمص 
نف��س الدور الذي كان يلعب��ه النقد في تلك 
الفت��رة، ف��كان يظه��ر عل��ى هيئ��ة لقطات 
س��ريعة، مما جعله يق��وم بكتابة البحث عن 

طريق وضعه في عناوين سريعة. 

سلوى عثمان

خطاب المسرح المصري بين التأليف والنقد.. 

محددات الخطاب النقدى 
تختلف من عصر إلى عصر
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أض��اف د. س��عيد أن النق��د في تل��ك الفترة 
انحصر ما بين الذوق العام والخاص، وأش��ار 
إلى أن الذوق األدبي دائما ما يختلف باختالف 
االشخاص فيما بين العام والخاص؛ وصاحب 
ال��ذوق الخاص فهو الذي يب��دع في المجال 
النقدي إبداعا منفردا، أما صاحب الذوق العام 

فال يتقدم كثيرا في مجال النقد األدبي.
أكد د. س��عيد على أن الذوق الش��خصي غير 
مؤه��ل ف��ي كل األح��وال ليصب��ح خاليا من 
اله��وى، وبعيدا عن ش��اطحات النفس، وكل 
هذا دفع الكثير من النقاد إلى ضرورة إخضاع 
النقد للمذاه��ب العلمي��ة الموضوعية التي 
تح��اول أن تضع معايي��ر وأحكاما تلزم الناقد 
كي يلت��زم بها، وهو ما جع��ل البعض يحدد 
وظائ��ف النقد في ضرورة الحكم والتفس��ير، 
وه��و – أي الناق��د – يه��دف م��ن وراء ذلك 
إلى ضرورة االقتراب بالعمل المس��رحي، من 

الجمهور ليتفهموا هذا العمل وأبعاده.
الخطاب هنا بمثابة حدث 

وأشار إلى أن الخطاب شيء بين األشياء، فهو 
ليس انعكاس��ا للصراع أو م��ن أجله، بل هو 
مدار يش��كل نصا يستثمر الرغبة ليمثل مدار 
الرغبة والس��لطة؛ فالخطاب هو استراتيجية 
التلف��ظ، أو نظ��ام مرك��ب م��ن األنظم��ة 
التوجيهية والتركيبي��ة والداللية والوظيفية 
النفعي��ة التي تتوازى وتتقاط��ع جزئيا أو كليا 

فيما بينها. 
أش��ار د. س��عيد إلى أن الخط��اب هنا بمثابة 
ح��دث، أي أن ش��يئا ما يح��دث عندما يتكلم 
أحدنا، وتفرض هذه النظرية، نظرية الخطاب 
كحدث، نفسها بمجرد ما تأخذ بعين االعتبار 
العبور من لسانيات الكالم، التي تنهض على 

وحدات مختلفة.
ثالثة نقاد قدموا إسهامات نقدية 

أما النق��اد الذين اختارهم د. س��عيد فكانوا 
محم��د تيم��ور ومحم��د عبد المجي��د حلمى 
وعب��اس خضر، وتحدث ع��ن كل واحد منهم 

منفصال. 
فمثال اختار مجموعة من مقاالت تيمور وهى 
منه��ا “التمثيل في مص��ر” و”التمثيل الفني 
والالفن��ي” و”أنواع الرواي��ات الفنية” و”أنواع 
التمثي��ل الالفني”، وأعط��ى أمثلة من جمله 
الش��هيرة عن التمثيل، كما قال عن أسلوبه 
النقدي إن��ه كان يقوم بتلخي��ص يصل إلى 
حد اإليجاز المخل في مسرحية ما، ثم يتطور 
فيصبح وافيا في أخرى حيث يس��رد األحداث 
ويصور الموض��وع والمغزى، وبعد التلخيص 
يأتي إلى نق��د التمثي��ل والممثلين، ويطيل 
ف��ي هذا الجزء إطالة ال يس��توعبها النقد وال 

يتطلبها.
كما أن تيم��ور قدم “المحاكم��ة” وأتخذ من 
المح��اورات وس��يلة لنق��د مؤلف��ي الروايات 
والمترجمين والمعربين على ش��كل محاكمة 
نه��ج فيها على غرار بع��ض النقاد الغربيين، 
وأضاف د. س��عيد أن محاول��ة تيمور لم تكن 
ترقى لألس��لوب النقدي الخالص، على الرغم 

من أهميتها.
قال د. س��عيد إن عب��د المجي��د حلمي خرج 
ع��ن معاصريه من النق��اد بتقليد جديد وهو 
المقالة المسلس��لة، كان يكت��ب المقالة في 
حلق��ات متتالية، كما يس��تخدم القلم بعنف، 
قد يراه هو مناس��با جدا لرؤيت��ه ومتطلبات 
العم��ل إال أنه يداوم على كتاباته االنطباعية 
ولي عنق الحقائق تبع��ا لمصطلحاته ورؤيته 
الخاص��ة بكل ش��كل، وقام س��عيد باالنتقال 
بي��ن العناوي��ن الت��ي وضعه��ا لبح��ث هذا 
الناقد ومنها قراءة لبعض مقاالته، وغرائبية 
العنوان، ورؤيته الخاصة للكوميديا، ثم توجه 

د. س��عيد للحديث ع��ن الناق��د الثالث وهو 
عب��اس خضر، وقام بما قام ب��ه مع الناقدين 
الس��ابقين م��ن تعري��ف به وبأس��لوبه وبما 

كانت تمتاز به مقاالته. 
ظواهر أخرى في تلك الفترة 

كم��ا ذكر د. س��عيد بعض الظواه��ر الهامة 
التي وجدها عند بحثه بالنقد في تلك الفترة 
ومنه��ا اس��تكتاب النق��اد للكتاب��ة بمقدمة 
المسرحيات ومنها ما قام به ثالثة نقاد وهم 
محم��د عبد المجيد، وس��عيد عبده، ومحمود 
كامل، بالكتابة بمقدمة مس��رحية “الذبائح” 
لمؤلفه��ا أنط��وان يزب��ك ومثلته��ا فرق��ة 

رمسيس.
باالس��م  الكتاب��ة  ظاه��رة  انتش��ار  وأيض��ا 
المس��تعار أو بالح��روف األول��ى أو التوقي��ع 
بكلمة ناقد، وقدم د. س��عيد منهم مجموعة 
من مقاالت هذه األس��ماء بالنق��د والتحليل 
ومنهم  “األحنف” �حنفي مرس��ي، و”حندس “ 

محمد التابعي،  وغيرهما. 
الكذب الواعي لدى الناقد 

وم��ن النق��اط المهم��ة التي أوج��ز فيها د. 
سعيد بحثه أنه يرى أن الناقد يجب أن يكون 
لديه نوع م��ن الكذب الواعي؛ فربما يس��ير 
الناقد الواع��ي الذكي كي يصل إلى المتلقي 
وال ينفص��ل عن المبدع، فالنقد يحتاج لكذب 
منظم، ومراوغة محسوبة، وبهلوانية تناسب 
كل عص��ر، وتلك أحد مح��ددات خطاب النقد 
ف��ي كل عص��ر، أو على األقل إح��دى النقاط 
المهم��ة في��ه، حي��ث مرون��ة ووع��ي الناقد 

المسرحي.
د. إسماعيل: اإلعالنات كانت بداية 

للنقد ب�”التشويق” 
أم��ا د. إس��ماعيل فقال إن بحث��ه المقدم مر 
بمرحلتين األولى إثبات أن النقد المس��رحي 
قبل الس��تينيات لم يك��ن إعالنات أو مقاالت 
مدح كما كنا نتوهم، وإنه اكتشف أن الهدف 
الصغير أن هناك نقدا حقيقيا قبل الس��تينات 

اختلفت األمور بعد إعادة البحث مرة أخرى.
تحدث د. إس��ماعيل عن تطور فكرة اإلعالن 
ليض��م عنص��را تش��ويقيا م��ع ظه��ور فرقة 
س��المة حج��ازى، وأصب��ح هن��اك انتقال من 
بملخ��ص  بالتعري��ف  للتش��ويق  اإلع��الن 
العرض، والممثلي��ن، وجمل عنهم، ورأى في 
الممثلي��ن، ونقل للعروض، ث��م أصبح هناك 
تط��رق للغن��اء والتلحي��ن والديك��ور وبدأت 
العناصر المس��رحية تزيد، حتى بات الحديث 
أيضا عن بعض الممثلين المعاونين للبطل، 
وظه��رت المصطلحات المس��رحية بالتفريق 
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بي��ن األن��واع الموس��يقية مما جع��ل هناك 
مصطلحات تظهر.

