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ــة إىل  ــمية أو املدني ــة الرس ــة العربي ــبة للثقاف ــة بالنس ــة عضوي ــرح قضي ــا أن امل ــا جميًع ــد لن إذا تأك

ــة  ــة العربي ــا الهيئ ــي تبذله ــة الت ــود املرحي ــرك الجه ــا، فلســوف يكــون مــن املأمــول أن تُح حــدود م

للمــرح الحيــاة الثقافيــة املرتوكــة عــى هامــش املجتمعــات العربيــة، تلــك الثقافــة غــر الحــارضة يف 

املركــز الــذي يعــج بأعاصــر العوملــة ومبــا ال يلــزم يف النســيج االجتامعــي العــريب املُشــتت، فهــي عوملــة 

ــة إال الطــرف املهمــل. ــا للثقاف ــدع إعالمه ال ي

املرح الحي

ــن  ــن املتعطش ــة م ــم العريض ــة مبجتمعاته ــالت وثيق ــوا إىل ص ــرح أن يتطلع ــل امل ــق أله ــن يح ولك

ــرح أو  ــبة امل ــى خش ــًة ع ــه معالج ــض تطلعات ــريب أو بع ــاة الع ــن معان ــاذج م ــض من ــاهدة بع ملش

ــاج  ــط إنت ــس املــرح فق ــة، فلي ــن أو الشــوارع أو الســاحات العام ــع املتفرجــن يف امليادي ــة م متفاعل

القاعــات املغلقــة لفئــة محــدودة، فالعــامل العــريب يف غالبــه مل يعــرف املــرح إال لقــاًء حًيــا بــن النــاس 

يف املقاهــي وليــايل األُنــس والســمر واملجالــس واألســواق والشــوارع وحتــى الحــارات، بــل ويف كل أماكــن 

ــرات. ــرات والتجمه ــراح أو التظاه ــراح أو األت ــات لألف التجمع

العــامل العــريب عــرف املــرح الحــي غــر املــدون املكتــوب بــادئ ذي بــدء، عرفــه بلغــة النــاس وفعــالً 

ــن برعــوا بالفطــرة يف الحــي مــن املســامرة، وبرعــوا يف املســاجالت  ــاس وبواســطتهم مــع الذي ــن الن ب

ــا يف التلــذذ بصعــاب العيــش. وفنــون اإلضحــاك إمعانً

تعلــم العــرب التشــخيص مــن حركــة إيقــاع لغتهــم وحياتهــم وســبل عيشــهم، فلقــد أرضهــم أرســطو كثــرًا 

مبرحــه املــدون املكتــوب الــذي خطــف الــكالم والقــول مــن أفواههــم وقلّــص حركتهــم وإمياءتهــم وتعابــر 

ــة، بــل  ــع مــن إيقــاع لغتهــم وحياتهــم وتعابرهــم الحي أجســادهم وأهازيجهــم، فذهــب بإيقاعهــم الناب

ومــن ســحناتهم وأرواحهــم إىل غيهــب املكتــوب املســطور )القــدري(، بعــد أن كان مرحهــم حًيــا يف يومهــم 

وليلهــم، يف غدوهــم ورواحهــم، فلــامذا نظــل يف تبعيــٍة ومحــاكاة بــال معنــى لصيغــة ال تشــبهنا؟

مركزية الغرب

ملــاذا ال نُفكــر ونعيــد البــر فيــام ورثنــاه مقارنــًة مبــا صــّدروه مــن املغــرب إلينــا لنــدرك أن إيقاعنــا 

ــا ليســت إعــادة لحركاتهــم.  ليــس إيقاعهــم، وحركتن

بــل لنتســاءل: كيــف لنــا أن نخضــع أرواحنــا وأنفســنا وأجســادنا إىل مركزيــة أوروبيــة مغايــرة؟ فلتنظــر 

كل نفــس مرحيــة يف بلداننــا العربيــة يف جوهــر وجودهــا وكيــف تفصــح عنــه مرحيــاً؟ ســنجد أن مــا 

هــو لنــا غــر مــا هــو لآلخــر.

 إذاً فلنجّود ما عندنا يف حيزنا وبخصوصياتنا نحن ال مبحاكاة اآلخر الذي ما قد يسحره ال يسحرنا.

 انظــروا كيــف ذهــب اليابــاين مذهبــه، وكيــف ذهــب الصينــي مذهبــه، وكيــف ذهــب الهنــدي مذهبــه، 

بــل وكيــف ذهــب اإلفريقــي مذهبــه، حتــى عــاد املرحــي األورويب فأخــذ عنهــم مــا عــّزز بــه النســيج 

املرحــي اإلنســاين.

 فهــل علينــا الوقــوف حتــى تأتينــا األشــكال املرحيــة والصيــغ، أم نتحــول إىل الســحرة مــن القدامــى إىل 

الُجــدد الذيــن ال يجاريهــم يف فنونهــم مــن اآلخــر إال أهــل الكوميديــا املرتجلــة اإليطاليــة.

يا أهل املرح هل نظل نحن السابلة، نؤمن بخرافة وىّل زمانها؟!

د.يوسف عيدابي

أحديُث خرافة؟!



صراع الثورة والحب 
رغــم أن املؤلــف البويــش كان قــد رصح ســابقاً لوســائل اإلعــام، بــأن كتابه 
الجديــد »لفافــة وطــن« يعيــد طــرح »رصاع الثــورة والحــب التــي تقابلهــا 
تلــك األحــداث يف الربيــع العــريب، ونــزوح العقــل إىل اإلنكســار أمــام 
البحــث عــن مفهــوم الحريــة«. إال أن توقيــت عمــل املخــرج بوزيــد عــى 
»رهــن« وإخراجــه إىل النــور عــى خشــبات املســارح، والــذي يتزامــن مــع 
الحــراك القائــم خــال الوقــت الحــارض يف الشــارع الجزائــري، مــن املمكــن 
أن يُعتــر بأنــه ترجمــة ملــا يعيشــه اإلنســان الجزائــري خــال هــذا الحــراك 
الجديــد، الــذي مــن املمكــن أن يكــون ربيعــاً جديــداً يــأيت بعــد مرحلــة 
ــا املســتمر  ــد حديثن ــكل تأكي ــو ب ــع العــريب. وعــى جهــة أخــرى فه الربي
ــم  ــاءة الظل ــا والخــروج مــن عب ــل حرياتن ــذي ال ينتهــي عــن ني واألزيل ال

يف كل مــكان.

مسرحية رهين.. 
حين يعلو صوت الحرية في أقبية التحقيق

  محمد املعايطة  - األردن
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غرفــة التحقيــق، الوطــن الجائــع إىل الحريــة والثــورة والحبيبــة، اإلنســان الباحــث عــن حريتــه مــن أغــال الديكتاتوريــات، الصمــود يف وجــه املُحقــق يف 
ســبيل غايــات أكــر كثــراً مــن مجــرد الجســد اآلدمــي، الــذي يــكاد ال يعنــي شــيئاً أمــام هــذه الِقّيــم الكُــرى.

 كل هــذا وأكــر قدمهــا املخــرج الجزائــري شــوقي بوزيــد، خــال عرضــه املرحــي »رهــيــــن«، املُمــرح عــن نــّص »لفافــة وطــن«، للكاتــب واملخــرج 
املرحــي محمــد بويــش. والــذي قدمــه عــى خشــبة مــرح الُحســن الثقــايف يف العاصمــة األردنيــة عــّان، كل مــن الفنانــن نــوال املســعودي، مــروك 

فروجــي ومحمــد الطاهــر زاوي، ليكــون فاتحــة عــروض الــدورة 12 مــن مهرجــان املــرح العــريب، الــذي تنظمــه الهيئــة العربيــة للمــرح.

هذا ما أتى على لسان رهين..
يحــي العمــل الجزائــري قصــة الشــاب الثائــر املُحــب للبــاد »رهــن«، الــذي يقــع تحــت تهديــد 
ــن  ــب م ــا أصع ــد منه ــن كل واح ــن/ خياري ــن لفافت ــار ب ــن ليخت ــات املحقق ــات مسدس فوه
اآلخــر، بــن لفافــة الوطــن، وبــن لفافــة الحريــة التــي تجســدت يف العمــل بصــورة فتــاة ثائــرة 
وعاشــقة أيضــاً، تجمعهــا قصــة حــب مــع شــخصية رهــن. وبــن شــدٍّ وجــذب، بــن التعذيــب 
تــارة والتحايــل تــارة أخــرى، يفشــل املحققــون يف جعــل البطــل يدخــن إحــدى اللفافتــن، ويظــل 

محافظــاً يف قلبــه ووعيــه عــى حــب الوطــن والحريــة معــاً عــى حــد ســواء. 
ــر  ــدوم أصــوات الشــعب الثائ ــر، بق ــاً أك ــه انتصــاراً جاعي ــب مع ــردي يجل هــذا اإلنتصــار الف

ــور. ــم والديكتات ــه الظل ــن بوج ــاً صارخ ــأيت أفواج ــذي ي ال



العرض من الداخل... ما له وما عليه
ــوق  ــه ف ــى أكتاف ــرض ع ــا الع ــي حمله ــة الت ــانية العظيم ــكار اإلنس األف

خشــبة املــرح، والتــي تتشــاركها جميــع الشــعوب عــى اختــاف لغاتهــم 

وأعراقهــم وطوائفهــم، كثــراً مــا تقــع يف مصيــدة الخطــاب املبــارشة 

والجاهــز عندمــا يتــم نقلهــا إىل ســاحة العمــل اإلبداعــي، ورمبــا بســبب 

مــن وراء ذلــك قــوة هــذه األفــكار نفســها التــي تطغــى عــى أي أمــر آخر. 

ــدة يف  ــذه املصي ــن ه ــد مل يســلم م ــأن بوزي ــدو ب ــه، يب ــت نفس ويف الوق

مرحيــة »رهــن«، فكانــت لغــة الحــوار واملنولوجــات مبــارشة وخطابيــة 

يف الكثــر مــن أحيــان العــرض املرحــي املمتــد ألكــر مــن ســاعة، حيــث 

كانــت لغتــه ِشــعرية مل تخــدم بالكثــر مــن صورهــا وجملهــا حالــة وفكــرة 

العــرض، أو بشــكل أكــر دقــة، مل تقــدم جديــداً لــكل مــا ســبق. 

ــت يف أداء  ــاع ثاب ــاك إيق ــون هن ــه ليك ــت نفس ــر، أدى يف الوق ــذا األم ه

اإلنســانية  مــن حاالتهــم  الكثــر  مــا كــر  العمــل،  املمثلــن طــوال 

وانفعاالتهــم الدراميــة الخاصــة بالشــخصيات، فــكان األداء واحــد يف معظــم 

ــدة  ــة جدي فــرات العــرض املرحــي. إضافــة إىل أن املخــرج مل يقــدم رؤي

يحقــق فيهــا فكــرة التجديــد واإلشــتغال التــي ينتــج عنهــا حالــة مرحيــة 

ــة  ــن والحري ــة والوط ــن الحبيب ــرى ع ــر أخ ــا نظ ــرة، وزواي ــرة ومغاي مبتك

ومختلــف هــذه األفــكار اإلنســانية العظيمــة. مــا أجــره عــى اإلســتعانة 

بنفــس الخطابــات املنريــة يف هــذا الشــأن مبناطــق عديــدة مــن العمــل.

بين الوضوح والغباش
ــي  ــّص األص ــاس للن ــد باألس ــر عائ ــون األم ــا يك ــر، ورمب ــب آخ ــى جان ع

»لفافــة وطــن« -املمــرح عــرض رهــن عنــه- مل تكــن العاقــة بــن إجبــار 

البطــل عــى تدخــن إحــدى اللفافتــن لفافــة الحبيبــة أو لفافــة الوطــن، 

وبــن دالالت لفافــة التبــغ عمومــاً واضحــة بشــكل يتيــح للمتلقــي فهــم 

أســباب هــذه العاقــة بــن املحققــن وبــن رهــن الشــاب الثائــر واملُحــب. 

ــا  ــاء، م ــتعال واإلنته ــة اإلش ــزوة رسيع ــق بالن ــغ تتعل ــة التب ــة لفاف فدالل

ــار البطــل عــى تدخــن  ــم إجب ــاذا يت ــا، وهــو مل ــاً رمب يطــرح ســؤاالً مه

لفافــة تــدل عــى الوطــن أو أخــرى عــى الحبيبــة. األمــر الــذي قــد يجعــل 

الداللــة تســتحرض عكــس مــا يرتجيــه املؤلــف واملخــرج، فهــل كان حــب 

ــزوة رسيعــة اإلشــتعال؟. ــة.. ن الوطــن والحري

سينوغرافيا غرفة التحقيق..
إضــاءة حمــراء داكنــة، موســيقى تصيــب املتلقــي ببعــض التوتــر والقلــق، 

الدخــان املنتــر طــوال فــرة العمــل عــى الخشــبة، كل هــذه العنــارص 

الســينوغرافية متكنــت مــن خدمــة فكــرة العــرض بشــكل مناســب، 

فأوحــت لنــا مبــا يحــدث يف أقبيــة املعتقــات وُغــرف التحقيــق التــي كان 

ــا  ــورون عليه ــض، يث ــة« وأصــوات الشــباب الراف ــه »حوري البطــل وحبيبت

ــكان. فأعطــت األجــواء  ــور يف أي م ــيٌّ للديكتات ــا وجــه خطــر مخف كونه

املناســبة والصــورة التــي ُحفــرت بــرأس الكثريــن حــول مــا كان يحــدث 

ــمحت  ــا س ــول بأنه ــن الق ــن املمك ــر-، وم ــاز التعب ــت األرض –إن ج تح

ــة طــوال أكــر مــن ســاعة. للجمهــور عيــش هــذه التجرب

ــت  ــرح كان ــبة امل ــق خش ــأن عم ــالفاً، ب ــاه س ــا ذكرن ــر في ــاهم أك وس

أحايــن عــدة، ممتلئــة بأبــواب الزنازيــن التــي يقبــع فيهــا معتقلــو 

الــرأي، الذيــن كانــوا يطالبــون بحريتهــم وحريــة البــاد. مــا جعــل الربــط 

ــات  ــن وفوه ــارصاً باملحقق ــذي كان مح ــن، ال ــخصية ره ــة الش ــن غرف ب

ــي  ــه املتلق ــاً، وشــعر ب ــر وضوح ــق، أك ــة التحقي ــن أقبي ــاتهم، وب مسدس

ــه. ــاً إىل وعي ــه عموم ــل وفكرت ــة العم ــل حال ــذي يوص ــكايف ال ــدر ال بالق

ومل يغفــل املخــرج بوزيــد، عــن الرقابــة التــي تفرضهــا هــذه األنظمــة عــى 

وســائل اإلتصــال والتواصــل الحديثــة، فــكان املحققــون يراقبــون الحديــث 

بــن رهــن وحبيبتــه حوريــة، الــذي كان عــر اإلنرنــت مــن خــال هــذه 

ــت  ــد أضاف ــن، ق ــتعانة املخــرج مبجســات املحقق ــت اس ــائل. وكان الوس

ــكان  ــاً، ف ــراض أيض ــة واالف ــب يف الحقيق ــن مراق ــأن ره ــداً ب ــداً جدي بُع

ــة،  ــة الحديث ــن هــذه الرقاب ــق وب ــة التحقي ــن غرف ــط ناجــح ب ــاك رب هن

التــي حّولــت ُغــرف نومنــا وجلوســنا إىل مــا يشــبه أقبيــة املعتقــات.

