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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

»التجريىب« 

ضيوفه عيون  فى 

.. عزمى  متجددحازم  حضور 

المهرجان مائدة  على  »الجسد« 
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وحتى  الحاىل  سبتمرب   27 من  الثانية  دورته  ىف  املنشية  مهرجان  يعقد 
مختلف  من  مرسحى  عرض   14 مبشاركة  القادم،  كتوبر  من  الخامس 

املحافظات.
قال مدير املهرجان عبد املنعم عىل أن فعاليات االفتتاح سوف تشمل 
تكريم بعض من القادة مبركز شباب املنشية من بينهم الفنان أمين غاىل 
والعرشين  الثامن  العروض من  تبدأ  ، وسوف  العنني  أبو  يارس  والفنان 

من سبتمرب. 
و أكد مدير املهرجان أن لجنة التحكيم تتكون من املخرج أحمد صربى 
تتنافس  وسوف  يحيي،  يرسى  و  كامل  يارس  و  لبيب  محمد  واملخرج 
الفرق عىل جوائز مركز أول عرض وأول مخرج وأول متثيل رجال وأول 
واملركز  ودورته  املهرجان  باسم  نحاىس  درع  عن  عباره  نساء  متثيل 
الحاصل عليه ، أما املركز الثاىن سواء عرض أو مخرج أو ممثله أوممثل 
الدورة  واسم  املهرجان  باسم  ايضا  زجاجى  درع  عن  عبارة  ستكون 
واملركز الحاصل عليه  ، أما املركز الثالت عبارة عن لوحه نحاسيه لكل 

الحاصلني عىل نفس املركز سواء عروض او متثيل او إخراج

وعن العروض املشاركة باملهرجان قال عبد املنعم عىل: تشارك عروض 
الحائرة  ، ومرسحية  نبيل  إخراج رشيف  أفامينا  لفرقه  عقول  بال  رؤس 
لفرقة  وحاجات  وبنت  ولد  عرض   ، حسن  أحمد  إخراج  رسائل  لفرقة 
برميري إخراج عمر جالل ، ومرسحية أحالم شقية لفرقة طقطوقه إخراج 
كريم ضياء الدين ، وعرض تحت األنقاض لفرقة كواليس إخراج محمود 
 ، العيسوى  إخراج خالد  املرصواية  لفرقة  الزهور  تنبت  يس، وعرض ال 
لفرقه ساركازم  الكهف  أهل  ، عرض  كيان املرسحية  لفرقة  عرض صفية 
إخراج صربى سعد وعرض املرايا لفرقة صوت الخشبة إخراج مينا كرم 
الكابوس لفرقة الشمس املرسحية إخراج خالد ربيع ،عرض  8  ، عرض 
كثيف  القرد  ،عرض  مجدى  محمد  إخراج  مرسحنا  لفرقة  يوتوبيا  حارة 
نشد  »كلنا  ومرسحية  سامل،   محمد  إخراج  مونولوج  لفرقة  الشعر 
ليىل  ملهى  مرسحية  و  خورشيد،  حاتم  إخراج  سمنود  لفرقه  الحبل« 

لفرقة كاست تجاره السويس إخراج اسالم متام .

منال عامر

الثانى  المنشية  مهرجان 
المنشية شباب  مركز  مسرح  على  سبتمرب   27

حول  ندوة  هالل   النارص  عبد  د.  بصالون  عقد 

“املرسح املرصى الواقع واملأمول” تحدث بحضور 

عبد  فردوس  والفنانة  فاضل  محمد  املخرج 

الحميد والفنان سامح الرصيطى، والفنان محمود 

ود.  السالموىن،  العال  أبو  والكاتب  الحدينى، 

سمرية ابو طالب، واستهلت الندوة بكلمة لدكتور 

يف  الفعالية  أهمية  فيها  عرض  هالل  النارص  عبد 

هذا التوقيت ملا مير به املرسح من أزمة واضحة 

موضحا  واإلخراج  والعرض  النص  حيث  من 

املرسحية،  الحركة  يف  الفعالية  يف  املشاركني  دور 

حيث  أبوطالب  سمرية  دكتورة  الجلسة  وادارت 

بدأت مبناقشة النص مع الكتاب محمد ابو العال 

النص  واقع  تحليل  يف  أفاض  الذي  السالموين 

عىل  والتهافت  التجاري  املرسح  وأثر   املرسحي 

الحوار  انتقل  ثم  املرسحية  الكتابة  خارج  هو  ما 

واقع  عن  تحدث  الذي  فاضل  محمد  للمخرج 

تحول  حتى  إليه  وصل  الذي  اإلسفاف  و  املرسح 

إىل افيهات وليس مرسحا يحمل قضايا الواقع ثم 

الذي  الحديني  محمود  الفنان  اىل  الحوار  انتقل 

أوضح أهمية املرسح يف حياة اإلنسان ودوره يف 

تشكيل ثقافته .

أهمية  عبدالحميد  فردوس  الفنانة  وتناولت 

الواقع  قضايا  تجسيد  يف  الفنان  ودور  العرض 

عالقة  الرصيطي  سامح  الفنان  تناول  وأخريا 

تفتح  التى  بالحرية  وتأثره  بالواقع  املرسح 

عرض  كام  جيدة  بصورة  تحققه  إىل  الطريق 

العالقة بني املثقف والسلطة 

و  عبدالوهاب  داليا  املطربة  الفنانة  شاركت  كام 

أغاين  من  مبجموعة  نجيب  ناجي  د.  املوسيقار 

الفن األصيل.

بالحرية المسرح  يتأثر  الصريطى: 
بالواقع و  بالسلطة  المثقف  وعالقة 

والمأمول«  الواقع  بني  المعاصر  المصري  »المسرح  ندوة  فى 

إلفيهات تحول  المسرح   : فاضل  محمد 

أحمد زيدان
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أقيمت  آيديولوجي«  رصاع  كساحة  »الجسد  عنوانه  محور  يف 
الدويل  القاهرة  ملهرجان  الفكرية  املحاور  ضمن  جلسات  عدة 
بدار  للثقافة  األعىل  باملجلس  والتجريبي،  املعارص  للمرسح 
عىل  االجتامعي  »الجسد  بعنوان  جلسة  أقيمت  حيث  األوبرا، 
باملعهد  النقد  قسم  رئيس  حبيب  سامية  د.  رأستها  املرسح« 
»األجساد  عنوان  أخرى حملت  وجلسة  املرسحية،  للفنون  العايل 
واملخرجة  املهرجان  عام  مدير  أمني  دينا  د.  برئاسة  السياسية« 
املحور ذاته جلسة »الجسد بني  أقيمت ضمن  املرسحية، وكذلك 
الواعي والالواعي واألنطولوجي واملريئ والالمريئ« رأسها املرسحي 

التونيس محمد الهادي الفرحاين.
أبرز ما يف املحور  الجلسة األوىل أشارت د. سامية حبيب إىل  يف 
الندوة  موضوع  ملناقشة  أوال  قدمت  كام  مناقشته،  يتم  الذي 
نقرأ  »كيف  عنوان  تحت  ورقة  قدم  الذي  مصطفى،  مشهور  د. 
املرسح  يف  واملحايك  العارض  الجسد  رحلة  جسديا؟..  املجتمع 
اجتامعية  صورا  تعد  اآلدمية  األجساد  أن  إىل  مشريا  املعارص«، 
وآيديولوجية،  ثقافية  وأخرى  وسياسية،  دينية  وصورا  وسلوكية، 
وهي كمعطى مادي فيزيولوجي ال قيمة اجتامعية لها أو معنى 
ثقايف أو سيايس. أضاف: الجسد يحمل صورا ويتجسد من خاللها 
أو يجسدها، والتجسيد هو تصور وضع الجسم املادي يف سياق 
وظيفة تعبريية وسلوكية، تنتج صورة أو عدة صور، حيث يكون 
يعطي  وأن  أفضل،  حال  يف  يصبح  أن  املادي  الجسم  باستطاعة 
قدراتنا  خالل  من  وذلك  وبها  فيها  يتجسد  أي  تحىص،  ال  صورا 

التصويرية لألفكار وصور األشياء. 
الفيزيزلوجية، ولكنها  تابع: فاألجسام تتشابه من حيث مركباتها 
كساحة  اآلدمي  الجسد  يربز  وهنا  األجساد،  حيث  من  تختلف 
والقوى  األفكار  بني  الحسابات  وُتصفى  الرصاعات  فيها  ُتخاض 
التاريخ  عرب  سابقا  أنه  إىل  مشريا  والدول،  والجامعات  واألفراد 

)حلم  مرسحية  يف  إذن  بالجسد  نفعل  ماذا  وتساءلت:  رغباته. 
ولكنها  وافرة،  بكمية  الرغبة  توجد  حيث  صيف(  ليلة  منتصف 

خيالية وليست متمثلة يف النص عىل هيئة جسد؟ 
بسبب  املستبدل  الهندي  الفتى  عن  هنا  أتحدث  أنا  تابعت: 
يف  وجود  له  ليس  الذي  وتيتانيا،  أوبريون  بني  األسايس  الخالف 
إليه  ويعزى  املرسحية  حوار  من  كبريا  جزءا  يشغل  ولكنه  النص، 
سبب القطيعة بني أوبريون وتيتانيا. تابعت: إن أجيال كثرية من 
طريق  عن  املشكلة  هذه  بحل  قاموا  املرسحية  لهذه  املخرجني 
عىل  كشخصية  هندي  ووضع صبي  الغائب  الجسد  هذا  تجسيد 
املرسح أو عىل الشاشة، وال يتم تكليف الفتى بأي حوار إمنا يتم 
ويقوم  غامض،  بشكل  وغريب  مرغوب  جميل  أنه  عىل  عرضه 
الفتى إما عىل أنه غريب؛ فهو ال ميلك  اإلنتاج املختلف بتقديم 
يتم  وإما  الجامل،  يف  غاية  جسدا  ميتلك  هو  بل  فحسب  جسدا 
ميكننا  هل  ولكن  التدخل،  هذا  عىل  معذرة  يقول  وكأنه  تقزميه 
تجاهله،  السهل  من  هنا  صغري  جسد  وجود  االعتبار  يف  الوضع 

ولكن له حضور مادي بالفعل عرب تجسيده؟ 
نسطيع  التي  املرسحية  الحلول  من  نوعان  هناك  إذن،  أضافت: 
استخدامها يف حالة غياب الجسد للفتى املستبدل؛ أوال: أن يكون 
تربز  وبالتايل  مريئ(،  )غري  املرسح  موجود عىل خشبة  غري  الفتى 
وهذا  املرسحية،  يف  األجساد  لجميع  الذاتية  غري  الحارض  طبيعة 

كان الجسد يقدم قربانا عىل مذابح اآللهة، وأن خارطته الجميلة 
جينيا  الشعوب  خارطات  أو  خرائط  كل  تخترص  آٍن  يف  واملعقدة 
جغرافيا،  وأيضا  وآيديولوجيا  وثقافيا  واجتامعيا  وسياسيا  ودينيا 

مؤكدا أنه نقطة اللقاء واملبارزة والتقاطعات عرب األزمنة. 
أجساد  عدة  بني  من  االجتامعي  الجسد  عن  تحدثنا  وإذا  تابع: 
ويصبح  جسديا،  يقرأ  مجتمع  وجود  يعني  ذلك  فإن  أخرى، 
فتظهر  عنها،  واغرتابا  البرشية  ذاته  عن  انسالخا  أكرث  الجسد 
تعتمد  سياسة  بواسطة  الجسد  حركات  توضب  عندما  املأساة 
آخر  ملنطق جسد  معه طواعيته وخضوعه  تضمن  بشكل  تربيته 

يعتمد عليه، وهذا اآلخر هو األعىل واألقوى واملقدس.
»أجساد  عنوان  تحت  مينون  ماديف  تحدثت  بالهند،  دلهي  ومن 
عن  شكسبري«،  لدى  املستبدل  استبدال  حارضة..  ورغبات  غائبة 
أن اإلنتاج املرسحي املتعدد ملرسحية شكسبري »حلم يف منتصف 
ليلة صيف« يجعلنا نتساءل: أين مصري الرغبة يف غياب الجسد. 
املرسحية  لهذه  بالنسبة  غريبا  السؤال  هذا  يبدو  قد  أضافت: 
هذا  يف  األجساد  يف  قلة  توجد  ال  أنه  املعروف  فمن  باألخص، 
تتطلب  فاملرسحية  بكرثة،  موجودة  فإنها  العكس  بل عىل  النص، 
بني  ما  العالقة  مبناقشة  املرسحية  وتقوم  املمثلني،  من  الكثري 
األجساد والرغبة يف واقع األمر، مشرية إىل أن الجسد يعد العنرص 
يفرس  الجسد  وضع  حيث  الرغبة،  عن  الحديث  عند  الرئييس 

الجسد.. 
والمعاصر التجرييب  تشريح  مائدة  على 

االستعمار  بعد  البشرية في مسرح ما  األجساد   
أكرث أو ديكور ال  للمالبس  خزانة 
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النموذج ميثل الجسد الغائب، وبالتايل ميثل الرغبة ومن ثم يقدم 

الجانب  عىل  التأكيد  يحاول  وثانيا  حسية.  غري  أنها  عىل  الرغبة 

وذلك  تحجيمها  وميكن  ومكانا  مرجعية  لها  وإن  للرغبة،  الحيس 

بوضع كيان مادي عىل الخشبة.

عنوان  تحت  هاريس  جيل  جوناثان  تحدث  أيضا  دلهي  ومن 

يف  التكميلية  الجسد  فلسفات  الكوميديا:  من  مزيج  حقا  »إنها 

حيث  الهندي«،  الشعبي  واملرسح  عرشة  الثانية  الليلة  مرسحية 

الثانية  »الليلة  االحتفالية  الكوميدية  شكسبري  مرسحية  درس 

خالل  من  وذلك  الحديثة،  الهندية  الحوارات  ضوء  يف  عرشة« 

الشعبي  املرسح  وأشكال  الهندية  السينام  مرتابطتني:  زاويتني 

الهندي املتنوعة، ومنها نوتانيك يف شامل الهند، وسانجيت ناتاك 

يف مومباي، وروكوتو يف منطقة تاميل نادو، مشريا إىل أن جميع 

تلك األشكال تشرتك يف أن املبدأ الرئييس فيها غري قابل لالختزال 

ال  مزيجا  لكونها  والجسد،  والهوية  االجتامعي  السلوك  من  لكل 

لكونها وحيدة العنرص. قال: يكون هذا جليا يف التقاليد املرسحية 

الفولكولورية ثنائية النوع؛ فالنوع يف أي من تلك األشكال ال يتم 

الجسد،  متجذرة يف ترشيح  أحادية  باعتباره هوية  التعامل معه 

التقليدي  للمرسح  أمكن  وقد  الجسد،  من  أدايئ  مزيج  هو  بل 

بتقدميه  الخاصة  شكسبري  لعبة  من  جوانب  يفتح  أن  الهندي 

للنوع يف مرسحيته »الليلة الثانية عرشة« التي تظل منغلقة عىل 

الحديثة، حيث لعب  األدائية  األعراف  اعتاد عىل  الذي  الجمهور 

الرجال أدوار النساء والعكس.

»الجسد  كلمتها  القاهرة« يف  »جامعة  يوسف  داليا  تناولت  فيام 

نص  يف  للمقاومة  كموقع  النسوية  الصحة  وقضايا  االنثوي 

كأداة  يستخدم  األنثى  جسد  أن  أوضحت  حيث  فينيجرتوم« 

أن  املفرتض  من  الذي  الطب  مثل  مهنة  يف  حتى  لإلخضاع، 

»فينيجرتوم«  يف  الطبيب  مشهد  إىل  مشرية  الجسد،  عىل  تحافظ 

املرأة  وتجريد  كبت  عىل  صارخ  مثال  هو  وأنه  ترششل  لكاريل 

حيث   1976 عام  املرسحية  هذه  كتبت  أضافت:  إنسانيتها.  من 
الثانية  النسوية  املوجه  ملخاوف  الكامل  التاريخ  جمعت ترششل 
تحرير  عىل  وشددت  والسبعينات  الستينات  يف  ازدهرت  التي 

الحياة الجنسية وتحرير الجسد والرعاية الطبية.
التي رأستها د. دينا أمني تحدث  السياسية«  يف جلسة »األجساد 
املرسح  ليايل  الدويل  املرسح  مهرجان  )مدير  انتونييف  ستيفان 
بعد  ما  مرسح  يف  املعروضة  البرشية  األجساد  أن  ببلغاريا(، 
خسبة  عىل  ديكور  أو  للمالبس  خزانة  مبثابة  هي  االستعامر 
يزيد  بدأ  قد  الجسد  استغالل  إن  القول  وميكن  أكرث،  ال  املرسح 
جسد  يستخدم  حيث  والسياسية،  اآليديولوجية  التغريات  من 
الجاملية  التوجهات  خالل  من  التجسيد  عىل  قدرته  املمثل 
هو  ساكن،  جسد  هو  مغطى  جسد  كل  إن  بحيث  للمخرجني، 
األساسية.  الشكلية  الدرامية  للخطوط  مفتاحية  صورة  مجرد 
يف  األوىل  الخطوة  يعترب  العاري  الجسد  استخدم  إن  أضاف: 
يف  اإلشارة  هذه  داللة  فهم  وميكن  سيايس  مؤرش  إىل  تحويله 
والتقاليد  الدينية  املعتقدات  تعقد  خالل  من  املختلفة  الثقافات 

بها.
املعارصة  املسارح  البرشي يف  اللحم  وتحت عنوان »سوء تجسيد 
مريم  تساءلت  الجسد«،  عىل  مبنية  للعدالة  نظرية  ووضع 
اإلنسان  البرشي  الجسد  ميلك  من  ومخرجة(  )كاتبة  ساملي  بو 
الجرائم  ألهمت  لقد  أضافت:  املخرج؟  أم  املمثل  السلطة؟  أم 
الدرامية  كتاباتهم  يف  املرسح  صناع  الجسدية  والعقوبات 
خشبة  عىل  البرشي  الجسد  وضع  عن  الجاملية  واختيارتهم 
البرشي  الجسد  يكون  حيث  العدالة،  عروض  صنع  يف  املرسح 
العقاب، كام يسميه  الرئيسية فيام يسمى مبرسح  هو الشخصية 
ميشيل فوكو يف كتابه »املراقبة والعقاب« منذ كتابة سوفوكليس 
الجسد  عىل  وهيمنتها  الدولة  سيطرة  حيث  أنتيجون،  ملرسحية 
امللك  يسمح  مل  أخويها،  وفاة  عند  األسطورة؛  فحسب  البرشي، 
اتهمه  وقد  بولينيس  أخيها  جثة  تدفن  أن  ألنتيجون  كريون 
بالخيانة، عىل الرغم من ذلك فإن أنتيجون تتحدى تحذير امللك 
كريون وتدفن أخيها، وكرد فعل عىل موقفها فإن كريون يدينها 
ويحكم عليها بالحبس داخل القرب وهي ال تزال حية، واستطاعت 
أنتيجون النجاة من القرب لتصبح رمزا للدفاع عن النزاهة وسالمة 

الجسد، 
»تاجر  شكسبري  مرسحية  يف  نجد  الحق،  زمن  ويف  تابعت: 
بالجسد،  املساس  عدم  قضية  األسئلة حول  من  الكثري  البندقية« 
اللحم ويتوجب عليه أن يسلمه  عندما يخرس أنطونيو رطال من 
لشايلوك لكونه غري قادر عىل دفع الكفالة، ليبقى السؤال: كيف 
الجسد؟ وملاذا  نزاهة وسالمة  املعارص مع  يتعامل صناع املرسح 
يحرتمونه يف ظل الليربالية السائدة هذه األيام؟ وما مدى االحرتام 

الذي يكنه املخرجون املرسحيون له؟
عىل  املقدس  القربان  ووعاء  »الوحوش  عنوان  تحت  كلمتها  ويف 
مرجان  قالت  للعرض«  يوجد  ماذا  اإليرانية..  املرسح  خشبات 
اإليرانيات،  املرسح  لفنانات  بالنسبة  تورنتو(:  )جامعة  موسايف 
تعترب كل من الرسديات املرسحية والوسائط العاطفية واملدونات 
قضاياهم  إىل  األنظار  جذب  شأنها  من  منصات  مبثابة  الجسدية 
املعروفة  للسلطة  الرئيسية  املصادر  ينتقدون  بينام  الخاصة، 
بأعراف  متعلقة  أم  سياسية  أو  دينية  كانت  سواء  بالسلوكيات، 
املجتمع. أضافت: مصادر السلطة هذه تقدم بشكل غري مبارش، 
ومالبسهم  لغيابهم  تجعل  بطريقة  وحضورهم  املمثالت  أجساد 
ومعنوية،  دينية  داللة  لسكونهم  وحتى  وحركاتهم  وألصواتهم 

أيقونية أو تشبيهية. 
يعد  الذي  التداخيل  للمرسح  الفنية  الذاكرة  وهناك  تابعت: 
دراسة  خالل  من  مدنسة،  أم  تقية  السلوكيات  ملناهضة  مرسحا 
استخدام  كيفية  يقدم  فه  تحليل جاميل وموضوعي،  حالة ووفق 
املعتقدات  لكشف  مقدس  كوعاء  املرسحية  الرسديات  بعض 
استخدام  إمكانية  وتوضيح  النساء  حياة  يف  املقدسة  الدينية 
أن  ميكن  منوذجان  فهنالك  املعتقدات،  تلك  ملواجهة  املدنس 
تأليف  من  الوحوش«  كاين  »هايوال  نص  األول:  عليهام،  نعتمد 
يطرح شخصية  ياغويب، حيث  إخراج محمد  نغمة ساميني ومن 
درامية/ معلمة تدعى مرزية ترعى والدها الذي يعاين من فقدان 
الرجلني  وكال  النوم،  شلل  من  أحيانا  يعاين  الذي  وزوجها  البرص 
يف  مساعدتهام  بني  ما  مرزية  فتحتار  الرقابة،  لجنة  يف  عضوان 

األولى  الخطوة  العاري هو  الجسد  استخدم 
إلى مؤشر سياسي لتحويله 
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أداء عملهام أو مالحظة استقاللها الفكري الخاص بها، من خالل 
املضادة  السلوكيات والسلوكيات  ما بني  التفاعلية  العالقة  تحليل 

يف هذه املرسحية. 
املرسحي  املنظور  من  يحدث  عام  نتساءل  يجعلنا  هذا  تابعت: 
الدينية  الحساسيات  مع  يتامىش  رسيايل  عمل  إبداع  يتم  عندما 
أن  إىل  أشارت  تنظيمها،  وآلية  إيران  يف  النساء  عىل  املفروضة 
الثورة اإليرانية عادت لتجرب السيدات عىل ارتداء الحجاب، وهذا 
وهناك  املرسح،  وأيضا عىل خشبة  املجتمع  للمرأة يف  قهرا  يولد 
يف  النساء  صورة  عىل  الدينية  القيم  سيطرة  عىل  كثرية  أمثلة 

األعامل الدرامية اإليرانية.
عنوان  كان  والالمريئ«  واملريئ  والالواعي  الواعي  بني  »الجسد 
آيديولوجي«،  الثالثة، ضمن محور »الجسد ساحة رصاع  الجلسة 
أوال  فيها  وتحدث  )تونس(  الفرحاين  الهادي  محمد  رأسها  وقد 
والجسد  الواعي  »الجسد  حول  املغرب(  )من  الزيدي  عيل 
يف  األداء  فنون  عىل  الذات  قيادة  فن  أثر  يف  دراسة  الالواعي؛ 
مسارح الرشق األوسط« قال: يتكون البحث من مقدمة وعرشة 
الرشق  يف  الفكر  بأن  وبدأ  النتائج،  عىل  تحتوي  وخامتة  مباحث 
وإمنا  اآلسيوية،  الرشقية  للثقافات  األسايس  املكون  ليس  األوسط 
األوسط هي  الرشق  فإن مسارح  لهذا  لكل جوانبها،  املغذي  هو 
ولفهم  القديم،  آسيوي  الرشق  للفكر  التطبيقية  املجاالت  إحدى 
هذا النوع من املسارح يجب تناولها يف إطار مفاهيمه ومعايريه 
الغربية.  العقلية  للمفاهيم  وفقا  وليس  أنتجته  التي  الفلسفية 
الغربيني  املنظرين  أغلب  فيه  الذي وقع  الخطأ  مضيفا: هذا هو 
استلهموا  والذين  التمثيل،  فن  يف  نظريات  لديهم  كانت  الذين 
األداء  فنون  أو  اآلسيوية  الرشقية  الفلسفيات  أفكارهم سواء من 
كتابه  يف  بهاروشا  روستم  هذا  عىل  أكد  وقد  مسارحهم،  يف 

»املرسح والعامل«. 
عن  ينفصالن  ال  آسيوي  الرشق  الفكر  يف  والحياة  الفن  إن  تابع: 
الحيس  الوعي  يف  يتمثل  مشرتك  قاسم  يجمعهام  بل  بعضهام، 
اإلنسان  ودليل  تخصصه،  مجال  يف  املتخصص  الفنان  دليل  وهو 
الذي  املعيار  الوعي هو  أن  إىل  العادية، مشريا  العادي يف حياته 
التطبيقية يف شتى  الفكر الرشق آسيوي ويربطه مبجاالته  يضبط 
يف  التطبيقية  املجاالت  أحد  هو  املرسح  وألن  الحياة،  مناحي 
املعيار،  نفس  عىل  أيضا  هو  ينضبط  فإنه  آسيوي،  الرشق  الفكر 
الذين  الغريب  نبحث عنه عند منظري املرسح  الذي  املعيار  هذا 
ونجده  والتحليل  بالدارسة  آسيوي  الرشق  األداء  فنون  تناولوا 
مفقودا، مام يعني صورة مشوهة عن املسارح يف الرشق األوسط، 
ألن مسارح الرشق األوسط هي إحدى املجاالت التطبيقية للفكر 
وتطويرها  الذات  بناء  إىل  يهدف  الذي  القديم،  آسيوي  الرشق 
لدى البرش عموما، وألن املؤدين يف مسارح الرشق األوسط برش 

يف املقام األول، فإنهم كانوا ميثلون األسس املادية امللموسة منها 
واملحسوسة التي متكنهم من بناء الذات وتطويرها، هذه األسس 
الذات« وهي  املحفوظة عندهم يف فن قديم يدعى »فن قيادة 
أن  الذاتية  بالخربة  يعرف  املامرس  مفيدة، وألن  نصائح  أكرث من 
طبيعته  تنسجم  واٍع  جسد  خلق  عىل  سويا  تعمل  األسس  هذه 
تتعارض معه  أن  بدال من  للعامل،  املتغرية  الطبيعة  مع  املتجددة 
عن  نتحدث  فعندما  لهذا  رشط،  أو  قيد  بدون  له  تنساق  أو 
الجسد علينا أوال أن نحدد ماذا نقصد: الجسد الواعي أم الجسد 
خصائص  بني  متيز  حيث  الدراسة،  أهداف  أول  وهذا  الالواعي؟ 

الجسدين. 
السنني  آالف  مدار  عىل  آسيا  رشق  حكامء  جمع  لقد  أضاف: 
تقنيات لتطوير الجسد الواعي وحفظوها يف فن قيادة الذات أو 
وفنون  الروحية  الرياضيات  كل  انبثقت  ومنه  العلمية،  الحكمة 

القتال وفنون العالج وكل فنون األداء الرشق آسيوي.
كلمته  كانت  بالعراق(  ومرسحي  )أكادميي  املاجدي  خزعل  د. 
الثقايف..  الجسد  إىل  األنطولوجي  الجسد  »من  عنوان  تحت 
قال:  املرسحي«،  العرض  يف  واملنت  الهامش  بني  الجسد  جدليات 
لتشمل  املرسحي  الجسد  ومضامني  جامليات  دائرة  اتسعت 
وسيطرته  وخضوعه  وقوته  ضعفه  يف  كلها،  حضوره  احتامالت 
لجانب عىل حساب  عليا  قيمة  هناك  تعد  ومل  وهامشه..  ومتنه 
تتشكل  متقابلة  ثنائيات  من  له  بد  ال  الجسد  حضور  ألن  آخر، 
مرنة  حركته  تصبح  ليك  جديل،  درامي  بطابع  وتنحرس  وتنمو 

موحية. 
أضاف: يعالج البحث مجموعة من الثنائيات املتقابلة واملتواشجة 
الجسد  عليها  يكون  التي  والسيطرة  الخضوع  دائرة  املتداخلة يف 
الدراما وحركتها،  يف املرسح، والتي يتنج عنها تحول نوعي يرثي 
ولذا يطرح البحث من ثنائية الخضوع والسيطرة، ثنائية ضمنية 
االنتقال  حيث  الثقايف  األنطولوجي/  الحضور  جدل  يف  تشتغل 
وقيمته  وداللته  شكله  إىل  املادي  الوجودي  شكله  من  بالجسد 

الثقافية، حيث تلعب الرموز والشفرات دورا هاما يف ذلك.
وتشكيالت جسدية  قيم  عرب  فستطرح  والحالل  التابو  ثنائية  أما 
واإلباحة  التكتم  واالنفتاح،  وبالغلق  والحجاب،  بالعري  ُتعنى 
الدرامي  التوتر  عنها  ينشأ  التي  وفاعليته،  الجسد  حضور  عرب 
العمل املرسحي كله، وكذلك تلعب  الذي يصب يف مجرى دراما 
الخضوع  مسار  تركيب  يف  الكبري  دورها  والرصاحة  القناع  جدلية 
والسيطرة الجسدية يف العمل املرسحي، فهي بتداخلها وجدليتها 
والوجه،  للجسد  الثقايف  األفق  وتنوع  شحذ  عىل  تعمل  وتركيبها 
فينظم  الجسدية(  امليلودرامية   - )العفوية  الجدل  أما  أضاف: 
أفقها  إىل  الثابت  الساكن  أفقها  من  وينقلها  الجسد  حركة  دراما 
املتعدد املتحرك، التي ميكن التحكم بها من خالل حركة الخضوع 

والسيطرة الجسدية.

