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نشرة
 مهرجان المسرح

العربي
12 العدد الرابع، االثنين 13 كانون الثاني / يناير 2020

إعالن
نظرا لإلزدحام الذي تعرفه شوارع عمان 

والذي أثر على متابعة العروض

تعلن إدارة املهرجان أن مواعيد العروض 
ستصبح ابتداء من يوم اإلثنني
13 يناير 2020 على الشكل التايل :

العرض األول مبسرح احلسني
يف الساعة 16:00 عصرا

العرض الثاين مبسرح الشمس
يف الساعة 18:00 مساء

ويعاد يف الساعة 20:00 ليال

العرض الثالث مبسرح هاين صنوبر
يف الساعة 19:30 مساء

ويعاد يف الساعة 21:15 ليال.

الصورة واألســطورة فــي تجربة مختبر الرحالة المســرحي

مركــز اإلبداع.. من االرتجال إلــى تكاملية الفنون

خرافة 
مواجهة ســؤال الحياة والموت

كيميا 
الحيــاة في ثالثة أمتار 

لنمس ا
كوميديــا فن الحلقة
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هيئــــة التحريـــر

أحمد الطراونة
رئيس التحرير

حسني نشوان
مدير التحرير

جمال عياد

نضال برقان

محمد املعايطة

محمد جميل خضر

محمود الداوود

رياض أبو زايدة

جعفر العقيلي

عبداجلبار خمران

التصميم واإلخراج الفني:
أحمد زلوم

بسام حمدان

فريق التصوير الفوتوغرايف:
عيسى أبو عثمان

سامي الزعبي
اشرف حسن

فيسبوكيات
الثانية عشرة من الدورات نشرة

 مهرجان المسرح
العربي

12 العدد الرابع، االثنين 13 كانون الثاني / يناير 2020

وملدننـــا ان تعتمـــد علـــى صناعـــة املســـرح.. وعمـــان االن مصنـــع التجـــارب ومنصـــة 
اللقـــاء.. الـــى ســـاعة متاخـــرة والنقـــاش ال ينتهـــي بانتهـــاء النـــدوة .. بـــل يســـتمر 
ـــطورة  ـــوح باالس ـــر يل ـــث املباش ـــدق.. والب ـــة الفن ـــم واروق ـــاء املطع ـــى فض ـــد ال وميت
يف جتربـــة الرحـــال... ويف قاعـــة املؤمتـــرات الصحفيـــة يجلـــس ســـفير مـــع الوفـــد 
املســـرحي للبلـــد الـــذي ميثـــل جتـــارب الوطـــن وابداعـــات شـــبابه... املؤمتـــرون 
مـــن طينـــة الكبـــار موســـوعات معرفيـــة متنقلـــة.. ثـــم هبـــوط اضطـــراري لشـــرب 
قهـــوة بســـكر املســـرح وحـــاوة االبـــداع ... يف مـــكان غيـــر بعيـــد شـــباب مســـرح 
جامعـــة رفقـــة املعلـــم الكبيـــر ... واملـــدرج الرمانـــي يشـــهد علـــى الفراشـــات توجـــه 

ـــدع... ـــق املب ـــكر الفري ـــة و ش ـــة احملب تخي



نشرة مهرجان المسرح العربي
الدورة 12
10 - 16 كانون الثاني / يناير 2020

3

اقتبــس املجتمــع العــريب مــن محيطــه إىل خليجــه الشــكل الغــريب للمــرح. ذلــك القالــب الفنــي الــذي 

ــى  ــا« ع ــع يف »تياتراته ــي اطّل ــا الت ــن إيطالي ــه م ــد رجوع ــام 1847م بع ــاش ع ــارون النق ــا م ــه إلين نقل

العــروض األوبراليــة. فأخــذ عــن الغــرب فضــاء العــرض املرحــي. وعندمــا اختــار بيتــه ليعــرض مرحيــة 

»البخيــل«، نظمــه عــى الشــكل الــذي رأى عليــه املســارح األوروبيــة، ووضــع املرايــا يف مدخــل البيــت دون 

أن يتســاءل عــن وظيفتهــا.

ــاء  ــمني: فض ــل إىل قس ــاء املدخ ــل فض ــق إال بفص ــن لتتحق ــي« مل تك ــوره »النق ــن منظ ــة م أي أن الفرج

ــريب، حــد وضــع  ــه استنســاخ أمنــوذج الفضــاء املرسحــي الغ ــغ ب للمشــاِهدين وفضــاء للمشــاَهدين. وبل

ــا. ــث ال حاجــة له ــا حي ــة، فألصقه ــوازم املــرسح الرضوري ــن ل ــا م ــن، متوهــا أنه ــرة للملق حف

هــذا التوهــم يلخــص كثــرا مــن تصوراتنــا حــول املفــردات واملفاهيــم املرسحيــة التــي يظهــر أنهــا بحاجــة 

ــه إبداعــات مخرجــني  ــت إلي ــدة عــا وصل ــة بعي ــا املرسحي ــا.. وإال فســتبقى تنظراتن إىل مراجعــة دالالته

شــباب تجــاوزوا الكثــر مــن األســئلة املرسحيــة التقليديــة..

بعودتنــا إىل النقــاش، نجــده وقــد حــاول جاهــدا -كــا عــر يف خطبتــه قبــل عــرض »البخيــل«- أن يــرز ملــن 

ــا  ــاً إفرنجي ــاً وذهب ــاً أدبي ــة »مرسح ــة العربي ــة« يف مســار الفرجــة املرسحي ــك »اللحظــة التاريخي حــرضوا تل

مســبوكاً عربيــاً«. ومــن بــني األســئلة الكثــرة التــي ميكــن أن تســتقيص هــذا الطــرح، ســؤال الفضــاء كحيــز 

للفرجــة: هــل تســنى للنقــاش أن »يســبك فرجويــا« الفضــاء املرسحــي »اإلفرنجــي« عربيــا، بحيــث يتكــرّس 

ــتطاع  ــل اس ــر، ه ــا أك ــا يهمن ــل؟ وم ــوي أصي ــاء فرج ــري وفض ــكل تعب ــة كش ــر العربي ــدان الجاه يف وج

املرسحيــون العــرب عامــة أن يتجــاوزوا مــأزق اســتنبات األمنــوذج الغــريب للفضــاء املرسحــي؟ 

وســرا يف النهــج نفســه، هــل ســاءلنا املفاهيــم املرسحيــة التــي نوظفهــا يف مجالنــا الفكــري للقبــض عــى 

املعــاين والــدالالت النظريــة والتطبيقيــة؟

املــرسح ليــس هــو املــكان أو االجتــاع الــذي )تتفــرج( فيــه عــى يشء مــا. هــذا ابتكــر لــه شــعبنا كلمــة 

ــّم/  ــّدة واله ــن الش ــوص م ــة«: الخل ــى »فرج ــن معن ــم ع ــول املعاج ــاهدة. وتق ــة ومش ــة« أو رؤي »فرج

مشــاهدُة مــا يَُتســىَّ بــه. والفرجــة أيضــا: مــا يُتفــرج بالنظــر إليــه مــن الغرائــب. والنشــاط املرسحي نفســه 

كتعبــر فنــي قائــم بذاتــه، مل يطلــق عليــه اســم »فرجــة« )spectacle( إال إبــان القــرن 16 امليــادي مرتجمة 

يف اللغــات األوروبيــة عــن الكلمــة اإليطاليــة )Spettacolo(. فمشــيل كورفــان يشــر يف قاموســه املرسحــي 

ــات  ــاب ومصارع ــى ألع ــل ع ــرسح، ب ــى امل ــة ع ــا القدمي ــق يف روم ــن تطل إىل أن )Spectaculum( مل تك

ــة  ــم اللغ ــرح معج ــن املرسحــي. وي ــى الف ــق ع ــت تطل ــم تطــور اســتعالها إىل أن بات ــن الســرك. ث ف

 )Spectacle( »بالبنايــة، وكلمــة »فرجــة )Théâtre( »يــرح كلمــة »مــرسح )Littré( »الفرنســية »ليــرتي

مبــا نشــاهده داخــل هــذه البنايــة. فاملمثلــون يذهبــون إىل املــرسح ومعهــم َمــن يعملــون فيــه. والجمهــور 

الــذي يدفــع مثــن التذكــرة يذهــب إىل الفرجــة. 

لقــد اتســع مفهــوم »الفرجــة« ليشــمل العديــد مــن األشــكال التعبريــة والفنيــة مبــا فيهــا املــرسح، ومنهــا 

األوبــرا والرقــص والعــروض املوســيقية والســرك وفنــون الشــارع والفرجــات الشــعبية.. أي أن الفرجــوي بــات 

ــا ملــا يعــرض أمــام أنظــار متفرجــني. ومفهــوم الفرجــة  ــاره ينتمــي جوهري يشــمل كل مــا يــدرَك عــى اعتب

ــة، التنــاص،  ــا متعــددة وشــائكة مــن قبــل الســلطة، التاريــخ، األصال ــواء قضاي ــة وقــدرة عــى احت ــه قابلي ل

الذاكــرة، املقــدس، الوجــدان.. ميكــن اعتبــار الفرجــة، إذن، نبعــا النبعــاث الثقافــة ووســيطا يعكــس الثقافــة«.

ــة  ــاج إىل مراجع ــة تحت ــة والتطبيقي ــا الفكري ــا يف ندواتن ــة وتوظيفه ــا املرسحي ــح أن مفاهيمن ــذا يتض هك

ــة والقيمــة. ــة محــددة القيمــة والدالل ــداول العمل ــداول املفهــوم شــبيه بت ــل نظــري .. فت ــة وتأصي فكري

ــا إىل مــرسح يك ال تبقــى يف واد  ــف نحوله ــة.. فكي ــا مــن هــذه املعرف ــر مــن هــذا هــو بعــد متكنن واألك

ــا يف واد آخــر.. ــا إبداعي ــاب بلْورته ــل غي ــرزح تحــت ثق والخشــبة ت

عبد اجلبار خمران
املغــــــرب

كيف نحّول معرفتنا إلى مسرح..!



ــر  ــال مخت ــورة أع ــت باك ــي كان ــراب« الت ــة »أغ ــرق اىل مرسحي وتط

الرحالــة، وكان العــرض محاولــة لتطويــر النــص األجنبــي للتعبــر عــن 

القضايــا العربيــة مــن خــال نقلــه مــن بيئتــه اإلســبانية إىل الصحــراء 

العربيــة، إىل أن قــدم املختــر تجربــة مــرسح  الشــارع التــي كانــت بعد 

أن الحــظ الفجــوة بــن املــرسح والجمهــور حيــث كان هنــاك خشــية 

مــن دخــول املســارح الضخمــة واملتطــورة، كــا مل تتشــكل يف املجتمــع 

األردين عــادة ارتيــاد املســارح، حيــث   قــرر الرحالــة آنــذاك الخــروج اىل 

الشــارع  والذهــاب إىل الجمهــور لتقديــم عــروض يف الهــواء الطلــق.

وبــن حــرب أن  املختــر كان مــن أوائــل الفــرق املرسحيــة خاضــت 

تجربــة مــرسح املقهــى، حيــث قدمــت عروًضــا يف مقهــى الفينيــق 

ــة كان زمــان، وعــدد مــن املقاهــي يف وســط  الثقــايف، ومقهــى قري

ــم  ــن بينه ــاب وم ــن الكت ــدد م ــوص لع ــى نص ــاًدا ع ــان، اعت ع

ــاين. ــب الفلســطيني غســان كنف الكات

مرحلة األسطورة 

وأِشــار حــرب يف البيــان إىل أن انفتــاح املختــر عــى التجــارب 

املحليــة والعربيــة مــن خــال تعــاون الرحالــة مــع عــدد مــن الفــرق 

املرسحيــة واملخرجــن األردنيــن والعــرب، ومــن خــال املشــاركة يف 

عــدد مــن أعــال املخرجــن مثــل خالــد الطريفــي، جــواد االســدي، 

عــوين كرومــي، وهــذا مــا أّهــل الفرقــة للحصــول عــى العديــد مــن 

الجوائــز التــي حصــل عليهــا او حصــل عليهــا أعضــاء املختــر،  منهــم 

الفنانــة كفــاح ســامة التــي عــى حصلــت جائــزة التمثيــل النســايئ 

يف مهرجــان القاهــرة

وبعــد تقديــم العديــد مــن املرسحيــات منهــا »ملهــاة عــازف 

ــا«  ــة »نرفان ــة مرسحي ــث«، قدمــت الفرق ــا«، »مكب ــان«، »ميدي ك

ــة،  ــبه للفرق ــة بالنس ــة املرسحي ــرب رأس الحكم ــا ح ــي اعتره الت

ــة. حيــث شــكلت نقطــه تحــول جــذري يف عمــل الفرقــة املرسحي

الفكري   المؤتمر 
الصورة واألســطورة فــي تجربة مختبر الرحالة المســرحي

  رياض أبو زايدة 

واصل املؤمتر الفكري للمهرجان املسرح العربي جلساته لليوم الثاين على التوايل، وقدم اخملرج حكيم حرب اجللسة 
االوىل التي حملت عنوان الصورة واألسطورة يف جتربة خمترب الرحالة املسرحي البيان الفكري واملسرحي للمخترب.

حتدث حرب عن بدايات مسرح اجلوالة عام 1991، وحملت اسم خمترب الرحالة املسرحي كنوع من االمتداد لتجربة 
د.عبد الرحمن عرنوس  يف جامعة الريموك مطلع الثمانينيات، حيث تتلمذ حرب على يديه اكادمييا.
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وكشــفت مرسحيــة »نرفانــا« أن مــرسح الصــورة واألســطورة وعــى 

ــاًرا  ــق انتش ــه مل يحق ــه، اال ان ــه وســحرة وجال ــن أهميت ــم م الرغ

ــه عــن  ــش يف عزل ــة، وبقــي يعي واســًعا داخــل املجتمعــات العربي

الجمهــور واقتــر عــى املرسحيــن والنخبــه فقــط ألن مــرسح 

الصــورة ال يقيــم وزنًــا للكلمــة وال يقــدس النــص، ويعتمــد بشــكل 

كبــر عــى الصــورة والحركــة والحالــة، وهــذه  أمــور ال تلقــى قبــواًل 

ــكام  ــع الحــكايئ وال ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــة الت ــة العربي يف الثقاف

والشــعري والتقديــس الكامــل للنــص، لذلــك بــرع العــرب تاريخيًــا 

ــة والنحــت والتشــكيل، ويف املــرسح والنقــد. يف الشــعر والخطاب

مرحلة الواقعية

إىل ذلــك انتقــل مختــر الرحالة من املرحلــة االســطورية اىل الواقعية 

حيــث رافــق ذلــك  تأثــرات الربيــع العــريب التــي انعكســت عــى  

ــه رضوره  ــرسح الرحال ــر م ــدأ مخت ــا ب ــن هن ــة، وم ــة الفرق تجرب

وجــود نــوع آخــر مــن املــرسح ال يغــرق يف اإلحســاس الرتاجيــدي 

ــعبي  ــدي الش ــرسح الكومي ــة إىل امل ــت الفرق ــي فاتجه ــام املتلق أم

والجاهــري، حيــث خرجــت مرسحيــه »جنونســتان« التــي تجــري 

ــر إىل  ــة، وال تش ــع بصل ــت للواق ــة ال مت ــه افرتاضي ــا يف دول أحداثه

ــن  ــريب م ــامل الع ــاد يف الع ــرق إىل الفس ــث تتط ــان، حي ــكان وزم م

ــة وتحاكــم الفاســدين. ــة االفرتاضي خــال هــذه الدول

املرح الجوال 

ــام، وهــي مــروع  ــرة باالهت ــة جدي كــا تطــرق حــرب إىل تجرب

املختــر املرسحــي الجــوال، وهــو مــن مشــاريع وزاره الثقافــة حيــث 

كان حــرب صاحــب املبــادرة والفكــرة يف تقديــم ورش تدريبيــة  

عــى الدرامــا واملــرسح  للشــباب يف العاصمــة واملحافظــات بهــدف 

تجســر الفجــوة بــن الهــواة والفنانــن املحرتفــن.

