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انطلقــت عجلــة الضــوء لتقهــر ســطوة العتمــة، وبــدأت خشــبات املــرح تضــج بالحيــاة، 

وبــدأ املرحيــون يركبــون بســط الريــح محلّقــن يف فضــاءات الجــال، يف عــّان، مدينــة 

الجــال..

تظاهــرة غــر عاديــة، وضيــوف مختلفــون، وكلــات ليســت ككل الكلــات، ورحــى تطحــن 

األفــكار يف معامــل تتســع باتســاع وعينــا بهــا، تســتنبت األســئلة واألفــكار لُتنضجهــا تحــت 

ســطوة الوعــي، وترســل فينــا رصاًعــا ال يســتقر، ويســتثار كلــا اختلفنــا حــول جملــة برصية 

أو فكريــة، لتصبــح الحيــاة أكــر مرًحــا..

يف العــام 2019 كانــت القاهــرة ترفــع رايــة اإلبــداع ومتررهــا لّعــان بعــد انتهــاء الــدورة 

ــل مــن االســتعداد لتكــون  ــة، مشــوار طوي ــدورة الحالي ــدأ مشــوار ال ــة عــرة، ليب الحادي

ــا، ويكــون االســتعداد مختلًفــا إن لجهــة االفتتــاح  هــذه الــدورة اســتثنائية شــكًل ومضمونً

الــذي كان فارًقــا ومتايلــت فيــه ســنابل املحبــة لتكشــف عــن قصــة األرض واإلنســان يف هــذا 

البلــد، أو مــن خــلل الخيــارات الفكريــة التــي يطرحهــا املؤمتــر الفكــري خــلل الــدورة، أو 

لجهــة اختيــار الشــخصية التــي تلقــي الكلمــة بيــوم املرحيــن العــرب، إذ وقــع االختيــار 

عــى »العريفــي« صاحــب الجبــن األســمر والقابــض عــى جمــر املــرح والــذي جــاء مــن 

بــلد الدملــون ينــر وصايــاه عــى العشــاق. 

ــا،  ــي تــيء أيامه ــة العــروض الت ــا مــن خــلل نوعي ــدورة أيًض وتتكشــف فــرادة هــذه ال

وكذلــك يف تكريــم أهــل املــرح يف الدولــة املســتضيفة، ففــي بدايــة كل عــام تكــرم الهيئــة 

القابضــن عــى جمــر الوعــي خلــف الكواليــس أو عــى الخشــبات، فــكان التكريــم يف هــذا 

العــام لكوكبــة مــن الذيــن مــا زالــوا ينســجون خيــوط األرسار يف كواليــس الحيــاة، ويغزلــون 

ــة  ــور ملواجه ــن الن ــب م ــون يف عل ــتحرضوا الك ــوم، ليس ــوام الغي ــن أك ــال م ــوط الج خي

الظــلم، فبــدا هــذا التكريــم نهًجــا وتقليــًدا يــلزم الفعــل املرحــي للهيئــة، وكان مشــهًدا 

فارًقــا أن يرفــع املرحيــون صديقهــم املبــدع يوســف الجمــل عــى أكــّف الحنــان ليعلنــوا 

للجميــع أنهــم أهــل املــرح واملحبــة.

ــن، لتغــدو شــعلة  ــرة املرحي ــًرا يف ذاك ــا عاب ــا مهرجانً ــا تجــاوزت كونه ــة بكليته االحتفالي

توقــد لعــام جديــد يف مارثــون يعــر الزمــن إىل حيــث يريــد أهــل املــرح، ولعــل الهيئــة 

عندمــا اختــارت 10 كانــون الثــاين/ ينايــر موعــًدا النطــلق املهرجــان ســنويًا كانــت تريــد 

أن تجــدد رشارة الوعــي مطلــع كل عــام بأهميــة الفــن وبخصوصيــة أيب الفنــون ولتؤكــد أن 

الفــن صنــو الحيــاة.

ــة  ــكان وتاريخــه يف كلم ــرة املشــتبكة بامل ــا حضــور الذاك ــايل، كان الفًت ويف املشــهد االحتف

ــود  ــام فتع ــاء الش ــب بلق ــده يف جي ــع ي ــو يض ــه وه ــاعيل عبدالل ــاعر اس ــي الش املرح

»بيضــاء مــن غــر ســوء« تــرد مفاتــن األردن وتســتذكر تاريــخ الــورد عــى وجنــات الصخــر 

يف بــراء العــرب 

أحمد الطراونة 
رئيس التحرير

المهرجان التظاهرة



عبد اهلل يعلن في حفل االفتتاح تأسيس
“رابطة أهل المسرح”

  محمد جميل خضر - األردن
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يف ســياق متصــل ألقــى نقيــب الفنانــن األردنيــن حســن الخطيــب كلمــة 
الفــن والفنانــن. أمــا كلمــة يــوم املــرح العــريب الــذي يصــادف العــارش 
مــن كانــون الثــاين )ينايــر( مــن كل عــام، فقــد ألقاهــا الفنــان البحرينــي 
خليفــة العريفــي. وتّوجــت فقــرات حفــل االفتتــاح بتقديــم “مغنــاة 

ــة محمــد الضمــور وإخراجــه. الســنابل” مــن رؤي
داللــة مفعمــة حملهــا َعــرُْض شاشــة حفــل االفتتــاح قبيــل بــدء الفقــرات، 
ــال والتخصصــات  ــف األجي ــن مختل ــن م ــن أجمع ــن األردني صــور الفنان

الفنيــة والتقنيــة، الراحلــن منهــم، والعامريــن بطــول العمــر.
ــال  ــه ق ــد الل ــب إســاعيل عب ــة للمــرح األدي ــة العربي ــام الهيئ أمــن ع
ــأ  ــذي م ــل ال ــور الحف ــن جمه ــاً ســاطعاً م ــت تفاع ــي الق ــه الت يف كلمت
جنبــات قــر الثقافــة: “منــي إىل عتبــات تايــي، نطمئنهــا أن املبدعــات 
واملبدعــن قــد وصلــوا عمونــك ســاملن، يبتغــون وجــه املــرح ويرفعــون 
ــة ال تهــون، ومــن  ــة، ويصلــون مــن أجــل عدال لإلنســانية الســام والحري
ــن أجــل حــرب  ــة، م ــل بالحــق واملحب أجــل أوطــان حــرة، وإنســان مكل
عــى الظامــة والجهالــة بالنــور وبالثقافــة، باملــرح، مــن أجــل مقارعــة 
ــل  ــن أج ــة، م ــادة بالدهش ــة الب ــل مصارع ــن أج ــال، وم ــاعة بالج البش

ــز  ــو العج ــاين، ومح ــوف باألغ ــو الخ ــاين، ومح ــو املع ــت بحل ــو الصم مح
ــكام«. ــر وال ــة التعب بأجســاد بليغ

عبــد اللــه أظهــر يف جــزء مــن كلمتــه حــول تاريــخ األردن ومشــهده الفنــي 
املرحــي وحــوارضه املشــعة، درايــًة ُمحبــًة عميقــَة املعرفــِة يف األردن، 
وعكــس حّســاً عروبيّــاً شــفيفاً رهيفــا: »وهــا هــو املــرح عــى أرض عــان 
ــحناء  ــرذم والش ــن الت ــاً، يف زم ــاً ال أقوام ــعوباً، قوم ــعباً ال ش ــا، ش يجمعن
والتناحــر والتباعــد، هنــا يف عــان الوفــاق واالتفــاق، يوحدنــا األمل فينبثــق 
ــن  ــب م ــة القل ــة نبض ــى مقرب ــان ع ــا يف ع ــنا هن ــل، أَولس ــداع واألم اإلب
دمشــق أيب خليــل القبــاين؟ أَولســنا هنــا يف عــان عــى مقربــة رفــة الجفــن 
مــن بغــداد حقــي الشــبيل؟ أَولســنا هنــا يف عــان عــى مقربــة رشارة الحــب 
ــة  ــا يف عــان عــى مرمــى قبل مــن فلســطن نــري الجــوزي؟ أَولســنا هن
مــن بــروت مــارون النقــاش؟ أَولســنا هنــا يف عــان التــي ترخــي جدائلهــا 
فــوق الكتفــن فتمــي يف املغــرب وتصبــح يف البحريــن، يرتــد الفجــر يقبّلهــا 
بــن العنــن، ويبــارك الــرب منازلهــا واألحبابــا.. عــان القلــب العــريب بامتيــاز 
ــدع  ــل ونب ــم ونعم ــل ونحل ــز ونأم ــرح ونعت ــا أن نف ــق لن ــق.. أَوال يح وح

ونرســم -رغــم كل املحــن- ورداً يزيــن مداخلنــا بابــاً بابــا«.

، يحــط مهرجــان املــرح العــريب رحالــه يف عــّان التــي شــهد قــر ثقافتهــا  محاربــاً الظامــة والجهالــة، منحــازاً للفــن والجــال واألخــاق كخيــاٍر نهــايئٍّ
أمــس، افتتــاح فعاليــات دورتــه الثانيــة عــرة، بالوفــاء واملحبــة والبهــاء.

الحفــل الــذي حــره مندوبــاً عــن جالــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســن، معــايل وزيــر الثقافــة د.باســم الطويــي، تضّمــن عديــد الفقــرات، لعــل 
ــاً كلمــة الهيئــة العربيــة للمــرح، التــي ألقاهــا  يف أكرثهــا معنــًى ودفئــاً تكريــم عــرة فنانــن أردنيــن مــن الجيلــْن األول والثــاين، ويف أكرثهــا تجلّي
الكاتــب اإلمــارايت إســاعيل عبــد اللــه أمــن عــام الهيئــة، فجــاب فيهــا عيــون النــدى يف األردن، وصعــد بحروفهــا وباغتهــا ورقــّي مقاصدهــا، أعــايل 

الفخــار يف بادنــا رواَد فــنٍّ ومــرح، وآثــار حضــارة، ومباهــج بنــاء، وعناويــن شــعر وحضــارة وســام.
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إىل أن يقول: 
ــة  ــن أمثول ــي للزم ــاط تعط ــؤوس األنب ــل وف ــوات أزامي ــت أص ــا زال »م
الجــال يف بــرا، ومــا زالــت صخــور بصــرا ترفــع قامــات األدوميــن 
املدافعــن عــن الجــال، ومــا زال عجلــون يصــيل يف محرابــه للــرب آمنــا 
بعــد أن بنــى أســامة قلعتــه عــى قمــة الربــض وأّمنــه صــاح الديــن عــى 
صومعتــه التــي بقيــت محروســة يف القلعــة لتــرع التآخــي واألمــان عــى 
ــوران  ــهول ح ــاين، وس ــق باملع ــزال تتدف ــن غ ــت ع ــا زال أرض األردن، وم
ــط  ــرار يرب ــوراين، وع ــون ح ــمر الل ــى بأس ــاً وتتغن ــوم مبدع ــب كل ي تنج
ــاس، فــا عبــد وال أمــة وال  ــة ويوآخــي بــن الن ــد شــعر الحري بعقــال إرب
ــاء أحــرار، ومــا زال النشــامى يــرددون عــن املــرح الوطــن  أرقــاء يف أزي

ــودي: ــب الزي ــى غريســا حبي مــع فت
يا حادَي العيِس ذا شعبي وذا وطني

ما ذاقِت العُن من أوجاِعه الَوَسنا    
إنا فرشناه طيبـــاً غـــامراً ونـــــدًى

وقد مألناه زهراً عابقـــاً وَسنـــى«.    
ــٍة  ــروَش لُغ ــة ع ــٍي واملزدان ــَل وع ــة حلَ ــه املزخرف ــه رأى يف كلمت ــد الل عب
بكــر أن املــرح العــريب يحتــاج يف الظــروف الراهنــة أكــر مــن أي وقــت 
آخــر إىل العمــل وإىل الســام بــن بناتــه وأبنائــه، ويحتــاج إىل “أن يقــي 
فرســانه الوقــت يف خلقــه وليــس يف خنقــه”، مضيفــاً: “م مرحنــا يحتــاج 
اليــوم إىل العمــل، إىل الســام يف مــا بــن بنيــه وبناتــه، يحتــاج إىل أن يقــي 
فرســانه الوقــت يف خلقــه وليــس يف خنقــه. مرحنــا اليــوم بحاجــة أكــر 
إىل العلــم، البحــث، التحقيــق، التوثيــق، الســجال املعــريف.. يحتــاج النــأي 
ــاج النــأي عــن الراعــات الصغــرة  عــن تحويــل التناقــض إىل رصاع، يحت
ــراً  ــول اآلخــر فك ــه دوره، بحاجــة إىل قب ــه وتتفي ــؤدي إىل تحجيم ــي ت الت
وإبداعــاً ومغايــرة، بحاجــة إىل إقــدام الشــباب دون أن تحبطهــم رغبــات 
مــن شــاخت قواهــم اإلبداعيــة، بحاجــة إىل إقــدام الشــباب ونأيهــم 
ــول يف  ــي تتح ــات الت ــة املؤسس ــاب رعوي ــة وط ــوا إىل عال ــن أن يتحول ع
لحظــات التغيــر إىل الحاكــم املتحكــم.. املــرح صنــو الحريــة، واملــرح 
صنــو األخــاق باملفهــوم القــادر عــى تنميــة الحريــة والثقافــة يف أوصــال 

ــات«. املجتمع
ــرح  ــل امل ــة أه ــيس رابط ــن تأس ــان ع ــه باإلع ــّوج كلمت ــه ت ــد الل عب
بوصفهــا مبــادرة جديــدة مــن مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ د.ســلطان 
ــارشة  ــرح مب ــة للم ــة العربي ــف الهيئ ــذي كلّ ــمي ال ــد القاس ــن محم ب
العمــل عــى املــروع خدمــة للمرحيــن عــى امتــداد الوطــن العــريب. 
ــريب  ــوم الع ــوم.. الي ــه حــول هــذا املــروع: “يف هــذا الي ــد الل ــول عب يق
ــامية إىل  ــة، واإلرادة الس ــم إىل حقيق ــال الحل ــن انتق ــن ع ــرح.. نعل للم
واقــع، نعلــن عــن إطــاق رابطــة أهــل املــرح مــن خــال تأســيس أول 
ــن«،  ــة للمرحي ــة االجتاعي ــدوق الرعاي ــا وأقســامها »صن مراحــل عمله
رابطــة تتطــور بتطــور وعينــا وجهدنــا، لتكــون عونــاً لــكل أهــل املــرح 
ــاهمة يف  ــدف إىل املس ــة ته ــه، رابط ــن ل ــاً واملخلص ــه خاص ــن ب املؤمن

