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

ســمعت ُخطــا الُخطـّـار وقــرع نعالهم فاســتقامت، 

ــوران،  ــر ح ــن حري ــاًل م ــها ش ــى رأس ــفت ع نس

مطــّرًزا بنقــش نبطــي عتيــق..

ــا بزيــت  مســحت عــى عنــق رساج مــا يــزال نديً

الــّراة، فتســللت روحــه خيوطــاً مــن الضــوء 

ــعة. ــة واس ــف بواب ــة خل ــات العتم ــح جنب تفض

ــار صــدى تصفيــق يضــج يف مــدارج   ســمع الخطّ

عتيقــة، ورنــة خلخــال أزليــة الغوايــة، فانتبــه 

ــاق..  العش

أمل نقل لكم؟ 

يف  رحالكــم  فلتحــط  ثانيــة،  »تايــي«  إنهــا 

. » لفيــا »فيالد

ــل  ــروف خج ــس الح ــا ناع ــوت نورانًي ــود الص يع

ــل: الُجم

 حللتــم أهــالً ووطئتــم ســهالً.. فــا يــزال يف 

ــزال يف  ــا ي ــاق، وم ــع للعش ــة متس ــدارج املحب م

ــارورة  ــا ق ــدنة معابده ــة وس ــل القلع ــوايب جب خ

زيــت مخبــأة للضيــوف.. 

نعم..

إنهــا عــّان ثانيــة حــن تضــاء الفوانيس املنقوشــة 

ــل  ــوم قنادي ــدىل النج ــدة، تت ــور األعم ــى خص ع

يُخــرس نورهــا صــوت العتمــة، حينهــا تتســع 

املــدارج للبــوح، وتتشــكّل الحكايــات بطــن كهنــة 

املــرح خلــف الكواليــس، وتتناســل البريــة 

عــى مــدارج فيالدلفيــا، أو مدينــة الحــب األخــوي 

ــاة. ــة الجــال والحي ــي ل متــل رسدي الت

يف عــان اليــوم يطفــئ البــدوي ســيجارته، ويركــن 

القــروي جــراره، ويقلــب العــّاين القديــم طاولــة 

ــي  ــات الت ــة الطرق ــى أرصف ــرون ع ــرده، يتقاط ن

ــات، يرفعــون القبعــات  ــوت الحكاي تقودهــم لبي

ــة بــرذاذ النــور الكانــوين، يلّوحــون لضيــوف  املبتلّ

مهرجــان يعشــق عــان، وعــان تعشــقه..

حشــد مــن اإلبــداع يف ديكــورات تصطــف يف 

طابــور تنتظــر دورهــا أمــام الســتارة، رصيــد مــن 

ــب  ــجت يك تجي ــوث نُس ــارب يف أوراق وبح التج

ــا  ــح أخــرى، جاهــر تنتظــر م عــى أســئلة وتفت

يخبئــه مبــدع يتلــذذ يف تقطيــع أوتــار الضــوء يك 

ــب  ــات الكت ــن حكاي ــة ع ــة مختلف ــم حكاي يرس

ــل.. ــة للتأوي ــر القابل غ

ــاًء  ــدن فض ــة امل ــارح رب ــدو مس ــاء، تب ــذا املس ه

مكتنــزًا  واملباهــج،  باأللــوان  مشــًعا  عانًيــا 

التــي حطــت  القوافــل  وحكايــات  بالنصــوص 

رحالهــا مــن الغــرب والــرق لتعــرض بضاعــة 

اإلبــداع يف أســواق التجديــد والخلــق وطــرح 

األفــكار وإعــادة إنتــاج األســئلة الكبــرة، ومحاولة 

ــا مــن أجــل خلــق  مغايــرة الســائد واملألــوف فنيًّ

ــي.  ــدة للتلق ــاق جدي آف

يف فضــاءات عــان يتكــرّس املــروع العــريب 

ومعرفيــة  إبداعيــة  مرحيــة  كمنصــة  الحــامل 

والناشــئة  الرائــدة  العربيــة  التجــارب  تقــدم 

ــة نّوعــت وراكمــت  مــن خــالل فضــاءات مختلف

ووثّقــت للمــرح العــريب، ومــن خــالل هــذا 

ــة العربيــة يف غــرة  ــه الهيئ املهرجــان الــذي تحمل

كل عــام لعاصمــة عربيــة لتعيــد مــن خاللــه 

الــروح للمــرح العــريب.

مهرجــان  مــن  عــرة  الثانيــة  الــدورة  هــذه 

ــة  ــة العربي ــه الهيئ ــذي تقيم ــريب ال ــرح الع امل

للمــرح والــذي يــأيت تحــت الرعايــة امللكيــة 

ــلطان  ــن ســمو الشــيخ د. س ــم م الســامية وبدع

ــة  ــد عــى أهمي ــد القاســمي هــي تأكي ــن محم ب

ــل  ــي لعم ــي تف ــة الت ــي واملحب ــدة والتآخ الوح

عــريب ثقــايف جامــع ينفــذه املبدعــون عــى خشــبة 

املــرح..

خشبة الحياة، ينفذون منه إىل أمل قادم.

املــرح بأثــواب  ترفلــون  وأنتــم  عــام   كل 

املطرزة بالوعي.

أحمد الطراونة 
رئيس التحرير

قوافل النور في عّمان
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ــان  ــدورة 11 ملهرج ــه  يف ال ــى وقع ــم وع ــا العظي ــت اكتظاظه ــرة« بتوقي ــا القاه »هن
املــرح العــريب الــذي نظمتــه الهيئــة العربيــة للمــرح بدفــع وإســناد قــوي مــن حاكــم 
الشــارقة الحــارض فــوق ســاء الــدورة ويف كل مفاصلهــا ولــه فيهــا ـ عــى رأســها ـ رجــال 
تدبــر وتنفيــذ نــذروا الجهــد والطاقــة حتــى تســتمر أعمــدة »البيــت« قويــة وصلبــة 
وعصيّــة أمــام أي شــكل مــن أشــكال االرتبــاك أو الــردد، وال ضــر، هنــا،  مــن تحيّتهــم 

إعــاء للجهــد وتنويهــا بالحــّب املبــذول.
ــة  ــة ليّن ــة وكاتــب مرحــي يعجــن اللغــة كطين ــه أمــن عــام الهيئ ــد الل إســاعيل عب
ويدفــع بهــا إىل مناطــق الــكام املوقــع واملــوزون فتســتوي لكأنّهــا شــعر أو هــي شــعر 
محــّب وعاشــق يغــذي املهرجــان يف افتتاحــه ويف اختتامــه، رجــل ال يوّدعــك أبــًدا، بــل 
يدعــوك باســتمرار إىل لقــاء آخــر هنــا أو هنــاك يف الجغرافيــا العربيــة حيــث يــد الهيئــة 
ــرك  ــام يتح ــاح واالختت ــن االفتت ــتحيل، وب ــن املس ــن م ــع املمك ــي تصن ــدودة وه مم
ــه يف كل األمكنــة ويف كل الفضــاءات وورشــاته مســتنهًضا الهمــم ال  ــد الل إســاعيل عب

يتعــب أبــًدا.
غّنــام غّنــام ممثــل ومخــرج وكاتــب مرحــي تحــّول منــذ التحاقــه بالهيئــة إىل عامــة 
ــو«  ــرام، »دينام ــا ي ــى م ــدرك أّن كل يشء ع ــه ت ــن تلتقي ــوّي، وح ــا الق ــى وجوده ع
حقيقــي بطاقــة عجيبــة فــوق املــرح وتحــت املــرح وبجــواره، يــيء أرض املهرجــان 
وســاءها. يف النــدوات الفكريــة واإلعاميــة ويف الجلســات النقديــة والورشــات، يف 
فضــاءات العــروض وكواليســها، وقــد تجــده يف اللحظــة بأكــر مــن مــكان، هــو منســق 
ــر  ــا تأّخ ــدأ إذا م ــات، وال يشء يب ــع صاحــب كل املقدم ــة وهــو يف الواق ــام بالهيئ اإلع

ــًا.. ــو قلي ــًا، ومل يحــدث أن تأخــر ول قلي
ــت  ــرك يف صم ــه، يتح ــن يدي ــام ب ــة وكل األرق ــات الصعب ــل امله ــايل رج ــن النق حس
ــذ الكواليــس وإن  وبهــدوء وطيبــة مغربيــة نــادرة، ال يفصــح عــن مهامــه بدقــة ويحبّ
ــل  ــه تعدي ــن يدي ــم وب ــًا، هــو مســؤول اإلدارة والتنظي ــاح قلي خــرج إىل الضــوء فلرت

ــات. ــوىض واملزاج ــت والف الوق
العزمية والطاقة والخيال 

ــام، هــي  ــا« ال تن ــع وبينهــم أو مــن ورائهــم »خاي ــايث الدف ــة أعمــدة ملهرجــان ث ثاث
املــّد الفنــي واللوجيســتي وبــن يديهــا »املهــام الشــاقة، التوثيــق والتصويــر والتدقيــق 
يف الوقــت والتوقيــت وترتيــب الفضــاءات والنــدوات ومهــام إداريــة وماليــة متعــددة.

ومبــا أّن »أهــل مــر أدرى بشــعابها« فقــد كان مــن الــروري اصطفــاء »رجــال 

ــّد  ــا إلســناد املهرجــان عــى أرض املحروســة، وكان ال ب ــا وأكادمييً ــا وفنيً أشــداء« معرفيً
مــن وجــود »طاقــة« مبثــل مــا يتوافــر للدكتــور ســامح مهــران؛ رجــل معرفــة وثقافــة 
وكاتــب ومخــرج مرحــي بثقــل أكادميــي غــر متعــال، »حــّكاء« )أو فــداوي( مميــز، إن 
جلســت اليــه فإنـّـك أمــام ورقــات عميقــة مــن تاريــخ مــر الثقــايف والفنــي والحضــاري 
ــة  ــس لجن ــة ورئي ــاء الهيئ ــس أمن ــه عضــو مجل واالنســاين. حضــوره يف املهرجــان بصفت
املؤمتــر الفكريــة كان وازنـًـا ومعــداًل وثقيــًا مبثــل جلســته يف صباحــات املهرجــان ببهــو 
ــا »بيانــات فرعونيــة«، بجــواره »طاقــات  النــزل وهــو يــوزّع املحبــة والحكايــات لكأنّه
ــد اســتنفدت  ــرويب وق ــد ال ــد املــري محم ــل الناق ــن مث ــة م ــأدوار مختلف ــة« ب ماثل
طاقتــه »مجلــة املهرجــان« وكان رئيــس تحريرهــا واألســتاذ خالــد جــال منســق الــدورة، 
إضافــة إىل أســاء وشــخصيات أخــرى كانــت لهــا أدوار محــددة بدقــة دون أن نغفــل 
ــا«،  ــدو باش ــاين »عبي ــل« اللبن ــيخ الجلي ــر و»الش ــق الكب ــن الصدي ــال ع ــة الح بطبيع
قامــة مــن قامــات املعرفــة املرحيــة وقــد كان عــى رأس النــدوات النقديــة التطبيقيــة 

وأدارهــا بحرفيــة عاليــة فلــم يحــرق ومل يبتــّل.
ولــو تأملنــا فعاليــات املهرجــان وأشــغاله وعــدد ضيوفــه القادمــن إليــه مــن مزاجــات 
وفجــوج عربيــة مختلفــة فإننــا نعجــب ونســأل، كيــف ملهرجــان بهــذا الحجــم وبهــذا 
العــدد الضخــم مــن الحضــور والفعاليــات أن ينعقــد بــكل هــذه الحرفيــة والدقــة دون 
ــده  ــث ال يشء يتأجــل وال يشء يتأخــر وكل يشء يف مواعي ــاكات بحي أخطــاء ودون ارتب

ويف مواقيتــه املعلنــة ومــن ورائــه ثــاث شــخصيات وعــدد مــن اإلداريــن والفنيــن؟
ليــس املــال ـ وحــده ـ قــوام االعــال ـ كــا يف املأثــور ـ بــل العزميــة والطاقــة والخيــال 
ــا  ــر ـ م ــع ـ يف األخ ــي تصن ــي الت ــود ه ــوب واملنش ــذور واملطل ــان املن ــة واإلمي واملحب

ــع. ــذ واإلنجــاز املقن ــرادة يف التنفي ــا وف نســميه نجاًح
عود عى بدء.

ــة املحروســة، هكــذا  ــنتها أرض »الكنان ــة ودّش ــة الثاني ــدورة األوىل مــن العرشي هــي ال
يف عــود عــى بــدء، تجــوااًل عــى جغرافيــا األرض العربيــة، عرشيــة أوىل افتتحتهــا مــر 
ــة  ــا تونــس ســنة 2018 ـ وبعــد طــواف ـ تعــود فاتحــة العرشي ســنة 2009 واختتمته

الثانيــة إىل مــر وقــد تعــود خامتــة العقــد الثــاين إىل تونــس..
بــدء بــا انتهــاء دّشــن عقــده الثــاين يف »أرض البدايــات« لكأنهــا منــذورة لهــذا الــدور 

الريــادي..
ــة عــرشة مــن مهرجــان املــرح العــريب انعقــدت بالقاهــرة مــن  ــدورة الحادي هــي ال

مهرجان المسرح العربي
 »القاهرة«  يسلم النسخة 12 لـ»عّمان«

  لطفي العربي السنوسي - تونس

مــن األبــواب الســخية ملــر املحروســة دخــل املرحيــون العــرب 
ــا  ــا وضاّج ــد ـ رحًب ــذ عق ــه ـ من ــد كان كعادت ــت املــرح« وق »بي
ل يتعــب أبــدا مــن »املحّبــة«، وقــد وفــدوا عليــه مــن كل اآلفــاق 

العربيــة ومــن كل الحساســيات الفنيــة والجاليــة.

ــة ل  ــوص وبرائح ــم مخص ــري بطع ــذاق م ــة« م »املحب

ــون،  ــاس الطيب ــا، األرض والســاء والن ســبيل إىل مقاومته

املعــار القديــم وهــو »يحــارص« القاهــرة ويذكّرهــا بأنهــا 

ــا  ــزال نابًض ــا ي ــذي م ــب ال ــا القل ــرة وبأنه ــد واملفخ املج

وقويًــا يف جغرافيــا وتاريــخ ووجــدان هــذه »األمــة« 

ــة.  املتقاتل
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ــي تســم هــذه التظاهــرات وتفردهــا.   ــل املهمــة الت ــا إال ببعــض التفاصي ــا بعًض بعضه
ــة التــي يقدمهــا  ــة الرؤي ــدوات النقدي ــة الن ولعــل مــن أهــّم مــا يســم مهرجــان الهيئ
ــا ومــا يليهــا مــن نقاشــات حــول التجربــة، وهــي  املخــرج ليتــّم التعقيــب عليــه نقديً
ــف  ــة )املخــرج واملؤل ــن أصحــاب التجرب ــور م ــا الجمه ــة يقــرب خاله جلســات مهّم
ــت  واملمثلــون( وهــو الجانــب الــذي فرّطــت فيــه كل املهرجانــات العربيــة التــي تخلّ

عــن النقــاش والنقــد.

هواجس متشابكة
ــا  ــت بعضه ــا وتناول ــاهدة غالبيته ــبق مش ــزة س ــاص بالجائ ــاين الخ ــار الث ــروض املس ع
ضمــن مقــاالت متعاقبــة يف نــرشة قرطــاج املرحيــة وهــي تشــرك تقريبًــا يف هواجــس 
متشــابكة يف موضوعاتهــا، مختلفــة يف مســتوى مقارباتهــا ونقدهــا ملجتمعاتهــا ـ فــكّل 
ــمولية  ــة الش ــد لألنظم ــون والنق ــوف والجن ــة الخ ــا يف منطق ــت تقريب ــال تحرك االع
ــال  ــة يف األع ــي خاص ــايف واالجتاع ــش الثق ــوع التهمي ــة، وموض ــتبدادها والريب واس
األردنيــة التــي مــا تــزال فيهــا املــرأة تبحــث عــن خاصهــا يف »بيئــة ذكوريــة« تقمــع 
حرياتهــا، وهــي املوضوعــات نفســها بتفــاوت مســتوى جرأتهــا بحســب املمكــن 

ــدة. ــى ح ــة ع ــا يف كل دول ــيًا واجتاعيً ــه سياس ــموح ب واملس
مرحيــة »صبــاح ومســاء« لعبــد الجبــار خمــران مــن املغــرب و»تقاســيم عــى 
الحيــاة« لجــواد األســدي و»املعجنــة« ألحمــد رجــب وغرهــا مــن األعــال التــي كانــت 
تســتأهل املشــاركة يف مســار الجائــزة التــي اســتحقتها بامتيــاز ـ رغــم الجــدل حولهــا ـ 
و»الطــوق واألســورة« عــن روايــة يحيــى الطاهــر عبــد اللــه دراماتورجيــا ســامح مهــران 
ــزة  ــم لجائ ــة التحكي ــا لجن ــي اختارته ــة الت ــي املرحي ــم وه ــد املنع ــارص عب ــراج ن اخ
ســلطان القاســمي، اختيــار فاجــأ جمهــور النقــاد ممــن كانــوا رشــحوا للجائــزة مرحيــة 
»شــابكة« مــن املغــرب وهنــا اختــاف طبيعــي ـ يف الواقــع ـ محكــوم بقــدر كبــر مــن 
املزاجــات وبقــدر ضئيــل مــن املعرفــة، ولــكل لجنــة تحكيــم مزاجهــا ومعرفتهــا، ومنهــا 
أن مرحيــة »ذاكــرة قصــرة« لوحيــد العجمــي كانــت قــد تحصلــت عــى جائــزة العمــل 
ــور يف  ــاد وال الجمه ــاه النق ــت انتب ــن مل تلف ــرة يف ح ــاج األخ ــام قرط ــل يف أي املتكام

عرضهــا بالقاهــرة.