ــا  ــي أدته ــة الت ــخصية الحبيب ــدة بش ــة املتجس ــت الحري ــة، متكن يف النهاي

ــك بعــد  ــور، وذل ــم والديكتات ــوال املســعودي، مــن اإلنتصــار عــى الظل ن

ــراس الظــام. ــن ُح ــا وب ــوى بينه رصاع ق

 كــا قّربــت أصــوات الثائريــن وجعلتهــا أعــى وأكــر قــوة، كــا جعلــت 

رهــن نفســه أكــر قــوة يف وجــه املحققــن وأكــر صابــة. وزاد بــود 

ــا  ــت م ــة ثبّت ــتعان برمزي ــأن اس ــر، ب ــار اإلخ ــهد اإلنتص ــى مش ــد ع زي

ســبق، وهــي قيامــه بإســقاط مجســات املحققــن الكرتونيــة، ومــن قــام 

بإســقاطها املحققــون أنفســهم، وكأن املخــرج الجزائــري يقــول بــأن قــوى 

3الــّر والظــام ال بــّد مــن أنهــا ســوف تــأكل بعضهــا يف لحظــة الحقيقــة. 
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ــة،  ــكل مرحي ــرة الشــخصية ب ــراءات شــخصية للذاك ــرة شــخصية وق  ذاك

كل مرحيــة محطــة يفكــر صاحبهــا بالنضــال واملقاومــة لدحراملفهــوم 

الســائد عــن اللعــب بــن الــراء والــرضاء عــى رضيــح املــرح، التجانــس 

والاتجانــس مــن املواضيــع األثــرة عنــد الدغســني، مــن ذهــب لــي يتعرف 

ــى  ــرف ع ــن أراد التع ــه ح ــى نفس ــرف ع ــه تع ــد أن ــرح ليج ــى امل ع

ــه واملــرح واحــد، ألن املــرح معجــزة املرحــي، ومعجــزة  املــرح، ألن

ــن. املرحي

يف »ســاء بيضــاء” فــراغ )بــروك( وحســية آرتــو، حيــث أن اإلتفــاق النهــايئ 

ــارص  ــى إســتخدام دالالت املناهــج العن ــاق ع ــن دغســني ومرحــه إتف ب

ــدالالت  ــراغ ب ــا، الف ــد ذاته ــارص بح ــارص، ال العن ــأدوات والعن ــر ل والعصائ

الفــراغ يف »ســاء بيضــاء«، قاعــدة إمــداد املــرح بأســلحة املــرح. 

ــروك مــع ميشــال بيكــويل،  ــرز ب هكــذا تطــاوع “ســاء بيضــاء” بســتان ك

بالرغــم مــن أن ال خــط مشــرك بــن املرحيتــن، تطاوعهــا بــدون خســائر، 

بــدون اإلعتــاد عــى عــن واحــدة وعــزم واحد، يســتحم دغســني باملســاحة 

الفارغــة، ويصــف هــوى بــروك بكتابــه ومرحــه ذي اللغــة الخاصــة، فــراغ 

ــة  ــراغ العلب ــدة، وف ــس واح ــة ماب ــع حقيب ــس م ــورد بباري ــوف دي ن الب

اإليطاليــة لــدى دغســني. 

ال يفهمــن أحــد بــأن األمــر يتصــل مبقارنــة بــن بــروك والدغســني، ألن وليــد 

ــي  ــوى أن املرح ــد س ــن أح ــط، ال يفهم ــم املبس ــذا الفه ــن ه ــه ع بنفس

التونــي ال يخــى مــن بنــاء منطقتــه الجديــدة عــى زيــارة أبــرز أعــال 

املتخصصــن مــن كبــار املرحيــن بالعــامل ومؤمتراتهــم املرحيــة، مؤمتــرات 

رفــع الــرؤوس.

 سحر الواقعية

ــص  ــروك بن ــرق شــمس ب ــرز«، ت ــة »بســتان الك ــن واقعي ــروك م ســحر ب

ــراغ  ــرات الف ــا ملذك ــزي نصفه ــاع املرحــي اإلنكلي ــوق أرض ب تشــيخوف ف

ــح الشــكلية ال الشــكل وال التشــكيل.  ــا بصال ــس، حــن تخــى عنه والطق

ســحر “ســاء بيضــاء” مــن واقعيــة ســاء بيضــاء، وأجمــل اللحظــات 

باملرحيــة لحظــة واقعيــة مملــوءة بالحوامــل اإليحائيــة، مشــهد التفاحــة، 

 لحظــة “إكســرا” واقعيــة تقــود إىل نــوع آخــر مــن الرصــد واملراقبــة.

ــرش  ــن ق ــه ح ــن جنت ــرج آدم م ــاء، خ ــة البيض ــة الثلج ــة آدم وتفاح تفاح

التفاحــة كــا قرشــها بطــل »ســاء بيضــاء«. خرجــت “بانــش نــاج” مــن 

ــاة  ــة حــن قرشــت التفاحــة. ال تخــرج إىل الحي ــاة إىل الغيبوب صحــوة الحي

مــن جديــد إال مــن خــال قبلــة الحيــاة، قبلــة حبيــب يزرعهــا املحــب عــى 

ــة إال حــن يضحــي الحــب  ــن الغيبوب ــامل م ــودة للع ــة، ال ع شــفتي الحبيب

املضمــخ بــكل تجــارب الثــورات، حــب موجــود تحــت املســطح الصــويف، إذ 

يخفــي املســطح الرقيــق، إتحــاد العــوامل وشــبكات مــن العاقــات املعقــدة. 

توأمة الكتابة واإلخراج

ــق  ــرح طاب ــده امل ــة، عن ــاً منفصل ــه غرف ــرح بوصف ــدم امل ــل ال يق الرج

ــة  ــة الكتاب ــاة إال بتوأم ــوة الحي ــو خط ــث ال يخط ــاٍل حي ــق ع ــد، طاب واح

ــة،  ــط مؤجل ــواء لخط ــار ال احت ــل إبص ــد الرج ــة عن ــراج، ألن الكتاب واإلخ

الكتابــة روح اإلخــراج واإلخــراج روح الكتابــة، يــزداد الواحــد منهــا ســناً إذا 

مــا نــأى عــن اآلخــر، غــر أن اإلخــراج عنــد الكاتــب إبــن طبقــة نبيلــة، حــن 

ــاة للبعــض وفظاعــة للبعــض.  ــة حي أن الكتاب

صحيــح أن اعتــال الكتابــة بتجربــة املــرح يف البــاد العربيــة  قــادت إىل 

الرجمــة واإلقتبــاس، إال أن هــذه مرحلــة عــاىن فيهــا املــرح واملرحيــون 

مــن القــر، مــا ال يعانيــه املــرح واملرحيــون اليــوم، كتبــوا بالغبطــة ال 

بالخفــة، غــر أنهــم مل يلبثــوا أن تركــوا الكتابــة لصالــح الصداقــة الاخفيــة 

إذ  الكتابــة،  عنــد  الزمــن  بتوقيــف  دوراً  الكتابــة  تلعــب  مل  لإلخــراج، 

ــا  اســتهدفها املخرجــون بالبــاد العربيــة بعــد أن تــرك املخرجــون يف أوروب

ــركا النصــوص بظــال أشــجار املــرح. وأم

سماء بيضاء.. 
حرائق مشــتعلة بكل عناصر المســرح 

  عبيدو باشا - لبنان

رحلــة فــي الواقعيــة بعيــدًا مــن مــرارات الواقعيــات القديمــة، 
هــي قيــاس مــدى الواقعيــة علــى منصــة وليــد دغســني، 
بعــد جملــة تجــارب، تســعة مقاطــع وأربــع ورقــات وكتابــات 
ــدارس إال  ــال كل الم ــن خ ــد م ــا الولي ــل فيه ــة تدخ مختلف

مــدارس التصويــر الفوتوغرافــي.
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 التصالــح مــع النــص مــن جديــد، هــو مــا يشــبه الوجــود يف غابــة اآلخــر، 
ــم  ــاس، ث ــة واإلقتب ــاد العــرب باإلســتتباع، الرجم ــم املــرح بب ــي ال أته ل
التأليــف، ثــم الهــرب إىل نظــم الكتابــة الجاعيــة بالهــرب إىل الــورش، ثــم 

ــازي( يف  ــص ن ــني )ن ــد دغس ــص ولي ــرح، ن ــازي بامل ــص الن ــودة إىل الن ع
ســيطرته عــى عــرض »ســاء بيضــاء« بعــد أن ســحق دغســني النصــوص 
ــو  ــا ه ــى كل م ــاح ع ــة، واإلنفت ــار، بالفرج ــوة اإلبص ــابقة بق ــه الس بأعال

ــوي.  رؤي

عنارص املرح 

ــة،  ــد دغســني حرائقــه باملــرح، بــكل عنــارص املــرح، الكتاب يشــعل ولي

التمثيــل أو األداء، اإلخــراج، الســينوغرافيا مــن يقيــم البعــض أحافــه معهــا 

ــرح  ــارص امل ــن عن ــاة م ــم بالنج ــام طلباته ــواب أم ــح األب ــب تفت يف مواك

غ مــن املعــاين لــدى بعــض مــن  األخــرى، يتقدمهــم إىل هــذا املفهــوم املفــرَّ

ــرض  ــى الع ــرج ع ــيطرة املخ ــن س ــه م ــن غيظ ــينوغرافيا م ــع إىل الس يرج

املرحــي، اآلداء ال التمثيــل، حيــث وجــد املمثــل ذاتــه، املمثــل واملمثلــة، 

يف سلســلة متتابعــة مــن عمليــات األمتتــة - األخــرة زوجــة األســلبة - اآلداء 

املؤســلب، ينهــب الواقعيــة عــى املنصــة بصالــح لحظــات تغريــب، عززهــا 

ــرح  ــرح بامل ــود امل ــى وج ــكام ع ــم ال ــة، ث ــة املرحي ــوغ ببداي الرول

ــة.  ــة املرحي ــم تغريــب الفصحــى للعب ــة. ث ــة املرحي ببداي

مرحة الرقص

ــى أن  ــان ع ــايف بلبن ــرح الثق ــة امل ــد تجرب ــس رائ ــو دب ــر أب ــق من أواف

ــر  ــلوب غ ــلب. األس ــص مؤس ــلويب، الرق ــص أس ــرب، وأن الرق ــى تغ الفصح

التأســلب، يؤســلب الدغســني الرقــص باألســلوب املرحــي، أســلوب يعيــد 

غريــغ مــن لحظــات موتــه، يصــد الدغســني املــوت فيــه عــن املــوت، عنــد 

كريــغ املخــرج  وحــده مســؤول عــن تأويــل النــص، الدغســني كذلــك، ولــو 

أن املخــرج يف »ســاء بيضــاء« ال يحتــاج إىل تأويــل نصــه بعمليــات اإلخراج، 

ــة إال مــن  ــات الكتاب ــة عملي ــث مل يصــل املخــرج إىل نهاي ــه مــؤول، حي ألن

خــال إســتنباش األهــداف، أهــداف التأليــف الكامــل مــن خــال التأليــف 

ــه باإلختفــاء يحــرض، يكتــب  ــا إلي ــا أرشن األديب، أديب، ألن اللغــة جــذر، كل

ــزة، إال  ــص، هــذه مي ــدام اإلخــراج عــى أرض الن ــت أق ــي يثب الدغســني ل

ــف  ــرق الخفي ــمع الط ــورات، كأن يس ــن املحظ ــة م ــود إىل جاع ــا تق أنه

ــدوام، الصفــة  ــاب النــص، هكــذا تحــرض الصفــات عــى ال لإلنشــاء عــى ب

ــف الحــار. ــف القــايس، الصي ــة، الخري ــة الهانئ واملوصــوف: الحام

فن الحركة
التقعــر يقتــل شــباب النــص، ومــع ذلــك احتفــظ النــص بأهدافــه البريــة. 
ــى  ــر ع ــص، اآلداء، آداء حف ــب الن ــة، بحط ــة بالفرج ــعال املنص ــرى إش ج
ــى يف  ــه صامــت حت ــة ال بطــيء، إال أن ــن حرك ــام ف ــن أجــل قي النحــاس م
ــروح »ســاء بيضــاء«،  ــغ ب ــغ، كري ــن كري ــرس، هــذا م لحظــات اآلداء ال
غريــغ عائلــة مــن العنــارص باملرحيــة، رقــص مبنــي عــى حركــة واحــدة 
ــق  ــوره بخن ــزز حض ــث يتع ــن عب ــراً ع ــة تعب ــاء الحرك ــا إمح ــن أهدافه م
حيــاة األبطــال، وكلــا حــن خنــق املنصــة بإيغالــه بكــر الســن، كلــا أوغــل 

ــه، أضحــى أكــر عمــراً. العــرض بذات
ــن  ــة م ــرغ املنص ــذا تف ــور، هك ــة الديك ــينوغرافيا، ال آحادي ــمولية الس ش
األدوات، إال املشــنقة الامشــنقة وآداة الجــرش والشاشــة القابــة باملشــاهد 
ــغ.  ــة، »برســبيكتيفه« هــذا مــن كري ــه البري بعمــق املــرح أو يف بؤرت

الدمية الخارقة

املمثــل دميــة خارقــة، هــذا مــن كريــغ، وألنــه دميــة خارقــة، يبــدل لهجــة 

التمثيــل بلهجــة اآلداء أو تكثيــف العمــل الفنــي بالجاســت أو اإلميــاءة؛ يقع 

الهــدف الجــايل األعــى للعــرض بالجاســت املرحــي، هــذا مــرح املخرج، 

مــرح كريــغ، مــا طرحــه كريــغ ومــا أكمــل راينهــارت جوانبــه العمانيــة.

 وليــد الدغســني يف »ســاء بيضــاء« غريغــي النزعــة مــن ســيطرته الكاملــة 

عــى العــرض ومــن تعمــره خشــبته املؤســلبة عــى اإليقــاع والضــوء 

بالشــؤون الداخليــة لســيادة  واللــون، ال يعتــر األمــر تدخــاً أجنبيــاً 

جمهوريــة الدغســني، ألن رئيــس الجمهوريــة، رئيــس كامــل الســيادة عــى 

جمهوريــة كاملــة الســيادة، حــن ال يســمح للتفاوتــات بالحضــور، مجــذراً 

الناتــج األجنبــي اإلبداعــي يف حركــة مســتقلة ال عاقــة لهــا بالحــركات 

اإلفراضيــة، حيــث مل يســمح الدغســني بحضــور ديكتاتــوري مــن مســبب 

التنافــس اإلبداعــي بــن منجــز غريــغ واقراحــات الدغســني عــى مــا 

ــداً ال  ــي،  إذ أن ولي ــو وستانسافس ــق كوب ــار املــرح رفي ــد كب ــزه أح أنج

يســمح بتهميــش النفــس حــن يســتويل عــى األرايض القدميــة، كــا تفعــل 

ــع  ــكل الوقائ ــارت ب ــغ وراينه ــتصلحاً أرض كري ــدوام، مس ــى ال ــب ع النخ

الواضحــة عــى األرض، بجمــع وتحديــث الجمــع، ال عــاء، عــر التوظيــف 

ــل  ــة، ب ــات دولي ــات أو إعان ــن هب ــزءاً م ــتهلم ج ــار املس ــق، ال باعتب الدقي

 بتعميــق األســاليب واألدوات يف نظــام جديــد عــر عاقــات املصاهــرة.

قوة الرد املوسيقي

ــكاد تنافــس  ــة ت ــع رشيــط املوســيقى يف »ســاء بيضــاء« بقــوة رسدي يتمت

ــة  ــن الهوي ــة املراوحــة ب قــوة الــرد يف النــص املكتــوب واملنطقــة البري

ـص ٌ  الشــخصية والتضامــن مــع روح املــرح بالعــامل. ألن املــرح ُمخلِـّ

ــتثناءات.  ــا إس ــع ب ــص للجمي وُمّخلّْ

ــى  ــدرة ع ــدون ق ــاء، ب ــز البق ــكل غرائ ــوع ب ــص مدف ــاء”، ن ــاء بيض “س

ــوة  ــص يف ه ــع الن ــرى، يق ــارص األخ ــة للعن ــل الحقيقي ــرص العم ــة ف تنمي

املنفعــة األدبيــة، هكــذا يتشــظى يف ســخاء، ضمــن دوائــر ســتدفع إىل 

ــارص األخــرى، كام  ــاق عــى العن ــق الخن تضــاؤل الخطــاب البــري بتضيي

عــى عشــتار، كام عــى دينوســيوس، كام عــى أنطونيــو وكليوباتــرا، الحيــاة 

ــا  ــة وم ــوامل الخارجي ــوة والســلطة، الشــعوب املقصــاة إىل الع ــوت، الق وامل

ــون الحرمــان والتفــاوت بســعي  تبقــى مــن هــؤالء عــى األرض، مــن يعان

وبــدون ســعي إىل القفــز فــوق التعــارض املتواصــل عــى مــدى عقــود بــن 

ــة  ــم وإطاح ــام القائ ــن النظ ــن، ب ــان والزم ــن اإلنس ــان، ب ــان واإلنس اإلنس

ــص  ــة؛ ن ــتقال والهيمن ــاة، اإلس ــل والنج ــة، القت ــب والكراهي ــام، الح النظ

ــادراً  ــاهد ق يشــغل نفســه باإلحتحــاج عــى كل يشء بحيــث ال يعــود املُش

ــد والحــاد عنــراً عنــراً.  ــار املدي ــارص اإلنهي ــن عن عــى تب

أجمــل مــا يف »ســاء بيضــاء« فــراغ املنصــة، الفــراغ املــرع غــر الضيئــل 

عــى كل نهضــة مــن نهضــات املرحيــة، وقداســة حضــور املمثــل، فاملمثــل 

دميــة عماقــة، واملمثــل قديــس، تظهــر أجــزاء مــن مــرح غروتوفســي، 

عندهــا: املمثــل يف موقــع الصــدارة، كل يحفــر باتجــاه، إال أنهــم يلتقــون 

عنــد الســمة األساســية للعــرض. 