ــر واألوان«. ــة الع ــن خاص ــة املرحي ــظ كرام حف
نقيــب الفنانــن األردنيــن حســن الخطيــب رّحــب يف كلمتــه لحفــل 
ــاس واملوســيقي د.محمــد  ــة أمــل الدب ــه الفنان ــذي أدار فقرات ــاح ال االفتت
واصــف، باملرحيــن العــرب، مؤكــداً أن النقابــة »مل تــأُل جهــداً لتحقيــق 
ــذ تأسيســها«، وأن  ــة للمــرح من ــة العربي التعــاون واملشــاركة مــع الهيئ

ــد  ــة، تجس ــع وزارة الثقاف ــاون م ــان يف األردن، بالتع ــذا املهرج ــة ه إقام
الحــرص األكيــد عــى اســتمرار التعــاون مــن أجــل  حركــة مرحيــة محليــة 

ــة. ــة فاعل وعربي
الخطيــب قــال يف كلمتــه: »أيهــا املرحيــون.. معكــم وبكــم نغــزل 
ــن باملعرفــة والســمو  ــوط الشــمس متدثري ــداع مــن خي معــاً مشــهد اإلب
واإلبــداع، ومرحكــم هــذا يُحــايك واقــع األمــة ويفلســف تجلياتهــا 
بحلوهــا ومرهــا والصــور العطــى بشــغف الفنــان ورهافتــه وروحــه اىل 
ــروح  ــون ل ــم تصب ــا أنت ــع.. ه ــادف الرفي ــن اله ــاين بالف ــث متــي األم حي
القداســة حيــث رميتــم الــرد يف األعــايل... لتحلـّـق األجنحــة وتشــق العيــون 

ــه«. ــا الل ــه... ي ــا الل ــف الحناجــر.. أن... ي ــون وتهت ســكون الك
يف ســياق التقديــم وعرافــة حفــل االفتتــاح احتفــت الفنانــة أمــل الدبــاس 
بالكلمــة، راكبــة بســاط املحبــة نحــو البلــدان العربيــة املشــاركة يف 
املِهرجــان، رائيــة أن الشــجر كلمــة والحجــر كلمــة: »نــوٌر آٍت من الســاء.. 
ــبَحون..  ــّروا.. يَْس ــا م ــن هن ــرح.. م ــوٌن.. نشــيٌد.. ف ــن األرض.. ك ــٌد م صاع
ــون  ــّان.. يعانق ــارَة ع ــون حج ــم.. يبن ــراء فاتُه ــُل الصح ــبِّحون.. رم يَُس
ــا.. القــدس بوصلتُهــم.. وصيــُة الهاشــمين  مــآذَن القــدس.. يرمّنــون صاتَه

ــم«.  ــم وعهُده وصايتُه
مــن جهتــه، جــاب املوســيقي د.محمــد واصــف يف ســياق عرافتــه للحفــل، 
ــاً  ــة الصادقــة، معلن ــون املــرح وقلــوب املحب ــوع الوطــن العــريب بعي رب
فتــح عــّان صدرهــا وقلبهــا ونبضهــا لأشــقاء العــرب ســفراء أيب الفنــون: 
»مــن طريــق آالم يســوع.. املســيح عيــى بــن مريــم.. وصــوالً إىل مــرى 



ت
سب

ال
ير(

ينا
ي )

ثان
ن ال

نو
كا

 1
1

4

ي 
ثان

د ال
د

لع
ا

النبــي املصطفــى، بالــورد والحّنــاء ينــر املرحيــون العــرب دروب املحبــة.. 
ــا  ــوش.. هن ــال والنق ــام بالخي ــاد الش ــون ب ــراق.. يزرع ــل الع ــون نخ يحيّ
ــس  ــأ أطل ــر مت ــا الجزائ ــا.. هن ــروت وبحره ــا ب ــمينها.. هن ــق وياس دمش
ــا  ــا مــر ونيلهــا وأهرامهــا وقناديــل الزمــان الجميــل.. هن الخرائــط.. هن
ــس  ــا تون ــي.. هن ــوت وال تنته ــة ال مت ــرة هالي ــن س ــس م ــودان قب الس
أرض القرطاجيــن الفاتحــن.. هانيبعــل يعانــق خشــبات مســارحها ويــدق 
ناقــوس الحيــاة.. هنــا فضــاءات ســاحة جامــع الفنــا يف مراكــش املغــرب.. 
ــا  ــا ومتــد يف البحــر صــواري الســام.. هن ــا رشقه ــق غربه ــا يعان ــا ليبي هن
ــا  ــا.. هن ــا وروحن ــا ولغتن ــا حنونــة بــاد املغــرب العــريب.. مامحن موريتاني
عــّان تــدوزن الـــ )ياهــا( قيثــارة مــن إيقــاع أدراجهــا.. متوســقها بلحــن 
عــريب أصيــل.. الجبــال تحييكــم.. نبضهــا يناديكــم.. هنــا لرحيــب النــاس 
لغــة أخــرى تصــاغ بالرمــوش.. تبــدأ بالعــن.. تنبــع مــن رأس العــن.. تجري 
مجــرى الدمــاء يف العــروق.. هنــا زهــر اللــوز يراقــص بســمة الربقــوق. هنــا 

عــّان.. ويــا هــا«.
ــي الشــامل  ــان البحرين ــا الفن ــي ألقاه ــريب الت ــوم املــرح الع ــة ي يف كلم
ــرح  ــوار يف امل ــة والح ــآالت الكلم ــي م ــل العريف ــي، تأّم ــة العريف خليف
ــه  ــا بريق ــوار خب ــه، والح ــت في ــة تراجع ــرى أن الكلم ــذي ي ــث ال الحدي
لصالــح لغــة الجســد وتعبــرات املمثــل وممكنــات املخــرج البريــة ورؤاه 
الســينوغرافية، وختمهــا بدعــوة واضحــة مفتوحــة إىل الذهــاب نحــو 

ــتقبل: املس
»يــا أيهــا املرحيــون العــرب، إذا أردتــم أن تطــوروا املــرح العــريب ليصــر 
عامليــاً، فــا تقفــوا عنــد األمــس، ال تقفــوا عنــد اليــوم، بــل اذهبــوا إىل مــا 

بعــد الغــد. لتطــوروا املــرح العــريب اذهبــوا إىل مــا بعــد الغــد«.
***

»أردنّا صدى صوتها
كَنَّه صهيل الخيل

وعطور أنفاسها
بخور وقهوه وهيل

منوت بعيونها 
لو سّبلت تسبيل
بس بهواها العلم

يرقص طرب ومييل«.

أراد املخــرج محمــد الضمــور أن يوصــل رســالة يف »مغنــاة الســنابل« مــن 
خــال تضمينــه املغنــاة بصــوت الفنــان الراحــل يــارس املــري الــذي ألقــى 
األبيــات الســابقة. إنهــا رســالة الوفــاء التــي ال يقــوم املــرح مــن دونهــا، 
فاملــرح يف األصــل انحيــاز نهــايئ لقيــم الخــر واملحبــة والحــق واملعنــى، 
ــا  ــى ســواء عــن حبن ــا هــو حــب الوطــن معن ــاً ك ــى، متام ــاء معن والوف

لأوطــان بالعربيــة الفصحــى أو بلهجــة األجــداد واملحــي يف يومياتنــا: 
»أردنّا شمسك أبد
ما دنّقت لغروب

عشنا الكرامه معك
ما فّرقتنا دروب

إحنا انزرعنا شتل
برتابك املحبوب

يا جنة الله عىل أرضه 
بهواك نذوب«.

فريــق يحقــق مفهــوم املجايلــة شــارك يف املغنــاة، ويف املقدمــة مــن هــذا 
ــزن الســقار  ــم ي ــة. ومنه ــًة ومرف ــدا حجــازي ملحن ــة لين ــق الفنان الفري
ويعــرب ســمرات، وفريــق كبــر عمــل عــى إنجــاز املغنــاة بريــاً وأدائيــاً.

ــرح  ــة للم ــة العربي ــدم للهيئ ــي ق ــم الزعب ــة د.باس ــر الثقاف ــايل وزي مع
هديــة تســلمها أمــن عــام الهيئــة. الهديــة لوحــة تشــكيلية تحتفــي 

ــون. ــه بالل ــعر وعاقت بالش
الفنــان التشــكييل كــال حــاوة أســهم بلمســة يف حفــل االفتتــاح متثلــت 
ــربى  ــامل ك ــا مع ــة رســم داخــل تفاصيله ــا الشاشــة الخلفي بلوحــة عرضته

مــن كل بلــد عــريب. 
ــور،  ــة الجمه ــوق املنصــة ويف جه ــع ف ــه الجمي ــل مع ــر تفاع مشــهد مؤث
عندمــا صعــد الفنــان يوســف الجمــل ليأخــذ دوره يف التكريــم يســاعده 
ابنــه الفنــان عــاء الجمــل، فــإذا باألمــن العــام للهيئــة العربيــة للمــرح 
يذهــب هــو إليــه، ويذهــب معــه وزيــر الثقافــة ونقيــب الفنانــن وجميــع 

مــن كان فــوق املنصــة.
الهيئــة العربيــة للمــرح كرّمــت يف حفــل االفتتــاح الفنانــن واملخرجــن 
ــم  ــد الكري ــة، عب ــل الخايل ــد الكام ــوين، عب ــم دلقم ــن: د.باس واألكادميي
القواســمي، نــادرة عمــران، خالــد الطريفــي، مجــد قصــص، حابــس حســن، 

حاتــم الســيد، نبيــل نجــم ويوســف الجمــل 
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أكــد املخــرج الجزائــري شــوقي بوزيــد أنــه يســعى مــن خــال 

مرحيــة »رهــن« املشــاركة يف عــروض الــدورة 12 مــن 

مهرجــان املــرح العــريب )املســار األول(، إىل مقاومــة كل مــا 

ــان  ــون اإلنس ــر وأن يك ــه »آن األوان للتفك ــروض ألن ــو مف ه

حــراً«.

وأضــاف بوزيــد خــال مؤمتــر صحفــي، أداره الزميــل رســمي 

ــة  ــة مرحي ــه ســعيد مبشــاركته األوىل يف احتفالي محاســنة، أن

عربيــة كــربى.

حــول الرؤيــة اإلخراجيــة يف عــرض “رهــن”، قــال بوزيــد: »إن 

ــروف  ــة بالظ ــا عاق ــن، له ــة ره ــة ملرحي ــي االخراجي رؤيت

ــة، وبالــراع األزيل بــن الحاكــم واملحكــوم،  ــة الراهن الجزائري

ــام”. ــوم الع ــع “النظــام باملفه ــاً م ــه رصاع بوصف

بوزيــد أراد يف مرحيتــه، كــا يبــّن، أن ينقــل “الحــراك مــن 

ــروح”، وأن مينحــه )أي هــذا الحــراك( مســاحة  الشــارع إىل ال

تأمــل خــارج دوامــة الشــعارات والشــعارات املضــادة. 

بوزيــد يذهــب يف املؤمتــر الصحفــي إىل أن “الشــعوب يف العامل 

الثالــث مل تســتوعب بعــد الفــرق بــن نظــام ونظام”. 

ــا يف العــرض أســئلة: هــل يجــب أن  ــر: »طرحن يقــول يف املؤت

ــا،  ــاٍم م ــى إلســقاط نظ ــة املث ــام؟ وهــل الطريق نســقط النظ

هــي الخــروج للشــارع؟«.

عــى  االشــتغال  »رهــن«  يف  محاولتــه  إىل  بوزيــد  ولفــت 

ــه  ــيل، إلميان ــكام الفع ــبق ال ــا تس ــد أنه ــي يعتق ــورة الت الص

“أننــا يف عــر الصــورة ذات التأثــر الخطــر؛ املتاحــة مبختلــف 

الوســائل حولنــا، خصوصــاً مــع انتشــار الهواتــف الذكيــة مثــل 

ــيم”. ــار يف الهش الن

الكاتــب محمــد بويــش صاحــب النــص يف مرحيــة »رهــن« 

قــال إننــي “أحــاول تأســيس منطلــق نــّيٍّ مــا فــوق الخشــبة”.

وذكــر أن اختيــاره التعــاون مــع املخــرج شــوقي بوزيــد يعــود 

ملــا يحــوزه بوزيــد مــن “قــدرات الفتــة يف التعامــل مــع شــيفرة 

النــص وشــاعريته، خصوصــاً أن نصــويص الجديــدة تعتمــد عى 

ــاج إىل تفكيــك إخراجــّي  ــه، وهــي تحت ــة اللفــظ وتأويات دالل

خــاص  ميلكــه بوزيــد بشــكل أّخــاذ كــا أرى”. 

بويــش أوضــح أن محتــوى نص«رهــن« يشــكل عامــاً مشــركاً 

الحريــة،  الباحثــة عــن  العربيــة  الشــعوب  بــن مختلــف 

ــا  ــا وتطلعاته ــاة وأحامه ــع الحي ــم م ــة للتناغ ــو “محاول وه

وصبواتهــا”.