ــي حركــت  ــة الت ــة املري ــع وزارة الثقاف ــاين 2019 باالشــراك م ــون الث 10 إىل 16  كان
ــة الحتضــان أشــغال  ــة املرجعي ــة وفتحــت كل الفضــاءات املرحي ــا الثقافي كل هياكله
ــراءات  ــات وق ــة وتكرمي ــدوات وورشــات مختصــة، جلســات نقدي ــروض ون ــدورة. ع ال
ــة  ــة املري ــة املرحي ــت التجرب ــة وضع ــة مركزي ــدوة فكري ــة إىل ن ــدارات اضاف وإص
تحــت مجهــر النقــد والقــراءة العلميــة تحــت عنــوان )نقــد التجربــة ـ همــزة وصــل ـ 
املــرح املــري 1905 إىل 1952( مبشــاركة قرابــة ســتن باحثـًـا أكادمييًــا قدمــوا قــراءات 
نقديــة صارمــة شــهدت نقاًشــا حــاًدا بــن الباحثــن تعتــر نصوصهــا مرجعيــة، بــل هــي 
ــن  ــل م ــل فواص ــة ومل تجام ــاءت التجرب ــي أض ــات الت ــة العتب ــة مبثاب ــوص مؤسس نص

ــا. إخفاقاته
ــن  ــا يف حلقت ــا األوىل ســنوات مــن 1905 إىل 1952 لتصله ــدوة يف حلقته  مســحت الن

ثانيــة وثالثــة يف الســنوات القادمــة براهــن تجربــة املــرح املــري..
ومبــا أنّهــا الــدورة 11 فقــد أصــدرت الهيئــة أحــد عــرش كتابـًـا خصصــت للمــرح العــريب 
ــا مــن اآلبــاء واألبنــاء: أرشف عبــد الغفــور وجــال الرشقــاوي  ــا مريً وكرّمــت 25 فنانً
ورشــوان توفيــق وســميحة أيــوب وســمر غانــم وســمرة عبــد العزيــز وســهر املرشــدي 
وعبــد الرحــان أبــو زهــرة وعــزت العايــي ومحمــد صبحــي والكاتــب املرحــي لينــن 

الرمــي وغرهــم مــن رواد املــرح املــري وقاماتــه..

تقنيات جديدة
ــارت  ــدورة، وقــد اخت ــة يف هــذه ال ــة املختصــة ذات قيمــة عالي كانــت الورشــات الفني
الهيئــة مؤطريــن لهــا مــن خــارج التجربــة العربيــة، وهــو اختيــار مهــم وموفــق باعتبــار 
ثــراء واختــاف مرجعيــة املؤطريــن فكريًــا وفنيًــا وجاليًــا، فالســينوغرافيا ـ مثــا 
ــغ،  ــغ كريكن ــن ليان ــينوغرافين يف الص ــة الس ــام لهيئ ــن الع ــب األم ــا نائ ـ أرشف عليه
ــوان »تعــدد الــدالالت  ــا تحــت عن ــام، وشــارك فيهــا 12 متدربً امتــدت عــى أربعــة أي
يف بســاطة التصميــم« وورشــة االضــاءة وأرشف عليهــا مــن الصــن زهــاو هــاي تحــت 
عنــوان »تعريــف بالتقنيــات الجديــدة يف عــامل الليــد وطــرق االشــتغال بهــا«، وشــارك 

ــون يف االضــاءة. ــا محرف فيه
ــز  ــاين قايل ــا الريط ــة« أرشف عليه ــيكولوجية الحرك ــوان »س ــة بعن ــت ورش ــا انتظم ك
ــور  ــة »حض ــاز، وورش ــوس دي ــباين كارل ــت أرشاف اإلس ــة تح ــة األقنع ــان، وورش فورم

ــن. ــورا أم ــر ن ــن م ــدة م ــة الوحي ــرة العربي ــإرشاف املؤط ــد« ب الجس
ــدة للمشــتغلن  ــة جدي ــة نظــر أخــرى ورؤي ــدم وجه ــا تق ــة هــذه الورشــات أنه أهمي
باملــرح يف مختلــف االختصاصــات مغايــرة ملــا ترّســخ يف التجربــة العربيــة خاصــة مــع 
مؤطريــن مــن رشق آســيا ونعترهــا مصــدًرا مهــًا الثــراء الــزاد املعــريف والفنــي لشــباب 
املــرح العــريب.. وكانــت شــكًا مــن أشــكال التثاقــف وجــًرا فتحتــه الهيئــة ألول مــرة 

بــن ضفتــن مختلفتــن بينهــا مشــرك حضــاري عميــق..

ثالثة مسارات
ــا لألعــال  ــا منتًج ــس طرفً ــة للمــرح لي ــة العربي ــة ـ أن مهرجــان الهيئ ــق ـ بداي لنتف
املرحيــة وهــو يشــرك هنــا ـ مــع كل املهرجانــات املاثلــة مبــا يف ذلــك أيــام قرطــاج 
املرحيــة وهــو ـ بالتــايل - فضــاء اســتقبال واحتفــاء بأهــّم وأحــدث تجــارب املــرح 
ــارات  ــد مس ــور أح ــا يف حض ــن رغبته ــر ع ــي تع ــاده والت ــنة انعق ــة س ــريب املنتج الع

ــة: املهرجــان الثاث

تجارب عربية
مســار أول شــاركت فيــه تســع تجــارب عربيــة، ومثانيــة ضمــن املســار الثــاين الخــاص 
بالجائــزة الســلطانية الكــرى وتســعة عــروض يف املســار الثالــث الخــاص باملرحيــات 

ــة. التــي اختارتهــا وزارة الثقافــة املري
مســار الجائــزة شــاركت فيــه مــر مبرحيــة »الطــوق واالســورة« إعــداد ســامح 
مهــران وإخــراج نــارص عبــد املنعــم، ومرحيــة »الناقــدة« تأليــف مجــد حميــد إخــراج 
مجــد القصــص مــن األردن، ومرحيــة »شــابكة« تأليــف عبــد الكريــم برشــيد وإخــراج 
أمــن ناســور مــن املغــرب و»ذاكــرة قصــرة« لوحيــد العجمــي مــن تونــس، ومرحيــة 
»الرحمــة« تأليــف عبــد االمــر الشــمخي وإخــراج فيصــل العبيــد مــن الكويــت و»نســاء 
بــا مامــح« إليــاد شــنطاوي مــن األردن ومرحيــة »املجنــون« ملحمــد العامــري مــن 

اإلمــارات و»عبــث« إلبراهيــم أرويبعــة مــن املغــرب.
وغالبيــة األعــال ســبق لهــا أن حــرت الــدورة األخــرة أليــام قرطــاج املرحيــة، وهــي 
االعــال نفســها التــي تتجــول يف املهرجانــات املرحيــة العربيــة وشــاركت يف مســابقة 
مهرجــان املــرح العــريب، مــا يؤكــد عــى أّن تظاهــرات املــرح العــريب ال تختلــف عــن 



تعــود الهيئــة العربيــة للمــرح مبهرجــان املــرح العــريب إىل العاصمــة األردنيــة 

ــه الرابعــة عــام 2012، ولكــن هــذه  ــذ دورت ــاب 8 ســنوات من عــّان، بعــد غي

املــرة يــأيت املهرجــان حامــاً يف دورتــه الـــ12 الجديــدة نســخة مختلفــة تحتفــل 

ــم  ــون كاحتفاله ــأيب الفن ــون ب ــل املرحي ــاً، ويحتف ــر فرح باملــرح بشــكل أك

بالحيــاة. 

ــة،  ــدول العربي ــاً مــن عــدد مــن ال ــدورة 15 عرضــاً مرحي ــارك يف هــذه ال يُش

منهــا 6 عــروض ضمــن املهرجــان، والعــروض الـــ9 األخــرى، ضمــن املســار الثــاين 

ــمو  ــب الس ــزة صاح ــن جائ ــة م ــخة الثامن ــى النس ــة ع ــل املنافس ــي تدخ الت

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ألفضــل عمــل مرحــي للعــام  

2019، ومــا يجمعهــا كلهــا االشــتغال عــى التجديــد وطــرح األســئلة التــي تحمــل 

هــّم البحــث املتواصــل.

عروض املسار األول:

أيام صفراء.. جروح الحرب التي ل تندمل

ــراج أرشف  ــراء«، إخ ــام صف ــة »أي ــر، مرحي ــن م ــر م ــرح الهناج ــدم م يق

ســند، وإعــداد عمــر توفيــق عــن رائعــة دانييــا يانيتــش، الكاتبــة الســويرية 

ــا يف البوســنة والهرســك.  ــدت وعاشــت طفولته ــي ُول الت

ــي،  ــة نفســها بشــكل حقيق ــن الحــرب عاشــتها الكاتب يحــي العــرض قصــة ع

ــارك.  ــل وســاحات املع ــن دوّي القناب ــدة ع ــون بعي ــا تك ــن رمب ولك

ــرب  ــال ح ــاس خ ــه الن ــاوية عاش ــانية ومأس ــر إنس ــاً أك ــل واقع ــاول العم يتن

ــوا  ــد وتفرق ــن الواح ــاء الوط ــوال أبن ــرت أح ــف تغ ــك. وكي ــنة والهرس البوس

وأصبــح كل واحــد عــدواً لآلخــر إثــر انتائــه لطــرف معــن. ورغــم أن الحــرب 

العرقيــة والدينيــة كانــت تلتهــم البــاد وتســفك دمــاًء كثــرة مــن جهــة، ومــن 

ــدّم والُفرقــة عــن مصالحهــم  ــرك ال ــون بــن ِب جهــة أخــرى، كان الساســة يبحث

فقــط. 

ثالث حكايا.. تحولت ما خلف لقمة العيش

ــن  ــان أمي ــود الفن ــق، يع ــورية دمش ــة الس ــي يف العاصم ــرح القوم ــة امل برفق

زيــدان إىل خشــبة املــرح مــرة أخــرى مــن خــال إخراجــه ملرحيــة »ثــاث 

ــدو دراغــون.  ــا« مــن تأليــف أزوال حكاي

ــوت  ــة الق ــاق بعجل ــث للح ــك الاه ــان املُنه ــن اإلنس ــث ع ــل يبح ــو عم وه

اليومــي، وذلــك مــن خــال 3 شــخصيات ُمجهــدة وبائســة، األوىل رجــل يضطــر 

ــة  ــه بوعك ــبب ل ــي تتس ــة الت ــمس الحارق ــعة الش ــت أش ــاق تح ــل الش للعم

صحيــة تنتهــي مبوتــه. والثانيــة، رجــل تُجــره الظــروف عــى العمــل يف مــكان 

فاســد، أمــا الشــخصية الثالثــة واألخــرة، فتضطــر إىل العمــل يف الحراســة الليلــة، 

لتتحــول مــن داخلهــا إىل كلــب حراســة.

رهن.. كيف لإلنسان أن يكون حــراً

ــف  ــن«، تألي ــة »رهـيـ ــر، مرحي ــن الجزائ ــة م ــوي باتن ــرح الجه ــدم امل ويق

ــئلة،  ــن األس ــد م ــرح العدي ــي تط ــد، الت ــوقي بوزي ــراج ش ــش وإخ ــد بوي محم

ومنهــا: كيــف لإلنســان أن يكــون ُحــرّاً، فهــي مبثابــة رصاع يف ســبيل الخــروج 

ــاة،  ــية يف الحي ــان الرئيس ــة اإلنس ــول إىل غاي ــر للوص ــة القه ــن أقبي م

ــى  ــم حت ــا الشــعوب يف وجــه الظُل ــة. ورصخــة تطلقه وهــي الحري

تكــر قيودهــا، ومحاولــة اشــتغال مرحيــة إبداعيــة مــن ِقبــل 

املؤلــف واملخــرج أقــرب مــا تكــون إىل املقاومــة مــن خــال 

خشــبة املــرح. 

ساء أخرى.. الغربة داخل حجرة واحدة

حــن يتســيّد الصمــت ُحجــر املنــزل، وتعــوي 

الغربــة يف وجــوه العائلــة، هنــا تتقطــع الُســبل 

يف العائلــة الواحــدة ويتكــر الكثــر داخلنــا. 

ــد  ــريب محم ــان املغ ــعى الفن ــا يس ــذا م ه

ــون  ــرح أك ــة م ــه برفق ــر أن يقدم الح

مــن خــال مرحيــة »ســاء أخــرى«، 

التــي أخرجهــا وأعدهــا عــن مرحيــة 

»يرمــا« للكاتــب اإلســباين فريدريكــو 

ــوركا. غارســيا ل

الفنانــة  قصــة  العمــل  يحــي 

تعيــش  التــي  يرمــا  الفوتوغرافيــة 

مــع زوجهــا املهنــدس الشــهر، ورغــم 

مل  أنهــا  إال  العديــدة،  محاوالتهــا 

ــر  ــال. ليظه ــاب األطف ــن إنج ــا م يتمكن

ــدأ الفجــوة  ــا«، وتب ــم لـ»يرم ــق قدي صدي

ــا  ــن زوجه ــا وب باالتســاع شــيئاً فشــيئاً بينه

ــران  ــتعل ن ــق، وتش ــذا الصدي ــور ه ــع ظه م

التمــرد والقتــل يف أرجــاء املنــزل الواحــد.

عى قيد الحلم.. عندما يحررنا الحّب 

مرحيــة »عــى قيــد الحلــم«ـ، التــي يقدمهــا مــرح الشــباب 

ــداوود، وإخــراج يوســف  ــد ال مــن الكويــت، مــن تأليــف تغري

البغــي، بــأول تعــاون بــن املبدعــن.

ــود  ــن كل قي ــا م ــن للحــب أن يحررن ــف مُيك ــة كي  تحــي املرحي

الواقــع، وكيــف لــه أن يعطينــا القــوة حتــى نقــاوم الكثــر مــن األفــكار 

ــرق بينهــا  ــاة يُف ــة حــب بــن شــاب وفت ــبقة خــال حكاي واألحــكام املُس

الوضــع االجتاعــي واملــادي.  

كيميا.. حن تجتمع األرواح بالوقت الخطأ

نــور، ضيــاء، ِبــرْش، 3 شــخصيات تــدور أحــداث مرحيــة »كيميــا«، التــي 

يقدمهــا املــرح القومــي الســوري يف أفاكهــا. 

املرحيــة مــن إخــراج عجــاج ســليم والــذي أعدهــا أيضــاً عــن الكاتــب العاملــي 
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ألكســندر ابرازتســوف، ويحــي العــرض قصــة تجــاذب غريــب للغايــة يحــدث 

ــاة  ــي فت ــاء«، وه ــة بـ«ضي ــي صدف ــذي يلتق ــزوج ال ــل املت ــور«، الرج ــن »ن ب

تُعــد تحضــرات زواجهــا مــن خطيبهــا »ِبــرْش«. ويصبــح كل واحــد منهــا غــر 

قــادر عــى اإلبتعــاد عــن اآلخــر، وكأن مــا جذبهــا أقــوى مــن حياتهــا التــي 

ــإرادة منهــا. اختاراهــا ب

عروض املسار الثاين:

الجنة تفتح أبوابها متأخرة.. عن فلسطن والحرية والوردة 

مــن األردن، يُقــدم املخــرج يحيــى البشــتاوي مرحيــة »الجنــة 

تفتــح أبوابهــا متأخــرة«، مــن إعــداده عــن رائعــة الكاتــب العراقــي 

ــه أســر  ــة، يغني ــي باإلمــكان اعتبارهــا نشــيداً للحري فــاح شــاكر الت

فلســطيني بعــد رفــض زوجتــه العــودة إليــه، يدخــل البيــت 

ويــزرع وردة هنــاك وســط الخــراب لتكــون 

ــرر.  ــودة والتح ــل والع ــن األم ــازاً ع مج

الصبخة.. املرأة يف مواجهة الوحش

والقــوة،  الحــب  عــن  حكايــة 

الخليــج  مــرح  يقدمهــا 

الكويــت  مــن  العــريب 

مرحيــة  عــر 

مــن  »الصبخــة«، 

وإخــراج  تأليــف 

عبــد اللــه العابــر. 