“نواة النقد” ظهرت بمقال ل�”متفرج” 
أك��د د. إس��ماعيل عل��ى أن ما س��بق كانت 
البدايات، أما النواة فكانت عام 1911 عندما 
قام واحد من الجمهور بإرس��ال رأيه لجريدة 
“المؤيد” بتوقيع “متفرج” ونشرت بالفعل، ثم 
تحدث عن مجموعة م��ن المقاالت المتتالية 

األخرى في تواريخ متالحقة. 
وعن الظهور الحقيقي للنقد قال د. إسماعيل 
إن ه��ذه الوتيرة ظلت من ع��ام 1918 إلى 
م��ارس 1923، دون أن تظه��ر أي��ة ب��وادر 
لرسوخ نقد مسرحي منهجي في مصر؛ بحيث 
يك��ون له مالمح واضح��ة، أو قواعد ثابتة، أو 
نُقاد معروفون بأس��مائهم ومستمرون في 
كتاباتهم النقدية؛ ألن النقد المس��رحي كان 
بجهود فردية، واجته��ادات أدبية وفنية من 

قبل بعض الُكتّاب.
 إسماعيل ظهور النقد الحقيقي ظهر 

بظهور فرقة “رمسيس” 
وفي حديثه أثبت د. إسماعيل النقد المسرحي 
الحقيقي في مصر – بمقاييس النقد في تلك 
الفت��رة – فقد بدأ ظهوره بع��د يوم 10 / 3 
/ 1923، وه��و ي��وم ميالد فرقة رمس��يس 
لصاحبها يوسف وهبي؛ فاأليام العشرون من 
ش��هر مارس �� بعد ظه��ور أول عرض لفرقة 
�� معظم المقاالت المنشورة ذات المساحات 
الكبي��رة، كان��ت م��ن نصيب ع��روض فرقة 
رمس��يس وحدها!! وهذه المقاالت فاقت في 
عددها المقاالت المنشورة عن جميع عروض 
الفرق المس��رحية الكب��رى العاملة في مصر 

في تلك الفترة. 
معايير بحث د. إسماعيل وأسباب 

اختيار عينة البحث 

والس��تكمال إثبات ذلك أوضح د. إس��ماعيل 
أن��ه وضع مجموعة معايي��ر الختيار المقاالت 
النقدي��ة المنضمة لبحثه وهي عدم االلتفات 
الع��روض  المق��االت المنش��ورة ع��ن  إل��ى 
المس��رحية األجنبية، وال التي كانت تُعرض 
ف��ي األوب��را الخديوي��ة، وال الع��روض التي 
أقيم��ت في األقالي��م، وال إل��ى المقاالت عن 
الع��روض التي تُقام في المناس��بات، أو في 
النوادي األدبي��ة، أو لصالح الجمعيات الفنية 
أو الخيري��ة أو الع��روض المدرس��ية، وال إلى 
المق��االت المنش��ورة عن عروض مس��رحية 
دون ذكر اسم كاتب المقالة، حتى ولو كتبت 
الجريدة: مراسل الجريدة، أو مندوب الجريدة 
الفن��ي، أو دون ذكر اس��مه صراح��ة، وال إلى 
المق��االت عن عروض الف��رق الصغرى، التي 
كانت تظه��ر وتختفي دون اس��تمرارية، وال 
إل��ى المقاالت صغيرة الحج��م، التي تقل عن 
أل��ف كلمة بنس��بة كبيرة، وال إل��ى المقاالت 
المكتوب��ة ع��ن تاريخ المس��رح أو أعالمه، أو 

الخاصة بنقد النصوص. 
وق��ال د. إس��ماعيل إن عين��ة بحث��ه حاف��ظ 
فيه��ا على أن تك��ون المق��االت عن عروض 
الفرق المس��رحية الكبرى، شريطة أن تكون 
مقاالت كبيرة الحج��م - من ألف كلمة فأكثر 
- وممه��ورة بتوقي��ع أصحابها وبأس��مائهم 
الحقيقية – دون استخدام لألسماء المستعارة 
- شريطة أن يكون الناقد له كتابات مستمرة 
وفي جري��دة ثابتة؛ ويُعدّ ه��و الناقد الفني 

فيها، وال يكون أحد الُكتّاب المؤقتين بها. 
السبب الرئيسي لظهور حركة النقد 

وقام د. إس��ماعيل بالتحدث عن كل ناقد من 
النق��اد األربعة الذين قدمهم في بحثه ليؤكد 
بعد نقده لنقد ه��ؤالء النقاد على نتائج بحثه 
المتمثلة في أن أثبت أن عروض فرقة رمسيس 

ليوس��ف وهبي، كانت السبب المباشر واألهم 
في ظهور النقد المس��رحي بص��ورة منهجية 
في مصر؛ وذلك من خالل خطاب نقدي مميز 
لمجموعة من النقاد ظهروا، وتألقوا؛ بس��بب 
كتاباته��م عن ع��روض فرقة رمس��يس، وأن 
المقاالت النقدية، التي كتبه��ا النقاد األربعة 
– وفق��ا للمعايي��ر الموضوع��ة - عن عروض 
فرقة رمسيس، كانت أكثر عددا من المقاالت 
التي كتبها النقاد األربعة أنفس��هم عن جميع 
عروض الفرق المس��رحية الكبرى، التي كانت 
تع��رض مس��رحياتها مع فرقة رمس��يس في 

الفترة المحددة للبحث. 
وثالث النتائج كما أوضحهها إس��ماعيل هي 
أن النق��د المس��رحي – في الفت��رة المحددة 
- لم يك��ن مجرد إعالنات وم��دح للممثلين، 
بل كان نقدا مقب��وال ومنطقيا لكافة عناصر 
الع��رض المس��رحي – المتع��ارف عليها في 
هذا الوقت - وهو النقد الذي ش��ّكل الخطاب 

النقدي عند النُقاد األربعة. 
4 توصيات في نهاية البحث 

وف��ي نهاي��ة حديث��ه أعل��ن د. إس��ماعيل 4 
توصيات، يمكن أن تعتبر أفكارا لبحوث جديدة 
يتبناه��ا باحث��ون آخ��رون وهي تتب��ع مقاالت 
النقاد األربعة عن عروض فرقة رمسيس، التي 
أقيمت في األقاليم، أو في المناس��بات، أو التي 
تقل ع��ن 750 كلم��ة، وتتبع مق��االت النقاد 
اآلخرين - عن عروض فرقة رمس��يس – ممن 
كانوا يوقعون بأسماء مستعارة، وتتبع مقاالت 
النقاد األربعة حول الفرق الهزلية والكوميدية 
والغنائية واالستعراضية، وأيضا استكمال هذا 
البح��ث في فترة أخرى، ولتكن من عام 1928 
حت��ى ع��ام 1935، وهو ع��ام ظه��ور الفرقة 
القومي��ة، فهل س��تخرج هذه البح��وث بنتائج 

مؤيدة أو مخالفة لنتائج بحثه؟ 

د. محمود سعيد

د. أسماء يحيى الطاهر

د. سيد على
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عق��دت صباح أم��س الن��دوة النقدية لمس��رحية 
»الرحمة« لفرقة المس��رح الكويت��ي تأليف الكاتب 
العراقي عبد األمير الش��مخي وم��ن إخراج فيصل 
العبيد، وقد اس��تهل مدير الن��دوة حديثه بوصف 
الدورة الحادية عش��رة لمهرجان المس��رح العربي 
باالس��تثنائية بكافة فعالياتها، وقدم الشكر لفرقة 
المس��رح الكويتي الت��ي تعرضت لظ��روف خاصة 
بتأخ��ر وصول ديكوراتها، وفي اس��تجابة س��ريعة 
قامت إدارة المهرجان بتغيير موعد ومكان العرض 
ليعرض في العاش��رة والنصف مساء أمس اإلثنين 
عل��ى مس��رح المعهد العال��ي للفنون المس��رحية 
ب��دال من التاس��عة من مس��اء األحد على مس��رح 

الجمهورية.
ثم ق��ام د. محمد خير الرفاعي المعقب الرئيس��ي 
على ع��رض »الرحم��ة«، بتحي��ة التن��وع الثقافي 
والفن��ي للمهرجان العربي برعاي��ة الهيئة العربية 
للمس��رح، واس��تهل تعقيب��ه بأن تحلي��ل العرض 
المسرحي بصفة عامة يحتاج دائما لتفعيل السياق 
االجتماع��ي وأف��ق التوق��ع والقصدي��ة للوص��ول 
إل��ى طبيع��ة الع��رض وأهداف��ه ومن ث��م نتأمل 
المحتوى ونربطه بمفهوم الخيال لصناعة المعنى 

والعالمات الدالة.
وأوض��ح الرفاع��ي: دائم��ا م��ا كنا أقرب م��ا نكون 
لمنطقة الس��رد ونبتع��د عن تجس��يد الحوار على 
خشبة المس��رح، إال أن العرض اجتهد في توضيح 
فكرته م��ن خالل محاول��ة جمع أدواته ف��ي البناء 
ومحاولة بث تفاصي��ل المحتوى بين دال ومدلول 
لصنع الفرجة المنشودة. وأشاد بفريق العمل الذي 
تغلب على المعوقات لتقديم العرض، وقدم قراءته 

بين مساري النص المكتوب ونص العرض.
كما أش��اد د. حس��ين علي ه��ارب بالعرض واصفا 
إي��اه بالمنضبط إخراجي��ا؛ حيث ج��اءت المعالجة 
اإلخراجي��ة منس��جمة مع أس��لوب الن��ص لتوضح 
ق��درة المخرج عل��ى فهم النص، وأب��دى مالحظة 
حول اعتماد بعض الممثلين في بعض المش��اهد 
عل��ى أحد عناصر األداء الخارجي )الصوت( بش��كل 
مبالغ فيه، مشيدا بالقفزات النوعية والتطور الذي 
يش��هده المس��رح الكويت��ي على مس��توى الفرق 

الحكومية واألهلية.