املمثــل محمــد طاهــري املــؤدي دوراً يف العــرض، قــال يف 

مداخلــة لــه خــال املؤمتــر إن نــّص املرحيــة يحمــل تفاصيــل 

ــل.  ــى املمث ــُكل ع ــد تش ــردات ق ــب ومف ــعبات وتراكي وتش

ــن  ــه وب ــة بين ــات معمق ــول إن نقاش ــتدرك بالق ــري اس طاه

مخــرج العمــل أضــاءت لــه كثــراً مــن تعاريــج النــص، وأراحتــه 
ــاء االشــتباك معــه  مــن عن

مؤتمر صحفي حول العرض الجزائري
»رهين«.. أسئلة الشارع



ــك  ــة الهاشــمية املل ــدوب صاحــب الجال ــة من ــر الثقاف ــايل وزي مع
ــي ــن الحســن، د.باســم الطوي ــاين اب ــه الث عبدالل

معــايل وزيــر الثقافــة والشــباب والرياضــة يف اململكــة املغربيــة 
ــة. ــن عبياب ــتاذ حس األس

أصحاب املعايل والسعادة والعطوفة 
السيدات والسادة الحضور

أبناء السيد النبيل املرح نباء هذا األوان.
ــن  ــارش م ــبة الع ــر مبناس ــم بخ ــام وأنت ــرح، وكل ع ــاؤكم م مس

ينايــر؛ »اليــوم العــريب للمــرح«.
ــة  ــأ زمزمي ــوب، من ــور راح ــا صخ ــن ثناي ــس م ــة املنبج ــاء املحب مب
ــد  ــن طاهــر صعي ــرام م ــاءة الك ــدي عب ــه، نرت ــل، ونتوضــأ بزالل األم
ــا،  ــل رسوه ــوامخ مث ــم ش ــزة، نراه ــاء الع ــو بلق ــد نح األردن، نصع
خــَر الرائــر مثــل أرضهــا،.. نراهــم ونعرفهــم.. هــا أنطــوان 
ــزي، ومحمــد  ــد العزي ــن زائ ــؤاد الشــوميل، وروكــس ب الحيحــي، وف
املحيســن، وعــرار، وصــاح أبــو زيــد.. وهــا اســحق الــردي، وهــاين 
ــركات،  ــد ب ــةن وولي ــو ريش ــف أب ــة، ويوس ــم صوالح ــر، وندي صنوب
وأمــن شــنار.. وهــا أديــب الحافــظ، ونبيــل املشــيني، وســهيل إليــاس، 
وحســن أبــو حمــد، وحســن إبراهيــم، وفــارس مصطفــى، ويوســف 
يوســف، ونــادر عمــران، وعامــر مــايض، وبشــر هــواري.. وها رشــيدة 

ــان. ــو ماتجلي ــاين، ومارغ الدج
وهــا جيــل آخــر مــن الشــباب يغــّذ الخطــو نحــو الــذرى، مــن الصبايا 
ــول  ــور أســاءهم، ويشــدون أزر خي ــن يخطــون بالن والشــباب الذي
إبداعهــم لتتابــع املســر يف الــدرب األصعــب واألجمــل للوصــول إىل 
األنبــل؛ املــرح. تعــال يــا روكــس وبــارك شــباباً بــدأوا بعــدك مبئــة 
ــل  ــا عــرار وق ــب ســفر املــرح. تعــال ي عــام ويســطرون مبــاء القل
ملبدعــات كرســن حياتهــن للمــرح: يــا أردنيــات إذا أوديــت يف 

املــرح.. فانســجنها بــأيب أنــن أكفــاين.
ــه  ــراب درج علي ــى ت ــيل ع ــأ ونص ــوب نتوض ــن راح ــة م ــاء املحب مب
رســولنا محمــد، وتعمــد يف مائــه رســول الســام املســيح، والوقــوف 
ــس الهــواء فيهــا دعــاء، والخيــل  عــى تربــة هــذه األرض صــاة، وتنفُّ
خــر، والخــر معقــود بأكــف مرحييهــا املخلصــن إىل مــا شــاء رب 

الخلــق والجــال.
منــي إىل عتبــات تايــي، نطمئنهــا أن املبدعــات واملبدعــن قــد 
وصلــوا عمونــك ســاملن، يبتغــون وجــه املــرح ويرفعــون لإلنســانية 
الســام والحريــة، ويصلــون مــن أجــل عدالــة ال تهــون، ومــن أجــل 
أوطــان حــرة، وإنســان مكلــل بالحــق واملحبــة، مــن أجــل حــرب عــى 

ــور وبالثقافــة، باملــرح، مــن أجــل مقارعــة  ــة بالن الظامــة والجهال
ــن  ــة، م ــادة بالدهش ــة الب ــل مصارع ــن أج ــال، وم ــاعة بالج البش
أجــل محــو الصمــت بحلــو املعــاين، ومحــو الخــوف باألغــاين، ومحــو 

العجــز بأجســاد بليغــة التعبــر والــكام.
السيدات والسادة، 

ــة الســامية مــن  ــة امللكي ــوم البهــي؛ الرعاي رشفــان يظلــان هــذا الي
لــدن صاحــب الجالــة الهاشــمية امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن، 
والرعايــة والدعــم والتوجيــه مــن لــدن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو املجلــس األعــى 
التحــاد اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حاكــم الشــارقة، الرئيــس األعــى 
ــم  ــزاز بك ــة واالعت ــي التحي ــذي حملن ــرح، ال ــة للم ــة العربي للهيئ
ــا تنجــزون وتبدعــون،  ــع بعــن الفــرح مل ــذي يتطل ــاً، وهــو ال جميع
ويرقــب بقلــب املحــب مــا تنتجــون وتوصــون. ويرفنــي يف هــذه 
ــة  ــف الهيئ ــا بتكلي ــذي رشفن ــموه ال ــاين لس ــن امتن ــة أن أعل اللحظ
العمــل عــى تأســيس رابطــة أهــل املــرح والتــي ســتكون واحــدة 
مــن مشــاريع عمــل الهيئــة يف خدمــة املرحيــن عــى امتــداد 
الوطــن العــريب. ويف هــذا اليــوم.. اليــوم العــريب للمــرح.. نعلــن عــن 
ــن عــن  ــم إىل حقيقــة، واإلرادة الســامية إىل واقــع، نعل انتقــال الحل
إطــاق رابطــة أهــل املــرح مــن خــال تأســيس أول مراحــل عملهــا 
وأقســامها »صنــدوق الرعايــة االجتاعيــة للمرحيــن«، رابطــة 
ــرح  ــل امل ــكل أه ــاً ل ــون عون ــا، لتك ــا وجهدن ــور وعين ــور بتط تتط
املؤمنــن بــه خاصــاً واملخلصــن لــه، رابطــة تهــدف إىل املســاهمة يف 

ــن خاصــة العــر واألوان.  ــة املرحي حفــظ كرام
نحــن هنــا يف عــان اللقــاء واألخــوة واإلخــاء، مــن أجــل جــر الهوة، 
وكــر العزلــة، مــن أجــل اللحمــة يف زمــن التــرذم والقطيعــة، مــن 
أجــل أن ننســج معــاً شمســنا الطالعــة ال بــد، ولوحتنــا املاتعــة ال بــد، 
مــن أجــل أن نرفــع للمــرح قبابــه، ومــن أجــل أن نفتــح للمــرح 
ونــرع عــى املــدى أبوابــه، مــن أجــل أن تعلــو صوامعــه، مــن أجــل 

أن نعلــن أننــا معــه..
نعــم معــه.. مــع املــرح حيــث ال منــاص وال خــاص بغــر املــرح 

ت
سب

ال
ير(

ينا
ي )

ثان
ن ال

نو
كا

 1
1

6

ي 
ثان

د ال
د

لع
ا

األمين العام للهيئة العربية للمسرح 
اسماعيل عبد اهلل

في حفل افتتاح الدورة 12 من المهرجان

مسرح من أجل أوطان حرة
وإنسان مكلل بالحق والمحبة



ــن  ــه م ــا ميثل ــاء م ــر إع ــاص بغ ــا، وال خ ــة ومحرابه ــنام الثقاف س
ــرح  ــى امل ــب ويبق ــف املذاه ــرح تختل ــا يف امل ــة، فهن دميقراطي
جوهــر اإلجــاع، هنــا تختلــف املشــارب ويبقــى املــرح ســيد 
اإلمتــاع، هنــا نختلــف لكننــا ال نفــرق، هنــا نتنــوع وال نقــي، هنــا 

ــاف الســبل. ــم اخت ــة رغ ــى غاي ــع ع نجتم
وهــا هــو املــرح عــى أرض عــان يجمعنــا، شــعباً ال شــعوباً، قومــاً 
ــا يف  ــد، هن ــرذم والشــحناء والتناحــر والتباع ــن الت ــاً، يف زم ال أقوام
عــان الوفــاق واالتفــاق، يوحدنــا األمل فينبثــق اإلبــداع واألمــل، 
ــة نبضــة القلــب مــن دمشــق أيب  ــا يف عــان عــى مقرب أَولســنا هن
خليــل القبــاين؟ أَولســنا هنــا يف عــان عــى مقربــة رفــة الجفــن مــن 
ــة رشارة  ــى مقرب ــان ع ــا يف ع ــنا هن ــبيل؟ أَولس ــي الش ــداد حق بغ
الحــب مــن فلســطن نــري الجــوزي؟ أَولســنا هنــا يف عــان عــى 
ــان  ــا يف ع ــنا هن ــاش؟ أَولس ــارون النق ــروت م ــن ب ــة م ــى قبل مرم
التــي ترخــي جدائلهــا فــوق الكتفــن فتمــي يف املغــرب وتصبــح يف 
ــا  ــرب منازله ــارك ال ــن، ويب ــن العن ــا ب ــد الفجــر يقبّله ــن، يرت البحري
ــا  ــق لن ــق.. أَوال يح ــاز وح ــريب بامتي ــب الع ــان القل ــا.. ع واألحباب
أن نفــرح ونعتــز ونأمــل ونحلــم ونعمــل ونبــدع ونرســم -رغــم كل 

ــا. ــاً باب ــا باب ــن مداخلن املحــن- ورداً يزي
ــه  ــوم دورت ــن الي ــم، يدش ــريب، مهرجانك ــرح الع ــان امل ــذا مهرج ه
الثانيــة عــرة، مهرجانكــم الــذي تطــور ويتغــر بكــم ومعكــم، 
ــم،  ــن إبداعاتك ــه منصــة لأجمــل م ــون من ــذي تجعل ــم ال مهرجانك
معــا نرفــع شــأن اإلبــداع املرحــي ونحــن معــاً نحــو مــرح جديــد 
ومتجــدد، وهــذا ســعينا املتجــدد والــذي ليــس لــه حــد، هنــا نرفــع 
يف هــذا العــام شــعار »املــرح معمــل األســئلة ومشــغل التجديــد«.. 
ــان  ــارح املهرج ــى مس ــم ع ــون عروضه ــن يقدم ــؤالء املبدع كل ه

ــابقاته. ــه ومس ــري بندوات ــر الفك ــاركون يف املؤمت ويش
يف مهرجانكــم هــذا، يرســم الفنــان األردين صــورة جديــدة مــن 
اإلقــدام لرفــع اســم بلــده وفنانــه إىل األعــى ويبــدع يف ميــدان اإلدارة 
والتجهيــز كــا يبــدع يف العــروض، فهــا هــو املهرجــان الــذي يكــرم 
عــرة مــن الفنانــن األردنيــن، يكــرم بجهــود 200 مــن املبدعــن 
األردنيــن يســهرون يف كل املواقــع رافعــن شــعاراً واحــداً »نكــون«.

15 مرحيــة عربيــة مــن أجــود نتاجــات العــام 2019م، مؤمتــر 
فكــري يحتفــي باملســاءلة العلميــة والعمليــة لتجــارب فارقــة لفــرق 
وقامــات عربيــة، تكريــم عــرة مــن ســيدات وســادة املــرح األردين، 
تكريــم تســعة شــباب عــرب فــازوا يف ثــاث مســابقات لتأليــف النص 
املرحــي والبحــث العلمــي، نــدوات فكريــة أربــع يف إربــد للقامــات 
ــدة  ــب جدي ــة كت ــاء، وثاث ــى يف الزرق ــون الدم ــة لفن ــة، ورش العربي
ــة  ــورات الهيئ ــرض ملنش ــان، ومع ــبة املهرج ــة مبناس ــا الهيئ تصدره
العربيــة للمــرح، ومعــرض لذاكــرة املــرح األردين، إضافــة إىل تســع 
ــداد  ــة أع ــاً، ومثاني ــراً صحفي ــون مؤمت ــة، ثاث ــة نقدي ــدوات تطبيقي ن
مــن مجلــة يوميــة ترصــد الفعاليــات بواقــع أربــع عريــن صفحــة، 
هكــذا يكــون مهرجانكــم يف املســتوى الــذي يليــق بإبداعاتكــم، وإننــا 

نعدكــم بتطــورات مفصليــة يف صياغــة الــدورات القادمــة.
وإذا كان املهرجــان محطــة مهمــة يف أجنــدة املــرح العــريب، وموعداً 
ــاً  ــاً دؤوب ــإن عم ــام، ف ــق إىل األم ــس الطري ــة وتحس ــاً للمثاقف مه

ــرة، فتســعة  ــود متضاف ــاٍل يف جه ــر ع ــام يســر بتوات ــدار الع عــى م
مهرجانــات وطنيــة نظمتهــا الهيئــة العربيــة للمــرح بالتعــاون مــع 
مؤسســات رســمية ومدنيــة يف العــام 2019، قدمــت مــا يزيــد عــى 
80 عرضــاً مرحيــاً عربيــاً جديــداً، وإنجــاز اســراتيجية تنميــة 
وتطويــر املــرح املــدريس يف الوطــن العــريب ألهدافهــا يف التدريــب 
والـــتأهيل عــى امتــداد الوطــن العــريب، ونجاحها يف وضــع أول منهاج 
متكامــل للمــرح مطبــق عــى أرض الواقــع يف جميــع املــدارس 
ــيس  ــق وتأس ــر والتوثي ــة إىل الن ــارات إضاف ــة اإلم ــة بدول الحكومي
العمــل علىــى إنشــاء مراكــز للفنــون األدائيــة يف أربــع دول عربية، كل 
هــذا يدفــع الجــدار الــذي كان أمامنــا، ليســهل تجــاوزه وبنــاء رصوح 
للفــن والثقافــة بــدل بنــاء الحواجــز التــي تعيــق الثقافــة والفنــون.

