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 الوهج الفّني  اطوإسق ةالّثقافيّ  الحالة شطيبن تبي  عّكا\020مسرحيد 

   ( مي المُتوّخىاتحت المستوى الّدر أداء و  ق،ستحَ ير م  غ َفوز  )         
 رجاء بكرّية قلم: ب

 
لتالشي الحدود   ى، ممّا أدّ عّيةضو ، نقيض المو اإلسترضاء  ظاهرة ثقافّية في فنّ أغرب    في تسجيلالمهرجان    أبدعلقد  "..

ِطرت جميع الجوائز تقريبا بسّكين كام شُ األح  إطالق  في  معايير ال  رط حالة الّدوخان واختاللفول  .وضمرف الالجائز و   بين
   "هانةإة أو  بّ مس ب منتسبغ الّشرعّية ضر   واحدةرّة  دُ في تتويج  ة  الجرأة والّشجاعومنحت مناصفة كأنّ  نصفين فاكهة

 

 توطئة: 
فلسطين|عّكا أغلق مهرجان مسرحيد ِه  مع إغالقِ و   020يدة لسنة  الجد  دورته  الماضي  قبل  الخميس  ، 

حلقيَعِلَق   في  أوّ   َعلق   كثيرة  بألسباب  يتعّلق  ا  هُ قّدم   ما لها  هذه  مسرحيد  الجوّاحة  مهرجان  لّسنة 
يتساءل،  و   ،للمسرح ا ثانيها  يقف  أن  ملّحا  كان  جائحةهل  سنة  في  قدميه  على  سه  لمهرجان  نة  ي 

بامتياز؟ تُ   كورونا  لم  إدار لماذا  َنَفسمّرن  الته  عَ ها  على  قاعاتها قصير  من  أطول  لساعات  الهواء  ّبِ 
 ؟ردّي كي تفهم اإلشكاليّات الحقيقّية لخياراتهاعلى صعيد فا هالّداخلّية وترتجل خارجَ 

قد  سنتين  نوّهتُ   كنُت  قبل  مرّة  اآلن  آخر  في  من  وتحديدا  أجندة    رةلضرو   018مسرحيد  ،  حتلنة 
فذه باألضواء كي يتسّلل إليه الوهج من جديد، لكن  انو   كِ َفر ، و يمون ل مراياه بالملح واللّ رجان وغسالمه

  ما   رفها منذ نعإلحياء المهرجان تابع القائمون عليِه سياستهم، ذات الّسياسة اّلتي  بدال من رسم خّطة  
عن   األس  سنواتعشر  يزيد  بالحاجات  يفّكروا  أن  خشبةادون  فوق  دراما  فتيل  إلذكاء  وبرغم سّية   .

د قيد  فنين المسرحي لم ينفتح المسرحيرائيليّين الّضالعين في مساقات التّ ساإل  يّين   المسرحدعوتهم ألهمّ 
. لم يصّروا صوص المتقّدمة للمهرجانالنّ ِه ومشروِعِه الفّني في خياراتِه تجاه  أنملة باّتجاه تجديد خطاب 

عالم    رض فيالم والعصوص وجودتها. كأّن الّسيناريو في عصالحّية النّ   حديدتفي  ن  هّ متعلى طاقم ي
 آخر. 
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المسرحي   المخرج  اآلن  بكري يحضرني  اإلستثنائي  منير  المخرج  الفلسطيني   مونودرامافي  ،    المسرح 
أبي"  ،اتحديد مع  "رقصتي  رائعتِه  جن  ري بك  .في  إلى  جنبا  عمل  مع  اّلذي  مصري ب  عشر   أسامة    قبل 

ت جدارات المسرح  أحي  تيالّ   ذةفة الّناالفنيّ   صاحب الّرؤية  دارة هذا المهرجان. بكري إ  في  اتقريب  واتسن
وال ب.  ةاإلستثنائيّ عروض  بالوهج  منير  يميّز  أّنهُ فما  سواه  النصّية  كري عن  خياراتِه  في  مُرهف  مخرج   