واس��تهل الفنان يوسف الحمدان مداخلته بالشكر 
لتجارب المسرح الكويتي، مشيرا إلى تجربة الكاتب 
العراقي أمير الش��مخي باعتباره محورا رئيسيا في 
أكثر من تجربة مسرحية كويتية »الهشيم، القلعة، 

الرحمة«.
ووص��ف الحم��دان، فيص��ل العبيد بأن��ه من أهم 
الس��ينوغرافيين الع��رب ويعمل ف��ي عروضه على 
المتع��ددة  بداللته��ا  الس��ينوغرافية،  الس��يمياء 
والمواربة والمشاكس��ة، خاصة عمله على اإلضاءة 
والتشكيل، مشيرا إلى أن العرض يتحدث عن ذات 
تتش��ظى ل��ذوات متع��ددة، ونجح العبي��د إلى حد 
بعي��د في أن يقدم م��ا أراد، عبر العمل على الضوء 
والظل بالعرض بطريقة س��ينمائية تاركوقسكية، 
حيث أصبح الضوء والظل حدثا وشخصية بالعرض 

المسرحي.
المخرج حمادة شوش��ة رحب بفري��ق العمل وقال: 
تصورت أن النص تعبيري والمبالغة في األداء من 

سمات المذهب التعبيري.
طالب الفن��ان الكويت��ي أحمد التت��ان مدير إدارة 
المس��رح بالمجلس الوطن��ي، الحض��ور بالوقوف 

دقيق��ة حداد على روح الفنان الكويتي عبد المجيد 
قاس��م »عوعو« الذي وافته المني��ة أول أمس في 

أحد مستشفيات لندن عن عمر يناهز 75 عاما.
الكاتب عبد األمير شمخي 

قدم الكاتب العراقي عبد األمير الش��مخي الش��كر 
للهيئة العربية للمس��رح لهذا االحتفاء بالمبدعين 
الذين أتوا من كافة األقطار العربية. وحول السؤال 
عما يتعلق بالمدرس��ة التعبيرية، قال إن التعبيرية 
أقرب من كل المدارس الفنية إلى التجريب، عبر أن 
تأتي بشيء ليدل على ش��يء آخر، وفي المسرحية 
الكثير من التعبير وكلما ذهبنا إلى الداخل نكتشف 

عوالم أخرى داخل النص.
المخرج فيصل العبيد: دوري انتهى بوصفي مخرجا 

بما قدمته على خشبة المسرح 
قدم المخرج فيصل العبيد الشكر لكل التساءوالت 
الت��ي طرحه��ا الجمهور على قلته��ا، معبرا عن أن 
دوره انتهى بوصفه مخرجا بما قدمه على الخشبة، 
وطلب ورقة العمل من الناقد ليعمل عليها ويطور 
العرض، واعدا جمهور الندوة بدراس��ة كل ما طرح  
من تأمالت ومناطق مضيئة ليعمل عليها للتطوير. 
وقدم الش��كر للكاتب إس��ماعيل عب��د اهلل األمين 
العام للهيئة العربية للمس��رح، واصف��ا إياه باألخ 
وليس صاحب المنصب لوقوفه بجانب العرض في 
الظروف الخاصة بمشكلة الديكورات، ووجه الشكر 
لكل كتيب��ة الهيئة العربية للمس��رح التي تتفانى 

لحل كل مشكلة طارئة بكل محبة. 

حداد على روح الفنان الكويتي الراحل عبد المجيد قاسم 
وإشادة بسينوغرافيا فيصل العبيد 

كتب : أحمد زيدان

فى ندوة الرحمة لفرقة المسرح الكويتي

فيصل العبيد: دوري انتهى بتقديم 
العرض على خشبة المسرح وأدرس 

المالحظات النقدية لتطوير العرض
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»المجن��ون« ع��رض طموح قدم��ه المخرج محمد 
العام��ري بالمهرج��ان العرب��ي  بعد أن فاز بس��ت 
جوائ��ز في أيام الش��ارقة المس��رحية عام 2018، 
وينتظ��ر الكثير بعد أن دش��نه العام��ري المحطة 
األهم في حياته المسرحية، وقد عقدت صباح أمس 
ندوة عرض »المجنون« تأليف جبران خليل جبران، 
وإعداد قاس��م محمد، وإخراج محمد العامري، وقد 
أدار الندوة المسرحي رسمي محاسنة، وعقب على 

العرض الناقد لطفي العربي السنوسي.
وق��د اس��تهل الناق��د لطف��ي السنوس��ي مدخله 
للعرض بوصف حال مشاهد العرض بأنه في مأزق 
تلق��ي دفعه إلي��ه مخرج جريء يتح��رك على أرض 
وعرة وس��حيقة، واصفا النص بأنه ش��اهق بمبنى 
صل��ب يتحرك بي��ن األرض والس��ماء وأمام معنى 
عميق يتجول ف��ي التاريخ والجغرافي��ا.. في األدب 
وفي الفلس��فة وفي الشعر وفيما تقدم وفيما تأخر 

من رواية اإلنسان في شقائه األبدي على حد تعبير 
محمود المس��عدي وكما جاء على لسان بطله أبو 
هريرة. وأوضح السنوس��ي أن الن��ص الذي أعدّه 
الراحل قاسم محمد أمس��ك بمجنون جبران ودفع 
به إلى علو ش��اهق بما يس��مح له بالتجوال عميقا 
وسط مناخات النص األصلي ويتكون من شذارت 
نصية تش��به إلى حد بعيد ش��ذرات »طاغور« في 
حكمتها وش��ذرات نيتش��ه في عمقه��ا وهي تنزع 
أحيانا نحو أسلوب قصيدة »الهايكو« في كثافتها 
وس��رعتها البرقية و»مجنون« جبران كما التقطه 
الراحل قاس��م محمد هو ذاك الكائ��ن الذي اختار 
المش��ي وحيدا في طريق النجاة، وق��د أعلن ثورة 

العقل على كل ما هو متكرر وبليد.
بينما عب��رت مداخالت الجمهور ع��ن أن المجنون 
يحمل ثنائية بين األطباء الذين يحاولون استنطاق 
المجنون التخاذ قرار بش��أنه بينما المجنون يدافع 

ع��ن فكرة العق��ل والمحبة.. إلخ، وأش��ادت بعض 
المداخ��الت بتجارب محمد العامري التي تش��تغل 
على المغاير وما ال يش��به نفس��ه كجزء من جسد 
مجن��ون جب��ران بع��رض “المجن��ون” إضافة إلى 
وص��ف البع��ض لتناص الن��ص الذي عم��ل عليه 
الراح��ل قاس��م محمد مع بعض النم��اذج لبريخت 
في محاكمة جاليل��و لبريخت ورحلة الحالج بجانب 

إرهاصات كثيرة ربما تعود لرحلة المسيح.
وعبرت بعض المداخالت عن اختيار الدائر للعرض 
الت��ي تعبر عن الحالة الصوفية واألرض صنع منها 
العامرى عوالم سفلية وعلوية، عالم كبير وقع على 
رأس هذا المجنون الذي عوقب على تلك المعرفة، 
كما تمت اإلشادة بحضور بطل العرض الذي قدم 

دور المجنون. 
ع��رض “المجنون” ال��ذي أراد من خالل��ه المخرج 
محم��د العامري الكثير من التم��اس مع ما يقترب 
من المتلقي عبر طرح مش��اكله وهمومه وقضاياه 
التي تشغله في اللحظة الراهنة، والذي يشتبك مع 
الواقع هنا واآلن، معتبرا إياه هو المحطة األهم في 

تاريخه الفي”.
وكان ق��د أك��د العامري أن العرض به أس��ماء من 
ألمع النجوم في المس��رح اإلماراتي، وأنهم كفريق 
عمل يحملون على عاتقهم مهمة تشريف المسرح 
اإلمارات��ي أم��ام الجمي��ع، وأنها مس��ؤولية كبيرة 
تمن��ى أن يكونوا أهال لها من خالل ذلك المجنون 
الطموح ال��ذى يري��د أن يجعل من العال��م مكانا 

أفضل”.

إشادة الجمهور بجرأة المخرج السينوغراف

كتب : أحمد زيدان

فى ندوة »المجنون« 
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عقدت أمس ندوة نقدية حول مسرحة »عبث« 
وق��ام  ارويبع��ة  إبراهي��م  والمخ��رج  للكات��ب 
بالتعقي��ب عليه��ا د. محم��د س��مير الخطيب، 

وأدارها المسرحى رسمي محاسنة. 
اس��تهل  د. محمد الخطي��ب تعقيبه بالترحيب 
بالحضور العربي وشكر الهيئة العربية للمسرح. 
وحول عرض »عبث« ق��ال الخطيب إن العرض 
يطرح مداخل متعددة والق��راءة اآليديولوجية 
للعرض سوف تواجهنا مشكلة قراءة النص عبر 
مجموعة من األف��كار وانحيازاته لقوى أو أخرى 
وتل��ك القراءة اآليديولوجية حطمت الكثير من 
العروض المسرحية دون الوصول لشيء سوى 

مزرعة من األفكار.
أوض��ح الخطي��ب أن المدخ��ل الناج��ع حس��ب 
وجه��ة نظره هو قراءة الع��رض قراءة وجودية 
- ليست نسبة إلى س��ارتر- وهو »فتح العرض 
عل��ى الواقع بص��ورة منتجة وفعالية«، مش��يرا 
إلى أن قراءته س��وف ترتكز على كيفية اشتباك 
المش��اهد مع العرض ودور الناقد كيف اشتغل 
الع��رض وكيف اش��تغل المبدع، عب��ر المناحي 
الثالثة )اس��تراتيجية عن��وان العرض – تقنيات 
الكتابة للمؤلف والمشهدية البصرية للمخرج(.
ووص��ف الخطيب ع��رض »عب��ث« بأنه عرض 
إش��كالي فهو قد تت��م قراءته عل��ى أنه يمس 
الش��أن المغرب��ي فقط وإنما ف��ي الحقيقة هو 