ــم ، هــذا بعدهــا  ــة إشــكاليات، هــذا بعدهــا امله “ســاء بيضــاء” مرحي

األهــم، ألن املــرح الاإشــكايل ال يحســب عــى املــرح، الدغســني إشــكايل 

ــن  ــاس م ــى أي مقي ــدوام. ع ــى ال ــي ع ــني مرح ــدوام، الدغس ــى ال ع

ــط ســؤال . ــت »ســاء بيضــاء” . ســؤال، فق ــر، إنبن التوت



الصبخة..
إنتاج الذاكرة الصورية مشهديًا

  د.جبار جودي العبودي

يفتــح الســتار مبســقط ضــوء عمــودي وقضبــان وحــارس لهــذه القضبان متـــــشح 

ــا”  ــة ونّيته ــا ون ــة “ي ــى نغــات أغني ــؤدي رقصــة الســّجان ع ــو ي بالســواد وه

لصالــح الحريبــي... ثــم تكشــف لنــا بقــع الضــوء املســتطيلة أن هنالــك قضبانــا 

أخــرى عــى اليســار وعــى اليمــن، وهــذه القضبــان يقــف خلفهــا املمثلــون وهــم 

ــة... الســواد يلــف  ــة للنفــس البري يتناوبــون عــى أداء مقاطــع الشــعر املعاتب

املــكان مبجملــه مــع املؤثــرات الصوتيــة اإليقاعيــة الحزينــة وصــوت النــاي... 

ــة  ــدكات عالي ــامل ب ــق س ــن طري ــرض ع ــدء الع ــا لب ــتهال ينقلن ــذا االس كل ه

ــان  ــد يف اليســار. هــذان الحبيب ــا يقــف فه ــم يف اليمــن بين ــا مري تقــف عليه

ــذه  ــّم ه ــة تنض ــة ذكي ــا وبحرك ــا بينه ــزل يف م ــات الغ ــادالن كل ــذان يتب الل

ــت  ــة جوليي ــا برف ــة تذكرن ــبه رشف ــا يش ــّون م ــض لتك ــا إىل بع ــامل بعضه الس

ــا العــرض  ــل بن ــة شكســبر... ينتق ــو يف رائع ــي كان يتســلقها رومي الشــهرة الت

ــة شــباب فهــد  ــة بــن مرحل ــا متداخل إىل مشــهد آخــر... إذ إن يف العــرض أزمان

ــت  ــة أخــرى متثل ــة عمري ــن مرحل ــا، وب ــي تربطه ــة الحــب الت ــم وعاق ومري

ــح  ــهد يتض ــدء املش ــذ ب ــا... ومن ــي جمعته ــة الت ــة واألرسي ــة الزوجي يف العاق

ــي  ــت الت ــة للبن ــه الدوني ــد ونظرت ــر الحاصــل يف شــخصية فه ــدار التغ ــا مق لن

أنجبتهــا زوجتــه ومتييــزه بينهــا وبــن املولــود الثــاين الــذي أنجبتــه زوجتــه )لدينــا 

توأمــان؛ ولــد وبنــت، منصــور ونــورة(... يتكشــف لنــا منــذ البدايــة تــأزم فهــد 

ــا سنلمســه يف  ــر منصــور وهــذا م ــده البك ــى وفرحــه بول ــه األنث تجــاه مولودت

ــك تناقــض واضــح بــن شــخصية فهــد العاشــق  ــادم أحــداث العــرض.... هنال ق

املحــب الولهــان قبــل الــزواج وشــخصية فهــد أبــو منصــور بعــد الــزواج الــذي 

بــدأ ينحــرف بســلوكه الــذي يكــرس الذكوريــة والنظــرة الدونيــة للمــرأة حتــى 

ــه.. ــه أو زوجت ــت هــذه املــرأه ابنت ــو كان ل

يقودنــا هــذا الســلوك الــذي تفاجــأت بــه مريــم املحبــة والزوجــة املطيعــة إىل 

محاججــة فهــد أبــو منصــور... مل تســكت أمــام ترفــات زوجهــا، بــل حاولــت 

تذكــره مبــا دار بينهــا مــن حــب وعشــق، وهــو أمــر طبيعــي تجــاه مــا 

ــن  ــا م ــه حاله ــا آل إلي ــا إىل م ــة قادته ــن ظامي ــا م ــر زوجه ــى تفك طــرأ ع

تشــنجات وغضــب وســواد أحــاط حياتهــا بشــكل كثيــف... نعــم إنــه الــراع 

ــة  ــكار الرجعي ــاة، وظــام األف ــور املنطــق الطبيعــي للحي ــور والظــام، ن ــن الن ب

املتخلفــة التــي تصــور املــرأة عــورة يف كلّهــا... مــا يؤثــر بشــكل جــي وواضــح 

عــى الســلوك البــري الســوي للولــد منصــور وللبنــت املســكينة نــورة... إذ إن 

التشــدد ال ينتــج إال ســلباً وهــذا مــا ستكشــفه مجريــات العــرض... الولــد منصــور 

ــراه مأخــوذاً بوحدتــه املؤطــرة مــن خــال بقعــة ضــوء مربعــة يخرقهــا بــن  ن

الحــن واآلخــر طيــٌف راقــٌص لفتــاة مجهولــة... وهكــذا يظــل األب فهــد مســتمراً 

يف غيــه وطغيانــه األعمــى ويطالــب ولــده الهائــم باالنتبــاه لنســاء البيــت 

والتضييــق عليهــن... ومــا متيــز بــه العــرض هــو االنتقــاالت املكانيــة واالســتعارات 

الزمانيــة وتداخــل املراحــل التــي قــادت هــذه الحيــوات اإلنســانية لاصطفــاف 

ــح،  ــال والقب ــن الج ــر، ب ــر والخ ــن ال ــأزوم ب ــا يف رصاع م ــا بعض ــع بعضه م

بــن التخلــف واالنفتــاح، بــن جيــل وآخــر، وتداخــل هــذه الحيــوات يف مســرة 

ــت  ــق يف الوق ــيط والعمي ــع، البس ــهل املمتن ــت بالس ــة اتصف ــة متدفق مرحي

نفســه... ورمبــا تشــابه هــذه الصــور املتتاليــة حلــَم يقظــة رسيعــا لتمريــر رشيــط 

ــر. ــة )املســينمة( -إذا جــاز يل التعب الذاكــرة البري
لقــد حــرص املخــرج أن يكــون أمامنــا كمتفرجــن مونتــاج ســينايئ لحدوتــة 

اجتاعيــة عابــرة رمبــا... لكنــه منحهــا إطــاراً فنيــاً محكــاً )مفعــاً بالظــام 

والظــال!(، وبالقــدرة عــى التجســيد الفنــي التعبــري التكامــي بــن عنــارص العــرض 

التــي حركتهــا أرواح املمثلــن وفهمهــم الكامــل ملــا يقومــون بــه بوعــي عــاٍل وأداٍء 

محبــوك يتنقــل بنــا كيفــا يشــاء املخــرج صاحــب الرؤيــة املرحيــة املتكاملــة والتــي 

ــريك.. ــمعي والح ــري والس ــاع الب ــاٍل لإليق ــط ع ــوع وبضب ــت بالتن اتصف

ــة  ــة والزوج ــم الحبيب ــن مري ــادة ب ــة الح ــه باملواجه ــرض إىل ذروت ــل الع ويص

وبــن فهــد الرجــل الــذي طــرأ عــى عقلــه مفاهيــم ميتافيزيقيــة أكــر مــا هــي 

عقانيــة يف التطــرف الحــاد الــذي يحــس معــه بالفشــل يف املواصلــة.. هــا هــو 

منصــور أشــبه مبجنــون يلفــه الظــام يف هيــام خياالتــه ووحدتــه ومفاهيــم أبيــه 

ــاه  ــة ولدهــا لكــن دون جــدوى ألن أب ــه األب لحال املتطرفــة... تحــاول األم تنبي

ــاء  ــة عوج ــم دمياغوجي ــه مبفاهي ــاء بيت ــى نس م ع ــدَّ ــه املق ــه أن ــرس يف دماغ غ

وعرجــاء جعلــت حياتــه ترشــح بالتهيــؤات والخيــاالت التــي ال يراهــا غــره مــن 

خــال الطيــف النســايئ الــذي يرافــق ظهوراتــه دومــاً..

ــة  ــر املتكلف ــة غ ــة اإلخراجي ــو املعالج ــة” ه ــة “الصبخ ــه مرحي ــزت ب ــا متي م

ــة إىل خشــبة  ــة البري ــرة املخي ــن الذاك ــات م ــكار والذكري ــل األف ــرض ونق للع

املــرح بــكل يــر وســهولة وتداخــل مشــهدي متدفــق بــرع بــه املمثلــون يف 

االنتقــال مــن حالــة أدائيــة إىل أخــرى، كذلــك إدامــة الزخــم الســينوغرايف للضــوء 

وقطــع الديكــور املشــهدية املعــرة مــن انتقالــة إىل أخــرى عــى مســتويي الزمــان 

ــد  ــر، وق ــا أي محــددات تذك ــه ب ــم الفضــاء مبجمل ــق تعوي ــن طري ــكان ع وامل

ــرض  ــاهد الع ــراء مش ــق وإث ــة يف تعمي ــرات الصوتي ــيقى واملؤث ــهمت املوس أس

واألحــداث وتنويعاتهــا ودميومــة زخمهــا وقــوة تأثرهــا... 

ومبشــهد تعبــري جميــل بــن البنــت نــورة وأخيهــا منصــور بغيــاب األب واألم 

ــاه مــن  ــة يف نفســيها إىل مــا ال يحمــد عقب ــراءة الكامن ــدار، تتحــول ال عــن ال
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ــدم،  ــا إال بالن ــودة عنه ــي ال ع ــة الت ــول إىل النقط ــراءة والتح ــذه ال ــاب له غي

ويرتبــط كل ذلــك باملفاهيــم الخاطئــة للربيــة وظــام الفكــر والتعصــب الجاهــل 

واألحمــق... ويقودنــا ذلــك إىل مــاٍض ارتبــط بحيــاة فهــد وأختــه التــي ارتكــب 

ــه واضطــر إىل قتلهــا ودفنهــا بعــد االتفــاق  ــه مــع ابنت ــام ابن ــل مــا ق معهــا مث

مــع الجــد... كل ذلــك خــرج إىل ســطح ذاكــرة فهــد... وكيــف أســهم هــذا األمــر 

ــة  ــد والنذال ــة والحق ــبع بالكراهي ــان مش ــوي إىل إنس ــان س ــن إنس ــه م بتحول

والتعصــب األعمــى..

وترتبــط هــذه األحــداث الحياتيــة بســرورة املجتمعــات العربيــة وطريقــة 

ــط  ــل ضغ ــا بفع ــرأت عليه ــي ط ــويش الت ــاوالت التش ــأتها ومح ــا ونش أدلجته

اإلســام الســيايس املؤدلــج والــذي يبتعــد عــن الديــن الحقيقــي بشــكل واســع 

ــر. وكب

ــكل  ــح ل ــة تصل ــة اجتاعي ــزاً يف قــص حدوت نجــح املخــرج وكادره نجاحــاً متمي

زمــان ومــكان عــن مجتمــع عــريب يعــاين مــن الضغــط الراديــكايل املشــوش، إذ 

أمثــرت الجهــود املشــركة لــكادر العــرض بإنجــاز مرحــي متقــن لجميــع عنارصه 

املرئيــة واملســموعة، إذ نقلنــا مــن “الصبخــة” إىل بهجــة جاليــة متكاملــة.. 

تحليل عناصر العرض
 الفضاء املرحي

ــة،  ــة اإليطالي ــدي للعلب اتســم الفضــاء املرحــي يف “الصبخــة” بالشــكل التقلي

وباإلمــكان طبعــاً اســتخدام فضــاءات أخــرى مختلفــة لــو شــاء املخــرج، لوجــود 

ــة،  ــة كامل ــه التــرف بوحــدة الفضــاء املرحــي بحري ــح ل ــوع مشــهدي يتي تن

ــم  ــاء عرضه ــينوغرافيا فض ــم الس ــل ومصم ــق العم ــرج وفري ــاط املخ ــد أح وق

باللــون األســود مــن خــال تكثيــف وجــود الســتائر الســوداء مــن كل الجهــات 

ليــأيت ذلــك منســاقاً مــع الطبيعــة املنشــودة ملجريــات هــذا العــرض ومــا تنتجــه 

ــود  ــدم وج ــاء وع ــذا الفض ــدود ه ــايش ح ــدت ت ــة اعتم ــات بري ــن جالي م

نهايــات مرئيــة لهــا.

املنظر املرحي 
ــط املنظــر املرحــي مبجمــل الفضــاء املعــاري املرحــي ملــكان العــرض،  ارتب

إذ أصبــح الفضــاء واملنظــر املرحــي متداخــاً بشــكل متكامــل، إذ إن املصمــم 

ــتخدما  ــل واس ــر متكام ــت أو منظ ــور ثاب ــاء ديك ــدم بن ــدا إىل ع ــرج عم واملخ

بفطنــة وذكاء القطــع الديكوريــة املتحركــة يف الفضــاء املفتــوح ليريــا بهــا منظــر 

العــرض الــذي ارتبــط تصميمــه بــن الفضــاء والقطــع املتحركــة وحركــة اإلضــاءة 

ومحدداتهــا لتنتــج جاليــات بريــة عــززت إنتــاج املعنــى وســهلت االنتقــاالت 

املقصــودة بــن الزمــان واملــكان وتداخــل ذلــك مشــهدياً خــال مجريــات 

العــرض..

ــكال  ــتقيمة واألش ــوط املس ــتخدام الخط ــرج إىل اس ــم واملخ ــد املصم ــا عم ك

الحــادة إلثــراء حالــة الــراع الفكــري والتعبــر عــن أنســاق العــرض الجاليــة. 

ــد  ــاهد، إذ عم ــكل املش ــة يف ش ــة والعمودي ــتويات األفقي ــن املس ــك تتباي كذل

املخــرج إىل اســتخدام الســامل واملســتويات املرتفعــة يف مشــاهد الحــب والغــرام 

ــد  ــرى تولّ ــاوات أخ ــي األريض إىل س ــع الفع ــن الواق ــع ع ــه يرتف ــزل وكأن والغ

ــٍه..  جــاالً غــر منت

اإلضاءة
امتــاز عــرض مرحيــة “الصبخــة” بتنويعــات الضــوء التــي ســاعدت يف اســتثار 

كامــل مســاحة املــرح وبأشــكال متعــددة ومحــددات رضوريــة إلنتــاج املعنــى، 

فقــد تنوعــت أشــكال اإلضــاءة وتركيزاتهــا التــي شــابهت الخطــوط املســتقيمة 

للمنظــر ببقــع ضوئيــة محــددة كمســتطيات أو مربعــات ومل نشــاهد أّي بــؤرة 

ضــوء دائريــة طيلــة العــرض. ويــأيت هــذا التكامــل بــن املنظــر وشــكل الضــوء 

ليعــّر عــن فهــم ووعــي كاملــن لــدى فريــق العمــل يف التكامــل الجــايل الــذي 

تــم إنشــاؤه بــن هــذه العنــارص الفاعلــة إضافــة إىل ابتــكار اإلضــاءة املحمولــة 

ــد منصــور وليشــّذ املنظــر  ــة الخاصــة بالول ــة الذهني ــراز الحال ــد إلب يف كــف الي

الضــويئ عــن الواقــع املتعــارف عليــه يف هــذه الجزئيــة.. 