ــزم  ــدع امللت ــي املب ــر املرح ــر جوه ــب يظه ــن الصع ــذا الزم يف ه
بإحيــاء الحيــاة يف مواجهــة املــوت، يف إيقــاد نــار املعرفــة يف مواجهــة 
ــا للمرحــي »املناضــل« حامــل  الظامــة. يف هــذا الزمــن مــا أحوجن
ــة، املتقــدم الصفــوف بالفــن، املبــر بالســام  املشــعل، حامــل الراي
ــون  ــوت يك ــار امل ــدم، فحــن ينتعــش تج ــة يف ال حــن يغــوص القتل

ــاة. املرحــي رســوالً للحي
مرحنــا يحتــاج اليــوم إىل العمــل، إىل الســام يف مــا بــن بنيــه 
ــس يف  ــه ولي ــت يف خلق ــانه الوق ــي فرس ــاج إىل أن يق ــه، يحت وبنات
ــم، البحــث، التحقيــق،  ــا اليــوم بحاجــة أكــر إىل العل خنقــه. مرحن
ــض  ــل التناق ــن تحوي ــأي ع ــاج الن ــريف.. يحت ــجال املع ــق، الس التوثي
ــؤدي إىل  ــي ت ــرة الت ــات الصغ ــن الراع ــأي ع ــاج الن إىل رصاع، يحت
تحجيمــه وتتفيــه دوره، بحاجــة إىل قبــول اآلخــر فكــراً وإبداعــاً 
ومغايــرة، بحاجــة إىل إقــدام الشــباب دون أن تحبطهــم رغبــات 
مــن شــاخت قواهــم اإلبداعيــة، بحاجــة إىل إقــدام الشــباب ونأيهــم 
عــن أن يتحولــوا إىل عالــة وطــاب رعويــة املؤسســات التــي تتحــول 
ــة،  ــو الحري ــرح صن ــم.. امل ــم املتحك ــر إىل الحاك ــات التغي يف لحظ
واملــرح صنــو األخــاق باملفهــوم القــادر عــى تنميــة الحريــة 

والثقافــة يف أوصــال املجتمعــات.
ــة  ــن أمثول ــي للزم ــاط تعط ــؤوس األنب ــل وف ــوات أزامي ــت أص ــا زال م
ــن  ــات األدومي ــع قام ــرا ترف ــور بص ــت صخ ــا زال ــرا، وم ــال يف ب الج
ــرب  ــه لل ــيل يف محراب ــون يص ــا زال عجل ــال، وم ــن الج ــن ع املدافع
ــاح  ــه ص ــض وأّمن ــة الرب ــى قم ــه ع ــامة قلعت ــى أس ــد أن بن ــا بع آمن
الديــن عــى صومعتــه التــي بقيــت محروســة يف القلعــة لتــرع 
ــق  ــزال تتدف ــن غ ــت ع ــا زال ــى أرض األردن، وم ــان ع ــي واألم التآخ
ــمر  ــى بأس ــاً وتتغن ــوم مبدع ــب كل ي ــوران تنج ــهول ح ــاين، وس باملع
اللــون حــوراين، وعــرار يربــط بعقــال إربــد شــعر الحريــة ويوآخــي بــن 
النــاس، فــا عبــد وال أمــة وال أرقــاء يف أزيــاء أحــرار، ومــا زال النشــامى 

ــودي: ــب الزي ــى غريســا حبي ــع فت ــن املــرح الوطــن م ــرددون ع ي

يا حادَي العيِس ذا شعبي وذا وطني
ما ذاقِت العُن من أوجاِعه الَوَسنـا    

إنـا فرشنــاه طيبـــاً غامــراً ونـــدًى
و قد مـألناه زهـراً عابقــاً وَسنــى    

عشتم مبدعن وعاش املرح رايتكم.
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مــن هنــا.. مــن األردن.. مــن أعــايل قمــم جبــال عــان نحيي مــن نقابــة الفنانــن األردنيــن وكل املرحين 

ــة الســامية  ــة امللكي ــأ بالرعاي ــن العــرب، ونرحــب بهــم ونحــن نتفي ــي األشــقاء املرحي ــن.. نحي والفنان

ــه  ــاين بــن الحســن املعظــم إليقــاد شــعلة مهرجــان املــرح العــريب يف دورت ــه الث ــة امللــك عبدالل لجلل

الثانيــة عــرة بعــد أن نظمــت الــدورة الرابعــة يف عــان عــام 2012، بالتعــاون مــع نقابــة الفنانــن 

ومببــادرة كرميــة ودعــم ورعايــة مــن ســمو حاكــم الشــارقة د.ســلطان بــن محمــد القاســمي الــذي أســس 

الهيئــة العربيــة للمــرح، التــي تعــددت مشــاريعها مبــا فيهــا مهرجــان املــرح العــريب وعــى جميــع 

األصعــدة يف الشــأن املرحــي، مــا أســهم بشــكل فاعــل يف تنشــيط الحــراك املرحــي العــريب.

ــأُل جهــداً لتحقيــق التعــاون  ــة الفنانــن األردنيــن وعــرب املرحيــن األردنيــن مل ت ــا، فــإن نقاب مــن هن

واملشــاركة مــع الهيئــة العربيــة للمــرح منــذ تأسيســها. وإن إقامــة هــذا املهرجــان يف األردن، بالتعــاون 

مــع وزارة الثقافــة األردنيــة، تجســد الحــرص األكيــد عــى اســتمرار التعــاون مــن أجــل  حركــة مرحيــة 

محليــة وعربيــة فاعلــة.

ــن  ــن األردني ــن الفنان ــه م ــرح ومبدعي ــي للم ــدور الحقيق ــرب بال ــان أك ــا زال اإلمي ــا، كان وم ــن هن م

وأشــقائهم الفنانــن العــرب، متســلحن بتاريــخ األوائــل وتطلعــات الشــباب وأفكارهــم، إذ منــي  اليــوم 

بهــذه الــدورة ونحــن نتلّحــف بــكل املبدعــن املرحيــن، نتوهــج وإياهــم مبشــاعل النــور، ونــيء العتمة 

ــة وبقامــات وهامــات تطــال الســاء،  ــدد الظــام وتســمو بالحري ــل تب ــا.. قنادي ــا نفــد زيته ــل م بقنادي

ســاء األردن املزيــن بســحبه وغيــوم الخــر وحبــات املطــر وهــي تعانــق أهــداب املرحيــن املبدعــن.

أيها املرحيون؛

معكــم وبكــم نغــزل معــاً مشــهد اإلبــداع مــن خيــوط الشــمس متدثريــن باملعرفــة والســمو واإلبــداع، 

ومرحكــم هــذا يُحــايك واقــع األمــة ويفلســف تجلياتهــا بحلوهــا ومرهــا والصــور العطــى وبشــغف 

ــروح  ــون ل ــم تصب ــع.. هــا أنت ــادف الرفي ــن اله ــاين بالف ــث متــي األم ــه وروحــه اىل حي ــان ورهافت الفن

ــف  ــون وتهت ــون ســكون الك ــة وتشــق العي ــق األجنح ــايل... لتحلّ ــرد يف األع ــم ال ــث رميت ــة حي القداس

ــا اللــه. ــه... ي ــا الل الحناجــر.. أن... ي

هنــا املــرح.. هنــا أنتــم.. وأنتــم الــربرة لإلنســان... حلّقــوا بإبداعاتكــم يف مناخــات األوطــان.. ويف وطنــي 

ــدع اســاعيل  ــب املب ــام الكات ــة للمــرح واألمــن الع ــة العربي ــاين- معانقــن الهيئ األردن -وطنكــم الث

ــع الجهــات الرســمية  ــة وجمي ــوزارة الثقافــة األردني ــاء املراكــم ل ــه، ويف إطــار مــن التعــاون البّن عبدالل

واألمنيــة: وزارة الشــباب، وقــر الثقافــة، ووزارة الداخليــة، وهيئــة تنشــيط الســياحة، ومؤسســة اإلذاعــة 

والتلفزيــون األردين، وأمانــة عــان الكــربى، وكل مــن ســاهم ويســاهم يف هــذا الحــدث األبــرز.

ونردد ما قاله الشاعر األردين الراحل حبيب الزيودي:

يا نغمة شوْق يا عّمـــان   يــــــا جّنــة مرابعنـــا  

إذا إحنا ما ضّوينا شموع   نضّويــلك أصــابعنــــا  

إسم عّان أحّن حــروف               وكل حرف بألف معنى  

بيت الطيب يجمعنــــا هـا يــا دار ها يــا دار    
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حسين الخطيب يدعو الفنانين للتحليق
بإبداعاتهم في مناخات األوطان
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»يف بدايــة حيــايت مل يكــن يخطــر ببــايل يف يــوم مــا أن أكــون مرحيــاً، فقــد 
كنــت مشــغوال بكتابــة القصــة القصــرة«.. بهــذه الكلــات اســتهل الفنــان 
البحرينــي خليفــة العريفــي حديثــه يف املؤمتــر الصحفــي الــذي أداره الزميــل 

رســمي محاســنة.
وأضــاف العريفــي: »كنــت أنــر قصــي يف الصحافــة البحرينيــة والعربيــة، 
وهــذا يشء مهــم بالنســبة يل، ثــم أصبحــت مؤسســا يف أرسة الكتــاب 

ــة«. ــاألدب والثقاف ــي ب ــرّس اهتام ــاء، وتك واألدب
ــر باتجــاه اإلخــراج  ــه يفك ــار« جعل ــدي »الكب وأوضــح أن دراســته عــى أي
املرحــي، مضيفــا: »وضعــت القصــة جانبــا ودخلــت املــرح دخــوالً عميقاً، 
حتــى إن الفنــان صقــر الرشــود -رحمــه اللــه- طلــب منــي القــدوم لدولــة 
اإلمــارات لــي أســاعده يف التخطيــط ورســم حركــة مرحيــة نشــطة يف ذاك 
ــي  ــرأس الخيمــة، الت ــت ل ــب وذهب ــام 1978(، وتركــت املكت الوقــت )ع
ــنا  ــنوات، أسس ــة 6 س ــن الفرق ــت ضم ــرح، وعمل ــا م ــد به ــن يوج مل يك
ــج  ــة تنت ــن الفرق ــة، ومل تك ــتوى الدول ــى مس ــة ع ــة مرحي ــا حرك خاله
ــد رأس  ــا بع ــل يف عروضه ــت تتنق ــل كان ــط، ب ــة فق ــا يف رأس الخيم أعاله
ــى  ــرق األخــرى لتنشــط حت ــارات، وهــذا شــجع الف ــة اإلم ــة إىل بقي الخيم
وصلنــا إىل الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي الــذي أســس لحركــة مرحيــة 

ــة عــى مســتوى الوطــن العــريب«. حقيقي
وردا عــى ســؤال حــول طموحــه، قــال العريفــي: »لــدي طمــوح أن أحقــق 
أشــياء كثــرة، وأنــا أعمــل عــى ذلــك، لــدي 3 روايــات مطبوعــة، الروايــة 
الرابعــة تقــف حائــرة هــذه األيــام، ويبــدو أن كلمــة اليــوم العــريب للمــرح 
أخــذت كل الجوانــب يف عقــيل مــع أننــي كتبتهــا مبكــرا، لكنــي حــن قرأتهــا 

شــعرت أين أقرأهــا للمــرة األوىل«.
وحــول عاقتــه بالتاريــخ قــال العريفــي: »ال يوجــد لــدي عاقــة مــع 
ــول  ــة ح ــت رواي ــايل كتب ــم الك ــي ري ــة ه ــة إماراتي ــاك كاتب ــخ، هن التاري
املــكان والزمــان مــن العــراق إىل دملــون إىل وســط الخليــج، وكتبــت جــزءا 
ــا مــن خــال هــذه الروايــة تعرفــت عــى جــزء  ــا كبــرا ومهــا، وأن تاريخي

مــن تاريــخ العــراق وعاقتــه بدملــون وبــدول الخليــج األخــرى يف ذاك 
ــيح«. ــاد املس ــل مي ــت، قب الوق

وردا عــى ســؤال بشــأن التغيــر يف الوطــن العــريب، قــال العريفــي إن الوطــن 
ــببه الراجــع االقتصــادي،  ــيايس، وس ــذا الراجــع س ــريب يراجــع، وإن ه الع
ــدل  ــن تتع ــر، ل ــوي ومثم ــاد ق ــى اقتص ــة ع ــَن أّي دول ــاف: »إذا مل ت وأض

األنظمــة السياســية بشــكل صحيــح«.
ــا  ــة أكرره ــن مبقول ــا مؤم ــي: »أن ــال العريف ــعرية، ق ــه الش ــول تجربت وح
دامئــاً.. الحــب أوالً، الحــب أخــراً، وال يوجــد عنــدي زوايــا، وكل مــا أكتــب 
اآلن يف الروايــة ويف الشــعر هــو يف اتجــاه أن يحــب النــاس بعضهــم بعضــا.. 
هــذا الحــب بــن النــاس يخلــق أجــواء تقــف ضــد مارســات السياســين.. 

الحــب أوالً، الحــب أخــراً. هــذا أهــم مامــح مــا أكتــب«.
بــدوره، قــال الفنــان غنــام غنــام إن الحديــث عــن خليفــة العريفــي حديــث 
عــن »حالــة«، وليــس عــن شــخص، مضيفــا أنــه ال ميكــن لــك أن متــر 
ــاً ومفكــراً، وهــذا  ــد العريفــي مبدع باملــرح الخليجــي دون أن تقــف عن
يشــمل كل األقاليــم التــي عمــل عليهــا العريفــي مــن الكتابــة إىل التمثيــل. 

ــذي  ــل« ال ــن التاثي ــو »لح ــي ه ــرض للعريف ــر ع ــام إىل أن آخ ــار غن وأش
أُنتــج يف عــام 2018، مــا يعنــي أن هــذا املبــدع ظــل وفيــاً للمــرح ووفيــاً 

للحــراك الثقــايف يف البحريــن.
ــي، مشــيداً  ــل إضافــة يف املشــهد الفن ــة العريفــي متث ــام أن تجرب وأكــد غن
مبزاجــه الخــاص الــذي ال يفرضــه عــى أحــد، واســتعداده ملشــاركة املعرفــة 
ــه، وهــذه »صفــة مــن صفــات  والفــرح واإلبــداع والدهشــة مــع مــن حول

ــدع الزاهــد«. املب
ــى  ــه: »خليفــة العريفــي صــويف.. ليــس باملعن ــه بقول ــام مداخلت ــم غن وخت
الدينــي.. إمنــا مبعنــى التأمــل بالحالــة والوصــف، وهــو األمــر الــذي يتناســق 
مــع مبنــاه األيديولوجــي األســايس، وهــذا املبنــى األيديولوجــي هــو الضانــة 
األكيــدة الســتمرار هــذا املبــدع يف مــا يفعــل ويف مــا يقــرف ويف مــا يقــدم 

ويف مــا يحــاول أن يغــر«  

خليفة العريفي.. سيرة الوفي للمسرح المنشغل بتفاصيله



أيها األعزاء،
باســمي واســمكم أحيّــي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
ــم  ــارات حاك ــة اإلم ــى لدول ــس األع ــو املجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ب
الشــارقة، الــذي فتــح لنــا نافــذة نطــل منهــا عــى حديقــة املــرح. هــذا 
الرجــل الــذي آىل عــى نفســه أن يجمعنــا يف هــذا اليــوم؛ “اليــوم العــريب 

ــرح”.. للم
أحييكم جميعا، وأمتنى أن نعيش معا روعة هذه األيام وجالها.