منفتح على الشأن العربي بصورة عامة.
ووص��ف أح��د المس��رحيين ف��ي مداخلت��ه أن 

مس��رحية »عب��ث« تعيد إل��ى أذهاننا أس��ئلة 
االنتظ��ار وتقاس��يم الوجع لنس��أل كما س��ألنا 
س��ابقا أس��ئلة لطالما طاردت تاريخ اإلنس��ان 
العالمي والعربي من قبيل لماذا لم يأتِ جودو 
وتنتهي اللعبة؟ وس��ؤال غسان كنفاني المؤلم 
لم��اذا لم يدقوا جدران الخزان؟ أس��ئلة مؤلمة 
لكن يتناولها األدب بجمال يقلل من سكراتها 
وويالته��ا لكنن��ا هذه المرة ال نن��ادي بوجوده 
لكننا نغادر المسرح ونحن نصرخ بهمس.. أين 

سناء؟
وفي مداخلة للناقد باس��م عادل بدأها بش��كر 
فري��ق العمل عل��ى التجرب��ة البصري��ة الثرية 
الت��ي قدمها فريق عمل عرض »عبث« وس��أل 
ح��ول تكني��ك التمثيل ف��ي الع��رض هل كان 
لدى المؤلف التصور لش��كل التشخيص بهذه 

الكيفية أثناء الكتابة؟ 
الكات��ب والمخ��رج إبراهي��م ارويبع��ة عبر عن 

ش��كره للحضور والقراءة المتأنية بحب وبعمق 
د. محمد سمير الخطيب للعرض حسب وصفه، 
موضح��ا أننا باعتبارنا مس��رحيين بحاجة لمثل 
تلك الق��راءات وهؤالء النقاد الذين يأتون لكي 
يحلل��وا الع��رض، فبعض م��ا نصنع��ه كفريق 
او كممث��ل أو كس��ينوغراف تأت��ي هكذا فلتات 
إبداعي��ة ونعم��ل عليه��ا ويأت��ي النق��اد لكي 

يعطوها المعنى.. وهكذا يتطور المسرح. 
أما حول س��ؤال حول االشتغال مع الممثل فلم 
يكن م��ا اش��تغلنا عليه موج��ودا بالنص وقت 
الكتابة ولك��ن بطبيعة الحال نط��ور مجموعة 
من األشياء، فمع الممثل المجتهد الذي يحمل 
أدواته عملنا بش��كل ثنائي ليخرج العرض كما 

رآه المشاهد. 
وردا على س��ؤال رسالة مس��رحية »عيث« قال 
رويبعة: أحيانا ال تهم الرس��ائل ونحن ال نكتب 
رس��ائل، لكنن��ي أتأث��ر بوصفي مبدع��ا مغربيا  
وبوصفي مواطنا عربيا، مش��يرا إل��ى أن النقد 
تناول ما تحويه المسرحية من أشياء. والعرض 
فيه شيء من الماضي المغربي، فشخصية سناء 
التي يتحدث عنها الممثالن هي المناضلة التي 
تتبن��ى أفكارها وتدافع عنها رغم ما تتعرض له 
من اضطه��ادات وهي رمز للنض��ال ليس في 
المغرب فقط وليس في ماضي المغربي ولكن 
في كل م��كان وزمان، فعبر السوش��يال ميديا 
نشاهد أشخاصا قد ال نعرفهم وفجأة يصبحون 

رموزا ألشياء بين لحظة وأخرى.

الخطيب: عرض إشكالي ينفتح على الشأن العربي 

كتب : أحمد زيدان

فى ندوة »عبث«

إبراهيم ارويبعة: نحن ال 
نقدم رسائل وبعض ما 

نفعله يأتي كفلتات إبداعية 
ويمنحها النقاد المعنى 

وهكذا نتطور
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تربية النشء على المسرح والفنون أسلحتنا 
ضد الجهل واإلرهاب

عدنان سلوم:

»ربع  مؤسسة  مظلة  تحت  الشارقة  ناشئة  تندرج 
بذلك  مواكبة  والمبتكرين«  القادة  لصناعة  قرن 
رؤية دولة اإلمارات في بناء أجيال تتميز بالمعرفة 
الشارقة  ناشئة  لبرامج  التخطيط  ويتم  واإلبداع 
قدرات  تطوير  على  ترتكز  مدروسة  منهجية  وفق 
العلوم  في  تتمثل  مجاالت  ستة  في  الناشئة 
الحياة،  مهارات  الرياضة،  الفنون،  والتكنولوجيا، 

اآلداب واللغات، ريادة األعمال.
وقد كان لنا حوار مع الفنان والمخرج عدنان سلوم 
الشارقة  بناشئة  العرض  وفنون  المسرح  مشرف 
المسرحي  للفن  العالي  المعهد  من  تخرج  الذي 
تدريبي  دبلوم  بعمل  وقام   1994 عام  بتونس 
العرائس حتى عام  الوطني لفن  بالمركز  ميداني 
والطفل  العرائس  لمسرح  مديرا  وكان   1996
بسوريا من عام 2003 حتى عام 2007 وقد عمل 
المسرحية في  الدراما  في اإلمارات مدرس ومقرر 
إحدى مدارس اإلمارات من عام 2007 وحتى عام 
للمسرح  الشارقة  لمهرجان  فني  ومشرف   2010
الطفل،  لمسرح  العربي  والملتقى  المدرسي، 
مع  العرائس  لفنون  الدولي  الشارقة  ومهرجان 
حتى   2010 عام  من  الشارقة  مسارح  مجموعة 
عام 2012 ثم مع ناشئة الشارقة منذ عام 2013 
العلوم  الماجستير في  وحتى اآلن وقد قام بعمل 
الثقافية تخصص المسرح وفنون العرض وحصل 

عليه عام 2017 .
»ناشئة  تأسيس  فكرة  ب��دأت  كيف  البداية  في 

الشارقة«؟
إبداعية  شبابية  مؤسسة  هي  الشارقة”  “ناشئة 
مؤسسة  إدارات  إحدى   2007 عام  منذ  تأسست 
وتهتم  والمبتكرين  القادة  لصناعة  قرن«  »ربع 
عاما   18 عمر  إلى   13 عمر  من  بالبنين  الناشئة 
الفنية  المجاالت  من  الكثير  الناشئة  وتتضمن 
والموسيقى  المسرح  أشكالها:  بكل  والفنون 
والفن التشكيلي والسينما واالبتكار والعلوم، وأنا 

مشرف المسرح وفنون العرض في الناشئة 

ناشئة  عليها  ترتكز  التي  األه��داف  أهم  هي  ما 
الشارقة منذ تأسيسها؟

الحقيقة أن ذلك تم وضعه في مرسوم التأسيس 
وهو مرسوم قانوني رسمي صدر عن سمو الشيخ 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة فهو 
االطالع  ويمكن  منه  االجتزاء  يمكن  ال  مرسوم 
ومؤخرا  إنشائه،  من  والهدف  بتفاصيله  عليه 
عندما تحولت إلى مؤسسة ربع قرن فأصبح هناك 

الرؤية الخاصة بهذة المؤسسة.
 لماذا ربع قرن؟ 

ألنها تهتم ب� 25 عاما من عمر اإلنسان في عدة 
مؤسسات: »أطفال الشارقة« من 6 إلى 12 عاما، 
 18 إلى   13 عمر  من  للبنين  الشارقة«  و«ناشئة 
 18 إلى  عاما   13 من  الشارقة«  و«فتيات  عاما، 
 18 فوق  من  القدرات«  لتطوير  و«الشارقة  عاما، 
على  عملنا  قد  نكون  وبهذا  عاما،   31 إلى  عاما 
اإلنسان وهي تسمى مؤسسة  عاما من عمر   25
»ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين« تهيئ جيل 
جديد ألن يكون فعاال في كل المجاالت وتساعده 

وتنمية وتطوره وتدربه. 
ما هي أهم المهارات التي يتلقاها المتدربون من 

خالل »ناشئة الشارقة« في الفنون المختلفة؟
عام  مطلع  الشارقة«  »ناشئة  في  بدأنا  عندما 
2013 بدأنا بأشياء بسيطة لمعرفة ميول ورغبات 
الناشئة في المجال السينمائي والمسرحي، فكان 
وكان  مسرحهم  يعدون  الناشئة  ورش��ة  هناك 
للمسرح  العربي  باليوم  االحتفال  هو  منجز  أول 
السينمائي  المجال  في  وك��ان   2013 عام  في 

من  سنوات  خمس  م��رور  ومع  أف��الم،  مجموعة 
الفعل المسرحي والسينمائي في الناشئة اختصرنا 
العمل في عدة برامج تبدأ بداية العام وهو اليوم 
العام  بداية  ينطلق من  الناشئة  لمسرح  المفتوح 
سنقوم  الذي  والسينمائي  المسرحي  البرنامج 
والمعنيين  اإلداريين  مع  ويناقش  الناشئة  مع  به 
نبدأ  التي  البرامج  وأهم  للتنفيد.  قابلة  لتكون 
الناشئة  رحلة  للناشئة  المفتوح  البرنامج  بعد  بها 
لحضور فعاليات مهرجان الهيئة العربية للمسرح، 
وهم منتخب من جميع الناشئة المنتسبين للنشاط 
المسرحي والسينمائي 15 ناشئا من 100 ناشئ 
سنويا ويتم تركيز البرامج في برنامجين: برنامج 
المسرح  أشكال  كل  ويتضمن  المسرحية  الفنون 
من  المسرح  لمصلحة  الممكنة  التدريبات  وكل 
ديكور، سينوغرافيا، تمثيل، كتابة، إخراج، ثم نتفق 
مع المدرب أن يقوم بتدريب الناشئة يختار البداية 
إلنجاز  وصوال  مكتوب  نص  أو  نص  كتابة  سواء 

كتبت - رنا رأفت

“ناشئة الش��ارقة” هي مؤسسة شبابية ترتكز على اإلبداع واالبتكار واالكتشاف املبكر للمواهب الناشئة 
والعمل على رعايتها بش��كل مس��تمر، وتهيئة البيئة اجلاذبة للناش��ئة يف ممارس��تهم هواياتهم وتطوير 
ممارس��تهم، تعم��ل املؤسس��ة بجهد الكتش��اف وتنمي��ة الطاقات الناش��ئة وتقدمي الدعم لهم يف س��بيل 

االرتقاء مبهاراتهم ومعارفهم ومتكينهم ليكونوا مؤهلني لألدوار القيادية ومواجهة حتديات املستقبل.