العــرض  خــال 

نــرى  املرحــي 

للحــب  كيــف 

قضبــان  يكــر  أن 

وأن  وعزلتــه،  ســجنه 

الكثــر  ملواجهــة  يخــرج 

مــن القيــم اإلجتاعيــة البائــدة 

التــي حبســته طويــاً. وكيــف 

للمــرأة أن تنتــر عــى املجتمــع 

ــي  ــة الت ــوري والنظــرة الدوني الذك

ضحيتهــا.   كانــت  لطاملــا 

الفــراض مكســور يف  بطــل يف  النمــس..   

الواقــع 

ــة مقتبســة  ــة مغربي عــرض »النمــس«، مرحي

عــن روايــة »هــوت مــاروك« للكاتــب املغــريب 

ياســن عدنــان، أعدهــا للمرح عبــد اإللــه بنهدار، 

ــة«  ــا »رحــال العوين ــا أمــن ناســور. وبطله وأخرجه

ــرب  ــذي يه ــس، وال ــب بالنم ــة، املُلق ــة األصلي ــن الرواي م

مــن مشــاكله يف الحيــاة الواقعيــة، ليكــون ناجًحــا يف الفضــاء 

اإلفــرايض مــن خــال اإلنرنــت. يحــي العمــل قصــة إنســان 

ــد  ــع، بع ــح أضعــف عــى أرض الواق ــذي أصب ــث ال ــة الحدي ــة الثالث األلفي

أن وجــد وهــم اإلنرنــت قــادراً عــى تحويلــه إىل بطــل.. لكنــه بطــل افــرايض.

بحر ورمال.. غودو الذي مل يجئ

ــمس إىل  ــرح الش ــة م ــة فرق ــات برفق ــام قبي ــرج األردين عبدالس ــود املخ يع

عبــث صمويــل بيكيــت، مــن خــال رؤيتــه الخاصــة يف مرحيــة »بحــر ورمــال« 

التــي تطــرح ســؤاله العبثــي طــوال وحتــى بعــد انتهــاء العــرض، متــى ترســو 

الســفينة، وكأنــه يقــول متــى يــأيت غــودو؟

هــذا الســؤال الــذي تســتمر شــخصيات العــرض بطرحــه إىل مــا ال نهايــة 

منتظريــن أن يُســمح لســفينتهم بــأن ترســو إىل الشــاطئ، لكــن العاصفــة كانــت 

ــب  ــفوا أن املرك ــهم ليكتش ــش يف رؤوس ــي تعي ــودو الت ــفينة/ غ ــن الس ــر م أك

ــت. ــذا الوق ــال الشــاطئ كل ه ــى رم ــا ع موجــود أساًس

جي يب إس.. عندما يتمرد الصخر عى يد النّحات

عمــل مرحــي مــن تأليــف محمــد رششــال وإخراجــه، يقدمــه عــى خشــبات 

الــدورة الـــ12 ملهرجــان املــرح العــريب فرقــة املــرح الوطنــي يف الجزائــر. 

يطــرح العــرض كيــف مُيكــن للصخــر أن يتمــرد عــى روح النّحــات، ويقــرر أن 

يعيــش حياتــه وبتحكــم مبصــره الخــاص بعــد أن كان قــد قــرر النّحــات تكســر 

ــنة  ــر ألنس ــة الصخ ــات. إال أن محاول ــم التوقع ــن بحج ــي مل تك ــه الت منحوتات

نفســه تنتهــي بشــكل غــر متوقــع. 

خرافة.. عدالتي ليست بينكم ها هنا

ــة يعيــش  ــن، وبــن شــخصيات غــر معروفــة الهوي يف مــكان وزمــان مجهول

حضــور مرحيــة »خرافــة« التــي أخرجهــا للخشــبة أميــن النخيــي وأعدهــا 

ــور  ــا للجمه ــدي، ويقدمه ــي الزي ــد النب ــل عب ــن عم ــاوي ع ــوان عويس رض

ــاج مــن تونــس.  كرنــف آر لإلنت

ــن  ــدم، ب ــاة والع ــن الحي ــة ب ــئلة الوجودي ــن األس ــة م ــرض جمل ــرح الع يط

ــخصية  ــال ش ــن خ ــر م ــامل اآلخ ــامل والع ــذا الع ــن ه ــال، ب ــة والخي الحقيق

ــة. ــا الخاص ــن عدالته ــث ع ــرزخ تبح ــاك بال ــش هن تعي

ســاء بيضاء.. الصفقة املشــبوهة بن البطلن

الفنــان التونــي وليــد الدغســني يقــدم عمــاً جديــداً مــن تأليفــه وإخراجــه 

ــة  ــن خــال صفق ــا م ــور عليه ــد العث ــات ال نري ــن إجاب ــه ع يســتمر يف بحث

تُرفــع  أن  ومــا  بالحيــاة.  متمســكة  وامــرأة  غامــض  رجــل  بــن  غريبــة 

ــس واملخــدرات  ــاالت حــول الجن ــا ســيل مــن االحت ــى يأخذن الســتارة، حت

ــها. ــاة نفس ــى الحي ــة ع ــدة مفتوح ــاالت عدي ــة، احت ــوت والسياس وامل

قاعــة النتظار1.. الخــالص يأخذ وجوهاً عديدة

شــارع الفــن لإلبــداع مــن املغــرب يقــدم العــرض املرحــي »قاعــة 

ــو نــر.  ــوب أب االنتظــار1«، وهــو عمــل جــديل مــن تأليــف وإخــراج أي

الضــوء،  بقعــة  فــخ  يف  وقعــوا  الذيــن  املهمشــن  مــن  عــدد  أبطالــه 

ليحكــوا تجاربهــم املريــرة عــن الفقــر والتهميــش والتطــرف وغرهــا. 

ويف النهايــة، يعتقــدون أن االنتحــار هــو رصاصــة الخــاص األخــرة التــي 

ــول  ــي ح ــئلة ال تنته ــتغل أس ــا تش ــم. وهن ــن عذاباته ــم م ــوف تُخلصه س

ــر. ــر األخ ــذا املص ه

مجاريــح.. معارك الحريــة التي ل تنتهي 

مــن تأليــف إســاعيل عبــد اللــه وإخــراج محمــد العامــري، يقــدم مــرح 

ــي مــن املمكــن  ــح« الت ــة »مجاري ــارات، مرحي ــي مــن اإلم الشــارقة الوطن

اعتبارهــا معركــة أخــرى مــن معــارك الحريــة الكثــرة. لكــن هــذه املعركــة 

تجــري يف بيــت واحــد، وبــن أفــراد عائلــة واحــدة، لكــن كل واحــد منهــم 

يــرى الحريــة مــن خــال فهمــه الخــاص.

ــزواج ممــن تحــب، لكــن  ــد ال ــي تري ــة قصــة »ميســاء«، الت تحــي املرحي

ــم.  ــن اختياره ــر م ــخص آخ ــا بش ــم بتزويجه ــك لرغبته ــض ذل ــا ترف عائلته

ــا. ــل حريته ــة لني ــاء الخاص ــة ميس ــدأ معرك ــا تب وهن
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كشــف األمــن العــام للهيئــة العربيــة للمســرح إســماعيل عبــد اهلل عــن فعاليــات الــدورة 
حتــى وتتواصــل  اليــوم  تنطلــق  التــي  العربــي  املســرح  مهرجــان  مــن  عشــرة   الثانيــة 

.2020/1/16

ويشــهد املهرجــان عــرض 15 عمــًا مســرحًيا مــن األردن والــدول العربيــة، إلــى جانــب 
عقــد مجموعــة مــن النــدوات الفكريــة والفنيــة وتكــرمي عــدد مــن الفنانــن.

وقــدم إســماعيل عبــداهلل خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد بحضــور األمــن العــام 
اللجنــة  رئيــس  الفنانــن األردنيــن  البــراري، ونقيــب  الثقافــة األردنيــة هــزاع  لــوزارة 
العليــا التنفيذيــة حســن اخلطيــب، الشــكر والتقديــر جلالــة امللــك عبــد اهلل الثانــي 
مهمــة  دفعــة  ســتعطي  الرعايــة  هــذه  أن  إلــى  مشــيرا  املهرجــان،  لهــذا  رعايتــه  علــى 
وإيجابيــة للســير قدمــًا باملشــروع املســرحي ســواء كان يف األردن أو يف الوطــن العربــي.

واســتذكر عبــداهلل الــدورة الرابعــة التــي أقيمــت عــام 2012 يف األردن، مؤكــًدا أنهــا كانــت 
فاصلــة مهمــة يف مســيرة املهرجــان، معبــًرا عــن أملــه أن »تشــكل هــذه الــدورة الثانيــة 

عشــرة »عامــة فارقــة« يف مســيرة املهرجــان.

 انطالق فعاليات مهرجان المسرح العربي
في دورته 12 بعّمان اليوم 

  هيئة التحرير

عبدالله
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مــن جهتــه قــال نقيــب الفنانــن رئيــس اللجنــة العليــا 

للمهرجــان حســن الخطيــب خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي 

أداره اإلعامــي رســمي محاســنة: إن مهرجــان املــرح العــريب 

ــكارم  ــن م ــة،  م ــر الثقاف ــذي ســينطلق  عــى مــرح ق ال

صاحــب الســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

ــرح،  ــون وامل الــذي آثــر أن ميــي باتجــاه الثقافــة والفن

مؤكــًدا أن النقابــة توافقــت مــن خــال التواصــل مــع وزيــر 

الثقافــة وكثــر مــن الجهــات املعنيــة لتجهيــز البنيــة التحتيــة 

ــات. ــات واملعيق ــل الصعوب ــان، وتذلي للمهرج

وأكــد الــراري بــدوره أن املــدرج الرومــاين مــن أهــم مامــح 

عــان، مشــرًا إىل أن األردن يتكــئ حضاريــا عــى عــدد كبــر 

مــن املســارح األثريــة املوزعــة عــى مختلــف أنحــاء اململكــة.

وقــال الــراري: إننــا »نفخــر بــأن املــرح يف األردن كان ســباقًا 

ــث كان  ــة 1921، حي ــة الحديث ــة األردني ــيس الدول ــذ تأس من

أّول عــرض مرحــي موثــق يف العــام 1918، وســبق هــذا 

التوثيــق جملــة مــن العــروض املرحيــة التــي مل توثــق 

ســابقا«، مضيًفــا بقولــه »مــن هــذا املنطلــق نــرى أن عــان 

ــارة  ــج للحض ــي منت ــل ه ــب، ب ــكان فحس ــرد م ــت مج ليس

ــن«. ــتجاب للفنان ــؤرة اس ــة وب ــة ونقط وللثقاف

ــذه  ــمول ه ــرح، وش ــرة بامل ــان جدي ــراري أن ع ــد ال وأك

الــدورة بالرعايــة امللكيــة الســامية خــر دليل عــى أن املرح 

ليــس هامشــاً، بــل ينظــر إليــه كمنجــز حقيقــي مهــم وهويــة 

مــن هويــات الوطــن.

وختــم الــراري حديثــه بتأكيــده عــى جاهزيــة وزارة الثقافــة 

لخدمــة هــذا املهرجــان مــن خــال البنيــة التحتيــة للــوزارة 

مــن خدمــات  توفــره  ومــا  والفنيــن  الثقافيــة  واملراكــز 

لوجســتية.

وحــول املؤمتــر الفكــري الــذي يرافــق املهرجــان أشــار الفنــان 

واملرحــي غنــام غنــام إىل أن املؤمتــر ليــس فكريًــا فحســب، 

ــايت يجيــب عــن بعــض  وإمنــا ينطــوي عــى جانــب عملي

ــا  ــن أهمه ــريب، وم ــرح الع ــول امل ــرح ح ــي تُط ــئلة الت األس

ــان النظــري باملــرح العــريب. ــاب البي غي

وأكــد غنــام أن يف األردن الكثــر مــن الفــرق النشــيطة التــي 

ــا  ــجلت منجزه ــريب وس ــتوى الع ــى املس ــا ع ــت بصمته دون

الــذي مييزهــا، وهــو مــا دفــع بــأن نضــع ســؤااًل يعايــن تجربة 

ــهد  ــام سيش ــذا الع ــري له ــر الفك ــا أن املؤمت ــة. مبيًن كل فرق

الخــروج عــن املنصــة والذهــاب  للتمريــن العمــي.

بــدوره، بــن مســؤول اإلدارة والتنســيق يف املهرجــان حســن 

النفــايل أن هنــاك مســارين لعــروض املهرجــان، يتضمــن األول 

ســتة عــروض مرحيــة، واملســار الثــاين هــو الخــاص بجائــزة 

ــل  ــل عم ــمي ألفض ــلطان القاس ــيخ س ــمو الش ــب الس صاح

مرحــي عــريب لســنة 2019، ويضــم 9 عــروض مرحيــة 

متثــل 8 دول عربيــة وتتــوزع عــى النحــو التــايل: املغــرب 3 

ــس 2،  ــت 2، تون عــروض، مــن األردن 2 ، وســوريا 2،  الكوي

ــر 2. ــارات 1، مــر 1، والجزائ اإلم

ــارح،  ــة مس ــى ثاث ــرض ع ــات تع ــايل أن املرحي ــن النف وب

هــي: مــرح الحســن، ومــرح هــاين صنوبــر، ومــرح 

الشــمس وعــرض واحــد عــى الدائــري باملركــز الثقــايف امللــي.

الّنفايلغنامالراريالخطيب



ــدى  ــام يف إح ــة تق ــرح يف كل دورة مرحي ــة للم ــة العربي ــت الهيئ درج

ــف  ــد املضي ــص البل ــب تخ ــورات وكت ــدار منش ــى إص ــة ع ــدول العربي ال

ــة يف  ــة املرحي ــن الحال ــدارات ع ــذه اإلص ــدث ه ــة، تتح ــدورة املرحي لل

ــدده. ــت بص ــي مت ــازات الت ــرح وباإلنج ــف بامل ــد، للتعري ــك البل ذل

يف هــذه الــدورة الثانيــة عــرشة املقامــة يف العاصمــة األردنيــة للمــرة الثانيــة 

ــب تحــي قصــة املــرح يف األردن،  ــة كت ــم إصــدار ثاث ــام 2004 ت ــد ع بع

صــدرت بدعــم كامــل مــن الهيئــة ، وتــم طبــع كتــاب »املــرح األردين بــن 

املــادة والشــكل والتعبــر« للدكتــور محمــد خــر الرفاعــي، و»املــرح األردين 

يف ربــع قــرن« لعــواد عــي، و»نفحــة عــدل .. نصــوص للمــرح التعليمــي« 

لعبــد اللطيــف شــا.

 أمــا الكتــاب الرابــع فهــو للمصــور محمــد أبــو عوميــر )أبــو ربيــع( الــذي 

ــاب  ــات الخاصــة بالكت ــن اســتكال املعلوم ــل أشــهر م وافتــه املنيــة قب

ــع. ــو ربي ــه الراحــل أب ــدأ ب ــا كان ب ويجــري اســتكال املعلومــات إلمتــام م

املرح األردين يف ربع قرن 

مناذج من العروض والتجارب واملهرجانات، عواد عيل

يعــد هــذا الكتــاب دراســة توثيقيــة لفــرة مرحيــة مهمــة مــن عمــر املرح 

األردين، وهــو مجموعــة مــن املقــاالت والدراســات قدمهــا املؤلــف يف نــدوات 

وملتقيــات، نــرش املؤلــف بعضهــا يف عــدد مــن الصحــف والدوريات بوســائل 

إعاميــة أردنيــة وعربيــة تناولــت مرحيــات بعينهــا مرفقــة بالصور.

جــاء الكتــاب يف 132 صفحــة مــن القطــع الوســط، احتــوى أربعــة عناويــن، 

وتنــاول األول ملحــة تاريخيــة عــن املــرح يف األردن.

وتنــاول الثــاين قــراءات يف العــروض املرحيــة األردنيــة، منهــا: »يــا ســامعن 

الصــوت«.. فضــاء الفرجــة .. فضــاء الداللــة، »كأنــك يــا أبــو زيــد«.. الفرجــة 

ــة  ــال«.. محاول ــندباد الح ــل الس ــة لقت ــهرة ضاحك ــرة، »س ــة الس ومرح

ــة. ــة املرحي ــك العملي لتفكي

 ومــن  املرحيــات التــي تناولتهــا الكتــاب أيًضــا: »طقــوس تاجــر الصــوف«.. 