متنح  األخرى  فهي  واملنت(  )الهامش  جدلية  أخريا  وهناك  تابع: 

حركة وتنوعا وثراء للجسد وحركتة ودراميته؛ فهناك الغنى الهائل 

صريورة  يخدمان  الجسد  وثقافة  حركة  من  واملهمل  الهامش  يف 

عىل  أساسه  يف  البحث  منهج  يركز  حيث  تنوعه،  وينشطان  املنت 

املنهج التفكييك الذي يحاول استنطاق املضمر املضاد يف كل من 

الخضوع والسيطرة، وكشف آليات التضاد والجد وتالزمها.

أما د. هشام زيد الدين: فتحدث تحت مسمى »تخيالت امللتقي 

حيث  للشخصية«،  الجاميل  والجسد  للممثل  املادي  الجسد  بني 

املرسح  يف  املتلقي  تخيالت  عالقة  مسألة  البحث  يعالج  قال: 

جسد  مع  املشاهدة  عملية  وتقاطعات  املؤدي  املمثل  بجسد 

والدرامية،  واألدائية  الجاملية  النواحي  من  املرسحية  الشخصية 

التلقي كونها  ويف محاولة لرصد املؤثرات غري املعلنة عىل عملية 

تتعلق مبسألة غاية يف الخصوصية والذاتية هي تخيالت املشاهد 

الشخصية أو ما يسمى بالفانتازيا. 

أضاف: ويف خالل هذا البحث سوف نطرح بعض التساؤالت، هل 

يؤثر جامل جسد املمثل املادي أم بشاعته، إذا صح التعبري، عىل 

يؤديها،  التي  املرسحية  للشخصية  السلبي  أم  اإليجايب  االستقبال 

وهل يعطي جامل الجسد املادي للممثل قيمة مضافة يستثمرها 

يف أدائه لدوره مام يسهل تقبل الجمهور له، وباملقابل هل يعاين 

املمثل الذي ال ميتلك جسدا ماديا جميال مام يضطره إىل مضاعفة 

يتساوى  هل  املشاهد،  وجدان  إىل  للوصول  الدرامية  جهوده 

جسد الرجل واملرأة عند املمثلني عىل الخشبة يف محاكاة تخيالت 

عىل  ذلك  أثر  وما  بينهام؟  الفرق  وما  الجنسني،  من  املشاهدين 

عملية التلقي؟ وهل اهتامم املشاهد غري الواعي وإعجابه بجسد 

الدرامي،  الحدث  مع  وتفاعله  متابعته  يعيق  أن  ميكن  املمثل 

ومع تفكيك رموز الحركة والسينوغرافيا ودالالت العرض الفكرية 

التي  املرسحية  الشخصية  مع  املمثل  يتعامل  كيف  السينامئية؟ 

يؤديها هل يستغل جامل جسده يف الوصول إىل وجدان املشاهد 

للممثل عىل  املادي  بالجسد  الثقة  تؤثر عدم  فيه؟ وهل  والتأثري 

عملية األداء، وما هي الحدود بني الحالتني؟

أضاف: فاإلجابات عىل هذه التساؤالت ليست أمرا سهال خصوصا 

أن البحث يقع يف منطقة ممنوعة نوعا ما، وتعترب من التابوهات 

يف  التابوهات  من  يعترب  الجسد  مسائل  يف  فالبحث  تاريخيا، 

منطقتنا العربية.

لتقنيات  املعرفية  األسس  عن  كلمته  العابد  كامل  د.  وقدم 

الالمريئ،  واختفاء  املريئ  اختفاء  بني  املرسحي  الجسد  استثامر 

بريس  ثالثية  إىل  ألرسطو  واملدلول  الدال  ثنائية  تحول  إىل  مشريا 

الجسد  حضور  معها  يتعالق  حيث  املرجع(   - املدلول   - )الدال 

لذاته  ذاته وجسد  بتحديث معريف كجسد يف  الفضاء  وتوضع يف 

متنوعة  وأساليب  مختلفة  بآليات  لالستثامر  وتهيأ  آلخر  وجسد 

ليتأرجح الجسد بني االستدالل النيتشاوي واالستدالل األبولوين. 

ينم متنه عن مفارقة معرفية  لعنوان مداخلتنا  باستنطاقنا  تابع: 

العنوان  ويكون  والخفي،  املريئ  بني  تالزميه  عملية  عىل  تستند 

طياته  يف  يحمل  األول  محورين:  إىل  يتفرع  أسلوبيا  انزياحا 

أسلوب الكتابة وآليات التعبري، بينام يربز املحور الثاين التحوالت 

كمنجز  العنوان  من  الثاين  الجزء  ويأيت  املعريف،  واملبنى  الشكلية 

املواضعة  إىل  املنهجية  املعادلة  لتتحول  املفارقة  لهذه  تكمييل 

الركحية لالمريئ وآليات إبرازه.

يف  املسجلة  »اللغة  عنوان  تحت  كلمته  قدم  سعيد  محمود  د. 

الجسد«، مشريا إىل أنه حينام يخرتع أحد املؤلفني لغة ما لنفسه، 

اللغة املوجودة بني األشخاص أو  فذلك ألنه يكون غري راٍض عن 

مضيفا  عاطفية،  عالقات  املستحدثة  باللغة  تربطه  ألنه  باألحرى 

كامدة  املستعملة  اللغة  تجويف  يف  نشأت  املخرتعة  اللغة  أن 

اخرتاع  فإن  إذن،  الداخل.  من  تتفجر  ألنها  وضدها،  معها  أوىل 

معاين  تغري  املرسح، حيث  لغة جديدة هي وظيفة من وظائف 

العامل  مع  العالقة  تشجع  مختلفة،  بصورة  املستخدمة  الكلامت 

أن  كام  تقال،  ليك  نشأت  املرسحية  فاللغة  اختالفها،  باستعراض 

ينتجه  الذي  القارئ  نوع  وتحدد  القارئ  إنتاج  يف  يسهم  النص 

النص ومدى طبيعته التقدمية.

شيامء سعيد 
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07 ]متابعات

بالجامعة  الرشقية  القاعة  ىف  به  االحتفال  ىف  عزمى  حازم  عن  التعبري  تم  هكذا 
االمريكية بحضور عدد كبري  من املحبني والصحفيني والكتاب وبعض الزمالء من 
مرسحى  مؤمتر  آخر  ىف  عزمى  رافق  والذى  كارلسون  مارفن  الربوفوسيور  بينهم 
ومصمم  املنعم  عبد  رشا  والكاتبة  البطراوى،  منحة  والفنانة  امني،  نورا  والفنانة 
عن  واملتحدثني  ارسته  وأفراد  وتالميذه  احبائه  من  وعدد  شبل،  حازم  الديكور 
سفري  كان  وكيف  مرص  وخارج  داخل  عزمى  حازم  عاشها   التى  املرشفه  املسرية 

وحلقة الوصل بني األساتذة والطالب والثقافات املختلفة .
استهلت د. إميان عز الدين حديثها بالشكر لألستاذ سامى محرز الحتضانه لهذه 
االحتفالية وتابعت حديثها مبقولة للكاتب صالح عبد الصبور عن الحرية واملوت 
حتف  املوت  هذا  ليس  ولكن  حق  وذلك  مقدور،  املوت  بأن  لكم  أقول  وهى 
األنف، وهل مات مل يرتك ذكرى ىف حنايا القلب ، مشرية إىل أن هكذا كان حازم 
عزمى أخذه املوت وترك لنا ذكرى ىف حنايا القلب وأفكار منريه وقوراب لألبحار 

ىف عقولنا ، 
قرر  الذى  الخاصة  عزمى  حازم  د.  دراسة  حول  الدين  عز  إميان  د.  وأوضحت 
دراستها لطلبة املستوى التاىن بقسم دراما ونقد بجامعة عني شمس العام املاىض 
، وقالت ان اهتاممه بنص “قضيتى” حتى قبل أن يرشع كاتبه ىف كتابته واعتامدا 
لهذا عىل مقالة حازم عزمى “بسالم النساء” لـ لينني الرمىل من النص املقتبس اىل 

الواقع امللتبس والعكس.
وقبل  االنسان  بقضايا  عزمى  حازم  د.  اهتامم  حول  الدين  عز  إميان  د.  وتابعت 
االسرتاته  ملرشوع  املرسحيني  من  كبريا  عددا  عزمى  دعا  للعراق  األمريىك  الغزو 
قراءة  خالل  من  للحرب  كمناضل  اريستوفانيس  لنص  االحتفاء  عىل  قام  الذى 
احتجاجية  ظاهرة  ىف    2003 لعام  العامل  مستوى  عىل  كلها  وتزامت  له  مرسحية 
املروجة  الزائفة  السياسية  الدعاية  وهيمنة  العنف  منطق  سيادة  عىل  مرسحية 
فكرة  ولدت  الفنى  السياىس  الحدث  هذا  بفضل  أنه  إىل  مشرية  العراق،  لرضب 
حول  أطروحتها  وطرحت  كتامىن  اليونانية  الباحثة  ذهن  ىف  جديد  مرشوع 
إىل  ومشرية  تبنى مرشوعهم،  ىف  ونجحت  اسسرتاته  الحديثة ملرسحية  التقدميات 
 ، الرمىل  لنيني  الكاتب  وبني  ومرشوعها  كتامىن  بني  الوصل  همزه  كان  عزمى  أن 
املرسحية  وكانت  ومرص،  الدوىل  املرسحى  املجتمع  بني  الوصل  همزة  وهو 
قدم  املعارص،  املرصى  بواقعنا  النساء” ظلت شبه مجهولة  ألريستوفانيس “سالم 
توفيق الحكيم مرسحية براكسا املستلهمة أيضا من “برملان النساء” وتم تهميش 
أريستوفانيس كمؤلف أصىل للنص وهذا أثار جدال ومل يذكر سوى أنه سقط سهوا 
من توفيق الحكيم اقتباسه للنص األصىل ،وزاد حريته عندما الحظ احرتام الغرب 

واحتالل النص األصىل منزلة قوية ىف املجتمع األورىب .
عىل  الرمىل  لينني  عمل  أن  عزمى  يرى   : الدين  عز  إميان  الدكتورة  واستطردت 
الفنية والتى  الرمىل  النساء”  يحتل موقعا شديد األهمية ىف مسرية لينني  “سالم 
والحرفية  العميق  التأمل  حيث  عزمى،  لحازم  الدكتوراه  رسالة  من  جزء  كانت 

الكوميدية العالية.

وتابعت عن عزمى انه ترجم مقتطفات موجودة عىل مواقع االنرتنت وترجم أيضا 

مقاال لـ لينني الرمىل ، ولوال اهتاممه باملوضوع ملا خرجت الرتجمة عىل هذا القدر 

العام املاىض بقسم  التميز واالتقان ، مشرية ألن هذه الدراسة كانت مقررة  من 

الدراما والنقد وجاءت ببعض النامذج من الطالبات التى تقول أن دراسة عزمى 

كانت ىف كيفية استخدام النصوص للعاملية وكيفية توظيفها لعاملنا املحىل وكانت 

أكرب مثال للتنقل الثقاىف عرب النصوص املرسحية .

و انهت حديثها بالرثاء عىل د. حازم عزمى بقولها “لقد غادرنا حزم عزمى ولكنه 

بحريه  ىف  الرواقد  من  الكثري  وحرك  طالبيه  وأفئدة  عقول  عىل  مشعا  رسم  ترك 

ادراكهم “

وعرب االنرتنت متت مداخلة حية من الدكتور سامح حنا وهو صديق وزميل عزمى 
الذى ستهل مداخلته بامتنانه ملن طلبوا منه املشاركة بالحديث عن حازم عزمى 
املبادرة  عىل  األمريكية  بالجامعة  الدراسات  وقسم  محرز  سامية  بينهم  ومن 
بـ  إياه  واصفا  استثناىئ  شخص  عن  للحديث  لفرصة  واتاحة  واالحتفاء  بالتكريم 

“لفاعل عرب الثقافة”.
 ، الرتجمة  ومرسحة  املرسح  ترجمة  مسمى  تحت  مشاركته  أن  قائال  حنا  وتابع 
تدفع ألسئلة كثرية طرحت بغيابه ألنه مل يتتم الكثري من مشاريعه وال يستطيع 
أحد غريه أن يتمها ولعل األسئلة تعرب عن حضوره ال غيابه ، واسهامه ىف املرسح 
واهتم  إليه،  وتسعى  الحوار  تحب  شخصية  بأنه  عزمى  واصفا  وعقله،  بروحه 
والثقافة  اإلبداع  اختالف  الرتجمة وأهمية  بوظيفة املرسح وهويته وطرق  عزمى 
بطريقة  الثقافة  تفعيل  عرب  املفاهيم  هذه  مع  وتعامله  واألخر،  واألنا  الشعبية 
الدور  هذا  يلعب  الذى  والشخص  والتواصل  التوصيل  يجعل  كام  مألوفة  غري 
يفهم ذائقة الجمهور من خالل ورش العمل والكتابات النقدية التى تضع العمل 
بسياقه وألقاء الضوء عىل أهميته ويضع أمامه مفاتيح وعى، ويرسم لهم خارطة 

األبعاد،
بالتفاعل  أشبه  هى  ولكن  جرس  مجرد  ليست  الوساطة  هذه  أن  إىل  واشار 
أنجزه  ملا  وصفا  الثقافة”  عرب  “الفاعل  مصطلح  من  افضل  نجد  ،وال  الكيمياىئ 

دكتور حازم عزمى.
وعن الرتجامت التى قام بها حازم عزمى واصل حنا حديثه بقوله أسهم حازم ىف 
الرتجمة ىف البحث والتدريس، مشريا إىل أن الرتجمة بالنسبة له عبارة عن تجسيد 
املرسحية  العروض  بعض  تحليل  خالل  من  و   ، وسائط  عرب  ترجمة  هو  واملرسح 
وسمى  والثنائيات  التساؤالت  يتجاوز  منوذج  تقديم  اىل  كتابه  ىف  عزمى  يسعى 

بالبحث القائم عىل املبارزة كام ذكره 
،فالباحث  أخرى  جهة  من  والباحث  جهة  من  بالصانع  اصطدمت  حنا  وتابع   
يراعى  وكان  والطالب  املدرس  بني  مسافة  هناك  أن  يعرف  لعزمى  الواعى مشربا 
دول  كل  وىف  ىف مرص  سواء  التغري  دائم  املرسحى  الواقع  ان  وأكد  التواصل  فرق 
العامل قال فعزمى باحث ودراماتورج ميتلك أدواته النقدية وىف نفس الوقت يفهم 
جيدا أليات هذه البواطن بالفوارق، وأن صفحة واحدو من  كتابات حازم تجعله 

يسري لجانب شكسبري جنبا إىل جنب ىف مساره الفنى والنقدى.
كرستنى  ما  قدر  عىل  الغال  صديقى  يا   “ عزمى  لحازك  بقوله  مداخلته  مختتام 
اليوم  أسئلة جعلتنا  لنا ىف حياتك  التى خلفتها  باألسئلة  فرحى  قدر  بغيابك عىل 

نحتفى بك ودامئا حارضا غائبا .
والتى  أنثوى  مبنظور  الكتابية  الورشة  ومدربة  املنعم  عبد  رشا  الكاتبة  وتحدثت 
العرائس وىف فنون الحىك ىف مرص وخارجها ،  أقامت عددا من الورش ىف مرسح 
وبدأت حديثها بكلمة حازم صانع القوام واقتبست منه )  اخرج وقل للعابر أن 
يعرب(،  وهو  به  علقو  ناس  وفيه  وديان  فيه  شوارع  فيه  ،ظال  هنا  ترك ظال  يعد، 
العبري  تنقل  التى  بالفراشة  إياه  واصفة   ، عزمى  كتابات  من  كلامت  هذه  كانت 
بخفه، ،وأنه ترك العديد من القوارب التى استطعنا من خاللها اكتساب ثقافات 
حازم  صنعها  الذى  القوارب  من  الحديث  الدراماتورج  مفهوم  وكان  مختلفة، 
إىل عمل  أالدىب   النص  نقل  فقط مبجرد  ليس  وأنه  ونظريات  ابحاث وورش  عرب 
واملؤلف  للمخرج  املختلف  دامئا،  املرسحية  للمقرتحات  املقدم  هو  إمنا  مرسحى 

واملمثلني .
األمال ىف  كثري من  عليه  يعقد  كان  أن عزمى  املنعم  عبد  رشا  الكاتبة  وأوضحت 

تطوير املرسح املرصى ولكن برحيله توقفت كل هذه القوارب ،
التى  العروض  إىل  مييل  عزمى  ان  قالت   * االجتامعيه  املسؤليه   * الثاىن  القارب 
او  سياسية  سواء  معهم  جدال  خاللها  من  يجد  والذى  الشباب  نبض  تعكس 
اجتامعية رشيطة أان تتمتع بالصدق الفنى والرؤية الجادة، أما القارب الثالث “ 
االميان بالجامعة املرسحية” فاهتم عزمى  بحركة الجامعة وإعادة تأسيس الهيئة 
الدولية للمرسح وإعادة مهرجان املرسح التجريبى الذى كان له فضل ىف فض بني 
طرىف النزاع وأطلق عليه املهرجان املعارص التجريبى، اما القارب الرابع فهو “فتح 
فبمجرد  التخفى  وأليات  للفساد  كاشف  أنه  عليه  أطلقت  الفاسد”  النظام  شفرة 
تجريح  بفضحه دون  يبادر  بل وكان  فورا  يبتعد  فاسد  بأنه سيصبح  شعور حازم 

وكان يتفهم الفروق الفنية ، ورفض مناصب كانت لتخلق منه فاسدا .
الدستور  يحرتم  فكان  األمل”  ليتسلل  الباب  “مواربة  فهو  الخامس  القارب  أما 
القادرين  بالشباب ها فقط  أنه كان يؤمن  قالت  األمل  يفقد  والقانون ولكنه مل 
عىل التواصل وعرب أبواب وأعامر سنيه مختلفه تفتح لنا أبواب من النقاش والفن 

املختلف املعارص ، 
التى جعلت  القوارب  تلك  إن   “ بقولها  مداخلتها  املنعم  عبد  رشا  الكاتبة  لتنهى 
األمل  كلنا  نضع  وشخص  وزمالئه  وأساتذته  تالميذه  بني  مميزا  عزمى  حازم  من 
فيه وعليه ، فكان االبحار متعته االساسية ال الوصول وهو اآلن ىف قاربه ىف محيط 

واسع .

تابعتها منال عامر 

عزمى  حازم 
الثقافة” عرب  “الفاعل   

[

الحديث  الدراماتورج  المنعم:  رشا عبد 
بها عزمى  اهتم  الىت  المفاهيم  من 
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ضمن مجموعة الورش التدريبية امللحقة بفعاليات املهرجان الدويل 
الشخصية  تطوير  »ورشة  أقيمت  واملعارص،  التجريبي  للمرسح 
اإلنجليزي  التمثيل  مدرب  فيها  التدريب  عىل  قام  التي  الدرامية« 
الورشة  ارتكزت  متتالية.  أيام   5 ملدة  واستمرت  فورمان،  جايلز 
عىل  والتعرف  املمثل  لدى  اإلمكانيات  تطوير  عىل  أسايس  بشكل 
كيفية تطوير الشخصية الدرامية املراد تجسيدها بأبعادها الداخلية 

ومالمحها الخارجية بهدف الوصول للصدق الفني.
بداخل كل  التي  املشاعر  األول تحدث جايلز فورمان عن  اليوم  يف 
إنسان، وأن مهمة املمثل هي اكتشاف الطاقة الكامنة داخله، دون 
إصدار احكام، وأن املنهج الذي يتبعه يرتكز عىل اكتساب القدرات 
والشخصيات من داخلنا، فكل إنسان بداخله كل يشء، مضيفا أننا 
ويوضح:  كثرية.  حيوات  نعيش  ألننا  محظوظون  ممثلني  باعتبارنا 
بداخل كل منا قاتل سفاح ومن املمتع أن نكون كذلك لفرتة ما، وال 
نلعبها، وال يجب  ميكن إصدار أي أحكام أخالقية عىل أي شخصية 

أن يشغلنا أحكام اآلخرين. 
واالسرتخاء  اإلحامء  بتامرين  يوميا  الورشة  جلسات  فورمان  يبدأ 
حيث  ومتباينة؛  مختلفة  موسيقات  عىل  بالرقص  التوتر  وإزالة 
بتقليد  املتدربني  مجموعة  وتقوم  الدائرة  املتدربني  أحد  يتوسط 
ومحاكاة رقصته، بهدف أن يعرب كل متدرب عام داخله من مشاعر 
يكون  حتى  بالتبادل  وهكذا  املوسيقية،  اإليقاعات  عىل  متباينة 
فورمان  ويقوم  التمرين،  نهاية  مع  الدائرة  توسط  قد  متدرب  كل 
مشاعرهم  عن  التعبري  يف  بالصدق  التمرين  أثناء  املتدربني  بتوجيه 
الداخلية الحقيقية التي تثريها املوسيقى داخلهم، سواء بالحركة أو 

اآلهات أو الرصخات أو غريها.
الحميمية تدريبات 

أهم  أن  ويؤكد عىل  ثنائيات،  إىل  املتدربني  فورمان مجموعة  قسم 
عىل  نفسه  املتدرب  يرتك  وأن  الشديد،  الرتكيز  هو  التمرين  يف  ما 

الذي يدرك أن اآلخر  املمثل  الحميمية لدى  سجيتها، والتأكيد عىل 
يشاهده، وأن املنهج الذي يتبعه يعتمد عىل استخراج الشخصيات 
من داخل مشاعر املمثل نفسها، ثم طلب من كل ثنايئ مكون من 

Bو A
باهتامم  يسمع   B حني  يف  استيقاظه  منذ  فعله  ما   B ل   A يحيك 

.A شديد دون رد فعل، ثم يبدي مالحظاته عىل
.A بالحيك ل B وبعد ذلك يقوم بالتبديل حيث يقوم

بجدية يف  أن يحيك شخص  الصعب  من  ذلك:  بعد  فورمان  ويعلق 
حني املستمع بال رد فعل، وأن التمثيل نتعلمه من خوض التجربة.

تمرين2
حياته  يف  حقيقية  مصريية  قصة   B ل  يحيك  أن   A من  يطلب 
التجارب  أن  نفسيا، موضحا  ساهمت يف تشكيل شخصيته وشكلته 
املريرة والجميلة هي املخزون، فال بد أن ندرك هذه القصص جيدا 
يجب  فاملمثل  ولآلخر،  ألنفسنا  استخراجها  قادرين عىل  نكون  وأن 
خصوصية  مبثابة  فالجرأة  بداخله،  ما  ويكشف  شجاعا  يكون  أن 
للممثل متيزه عن اآلخر الذي يشعر أيضا، لكنه ال ميلك القدرة عىل 
التعبري عن مشاعره وذاته ثم يرتتب عىل هذه الحكايات مجموعة 
)يذكر  ك....  أراك  أنا  لزميله:  متدرب  كل  فيها  يقول  التامرين  من 
وجهة نظره يف اآلخر(، ثم يقول كل متدرب »أنا أستحق..... )معربا 

عام يؤمن بأنه يستحقه(.
ثم: أنا أحب....
ثم: أمتنى لك...

خالل  من  اآلخر  يف  اكتشفه  ما  تدوين  متدرب  كل  من  يطلب  ثم 
الحكايات والتامرين املتنوعة، ثم يطلب عمل حلقة تعارف، يقدم 
دراسته  حول  وقصرية  بسيطة  جمل  يف  نفسه  متدرب  كل  فيها 
وعن  أساتذته  وعن  نفسه  عن  أيضا  فورمان  يحيك  ثم  وخرباته، 
يفخر  إنجليزيا  بوصفه  أنه  ويوضح  بتدريسه،  يقوم  الذي  املنهج 

اآلن  تدرس  التي  بكتاباته  له وألساتذته  ملهام  كان  الذي  بشكسبري 
يف العامل، بينام األمريكان استعانوا بتالميذ ستانسالفسيك، ليخرّجوا 
من  أيديهم  عىل  تدرب  من  كل  استغل  وقد  املمثلني،  من  جيال 
منه  واتخذ  ستانسالفسيك،  عليه  نص  مام  واحدا  عنرصا  األمريكان 
منهجا له، وطلب من كل متدرب قراءة وتحضري املشهد األول من 

مرسحية هاملت، استعدادا للقاء الغد.
متسائال  واملمثل  التمثيل  عن  فورمان  تحدث  الثاين  اليوم  ويف 
ويجيب:  مرسحي؟  نص  يف  رائع  دور  عىل  حصلت  إذا  تفعل  ماذا 
األسئلة  مرحلة  تبدأ  ثم  كثرية  مرات  النص  قراءة  أول يشء هو  أن 
ومحاولة إيجاد أجوبة شافية لها، والسؤال األول هو ملاذا نقدم هذا 
النص? ويوضح: أن هذا السؤال يحتاج إىل إجابة فلسفية وسياسية 
جملة  من  شافية  إلجابة  نصل  حتى  نسأله  ونظل  وروحانية، 
بعد  ثم  النص?  داخل  الشخصية  املؤلف هذه  وملاذا وضع  واحدة. 
والشخصية?  بيني  املشرتكة  األشياء  هي  ما  آخر:  سؤاال  نسأل  ذلك 
للحديث  النص? ومن هنا يتطرق  الشخصية داخل  الذي متثله  وما 
حول األسئلة السبعة التي ال بد ألي ممثل أن يجيب عليها يف حالة 
قيامه بتجسيد شخصية ما: من أنا? أين أنا? متى? ماذا أريد? ملاذا 
أريد ذلك? كيف أحصل عىل ما أريد? ما العقبة أو املانع يف سبيل 
الحصول عىل الهدف؟ وحول هذه األسئلة السبعة تطرق للحديث 
حول أثر الجغرافيا واملناخ واألنرثوبولوجيا والثقافات املختلفة عىل 
بطرح  يقوم  ال  ممثل  أي  وأن  تجسيدها،  يتم  شخصية  أي  طبيعة 
فهو  شافية،  إجابات  عليها  ويجيب  الشخصية،  عن  األسئلة  هذه 
ممثل كسول، مضيفا: املمثل عندما يدخل إىل خشبة املرسح فهو ال 
يدخل من فراغ وإمنا يجب أن يخلق من أين هو قادم، وعند قراءة 
فكل  لها،  والداخلية  الخارجية  الحياة  تحديد  يجب  شخصية  أي 
اإلحساس  وراءه  يخبئ  العامل،  به  تواجه  خارجي  قناع  لها  شخصية 
يحدد  أن  متدرب  كل  من  وطلب  املتحققة،  غري  والرغبة  بالنقص 

الدرامية« الشخصية  تطوير  »ورشة   
والمعاصر التجرييب  هامش  على   

08 ]متابعات
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مرسحية  وقراءة  رغبته،  هي  وما  الخارجي،  قناعه  الغد  يف  لنفسه 

»مسافر ليل« لصالح عبد الصبور.

كل  من  طلب  حني  بدأه  ما  فورمان  يستكمل  الثالث  اليوم  ويف 

متدرب كتابة أي جملتني مفيدتني يف ورقتني منفصلتني، ثم تجميع 

الفرقة، ثم قسم مجموعة املتدربني إىل  جميع األوراق يف منتصف 

منهام  كل  من  وطلب   .a، b بها  مجموعة  كل  ثنائية/  مجموعات 

بالجمل  تكوين مشهد  منهام  أن يسحب ورقتني ويقرأهام، وطلب 

األربعة لعرضه اليوم أمامه، ويف بداية اليوم طلب من كل متدرب 

لعرضه،  استعدادا  املطلوب  املشهد  وتجهيز  زميله  مع  يتواصل  أن 

أبعاد  لها  شخصيات  خلق  املشهد  تكوين  من  الهدف  أن  موضحا 

األسئلة  عىل  اإلجابة  خربة  املتدربون  يكتسب  وأن  واضح،  وتاريخ 

أنا? وأين?  التي طرحها باألمس حول الشخصية: من  الهامة  السبع 

هي  وما  تحقيقه?  ميكن  وكيف  أريد?  وملاذا  أريد?  وماذا  ومتى? 

العقبة يف تحقيق ذلك?

وبالفعل، بدأ الثنايئ األول يف محاولة متثيل الجمل األربعة، وعمل 

وتطوير  حكاية  داخل  األبعاد  كاملة  شخصيات  خلق  عىل  فورمان 

املشهد مرة بعد مرة، واستغرق ذلك وقتا طويال من طرح األسئلة 

بشكل  النهاية  يف  وظهر  املشهد،  اكتمل  حتى  عليها،  واإلجابة 

مختلف متاما عام بدأ به.

الواقعي يحتاج  التمثيل  أن  نهاية املشهد موضحا  وعلق فورمان يف 

مرونة  أهمية  عىل  وأكد  تعبريا،  األكرث  فهو  التعبري  يف  لالقتصاد 

الشخصيات  بني  العالقات  تحديد  وأهمية  واسرتخائه،  املمثل  جسد 

للوصول  يؤدي  مبا  واضح  ليشء  نصل  حتى  املحيطة،  والظروف 

للحظة حقيقية.

يف  التذاكر  عامل  شخصية  من  فورمان  يتخذ  الرابع  اليوم  ويف 

عىل  للتعرف  منوذجا  الصبور،  عبد  لصالح  ليل«  »مسافر  مرسحية 

الذي  التمثييل  املنهج  التحضري عرب  يتم  الدرامية، وكيف  الشخصية 

يقوم بتدريسه يف هذه الورشة.