وجودنا في مهرجان المسرح 
العربي خطوة إيجابية لتطوير 

الفعل المسرحي مع الناشئة
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عمل فنركز على الجانب التدريبي أكثر من الجانب 
العمل  سيأتي  وبالنهاية  عمل  بإنجاز  المرتبط 
الفنون  لبرنامج  بالنسبة  الشيء  ونفس  تلقائيا، 
منذ  معهم  السينمائي  المدرب  يبدأ  السينمائية 
العملية  تفاصيل  باقي  مع  وعمل سيناريو  الفكرة 
لعمر  مناسب  قصير  سينمائي  فيلم  إلنجاز  الفنية 
العرائس  فنون  برنامج  عام  منذ  وأدخلنا  الناشئ، 
الماضي  العام  ،وبدأنا  وال��راوي  الظل  وعرائس 
المشاهد  بعض  تقديم  فيتم  »الفرجان«  مسرح 
هذة  وك��ل  األحياء  في  المسرحية  العروض  أو 
المسرحي  الحراك  تفعيل  إلى  تهدف  الفعاليات 
وتنمية الذائقة المسرحية لدى جيل الناشئة وبعد 
عمر 18 يحدد الناشئ إن كان يريد أن يصبح فنانا 
مشاهدا  يصبح  أن  يريد  كان  وإن  للفن،  فيتجه 

ذكيا. 
ما هي أهم األعمال المسرحية التي تم تقديمها 

من خالل برنامج »ناشئة الشارقة«؟
من  فالمشاركون  الماضي  العام  يخص  فيما 
خيرة  ه��م  عشر  خمسة  وع��دده��م  الناشئة 
واجبا  وكان   2018 لعام  المسرحية  المجموعات 
بهم  والرقي  المهرجان  وحضورهم  تكريمهم 
لدرجة تدريبية جديدة. وهناك نقطة هامة للغاية 
ترتكز  الناشئة  مراكز  أن  إليها وهي  أشير  أن  أود 

في إمارة الشارقة فقط وعددها ثمانية مراكز. 
أفالم سينمائية  أربعة  عام 2018  أنجزنا في  وقد 
ولدينا فيلم سينمائي »مستر حصان« فاز بالجائزة 
األولى لفئة الطالب بمهرجان الشارقة السينمائي 
عروض  الستة  قرابة  وأنجزنا  للطفل  ال��دول��ي 
أيدي  على  المنتشرة  الناشئة  بمراكز  مسرحية 
تخصصات  عدة  في  أعماال  أنجزوا  المدربين  خيرة 
مسرح  اإليمائي،  والمسرح  الحواري  المسرح  منها 
عليه  بتدربيهم  وقمت  الظل،  وخيال  العرائس 
عروض  فكانت  الحركي  المسرح  أيضا  ومنها 
تحت  واحدة  فعالية  في  قدمناها  ومتنوعة  مختلفة 
لعام  المسرحية  الشارقة«  ناشئة  »عروض  اسم 
اإلم��ارات  مهرجان  مع  بالتوازي  وقدمت   2018
الفائزة  المواهب  تكريم  وت��م  الطفل  لمسرح 

عبد  إسماعيل  األستاذ  قبل  من  الفائز  والعرض 
ورئيس  للمسرح  العربية  للهيئة  العام  األمين  اهلل 
خالل  ومن  اإلماراتيين  المسرحيين  إدارة  مجلس 
إحياء  من  عرضا   14 قرابة  أنجزنا  الفرجان  مسرح 
الوسطى  المنطقة  من  المختلفة  الشارقة  إمارة 
قدمناها  جيدة  أعماال  وإنجزوا  والمدينة  والشرقية 
في الفضائيات المفتوحة وهي في الحقيقة إنجازات 

تبشر بالخير كدورة أولى من »مسرح الفرجان«. 
من وجهة نظرك ما مدى أهمية المسرح للنشء 

الصغير؟
وهناك  اإلنسان  يحصن  المسرح  شديد  باختصار 
ضرورة أن نبدأ به من األعمار األولى حتى يكون 
أن  فبمجرد  له  ذواقا  ويكون  بالمسرح  وعي  على 
يتعرف على المسرح أو يتدرب عليه فيصبح إنسانا 
متزنا، وبالتالي يستخدم عقله، فالمسرح والفنون 
اإلرهاب  ضد  الزمن  هذا  في  لنا  الوحيد  ال��دواء 

والجهل.
لناشئة  فروع  من  أكثر  لوجود  اتجاه  هناك  هل 

الشارقة في الدول العربية المختلفة؟ 
بهذه  تقتضي  أن  األخ��رى  للدول  الممكن  من 
المسرح  فريق  إن  أقول  أن  وأود  النيرة  التجربة 
خارجية  ومشاركات  وزي��ارات  جوالت  بعمل  يقوم 
ويترك آثرا طبيا مما يدفع اآلخر إلى التفكير في أن 
الناشئة وفي عام  يكون لديه مراكز تشبه مراكز 
وفي  تونس في سلطة عمان  2018 شاركنا في 
انطباعا  تركت  مسرحية  عروض  بمجموعة  دبي 

جيدا لدى الفنانين والمسؤولين هناك. 
قاعدة  وتطوير  التساع  اتجاه  أو  خطة  هناك  هل 
الفنون التي يتلقاها المتدربون في برنامج ناشئة 

الشارقة؟
شخص  هناك  فني  مجال  كل  في  الحقيقة  في 

معني في هذا المجال مثلما أنا معني في المجال 
خطة  هناك  ودائ��م��ا  والمسرحي  السينمائي 
العربي  المسرح  مهرجان  في  ووجودنا  للتطوير 
خطوة إيجابية لمصلحة التطوير الفعل المسرحي 
للناشئة. وخصوصا الورشة التخصصية التي تقام 
ورشة  تعد  وهي  أمين  ن��ورا  المخرجة  مع  لهم 
للممثل  والحركي  الجسدي  الفعل  في  متقدمة 
أكاديميين  لطالب  تدرس  أن  الممكن  من  وهي 
الفترة  وهو مستوى مناسب لهم لما تعلموه في 
السابقة باإلضافة للتطوير داخل البرنامج الخاص 
بالفنون المسرحية على سبيل المثال كأن يتعرفوا 
على مدرب جديد أو يضاف لهم برنامج جديد أو 
االنتقال بهم لرؤية تجارب أكثر تقدما في بلد ما 
مع  جديد  من  بالفعل  ونعود  التطوير  يرتكز  هنا 

المبتدئين كما بدأنا مع سابقيهم.
 وماذا عن ورشة المخرجة والدراماتورج نورا أمين؟
العربي  المسرح  دائما في مشاركتنا في مهرجان 
نعتمد على اقتراحات وتوصيات واختيارات الهيئة 
ومعرفة  دراي��ة  من  لهم  لما  للمسرح  العربية 
بالمدربين الذين من الممكن أن يضيفوا للناشئة 
خاصة وأننا لدينا مذكرة تفاهم أو بروتوكول مع 
العريبة للمسرح  العربية للمسرح والهيئة  الهيئة 
وهم  الناشئة  تجربة  تفاصيل  على  اطالع  لديهم 
في  لهم  مدربا  سيكون  من  الختيار  دراية  أكثر 
أمين  نورا  المخرجة  واختيار  المراحل  من  مرحلة 

كان اختيارا موفقا.
على  الورشة  خالل  من  الناشئة  مع  تعمل  وهي 
وعلى  الجسدي  والفعل  الحركي  الفعل  تفاصيل 
مهم  بشكل  الجماعي  المسرحي  الفعل  تركيبات 
لهم وأعتقد أنهم سيعودون ولهم خبرات كثيرة 
في  للدخول  تدفعنا  جديدة  وتساؤالت  بالجسد 
أمين  نورا  والمخرجة  تطورا  أكثر  جديدة  مرحلة 
تعمل على تفاصيل هامة من خالل هذة الورشة 
الجسدي  والفعل  ال��ذاك��رة  رب��ط  كيفية  وه��ي 

لالنتقال من حالة إلى حالة والتحوالت األخرى. 
وماذا عن مهرجان الهيئة العربية للمسرح وكانت 
وبعد  واليوم   2009 عام  القاهرة  من  االنطالقة 
إلى  عشرة  الحادية  الدورة  تعود  سنوات   10

القاهرة؟ 
التي  الكبيرة  المحطة  هي  مصر  إن  نقول  دائما 
أن  مهما  كان  شيء  كل  ومصنع  شيء  كل  تضم 
تنطلق الدورة األولى من مصر وقد تابعت الدورات 
لنا  تحمل  دورة  وكل  المغرب  دورة  من  الالحقة 
جديدا  تطورا  التنظيم  وفريق  العربية  الهيئة 
واالطالع  التفاعل  إلى  ويدعو  التفائل  إلى  يدعو 
مصر  في  بخير  زال  ما  المسرح  بأن  واالعتراف 
عروض  من  المعرفي  واالكتظاظ  االزدح��ام  هذا 
أعتقد  وندوات حقيقية هي دورة مزدحمة وهامة 
المهرجان  للغاية في مسيرة  أنها ستكون مهمة 
ومن المهم أن نطلع على التجارب المصرية التي 
لدورات  التوفيق  ونتمنى  الناشئة.  على  تنعكس 

المهرجان المقبلة. 