التفســرات  العــرض ألن مجمــل  كان لإلضــاءة دور مهــم وفاعــل يف  لقــد 

ــع  ــادر وبق ــوع مص ــى تن ــدت ع ــل اعتم ــق العم ــة لفري ــات اإلخراجي والتعلي

الضــوء يف خلــق النقــات الزمانيــة واملكانيــة بيــر وساســة طيلــة مــدة العــرض.

األزياء واملاكياج وامللحقات املرحية
تــكاد تكــون األزيــاء موحــدة يف هــذا العــرض بلونهــا األســود الــذي عــزز مــن 

القيــم الجاليــة املتوخــاة لفهــم املعنــى املنشــود إلضفــاء دور كبــر يف التصعيــد 

العاطفــي لهــذه الفاجعــة االجتاعيــة ولتأكيــد عنــوان العــرض )الصبخــة( 

والــذي كان معنــاه حــارضاً جــداً مــن خــال شــكل األزيــاء ولونهــا، أمــا املاكيــاج 

فلــم يكــن واضــح املعــامل أو أن لديــه دوراً كبــراً يف هــذا العــرض، كذلــك كانــت 

امللحقــات املرحيــة شــبه معدومــة، لكــن إذا عقدنــا مقارنــة بســيطة يف مــكان 

ــراً  ــك دوراً كب ــد أن هنال ــة نج ــات املرحي ــور وامللحق ــن الديك ــا ب ــرك م مش

ــا  ــور، وهــذا م ــات )االكسســوارات( املرتبطــة بالديك ومشــركاً يف شــكل امللحق

شــاهدناه يف هــذا العــرض، أو أن هنالــك اشــراكاً كامــاً بــن امللحقــات والقطــع 

املتحركــة لعنــارص الديكــور.

املوسيقى واملؤثرات الصوتية
ترتبــط املوســيقى ارتباطــاً حســياً وتعبريــاً مبــارشاً باألفعــال الحيويــة ألداء 

ــاعر  ــن املش ــدق ع ــّر بص ــا تع ــاً م ــي غالب ــرح، فه ــبة امل ــوق خش ــل ف املمث

واألحاســيس املختلفــة، وبذلــك يســر املــريئ واملســموع جنبــاً إىل جنــب إلبــراز 

املعــاين والثيــات واألفــكار، فاملوســيقى لهــا تأثرهــا الروحــي النابــع مــن قــوة 

الخيــال الــذي تتحــرك فيــه مفرداتهــا وهــذا مــا وصلَنــا مــن عــرض “الصبخــة”، 

ــة مــدة العــرض  ــوي وفاعــل طيل ــا بشــكل حي إذ تداخلــت املوســيقى ومؤثراته

ــت  ــف، إذ كان ــن مختل ــن إىل زم ــن زم ــر وم ــهد إىل آخ ــن مش ــا م ــت بن وانتقل

املوســيقى حــارضة بقــوة يف دميومــة وثبــات مشــاهد العــرض املتنوعــة وإدامــة 

ــا. الزخــم العاطفــي له

املمثل
بــدءاً ال ميكــن مقارنــة الجســد اإلنســاين عــى املــرح، كعنــر مــريئ، مــع باقــي 

العنــارص التــي تشــكل صــورة العــرض املرحــي، وذلــك ألن املمثــل هــو الــذي 

مينحهــا الحركــة، ولــواله فــإن كل العنــارص الفنيــة األخــرى عــى خشــبة املــرح، 

ــد  ــذي يعي ــو ال ــا، وه ــراك فيه ــدة ال ح ــى جام ــموعة، تبق ــا واملس ــة منه املرئي

صياغــة تشــكيلها بوجــوده، كونــه العنــر الحــي الوحيــد بــن األشــكال الســاكنة، 

وهــذا مــا وجدنــاه يف عــرض “الصبخــة”، إذ كان األداء التمثيــي مقنعــاً بشــكل 

كبــر وكان هنالــك متــاٍه مميــز بــن املمثلــن يف فــرز حاالتهــم األدائيــة وتكويــن 

تدفــق مســتمر لحيويــة الحضــور يف أداء أداورهــم املرســومة بدقــة ويف تنقاتهــم 

الزمانيــة واملكانيــة يف الحــاالت الدراميــة التــي زخــر بهــا العــرض...

أخــراً ميكــن القــول إن املخــرج وفريــق عملــه نجحــوا يف تطبيــق كامــل لنظريــة 

ــة  ــة األفقي ــل املتحــرك واألرضي ــن املمث ــط ب ــا” يف املــرح يف الرب ــف آبي “أدول

واملنظــر العمــودي وتنويعــات الضــوء إلنتــاج عــرض مرحــي متكامــل ومتناغــم 

يف جميــع عنــارصه الفنيــة.



مسرحية »خرافة« 
نخاطب ما نحمله من أوجاع في هذه الحياة 

  إسالم سمحان - األردن

قــال مخــرج املرحيــة التونســية »خرافــة« أميــن أنخيــي أن العمــل يقــوم عــى ســبعة  ممثلــن 
قامــوا مبغامــرة دامــت خمســة شــهور مــن التاريــن وســنة يف إعــداد النــص.

وبــن أنخيــي يف املؤمتــر الصحفــي الــذي أداره اإلعامــي رســمي محاســنة أن اختيــار النــص جــاء 
حســب تصــور املــروع الــذي تــم تأسيســه بفرقــة كرنفــال، ) تأسســت عــام 2014(، مضيًفــا »كان 
ــا عــى التفكــر العميــق والبحــث يف كــر كل مــا هــو مــرح تقليــدي أو مــرح  املــروع مبنيً

الســائد النمطــي«.
 وكشــف أنخيــي أن فكــرة املرحيــة جــاءت منــذ العــام 2014 وقــام رضــوان عيســاوي باختيــار 
نــص الكاتــب العراقــي عــي الزيــدي. مســتدركا املرحيــة تحــي مأســاة إنســان فــارق الحيــاة، 
ويف الوقــت كان يرغــب يف معرفــة املعنــى الحقيقــي لحياتــه، فهــرب مــن واقعــه ليجــد نفســه يف 
واقــع آخــر، غريــب يف موطنــه، وغريــب عــن ذاتــه التــي مل يجدهــا يف حياتــه الدنيويــة، وحلــم 
أن يلقاهــا يف حياتــه األخــرى، ولكــن يكتشــف مــرارة مــن نــوع آخــر جعلتــه يدخــل يف إشــكاالت 
وتفكــر جديــد يف ماهيــة واقعــه، متســائًا: أيــن تكمــن الحقيقــة، وهــذا ســؤال جــديل جوهــري 

فلســفي فكــري منارســه بإنســانيتنا.
ــة« تشــتغل عــى  ــدوره أشــار إىل أن »خراف ــدي ب ــب العراقــي عــي الزي ــة الكات ــف املرحي مؤل
ــو  ــوت ه ــاة، امل ــي الحي ــي ه ــبة للعراق ــوت بالنس ــوع امل ــا أن “موض ــوت، مضيًف ــة امل موضوع

ــاة”. الحي
ــي  ــه الت ــه وتجارب ــائه وتاريخ ــي، بأس ــرح التون ــق بامل ــاً يلي ــنقدم عرض ــدي “س ــاف الزي أض
نعرفهــا جيمعــاً ونفتخــر بهــا، ويليــق مبرحنــا العراقــي وبتاريخــه الصاخــب باألســاء والتجــارب 

ــات واألحــام”. والبيان
ويف معــرض رده عــى أســئلة الصحفيــن قــال انخيــي: إن العمــل تجــاوز االطــار املــكاين والزمــاين، 
ــا أن “خلفيــة األمل  تجــاوز العــراق، ألنــه يخاطــب مــا نحملــه مــن أوجــاع يف هــذه الحيــاة، مبيًن

الــذي نعيشــه مــؤمل، يخاطــب وجــع األنســان وليــس وجــع العراقــي”. د
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أكــد مخــرج املرحيــة املغربيــة »النمــس« أمن 
ناســور بــأن العمــل عبــارة عــن تجربــة مرحية 
مختريــة، مضيًفــا خــال املؤمتــر الصحفــي الذي 
ــتغل  ــاً نش ــداد »دامئ ــو ح ــة مارغ ــه الفنان ادارت
ــن بتخصصــات  ــن الفنان ــة م ــر، مجموع كمخت
واحــدة،  رؤيــة  تجمعنــا  ولكــن  متعــددة، 
رؤيــة املخــرج، التــي تؤســس لفرجــة مرحيــة 
ــث يف  ــد والبح ــى التجدي ــوي ع ــة تنط مختلف

ــة. الهوي
وقــال: ال ميكــن أن نشــتغل عــى مــرح ميــارس 
وجــه  عــى  املغــرب  ويف  العــريب  العــامل  يف 
الخصــوص، وليســت لــه ســات ومقومــات 
الهويــة املغربيــة، ولكــن بطريقــة جديــدة، 
ــا. ــارض اآلن هن ــا الح ــا يف زمنن ــة تقودن بطريق

ــتمل  ــور: يش ــال ناس ــل ق ــق العم ــول فري وح
ــل  ــه جي ــرضم، في ــق مخ ــة، فري ــال مختلف أجي
بــرز يف املعهــد العــايل للفنــون. وآخــر مــن حركة 
مــرح الهــواة الجديــدة باملغــرب، التــي بــدأت 
مطلــع االلفيــة وابــرزت مجموعــة مــن الشــباب 
ــد أن  ــواة، وأك ــرح اله ــة مب ــاءات املهم والكف
هــذا املزيــج يف املمثلــن لــه دور يف العمــل 
األزيــاء  مصممــة  مــع  لاشــتغال  باإلضافــة 
ــة  ــاء املهم ــات األزي ــدى مصم ــد اح ــي تع الت

ــتال. ــناء ش ــرب س باملغ

»النمــس«  مرحيــة  أن  إىل  ناســور  وأشــار 
ــان،  ــب ياســن عدن ــة للكات ــن رواي مقتبســة ع
ــة  ــعراء املغارب ــاب والش ــم الكتّ ــن اه ــو م وه
ــة  ــاحة املغربي ــمهم يف الس ــوا اس ــن بصم الذي
والعربيــة، وكانــت ضمــن الئحــة الخمســن، 
ــب  ــرض الكات ــص الع ــه ن ــس من ــده واقتب وأع

ــدار. ــه بنه ــد االل ــريب عب املغ
التجربــة  عــد  بــدوره  ربــح  طــارق  الفنــان 
ــور،  ــن ناس ــرج أم ــع املخ ــة م ــة متقدم مرحل
ــص  ــة والن ــى الرواي ــتغال ع ــا يخــص االش وفي
خصوصــاً  لنــا،  بالنســبة  خصوصيــة  متثــل 
ــا  ــا، ألنه ــة يف توجهه ــرج وللفرق ــبة للمخ بالنس

تعمــل عــى مرحــة الروايــات.
وقــال ربــح: إن تجربتنــا ترتبــط باالشــتغال 
ــا  ــرضورة، مل ــوي بال ــريب عض ــرح مغ ــى م ع
أننــا  مســتدركا  والجــال،  بالتنــوع  يتســم 
ــا  ــاريب فإنن ــرح املغ ــن امل ــدث ع ــا نتح حين
نتحــدث عــن تجــارب وانتــاج يفــوق 60 عرضــا 
ــث  ــن نبح ــم نح ــذا الزخ ــنة، ويف كل ه يف الس
ــات تشــبه املغــرب  عــن توجــه ملــرح بجالي
باعتبــاره رافــًدا للثقافــة الناطقــة بالعربيــة.

الفنــان حســن ميكيات تحــدث عــن دوره قائًا: 
ــة  ــش حال ــه يعي ــد نفس ــخص يج ــس ش »النم
ــش  ــه، يعي ــه وافراض ــن واقع ــام ب ــبه انفص ش

بــن الواقــع واالفــراض، كشــخص منعــزل، ال 
ــة، وشــخص يجــد  ــك الجــرأة عــى املواجه ميتل
ضالتــه يف العــامل االفــرايض، هــذا العــامل الــذي 
ــاح  ــه عــى االنفت ــا قدرت ــه أشــياء منه يحقــق ل
وقدرتــه عــى خلــق عــوامل فســيحة مينــح فيهــا 
شــخصية أخــرى، هــي الشــخصية االفراضيــة«.

ــرض ان  ــن الع ــناحظ م ــات »س ــاف ميكي وأض
الشــخص يعيــش تــارة بــن واقعــه يف مواجهــة 
زوجتــه املتســلطة وبــن العــامل االفــرايض الــذي 
يعيــش مــع امــرأة جميلــة، كــا تصــوره يف 

ــه«. خيال
ــعادتها   ــن س ــرت ع ــل ع ــة املكيم ــة موني الفنان
بدورهــا  كزوجــة للنمــس الشــخصية املتســلطة، 
ــة يف  ــا ســيدة متدين ــذي يوحــي بانه ــاس ال واللب
ــي  ــة، فه ــأي صل ــن ب ــت للتدي ــا ال مت ــن انه ح
وقاموســها  ومتجــرة،  اللســان  ســيدة صليتــة 
انهــا  طيبــة،  كلمــة  بــه  يوجــد  ال  اللغــوي 
شــخصية ســلطوية، تعطــي صــورة ســلبية للنســاء 
ــط. ــاب فق ــن بالحج ــر ان الدي ــات وتعت املتدين

مــن جهتهــا أشــارت مصممــة األزيــاء ســناء 
ــل،  ــكل متكام ــل بش ــق عم ــداد إىل أن الفري ش
حتــى القــاش متــت دراســته، واألشــياء الجميلة 
التــي حملتهــا تجربــة النمــس، انفتاحهــا ألقــى 

درجــة«.

فريق العرض المغربي »النمس«:

نحو مسرح عضوي يتسم بالتنوع والجمال 
  إسالم سمحان - األردن
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ــي  ــس؛ وأداره اإلعام ــد أم ــذي عق ــي ال ــر الصحف ــاج يف املؤمت ــال عج وق

ــب«. ــي »الح ــة ه ــالة يف املرحي ــنة إن أول رس ــمي محاس رس

ــة  ــة فيزيائي ــا« تتحــدث عــن صدف ــة »كيمي ولفــت عجــاج اىل أن مرحي

بــن شــخصن كل واحــد منهــم مــن عــامل مختلــف؛ شــخص متــزوج 

ــها.  ــوم عرس ــروس بي وع

وحــول رؤيتــه اإلخراجيــة، أوضــح عجــاج أنــه حــاول االقــراب مــن 

ــل  ــا يف ظ ــا معاًش ــي واقًع ــذي مي ــول ال ــن الامعق ــرض م ــور؛ بع الجمه

الحــرب والحــب .

واضــاف عجــاج أن العمــل يكشــف عــن مشــاعر دفينــة وعميقــة رغــم كل 

جرعــات التفــاؤل والطاقــة املوجــودة لــدى الجمهــور يف ســوريا؛ إال أن الحــزن 

موجــود بســبب الحــرب، مضيفــا أن الحــب بزمــن الحــرب كان ثيمــة موجودة 

ــب  ــاب الح ــى حس ــل ع ــة للعم ــا خلفي ــار أن يجعله ــه اخت ــل إال ان بالعم

وإعــاء شــأنه مــن أجــل تقريــب البــر لبوتقــة واحــدة وهــي »الحــب«.

ــع  ــي م ــل الجاع ــزم بالعم ــه الت ــاج أن ــح عج ــل أوض ــق العم ــن فري ع

ــن  ــه كلمــة الحــب ليكــون العــرض بالنســبة للمثل ــذي جمعت ــق ال الفري

ــل. ــن روح كل ممث ــع م ــباب ناب الش

ــاألردن  ــا ب ــعيدة بوجوده ــا س ــد إنه ــايل أحم ــة س ــت املمثل ــك قال إىل ذل

ــذه  ــض ه ــي ترف ــة الت ــؤدي دور الزوج ــا ت ــة أنه ــان، الفت ــن املهرج ضم

الصدفــة الفيزيائيــة وتحــاول بــكل الطــرق والوســائل أن تنهــي هــذا 

ــد  ــا الشــخص الوحي ــل له ــذي ميث ــا ال ــك لزوجه الحــب وهــو حــب التمل

ــرب.  ــوىض والح ــل الف ــا يف ظ ــي بحياته واملتبق

وعــن العاقــة مــع املخــرج قالــت: إن الدكتــور عجــاج ليــس دكتاتوريــا خــال 

العمــل مــع الفريــق، بــل تقبّــل الكثــر مــن االقراحــات خــال بروفــات العمــل 

الــذي مّكــن الفريــق مــن الشــعور بــروح الجــرأة ليكــون العمــل هادفـًـا.