ويتساءل:  العبثي،  للمرسح  تنتمي  إنها  يقول:  املرسحية  وعن 

اآلخر  من  يجعل  أن  يختار  وملاذا  التذاكر؟  عامل  يريده  الذي  ما 

ضحية? ومن هنا يتطرق للحديث عن شخصيات تاريخية اشتهرت 

وغريهم.  وترششل،  وهتلر،  وكاسرتو،  كالقذايف،  بديكتاتوريتها 

الديكتاتور  تصيب  التي  النفسية  األمراض  عن  للحديث  تطرق  ثم 

كالرنجسية والبارانويا وغريهام، مشريا إىل شخصية ماكبث/ شكسبري، 

مرة  ارتكبه  أنه  مبا  ولكن  القتل،  يريد  يكن  مل  ماكبث  أن  موضحا 

بالديكتاتورية  فعليه أن يستمر فيه. ويضيف: أغلب من يتسمون 

الحلم بال توقف. وعن  لتحقيق  لديهم رغبة جامحة وطاقة رهيبة 

عامل التذاكر يوضح أنه متّثل دور اإلله وتوهم قدرته عىل اإلماتة 

واإلحياء )قتل الله ورسق بطاقته الشخصية( حقق هدفه/ األلوهية 

الراكب  مجهول(/  )ضد  التهمة  وألصق  الكاملة  الجرمية  وارتكب 

الرغبة  إىل  ذلك  ويرجع  املهمشني،  ماليني  من  واحدا  بصفته  عبده، 

قد  الروح  دامت  ما  ويوضح:  والقتل.  السلطة  وشهوة  الجامحة 

تلوثت مرة، فستستمر يف القتل ألنه يصبح ساعتها مامرسة عادية.

عن  التوتر،  وإزالة  واالسرتخاء  اإلحامء  مترين  بإجراء  ذلك  بعد  قام 

طريق الرقص عىل املوسيقى وهو مترين يقوم به املتدربون بشكل 

فيها  تعرض  للحظة  بالزمن  ليعودوا  بالخيال  يأخذهم  ثم  يومي، 

من  يعذب  أن  فقرر  بالبارانويا  ساعتها  وأحس  ملضايقة،  املتدرب 

السرتجاع  ذهني  عصف  وعمل  العقل  إثارة  وحاول  نفسيا،  ضايقه 

والزمان  واملكان  والشهر  العام  تذكر  هل  تساؤالت،  عرب  اللحظة، 

أن  متدرب  كل  من  وطلب  قلتها،  التي  والجملة  الحرارة  ودرجة 

ويستكمل  بالبارانويا،  ويستمتع  اللذة  بنفس  الجملة  تكرار  يعيد 

أن  ورفض  أحببته  أخرى حول شخص  لحظة  بتذكر  الذاكرة  عصف 

أنا  وجملة  ك.....  أراك  أنا  جملة:  وتكرار  املشاعر،  نفس  يبادلك 

أحتاج منك..... ويختم هذه املجموعة من التدريبات مازحا: علينا 

املشاعر  من  رصيدا  داخلنا  يرتكون  فهم  آذونا  من  كل  نشكر  أن 

لنستخدمه.

ويف ختام اليوم الرابع أجرى تدريبا عن العالقات، حيث يحيك أحد 

املتدربني حكاية حقيقية عن شخص ما رفض أن يعطيه شيئا وأثر 

داخلها،  والشخصيات  الحكايات  بتحليل  فورمان  ويقوم  كثريا،  فيه 

ويقوم  للشخصية،  والالواعي  الواعي  الهدف  أسامه  عام  للكشف 

باختيار مشهد من الحكاية، ويختار متدربا آخر لتجسيد الشخصية 

املشاهد  تطور  حول  والتوجيهات  الكثرية  األسئلة  وبطرح  املضادة، 

والشخصيات.

ينتقل فورمان مبجموعة املتدربني لدراسة سيكولوجية يشري إىل أنها 

أربع  يف  يلخصها  لدراستها،  عاما  تستغرق  قد  جدا  وعميقة  طويلة 

طرق معرفية نستطيع من خاللها أن نتلمس ونرى العامل من حولنا.

والشبق  والعطش  بالجوع  كاإلحساس  املادي  اإلحساس   )1( وهي 

خاللها  من  ميكن  مركبة  ذهنية  عملية  وهو  التفكري،   )2( الجنيس. 

الحدس،   )3( األشياء.  استخدام  من  نتمكن  وبها  يشء  كل  دراسة 

يلمس طفل  كأن  تجربة سابقة،  اعتامدا عىل  اكتسابه  يتم  ما  وهو 

ألن  بحاجه  فليس  سنة   100 بعد  لو  حتى  خطوها  فيعرف  نارا، 

ذهنية.  أنها  ندرك  ال  لكننا  ذهنية  عملية  وهي  ثانية،  النار  يلمس 

)4( املشاعر، وهي تتمثل فيام نحب أو نكره، مضيفا أن االستيعاب 

األول للعامل يكون من خالل املشاعر.

ويوضح أن كل إنسان ميتلك األساليب األربعة لكن بنسب متفاوتة، 

وأنه يف السنوات األوىل من حياة اإلنسان تتطور األساليب املعرفية 

يحاول  التأقلم  شديد  كائن  فاإلنسان  األخرى،  األساليب  من  أكرث 

دامئا تطوير أساليبه الدفاعية املساعدة عىل البقاء، فنحن نتأقلم يك 

نضمن ألنفسنا البقاء مام يغري بالفعل شكل أجسادنا.

ينظر  يجسدها  التي  الشخصية  دراسة  عند  املمثل  إن  ويضيف: 

ومن  األربعة،  األساليب  هذه  من  وبينها،  بينه  واملتنافر  للمشرتك 

استنباطه  يتم  ما  للشخصية سواء من خالل  تاريخ  الرضوري عمل 

وساق  النص،  معطيات  عىل  بناء  املمثل  خيال  من  أو  النص  من 

بني  وقارن  شكسبري،  هاملت  مرسحية  يف  برناردو  شخصية  لذلك 

فعل  بني  الفارق  أن  مضيفا  ونفسه،  بينها  واملتشابه  فيها  املتنافر 

عىل  الحفاظ  نحاول  ال  التمثيل  فعل  يف  أننا  هو  والتأمل  التمثيل 

االتزان، بل هو مجازفات كبرية مع النفس.

مؤكدا  املتدربني،  مبجموعة  سعادته  عن  عرب  الورشة  ختام  ويف 

جدا  طويل  لوقت  يحتاج  تدريسه  يف  يعمل  الذي  املنهج  هذا  أن 

بسيط  بجزء  ولو  استفاد  قد  يكون كل متدرب  أن  لدراسته، ومتنى 

القادم  العام  بأنه سيحرض يف  الورشة، ووعد  أيام  مام عرضه خالل 

الستكامل ما بدأه هنا.

متابعة: عامد علواين

09 ]متابعات [

الطاقة  اكتشاف  الممثل  جايلز فورمان: مهمة 
أحكام إصدار  الكامنة داخله دون 
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10 [

بهذه  سعداء  واألجانب:  العرب 
المتنوعة وبفعالياتها  الدورة 

التجريبي يف عودته الجديدة مكسب كبري، كام تعد هذه الدورة 
املداخالت  ونوعية  الفكرية  الندوات  زخم  حيث  من  متميزة 
عىل  بل  واحدة  ندوة  عىل  يقترص  يعد  فلم  املحاور،  وتنوع 
العروض  يف  تنوع  هناك  أيضا  الفكرية،  املحاور  من  كبري  عدد 
واالحتفاءات  التكرميات  إىل  إضافة  العربية،  األقطار  جميع  من 
اختيار موضوعي، والفضل  املتنوعة واملستحقة، فهي قامئة عىل 

يرجع إىل إدارة املهرجان الحكيمة. 
الكثري  هناك  إن  تونس:  من  مديوين  محمد  الدكتور  قال  بينام 
لتطوره،  وإمنا  فحسب  املهرجان  لنجاح  ليس  املؤرشات  من 
كبريا  كان شاغال  وإمنا  الصدفة  باب  ليست من  املهرجان  فنشأة 
ملنظميه، وهو يفتح آفاقا جديدة للمرسحيني عىل عوامل املرسح 
وفنون الفرجة يف العامل، وذلك ليغري السنن التي أصبحت بشكل 
العام  وهذا  وآفاقه،  املرسح  إمكانيات  من  تحد  األشكال  من 
متيز  إىل  باإلضافة  عروض  من  يقدم  فيام  بالتنوع  الدورة  تتميز 

األطروحات الفكرية. 
فاعلية  املهرجان  العراق:  من  عابد  بن  ماجد  الدكتور  قال  بينام 
أسعدين  وقد  الفن،  قلعة  فمرص  العربية،  البلدان  لكل  هامة 
إىل  باإلضافة  شابة،  طاقات  يحويه من  مبا  االفتتاح  للغاية حفل 
أن املهرجان منظم بشكل جيد واملهرجان التجريبي ألقى الضوء 

من  الدورة  هذه  يف  التطوير  موضوع  الرتكيز عىل  وقد الحظت 
سامح  الدكتور  األستاذ  كلمة  من  ابتداء  االفتتاح  حفل  خالل 
متميزا  كان  الذي  االفتتاح  عرض  إىل  املهرجان  رئيس  مهران 

بشكل كبري. 
بتنظيم  أقوم  براجز:  وييل  البلغاري  واملدرب  املمثل  قال  بينام 
املهرجان ألنني مهتم  بلغاريا، وسعيد بحضور  مهرجان دويل يف 
باملرسح العريب وما يقدمه وأهم تطوراته، وقد قدمت أكرث من 

ورشة يف أكرث من دولة. 
يشء  فكل  عاٍل،  مستوى  عىل  املهرجان  يف  التنظيم  وأضاف: 
منظم بعناية، وكنت أمتنى إقامة مساحة لعمل حفالت يتبادل 
بها املرسحيون التعرف عىل الثقافات األخرى، فهو يشء رضوري 
للغاية، واليشء املميز يف املهرجان وجود كتاب جدد وهو يشء 

هام لكرس الحاجز التقليدي للكتابات. 
وعن الرقص ولغة الجسد، أشار إىل أن لغة الجسد أصبحت أكرث 
أهمية من لغة الحديث، واملرسح اآلن أصبح يسلط الضوء عىل 

الكثري من املشكالت االجتامعية. 

الفكرية الندوات  زخم 
املهرجان  املغرب:  من  يارس  بن  الواحد  عبد  الدكتور  وقال 

التجرييب  للمسرح  القاهرة  مهرجان  دورة  اختتمت 
وأجمع  له،  الفضي  اليوبيل  في  والمعاصر 
هذه  تمزي  على  واألجانب  العرب  المسرحيون 
والمحاور  الورش  بني  فعالياته  تنوعت  اليت  الدورة 
على  وأجمعوا  المسرحية،  والعروض  الفكرية 
كل  على  نافذة  من  يمثله  لما  المهرجان  أهمية 
تطوير  في  التجرييب  وألهمية  جديد.  هو  ما 
لمجموعة  رأي  استطالع  بعمل  قمنا  المسرح، 
ما  أهم  حول  واألجانب  العرب  المسرحيني  من 
والعروض  التنظيم  حيث  من  الدورة  هذه  يمزي 
التجرييب  المهرجان  أهمية  وما  والفعاليات 
للمسرح. بالنسبة 

رنا رأفت

التجريبي هو  السوري أسعد فضة: مهرجان املرسح  النجم  قال 
دورة  تابعت  وقد  العرب،  املرسحيني  ذاكرة  يف  يحيا  مهرجان 
يف  ميزة  أهم  إن  والحقيقة،  املايض.  العام  التجريبي  املهرجان 
املجاالت،  الشباب يف كل  االعتامد عىل عنرص  الدورة هي  هذه 
هو  واألهم  للغاية،  عاٍل  مستوى  عىل  فهو  التنظيم،  وجودة 
عنوان  مع  تتناسب  وعاملية  عربية  أعامل  تقديم  عىل  اإلرصار 
التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  وهو  املهرجان 
العاملني يف  قبل  كبريا من  أن هناك جهدا  يعني  واملعارص، هذا 
هذا املهرجان لرصد حركة املرسح يف العامل عربيا وعامليا، وهذا 

يحتاج إىل جهد استثنايئ. 

والمعاصر: التجرييب  للمهرجان  الفضي  اليوبيل  دورة  في 

أصبح فخرا  بل  لم يعد مصريا فقط  المهرجان 

المهرجان يمزي  الجيد أهم ما  التنظيم 

أيضا للعرب 

تحقيق
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متميزين للغاية وبقية العروض جيدة. 

متكاملة صورة   
بينام قال املخرج والفنان جورج روتشا من الربازيل: هذه املرة 
األوىل يل يف مرص ومل يسبق يل أن شاهدت املرسح املرصي وكان 
من املهم أن أقوم مبقارنة بني ما نقدمه يف الربازيل وما يقدم يف 
املرسح املرصي، ومن املميز يف املهرجان أنه يعطي صورة كاملة 
مختلفة  بلدان  من  عروض  تقديم  خالل  من  التجريب  لفكرة 
مختلفة  أنواعا  تناقش  فكرية  ومحاور  ندوات  عمل  إىل  إضافة 

من املرسح، وهو يشء بالغ األهمية.
املهرجان  يعد  العراق:  من  رياض موىس سكران  الدكتور  وقال   
تتيح  تجربة  وهي  العرب،  للمرسحيني  حقيقة  نافذة  التجربيي 
عرب  اآلخر  ثقافة  عىل  االنفتاح  خالل  من  الثقافات  لحوار  فضاء 
الفضاء  ذلك  وعرب  الفكرية  الندوات  وعرب  املرسحية  التجارب 
األفكار  لتتالقح  طيبة  فرصة  وهي  اآلخر،  عىل  ينفتح  الذي 
ومهرجان  للحياة،  القادم  املشهد  صناعة  أجل  من  وتتالقى 
فارقة،  عالمة  مثل  واملعارص  التجريبي  للمرسح  القاهرة 
البلدان  كل  يف  واملرسحيني  والفنانني  املثقفني  قبلة  فالقاهرة 
مرحلة  مرحلتني؛  عن  نتحدث  أصبحنا  أننا  وأعتقد  العربية. 
التجريبي  فبعد  التجربيي،  بعد  ما  ومرحلة  التجريبي  قبل  ما 
العريب  املرسحي  ما جعل  نقلة كبرية وهو  العريب  املرسح  انتقل 
جديدة،  وفضاءات  آفاق  ويف  التجريب  غامر  يف  ويدخل  يتجرأ 
يف النص املرسحي واإلخراج وتقنيات املرسح، فقد قام املهرجان 

التجريبي برسم الخارطة املرسحية العربية بشكل جديد.
الدويل  القاهرة  مهرجان  يعد  خمران:  الجابر  عبد  املخرج  وقال 
املرسحية  املنصات  من  واحدا  والتجريبي  املعارص  للمرسح 
مبختلف  الركح  وفناين  للمرسحيني  تتيح  التي  والدولية  العربية 
وللجمهور  املرسحي  العرض  بصناعة  املهتمني  ولكل  تخصصاتهم 
املهتم، باالطالع عىل آخر املنجزات املرسحية والتأمل يف األفكار 
البلدان  مختلف  من  والعقول  املواهب  بها  تجود  التي  النقدية 
هذا  فعاليات  ضمن  القاهرة  يف  إننا  أضاف:  والجنسيات. 
املهرجان، نكون أمام مرايا إبداعية تعكسنا وتعكس اآلخر أمام 
هذا التفاعل الجاميل، والتناسج الفكري يجعلنا نلج منطقة ثالثة 
الذوات  فيه  تتفاعل  فضاء  داخل  إننا  اآلخر،  وحيز  حيزنا  غري 
القاهرة  مدينة  يف  املهرجان  يخلق  ما  وبقدر  والرؤى.  واألفكار 
مختربا لتبادل الخربات الفنية، وطرح األسئلة الجاملية هو أيضا 
ورشة الختبار أسئلة الجسد والروح واملجتمع بتصوراته الفكرية 
تجمع  فالقاهرة  واالجتامعية.  االقتصادية  ومشكالته  والسياسية 
يف  وتبلورها  والتجارب  واألفكار  واألحاسيس  والقلوب  العقول 
التفكري  والجامل ويساهم يف  املعنى  ينتج  اآلن/ هنا  زماين  حيز 

بالحارض والعمل عىل صناعة مستقبل أفضل. 
الذين  والباحثني  والفنانني  والنقاد  املرسحيني  لكل  تحية 
مهرجان  عنوانها  متوهجة  مرسحية  حالة  خلق  يف  يساهمون 

القاهرة الدويل للمرسح التجريبي واملعارص. 

المهرجان العرب  يدعم  أن  أتمىن 
وقال الدكتور عبد الكريم خنجر الدكتور باملعهد العايل للفنون 
الدفعة  مبثابة  فهو  العريب  املرسح  دعم  املهرجان  املرسحية: 
وقد  الدولية،  املهرجانات  يضاهي  مهرجان  وهو  للمرسحيني 
الصعبة،  الظروف  رغم  الجيد  بالتنظيم  الدورة  هذه  متيزت 
املهرجان  دعم  يتم  أن  وأمتنى  والثقافة،  الفن  قلعة  هي  فمرص 

من كل الدول العربية. 
أصبح  املهرجان  مصطفى:  خليل  زيد  األردين  املخرج  قال  فيام 
كان  استحقاق  فهو  كبريا،  تعد رشفا  فيه  واملشاركة  فارقة  عالمة 
مرصيا يف البداية ثم أصبح عربيا ثم دوليا، فال أعتقد أن املشهد 
التجريبي.  املرسحي يسري بشكل صحيح يف ظل غياب املهرجان 
والحقيقة، إن فرتة توقفه لعدة سنوات أثرت عىل املرسح العريب 
بشكل كبري ولكن عودته كانت ميمونة، حيث عاد مستفيدا من 
املهرجان  أن  السابقة، وأعتقد  الدورات  التي حدثت يف  أخطائه 
التنظيم  مستوى  وعىل  الفني  املستوى  عىل  كبري  تصاعد  يف 
تطور  فهناك  املعريف،  املستوى  عىل  التطور  وحجم  واإلدارة 
يف  الفنيون  يقدمها  التي  للمساندة  باإلضافة  العرض،  دور  يف 

املسارح حتى تخرج العروض بشكل جيد. 

من أساتذة كبار يف املرسح، وبحوث رصينة، وهناك تطور هائل 
الفعاليات  عليها  تقام  مسارح   10 فهناك  بذلت،  كبرية  وجهود 
والندوات حقيقة  الفكرية  والحلقات  التنظيم  دقة  إىل  باإلضافة 

وذات فاعلية كبرية.
التجريبي  املهرجان  إن  موسايف  مارجان  الكندية  الفنانة  وقالت 
تبادل  يحويه من  ملا  األهمية  ذات  الكربى  املهرجانات  يعد من 
فعالياته  يف  التنوع  هو  املهرجان  يف  واملميز  املختلفة،  للخربات 
التي ال تقترص فقط عىل تقديم عروض ولكنه يقوم بعمل ورش 
وتستعني إدارته مبجموعة من املدربني العامليني، وهو يشء جيد 
للغاية بالنسبة للشباب املرسحي الذي يريد أن يصقل موهبته. 

أضافت: التنظيم جيد بشكل كبري ولكن هناك بعض التأخري يف 
عرضني  شاهدت  لقد  للعروض  وبالنسبة  الفعاليات.  بعض  بدء 

ونرى كل  نحتك  يجعلنا  ما  تجارب مرسحية مختلفة، وهو  عىل 
عامي  املهرجان  يف  تواجدت  أن  يل  سبق  وقد  جديد،  هو  ما 
2007، 2008 ووجهة نظري أن املهرجان يف تطور كبري. وأمتنى 
للمهرجان دوام التوفيق والكشف عن تجارب مرسحية مختلفة. 

*التجريب وتحفيز املرسح العادي
من  أكرث  له  مرسحي  كاتب  وهو  العراق،  من  املاجدي  خزعل 
مهرجان  إن  كمؤلف،  نظره  وجهة  من  يقول  عمال مرسحيا،   35
املهرجانات  أهم  أحد  واملعارص  التجريبي  للمرسح  القاهرة 
الدولية، وذلك بعد أن استطاع أن يسري بخطوات عميقة مسرية 
يعتمد  فهو  للمهرجان  للغاية  قوي  حضور  وهناك  عاما،   25
املرسح  يحفز  ما  وهو  التجريب،  هام:  للغاية  مهمني  شيئني 
أكادميية  دراسات  فهناك  أكادميي،  نفسه  الوقت  ويف  العادي، 

اآلخر بثقافة  لالحتكاك  نافذة مصرية مهمة 

تحقيق
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جيدة  فكرة  عروضنا  تقديم  إعادة 
المهرجان جمهور  ذاكرة  لتنشيط 

املوسيقية  والرؤية  عجمي،  لنعيمة  واألزياء  فهمي،  ملحيي 
عرض  »مخرج  وأوضح  املمثلني.  تغيري  تم  يف حني  رشاد،  لكامل 
الطوق واألسورة« أن العقبات التي واجهته هي أن املمثلني أدوا 
املناسب  بالقدر  يكونوا  مل  الزمن  وبحكم  22 سنة  أدوارهم من 
ولكن  مناسبا  كان  وبعضهم  الحايل،  الوقت  هذا  يف  لتقدميها 
ظروفه حالت بينه ومشاركته. أضاف: ولكن تغلبنا عليها مبمثلني 
التي قدمت من قبل،  الفنية  الرؤية  جدد، مع االحتفاظ بنفس 
ما  وهو  للمهرجان،  العروض  إعادة  من  الغرض  هو  هذا  ألن 
حد  إىل  هي  كام  الفنية  الرؤية  إعادة  عىل  تركيزا  هناك  يجعل 

بعيد، رغم وجود اختالفات ولكنها اختالفات ليست جوهرية.
واجهته  التي  الصعوبات  من  أن  املنعم  عبد  نارص  وكشف 
عام  تصويره  يتم  مل  واألسورة«  »الطوق  عرض  أن  هي  كمخرج 
مرسح  خشبات  عىل  يعتمد  ألنه  التصوير  لصعوبة   1996
شاقا  عمال  تصويره  يكون  بالتايل  ومتعارضة،  ومتقابلة  متعددة 
واعتمدنا  نصوره،  أن  نوفق يف  فلم  الكامريا،  لزويا  بالنسبة  جدا 
عىل الذاكرة رغم كل هذا الزمن، ونعتمد عىل النص الذي كتبة 

الدكتور سامح مهران عن رائعة يحيى الطاهر عبد الله. 

واألسورة الطوق 
عرض  مخرج  املنعم  عبد  نارص  القدير  املخرج  أكد  البداية،  يف 
التي  املرصية  العروض  تقديم  فكرة  أن  واألسورة”  “الطوق 
التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  شاركت من قبل يف مهرجان 
واملعارص لتكرم وتشارك يف اليوبيل الفيض للمهرجان، هي فكرة 
ذكية جدا ألنها تعيد ذاكرة املهرجان، حيث اختريت وفق معيار 
محدد وهي العروض التي حصلت عىل جوائز من املهرجان عىل 
مدار دوراته السابقة يف الـ24 دورة السابقة، حيث حصل عرض 
»الطوق واألسورة« عام 1996 عىل جائزة أفضل إخراج، وكانت 
بعد 8 دورات  املهرجان  أول جائزة كربى تحصل عليها مرص يف 

سبقت حصولنا عىل هذه الجائزة.
وأشار عبد املنعم إىل أنه كانت هناك حالة من الفرح والبهجة 
بحصول عرض »الطوق واألسورة« عىل هذه الجائزة ألنها األوىل 
يف عمر وتاريخ املهرجان، مشريا إىل أن فكرة إعادة العرض بعد 
فمؤكد  اليشء،  بعض  مربكة  العرض  عمر  عىل  مرت  سنة   22
العنارص  عىل  الحفاظ  تم  ذلك  رغم  ولكن  اختلفوا،  املمثلني  أن 
الديكور  عام 1996 وهي  العرض  بتقديم  قامت  التي  األساسية 

مهرجان  تأسيس  من  سنة   25 مرور  بعد 
والمعاصر،  التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة 
أبرز  إعادة  بفكرة  المهرجان  إدارة  خرجت 
دوراته  في  شاركت  اليت  المسرحية  العروض 
خالل  من  لمصر  جوائز  على  وحصلت  السابقة 
واألسورة«  »الطوق  عروض  وهي  مشاركتها، 
سادة«  و»قهوة  المنعم،  عبد  ناصر  للمخرج 
والدير«  صفية  و»خاليت  جالل،  خالد  للمخرج 
في  و»كالم  إبراهيم،  مرسي  محمد  للمخرج 
األمر  وهو  الرازق،  عبد  ريهام  للمخرجة  سري« 
الجميع. من  وترحيبا  اهتماما  القى  الذي 
المعادة،  العروض  بمخرجي  التقت  “مسرحنا” 
هذه  تقديم  إعادة  أهمية  حول  وناقشتهم 
من  هذا  يمثله  وما  بالمهرجان،  العروض 
للمسرح  الدولي  القاهرة  بمهرجان  تكريم 
تقديمها  يتم  وكيف  والمعاصر..  التجرييب 
وما  وعرضها،  لتحضريها  المبذول  والجهد 
للعرض،  التحضري  في  صعوبات  من  واجهتهم 
لهم. الجمهور  واستقبال 

محمد خضري

الذهيب: يوبيله  في  التجرييب  المعادة«  »العروض  مخرجو 

إعادة »قهوة سادة«  خالد جالل: حرصت على 

المنعم: »الطوق واألسورة« حصل على أفضل  ناصر عبد 

السابقني بنجومها 

المهرجان لمصر في  أول جائزة كربى  إخراج وهي 

متابعات
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صفية والدير«، إن إعادة العرض باملهرجان يعد تكرميا للعرض، 

مشكالت  أي  تواجهنا  ومل  للعرض  التجهيز  تم  أنه  إىل  مشريا 

أزمة  تواجهنا  ومل  للفنون،  الهناجر  مركز  مرسح  عىل  وعرضنا 

ممثلني ألن اإلسكندرية مليئة باملمثلني، ومبجرد أن علمنا بإعادة 

العرض تواصلت مع املمثلني وتوفر من توفر واعتذر عدد قليل 

لسفره خارج مرص، واستعضنا عن البقية، وبالتايل خرج العرض 

بشكل بسيط والقى ترحابا من الجمهور. 

الفيض  اليوبيل  احتفال  ضمن  العرض  إعادة  أن  مريس  وأوضح 

الحائز عىل جائزة أفضل عمل  العرض  التجريبي ألنه  للمهرجان 

معد  مرسحي  نص  أفضل  وجائزة   2008 يف  باملهرجان  جامعي 

سنوات   10 منذ  إنه  وقال   .2018 للمرسح  القومي  باملهرجان 

حتى  التجريبي  املهرجان  يف  أشارك  أن  حلم  يل  بالنسبة  كان 

أن  العرض  يف  كان  من  كل  بجهود  أراد  وربنا  الهامش،  عىل  لو 

عرض  مع  الرسمية  باملسابقة  املرصي  للمرسح  ممثال  يكون 

“قهوة سادة”، ثم أراد الله أن نفوز بجائزة أفضل عمل جامعي 

 ٦ عىل  تسابق  يف  وعربية  أجنبية  دولة   25 مبشاركة  باملهرجان 

جوائز فقط وقتها. 

وذكر أن الفضل يف هذا االختيار يعود إىل أبطال العرض القديم 

العام،  هذا  وجودهم  عدم  يف  مختلفة  ظروف  حالت  الذين 

وهم: إبراهيم مريس وسناء مشمش ومحمد خميس وآرس عبد 

الوهاب ومحمد أمني وعبري عيل وأحمد بسيوين ومحمد فاروق 

باإلضافة ألحمد عسكر  السيد ودنيا عزيز،  وناهد  نبيل  وهشام 

ووصال عبد العزيز املوجودين بالعرض حتى اآلن.

سري في  كالم 
يف  »كالم  عرض  مخرجة  الرازق  عبد  ريهام  املخرجة  قالت  فيام 

رسي«، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن إعادة العرض 

عىل مرسح الغد يف اليوبيل الفيض للمهرجان ميثل لنا شيئا مهام 

يتغري،  مل  العمل  فريق  أن  وخصوصا  كثرية،  وذكريات  حياتنا  يف 

ومبجرد االتصال بهم مل يرتددوا يف املشاركة. وأشارت ريهام، إىل 

أنه مل تواجهها أي مشكالت تتعلق بالتجهيز مرة أخرى للعرض، 

من  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  قبل  من  اهتامما  القت  وإنها 

الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  الدكتور  من  مستمرة  متابعة  خالل 

واملخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة واملخرج عادل حسان 

مدير عام إدارة املرسح حيث يلبون أي متطلبات ويعملون عىل 

تسهيل كل اإلجراءات.

نجوم  بها  املعادة  العروض  أغلب  أن  إىل  مشريا   ،2008 عام  يف 
الوحيدة  املرسحية  هي  سادة«  »قهوة  مرسحية  لكن  اعتذروا 
التي حرصت عىل أن تعرض بكل نجومها، ولو مل يتوفر نجومها 

ملا كنت أعدت عرضها، ونجوم العرض كلهم شاركوا.
التحضري إلعادة  وأشار جالل إىل أنه مل تواجهنا أي صعوبات يف 
أساطري  أن عرض »قهوة سادة« أسطورة من  العرض، وخصوصا 
أن  القومي  املرسح  واستطاع  املاضية،  سنة  الـ30  املرسح خالل 

يستوعب عددا كبريا من الجمهور.

والدير صفية  خاليت 
وقال املخرج الشاب محمد مريس إبراهيم مخرج عرض »خالتي 

تابع: نعتمد عىل ذاكرتنا من ناحية وعىل ما تستطيع أن تكونه 
بها ويف  نستفيد  أن  نستطيع  ذاكرة  الفوتوغرافية من  الصور  لنا 
الوقت نفسه كان هناك حالة من التغيري أو االختالف يف بعض 

املناطق البسيطة.