ــادرة لتقديــم هــذه املواهــب اىل املشــهد  كــا ســعى صاحــب املب

الســجون  مبــرسح  تتصــل  أخــرى  تجربــة  مبصاحبــة  الثقــايف، 

ــن أهــم التجــارب عــى املســتوى اإلنســاين  ــا م ــا بانه ــي وصفه الت

واملرسحيــة لتدريــب الســجناء والســجينات عــى املــرسح والدرامــا. 

ــال  ــي، ق ــة املرسح ــر الرحال ــة مخت ــة لتجرب ــاءلته العلمي ويف مس

د.ريــاض الســكران/ العــراق حــول تشــكيل الفرضيــات الجاليــه يف 

ــة، إنهــا تعــد تجربــة  تجــارب حكيــم حــرب وفرقــه مــرسح الرحال

عفويــة، وفاعلــة يف املجتمــع خرجــت مــن فضــاء املــرسح التقليــدي 

اىل فضــاء آخــر، ونجحــت مــن خــال التواصــل مــع النــاس، 

ــة. ــات اجتاعي ــات ومعالج ــم موضوع ــم  بتقدي ــل معه والتفاع

وعــاد د.الســكران إىل بدايــة حكيــم حــرب ومشــاركة وتفاعلــه مــع 

الحــراك املرسحــي العراقــي بدايــة التســعينيات مــن خــال عــرض 

مرسحيــة »هاملــت« التــي  دخلــت إىل أماكــن مجهولــة يف املــرسح 

الفكري   المؤتمر 
الصورة واألســطورة فــي تجربة مختبر الرحالة المســرحي

وقدمــت طرًحــا جديــًدا، ورؤيــة إخراجيــة ســبقت زمانهــا باعتادها 

عــى املمثــل، والحــوار املختــزل، وتقنيــه األداء، واالقتصــاد يف النــص 

باتصــال الصــوره يف فضــاءات معنويــة تشــكلت مــن خــال املمثــل 

فقــط، وهــي مغامــرة جديــدة يف املــرسح العــريب.

جامليات األنساق

ــف أن  ــا«، وكي ــة »نرفان ــة مرسحي ــكران إىل تجرب ــح د.الس ــا أمل ك

املمثــل هــو الــذي أســهم يف بنــاء الجــو املرسحــي، وكيــف لعبــت 

األزيــاء دوًرا مهــًا يف البنــاء املرسحــي، ويف أبجديــات بنــاء املشــهد 

ــة، واملغامــرة.  املرسحــي كنــوع مــن االحرتافي

ورأى د.الســكران أن التجــارب بتنوعهــا وتعــدد اســاليبها واختــاف 

بأنســاق  فرضيــات جاليــة  عــى  وتاسســت  تشــكلت  رؤاهــا 

ــة تتداخــل مــع فضــاءات  ــان هــذه التجرب ــا ف ــة، ومــن هن مختلف

ــارص. ــرسح املع ــة يف امل ــارب العاملي ــا التج ــّرت به ــة ب جالي

مرح املقهى الشعبي 

وتســاءل د.الســكران حــول عــدم اعتــاد الفرقــة وحــرب مًعــا عــى 

النــص املرسحــي الجاهــز يف نصــوص العــروض املرسحيــة التــي 

ــلوب  ــت إىل أس ــا خضع ــة، أالّ أنه ــات الدراماتوجي ــت لعملي خضع

مرسحــه مــن جديــد وفــق اشــرتاطات فضــاءات الرؤيــة االخراجيــة، 

ــت  ــة وانتقل وانفتحــت عــى فضــاءات تجــاوزت الحــدود التقليدي

ــات والســجون  ــت الزنزان ــى الشــعبي ودخل ــن املــرسح اىل املقه م

ثــم فتحــت التجربــة )1992(عــى جيــل الشــباب مــن طلبــه 

ــرسح يف  ــدور امل ــن ب ــباب املؤمن ــن الش ــل م ــق جي ــدارس لخل امل

ــاة.  ــه الحي صناع

نشرة مهرجان المسرح العربي
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يف الجلســة الثانيــة ليــوم أمــس، مــن املؤمتــر الفكــري ملهرجــان املــرح العــريب، التــي حملــت عنــوان »مــن 

ــد  ــري خال ــي امل ــا املرح ــة كان عرابه ــة عملي ــى تجرب ــز ع ــم الرتكي ــون«، ت ــة الفن ــال إىل تكاملي االرتج

ــاهم يف  ــة، وس ــة الثقافي ــدوق التنمي ــن صن ــق ع ــذي انبث ــداع، ال ــتوديو اإلب ــز اس ــال مرك ــن خ ــال، م ج

الســنوات املاضيــة يف تخــرج الكثــر مــن املواهــب يف التمثيــل واإلخــراج، والكتابــة، واملوســيقى، والديكــور، 

وغرهــا مــن الفنــون.

يف بدايــة الجلســة، التــي أدرهــا الفنــان أحمــد رسور، مــن األردن، تحــدث الفنــان خالــد جــال عــن بداياتــه 

يف املــرسح الجامعــي فــرتة الثانينيــات، وهــو الــذي تخــرج منــه العــرات مــن كبــار النجــوم يف مــر، وعــن 

الجيــل الــذي تخــرج مــن هــذا املــرسح، وأصبحــت لهــم، اآلن، أعــال ســينائية وتلفزيونيــة، ومنهــم: أحمــد 

حلمــي، ومحمــد هنيــدي، وخالــد الصــاوي، وخالــد صالــح، ونــادر صــاح الديــن، وغرهــم، وكيــف تتلمــذ هــذا 

الجيــل عــى أيــدي أســاتذة كبــار، مثــل: كــرم مطــاوع، وســعد أردش.

وبــن أثــر الفنــان والدكتــور ســناء شــافع، الــذي كان لــه الفضــل يف دخولــه إىل املعهــد العــايل للفنــون املرسحية، 

إذ درس أربــع ســنوات، وكان األول عــى دفعتــه، ومــروع تخرجــه كان العــروض يف األماكــن التاريخية.

كــا أشــار إىل انعــكاس املنحــة الدراســية التــي ذهــب مــن خــال إىل أوروبــا، وتحديــدا إىل فرنســا وإيطاليــا، 

إىل أن عــاد منهــا، وأصبــح أصغــر مديــر تــوىل إدارة مــرسح يف الدولــة، وهــو مل يبلــغ الثاثــن مــن عمــره.

وأشــار إىل دراســته يف معهــد الفنــون والتقنيــات املرسحيــة يف أفنيــون الفرنســية، عــى يــد املخــرج جــرار 

ــص يف  ــم الن ــى تقدي ــفته ع ــد فلس ــذي تعتم ــوداء، ال ــلة الس ــرسح السلس ــدرس م ــذي كان ي ــاس، ال جي

 مــن االرتجال إلــى تكاملية الفنون
الفكري المؤتمر 

  رياض أبو زايدة - األردن



فضــاءات مختلفــة، وكيــف اســتفاد منــه يف عــدم التعلــق بشــاعة 

ــات. اإلمكان

ــا، يف مدينــة بروجــا، مــع املخــرج  وتحــدث عــن تجربتــه يف إيطالي

دانيللــو كرميونتــي الــذي كان يســتفيد مــن توافــد الطلبــة األجانــب 

ــس  ــل بنف ــا، وكان يعم ــه عرضــا مرسحي ــدم مع ــة، إذ ق ــى املدين ع

الطريقــة التــي يعمــل عليهــا اآلن، وهــي أن يُخــرج املمثــل مــا لديــه 

ــاة أو األحــام أو الطمــوح أو  ــات، ســواء يف الحي مــن طاقــة وإمكان

الفرحــة أو اللهجــات، ثــم يــأيت دوره كمخــرج يف مرحلــة هــي األهم، 

إذ يقــوم بتحويــل النــص إىل مــادة، ومــن ثــم يعيــد صياغتهــا بصــورة 

دراميــة مختلفــة، حيــث أن جمــع املــادة يشء وعمــل العــرض يشء 

آخــر، لذلــك تحتــاج هــذه املدرســة إىل مخــرج قــادر عــى الحبــك 

الدرامــي يف إطــار )الحدوتــة( ببدايــة ووســط ونهايــة العمــل.

 عــرض خــال الجلســة  للفكــرة التــي يقــوم عليهــا اســتوديو مركــز 

اإلبــداع يف التدريــب عــى املــرسح والتمثيــل والغنــاء واإللقــاء 

ــم  ــايل تقدي ــال، وبالت ــتعراض واالرتج ــرايف واالس ــر الفوتوغ والتصوي

ــة  ــلحون مبوهب ــم يتس ــة، وه ــاة الحقيقي ــباب إىل الحي ــؤالء الش ه

وأدوات متكنهــم مــن تقديــم أعــال فنيــة  يف املــرسح والتلفزيــون، 

الفتــا النظــر إىل أن مــا يقــوم بــه املركــز هــو صناعــة الفنان الشــامل.

وعــرض املخــرج جــال إىل مفهــوم االرتجــال يف مــرسح خالــد جــال، 

مبينــا أنــه أســلوب يف اكتشــاف، وإظهــار مهــارات املمثــل الشــامل، 

وتكثيــف اللحظــة الراهنــة يف درامــا غــر معــدة مســبقا، يتــم 

ــل  ــرتاتيجية التحلي ــوء اس ــخصياتها يف ض ــاد ش ــاء أبع ــا وبن تصنيعه

ــة. ــة كلي ــد والرتكيــب، وصــوال إىل رؤي والتولي

ــط  ــة الضب ــا عملي ــدأ بعده ــاء، تب ــل البن ــن يكتم ــه ح ــع أن وتاب

ــرال« األوىل،  ــة »الج ــة الروف ــى ليل ــتمر حت ــي تس ــح، والت والتنقي

التــي تعتــر الروفــة األوىل عــى األرض، عندهــا ومــع بــدء العــرض 

املرسحــي يقــول جــال إنــه يتوقــف عــن االرتجــال، حيــث أنــه أمام 

الجمهــور يعتــر النــص دســتورا وال يتغــر ال بالزيــادة وال بالنقصــان، 

ــة »قهــوة ســادة« التــي قدمــت أكــر مــن 360  ــا أن مرسحي ومبين

عــرض مرسحــي مل يجــر عليهــا أي تعديــل عــى النــص.

ــال كأداء  ــة االرتج ــاوز عملي ــداع تتج ــز اإلب ــة مرك ــال إن تجرب وق

ــاوز  ــدور يتج ــذا ال ــون، وه ــة الفن ــداف تكاملي ــق أه ــي لتحقي فن

ــت  ــي حاول ــورش الت ــك ال ــة أو تل ــب التقليدي ــدود ورش التدري ح

ــداع، ومل تفطــن لوجــود أهــداف أكــر  ــز اإلب ــد اســتوديو مرك تقلي

بكثــر مــن مجــرد تخريــج ممثــل يجيــد االرتجــال، أو ممثــل شــامل، 

ــويق  ــم، وتس ــة النج ــق صناع ــك ليحق ــدود ذل ــاوز ح ــر يتج فاألم

هــذه الصناعــة، والدخــول إىل تحديــات الســوق، وربــط االحرتافيــة 

بالهوايــة وإخضاعهــا إىل معادلــة صعبــة بــن العــامل والفــن، وبــن 

ــة واالحــرتاف. ــن الهواي ــارة وب ــة وامله املوهب

وتطــرق إىل أن تجربتــه يف االرتجــال- كــا شــار إليهــا النقــاد- ترتكــز 

عــى أنــه يجــب أن تجتهــد لتكــون يف قلــب األحــداث وتســتقر يف 

قلــب اللحظــة الراهنــة كليــا، وثانيــا يجــب أن تســعى إىل أن تكــون 

ــا يجــب أن توطــد نفســك  ــع نفســك كل الصــدق، وثالث ــا م صادق

ــب أن  ــا يج ــل، رابع ــى األق ــد ع ــخص واح ــع ش ــا م ــون صادق لتك

تعــرض عملــك االرتجــايل حتــى تتعــرف عــى رأي اآلخريــن وردود 

أفعالهــم ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية يف وهــذه رضورة لتطــور 

هــذا عملــك.

ــروف  ــان املع ــة، دور الفن ــال الجلس ــال، خ ــرج ج ــتعاد املخ واس

ــكيل  ــاوع يف تش ــرم مط ــذاك ك ــد آن ــدرِّس يف املعه ــا وامل تلفزيوني

مفهــوم االرتجــال لديــه، حيــث أنــه علــم طلبتــه، وهــو منهــم، عــى 

صياغــة هــذه املصطلــح بشــكل عمــي تطبيقــي، وقــد قادهــم هــذا 

االرتجــال املقبــول مــن أســتاذهم مطــاوع إىل التخــرج بتفــوق مــن 

املعهــد، بعــد أن كانــوا مازمــن لــه لســنوات.

الفنــان األردين أحمــد رسور أشــار يف بدايــة الجلســة التــي أدارهــا إىل 

أن خالــد جــال حقــق املعادلــة الصعبــة املطلوبــة يف املــرسح العــريب، 

التــي حققهــا الفنــان خالــد جــال يف مــر، مــن خــال تدريــب الهــواة 

والخــروج بأعــار فنيــة تلقــى إقبــاال لــدى املتلقــي ألشــهر.

ــداع  ــز اإلب ــاب املرك ــال بط ــد ج ــه خال ــن عاق ــدث ع ــا تح ك

ــة،  ــادة منهجي ــال إىل م ــول االرتج ــك تح ــة، وكذل ــة األبوي واملعامل

ــه. ــد ذات ــتقل يف ح ــن مس وف

كــا تحــدث عــرض مرسحيــه »قهــوة ســادة« التــي قدمهــا جــال يف 

عــان 2011، وكيــف تفاعــل النــاس معهــا، وتســاءل عــن الوصفــة 

الســحرية التــي ميتلكهــا خالــد جــال لجــذب الجمهــور.

ويف نهايــة الجلســة، تفاعــل الحضــور مــع الفنــان املرسحــي خالــد 

حــال، الــذي قــدم مترينــا تطبيقــا عــى كيفيــة تنفيــذ االرتجــال.
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انسحاق الفرد يف مواجهة سؤال احلياة واملوت، تلك هي املوضوعة األساسية لعرض )خرافة( 
حيث تتمسك الشخصية الرئيسية )امليت اليوم، املسمى قيد حياته ناجح ولد خضرا( بتأكيد أن 

الدنيا خرافة، كذبة، فيلم ماسط، سيناريو مكتوب بالصدفة...
مسار العرض ال يرتهن فقط بتأكيد ذلك، ولكن أساًسا باملسالك التي خطها العرض للتدليل على 

كون الدنيا جمرد كذبة.
 منذ مشهد االستهالل تطالعنا، وفق أداء حركي متناسق، شخصيات بلباس أبيض جتري يف كل 
االجتاهات بحًثا عن شيء ما ليتبني أنها بصدد مالحقة الشخصية الرئيسية، ويعرثون عليها لتبدأ 

جتربة احملاصرة إىل نهاية العرض.