ــارقة  ــام الش ــة ألي ــدوات املرافق ــدى الن ــاور يف إح ــا نتح ــدة، كن ــل م قب
املرحيــة، وكان الحــوار حــول تطويــر املــرح العــريب، عندمــا رصخ أحــد 

ــه. ــد رأي ــاً: “املــرح كلمــة”، وكررهــا ليؤك ــاء قائ األصدق
ومنــذ فــرة قــرأت ألحــد املخرجــن العــرب يقــول: “املــرح كلمــة 
ــراً،  ــر كث ــي أفك ــوع جعلن ــذا املوض ــدا. ه ــاف جدي ــه أض ــدث”. وكأن وح
فــا دام هنــاك مرحيــون يف هــذه األيــام مــا زالــوا يؤمنــون بــأن املــرح 

ــد مــن البحــث. ــا ب كلمــة، ف
منــذ ســبعة آالف عــام عندمــا بــدأ اإلغريــق يحولــون ابتهاالتهــم إىل 
املــرح مــع أســخيلوس، كان املــرح كلمــة، وحتــى عندمــا أضافــوا املمثل 
ــا أي  ــس له ــاك حركــة بســيطة لي ــت هن ــاين، ظــل املــرح كلمــة. كان الث
ــة  ــى إىل الكلم ــف معن ــة مل تض ــذه الحرك ــة. أي أن ه ــى الكلم ــر ع تأث
ــص  ــو الن ــعر.. كان ه ــوار.. الش ــد أن الح ــا التأكي ــل ميكنن ــا. ب أو توضحه
املرحــي بامتيــاز. الصــورة ثابتــة ال تتحــرك، املــكان هــو الصــورة، واملــكان 
ثابــت ال يتحــرك. حتــى تغيــر املناظــر املرحيــة، إن كانــت، فهــي عبــارة 
عــن صــور ثابتــة تعــرب عــن املــكان فقــط ال غــر. ظــل هــذا الحــال، حــال 
املمثــل الناطــق الــذي يتحــرك بحســب مــا يتطلبــه الحــوار ال مــا تتطلبــه 
ــل والكــورس.  ــان كلمــة يرددهــا املمث ــى عصــور الروم الصــورة. ظــل حت

فهــل ســنبقى يف األمــس؟!
ــت  ــى حرّم ــه، حت ــو علي ــا ه ــى م ــع ع ــل الوض ــطى ظ ــور الوس يف العص
الكنيســة املــرح تحرميــا كليــا مثلــا حرّمــت الكثــر مــن مــراث العصــور 
ــون  ــة، ليك ــل الكنيس ــه داخ ــمحت ب ــا س ــة. وعندم ــة والروماني اإلغريقي
ــم الكنســية، كان مجــرد كام، صــوت، مجــرد صــوت.  ــن التعالي ــربا ع ُمع
ــة نظــرا التســاع  ــه الحرك ــا خــرج إىل ســاحة الكنيســة، أضيفــت ل وعندم
ــة.  ــه.. صــوت وحرك ــت، ال غــر، فظــل الحــال كــا هــو علي ــكان الثاب امل
ــل  ــن اإلنجي ــوذا م ــوارا مأخ ــا، ح ــب كام ــت تكت ــوص كان ــك أن النص ذل
ليجــري بــن الشــخوص، لرســيخ الوعــي الدينــي ال غــر. مبعنــى أن النــص 
ــا  كان يكتــب للصــوت ال للصــورة، طبعــا مل يخضــع املــرح خضوعــا كلي
ألوامــر الكنيســة، بــل إن مــرح املمثلــن الجوالــن، كان يعــرب عــن 
ــن  ــذا م ــت، متخ ــك الوق ــة يف ذل ــة الكنيس ــن دكتاتوري ــدا ع ــه، بعي نفس
الهــزل مشــاريع عــروض فكاهيــة تســتقطب املشــاهدين، لكــن حتــى هــذا 
النــوع مــن املــرح كان مــرح الصــوت والحركــة. ظــل املــرح يــراوح 
ــوم  بــن الصــوت والحركــة حتــى عــر النهضــة، حيــث نهضــت كل العل

ــطى؟ ــور الوس ــنبقى يف العص ــل س ــون. ه واآلداب والفن
ــة  ــى الحرك ــم ع ــيقي قائ ــرح موس ــر م ــر ظه ــادس ع ــرن الس يف الق
واملوســيقى والغنــاء، هــو فــن الباليــه، هــذا الفــن نشــأ يف إيطاليــا واســتمر 

ــم  ــة، قائ ــاين معين ــص واملوســيقى عــن مع ــر بالرق ــى اآلن، وهــو تعب حت
ــه  ــول إن ــا أن نق ــن، وميكنن ــاب معروف ــات لكت ــى رواي ــى قصــة أو حت ع
مــرح قائــم عــى املوســيقى والرقــص اإليقاعــي الجميــل، ليعطــي العرض 
ــا، مل  ــن يعتمده ــذا الف ــي كان ه ــوص الت ــن النص ــى.. لك ــا ومعن موضوع
ــوع  ــة اعتــادا عــى الصــورة، إمنــا يكــون ملخرجــي هــذا الن تكــن مكتوب
ــة  ــص شــعري أو روايئ إىل رقصــة جاعي ــل ن ــة يف تحوي مــن الفــن الحري
ــل  ــا نص ــورة. أي أنن ــة إىل ص ــول الحرك ــيقي يح ــاع موس ــى إيق ــة ع قامئ
مــن خــال املوســيقى والرقــص، إىل معنــى الحكايــة. ولهــذا ظــل املــرح 
التقليــدي، مــرح شكســبر وكــورين وراســن، ومــن بعدهــم أبســن 
ــاب،  ــؤالء الكت ــل ه ــامل، ظ ــرح يف الع ــاب امل ــن كت ــم م ــر وغره ومولي
يكتبــون نصوصــا للحركــة والحــوار. وهــي نصــوص صــارت جــزءاً أساســيا 

ــامل.  ــخ املــرح يف الع يف تاري
ــت  ــن”، “بي ــك أبس ــات “هري ــن مرحي ــة م ــا مرحي ــا مث ــو أخذن فل
الدميــة” مثــا، لوجدنــا أن الشــخوص تدخــل فضــاء العــرض لتقــول 
ــا أننــا دون هــذا الحــوار ال ميكــن أن نفهــم  حوارهــا ثــم تخــرج، ولوجدن
ــول  ــة ط ــا مفتوح ــون آذانن ــب أن تك ــي. يج ــرض املرح ــن الع ــيئا م ش
الوقــت حتــى ال تفوتنــا كلمــة مــن الحــوار، فيضيــع منــا جــزء مــن معــاين 
ــا  ــاه، فإنن ــط بانتب ــتمعنا فق ــا واس ــا عيونن ــو أغمضن ــى ل ــة. حت املرحي

ــرض. ــل الع ــنعيش داخ س
ولقــد ظــل هــذا الحــال حتــى جــاء عــر املخرجــن، حيــث صــار للمخــرج 
ــي.  ــرض املرح ــف الع ــارز يف تألي ــفية دور ب ــة والفلس ــة الفني ذي الرؤي
ظــل املخــرج ميســك بخيــوط العمــل املرحــي، كاختيــار املمثلــن، 
وترتيــب املناظــر املرحيــة وغرهــا مــن العنــارص التــي تقــوم عــى تقديــم 

ــة.  ــة املرحي عــرض متاســك الفقــرات حتــى نهاي
ولكــن مل يتغــر شــكل العــرض القائــم عــى الصــوت والحركــة، حتــى جــاء 
“ستانسافســي” ليعمــل عــى إعــداد املمثــل باعتبــاره الركيــزة األساســية 
ألي عــرض مرحــي. حتــى صــارت دروســه يف تدريــب املمثــل مدرســة، 
ــل  ــب املمث ــه يف تدري ــل إن دروس ــن، ب ــن املخرج ــر م ــا كث ــار عليه س
صــارت منهجــا يــدرَّس يف معظــم املعاهــد املرحيــة يف العــامل. ثــم 
ــة  ــِف مبدرس ــذي مل يكت ــد” ال ــر خول ــو “ماي ــر ه ــرج آخ ــده مخ ــاء بع ج
ــرا  ــا عن ــاف إليه ــل أض ــل، ب ــب املمث ــة يف تدري ــي الصوتي “ستانسافس
مهــا هــو العمــل عــى جســد املمثــل كأداة مــن أدوات التعبــر الفنيــة، 
إضافــة إىل الحــوار. هــذه اإلضافــة غــرت كثــرا يف بنيــة العــرض املرحــي. 
صــار التعبــر بالجســد يغنــي أحيانــا عــن الحــوار، وصــار املتفــرج يســتمتع 
بالتعبــر الجســدي. هــذا التطويــر يف شــغل املمثــل أضــاف رؤيــة جديــدة 
ــة مــن حــاالت التطــور  للعــروض املرحيــة ســار عليهــا املخرجــون كحال
يف املــرح. ولكــن مــع هــذا التطــور ظلــت الكلمــة لهــا الســيطرة األكــرب 
عــى مجمــل العــرض املرحــي. حتــى جــاء مخــرج فــذ آخــر، خارجــا مــن 
ــا  ــو” مصطحب ــن آرت ــى “أنتون ــن واألدب، يدع ــة يف الف ــة الريالي املدرس
معــه “مــرح القســوة”، ومــن أهــم مــا أدخلــه “آرتــو” عــى فــن العــرض 
املرحــي، امتــزاج الصــوت مــع التعبــر الجســدي للممثــل. بــل إن “آرتــو” 
ــكا لهــم، صــارت  ــدة مــع املؤلفــن. صــار رشي ــف نصوصــا جدي صــار يؤل
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حــوارات النصــوص تختــزل لصالــح تعابــر التمثيــل، صــار املمثــل ركيــزة 
ــبر  ــوص شكس ــد نص ــي. مل تع ــص املرح ــة الن ــت مبركزي ــية أطاح أساس
ــل  ــرج مث ــرا يف املتف ــعر مؤث ــال الش ــد ج ــة، مل يع ــا مقدس ــا نصوص مث

ــل.  ــر الحــريك للممث التعب
ــا أن نقــف  عــى درب “آرتــو” ســار كثــر مــن املخرجــن يف العــامل. ميكنن
ــة  ــر، عام ــرح الفق ــي” وامل ــي”.. “جروتوفس ــد “جروتوفس ــا عن قلي
مميــزة وجديــدة يف املــرح الحديــث، هــذه العامــة هــي العمــل عــى 
تكويــن املمثــل داخــل مختــرب معــد لصناعــة ممثــل قــادر عــى تحقيــق 
ــل  ــة، بحيــث يتخــى املمث ــات النفســية واالجتاعي ــر مــن التجلي كــم كب
ــا  ــدم الحــاالت االنســانية، يغــوص يف أعاقه ــه ليق ــه وخصوصيت عــن ذات
ــات املــرح،  ــا لســنا يف حاجــة إىل جالي حتــى ينــى نفســه، مبعنــى أنن
مثــل الديكــور، واإلضــاءة، وغرهــا. إننــا فقــط نحتــاج إىل املمثــل ليقــول 
بجســده وصوتــه كل يشء. ولهــذا نحــن ال نحتــاج ملــكان معــن للعــرض، 

ــدان العــام. ــة، أو املي ــرة، كالشــارع، أو الحديق أماكــن العــرض كث
باختصــار، صــار املــرح يف العــامل فرجــة الصــورة ال فرجــة الحــوار. طبعــا 
ظــل كتــاب املــرح يكتبــون نصوصهــم للصــوت والحركــة، ويــأيت املخرجــون 
التجريبيــون، ويحولــون تلــك النصــوص إىل صــور معــربة، تنقــل رؤيــة النــص، 
ــن  ــرح املخرج ــو م ــورة ه ــرح الص ــرج. إذن م ــة املخ ــل رؤي ــا تنق ك

بامتيــاز. هــذا يحــدث يف العــامل، فــا الــذي يحــدث يف العــامل العــريب؟
ــاب،  ــم، ومحمــود دي ــق الحكي ــال توفي ــار، أمث ــون كب ــاب مرحي ــا كت هن
ــب  ــد الطي ــر(، وأحم ــن م ــرج )م ــرد ف ــاوي، وألف ــن الرق وعبدالرحم
العلــج وعبدالكريــم برشــيد )مــن املغــرب(، وقاســم محمــد )من العــراق(، 
وعــز الديــن املــدين )مــن تونــس(، وعبدالعزيــز الريــع )مــن الكويــت(، 
واســاعيل عبداللــه )مــن اإلمــارات(، وغرهــم كثــرون جــدا. لكنهــم أيضــا 
يكتبــون للصــوت والحركــة، بــل إن بعضهــم يكتــب للصــوت فقــط، الحــوار 
ــة “أرض ال  ــا مرحي ــا مث ــو أخذن هــو املكــون الرئيــي للشــخصيات. فل
تنبــت الزهــور” ملحمــود ديــاب، ســنجد أنهــا مرحيــة رائعــة مــن حيــث 
ــو  ــا، فل ــة للحــوار فقــط تقريب املضمــون وشــاعرية الحــوار، لكنهــا مكتوب
ــة  ــنفهم املرحي ــا س ــة فإنن ــم دون حرك ــوا حواره ــون وقال ــف املمثل وق
ــل  ــا نــص كتــب للقــراءة. ب ــا، ألن الحــوار يعــرب عــن كل يشء. فكأنه متام
ــد املخــرج  ــي أعــرف مؤلفــن يختلفــون مــع املخــرج عــى كلمــة يري إنن

حذفهــا. 
وظــل حــال النــص العــريب يكتــب للصــوت والحركــة، حتــى جــاء مخــرج 
ــرة لــكل  رائــع، هــو الطيــب الصديقــي.. جــاء بعروضــه املختلفــة واملغاي
أســاليب العــروض املرحيــة العربيــة، بــل إنــه ذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك، 
وحــول بعــض كتــب الــراث العــريب إىل عــروض مرحيــة، مثــل املقامــات 
ــب يف  ــن بالتجري ــباب املعني ــن الش ــن املخرج ــر م ــه كث ــا. وتبع وغره
ــم  ــريب اهت ــرج ع ــد مخ ــا عن ــنتوقف قلي ــة س ــذه العجال ــرح. يف ه امل
ــكل  ــذى ل ــا يحت ــه أمنوذج ــارت أعال ــى ص ــورة، حت ــرح الص ــرا مب كث
مــن لديــه اهتــام مبــرح الصــورة، هــذا املخــرج هــو العــريب العراقــي 
ــة  ــة”، و”عزل ــب: “العاصف ــاح القص ــال ص ــن أع ــب. م ــاح القص د.ص
الكريســتال”، و”حفلــة املــاس”، و”الخــال فانيــا”، و”ماكبــث”، و”ريتشــارد 
ــدة  ــة جدي ــا برؤي ــي اشــتغل عليه ــات الت ــث”، وغرهــا مــن املرحي الثال
متامــاً، انطاقــا مــن تحويــل املشــاهد الحواريــة إىل صــور ناطقــة. يحــاول 
ــى  ــل، حت ــن الحركــة والضــوء والكت ــرا ب ــع انســجاما كب القصــب أن يصن