سادة قهوة 
ومخرج  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  وقال 
عرض  إعادة  طلبت  املهرجان  إدارة  إن  سادة«،  »قهوة  عرض 
الفيض  باليوبيل  الحتفالها  يومني  ملدة  سادة«  »قهوة  مرسحية 
خالل  كربى  بجوائز  فازت  التي  العروض  وكذلك  للمهرجان، 
اإلخراج  بجائزة  فزت  أن  سبق  السابقة، حيث  املهرجان  دورات 

إعادة تقديم »كالم فى  الرازق:  ريهام عبد 
الجميلة  بوابة ذكرياتنا  يفتح  سري« 

متابعات
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المسرح  شروط  أحد  هو  التجريب  أمني:  دينا 
بالتجريب إال  والتقدم  التطور  من  نتمكن  ولن 

والمعاصر:  التجرييب  المهرجان  مدير 

هذا  المهرجان  تجهزيات  كانت  كيف  بداية   -   
دورة  هي  الحالية  دورته  أن  خصوصا  العام 

للمهرجان؟ الفضي  اليوبيل 
مختلفا  العام  هذا  املهرجان  ليكون  جهدنا  أقىص  بذلنا  لقد 
ومميزا مبرور 25 سنة عىل انطالقه، وكنا نأمل أن تكون انطالقة 
لضيق  نظرا  ولكن  الصيف،  بداية  يف  جدا  الخاصة  الدورة  هذه 
الوقت بدأنا يف شهر يونيو بورش العرائس من سويرسا، وورشة 
أزياء من إنجلرتا وورشة دكتور جامل ياقوت من مرص، باإلضافة 
تسجيالت  عرضنا  كام  املهرجان،  ذاكرة  إلحياء  ندوات  إقامة  إىل 
السابقة،  املهرجان  سنوات  خالل  يف  التقديم  لها  سبق  لعروض 
وما زلنا نأمل بعد انتهاء املهرجان يف استكامل الندوات والورش.

 
معايري  هي  ما  المصرية  للعروض  بالنسبة   -
في  عددها  يزيد  أن  يمكن  وهل  اختيارها 

القادمة؟ الدوارت 
املرصية  للعروض  اختيارنا  يف  مختلفة  السنة  هذه  كانت  لقد 
التي  املرصية  العروض  من  مجموعة  اختيار  تم  فقد  تحديدا، 
)الطوق  مثل  السابقة  السنوات  يف  املهرجان  بجوائز  فازت 
يف  كالم   _ سادة  قهوة   _ والدير  صفية  وخالتي   _ واألسورة 
رسي(، وقد تم اختيارها وإعادة تقدميها احتفاال مبرور 25 عاما 
عىل انطالق املهرجان، أما بالنسبة للعروض الفائزة يف املهرجان 
القومي للمرسح املرصي، فمشاركتها تلقائية ألن الئحة املهرجان 

تلزمنا باختيار العروض التي حصلت عىل جائزة القومي.

القاهرة  مهرجان  دورة  كانت 
التجرييب  للمسرح  الدولي 
دورة  العام  هذا  والمعاصر 
الحتفال  نظرا  الخصوصية،  شديدة 
على  عاما   25 بمرور  المهرجان 
»مسرحنا«  حرصت  لذا  إنشائه، 
المهرجان  إدارة  مع  التواصل  على 
هذه  كواليس  على  والتعرف 
إجابات  عن  والبحث  الدورة، 
فعاليات  عن  البعض  الستفسارات 
الفضي،  يوبيله  في  المهرجان 
»مسرحنا«  التقت  إدارته،  وأسلوب 
المهرجان  مدير  أمني  دينا  د.  بـ 
الحوار. هذا  معها  لنا  وكان 

حوار: أرزاق رمضان

للموقف  المهرجان دون إدراك  البعض على  يزعجين هجوم 
بأجمل صورة المهرجان  نتكاتف إلظهار  أن  أتمىن  وكنت 
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حتى  الطريقة  لهذه  لجأنا  هنا  ومن  بالورش  للمدربني  مناسبة 

نتمكن من إقامة ورش تفيد املرسحيني يف مرص وتويف من خاللها 

ما  فكل  ربحي  أي هدف  ذلك  وراء  من  يكن  ومل  املدرب،  أجر 

نطمح به هو تحقيق إفادة للحركة املرسحية يف مرص من خالل 

 – أمريكا  )سفارة  مثل  من  جيدا  دعام  نتلقى  ونحن  املهرجان، 

خالل  ومن  للمرسح(  العربية  والهيئة   – أي  يت  أي   – وسويرسا 

الورش  منها  باملهرجان  كثرية  متطلبات  دعم  يتم  مساعدتهم 

واملدربون.

بإقامة  تسمح  ال  المهرجان  مزيانية  وهل   -  
مادي؟ مقابل  دون  الورش  جميع 

 - الورش التي تقام قبل بدء املهرجان ال تسمح بدعمها بشكل 

أمر خارج  املهرجان، وهذا  ميزانية  تقام قبل رصف  مجاين ألنها 

فعاليات  أثناء  تقام  الذي  للورش  بالنسبة  أما  إرادتنا،  عن 

املهرجان فهي ورش مجانية بال مقابل وتحظى بكامل الدعم من 

قبل املهرجان.

مع  والتواصل  المهرجان  دعاية  عن  وماذا   -  
ميديا؟ السوشيال  خالل  من  فعالياته 

منلك صفحة خاصة للمهرجان ويتوىل اإلرشاف عليها متخصصون 

وتواصل  كبري  تفاعل  عليها  ويوجد  ميديا،  السوشيال  مجال  يف 

نجتهد  ونحن  كثرية،  واستفسارات  وأسئلة  الشباب  من  مستمر 

بصدر رحب للتواصل مع الجمهور والرد عىل جميع التساؤالت.

المسرح  في  التجريب  هل  نظرك  وجهة  من   - 
في  المسرحية  الحركة  على  باإليجاب  أثر 

مصر؟  
التجريب هو سنة حياة املرسح ولن نتمكن من التطور والتقدم 

تقديم  نستطيع  لن  تجريب  فبدون  بالتجريب،  إال  املرسح  يف 

التجريب حتى  ندعم  أن  واجبنا  رؤية مستقبلية ملرسحنا، فمن 

نستطيع رؤية االتجاه األمثل لتطوير الحركة املرسحية يف مرص، 

فنحن باعتبارنا مرسحيني لن نستطيع استخدام القوالب القدمية 

الكالسيكية كام هي، ألن ذلك يؤدي إىل انتهاء املرسح؛ لذا أرى 

أن التجريب أمر أساسس ومهم لنجاح الحركة املرسحية.

والحركة  للمهرجان  تتمنينه  الذي  ما   -  
القادمة؟ الفرتة  خالل  مصر  في  المسرحية 

الورش  يف  املدربني  من  عدد  أكرب  لنوفر  امليزانية  زيادة  أمتنى 

أكرث  فرق  استقبال  من  أيضا  نتمكن  وليك  باملهرجان،  الخاصة 

واستضافة ورش عاملية ألن هذا املهرجان ميثل مرص ومن واجبنا 

لها أن يقام بشكل متميز كل عام. فدولة كبرية مثل مرص تعترب 

واملرسحي  الفني  املجال  يف  خربة  وأكرثها  العربية  الدول  أكرب 

العريب  القطر  يف  املرسحية  للحركة  الجديد  إضافة  عىل  قادرة 

وأيضا عىل املستوى املحيل يف شتى أقاليم الجمهورية.

دورة  في  مشكالت  واجهتكم  هل  وأخريا   -  
العام؟ هذا  المهرجان 

قوي  بشكل  املهرجان  عىل  البعض  هجوم  هو  يزعجني  ما  أكرث 

يف  جميعا  نتكاتف  أن  أمتنى  وكنت  للموقف،  إدراك  دون  من 

للجهد  تقدير  هناك  يكون  وأن  صورة  بأجمل  املهرجان  إظهار 

انتهاء كل دورة،  املهرجان، فنحن مبجرد  إدارة  قبل  املبذول من 

ونرصد  القادم،  العام  دورة  تجهيزات  عىل  العمل  يف  فورا  نبدأ 

املهرجان  تطوير  ونحاول  املنتهية  الدورة  وسلبيات  إيجابيات 

بشكل دائم يف كل جوانبه.

وإقامتهم  كثريا الستضافتهم  سيكلفنا  ولكن هذا  جانج(،  )ومان 
أن  أمتنى  ولكنني  محرتفون،  ألنهم  كبري  أجر  عىل  وحصولهم 
ندرس هذا األمر يف املستقبل وأن يتم استضافة عروض متميزة 
وليس  مرص  وأقاليم  محافظات  بها  نجوب  وأن  أطول  ملدة 

العاصمة فقط.

تم  كيف  للمهرجان  التابعة  للورش  بالنسبة   -  
اليت  األهداف  هي  وما  المدربني؟  اختيار 

الورش؟ هذه  من  المهرجان  إدارة  ترجوها 
فخورة  وأنا  اإليجابية،  املهرجان  عنارص  أهم  من  الورش  أعترب 
جدا أنني املسئولة عنها؛ لذا أبذل أقىص جهودي فيها بكل تفاٍن 
للمجتمع  عامة  خدمة  هي  للمهرجان  بالنسبة  فالورش  وحب، 
ألكرث  املجال  لفتح  خاللها  من  نسعى  فنحن  واملرسح،  الفني 
عىل  لينفتحوا  والهواة  واملحرتفني  الشباب  املرسحيني  من  عدد 
والجديدة، كام نسعى  املعارصة  املرسحية  والحركات  التكنيكات 
منها  مختلفة  ومدارس مرسحية  بالد  من  الورش  تكون  أن  أيضا 
الثقافات  واختالف  فتعدد  واملجر،  وأملانيا  وسويرسا  بريطانيا 
لكل  واالستفادة  الرثاء  من  نوعا  يخلق  املناهج  واختالف 
املتدربني، كٍل يف املجال الذي يحبه ويريد أن ينمي قدراته فيه، 
أزياء  تصميم   – مرسحية  كتابة   – متثيل   – درامي  )رقص  مثل 
املرسح  فروع  جميع  تكون  أن  عىل  نحرص  فنحن  عرائس(   –

موجودة يف هذه الورش.
 

على  الشباب  المسرحيني  بعض  علق   -    
بأنها  المهرجان  ورش  لبعض  المادي  المقابل 

ذلك؟ في  رأيك  فما  باهظة 
أجور  بتوفري  تسمح  وال  املهرجان محدودة  ميزانية  بكل وضوح 

والعربية  األجنبية  العروض  اختيار  تم  كيف   -  
في  السياسية  األسباب  بعض  هناك  وهل 

اختيارها؟
يف  إطالقا  سياسية  معايري  لها  ليس  العاملية  للعروض  بالنسبة 
االختيار، واختيارنا لها اختيار فني بحت، فنحن كإدارة مهرجان 
بحجم وقيمة التجريبي واملعارص دامئا نسعى لتقديم كل ما هو 

جديد، كام نسعى الختيار فرق جديدة من بالد جديدة.
العروض  اختيارات  في  الجديد  هو  وما   -  

العام؟ هذا  األجنبية 
يخص  فيام  إلنجازها  سعينا  التي  الجديدة  الخطوات  أهم  من 
لدولة  اختيارنا  هو  العام،  هذا  والعروض  الدول  اختيارات 
جانج(  )ومان  عرضني  لتقدم  للمهرجان  رشف  كضيف  سويرسا 
الثاين )جوي واي(  وهو عبارة عن عرض مايم وماسك والعرض 
دولة  اشكر  أن  أود  لذا  املتميزة؛  السويرسية  العروض  وهو من 
اليوبيل  يف  باملشاركة  للمهرجان  ودعمها  لنا  لترشيفها  سويرسا 
املشاركة  والعروض  الدول  يف  كبري  تنوع  هناك  أيضا  الفيض، 
وهناك عروض كبرية وأخرى صغرية لتكون هذه الدورة بانوراما 
واسعة ألغلب العروض املرسحية املتميزة يف أكرث من دولة من 

الدول املشاركة.

أن  يمكن  المشاركة  األجنبية  العروض  هل   -
داخل  للعرض  منها  المتمزي  استضافة  يتم 

المهرجان؟ بعد  ليلة  من  أكرث  مصر 
توافر  لتوافره  يجب  األمر  هذا  ولكن  ذلك  يحدث  أن  أمتنى   -  
األمر، خصوصا  بهذا  تويف  ميزانية  نحصل عىل  ال  ونحن  ميزانية 
أن هناك عروضا كثرية يف هذه الدورة تستحق العرض يف مرص 
مرتني  عرضها  أمتنى  التي  العروض  أكرث  فمن  ليلة،  من  ألكرث 

الفين  للمجتمع  الورش كخدمة عامة  المهرجان يقدم 
بمدارس مسرحية مختلفة لالستعانة  والمسرحي.. ونسعى 
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تنطلق فاعليات مهرجان “كلباء للمرسحيات القصرية” ىف دورته السابعة، 
 30 حتى  أيام  خمسة  ملدة  ويستمر  سبتمرب،   26 القادم  األربعاء  يوم 
عىل  للمهرجان  املصاحبة  والفاعليات  املرسحيات  وتقدم  الجاري،  سبتمرب 

مرسح املركز الثقايف مبدينة كلباء ــ التابعة إلمارة الشارقة ــ . 

الدورة  بهذه  المشاركة  والعروض  المشاهدة  لجنة 
املهرجان  يف  املشاركة  املرسحية  األعامل  مبعاينة  املشاهدة  لجنة  إنتهت 
الجديدة، بعد منافسة  الدورة  واختارت 10 عروض للمنافسة عىل جوائز 
و  سامل  إبراهيم  من  اللجنة  وتكونت  للمشاركة،  تقدمت  عرضاً   20 بني 

عبدالله مسعود و يوسف البحري . 
والعروض التى ستتنافس يف هذه الدورة هى “الطاعون” للمخرج سعيد 
العربة”  “يف  و  كامو،  البري  للفرنيس  طوارئ”  “حالة  نص  عن  و  الهرش 
للبولندي  “الصورة”  و  املغني،  يوسف  وإخراج  آداموف  آرثور  للفرنيس 
للمخرج محمد  بدر و “حالة طوارئ”  سيالفومري مروجيك  وإخراج دينا 
ساي  ادموند  الفرنيس  للكاتب  “صديق”  و  كامو،  ألبري  وتأليف  الحنطويب 
والكاتب  بيشو  عيل  للمخرج  الريح”  يف  “ناس  و  حاجي،  محمد  وإخراج 
االمرييك وليم أنج، و “روميو وجوليت” للمخرجة شمسة النقبي وتأليف 
أحمد  للمخرج  جابر”  اململوك  “رأس  و  وليم شكسبري،  الربيطاين  للكاتب 
و“شيلوك  ونوس،  الله  سعد  السوري  الكاتب  وتأليف  راشد  عبدالله 
البندقية”  للمخرج رامي مجدي عن مرسحية “تاجر  السوداء”  والعاصفة 
باترياجا  درماسينا  السريناليك  للكاتب  واملقعد”  و“األعمى  لـشكسبري، 

وإخراج آمنة النقبي .

الدورة  هذه  في  جديدة  مالحظات 
بفاعليات  للمشاركة  البارزة  النسائية  املشاركة  الدورة  هذه  املالحظ  ومن 
باملهرجان  املشاركة  عىل  للمنافسة  مخرجات  سبعة  وتقدمت  املهرجان، 
وهام  السبعة  العروض  من  عروض  ثالثة  املشاهدة  لجنة  واختارت 
أربعة  يشارك  كام  وجولييت”،  “روميو  و  املقعد”  “األعمى  و  “الصورة” 
مخرجني ألول مرة للمنافسة عىل جوائز املهرجان وهم عىل حسن بشوه، 

و محمد عىل يوسف، ومحمد الحنطويب و يوسف املغنى .
و يشار إىل أن جميع املخرجني املتقدمني للمشاركة خضعوا سابقا لربنامج 

الفائتني، يف إطار دورة عنارص  تدريبي مكثف يف شهري يوليو واغسطس 
العرض املرسحي، تحت إرشاف مجموعة من األساتذة املتخصصني يف فنون 

اإلخراج والتمثيل والسينوغرافيا والدراماتورجيا 

العروض  لمنافسة  مصاحبة  فاعليات 
تنظم إدارة املهرجان مجموعة من الفاعليات املصاحبة له ومنها “امللتقي 
والعرض”  النص  بني  القصرية  “املرسحيات  شعار  يحمل  الذي  الفكرى” 
العديد  مناقشة  وسيتم  عدة،  عربية  ودول  اإلمارات  من  باحثني  مبشاركة 
من املحاور ومنها مالمح التشابه واالختالف بني “املرسحيات القصرية” و 

النص املرسحي أو قرصه يف  “مرسحيات الفصول املتعددة”، و تأثري طول 

أسلوبية إخراجه .. ويطرح امللتقى عىل املشاركني سؤالني : هل يؤثر طول 

أو قرص املرسحية يف موضوعاتها أو ما تتناوله من قصص وثيامت؟ وهل 

 .. إخراجه؟  يفرض طريقة  أو قرصه  املرسحي  النص  إن طول  القول  ميكن 

وغريها من املحاور االخري .

الحليان،  مرعي  والكاتب  الفنان  اإلمارات  من  امللتقي  بهذا  واملشاركون 

خالد  املغرب  ومن  العزارة،  نوفل  تونس  ومن  بركات،  هبة  مرص  ومن 

الجنبي وهشام شكيب، ومن العراق رضا جاسم وحليم هاتف.

المهرجان  شخصية  الدرمكى  فيصل 
بتكريم  قيامها  عن  الشارقة  يف  الثقافة  بدائرة  املرسح  إدارة  أعلنت 

إن  البيان  وقال  املهرجان،  فاعليات  الدرميك ضمن  فيصل  اإلماراىت  الفنان 

الرشقية،  املنطقة  برزت يف  متميزة  امتداداً ألسامء مرسحية  الدرميك ميثل 

من  قدمته  مبا  الدولة،  يف  الفنون  أبو  تجربة  إثراء  يف  األثر  كبري  لها  وكان 

املرسحي  املجال  الدرميك  رفد  حيث  ومبدعة،  رصينة  مرسحية  عروض 

وأصداء  عدة  جوائز  عليها  استحق  وقد  املبدعة،  العروض  من  بجملة 

شارك  و  واملجتهد،  واملثابر  املثقف  املرسحي  للفنان  منوذج  وهو  واسعة، 

ما  أكرث من عرشين عرضاً،  الدرميك، كمخرج ومساعد مخرج وممثل، يف 

بني “املرسح املدريس” و “مرسح الطفل” و “أيام الشارقة املرسحية”، و 

يعد من مؤسيس مرسح بني ياس الذي أنشئ منذ عرش سنوات . 

يتحدث  الدرميك  محاورة حول مسرية  املهرجان  ينظم  التكريم،  ومبناسبة 

واألسامء  املهني،  مشواره  محطات  وأبرز  تجربته  عن  منصتها  من 

واملناسبات التي كان لها تأثريها يف تطوره، كام يصدر املهرجان كتيباً يضم 

ملحة من السرية املهنية للمكرم إىل جانب شهادات وإفادات حول مساره 

املرسحي بأقالم رفاقه ومجايليه .

 سلوى عثامن 

»كلباء« مهرجان 
الدرمكي فيصل  ويكرم  األربعاء  ينطلق   
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17 [[ رؤى

حرب« »رائحة 
الدم شالالت  من  ويحذره  المتلقي  يستنفر   

الدويل  القاهرة  مهرجان  من  والعرشين  الخامسة  الدورة  فعاليات  ضمن 
»رائحة حرب«  العراقي  العرض  تقديم  تم  والتجريبي،  املعارص  للمرسح 
ببغداد،  الوطني  للمرسح  والتابعة  للتمثيل  الوطنية  الفرقة  إنتاج  من 
مسلم،  أكرم  الفلسطيني  للروايئ  اللقلق(  عىل  األمر  )التبس  رواية  عن 
بحري  يوسف  التونيس  الكاتب  من  كل  املرسحي  العرض  بإعداد  قام 
هذا  مييز  ما  أن  وأتصور  محمد.  عامد  وإخراج  غازي،  مثال  والعراقي 
العرض االعتامد عىل أسلوب الرتاكم املتنامي للعرض املرسحي، واالنتقال 
املنتج من داللة إىل أخرى، ومن جملة مشهدية إىل أخرى، من دون أن 
بالحرب  تندد  التي  األساسية  الرؤية  تنامي  من  يعرقل  تشتت  يحدث 
وقتل  وتهجري  تدمري  من  عليها  يرتتب  وما  بالدين،  واملتاجرة  والتطرف 
أراد  التي  حرب(  )رائحة  إنها  اإلنسانية،  القيم  مفاهيم  لكل  وإهدار 
بنيات داللية غنية  ينتج  أن   - تراب   - األوىل  الكلمة  العرض منذ  مخرج 
عليها  يغلب  فاإلضاءة  الحرب،  توابع  من  ويحذره  املتلقي  بها  يستنفر 
الرصاص  دوي   – الصوتية  واملؤثرات  الدمار،  عىل  كعالمة  الرمادي  اللون 
باالستنفار  مفعام  جوا  تخلق  املمثلني  ألداء  املصاحبة   – واالنفجارات 
بني  تجمع  عبثية  حوارات  عرب  األحداث  لتبدأ  الرائحة،  لهذه  والكراهية 
األحالم والكوابيس حول املوت والشهداء واملجاهدين والهروب والصمود 
والوصولية، يتشارك يف صناعتها شخصية )الجد/ رجل حرب سابق( وهو 
يتأمل املايض كأنه الحارض واملستقبل، وكل ما يتجىل يف ذاكرته هو حفر 
القبور لضحايا حروبه الالنهائية فيعيش محارصا برائحتها التي متأل عامله 
التي قضت ما مىض  وتخنق من يعيشون معه، وشخصية )الجدة/ األم( 
من حياتها يف البكاء عىل أبنائها القتىل، وقد استطاع املؤلفان عن طريق 
تلك الثنائية املتناقضة للشخصيتني إنتاج فرضية درامية متسقة يف بنائها 
الدرامي  للبناء  التقليدي  املفهوم  من  ليهربا  الالمعقول،  مرسحيات  مع 
Dramatic Structure من خالل تشظي أزمة العرض وتناثرها يف حوار 
الشخصيات )الجد، والحفيد، والجدة(، والتقنية الرقمية باستعامل شاشة 
من  الكثري  توظيف  إىل  باإلضافة   ،)data show( املرسح  عمق  يف  كبرية 
ديناميكية   J. Honzl هونتزل  بيدريش  أسامها  التي  املتحولة  العالمات 
أن  تصلح  مرسحية  عالمة  أية  أن  يف  هونتزل  نظرية  وتتلخص  العالمة، 
تحل محل أي فصيلة من الظواهر ألن العالمة بطبيعتها تتسم باملرونة، 
ومشنقة  قتل  أداة  إىل  البرصي  الخطاب  هذا  يف  )املسبحة(  فتتحول 
وأرجوحة، لتؤكد عىل قدرة رجل الحرب وتالعبه بالدين، وتتحول الستائر 
غرفة،  وحوائط  سجن  إىل  الشخصيات  وراءها  تختبئ  التي  املعدنية 
قادرة  غري  أشياء  إىل  واملظالت  الحرب،  من  وَمْخَبأ  لعبة  إىل  والكريس 
عىل أن تؤدي وظيفتها ألنها مفرغة، ومع ذلك يستعملونها كداللة عىل 
بني  واملالبس  األحياء  للموىت  كتوابيت  املدالة  واألرسة  القيمة،  فقدان 
الجد  بني  اآليديولوجيات  اختالف  عىل  كداللة  والرمادي  واألسود  األبيض 
لتعرب  والرمادية  والحمراء  الصفراء  املهتزة  واإلضاءة  والحفيد،  والجدة 
مرسحية  مبجموعها  شكلت  البرصية  العالمات  هذه  كل  الحرب؛  عن 
الذي ميوج  الراهن  واقعنا  يعرب عن  عاٍل  برتكيز مشهدي  »رائحة حرب«. 
دينية  لتيارات  وبروز  آليديولوجيات  وسقوط  والحروب  باالضطرابات 
متطرفة وطائفية؛ مام أدى إىل نشوء مسلامت جديدة تحيلنا إىل عنوان 
كل  وليصبح  املعطيات،  هذه  كل  يشاكس  الذي  حرب(  )رائحة  العرض 
متصاعد  خطي  ترتيب  يف  نشمها  أن  ميكننا  طبيعية  رائحة  ذكرناه  ما 
شخصيات  الثالث  بني  يدور  حوار  خالل  من   ،Liner Arrangement
أمام  العرض  بداية  يف  جميعا  نجدهم  الذين  والجدة(  والحفيد،  )الجد، 
صيحاتهم  وتتعاىل  املرايا،  وتتهشم  الرصاص  صوت  يعلو  ثم  مرايا  ثالث 
ويتناقشون  الصالة،  فيقيمون  األذان  صوت  يعلو  ثم  تراب”،  “تراب.. 

الرمادية يف  املالبس  يرتدي  الذي  الحفيد  ويظل  املزرية،  أوضاعهم  حول 
بيضاء،  يرتدي مالبس  السابق  الحرب  )الجد( رجل  االثنني،  املنتصف بني 
للحرب  يدعو  زال  وما  عليها،  حصل  التي  باألوسمة  يحتفظ  زال  وما 
ليحارب  إال  يخلق  مل  أنه  ويعتقد  الحقيقية،  للحياة  األمنوذج  ويعتربها 
الساموات  عرضها  جنات  لهم  فاملجاهدون  الله،  سبيل  يف  ويجاهد 
أنواعها،  الحرب بشتى  يتكلم عن  أن  واألرض، وبطالقة شديدة يستطيع 
يقصد   - األيام  سائدا هذه  أصبح  الذي  الحريري  النوع  ويؤكد عىل هذا 
آليات  حفيده  ويعلم   - االجتامعي  التواصل  ومواقع  واملحمول  الالبتوب 
أن  )حاذر  حفيده  ناصحا  األزمات  أوقات  يف  والهروب  والجنب  الوصولية 
استخدم  الزناد،  عىل  بالضغط  إصبعك  يخونك  وحينام  املقدمة  يف  تسري 
قدميك يف الهرب »افلت«، وليك تضمن حياتك أينام تحارص، البس تحت 
البياض، قدم حياتك عىل موتك، وبهذا تعيش طويال،  مالبسك شيًئا من 
فلقد يضحي بك اآلخرون(، وعندما يضيق به الحال يذهب ليتأرجح عىل 
مسبحة املوت، وإن كان يف حقيقة األمر جبان يخىش أصوات الرصاص، 
الفاتحة  فيقرأ  يشاء،  وقتام  يشاء،  كام  الدين  ويستخدم  منها  ويختبئ 
الكثري من املرات عىل الشهداء والدماء التي تلطخ كل يشء وكأن قراءته 
لها تربئه من الذنوب التي اقرتفها. والجدة األم املكلومة الحزينة املتشحة 
وليس  مجرم  أنه  معلنة  الحرب  رجل  أفكار  تواجه  أن  تحاول  بالسواد 
منه يف كل يشء  ميؤوسا  أصبح  أن  بعد  له  وتتصدى  بل محتال،  محاربا 
ليال ونهارا، مام يجعل حفيدها يسألها )هل جدي رجل؟(، وتحّذر الحفيد 
الجد  لهذا  مناهضة  تحيا  أن  جاهدة  وتحاول  جّده،  أحالم  يرث  أن  من 
عىل  )اكتب  قائلة:  الله  إىل  تترضع  العرض  نهاية  ويف  املتطرفة،  وأفكاره 
من  فقدنا  من  ألجل  والحساب  األعداد  لغة  يتعلمن  أن  األمهات  قلوب 

األحبة واألبناء( وكأن املوت هو قدرهن الوحيد كأمهات يف هذا العامل.
الجديد  الجيل  شخصية  فيجسد  الحرب،  يف  أبوه  مات  الذي  الحفيد  أما 
الذي يقف يف املنتصف بني ما يقوله الجد وما تقوله الجدة، وتفشل كل 
العامل، ويعرب عن حالته قائال: )ألف لقلق  محاوالته يف الخروج من هذا 

أسامك  أغرق..  إنني  جدي،  يا  بحرك  عىل  اللعنة  البحر،  هذا  يف  ولقلق 
البحر ابتلعت أحالمي( إنه بالطبع واحد من هذه اللقالق التي أصبحت 
طريف  بني  واقعا  تجعله  التي  املختلفة  والخيانات  الرصاعات  لكل  ضحية 
جيل  كحال  املجهول،  تجاه  والهروب  ودمويته  اإلرهاب  بني  ما  الرحى 
كامل يف مثل عمره كل يوم نسمع عن غرقهم يف مراكب املوت، إنه واقع 

رائحة الحرب الذي يخيم عىل هذا العامل ويجعله شديد الضبابية. 
ينتهي العرض بنزول ثالث شاشات لصور الدماء والقتىل والضحايا، يقف 
بغزارة،  تنهمر  الدماء  شالالت  حيث  املنتصف  يف  املرة  هذه  الجد  فيها 
الهروب، ولكن ال مفر فاألبواب قد صارت  وحينها يقرر الحفيد والجدة 
والنريان  الدمار،  سيمفونية  يعزف  زال  ما  والجد  الحرب  بنريان  ملغمة 
الجد،  بسقوط  املشهدية  الجملة  تنتهي  حتى  واليابس  األخرض  تلتهم 
صورة  عىل  املشهد  ويتوقف  السامء،  يف  تحلق  املهاجرة  الطيور  وأرساب 

طائر اللقلق منتظرا ملصريه املجهول.
التقنية  توظيف  خالل  من  برصيا  معادال  يقدم  أن  املخرج  استطاع 
التي   )data show( املرسح  عمق  يف  كبرية،  شاشة  باستعامل  الرقمية 
بشاعة يف  الحرب من  تتضمنه  ما  املعربة عن كل  العرض دالالته  منحت 
لنا  لتظهر كراٍو يعرض  الفضاء  اإلنسان وروحه، فقد هيمنت عىل  تدمري 
ممزقة،  خرائط  الوصولية،  )سلم  التقليدي  الراوي  تقدميه  عن  يعجز  ما 
التاريخي،  خريطة للعراق تبني مدى اتساع بقعة الدم الحمراء بالتوثيق 
طائر  أرساب  مظاهرات،  الهجرة،  أشكال  حرائق،  الدماء،  شالالت 
اللقلق..( لتنسجم مع بقية عنارص العرض املرسحي ولتصبح بديال للكتل 
األدوار  بني  بالتناغم  متيز  قد  التمثييل  األداء  أن  كام  الصامء،  الديكورية 
أفكارا  يجسدون  أنهم  متاما  مدركني  والجدة(  والحفيد،  )الجد،  الثالثة 
وليسوا شخصيات إنسانية كاملة األبعاد، ولذلك جاء أداء املمثلني أقرب 

إىل التجريد منه إىل محاولة التقمص. 
وأخريا، أقول إن عنوان العرض »رائحة حرب« جاء متناسقا مع مضمونه 

من أول كلمة حتى آخر عالمة ضوئية.