ــف  ــة املثق ــة«.. هزمي ــق ثاث ــرض، »صنادي ــة الع ــل يف صياغ ــرة التأوي مغام

الفضــاء  الريــح«.. محمــود درويــش يف  الواقــع، »لقــاء  أمــام ضغــوط 

ــرب،  ــون الح ــات يف أت ــاء ضائع ــع لنس ــوح موج ــات«.. ب ــي، »العادي املرح

»أنــت لســت غــارا«.. صناعــة البطــل املزيــف، »العــرس الوحــي«.. الربيــع 

ــذي  ــطيني ال ــى«..: الفلس ــأموت يف املنف ــراج، »س ــطح رج ــى س ــريب ع الع

ــد. ــدل فاق ــه إىل ب حــول الشــتات حيات

وجــاء العنــوان الثالــث يف الكتــاب تحــت عنــوان: »تجــارب مرحيــة 

أردنيــة.. منــاذج«، تنــاول فيهــا تجــارب مجــد القصــص مــن خــال االشــتغال 

ــد. ــة الجس ــي وفيزيائي الدراماتورج

كــا قــدم بعــض تجــارب محمــد بنــي هــاين: صياغــات مــا بعــد الحداثــة، 

ــاج«  ــاش ت ــال »ه ــن خ ــي م ــر الرفاع ــد خ ــارب محم ــن تج ــدث ع وتح

ــوس. ــه ون ــعد الل ــرح س ــى م ــتغال ع ــارب االش ــن تج ــا، وع أمنوذج

واختتــم الكتــاب بالعنــوان الرابــع »مهرجانــات املــرح الحديثــة يف األردن« 

تنــاول فيهــا بعــض النــاذج مــن خــال ملحــق الصــور.

ويف اللمحــة التاريخيــة عــن املــرح يف األردن قــال عــواد عــي: إن »حكايــة 

ــن  ــر الات ــام 1918 يف دي ــذ الع ــر من ــت مبك ــدأت يف وق ــرح األردين ب امل

ــا حــن جــاء إليهــا كاهــن عــريب مــن بيــت لحــم يف فلســطن  ــة مادب مبدين

ــئة  ــم الناش ــة باس ــأ جمعي ــي )-1883 1965(، وأنش ــوان الحيح ــى أنط يدع

ــل املرحــي. ــا التمثي ــن أهدافه ــة، وكان م ــة العربي الكاثولوكي

 وتطــرق عــواد عــي إىل بعــض التفاصيــل ليصــل إىل أن عمــر املــرح األردين 

إصدارات نوعية للهيئة العربية للمسرح   

قراءات خاصة بالمسرح األردني في الدورة 12
  محمود الداوود - األردن
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يبلــغ 98 عاًمــا، وأن املــرح ســبق تأســيس إمــارة رشق األردن )1921(.

ويذكــر املؤلــف مــا كتبــه بــركات اوهــاب يف مقالــة لــه بــأن املــرح العــريب 

يف األردن قــد ولــد مــن خــال تأســيس أرسة املــرح الجامعــي عــام 1963 

ــة،  ــة األردني ــه يف الجامع ــر وزمائ ــاين صنوب ــل ه ــرج الراح ــد املخ ــى ي ع

منهــم: نبيــل املشــيني، ســهيل اليــاس، نبيــل صوالحــة، ســهى منــاع، بهــاء أبــو 

طــه، مارجــو مــا تلجيــان، وقمــر الصفــدي، ثــم تأســيس أرسة املــرح األردين 

ــب  ــال: أدي ــن أمث ــك الح ــن يف ذل ــة املمثل ــت غالبي ــي ضم ــام 1964 الت ع

الحافــظ، مــازن القبــج، رشــيدة الدجــاين، هشــام هنيــدي، أحمــد قــوادري، 

محمــد العبــادي، عمــر قفــاف، شــعبان حميــد، حســن أبــو شــعرة، أســاء 

خــوري، ســمرة خــوري، مارغــو أصــان وغرهــم.

وتوقــف املؤلــف عنــد ظهــور العديــد مــن الفــرق املرحيــة يف األردن، منهــا: 

ــوال  ــر م ــد، مخت ــن يف إرب ــرح الف ــة م ــة، فرق ــر الرحال ــس، مخت الفواني

ــة املــرح  ــور الحســن، فرق ــة/ مؤسســة ن ــون األدائي ــز الفن املرحــي، مرك

الحــر، وفرقــة طقــوس.

وتطــرق عــواد عــي أيًضــا إىل تاريــخ املــرح األردين مشــرًا إىل أن مهرجــان 

األردن املرحــي الــذي أنهــى دورتــه السادســة والعرشيــن عــام 2019 يعــد 

ــة  ــدة دول عربي ــه ع ــارك في ــة يف األردن، وتش ــات املرحي ــدم املهرجان أق

ــة. ــه النــدوات والجلســات التقييميــة وورشــات تطبيقي وتعقــد في

وذكــر املؤلــف عــدًدا مــن املهرجانــات األخــرى، وخلــص يف مقدمتــه 

ــا  ــد م ــتطاعت إىل ح ــة يف األردن اس ــات املرحي ــة إىل أن املهرجان التاريخي

توفــر فــرص أمــام املتلقــي األردين لاطــاع عــى التجــارب املرحيــة العــريب 

واألجنبيــة وتنشــيط الحيــاة الثقافيــة يف األردن وتطويــر خــرات املرحيــن، 

لكنهــا مل تتمكــن مــن خلــق حــراك مرحــي متواصــل كــا مل تؤســس لتقاليد 

مرحيــة راســخة حتــى اآلن، ويف املقابــل لعبــت دوًرا مهــًا يف ظهــور جيــل 

مبــدع مــن املخرجــن واملمثلــن والتقنيــن.

املرح األردين بن املادة والشكل والتعبر

دراسة تحليلية )-1965 1987(، د. محمد خر الرفاعي

تتبــع املؤلــف يف الكتــاب التغــرات التــي طــرأت عــى املــرح األردين مــن 

ــوئه  ــذ نش ــرض من ــص والع ــكله يف الن ــي وش ــر املرح ــادة التعب ــال م خ

ــي  ــرة الت ــة الف ــى نهاي ــي حت ــون الحيح ــاوالت األب انط ــن مح ــداء م ابت

ــام 1987. ــة ع ــا الدراس ــدت فيه قي

ــواب،  ــة أب ــم ثاث ــط وض ــع الوس ــن القط ــة م ــاب يف 236 صفح ــاء الكت ج

تحــدث األول عــن املــادة املرحيــة بــن املحليــة والعامليــة، وضــم فصلــن 

ــول  ــن األص ــاين ب ــرح األردين، والث ــم يف امل ــر والقي ــن الفك ــارب األول ب ق

ــعبية. ــة الش ــة والفرج العاملي

ــاء الدرامــي والعــرض  ــاين فعايــن الشــكل املرحــي بــن البن ــاب الث أمــا الب

املرحــي وجــاء يف فصلــن، تنــاول األول عنــارص البنــاء الدرامــي يف املــرح 

ــارص العــرض املرحــي يف املــرح األردين. ــاين عن األردين، ودرس الث

أمــا البــاب الثالــث فحمــل موضــوع التعبــر املرحــي بــن تلقائيــة مرحلــة 

النشــوة وخــرة مرحلــة االرتقــاء، وجــاء أيضــا يف فصلــن، تحــدث األول عــن 

التعبــر املرحــي واملرحلــة التلقائيــة يف املــرح األردين، والثــاين تنــاول دور 

البعثــات يف صقــل مصــادر التعبــر املرحــي وتنويعهــا يف املــرح األردين.

ــن املــرح األردين«  ــة ع ــة تاريخي ــوان »خلفي ــاب بعن ــة الكت وجــاءت خامت

ــرح  ــا امل ــوي قضاي ــي تح ــج الت ــم النتائ ــق وأه ــة وملح ــر إىل خاص لتش

األردين فيــا يخــص النــص املرحــي والكتــاب واإلخــراج والتعبــر التمثيــي 

والحركــة النقديــة والنقــاد وقضايــا أخــرى كمــرح الطفــل والجمهــور 

ــعري. ــايئ والش ــرح الغن وامل

الرفاعــي يف مقدمــة كتابــه البحثــي التحليــي لفــت إىل مــا اســتند إليــه مــن 

عنــارص تتصــل بــدور املــادة املرحيــة األردنيــة وعوامــل التأثــر فيهــا محليًــا 

وعربيًــا وعامليًــا، التــي وصفهــا بأنهــا تتأرجــح بــن الفكــر وقيــم املجتمــع يف 

انعكاســاتها عــى املــرح األردين.

وتوقــف عنــد دور الشــكل املرحــي يف املــرح األردين لجهــة البنــاء الدرامي 

يف النــص ومظاهــر تطــوره ، وطبيعــة التعبــر يف املــرح وتباينهــا مــا بــن 

ــال  ــة، باالنتق ــة اإلبداعي ــت نشــوءه واملرحل ــي صاحب ــة الت ــة التلقائي املرحل

مــن املحــاكاة والتقليــد إىل مرحلــة اإلبــداع ومــا يرتبــط بــه.

نفحة عدل.. نصوص للمرح التعليمي، عبد اللطيف شا

جــاء الكتــاب يف 80 صفحــة مــن القطــع املتوســط، وقــال املؤلــف يف تقدميــه 

للكتــاب: »مل يعــد املــرح ترفًــا يف الحيــاة املدرســية، بــل غــدا رافعــة 

أساســية لدعــم الفعــل التعليمــي التعلمــي، فقــد جــاءت النصــوص املرحية 

لتعزيــز دور املــرح يف التعليــم محتفظـًـا لنفســه بفلســفة خاصــة تتناســب 

مــع طبيعتــه ووظيفتــه األساســية التــي متيــزه عــن املــرح بشــكله العــام، 

فهــو يحقــق للمتعلمــن جانبــي املتعــة الحســية والفكريــة ويســهم يف 

ــم«. ــدرايس الدائ التقــدم ال

ــوص املرحيــة إىل تذييلــه  وعمــد املؤلــف يف نهايــة كل نــص مــن النص

ــة  ــا الطلب ــارك فيه ــرشف، ويش ــم/ امل ــا املعل ــية يديره ــة نقاش ــل لحلق بدلي

ــم. ــتاع لديه ــارات االس ــة مه لتنمي

ضــم الكتــاب ســتة نصــوص مرحيــة حملــت العناويــن التاليــة: »قــد 

اســتقام املنســم«، »قــول العارفــن«، »إال ومــا حولهــا«، »فاعــل خــر«، »مــا 

ــدل«. ــة ع ــب«، و»نفح ــق وراءه طال ــاع ح ض

خامتة

ــخ  ــة تحــي تاري ــة وثقافي ــة وفني ــة علمي ــب بحــق مرجعي تعــد هــذه الكت

ــارص  ــه والعن ــه وتيارات ــي واجهت ــات الت ــه والتحدي ــرح األردين وتحوالت امل

التــي كانــت ســببًا لنهوضــه ومــا وصــل إليــه، ومــا كان ليصــل إىل مــا وصــل 

إليــه لــوال جهــود املؤلفــن واملخرجــن واملمثلــن واإلداريــن والفنيــن، التــي 

ــن  ــة ميك ــة آتي ــة ملرحل ــيس رؤي ــد لتأس ــت وتع ــة مض ــهادة ملرحل ــل ش متث

ــم  ــن ث ــاك وم ــا أو هن ــح أي مســار شــابه تقصــر هن ــا وتصحي ــوض به النه

ــر  ــداع ومخت ــق اإلب ــد منطل ــون( يع ــو الفن ــرح )أب ــر، فامل ــاء والتطوي البن

ــة  ــزال يف جعب ــا ي ــرق ونضــال، وم ــد وع ــؤداة بجه ــة امل األحاســيس املكنون

ــل بعــد. ــر مــا مل يق ــن الكث ــن األردني املرحي
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تــرك »الربيــع العــريب« ظالــه عــى الــدورة الرابعــة ملهرجــان املــرح 

ــرر  ــزوع للتح ــن ن ــل م ــا حم ــام 2012 مب ــان ع ــم يف ع ــذي أقي ــريب ال  الع

ــع  ــة توزي ــات بعدال ــي، ومطالب ــم االجتاع ــيايس والظل ــتبداد الس ــن االس م

ــب. ــروات واملكاس ال

وأحالــت فضــاءات عــروض املهرجــان الــذي نظمتــه الهيئــة العربيــة للمرح 

ــدو-  ــا يب ــزاج -في ــد حــر هــذا امل ــريب، وق ــام للشــارع الع ــزاج الع إىل امل

ضمــن خيــارات لجنــة التحكيــم حــن أعلنــت يف حفــل االختتــام فــوز 

املرحيــة التونســية »زهاميــر« بجائــزة الشــيخ د.ســلطان بــن محمــد 

ــل.  ــرض متكام ــل ع ــن أفض ــمي ع القاس

وكان هــذا العــرض الــذي طُــرح بتوقيــع املخرجــة مريــم بــن ســامل، 

وبســينوغرافيا مقتضبــة لكــن ثريــة دالليــاً، حــّذر مــن أثــر شــيخوخة النظــام 

ــان  ــره يف كي ــل أث ــعبية، ال ب ــمية والش ــن الرس ــمي يف الذاكرت ــريب الرس الع

األمــة العربيــة برمتــه، ذلــك أن هــذه الشــيخوخة تدفــع قضايــا حيويــة يف 

حيــاة األمــة إىل دياجــر النســيان. واشــتغل عــرض »زهاميــر« عــى طــرح تلــك 

ــة يف أداء الشــخوص. ــرة االنفعالي ــة الذاك ــف تقني ــر توظي ــات ع الثي

ومــن املعطيــات الافتــة يف تلــك الــدورة التــي أقيمــت تحــت شــعار »نحــو 

مــرح عــريب جديــد ومتجــدد«، مــا أكــده اللبنــاين روجيــه عســاف يف تقريــر 

لجنــة التحكيــم التــي رأســها: أن »املــرح لــن يغــر العــامل، وإمنــا يأخذنــا إىل 

بلــد األســئلة«، داعيــاً إىل »تحريــر اإلحســاس مــن الخطــاب«، وإىل االهتــام 

باملــرح الــذي »يتضــاءل أمــام ســطوة التلفزيــون والســينا«. 

أسئلة املرح

وجــاء يف التقريــر أن املســألة تكمــن يف البحــث عــن »كيفيــة عمــل املــرح، 

وكيفيــة تواصلــه يف املــدن التــي ال تلتقــي أطرافهــا يف رصح الثقافــة«، 

والســؤال األهــم يــدور حــول »معنــى املــرح يف الخــواء الثقــايف الراهــن«.

ــن 10 إىل 15  ــرة م ــال الف ــت خ ــي أقيم ــة الت ــدورة الرابع ــاركت يف ال وش

كانــون الثــاين، ينايــر ضمــن املســابقة الرســمية للمهرجــان ســبع مرحيــات، 

هــي: اإلماراتيــة »حــرب النعــل« مــن إخــراج محمــد العامــري، والتونســية 

ــودون«  ــة »الشــهداء يع ــم بوســاملي، والجزائري ــن إخــراج مري ــر« م »زهامي

ــم،  ــدى إبراهي ــراج ه ــن إخ ــراق« م ــودانية »اح ــونيا والس ــراج س ــن إخ م

والقطريــة »مجاريــح« مــن إخــراج نــارص عبــد الرضــا، واملغربيــة »الهــواوي 

ــم«  ــة »عشــيات حل ــن إخــراج مســعود بوحســن، واألردني ــد النســا« م قاي

»زهايمر« تحوز أول جوائز الشيخ سلطان
والمزاج العام للشارع العربي يطبع العروض

  جمال عياد*
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مــن إخــراج فــراس املــري. 

وُعرضــت خــارج املنافســة مرحيــات: “مريــم تعــود الحكايــة” مــن 

الســعودية، و”مكاتيــب” مــن لبنــان. ومــن األردن: “.C.V” للمخــرج أحمــد 

ــي. ــد اإلبراهيم ــرج محم ــرش” للمخ ــس بق ــريب، و”ب املغ

ــح  ــذي افتُت ــم« ال ــيات حل ــي »عش ــرض الطق ــتهل بالع ــان اس وكان املهرج

ــد  ــن قصائ ــاد م ــذي أف ــدوان ال ــح الع ــف مفل ــن تألي ــو م ــات، وه الفعالي

الشــاعر مصطفــى وهبــي التــل “عــرار”، التــي تديــن النظــام الطبقــي 

ــلبياته.  ــو س وتهج

ــاء  ــراً لجهــة انبن أمــا العــرض الكويتــي »طقــوس وحشــية« فقــد جــاء مغاي

الفضــاء الــداليل الــذي تأســس شــكله عــى تقنيتــن أساســيتن: هــا: البحــث 

يف ســيكولوجية النفــس البرشيــة، ورصــد لخلجــات شــخصيتي العــرض 

املرعوبتــن مــن جهــة، وتجســيد صــوت حرشجاتهــا ســمعيًا، وجعلهــا الزمــة 

صوتيــة طيلــة العــرض مــن جهــة ثانيــة.