يصغي    .حاطةاإل  ّسينوغرافي فّنان بعيدالمستوى ال، هو على  . يضاف إلى ذلكةورجيّ اماتدر ومعالجتِه ال
نفتقده بالعادة في    ، وهذا مااس الّلحظة والحركةمق  على  هوديكور ه  اءأضو   ع اليقاِع الحوار ويوزّ الطوي

طة  ت الغبمساحا  نفتقد.  ّني الغائبفتقده اآلن في اإلخراج المسرحي واإلبهار الفون،  الكتابة المسرحّية
الخشبةالّروحّية   فعلى  مسرحي،  ينجح    ،دمنذ غادر خشبة  ملم  الّروحّيةخساتعويض    كانهِ وارثو   راتها 
ذا فإّن ما هكو   مالحظاتِه ومتابعاتِه المهنّية الّزخمة.المهرجان اّلتي أغرقها ب  خشبة على    نفتقدهُ   العارمة.

واق عن  المهرجان  عنعرفهُ  يمكاليوم    هذا  ال  بسه فوضى  ضبطها  على  ن  واإلخراج  ولة  الّنص  صعيد 
ة  سيّ ساأل  مهنّية االمقّومات الون عليه اليوم أّن مسرحهم ليس بخير وال يملك  واألداء. فهل يعي القائم 

الّسهولة؟ بتلك  قراراته  يتّخذ  النّ   كي  خيارات  أّن  الفتا  لمكان  غياب  تدرس    صوص  فوسط  يكفي.  بما 
المحلّ النّ  الستو اي  ص  اردت  العنف   لمسرحّيةّطواقم  على  معظمها  في  اعتمدت  عربيّة  غير  نصوصا 

ها  شُ ي تعيحّية اّلت لصاواء  األجوسط  داء على المرأة ومسخها جسديّا إنسانيّا ونفسيّا  بل واإلعتوالقسوة،  
  شّرعَ سياسة اإلنفتاح    . ولعّلهُ التماُثل معشب والَخف، والّضر لتتماما من أحداث القالمعافاة    امجتمعاتن

 دارة تعتقد اإل. وأنا أتساءل، هل  ا)الّناعمين( لنعيد إلى مجتمعاتنا فتنة عالقاتهص واألداء  نّ ال  رضو ح  لنا
عالجت خياراتها بما يكفي  أّنها    ،"ميسرة مصري "هو    أثرهِ   عالنِ مح بإسُ   واحد  الفنّية الممّثلة بمسرحي

روّية   جمالي؟من  فكري  كثير من    أتساءل  ورصيد  بل  البراءة  من  بكثير  والحزن الليس  والغضب  ّلوم 
هل   الفنيّة  تجيييعتبر  أيضا.  التقنيّات  هذه  األش  لكسبالوسيلة  األمن  هى  وإعادة  الجديد  جيلنا  ب 

 ؟ ةاإلنسانيّ  حضارةالو  الحالة المسرحّية ألقيوميّة؟ أهكذا نعيد ساته الر المم والفكري  الّشعوري 

 

 ذاكرة
  ثوأناقشهم فيما يحد   ّداخلسرحّيي النصف م  لم أنم قبل أن أوقظ  ديسمبر|كانون أّول   3  فجر الخميس 

ى  ل أوّ ستعدتُ ن ارجاّنتائج األخيرة للمهومع غليان رأسي بال  .عّكا_مهرجان  ي أعنو ،  المسرح المونودرام
احتفين اّلتي  الّسعادة  حين  لحظات  بها  الا  اسمأسّصديق  اخترع  "مسرحيد"   امة_مصري  المهرجان، 
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 طالبة في  ، ال أزال، ، وكنتُ "الكرمة"في مسرح    تهِ لى مسابقاأ أو وأنش  الواحد.ممّثل  اختصارا لمسرحّية ال
مداخالت كثيفة حول    نهاحي  ل سجّ نت أوك ،  ونودرامافّن الم   في  نقد  نهي الّسنة األخيرة تخّصصالجامعة أ