 محمد زنايت

بطاقة العرض

اسم العرض: 

رائحة حرب

جهة اإلنتاج: 

الفرقة الوطنية 

للتمثيل- العراق

عام اإلنتاج: 

2017

إعداد: يوسف 

بحرى - مثال 

غازى

إخراج: عامد 

محمد
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المستقبل ونبوءة  الماضي  معاناة 

كوارك  - إس  فى 

إىل  بياين  السلطة كرسم  الرصاع عىل  التاريخ تصعد نقطة  عىل مر 
ذروة التناحر وعدم االستقرار، وترتاجع إىل الركود واالعتياد وعدم 
الرصاع،  هذا  لقراءة  كثرية  أدوات  املاركسيون  قدم  وقد  التجديد. 
كل  اختالف  من  االجتامعية،  الطبقات  رصاع  يف  معظمها  ترتكز 
طبقة يف أدواتها اإلنتاجية وطبيعة مركزها من الرثوة، ولعل جدلية 

أدوات اإلنتاج والسلطة هي مفتاح قراءة التاريخ عند املاركسيني.
نجد   ”S – quark“ الرويس  التعبريي  الرقص  العرض  يف  لكننا 
وممثلة،  ممثال  عرشين  نحو  من  برشية  سلسلة  أمام  أنفسنا 
اجتامعيا  أو  جندريا  متايزا  نلحظ  وال  باأليدي  األيدي  تتشابك 
والذهبية  السوداء  ألوانه  حيادية  رغم  امللبس  لكن  رصيحا، 
والفضية، يشري إىل حقبة زمنية ما، قد تعود للقرون الوسطى دون 
أن منيز مكانا بعينه تدور فيه األحداث. يبدأ العرض بتفسخ هذه 
البداية  يف  املمثلون  بها  ظهر  التي  البرشية  االجتامعية  السلسلة 
واإلشارة  األرض،  عىل  باألقدام  الطرق  طريق  فعن  فريقني،  إىل 
أعىل  إىل  املضمومة  بالقبضات  والتلويح  بالكفني،  الفم  تكميم  إىل 
بالقهر  إعالما  يكون ذلك  الفريقني،  أحد  إىل  التحرك  قبل  والرصاخ 

وإيذانا بالتمرد والحرب.
هنا يتم تقديم نتائج مامرسات التسلط والقهر، يف أذونات لرصف 
دون  فرد  كل  ذريعة  األذونات  هذه  والقتل..  والكراهية،  العنف، 
التامسك  هذا  تفسيخ  ناحية  لالنطالق  محدد  اجتامعي  متايز 
العنارص  ضد  للعنف  املتحفزة  ذواتها  تلح  التي  العنارص  وتحزيب 
األقل تحفزا، ورمبا أراد العرض أن يقدم الرصاع عىل السلطة كرصاع 
كتابات  أشارت  كام  اقتصاديا  رصاعا  وليس  باألساس  اجتامعي 

املاركسيني سابقا، بل هو رصاع الكينونة والذات.
املجتمع  فهم  إن  بل  فحسب،  املجتمع  من  الرصاع  فهم  يتم  وال 
منتصف  يف  ظهر  الذي  فالبطل  الرصاع،  طبيعة  تحديد  من  يقوم 
الجميع تحت  الفريقني وركع  بني  الحرب  إخامد  املرسح ونجح يف 
فتنة  نتيجة  ميوت  وأذرعهم؛  بأيديهم  جسده  يتمسحون  قدميه 
ما  شخص  ظهور  بعد  ميتا  يسقط  نراه  فقط  نحن  خيانة،  أو  ما 
وراءه، حينها متتد األيدي من كال الفريقني فيحملونه ويضعونه يف 
قفص عىل يسار املرسح مام يجعله شخصية إشكالية. فكرة ماتت 
ظاهريا لكنها عالقة يف ذاكرتنا السحيقة، محاطة بأسوار من الرثاء 
والتقديس يف عيون املحكومني، والعربة والتحذير يف عيون الحكام.

الرقص  القامئة عىل  للمرسحية  درامي  بناء  نعتقد عدم وجود  رمبا 
التعبريي. إال أن الخصوصية التي تنتمي لها “S – quark” تطلب 
حساسية خاصة عند التعامل معها، فكل مرسحية تقدم حكاية ما، 
مهام اختلفنا حول تعريفات الحكاية املتعددة وأيا كانت طبيعتها، 
الحوار  يف  كامن  املعتادة  املرسحية  يف  املعنى  منتهى  كان  فإن 
الرقص  عىل  املعتمدة  املرسحية  يف  املعنى  منتهى  فإن  الكالمي، 
طريق  فعن  معا،  والسينوغرافيا  الكريوجرافيا  يف  كامن  التعبريي 
لغة،  الكالم  املرسحي.  الحوار  ينشأ  واألقدام  باأليدي  اإلمياءات 
والرقص أيضا لغة، تتعدى الحدود واالعتبارات الثقافية. يخاطب - 

الرقص - الالوعي قبل الوعي ويرتك أثره املبارش يف الوجدان.
هل نستطيع أن نحدد أين تدور األحداث؟ إن التقطيع والرتكيب 

محمد عالم
بطاقة العرض

اسم العرض: 

أس – كوارك

جهة اإلنتاج: 

فرقة ستاس 

نامني

عام اإلنتاج: 

2018

تأليف 

وإخراج: ستاس 

نامني
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املستمر للحركة يف سياق درامي – تشكييل، يجعل الحركة يف حد 
تقدمه  املكان كمساحة، فهي  أدوات قطع وتنويع  نوعا من  ذاتها 
الرقص  فتارة يأخذ  للحركة فيه،  تبعا  باستمرار  لنا يف حالة متغرية 
إنسان  يحياه  براح  أو يف  غابة  أننا يف  البدايئ ونشعر  الرقص  تيمة 
تيمة  من  مستمدة  الحركة  تشكيالت  تأيت  وتارة  الحضارة،  قبل  ما 
الترضع لآللهة  أننا يف حلقة من حلقات  الطقويس فنشعر  الرقص 
الحركة  تعمل  ثم  ومن  الوسطى،  القرون  إنسان  طريقة  عىل 
املكان  وحدة  بتجزئة  تقوم  التي  املكانية  الفواصل  عمل  التعبريية 
الصامت الساكن، من أجل إعادة تشكيله دراميا وجامليا، وتعمل 
أيضا عىل إذابة فواصل الزمن وجعل املشاهد يشعر أنه سقط يف 

ثقب من الثقوب السوداء التي تحدث عنها أينشتاين.

من  الكثري  وشهدت  والقهر  االضطهاد  عانت  التي  املجتمعات 
مظاهر العنف وصل بها إىل الحرب األهلية؛ كيف يكون شعورها 
كيف  بطل؟  عن  للبحث  دامئة  حالة  يف  يجعلها  الذي  ما  بذواتها؟ 
تأيت )السلطة( للتاريخ كاستحضار للاميض باعتباره )الفعل( مقابل 

حالة االغرتاب والشعور بالتقزم كحالة من السكون أو )الال فعل(؟
االحتياجات  القيم ومنتجع  االجتامعي مركز  املفهوم  الذات يف  إن 
الذات  هذه  تتصدع  وعندما  الحضاري،  والبناء  للتقدم  الفكرية 
عندما  األخطار  تصد  التي  فالكف  خلل.  يف  كلها  الحضارة  فإن 
تكون  العرض،  خالل  مرة  من  أكرث  الجمهور  أمام  إشهارها  يتم 
رسالة مجردة تشري إىل ذات مهشمة أو تحذر من طغيان الذات. 
كذلك غلبة اإلضاءة الحمراء عىل خشبة العرض وضعت الشخوص 

مصوبا  الداخل  من  يعرب  الذي  األبيض  والضوء  اإلدانة،  موضع  يف 
من  وجدان  بني  الوصال  حبل  مثل  قد  العرض  طوال  للجمهور 
أرس  حالة  املشاهد يف  فجعل  الداخل  يف  الخارج ومن هم  هم يف 

عاطفي ملا يدور أمامه.
أو  الرقي  سلم  عىل  املجتمعات  تقود  أيضا  أخرى  أمور  مثة 
توجد  القيمية،  الذات  من  األخرى  الضفة  أقىص  فعىل  الهبوط، 
الغواية،  عن  تعرب  فهي  برأسها  تومئ  عندما  واملرأة  الغرائز. 
تشكيالتهم  يف  الرجال  حيث  املرسحية  بداية  يف  التشكيل  ونالحظ 
فتاته  إىل  الراقصني  أحد  يد  متتد  عندما  لكن  النساء.  يتصدرون 
رأسها  تدير  وعندما  زوجته  أصبحت  قد  فهي  بقوة  له  ويضمها 
إىل الخلف لتومئ بالغواية لرجل آخر فهنا تكون الخيانة حارضة، 
نتيجة عراكهم  ثنايئ حتى يرمتي خمسة رجال قتىل  هكذا مع كل 
رجلها؛  جسد  فوق  بالزحف  امرأة  كل  تقوم  حينها  بعضهم.  مع 
فيستيفظ! فهي متيت وتحيي، واملرأة يف التاريخ إلهة وملكة وإن 
الغريزة  الكواليس  يف  فهي  املبارشة  السلطة  مامرسة  عن  توارت 
ماملك  بسببها  فأبيدت  رغباتها  مقاومة  ميكن  وال  تسيطر  التي 
ونشبت حروب عىل رشفها امتدت لسنوات وسنوات من االقتتال 

والتذبيح.
أمام رجلها  بطنها زحفا حثيثا  الراقصات تزحف عىل  ونرى إحدى 
السلطة  تسرتد  بذلك  فهي  فيتبعها،  بقدمها؛  تومئ  أن  مبجرد  ثم 
وتتبدل األدوار وتعلن نبوءة عىل أساسها يقفن النساء يف الصدارة 
الرصاع  محور  اإلنسانية  االحتياجات  تكون  هنا  خلفهن،  والرجال 
من  )البطل(  املايض  يخرج  حينها  إنساين،  كرصاع  السلطة  عىل 
سجنه ليتأمل هذا املستقبل )املرأة( ينتزعها من رشنقتها ويرقصان 

رقصة االتحاد.
 Alexander Slizounov أدخلها  التي  البسيطة  التحديثات  إن 
إطار  يف   Wassily Kandinsky لوحة  عىل  العرض  مخرج 
حذر  يف  تجعلنا   Stas Namine للموسيقار  البديعة  السيمفونية 
الدائرة،  )املثلث،  الهندسية  لألشكال  تعبريية  قراءة  نقدم  ونحن 
تعليقها  تم  ثم  الحرب،  أثناء  كدروع  استخدمت  التي  املستطيل( 
أمامنا طوال العرض، فكل فريق ثبت أمامنا مثلثا مقلوبا، واملثلثان 
الدنيا  الطبقة  املتجاوران وحدة وإخاء، ومقلوبان رمبا إلعالمنا أن 
هي التي تتحدث اآلن وهذه هي حكايتها. واملثلث عند )ماسلو( 
هو هرم االحتياجات اإلنسانية؛ يف قمته الذات ويف قاعه الغريزة، 
وعندما تكون الذات إىل األسفل )رأس املثلث( فالغريزة هي التي 
تحكم وتسيطر. أما عىل ميني املرسح يف بؤرة بعيدة وضعت دائرة 
املتلقي  نفس  يف  يضع  مام  ألعىل  مشهرة  رأسه  مثلث  ويقطعها 
شعورا بالقوة والتحفز، ولعل الدائرة تعبري عن الحامية فهي أيضا 
قد تكون تعبريا عن الزمن الرسمدي؛ أي أن هذه الحكاية حدثت 

وستحدث يف كل مكان وكل زمان.

االحتياجات  العرض هو هرم  المثلث عند مخرج 
الغريزة الذات وفي قاعه  اإلنسانية في قمته 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

أس – كوارك

جهة اإلنتاج: 

فرقة ستاس 

نامني

عام اإلنتاج: 

2018

تأليف وإخراج: 

ستاس نامني
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الحرة.. الحضرة  في 
بالتبعية واالنبهار  المستعارة  األحاسيس       

واملعارص  التجريبي  املهرجان  عن  املسئولني  أن  أعتقد  ال  بداية، 

“حرضة  عرض  عمل  لفريق  التصدي  يف  موقف  أي  اتخذوا  قد 

حرة” لفرقة حركة، أو مخرجه عىل أقل تقدير، يف عملية مامرسة 

الديكتاتورية واإلساءة للجمهور املرصي وضيوف املهرجان.

من  ال  املرسح،  مسءولة  أخرجتنا  ميامي  ملرسح  الوصول  فعند 

وأن  أصال،  االستقبال  قاعة  من  ولكن  فقط،  العرض  صالة  أمام 

هذه  من  سيبدأ  العرض  إن  حيث  املرسح  باب  خارج  نوجد 

النقطة، فامتثلنا.

وعندما طالت املدة خرج إلينا مسئول كبري باملهرجان يقول لنا 

إن هذه إرادة املخرج، وأن علينا االنتظار، فانتظرنا.

ثم جاء الفرج حينام سمحوا لنا بتعدي باب بناء املرسح األمامي، 

ولكنهم أوقفونا عند الباب الداخيل بنفس الحجة، فاعرتضنا. ألنه 

ما دام انتظار بانتظار فلامذا مل يرتكونا يف مكاننا األول.

مبارشة  العرض  لقاعة  أدخلونا  هامم  يا  اللحظة  جاءت  وعندما 

دون أي استخدام لتلك املناطق التي حرمت علينا قبال!! فلامذا 

الحقيقي  السبب  أقول  أن  هنا  أستطيع  ال  األمور؟  هذه  كانت 

تجهيزات  هناك  تكن  مل  أنه  يقيني  مع  خاصة  أعتقده،  الذي 

مطلوبة من املرسح ومل تتوافر، فتم ما تم.

أو  امليديا  عىل  متوافر  هو  ملا  املهرجان  عن  املسئولون  ولريجع 

شبكات التواصل لعروض نفس الفرقة لنفس العرض، وخصوصا يف 

برلني وكولونيا ومالوركا، لريوا ما إذا كان فعل نفس األمر أم ال؟

ما  نتيجة  العرض  هذا  ملشاهدة  ذهبت  األساس  يف  أنني  املهم 

اختيارات  يف  واملتحكمني  املتعاملني  املسئولني  بعض  من  سمعته 

العروض والقريبني منهم، بأنه عرض جيد. كام تواتر نفس األمر 

لبعض من وصلتهم األسطوانات الخاصة بالعرض أو من شاهدوه 

أنه عرض  االنتظار هذه قد سمعت  أنني يف عملية  مسبقا. كام 

صويف. وال أعرف هل الصفة جاءت من اسمه؟ أم مام شاهدوه؟ 

قبل،  من  العرض  هذا  شاهد  أنه  البعض  من  سمعت  أنني  كام 

واألحاسيس  املشاعر  يكتيس مبجموعة من  ليك  اآلن  وسيشاهده 

ستساعده يف أداء واجب اجتامعي بعد العرض!

والحقيقة إنني رمبا أنساق وراء الحديث عن الصوفية، أوال من 

بها مجالس  اسمه، فالحرضة هي كلمة صوفية إسالمية، توصف 

الذكر  هذا  أن  نتيجة  بذلك  سميت  قد  وهي  الجامعي،  الذكر 

أو  العليا  الذات  مع  القلب  حضور  بنتيجة  يأيت  فيه  واإلخالص 

استحضارها، لتكون الطقوس املؤداة مع الذكر دافعا يف الخروج 

معنوي  لفراغ  وصوال  اليومية  والعموم  املادي  املكان  أرس  من 

ولكنه محسوس ومدرك بعملية الحضور هذه.

ووصفه  العرض  قبل  املقدم  قاله  ما  وثالثا  عنه.  قيل  مام  وثانيا 

بتلك الصوفية أيضا.

تلك  أن  ستجد  جيدة،  بصورة  العرض  مشاهدة  بعد  ولكن 

فرست  لو  إنك  بل  موجودة،  تكن  مل  العام  مبعناها  الصوفية 

من  اعتبارا  ومعانيها،  وداللتها  للصوفية  طبقا  أمامك  تراه  ما 

نفسك  ستجد  رمبا  للفظية.  باإلضافة  والحركية  اللونية  مفرداتها 

موارد  تورده  وقد  اتساق.  وال  اتفاق  ال  معارضة  أمام  منطقيا 

التهلكة. فأنت لن تكون أمام حرضة مغايرة وقتها، ولكن ستكون 

أمام حرضة مضادة.

فأنت لو تعاملت مع الراقصني واملؤدين للحركات أصحاب الزي 

اللون صوفيا فهو يرمز لصفة متذوقي الرشاب  األبيض، وفرست 

ماكينات  انبعاث  أيضا  ستفرس  ولذا  اإللهي.  العشق  اإللهي/ 

عشقا  والذوبان  بالتاليش  ضباب،  من  صورا  يشكل  مبا  الدخان 

بني  وتنتقل  العليا  الطبقات  يف  النفس  تدخل  حيث  وتوحدا، 

ملكوت الله كهدية من املعشوق لعاشقه.

يف  األحمر  ترتدي  التي  الرئيسية  الشخصية  تفرس  مباذا  ولكن، 

الحياة  أنه  عىل  ستفرسه  هل  عاريا؟  واألعىل  األسفل  نصفها 

هل  أم  األسفل؟  النصف  مع  اتساقا  الجنسية  والرغبة  والقوة 

ستفرسه دينيا اتساقا مع الجحيم ولون جهنم؟ أم هل ستفرسه 

بصاحب الرصاع األزيل مع اإلنسان، ذاك الذي رفض السجود له؟

 - املغني  صوت  ألن  سيحيلك  إياه  التفسري  هذا  أن  خاصة 

واألشعار ذات االتجاه التي أنت به يف املجمل، ومعارضا يف بعض 

األحيان امللتبسة كااللتباس الذي يحدث للبعض عند قراءة ابن 

الفارض مثال – هو نفسه صوت هذه الشخصية.

مجدي الحمزاوي

بطاقة العرض

اسم العرض: 

حرضة حرة

جهة اإلنتاج: 

فرقة حركة 

الرقص

عام اإلنتاج: 

2018

تأليف: محمد 

ديبان وأسامة 

الحفريي

إخراج: محمد 

ديبان
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لو ذهبنا هناك دينيا أو صوفيا وحتى اعتياديا ال تجد أي اتساق 
مع الروح أو متذوقي الرشاب اإللهي، وستجد أن الحالة الواجبة 
هي الرصاع الدائم ال الحاالت املتفاوتة التي تجدها، مع التعامل 

الجسدي الحادث يف بعض املشاهد!
أعلم أن هذه االلتباسات جاءت نتيجة الوصف املسبق للعرض، 
ساعد  عليه.  تكون  أن  النفس شعورا وجب  استدعت  عليه  بناء 
عىل  وتعتمد  رائعة  من  أكرث  كانت  املوسيقى  أن  ذلك  عىل 
أو  ذاتها،  املوسيقية  الجملة  إيقاعات  سواء  القوية،  اإليقاعات 
العوامل  اآلالت اإليقاعية املصاحبة، وروعة صوت املغني. هذه 
وراء  انسياقا  الصحيح  غري  التفسري  يف  اإليحاء  يف  ساعدت 
املؤداة  والحركات  بل  للعالمات  التفات  دون  املسبق،  التوجيه 

الحركة  سوى  الصويف،  القاموس  يف  موجودة  غري  حركات  وهي 
والتنورة جزء  عندنا،  التنورة  برقصة  أشبه  كانت  التي  املستديرة 
بالنسبة  وتركيا  وحلب  مرص  مدرسة  يف  الصوفية  الحركات  من 
العامل  يف  خاصة  العاملية  الصفة  واكتسبت  الرومي،  ابن  لطريقة 
اإلسالمي، رمبا هذه الحركة ساعدت يف يل عنق الحقيقة ومحاولة 
إخضاع حركات البالية األولية التي مارسها الجميع يف األغلب يف 
هذا االتجاه الصويف. ولو فرسنا البناء الذي جاء به أكرث من مرة 

مع استارة بنفس املنطق لحدثت كارثة.
ورمبا  املفرسين  ورمبا  الحضور  من  التفات  هناك  يكن  مل  ولكن 
وهي  أال  العرض  يف  املوجودة  الرئيسية  للعالمة  الٌكتاب  بعض 

حقيبة السفر.

للعملية  تفسري مسبق  أي  تنسف  السفر هذه  إن وجود حقيبة 
يلزمه حقيبة سفر  الصويف ال  فواقعيا سفر  نعرفها،  الصوفية كام 
فهو ينتقل بني األماكن ينفسخ فقط ومبا يرسته تاركا األمر لله. 
وعىل مستوى املعنى والدالالت، ال توجد حقيبة سفر عند السفر 

لله، أو حتى الهروب منه.
تذكرت  العرض،  انتهاء  بعد  ببعضها  األمور  ربط  محاولة  وعند 
فاملطبوع  وفوجئت..  العرض،  مطبوع  عىل  حصلت  قد  أنني 
وهي  لها،  كعنوان  )حركة(  كلمة  الفرقة  الختيار  تفسريا  يحمل 
حرة يف االختيار. مع تذكري بأن التفسري يقول لنا أمام فرقة رقص، 
طبعا املفاجأة مل تكن يف تفسري االسم، ولكن فألنقل لك ما هو 
مكتوب حرفيا عام أرادوه بهذا العرض “حرضة حرة” يحيك قصة 
حيث  منزال؛  يكون  أن  ميكن  مكان  عن  وبحث  هجرة  خسارة، 
فالخربة  تتسع يف حقيبة واحدة،  املرء وكل حاجاته  ما ميلك  كل 
والرثوة،  الخظ  عن  للبحث  رحلة  تتحول  الرتحيل  من  املكتسبة 
الحارض، يف  فتنمو من املايض من دون أن يفقد املرء هويته يف 
اليأس  قاع  من  الرحلة  تجسيد  )الراقصون(  يحاول  تتكلم  صور 
حتى الراحة والطأمنينة بعد املهجر وبشكل طقيس يولد رقصهم 

عنارص للطاقة التي تشعر اإلنسان بذاته.. إلخ.
إال  كذلك  تكون  أن  املمكن  من  أو  صوفية  إشارة  أي  توجد  وال 

كلمة )طقيس(.
عىل  اإلجبار  أي  الرتحيل،  عملية  أن  ستجد  الكلامت  هذه  من 
االنتقال من مكان آلخر، ثم محاولة البحث عن منزل يف املكان 
كانت  ثم  ومن  العرض،  يف  األساسية  الثيمة  هي  إليه  املرحل 

حقيبة السفر.
بالنيات، وصحيح أن عملية  الفنية ال تتحقق  صحيح أن األعامل 
الرصاع هنا يف عملية الرتحيل هي رصاع إنساين إنساين يف األساس، 
دون  السامح  أو  املشيئة  يف  سوى  هنا  العليا  للذات  وجود  وال 
اإلجازة أو اإلثابة أو الحث، بل رمبا التنكري والوعيد، وطبيعي أن 
تكون عملية الرتحيل هنا مقرتنة مبا يسمى باملهاجر غري الرشعي 
أن  واآلن  العرص  هذا  يف  وطبيعي  رشا.  منهم  يتوجس  الذين  أو 
العريب  الرشق  أبناء  من  بعض  عىل  منصبة  العملية  هذه  تكون 
نتيجة األحداث التي مرت. وطبيعي أن يكون البعض فارا باحثا 
عن أمان، مع إمكانية أن البعض يحاول فقط الحصول عىل فرصة 
أكرب.. إلخ من الدالت التي تتسم بها كلمتا الرتحيل والهجرة، دون 
الراقص  األداء  الفعل/  مستوى  عىل  ملموس  واقع  لها  يكون  أن 
الباب  ففتح  املتسقة.  أو  املنسابة  غري  اللمحات  بعض  يف  سوى 

لعملية سوء التأويل والكثري من العواطف املستعارة.
ولو كان املخرج أو مصمم الرقصات قد بذل جهدا يف البحث عن 
اللبس، ولرمبا  الجميع ما كان حدث هذا  حركات عاملية يفهمها 
لكان خفف من أداء املغني وحالته مبا يتسق مع الحالة املشار 

إليها.
استعراض مراوغ. نعم،  أمام  أنك كنت  األمر وحقيقته،  وطبيعة 
للصفة  استقدموه  ورمبا  مرسحيا،  عرضا  وليس  استعراض  هو 
كانت  والراقصة  االميائية  العروض  من  الكثري  أن  مع  التجريبية 
استعراضات.  مجرد  ال  مرسحية  عروضا  وكانت  قبل  من  هنا 
ليست  فالجدة  االستعراضات،  من  الكثري  وجود  قبل  من  وأيضا 
ليشء  وليس  للتوافر  االختيار  كان  ورمبا  االختيار،  يف  متوفرة 
كاملوسيقى  الجاملية  األشياء  من  بالكثري  اتسم  أنه  صحيح  آخر. 
والغناء واستخدام اإلضاءة داخل سياق هالمي بعض اليشء، مبا 
لنوعه  املوجودين كل طبقا  التفسريات من  الكثري من  ينتج عنه 
الذي  العادي  اإلنسان  أو  النفيس  املريض  حالة  مثل  وحالته، 
توضع أمامه ورقة وقعت عليها بقعة حرب، وكل يستعرض ما يراه 
فيها دون أي قصد مسبق من صاحب البقعة التي رمبا سقطت 
بها بعض  البقعة موجودة فوق ورقة  كانت  لو  بالك  عفوا.. فام 
كل  يبحث  قد  ساعتها  متناثرة،  ولكن  الواضحة  الكبرية  الحروف 
إشارة لصف  إيجاد  عنها من محاولة  يبحث  التي  كلمته  شخص 
تلك الحروف قربا أو بعدا عن بعضها البعض. وقليلون فقط من 
دالالت  من  بعضا  الصدفة  تولد  قد  بأنه  الصحيح  الحكم  يحكم 

غري مقصودة وال امتداد لها، ولكن البعض سيتمسك بها.
ورمبا لو سمحوا للمشاهد وقبله مسوق العمل بأن يقرأ ما جاء 
يف املطبوع أو جاء يف التقدمة التي كانت قبل العرض، لرمبا كان 

التلقي العام مختلفا.
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»الشقف«
باأللم اإلبداع  وعالقة  المتكسرة  الذات 

أنيس  الراحل  للكاتب  مقاال  قرأت  عاما  عرشين  من  أكرث  منذ 
فيه عالقة  تناول  »آٍه ومعناها«،  بعنوان  األهرام  بجريدة  منصور 
ودلل  أعظم،  اإلبداع  كان  أكرب  األمل  كان  فكلام  باألمل،  اإلبداع 
ليتنفس  خياشيمه  حرك  كلام  الذي  »اللؤلؤ«  بحيوان  كالمه  عىل 
دموع  البكاء  هذا  عن  وينتج  فيبيك  وجرحته  املحار  بها  دخلت 
يقتنيها  التي  الثمينة  األحجار  تعد من  التي  اللؤلؤ،  هي حبيبات 

ويتزين بها من يقدر عىل مثنها.
هذه  وتشغلني  بل  السنوات  هذه  طوال  املقال  هذا  أنَس  مل 
الكندي  التونيس  املرسحي  العرض  تأكيدها  أعاد  التي  الفكرة، 
املعارص  للمرسح  القاهرة  مهرجان  يف  شارك  الذي  »شقف« 

والتجريبي يف دورته )25(.
العرض يتناول قضية الهجرة غري الرشعية، هذه القضية التي تم 
باعتبارها مكررة،  التعامل معها  كثريا، ومع ذلك ال ميكن  تناولها 
العرب  منه  وينزف ويعاين  زال مفتوحا  ما  فالجرح  بل متجددة، 
واألفارقة، وألنها قضية عميقة األمل فحني يتم تناولها يف عمل فني 

فيكون اإلبداع أيضا عميقا.
لكنه  الصغري،  املركب  تونس  يف  ويعني  »شقف«  العرض  عنوان 

قراءة  عىل  وقادر  بكثري  أعمق  معنى  العربية  اللغة  يف  يعني 
امُلتكرسة  الفخار  قطع  هو  فالشقف  رؤيته،  حتى  قبل  العرض 
فيها  تشارك  التي  الصفة  أخرى، وهي  التئامها مرة  التي ال ميكن 
اختالف  عىل  واحدة  مركب  تجمعهم  الذين  العرض  أبطال  كل 
أيضا،  واحد  هدف  ويجمعهم  وأوجاعهم  ومعاناتهم  جنسياتهم 
بغري  تظاهرهم  رغم  الداخل  من  محطمون  مكرسون  فجميعهم 
فيفتح  مأساته،  ويحيك  أحدهم  ينفجر  حتى  البداية،  يف  ذلك 
واللبناين،  التونيس،  منهم  مأساتها،  لتحيك  شخصية  لكل  املجال 
الضفة  اتجاه واحد هو  والسوري، واألفريقي، ينظرون جميعا يف 
فيها  يحلمون  التي  إيطاليا  إىل  وتحديدا  البحر،  من  األخرى 
بحياة أفضل مام يحيونها اآلن يف أوطانهم، ورغم أن املوت هو 
االحتامل األول لهذه الرحلة غري الرشعية فإن جميعهم يتمسكون 
اآلخرين،  أجل  من  بنفسه  يضحي  أن  يرفض  واحد  وكل  بالحياة، 
حني تقوم عاصفة شديدة ويتطلب األمر أن يتخفف املركب من 

أحامله.
لها  تنكر  الذي  حبيبها  من  حملت  التي  الفتاة  املركب  عىل  نجد 
ذراعيها  وعىل  األم  فتطردها  وحدها،  مصريها  تواجه  وتركها 
فام  األقرب  وهام  األم  وال  الحبيب  من  األمان  تجد  فال  وليدها، 
طفل  مسئولية  تحملها  مع  مبفردها  تواجهه  الذي  املجتمع  بال 
التي تعشق  رضيع، وهي يف نظر الجميع مذنبة ساقطة، والفتاة 
تقف  وأخرى  واالنحراف،  الفن  بني  يفرق  ال  مجتمع  يف  الفن 
يجعلها  مام  أمامها  مضطهدة  أصبحت  التي  السورية  جنسيتها 
الهجرة  أمامها سوى  يوجد  وال  هويتها  وتفقد  السفر  جواز  متزق 
عىل  يقدر  ال  كبرية  أحالما  ميلك  الذي  والشاب  الرشعية،  غري 
تحقيقها لعدم توافر فرص العمل، وآخر مطارد أمنيا، وأم أرادت 

رؤيته  يف  األمل  وميلؤها  إيطاليا  إىل  سبقها  الذي  بابنها  اللحاق 
حتى إنها أحرضت معها الطعام الذي يحبه، لكنها تضطر إللقائه 
الحمل، عىل  التي عىل املركب لتخفيف  البحر مع كل األشياء  يف 
أمل أن تطهي له غريه حني تلحق به، لكنها تكتشف أنه مل يصل 
التي مل تعد هدفا  الحياة  إىل إيطاليا بل مات غرقا، فتتنازل عن 

وتستسلم للموت الذي أصبح هو الهدف.
من خالل حالة الفضفضة التي عاشها أبطال العمل تم استعراض 
بل  العريب  الوطن  منها  يعاين  التي  الراهنة  القضايا  من  الكثري 
الربيع العريب وما تالها من أحداث،  واألفارقة أيضا، منها ثورات 
حق  يف  جرائم  من  متارسه  وما  اإلرهابية  الجامعات  وظهور 

اإلنسانية، واملالحقات األمنية، والظروف االقتصادية.. إلخ.
عبارة  مورو«  »إندي  الكندي  الفنان  الذي صممه  العرض  ديكور 
جميع  من  الفراغ  يحيطه  املرسح  عمق  يف  صغري  قارب  عن 
مام  االهتزاز  دائم  تجعله  لدنة  مادة  من  مصنوع  وهو  الجهات، 
عن  ليعرب  أسفله  استغل  أنه  كام  األمواج،  تالطم  بحركة  يوحي 

محيط املايض لكل شخصية تروي مأساتها.
املمثلني من  بعناية فجمعت  العرض  املخرجة شخصيات  اختارت 
حقائق  أمام  لتضعنا  األحداث،  يف  املوجودة  نفسها  الجنسيات 
فعلية وليس مجرد متثيل، هم: عبد املنعم شويات البحري رحايل، 
كوشكار،  وأسامة  الحمروين،  وريم  )سوريا(،  الحميص  وندى 

ومريم دارا، وقي ايسوتويس )أفريقيا(، وصوفيا موىس )لبنان(.
الذي  وحلمه  قنون  الدين  عز  الراحل  الفنان  فكرة  الشقف 
مطر،  أبو  مجدي  الكندي  املخرج  مع  قنون،  ابنته سريين  نفذته 
إنتاج مشرتك تونس/ كندا، وشارك  دراماتورج سعاد بن سليامن، 

يف أكرث من مهرجان وحصل عىل جوائز عدة.