ــون  ــث يتمكــن املمثل ــارص لتكــون صــورة معــربة، حي ــع العن ــق جمي تتأل
ــة  ــع بقي ــام م ــجام ت ــة يف انس ــة والخارجي ــم الداخلي ــار قدراته ــن إظه م
العنــارص لتحقــق عرضــا للفرجــة، عرضــا يحقــق للعــن مطالبهــا يف معرفــة 

مــا يجــري يف فضــاء العــرض. 
نحــن اليــوم يف زمــن الصــورة بامتيــاز، الســينا صــورة، التلفزيــون صــورة، 
ــع  ــر عــى مواق ــي تن ــع التواصــل االجتاعــي صــور، النصــوص الت مواق
ــة  ــى الصحاف ــد، حت ــا أح ــت إليه ــورة ال يلتف ــن دون أي ص ــل م التواص
ــورة  ــارت الص ــا. ص ــى صفحاته ــية ع ــادة أساس ــور م ــت الص ــة تبن الورقي

ــال. ــة الخي ــى وحري ــي للمعن هــي املجســد الحقيق
ــى  ــه يجــب أن يعن ــل إن ــي بالصــورة. ب ــوم أيضــا معن املــرح العــريب الي
ــى يواكــب تراكــم التطــورات يف املــرح العاملــي. ومــا دام  بالصــورة، حت
املخرجــون الذيــن ميتلكــون الرؤيــة الفنيــة والفلســفية والجاليــة، قادرين 
ــة، فهــذا  ــة جاذب ــا إىل صــورة مرحي ــدة للمتنبــي مث ــل قصي عــى تحوي
ــن إذن  ــي أن املــرح مــرح مخرجــن.. أكــرر مــرح مخرجــن.. أي يعن
ــوا نصوصــا  ــن أن يكتب ــر باملؤلف ــث؟ هــل جدي ــب املرحــي الحدي الكات
ــي  ــص املرح ــل الن ــوة إىل تحوي ــذه دع ــل ه ــم. ه ــي نع ــورة؟ برأي للص
ــة  ــا التلفزيوني ــيناريو الدرام ــوة بس ــي، أس ــيناريو مرح ــدي إىل س التقلي
ــة  ــة كتاب ــن منطي ــوة للخــروج م ــوة.. دع ــا دع ــم.. إنه أو الســينائية؟ نع
النــص املرحــي التقليــدي.. الخــروج مــن النمــط.. خطــوة لتحريــر الفكــر 
املرحــي مــن قيــد الثبــات والجمــود.. فيــا أيهــا املرحيــون العــرب، إذا 
أردتــم أن تطــوروا املــرح العــريب ليصــر عامليــا، فــا تقفــوا عنــد األمــس، 
ــا بعــد الغــد. لتطــوروا املــرح  ــوا إىل م ــل اذهب ــوم، ب ــد الي ــوا عن ال تقف

العــريب اذهبــوا إىل مــا بعــد الغــد 
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إلـــــــى كل األنـــام أهـــــــدى  اليمــــــــام“نحـــــن مـــن  يناجيــــــــه  زيتــــــــون  غصـــــــن 
اخلتـــــام”نحـــن مـــن أعطـــى حضـــارات ســـتبقى حتـــى  املـــدى  بدايـــات  مـــن 

بهــذا املطلــع البهــي تحــايك مغنــاة الســنابل التــي عرضــت يف افتتــاح مهرجــان املــرح العــريب يف دورتــه الثانيــة عــرة عــى 
مــرح قــر الثقافــة.

ــا األلحــان  ــات ومشــاعر العشــق، ترافقه ــا بجــال الكل ــا الشــاعر طــارق الشــخاترة تدفقه ــي كتبه ــات الت تتواصــل الكل
ــات: ــول الكل ــرب ســمرات، وتق ــوزع املوســيقي يع ــدا حجــازي وامل ــة لين ــورة الفنان ــة للدكت العذب

الظـــام“شمســـنا ألقـــت شـــعاًعا مـــن محيـــط ليـــل  فاختفـــى  خلليـــج 
بــــــــاٍق اخليــــــــر  األنبيـــــــــاء  بــــــــــاد  مـــن ثـــرى األقصـــى إلـــى البيـــت احلـــراميف 
صداهـــــــا  أجــــــــراس  املهــــــــــد  الســـامبزوايـــــــــا  يـــزل يتلـــو علـــى األرض  لـــم 
وسمـــــا  تـــــراًبـــــــا  نهــــــــوى  ال  والوئــــــــام”كيـــــــــف  التــــــآخـــــــــي  روح  فيهــمـــــــــــا 

ــدا حجــازي،  ــاغ، لين ــزن الصب ــي، ي ــد رام ــن: أحم ــور وأداء الفنان ــد الضم ــاة الســنابل” جــاءت بإمضــاء املخــرج محم “مغن
ــة »رف«. ــاركة فرق ــات )األردن( مبش ــات واملرئي ــة للصوتي ــة العربي ــيقي للرك ــذ املوس ــورال، والتنفي ــة الك ومجموع

رقصــات املغنــاة صممهــا الفنــان عمــر الضمــور والفنانــة ســارة ياغموريــان، مبشــاركة عــدد مــن الراقصــن، كــا شــارك يف 
املغنــاة الفنــان هشــام هنيــدي بقــراءة النــص بصوتــه الجهــوري الرخيــم، وضمنــت املغنــاة بفقــرة جــاءت بصــوت الفنــان 

الراحــل يــارس املــري، ونفــذ ســينوغرافيا املغنــاة الفنــان محمــد املراشــدة.
نرة املهرجان حاورت املخرج الضمور حول فكرة املغناة وموضوعها.

لوحات تحكي قصة التعايش الديني واألصالة 
  محمود الداوود - األردن

السنابل.. 
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عن فكرة العمل؟
ــر  ــريب الكب ــن الع ــن الوط ــع م ــا ينب ــا عربيً ــل إرثً ــرة لتحم ــاءت الفك ج
الــذي يســكن فينــا ونشــرك فيــه يف العديــد مــن األشــياء لدرجــة الذوبــان 
واالنصهــار، دينيًــا واجتاعيًــا وتاريخيًــا وحضاريًــا وأصالــة وعــادات 

ــد. وتقالي
بــدأت )الربوفــات( بجلســات عصــف ذهنــي بعــد تكليفــي بإخــراج 
ــبق أن  ــذي س ــخاترة ال ــارق الش ــاعر ط ــع الش ــاق م ــم االتف ــرض، وت الع

ــة(. ــق أردني ــة عش ــاة )حكاي ــه يف مغن ــت مع تعاون
بــدأت الفكــرة مــن اآليــة الكرميــة يف ســورة الفجــر »إرم ذات العــاد التــي 
ــى  ــه )عــز وجــل( مجــد وأثن ــأن الل ــاد«، كفكــرة ب ــق مثلهــا يف الب مل يخل
ــاء  ــرايف إىل فض ــا الجغ ــوع موقعه ــاوز املوض ــة، وتج ــة العربي ــى املدين ع
ــزل  ــا أن نتغ ــن حقن ــز، وم ــه العزي ــا يف كتاب ــه عليه ــى الل ــا أثن ــى مب املعن

ــا. بهــذه املنحــة الربانيــة للمــكان الــذي يرتبــط بهويتن
 تــم بنــاء اللوحــة األوىل عــى أســاس اآليــة الكرميــة ومــن بدايــة الخلــق، 
للدخــول يف طقــس دينــي، للقــول إن الرســاالت بــدأت عــى األرض 
منطلقــن مــن النغــم البيزنطــي باســتخدام الراتيــل أحيانًــا، وأقفلنــا 

ــويف. ــامي الص ــراث اإلس ــن ال ــار م ــة بإط اللوح
وتــم االنتقــال يف اللوحــة الثانيــة إىل فضــاءات الغــزل لتصويــر حالــة 
التعايــش الدينــي، فنحــن مــن املحيــط إىل الخليــج تجمعنــا وحــدة واحــدة 
عــى امتــداد أرض الرســاالت الســاية التــي كانــت األرض العربيــة مهدهــا، 

ففــي فلســطن كنيســة املهــد ويف قلــب الجزيــرة البيــت الحــرام.
ــان  ــا كل األدي ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــن املحب ــر ع ــة بالتعب ــي اللوح تنته
ــربا  ــص وراقصــة ع ــن راق ــو ب ــراح جــايل ضــم دويت ــق اق الســاوية وف
ــان،  ــا األدي ــت إليه ــي دع ــة الت ــامح واملحب ــة التس ــن حال ــه ع ــن خال م
بالفكــرة ويشــكل  يتصــل  آخــر  عنــوان  إىل  الثالثــة  اللوحــة  لتنتقــل 
محمولهــا ويرتبــط معهــا، وهــو موضــوع العروبــة واألصالــة ووحــدة اللغــة 

ــركة. ــادات املش والع
 وتنتهــي هــذه الجزئيــة مــن املغنــاة بصــوت الفنــان الراحــل يــارس املري 
مــن خــال لوحــة )صــدى األردن( التــي أداهــا املــري بصوتــه يف مغنــاة 

)حكايــة عشــق أردنيــة(.
ومــن بــاب اللحظــة التــي يجتمــع فيهــا الفنانــون العــرب يف األردن، فقــد 
ــا تراثيــا يتصــل بالبيئــة املحليــة األردنيــة مــن خــال  قــدم مقرحــا جاليً
تقديــم أهزوجــة )هــا وهــا بيــك يــا هــا( التــي ارتبطــت بالعــاين التــي 
ــاء اإلنســان العــريب وشــجاعته، حيــث  ــا العــريب وتعكــس كربي يفتخــر به
ــة اىل  ــت اللوح ــا انتقل ــيوف(، ومنه ــة الس ــوان )رقص ــة عن ــت اللوح حمل
)بــاد العــرب اوطــاين(، لتختتــم املغنــاة  بقصيــدة )موطنــي( التــي كتبهــا 

الشــاعر إبراهيــم طوقــان وارتبطــت بالوجــدان العــريب.

جاليات الصورة 

ترجمة الفكرة من النص الشعري إىل العرض السمعي البري؟
ــه، وطاملــا نحــن قادريــن  ال بــد أن يبقــى يف املشــاهدة مــا نتعطــش ل
ــات  ــة جالي ــرة«، مث ــة و«الرث ــدا لإلطال ــي أب ــا داع ــزال ف ــى االخت ع
الكثــر مــن  لاختــزال والتكثيــف، فاللقطــة والصــورة تغنــي عــن 
الــكام، وحالــة االختــزال كانــت مهمــة جــًدا حتــى يف الرقــص التعبــري 

ــك اإلضــاءة. وكذل

وماذا عن اإلعداد و«الربوفات«؟
املوســيقى والرقــص هــا العنــران الرئيســيان، وقــد اســتغرق األمــر نحــو 

شــهرين ونصــف الشــهر يف التنفيــذ والتدريــب والربوفــات.
ومل تقتــر جهــود الفنانــة لينــدا حجــازي عنــد وضــع األلحــان، بــل 
أثــرت العمــل مباحظاتهــا الشــاملة املفيــدة حــول بنــاء اللوحــات واألداء 

واملوســيقى.
ــف/  ــزف )الي ــو ع ــمرات، وه ــرب س ــو يع ــيقي وه ــع املوس ــا  التوزي أم
حــي( دمــج بــن الغــريب والرقــي. أمــا بالنســبة لفرقــة رف، وهــي فرقــة 
جديــدة تضــم خمســة مدربــن ومجموعــة مــن الشــباب املســكونن 
ــة  ــى ترجم ــدر ع ــوا األق ــك كان ــل ، ولذل ــون باألص ــم مرحي ــن، وه بالف
األفــكار بإيقــاع وأداء مرحــي، وهــو مــا ســاعد عــى التوافــق بــن الفكــرة 
ــن  ــرة م ــل الفك ــر لتحوي ــب األم ــا يتطل ــا حين واللحــن واألداء، وخصوًص

ــيقى.  ــعرية املوس ــعر إىل ش الش
ــاء فقــد ذهبــت للتعبريــة التــي تنفتــح عــى الهويــة  أمــا بالنســبة لأزي
والثقافــة العربيــة بشــكل عــام،  مبعنــى الذهــاب لأزيــاء التعبريــة 

ــاءة. ــة اإلض ــة إىل جالي ــة املتعين ــن الدالل ــال م ــة بالنتق املرحي

أجمل صورة
ملاذا »السنابل« اسًا للمغناة؟

ــر،  ــر بخ ــا خ ــق، عطاؤه ــك والتناس ــر، التاس ــي الخ ــنبلة تعن ألن الس
تعنــى الخصــب والعطــاء والنمــو واالمتــداد البــري الانهــايئ، وهــي مــن 

ــي تتصــل بالعطــاء .. ــة الت املعــاين القرآني
نحــن مســكونون بحــب هــذا البلــد، والوطــن العــريب الــذي طاملــا لهجــت 
ــه  ــروم تقدمي ــل، ون ــون األجم ــعى ألن يك ــمه، نس ــا باس ــنتنا وقلوبن ألس

بأجمــل صــورة.
ــول  ــن طريــف، مســاعًدا للمــدرب: بت ــاد ب ــاة: منســًقا: عن شــارك يف املغن
الضمــور، ومستشــاًرا إداريًــا: إحســان الخليفــات، ومديــرًا للخشــبة: دعــاء 
العــدوان، أمــا فريــق أداء الخشــبة فتكــون مــن: عــاء الحارنــة، ســلمى 
قيــاس، أســامة املحارمــة، ومكيــاج: نــور الجعافــرة، راقــص التنــورة: فهــد 

الطــر.
ــيح،  ــاد، راكان امس ــارة وق ــل، مت ــول جربائي ــكر، بت ــل عس ــون: باس الراقص
لــؤي الشــوقري، لــور مدانــات، مــرح الكرادشــة، نــرود كيتشــيجيان، نديــم 

شــحاتيت، هبــه قاقيــش، يــارا ملحــم ويوســف الحلــو.