جاليات املوروث الشعبي 

ــج، و»حــرب  ــد النســا« مــن تأليــف أحمــد الطيــب العل أمــا »الهــواوي قاي

النعــل« مــن تأليــف إســاعيل عبداللــه، فاتجهــت يف عنارصهــا نحــو 

جاليــات املــوروث الشــعبي عــر لغــة مرحيــة زاخــرة بالدرامــا. وحــرت 

قــوة الفكــرة يف عــرض »الشــهداء يعــودون«، املأخــوذة عــن نــص للطاهــر 

وطــار، إذ جّســد الفضــاء الرمــزي رصاع القيــم مــن خــال ثنائيــة »الشــهادة« 

بنقائهــا و«الخيانــة« بوضاعتهــا. وعاينــت مرحيــة “.C.V” الواقــع العــريب 

املــزري يف اللحظــة العومليــة الراهنــة برصــد غيــاب الثقــة يف النظــام العــريب 

الرســمي الــذي أقــى املواطــن عــن الفعــل الحضــاري املنتمــي إليقــاع هــذا 

العــر وحــره ضمــن إطــار معــريف واحــد يــدور يف فلك الســلطة املتأسســة 

عــى تــزاوج املؤسســات األمنيــة واملاليــة.

ربيع املرح

ــا  ــي ألقته ــاح املهرجــان تضمــن كلمــة املــرح العــريب الت ــل افتت وكان حف

ــة يف  ــاة العربي ــا أن »الحي ــدت فيه ــه وأك ــعاد العبدالل ــة س ــة الكويتي الفنان

ــا«.  ــون املــرح رديفه ــا تســتحق أن يك ربيعه

وشــهد املهرجــان لقــاءات عــى هامشــه للّجنــة العليــا لعــام املــرأة يف 

ــدي  ــان الكومي ــان الفن ــت إدارة املهرج ــام 2012، وكرم ــريب لع ــرح الع امل

األردين ربيــع شــهاب.

..أفــق  »املــرح والدميقراطيــة  بعنــوان  نــدوات فكريــة  أقيمــت  كــا 

ــال  ــينوغرافيا وخي ــوان “الس ــي بعن ــب املرح ــة للتدري ــتقبل«، وورش املس

الظــل مــن الــراث إىل املعــارصة” بــإرشاف د.دالل بقــاري مــن أملانيــا.

ــع  ــرم ربي ــان املك ــن الفن ــاب ع ــع كت ــم توقي ــان ت ــن نشــاطات املهرج وضم

ــرح األردين،  ــن امل ــب ع ــة كت ــا، ومجموع ــف ش ــزه عبداللطي ــهاب أنج ش

ــاب )النصــوص  ــن كت ــوص ضم ــار تســعة نصـ ــم اختي ــة للمــرح، وت ومجل

ــح  ــجون( ملفل ــة، )الس ــف الفراي ــة( لعاط ــباه وطاول ــي: )أش ــة(، ه املرحي

العــدوان، )هانيبــال( لهــزاع الــراري، )مطــر جيكــور( لجميــل عــواد، )شــجرة 

عــى الحــدود( ملحمــود الزيــــــودي، )تايــي/ أوبريــت ربــة عمــون( لبكــر 

قبــاين، )شــاطئ الفنــان( لعايــد مــايض، )الــرح( لهاشــم غرايبــة، و)الجــرال 

ــام.  ــام غن إذ يعــود( لغن

ــاً  ــاً مرحي ــو 230 ضيف ــاء نح ــة بلق ــواء حميم ــة أج ــدورة الرابع ــهدت ال ش

مــن األقطــار العربيــة، اشــتملت عــى الكثــر مــن الحــوارات والتواصــل مــع 

ــه جنبــات وردهــات املســارح. ــذي ازدحمــت ب الجمهــور ال

ووقّــع أمــن عــام الهيئــة العربيــة للمــرح إســاعيل عبــد اللــه، مــع مديــر 

ــة  ــدي، اتفاقي ــي مه ــه ع ــي، ونائب ــاس بيان ــرح، توبي ــة للم ــة الدولي الهيئ

تفاهــم وتعــاون مشــرك، عــى هامــش فعاليــات املهرجــان. وهــذه الخطــوة 

بحســب عبــد اللــه »تجعــل الهيئــة العربيــة للمــرح، الواســطة التــي 

ــة«. ــاذ إىل العاملي ــريب النف ــا املرحــي الع ــن خاله يســتطيع م

* ناقد مسرحي من األردن
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شذرات البدايات
تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة الرئيــس الفخــري للهيئــة 

ــرة. ــان يف القاه ــن املهرج ــدورة األوىل م ــت ال ــرح، انطلق ــة للم العربي

ــق  ــس طري ــم يتلم ــرشوع حل ــا م ــت بوصفه ــرشارة متثل ــدورة ال ــك ال تل

ــمو  ــب الس ــل صاح ــن قب ــادرة م ــاس مب ــو باألس ــان ه ــق، فاملهرج التحق

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، تهــدف للمســاهمة 

ــز  ــى تعزي ــل ع ــة والعم ــة العربي ــة املرحي ــاء بالحرك ــة يف االرتق الفاعل

الجهــود املبذولــة للنهــوض باملــرح يف الوطــن العــريب.

هــذه املبــادرة تجلــت كَُملِْهــٍم إلدارة الهيئــة العربيــة للمــرح، فســارعت 

ــة  ــات الكفيل ــج واآللي ــن التصــّورات والخطــط والرام ــة م إىل وضــع جمل

بتفعيــل أهدافهــا النبيلــة وغاياتهــا الســامية وفــق تطلعاتهــا لتأمــن وجــود 

ــع  ــع واق ــة م ــة ومتفاعل ــون فاعل ــة تك ــة، ومتنوع ــة، حيوي ــارح عربي مس

ــى  ــل ع ــا، منخرطــة يف العم ــة فيه ــاة العربي ــات الحي ــا ومقّوم مجتمعاته

تغيرهــا نحــو األفضــل، واعيــة بالرهانــات املطروحــة، مدركــة للتحديــات 

ــعي  ــّوالت والس ــة التح ــم برع ــايل يتس ــامل اتص ــا يف ع ــة حضاريً املرفوع

ــايل العوملــة. املحمــوم لفــرض النمــط الواحــد وبالت

دورة القاهــرة شــهدت مشــاركة 11 دولــة عربيــة هــي: اإلمــارات ومــر 

ــودان  ــوريا وفلســطن والس ــا وس ــر وليبي ــان والجزائ ــس واألردن ولبن وتون

والبحريــن، وتضمــن حفــل افتتاحهــا يف دار األوبــرا املريــة، عــرض 

مرحيــة ›‹شمشــون الجبــار‹‹ التــي كتبهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور 

ــم.  ــور أحمــد عبدالحلي ــا الدكت ــن محمــد القاســمي وأخرجه ســلطان ب

ــم  ــد تكري دورة القاهــرة كرمــت املخــرج املــري أحمــد زيك ضمــن تقلي

شــخصية مرحيــة مــن البلــد املضيــف للمهرجــان. وفيــه ألقــت الفنانــة 

ســميحة أيــوب كلمــة يــوم املــرح العــريب.

انطالًقــا مــن دورتــه األوىل عــام 2009 يف القاهــرة وصــوًل إىل الــدورة الثانيــة عــرة التــي يقــام حفــل افتتــاح فعالياتهــا اليــوم يف عــّان عاصمــة العــرب 

والســالم، فــإن العنــوان األجــى واألنصــع الــذي حققــه مهرجــان املــرح العــريب، هــو التطــّور املنهجــيُّ املضطــرد الثابــت الــدؤوب.

مل تقــف يف وجهــه العراقيــل ومــا أكرثهــا، ومل يتســلل إىل األمنــاء عــى إدامــة شــعلته الوهــن. وكــا يحتمــل الفــن املرحــي روح التجريــب، فــإن فكــرة 

املهرجــان اعتمــدت يف بعــض محطاتهــا األوىل عــى التجريــب، حتــى إن الــدورة الثانيــة التــي أقيمــت عــام 2010 يف تونــس حملــت تبايًنــا جوهريًــا مــع 

عناويــن املهرجــان الالحقــة، وصــولً إىل الــدورة الرابعــة التــي أقيمــت عــام 2012 يف عــّان محققــة قفــزة نوعيــة عــى صعيــدّي املبنــى واملعنــى.
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الحــدث األهــم يف الــدورة األوىل أنهــا مل تُقــم يف املوعــد املعتــاد لــدورات 

املهرجــان )مــن العــارش إىل الســادس عــرش مــن شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر(، بــل 

ــي عــى غــزة  ــو( بســبب العــدوان اإلرسائي ــار )ماي ــا إىل أي تأخــر موعــد إقامته

ــام 2009. ــات الع ــام 2008 وبداي ــات الع نهاي

املرحــي اللبنــاين يعقــوب الشــدراوي كان ســبق الفنانــة ســميحة خريــس 

ــع  بإلقــاء كلمــة يــوم املــرح العــريب، فهــو صاحــب أول كلمــة، وألقاهــا مطال

عــام 2008، يف إطــار صياغــة فكــرة املهرجــان واالتفــاق أن يكــون يــوم العــارش 

ــوم املــرح العــريب. ــر ي ــاين/ يناي ــون الث مــن كان

أمــا أهــم عنــوان للــدورة الثانيــة فهــو أنهــا أقيمــت يف تونــس التي كانــت تحتفل 

أيامهــا مبئويــة املــرح التونــي. واكتفــت الــدورة الثانيــة بعــروض واعــدة مــن 

نــوع مــرح الهــواة وحملــت فكــرة الــدورة الثانيــة عنــوان »شــباب.. شــغف.. 

ــة  ــية العربي ــة التونس ــخصية املرحي ــدين الش ــن امل ــب عزالدي ــرح«. الكات م

املهمــة هــو مــن قــرأ كلمــة يــوم املــرح العــريب يف الــدورة الثانيــة التــي كرّمــت 

الفنانــة التونســية منــى نــور الديــن.

يف الــدورة الثالثــة التــي أقيمــت عــام 2011 يف بــروت، بــدأت مامــح مهرجــان 

املــرح العــريب تتضــح أكــر فأكــر. تلــك الــدورة شــهدت تفاعــًا مرحيًــا عربيًــا 

ــاركة يف  ــروض املش ــاد الع ــهدت ازدي ــا ش ــابقتن، ك ــن الس ــن الدورت ــر م أك

املهرجــان، وزيــادة ضيوفــه مــن املرحيــن العــرب، إذ وصــل عددهــم يف دورة 

بــروت إىل نحــو 300 مرحــي عــريب. وألقــى كلمــة يــوم املــرح العــريب يف دورة 

بــروت الفنــان العراقــي )الراحــل( يوســف العــاين )2016-1927(.

ــل  ــراج خلي ــف« إخ ــكان الكه ــة »س ــة مبرحي ــدورة الثالث ــارك يف ال األردن ش

ــم  ــي ولي ــص لألمــريك األرمن ــم عــن ن ــو حلت النصــرات وســينوغرافيا محمــد أب

ــارويان. س

محطة مفصلية
تجلــت الــدورة الرابعــة مــن مهرجــان املــرح العــريب التــي أقيمــت عــام 2012 

ــان،  ــرة املهرج ــة يف مس ــة مفصلي ــا محط ــّان، بوصفه ــة ع ــة األردني يف العاصم

ونقطــة تحــّول جوهريــة. فهــي الــدورة األوىل التــي تضمنــت مســارين: مســار 

ــمي  ــزة القاس ــى جائ ــس ع ــي تتناف ــروض الت ــار للع ــان، ومس ــروض املهرج لع

ــر«  ــي »زهامي ــرض التون ــزة الع ــاز بالجائ ــريب، وف ــي ع ــرض مرح ــل ع ألفض

ــل الســياري. ــل صــاح مصــدق وقابي ــم بوســاملي ومتثي إخــراج مري

ــادي  ــد امل ــزة، البع ــدّي الجائ ــى بع ــول ع ــرض الحص ــوز للع ــذا الف ــاح ه وأت

ــوي  ــد املعن ــاريت، والبع ــم إم ــف دره ــة أل ــا مائ ــة قيمته ــزة نقدي ــل بجائ املتمث

املتمثــل بــأن يفتتــح العــرض الفائــز بجائــزة القاســمي فعاليــات أيــام الشــارقة 

ــام. ــن كل ع ــارس( م ــام يف آذار )م ــي تق ــة الت املرحي

مــن عامــات دورة عــّان املرشقــة تعزيــز محتــوى املؤمتــر الفكــري املقــام خــال 

أيــام املهرجــان، وقــد حمــل مؤمتــر عــّان عنــوان: »املــرح والدميقراطيــة، أفــق 

املســتقبل«. ومل يكــن مــرح الشــارع )أحمــد رسور( وال مــرح البحــر )محمــد 

العامــري( وال الضحــك واللعــب واملــرح )أســاء مصطفــى( ببعيــدة عــن 

محــاور النــدوات الفكريــة.

وكان تكريــم الفنــان ربيــع شــهاب مــن العناويــن املهمــة لهــذه الــدورة. وكذلــك 

ــوم العــريب للمــرح. ومــن  ــه كلمــة الي ــة ســعاد عبدالل ــة الكويتي ــاء الفنان إلق

العناويــن الافتــة أيًضــا يف الــدورة الرابعــة إقامــة ملتقــى حــول املــرأة يف املــرح 

وتخصيــص العــام 2012 للمــرأة يف املــرح. 

يف الــدورة الخامســة مــن املهرجــان ألقــت الفنانــة املغربيــة ثريــا جــران كلمــة 

اليــوم العــريب للمــرح التــي أقيمــت يف الدوحــة. ومــا جــاء يف كلمتهــا: 

»مَنْحــُت الُعْمــر للمــرح. مــا قضيتـُـه مــن ســنواٍت عى الخشــبات، ويف املســارح 

ــراد أرُْسيت  ــن أف ــي وب ــه يف بيت ــا قضيتُ ــر م ــة، أك ــة واألجنبي ــة والَعَربي املغربي

ــاِن أو  ــوا، يف األَوط ــا كان ــُل املــرح أَيَْن ــاَش أه ــول: »ع ــة بالق ــرة«، خامت الصغ

ــتَاِت، ُصنَّاعــاً للَجــَال، ُرَعــاًة للحريــِة والُحلْــِم والتَّخيُّــِل والِفْعــل الصــادق  يف الشَّ

ــن«. األَم

تنافســت يف دورة الدوحــة تســعة عــروض عــى جائــزة القاســمي وفــازت 

مرحيــة »الديكتاتــور« لفرقــة بــروت 8 ونــص، تأليــف عصــام محفــوظ 

وإخــراج لينــا أبيــض بالجائــزة.

دورة بيت الديار
ــان.  ــت دار املهرج ــا دورة بي ــان بوصفه ــن املهرج ــة م ــدورة السادس ــت ال متثل

ــدورة  ــا الشــارقة، وال ــذي تنظــم املهرجــان مقره ــة للمــرح ال ــة العربي فالهيئ

2014، أقيمــت يف الشــارقة، تحــت عيــون )املعزبــن(  العــام  السادســة يف 

ــة. ــم العربي ــن ضيافته ــة وحس ــم الكرمي ورعايته

الــدورة انطلقــت حاملــة شــعار »نحــو مــرح عــريب جديــد ومتجــدد«. وشــهد 

ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــة صاح ــت رعاي ــم تح ــذي أقي ــا ال ــل افتتاحه حف

ســلطان بــن محمــد القاســمي وحضــوره وكلمتــه )صاحــب الســمو هــو الــذي 

ألقــى كلمــة يــوم املــرح العــريب(، تقديــم فرقــة »أنــاريش« التايوانيــة للمــرح 

ــا أخــاًذا حمــل عنــوان »الحاســة الســابعة«. ــا تقنيً ــا أدائيً الراقــص، عرًضــا بريً

يف دورة الشــارقة فــاز العــرض التونــي »ريتشــارد الثالــث« إخــراج جعفــر 

ــريب.  ــرض ع ــل ع ــمي ألفض ــزة القاس ــمي بجائ القاس

ــف وإخــراج  ــة بعــرض »ع الخشــب« تألي ــدورة مشــاركة أردني كــا شــهدت ال

زيــد خليــل مصطفــى. إضافــة إىل مشــاركة أردنيــة الفتــة عــى صعيــد التكريــم 

واملشــاركة يف النــدوات التقييميــة وورش العمــل واملؤمتــر الفكــري ونــرشة 

ــان. املهرج

مئوية املرح املغريب
يف دورة الربــاط الســابعة رقميــاً والثانيــة مغاربيــاً، فــاز بجائــزة القاســمي العرض 

الفلســطيني »خيــل تايهــة« إخــراج وتصميــم إيهــاب زاهــدة عــن نــص مأخــوذ 

مــن روايــة تحمــل االســم نفســه للكاتــب الســوري عدنــان العــودة.

الــدورة الســابعة مــن املهرجــان تجلـّـت بوصفهــا محطــة غر مســبوقة يف قاشــة 

ــرة  ــاركة الكب ــي أو املش ــري والفن ــا الفك ــث محتواه ــن حي ــواء م ــا، س عروضه

ــا  ــبعن عرًض ــى س ــد ع ــروض تزي ــم ع ــة إىل تقدي ــة، إضاف ــن املغارب للمرحي

ــة عــدة. ــا يف مــدن مغربي مرحيً



عة
جم

ال
ير(

ينا
ي )

ثان
ن ال

نو
كا

 1
0

14

ل 
ألو

د ا
د

لع
ا

ــف  ــن مختل ــّي م ــو 500 مرح ــان إىل نح ــوف املهرج ــدد ضي ــل ع ــا وص وفيه

ــة.  ــدان العربي البل

املرحــي والشــاعر الســوداين د. يوســف عايــد ايب ألقــى يف دورة الربــاط كلمــة 

يــوم املــرح العــريب التــي حملــت عنــوان »أي مــرح نريــد؟«.