دائما في مشاركتنا في مهرجان المسرح 
العربي نعتمد على اقتراحات وتوصيات 

واختيارات الهيئة العربية للمسرح



يرتبط وجود الممثل على خش��بة المس��رح بالفعل والحركة من قبل جس��ده حتى لو 
كان العرض ينتمي لفئة عروص المسرح الصامت، ولم يكن هذا حال عرضنا الحالي.

فالحرك��ة اإليمائية على خش��بة المس��رح ينتف��ي فيها العش��وائية، ويش��ترط فيها 
القصدي��ة والوعي، حيث تعتمد الحركة على دافعين أساس��يين وهما الدافع الدرامي 

والدافع النفسي.
ال يمكن القول بأن »س��اللم يعقوب« عرضا مس��رحيا اعتمد على نص درامي خالص، 
بقدر اعتماده األساس��ي على الفكرة الواهية، واستغالل مساحة الفضاء السينوغرافي 
باإلضاءة والتش��كيل الجس��دي اإليمائي ت��ارة، والصامت تارة أخ��رى، في عمى نصي 

حركي مواز للفكرة. 
ال سيما طرح بعض المفاتيح ببعض الكلمات مثل )يعقوب، خلية، كهرباء، مغنطة، 
الوهم، الموت، الش��ر..( وبهذا تتشكل لدى المش��اهد بعض من الصور الذهنية 
عن طبيعة يعقوب الشخصية والعملية كونه عالما أو مخترعا، وارتباط ذلك أيضا 
بالجان��ب المضيء طيلة الوقت على معمله الكيميائي في أقصى يمين الخش��بة 
من ناحية المشاهد، وهنا نستطيع تلمس مدى الخلط الواضح لدى المؤلف الذي 
ه��و أيضا مخرج العرض في فك��رة االختراع الكيميائي واالخت��راع الفيزيائي، فما 
نجده على الخش��بة هو معمل كيميائي، بينما االختراع الذي كان يخترعه يعقوب 
ه��و اختراع فيزيائي مرتبط بتحويل الكهرب��اء إلى مغناطيس، فهذا التناقض قد 
يعتبره الجمهور اس��تخفافا بعقليته، مما يؤكد عدم النضوج الكامل للعرض على 

مستوى المشاهدة. 
وعلي��ه، فق��د اعتم��د العرض عل��ى اإليقاع البص��ري، والمرتب��ط بالعناص��ر البنائية 
للعمل المس��رحي، التي تش��مل الحركة واتجاهاتها وااليماءة وتشكيالتها، واإلضاءة 
والمس��احات والف��راغ والخط��وط وكافة العناصر التش��كيلية، التي تش��كل جماليات 
السينوغرافيا بشكل يجذب بصر المشاهد، والتي تشكل بالضرورة إما جماليات العرض 
أو تش��وه وتقلل من قيمته الفنية، فلقد اعتمد المخرج في اإلضاءة على سبيل المثال 
على استخدام الخطوط اإلضائية المتقاطعة تارة، والمتتبعة للحدث والشخصيات تارة 
أخرى، واضعا في عمق الخش��بة من المنتصف ستارا أبيض ساقطا عليه إضاءة باللون 
األزرق الحالم الذي يوحي بالحلم الذي طالما حلم وس��عى في تحقيقه يعقوب، أال وهو 
اختراع��ه الفذ والمزع��وم، والغريب أن ظلت تلك اإلضاءة الزرق��اء طيلة وقت العرض، 
وبالتال��ي جاءت في غير محلها في كثير من األحيان؛ مما أعطى انطباعا مضادا لهدف 
العرض األساس��ي فأصبح الحلم وهما، وهما يعيش��ه يعقوب وحده، مما أدى إلى دمار 

العالم المحيط به.
الجسد كلغة مسرحية..

اعتمد العرض على التجسيد والتمثيل اإليمائي والتعبير الحركي الصامت الذي اتسم 
باآللية، فعندما يلجأ المخرج إلى اس��تخدام التمثي��ل اإليمائي والتعبير الحركي يكون 
لدي��ه الدافعية الحقيقي��ة في توصل ألف فكرة وكلمة بمج��رد حركة واحدة، فالهدف 
هنا ينصب باألس��اس عل��ى فكرة التأمل من خ��الل إثارة الح��واس واإلدراك الذهني 
والجمالي لدى المشاهد، بينما ينقلب السحر على الساحر، فما فعله ساحر العرض من 
التعبير االيمائي والحركي للممثلين أدى إلى رتابة الحدث وتكراره والتأكيد على عدم 
الترابط الدرامي للعرض بش��كل أدى بالتبعية إلى خ��روج العرض عن اإلطار الفكري 
والجمالي فأصبحت الكلمات التي تحمل أفكارا مجرد كلمات غير مرتبة وغير موضوعه 
في س��ياقاتها الدرامية، وبالتالي جاءت الحركة فاقدة آيديولوجيتها وفكرها المرهون 
بفكرة العرض األساس��ية، فهؤالء البش��ر الواقعون ضحايا الخت��راع يعقوب المزعوم، 

يستس��لمون وبش��كل غير مبرر لالنغماس في عالم اآللية ما بي��ن الموت واالختناق، 
وبالتال��ي يرجعنا المخرج إل��ى فكرة »العالم الجليل« كيف يحم��ل هم العالم بداخلة، 
وهو أيضا مدمر هذا العالم، فالنوايا الحس��نة وحده��ا ال تبني مجدا، فعلى الرغم من 
أننا أمام عالم يس��تخدم في اختراعاته العلم الوضعي وإعمال العقل إلى أقصى درجة، 
فإنه يتحول لشخص على النقيض تماما عبر اختراعه المزعوم، ورغبته المزعومة أيضا 
في خدمة البشرية التي تنقلب إلى رغبة لالنتقام بال داع، خاصة وأن مبرر يعقوب هنا 
ضعيف، وهنا نرجع للدراس��ة النفس��ية للش��خصية والدوافع التي أدت بها إلى أفعال 
س��يكولوجية معينة تؤصل للفعل الدرامي، فالمخرج لم يجهد نفس��ه في رسم مالمح 
وأبعاد الشخصية بشكل واضح يتيح للمشاهد التفاعل واالندماج مع شخصيات عمله، 

وليس النفور منهم.
فالتناق��ض الفكري والدرامي كانا واضحين وض��وح البدر في ليلة تمامه، فعلى الرغم 
من محاولة المخرج في رس��م صورة بصري��ة ال بأس بها وعلى الرغم من عدم خدمة 
الدراما، فإننا نحتسب خطواته تجاه الهدف تحمل نوايا حسنة للخروج بعرض مسرحي 
يحمل أفكاره ومعتقداته وفلس��فته الخاصة التي تعكس بالضرورة صورة العالم لهذا 
المخت��رع العبقري الذي دمر العالم وجعل كل ش��يء حوله آليا حتى أبناءه، وهذا األمر 
يتنافى مع الدوافع الس��لوكية والسيكولوجية في بناء الشخصية الدرامية هنا تحديدا 

وليس في العموم.
يمكن القول أخيرا إن عرض »س��اللم يعقوب« قد اتخذ من الدرجات السلمية وسيلة 
للصعود أو الهبوط، فلقد هبط يعقوب بالفكرة والعناصر التقنية، وبالمعنى الحقيقي 

لعرض مسرحي متكامل بشكل مزعوم، فصعد يعقوب بالسلم ولكن إلى أسفل.