خرافة.. 
هشاشــة الكائن في مواجهة ســؤال الحياة والموت

  محمد بهجاجي - املغرب
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 خــال كل ذلــك ترتســم تشــكيات ضوئيــة 

ــا يف مقــرة، وأن رصاصــة طائشــة  ــد أنن تفي

أخطــأت الطريــق فأصابــت ناجــح ولــد 

خــرا. وبالتــايل فهــو مطالــب بالعــودة 

ــخص  ــر لش ــح الق ــا ليفس ــاة الدني إىل الحي

آخــر هــو األحــق باالستشــهاد، األمــر الــذي 

ــروع  ــداد  م ــًا إع ــارد مواص ــه املط يرفض

ــرة. ــت للمق ــي املؤق ــون التنظيم القان

 ومــن بنــود هــذا القانــون أن »املقــرة 

ــم  ــا، وه ــوىت حكامه ــة، امل ــة دميقراطي دول

ــت  ــكل مي ــون، وأن ل ــام القان ــية أم سواس

الحــق يف الســكن، ويضمــن لــكل املــوىت 

التوزيــع العــادل للــدود«. 

لكــن أفــراد املجموعــة يواصلــون مطاردتــه تباعــا: األول: صاحــب املــكان الذي 

يوجــد بــه قــر امليــت، وهــو يرغــب يف اســتعادة قطعــة األرض مدعا بشــهادة 

اإلثبــات. والثــاين: البديــل الــذي يطالــب بعــودة امليــت إىل الحيــاة ألنــه رسق 

موتــه، وهــو يســعى اآلن للتباحــث معــه حــول حــل ودي. والثالــث: املــوت 

)أو أشــباحه( التــي تحــر لتقــدم اعتــذارا للميــت، إذ  مل يكــن هــو املقصــود 

باالستشــهاد، فقــط الرصــاص الطائــش يخلــق معــادالت أخــرى.

ــاة  ــه إىل الحي أمــا الرابعــة، فهــي: الزوجــة التــي تطلــب مــن امليــت عودت

ألنهــا اشــتاقت إليــه وتريــده إىل جانبهــا وأبنائهــا، لكنــه ينــدد برجســيتها 

ــد »أعطاهــا كل يشء ومل تعطــه شــيئا«. فلق

يرفــض امليــت توســات ومرافعــات اآلخريــن، وال يقتنــع مبنطــق الرصــاص 

ــه يف  ــت ب ــه، وألق ــه وعرت ــا جوعت ــودة إىل دني ــدوى الع ــش، وال بج الطائ

ــا  حــروب مل يخرتهــا، وإمنــا امتثــال لنــزوة الحــكام...، ويتســاءل: هــل علين

ــار  ــك اخت ــة؟ ولذل ــرى قادم ــروب أخ ــوًدا لح ــح وق ــود لنصب ــط أن نع فق

ــا مــن ظــام«. ــع وطًن ــل يصن ــم، ب ــاك »ليــس مجــرد رق ــه هن املقــرة ألن

لعبة الصمت والكام 

ــا مقطعيــة إذ تتقاســم  ذلــك هــو اإلطــار العــام لعــرض يتبنــى دراماتورجي

ــكام،  ــة الصمــت وال ــاوب ضمــن لعب ــة تتن نســيجه لوحــات بكثافــة بري

ــدف  ــك به ــكينة، وذل ــب والس ــود، الصخ ــض واألس ــة، األبي ــوء والعتم الض

ــن كل  ــذي يدي ــرد ال ــاره، الف ــات انهي ــى درج ــرد يف أق ــاة الف ــد حي رص

أشــكال القهــر والنذالــة والجحــود املحيطــة بــه بعــد أن فقــد اإلميــان بفكــرة 

ــاة واإلنســان.  ــاء إىل الحي ــرة االنت ــل بفك ــه إىل الوطــن، ب انتائ

وقــد كانــت الطريــق إىل تأكيــد هــذا املضمــون تبنــي روح الســخرية 

الســوداء القامئــة عــى منطــق تصــدع املفارقــات الصارخــة حيــث املنفــى 

ــس.  ــي األن ــة ه ــاة، و العزل ــي الحي ــوت ه ــن، امل ــو الوط ه

ــة  ــاد والزوج ــرتك الب ــرد ي ــن ف ــوداوية م ــر س ــاك أك ــل هن ــؤال: ه والس

واألبنــاء مــن أجــل مقــرة؟ بــل إن هــذا الفضــاء املنظــور إليــه عــادة كعــدم، 

ــول  ــا، إذ يق ــاء أليًف ــح« فض ــبة إىل »ناج ــح بالنس ــدواين يصب ــاء ع أو كفض

ــه  ــا ينظــم ل ــك الفضــاء وطن ــار أن يجعــل ذل ــك اخت ــي القــر«.  لذل »جنت

ــه. ــزي ملقيمي ــًا، ويوجــد ال ــه عل ــع ل نشــيًدا، ويرف

حروب  با معنى 

تنبــع الســخرية كذلــك مــن الهــزء بفكــرة االستشــهاد »الــذي بــا معنــى«، 

إذ يــرى امليــت أن الجمــوع يدفــع بهــا إىل »حــروب  بــا معنــى«.

وتبلــغ املفارقــات أوجهــا حــن نتســاءل حــول أي مــن الشــخصيات امليــت أو 

الحــي،  وأي األمكنــة مقــرة أو دنيــا.

ــه حتــى إذا  ــاة بفكــرة أن  ثــم يتعــزز قــرار ناجــح برفــض العــودة إىل الحي

عــاد فســيدفع بــه ثانيــة إىل حــرب جديــدة يتصــور خســارتها أكــر فداحــة، 

ولذلــك يســتمرئ البقــاء ضمــن بــرودة املــكان.

ــاداًل  ــرض مع ــردات الع ــي مف ــار الفن ــتوى االختي ــى مس ــرج ع ــل املخ جع

ــاء. ــة الفض ــات ولغرائبي ــخرية الكل ــا لس موضوعيً

ــم  ــت، وتصمي ــبة إىل توابي ــاء الخش ــيم فض ــى تقس ــاد ع ــرة االعت إن فك

ــار  ــر املمثلــن ليجعلهــم أشــبه بالظــال أو األشــباح، اختي ــذي يدث ــزي ال ال

يقــوى مــن منســوب الغرائبيــة عــر تأزيــم العاقــات بــن امليــت واملحيطــن 

ــات العــرض ال مجــرد  ــي متوالي ــع تنام ــه لدرجــة أن هــؤالء يصبحــون م ب

مناهضــن أو مطارديــن لناجــح. بــل هــم صــورة لــه لدرجــة عــدم معرفــة 

مــن يطــارد مــن، االنهيــار يتجــاوز الفــرد إىل الجاعــة، وتتضــح هــذه 

الفكــرة يف األخــر حــن يــذوب امليــت يف اآلخريــن لينبثــق ميــت جديــد يف 

ــه األول. ــاة إىل مربع ــوت والحي ــد رصاع امل دورة تعي

مكــون آخــر ســاهم يف إثــراء العــرض: املوســيقى املوحيــة القادمــة إلينــا مــن 

فضــاء املــوت، واألداء البليــغ للممثلــن الــذي يتمتعــون بطاقــات جعلتهــم 

ينافســون صــور العــرض والكلــات بلعــب عــايل املســتوى.

معنى الوجود اإلنساين 

يف ختــام هــذه القــراءة التــي أريدهــا فقــط مدخــا للتفاعــل مــع العــرض، 

وقــراءة أوىل قــد تغتنــي باملشــاهدة الثانيــة عــر املراجعــة والتعديل، أســجل 

أن العــرض قــد يبــدو كــا اكتمــل بالظهــور األول لــكل مــن صاحــب القــر، 

ــد يســاور البعــض  ــك ق ــل، والزوجــة، وشــبح املــوت، لذل والشــخصية البدي

ــرار  ــط تك ــو فق ــة ه ــاهد الاحق ــم يف املش ــودة ظهوره ــأن ع ــاع ب االنطب

ــدو  ــا يب ــأن م ــول ب ــرون بالق ــع آخ ــد يراف ــا ق ــور األول، في ــن الظه ملضام

اســتعادة املقاطــع هــو نــوع مــن ترســيخ لفكــرة الجــدل الحــاد بــن إراديت 

الحيــاة أو املــوت، خاصــة إذا تصورنــا أن الوقائــع تجــري كــا لــو يف كابــوس.

 »خرافــة« عــرض يقتفــي، بتنويــع واجتهــاد، بعًضــا مــن خطــى أيب العــاء 

املعــري ومحمــد املاغــوط وعمــوم املفكريــن واألدبــاء العبثيــن الســاخرين 

فهــو يثــر الســؤال حــول معنــى الوجــود اإلنســاين حــن يقيــم عــى الهاويــة. 

يســتفز أحيانــا بجنوحــه املشــاكس وبقســوة أســئلته، وميتــع أحيانــا أخــرى 

بباغتــه الفنيــة، لكــن األســايس هــو أنــه يعــزز اإلميــان باملــرسح حــن يعــر 

عــن اختيــار جــايل جــريء.



وعــن خياراتنــا األخــرى يف الحيــاة التــي ظلــت مؤجلــة كثــراً، عــن الشــجاعة لنتقــدم خطــوة ثــم خطــوات تجــاه مــا كنــا خائفــن 

منــه، وعــن الحــب الــذي ال ميكننــا العيــش بدونــه، قــدم املخــرج الســوري عجــاج ســليم، عرضــه املرسحــي الجديــد »كيميــا«، 

ــام  ــاين أي ــات ث ــة »مجــاالت مغناطيســية« للكاتــب الــرويس ألكســندر أوبرازتســوف، ليســتهل فعالي ــذي أعــده عــن مرسحي ال

الــدورة الـــ12 مــن مهرجــان املــرسح العــريب.

هكذا تحدثت »كيميا«.. 

حكايــة العمــل الســوري جالــت كلهــا يف فلــك الحــب، مــن خــال مفارقــة تخيليــة غريبــة جمعــت بــن عــروس زفافهــا بعــد 

ســاعات، وبــن رجــل متــزوج غريــب عنهــا خــرج لتــوه مــن العمــل، وكل مــا يريــده أن ال يتأخــر عــن املنــزل.

املفارقــة التخيليــة، كانــت بتحويــل شــعور الرتابــط الــذي يُخلــق بــن األشــخاص الغربــاء -ويُدعــى »الكيميــاء البريــة«- إىل 

ترابــط حقيقــي كأن هنالــك حبــل يوثــق كل واحــد منهــا بشــكل فعــي، فيجعلــه غــر قــادر عــى تــرك اآلخــر ألبعــد مــن 3 

أمتــار.

هــذا متامــاً مــا حــدث مــع شــخصيتا العــروس والرجــل، اللذيــن التقيــا صدفــة يف الشــارع، وُخلقــت هــذه الكيميــا بينهــا. ورغــم 

أنهــا غريبــان متامــاً عــن بعضهــا بعًضــا، وأن لــكل واحــد حياتــه الخاصــة، إال أنهــا ال يتمكنــان مــن تــرك بعضهــا.

ويُقــدم عجــاج هــذه الرابطــة كأنهــا يشء مــادي ملمــوس ال تريــده الشــخصيات، لكنــه واقــع فُــرض عليهــا، مــا يُجــر الرجــل 

إىل الذهــاب مــع الفتــاة إىل زفافهــا، لينتقــل ويعيــش مــع العــروس وعريســها يف منزلهــا بعــد ذلــك، أمــاً بــأن ينتهــي هــذا 

اإلنجــذاب املغناطيــي –عــى حــّد قــول الشــخصيات-. ومــع مــرور الوقــت يقــع الرجــل والفتــاة يف حــب بعضهــا، ويقــرران 

التضحيــة بحياتهــا الســابقة، والعيــش معــاً حيــاة جديــدة، يختارانهــا بأنفســها. 

العرض الســوري كيميا.. 
عندمــا تُولد الحياة مجــدًدا في ثالثة أمتار 

  محمد املعايطة - األردن
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ماذا تعني احلياة من غري حّب، وكيف لنا أن ُنقدم على خطوتنا التالية دون أن نكون ممتلئني 
بهذا الشعور الغامض الغريب، الشعور اجلميل واملوجع يف الوقت نفسه. مهما حاولنا 

اإلجابة عن هذه األسئلة، نظل بعيدين عن احلقيقية، ندور يف فلكها ولكن لن نصل، ألن احلياة 
بدون حب غري ممكنة على اإلطالق.
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العمل على الخشــية:
خفــة الممثلين وإدارة المخرج

عنــد تقديــم كوميديــا خفيفــة »اليــت كوميــدي«، ال بــّد مــن اختيــار 

ــه  ــا فعل ــذا م ــرسح، وه ــبة امل ــى خش ــة ع ــة عالي ــون بخف ــن يتمتع ممثل

عجــاج ســليم، فقــد متيــز جميــع املمثلــن بخفــة الحركــة وضبطهــا بشــكل 

ــى آخــره  ــذي ســار حت ــاع العمــل ال ــذي انعكــس عــى إيق ــر ال ــر، األم كب

ــاً  ــه. كــا أعطــى العمــل رسداً مرسحي ــل أو تســارع ال مــكان ل دون أي مل

خاليــاً مــن الحشــو. وســاعد متكــن املمثلــن مــن شــخصياتهم وانتقالهــم بــن 

ــدث  ــه الح ــا يقتضي ــب م ــانية بحس ــات اإلنس ــة واإلنفع ــاالت الدرامي الح

ــة العــرض. ــي يف حال ــم، عــى وضــع املتلق بالشــكل املائ

وهنــا، ال بــّد لنــا مــن اإلشــادة باملمثلــن اللذيــن جســدا الشــخصيتن 

ــر  ــا بتعاب ــتطاعا إقناعن ــث اس ــزوج- حي ــل املت ــروس والرج ــيتن –الع الرئيس

أجســادها، بــأن هنالــك حبــل حقيقــي يربــط كل واحــد منهــا باآلخــر. ومن 

ــا للشــغل الجســدي عــى الخشــبة، إدراة  ــي ســاعدت يف إتقانه ــور الت األم

املخــرج لــكل حــركات املمثلــن، الذيــن كانــوا يعرفــون جيــداً مــن أيــن ومتــى 

يبــدأون خطوتهــم وأيــن ومتــى ينهونهــا، وكان هــذا واضحــاً يف تحركاتها عى 

الخشــبة. وعــى الرغــم مــن حساســية وصعوبــة هــذه املشــاهد التــي تربــط 

بــن املمثلــن، إال أنهــا متكنــا مــن تأديتهــا عــى أكل وجــه، دون الشــعور بــأن 

هنالــك عــدم فهــم أو اختــال اتــزان بحركــة الجســد عندمــا يذهــب كل واحد 

منهــا باتجــاه مختلــف، أو عندمــا يســران باإلتجــاه نفســه.

الســينوغرافيا.. مســاحات المراحل المتعددة 
ــرال،  ــبه عامة/ج ــاءة ش ــى إض ــه ع ــاءة عمل ــليم يف إض ــاج س ــد عج اعتم

مــا كان مامئــاً لحالــة العــرض الكوميديــة واإلجتاعيــة. وذلــك إىل جانــب 

ــن يف  ــي حــددت مســر املمثل ــاده عــى فكــرة مربعــات اإلضــاءة الت اعت

الفضــاء املرسحــي وضبــط حركتهــم. إضافــة إىل كونهــا عــّرت عــن املســاحة 

الشــخصية التــي يعيــش كل واحــد منهــم فيهــا داخــل املجتمــع. وكيــف مــن 

املمكــن أن تجمــع هــذه املســاحات األشــخاص، وكيــف لهــا أن تفرقهــم.