نور الهدى عبد املنعم

بطاقة العرض

اسم العرض: 

شقف

جهة اإلنتاج: 

مرسح الحمرا 

واملركز العريب 

األفريقي وفضاء 

م/ ت بكندا

عام اإلنتاج: 

2016

تأليف: عز 

الدين قنون

إخراج: سريين 

قنون/ مجدي 

أبو مطر
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»الشقف«
الواقع جحيم  في  األحالم  تغرق  عندما 

فعاليات  ضمن  ميامي  مرسح  عىل  عرض  الذي  العرض  يبدأ 
مشاهده  أول  يف  الفيض،  اليوبيل  الدويل،  التجريبي  املهرجان 
مبجموعة من البرش املختلطة األشكال واألجناس تقف عىل سطح 
مام  باألقمشة  محاط  مهرتئ  ولكنه  الرتمبولني  يشبة  ثابت  غري 

يعطي شعورا ببؤس حالة هؤالء املوافقني عىل الرتمبولني.
العرب  من  مجموعة  أنهم  يتضح  حتى  بالكالم  يبدأون  أن  ما 
وجنسيات  والسوري  )التونيس  الجنسيات  متنوعي  واألفارقة 
ذلك  بعد  للمتفرج  يتكشف  وبالتدريج  وأفريقية(  عربية  أخرى 
من خالل تحاور الشخصيات أنهم مجموعة من املهاجرين هجرة 

غري رشعية إىل إيطاليا.
نرى عىل املركب )الذي يتم متثيله داخل العرض عىل شكل لعبة 
من  سواء  عانوا  الذين  املهاجرين  هؤالء  مشكالت  الرتمبولني( 
فاشلة  تجارب  إىل  برش  من  تحولوا  الحروب حتى  من  أو  الرفض 

وأحداث مأساوية من لحم ودم.
الطويلة  الحوارية  والجمل  املونولوجات  عىل  العرض  يعتمد 
الشخصية  أبعاد  إليصال  املونولوج  إىل  املمثلون  يستند  حيث 
الفتاة  عن  نعرف  املونولوج  فمن خالل  للجمهور  حياتها  وتاريخ 
الطرق  بجميع  تحاول  التي  الحرب  جحيم  من  الهاربة  اللبنانية 
لتغيري  حتى  فتصل  اللجوء،  حق  لنيل  املرشوعة  وغري  املرشوعة 
وحتى  اللجوء  حق  لتتلقى  مثلية  أنها  وتدعي  الجنسية  هويتها 
أنها تخلت عن جنسيتها  إىل  األمر  بها  ليصل  الحيلة تفشل  هذه 
اللجوء،  لحق  الوصول  من  لتتمكن  سورية  أنها  وادعت  اللبنانية 
األداء  عىل  الشخصية  لتلك  أدائها  يف  املؤدية  اعتمدت  وقد 
التي  والتيه  الغرق  حالة  عن  لتعرب  املونولوج  بجانب  الجسدي 
عانت منها طوال حياتها لتجد نفسها عىل هذا املركب املتجه إىل 

إيطاليا تائهة أيضا.
قد يرى البعض أن السمة املشرتكة بني هؤالء الركاب هي الهوية 
نرى  أن  املمكن  أخرى من  األفريقية، ولكن من جهه  أو  العربية 
هذا  من  الهرب  ومحاولة  التيه  هو  جميعا  فيه  يشرتكون  ما  أن 
منه  الفرار  يستطيعون  ال  منه  أكرب  تيه  يف  أنفسهم  ليجدوا  التيه 

هذه املرة.
فنجد األم السورية التي فرت إىل إيطاليا باحثة عن ولدها لتجد 
إىل  والضياع  التيه  يف  مرحلة  من  لتنتقل  وفاته  خرب  أمام  نفسها 
مرحلة أخرى، وميكننا أن نرى كيف استخدم صناع العرض الفضاء 
املرسحي للتعبري عن حاالت التيه والضياع والشتات التي متر بها 
املستوى  مستويني:  إىل  املرسحي  الفضاء  قسم  فقد  الشخصيات، 
األول هو الرتمبولني وهو الذي يعرب عن السفينة، واملستوى التاين 
البحر،  عن  يعرب  الذي  وهو  الرتمبولني  أسفل  املرسح  خشبة  هو 
املستوى  من  اقرتبت  كلام  أكرث  ضائعة  الشخصية  كانت  فكلام 
الثاين، فهي تغرق وتتوه أسفل السفينة، ونرى ذروة هذا الضياع 
التي تخلت عن هويتها بكل  اللبنانية  الفتاة  والغرق يف شخصية 
أشكالها ليك تتمكن من الهرب، متيز األداء التمثييل داخل العرض 
مالمح  مع  املمثل  مالمح  تتداخل  حيث  تقمصيا  أداء  بكونه 
الشخصية ويجعل مستقبلها  لنا مايض وحارض  الشخصية ليوصل 

الذي مل يكتب بعد جليا أمام الجمهور.

البسيط  الديكور  خالل  من  العرض  يف  التجريب  مالمح  وتظهر 

الذي ال يظهر كونه سفينة إال من خالل أحداث العرض واملالبس 

جميعها  فنجدها  الحديث  العرص  طابع  تأخد  التي  البسيطة 

تظهر  أنها  أيضا  بينها  يجمع  واإلناث  الذكور  بني  حتى  متشابهة 

رخيصة الثمن لتدل عىل حالتهم املادية الصعبة، وقد ظهر أيضا 

العرض  داخل  جلية  ظهرت  التي  الواحد  اإليقاع  كرس  محاولة 

املمكن  من  وكان  أيضا،  واللغات  املختلفة  اللهجات  بسبب 

أن  إال  الفهم،  سوء  بعض  واللغات  اللهجات  اختالف  يسبب  أن 

الرتجمة اإلنجليزية التي كانت تظهر من خالل شاشة معلقة أعىل 

سهال  العرض  مضمون  وجعلت  املشكلة  تلك  حلت  قد  املرسح 

واضحا أمام الجمهور. 

جديد  بشكل  الخوض  استطاع  قد  العرض  إن  القول  ونستطيع 

مشكلة  أهمها  من  التي  املعارصة  املنطقة  مشكالت  يف  معارص 

قبل  من  سواء  له  يتعرضون  الذي  والخطر  والتشتت  الالجئني 

القصة  فنجد  بعدها،  حتى  أو  الرحلة  خالل  أو  واللجوء  الهجرة 

ولكن  اإلبداعية  الوسائل  من  الكثري  يف  تناولها  تم  قد  كالسيكية 

تظل مالمح التجريب واضحة يف كل من الديكور واألداء التمثييل 

والتجريب  الكالسيكية  القصة  بني  لنا عرض متميز يخلط  ليخرج 

واملعارصة املتداخل مع جميع عنارص العرض.

هالة رايض
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سرى في  كالم 
الذكوري الرعب  وتدجني 

نقدم  سرى  فى  كالم  عرض  إعادة  بمناسبة 
قبل  السالمونى  كتبه  الذى  المقال  هذا 
ينشر  ولم  الزول  العرض  تقديم  عند  سنوات 
قبل. من  المقال 

ليس املرسح هو )الفن الذي تتالقى فيه الفنون املختلفة(، بقدر 
الذي  الفن  هو  املرسح  أن  أي  الفنون(،  بني  التالقي  )فن  هو  ما 
إىل  بتحويلها  املختلفة،  الفنون  بني  التالقي  إحداث  عىل  ينبني 

عنارص نوعية خاصة به.
يحتاج هذا التقرير إىل تفصيل أكرث، وهو ما سأحاول الكشف عن 

بعض جوانبه يف هذا املقال.
بها  تحوَّل  التي  الكيفية  هو  األساس،  يف  هنا  يعنيني  فام  لذا، 
وبفعل  الجديدة،  عروضه  من  كثري  يف  اآلن،  املرصي(  )مرسحنا 
)تجاورت(  الذي  األول(:  )التعريف  من  لها،  حرص  ال  عوامل 
تفاعل  دومنا  الخشبة،  فوق  )العنارص(  الفنون  فيه  أو)تكّدست( 
حول  غالبا  متحور  الذي  فقط؛  األدىن  الحد  عند  سوى  بينها  فيام 
)التجسيد الصوري - أو املريئ - للغة، بكل ما يعنيه من الكشف 
بالنص  الخاصة  »الدرامية«  الداللية  األبعاد  عن  »املرسحي« 
اللغوي، وهو ما يعرب عنه البعض بالتحول من الطبيعة الدرامية 
إىل  املسموعة”(،   - “املرئية  املرسحية  الطبيعة  إىل  »اللغوية« 
للعرض،  املكونة  العنارص  فيه  تتصادى  الذي  الثاين(:  )التعريف 
العنارص األخرى بأشكال كثرية ذات  بحيث يتمرأى كل عنرص يف 
إىل  الواحد  العنرص  يحيل  مام  أحيانا،  متعارضة  مختلفة  دالالت 
شظايا متناثرة، دالالته موّزعة عىل مواقع كثرية يف العرض ككل، 
املريئ  العرض  يكون  ما  وعادة  بل  فقط،  اللغة  كامنة يف  وليست 

نفسه معارضا للغة.
النظم  إمكانية قصوى الحتواء  التعريف األخري يشتمل عىل  هذا 
التي  اإلنحرافات  تلك  املتوقعة؛  غري  انحرافاتها  يف  العالماتية 
تصادفها  ما  عادة  طارئة،  هروبية(  )خطوط  لوجود  نتيجة  تأىت 
مساراها.  عن  التحول  إىل  بها  يفىض  مام  طريقها،  يف  العالمات 
ومعلوم أن تلك الظاهرة ترتد يف األساس إىل )التبادلية الرمزية( 
التي تحيا فيها العالمة ذاتها - سواء يف عالقة الدال باملدلول )تلك 
ككل  العالمة  عالقة  يف  أو   ،)1( الدائم(  الخرق  عىل  تقوم  التي 

بالعالمات األخرى.
إختالف  »يتوقع«،  عن  فضال  يعتمد،  الدياليكتييك  املنحى  هذا 
ككل  العرض  يف  ليس   - املراوغة  طبيعتها  عن  الناتج   - العالمة 
فقط، وإمنا يف كل لحظة من لحظات العرض أيضا )إذا ما نظرنا 
إليها يف جملة ترابطاتها واعتامداتها املتبادلة بالعالمات األخرى(؛ 
وال شك أن هذا يعد تجليا ساطعا للمركزية املرتاجعة وللتهشيم 

املستمر الذي أصاب صنميتها املقيتة!

العالمة
الجسد(:  / )اللغة 

التعريفي  املركز  لتحطيم  )العرض(  يسعى  رسي(  يف  )كالم  يف 

للعالمة اللغوية، مام ينزلق بالدال نفسه إىل معاٍن أخرى. هكذا، 

واآلخر  مسموع(  )لغوي؛  أحدهام  فضائني،  أمام  أنفسنا  لنجد 

)مرسحي؛ مريئ(، وبقدر ما يتجاذباننا فإمنا يتجاذبان فيام بينهام 

أيضا، أعني أن كال منهام ينطبع يف اآلخر متخذا منه مرجعا له يف 

حل شفرته. وفضال عن هذا، فاإلثنان معا يصنعان عالمة جديدة 

)مرئية - مسموعة(.

يف أحد مشاهد العرض تقول )املمثلة(:

] : يااه... تعرفو.. انتوا بتفكروىن بنفىس أيام ما كنت بافكر.. أيام 

ما كنت

حلوه  مش  قوي..  حلوه  مش  حلوه..  أيام  كانت  افهم..  عاوزه   

خالص..

 هيه برصاحه كانت أيام سوده.. بس همه عودوين عىل كده...

الراقصة: همه.. همه مني؟..

املمثلة: اليل كنت بافهم منهم..

املطربة: يعني كنتي بتالقي حد يفهمك؟..

أي  افهم  واحاول  بيتنا  من  انزل  ما  أول  كنت  يااه...  املمثلة: 

اعرفش منني ووقفوا  ما  واحد طلعويل  االقي ميت  حاجه.. كنت 

جانبي وفهموين..

املطربة: بزمتك كانوا بيقفوا جانبك؟..

املمثلة: جرى إيه يابت ما متشيها جنبي..

الراقصة: ها... وبعدين...

)الراقصة واملطربة يجسدون امليت واحد وتتعامل معهم املمثلة.. 

امليت واحد يجسدون املضايقات التي تتعرض لها الفتاة الرشقية 

كل  السمجة..  واملعاكسات  واالحتكاك  التحرش  مثل  الشارع..  يف 

محمد حامد السالموين
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هذا دون كالم(..
عن  مختلفة  رشح  طريقة  ليه  امليه  من  واحد  كل  كان  املمثلة: 
غري  مكانه  من  يتحرك  وال  يتتعتع  كانش  ما  واحد  وكل  التاين.. 
ملا يتأكد أن املعلومه وصلتني بالكامل.. كان كل واحد من امليه 
بيفهمني حاجه تانيه غري اليل كنت عايزه افهمها.. بيفهمني اليل 

هوه عايز يفهمهويل وبس...[ )2(.
عن  )البحث  داللة  اللغوية  العالمة  تحمل  املشهد،  هذا  يف 
املشهد  هذا  عىل  السابق  باملشهد  ترتبط  وهي   - املعرفة( 
العائيل  محيطها  يف  الفتاة  تعانيه  ما  حول  )ويتمحور  مبارشة 
مربرا  تعرف  أن  دون   - األنثوية  لكينونتها  منتهكة  نظرة  من 
لذلك!(، هكذا... لكن العالمات املرئية تحمل داللة أخرى ترتبط 
عن   - الخارج  يف   - البحث  محاوالتها  أن  يعني  مبا  بـ)الجنس(، 
االنتهاك تلك، متتد لتطال جسدها أيضا.  بأسئلة  إجابات متعلقة 

مام يعمق لديها اإلحساس بتاليش الكينونة.
املرئية  والعالمات  باملعرفة،  شغفها  عىل  تدل  اللغوية  العالمات 
ليسا  العالماتيان،  املساران  هذان  الجسدي،  االنتهاك  عىل  تدل 
عىل  وأيضا  بل  الجسد(،  )العقل/  مستويي  عىل  فقط  متضادين 

مستويي )اللغة/ الصورة(.
يف  انطبعتا  وقد  العالمات  من  املجموعتني  كلتا  نرى  وبينام  هذا 
بعضهام البعض؛ كوجهي العملة الواحدة، نجد أنفسنا أمام نسق 
)معرفة  باملعرفة:  الجسد  عالقة  حول  يتمحور  جديد،  عالمي 
)السلطة  فيهام  تتمظهر  كمجالني   - املعرفة(  جسد  الجسد، 

املجتمعية؛ الذكورية( بأبعادها املختلفة.
الحضور  فإن  هذا،  كل  من  الرغم  وعىل  أنه  نالحظ  أننا  غري 
الجسدي األنثوي يف الفراغ املرسحي، يبدو وحشيَّا، حتى إنه يكاد 

يبتلع ذلك الفراغ؛ ومعه السلطة الذكورية نفسها!
متاما  )الذكر(  غياب  يقابله  الرمزية،  بداللته  املادي  الحضور  هذا 
كن  العرض،  قدمن  الاليت  الثالث  )فالفتيات  املرسح  خشبة  عن 
بجزء  استشهدت  الذي  السابق؛  واملشهد   - الرجال  أدوار  يؤدين 
منه يبني عن ذلك، وهناك مشاهد أخرى كثرية يفعلن فيها نفس 

اليشء(.
فحني  متناقضا؛  يبدو  )األنثوي(  الخطاب  أن  هو  بهذا،  أعنيه  ما 

يف  الرغبة؛  موضوع  هو  اآلخر  أن  أو  الذات  حضور  مكان  هو 
التعقيد. مام يعني أن )الرغبة( إمنا هي رغبة يف  أشكال شديدة 

)املعرفة(؛ )يف اكتامل الذات( عرب اآلخر )3(.

)1(
الزوج، األب...(،  الذكر: )الحبيب،  يف عرض )كالم يف رسي( اآلخر 
األنثى، لكنه يف  إليه  إنه ميثل ما تحتاج  موضوع )حب( - حيث 
الوقت نفسه موضوع )كراهية(؛ إذ يشهد وجوده عىل أنها كائن 

برشي غري مكتمل.
جرح  أن  يف   - األقل  عىل  أوىل  كتقدير   - تنحرص  هنا  اإلشكالية 
األنثى الوجودي )الخاص بعدم اكتاملها( يتفاقم مأساويا باختزال 
الذكر لها يف )جسد(. عملية االختزال هذه تنطوي عىل )انغالق - 

رغبوي - بيولوجي( بال معرفة!
يف العرض ترتبط )الرغبة يف اآلخر - الذكر( بـ)الرغبة يف املعرفة( 

عىل نحو مبارش.
وها هن - الفتيات الثالث يخاطنب )اآلخر(، فيقلن له يف )مشهد 

حلمي(:
] الثالث: تعرف..

عاوز  مش  أنا،  عاوزين  انه  حسيت  اليل  الوحيد  انت  الراقصة: 
شكيل وال جسمي وال أي حاجه غريي أنا..

الثالث: تعرف..
الدنيا ينفع يتعاش فيها  ان  اداين أمل  اليل  الوحيد  انت  املطربة: 

تاين..
الثالث: تعرف...

املمثلة:.... لو ضعت مني مش حعرف اعيش تاين...[.
الذي  )املعرفة(؛  لفعل  املتواتر  اإليقاع  وعىل   - املشهد  هذا  يف 
يف  الراغبة  )الذات(  عن  يتحدثن  نجدهن   - بالحضور  يفيض 
كينونتها:  تستمر  )ليك  ماهيتها  عىل  العثور  يف  الراغبة  االكتامل؛ 
أي وجودها(، عرب الحضور يف اآلخر )الغائب( الذي يتشكل داخل 
إيقاع فعل املعرفة كحلم فقط. مام يحيلنا مرة أخرى إىل الحضور 
الوحيش للجسد األنثوي، يف العرض ككل - ذلك الذي أرشت إليه 
نخلص  أن  لنا  ميكن  للتو،  ذكره  سبق  ما  خلفية  فعىل  قبل.  من 

فإمنا  )الذكوري(،  السلطوي  الخطاب  وتعرية  فضح  إىل  يرمي 
يفضح ويعري نفسه أيضا - )ألنه هو الذي يستحوذ عىل السلطة 

املرسحية( - هكذا تشري عالمات العرض يف ترابطاتها املتحولة.
تنحرف  جديد(  هرويب  )خط  بظهور  نفاجأ  فنحن  هذا،  ومع 
إىل  رصده(  إىل  انتهينا  )الذي  مسارها  عن  العرض  عالمات  عربه 
الجمهور(  الجديد، هو )حضور  الهرويب  الخط  وجهة أخرى. هذا 
نفسه كجزء ال يتجزء من العرض... إن حضور الجمهور - )ككتلة 
العرض  واقع  من  هائلة  كمية  عىل  لنفسها  تستحوذ  اجتامعية( 
وبذا  الخطايب(.   - )الجسدي  األنثوي  للحضور  حدا  يضع   - ككل 
 - عنه(  باملسكوت  )البوح  أي:  والتعرية،  الفضح  عملية  تتحول 

الذي هو )كالم يف رسي( - إىل الهامش االجتامعي.
من  البعض،  بعضها  تفكك  العرض  يف  العالمات  فأنظمة  وهكذا، 

خالل )آلية التصادي( - التي أرشت إليها يف صدر املقال.

)الرغبة(
الجسد(:  / )المعرفة 

)الرغبة( - هنا - ليست نزوة بيولوجية، أي أن الذات ال تختزل 
نفسها يف رغبة )أي يف عالقة باآلخر باعتباره شخصا(، فعىل الرغم 
من أن الذات )جسد( منخرط يف عامل، فإنه يتحتم عليها أن تحيا 
يف العامل وتفعل وتنتج فيه. وبذا فالعامل ال ينضاف من )الخارج( 
إىل كون مغلق توجد فيه )الذات واآلخر - متحدين ومنفصلني - 
من خالل عالقة الرغبة(، بل العامل كائن هنا ومبارشة، يأخذ فيه 

)اآلخر( أشكاال اجتامعية ال حرص لها.
إذن )الرغبة( هي )البنية األساسية للذات(، لذا فهي دامئا )رغبة 
)آخر(  عىل  يحيلنا  الذات  فيه  ترغب  الذي  الشئ  هذا   - يف...( 

ميتلك شكال اجتامعيا.
أن  أو   - اآلخر  ما تكون يف  الرغبة عادة  أن  إىل  نخلص مام سبق 
اآلخر هو هدف الرغبة. لكن هذا كله ال يتم إال عرب غياب الذات 
عن نفسها وحضورها يف اآلخر؛ مبعنى أن كل عالقة للذات بذاتها 
هي عالقة بالعامل واآلخر )أي أن اإلنسان يقوم ببناء ذاته بنفسه 
يحمل  ألنه  ذاته  عن  غائبا  يكون  فاإلنسان  اآلخرين(،  قبل  ومن 
هذا الغياب يف ذاته باعتباره )رغبة يف ما ينقصه( - إذن )اآلخر( 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

كالم يف رسى

جهة اإلنتاج: 

الهيئة العامة 

لقصور الثقافة

عام اإلنتاج: 

2007

تأليف: عز 

درويش

إخراج: ريهام 

عبد الرازق
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إىل أننا أمام )عرض( لجرح األنثوي يفرض حضوره بقوة عىل املأل 
)االجتامعي(.

يف مشهد آخر - يعود لبداية العرض - نجد التايل:
تأخذ  ثم  الصالة  يف  الجمهور  إىل  ويوجه  بروجيكتور  ]يضاء 
الجدية ويبدأن يف  الجمهور مبنتهى  النظر إىل  الثالث يف  الفتيات 

ترديد تلك الجمل:
هنا..  قدامنا  جابكوا  اليل  إيه  انتوا  هو  سؤال؟..  ممكن  الثالث: 

معقول تكون
 صدفة؟.. ّوال حاجه وسخه؟..

 بس احنا ما بنؤمنش بالصدفه.. يبقى إيه؟.. إيه؟.. إيه؟..[. 
وجهة  من   - )ماهيته(  عن  املنفصل  )الجسد(  عرض  عملية 
املاهية  هي  أخرى،  ماهية  عرض  تعني   - األنثوية  الذات  نظر 
االجتامعية )أو التعريف االجتامعي للجسد األنثوي(؛ املتحول إىل 
)عالمة = يشء( )يتم رشعنة تداولها وفق نظام العالمات ومنطق 

التبادل القائم( )4(.

)2(
ولكن، ما الذي يعنيه غياب اآلخر الذكورى - الذي ليس بإمكان 

الذات األنثوية تعويضه، استكامال لنقصها؟
)امليتاذات( عىل هذا  قبل إطالق إصطالح  اقرتحت من  قد  كنت 
النوع من العروض، إذ تتمحور حول )خطاب الذات عن الذات(، 
مبا يعنى أنه )أى الخطاب( ليس متثيال للعامل - كام هو الشأن يف 
املرسح التقليدى - أي أنه اليبحث عن )حقيقة العامل الخارجى(؛ 
بوصفه )آخر( مفقود، وإمنا يبحث عن )اآلخر يف الذات( أو)اآلخر 

كام تتمثله الذات - معرفيا(، وبذا تتحول الذات نفسها إىل آخر.
أنها ال  - ومبا  - يف عرض )كالم يف رسي(  )الذات(  لهذا ف  وتبعا 
مأحدث  فإن  اآلخر(،  )أعنى:  فيه  ترغب  الذي  موضوعها  تدرك 
إىل  اآلخر(  يف  )الرغبة  من  للرغبة،  تحوير  أو  تحويل  هو  لديها 
نفسها  اتخذت من  الذات  أن  أعنى  - كآخر(!.  الذات  )الرغبة يف 

موضوعا لنفسها.
واملثيل؛  األنثوي  الجسد  بني  عالقة  وجود  نالحظ  العرض  ويف 
نفسه  عىل  انقسامه  أو  الجسد  تكاثر  يعنى  الذي   - )مثيله( 

كل  يف  يتشابهن  الثالث(  )الفتيات  أن  نجد  هنا  من  )كالخلية(. 
نعرث عىل  أننا ال  الحركة...(، حتى  الكلامت،  تكرار  )املالبس،  شئ: 
ممثلة،  )راقصة،  العمل:  يف  سوى  بينهن،  فيام  واضحة  متايزات 
مطربة(، كام أن هذا االختالف نفسه يتشابه يف إنتسابهن إىل الفن 

- كل هذا يعني أننا أمام جسد واحد لذات واحدة متشظية.
تلك  خلف  املتواري  الخفي،  )الخطاب(  بأن  للدفع  يقودنا  مام 
التي  تلك   - للذات  املفرتضة  الوحدة  ويفكك  يعري  إمنا  املظاهر، 
وحدة  من  أكرث  ليست  فهي   - لألفراد  سلفا  املجتمع  يقررها 

وهمية ساذجة، إنها )ماهية( ما قبلية، سابقة عليهم يف الوجود.
)املثلية  مامرسة  إىل  لجوئهن  لنا  يفرس  ما  هو  هذا  كان  ورمبا 
من  هذا  إليه  يفيض  وما  نفسها،  عىل  الذات  فانكفاء  الجنسية(؛ 
وإمنا  به  يكتمل  ال  فراغ  يف  دورانه  )أي  للجسد  قرسي  اجرتار 
يستهلكه فقط – ذلك أن معرفة الذات لنفسها عرب الشبيه أو عرب 
الوهم  الحقيقي، هو  اآلخر  يتناسخ معها، ويكررها، يف غياب  ما 

نفسه( مام ييش بتطابق الذات مع نفسها.
ويف العرض كان الطابع العام للحركة دائريا وتكراريا، فيام يشبه 
عالقة الصوت بالصدى واليشء بالصورة أو الظل - وباإلمكان أن 
مع  عالقة  يف  الذات  فيها  تدخل  التي  الظاهرة  تلك  عىل  نطلق 

مثيلها، اسم )العالقة املثليَّة أو األيقونية(.
وإذا كان هذا النوع - الجديد - من العروض، يبدو كأمنا يقذف 
يسعى   - ذلك  مع  أنه  إال  امليتافيزيقا،  أتون  يف  بقوة  بنفسه 
بتامثلهن(،   - الثالث  )الفتيات  أن  ذلك  امليتافيزيقا،  تلك  لتفكيك 
يتكاثر،  أنه  الجسد(:  )حضور  فكرة  عىل   - بإلحاح   - يؤكدن  إمنا 
مام  متعدد(،  )دال  ك  املرسح،  زمكانية   - بكثافة   - ميأل  ينترش، 
الفلسفة  تاريخ  طوال  لعب  الذي   - )الجسد(  يف  )الذات(  ر  يجذِّ
)العقل/  ثنائية  األدىن( يف  املرتبة  )الذي يحتل  اآلخر  الطرف  دور 
ومل  عنها  بحنث  التي  )املعرفة(  هو  هنا  والعقل  هذا  الجسد(، 

يجدنها.