مــن جهتــه قــال املمثــل وليــد الدبــس مســتعرضا حكايــة مرحيــة التــي 

تعتمــد عــى اللغــة البريــة، التــي ال تنعــزل عــن الحالــة الروحيــة للفكرة 

املطروحــة بالعــرض، املنســوجة مــن عمــق الشــكل األديب للنــص املرحــي.

ــرض  ــردات الع ــال مف ــًا إلك ــزًءا مه ــة ج ــة البري ــس اللغ ــد الدب وع

العــرض  املرحــي بوجــدان املتلقــي، وهــي مفــردة مهمــة ليكــون 

ــا أن  ــا«. مضيًف ــه يف »كيمي ــل علي ــم العم ــا ت ــو م ــارًضا. وه ــي ح املرح

ــة الروفــات وذهــب  املخــرج أعطــى مســاحة واســعة للممثــل مــن بداي

باملمثــل باالتجــاه األفضــل لتــرك عنــد املتلقــي ثقافــة مرحيــة مغايــرة.

وأكــد الدبــس أن عمــل كيميــا، وبلغتــه البريــة واالدائيــة املميــزة، ينبــع 

مــن لغــة حســية تتصــل بالــروح ألن العــرض يدعــو للحــب، وهــو الحــل 

الوحيــد للحيــاة.

 وكان ناقــش املخــرج عجــاج مــع الحضــور العاقــة بــن املمثــل واملخــرج 

ــاة اإلنتــاج والوضــع املــادي؛ وقــال بإنــه خــال الفــن املرحــي يف  ومعان

ــس  ــان لي ــدى الفن ــه خــال 30 ســنة وصــل لخاصــة أن الطمــوح ل حيات

اســًا أو شــهرة مــا، ألن تلــك األمــور فارغــة وميحوهــا الزمــن.

ــة،  ــون املرحي ــايل للفن ــد الع ــج املعه ــاج خري ــرج عج ــار إىل أن املخ يش

دمشــق، يحمــل الدكتــوراه يف املــرح )تكويــن املمثــل واالخــراج املرحي(، 

بــدأ مــع مــرح األطفــال كممثــل ثــم انتقــل لإلخــراج يف مــرح الكبــار. 

ــوب  ــون«، »ه ــور العي ــا«، »ن ــن زمانن ــام م ــوع«، »اي ــام الج ــرج »أي اخ

ــة،  ــون املرحي ــايل للفن ــد الع ــدرس يف املعه ــو م ــا«. وه ــوب« و«كيمي ه

ومديــر املســارح واملوســيقى ســابًقا، مديــر املــرح القومــي ســابًقا، عميــد 

ــة. ــون املرحي ــايل للفن ــد الع املعه

مؤتمر صحفي حول مسرحية 
»كيميا« السورية.. ظال الحب والحرب

  سوسن مكحل - األردن

 أعــرب املخــرج الســوري د.عجــاج ســليم عــن ســعادته باملشــاركة مبرحيــة »كيميا« 
ــا ملشــاركة  ــة مــن غيــاب فرقــة املــرح القومــي الســوري الفت بعــد ســنوات طويل
ســورية أخــرى بعنــوان »ثــاث حكايــا« ضمــن مهرجــان املــرح العــريب الــدورة 12.
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لي نتعلم فنحن نكرر طرح األسئلة يف هذا امللتقى مجدداً.
ويف الهيئــة العربيــة للمــرح رسة ملواليــد مــرح عــريب جديــد ومتجــدد، 
عضــوي ومتفاعــل مــع أهلــه حتــى يُغــروا مــا بأنفســهم، وينهــض 

ــرة. ــاة مغاي ــم إىل حي مرحه
قــد نبــدو متشــائلن ال حيلــة لنــا يف ِورش، هــي معامــل األســئلة ومشــاغل 
التجديــد، ولكنهــا تجربــة نُجــدد فيهــا الصيــغ واألســاليب، لعلنــا نصــل إىل 

جــادة الصــواب املرحــي املفقــودة.
ــاً، مشــاركن مبداخــات وتدخــات  نجتمــع نحــن حــواىل تســعن مرحي
ــة  ــتدراكات علمي ــد اس ــات، بع ــات وخاص ــاءالت وتعقيب ــات ومس وبيان
عمليــة بشــأن هــذا الســاحر الوافــد العجيــب، الــذي هــو مرســح أو حفلــة 
أو مــرح أو روايــة، وقــد آن لنــا أن نتســاءل ونســائل التجربــة العربيــة: 
ملــاذا تتعــر وال تقــود، فالثقافــة مروكــة مهجــورة، واملثقــف هامــش 
منــذور للكســاد، واملرحــي تابــع ال بــد أن ينهــض ليســتيقظ ويفيــق مــن 

ســبات األنظمــة.
ــقاء  ــرب وأش ــقاء ع ــن أش ــاورة ب ــل يف مح ــادى يف األردن، نأم ــن نتن ونح
أردنيــن مــن املــرح الحــر، ومــرح الرحالــة، ومــرح ع الخشــب، 
الفوانيــس، مبشــاركة  الحديــث، وجاعــة  وفرقــة طقــوس، واملــرح 

ــة. ــدل عافي ــة وج متفاعل
ملاذا املرح

هنــاك ِفــرق أخــرى لهــا ِورش ومشــاغل للتفاكــر يف الــدورة الثانيــة 
عــرة ملهرجــان املــرح العــريب حــول املســتقبل، وأمــاين النمــو والتطــور 

ــة. ــم الفني لقدراته
لخمســة أيــام املقبــات نكــون معــاً يف الحــوار والنقــاش واملجادلــة، ونأمــل 
أن تكــون بالتــي هــي أحســن. فــإذا الــذي نحــن بصــدده مقــي، وبــروح 

املشــاركة والتكامــل والتعــاون املؤســي املرحــي العــريب.
هــذا امللتقــى، املؤمتــر يكــون التعويــل مــن خالــه عــى الحــوار، فاملــرح 

لقــاء حــواري تشــاريك شــغوٌف بالســؤال الــذي يفــي إىل التأمــل والتفكــر 
بالقــدر الــذي يجيــب عــى مــا يجــب أن يُقــى يف ســبيل حيــاة مرحيــة 

عربيــة جديــدة متجــددة.
اتفقنــا يف الهيئــة العربيــة للمــرح ووزارة الثقافــة األردنيــة، ونقابــة 
مــن  نخبــة  األردن، رفقــة  والفــرق املرحيــة يف  األردنيــن،  الفنانــن 
املرحيــن العــرب العضويــن، أن نتكاشــف عركــم يف أمــور املــرح 
ــة  ــة، بغي ــام القادم ــا يف األي ــة أمنوذجن ــة األردني ــون التجرب ــريب، وتك الع
أن نتــدارك مــا يفســد عــى أهــل املــرح تقاناتهــم وفكرهــم وعيشــهم، 
ــد نقصــان  ويُعيــق مســرتهم يف املجتمــع، عــى أن املســاءلة ال تقــف عن

ــاذا؟ ــرح مل ــي: امل ــاؤل البده ــب إىل التس ــا تذه ــدر م ــي بق مرح
زمن متغر 

ــذه  ــراح، آن له ــق الج ــب عمي ــر صع ــن متغ ــعوبنا يف زم ــام ش ــن أم نح
النخبــة مــن األكادمييــن واملارســن والفنانــن املرحيــن، الذيــن نثــق بأن 
كشــفهم املســتور يف التجــارب العربيــة ســيتحقق، وأن تتــم بأطروحاتهــم 
معالجــة مــا ينهــض بالــدور املرحــي مــن جديــد ألجــل ازدهــار يوقــف 
مــا تعانيــه الفــرق املرحيــة مــن اهتــزاز واخفاقــاٍت وكســاٍد يف مناهجهــا 
وبياناتهــا، بــل ويف ســعيها بــن النظــارة واملشــاهدين والحضــور املتفاعــل، 
فــا بــد لنــا، بــدل االنقيــاد إىل ترتيبــات الساســة، أن نســلك درب ثقافــة 
ــا أن نكشــفه، وأن نذهــب إىل  ــا ينبغــي علين ــة تحــدث أنفســنا مب عضوي

دور أكــر مامســة ملجتمعاتنــا مبــا تعــاين مــن همــوم جســام.
ــا حاجــة  ــأن املــرح حاجــة وعظــة، فهــل يُحقــق مرحن نحــن نؤمــن ب

ــور العــريب؟ الجمه
ــا هــذا، فلنصــل  ــا أوجــاع املــرح يف ملتقان ــا الجــوع إىل الحــوار، هن  هن
القــول بالعمــل الــذي هــو »لــزوم مــا يلــزم« حتــى نحقــق لهــذا املؤمتــر 
الفكــري مســاءالته العلميــة والعمليــة لتجــارب فــرق وقامــات مرحيــة 
عربيــة، فتخــرج الفرقــة املرحيــة وهــي أداة مجتمــع للتحــول والتغيــر.

كلمة الهيئة
في افتتاح المؤتمر الفكري

  د. يوسف عيدابي - السودان
    قرأها نيابة عنه: غّنام غّنام



بــدأت أمــس فعاليــات املؤمتــر الفكــري ملهرجــان املــرح العــريب الثــاين 12 الــذي يحمــل عنــوان »املــرح معمــل األســئلة 
ومشــغل التجديــد« بحضــور عــدد مــن املرحيــن وضيــوف املهرجــان.

يف الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر، قــرأ الفنــان غنــام غنــام كلمــة الهيئــة العربيــة للمــرح، ذكــر فيهــا مشــاركة نحــو تســعن 
ــة بشــأن هــذا  ــة عملي ــات وخاصــات، بعــد اســتدراكات علمي ــات ومســاءالت وتعقيب ــاً مبداخــات وتدخــات وبيان مرحي
الســاحر الوافــد العجيــب، الــذي هــو مرســح أو حفلــة أو مــرح أو روايــة، بهــدف أن نتســاءل ونســائل التجربــة العربيــة: 
ملــاذا تتعــر وال تقــود، مضيًفــا أن »الثقافــة مروكــة مهجــورة، واملثقــف هامــش منــذور للكســاد، واملرحــي تابــع ال بــّد أن 

ينهــض ليســتيقظ ويفيــق مــن ســبات األنظمــة.
ــاء حــواري تشــاريك  ــه عــى الحــوار، ألن املــرح لق ــن خال ــل م ــون التعوي ــث يك ــر حي ــة هــذا املؤمت ــن أهمي وتحــدث ع
شــغوٌف بالســؤال الــذي يفــي إىل التأمــل والتفكــر بالقــدر، الــذي يجيــب عــى مــا يجــب أن يُقــى يف ســبيل حيــاة مرحيــة 

عربيــة جديــدة متجــددة.

المؤتمر همزة وصل 
مــن جهتــه ذكــر منســق املؤمتــر د.محمــد خــر الرفاعــي الضوابــط واألســس التــي تــم اعتادهــا مــن أجــل تفعيــل الجانــب 
العمــي بهــدف نقــل التجــارب بالتعــاون مــع الخــراء يف تأســيس عاقــة فكريــة ومــا ينتــح عــن هــذه املؤمتــرات الفكريــة، 

مؤكــدا أهميــة التشــاركية بــن نقابــة الفنانــن األردنيــن ووزارة الثقافــة والهيئــة العربيــة.
ــا املختلفــة وعــن  ــة لجمــع القضاي ــة املؤمتــر كهمــزة وصــل تشــاركية بــن املرحيــن العــرب يف محاول وتحــدث عــن أهمي
ــر  ــا والظواه ــة القضاي ــرؤى ومعالج ــم ال ــا لتقدي ــل اليه ــن الوص ــن املمك ــي م ــات الت ــكالياته واملقارب ــر واش ــات املؤمت غاي

ــا. ــن حولن ــي تحــدث م ــار التطــورات الت ــع االخــذ بعــن االعتب ــة م االجتاعي
 وأكــد ان املؤمتــر الــذي يعــرض ملنجــز مهــم عــن التجربــة االبداعيــة لفــرق مرحيــة اردنيــة وتطلعاتهــا، يعطــي املرحيــن 

الفرصــة لاطــاع عــى هــذه التجــارب.    
مســؤول املجــال الفكــري د.يوســف عيــدايب/ الســودان غــي الورقــة التــي قرأهــا نيابــة عنــه الفنــان غنــام غنــام، ركــز عــى 
الجهــود املرحيــة التــي تبذلهــا يف تحريــك الحيــاة الثقافيــة، وأحقيــة أن يتطلعــوا إىل صــات وثيقــة مبجتمعاتهــم العريضــة 
ملشــاهدة بعــض منــاذج مــن معانــاة العــريب، مضيًفــا أن املــرح إنتــج القاعــات املغلقــة لفئــة محــدودة، فالعــامل العــريب يف 

غالبــه مل يعــرف املــرح إال لقــاًء حيــاً بــن النــاس.
كــا تحــدث عــن العــامل العــريب الــذي عــرف املــرح الحــي غــر املــدون املكتــوب بلغــة النــاس، وفعــاً بــن النــاس وبواســطتهم 
مــع الذيــن برعــوا بالفطــرة يف الحــي واملســامرة، كــا برعــوا يف املســاجات وفنــون اإلضحــاك إمعانــاً يف التلــذذ بصعــاب العيــش.
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 فن السخرية
يف الجلســة األوىل للمؤمتــر التــي حملــت عنــوان »الســخرية والجروتيســك 

درس مــن تجربــة املرحــي خالــد الطريفــي«، حيــث أعتــر الفنــان 

ــة إىل اآلن  ــئلة الوجودي ــوح، وأن االس ــي الوض ــخرية، تعن ــي أنالس الطريف

ــاة  ــة بالحي ــاة االجتاعي ــت الحي ــث ارتبط ــه، حي ــب راي ــا بحس ال يفهمه

ــة. ــذ الطفول ــه هــذه الســخرية من ــة والزمت املرحي

ــن  ــة م ــدايئ يف مدرس ــت يف األول أبت ــتها كن ــخرية عش ــال إن أًول س وق

مــدارس وكالــة الغــوث يف مدينــة الزرقــاء وكانــت عــى أطــراف املخيــم، 

ــرأس،  ــق ال ــت حلي ــة وأن ــأيت إىل املدرس ــادي أن ت ــر اعتي ــث كان األم حي

وأســأل نفــي عــن هــذه التســآوالت عــن الســخرية فتقــودين نفــي إىل 

الطفولتــي  ومرحــي األويل  إىل ماعــب الطــن املدهشــة والعــاب الحــارة 

ــة. الدافئ

ــا  ــدت في ــة اجته ــاً  املاضي ــن عام ــوال األربع ــه ط ــي: إن ــع الطريف وتاب

ــا  ــر في ــف وفك ــول: ق ــي يق ــوت نف ــو ص ــرح ويعل ــن م ــت م قدم

قدمــت مرحيــات مختلفــة األشــكال واأللــوان وقلــت: أنــت دخلــت إىل 

ــة  ــك املرحي ــي حيات ــي تنته ــرح لنف ــت يف امل ــة وعش ــرح بغراب امل

ــاً، وصاحــب  ــا معروف ــاً أو فنان ــد أن تكــون مخرجــاً مرحي ــة، وتري بغراب

أمجــاد وتاريــخ وأســبقية  لذلــك درســت مــا درس كل اقرانــك يف املــرح 

ــة. ــت باإلنجليزي ــكاد نجح ــت بال ــة وأن ــب املرجم ــال الكت ــن خ م

ــة  ــوص محلي ــن نص ــك م ــا إىل ذل ــت، وم ــبر وبريخ ــت شكس ــا قدم وك

ــن  ــايض التلح ــر م ــان عام ــا الفن ــدم له ــران، وق ــادر عم ــان ن ــا الفن كتبه

والتأليــف املوســيقي والغنــايئ، وتســاءل بعــد كل هــذه األكادمييــة  ملــاذا 

ال تكــون نفســك يف مرحياتــك ..مرحيــات مــن ألعــاب وحكايــات 

ــعبك. ــداث ..ش واح

ما يجري يفوق السخرية 
كــا تطــرق اىل دور املخيــم يف حياتــه ودراســته يف مدرســة وكالــة الغــوث 

التــي قادتــه الحقــا للقــاء شــخصية »حســان« الــذي عــاش وكان اهتاماتــه 

تنحــر يف تربيــة القطــط.