ويف عمــق املــرسح، كان هنــاك الســتائر التــي اســتخدمها ســليم لتقديــم 

عــدة حــاالت مرسحيــة مختلفــة، منهــا شاشــة عــرض قدمــت للحضــور صــوراً 

مرافقــة لبعــض الحــوارات ال ســيا الشــعرية منهــا. وأيضــاً الحــد الفاصــل بــن 

ــد الحديــث يف الحــب والنصــوص الشــعرية التــي ألقاهــا  العــامل املُتخيــل عن

الفنــان مأمــون الفــرخ، عــن الحــدث الواقعــي الــذي تعيشــه الشــخصيات.

الحــب بيــن التناقضات.. أســئلة وقفت بوجه العرض
عــى الرغــم مــن أن الحــب، كان هــو موضــوع مرسحيــة »كيميــا«، ولكــن 

كانــت هنــاك أســئلة كثــرة حــول الزاويــة التــي عــرض املخــرج عملــه مــن 

خالهــا. إذ كيــف لنــا أن مُنّجــد الحــب واختياراتنــا فيــه ونحــن نبنيهــا عــى 

تعاســة اآلخريــن، وليــس أي آخريــن بــل أقــرب النــاس إلينــا. فكيــف للرجــل 

ــد  ــش بع ــي، ليعي ــي« لحظ ــذاب مغناطي ــاق وراء »انج ــزوج أن ينس املت

ذلــك قصــة حــب جديــدة، وهــو متــزوج مــن امــرأة أحبهــا ســابقاً، وُولــدت 

قصــة حبهــا يف أحلــك الظــروف.. الحــرب. وأيضــاً العريــس الــذي مل يتــزوج 

ــة مــع عروســه،  ــذ الطفول ــل عــاش قصــة حــب من ــات، ب بطريقــة الصالون

حتــى اللحظــة التــي قــررا فيهــا الــزواج.

ــاة- يف بعــض  وهــل شــيطنة الطــرف اآلخــر –زوجــة الرجــل وعريــس الفت

األحيــان، مــن املمكــن اعتبــاره تريــراً لــرتك الرجــل املتــزوج لزوجتــه التــي 

ــاة  ــار معان ــد..؟. وهــل إظه ــع حــب جدي ــزل، والذهــاب م تنتظــره يف املن

ــات  ــد لحظ ــنته بع ــد أنس ــن أن تعي ــن املمك ــور، م ــر املذك ــرف اآلخ الط

الشــيطنة التــي أظهرهــا العمــل..؟ وهــل نتاقضــات النفــس البريــة، 

ــرب إىل  ــت أق ــي كان ــح مــع هــذه األحــداث الت ــول والتصال ــا القب ــح لن تبي

»النـــزوات« أكــر مــن كونهــا حــاالت الحــب..؟. وأســئلة عــى جانــب آخــر، 

يف الوقــت الــذي مّجــد فيــه العمــل املرسحــي الحــب، أيــن مــكان اإلخــاص 

ــك..؟. ــن كل ذل ــرى م ــة األخ ــانية العظيم ــم اإلنس ــاء والقي والوف

ــد  ــر، ق ــئلة األك ــل األس ــاة معم ــئلة، وألن الحي ــل األس ــرسح معم وألن امل

نُجيــز ألنفســنا طــرح كل مــا ســبق مــن تســاؤالت تصــب يف صميــم فكــرة 

العــرض املرسحــي. الــذي رغــم أن موضوعــه األســايس كان الحــب، إال أنــه 

رمبــا نقــل حالــة ليســت دقيقــة إنســانياً، بغــض النظــر إن كان حدوثهــا يف 

ــا  ــا بفعــل م ــكأن شــعورنا بالحــب، يســمح لن ــي أو غــريب. ف مجتمــع رشق

ــابقة  ــا الس ــات إىل حياتن ــعور آين دون اإللتف ــياق وراء أي ش ــاء واإلنس نش

التــي تســر بســياقها الطبيعــي، ودون األخــذ باإلعتبــار مــن يشــاركنا هــذه 

ــاة بأوجاعــه وآالمــه وأفراحــه.  الحي

ال مــكان للحرب هنا.. 
ــرب،  ــل الح ــاً مث ــاً جل ــون حدث ــاق، أن يك ــى اإلط ــه ع ــّك في ــر ال ش أم

ُمســيطراً عــى عقــول مــن عاشــوا أحداثهــا ودوي رصاصهــا ومــن رأوا دمــاء 

ــن. ولكــن عــرض  ــاك، وخاصــة املبدعــن والفنان ــا وهن أخوتهــم تســيل هن

»كيميــا«، كان حكايــة كاملــة عــن الحــب، ومل يكــن للحــرب فيهــا أي مــكان، 

ــه يف الحــرب وتحــت  ــى بزوجت ــزوج التق ســوى اإلشــارة إىل أن الرجــل املت

ــل  ــن العم ــة م ــذه القص ــذ ه ــأ، ومل تأخ ــا يف ملج ــخ، وأحبه رضب الصواري

حيــزاً ســوى دقائــق قليلــة. 

عجــاج ســليم بــدأ عملــه بعــرض صــور مــن األزمــة الســورية، التــي نالــت 

مــا نالــت مــن الشــعب الســوري، ثــم انتقــل بعــد ذلــك مبــارشة إىل أحــداث 

ــو  ــا حش ــرب، كأنه ــارة إىل الح ــت اإلش ــية، فكان ــه الرئيس ــل وحكايت العم

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة اإلخراجي ــة أو الرؤي ــدم القص ــل مل يخ يف العم

القضيــة الســورية هــي الحــدث األهــم بقلــب ووعــي كل ســوري يف الوقــت 

ــاً يف  ــه اجتاعي ــذي كان مبجمل ــل، ال ــا يف العم ــكان له الحــارض، إال أن ال م

مــكان غــر معلــوم إىل حــّد مــا.
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تبــدو مرحيــة »النمــس« ملخرجهــا املغــريب أمــن ناســور، تجربــة جديــدة بالنســبة لفرقــة املــرح املفتــوح باملغــرب، و هــي نتــاج 

عمــل ورشــة تجــارب عاشــها أعضــاء الفرقــة وكل طاقمهــا الفنــي.

وهدفــت الورشــة للولــوج يف العــامل، هــي حلقــة التفاعــل التناغــم  املتبــادل  مــع الجمهــور، مــن خــال مشــاهدتنا للعــرض نبــدي 

بالتعقيبــات التاليــة،

في نص المســرحية عبد اإللــه بنهدار فرجة:
تــم اقتبــاس نــص مرحيــة »النمــس« مــن روايــة مغربيــة بعنــوان »هــوت مــاروك hot Maroc« لكاتبهــا اإلعامــي املغــريب ياســن 

ــان  ــة« الجب ــكل ســلبياته، بطلهــا شــخصية »الرحــال عوين ــة كــام وصفهــا كاتبهــا تحــي الواقــع ب ــا حيواني ــان، وهــي كوميدي عدن

الــذي يصبــح جّبــاًرا بقــوة العــامل االفــرتايض مــن وراء شاشــة الكمبيوتــر، فهــو يــرى نفســه ســنجاًبا، بطــًا مطلًقــا للروايــة، يفــرغ كل 

مكبوتاتــه التــي عاشــها يف طفولتــه تحــت اســم مســتعار، تحيــط بــه شــخصيات أعطــى كاتــب الروايــة لــكل منهــا قريًنــا حيوانًيــا، 

لينتقــل كاتــب الروايــة بهــا مــن البــر إىل الحيــوان و يــرد وقائــع املجتمــع و يســتعرض السياســة اليوميــة للبــاد .

فرقة المســرح المفتوح، المغرب  
مســرحية النمس ..  كوميديا مســتوحاة مــن فن الحلقة

   حليم زدام - اجلزائر
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لكــن الكاتــب املرسحــي املغــريب عبــد اإللــه بنهــدار، مــرْسح الروايــة 

ــح  ــا، وأصب ــا مــن خــال اقتباســها مرسحيً ــا واســتوحى نصه واشــتغل عليه

بطلهــا يســمى “النمــس”، وهــو اســم لحيــوان يرمــز للــذكاء اشــتهر براعتــه 

ــه  ــون القدامــى مقدســا كون يف القضــاء عــى األفاعــي، كــا اعتــره املري

ــي دالالت  ــا.  وه ــن تكاثره ــل م ــيح ليقل ــض التاس ــى بي ــذى ع كان يتغ

عــى أن تســمية شــخصية “النمــس” يف املرسحيــة التــي هــي امتــداد 

للقــوة االفرتاضيــة التــي كان يرتجاهــا كاتــب املرسحيــة يف انفصــام شــخصية 

ــف  ــس ألي ــة إىل من ــنجاب يف الرواي ــن س ــه م ــة”، وتحويل ــال العوين “الرح

ــرتايض. ــع اف ــدي ملجتم ــع تراجي ــايك واق وهــزيل يح

»النمــس« كان يعيــش رصاع مــع الــذات منــذ طفولتــه يف األحيــاء الشــعبية 

ــروًرا  ــه، م ــع أقران ــا م ــرع فيه ــا وترع ــي من ــة الت ــش املغربي ــة مراك ملدين

بســنوات الجامعــة وحصولــه عــى شــهادة، ثــم عاطــًا عــن العمــل، ليعمــل 

ــل و  ــبكة التواص ــامل ش ــل يف ع ــار، ويدخ ــر املس ــت يف أخ ــى إنرتني يف مقه

موقــع » هــوت مــاروك« االفــرتايض ويحقــق رغبــة االنتصــار يف معــارك كان 

ــا فيهــا . ــا منهزًم دامئً

نــص العــرض كــا قدمــه املمثلــون عــى الخشــبة، كان مكتوبـًـا بلغة شــعبية 

بأســلوب فكاهــي ســلس قريــب مــن الجمهــور، وكان النــص يبــدو مصمــًا 

خصيًصــا للتمثيــل، مبنيًــا عــى أســس دراميــة ورسديــة أعطــت أكــر حريــة 

ــة  ــة مفتوح ــن بورش ــع املمثل ــخصيات م ــى الش ــل ع ــذي عم ــرج ال للمخ

تقــوم عــى االرتجــال والبحــث يف املفــردات، واألغــاين الشــعبية للوصــول إىل 

الفرجــة املرسحيــة املرجــوة مــع العمــل عــى دراســة ردة فعــل الجمهــور 

مــع املشــاهد، واللعبــة الفرجويــة التــي اعتمــدت لتصميــم العــرض يف إطــار 

تــرايث مغــريب برؤيــة إخراجيــة مميــزة .

  

فــي ســينوغرافيا العرض لطارق الربح:
شــكلت الســينوغرافيا الرمزيــة لعــرض »النمــس« ببســاطتها وخفتهــا صــوًرا 

بريــة ممتعــة وذكيــة ســاهمت يف ســهولة بنــاء اللوحــات، وتعزيــز 

ــوان املقرتحــة مــن خــال  ــة مــن حيــث الحــركات واألل املشــهدية املرسحي

ــا للفرجــة املرجــوة. ــًا جاليً ــي أعطــت تكام ــا الت ــة أحيانً إضــاءة صاخب

ــة  ــدم رؤي ــة، وق ــة للمرسحي ــرة العام ــى الفك ــا ع ــتغل مصممه ــا اش  ك

ــدس الفضــاء الركحــي عــر أشــكال توحــي  ــة للعــامل االفــرتايض وهن فضائي

بالثنائيــة االلغوريتميــة يف فضــاء مفتــوح بعــوامل واقعيــة متنوعــة األشــكال، 

ــون فــوق الخشــبة مــع عــامل غــر واقعــي تكــون مــن  حيــث عمــل املمثل

نوافــذ رمزيــة وافرتاضيــة كتلــك املوجــودة يف الحاســوب وتفتــح عنــد 

الحاجــة، وتتغــر وتتحــول معاملهــا عــر املشــاهد واللوحــات، التــي أعطــت 

ــا، وشــكلت نوعــا مــن التكامــل للمشــاهد،  الفرجــة املرسحيــة بعــًدا جاليً

ــاء  ــا الفض ــا فيه ــة مب ــاءات املقرتح ــكال والفض ــتثار يف األش ــم االس ــا ت ك

خــارج الجــدار أي  قاعــة العــرض، وهــو مــا يعــزز أســلوب الحلقــة املرسحية 

ــل و املتلقــي. ــن املمث ــاب الحاجــز ب ــة مــع الجمهــور وغي التفاعلي

لوظيفتهــا  اســتجابت  حديــث،  بأســلوب  الســينوغرافيا  صممــت 

الدراماتورجيــة يف العــرض، حيــث تصبــح متكاملــة ومتفاعلــة ومتغــرة 

مــع أحــداث العــرض، وأعطــت للفرجــة الرتاثيــة بعــًدا جديــًدا مســتحدثًا، 

وكانــت شــخصية إضافيــة يف العــرض.

ــريب  ــزى املغ ــن ال ــزج ب ــا بامل ــس يف تصميمه ــى املاب ــتغال ع ــم االش ــا ت  ك

التقليــدي واملعــارص حســب تطــور األحــداث، والتــي كانــت كاشــفة عــن 

الشــخصية، ومحــددة لهويتهــا بحيــث كانــت متلونــة برســومات تــارة، وأخــرى 

ــى  ــدة حت ــة مفرطــة متعم ــف االكسســوارات بطريق ــم توظي ــا ت ــة، في صاخب

ــة. ــخصيات املقدم ــن الش ــخرية م ــم الس تدع

ــت يف  ــاهد كان ــداث، واملش ــب األح ــرة حس ــهدية املتغ ــور املش ــذه الص كل ه

ــارص العــرض. ــن عن ــًرا م ــون عن ــور ليك ــوح عــى لجمه الفضــاء املفت

يف توظيف موسيقى العرض، أداء يارس الرتجاين و عبد الكريم شبوبة، 

املوســيقى كانــت متجانســة مــع العــرض، وكــذا الحــركات املتصاعــدة للممثلــن، 

وامللفــت لانتبــاه أن املخــرج اعتمــد عــى املوســيقى الحيــة التــي غلبــت عليهــا 

ــح املوســيقى  ــا، لتصب ــا قويً ــى يعطــي حضــوًرا جاليً ــدة، حت ــات متصاع إيقاع

عنــًرا أساســيًا يف دراماتورجيــا املرسحيــة. 

وســاهمت املوســيقى يف شــد وضبــط إيقــاع العــرض واالحتفــاظ بتصاعــد 

ــل  ــأداء جمي ــة ب ــة املغربي ــاين الرتاثي ــاهمت األغ ــا س ــاهد، ك ــداث واملش األح

للعازفــن، وطاقــات صوتيــة قويــة متناغمــة مــع أداء املمثــات واملمثلــن وإثــراء 

ــة.  ــداث املرسحي ــور باح ــاج الجمه ــة وإدم الفرج

ــه  ــد الل ــدان، عب ــه دي ــد الل ــن عب ــكل م ــخيص األدوار ل ــن وتش يف أداء املمثل

ــل ــة ملكيم ــريك وموني ــر ال ــات، هاج ــن مكي ــة، حس شيش

كان املمثلــون يف مثابــة الوســيط الفاعــل بــن فكــرة مصممي العــرض والجمهور، 

بالنظــر لـ«باروميــرت« ردة فعــل الجمهــور وتفاعلــه مــع أحــداث العــرض 

ومجرياتــه، خصوًصــا يف املشــاهد املبــارشة مــع الجمهــور، وحتــى املقاطــع 

ــل  ــة للممث ــة ايجابي ــى طاق ــا ع ــد أساًس ــي تعتم ــرض الت ــال الع ــة خ املرتجل

ــور. ــل الجمه ــم يف ردة فع للتحك

في إعداد و إخراج ألمين ناســور
النظــرة اإلخراجيــة للعــرض اعتمــدت عــى الفرجــة املرسحيــة يف إطــار الحلقــة 

التــي تعتمــد عــى الطاقــات الفنيــة وإمكانيــات املمثلــن للعــب أكــر مــن دور، 

وتبــادل األدوار بينهــم بــكل ساســة واحرتافيــة، وهــذا مــا تــم ماحظتــه خــال 

عــرض »النمــس« ملخرجــه أمــن ناســور.