ر في ذات  الماجستي   تمّهني الهاوي في  تابعتُ .  الّنور  يخرج إلى  ،ِة األعمال، على قلّ ونودراميكلّ عمل م
  . سبقت  ال وعرضاطو ح  ر سب أّي معلومة جديدة حول المس تأّني لم أك  هذه الّدراسةي  لمثير ف ا  نّ ، لكالفنّ 
أساتذتيدراس عنُ   أشب    كنتُ   نحي.  تي  الّنقدأ  طروحات  قِ في  بمالمسر   ستاذ  وأشّكك  ة  صداقيّ حي 

بف،  لوماتهِ مع يسيزجرني  أن  ُدرري.  دل  يعرفهامع  ال  اّلتي  الحقيقة  كنت    لكّن  أّني  ساعات  أحد  أقضي 
بال أقرأ  مكتبتي  كلبجوار  حّتى    محاضرتيل  يميّزساعة  وحيَن  أمري،  من  عجلة  على  أذهب  طاّلب    . 

شاركة في عروض  ن يوم وطالبوني بالمخلف كبريائي، حّتى كا  أخجل وأختبىء  ماركتي الّنقديّة  دفعتي 
نقدا وحضورا    لصيغته الحالّية في عّكا وتابعَتهُ   دانتقل المسرحي  .هِ م نصوِص قالمسرح، وصرت ضمن طوا 

 .وتحكيما

 

 بين الّتشطيب واإلسقاط
دور   المسرحيدمنذ  طالالّسا  ة  إدارت بتُ دسة  ب   هُ   اشأن  و عض  طابعه  بتغيير  على لمسرحيّين  اإلصرار 
لرّأي، ورّبما هنا تكمن فكرة يّة اهينا للمسرح وحر عليه اعتبروا الّشروط سّدا مُ ، لكّن القّيمين  ةإلنتقائيّ ا

ء عن اإلصغا  اآلن هو تبعات العزوفما يحصل    لعلّ الخالف بين المتمّهن الهاوي والهاوي المُنّفذ. و 
الج حاته على اإلجترار والقراق أن يؤّسس نجارح  ير، فال يمكن لمسغيوالتّ  شغف  وتشطيب    اهزة،والب 

ممّثل  اليؤّدي  و   ، بلتهااصوصها وال لسيناريوهامرات ال خطوط واضحة لنوالغوص في مغ  الهجس البعيد،
ّية. لكّن المهين ادأة المفاألدوار الّثالثة ومعها المكا  يحفنج أو  أمام شخص واحد ينتج ويُخرِ   فيها  دورهُ 

الد هذه  أّن  المالحظاتّفذنُ   020ورة  اليوم  رغم  الّزومو   ،ت  للز   ،عبر  قاس  خلع   الجمال و وسط  ميّات 
اوزت تج  العروض قد  أنّ وأعني    .عمل مسرحي كحّد أدني لشروط العرضالمفترض في أّي    الحقيقي

الّ  الفردّية  المتعة  صبرشروط  بفارغ  المسرح  ُعشاق  ينتظرها  أضواة  م تعفي  و   ،تي  يرى  ال  ها ءغرف 
ت بنقفة اليك  حَ مِ لعتمة أّنها طَ اإلستثنائي في شكل هذه ا  .نفيذي والفّنيلمدير التقني، التّ ا،  ثالثة  سوى 

ا لج!  مّيةلعالبلوغ  الّتحكيم  فرئيس  علي  .د"  العراقينة  لهاّلذ  "ارفعحسين  خلفّية  ال  المسرح    ي  حول 
ويعتبر عروضه ناجزة    تاريخهُ مهرجان ال يعرف  ض  و يّم عر يق  ،ي ويجلس خلف مكتبه الفارهالفلسطين
حال نقديّةلكلّ  وال    ،"إكرامي عّزوز"ستاذ  األقرطاج  راما لمهرجان  المونود  مسرح ّكك في مدير  لن أش  !ة 