كــا قــال الطريفــي إن املهرجانــات تشــكل فرصــة لالتقــاء مــع املرحين، 

بحيــث ميكــن لإلنســان أن يفــر مــا يعــرض، ومــا يكتــب، وأن مــا يحــدث 

يف شــوارع العــامل العــريب ومــا يحــدث يجــري يف الدنيــا بشــكل عــام يفــوق 

أنواع السخرية
ــات الطريفــي،  ــو قصــر تضمــن مرحي ــرض خــال الجلســة فيدي كــا ُع

ــم واســمه  ــرح، عــرس األعــراس، كأســات الحــب، وحل ــا: )ارسح وام ومنه

ــن  ــدد م ــة ع ــي بصحب ــان الطريف ــذ الفن ــا نف ــا،  ك ــب(، وغره ــة ح ليل

ــان«.  ــتحرض شــخصية »حس ــا اس ــا جاعي ــان مترين ــوف املهرج ضي

أسلوب الفرجة
ــت إن  ــي أدارت الجلســة، قال ــاس الت ــة أمــل الدب ــة األردني ــت الفنان وكان

الفنــان الطريفــي مبــدع مــن طــراز رفيــع يف أســلوب التنــاول املرحــي، 

واشــتغاله عــى تطويــر نصــوص عامليــة وإبداعــه يف تحويــل هــذه 

ــة ــلوب الفرج ــا أس ــة وإعطائه ــوص محلي ــة إىل نص ــوص العاملي النص

ــي  ــق الت ــة بالعم ــي املرحي ــان الطريف ــال الفن ــاس أع ــت الدب ووصف

يتبــادل اإلنســان طريقــه مــع اإلنســان اىل مكانــة املناســب، وأن جاليــات 

ــال  ــة الحــدث، ويفســح املج ــل يف حال ــه يضــع املمث ــه يف أن املخــرج لدي

للممثــل يف أن يعــر عــن أحاسيســه، ويســاعده عــى الخــوض داخــل عــوامل 

الشــخصية.

ويف ختــام الجلســة، دار حــوار بــن الفنــان املرحــي الطريفــي والحضــور 

حــول املــايض الــذي يعــده البعــض كحالــة مقدســة، بينــا يتطلــب الركيــز 

ــايض  ــة امل ــارض مناقش ــتراف الح ــل اس ــن اج ــوع م ــد املوض ــى البع ع

كنــوع مــن الســخرية. 

ــة مأســاوية  ــم رواي وذهبــت املداخــات إىل ســؤال كيــف باإلمــكان تقدي

ــة  ــتمرار رواي ــئ، واس ــه كاج ــر بطفولت ــي تأث ــة، وأن الطريف ــة جالي لغ

املخيــم كروايــة للنكبــة، وان »الجروتيســك« صــادم وموجــع، وهــذا ومــا 

نعيشــه يف العــامل العــريب، الســخرية التــي أتــت مــن املعانــاة وفيهــا مــن 

النقــد الــاذع.



حملــت الجلســة الثالثــة يف املؤمتــر الفكــري عنــوان »شــهادات عــى تجربــة 

جاعــة الفوانيــس املرحيــة«،  حيــث قدمــت إضــاءات عــى هــذه التجربــة 

املرحيــة التــي انطلقــت يف األردن يف الثانينــات مــن القــرن املــايض عــى يــد 

الثــايث نــادر عمــران وعامــر مــايض وخالــد الطريفــي، وأحدثــت عامــة فارقــة 

يف املشــهد الثقــايف املحــي والعــريب آنــذاك.

ــة بيضــاء« باســم عــوض عــن  ــة الجلســة تحــدث رئيــس فرقــة »مظل يف بداي

ــة يف أذهــان  ــزال عالق ــا ت ــة م ــاج أعــال مرحي ــس يف إنت ــة الفواني دور فرق

ــام عــان  الكثريــن، وعرضهــا يف املهرجــان الــذي قــررت إقامتــه بعنــوان »أي

املرحيــة«، إذ اســتطاع املهرجــان اســتقطاب الكثــر مــن األعــال املرحيــة 

ــات املهرجــان. ــا لعرضهــا ضمــن فعالي ــا ودولي املهمــة عربي

ويف شــهادتها حــول تجربــة الفوانيــس، قالــت الفنانــة نــادرة عمــران إن الفرقــة 

انطلقــت رســميا يف عــام 1982، وســاهمت يف صناعــة الفرجــة املرحيــة 

ــع  ــار أن توزي ــى اعتب ــي ع ــل املرح ــال الفع ــن خ ــاس م ــع الن ــاء م واللق

الفوانيــس هــو فعــل توزيــع البهجــة عــى النــاس كــا طبيعــة الفوانيــس هــي 

النــور يف كشــف األشــياء.

واســتعرضت عمــران يف رسد تاريخــي األعــال التــي قدمتهــا الفرقــة عــى غــرار 

»دم دك«، و«طــاط طــوط طيــط« التــي تتطــرق إىل حكايــة شــعبية يتقاطــع 

فيهــا العــام مــع الخــاص.

وقالــت إن فرقــة الفوانيــس أسســت لوعــي مرحــي وإدرايك ومثلــت خطــوة 

لتكريــس املــرح كفــن وفكــر.

ــة »هاملــت« التــي وصفتهــا بـــ »درة أعــال  وتحدثــت عمــران عــن مرحي

الفوانيــس«، ألنهــا قدمــت أســئلة الوجوديــة وجعلتهــا عــى متــاس مــع قضايــا 

اليــوم متطرقــة للتابوهــات الثاثــة املتعــارف عليهــا حيــث متــت مرحتهــا يف 

عمــل متقــن بامتيــاز ويتســم بالجــرأة. كــا أشــارت إىل مرحيــات »حرحش«، 

و«جلجامــش«، و« طيبــة تصعــد إىل الســاء«.

كــا تحدثــت عــن انفتــاح الفرقــة عــى اإلرث الشــعبي واإلنســاين، وتركيزهــا 

ــة  ــد مرحل ــزة، وتوقفــت عن عــى الجانــب املعــريف مــن خــال نصــوص مكتن

مهمــة يف تاريــخ الفرقــة وهــي مرحلــة انفصــال أحــد أعمدتهــا )خالــد 

الطريفــي( وانضــام أعضــاء جــدد لهــا،  وإنجــاز الفرقــة يف عــام 1994 

ــد أول  ــذي يع ــة ال ــان املرحي ــام ع ــة مهرجــان أي ــة يف إقام ــا املهم خطوته

ــة. ــة خاص ــة مرحي ــه فرق ــان تحتضن مهرج

وقالــت عمــران إن أيــام عــان املرحيــة اســتطاعت اســتقدام أعــال مرحيــة 

ضخمــة مــا زالــت عالقــة بالذاكــرة وعرضتهــا يف أماكــن مختلفــة ويف املحافظــات، 

كــا اســتضاف املهرجــان عــروض شــوارع يف العاصمــة.   

مــن جهتــه، تحــدث الفنــان مالــك مــايض )أحــد أعضــاء الفوانيــس ســابقا( عــن 

ــي  ــد مؤس ــقيقه وأح ــة ش ــن تجرب ــة، وع ــيقي يف الفرق ــب املوس ــور الجان حض

الفرقــة املوســيقي عامــر مــايض يف بدايــة الثانينــات مــن القــرن املــايض، مبينــا 

ــة. ــاج إىل ورشــة عمــل حقيقي أن كل عمــل إبداعــي يحت

واســتعرض مــايض دور الفرقــة يف تدريــب الكــوادر الفنيــة عــى املوســيقى وعــى 

ــوح  ــود طم ــل وج ــر بفض ــة وتأث ــة ذات بصم ــاال مرحي ــج أع ــا أنت ــا م الدرام

ملضاهــاة األعــال العامليــة. وقــال إن الفرقــة اهتمــت باملوســيقى كــا اهتمــت 

باملــرح، وكانــت تقــدم عزفــا حيــا يف أثنــاء العــرض املرحــي.

ــس،  ــع الفواني ــة م ــا الخاص ــد لتجربته ــهر فه ــة س ــت الفنان ــا، عرض ــن جهته م

مبينــة دور الفرقــة ومســاهمتها يف رســوخ اســمها كفنانــة. وعــرت عــن اعتزازهــا 

ألنهــا انضمــت إىل الفرقــة، موضحــة أن الفرقــة أجابــت مــن خــال أعالهــا عــن 

ســؤال: كيــف ميكــن أن متثــل وأن تبــدو طبيعيــا أمــام املتلقــي؟

وقالت فهد إنها تعلمت من الفوانيس الحب، واالنضباط، وصقل الشخصية.

أمــا الفنــان خالــد الطريفــي فتحــدث عــن لقاءاتــه األوىل مــع املوســيقي عامــر 

ــول 1982، وعــن األعــال  ــة يف أيل ــادر عمــران لتأســيس الفرق ــان ن مــايض والفن

التــي قدمتهــا الفرقــة، والثيــات األساســية لهــذه األعــال.

ــة  ــروض املرحي ــداد للع ــة اإلع ــاء مرحل ــرت أثن ــي ج ــاءات الت ــتذكر اللق واس

والتــي كانــت تتميــز برعــة إنجــاز كبــرة، حتــى إنــه كان يتــم اإلعــداد للعمــل 

ــات عــى عمــل آخــر. ــاء إجــراء بروف املرحــي يف أثن

وتطــرق الطريفــي إىل ظــروف االشــتغال عــى األعــال األوىل للفرقــة، وظــروف 

ــراءة  ــرب إىل ق ــن الع ــن املرحي ــور م ــا الحض ــا، داعي ــان األول له ــدار البي إص

ــة. ــر عــى هــذه التجرب ــان للتعــرف أك البي

وخــال الجلســة، ُعــرض فيلــم قصــر حمــل عنــوان »للفوانيــس ذاكــرة« أنتــج يف 

عــام 2007 مــن قبــل الفرقــة، وركــز عــى تجربتهــا الفنيــة مــن خــال شــهادات 

عــدد مــن أعضائهــا مثــل: مــروان حارنــة، ونــارص عمــر، ونــادر عمــران، 

ــويض. ــة، وارشف الع ــل خايل ــد الكام ــد، وعب ــهر فه ــارف، وس ــب ع ومحتس

اجللسة الثالثة يف اليوم األول للمؤمتر الفكري

شهادات يف جتربة »الفوانيس«
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جمال عياد* - األردن 

املــوروث الشــعبي يشــمل العــادات والتقاليــد والفنــون واألمثــال الســائرة واألغاين 
والحــرف والحكايــات الشــفاهية والخرافــات، وســوى ذلــك مــن املعطيــات التــي 
تعكــس طبيعــة املجتمعــات وأمنــاط معيشــتها يف الزمــن املــايض، بوصــف ذلــك 

بنــاًء ثقافيــاً يعكــس بنــاء اجتاعيــاً واقتصاديــاً.
ــل إىل  ــام مــن جي ــان األي ــا تســر مــع جري ــات أنه ــزات هــذه املوروث ومــن ممي
جيــل، تعكــس بطــوالت مجتمعاتــه، وتعــّر عــن احتفاالتــه ومآســيه؛ ومــن ذلــك 
ــا  ــا وأخرجه ــي ألفه ــة” الت ــة “الصبخ ــة الكويتي ــوالت املرحي ــه محم ــا طرحت م

ــوء بالتوجــس والخــوف والكبــت. ــم موب ــر، لفضــاء قات ــه العاب ــد الل د.عب
ــاً د.فيصــل  ــا دراماتورجي ــي اشــتغل عليه ــة الت ــدا فضــاء هــذه املرحي ــث ب حي
ــة يف  ــال املتدرج ــت الظ ــة، كان ــيمياء داللي ــري س ــهد الب ــاين، يف املش القحط
ــارة،  ــا أحاســيس النظ ــي التقطته ــة، الت ــة املؤجل ــح بالفجيع ــاين تف ــوادها، مع س

ــاً. ــس عضوي ــا نفســياً، ولي ــه أصابه ــاء، لكن كوب
فمنــذ اســتهال املشــهد االفتتاحــي، بــدأت أحاســيس الجمهــور يف التقــاط تلــك 
العــدوى، وكأنهــا ســحر أســود أحــاط بهــذا الفضــاء الــذي أثثتــه حيــزات وكتــل 
لونيــة قامتــة، أحالتهــا تصميــات اإلضــاءة بتوقيــع عبــد اللــه النصــار، مــن خــال 
ــكلت  ــات تش ــي، إىل جالي ــراغ املرح ــة يف الف ــل الديكوري ــع الكت ــا م تفاعله
ــا  ــي صممه ــل الت ــة. هــذه الكت ــة املرحي ــدأت تنســج حكاي ظــاالً وشــخوصاً ب

ــز املهنــدس محمــد الربيعــان. بتوظيــف درامــي ممي
لكــن النظــارة ظلــوا يف الوعــي والاوعــي، ينتظــرون مــع تعاقــب األحــداث وقــوع 
ــاراته  ــوزه وإش ــت رم ــاء ظل ــذا الفض ــك أن ه ــة، ذل ــاة معين ــا أو مأس ــة م فجيع
الســمعية والبريــة تطــرح معــاين لنــذر شــؤم قــد يحــط عــى رؤوســهم يف أي 
لحظــة، بفعــل الضغوطــات النفســية التــي كانــت تشــتد عــى أعنــاق الشــخوص.
وقــد برعــت الرؤيــة اإلخراجيــة بطــرح محمــوالت العــرض ليــس فقــط مــن خــال 
املمثلــن، وإمنــا أيضــاً مــن خــال اإليحــاءات ومعــاين اإلضــاءة والكتــل )الشــبابيك( 
ــاً  ــرح أفقي ــزات امل ــع حي ــاً جمي ــة، موظف ــات متحرك ــى عج ــر ع ــي تس الت
ــاً، فنجــح ضمــن الســياق يف إظهــار جالياتهــا كمعــادل بــري تأســس  وعمودي

عــى ثنائيــة )األبيــض واألســود(، طــرح الصــورة املرحيــة.
ــاء، يف  ــة البيض ــة األدخن ــة مبصاحب ــبابيك، وبخاص ــداليل للش ــتغال ال ــاء االش فج
ــت  ــاالت الكب ــق ح ــا تعمي ــت ذروته ــة، كان ــا إىل دالالت متحول ــل معانيه تحوي
ــوا   ــة(، فكان ــة فهــد )الزوجــة، واالبــن، واالبن ــدى أفــراد عائل ــر ل املشــحون بالتوت
ــم  ــر منه ــهم أك ــل أنفس ــن داخ ــجونن يف زنازي ــق مس ــزي العمي ــاء الرم يف البن

ــم. ــرف بيته ــجونن يف غ مس
وجــاءت كتــل األبــواب لتشــر إىل املــكان الداخــي/ البيــت عنــد دخول الشــخوص 
مــن أطــراف املــرح إىل بؤرتــه، وتشــر يف الوقــت نفســه إىل األحــداث إىل خــارج 
املنــزل؛ بخــروج الشــخوص مــن األبــواب إىل خارجــه وكأنهــم يتنســمون الحريــة 
يف اتجــاه حركتهــم هــذه، بينــا يف حالــة دخولهــم مــن الخــارج إىل داخــل البيــت، 
ــق  ــاء يضي ــل فض ــون يف دواخ ــم يختنق ــم وكأنه ــل صدوره ــال تثق ــدأ األغ تب

عليهــم شــيئاً فشــيئاً.