اشــتغل املخــرج عــى نظــرة إخراجيــة ذكيــة، اســتعمل أدواتــه الفنيــة باالعتــاد 

عــى فضــاء مفتــوح واســع ومتغــر مكنــه مــن التحكــم يف الفكــرة العــامل 

االفــرتايض مــع خلــق تجانــس لعنــارص العــرض مــن خــال ســينوغرافيا رمزيــة 

ــة مرافقــة لقصــص شــخصية »النمــس« والشــخصيات  متحركــة وموســيقى حي

املحيطــة بــه. 

جــاء ذلــك يف جــو احتفــايل كوميــدي مســتوحى مــن فــن الحلقــة، لكــن برؤيــة 

ــرض،  ــات الع ــال مجري ــن خ ــع املمثل ــل م ــور يتفاع ــل الجمه ــارصة تجع مع

ــاج  ــع إدم ــا م ــة، طبع ــرح القضي ــهولة يف الط ــذال أو الس ــوع يف االبت دون الوق

ــة يســتجيب لهــا الجمهــور  ــة بأصــوات حي ــة الرتاثي املوســيقى واألغــاين املغربي

ــارص العــرض. ــه أحــد عن ليجعل

 وجــاء اإليقــاع يف العــرض متصاعــًدا شــدته وضبطتــه املوســيقى الحيــة 

الركــح. فــوق  للموســيقين 

 عشــنا احتفاليــة مغربيــة وفرجــة مرسحيــة،  كان لــكل واحــد منــا منســه، فرجــة 

حلـّـق الجمهــور معهــا ومــع قصــة الرحــال عوينــة عــر أحامــه االفرتاضيــة، فعــا 

يــا النمــس لقــد أدركنــا تراجيديتنــا.



ابتــداًء مــن اســم املرسحيــة: )ســاء بيضــاء(، يبــدأ التأويــل باالشــتغال، فالســاء 

ــاض،  ــر البي ــر ع ــل والتفك ــن التأم ــد يشء م ــى بع ــي تتج ــا الت ــا حكاياته له

فتتجــى تلــك الحكايــات بألوانهــا املتعــددة، مــروراً بــزي ممثــي العمــل )هــي 

ــة  ــوالت املرسحي ــة إىل مق ــود(، إضاف ــه األس ــو يف لباس ــض، وه ــا األبي يف ثوبه

ــة  ــة وبابلي ــات ســاوية، وأســاطر إغريقي ــي تقاطعــت مــع مروي الرئيســة الت

ــة. ــه املرسحي ــع شكســبر وفضاءات ــة إىل اشــتباكها م ــا(، إضاف )عشــتار مث

حكايتنا جميعا

ويف مســتهل املرسحيــة تخاطــب املمثلــة الجمهــور، مؤكــدة لــه أنــه رشيــك لهــا 

ــوي )الــرس  ــي تحت ــك األوراق الت ــة(، يف ســبيل الوصــول إىل تل يف هــذه )الرحل

ــور: »وإذا  ــول للجمه ــاً، إذ تق ــا تالي ــة مبصره ــر مبالي ــة(، غ ــة والنهاي والحكاي

انتهينــا أحرقهــا وأحرقنــي..«، يف إشــارة إىل رضورة الوصــول إىل أقــى الحــدود 

يف تلــك )الرحلــة(، التــي جســدت معــادال موضوعيــاً للحيــاة ذاتهــا.

أسئلة وجودية

يثــر العــرض مجموعــة مــن األســئلة ذات الطابــع الوجــودي، مــن خــال عاقــة بــن 

رجــل مبهــم، غامــض، يتجــى بوصفــه القــدر مــرّة، وبوصفــه الــروح تــارة أخــرى، 

ويتأرجــح بــن العاطفــة واالنطــواء عــى الــذات والتوحــش، وبــن امــرأة مــا انفكــت 

ــرأة،  ــا القصــوى، وكأن الرجــل امل ــب بالوصــل إىل حدوده ــاة، وترغ تتمســك بالحي

يف هــذا العــرض، ذاتــاً واحــدة، يكتمــان بفنــاء أحدهــا يف ســبيل اآلخــر، وينفتــح 

العــرض عــى خلفيــات متعــددة، عــى غــرار السياســة، والجنــس، واملــوت..

يف الوقــت الــذي تتمســك فيــه )هــي( برغباتهــا، يحــاول )هــو( تحذيرهــا مــا 

هــي مقبلــة عليــه، وهنــا يتصاعــد الحــوار. هــي تريــد »صفقــة ترجــع للعقــل 

بوصلتــه«، لتعــود بـــ »حكمــة مضاعفــة«، وتــدور يف حجرهــا رحــى القصــص 

والحكايــات..، كأنهــا متثــل حكايــات األنوثــة عــر الزمــن. وهــو يــرتدد يف 

مجاراتهــا وإطاعتهــا، يــرتدد يف أن يفتــح لهــا البــاب لتعــر إليــه. وبــن اإلحجــام 

ــاب.. ــح الب ــارة أخــرة ميــوج الزمــن بهــا، إىل أن يفت ــال ت ــارة واإلقب ت

وتاليــا تدخــل )هــي( يف طــور جديــد، تصبــح صاخبــة، كأنهــا الحيــاة يف 

عنفوانهــا، وهــو يســايرها يف الدخــول إىل عــوامل اللــذة والشــهوة، ويبــدأ 

بتعليمهــا أول دروســه: أن تــرى الواقــع مــن خــال املــدى األبيــض، وإن كانــت 

تعتقــد أنهــا ال تــرى شــيئاً، ومــن ثــم تعيــش ذلــك الواقــع بــكل مــا فيــه مــن أمل 

ولــذة، ومثــة هنــا إحالــة إىل عنــوان املرسحيــة، »ســاء بيضــاء«، التــي هــي، يف 

ــا. ــاج إال لتأمله ــا، وال تحت ــرة بالحكاي ــة، عام الحقيق

الثمرة املحرمة وتجلياتها

ــة آدم  ــع قص ــتباك م ــال االش ــن خ ــداً، م ــوراً جدي ــاً ط ــة تالي ــل املرسحي تدخ

وحــوار والثمــرة املحرمــة، وكــا يف املرويــة الدينيــة فــإن الرجــل/  آدم/ املمثــل 

ــا،  ــل إرادته ــة بكام ــواء/ املمثل ــرأة/ ح ــه امل ــّم تتبع ــن ث ــة، وم ــم التفاح يقض

ويتســاقط يف مــا بعــد حولهــا تفــاح كثــر، هــو يقضــم وهــي كذلــك، يف 

ســماء بيضاء تراجيديا تعاين أســئلة الوجود

إشــارة إىل اســتمرارها يف إتيــان مــا هــو غــر متــاح، أو مــا هــو )محــرم( مــن 

منظــور أيديولوجــي، فتشــتعل يف جســديها الرغبــة الجامحــة، ليتجســد ذلــك 

االشــتعال مــن خــال رقــص صاخــب.

ــن  ــارة، وم ــدية ت ــوة الجس ــال الق ــن خ ــا، م ــيطرة عليه ــه للس ــن محاولت وب

ــارة أخــرى، )يقــول لهــا: هــل صليــِت الليلــة؟ فتجيبــه:  ــا ت خــال األيديولوجي

لــن أصــي، وترقــص..(، وهنــا مثـّـة إدانــة للمجتمعــات الذكوريــة بعامــة، وبــن 

تفلتهــا مــن ســطوته تتواصــل أحــداث املرسحيــة، فهــي تريــد »العبــور نحــو 

الطاقــة الخالــدة«، وكلــا طلبــت إليــه أن يقــرتب لــرتى وجهــه يؤكــد لهــا أن 

»الوقــت مل يحــن بعــُد«، وأنــه كان ميتــاً حتــى اقتحمــت كوخــه، أو ذاتــه رمبــا، 

فأعادتــه إىل الحيــاة، وقــد حررتــه مــن براثــن املــوت.

خاص للجسد وهديل للروح

ــا  ــد منه ــداً بينهــا، فهــو يري ــاً جدي وخــال هــذا الــراع يقــرتح )هــو( اتفاق

ــاء  ــاة والس ــوة والحي ــا الق ــك تالي ــا، ليمتل ــي أهميته ــا وال تع ــياء متلكه »أش

واألرض..، وكأمنــا يريــد منهــا ذاتهــا، أمــا )هــي( فرتيــد القــوة للقصــاص، وهنــا 

ــاة وقهــر  ــم ومعان ــخ، مــن ظل ــه األنثــى، عــر التاري ــة إىل مــا واجهت مثــة إحال

واســتبداد، مــا يجعلهــا محتاجــة إىل القــوة مــن أجــل القصــاص كــا قالــت.

وتســتحر املرسحيــة تاليــا مجموعــة مــن األســاطر العامليــة، قبــل أن ينتهــي 

األمــر بالرجــل مســجى عــى املذبــح الحجــري، ليكــون قربانــاً للمــرأة، مؤكــداً 

أنــه »فــداًء للــورود« ال بــأس إن صــار »عطــراً لهــا«، وهنــا يــدرك أنــه مل ينكــرس 

كــا انكــرس اليــوم، ومل ينتــر كــا انتــر اليــوم، فالتــي كانــت بعيــدة 

ــروح«. ــا لل أصبحــت »بشــارة«، و«خاصــاً للجســد وهدي

لغة جزلة وأداء متمكن

ــل  ــتطاعت أن تحم ــا اس ــر أنه ــيطة، غ ــفة، وبس ــينوغرافيا متقش ــاءت الس ج

مقــوالت املرسحيــة بكفــاءة عاليــة، مجســدة ترحــال العمــل يف الزمــان 

واملــكان، كــا جــاءت بعيــدة عــن األداء الخطــايب املبــارش، إضافــة إىل اشــتغال 

ــت تنتقــل باملشــاهد  ــي كان ــة املــرسح، عــر اإلضــاءة، الت املخــرج عــى خلفي

ــرى. ــارة أخ ــارة إىل األرض ت ــاء ت ــن الس م

وعــى الرغــم مــن أن املرسحيــة قدمــت بلغــة فصيحــة، وجزلــة، ومتحركــة يف فضــاءات 

أســطورية عامليــة، غــر أنهــا كانــت قريبــة مــن املتلقــي، بحكــم اقرتابهــا مــن املــوروث 

اإلنســاين، األمــر الــذي ســاعد يف إيصــال فكــرة العمــل الرئيســة للجمهــور.

ــن  ــارة، وب ــد ت ــة الجس ــر بلغ ــن التعب ــاءة، ب ــل بكف ــل العم ــن حم أداء املمثل

التاهــي مــع الكلمــة املنطوقــة تــارة أخــرى، مــا يعكــس تجانســاً متبــادال بينهــا.

وعــى غــرار لغــة العــرض جــاءت املوســيقى املصاحبــة لــه، قلقــة وحاملــة مــرّة، 

وصاخبــة تــارة أخــرى، مجســدة القلــق الداخــي لــكا املمثلــن.  

الفرقــة نفســها كانــت تأسســت عــام 2011، وقدمــت مجموعــة مــن العــروض، 

منهــا: »انفــات«، و«التفــات«، و«املاكينــة«، و«ثــورة دونكيشــوت«، و«شــياطن 

أخــرى«، األمــر الــذي انعكــس عــى انســجام فريــق العــرض مــن جهــة األداء.

شــكّل التأويــل مفتاحــاً رئيســاً للمرحيــة التونســية )ســامء بيضــاء(، التــي عرضــت يــوم أمــس عــى 

مــرح محمــود أبــو غريــب يف املركــز الثقــايف امللــي، وهــي مــن تأليــف وإخــراج وليــد دغســني، 

ــاري وأمــاين بلعــاج، لفرقــة )كاندســتينو(، وذلــك ضمــن العــروض التــي تنافــس  ومتثيــل منــر العي

عــى جائــزة الشــيخ د.ســلطان القاســمي ألفضــل عــرض مرحــي لعــام 2019.
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وأكــد املخــرج فــرادة نــص الزيــدي، مــن جهــة 

انحيــازه لاســتفزاز، وهــو نــص ال ينحــر يف 

زمــان أو مــكان معينــن، وذات أفــق فكــري 

وإنســاين.

ومختــرًا  كانــت  “خرافــة”  أن  نخيــي  وبــن 

مفتوًحــا، وقــد تــم االشــتغال عليهــا مــن خــال 

ــد  ــب، وق ــم الرتكي ــك ومــن ث ــب والتفكي التجري

وصلنــا إىل نــص بعيــد عــن الكاســيكية. ويف 

العــرض مثــة نــوع مــن القســوة غــر املقصــودة 

لذاتهــا، وإمنــا مــن أجــل وضــع الكــف عــى 

ــرح. الج

ــا  ــدي: أن ــص، الزي ــال صاحــب الن ــه ق ــن جهت م

مــن بلــد ال يشء فيــه ســوى املــوت، والشــهداء، 

والحــروب، واملقابــر، إذ لدينــا أكــر مقــرة يف 

ــم تقدميــه  ــذي ت ــق النــص، ال العــامل، وقــد انطل

ــة  ــق رؤى مختلف ــرة، وف ــن م ــن عري ــر م أك

يف العــامل العــريب، مــن مفهــوم الشــهادة، وهــي 

حروبًــا  عــاش  وطــن  يف  اســتفزازية،  مفــردة 

عبثيــة متواصلــة، وغــر عادلــة، وكنــا، نحــن 

ــا. ــا له ــا حطب ــطاء، دامئ البس

التجربــة  بهــذه  ســعادته  الزيــدي  وأكــد 

ــدم  ــذي ق ــي، ال ــرج التون ــع املخ ــدة م الجدي

ــب  ــذي كت ــص، ال ــة للن ــدة ومختلف ــراءة جدي ق

ليكــون نًصــا كوميديًــا.

ــدة  ــراءة الجدي ــى الق ــور ع ــى الجمه ــد أثن وق

للنــص، كــا أن املخــرج أدخــل اللهجــة التونســية 

يف ثنايــا العــرض بكفــاءة عــر لغــة متتلــك بعدها 

الدرامــي وشــكلها الســحري الخــاص. 

الرؤيــة  أن  الجمهــور  مداخــات  وأكــدت 

اإلخراجيــة للنخيــي حملــت النــص إىل فضــاءات 

ماحظــات  توقفــت  كــا  جديــدة.  تأويليــة 

الجمهــور عنــد تلــك العاقــة الجدليــة بــن املوت 

ــدالالت  ــن ال ــة م ــال مجموع ــن خ ــاة، م والحي

غــر القابلــة للتأويــل يف بعــض األحيــان.