الرغبة
العالم(:  / )الجسد 

سأحاول هنا إلقاء مزيدا من الضوء عىل ما تتأسس عليه )الذات( 

- أعني: )الرغبة( - يف عالقتها املتحولة بالجسد والعامل.
تأويالت واستعارات تحكمت  دامئا  كان هناك  التاريخ  عىل مدار 
املجتمع  ظل  ففى  خاصة.  واألنثوي   - عامة  الجسد  وضعيات  يف 
الرأساميل - فيام يقول )ماركيوز(، تحوَّرت دوافع الجسد اإلنساين 
اللذة(، ويعني  الواقع( محل )مبدأ  إذ تم إحالل )مبدأ  وغرائزه، 
بهذا أن )الرغبة( تحولت إىل عامل من عوامل اإلنتاج واملردودية. 
كام يؤكد )بودريارد( عىل أن هناك فرقا بني الجسد حامل الرغبة 
فبينام  تبادلية،  كعالمة  الرغبة  حامل  والجسد  بيولوجى،  كدافع 
يحكم األول )بنية فردية للذة(، يحكم الثاين )االستعامل والتبادل 
االجتامعي(؛ من خالل استعارته األداتية وإكراهه الوظيفي... مام 
بعد   - جديدة(  )إيروتيكية  إىل  الواقع(  )مبدأ  من  التحول  يعنى 
أن كف الجسد عن اإلنتاج، يف مجتمع التقنية العالية، وتحول إىل 

)االستهالك(.
كل هذا يعني تحويل أو تحوير الجسد بإعادة تشكيل )الرغبة( - 
الناتج عن )اإلغراء واالفتتان والتبادل داخل أنظمة التواصل وقيم 

االستهالك املعارصة( )5(.
املجتمع  وإمنا  )الرغبة(  مصدر  هو  الجسد  يعد  مل  وهكذا، 
)الزمن  ب  يسمى  ما  اآلن  يجتاحه  الذي   - املعومل  الخارجي، 
األيقوين(، وىف هذا يقول )عبد الصمد الكباص(، )إذا كان العرف 
تطابق  التي  العالمة  باعتبارها  األيقونة  يحدد  السيميوطيقى 
هو  األيقوين  الزمن  فإن  تشبهه،  األقل  عىل  أو  األصيل،  مرجعها 
مرجعها.  من  وأخطر  أهم  األيقونة  فيه  أصبحت  الذي  الزمن 
األيقونة  قيمة  يف  يحكم  الذي  األصىل  املرجع  هو  الواقع  يعد  مل 
املرجع  هي  األيقونة  أصبحت  بالعكس،  بل  وجودتها،  )الصورة( 
األسمى الذي يحسم واقعية الواقع. لقد أصبحت األيقونة معقل 

الحقيقة( )6(.
الراهن  الواقع  إىل  اإلشارة  تنقطع  ال  رسي(  يف  )كالم  عرض  ويف 
الطبيعة ذاتها، ممثلة يف  العوملة. فكام تحولت  وتحوالته يف ظل 
ساخنة(،  وخارجية  داخلية  مالبسا  متطر  أصبحت  )التي  السامء 
الدينية  واملعايري  القيم  مجمل  شمل  قد  التحول  أن  أيضا  نجد 
خلوها  الباروكه  الصاميني/  تفطر  مابقيتش  ]السجاير  واألخالقية 
مامتى  من  رضع  لو  سنه   30 عنده  اليل  أخويه  الحجاب/  بدل 
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يبانش  وما  واتنقب  اترهنب  قدامك  ممكن  حرام/  وال  عيب  مش 
من جسمى وال سنتى ومن وراك ابقى حاجه تانيه/ فنانة صاعده 
بدون مواد صناعية/ مذيعة فاتنه يف قناة فضائية...[ إىل أن تقول 

)الراقصة(:
تشوف  ملا  غري  كلمه،  بوال  وماتنطقش  خالص  اخرس  ]اسكت، 
بعنيا وتسمع بوداين وتفهم بدماغي اليل باشوفه واسمعه وافهمه 
عليك،  اصعب  بعيد  ومش  بيا،  حتحس  بس  ساعتها  شويه،  كل 

وتاخدىن يف حضنك اليل نسيت شكله[.
مام سبق نالحظ أن جميع التحوالت تنصب عىل )الجسد(؛ الذي 
دخل يف إطار النامذج واألنساق الرمزية - االستهالكية - املعارصة. 
فها هي أجساد الفتيات تتحول إىل )مانيكانات(، وأجساد الرجال 
فتقسم  أسفل(  إىل  أعىل  من  املمتدة  )الحبال  أما  )دمي(،  إىل 
خشبة املرسح إىل مناطق تبدو كأطواق أو أطر )تأطري الجسد(: 
بوضعه داخل فاترينات، علب، فضائيات... إلخ. هذا وكل مشهد 
الفتيات من تلك األطر،  العرض يبدأ بخروج أجساد  من مشاهد 
يف  للجسد،  التقنية  االستعارة  عامل  إنه   - إليها  بعودتها  وينتهي 

عرص التقنية ومجتمع االستهالك.
الكيفي  التتابع  عىل  ينبني  )العرض(  أن  نجد  هذا،  عن  وفضال 
التقليدى  التتابع  عىل  وليس   - والصور  للمشاهد  والتكراري 
الذي  املشهد  بنفس  ينتهى  )العرض(،  أن  كام  املعهود.  املتنامى، 
)العرض  أو  العرض(  )تدوير  عليه  نطلق  أن  ميكن  فيام  به،  بدأ 
ر(؛ مام يعني أن العرض ككل هو استعارة برصية  املرسحي املدوَّ

لفكرة دوران الذات حول نفسها.
ملوضوعها  الذات  بإدراك  يسمح  يعد  مل  الجديد  فالواقع  وهكذا، 

خارج دائرة التداول القيمي والسلعي.

)المنظورية(  
اإلضاءة(:  / الجسد   / )المكان 

أي   - )إدرايك(  متثيل  تصوري،  مفاهيمي،  بناء  املرسحي:  املكان 
األبعاد  يف  اختزاله  املمكن  غري  ومن  للعامل..  رمزي  تشكيل  أنه 
أيضا. مام يعني  الثقافية  األبعاد  يتعداها إىل  إذ  الهندسية فقط، 

األخري،  هذا  وكذلك  الوجود،  بدون  عدما  يكون  أن  عن  سيكف 
الذي  العدم هو  أن  أي  الوجود وجوده،  العدم لن يدرك  فبدون 

يدلنا علينا!
)وجوده(  لحظة  يف  عامة،  املرسحي  فالعرض  ذلك،  عن  وفضال 

نفسها، يبدو ك )ِمزَق( يف جسد الفراغ والصمت.
بظهور  يسمح  الذي  املحسوس  العنرص  وهي   - فـ)اإلضاءة(  لذا 
رسي(،  يف  )كالم  يف   - بينهام  العالقة  وإبراز  والجسد،  املكان 
تلعب دور )الراوي(، إنها صوتنا يف الزمن )إن جاز التعبري(، ذلك 
الصوت يبدو ك )األثر( الذي نرتكه وراءنا، متخذا هيئة )ومضات 
فيها  يتكاثف  إذ   - )املوت(  الفراغ  من  منتزعة  خاطفة(،  وعى 
 - )اآلخر  كأمنا هي  )اإلضاءة(  تبدو  آخر،  وبتعبري  العابر.  وجودنا 

باملعنى الدريدي( الذي يبدد حضور الفراغ كمعنى متحجر.
الرمزي  املكافئ  هي  هنا  اإلضاءة  كانت  إذا  أخرى،  ناحية  ومن 
)العمق(؛  هو  الزمن  كان  وإذا   - اإلنساين  أو   - التاريخي  للزمن 
املتوازية، للطول  الخطوط  التي تتالىش عندها جميع  النقطة  أي 
للعرض،  املادية  الدعامة  والعرض، أي )للجسد واملكان(، فسحب 
)املستوى  إصطالح   - التشكيليون  عليه  مايطلق  أمام  يضعنا 
يخرتق  نظره  بأن  )انطباعا  املتفرج  لدى  يولد  مام  الشفاف(، 
ويستقر يف مكان خارجي متخّيل، يضم جميع هذه املوضوعات( 
العمق  عىل  به  لينفتح  العرض،  يف  ثقبا  يفتح  بذلك  وكأنه   ،)7(
هو  العمق  هذا   - يراها  التي  املادية  العنارص  خارج  يقع  الذي 
)الغائب( املاوراىئ نفسه الذي يصمت عنه الفراغ، والذي يستمد 

منه العرض داللته.

خاتمة:
وانفصاالتها  الذات  )تشظى  حول  بتمحوره  كله،  السابق  التناول 
عن الجسد واآلخر والعامل، وكذلك تحوالت الرغبة وانقطاعها عن 
بوحدة  تتمتع  تزل  مل  )التي  ذاته  أمام  املتفرج  يضع  الجسد...(، 
تلك  مرجعية  فعىل  الذكورية(،  ألوهامه  الرتهانه  نظرا  وهمية؛ 
)العمق  يف  يرى  أن  املتفرج  بإمكان   - تاريخيا  الراسخة   - الذات 
الثالث، نقطة متالشية أخرى، هي  الفتيات  املاورايئ( للعالقة بني 
املنتجة  الذات  أعنى  كلها؛  الحقائق  حقيقة  باعتبارها  )الذات(؛ 
برمته، ومن  والوجود  والقيم  املعارف  لوحدة  والضامنة  للمعنى، 
ثم )الهوية(. سرياها ذلك املتفرج متمثلة يف ذاته هو )ألنه فيام 
يتصور - يقبض عىل الوجود، والعدم أيضا( ويتامهى معها - هذا 
يف مناوأته ومعارضته لخطاب العرض الذي يرى أن )قوة الحياة - 
الذي باستطاعته  الذكورية واألنثوية معا، هي الجامل املرسحي( 

ترويض املاورايئ نفسه )أي املرعب(.
الذات  تلك  هو  حقا  املرعب  أن  إىل  ننتهي  أن  لنا  ميكن  وبذا، 
ولعل   - بجالء  العرض  يقدمه  ما  وهو  بنفسها،  املغرتة  الذكورية 
الرفض األخالقي الذي جوبه به )كالم يف رسي( - يف عرضه األول - 

من بعض قطاعات املجتمع، يؤكد ذلك.

الهوامش: 
ريهام عبد  إخراج:  تأليف: عز درويش،  *]عرض »كالم يف رسي« 

الرازق[.
1 - انظر )أندري بوتيتا( )التبادل الرمزي والتاريخية( ت: حسن 
 HYPERLINK التاىل:   املوقع  عىل   ،)40( العدد  أحجيج، 
”http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net“ www.

fikrwanakd.aljabriabed.net
2 - جميع االستشهادات تعود إىل نص مرسحية )كالم يف رسي(، 
املخرجة  ملهرجان  اليومية  النرشة  يف  املنشور  اإلخراج(،  )نسخة 
عز  تأليف:  من  وهو   ،)1( العدد  الثانية،  الدورة  املرسحية، 

درويش.
3 - انظر )محمد بو بكري( )الرغبة واملعرفة( العدد )27( - عىل 

املوقع السابق.
التقنية  عرص  يف  الجسد  )أسطورة  الحاحي(  )رشيد  انظر   -  4

ومجتمع االستهالك(، العدد )30(، املوقع السابق.
5 - املرجع السابق.

ودغامئية  األيقوين  )الزمن  الكباص(  الصمد  )عبد  انظر   -  6
املستقبل( العدد )16(، املوقع السابق.

 ،)13( العدد  والتمثل(  )املنظورية  جامل(  )أردالن  إنظر   -  7
املوقع السابق.

أن معالجة املكان املرسحي هي فكر مرىئ: أي منط من التمثالت 
يتسم بخصائص محددة.

لذا فاملكان الفارغ، املفتوح عىل جميع االتجاهات والذي يصعب 
إليه  ينضاف  حني  رسي(،  يف  كالم   - )عرض  يف  حدوده،  تعيني 
معها عن  )يكف  أبعادا  ويكتسب  يتحدد  إمنا  اإلنساين(،  )الجسد 
أن يكون كاّم متجانسا(، وهذا يعني - من ضمن ما يعني - أنه 

يتحول إىل )إطار( فعيل. وكل إطار هو )إطار ملوضوع ما(.
لكن الفراغ )= املوت(، إنه حضور املوت، ألنه )فراغ من...(، لذا 
ذات  أبعادا  مينحه  ما  بقدر  الفراغ،  يف  اإلنساين  الجسد  فوجود 
وحركة.  كامتالء  ذاتها  )الحياة(  مع  مفارقة  يف  يضعه  فإمنا  داللة، 
إن  القول  وميكن  للموت.  املقابل  الحد  هو  الحياة(   =( فالجسد 

كال منهام يتحدد باآلخر.
الجسد يف املكان، بقدر مايتضمنه املكان فإنه يتضمن املكان أيضا 
مكانا  ليصبح  محددة؛  )هوية(  مينحه  املكان،  يحدد  ألنه  نظرا   -

للجسد )للحياة(: ممتلئا أو مسكونا وحيا؛ عامرا بالحركة...
)حبال(  سوى  آخر  يشء  به  يوجد  ال  رسي(  يف  )كالم  يف  املكان 
تبدو كخيوط واهية - تشد السامء واألرض، كل إىل اآلخر - كام 
الاليت  الثالث(  )املمثالت  ثم  داللة.  ذات  أداء  مناطق  تعنيِّ  أنها 
كسطح  هنا  يبدو  الذي   - املكان  مع  مفتوحة  عالقات  يقدمن 
فقط، ترتسم عليه مجموعات محددة من الخطوط )ميحو بعضها 
ال   - هنا   - املكان  الفراغ.  ميحوها  فسوف  تفعل  مل  وإن  بعضا(، 
)فيام  زمن  أي  يتضمن  ال  فهو  لذا  اإلنسان،  وجود  ذكرى  يحمل 
يعده  اإلنسان،  يهمل  املكان  املطلق(،   - امليتافيزيقى  الزمن  عدا 
عابرا... لذا يظل املكان فارغا وبال ذاكرة )بال تاريخ(، رغم كل ما 

يبذله اإلنسان من حركة وفعل وصوت ووجود فيه.
يزيد عن كونه  إذ ال  أن هذه هي طبيعة املرسح،  ونحن نعرف 
وبينام   - )العروض(  لُصنَّاع  متنح  والصمت(  الفراغ  من  )كمية 
إىل  والصمت  فراغه  إىل  الفراغ  يعود  رسيعا،  األخرية  هذه  تزول 
صمته. هكذا، كأمنا هام )نقطة الصفر( - غري الربيئة - أو)العدم(، 
وكأمنا )الوجود - أو العرض( ليس أكرث من مسافة يقطعها العدم 
العدم  أن  يف  يكمن  عزاءنا  لكن  جديد!.  من  نفسه  إىل  يصل  يك 
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يف  املرسح  نقاد  عميد  كافندش  دومنيك  يقول  كام  الحقيقة  لكن 
إن  تليجراف،  الدييل  يف  األسبوعي  مقاله  عرب  الربيطانية  الصحف 
انها  التعقيد وليست تافهة.  موضوعات مرسحياته ليست مغرقة يف 
املرسح.  عشاق  مرسحه  إىل  تجذب  ان  ميكن  متوسطة  موضوعات 
وكل ما يف األمر انه يضع عناوين غريبة تدعو الجمهور إىل أن يفكر 

أوال.

فقط بطالن 
بدأ  التي  املرسحية  عن  للحديث  كافندش  مدخل  هو  هذا  وكان 
الواليات  بالفعل يف  أن عرضت  بعد  لندن  أحد مسارح  عرضها عىل 
وال  دوف،  ماري  وآن  جرانهام  كينيث  بطليها  بنفس  أوال  املتحدة 
 .two - hander فقط  بطلني  من  مرسحية  ألنها  سواهام  يوجد 
بنظرية  املهتمني  ينبه  لذلك  وهو  فصلني.  عىل  دقيقة   90 وتستمر 
كام  للعرض  الرئييس  املحور  تشكل  ال  النظرية  أن  إىل  هيزنربج 
من  رفيقا  مسا  ميسها  العرض  إن  بل  أخرى  مرسحيات  مع  حدث 
النظرية مثل  بعيد. وكانت هناك عدة مرسحيات دارت حول هذه 
مرسحية كوبنهاجن ألديب إنجليزى آخر هو مايكل فرايان )85 سنة 

حاليا( حيث ظهرت فيه شخصية هيزنربج.
تدور املرسحية حول جورجي وهي مواطنة أمريكية حسناء متقلبة 
تلتقي خاللها  لندن  إىل  بزيارة  تقوم  االنفعال حيث  املزاج ورسيعة 
برجل يعمل جزارا يف الخامسة والسبعني من عمره يبحث عن ابنه 
وما  اليقني  عدم  نظرية  عىل  باالعتامد  إقناعه  وتحاول  املختفي، 
تتضمنه من معادالت. وىف خالل هذه املحاوالت غري املجدية تقوم 
عالقة حب بني األمريكية الحسناء والجزار الربيطاين العجوز.، وبعد 
الجنسية  قدرته  فقد  بأنه  الجزار  لها  يعرتف  الحب  عالقة  تقوم  أن 

تتاملك  ثم  البداية  يف  البطلة  وتغضب  عاما،  عرشين  من  أكرث  منذ 
نفسها وتدرك أن الحب شعور عظيم أهم من اللذات الحسية.

الفكرة.  دعم  يف  ساهمت  واإلضاءة  الديكورات  أن  كافندش  ويرى 
وأشار إىل أن هناك فريقا من مهنديس الديكور واإلضاءة متخصصني 
التعبري  عىل  قادرين  يعتربهم  حيث  ستيفنز  سيمون  أعامل  يف 
عىل  التعاقد  عند  بفرضهم  غالبا  ويتمسك  عملهم  يف  أفكاره  عن 
مرسحياته. كام تفرض املخرجة ماريان اليوت التي أخرجت له عددا 

من مرسحياته األخرية، كام أجاد كل من دوف وجرانهام.
ويرى كافندش أنها مرسحية تستحق أن يشاهدها جمهور املرسح، 
وهو نفسه ال يشعر بالندم عىل 85 جنيها إسرتلينيا دفعها مثنا ألغىل 
تذكرة يف العرض الذي يستمر حتى يناير القادم، وقد اعتاد أن يدفع 
العروض،  مجاملة ألصحاب  تكون هناك  ال  تذكرة دخوله حتى  مثن 

وبعد ذلك يتقاىض الثمن من جريدته.

االنتصار شرط 
ويتناول دومنيك كافندش مرسحية أخرى لكاتب بريطاين آخر وهو 
الكاتب املرسحي كريس ثورب هي مرسحية »رشط االنتصار«. يقول 
املرسحي  الكاتب  بهذا  إعجابه  يقاوم  أن  يستطيع  ال  إنه  كافندش 
لسبب مهم، وهذا السبب هو أن هذا الكاتب املخرضم الذي تجاوز 
مع  مواجهات  يف  الدخول  إىل  معظم مرسحياته  يف  يسعى  السبعني 

جمهوره حتى يجعل الجمهور جزءا من العرض املرسحي.
يتهم  أن  »املواجهة«  الشهرية  مرسحيته  يف  حدث  كام  مثال  فيمكن 
الدخول  عىل  ويجربه  الجمهور  يستفز  بشكل  بالعنرصية  الجمهور 
العرض. ويف مرسحيته »أمتنى لو كنت  يف مواجهة ليصبح جزءا من 
وحيدا« سخر من إرساف الناس يف االعتامد عىل هواتفهم املحمولة، 

وقام بطل العرض مبصادرة الهواتف من بعضهم. لكن هذا األسلوب 
يأيت بنتائج عكسية أحيانا حيث يتسبب يف مغادرة بعض املشاهدين 
أو  املرسحي  العرض  سري  تطور  عىل  يعرتضون  األقل  وعىل  للعرض، 

ترديد عبارات غاضبة.
يف  وله  األسلوب،  هذا  اتباع  عىل  بالندم  يشعر  ال  فهو  ذلك،  ورغم 
»احرض  ملشاهد مرسحياته  يقول  ال  إنه  يقول  بسيطة،  فلسفة  ذلك 
عبارة  رأيه  يف  املرسح  نفسه.  عن  والرتفيه  لالستمتاع  مرسحي«  إىل 
يف  تحقق  ما  وهذا  بها.  نفكر  التي  الطريقة  يف  لنفكر  معمل  عن 
االنتصار« وهو عبارة عن مرسحية من  أحدث عروضه وهو »رشط 

مرسحيات الفصل الواحد يستمر عرضه 55 دقيقة فقط ال غري.

مسرحي انقالب 
يصف كافندش املرسحية بأنها انقالب يف عامل املرسح من ناحية كل 
زوجني  حول  املرسحية  وتدور  واإلضاءة.  الديكور  فيها  مبا  عنارصها 
املدن  بإحدى  الواسعة  الفاخرة  شقتهام  إىل  إجازة  من  يعودان 
بعد  فيها  لإلقامة  الشقة  وإعداد  أمتعتهام  حل  يف  ويبدأن  الكربى، 
الذي  التقليدي  الحوار  بينهام  يدور  أن  من  وبدال  لفرتة.  تركاها  أن 
يدور عادة عند العودة إىل البيت بعد اإلجازات، يدور الحوار بينهام 
وطلب  الخمر  رشب  يف  يبدآن  ثم  القهوة،  من  أكواب  إعداد  حول 
كان  الزوج  أن  فيتبني  ومشكالته،  ماضيه  منهام  كل  ويتذكر  البيتزا. 
من قناصة الرشطة األوكرانية خالل ما عرف بالثورة الربتقالية، وأنه 
برصاصة  املعارضات  إحدى  استهدف  ألنه  الضمري  بعذاب  يشعر 
املخ  يف  مرض  من  تعاين  أنها  فيتبني  الزوجة  أما  بحياتها.  أودت 
إىل  االثنني  ذلك  ويقود  طويال.  تعيش  لن  وأنها  زوجها  به  يعلم  ال 
نووية  حرب  اندالع  مخاطر  مثل  العامة  املسائل  بعض  يف  الحديث 

المشاهدين لجذب  الغريبة  األسماء 
العرض من  جزءا  المشاهد  يصبح  عندما 

اختيار  ستيفزن  سيمون  الربيطاني  المسرحي  الكاتب  اعتاد 
مسرحياته  وأحدث  لمسرحياته،  الفضول  تثري  غريبة  عناوين 
عن  تعرب  لندن  في  ويندهام  مسرح  على  حاليا  المعروضة 

عدم  مبدأ  »هزينربج..  هو  المسرحية  اسم  االتجاه.  هذا 
أو  الريبة  أو  الشك  نظرية  إلى  يشري  هنا  فاالسم  اليقني«. 

ميكانيكا  علم  في  الرئيسية  العناصر  من  تعد  اليت  اليقني  عدم 
النووية  والطبيعة  الفزيياء  عالم  إليها  توصل  اليت  الكم 

في  كان  عندما   )1976  -  1901( هزينربج  فرينر  األلماني 
صعوبة  النظرية  وتتناول  عمره.  من  والعشرين  السادسة 

فيه  نعيش  الذي  الكون  في  المطلقة  الحقيقة  إلى  الوصول 
كان  ما  وأحيانا  نوبل.  جائزة  على  حصوله  في  سببا  وكانت 

الموضوع  بتفاهة  توحي   بسيطة  عناوين  يختار 
الكلب«. »حادث  مثل 

هشام عبد الرءوف

28 [ نوافذ

الربيطاني المسرح  جولة في شارع 
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تدمر العامل، واألخطار التي تواجه الحريات املدنية يف العامل إىل آخر 
بينهام حول  يدور  حاد  بجدل  املرسحية  وتنتهي  املوضوعات.  بعض 
املشاهدين  يثري  أن  ميكن  بشكل  يدور  ذلك  وكل  العامل.  مستقبل 
الذي  العرض  لكن  األحداث.  يف  والتدخل  التعليق  إىل  ويدفعهام 

حرضه كافندش مل يحدث فيه يشء من ذلك.
شخص  ذات  تكون  التي  مرسحياته  متثيل  عىل  أحيانا  ثورب  ويرص 
قام  التي  مرسحياته  أحدث  الدبابري  التهام  مرسحية  وكانت  واحد، 
شارع  »قنبلة  اسم  عليها  أطلق  العراق  عن  وله مرسحية  ببطولتها. 
املتنبي ال تزال تنفجر« تتناول محنة الثقافة يف العراق بعد االحتالل 
األمرييك وحتى اآلن، وقد بدأها بحادثة حقيقية هي انفجار سيارة 
القارئ  ملغومة أمام إحدى مكتبات شارع املتنبي. ونرجو أن نوايف 

بنقد لها قريبا.
وقد عرضت مرسحياته بلغات كثرية يف الكثري من دول العامل يف آسيا 
مختلفة  دول  يف  فرق مرسحية  إنشاء  يف  وساهم  وأوروبا،  وأفريقيا 
يف  تأسيسها  يف  ساهم  التي  الربتغالية  فوادورا  ماال  فرقة  أحدثها 
التربعات لرشاء مرسح خاص  لشبونة ويف جمع  الربتغالية  العاصمة 

لها. وكان يكتب لعض املرسحيات لعرض خصيصا يف اإلذاعة.

المسرح على  الصحة 
عن  والتعبري  الجامهري  مع  للتواصل  فعالة  وسيلة  املرسح  يعد 
أقيم  الذي  املرسحي  أدنربه  مهرجان  رواد  يفاجأ  مل  لذلك  مشكالته، 
الصحية  الرعاية  نظام  واقع  تتناول  مرسحية  عرضت  عندما  مؤخرا 
الحكومات  إقدام  بسبب  مشكالت  من  يعانيه  وما  بريطانيا  يف 
املزيد  املنتفعني  املتوالية عىل خفض مخصصاته وتحميل  الربيطانية 
تكاليف  وترتفع  األمراض  فيه  تنترش  وقت  يف  عالجهم  تكاليف  من 

عالجها.
تتناول  التي   ،»After the cuts التخفيضات  »بعد  هي  املرسحية 
مجانيته  تصبح  عندما  املستقبل  يف  الصحية  الرعاية  قطاع  واقع 
امليكانييك  »جيم«  حياة  مرير يف  واقع  عن  وتحيك  املايض،  من  أمرا 
املتقاعد وزوجته عندما ال يعود بوسعهام تحمل نفقات العالج بعد 
تشخيص إصابة الزوجة بالرسطان، فيضطر هذا الزوج البائس إلجراء 

عملية جراحية بنفسه إلنقاذ زوجته املريضة يف بريطانيا.
ربيع  بريطانيا  بأنحاء  مدن  يف  املرسحية  تعرض  أن  املقرر  ومن 
2019، وتقول مخرجتها، بيث مورتون، يف ترصيحات صحفية خالل 

املوضوع  إن  »أدنربه«،  مهرجان 

الجمهور،  لقلب  قريب  تتناوله  الذي 

الفعل  رد  كان  العرض  عند  ولكن 

حتى  كثريا  ضحك  فالبعض  متباينا، 

عدم  بسبب  رمبا  الجادة  املواقف  يف 

بكوا  وآخرون  للفكرة،  االرتياح 

قائلة:  وتابعت  متسهم.  القصة  ألن 

هيئة  تعتربوا  أال  هي  »الرسالة 

من  الوطنية  الصحية  الخدمات 

االستغناء  ميكن  التي  الكامليات 

عنها«.

موضوع  كآبة  من  الرغم  وعىل 

النكات  من  كثريا  فإن  املرسحية، 

من  الزوجان  سخر  فقد  تخللتها، 

عىل  لهام  املستشفى  محاسبة 

واستخدامهام  واملاء  الكهرباء 

يتم  فيام  زيارتها،  أثناء  املياه  لدورة 

باملكنسة  عدة  مرات  يف  الزوجة  تشبيه 

»جيم«  يصلحها  التي  املعطلة  الكهربائية 

عادة دون خربة.

االحتفال  مع  يتزامن  املرسحية  عرض  أن  يذكر 

مبرور 70 عاما عىل تأسيس هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية يف بريطانيا التي تتباهى بأنها تقدم خدماتها 

عامة  مناقشات  االحتفال  وأثار  اللحد«،  إىل  املهد  »من 

أو  جيدة  طبية  خدمة  تقديم  عىل  الهيئة  قدرة  حول 

معقولة يف ظل امليزانيات املحدودة التي تضع ضغوطا 

عىل الخدمة.

وسط   - اإلنفاق  عىل  املفروضة  القيود  وضاعفت 

الذين  الربيطانيني،  السكان  من  الطلب  تزايد 

من   - املسنني  من  منهم  كبرية  نسبة  أصبحت 

االتحاد  بريطانيا من  تداعيات خروج  بشأن  القلق 

إمدادات  عىل  ذلك  وتأثري  املقبل  العام  األورويب 

األدوية وأعداد العاملني يف قطاع الصحة.