ــي  ــت االجتاع ــن الكب ــاط م ــج أمن ــث نتائ ــن توري ــة ع ــت الحكاي ــد تحدث فق
والجنــي، وهيمنــة املجتمــع الذكــوري عــى األنثــوي، للدرجــة التــي وطــأ فيهــا 
األخ أختــه، فــكان التشــويق لــدى املتلقــي الــذي ينتظــر الفجيعــة التــي بــدأت 

ــق. ــد تحق ــا ق ــرح نذره ــينوغرافيا يف ط ــات الس جالي
وبعــد انتهــاء التشــويق هــذا، أعــدت الرؤيــة اإلخراجيــة للمتلقــي تحــوال دراميــا 
آخــر )ُمفاجئــا( بــأن األب نفســه كان قــد ســابقا مــا فعــل ابنــه يف الراهــن، وظــل 
يحمــل وزر قتــل شــقيقته مــع األيــام، إىل أن كشــفه يف حالــة مــن الســايكودراما 
ــا  ــه، إىل مراعاته ــية لزوجت ــة القاس ــن املعامل ــخصيته؛ م ــول يف ش ــا تح ــج عنه نت

وخطــب ودهــا رغــم تعنيفهــا لــه.
األزيــاء بخطوطهــا ونقوشــها، جــاءت متيــل أكــر للتجريــد نحــو اإلنســانية، 
ــة مــن املــوروث الكويتــي، كجزئيــة طغــا عليهــا  بتصيــر تلــك الخطــوط الذهبي
أثنــاء التشــكيل اللــوُن األســود، الــذي أحــال الشــخوص وكأنهــا ظــال قادمــة مــن 

ــن. زمــن  ومــكان غــر محددي
البنــاء الســمعي عــى األداء املنطــوق للشــخوص لهجــًة محليــة،  وتأســس 
اســتوعبها املتلقــي بســهولة ألنهــا كانــت مــن أحــد عنــارص العــرض. كــا تأســس 
عــى النــرات الصوتيــة، واألغنيــة املوروثــة )يــا اللــه يــا الــوايل.. ترحــم الحــال(. 
ــرات ســمعية  ــوف، ومؤث ــر الدف ــا نق ــام موســيقى هيمــن عليه وأيضــا عــى أنغ

ــا. ــاء فضاءاته ــا يف إنش ــاركت إيقاعاته ش
ــال  ــا يف املخي ــادة تركيبه ــة إع ــرض، ومحاول ــة الع ــك أبني ــة تفكي ــد محاول وبع
الجمعــي، نجــد أننــا كنــا أمــام توافــر عنــارص أساســية يف صناعــة املرحيــة، أال 

ــة. ــر، والرؤي ــويق والتوت ــة، والتش ــخوص الحي ــي الش وه
إال أن املتلقــي إزاء نظــام التواصــل هــذا مبــا حــوى مــن منظومــات دالليــة ترَســل 
ــل مــن  ــة  ترَس مــن الخشــبة إىل قاعــة الجمهــور، ومــن دالالت نفســية وعاطفي
ــاء  القاعــة إىل الخشــبة، وجــد نفســه إزاء تســاؤالت منهــا: مــا الهــدف مــن إحي
ــرت  ــن، وإن ظه ــها يف الراه ــاج نفس ــود إلنت ــن تع ــودة، ل ــر محم ــاءات غ فض
ــاً أن  ــرة؟ عل ــة مغاي ــية واجتاعي ــات نفس ــة مبعطي ــا عاق ــباب له ــة بأس متصل
الحيــاة االجتاعيــة لــدى العائــات والقبائــل العربيــة، يســتند نظامهــا االجتاعي 

ــة اإلســام بوســطتيه، فالذكــر واألنثــى ُمكرمــان. إىل رؤي
ونظــرا لتحــرر املــرأة وتوســع خيــارات الرجــل واملــرأة يف اختيــار كل منهــا لآلخر، 
ــت الســلطة  ــرة أدان ــن مســارات مضم ــا طــرح م ــق مب ــاء العمي ــش البن ــإن نب ف
ــورة  ــرورة،  بص ــة املك ــات املرحي ــذه الصياغ ــل ه ــاره يف مث ــة، وإظه الذكوري
بشــعة، وإظهــار املــرأة ضحيــة دامئــا، يدفعنــا إىل رضورة مراجعــة خياراتنــا إذا مــا 
تعلــق األمــر بعــرض مرحــي جديــد، وذلــك بهــدف منــع تكــرار هــذه املســألة 
يف املــرح العــريب باملعنــى املغلــق الــذي يطرحــه البنــاء الســطحي، دومنــا تصيــر 
املعنــى إىل تأويــات إنســانية مفتوحــة. ولكــن الناظــر املحايــد ال يســتطيع إال أن 
ــاء إنشــاء الفضــاء  ــى حــرض بوضــوح أثن ــى واملعن ــن املبن يقــر بوجــود تناغــم ب

ــداليل لـ”الصبخة”. ال
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  محمود الداوود - األردن

ــة”،  ــة “الصبخ ــة الكويتي ــول املرحي ــس ح ــاء أم ــت مس ــي أقيم ــدوة الت يف الن

اكتفــى مخــرج العــرض ومؤلفــه د.عبداللــه العابــر بتقديــم الشــكر لفريــق 

العمــل ووقــف لهــم تعبــرا عــن تقديــره لجهدهــم مثمنــا إميانهــم بالعمــل معــه 

وشــغفهم بالفكــرة. كــا شــكر الهيئــة العربيــة للمــرح والحضــور مؤكــدا أنــه 

ــار. ــي طُرحــت حــول العــرض بعــن االعتب ــع املاحظــات الت ســيأخذ جمي

ــرض يف  ــى الع ــب ع ــد عق ــودي ق ــار ج ــن د.جب ــن العراقي ــب الفنان وكان نقي

ــد الرحمــن مــن فلســطن، مســتعرضا الشــكل  ــان فتحــي عب ــدوة أدارهــا الفن ن

البريــة، واملشــهدية، وتأثــر  النــص، والصــورة  العــام للمرحيــة، وفكــرة 

ــال إن العــرض يكشــف عــن  ــدء بالعــرض، وق ــة كاســتهال للب ــرات الصوتي املؤث

أزمــان متداخلــة، وإدامــة للزخــم الســينوغرايف للضــوء، وحضــور لقطــع الديكــور 

املشــهدية املعــرة. مضيفــا أن املوســيقى واملؤثــرات الصوتيــة أســهمت يف تعميــق 

ــراء مشــاهد العــرض واألحــداث وتنويعهــا ودميومــة زخمهــا وقــوة تأثرهــا. وإث

وأضــاف جــودي أن املخــرج نجــح يف قــص حدوتــة اجتاعيــة تصلــح لــكل 

زمــان ومــكان ومجتمــع عــريب يعــاين مــن ،الضغــط الراديــكايل املشــوش إذ 

أمثــرت الجهــود املشــركة لــكادر العــرض إنجــازا مرحيــا تتســم عنــارصه املرئيــة 

واملســموعة باإلتقــان الــذي نقلنــا مــن “الصبخــة” إىل بهجــة جاليــة متكاملــة.

ثــم تحــدث عــن عنــارص العــرض مــن فضــاء مرحــي ومنظــر مرحــي وإضــاءة، 

ــه، ألن مجمــل التفســرات والتعليــات  مؤكــدا أنهــا أدت دورا مهــا وفاعــا في

اإلخراجيــة لفريــق العمــل اعتمــدت عــى تنــوع مصــادر وبقــع الضــوء يف خلــق 

النقــات الزمانيــة واملكانيــة بيــر وساســة طيلــة مــدة العــرض.

ــيقى  ــك املوس ــة وكذل ــات املرحي ــاج وامللحق ــاء واملكي ــودي إىل األزي ــار ج وأش

واملؤثــرات الصوتيــة، مختتــا حديثــه عــن املمثلــن قائــا إن األداء التمثيــي كان 

ــم  ــرز حاالته ــن يف ف ــن املمثل ــزا ب ــا ممي ــاك متاهي ــر وإن هن ــا بشــكل كب مقنع

ــة الحضــور يف أداء أدوارهــم املرســومة  ــن تدفــق مســتمر لحيوي ــة وتكوي األدائي

ــا  ــر به ــي زخ ــة الت ــاالت الدرامي ــة يف الح ــة واملكاني ــم الزماني ــة ويف تنقاته بدق

العــرض.

ــام  ــاره الع ــكله وإط ــرض بش ــة الع ــى جالي ــز ع ــور ترك ــع الحض ــوار م ودار ح

مــع تقديــم ماحظــات حــول رضورة أن يواكــب النقــد العــرض إذا كان العــرض 

متقدمــا، إضافــة إىل طــرح بعــض اإلشــكاالت الجدليــة يف طــرح قضيــة اجتاعيــة 

قــد تكــون قدميــة بينــا نحــن يف عــام 2020 ومــا زال الحديــث عــن قضيــة املــرأة 

بهــذه الصــورة. كــا تحــدث عــدد مــن الحضــور عــن جدليــة الحــب وتعــارض 

شــخصية املمثــل بــن مــا كان عليــه يف شــبابه، بحســب الــدور، ومــا أصبــح عليــه 

بعــد زواجــه مــن محبوبتــه.

كذلــك دار نقــاش حــول مــا إذا كان مــن الــرضوري ترســيخ مفهــوم “كــا تديــن 

ــة أن  ــص احتالي ــرح الن ــاء، إذ مل يط ــى األبن ــن ع ــع رد الدي ــاذا يق ــدان”، ومل ت

ــن بشــكل آخــر. يحــدث رد الدي

وأشــاد الحضــور بــأداء املمثلــن وساســة الديكــور وحســن االنتقــال بــن 

ــرن،  ــرايف وم ــكل اح ــارض بش ــايض والح ــن امل ــج ب ــة الدم ــخصيات ومعالج الش

ومثــن املتحدثــون جــرأة الطــرح، يف حــن تســاءل آخــرون عــن جــدوى طــرح مثــل 

هــذه القضايــا والهــروب إليهــا واالبتعــاد عــن الجدليــة السياســية يف مجتمعاتنــا.

ــة إن مــا شــاهدته مــن  ــة ســاح، إحــدى بطــات العمــل، قائل وتحدثــت الفنان

ــرؤى،  ــوع يف اآلراء وال ــل التن ــعادة، يف ظ ــعرها بالس ــرض يش ــول الع ــل ح تفاع

مؤكــدة أن مــا أرادت قولــه قــد قالتــه يف العــرض املرحــي وأنهــا تلقــت اإلجابــة 

مــن خــال تفاعــل الجمهــور.

كــا تحــدث د.فهــد املــذن، مصمــم األزيــاء، مثمنــا الجهــود املبذولــة مــن فريــق 

العمــل.

ندوة تطبيقية حول مسرحية »الصبخة«

جودي: جهود الفريق المشتركة أثمرت بهجة جمالية
العابر يحّيي فريق العمل لشغفهم بالفكرة وإيمانهم بها
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  نضال برقان - األردن

قــال املخــرج واملؤلــف املرحــي التونــي وليــد دغســني إن عرضــه 
الجديــد »ســاء بيضــاء« يــأيت يف إطــار اشــتغال فرقــة »كلندســتينو« عــى 
ــئلة، ذات  ــن األس ــة م ــارة مجموع ــى إث ــص ع ــدروس، الحري ــب امل التجري

ــاين. ــودي واإلنس ــد الوج البع
ــي  ــان، والت ــة للمهرج ــة التطبيقي ــدوات النقدي ــال أوىل الن ــك خ ــاء ذل ج

ــاء«. ــاء بيض ــي »س ــرض التون ــت للع خصص
وقــدم املرحــي اللبنــاين عبيــدو باشــا ورقــة نقديــة خــال النــدوة التــي 
أدار مفرداتهــا فتحــي عبــد الرحمــن مــن فلســطن، وقفــت عــى خصوصيــة 
تجربــة املخــرج يف عملــه الــذي انحــاز للواقعيــة بوصفهــا مركــزاً للعــرض، 
األثــرة  املوضوعــات  مــن  والاتجانــس  التجانــس  أن  إىل  النظــر  الفتــاً 
ــي  ــة، الت ــينايئ يف املرحي ــد الس ــى البع ــتغاله ع ــة الش ــني، إضاف لدغس

ــاص«. ــحرها الخ ــت »س امتلك
وكان دغســني أشــار يف مســتهل مداخلتــه يف النــدوة إىل املرجعيــات 
املتعــددة التــي اشــتغلت عليهــا الفرقــة التــي تأسســت عــام 2011، 
و«التفــات«،  »انفــات«،  منهــا:  العــروض،  مــن  مجموعــة  وقدمــت 
و»املاكينــة«، و»ثــورة دونكيشــوت«، و»شــياطن أخــرى«، وقــد تجلــت تلك 
املرجعيــات عــى صعيــدي النــص والرؤيــة اإلخراجيــة، مبيّنــاً أن خصوصيــة 
ــري( كانــت مناســبة للعــرض، بحيــث  ــو غريــب )الدائ مــرح محمــود أب

ــا.  ــد هن ــه ول ــرض وكأن ــدا الع ب
ــط  ــن خــال شــخصيتن فق ــم تقدميــه م ــن أن العــرض ت ــم م وعــى الرغ
)الرجــل واملــرأة(، غــر أننــا رأينــا ظــال رجــال ونســاء عديديــن، بحســب 

دغســني، الــذي لفــت النظــر إىل أن العمــل عــى »ســاء بيضــاء« اســتغرق 
ــرة  ــل فك ــة يف العم ــا: مثّ ــة، مضيف ــواء عائلي ــهر يف أج ــة أش ــة خمس قراب
واضحــة، ولعبــة إخراجيــة مكشــوفة، أمــا مفــردات الســينوغرافيا فقــد أدت 

دورهــا مــن دون اإليغــال كثــراً يف توظيفهــا.
ــه مهتــم بهــا وبتطويرهــا يف  وعــى صعيــد لغــة العــرض قــال دغســني إن

ــرة.  ــه الكب ــا أرسار املــرح وطاقات ــد اكتشــف مــن خاله عروضــه، وق
ــام العــرض بالفــن التشــكيي  ومتحــورت ماحظــات الجمهــور حــول اهت
كمرجعيــة مهمــة عــر تشــكيات بريــة عملــت عــى إعــادة إنتــاج 
مجموعــة مــن اللوحــات التشــكيلية العامليــة، وقــد أكــد املخــرج أن ذلــك 
ــرض  ــا، إذ ح ــكيي ورواده عموم ــن التش ــه بالف ــن معرفت ــا م ــأىت انطاق ت
ــاً مــن دون قصديــة  ــاً وعفوي التشــكيل يف العــرض بوصفــه انعكاســاً فطري

ــارشة. مب
ــي جــاءت  ــة الت ــه البري ــة العــرض، ولغت ــور إىل جالي كــا أشــار الجمه
منســجمة مــع مفرداتــه مــن ديكــور وحركــة وأداء، إىل جانــب نجــاح النــص 
يف التقاطــع مــع مجموعــة مــن النصــوص العامليــة، وقــد أكــد املخــرج أن 
ــة املزاوجــة  ــا النظــر إىل أن تجرب ــت مدروســة، الفت ــات كان ــك التقاطع تل
بــن التأليــف واإلخــراج متداولــة عــى صعيــد عاملــي، وأنــه ال يــرى فيهــا 

عيبــاً أو مشــكلة. 
واحــدة مــن ماحظــات الجمهــور أكــدت حضــور الجســد بكفــاءة يف 
العمــل، وأن الوعــي التأليفــي كان غائبــا، يف ظــل غيــاب )دراماتــورغ( 

للعمــل، إذ »كان التأليــف يف عــامل واإلخــراج يف عــامل آخــر«.