خــال النــدوة، التــي أدارت مفرداتهــا الدكتــورة 

املرسحــي  قــدم  ُعــان،  مــن  الربيــع  آمنــة 

املغــريب محمــد بهجاجــي ورقــة نقديــة، أشــارت 

ــة  ــد يف لعب ــرض يتجس ــام للع ــار الع إىل أن اإلط

الصمــت والــكام، كــا جعــل املخــرج، عــى 

مســتوى االختيــار الفنــي، مفــردات العــرض 

معــاداًل موضوعيًــا لســخرية الكلــات ولغرائبيــة 

الفضــاء. مؤكــًدا أهميــة وفاعليــة املوســيقى 

املوحيــة القادمــة مــن فضــاء املــوت، والتــي كان 

ــرض، إىل  ــراء الع ــة يف إث ــاهمة ملموس ــا مس له

جانــب األداء البليــغ للممثلــن الــذي يتمتعــون 

العــرض  ينافســون صــور  بطاقــات جعلتهــم 

ــتوى. ــايل املس ــب ع ــات بلع والكل

عــرض  “خرافــة”  أن  إىل  بهجاجــي  وخلــص   

ــى  ــن خط ــا م ــاد، بعًض ــع واجته ــي، بتنوي يقتف

ومحمــد  املعــري،  العــاء  أيب  الشــاعرين: 

ــن  ــاء العبثي ــن واألدب املاغــوط، وعمــوم املفكري

ــى  ــول معن ــؤال ح ــر الس ــو يث ــاخرين، فه الس

حافــة  عــى  يقيــم  حــن  اإلنســاين  الوجــود 

الهاويــة.  

نــدوة تطبيقية حول مســرحية “خرافة”
نص إنســاني مســتفز ورؤية منفتحــة على التجريب

واصلــت النــدوات النقديــة التطبيقيــة يف مهرجــان املــرح العــريب، قراءاتهــا للعــروض املرحيــة املشــاركة يف املهرجــان، إذ عقــدت يــوم أمــس، نــدوة حــول 

املرحيــة التونســية “خرافــة”، التــي قدمتهــا فرقــة )كرنفــال(، بنــص للعراقــي عــي الزيــدي، وإخــراج للتونــي أميــن نخيــي.

ــاة ومعناهــا  ــه إحساســنا مبضمــون الحي ــة، إذ مثــة راهــن معيــش نفقــد خال ــة التــي نهضــت عليهــا املرحي ــه وقــف املخــرج عــى األرضي ويف مداخلت

ــا املفــردة أو الجمعيــة يف ظــل واقــع ممــزق عــى الصعــد كافــة. ــا، وكيــف ســنحقق ذاتن ــا ال نعــرف مــا الغايــة مــن وجودن الحقيقــي، وبتن
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ــام صفــراء«  ــة »أي ــة مرسحي تحــدث املخــرج أرشف ســند عــن خصوصي

التــي ســتعرض يف مهرجــان املــرسح العــريب التــي تعــرض اليــوم )االثنن(، 

ــص يف  ــة الن ــتها كاتب ــخصية عاش ــاة ش ــن معان ــع م ــا تنب ــرًا إىل أنه مش

يوغسافيا)ســابًقا(، نتيجــة الحــرب األهليــة هنــاك، عاشــتها طفلــة بعــد 

تهجرهــا مــن ســويرسا.

ــة، وهــي  ــرة التهجــر والحــروب العرقي ــن فك ــة ع ــدأت الكتاب ــول: ب تق

ــتها. ــي أحسس ــاة الت ــت باملعان ــة ألين أحسس ــألة مهم مس

ــال ســند خــال مؤمتــر صحفــي: إن العمــل تطــرق لفكــرة الحــرب،  وق

ولفكــرة اإلنســان ومعاناتــه، التــي نعيشــها وتأثــر الحــرب عــى اإلنســان، 

والتأثــر عليــه نفســياً.

ــا  ــرد، مضيًف ــى ف ــم ع ــر قائ ــي وغ ــل جاع ــند إىل أن العم ــار س وأش

»النقــاش والحــوار ينتجــان عرًضــا جيــًدا، وهــو مــا يجعلنــا نتفاعــل مــع 

ــرض”. ــارك بالع ــر مش كل عن

بــدوره قــال الفنــان املنتــج محمــد الدســوقي إن مهرجــان املــرسح 

ــز  ــة، وإن مرك ــة العربي ــم باملنطق ــر واأله ــان األك ــو املهرج ــريب ه الع

ــة. ــدورة الثالث ــان لل ــذا املهرج ــارك به ــون يش ــر للفن الهناج

وبــن الدســوقي بــأن الصفــة اإلنســانية للنــص دفعتــه إلنتــاج مرسحيــة 

ــة  ــود اىل مجموع ــز يع ــذا التمي ــل به ــا أن “الفض ــز، مبيًن ــديدة التمي ش

ــي«. ــرض املرسح ــوا الع ــن انتج ــن الذي الفنان

ــع وأجمــل  ــن أمت ــان محمــود عــزت أوجــز أن الفرجــة عــى الف الفن

مــن الــكام عنــه، » لذلــك أدعوكــم لحضــور العمــل، وأمتنــى أن أكــون 

عنــر داعــم«.

مــن جهتهــا تحدثــت  الفنانــة ربــاب طــارق عــن دورهــا »الزوجــة«، قائلــة: 

إنهــا الحيــاة، هــي الزوجــة واألم والصديقــة واالبنــة والحبيبــة، التــي تحتضــن 

ــي للمشــاركة يف  ــي دفعتن ــة اإلنســانية هــي الت ــة إن “الحال ــرق. مبين وال تف

العمــل«. 

ــوع   ــو موض ــراء” ه ــام صف ــرض “أي ــال: إن ع ــاري ق ــي الطنب ــان رام الفن

إنســاين، بــرف النظــر إن كان يتكلــم عــن الحــروب والتصفيــات العرقية، 

ــى  ــة ع ــدم تجرب ــا نق ــتدركًا أنن ــابًقا(، مس ــافيا )س ــل بيوغس ــا حص ك

مســتوى االحــرتاف وينبغــي اال نبقــى منعزلــن ، وأن يصــل العــرض للنــاس 

ملــا يحمــل مــن رســائل مهمــة وواضحــة، وهــذه هــي رســالة املــرسح.

ــن  ــذه م ــريب، وه ــن الع ــرة بالوط ــاكل كث ــة مش ــاري »مث ــاف الطنب أض

ضمــن املشــاكل املوجــودة، املجتمــع اإلنســاين -يف العــرض- مقتــر 

ومكثــف يف ثاثــة شــخصيات، هــي: )الزوجــة، األخ، والــزوج(.

وقــال الطنبــاري »عندمــا ال نجــد خطــرًا نحاربــه، نحــارب أنفســنا، 

فالعــرض قضيتــه إنســانية ورســالته مهمــة، هــي رســالة الســام وقبــول 

ــكالها. ــكل اش ــة ب ــة والتفرق ــن العنري ــد ع ــر، والبع اآلخ

أمــا الفنــان فــادي فوكيــه فقــال: إن العــرض يفضــح الصــورة القبيحــة 

ــا  ــذي يجمعن ــد ال ــو الوحي ــرسح ه ــوار، وامل ــو للح ــاف، ويدع للخ

عــى الحــوار.

وتابــع فوكيــه »كان علينــا كمخــرج وممثلــن وســينوغراف أن نجــرد 

األحــداث، ونجعلهــا قابلــة للتمثــل يف أي مــكان، وتنطبــق عــى أي 

ــوين. ــي او ل ــي او عرق ــاف دين ــواء خ ــاف، س خ

وختــم فوكيــه إن “فكــرة التجريــد التــي طرحهــا املخــرج تجســدت 

ــت  ــة ليس ــا، والرف ــس بيتً ــت لي ــث أن البي ــور، بحي ــا يف  الديك دالالته

رشفــة، والحديقــة ليســت حديقــة، لهــذا جــاء التجريــد ليحتمــل أي تأويــل 

ــرج.  ــد املتف عن

أيام صفراء.. 
اإلنســانية تنتصر على الحرب
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  اسالم سمحان - األردن

ــة  ــة فرق ــول عراق ــري ح ــد العام ــح« محم ــة »مجاري ــرج مرسحي ــدث مخ تح

مــرسح الشــارقة الوطنــي مبينــا بــأن هــذه الفرقــة التــي تصــدت العــال كبــرة 

ــداء مــن  ــة باالمــارات، ابت ــد مــن القامــات املرسحي ــوت وجــاءت بالعدي واحت

إبراهيــم جليــل واألســتاذ جــواد االســدي، وفــؤاد الشــطي رحمــه اللــه، وكنعــان 

حمــد، حتــى أصبحــت هــذه الفرقــة كيــان كبــر وثقــل لــكل مــن يتصــدى ألي 

عمــل قــادم يف هــذه الفرقــة ألن هنــاك ارث كبــر عــى عاتــق الفرقــة.

وقــال العامــري »املنجــي بــن إبراهيــم واحمــد عبــد الحليــم رحمــه اللــه 

وقاســم محمــد، هــذه األســاء تدفــع  كل مــن يــأيت ليعمــل يف هــذه الفرقــة  

بــان يــرى ويشــاهد ويقــرأ عــن تاريخهــا وعــن األســاء التــي عملــت مــن 

خالهــا، مضيفــا »هنــاك عاتــق عــى إدارة الفرقــة والفنانــن الذيــن يعملــون 

ــا  ــكل محطاتن ــراج ب ــف واإلخ ــب التألي ــة لجان ــدة الفني ــة األصع ــى كاف ع

ومشــاركاتنا«.

ــان  ــت يف مهرج ــري بانهــا قدم ــول مرسحيــة »مجاريــح« قــال العام وح

الشــارقة للمــرسح الخليجــي، هــذا املهرجــان الــذي يــدار مــن دائــرة 

ــا  ــدة تــرف عليه ــات عدي ــداد ملهرجان ــه امت ــث ان ــة بالشــارقة، حي الثقاف

وتقيمهــا هــذه الدائــرة برئاســة األســتاذ الفنــان عبــد اللــه العويــس ومديــر 

إدارة املــرسح األســتاذ الفنــان احمــد أبــو رحيمــة، كــا أن لهــذا املهرجــان 

أهميــة كبــرة لــدى الخليجين،وهــو محطــة مهمــة لــدى كل مــن يشــارك، 

فاملنافســة رشســة مــع اشــقائنا يف هــذا املهرجــان وكانــت الــدورة الســابقة 

التــي شــاركنا فيهــا مبرسحيــة مجاريــح الــدورة الثالثــة وترفنــا باملشــاركة 

يف هــذا املهرجــان.

وقــال العامــري بــان »مجاريــح« شــاركت يف أيــام الشــارقة املرسحيــة، 

وحــازت عــى افضــل عمــل متكامــل بوجــود الزمــاء يف هــذا الفريــق، فريق 

مــن االمــارات ومــن لديهــم الخــرة يف كافــة عنــارص العــرض املرسحــي يف 

الســنوغرافيا والتمثيــل، فريــق عمــل وقــف معــي وتعــاون معــي وبحــث 

ــة باالمــارات. ــره. وعرضــت املرسحي معــي بهــذا العــرض وتطوي

وبــن العامــري »عندمــا تــم اختيارنــا مبســار املســابقة تــم تجميــع الفريــق 

وبــدأت رحلــة البحــث بتطويــر محطــة أخــرى ويعلــم الجميــع وتعلمــون 

ان العــرض املرسحــي متجــدد وهــو كائــن حــي قابــل للتطويــر حتــى 

اللحظــات األخــرة مــن العــرض، كانــت رحلــة البحــث ان هنــا اللقــاء مــع 

ــة واملنافســة  ــرة واملنافســة البري ــريب واملنافســة كب ــا بالوطــن الع زمائن

الفنيــة قبــل املنافســة عــى الجائــزة، جائــزة كبــرة نتــرف بهــا تحمــل اســم 

ســمو حاكــم الشــارقة، هــذه الجائــزة نتــرف ان نتواجــد تحــت مظلتهــا 

قبــل املشــاركة باملنافســة عليهــا«.

وأضــاف العامــري »مــاذا حــدث بهــذا العــرض، طــور، ام قلــص، هــذا مــا 

ستشــاهدونه عــى خشــبة املــرسح، العمــل الفنــي يُــرى اكــر مــن ان يــأيت 

املخــرج او أي شــخص آخــر يتحــدث عــن العــرض«.

ــس إدارة  ــس مجل ــب رئي ــف نائ ــد يوس ــور محم ــال الدكت ــه ق ــن جهت م

مــرسح الشــارقة الوطنــي:

فخــر واعتــزاز بــان نكــون بــن األســاء العربيــة، مــرسح الشــارقة هــي قاعة 

ــم  ــن خراته ــم وم ــتفادة منه ــر االس ــرب ننظ ــن الع ــكل املبدع ــة ل مفتوح

ونحــاول التواجــد عــى هــذا النســق.

ــا  ــرض اعالن ــا نع ــكان وجئن ــذا امل ــن ه ــزء م ــن ج ــف »نح ــاف يوس وأض

ــود،  ــر الجه ــريب، وبتضاف ــي الع ــح املرسح ــى الرم ــم ع ــهم مه ــا س باعتبارن

ــر مــن الحواجــز حتــى نجــد مــرسح الشــارقة واملــرسح بهــذا  ــا كث تخطبن

ــوب«. ــكل املطل الش

ــن  ــارات، ولك ــن يف االم ــارص املبدع ــن  كل عن ــتفيد م ــف »نس ــد يوس واك

ــرة«.  ــياء كث ــه أش ــم من ــوح نتعل ــاب مفت املــرسح كت

مؤتمر صحفــي لفريق »مجاريح«

إرث مســرحي كبير 



وأوضــح زيــدان بأنــه يقــدم مجموعــة مســكونة بالشــغف وحــب املــرسح، صنعــت مرسحيــة “ثــاث حكايــا”، بدايــة 
مــن: حــازم زيــدان، وخوشــناف ظاظــا، وقــي قدســية، ومــازن عبــاس، الذيــن اشــرتكوا جميعهــم يف رحلــة العــرض 

املرسحــي، مــن إنتــاج مديريــة املســارح واملوســيقى التابعــة لــوزارة الثقافــة الســورية.
وبيّـــن يــدان إن العــرض يقــدم توليفــة تســتند إىل نــص لألرجنتينــي “ســوانتوتراغتون”، وهــو عبــارة عن ثــاث حكايا 
تــروى قصًصــا منفصلة/متصلــة، وتتصــدى لثاثــة منــاذج بســيطة مــن النــاس، مرتبطــة بحالــة القهــر، واالضطهــاد 

االجتاعــي، إىل جانــب الوقــوف يف صــف الدفــاع عــن النــاس البســطاء.
وأوضــح زيــدان أن النــص تــم إعــداده بالتعــاون مــع محمــود الجعفــوري، وهــو كاتــب تلفزيــوين، وتــم العمــل عــى 

صياغــة عــرض ســوري بامتيــاز، مــع الحفــاظ عــى تفاصيــل العــرض األســايس.
وتطــرق زيــدان إىل مفهــوم النــص املحــي “العــريب” وغــر العــريب، مؤكــًدا أنــه قــد آن األوان للحديــث عــن املــرسح 
بوصفــه عرًضــا، وليــس عــن النــص. ويف بعــض األحيــان تكــون النصــوص العامليــة أكــر محليــة مــن نصــوص كتبــت 

بأقــام عربيــة.

زيدان أيمن 
»ثالث حكايا« تنحاز إلى المســرح الشــعبي

  سوسن مكحل - األردن

ثّمن اخملرج والفنان السوري أمين زيدان، خالل مؤمتر صحفّي للحديث عن مسرحية 
“ثالث حكايا”، املشاركة ضمن عروض مهرجان املسرح العربي، يف دورته الثانية 

عشرة، دور الهيئة العربية للمسرح، كونها تعيد االهتمام بواحد من الصروح الثقافية، 
وهي حائط معريف ميكن االستناد عليه يف صناعة مشهد حياتي مستقباًل، أكرَث أماًنا 

وعداًل للمسرح، ومرجعية معرفية لصناعة غد أفضل.
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هويــة املــرسح، بنظــر زيــدان، ال تحددهــا، بالروريــة، جنســية الكاتــب؛ 
فاملنجــز، كــا يقــول، هــو العــرض املرسحــي.