ــه  ــغل في ــذي انش ــض ال ــوان العري ــو العن ــريب« ه ــرح املغ ــة امل وكان »مئوي

املؤمتــر الفكــري يف دورة الربــاط مبشــاركة مرحيــن وباحثــن ومؤرخــن بعضهــم 

ــة. مــن دول أوروبي

ســتة عــروض تنافســت يف الــدورة الثامنــة التــي أقيمــت عــام 2016 يف الكويــت، 

ــا إليهــا العــرض الكويتــي »صــدى الصمــت« مــن تأليــف قاســم مطــرود  مضافً

وإخــراج فيصــل العمــري الحائــز عــى جائــزة أفضــل عــرض يف مهرجــان الكويت 

املرحــي للعــام 2015. ومثلــا فــاز عــام 2015 عــاد »صــدى الصمــت« يف 

العــام 2016، ليفــوز بجائــزة القاســمي ألفضــل عــرض عــريب. 

املرحــي الفلســطيني املقيــم يف ســوريا زينــايت قدســية ألقــى يف دورة الكويــت 

كلمــة يــوم املــرح العــريب.

أربعة مسارات يف دورة واحدة
يف العــام 2017 عــاد املهرجــان للمغــرب العــريب، وأقــام دورتــه التاســعة يف 

الجزائــر العاصمــة.

ــة، ويف  ــة مــن خمــس دول عربي ــة عــروض مرحي شــارك يف املســار األول مثاني

ــا  ــن بينه ــة م ــبع دول عربي ــن س ــات م ــاين مرحي ــاركت مث ــاين ش ــار الث املس

العــرض األردين »العــرس الوحــي«.

متيــزت دورة الجزائــر بإضافــة مســارين آخريــن: »مســار عــروض التنميــة 

ــعودية  ــان والس ــر وُع ــن الجزائ ــات م ــع مرحي ــه أرب ــاركت في ــة« ش والرقي

والســودان، ومســار »عــروض جزائريــة الفتــة« شــاركت فيــه ثــاث مرحيــات 

ــة. جزائري

املخــرج املرحــي األردين حاتــم الســيد أحــد األعــام الــرواد يف املــرح العــريب 

ألقــى كلمــة يــوم املــرح العــريب.

الهيئــة العربيــة للمــرح أصــدرت ثاثــة كتــب عــن املــرح الجزائــري مبناســبة 

ــة  انعقــاد الــدورة هنــاك، وهــي: »املــرح الطفــويل املغــاريب« للدكتــورة جميل

الزقــاي، »مختــارات مــن املــرح الجزائــري«، ترجمــة ســمية زبــاش و»املــرح 

الجزائــري« للدكتــور صالــح مباركيــة. 

ــن عــروض املســار  ــن ب ــازت م ــة ف ــاس املغربي ــة أنف ــف« لفرق ــة »خري مرحي

ــواه،  ــن س ــرض ع ــز الع ــريب، إذ متي ــرض ع ــل ع ــمي ألفض ــزة القاس ــاين بجائ الث

بحســب لجنــة التحكيــم، يف »اكتنــازه بفحــوى إنســانية ولغــة إبداعيــة ترتقــي 

ــاة«. ــا بالحي ــس احتفاؤه ــا الرئي ــة، قوامه للعاملي

تحــت عنــوان »العبــور إىل املســتقبل بــن الريــادة والقطيعــة املعرفيــة«، أقيــم 

ــمل  ــا. وش ــًدا وباحثً ــو 120 ناق ــاركة نح ــعة مبش ــدورة التاس ــري لل ــر الفك املؤمت

ــة. ــن ومناظــرة علمي ــن تطبيقيت املؤمتــر إقامــة ندوت

دورة املجايلة يف تونس
ــه العــارشة عــن املغــرب العــريب، وعــاد إىل تونــس  مل يبتعــد املهرجــان يف دورت

التــي زارهــا بســاط أيب الفنــون يف دورتــه الثانيــة، حاطــاً رحالــه عــام 2018 هنــاك 

يف دورة اســتثنائية وصــل عــدد ضيوفهــا إىل 600 مرحــّي عــريب وأجنبــي.

ــارشة  ــدورة الع ــى يف ال ــل ألق ــان بلب ــوري فرح ــي الس ــد املرح ــب والناق الكات

ــريب. ــوم املــرح الع ــة ي كلم

ــزة القاســمي  ــاين متنافســة عــى جائ ــا شــاركت يف املســار الث أحــد عــرش عرًض

ــة. ــون املغربي ــة مــرح أك ــو« لفرق ــة »صول ــا مرحي ــازت فيه ــي ف الت

ــة  ــام للهيئ ــن الع ــه األم ــد الل ــاعيل عب ــب إس ــت، بحس ــارشة كان ــدورة الع ال

ــة  ــارات، إذ تحققــت فيهــا املجايل ــة مــن حيــث االختي ــة للمــرح، نوعي العربي

ــا شــهدت  ــة وأســاء شــابة، ك ــدة، وأســاء مخرم ــة رائ ــن أســاء مرحي ب

ــس  ــادر التناف ــا يف مص ــًعا جغرافيً ــن، وتوس ــكال واملضام ــى يف األش ــا وغن تنوًع

ــدا. ــا وكن ــر: الســويد وأملاني ــة يف املهج ــة مقيم ــذي شــمل عروضــاً عربي ال

مــت يف دورة تونــس: 11 عرًضــا يف املســار األول، 11 عرًضــا يف  27 عرًضــا قُدِّ

املســار الثــاين، ثاثــة عــروض لألطفــال مــن إنجــاز املركــز الوطنــي التونــي لفــن 

العرائــس الــذي احتفــى أيامهــا مبــرور 25 ســنة عــى تأسيســه، إضافــة إىل عــريض 

مــرح هــواة.

اسراتيجية التنمية املرحية
عملــت الــدورة 11 التــي أقيمــت يف القاهــرة عــى تجســيد اســراتيجية التنميــة 

املرحيــة التــى أقرهــا اجتاعــا وزراء الثقافــة العــرب يف الريــاض وتونــس عامــي 

ــة إىل  ــرح الهادف ــة للم ــة العربي ــات الهيئ ــع توجه ــة م 2015 و2016، املتوافق

تفعيــل املــرح العــرىب ونــرشه وتوثيقــه.

شــارك يف هــذه الــدورة  650 مرحــي عــريب، والــدورة تضمنــت 27 عرًضــا 

ــدورة  ــة. ال ــات الفكري ــورش وامللتقي ــدوات وال ــد الن ــة إىل عدي ــا، إضاف مرحيً

ــا وفنانًــا مريًــا. شــهدت، إىل ذلــك، أكــر عمليــة تكريــم، إذ كرّمــت 25 مرحيً

ثاثــة مســارات شــهدتها الــدورة، فإضافــة للمســاريْن املعتاديـْـن، شــهدت الــدورة 

مســاًرا خاًصــا بعــرشة عــروض مريــة جابــت غالبيــة محافظــات مــر.

ــى يف دورة  ــان( ألق ــد مزي ــيد أحم ــي )س ــد اقوم ــيد أحم ــري س ــل الجزائ املمث

القاهــرة كلمــة يــوم املــرح العــريب. وفــاز العــرض املــري »الطــوق واإلســورة« 

بجائــزة القاســمي ألفضــل عــرض عــريب.
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يظــل التعاشــق بــن املعرفــة النظريــة والتطبيــق العمــي واحــًدا مــن 
أكــر األســاليب كفــاءة يف تطويــر الخــرات واالرتقــاء بالســوية الفنيــة 
لــدى أصحابهــا ومارســيها، وهــو النهــج الــذي يتبنــاه مهرجــان 
املــرح العــريب، عــن طريــق تخصيــص مؤمتــر فكــري وعلمــي، ميــزج 

ــق العمــي. ــة والتطبي ــن الخــرة النظري ب
وعــى غــرار الــدورة الحاليــة التــي حمــل مؤمترهــا عنــوان: »املــرح 
معمــل األســئلة ومشــغل التجديــد«، الــذي يعايــن يف طياتــه بأســلوب 
ــة،  ــة وعربي ــة أردني ــات مرحي ــرق وقام ــارب ف ــي تج ــي/ عم علم
وبأســلوب تفاعــي، يتيــح املؤمتر الــذي يقــام يف الفــرة 11 - 2020/1/16 
ــور  ــع الحض ــزة م ــة املتمي ــاءة والتجرب ــرة والكف ــاركة الخ ــه، مش من

ــة. ــة والجالي عــى اختــاف مرجعياتهــم الثقافي
املؤمتــر نفســه ســيقدم جانبًــا مــن مفرداتــه يف مدينــة إربــد، مــا يؤكــد 
حــرص القامئــن عليــه  عــى التواصــل مــع أكــر قاعــدة ممكنــة مــن 
املهتمــن واملتفاعلــن، إضافــة إىل االبتعــاد عــن فكريــة متركــز الفعــل 

الثقــايف يف مــكان بعينــه، عــى غــرار العاصمــة مثــًا.
املرح يف نصف قرن

ــن  ــريب يف الراه ــرح الع ــئلة امل ــض أس ــن بع ــة ع ــعيه لإلجاب ويف س
مــن  مجموعــة  الســابقة،  دوراتــه  عــر  املؤمتــر،  قــرأ  واملعيــش، 
املوضوعــات املهمــة والحــارة يف املشــهد العــريب، منهــا مــا هــو مرتبــط 
ــدورة  ــي ال ــي، فف ــايف أو املهن ــي أو الثق ــد الســيايس أو االجتاع بالبع
املاضيــة، التــي عقــدت القاهــرة، جــاء عنــوان املؤمتــر عــى النحــو اآليت: 

ــرن”. ــف ق ــل.. املــرح املــري يف نص ــزة وص ــة هم ــد التجرب “نق
ــر  ــل املؤمت ــس، فحم ــدت يف تون ــي عق ــارشة، الت ــدورة الع ــا يف ال  أم
ــر  ــك يف الجزائ ــل ذل ــة”، وقب ــلطة واملعرف ــن الس ــرح ب ــوان: »امل عن
حمــل املؤمتــر عنــوان: “العبــور إىل املســتقبل: بــن الريــادة والقطيعــة 

ــة«. املعرفي
 وجــاء عنــوان املؤمتــر الفكــري الــذي عقــد بالكويــت يف دورتــه 

االســتبداد«. وأيديولوجيــا  الفكــري  »املتغــر  الثامنــة: 
ــاط  ــة الرب ــتضافتها مدين ــي اس ــابعة الت ــدرة الس ــر يف ال ــار املؤمت وأث
باملغــرب: أســئلة متعــددة مبناســبة “مئويــة املــرح املغــريب”، وبحــث 
مســألة: »املرحيــون العــرب يف املهجــر.. رؤى عربيــة أم مــرح 

ــريب؟«. ع
وقبــل ذلــك كان املؤمتــر الفكــري للمهرجــان قــد تحــرك يف فضــاءات 
والهويــات  »املــرح  منهــا:  عناويــن  تحــت  متعــددة،  معرفيــة 
ــريب؟«،  ــع الع ــل الربي ــريب يف ظ ــرح الع ــع للم ــة«، و»أي ربي الثقافي

و»املــرح والدميقراطيــة/ أفــق املســتقبل«.
يؤمــن املهرجــان، كــا تــدّل عــى ذلــك عناويــن مؤمتراتــه الفكريــة، 
نهــوض فكــري وثقــايف  لألمــة مــن دون تحقيــق  نهــوض  أن ال 
وجــايل، وهــو مــا ســعت املؤمتــرات الفكريــة املتواليــة للمهرجــان 
إىل تحقيقــه، ولعــّل مثــرات تلــك الجهــود الكبــرة مل تتحقــق بعــد، 
ــق يف  ــن دون شــك، آخــذة يف التحق ــا، وم ــع، لكنه عــى أرض الواق

ــب. ــتقبل القري املس

المؤتمرات الفكرية للمهرجان.. 
دعوة لنهوض ثقافي وتحليق جمالي

  نضال برقان - األردن



المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي 12
معمل األسئلة ومشغل التجديد

   رسمي محاسنة  - االردن 

ــرح  ــان امل ــري ملهرج ــر الفك ــن املؤمت ــن عناوي ــام ع ــام غن ــان غن ــف الفن كش

ــغل  ــئلة ومش ــل األس ــرح معم ــوان »امل ــل عن ــذي يحم ــه 12 ال ــريب بدورت الع

التجديــد«، كــا كشــف عــن عنــوان مســابقة البحــث العلمــي »اإلشــكال الثقــايف 

يف املشــهد املرحــي العــريب«، بعنــوان فرعــي: »بنــاء األشــكال اإلبداعيــة يف ظــل 

ــة«. ــات الثقافي الخصوصي

غنــام أشــار إىل أن املؤمتــر الفكــري يختلــف عــن النــدوة الفكريــة، وهــو ليــس 

ــن  ــه وعناوي ــردات تحّقق ــن مف ــردة رئيســية م ــل مف عــى هامــش املهرجــان ب

ــتهدفها  ــي يس ــة الت ــة والفكري ــاين الجالي ــاً لـــ »املع ــه مكثف ــه، بوصف فعاليات

ــان«. املهرج

برنامــج املؤمتــر الــذي يديــره د. محمــد خــر الرفاعــي ويبــدأ يــوم 11 /2020/1 

ــري،  ــال الفك ــات، إذ أن املج ــه تفرع ــيكون ل ــة 16 /2020/1، س ــتمر لغاي ويس

بحســب غنــام، ليــس فقــط املؤمتــر الفكــري، بــل كل مــا يــدور يف الحيــز الفكــري 

للمهرجــان والورشــات.

غنــام أعــرب عــن أملــه أن يحقــق املؤمتــر الفكــري يف الــدورة 12 قفــزة نوعيــة 

ــة  ــاف والصياغ ــة واالخت ــن املعرف ــلة م ــة، س ــدورة املقبل ــاره لل ــف مث و«نقط

ــاءة«. البّن

بــدوره عــّر منســق املجــال الفكــري يف املهرجــان د. محمــد خــر الرفاعــي خــال 

ــر  ــاعر الفخ ــن مش ــري، ع ــر الفك ــل املؤمت ــان تفاصي ــَد إلع ــي ُعِق ــر صحف مؤمت

ــة،  ــن ووزارة الثقاف ــة الفنان ــرح ونقاب ــة للم ــة العربي ــن الهيئ ــاركية ب بالتش

مضيفــاً »نحــاول جاهديــن هــذه املــرّة أن نبتعــد عــن النمطيــة متطلعــن نحــو 

ــن عــن محــور الــورق لصالــح محــور العمــل«. تجربــة جديــدة، متخلّ

ــي حــرص املؤمتــر الفكــري  ــة مــن املســائل الت االبتعــاد عــن املنصــات الخطابي

للــدورة 12 عــى تجنبهــا، يقــول الرفاعــي، موضحــاً أنهــم بحثــوا إمكانيــة تطويــع 

املــكان وفــق احتياجــات ومتطلبــات كل متحــدث.

الرفاعــي بــّن أن الصيغــة التــي يتطلعــون إىل بلوغهــا »صيغــة تقدميــة تتجــاوز 

مــا كان ســائداً«.

وحــول األهميــة التــي يكتســبها املؤمتــر الفكــري، أكــد الرفاعــي أنهــا تنطلــق مــن 

الحلقــة التــي يجّســدها بوصفــه »همــزة وصــل تقاربيــة بــن مختلــف مياديــن 

ــا مبنحــى إنســاينٍّ، ويلقــي الضــوء عــى  املبدعــن  وتخصصاتهــم، يطــرح القضاي

تجــارب فــرق وقامــات عربيــة، وصــوالً إىل بنــاء تصــّوٍر فكــريٍّ جديــد«.

الرفاعــي دعــا املعنيــن مــن باحثــن عــرب وأكادمييــن وأعضــاء مختــرات تكوين، 

إىل املســاهمة الفاعلــة يف عمليــة الصياغــة الكليــة التــي يســعى املؤمتــر الفكــري 

لتحقيقهــا يف جلســاته املتواصلــة خــال أيــام املهرجــان.

وحــول محــاور املؤمتــر الفكــري، يوضــح الرفاعــي أنهــا تركــز حــول ثــاث نقــاط 

رئيســية: تحليــل املحتــوى، تحليــل التأليــف وتحليــل الدراســات.

ــد اإلشــكاليات  ــة عــن عدي ــال الرفاعــي إن املؤمتــر الفكــري ســيحاول اإلجاب وق

ــار  ــات بإط ــن الطروح ــود م ــق املنش ــون وف ــون واملختص ــا الباحث ــي يطرحه الت

ــة. ــة املعرفي املقارب

وكشــف عــن منطلقــات املؤمتــر الفكــري التــي  تبــدأ منــذ العنــوان األول: 

»املــرح معمــل األســئلة«.