من املغناة

للخصــام يومــا  اللــه  دعانــا  مــا  “هكذا اإلنسان باإلميــان يسمـو 

وتعــايشـنــــا بحـــــب وانســجــــام فأقمنـا مسجـــًدا جــانب ديــر 

فريــد الوعــود  صــون  يف  والحــر  ما أخـلــف األردن يوًما وعـــده 

جديــد فهــو  الحــّر  ثبــات  إالً  ما من جديد تحت شمس زماننا 

وريــد والوريــد  ينضــب  هيهــات  الحـب يجــري يف وريــد ترابنــا 

نشيــــــد”. القصــور  لكــم  بقلوبنــا  من خيمــة شــًد اللـواء حبالهــا  



املهرجان باألرقام

عمــر  مــن  األوىل  الدســتة  تتــوج  أن  إال  عــّان  »وتــأىب 
مهرجــان املــرح العــريب باســمها، وأن تســكب عليــه مــن 
ــن  ــر ألحــام املرحي ــل عطرهــا، وتنســجه شــال حري جمي

ــرب«.  الع
إساعيل عبدالله، األمن العام للهيئة العربية للمرح 

ــي تشــر إىل  ــة الت ــا اللغ ــام، باعتباره ــة األرق لنتحــدث بلغ
مواطــن الحركــة، ويف هــذا املهرجــان بالــذات األرقــام بــكل 
ــة  ــى أن الطريق ــدل ع ــيقة ت ــة رش ــدث بلغ ــا تتح عفويته
التــي تنتهجهــا الهيئــة العربيــة للمــرح هــي طريقــة 

ــه. ــي برمت ــل الفن ــور العم ــح تط ــب يف صال ــة تص بنائي
يشــهد املهرجــان 9 عــروض يف مســار الجائــزة و٦ عــروض يف 
مســار املهرجــان تقــدم نفســها عــى مســارح مدينــة عــّان 
وفضاءاتهــا الثقافيــة، 16 لجنــة اتجهــت للعمــل هنــا يف 
عــان وأكــر مــن 200 فــرد مــن كتيبــة النجــاح يتواجــدون 
طــوال الوقــت مــن أجــل توفــر كل مــا يحتاجــه املرحيون. 
أكــر مــن 650 مرحيًــا عربيًــا حــروا ليكونــوا هنــا يف هذه 
التظاهــرة األهــم، مســاحة املثاقفــة هنــا متســعة، الربامــج 
ــا  ــكرًا مرحيً ــان معس ــذا املهرج ــن ه ــل م ــة تجع املصاحب
ــك أن  ــا، ول ــرح يوميً ــن امل ــاعة م ــة، 14 س ــق الدهش فائ

ــوا.. تتخيل
تخيلــوا مــا ســيحمله معــه املرحــي حــن مغــادرة عــان، 
بطبيعــة الحــال الفنــان دائــم البحــث والتســاؤل، يحقــن كل 

هــذا الوجــود بحقنــة يقظــة جــادة ..
تســع نــدوات تطبيقيــة، 12 مؤمتــرًا فكريًــا بواقــع مؤمتريــن 
يوميًــا مبعــدل 4 ســاعات يوميًــا و بإجــايل ٢٤ ســاعة 
بالضبــط بهــا رشوحــات ومرافعــات وأطروحــات متجــددة.

نحــو 25 مؤمتــرًا صحفيًــا بواقــع ســاعة لــكل مؤمتــر، وأكــر 
مــن 20 عنوانـًـا مرحيًــا مطبوًعــا يف 2019 و أكــر مــن 200 
عنــوان إلصــدارات الهيئــة العربيــة للمــرح حــرت ضمــن 

معــرض للكتــاب يف املركــز الثقــايف امللــي.
ثــاث مســابقات اتجهــت للشــباب، تشــر لنتاجهــم وتفتــح 
ــة، ٩  ــم بعناي ــح طريقه ــم مام ــم له ــاًدا ترس ــا ج ــم أفًق له
للكبــار  املرحــي  )النــص  املســابقات  بجوائــز  فائزيــن 
ــن يف كل  ــي(، 3 فائزي ــث العلم ــابقة البح ــال ومس ولأطف

ــة ــة املهم ــات اإلبداعي ــن االتجاه ــاه م اتج
عــرة مكرمــن تقــدم لهــم الهيئــة العربيــة للمــرح باقــات 
حــب ووفــاء، ليقينهــا التــام بــأن هــذه األســاء اســتطاعت 
أن تجعــل مــن املــرح األردين نافــذة حقيقيــة ودالــة عــى 

إنســان األردن ومبدعيــه.
بعــد هــذا كلــه، أجــد أنــه مــن املنطقــي أن نبتهــج بالــكادر 
املرحــي الــذي يصنــع اإلرادة بــكل أشــكالها، وختاًما، شــكرًا 
ــون  ــا لتك ــاهمت بجهوده ــي س ــة الت ــكل األذرع الثقافي ل

هــذه الــدورة معمــًا لأســئلة ومشــغًا للتجديــد..
 وكل عام ومرحنا العريب بألف خر.. 

  إبراهيم احلارثي - السعودية
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وزير الثقافة د. باسم الطوييس واألمن العام للهيئة العربية للمرح إساعيل عبدالله يتوسطان املكرمن
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ــد دغســني خــال املؤمتــر الصحفــي للحديــث  ــال املخــرج التونــي ولي ق
عــن مرحيتــه “ســاء بيضــاء” املشــاركة ضمــن عــروض مهرجــان املــرح 
ــة  ــاج فرق ــن إنت ــرض م ــذا الع ــه ه ــرة، إن ــة ع ــه الثاني ــريب يف دورت الع

ــية. ــة التونس ــؤون الثقافي ــن وزارة الش ــم م ــتينو” بدع “كاندس
وأضــاف دغســني أن هــذه املشــاركة يف املهرجــان، وهــي الرابعــة لــه، أمــر 
مهــم بالنســبة ملســرة الفرقــة ولهــذا العمــل أيضــا، لكونهــا تفتــح املجــال 
ــاركن يف  ــن املش ــن واملبدع ــربات واملرحي ــن الخ ــتفادة م ــاع واالس لاط

هــذه التظاهــرة الفنيــة النوعيــة.
وأوضــح دغســني أن “ســاء بيضــاء” تنــدرج يف إطــار بحثــي يهــم الفرقــة 
التــي انطلقــت عــام 2011 وقدمــت العديــد مــن األعــال، منهــا “انفات” 

و”التفــاف” و”املاكينــة” و”ثــورة دونكيشــوت” و”شــياطن أخــرى”.
ــا  ــا يف عمقه ــة، ولكنه ــا تجريبي ــدو يف ظاهره ــة تب ــار إىل أن املرحي وأش
ــة وكل  ــة والبابلي ــاطر اإلغريقي ــن األس ــبر وم ــن شكس ــراً م ــتلهم كث تس
ــط،  ــايل منظب ــي ج ــع مرح ــام، بطاب ــكلها الع ــطورة يف ش ــم األس ــا يه م

وبتمثيــل وأداء مختلــف.
واعتــرب أن تجربــة “ســاء بيضــاء” مختلفــة بالنســبة لفريــق العمــل، ألنهــا 
تعاملــت مــع نــص ال يشــبه النصــوص التــي عملــت عليهــا الفرقــة ســابقا.

ــة “ســاء بيضــاء” تعطــي  ــاري إن مرحي ــر العي ــل من ــدوره، قــال املمث ب
ــس  ــي لي ــة والتشــكيلية الت ــرات الجســدية واللغوي ــاء التعب ــا بصف انطباع
لهــا أبعــاد ميكانيكيــة وادعائيــة، الفتــا إىل أن الفريــق وجــد نفســه خــال 
ــى  ــرض ع ــاالت يف أول ع ــبب االرتج ــب بس ــض التع ــا  ببع ــل محم العم
الخشــبة، مبينــا أن مــا كان ينقــذ املوقــف دامئــا هــو حســن االســتاع إىل 

ــه. ــد املخــرج أن يقول ــا يري الحــركات الجســدية وإىل م
أمــا املمثلــة أمــاين بلعــاج فقالــت إنهــا ســعيدة باملشــاركة يف هــذه 

املرحيــة، معتــربة أن ذلــك يشــّكل محطــة مهمــة لفريــق العمــل. 
وأضافــت أن الفرقــة تســعى بأعالهــا للوصــول إىل املشــاهد براكــم 
التجربــة، وأن ظــروف العمــل والطاقــة والجهــد والتناغــم والتفاهــم لفريــق 

ــا. ــرض مرابط ــت الع ــل جعل العم
ــه  ــص “ســاء بيضــاء”، إىل أن ــف ن ــه مؤل وأشــار املخــرج دغســني، بوصف
مييــل للكتابــة لكونــه بــدأ أدبيــا منــذ صغــره، كاشــفا أنــه يكتــب القصــة 
قبــل دخولــه عــامل املــرح الــذي وجــده محمــا بالروايــة والشــعر فــارس 

فيــه نفــوذه ككاتــب.
ودار حــوار حــول داللــة االســم “ســاء بيضــاء”،  وقــال دغســني يف هــذا 
الســياق إن العنــوان دامئــاً مبتــدأ، ومــا يــأيت بعــده هــو الخــرب، مضيفــا أن 
ــه أن الســاء  ــة، فاملتعــارف علي ــد تكــون ســاء متخيل “ســاء بيضــاء” ق
ــاء  ــون الس ــرة أن تك ــاءت فك ــذا ج ــرة، له ــل للصف ــراء متي ــاء أو حم زرق

ــا مفتوحــا للتأويــل. بيضــاء لتغــدو باب
وحــول احتفاظــه بفريــق العمــل نفســه الــذي شــارك يف عــروض ســابقة، 
ــم  ــا تفاه ــي، وبينن ــرب الفن ــم الت ــب، ث ــن الح ــر م ــا الكث ــال: “بينن ق

ــاز”.  ــهل اإلنج ــا يس ــس، م وتجان
وأوضحــت بلعــاج يف هــذا الجانــب أن املــرح قائــم عــى العمــل 
الجاعــي، وتوليــد األفــكار والتطــور مــع املجموعــة، ولكــن هــذا “ال مينــع 

ــايس”. ــق األس ــب الفري ــدة إىل جان ــارص جدي ــول عن دخ
وحــول الدعــوات ملــوت املؤلــف يف مــرح مــا بعــد الحداثــة، قــال 
دغســني: “خصوصيــة املــرح منــذ اإلغريــق إىل اليــوم خصوصيــة فارقــة، 
ــن  ــينا والف ــتوعب الس ــّي ليس ــع املرح ــه تدف ــت نفس ــا يف الوق ولكنه
التشــكييل والهندســة والســينوغرافيا والغنــاء واملوســيقى والرقــص.. وهــو 

ــرى”  ــون األخ ــارض يف الفن ح

مؤتمر صحفي عن مسرحية »سماء بيضاء«
.. نص ال يشبه النصوص
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 أخوايت إخويت، 
أيتها الصديقات، أيها األصدقاء، 

ســعدُت بالدعــوة الكرميــة لحضــور فعاليــات الــدورة 12 املهرجــان 

املــرح العــريب، هنــا يف عــّان يف اململكــة األردنيــة الشــقيقة. 

ــن  ــة م ــربت هــذه الدعــوة فرصــًة للحضــور ضمــن كوكب ــد اعت وق

ــة  ــريب، ملواكب ــل املرحــي الع ــن يف الحق ــات واملبدع خــرة املبدع

ُمســتجّدات اإلنتــاج املرحــي يف الســاحة العربيــة بــكل مــا مييــزه 

واإلخــراج  واالقتبــاس  والرجمــة  التأليــف  يف  اجتهــادات  مــن 

والتشــخيص والتقنيــات الفنيــة والجاليــة. وللتفاعــل اإليجــايب 

الُْممــَنَ مــع دعــوة املهرجــان التــي رشفتنــي كضيفــة رشف وكفنانــة 

ــرب.. ــن املغ ــة م ــة عربي مرحي

ــز  ــة يف املنج ــن الثق ــداً م ــاً ومزي ــاً صادق ــي أم ــة مع ــت حامل جئ

الــذي تراكمــه الهيئــة العربيــة للمــرح يف الشــارقة عــرب مختلــف 

العواصــم العربيــة. وإين ألعتــز بربنامــج هــذه الــدورة املتنــوع الــذي 

يُعــرب، بالقــّوة وبالفعــل، عــن أّن »املــرح ُمعّمــل لأســئلة ومشــغل 

للتجديــد«. تجديــد روح العمــل املرحــي العــريب وتوســيع آفاقــه 

ورهاناتــه. 

ــة املقرحــة يف هــذه  ــوه بالعــروض املرحي وأّوُد بالخصــوص أن أن

الــدورة، بعناوينهــا وتجاربهــا وأســائها الجديــدة، وكــذا بالنســخة 

التاســعة مــن جائــزة حاكــم الشــارقة الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي ألفضــل عمــل مرحــي للعــام 2019، واملؤمتــر 

الفكــري الــذي اختــار املنظمــون أن يركّــز عــى جّدلِيّــة املســاءالت 

العلميــة والعمليــة التجاربنــا املرحيــة. هــذا فضــا عــن فعاليــات 

ــة  ــث يف التجرب ــق البح ــدة تعّم ــورات جدي ــدور منش ــرى، وص أخ

املرحيــة العربيــة. 

والواقــع أن هــذا املهرجــان الــذي يحتضنــه األشــقاء يف األردن بكــرم 

وإســهام خــاق، مــا كان لــه أن يتحّقــق دون هــذه الــروح الوثابــة 

لســمو األمــر الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي الــذي يحــرص 

شــخصيّاً - كــا أعرفــه - عــى أن تتواصــل دورات املهرجــان بالــروح 

ــب ومراكمــة اإلبداعــات  ــر والتجري ــد والتطوي نفســها مــن التجدي

والعطــاءات الجديــدة. 