الربيطاني المسرح  جولة في شارع 

29 [[[ نوافذ
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الرعيل  من  ممثلة  قصبجي”(  بطرس  حبيب  الحقيقي”دولت  )واسمها  أبيض  دولت 
األدوار  كانت  زمن  في  الفنية  حياتها  بدأت  فقد  المصريات،  الفنانات  من  األول 
الطبقة  من  أسرة  في  ولدت  واليهوديات.  الشاميات  السيدات  على  تقتصر  النسائية 
إلى  أمها  وتنتمي   ،1896 عام  يناير   29 في  “أسيوط”  بمحافظة  المتوسطة 
الحربية.  لوزارة  مرتجما  يعمل  فكان  قصبجي  بطرس  حبيب  والدها  أما  روسية  أصول 
والدها  عمل  حيث  السودانية  “الخرطوم”  بمدينة  الراهبات  مدرسة  في  درست 
هناك. أكتشفها الفنان عزيز عيد عام 1917 عندما التقى بها في إحدى الحفالت 
للتمثيل  لها  لدعوته  فاستجابت  خالتها(،  ابنة  زفاف  حفل  في  )بالتحديد  األسرية 
انتهت  فاشلة  زيجة  آثار  من  تعاني  الفرتة  تلك  في  كانت  وأنها  خاصة  بفرقته، 

وإيفلني(. )إيفون  تعولهما  ابنتني  ومعها  باإلنفصال 

أبيض دولت 
األرستقراطية

إىل وزير  الفنانني  وذلك عندما تقدمت مبذكرة مع مجموعة من 

للفرق  الدولة  ومساندة  دعم  برضورة  فيها  يطالبون  املعارف 

املرسحية ملواجهة الظروف واألوضاع السيئة التي تعمل يف ظلها 

الفرق، والتي أدت إىل توقف معظمها عن العمل وانتشار البطالة 

مع  اشتدت  التي  اإلقتصادية  األزمة  آلثار  كنتيجة  الفنانني  بني 

حكومية  فرقة  تكوين  ويقرتحون  املايض،  القرن  ثالثينيات  بداية 

من أعضاء الفرق املنحلة، واستجابت الدولة وقامت بدعم فكرة 

الفنانني،  من  كبري  عدد  إليه  انضم  الذي  املمثلني”  “إتحاد  إنشاء 

الخالفات  لكرثة  شهور  ستة  من  أكرث  لألسف  يستمر  مل  ولكنه 

وضعف األدارة وتدين املستوى الفني للعروض.

انضمت يف عام 1935 إىل الفرقة القومية املرصية مبرتب خمسة 

البطولة  أدوار  ومثلت  املمثالت(،  بني  أجر  )أعىل  جنيها  وثالثني 

يف يف عدد من املرسحيات من بينها : امللك لري، وشمشون وليلة، 

الكامليا،  وغادة  واملعجزة،  املقدسة،  والشعلة  امللك،  ومضحك 

وعند إعادة تشكيل الفرقة تحت مسمى “الفرقة املرصية للتمثيل 

ولكنها  الفرقة،  نجامت  من  أيضا  كانت   1942 عام  واملوسيقى” 

قدمت إستقالتها عام 1944، لتتفرغ لنشاطها السيناميئ وتؤسس 

فرقتها الخاصة بعدما أصبحت نجمة مشهورة، ولكنها مل توفق يف 

مرسحيات  تقدم  إعادة  عىل  فيها  إعتمدت  التي  الخاصة  فرقتها 

الفرقة  مع  للتعاون  عادت  فقد  ولذا  أبيض”،  “جورج  فرقة 

طريقها  وإستكامل  بالفن  اإللتحاق  عىل  إرصارها  لها  ويحسب 
الفني بالرغم من املعارضة الشديدة التي وجدتها من جميع أفراد 
عن  ليثنيها  األسكندرية  إىل  تبعها  الذي  والدها  من  بدءا  أرستها 
هذا الطريق، وحينام فشل تربأ منها وقال جملته الشهرية متحرسا: 
“بنتي بيقطعوا تذاكر ليتفرجوا عليها !!”، وشقيقها فؤاد الذي حاول 
وأمها  الرفض،  يف  األرسة  إىل  إنحاز  الذي  فارس  وشقيقها  االنتحار، 

التي أرصت عىل رفض طريق الفن بشدة.
“الكونتيسة” مبرسحية   لها عام 1917 وهو شخصية  أول دور  أدت 
العروسة  دور  أدت  ثم  فيدو،  لجورج  إمييل”  من  بالك  “خلىل 
املرسح،  عىل  تجاربها  أول  ونجحت يف  الدخلة”.  “ليلة  مبرسحية 
فقط  أيام  مجرد  وقضت  الريحاين”  “نجيب  فرقة  إىل  إنتقلت  ثم 
حيث اكتشفت رسيعا أنها ال تصلح لتقديم املرسحيات الكوميدية، 
عىل  بناء  أبيض”  “جورج  فرقة  إىل  وانضمت  بها  التمثيل  فهجرت 
نصيحة الفنان نجيب الريحاين لها. وحينام شعر الفنان جورج أبيض 
بجديتها شملها برعايته، فكان يخصها بإرشادته ونصائحه، كام أسند 
أدوارها  أول  كانت  سامط.  مريم  الفرقة  نجمة  إىل  تدريبها  مهمة 
“أوديب  مبرسحية  جوكاستا  امللكة  شخصية  أبيض”  “جورج  بفرقة 
امللك” رائعة وليم شكسبري عام 1918، ولتفوقها يف أدائه تخصصت 
النبيلة،  والشخصيات  امللكات  أدوار  تجسيد  يف  الوقت  ذلك  منذ 

باإلضافة إىل متيزها يف تجسيد أدوار املرأة العاشقة.
سافرت عام 1920 مع فرقة أمني عطا الله إىل سوريا عىل أثر توقف 
بفرقة  إلتحقت  ثم   ،1919 ثورة  قيام  بعد  املرسحية  الفرق  معظم 
لفرقة  “شهرزاد”  أوبريت  يف  مثلت   1921 عام  ويف  املهدية،  منرية 
الريحاين - مرة أخرى - ومثلت  سيد درويش، ثم إنتقلت إىل فرقة 
“ريا  مبرسحية  العصابة  وكر  إىل  استدراجها  يتم  ثرية  فتاة  دور 

وسكينة”. 
يف  معها  وسافرت  أبيض  فرقة جورج  مع  للعمل  ذلك  بعد  وعادت 
جورج  الفنان  من  تزوجت  وهناك   ،1923 عام  الشام  إىل  رحلتها 
عىل  التغلب  بعد  وذلك  الحني،  ذلك  منذ  اسمه  وحملت  أبيض  
عدة معوقات أولها موقف أهله منها كسيدة مطلقة، وثانيهام أنها 
ينتمي  كان  حني  يف  “األرثوذكس”  األقباط  طبقة  إىل  تنتمي  كانت 
ملته.  تغيري  إىل  أحدهام  أضطر  مام  “املارونية”  الطائفة  إىل  هو 
أدوار  أمامه  ومنذ زواجهام عام 1923 أصبحت تالزم زوجها ومتثل 
ابنة واحدة هي  وأنجبا  فرقته،  بجميع مرسحيات  النسائية  البطولة 
“إيفلني”  الصغرى  سابق،  زواج  من  ابنتني  لدولت  وكان  سعاد، 
والتي توفيت وهي طفلة صغرية، والكربى “إيفون” التي نشأت مع 

والدتها مبنزل جورج أبيض مع ابنتهام سعاد. 
آواخر  يف  وهبى  ليوسف  “رمسيس”  فرقة  اىل  زوجها  مع  أنضمت 
لويس  بينها:  من  مرسحيات  عدة  بطولة  يف  وأشرتكا   ،1923 عام 
الحادى عرش، وعطيل، واألب ليبونار، والجرمية والعقاب، وكليوباترا، 
ويف آواخر عام 1927 انضمت مرة أخرى مع زوجها جورج أبيض إىل 
فرقة “رمسيس” ولكنهام انفصال عنها بعد فرتة قصرية، وسافرت مع 

فرقة “جورج أبيض” يف رحلتها إىل أمريكا الالتينية عام 1930. 
ويذكر أنها قد ساهمت عام 1934 يف تأسيس فرقة “إتحاد املمثلني، 

عمرو دوارة
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مبرسحية  دليلة  “املعجزة”،  مبرسحية  اليزابيث  “سافو”،  مبرسحية 
“شمشون ودليلة”، مارتا مبرسحية “مجرم”، ستال مبرسحية “الشعلة 
بديعة  والدسيسة”،  “الحب  مبرسحية  ميللر  زوجة  املقدسة”، 

مبرسحية “الزوجة الثانية”، اإلبنة املضطهدة مبرسحية “األمل”.
التاريخي  للتتابع  طبقا  املرسحية  أعاملها  مجموعة  تصنيف  وميكن 

مع مراعاة إختالف الفرق املرسحية وطبيعة اإلنتاج كام ييل:
- “عزيز عيد”: خلىل بالك من إمييل، ليلة الدخلة )1917(.

- “الريحاين”: ريا وسكينة )1921(. 
- “جورج أبيض”: أوديب امللك، هاملت )1918(، ماكبث )1919(، 
بشري  اليتيمتني،  املجهولة،  املرأة  املحامية،  البخيل،   ،)1922( دولت 
روسيا،  قيرص  الجبار  إيفان  املسحور،   ،)1923( الربامكة  نكبة  أغا، 
باسم القانون، حور محب، زواج فيجارو، سفينة نوح، رشف األرسة، 
عاصفة يف البيت )1924(، اإلسكندر األكرب، املتسول، رسول الوطنية 
اإلرليزية   ،)1926( جوان  دون  القصور،  أرسار  املأمون،   ،)1925(
الزوجة  قتل،  الذي  الرجل  والصداقة،  الحب  الربنس جان،  الحسناء، 
توبينال،  املرحوم  هريمان،  الكونت  والقيرص،  الشعب  الفاضلة، 
وأندريه،  وهو  أنا  الرابع،  أمنحتب  القيس،  أمرؤ  اليقظة،  الهادي، 
الرماد يف  النمرة، جرائم اآلباء، ذر  التائه )1929(، ترويض  اليهودي 
العيون، زواج كاميال، سعاد، سيمون، رشلكان وفرانسوا األول، طريد 

األرسة، ملك بال مملكة، ميشيل إسرتوجوف، نابيلونيت )1931(.
الجرمية  ليبونار،  األب   ،)1923( برجراك  دي  سريانو  “رمسيس”:   -
والعقاب، الشعلة، غادة الكاميليا، يف سبيل التاج، كليوباترة، لويس 
عطيل  الوطن،   ،)1924( ونابليون  جني  سان  مدام  عرش،  الحادي 
)1925(، البيت املحارص، الرشك، املرأة املجهولة، الولدان الرشيدان، 
بائعة  املشهورة،  القضية  العرش،  الخائن،   ،)1927( الصغري  جاك 

الزهور، عنرت، تاجر البندقية، يوليوس قيرص )1928(.
- “إتحاد املمثلني”: الجرنال ريشيليو، الفاكهة املحرمة، جرانجوار، يف 

سبيل الوطن، لوسيد، هرناين )1934(.
املقدسة،  الشعلة   ،)1935( لري  امللك  مجرم،  القومي”:  “املرسح   -
أندروماك، سافو )1936(، الحب والدسيسة، الزوجة الثانية، اللهب، 
تلميذ  األمل،   ،)1938( ودليلة  شمشون   ،)1937( دليلة  املعجزة، 
الصغرية  الثائرة   ،)1940( امللك  أوديب   ،)1939( عطيل  الشيطان، 
)1942(، غادة الكامليا )1943(، الرس الهائل، نبي الوطنية )1952(، 

مضحك امللك )1953(.
- “أوالد عكاشة”: الثائرة )1936(.

- “أنصار التمثيل والسينام”: أوديب )1949(.
وجدير بالذكر أنها ومن خالل مجموعة املرسحيات التي شاركت يف 
أكرث من  الذين ميثلون  املخرجني  بطولتها قد تعاونت مع نخبة من 
جيل ومن بينهم األساتذة: جورج أبيض، عزيز عيد، يوسف وهبي، 

نجيب الريحاين، زيك طليامت، عمر وصفي، عبد العزيز خليل، عمر 
جميعي، فالندر، فتوح نشاطي. 

رصد  املرسحية  إسهاماتها  تسجيل  صدد  يف  التنويه  يجب  وأخريا 
باملرسح  املؤلفات  أوىل  من  تعد  أنها  وهي  مهمة  حقيقة  وتوثيق 

العريب، حيث قامت بتأليف مرسحية “دولت” عام 1922. 
السينمائية: أعمالها   - ثانيا 

ببطولة  املرصي  الفن  مسرية  إثراء  يف  أبيض  دولت  الفنانة  شاركت 
ثالثني فيلام خالل اثنني وأربعني عاما، وكانت أوىل مشاركاتها بفيلم 
بهيجة حافظ  وبطولة  كريم  للمخرج محمد  )عام 1930(  “زينب” 
ورساج منري وزيك رستم، وكان آخر أفالمها فيلم “إمرباطورية ميم” 
)عام  مظهر  وأحمد  حاممة  فاتن  وبطولة  كامل،  حسني  للمخرج 

.)1972
الدرامية  الشخصيات  من  عددا  السينامئية  مشاركاتها  قامئة  وتضم 
املثال  سبيل  عىل  بينها  ومن  تجسيدها  يف  وتألقت  نجحت  التي 
هانم  فاطمة  األب  زوجة  “زينب”،  بفيلم  زينب  والدة  شخصيات: 
“الشيخ  بفيلم  ولويزا  جوزيف  والدة  البيضاء”،  “الوردة  بفيلم 
والدة  الحبايب”،  “ظلموين  بفيلم  بهاء  والدة  هانم  درية  حسن”، 
“الحقيقة  بفيلم  آمال  والدة  “املنتقم”،  بفيلم  أحمد  الدكتور 
األوالد  جدة  “املراهقات”،  بفيلم  )ماجدة(  ندى  والدة  العارية”، 

بفيلم “إمرباطورية ميم”.
التالية:  األفالم  أعاملها  قامئة  تضمنت  السينامئية  مسريتها  وخالل 
 ،)1932( الذوات  أوالد   ،5001 البيضاء،  الوردة   ،)1930( زينب 
 ،)1940( املرأة  قلب   ،)1939( الدكتور   ،)1933(  13 منرة  الخطيب 
داميا   ،)1942( الدنيا  خفايا  البلد،  ابن   ،)1941( الزوجات  مصنع 
األب  وسيفي،  قلبي  املنتقم،   ،)1946( دنيا  املوسيقار،  قلبي،  يف 
 ،)1950( العائلة  محسوب   ،)1948( الحزين  الريف   ،)1947(
الحبايب  ظلموين   ،)1952( أب  غلطة  للقلب،  القلب  من  املساكني، 
)1953(، الشيخ حسن، موعد مع السعادة )1954(، الحب العظيم، 
 ،)1961( األسياد  غرام   ،)1960( املراهقات   ،)1957( املخدوعة 

الحقيقة العارية )1963(، إمرباطورية ميم )1972(.
جدا  متيزت  قد  أنها  السابقة  األدوار  مجموعة  خالل  من  ويالحظ 
التي  القلب،  قاسية  املتسلطة  االرستقراطية  األم  أدوار  تجسيد  يف 
تهتم بالعادات والتقاليد أكرث من إهتاممها مبشاعر أبنائها، وبالتايل 
فهي تذيق أبناءها سوء العذاب، ساعدها يف ذلك ما متيزت به من 
األصول  ذو  ووالدها  األجنبية  والدتها  عن  ورثتها  أوروبية  مالمح 
بجدارة  الشخصية  تلك  تجسيد  يف  نجاحها  أن  والحقيقة  اللبنانية، 
أو  باملرسح  سواء  ألدائه  ترشيحها  عىل  يحرصون  املخرجني  جعلت 
السينام، ورمبا يتضح ما سبق جليا من خالل تألقها يف أفالم وموعد 
و”غرام  ماجدة،  مع  “املراهقات”  حاممة،  مع فاتن  السعادة”  مع 

األسياد” مع أحمد مظهر.
ويذكر أنها قد تعاونت من خالل مجموعة األفالم السابقة من نخبة 
من  أكرث  ميثلون  والذين  العربية  السينام  مخرجي  كبار  من  متميزة 
جيل ويف مقدمتهم األساتذة: محمد كريم، إستيفان روستي، توجو 
مزراحي، محمد بيومي، نيازي مصطفى، هرني بركات، عز الدين ذو 
الفقار، صالح أبو سيف، رمسيس نجيب، حلمي رفلة، عمر جميعي، 
محمد عبد الجواد، عبد الفتاح حسن، جامل مدكور، السيد زيادة، 
حسن اإلمام، حسني صدقي، عاطف سامل، أحمد ضياء الدين، حسني 

كامل.
أبيض عىل بعض  القديرة دولت  الفنانة  املنطقي أن تحوز  كان من 
املثال  بينها عىل سبيل  الجوائز ومن  ببعض  وتفوز  التكريم  مظاهر 
 ،1925 عام  الدرامي  للتمثيل  الثانية  بالجائزة  فوزها  الحرص:  ال 
حصولها  وكذلك   ،1926 عام  الكوميديا  لتمثيل  األوىل  وبالجائزة 
عىل وسام الدولة للفنون يف عيد العلم يف عام 1960. هذا ويجب 
قامئة  ىف  بفيلمني  رئيسة  أدوار  بأداء  إشرتكت  قد  أنها  إىل  التنويه 
إلستفتاء  طبقا  وذلك  املرصية،  السينام  تاريخ  ىف  فيلم  مائة  أفضل 
النقاد عام ١٩٩٦ وهام فيلمي: “املراهقات” بطولة ماجدة ورشدي 
إخراج  ميم”  و”إمرباطورية  الدين،  ضياء  أحمد  إخراج  ومن  أباظة، 

حسني كامل.
رحم الله هذه الفنانة القديرة التي نجحت مع زمالئها من الفنانني 
الراقية  بسلوكياتهم  للفن  املجتمع  نظرة  تغيري  يف  املكافحني  الرواد 
وإجبار جميع فئاته عىل إحرتام وتقدير مجموعة املمثلني ووضعهم 
الله  منحهم  التي  ومبواهبهم  بهم  تليق  التي  اإلجتامعية  املكانة  يف 

إياها. 

قصرية  لفرتات  لقومي(  )املرسح  واملوسيقى”  للتمثيل  “املرصية 
عام 1948.

الخاصة،  املرسحية  فرقتها  تأسسس  عىل  إقدامها  لها  ويحسب 
القبة”،  بإسمها عام 1944 مبنطقة “حدائق  ببناء مرسح  وقيامها 
ولكن أضطرت بعد عامني لتحويلها إىل دار عرض سيناميئ بإسم: 
يف  العرض  دور  أشهر  من  أصبحت  التي  “هونولولو”،  سينام 
أفالم  وأشهر  أفضل  من  مجموعة  تقدم  لسنوات  واستمرت  مرص 
احرتقت  فقد  لألسف  ولكن  الخمسينيات،  وبداية  األربعينيات 
فأحدث   ،  1952 عام  يناير  القاهرة  بحريق  بالكامل  السينام 
نفيس  جرح  يف  تسبب  كام  لها  كبرية  مادية  خسائر  الحريق  هذا 

لتحملها جميع الخسائر مبفردها. 
متيزت الفنانة دولت أبيض مبهاراتها يف تجسيد أدوار األم برصانة 
بصوتها  الصادقة،  األمومة  مشاعر  تربز  أن  واستطاعت  ورسوخ 
توظف  وأن  القوي،  التأثري  ذات  املعربة  ونظراتها  ولفتاتها  الرصني 
مبكرا  أدركت  بعدما  خاصة  األداء،  يف  القوية  الصوتية  إمكانياتها 
كامريات  أمام  والتمثيل  املرسح  خشبة  عىل  التمثيل  بني  الفرق 
“أم  شخصية  تجسيد  يف  متيزها  لها  نذكر  أن  ويكفي  السينام، 
محمد  الرائد  إخراج  من  “زينب”  الصامت  الفيلم  يف  زينب” 
يف  العمر  من  متقدمة  فرتة  يف  تفوقت  كذلك   .1930 عام  كريم 
الحاد  الصوت  املتسلطة ذات  تجسيد شخصية األم األرستقراطية 
فيلم  كام يف  الطيبة  الجدة  أو  “املراهقات”،  فيلم  كام يف  الحازم 

“إمرباطورية ميم”. 
رائدة  عرفت   - العريب  أصلها  برغم   - الغربية  ملالمحها  ونظرا 
ومن  الصحافة  عليها  أطلقته  لقب  من  بأكرث  والسينام  املرسح 
الذوات،  بنت  األرستقراطية،  السيدة  املرسح،  كونتيسة  أشهرها: 
األم  أدوار  أداء  يف  متيزت  بعدما  خاصة  العصمة،  صاحبة 
األرستقراطية بصفة عامة وأصبحت واحدة من أشهر األمهات يف 
السينام املرصية، مع الفنانات: زينب صدقي، علوية جميل، زوزو 
حمدي الحكيم، زوزو شكيب، زوزو مايض، الذين قدموا منوذجا 
الفنانات:  من  كل  بأدائها  متيزت  التي  الشعبية  األم  عن  مختلفا 
فردوس محمد، أمينة رزق، ماري منيب، زوزو نبيل، ثريا فخري، 

سامية رشدي، آمال زايد.
زوجها  مع   1953 عام  إسالمها  أعلنت  قد  أنها  بالذكر  جدير 
إستمتاعها  إسالمها  أسباب  من  ويقال  وسعاد،  إيفون  وأبنتيها 
باإلستامع إىل اآلذان والقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، 
وقد قضت األيام األخرية من عمرها يف تربية أحفادها واالستامع 

للقرآن الكريم، حتى رحلت عن عاملنا يف 4 يناير عام 1978.
أنها كانت تتمتع بشخصية قوية، تتسم بالحزم يف حياتها  ويذكر 
النظام واإلنضباط، كام  والرصامة يف آوامرها، حيث كانت تعشق 
حياتها.  كل  وهبتهم  الذين  جدا،  وأرستها  زوجها  تعشق  كانت 
ويشهد لها كل من عارصها وشاركها بالعمل مدى إلتزامها الشديد 
وإرشادات  توجيهات  بجميع  وأيضا  والعروض  الربوفات  مبواعيد 

املخرجني.
إلختالف  طبقا  الفنية  أعاملها  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 
التاريخي  التتابع  مراعاة  مع  سينام(  )مرسح،  املختلفة  القنوات 

كام ييل: 
المسرحية: األعمال   - أوال 

ظل املرسح هو املجال املحبب للفنانة دولت أبيض، فقد تفجرت 
أثبتت وأكدت موهبتها من خالله  به، كام  التمثيل  لفن  هوايتها 
بعدما تعلمت أصول التمثيل بفضل نخبة من أخلص أساتذته )يف 
مقدمتهم األساتذة: عزيز عيد، جورج أبيض، يوسف وهبي، زيك 

طليامت، عبد العزيز خليل، فتوح نشاطي(. 
الفنية وأيضا متتعها بصوت مرسحي  لتمكنها من مفرداتها  ونظرا 
العربية  باللغة  لألداء  وإجادتها  سليمة،  ألفاظ  ومخارج  رخيم 
الفصحى فقد نجحت من خالل املرسح يف تقديم مجموعة كبرية 
“جورج  بفرقة  منها:  يذكر  املتميزة  الدرامية  الشخصيات  من 
مبرسحية  ماكبث  ليدي  “هاملت”،  مبرسحية  أوفيليا  أبيض”: 
امللك”، وبفرقة “رمسيس”:  بالنش مبرسحية “مضحك  “ماكبث”، 
مبرسحية  ديدمونة  عرش”،  الحادي  “لويس  مبرسحية  ماري 
مبرسحية  روكسان  “كليوباترة”،  مبرسحية  كليوباترة  “عطيل”، 
الكاميليا”،  “غادة  مبرسحية  برودرانس  برجراك”،  دي  “سريانو 
أندروماك  لري”،  “امللك  مبرسحية  كورديليا  القومية”:  وبالفرقة 
ناين  امللك”،  “أوديب  مبرسحية  جوكاستا  “أندروماك”،  مبرسحية 



    

للمرة  ليثبت  الحياة  إىل  أخرى  )التجريبي( مرة  املهرجان  عاد 

مختلفة،  لثقافات  واملنتمية  املتنوعة  عروضه  عرب  املليون، 

بعض  يرص  التي  البديهية  وهي  املمثل.  هو  املرسح  أصل  أن 

مخرجينا يف مرص أن يتجاهلوها مفضلني عليها االختباء خلف 

يف  التجريبي  هو  وها  و...  و..  واستعراضات  وإضاءات  كتل 

هو  تصنعونه  ما  إن  لهم  يقول  والعرشين  الخامسة  نسخته 

الصاخبة  األضواء  مرسح  البهرجة،  مرسح  امليت،  املرسح 

هو  املرسح  أصل  بينام  إلكرتونية،  بأجهزة  املكربة  واألصوات 

الفوز  للرؤية،  والفوز  وجمهور(  ممثل  بني  تجمع  )مساحة 

مرسح  فال  للهم،  الفوز  ملاذا؟..  السؤال:  عن  لإلجابة  للسعي 

بني  العالقة  املرسح هي  وأول هموم  بهم،  إال   - فن  ال  بل   -

فقط  تقف  ال  بالجمهور  والعالقة  والجمهور.  والرقعة  املمثل 

عند حدود تلك السطحيات التي يلوكها البعض كأن يشاركك 

الجمهور، أو تتصنع أنت جمهورا يشاركك ويتداخل معك، ال، 

همه،  تحمل  أن  يف  ببساطة  تتمثل  وأصعب،  أسمى  فالعالقة 

أنك صادق،  يصدق  وتجعله  بتالبيبه  أن متسك  عنه،  تعرب  أن 

ممثل  وقدير،  قادر  مبمثل  إال  تحقيقها  ميكن  ال  عالقة  وهي 

يعزف  آلة  جسده  وأن  واجب،  أداء  ليس  املرسح  أن  يعي 

تتحقق  لن  وتفسد. عالقة  يوميا ستصدأ  يدربها  مل  فإن  عليها 

إال مبخرج يعي أن املمثل هو األصل، هو البداية وهو النهاية 

وبدونه تذهب كل الشطحات هباء.

إن  بل  ذلك،  لنا  قالت  تقريبا  كلها  الفائتة  التجريبي  عروض 

لكن  ذلك،  قالت  السابقة  دورة  وعرشين  الخمس  عروض 

ويصفقون  سينبهرون  فقط  يرى.  أحد  وال  يسمع  أحد  ال 

وحني  قبل.  من  ميارسه  كان  ما  ميارس  منهم  كل  ويخرج  و.. 

عن  الحديث  يف  سيستفيض  عروض  من  رآه  ما  يف  تفاتحه 

أولئك )املالعني( الحواة السحرة الذين أبهروه بعرض كان كل 

قوامه خشبة عارية وممثلني قادرين ورؤية يف العامل والذات. 

والغريب أن أولئك املنبهرين بعروض التجريبي لن يكفوا عن 

أزمة  باعتبارها  املرصي  املرسح  أزمة  عن  والحديث  الشكوى 

إمكانات ومصادر إضاءة ال تكفيه للتعبري عن حلمه املشهدي 

العبقري، ورمبا سيضيف أن بعضا من أهل )كاره( يكيدون له 

فيمنعونه عن إبهار العامل مبشاهد تحلق يف السامء.

اآلن، وبعد انتهاء الدورة الفضية، علينا أن نقف وقفة صدق 

)خادمتان(  عرض  مثال  شاهدتم  هل  ونسألهم:  أولئك  مع 

لجواد األسدي؟ هل ساءلتم أنفسكم أين كتل الديكور يف هذا 

العرض؟ هل تساءلتم عن كيف تحقق ملمثلتيه هذا القدر من 

مجرد  والـ”خادمتان”  الصويت؟...  والتنويع  الجسدية  الليونة 

البلدان املشاركة. فهل  مثال.. واألمثلة كثرية ومتعددة بتعدد 

ساءلتم أنفسكم )كيف وملاذا؟( إذن أنتم تكتفون مبا تفعلون، 

فأنتم  املرسح(  )أزمة  عن  ثانية  تحدثوننا  ال  لكن  فلتكتفوا 

صناعها.

والعشرين الخامسة  للمرة  التجرييب  وقالها 

ممثل  المسرح   
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مشهد 

محمد الروىب

يبدو أن دورة اليوبيل الفىض للمعارص والتجريبى ال تهدا من املفاجأت 
اللحظات األخرية بناء عىل طلب املخرجني  وبني استعادة  بني تغيريات 
مىض  بعد  أخرى  مرة  للنور  بعودتها  مبدعوها  يحلم  يكن  مل  عروض 
سنوات قد تتعدى العرشة ، ومن بني تلك العروض مرسحية قهوة سادة 
عتادها  بكامل  بعودتها  واملنظمني  فقط  جمهورها  تفاجيء  مل  والتى 

ونجومها بل وباقبال جامهريي غري مسلوق 
حيث احتشد الجمهور يف يومني متتالني أولهام يف باحة املرسح القومى 
احتشد املئات الذين مل يجدوا مكانا بصالة العرض او بناويره أو ألواجه 
الحضور  عىل  الجمهور  من  إرصار  هناك  أن  يبدو  الثاىن  اليوم  ويف    ،

لدرجة  مساء  السادسة  من  بعضها  التى وصل  الكبرية  األعداد  فوصلت 
العتبة  مليدان  الحشود  وامتدت  القومى  املرسح  ساحة  تتحملها  مل 
عرض  الجمهور عىل  لتزاحم  املسبوقة  غري  الصورة  العدسات  والتقطت 
مرسحى اشاع البهجة وحاول الكثريون تقليده ولكن  ظل عرض »قهوة 
وزيرة  حرضت  حيث  بامتياز  العادى  والجمهور  الساسة  عرض  سادة« 
لعدد  وممثلني  واالستثامر  السياحة  ووزراء  الدايم  عبد  ايناس  الثقافة 
واإلعالمية  وارسته  الحجار  عىل  بينهم  من  كبار  وفنانون  الوزارات  من 
منى الشاذىل وجمعه » عم ضياء« فضال عن النجوم عىل خشبة املرسح 
الني تركوا االستوديوهات والكامريات ليلحقوا بقطار » قهوة سادة« التى 

ان سطعوا  مبرسح مركز  بعد  والتليفزيون  السينام  نجوما  يف  دشنتهم 

اإلبداع  نحت يد صانع النجوم خالد جالل .

املخرج  أعلن  التحرك  رفض  والذى  املحتشد  الجمهور  ملوقف  وحال 

للجمهور  أخرى  إعادةالعرض مرة  يحاول جاهدا  انه سوف  خالد جالل 

املتشوق  ملشاهدته بعد انتهاء فعاليات دورة اليوبيل الفىض للمعارص 

والتجريبى .

أحمد زيدان

العتبة   ميدان  يغلق  سادة«  »قهوة 
مسرح« عايزين   « القومى  المسرح  أسوار  خارج  الجمهور  وهتاف 