الرفاعــي ختــم بالتطــرق إىل أهميــة انفتــاح املؤمتــر الفكــري عــى الــرأي والــرأي 

اآلخــر، وتدويــن املاحظــات خــال الجلســات ورصــد املســارات، ومبــا »نأمــل أن 

يتــّوج جميعــه نحــو إنتــاج حوصلــة مثمــرة«.

يشــار إىل أن املؤمتــر الفكــري املقــام ضمــن فعاليــات الــدورة 12 مــن مهرجــان 

املــرح العــريب، ينطلــق يــوم غــد الســبت مــن خــال جلســتن صباحيــة 

ومســائية يوميــاً. وتشــمل الجلســات الصباحيــة: »الســخرية والجروتيســك عنــد 

ــة«، »الشــأن  ــة مــرح الرحال ــد الطريفــي«، »الصــورة واألســطورة يف تجرب خال

النســوي يف تجربــة املــرح الحــر« »املوســيقى يف تجربــة فرقــة »ع الخشــب«، 

»فيزيــاء الجســد يف تجربــة املــرح الحديــث« و«منهــج العمــل الطقــي 

ــوس«. ــة طق ــة فرق ــه يف تجرب وآليات

ــس  ــة الفواني ــة جاع ــهادات يف تجرب ــائية: ش ــات املس ــاول الجلس ــن تتن يف ح

املرحيــة، واالرتجــال الجاعــي يف بنــاء العــرض يف تجــارب مركــز اإلبــداع، 

والتجربــة الفنيــة والفكريــة لفاميليــا فاضــل الجعايبــي وجليلــة بــكار، ومرحــة 

املــكان واملــرح البوليفــوين يف تجربــة انتصــار عبدالفتــاح، وتطبيقــات يف 

البيوميكانيك/تجربــة د. فاضــل الجــاف املرحيــة. علــاً أن الجلســة الختاميــة 

ــات. ــة والتوصي ــم الحوصل ــهد تقدي تش
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»مغناة السنابل«
 لمسة أردنية في حفل االفتتاح

أكــد نقيــب الفنانــن األردنيــن رئيــس اللجنــة العليــا ملهرجــان املــرح العــريب 
حســن الخطيــب أن حفــل افتتــاح فعاليــات الــدورة 12 مــن مهرجــان املــرح 
العــريب يحمــل مفــردات واضحــة املعــامل تتحــدث عــن واقعنــا العريب واإلنســاين.
ــود كل مــن  ــاح، جه ــل االفتت ــن خــال مؤمتــر صحفــي حــول حف ــب مثّ الخطي
ــن دورات  ــّان م ــد يف ع ــي تعق ــة الت ــدورة الثاني ــاح ال أســهم ويســهم يف إنج

ــم. ــريب امله املهرجــان الع
غنــام غنــام أكــد خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي أداره اإلعامي رســمي محاســنة، 
عــى أن مســألة االفتتــاح نابعــة مــن فكــرة الرشاكــة »عندمــا تعمــل رشاكــة مــع 
جهــة معنيــة باملــرح يجــب أن يكــون لهــا دور يف رســم الصــورة، فمختلــف 
مفاصــل املهرجــان مــن اختيــار العــروض، إىل تحديــد محــاور املؤمتــر الفكــري، 
إىل مســألة التواصــل مــع املشــاركن يف املؤمتــر الفكــري والنــدوات ولجنــة 
التحكيــم ومهــام أخــرى كثــرة، هــي مــن مســؤوليات الهيئــة العربيــة للمــرح.
ــاح يتكــّون مــن  ــال إن حفــل االفتت ــاح محمــد الضمــور ق مخــرج حفــل االفتت
قســمن: األول أرشف عليــه الفنــان عــي عليــان، والثــاين هــو »مغنــاة الســنابل« 
اعتمدنــا مــن أجــل إنجازهــا عــى طاقــات شــبابية محاطــة بأصحــاب الخــرة.

ــي  ــر أن الشــاعر طــارق شــخاترة حــّول، مــن خــال جلســات بين الضمــور ذك
وبينــه، األفــكار والــرؤى إىل أشــعار ســتغنيها الفنانــة لينــدا حجــازي بلحــن لهــا.
املغنــاة، بحســب الضمــور، تنقســم إىل عــدة لوحــات، تبــدأ  منــذ بــدء الخليقــة، 
وصــوالً إىل الوطــن العــريب والتنــوع الــذي يزخــر بــه، والعناويــن املشــركة بــن 
أبنائــه، مــن لغــة وواقــع وتحديــات ومســتقبل وتقاليــد أصيلــة. يقــول الضمــور: 

»كل هــذا حملنــاه عــى أجنحــة قيــم إنســانية جميلــة مشــّعة بالنبــل«.
الضمــور أشــار إىل مســألة مشــاركة الجيــل الجديــد مــن شــباب املــرح 
ــة بتميّزهــم  ــروق الحيوي ــاة ع ــن »ضخــوا يف املغن ــاة، الذي واملوســيقى يف املغن
ــة والتواصــل  ــاً ســاطعاً للهوي وحاســهم وإميانهــم بقيمــة الفــن بوصفــه ممث

ــارات«. ــم والحض ــن األم ب
كل هــذا أمثــر، بحســب الضمــور: »شــعراً ولحنــاً وتوزيعــاً موســيقياً وأداء 

دراميــاً«.
وقــال الضمــور: »اســتحرنا روح الفنــان الراحــل يــارس املــري حيــث أضيــف 
ــه أوالً،  ــاء ل ــة«، وف ــة عشــق أردني ــت »حكاي ــاه مــن أوبري ــذي أخذن ــه ال صوت

وتحيــة مــن األردن واألردنيــن لألشــقاء العــرب ثانيــاً«.
الضمــور أكــد عــى الطابــع الدرامــي للمغنــاة، مشــراً إىل الــدالالت التــي 
يحملهــا اســمها: »الســنابل«، التــي تحيــل عــى النــاء والعطــاء واالســتمرارية.
ــب  ــث  كت ــال، حي ــن االحتف ــن الجــزء األول م ــان تحــدث ع ــي علي ــان ع الفن
ــد  ــيقي د. محم ــاس واملوس ــل الدب ــة أم ــْن: الفنان ــرأه املقدم ــذي يق ــص ال الن
واصــف، مــع مقطــع صــويت للفنــان هشــام هنيــدي، إضافــة إىل صــور ومــواد 

ــة. ــاهد مرحي ــة ومش فلمي

المكرمون يثّمنون شارقة العرب 
والمسرح

اســتذكر املؤمتــر الصحفــي املخصــص للمكرمــن يف مهرجــان 
املــرح العــريب الكاتــب رســمي أبــو عــي الــذي رحــل عــن دنيانــا 

مســاء أول مــن أمــس األربعــاء الثامــن مــن الشــهر الحــايل.
يف ســياق آخــر تحــّول املؤمتــر الصحفــي إىل احتفاليــة باملكرمــن 
ــم  ــة، ودع ــة العربي ــاة املرحي ــارقة بالحي ــوا دور الش ــن مثّن الذي
ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب س ــا صاح حاكمه
ــة  ــراث األم ــون وت ــاب والفن ــة والكت ــة والثقاف ــمي للعربي القاس

ــوم. ــى وجــه العم ع
ــرا  ــاً تقدي ــذي تحــدث عــن املكرمــن واقف ــام ال ــام غن ــان غن الفن
ــم  ــا ت ــم هــو االعــراف مب ــى التكري ــال إن معن ــم، ق ــا له واحرام
ــي  ــاحة الت ــريب يف الس ــرح الع ــم بامل ــوف يت ــا س ــم وم ــا يت وم
ــا  ــاألردن فأن ــام ب ــان يق ــإذا كان املهرج ــان، »ف ــا املهرج ــام به يق
ــن  ــن ألن م ــرشة مكرم ــاء ع ــى انتق ــا ع ــة العلي ــد اللجن ال أحس
ــدد«. ــد هــذا الع ــاً عن ــف حت ــاألردن ال يق ــم ب يســتحق التكري

وحــول معايــر اختيــار املكرمــن قــال نقيــب الفنانيــن األردنيــن 
ــان حســن الخطيــب إنهــا  ــا للمهرجــان الفن ــة العلي رئيــس اللجن
اعتمــدت اإلطــار الفنــي واملرحــي واإلبداعــي، موضحــاً أن 
ــن  ــاً، لك ــاء 50 فنان ــت زه ــيحها وصل ــرى ترش ــي ج ــاء الت األس
»التوافــق والتشــارك كان مــن خــال اللجنــة املوجــودة، ومل 
ــن عــى  ــم وضــع الفنان ــة وت ــوع مــن التضادي ــاك أي ن يكــن هن
ــم  ــوا، وت ــوا يقدم ــا يزال ــوا وم ــن قدم ــن الذي مســطرة واحــدة م
التوصــل إىل عــرشة مــن الزمــاء والزميــات ومتــت املباركــة مــن 
اللجنــة التنفيذيــة العليــا ومــن ثــم اإلعــان عــن أســائهم حســب 

ــول«. األص
واملكرمــون العــرشة هــم بحســب الرتيــب األبجــدي: باســم 
دلقمــوين، حابــس حســن، حاتــم الســيد، خالــد الطريفــي، عبــد 
ــمي،  ــد القواس ــمي، مج ــم القواس ــد الكري ــة، عب ــم الخايل الكري

ــل. ــف الجم ــم ويوس ــل نج ــران، نبي ــادرة عم ن



  جمال عياد - االردن 

ضمــن ترحــال مهرجــان املــرح العــريب، الــذي  تنظمــه وترعــاه الهيئــة العربيــة 

للمــرح، يف عواصــم األقطــار العربيــة، يحــط اآلن يف عــان، بعــد أن زارهــا قبــل 

مثــان ســنوات يف دورتــه 4، التــي جــاءت تحــت شــعار )نحــو مــرح عــريب جديــد 

ــعار  ــت ش ــيء تح ــم 12،  تج ــل رق ــي تحم ــه الت ــا اآلن يف دورت ــدد(، بين ومتج

)مســاءالت علميــة وعمليــة لتجــارب فــرق وقامــات عربيــة(.

يبــدو ان االربــاك التنظيمــي الــذي حصــل يف الــدورة الرابعــة بفعــل حضــور نحــو 

ــرض  ــة ع ــكل مرحي ــح ل ــة، حــن أتي ــار العربي ــن األقط ــاً م ــاً مرحي 230 ضيف

واحــد فقــط، بينــا مل يتســع أكــر مــرح لنصــف عــدد الضيــوف واملشــاركن يف 

املهرجــان، وأفــرز ذلــك أعــداداً غــر قليلــة مل تســتطع املشــاهدة إال التــي وجــدت 

مكانــاً عــى جنبــات املســارح وقوفــاً. فانــه ســيكون يف هــذه الــدورة قليــأل أو ال 

ــّان  ــون لع ــة ل 50 يصل ــن إضاف ــاً مدعوي ــيحر  380 ضيف ــث س ــر، حي يح

عــى نفقتهــم الخاصــة، وهــذا بســبب توســيع دائــرة العــرض ألنــه ســوف يكــون 

هنــاك اربعــة مســارح، ابــو غريــب، هــاين صنوبــر، الحســن، شــمس، وســيكون 

هنالــك عرضــن لــكل مرحيــة مــن أل 9  املشــاركة يف التنافــس عــى الجائــزة.

ــزة  ــى جائ ــس ع ــة يف التناف ــواء الداخل ــاركة س ــروض املش ــدد الع ــبة لع وبالنس

ــة  ــا، فالرابع ــارب يف عدده ــاك تق ــن،  هن ــن  الدورت ــاركة ب ــمي أو املش القاس

بلغــت 14 عرضــاً 6 داخلــة يف التنافــس عــى الجائــزة، والراهنــة 15 عرضــاً منهــا 

ــزة. ــى الجائ 9 متنافســة ع

وياحــظ املراقــب املحايــد، أن تنــاول الجلســات الخاصــة باملؤمتــر الفكــري، 

الــذي جــاء تحــت عنــوان )املــرح معمــل األســئلة ومشــغل التجديــد(، يغيــب 

عنهــا املُســائل لبعــض تجــارب الفــرق املرحيــة، وبالتــايل يجــيء االعتــاد بــدالً 

ــة  ــاول واســتقراء التجرب ــا، وهــذا يفقــد تن ــك عــى )شــهادات( ألعضائه مــن ذل

املرحيــة أحــد رشوطهــا. بــأن يكــون مــن يريــد تنــاول هــذه التجربــة أو تلــك، 

مــن خــارج الفرقــة ممــن تابعــوا وعايشــوا جميــع عروضهــا وتجاربهــا، والتأكيــد 

عــى وجــود مســافة )ُمحايــدة( بــن مــن يخوضهــا وبــن مــن هــم متلقــن لهــا 

ومنهــم املُســائل. 

ــل  ــو مل يشــاهد ُج ــائل، فه ــَة، إْن وجــد هــذا املُس ــة ثاني كــا ولوحــظ مــن جه

عروضهــا، ألن هــذا املعطــى الزم أيضــاً حضــوره عنــد االســتقراء أو قــراءة التجربــة 

ــبة  ــى خش ــر ع ــا يظه ــى م ــد ع ــل يعتم ــتقراء والتحلي ــة،  إْذ أن األس املرحي

املــرح أساســاً، عــى اعتبــار أن عامــات العــرض التــي يتواصــل معهــا املتلقــي 

ــهادات  ــى ش ــائل ع ــذا املُس ــاع ه ــس بإط ــة( ولي ــة وفيزيائي ــمعية ومرئي )س

ــن  ــائل أو ذاك م ــذا املُس ــدم له ــا يق ــى م ــط، أو ع ــا فق ــا أو أعضائه مخرجيه

ــهادات.  ــة أو ش ــات أدبي كتاب

ــذه  ــن ه ــة ع ــرق املحلي ــدى الف ــاب أح ــة غي ــة ثالث ــن جه ــب م ــظ املراق ــا وياح ك

ــي  ــرة وه ــذه التظاه ــى ه ــن ع ــن املحلي ــل القيم ــن قب ــى م ــا مل تدع ــدوة، ألنه الن

ــام(  ــطية لإلس ــرة الوس ــول النظ ــان )ح ــالة ع ــى رس ــي تتبن ــة(، الت ــاد املرحي )األحف

وبغــض النظــر عــن االختــاف حــول تجربتهــا، فإنــه كان بالــرورة أن تحــر ملســائلتها. 

يشــار أن فرقــة احفــاد املرحيــة تأسســت عــام 1999، وقدمــت خــال مســرتها 

ــت، حــق  ــا: »فيلوكتي ــة، منه ــاج وزارة الثقاف ــن إنت ــا م 40 عمــل مرحــي، كله

ــوت،  ــاة امل ــة، فت ــة حنظل ــى، رحل ــروة الوثق ــان، الع ــة، العمي ــا، الرخ أنتيجون

الدميقراطيــة النوويــة، ســيناريو إبليــس، املهزلة،هلوســات مفكرين،العقم،الفــأر 

والرجــل اآليل، آخرهــا مرحيــة هــذا أنــا«، وكان آخرهــا يف العــام 2019 »لوكنــت 

فلســطينياَ« مــن تأليــف الســوري ممــدوح عــدوان، وإخــراج كاشــف ســميح.

ــتمرت  ــد رسور واس ــا أحم ــي أطلقه ــارع« الت ــرح »الش ــة م ــن تجرب ــاً ع فض

ــن،  ــة، و أمجــد حجازي ــم النوابن ــا إبراهي ــن أعضائه ــن، وم ــدة عام ــة مل متواصل

ــي. ــْت الزعب ــراب كرس ــي ال ومغّن

ويحســب لهــذه الــدورة، معطيــات إيجابيــة؛ منهــا تأثرهــا املبــارش بدفــع الفــرق 

املرحيــة املحليــة املشــاركة يف النــدوة الفكريــة، لكتابــة بياناتهــا، أو أن يُظهــر 

ــا أو  ــة بيانه ــة مرحي ــت كل فرق ــث قدم ــورة، حي ــر املنش ــه  غ ــا بيانات بعضه

رؤيتهــا ملــرر وجودهــا كفرقــة.

ويبــدو أن االنشــغال عــى مســألة البيانــات املرحيــة هــذه، قــد انتبهــت 

الــدورة الرابعــة إليهــا بقــوة، إْذ أن الجلســة  األوىل يف اليــوم الثــاين مــن النــدوة 

الفكريــة يف هــذه الــدورة، أشــارت إىل أهميــة البيانــات املرحيــة فكــراً، وتقنيــًة. 

حيــث جــاءت بعنــوان البيانــات املرحيــة العربيــة كنوافــذ للتمــرد واالنعتــاق 

مبشــاركة الدكتــور عبدالكريــم برشــيد مــن املغــرب وخالــد الطريفــي مــن األردن 

وفايــزة شــاويش مــن ســورية, ادارهــا الدكتــور جــان داوود مــن لبنــان. 