ــة  ــذه املرسحي ــا به ــدان: “حاولن ــاف زي ــة، أض ــودة إىل املرسحي ويف الع
ــزاً عــن املــرسح  ــن املــرسح الشــعبي، ومتاي ــا م ــع عرضــا قريب أن نصن
الشــعبوي، وأوضــح هنــا أننــي أقصــد باملــرسح الشــعبي ذلــك املــرسح 
الــذي يخاطــب أوســع رشيحــة مــن النــاس، ضمــن رشوط ومعايــر 
يتوافــر فيهــا الشــكل املرسحــي الحقيقــي، والتعاطــي مــع املــرسح 

باالهتــام بالصيغــة الفرجويــة والبريــة”.
ــا، ألن  ــا” يقــدم شــكا فرجوي ــاث حكاي ولفــت النظــر إىل أن عــرض “ث
ــورية،  ــا س ــر به ــي مت ــة الظــروف الت ــن الشــارع، نتيج ــب م ــص قري الن
ونتيجــة لهــذه الحالــة مــن الطبيعــي أن ينقــل مــا يف الشــارع “الواقــع” 
إىل الخشــبة، عــر خمســة ممثلــن أشــبه باملهجريــن، ووراء هــذا القنــاع 

الضاحــك مثّــة حــزن وقهــر اجتاعــي.
بطــل مسلســل “نهايــة رجــل شــجاع” ومخــرج مرسحيــة “ثــاث حكايــا” 
ــاش،  ــة للنق ــوار، وقابل ــة للح ــة قابل ــون املحاول ــل أن تك ــال: “كي أم ق
ــن  ــم م ــد العــرض لنتحــاور ونتعل ــي بع ــى أن نلتق ــرتح، وأمتن وهــي مق

ــا”. تجاربن
ووجــه زيــدان تحيــة للعاملــن باملــرسح، الــذي يســتحق، بنظــره، الدفــاع 
عنــه ليبقــى املرجعيــة القــادرة عــى صياغــة مشــهد اجتاعــي أكــر ألقــا 
وأكــر عدالــة، يف ظــل مــا نعيشــه مــن التحديــات كبــرة. وطالــب زيــدان 

بالبحــث عــن لغــة العــرض والتحــرر مــن ســطوة األدب.
بــدوره قــال الفنــان املشــارك بالعمــل مــازن عبــاس إن الخــوض يف هــذه 
التجربــة مــع األســتاذ أميــن ميثــل، بالنســبة لــه، عــودة لهاجــس الخشــبة. 
ــغف،  ــب والش ــه للح ــبة، أعادت ــه إىل الخش ــة أعادت ــدا أن املرسحي مؤك

متأمــا أن يصــل هــذا الحــب للمتلقــي.
فيــا تحــدث قــي قدســية عــن التجربــة الثانيــة لــه مــع املخــرج أميــن 
زيــدان، وقــال: نحــن رشكاء بالعــرض، وهــو مــا فــرض طابعــا مــن الحــب 
ــاع  ــب اإليق ــو صاح ــان ه ــرج والفن ــا أن املخ ــر، مبين ــكل كب ــا بش بينن
الرسيــع الــذي يعــرف مــا يريــد، ويقحــم املمثــل يف أماكــن صعبــة، لكنهــا 

ممتــع جــداً.
مــن جانبهــا تحدثــت الفنانــة ملــا بــدور عــن العــرض الــذي تشــارك فيــه، 
مبينــة أنهــم عملــوا خــال الروفــات كعائلــة واحــدة، وأملــت بــدور أن 

يصــل الحــب بالعمــل للجمهــور واملتلقــي.
ــات  ــض اإلمكاني ــار بع ــن إظه ــه م ــا” مكنت ــاث حكاي يف حــن إىل أن “ث
واألدوات التمثيليــة التــي ال تتيــح كل أنــواع العــروض املرسحيــة أن 

ــا. تظهره
ــة كان ممتعــا يف التنقــل مــن  وأضــاف حــازم أن العمــل خــال املرسحي

شــخصية إىل أخــرى، إضافــة إىل التعامــل مــع الدمــى واألقنعــة.
ــة  ــك اللحظ ــب تل ــه يح ــح أن ــد أوض ــا فق ــناف ظاظ ــان خوش ــا الفن أم
التــي يقــف مــن خالهــا عــى الخشــبة، حيــث يبــدل كل طاقتــه 
ــوع الشــخصيات  ــة التن ــع نحــو تقــدم كل يشء مــن ناحي ــده ليدف وجه

والكاريكاتــرات.
ــن  ــنة، ب ــمي محاس ــي رس ــا اإلعام ــي قدمه ــة الت ــوار يف الجلس ودار ح

ــرسح. ــن امل ــة وف ــول املرسحي ــدان ح ــن زي ــرج أمي ــور واملخ الجمه
ــي  ــاب الت ــن الصع ــه م ــور إىل أن ــات الحض ــد مداخ ــدان بع ــار زي وأش

يواجههــا عــى مســتوى املــرسح تبــدأ مــن لحظــة الخيــال، وملــاذا نــص 
بعينــه هــو الــذي اســتوقف املخــرج، إىل جانــب تقاطعــات برســم 

الشــخصية والصــور والجرافيــك.
ويهتــم زيــدان، بــأن ميتلــك النــص رشطــن: أولهــا بعــد إنســاين عميــق 
ــة النــص  ــاين إمكاني ــا، والث ــو كان النــص مــن آخــر أصقــاع الدني حتــى ل

عــى اقــرتاح مجموعــة مــن األشــكال الفرجويــة للمخــرج.
ــر،  ــال املؤمت ــور خ ــى الجمه ــا رد ع ــدان، ك ــان زي ــن يف روح الفن الف
“رؤيــة مــن يشــبهنا؛ إذ ليــس دامئــاً يتــاح للفــرد أن يــرى شــخصا مثلــه 
متامــاً أو يشــبهه، بالفــن واإلنتــاج الفنــي الكبــر مبختلــف أنواعــه نبحــث 
عــن دواخلنــا وعــن شــخصيات تشــبهنا، بــأي عمــل أرى شــخصا يشــبهني 
ــدى  ــر ل ــة واألث ــل البصم ــرتك العم ــا أن ي ــب”، متأم ــه بح ــرتب من اق

املتلقــي.
حــول فكــرة النــص العــريب قــال زيــدان: ال اتهــم كوننــا نعــاين مــن عقــم 
ــى  ــر ع ــف وال نقت ــع إىل ال نتوق ــل أتطل ــريب، ب ــي الع ــز اإلبداع املنج
حــدود النــص العــريب، مبعنــى أن يكــون رشطــاً ملزمــاً. طموحنــا أن يكــون 
أي نــص عــريب نحتفــل بــه، مثــاً ســعد اللــه ونــوس احتفــل بــه وغــره 

الكثــر.
وقــدم زيــدان شــكره لــوزارة الثقافــة الســورية ممثلــة مبديريــة املســارح، 
لكونهــا ال تتــواىن عــن دعــم خدمــايت كامــل للمــرسح دون عائــد مــادي. 
وأضــاف أن املــرسح بجوهــره كان شــعبياً، هــذا مــا يؤكــده العــار 
ــع  ــات تتس ــن مدرج ــان م ــق والروم ــا اإلغري ــه لن ــذي ترك ــي ال املرسح

ــد الحضــور الشــعبي. ــي تؤك لعــرات اآلالف والت
ــر  ــاح ألك ــه املت ــدان أن ــر زي ــه حــول املــرسح الشــعبي اعت ــن فكرت وع
رشيحــة ممكنــة للمشــاهدة، وهــذا مرتبــط بقضايــا اقتصاديــة وســهولة 
ــا املــرسح  ــي يتصــدى له ــع والشــخصيات الت الحضــور وطبيعــة املواضي

ــة. ــح االجتاعي ــة الرائ ــذي يعكــس همــوم غالبي الشــعبي وال
واختتــم زيــدان حديثــه بأنــه ال يبحــث عــن الجديــد باملــرسح الفرجــوي 
ــرا إىل أن  ــدم، مش ــا يق ــا مب ــل صادق ــون العم ــط أن يك ــه فق ــا يهم وم
العمــل حــاول أن يســتخدم الدمــى واألقنعــة ووجــوه املهرجــن، لكــن 
وراء هــذا القنــاع املبتســم هنــاك جــرح حقيقــي، وأن املهــرج الــذي هــو 
أحــد رمــوز املــرسح يصنــع االبتســامة لكنــه أكــر املرسحيــن أملــاً ووجعــاً.
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فرجــة مبهجــة عامــرة الظرافــة قدمتهــا فرقــة املــرسح املفتــوح املغربيــة 
ــن  ــاين م ــار الث ــروض املس ــن ع ــس ضم ــاء أم ــس” مس ــا “النم يف عرضه
املهرجــان الــذي تتواصــل دورتــه العّانيــة الثانيــة حتــى مســاء الخميــس 

16 كانــون الثــاين/ ينايــر.
ــذ  ــة، ومن ــة الفرجوي ــواب املرسحي ــد أب ــة عن ــوان الزاهي ــذ لحظــة األل من
أن دقــت املوســيقى عــادات الشــعوب وصــواري البحــر وصخــب ســاحة 
ــا وأجــواء )يش عــي(، وضــع أمــن ناســور إعــداداً وإخراجــاً  جامــع الفن
ــن  ــة م ــة طيب ــاء جرع ــتعدة الحتس ــقٍّ مس ــة تل ــه يف حال ــور نظارت جمه

ــون. ــرح املــرسح ومــرّسات الفن ف
ــواخص  ــض ش ــات بع ــن ميكي ــان حس ــا الفن ــدم لن ــارش يق ــل مب مبدخ
ــوف  ــخصيته، وق ــول ش ــفيف ح ــع ش ــف رسي ــل: تعري ــور إىل العم العب
ــة/ املقرتحــات  ــاب نحــو فضــاء املــرسح/ املعرف ــذة/ شاشــة/ ب ــام ناف أم
البريــة املقبلــة بعــد تــوايل املشــاهد بصخــب الحيــاة نفســها بأصــوات 
ــة. ــة املمكن ــن الفرج ــاحات وأماك ــوارع والس ــاس يف الش ــاس/ كل الن الن

هكــذا أراد ناســور مدخــاً لنــص عبــد اإللــه بنهــدار عــن روايــة “هــوت 
ــاون  ــق متع ــارزه فري ــاح مف ــارك يف إنج ــان، وش ــن عدن ــاروك” لياس م
ــردات  ــة مف ــس وبقي ــور واملاب ــات والديك ــم الرقص ــاءة وتصمي يف اإلض

الســينوغرافيا.
ــة  ــة واملحكي ــة املغربي ــة واملحكي ــة الفصيح ــن العربي ــت ب ــاوب الف تن
الواحــدة  اللغــة  رتابــة  عــن  التلقــي  أبعــدت  )البيضــاء(  الوســيطة 
ــبة يل(. وألن  ــة بالنس ــل املحكي ــض الجم ــاع بع ــم ضي ــة )رغ املونوتوفوي
ــد  ــل اعتم ــط، ب ــص فق ــه للن ــركات تحقق ــره ومح ــلّم أم ــل مل يس العم
عنــارص مرسحيــة مهمــة، عــادة، عندمــا يتعلــق األمــر مبــرسح فرجــوي، 
فــإن عــدم فهــم بعــض جمــل الحــوار مل يــؤّد إىل ضيــاع الحدوتــة نفســها 

أو روحهــا وتوقــدات مقاصدهــا.
العــامل االفــرتايض أخــذ مســاحة أساســية مــن مراحــل العــرض، أمراضــه، 
ــه،  ــواري كثــر مــن النــاس خلــف احتاالت ــه، تَ إبهــاره، تعاريجــه، أالعيب
فـــ “شــكراً للــه أيهــا العــامل االفــرتايض.. شــكراً لتعريتنــا قطعــة قطعــة”.

الّنَفــُس الكوميــدّي الظريــف مل يكــن جميعــه يف العــرض دون مــؤّدى، ال 

النمس..
الفرجة في رشــاقتها وبهائهــا وخّفة ظلها

  محمد جميل خضر- األردن

بــل كان مبعظمــه وفــق محمــول يريــد املخــرج أن يأخذنــا برفــق إليــه.

ــات  ــت تقاطع ــا حقق ــة، إال أنه ــل الحكاي ــض مفاص ــة بع ــم محلي ورغ

مهمــة بــن رسديتهــا ورسديــات عربيــة ماثلــة: مطلــب األمــل، حاجــات 

ــة املطــاف. ــا يف نهاي ــب عــى صاحبه ــي تنقل الجســد، الشــطارة الت

ــّكل  ــات التش ــوان، لوح ــينوغرافيا، األل ــة )الس ــائط البري ــدد الوس تع

فــوق الركحــة( واألدائيــة )الرقــص التعبــري، املوســيقى املســكونة 

بحــدس هارمــوينٍّ أّخــاذ، متوضعــات الجســد، نــرات الصــوت وتنويعاتــه(، 

الجاليــة عــى وجــه العمــوم، أســهمت بتعاضدهــا وتصعيدهــا املحمــول 

حتــى أعــايل رســالة الختــام وبيــان اإلنســان، يف جعــل الفرجــة باملحصلــة 

النهائيــة باتعــة )مــع قليــل مــن اإلطالــة كان ميكــن تداركهــا(، والتوليفــة 

ــور  ــاً، إذ أرص ناس ــجن أيض ــكونة بالش ــدة مس ــم مفي ــة، وإن أردت ممتع

ومعــه فريقــه عــى إحــداث نقلــة وجدانيــة قبــل إقفــال ســوق فرجتهــم، 

عندمــا عــاد لنــا )النمــس( ليقــول لنــا إن حالنــا مــن حالــه، وبؤســنا مــن 

بؤســه، متامــاً كــا هــي آالمنــا مــن آالمهــم، وآمالنــا مــن آمالهــم.

شــيّدت “النمــس” مداميكهــا بوعــي الفرجــة يف رشــاقتها وبهائهــا وخّفــة 

ظلهــا، وإن كان ال بــد مــن اإلشــارة، أخــراً، واإلشــادة، فإنهــا إشــارة وإنهــا 

ــارق  ــْن ط ــأداء الفنان ــاً ب ــل، وطبع ــة املكيم ــة موني ــأداء الفنان ــادة ب إش

ــة.  ــأداء باقــي فريــق املرسحي ــات، وطبعــاً، وطبعــاً، ب ــح حســن ميكي رب

ــد  ــي الرتدي ــس” فه ــة “النم ــد فرج ــة بع ــن احتفالي ــد م وإن كان ال ب

معهــم:

“يا رفيقي يف الحاْل
يا ْبحايل فالحالة

هاْذ الحاْل الي طاْل

ما طلعْت مّنو طايلة

ـّاْل  يا ويي شباْب األّمة عـط

يا ويي عاْش األّمة عــّوالــــة

وخْر األّمة نْهبوْه الُجّهــاْل 

ـَــــة”. ْبا ْمزايدة باعوْه الّد اّل لــــــ
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عندمــا تنــوء الحيــاة ذات النمــط االســتهايك البشــع بثقلهــا القيمــي عــى روح 

اإلنســان، وتغيــب الحريــات، وتضيــق القيــود، يلجــأ اإلنســان فطريــاً إىل خالقــه 

يف دواخلــه العميقــة للتخلــص مــن هــذا الواقــع الخانــق.