ع على قبالّدرجة األولى واألخيرة ت  ، فالمسؤوليّة"خالد المّصو"  " أوإبراهيمجورج  ال "و   "نروضة سليما"
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قائم  همّني أن أرّكز على البون الّشاسع اللكن ما ي شرف في عّكا.ملا ّطاقم عاتق رئيس الّلجنة وقرارات ال
  سقاط ير الجائز إ، وأّنه من غةالحسيّ   شروطهو   داء الّدرامي ميّة واألي قيتال  الّطرح األكاديمي وأدواتهبين  

 زوايا  نفتح على تفاصيل عالم يغّذي كلّ زاوية منوت األولى تضّج حركة    ،ينيّتدمسرحيعلى  ذات األحكام  
ا تنقطع إلى ضحك هستيرّي كبوته  تستيقظ منخشبة والّثانية تضرب المخيّلة بالملل والفراغ، وحين  ال

ي  ا اّلذذرني مؤّديهر" وليعوَ "صُ   مقابل  "نعنع"ِعرق  تحديدا    فِعمُها انتشاء، وأعنييقتل دهشتك بدل أن يُ 
له،   الّشخصّية  معّزتي  األيدرك  لمعان  إاّل  يبقى  ال  المسرح  لفعلى  تتويج  كارث  نّ كداء.  بعينّي  الّسنة  ة 

وال والقتل،  العنف  على  يقومان  اوالّتغميم  والّرفسمسح  عملين  والّتعريض تصاغ.  وإهانتها،  المرأة  ب 
تسويق هذا القبح  . إّن فكرةأخالقيرادع   والمبتذل حّد اإلشمئزار دون أيّ بذيء زقزة الكالم القبشرفها ثمّ 

يضاعف كمّ اإلشمئزاز اّلذي انتشر    من التفّوق واإلبهار  ربوض ستثناء  على أّنه اواإلجتماعي  الّروحي  
المشاه فأنلدى  واسع.  نطاق  على  استيائهم  مع  تواصلُت  ممّن  الممتنعين  مركزها أع  صدحت  دين  مال 

والعنف #جائزة    اإلستقواء  المهرجان،  األفتىدرّة  و ل  اسفح  العرض  أساسا  المسرحي  الفعل  الّلياقة فكرة 
و ال فنّ أغرب    في تسجيلالمهرجان    أبدعلقد    .عموما  هاماليّاتجّدرامّية  في  ثقافيّة  ،  ترضاءاإلس  ظاهرة 

المو  و عيّةضو نقيض  الجائز  بين  الحدود  لتالشي  أّدي  ممّا  واختاللفول  .وضمرفال،  الّدوخان  حالة   رط 
تقريبا بسّكين    إطالق   في  معاييرال الجوائز    كأنّ ومنحت مناصفة    نصفين  فاكهةاألحكام ُشِطرت جميع 
ة  بّ مس  ب منضر     افي اإلستثنائيالفعل الّثق  على  تسبغ الّشرعّية   واحدة رّة  دُ في تتويج  ة  أة والّشجاعجر ال

، شرط يّات الّسبك الفّني. نسينا أن المسرحّية َجوهرةجمال على  تجّنيا  و سافرا  وليست قصورا    هانةإأو  
وأعتقد   ر،تتبخّ َرِقَك و ي عَ تذوب فس  هاإنّ وإاّل فها،  دِ شاهِ مَ    سُبك نسيجَ يَ   تحّققها منوط بجودة الخيط اّلذي  

 أّن هذا ما حصل!

    
  020 |تمبر، سبفلسطين \حيفا

     ناقدة في مجال الفّن المرئي()

 