ويف هــذه الــدورة تبنــت الهيئــة العربيــة فكــرة البيانــات املرحيــة لتكــون جــزءا 

مــن الحديــث عــن الفرقــة اثنــاء مناقشــة تجربتهــا.

جدل وتساؤل ما بين الدورة 4 و 12 
لمهرجان المسرح العربي في عّمان
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هيئ لعرضك ما يليق بسحره ..

أطلق جنونك إىل آخره،

تعّقل بعد أن يكون ما أنجزته، نافذة الناظرين،

إىل غد.

هدهْد طفل الحلم،

أيقظ جنيات الصور،

داعب حروفك باملعاين،

رّقص الجدران عى لحنك،

اصــدح مبــا يف الــرأس مــن مواويــل، فليــس أجمــل مــن الرقــص حركــة، وليــس 

أجمــل مــن املوســيقى صوتــاً، وليــس أجمــل مــن الغنــاء كامــاً، وليــس أجمــل 

مــن الصمــت عمقــاً،

ــن  ــو وتعل ــون وتصح ــذي الفن ــه ه ــت في ــاً تبي ــرح بيت ــن امل ــل م ــس أجم لي

ــاء. ــاداً للبه مي

ال تغيــر يف املشــهد املرحــي إال حــن نتمكــن مــن تغيــر رؤيتنــا وموقفنــا الفكــري 

ــد إن مل نتجــدد، وال تجــدد إن مل نتعــدد، وال تعــدد نافــع إن مل  والجــايل، ال جدي

نحــرم هــذا التعــدد، إذا مل نؤمــن بأهميتــه ليكــون هنــاك جديــد عــى الــدوام.

أي مرح نريد؟

ــن،  ــت وح ــتأنف يف كل وق ــؤال املس ــو الس ــي، ه ــذي ال ينته ــؤال ال ــذا الس ه

ــرح  ــريب للم ــوم الع ــائل الي ــإن رس ــم، ف ــد برؤاك ــة إذ نسرش ــن يف الهيئ ونح

ــا بالســؤال  ــد مــرت جميعه ــة عــرشة ق ــوم لنســختها الثالي ــي تســتمعون الي الت

وأثــرت مقرحــات تــؤدي إىل رســم عامــات الطريــق، فتعالــوا منــر رسيعــاً بتلــك 

ــد عــى إشــارات شــيخه: ــرور املري اإلشــارات م

ومــا تــاج هــذا العمــود إال حريــة التفكــر، وحريــة التعبــر، وحريــة التنقــل،   - 1

وحريــة االبــداع، والحــق يف االختــاف.

امــا رســالتنا فــا هــي إال أن ميلــك مرحنــا أفــكاراً فنيــة محــددة، وفرقــاً   

ــا  ــرى عملن ــة اإللهــام، وهــي أن ن ــق هــذه األفــكار لغاي ــأن تعتن ــرة ب جدي

ــوم. ــرج الي ــي متف بعين

يعقوب شدراوي 2008

ــه..  ــل إىل محبي ــلم وتص ــه.. تُس ــالة ألصحاب ــون رس ــرح أن يك ــم للم أحل  - 2

ــؤدي دوره املرجــو يف الســام االجتاعــي والتواصــل اإلنســاين والحــوار  وي

ــة. ــة األم ــدان.. ويف رفع ــي الوج ــاء ورق البن

سميحة أيوب 2009

ســقطت املرحيــات العربيــة ذات اإليديولوجيــة التقدميــة املزعومــة:   - 3

ــة  ــن جه ــاً م ــة. وثاني ــة الفّج ــة الحروفي ــات الواقعي ــة جالي ــن جه أوالً م

موضوعــات اجتاعيــة تتلخــص يف حــرب الطبقــات.

ــال ويف  ــه يف النفــس ويف الفكــر ويف الخي ــك أن فــن املــرح حــّر: حريت ذل  

الجاليــات ويف املواضيــع وال مزيــة ألحــد عليــه وال عــى فــن املــرح.

عز الدين املدين 2010

االســتفادة مــن الرعيــل األول مبــا أغنــوا ومبــا أبدعــوا.. وأن نتبنــى الشــباب بصــدق   - 4

حاســتهم املثقفــة.. مبــا يقدمــون مــن محــاوالت إبداعيــة مطــورة ملــا كان.. وأال 

نقــف موقــف املتعــايل عــى الكفــاءات الجديــدة فهــي مفتــاح املــرح اآليت..

يوسف العاين 2011

فلنجعــل مــن املــرح ميــدان الحيــاة بصخبهــا وضجيجهــا وتوقهــا األبــدي   - 5

ــور. إىل الن

املــرح صنــو الحيــاة، وعلينــا نحــن أهــل املــرح أن نبنــي عــره الحيــاة 

املبتغــاة وأن نكــون.

سعاد عبد الله 2012

املــْرح إِنصــاٌت وصمــت وتأمــل وســكينة. فضــاٌء لألمــل، وحتَّــى حــن ييــأس   - 6

املــرُح يكــوُن يأســه خاَّقًــا ومدهًشــا وحيًــا، وليــس عدميًّــا أو ســلبيًا.

وصناعــة حضاريــة  وتقنيــة  خيــال  ثقــايف،  واســتثار  ثقافــة  ُح  املــْرَ

وإِنســانية.

املرُح هندسٌة لألرواح الجديدة.

ثريا جربان 2013

ــن  ــة؛ م ــاة االجتاعي ــه الحي ــر ب ــّا تزخ ــر ع ــع للتعب ــدان رائ ــرح مي امل  - 7

أذواق العــر؛ واألفــكار؛ والطموحــات الجديــدة. فيــا أهــل املــرح، تعالــوا 

ــة ــا، لنجعــل املــرح مدرســة لألخــاق والحري معن

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 2014

فــا علينــا كمرحيــن إالّ أن نعيــد النظــَر يف فكــرة املــرح ودوره ووظيفته   - 8

املبتغــاة، وأن نتأكــد أننــا ال نحــايك ونتبــع الغــرب ســراً يف الركــب املتعــومل، 

وعــى املــرح أن يكــوَن يف طليعــة أدوات املســتقبل، وإالّ فهــو )لــزوم مــا 

ال يلــزم(، )زبــٌد يذهــب جفــاًء(، فيــا أهــل املــرح، اســتيقظوا.

يوسف عايدايب 2015

أدعوكــم لاندفــاع بوعــي وجــرأة وحكمــة نحــو مرحنــا الجديد واملقــاوم..   - 9

ــن الدكتورالقاســمي: ]إىل  ــس م ــوِّل كل املســاحات املتاحــة_ وأقتب وأن نح

أمكنــة للتعبــر عــن املقاومــة التــي تبديهــا األفــكار التنويريــة ضــد األفــكار 

الظاميــة، وأن نجعــل مــن مرحنــا مدرســة لألخــاق, والحريــة[.

زينايت قدسية 2016

ــم  ــُر الحل ــرح يك ــُر امل ــن يك ــم، وح ــُرُ الحل ــرح يح ــُرُ امل ــن يح ح  - 10

ــاة ــتقيُم الحي وتس

إننــا اليــوَم بحاجــة إىل رؤيــة جديــدة ملرِحنــا العــريب، تجمــُع بــن األصالــِة 

واملعــارصة، وأن ننفتــَح عــى تجــارب الشــعوب الحيّــة.

حاتم السيد 2017

..وســوف يكــون هــذا املــرح الجديــد شــيئاً مختلفــاً عــا نعــرف،   - 11

ــا  ــاره م ــتى أقط ــة يف ش ــريب الطويل ــرح الع ــة امل ــن تجرب ــتفيداً م ومس

ــاً  ــا خلق ــا إلين ــا ويعيده ــذ عليه ــتوعبها ويتتلم ــوف يس ــه س ــرف. ألن نع

جديــداً يدخــل باملــرح العــريب يف مرحلــة جديــدة.

إال أن هــذه الــوالدة الجديــدة لــن تتحقــق مهــا طــال الزمــن إذا مل يكــن 

املــرح العــريب حــراً يف قــول مــا يريــد، ويف انتقــاء األشــكال التــي يريــد.

فرحان بلبل 2018

ــوق هــذه األرض  ــة ف ــوف ضــد أشــباه اآلله ــذي ال يكــون بالوق ــر ال التغي  - 12

فقــط، ولكــن مــن أجــل ذلــك التغيــر الــذي يصنــع منــا متمرديــن حتــى 

النخــاع، متــرد الفهــم املقــدس الــذي يعــرف الكثرعــن األعــايل واألعــاق، 

ــن ســطحين. وليــس مجــرد ثوري

سيد أحمد أقومي 2019

واليــوم نســتقبل كلمــة الفنــان والكاتــب خليفــة العريفــي، شــارة جديــدة 

لشــارات ســبقت، شــارات تهــدي الســالكن.

ــرح  ــام وامل ــكل ع ــرح، ف ــريب للم ــوم الع ــر، الي ــن يناي ــارش م ــوم يف الع الي

واملرحيــون والعــامل بخــر.

في اليوم العربي للمسرح
رسائل المبدعين .. شارات على الدرب للسالكين

  غنام غنام  - االردن 
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بالفعــل أنــت أمــام خليــة مرحيــن ال تهــدأ. تلمــح الفنانــن مــن املرحيــن 

ــون  ــون وال ميل ــن ال يكل ــن األردني ــن واملصمم ــن واملصوري ــن والتقني واإلداري

ــن  ــن ب ــتيكية متنقل ــة واللوجيس ــة واإلداري ــود التنظيمي ــون الجه ــم يبدل وه

ــي  ــر اإلعام ــي للمؤمت ــدق ريجن ــت بفن ــي خصص ــب الت ــات  واملكات القاع

ــة...  ــة وللعاملــن يف مركــز اإلعــام والتواصــل وللنــرشة اليومي ــإلدارة وللنقاب ول

كل ذلــك وغــره يجعلــك تحــس أن املرحيــن يف األردن ال هــم لهــم ســوى أن 

يكــون التنظيــم يف أعــى مســتوى وفــوق مــا هــو مطلــوب وان يلبــوا طلبــات 

املرحيــن ويوفــروا لهــم الظــروف املواتيــة واملريحــة... وان يكــون  منســوب 

نجــاح النســخة الثانيــة عــرشة يف حجــم النســخة الرابعــة بــل وأكــر... 

حاســتنا املرحيــة تقــول إن الــدورة الثانيــة عــرشة نســخة فارقــة وســيكون لهــا 

مــا بعدهــا مــن األثــر اإليجــايب عــى املشــهد املرحــي األردين والعــريب.

ــا  ــا ومقرحاته ــا وفكره ــارضة بابداعه ــاركة وح ــرى مش ــة وأخ ــخصيات مكرم ش

ومبادراتهــا والتــي تــدل كلهــا عــى أن برنامــج املهرجــان يســر يف ســياق »املــرح 

ــس املؤمتــر الفكــري وحــده... ــد«  ولي معمــل األســئلة ومشــغل للتجدي

يعــر املؤمتــر الفكــري معــرا عــن خصيصــة هــذه الــدورة وجوهرهــا بعنوانــه 

ومواضيعــه واملشــاركن يف جلســاته، وبخروجــه عــا هــو منطــي ومتــداول يف 

ــة جديــدة  ــم للدخــول يف تجرب ــة للمــرح الدائ ــة العربي ــد لســعي الهيئ تأكي

تســر كتفــا بكتــف مــع صنــاع العــروض ومبدعــي التجــارب املرحيــة الحــرة 

الحيــة.. هــو بالقــوة والفعــل ســعي حثيــث ونقلــة مائــزة لابتعــاد عــا هــو 

ــام  ــن الع ــها األم ــى رأس ــان، وع ــا للمهرج ــة العلي ــت اللجن ــث أب ــائد.. حي س

ــروض  ــون الع ــه ، إال أن تك ــد الل ــاعيل عب ــرح أو اس ــة للم ــة العربي للهيئ

ــان  ــة املهرج ــب منظوم ــب يف صل ــا تص ــدوات ومواضيعه ــكل الن ــزة  وش ممي

ــة  ــة أردني ــارب مرحي ــرق وتج ــارب ف ــع تج ــه. وأن تش ــى هامش ــس ع ولي

وعربيــة جاليــا وفكريا... ومــع األمــن العــام يف كل ذلــك كل الســاهرين 

ــة  ــن برئاس ــن األردني ــة الفنان ــة« ونقاب ــدورة يف »الهيئ ــذه ال ــم ه ــى تنظي ع

 النقيــب حســن الخطيــب وحضــور وزارة الثقافــة وأمينهــا العــام هــزاع الــراري.

مؤمتــر فكــري تهنــدس قامــات وتجــارب وفــرق مرحيــة مبنــاه ومعنــاه.. فــرق 

لهــا تاريــخ وأعــال إبداعيــة مؤسســة كــا هــو أثــر وإشــعاع الفــرق التــي تقدم 

عروضهــا  املرحيــة املشــاركة يف املهرجــان عــى خشــبات املــرح يف عــان..

ــدل  ــة والج ــئلة الفني ــام األس ــة أم ــروض املرحي ــاع الع ــع صن ــا يوض إذا وك

الفكــري يف النــدوات النقديــة التطبيقيــة.. توضــع  البيانــات الجاليــة والفكرية 

ــة  ــاؤالت علمي ــام تس ــري أم ــر الفك ــة يف املؤمت ــات عربي ــرق وقام ــارب ف لتج

وعملية.. 

ــي  ــؤال العم ــر الس ــور ع ــريب  تتبل ــرح الع ــان امل ــات مهرج ــات فعالي كل متفص

الناظــم للفعــل املرحــي رؤيــة ونهجــا : »إىل أيــن...؟« إنــه الســؤال املؤســس ألعمــدة 

بنــاء معــار فعاليــات املهرجــان وأنشــطته. وبنــاء عليــه يكــون التجــاوب والتفاعــل 

والتطوير.. 

ولــن ننــى أن كل هــذه االنشــطة توثــق بريــا وتســطر بحــر البقــاء 

واالســتمرار... فكــا تنقــل العــروض مبــارشة عــى قنــاة الهيئــة العربيــة 

للمــرح لتبقــى كوثائــق بريــة ثابتــة مقاومــة ألهــم خصيصــة تعــري فــن 

العــرض املرحــي وهــي كونــه عابــراً وزائــاً، تنقــل كل نــدوات املؤمتــر الفكري 

عــى القنــاة، بــل تعمــل »الهيئــة«، باإلضافــة إىل ذلــك عــى طباعــة البيانــات 

واملســاءالت الخاصــة بهــا إغنــاء للمكتبــة الفكريــة النظريــة املرحيــة والتــي 

ســتوضع بــن ايــدي الباحثــن والطلبــة واملهتمــن بالشــأن املرحــي والثقــايف 

 .. عامة 

الــدورة الثانيــة عــرشة يف األردن نســخة مرحيــة إبداعيــة تنظريــة تنضاف إىل 

الــدورات الســابقة لتجيــب معهــا بعمــق عن ســؤال :

- »إىل أين«..؟

- بأننا داهبون مع الهيئة العربية للمرح وكل املرحين العاملن بجد 

ومسؤولية يف وطننا الكبر من املاء إىل املاء باتجاه تأطر 

التجربة التطبيقية للعمل املرحي العريب بالفكر 

النابض بعضلة قلب التجربة التطبيقة نفسها  

.. للرقي مبجتمعاتنا، وصقل دائقة املتلقي 

الراهن والقادم، والنهوض بأوضاعنا 

الثقافية والجالية والفكرية...

األردن مرة أخرى...
إلى أين ؟

حــر املرحيــون إىل األردن يحملــون إبداعهــم املرحــي وشــغفهم بفــن يــأىب إل البقــاء والســتمرار يف أن يكــون الرافعــة الثقافيــة والقاطــرة الجاليــة ودرج رقــي 

الــذوق والذائقــة.. واســتقبلهم املرحيــون الردنيــون بالــود الــذي ل يبــى واملحبــة التــي ل تشــيخ والجهــود الدؤوبــة التي ســتأيت أكلهــا يف األيــام القليلــة القادمة ...

كانــت الســتعدادات يف الشــارقة مــن طــرف الهيئــة العربيــة للمــرح، ويف عــان مــن خــالل التعــاون بــن وزارة الثقافــة ونقابــة الفنانــن بــاألردن عــى قــدم 

وســاق.. ويف بــال الجميــع النجــاح الــذي عرفتــه الــدورة الرابعــة يف العاصمــة عــان العــام 2012، وكيــف ان اآلمــال واألفعــال تتطلــع لتكــون الــدورة الثانيــة عرة 

أعــى وأبهــى وأرقــى.. مــا أوضــح ذلــك جليــا، بعــد قدومنــا إىل عــان املــرح والثقافــة، مــا عاينــاه يف األســبوع مــا قبــل انطــالق فعاليــات املهرجــان.

  عبد اجلبار خمران - املغرب
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