ــه  ــو نفس ــرِط ه ــريب يَْنَح ــؤويل ع ــن مس ــب م ــك بالغري ــس ذل ولي

ــة،  ــة الثقافي ــر واملارس ــداع والتفك ــي ويف اإلب ــف املرح يف التألي

وينشــغل مبــا ينشــغل بــه زمــاؤه وأشــقاؤه مــن املبدعــن املرحين 

ــر يف  ــاه والتقدي ــرة باالنتب ــارة جدي ــي إش ــا يُعط ــو م ــرب. وه الع

ــة.  الســاحة السياســية العربي

أحيــي ُســُمّو الشــيخ القاســمي، واألصدقــاء يف الهيئــة العربيــة 

للمــرح يف الشــارقة، وأحيــي أيضــاً أشــقايئ يف املــرح األردين، 

وكافــة زميــايت وزمــايئ مــن الحضــور الكــرام يف هــذه الــدورة التــي 

ــد  ــة باملزي ــق حافل ــق عــى طري ــا كامــل النجــاح والتوفي ــى له أمتن

ــه  ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــم الخــاق. والســام عليك ــن الراك م

كلمة الفنانة ثريا جران - املغرب

كانت الفنانة املبدعة املمثلة املغربة، وزيرة 
الثقافة السابقة السيدة ثريا جربان قد شدت 

العزم  لتحضر فعاليات الدورة 12 ملهرجان املسرح 
العربي بالعاصمة األردنية عمان ملبية دعوة الهيئة 
العربية للمسرح ودعوة املسرحيني األردنيني الذين 

تعزهم وتكن لهم وافر التقدير ونداء اخلشبة التي 
تأسرها بغوايتها وسحرها. غري أن الظروف شاءت 

إال أن حتول بينها وبني احلضور بيننا ملواكبة فعاليات 
نسخة عمان، حيث جرت الرياح مبا ال تشتهيه 

الطائرة التي استقلتها السيدة ثريا بالفعل.. فعادت 
أدراجها بسبب عطل تقني...

مل تساعدها الظروف الصحية على حتمل ثقل 
الوقت واالنتظار.. غري أنها أبت إال  أن تبعث بكلمة 
حتية، كلمة مودة، كلمة حمبة، كلمة كرمية تعرب 

فيها عن سعادتها بالدعوة واعتزازها بتجديد روح 
العمل املسرحي العربي وتوسيع آفاقه ورهاناته. 

إعتذار وحتية
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قــال املخــرج د. عبــد اللــه العابــر إن مرحيــة »صبخــة« أُنتجــت 

لتعــرض يف الــدورة الثالثــة مــن مهرجــان الخليــج الــذي تحتضنــه دولــة 

ــب  ــا صاح ــل به ــي تكّف ــدورة الت ــي ال ــدة، وه ــة املتح ــارات العربي اإلم

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، مضيفــاً: »لــوال 

صاحــب الســمو ملــا كان العــرض موجــوداً، واســمحوا يل هنــا أن أشــكر 

فرقــة مــرح الخليــج الذيــن منحــوين ثقتهــم وأشــكر املمثلــن وطاقــم 

العمــل فــرداً فــرداً”.

العابــر بــّن أن مرحيــة “صبخــة” هــي “عمــل تــرايث باللهجــة الكويتيــة 

املحليــة، ومشــاركتنا مــن خالهــا يف مهرجــان عــريب مهــم وجامــع، 

تعكــس رغبتنــا التعريــف براثنــا الكويتــي وبلغــة التواصــل اليوميــة يف 

ــا”. بلدن

وحــول املشــاركن قــال العابــر إن “منهــم مــن يحمــل درجــة الدكتــوراه 

ــون  ــايل للفن ــد الع ــود املعه ــود لجه ــه يع ــذا كل ــون وه ــم محرف ومنه

ــوم  ــد والي ــاً يف املعه ــت طالب ــي كن ــرف أنن ــت، وأت ــة يف الكوي املرحي

ــا أســتاذ فيــه”. هــا أن

ــوم  ــح أن مفه ــة، أوض ــورغ املرحي ــغ درامات ــاين صائ ــل القحط د. فيص

ــرح  ــاً يف امل ــزال ملتبس ــا ي ــه م ــح علي ــتغال الصحي ــورج واالش الدرامات

العــريب. يقــول القحطــاين: “عندمــا عــرض الدكتــور عبــد اللــه عــيّل النــص 

ــن يصطــدم مــع  ــه ل ــه لســبب بســيط أن ــارشة االشــتغال علي ــُت مب قبل

نرجســية املخــرج”. 

ــن العاملــن يف  ــر ب ــد مــن وجــود “توافــق كب ــه ال ب ــرى أن القحطــاين ي

ــال خــارج هــذا  ــبيل املث ــى س ــل ع ــي، ألن وجــود ممث ــل إبداع أي عم

التجانــس ســيجعل العمــل مختــاً ومفتقــراً إىل التجانــس املنشــود 

واالنســيابية الروريــة إلنجاحــه”.

ــون  ــا يك ــة عندم ــورج رضوري بخاص ــود الدرامات ــاين »وج ــال القحط وق

املخــرج وهــو نفســه املؤلــف، ففــي هــذه الحالــة يصبــح وجــوده أكــر 

ــة”. أهمي

 وعــى الدراماتــورغ، بحســب القحطــاين، أن “ميســك العصــا مــن الوســط، 

بحيــث ال يطغــى دور املخــرج عــى دور املؤلــف”.

ــاء الربوفــات  ــد ويعــّدل أثن ــر يعي ــه العاب ــد الل القحطــاين كشــف أن عب

ــوالً إىل  ــة، وص ــون غائب ــد تك ــوراً ق ــر أم ــة التحض ــافنا يف مرحل “الكتش

ــة”. ــة مرضي ــج نهائي نتائ

مــن جهتــه قــال د. فهــد املــذن مصمــم الصــورة واملابــس يف املرحيــة، 

ــق  ــن أعضــاء الفري ــة رضوري ب ــم يف الرؤي ــق الجــايل والتناغ إن التواف

ــور  ــق الديك ــاً فري ــي، خصوص ــرض مرح ــاز ع ــى إنج ــل ع ــذي يعم ال

واإلضــاءة واملوســيقى، رائيــاً أن هــذا التناغــم ســينتج عنــه “حكــاً 

ــة”.  ــة ناجح ــة مرحي ــاً فرج وحت

ــال  ــة” ق ــرض “الصبخ ــا يف ع ــي اعتمده ــم الت ــلوبية التصمي ــول أس ح

ــر  ــاء بخطــوط حــادة، وهــو األم ــم األزي ــذن: “اشــتغلت عــى تصمي امل

نفســه الــذي طبقتــه عــى نقــاط اإلضــاءة، كــا اســتعنت بالــراث 

الكويتــي واســتخدمت مفــردات مــن حيــاة النــاس اليوميــة موجــودة يف 

ــواب”. ــبابيك واألب ــل الش ــا مث ــوت جميعه البي

يف مداخلــة لــه، قــال الفنــان غنــام غنــام إن املتابــع للمشــهد املرحــي 

ــرق، أو يف  ــق إدارة الف ــواء يف منط ــاماً س ــّوراً ش ــظ “تط ــي يلح الكويت

ــا  ــل لواءه ــدة يحم ــات جدي ــاك إبداع ــروض، وهن ــة الع ــق صناع منط

شــباب املــرح الكويتــي”. 

غنــام ختــم بالقــول إن “حــراكاً مهــاً يف الــرؤى الجاليــة يشــهده 

املــرح الكويتــي، وجــرأة يف االشــتباك مــع الواقــع” 

مؤتمر صحفي حول المسرحية الكويتية 
»الصبخة«.. ظالل التناغم
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فاضــل  املرحــي  عــى  الحضــور  تعــذر 
الجعايبــي والفنانــة جليلــة بــكار بســبب 
ظــروف قاهــرة ســتحول دون مشــاركتها 
يف فعاليــات املؤمتــر الفكــري للــدورة الثانيــة 
مشــاركتها  مربمجــا  كان  حيــث  عــرة، 
و  الفنيــة  »التجربــة  تهــان  مبداخلتــن 
»فاميليــا«    2019  –  1976 الفكريــة 
والتــي كان مزمــع تنظيمهــا يف اليــوم الثالــث 
ــتدير  ــت س ــر 2020. وكان ــن  13 يناي االثن
الفنانــة األردنيــة  تلــك  الفكريــة  الجلســة 

مصطفــى. أســاء 

املخــرج املرحــّي فاضــل الجعايبــي هــو 
مديــر عــام للمــرح الوطنــي يف تونــس حاليا، 
وتعتــرب أعالــه املرحيــة عامــات فارقــة 
يف املشــهد املرحــي العــريب. قــدم رفقــة 
ــة  ــكار أعــاال مرحي ــة ب رفيقــة عمــره جليل
الثانينيــات واســتمرت  عديــدة بــدأت يف 
اليــوم.. مثــل مرحيــة »فاميليــا«،  حتــى 
خاصــة«،    »ســهرة  »خمســون«،  »جنــون«، 
»يحيــى يعيــش«، »خــوف«، »عنــف«... وهــو 
أحــد مؤســي فرقــة »املــرح الجديــد«. 
ــه  ــن مرحيات ــا أخــرج للســينا بعضــا م ك

 2006 كمرحيتــه »جنــون« يف 

تعّذر حضور الجعايبي وبّكار عن المؤتمر الفكري
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..وحضر امُلكّرم العاشر
ظهر يوسف الجمل مبساعدة ابنه عى خشبة املرح.

يتكئ عى مشوار فني طويل، وأياٍد امتدت تخفف األمل.
ظهر الجمل، 

وقف عديدون يراقبون وصوله إىل منصة التكريم. نظرات قلق سبقت مسارعة 
الزملء إلسناده.

حرض املُكرّم العارش، وانضم إىل رفاق رحلته الفنية واإلنسانية. 
اختلف البعض معه أو اتفق، كان اسًا، وعلًا بن رّواد الدراما األردنية، وما 

يزال.
حرض الجمل،

حرض وسط جال يغمره باملحبة.. بعد غياب.
حرض الجمل، 

خطف »رجفة« قلوب استعادت حضوره 
القديم يف الفن.

 مع باسم الدلقموين، حاتم السيد، نبيل نجم، 
 حابس حسن، نادرة عمران، مجد القصص، 

 عبد الكامل الخليلة، عبد الكريم القواسمي 
وخالد الطريفي، وقف الجمل،

 ووقف عديدون يتأملون تحيته املرحية.
اكتمل العدد،

       ومن يغيب.. ال يغيب.
الصحفي ماهر العريف
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يحلــو لنقــاد وباحثــي املــرح العــريب أن يتعاملــوا معــه ومــع نتاجــه اإلبداعــي نصــا وعرضــا كــا 
يتعامــل املؤرخــون مــع التاريــخ توثيقــا وتحليــا، مــن حيــث اعتبــار املنعطفــات التاريخيــة الحــادة 
ــدادا  ــا امت ــة له ــود الاحق ــنوات والعق ــرب الس ــام ال تعت ــاط ع ــورات نق ــزوات والث ــروب والغ كالح

للســنوات والعقــود التــي ســبقتها..

مــن هــذا املنطلــق يعتقــد مرحيــون عــرب كــر أن املــرح العــريب عمومــا بعــد مــا ســمي بثــورات 
الربيــع العــريب ليــس امتــدادا للمــرح العــريب الــذي ســبق هــذه )الثــورات( وال اســتكاال ملســرته 
بــل يعتربونــه حالــة مرحيــة قامئــة بحــد ذاتهــا بأشــكالها الفنيــة ونصوصهــا وتجلياتهــا الفكريــة 
األمــر الــذي يحمــل املبدعــن املرحيــن العــرب مــن كتــاب ومخرجــن مســؤولية مضاعفــة لجهــة 
احساســهم بــأن عليهــم بــذل املزيــد مــن الجهــود يك يرتقــوا إىل مســتوى املســؤولية التــي حملهــم 

اياهــا النقــاد والباحثــون العــرب عندمــا اعتربوهــم فاتحــة عــر مرحــي عــريب جديــد.

ــكا  ــرة ش ــات املبتك ــن االقراح ــد م ــوا املزي ــرب أن يقدم ــن الع ــى املرحي ــا كان ع ــن هن      م
ومضمونــا حتــى يجــاروا تطلعــات النقــاد والباحثــن لكــن مثــة العديــد مــن القضايــا تقــف حجــر 
عــرة يف وجــه هــذه االقراحــات أهمهــا أن املفاهيــم واملصطلحــات التــي مــن املفــرض أنهــا تشــكل 
اليــوم دعامــات هــذه االقراحــات مازالــت تفتقــر لتحديــد معناهــا الــذي يختلــف ليــس بــن بلــد 
عــريب وآخــر فحســب بــل وداخــل البلــد العــريب الواحــد بــن مدينــة وأخــرى او بــن حــي وآخــر يف 
كثــر مــن األحيــان.. فمصطلحــات مثــل الثــورة والحريــة عــى ســبيل املثــال مازالــت مصطلحــات 
ــتقر كان  ــذا املس ــدت ه ــإن وج ــة ف ــى األرض العربي ــتقرا ع ــا مس ــد له ــاء ومل تج ــبح يف الفض تس
عبــارة عــن مســتنقع آســن ال حيــاة فيــه وال روح... وهــذه املصطلحــات كــا تربــت عليهــا أجيــال 
ــام ٢٠١١  ــن الع ــداء م ــذري ابت ــكل ج ــا بش ــا ومعانيه ــت مفاهيمه ــبعينيات انقلب ــتينات والس الس
فالثــورة التــي كانــت حلــا ورديــا يف العقــود املاضيــة كالثــورات ضــد االســتعار أو الثــورات ذات 
ــة  ــة االجتاعي ــن العدال ــو جــزء يســر م ــق ول ــت تحقي ــي حاول ــي التحــرري الت ــع االجتاع الطاب
انقلــب مفهومهــا اليــوم لتصبــح شــكا مــن أشــكال الفــوىض وتعميــم الجهــل والتشــدد مبختلــف 
ــوم ان  ــى املواطــن العــريب الي ــس مزعجــة يتمن ــة إىل كوابي ــم النبيل ــك املفاهي ــب تل أشــكاله لتنقل

يصحــو منهــا ويعــود الزمــن بــه إىل الــوراء يك يتجنبهــا بعــد أن ملــس اخطارهــا وعــاىن وياتهــا

العــريب حتــى العــامل  لواقــع  إعــادة قــراءة جديــدة  اليــوم بحاجــة إىل  العــرب   املرحيــون 
ــدرون  ــدرون أو ال ي ــث ي ــن حي ــهم م ــدوا أنفس ــي وج ــالة الت ــا يف الرس ــي قدم ــن امل ــوا م يتمكن
 مكلفــن بإيصالهــا كــا كانــت مهمــة ســاعي الربيــد أيــام الرســائل الورقيــة.. ويــا ويلهــم إن

اخطأوا العنوان 

جوان جان 
سوريا

المسرحيون العرب و»الربيع األسود«