ندوة تطبيقية حول »سماء بيضاء« 
اشتغال على البعد السينمائي 
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ــن  ــث ع ــر يف البح ــا التفك ــد بدأن لق
رشوط  لخلــق  الناجعــة  الطريقــة 
املرحيــة  العــروض  بــن  اللقــاء 
العربيــة والجمهــور يف أوروبــا، وبعــد 
ــة  ــا صعوب ــْت لن ــق تبين ــر عمي تفك
ــا  ــا هدفن ــذا حرن ــك، له ــق ذل تحقي
ــة أوىل  ــريب يف مرحل ــور الع يف الجمه
عــى أن نوســع اإلطــار الحقــا. توجــه 
ــة  ــة وصف ــد هوي ــا إىل تحدي اهتامن
هــذه املناســبة التــي تقــدم فيهــا 
ــة يف مســارح  ــة عربي عــروض مرحي
الجمهــور.  أمــام  بأملانيــا  وقاعــات 
ــد مشــاورات واســتحضار بعــض  وبع
أن  عــى  قرارنــا  انتهــى  التجــارب، 
إن  مهرجانــا.  وليــس  لقــاء  ننظــم 
ــوي،  ــاء عف ــر بلق ــق األم ــر يتعل األم
إنســاين، أخــوي... لقــاء بــن اإلنســان 
وتحديــات  والتجــارب  واألفــكار 
العــر.. وهــو يف الوقــت نفســه لقــاء 
ــن  ــن الوط ــة م ــاءات متنوع ــن فض ب
ــة  ــة أو جهوي ــات محلي ــريب وثقاف الع
ذاك،  أو  العــريب  البلــد  هــذا  مــن 

تجاربهــا. بخصوصيــات 

إن التحــوالت التــي يعرفهــا العــامل 
رشقــا وغربــا شــاال وجنوبــا أصبحــت 
الطــرق  بــكل  نبحــث  أن  تفــرض 
الشــعوب  بــن  للتقريــب  واألدوات 
خلــق  عــى  والعمــل  والثقافــات 
بشــكل  بينهــا  التفاعــل  رشوط 
ــا وإنســانيا يف إطــار مــن  إيجــايب فني
ــن دون  ــة م ــودة واملحب ــي وامل التآخ
أو تبخيــس، يف إطــار مــن  إقصــاء 
أيــا  اآلخــر  قبــول  مــع  التســامح، 
كان لونــه أو جنســه أو معتقــده... 
ــو  ــا ه ــق كان همن ــذا املنطل ــن ه م
التفكــر يف طريقــة وصيغــة لخلــق 
حــدث مــن شــأنه توفــر فــرص اللقــاء 
ــي  ــن التآخ ــو م ــن يف ج ــن الجانب ب

املتبــادل. واالحــرام  والتفاعــل 
املــروع  هــذا  لخصوصيــة  نظــرا 
اإلكراهــات  كل  وأمــام  الثقــايف، 
بالتمويــل،  املرتبطــة  والتحديــات 
ـم هــذا  تــم االتفــاق عــى أن ينظَـّ
اللقــاء مــرة كل ســنتن، وذلــك حتــى 
ــزم  ــا يل ــام مب يتســنى للمنظمــن القي
ــاءات وتحضــرات  ــن اتصــاالت ولق م
ــوع كل دورة  ــار موض ــا اختي ــا فيه مب
انطــاق مــن املســتجدات واألحــداث 
التــي يعرفهــا العــامل، خاصــة منهــا 
الغــرب  بــن  بالعاقــة  يرتبــط  مــا 

والــرق.
إن املنظمــن يرغبــون أن تكــون لهــذا 
اللقــاء خصوصيتــه ومتيــزه عــن باقــي 
ــاك.  ــا وهن ــي تنظــم هن اللقــاءات الت
محــاور  جــاءت  اإلطــار،  هــذا  يف 
الدورتــن الســابقتن املنظمتــن 2012 

و2014 مرتبطــة مبــا عرفــه العــامل مــن 
أحــداث كان مــن الــرضوري التفاعــل 
معهــا واملشــاركة يف النقــاش حــول 
مقاربــة  يف  واملســاهمة  مظاهرهــا 

ــكالياتها. إش
ســمي  مــا  موضــوع  كان  هكــذا 
للــدورة  محــورا  العــريب«  »الربيــع 
ــن  ــدد م ــن ع ــاء ب ــم اللق األوىل، إذ ت
الفــرق العربيــة واألوروبيــة، وقدمــت 
ــاءات وورشــات  عــروض ونظمــت لق
لفائــدة الشــباب األملــاين، وتابعــت 
وســائل اإلعــام العربيــة واألملانيــة 
فقــرات اللقــاء، الــيء الــذي ســاعد 
ــاره.  ــر أخب ــه ون ــف ب ــى التعري ع
 2014 عــام  يف  الثــاين  اللقــاء  أمــا 
فيــه  االهتــام  توجيــه  تــم  فقــد 
مكونــات  مــن  أســايس  مكــون  إىل 
املــرأة،  وهــو  العــريب  املجتمــع 
ــرأة  ــع امل ــار واق ــة يف إظه ــك رغب وذل
ــن  ــط م ــس فق ــريب لي ــن الع يف الوط
خــال معاناتهــا ولكــن أيضــا مــن 
مــن  مــا حققتــه وتحققــه  خــال 
إنجــازات للرفــع مــن منــو مجتمعهــا، 
التــي  بالجهــود  لإلشــادة  وأيضــا 
ــايس يف  ــل أس ــع كفاع ــا للتموق تبذله
ــوالت  ــاهمة يف التح ــر ويف املس التغي
ــة.  ــات العربي ــا املجتمع ــي تعرفه الت
ــع  ــل م ــة للتواص ــذه فرص ــت ه وكان
ــع  ــه م ــن خال ــاين، وم ــور األمل الجمه
لهــذا  ومناســبة  الغــريب،  الجمهــور 
األخــر ملعرفــة طموحــات وهمــوم 
وتطلعــات املــرأة العربيــة يف صورتهــا 

الحقيقيــة.

أمــا اللقــاء الثالــث فقــد نظــم يف 
2017، تحــت عنــوان »املــاذ«، وجــاء 
مــن  العــامل  يعرفــه  ملــا  انعكاســا 
تحــركات وتحــوالت إثــر األحــداث 
الــرق  يعرفهــا  التــي  واملــآيس 
العــريب والتــي كانــت نتيجتهــا كل 
حــركات التنقــل والهجــرة واللجــوء 
ومــا واكــب ذلــك مــن مــآيس القتــل 
والتعذيــب والغــرق والتــرد التــي 
نســاء  العــرب  مــن  اآلالف  مّســت 
ــم  ــزة.... كله ــنن وعج ــاال ومس وأطف
كانــوا يبحثــون عــن الخــاص أو املــاذ 
ــول  ــهم يف املجه ــون أنفس ــم يرم وه
الــذي مل يعرفــوا مــا كان يخبئــه لهــم. 
ملواصلــة  فرصــة  اللقــاء  هــذا  كان 
النقــاش حــول عــدة قضايــا متــس 
الفــن واملارســة اإلبداعيــة يف الوطــن 
العــريب وخاصــة يف مجــاالت املــرح. 
املــروع  هــذا  أهميــة  إن 
الثقــايف، خاصــة يف بعديــه الثقــايف 
ــرا  واالســراتيجي، أعطــاه انتشــارا كب
ونظــرا  العــامل..  بقــاع  جميــع  يف 
اهتــام  أثــار  فقــد  لخصوصيتــه 
الفنانــن العــرب يف مختلــف بقــاع 
ــاركة  ــون يف املش ــم يرغب ــامل.. كله الع
كهــذا  لقــاء  مــن  االســتفادة  ويف 
ــن  ــرب اآلخري ــن الع لاتصــال بالفنان
للتنســيق يف مــا بينهــم للمشــاركة، 
كل يف موقعــه وكل يف مجــال إبداعــه، 
يف التعريــف بالوطــن العــريب ومبــا 
كل  يف  ومنــو  تطــور  مــن  يعرفــه 
املجــاالت، وأيضــا للتعريــف بالثقافــة 

أوجههــا. مختلــف  يف  العربيــة 

لقاء المسرح العربي في هانوفر.. شعاع الفن في أوروبا

يعّد فضاء البافيون من أهم 
املراكز التفافية وأكربها يف 

أملانيا. ففي سنة 1977 مت 
احتالل أحد املراكز التجارية 

وسط مدينة هانوفر إلقامة 
مركز ثقايف بديل يف هده 

املدينة، وبعد ثالثة أشهر من 
احلوار سمحت لهم املدينة 
باستغالل هدا املكان ملدة 

سنة. اآلن وبعد مرور أزيد 
من أربعني سنة من النجاح 

الهائل الدي حققه أصبح هذا 
املركز من أهم معامل هذه 

املدينة وهو رمز للتفافة 
البديلة يف أملانيا. يربمج 
هذا املركز أزيد من ستة 

مائة عرض يف السنة ما بني 
املسرح السينما والقراءة 

واملناقشات واملعارض، 
وفضاء املسنني، وذوي 

االحتياجات اخلاصة.. باإلضافة 
إىل كونه ميثل لسان الثقافات 

األخرى وصوتا لألجانب 
واألقليات واملهاجرين.

  عبدالفتاح الديوري - بأملانيا



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

19

تقــام جلســة تعريفيــة
بأكادمييــة الشــارقة للفنون األدائية

مــع عميــد األكادمييــة البروفيســور بيتــر بارلــو
بقاعــة مــؤاب - فنــدق ريجنســي

بتاريــخ ١٣ كانــون ثاني/ينايــر ٢٠٢٠
مــن الســاعة ١٠:٣٠ صباحــًا وحتــى الســاعة ١٢:٠٠ ظهــرًا

والدعــوة عاّمة

يــة
مي

كاد
األ

ى 
بنــ

م

مجلس عزاء السلطان قابوس بن سعيد

يقيم الوفد الُعاين املشارك

يف مهرجان املرح العريب يف عّان

مجلساً لتقبل العزاء
بوفاة املشمول برحمة الله تعاىل

السلطان قابوس بن سعيد
يف بهو فندق ريجني باالس

يوم األحد 12 كانون الثاين / يناير

الساعة الثانية ظهراً

رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون

ــة  ــة والرياض ــر الثقاف ــة وزي ــن عبياب ــيد الحس ــّر الس ع

ــة  ــوة الهيئ ــة دع ــه يف تلبي ــن رغبت ــريب، ع ــباب املغ والش

ــة للمــرح لحضــور مهرجــان املــرح العــريب يف  العربي

ــة عــّان، إال  ــة عــرة يف العاصمــة األردني نســخته الثاني

أن ظروفــا تتصــل بعملــه ومســؤولياته حالــت دون تلبيــة 

الدعــوة.

وكان الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، رئيــس أكادمييــة الشــارقة للفنــون األدائيــة، قــد 
افتتــح األكادمييــة يــوم الثالثــاء ١ أكتوبــر ٢٠١9 بحضــور كوكبــة مــن املســرحين والباحثــن واألكادمييــن العــرب الذيــن زاروا رفقــة ســموه 

مبنــى األكادمييــة، الواقعــة يف املدينــة اجلامعيــة بالشــارقة.

ظروف حتول دون 
حضور عيبابة مهرجان 

املسرح العربي
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مــن عــادة املرحيــن يف مــر -وال أدري إن كانــت هــذه عــادة مريــة خاصــة أم هــي عــادة عربيــة عامــة- 

أن يعلقــوا قصاصــات مــن الصحــف واملجــات التــي أشــادت بالعــرض الــذي يقدمونــه، عــى بــاب املــرح، 

حتــى إذا جــاء الجمهــور وقــرأ اطــأن قلبــه وأقبــل عــى مشــاهدة العــرض وهــو »يف بطنــه بطيخــة صيفــي« 

كــا يقــال؛ أليــس مــن كتبــوا نقــادا معروفــن تتهافــت الصحــف واملجــات عــى نــر مقاالتهــم الرصينــة؟

ــر(..  ــدأ )الش ــط؛ وب ــى الخ ــر ع ــبوك وتوي ــل الفيس ــي دخ ــل االجتاع ــائل التواص ــرت وس ــا انت وعندم

يكتــب أحدهــم مشــراً إىل املقــال املكتــوب عــن عرضــه قائــا: »هــذا مــا كتبــه الناقــد الكبــر )س( أو )ص( 

عــن عرضنــا املرحــي«، وال يكتفــي بذلــك، بــل إن أحــد مســاعديه يصطــادك فــور خروجــك مــن العــرض 

ويعــرض طريقــك حامــاً كامــرا وطالبــا منــك تســجيل كلمــة عــن العــرض ليقــوم املخــرج بوضعهــا عــى 

صفحتــه وصفحــات فريــق عرضــه وباملــرة صفحــات أقاربهــم وجرانهــم!

وأنــت إذا طالعــت الكلــات املكتوبــة أو املصــورة -يف الغالــب طبعــاً، ألن التعميــم ال يصــح- ســتجدها مــن 

ــن نســيج العمــل«  ــع« و«جــاءت املوســيقى واألشــعار م ــن بدي ــا« و«أداء املمثل ــة »كان العــرض رائع عين

و«الديكــور مناســب ألجــواء العــرض«.. ومــا إىل ذلــك مــن عبــارات إنشــائية وأحــكام قيمــة مجانيــة.

ــا أجــد  ــادرا م ــي مواطــن ســيئ الحــظ؛ فن ــد أن أعــرف بأنن ــا ب ــون، ف ــا يقول وألن »الراحــة راحــة« ك

ــاب املــرح أو حتــى عــى شــباكه، أو )يشــّر( يل مقــاال أو  ــه عــن عرضــه عــى ب ــا يعلــق مــا كتبت مرحي

ــر. كلمــة عــى الفيســبوك أو شــقيقه توي

يحــدث ذلــك رغــم أننــي حصلــت عــى اإلعداديــة مــن مدرســة اســمها »مــكارم األخــاق«؛ أمــا الثانويــة 

فكانــت مــن »رقــي املعــارف«؛ وكنــت أظــن؛ مبــا أن ذلــك كذلــك؛ أن لــدي أخاقــا حميــدة ومعــارف راقيــة 

إىل حــد مــا، لكــن أحدهــم أخــرين أننــي واهــم وقــال إن مــا أكتبــه ال يــريض الكثريــن، إذ غالبــاً مــا أكــون 

رصيحــا أكــر مــن الــازم، وهــو مــا ينــايف األخــاق الكرميــة واملعــارف الراقيــة!

وحتــى ال تظــن يب الســوء أنــت اآلخــر عندمــا تقــرأ هــذا الــكام الفــارغ؛ أقــول لحرضتــك إننــي أحــاول -قــدر 

إمكانــايت املتواضعــة- تحليــل عنــارص العــرض وأتجنــب أحــكام القيمــة وال أتجاهــل يف الوقــت نفســه اإلشــارة 

إىل ماحظــايت عــى بعــض عنــارص العــرض؛ علــا أننــي ال أكتــب إال عــن العــروض التــي أحبهــا وأرى أن فيهــا 

مــا يســتحق الكتابــة عنــه.. أي أكــون بريئــا متامــاً وأنــا أكتــب.

مشــكلة بعــض املرحيــن؛ أو قــل »كارثتهــم«؛ أنهــم متيَّمــون مبــا يصنعــون؛ ولديهــم يقــن؛ ال أعــرف مــن 

أيــن جــاءوا بــه؛ أن كل مــا يقدمونــه ال يأتيــه الباطــل مــن أي مــكان؛ ودامئــا وأبــدا عاقتهــم متوتــرة بالنقــاد 

الذيــن يحاولــون أن يكونــوا جاديــن.. أقــول يحاولــون، ألن املحاولــة تحتمــل الخطــأ كــا تحتمــل الصــواب.

ومــن متابعتــي لتجــارب هــذه النوعيــة مــن املرحيــن أشــعر أنهــم ال يتطــورون، ويكــررون تجاربهــم ورمبــا 

ــكل أسوأ. بش

ــن  ــوا جادي ــون أن يكون ــن يحاول ــاد الذي ــه النق ــذ الل ــاء أن يأخ ــاح مس ــون صب ــا يْدع ــي؛ رمب ــؤالء يف ظن ه

ــق الصحــف واملجــات  ــون أن تغل ــوب الرحيمــة منهــم يتمّن ــإن أصحــاب القل ــل ف ورصحــاء.. أو عــى األق

أبوابهــا يف وجــوه هــؤالء النقــاد؛ وأن يتــم حظرهــم مــن الفيســبوك وتويــر ومواقــع التواصــل االجتاعــي 

كافــة.. وقانــا اللــه وإياكــم رّش املرحيــن أصحــاب اليقــن.. وجعــل كامنــا خفيفــا عــى كل مرحــي يظــن 

أنــه جــاء مبــا مل يــأِت بــه األولــون وكذلــك اآلخــرون.. أي الذيــن ســيأتون مــن بعــده!

ياسر حسان
ناقد مسرحي مصري

عندما يموت النقاد سيرقص مسرحيون فرحًا!