لمياء أنور

»ساللم يعقوب«
.. الصعود إلى أسفل
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العربى 16 - 1 - 2019

العنوان الذي اخترته هنا يعد إحدى المقوالت التي 
قيلت على خش��بة المس��رح بعرض “جنونس��تان” 
على لس��ان أح��د رج��ال الدولة الفاس��دين، وهي 
“الهزيمة خيار استراتيجي” باعتبارها مفسرا لحالة 
الهزيم��ة النكراء التي منيت بها دولة جنوبس��تان 
االفتراضية المتخيلة، وباعتبارها استمرارا لترسيخ 
نظام ديكتاتوري، وهو بذلك يطرح إش��كالية حق 
الش��عب في تقرير مصيره الذي ي��رى أنه ال بد أن 
يوض��ع في ي��د الطبق��ة الحاكمة الت��ي تعرف عن 
مصلحة الدولة وأمانها واستقرارها أكثر مما يعرف 

الشعب نفسه.
تلك الجملة التي استحوذت على انتباهي بوصفي 
متلقي��ا لعرض “جنونس��تان” أعتقد أنه��ا تتمحور 
حول الرس��الة التي يهدف إليه��ا العرض، وتنبثق 
منها الصور الذهنية التي استدعاها المشاهد أثناء 
عملي��ة التلقي، وس��واء أحال العرض عل��ى الواقع 
العربي فيما يسمى ب�”الربيع العربي” وما بعده، أو 
أش��ار إلى بعض الحكام من خالل التمثيل أو ألمح 
إليهم من خ��الل الغناء، فإن مجم��ل ما يمكن أن 
يقال إننا ما زلنا نعاني فساد األنظمة الحاكمة في 

الوطن العربي..
والقضي��ة الت��ي يتناوله��ا الع��رض ه��ي قضي��ة 

مأس��اوية ف��ي المق��ام األول وق��د تناوله��ا كثير 
م��ن الع��روض بمعالج��ات تراجيدي��ة مأس��اوية، 
لكن عرض “جنونس��تان” ينحو إل��ى طرحها بروح 
متهكمة س��اخرة، بحيث ال يمل المتلقي من تكرار 
الص��ورة النمطية التي اعتاد عليها في مش��اهدة 
تل��ك الع��روض، والتي ت��ؤدي به إلى اإلحس��اس 
بالمرارة واالنكس��ار، فمواجه��ة الواقع هنا بحس 
متهكم تمنح المتلقي شعورا بالتعالي وتجاوز حالة 
اليأس للدرجة التي تمكنه من الس��خرية به. تلك 
المعالجة تق��رب العرض من الكوميديا الس��وداء 
التي ترتكز على ما يؤلمك ويشعرك بالمرارة وعلى 
الرغ��م من تلك القتام��ة فإنها تدفع��ك للضحك، 
لذل��ك فإن ذلك النوع م��ن الكوميديا ليس باألمر 

السهل.
ارتكز العرض على عنصر الموس��يقى والغناء أكثر 
م��ن بقية العناصر المس��رحية األخ��رى التي يكاد 
يخل��و منها الع��رض تماما كالديكور على س��بيل 
المثال وقلة استخدام اإلضاءة، فكان ألغاني الشيخ 
إم��ام التي تحمل طابع الس��خرية والتهكم، والتي 
ينتقد فيها األوضاع السياسية واالجتماعي، نصيب 
وافر في صناعة العرض بش��كل رئيسي، وقد اختار 
المخرج حكيم حرب ألدائها صوتا ثوريا أضفى على 

العرض سمة البهجة والحماسة من قِبل الجمهور 
الذي كثيرا ما تفاعل مع تلك األغاني بالتصفيق.   

أما التمثيل فقد اعتمد بش��كل أساس��ي على عدد 
قليل من العناصر التمثيلية التي جاءت في الغالب 
على شكل ثنائيات تسلم بعضها البعض، الرئيس 
في مقابل المعارض الثوري، فتاتا حراسة الرئيس، 
وزير المالية ورجل الدين، باإلضافة إلى عدد كبير 
من المجاميع الذين يمثلون أفراد الشعب والذين 
لم يكن لهم دور حقيقي على خش��بة المسرح مما 
يعكس غياب صوت الشعب والالجدوى من وجوده 
حتى إنه ل��م يعترض ولم يصدر عنه أي فعل تجاه 
ما يح��دث، وعلى الرغم من أنه المحور الرئيس��ي 
ال��ذي يدور حول��ه الع��رض فإنه الحاض��ر الغائب 

المغلوب على أمره.  
إش��ارات س��ريعة خاطفة اعتمد عليه��ا اإلخراج 
ف��ي تلخيص األوض��اع واإللم��اح  إل��ى ما آلت 
إليه األمور بعد سلس��لة من الث��ورات كان من 
المأمول أن يحدث بعدها تغيير وتتحقق أحالم، 
لكنه رم��ز إلى الخيبات المتع��ددة في حالة من 
النك��وص واالرتداد للنقطة صفر وكأن ما حدث 
كان مج��رد حلم فاق منه الش��عب على األوضاع 

نفسها بل على ما هو أسوأ.

جنونستان.. 
الهزيمة خيار استراتيجي

عادل العدوي
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القاهر مقهور في الحادثة
»الحادث��ة« ن��ص مس��رحي كتبه ليني��ن الرملي 
منذ س��نوات عن رواية »جامع الفراشات« للكاتب 
اإلنجليزي »جون فاولز« الذي نشرها عام 1964 
وزادت ش��هرتها بع��د أن حولها المخ��رج »وليام 
ويلر« إل��ى فيلم ع��ام 1965. وقد نج��ح الفيلم 
نجاح��ا مبهرا في أغلب أنح��اء العالم؛ مما ضاعف 
من ش��هرة الرواية التي ترجمت إل��ى عدة لغات 

منها العربية.
ت��دور أح��داث الرواي��ة، ومن ث��م الفيل��م، ومن 
بعدهما »الحادثة«، حول شاب هام حبا بفتاة كان 
يراقبها دون علمها ويقرر اختطافها بعد تخديرها 
ويسجنها في منزله المنعزل في الصحراء، مدفوعا 
ف��ي ذلك بإيمان مري��ض بأن الفت��اة إذا تعرفت 
عليه وقضيا معا أياما ستبادله حبا بحب. وتتطور 
األحداث ما بين رفض الفتاة في البداية لمنطقه 
ثم استس��المها على أمل أن تقنعه بحبها فيطلق 
صراحها. لكن األمور ال تس��ير كما تخطط له وال 

كما خطط لها الشاب.
أهم ما كش��ف عنه ع��رض »الحادثة«، أن مخرجه 
صاح��ب رؤي��ة وأن��ه باح��ث مجته��د ف��ي تاريخ 
شخصيات النص الذي يتصدى له، لذلك ستجده 
يع��ود إلى األصل - إلى »جامع الفراش��ات« - في 
تفسيره لش��خصية الش��اب الخاطف، ليحيله من 
مج��رد خاطف ش��رير إلى مريض نفس��ي، ال يثير 
فيك الش��عور بالكره بقدر ما يثي��ر فيك التعاطف 
مع إنكارك لم��ا فعل وما يفعل. وه��و األمر الذي 
دفع بعمرو إلى تفس��ير ش��خصية الشاب باعتباره 
ش��خصا يعاني من »انفصام« واس��تطاع ممثله 

»مصطفى منص��ور« أن يؤدي هذا الدور بمقدرة 
كاش��فة عن وعي وواش��ية بكم المناقشات التي 
دارت بين��ه والمخرج، فهو ف��ي لحظة يتحول من 
»ش��به عادي« إل��ى »خجول متهت��ه« إلى »قاس 
متم��رد«، ولكل ش��خصية منه��م أداؤها الخاص 
صوت��ا وحرك��ة. وه��و األداء الذي يس��تحق عنه 

الممثل تحية خاصة.
كذلك تمكنت »ياسمين سمير« من القبض على 
روح ش��خصية الفتاة التي ألقى بها القدر في قلب 
حادث خاص وعليها أن تتعامل معه بحنكة تمتزج 
فيه��ا الغواي��ة بالم��رح باالنهيار النفس��ي. وجاء 
مشهدها قبل األخير، الذى كان يفترض أن يكون 
األخي��ر، ينبئ ع��ن ممثلة قادمة ه��ي األخرى مع 
زميلها الشاب، وتستحق عن دورها تحية مماثلة.

يبدأ ع��رض »الحادثة« بشاش��ة تهبط من أعلى 
يع��رض عليه��ا فيلم س��ينمائي قصير ع��ن فتاة 
)بطلة العرض( تس��ير وحدها في الشارع يتبعها 
ش��خص )بطل الع��رض(، ينقذها م��ن محاوالت 
تحرش، ثم يخطفها بالطريقة نفس��ها التي تمت 

في الفيلم األمريكي.
بعدها تنسحب الشاشة ليظهر المنظر المسرحي 
الذي سنكتش��ف مع الفتاة أنه فيال خاصة بالشاب 
ورثها ع��ن أحد أقاربه الملقى ف��ي مصحة عقلية 

يعالج من جنون ال شفاء منه.
في تصميمه للمكان )الثابت طوال العرض( ينجح 
المصمم )محمد فتحي( في منحه إحساس العزلة 
الممزوج��ة بالوحش��ة والقي��د، فها ه��ي خيوط 
بيضاء تتقاطع على خلفية س��وداء، وكأنها القيود 
المكبل��ة للمخطوف��ة والخاط��ف ف��ي آنٍ واحد، 

كذلك س��يصنع ميل الحوائط لألمام مع ارتفاعها 
إحساسا باقتراب االنهيار )مكانا ونفوسا( وسيمنح 
المتلق��ي القري��ب إلى ح��د االلتصاق م��ن مكان 
الحدث إحساس��ا مضاعفا بالضي��ق والقهر يماثل 

إحساس بطلي العرض.
ف��ي الع��رض اعتم��د عمرو حس��ان عل��ى تقنية 
المونت��اج الس��ينمائي، تل��ك الت��ي تمثل��ت في 
إظالمات متتالية تش��ير إلى م��رور الوقت والقفز 
إلى حالة متقدمة في الصراع بين الشاب والفتاة، 
التي تص��ل إلى حد اس��تقدام الش��اب لفتاة ليل 
ليثي��ر غيرة فتاته الت��ي يتصوره��ا متمنعة. ومع 
مرور الوق��ت تقع بالفعل الفتاة في حب الش��اب، 
لكنها تتحول بفعل الزم��ن والضغط من مقهور 
إل��ى قاه��ر، ومن ناش��دة للحري��ة والخالص إلى 
مس��تكينة للقفص الذي س��جنت داخله بل وتراه 