ذلــك إن هــذا اإلنســان الــذي شــهدت خراتــه الكثــر مــن صنــوف األمل يصــل 

حــًدا يتمنــى املــوت للتخلــص مــن هــذا الكابــوس.

مــن هــذه الفكــرة انطلقــت املرسحيــة التونســية »خرافــة« مــن تأليــف 

ــي،  ــن نخي ــراج أمي ــاوي وإخ ــوان عيس ــداد رض ــدي وإع ــي الزي ــي ع العراق

املشــاركة يف املســار الثــاين بالتنافــس عــى جائــزة الشــيخ د.ســلطان بــن محمــد 

ــمي. القاس

ــه  ــوف، زمان ــر مأل ــول غ ــض مجه ــاء غام ــن فض ــاح ع ــهد االفتت ــف مش يكش

غــر معلــوم، تصــول وتجــول فيــه شــخوص تحمــل عامــات الحــرة والخــوف 

والقلــق، تائهــة فاقــدة لبوصلتهــا. ومــع اندفــاع األحــداث إىل األمــام يكتشــف 

املشــاهد أن هــذا الفضــاء مــا هــو إال مقــرة، تحــوي شــخوصاً مــن األمــوات 

حديثــي املــوت وآخريــن أقــدم منهــم بنســب مختلفــة.

وتبــدو املعضلــًة التــي تســيطر عــى وجودهــم بوجــود شــخص حديــث 

املــوت، يدعــى )ناجــح ولــد خــرا(، يُعامــل كشــهيد يتبــن أنــه قــد جــيء بــه 

خطــأَ، فقــد قبضــت روحــه بــدالً مــن شــخص آخــر اثنــاء مشــاركته يف إحــدى 

الحــروب، فيطالبــه الجميــع بالعــودة إىل بيتــه ألنــه ســيظل عالقــاً بــن الحيــاة 

واملــوت، وهــو وضــع يتيــح لــه التواصــل مــع األحيــاء، حيــث تجــيء زوجتــه 

لتدعــوه للعــودة، فرفــض لقناعتــه أنــه ارتــاح مــن نكدهــا. 

ويف الوقــت نفســه يتواصــل مــع األمــوات الذيــن يطلبــون منــه املغــادرة ألنــه 

يشــغل محــل املتــوىف الشــهيد، الــذي يتهمــه األخــر )بأنــه رسق موتــه(.

وشــكلت حــوارات هــذا امليــت العالــق مــا بــن الحيــاة واملــوت البنــاء العميــق 

للعــرض، فرفــض العــروض املقدمــة لــه بــأن يعــود ويشــارك يف حــرب جديــدة 

ــن  ــه األم ــر ل ــد يوف ــاء الجدي ــك أن الفض ــهيد، ذل ــروع ش ــا م ــون فيه ليك

ــا.  واألمــان، والحريــة املطلقــة، ويشــهد عدالــة تفتقدهــا الحيــاة الدني

ــة  ــدور يف الفضــاء عــرت األنظمــة السياســية البري ــي ت هــذه الحــوارات الت

التــي تتكــئ عــى أفكارهــم الوضعيــة، التــي تقودهــم مــن حــرب إىل أخــرى، 

ــاس مــن مــوت آلخــر كأرقــام، وليــس كمواطنــن يخوضــون  يذهــب فيهــا الن

حربـًـا عادلــة. للدرجــة التــي بــدأ “امليــت الجديــد” يفكــر جديــا بانشــاء دولــة 

العدالــة يف املقــرة التــي دفــن فيهــا، ضمــن ســياق ســاخر مــن خــال إنشــاء 

دســتور يضمــن التوزيــع العــادل للــدود لــكل ميــت، ويحظــى فيهــا الجميــع 

بفــرص متكافئــة، حيــث مــن حــق كل شــخص هنــاك أن يتملــك قــره الخــاص 

بــه.

ــا  ــم الشــخوص، وإدارته ــزاً عــى تصمي ــة جــاء اشــتغالها ُممي ــة اإلخراجي الرؤي

أفــراداً ومجموعــات، لجهــة نســج العاقــات وانفكاكهــا تبعــاً لتطــورات 

األحــداث، وانســجام وتنافــر أمزجتهــا وهواجســها، فتقنيــات الرتكيــز واالنتبــاه 

وتوظيــف اإلميــاءة، والنــرات، وتناغــم الفعــل الداخــي وهندســته مــع 

الخارجــي وأفضــت جميعهــا إلعطــاء جاليــات جذابــة خاصــة بالصــورة 

ــرض. ــاب الع ــت خط ــي طرح ــة الت املرسحي

وجــاء العــرض املرسحــي متاهيًــا مــع مقــوالت قيــم الحيــاة، واملــوت، 

ــاً  ــل فطري ــاع املمث ــذا جــاء أندف ــري، له ــل الب ــؤرق العق ــرى ت ــوالت ك كمق

ــا  ــي حملته ــة الت ــوالت الفكري ــع هــذه املق ــوي متناســبًا م ــه العف ــة ادائ لجه

ــات  ــا املخلوق ــة ال تجرتحه ــة الحق ــا أن العدال ــن ضمنه ــة وم ــائل املرسحي رس

ــاوية. ــات الس ــا الديان ــا أكدته ــا، ك ــا خالقه وإمن

البنــاء الســمعي كان مشــاركاً مهــاً يف إنشــاء جاليــات فضــاء مــا بعــد املــوت، 

وكان أقــرب يف نغاتــه إىل الصــوت الطبيعــي، املؤثــث بنغــات الحــزن الجليــل 

الــذي  وفــره مــزج الصــوت البــري مــع املوســيقى.

وأســهم تصميــم األزيــاء، املفــادة مــن طبيعــة كفــن امليــت يف إنشــائها بالتأشــر 

ــي  ــن يف الوع ــو كام ــا ه ــي( ك ــوت الرزخ ــاء )امل ــور فض ــى حض ــداليل ع ال

البــري، مــن خــال التغذيــة الراجعــة املخزنــة يف وجدانــه مــن خــال عاقتــه 

الفطريــة مبــا تطرحــه الديانــات الســاوية عــن مكنونــات الحيــاة واملــوت.

ــق،  ــة العن ــع كربط ــض القط ــال بع ــن خ ــخوص م ــن الش ــم ب ــز التصمي ومتي

ــر.  ــون أحم ــدة ذات ل ــذاء واح ــردة ح ــرأة ف ــة امل ــخصية الزوج ــال ش وانتع

وعوضــت جاليــات اإلضــاءة غيــاب الكتــل الديكوريــة الثقيلــة بإنشــاء حيــزات 

ــل. ــاع املمث ــة اندف ــة املــرسح حــددت حرك ــى أرضي ــة ومســتطيلة ع مربع

ــد  ــة تعي ــة املرسحي ــل نهاي ــة بجع ــة مهم ــام انعطاف ــهد االختت ــدث مش وأح

تدويــر املشــاهد اإلفتتاحيــة لتبــدأ أحــداث املرسحيــة مــرة أخــرى كــا بــدأت 

مبنــًى ومعنــى كداللــة فلســفية عــى صــرورة الحيــاة يف تطورهــا ومتجهاتهــا. 

ــا مــن الشــكل املرسحــي الطقــي الــذي  ويعــد هــذا الفضــاء املرسحــي قريبً

ــة. ــل، ورســائله، وفكــره كــا يف هــذه املرسحي ــاء املمث ــه بن يعتمــد في

خرافة.. لغة مســرحية طقسية 
أفادت مــن الفضاء البرزخي 

  جمال عّياد - األردن
      ناقد مسرحي
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فلسطين
 طوير مهرجان فلســطين للمســرح وإنشــاء مركز الفنون األدائية

ــة  ــر الثقاف ــرسح مدي ــة للم ــة العربي ــام للهيئ ــن الع ــى األم ــا التق ك
ــام  ــق الع ــارس واملنس ــد ف ــطينية رائ ــة الفلس ــوزارة الثقاف ــون ب والفن
ملهرجــان فلســطن للمــرسح الوطنــي فتحــي عبــد الرحمــن. ودار 
ــرسح  ــطن للم ــان فلس ــات مهرج ــر فعالي ــة تطوي ــول كيفي ــاش ح النق
ــة  ــون األدائي ــز للفن ــاء مرك ــوع إنش ــاء موض ــاول اللق ــا تن ــي. ك الوطن
يف فلســطن، ووضــع خطــة تتعلــق باملــرسح املــدريس وتدريــس مــادة 

ــطن. ــئة يف فلس ــرسح للناش امل
وتم االتفاق عى وضع إطار لهذه املقرتحات يف سبيل تنفيذها.

العراق
تنظيــم مهرجان العراق الوطني للمســرح

خــال اللقــاء الــذي جمــع األمــن للهيئــة العربيــة للمــرسح اســاعيل عبــد اللــه مــع 

ــوزارة  ــرة الســينا واملــرسح ب ــر دائ ــار جــودي ومدي ــن جب ــن العراقي ــب الفنان نقي

ــن، متــت  ــن العراقي ــن املرسحي ــة م ــوىس وكوكب ــد حســن م ــة أحم ــة العراقي الثقاف

ــي للمــرسح.  ــراق الوطن ــات النســخة األوىل ملهرجــان الع مناقشــة فعالي

وتــم االتفــاق عــى إعــادة برمجــة هــذه الــدورة يف الفــرتة 21-27 مــارس 2020. وقــد 

ــون يف  ــون العراقي ــا املرسحي ــة ومعه ــة العراقي ــة وزارة الثقاف ــب عــن رغب ــّر النقي ع

احتضــان إحــدى دورات مهرجــان املــرسح العــريب املقبلــة. وتــم االتفــاق أيضــا عــى 

تنظيــم ورشــة تكوينيــة لفائــدة التقنيــن العراقيــن.

ت
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اســتقبل الســفر املغــريب يف األردن خالــد النــارصي، وفــد املرسحيــن املغاربــة املشــاركن 

يف الــدورة الثانيــة عــرة ملهرجــان املــرسح العــريب التــي تقــام يف عــّان. وعــّر الســفر 

ــل يف  ــز للمــرسح املغــريب يف املهرجــان واملتمث ــزاره بالحضــور املمي ــن اعت ــاء ع يف اللق

مشــاركة ثــاث فــرق مرسحيــة وضيــوف رشف وكــذا حضــور باحثــن ونقــاد وأكادمييــن 

يقدمــون أوراقهــم الفكريــة وتصوراتهــم النقديــة ورؤاهــم اإلبداعيــة.

ــوزارات املعنيــة  وقــال الســفر إنــه ســيكون ســفرا للمرسحيــن لــدى املســؤولن يف ال

بقطــاع املــرسح. وشــهد اللقــاء إلقــاء كلــات مــن ممثــي الفــرق املغربيــة املشــاركة 

وعــدد مــن املرسحيــن، كالدكتــور مــوالي أحمــد البــدري ومحمــد بهجاجــي وحســن 

ــن  ــى األردن، معري ــوف ع ــن الضي ــال كل املرسحي ــوا بلســان ح ــن نطق ــايل، الذي النف

ــاوة  ــة  االســتقبال وحف ــن خــال حميمي ــة م ــة الســفر الرمزي ــن ســعادتهم بالتفات ع

اللقــاء، واهتامــه بنبــض املــرسح املغــريب ومتثيلــه للثقافــة املغربيــة يف أبهــى صورهــا 

ــة. ــا الفكري ــة وأرقــى تجلياته اإلبداعي

التقــى األمــن العــام للهيئــة العربيــة للمــرسح  إســاعيل عبــد اللــه بوفــد مــن 

املرسحيــن الجزائريــن عــى رأســهم مديــر املــرسح الوطنــي الجزائــري محمــد يحيــاوي، 

وتــم خــال اللقــاء مناقشــة تنظيــم نــدوة »همــزة وصــل« حــول املــرسح الجزائــري، 

ــرتة 27-19  ــر، يف الف ــرتف بالجزائ ــرسح املح ــي للم ــان الوطن ــات املهرج ــن فعالي ضم

ــل. ــارس املقب م

ــي ملــرسح الهــواة مبســتغانم  ــاول األمــن العــام مــع محافــظ املهرجــان الوطن كــا تن

ــرة املهرجــان. ــق ذاك ــة توثي ــواري، موضــوع اتفاقي محمــد الن

ــواة مبســتغانم  ــي ملــرسح اله ــواري يف هــذه املناســبة درع املهرجــان الوطن ــدم الن وق

ــه.  ــة للمــرسح اســاعيل عبدالل ــة العربي ــام للهيئ لألمــن الع

وحر اللقاء الباحثة الجامعية دخرة بوعتو.

الســفير المغربي
ســأكون ســفيرا للمســرحيين المغاربة لدى المســؤولين في الوزارات المعنية

الجزائر
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هيئــــة التحريـــر
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12 العدد الرابع، االثنين 13 كانون الثاني / يناير 2020

وملدننـــا ان تعتمـــد علـــى صناعـــة املســـرح.. وعمـــان االن مصنـــع التجـــارب ومنصـــة 
اللقـــاء.. الـــى ســـاعة متاخـــرة والنقـــاش ال ينتهـــي بانتهـــاء النـــدوة .. بـــل يســـتمر 
ـــطورة  ـــوح باالس ـــر يل ـــث املباش ـــدق.. والب ـــة الفن ـــم واروق ـــاء املطع ـــى فض ـــد ال وميت
يف جتربـــة الرحـــال... ويف قاعـــة املؤمتـــرات الصحفيـــة يجلـــس ســـفير مـــع الوفـــد 
املســـرحي للبلـــد الـــذي ميثـــل جتـــارب الوطـــن وابداعـــات شـــبابه... املؤمتـــرون 
مـــن طينـــة الكبـــار موســـوعات معرفيـــة متنقلـــة.. ثـــم هبـــوط اضطـــراري لشـــرب 
قهـــوة بســـكر املســـرح وحـــاوة االبـــداع ... يف مـــكان غيـــر بعيـــد شـــباب مســـرح 
جامعـــة رفقـــة املعلـــم الكبيـــر ... واملـــدرج الرمانـــي يشـــهد علـــى الفراشـــات توجـــه 

ـــدع... ـــق املب ـــكر الفري ـــة و ش ـــة احملب تخي
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فريق التصوير الفوتوغرايف:
عيسى أبو عثمان

سامي الزعبي
اشرف حسن

فيسبوكيات
الثانية عشرة من الدورات نشرة
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قهـــوة بســـكر املســـرح وحـــاوة االبـــداع ... يف مـــكان غيـــر بعيـــد شـــباب مســـرح 
جامعـــة رفقـــة املعلـــم الكبيـــر ... واملـــدرج الرمانـــي يشـــهد علـــى الفراشـــات توجـــه 

ـــدع... ـــق املب ـــكر الفري ـــة و ش ـــة احملب تخي
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إعالن
نظرا لإلزدحام الذي تعرفه شوارع عمان 

والذي أثر على متابعة العروض

تعلن إدارة املهرجان أن مواعيد العروض 
ستصبح ابتداء من يوم اإلثنني
13 يناير 2020 على الشكل التايل :

العرض األول مبسرح احلسني
يف الساعة 16:00 عصرا

العرض الثاين مبسرح الشمس
يف الساعة 18:00 مساء

ويعاد يف الساعة 20:00 ليال

العرض الثالث مبسرح هاين صنوبر
يف الساعة 19:30 مساء

ويعاد يف الساعة 21:15 ليال.

الصورة واألســطورة فــي تجربة مختبر الرحالة المســرحي

مركــز اإلبداع.. من االرتجال إلــى تكاملية الفنون

خرافة 
مواجهة ســؤال الحياة والموت

كيميا 
الحيــاة في ثالثة أمتار 

لنمس ا
كوميديــا فن الحلقة