هو الحرية.
وهنا لن ينس��ى عمرو حس��ان أن يستبدل صورة 
الشاب المتصدرة لعمق المس��رح بصورة للفتاة، 
ف��ي دالل��ة ذكية وغي��ر مباش��رة لكي��ف تحولت 

القاهرة إلى مقهورة.
االنتحار طريقا للخالص

»ليل��ك وضح��ى«، اس��مان ل��زوج )رجل مس��رح( 
وزوجة )معلمة موس��يقى(، تحابّا مذ كانا طالبين 
ف��ي كليّة الفنون، وتزوجا على الرغم من عناد أم 
ليلك. عاش��ا على أطراف مدينةٍ س��يطرت عليها 
طيور الظالم التي ابتليت بها مدن عربية كثيرة، 
تأم��ر بالم��وت وتنهي ع��ن الحياة. وبع��د صراع 
طوي��ل بي��ن ليلك وضح��ى مِن جان��ب، وغربان 
العص��ر من جانب آخر؛ يقرر الزوجان الس��ير على 

الحياة وجع..
»الحادثة« و »ليــــــــــــلك وضحى«

 »إن أسباب الوفاة كثيرة، من بينها وجع الحياة«، هكذا قالها درويش 
ببس��اطة كاشفة. وهكذا تتجسد مقولته في عروض مهرجان المسرح 
العربي – بتفاوت إجادتها- لتصرخ بأننا نحيا أقسى لحظات الحياة. وهل 
هناك أقس��ى من قهر الروح ووءد الحب وأن يكون االنتحار أو الجنون خيارا 
للخالص؟  من بين عروض المس��ار األول فى دورة مهرجان المس��رح العربي 
الحادية عشرة، اخترت عرضين يتماسا في معنى العنوان )الموت وجعا( األول من 
الش��ارقة، بتأليف وإخراج غنام غنام. والثاني »الحادثة« بإخراج المصري عمرو حسان 
عن نص للينين الرملي. وكنت قد كتبت عن كل منهما في نسخته األولى، وها أنا أستعيد 

بعضا مما سبق وأن نشرته معلنا تضامني مع صانعيهما في مواجهة وجع الحياة.
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نهج روميو وجولييت في إنهاء حياتهما ليعيش��ا 
معا حياة أخرى.

»روميو وجولييت« ليسا الشخصيتين الوحيدتين 
اللتين س��يذّكرنا بهما غنام غن��ام، لكنّ عرضه 
يحيلن��ا أيض��ا إلى ش��خصية أوفيليا األس��طورية 
من خ��الل الفتاة فاطمة )تلمي��ذة ليلك(، صاحبة 
الصوت الفيروزي، وبخاصة في مش��هد انتحارها 
بع��د تعرضه��ا الغتص��اب انته��ك روحه��ا قبل 
جس��دها، ودف��ع حبيبه��ا لالنضم��ام إل��ى قافلة 

الغربان.
اعتمد غن��ام )كاتب النص ومخرج��ه( على منهج 
الص��ور المتداخل��ة وقان��ون )خطوة إل��ى األمام 
خطوة إلى الخلف( لتتكش��ف أمام متفرجه حقائق 
وأحداث ال يغيب فيها بل يطالعها ويتأملها، وقد 
يشارك ذهنيا في إعادة ترتيبها، معتمدا في ذلك 
على أسلوب كش��ف اللعبة المرتكز على مفردات 
ع��دة؛ منه��ا الم��زج المتعمّد بين واقعية رس��م 
الش��خصيات وأداء الممثلين، وبين ظهور مصادر 
اإلضاءة، وجل��وس أفراد الفرقة الموس��يقية في 
مكان واضح على المس��رح، عل��ى الرغم من عدم 
اش��تراكهما في الح��دث. هذا إلى جان��ب إضاءة 
صفراء يتالعب بها ليشكل عبرها فواصل وحدود 
المكان/ األمكنة التي تدور فيها أحداث متداخلة.

ف��ي الن��ص ومن بع��ده الع��رض، ينتص��ر غنام 
غن��ام للحياة ف��ي مواجه��ة الم��وت، وللفن في 
مواجهة الظالم، مستعينا بش��خصيتين فنيّتين 
)مسرحي وموسيقية(، وبأغاني فيروز التي يشدو 
به��ا كّل من ضح��ى وليلك وفاطم��ة. وأيضا عبر 
مشاهد تمثيلية لس��يرة عنترة وعبلة، مع إشارات 

بعي��دة لش��خصيات مس��رحية خال��دة )رومي��و، 
جوليي��ت، أوفيليا، هاملت(. في مقابل ش��خوص 
أخ��رى قدمها الكات��ب/ المخرج مغّلفة بس��خرية 
فاضح��ة لتناقضاتهم ونفاقهم كالش��يخ واألتباع 
وقائ��د فيلق الموت ال��ذي نصّب نفس��ه خليفة 
للمس��لمين، لتتضافر الدالالت واإلشارات برهافة 
وحنك��ة تزيدان من ش��جن الحكاية المس��رحية، 
وتؤكدان المعنى المس��تهدف. الف��ن إذن حياة، 

الفن مقاومة، الفن نور.
ينفت��ح س��تار العرض عل��ى بيت ليل��ك وضحى. 
تفاصيل صغيرة ليس��ت أكثر م��ن ضفتي مكتبة 
تزخ��ر بكتب الفن وبصور مبدعي��ن عرب: فيروز، 
غس��ان كنفاني، محمد الماغوط، وغيرهم. بينما 
تقب��ع آلة العود في م��كان بارز، وف��ي مكان أقل 
وضوح��ا تنام آلة الكمان. يب��دأ غنام غنام عرضه 
بنقط��ة الهجوم عل��ى الحدث، حي��ث يطرق باب 
العصفوري��ن رج��ٌل ضخ��م الجثة، تفض��ح عيونه 
الشبقة المتناقضة مع عبارات التقوى التي يتلفظ 

بها رغبته في التحرش بالزوجة الجميلة.
يكش��ف الح��وار الكثير مم��ا يعاني��ه الفنانان في 
مدين��ة يحكمه��ا قتل��ة األرواح وكاره��و الف��ن. 
ينسج غنام غنام ش��خصياته المساعدة لتتكشف 
حقائ��ق أخرى لمعاناة س��كان المدينة. ومن بين 
المخدوعي��ن يختار ش��ابا يحيا عل��ى حافة جنون 
بع��د اغتصاب حبيبته، فينخرط م��ع فيلق الخراب 

مدفوعا بارتباك والتباس بين الحرام والحالل.
هنا تتجلى اختيارات غنام غنام )الكاتب( لشذرات 
م��ن ش��خصيات خلدت ف��ي مس��رحيات عالمية، 
تأكيدا عل��ى أن الفن ه��و المواجه��ة الحقيقية، 

ومن جانب آخر إثراء لشخصياته 
ودوافعه��ا. م��ن خالل هذه الرس��الة، ن��أى غنام 
غنام بنفس��ه – باعتباره مخرجا – عن أي ادعاءات 
مشهدية، واختار البساطة طريقا لعرضه، معتمدا 
عل��ى الممثل كأداة أولى وأصيلة وبقيت العناصر 
األخرى، وعلى رأس��ها اإلضاءة، عوامل مس��اعدة 

للممثل ومؤكدة للمعنى واإلحساس.
هكذا كان غنام غنام – باعتباره مخرجا – واعيا إلى 
اختي��ار نوعين من األداء لمجموعة ممثليه؛ األول 
يتمث��ل في التقمص واالندماج بما يليق بتكوين 
ش��خصيات )ليلك وضح��ى وأم ضح��ى وحمود(، 
بما يمثلونه من ش��خصيات واقعية حالمة بقدرة 
الفن عل��ى تغيير الواقع. في مقابل أداء تس��يطر 
عليه المبالغة والسخرية يخص شخصيات الجانب 
اآلخر بما يتس��ق ورغبة المخرج ومن ثم العرض 
في السخرية منهم )ش��يخ القرية، قائد مجموعة 

اإلرهابيين، الجاران المنافقان(.
يؤك��د ه��ذان الخي��اران، عل��ى رغ��م اختالفهما 
وتضافرهما، م��ع عناصر إخراجية أخرى تنحو نحو 
التغري��ب، )كالفرقة الموس��يقية، وظهور مصادر 
اإلضاءة، وتوجيه الحديث أحيانا إلى الجمهور في 
ش��كل مباشر(، ضرورة التأمل والتفكر في ما نراه 
على الخش��بة وم��ن ثم في الواقع. في المش��هد 
األخي��ر، يقرر الحبيب��ان إنه��اء حياتيهما، فيصنع 
غن��ام غنام مش��اهد اس��ترجاعية أله��م مقوالت 
شخصياته طوال العرض، مغلفة بإضاءة شموعية 
تزيد من ش��جن المش��هد وتثري اإلحساس بأن 
تلك ه��ي نهايتنا إن لم نقاوم ونصرّ على الحياة 

كما نريد، ليصبح الفن بديال من االنتحار.

والموت اختيار
»الحادثة« و »ليــــــــــــلك وضحى«

محمد الروبي
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