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الهرم تقاطع شارع خاتم املرسلني مع 

شارع اليابان - قرص ثقافة الجيزة

ت:35634313 - فاكس:37777819

املواد املرسلة للنرش تكون خاصة بالجريدة 
ومل يسبق نرشها والجريدة ليست مسئولة 

عن رد املواد التى مل تنرش.
االشرتاكات ترسل بشيكات أو حواالت 

بريدية باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 
16 ش أمني سامى من قرص العينى- 

القاهرة 
أسعار البيع ىف الدول العربية

تونس 1.00 دينار - املغرب 6.00 دراهم 
- الدوحة 3.00 رياالت - سوريا 35 لرية - 
الجزائر DA50 - لبنان 1000 لرية - األردن 

0.400 دينار- السعودية 3.00 رياالت 
- اإلمارات 3.00 دراهم - سلطنة عامن 
0.300 سنتاً- ليبيا 500 درهم - الكويت 

300 فلس - البحرين 0.300 دينار - 
السودان 900 جنيه

االشرتاكات السنوية: 
مرص 52 جنيها - الدول العربية 65 دوالراً 

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

E_mail:masrahona@gmail.com

املاكيت األساىس :
إسالم الشيخ

املدير الفنى:
وليد يوسف

تصدر عن وزارة الثقافة املرصية 

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروىب

رئيس التحرير التنفيذى

إبراهيم الحسينى 

املتابعات النقدية

محمد مسعد

رئيس قسم األخبار

أحمد زيدان

رئيس قسم التحقيقات

حازم الصواف

الديسك املركزى

محمود الحلواىن

فوتوغرافيا

مدحت صربى
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أمني عام النرش 

جرجس شكرى
مدير عام النرش 

عبد الحافظ بخيت
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03متابعات [[

عبد  إيناس  د.  إن  قابيل  عمرو  املخرج  قال 

للعرض،  مشاهدتها  بعد  الثقافة،  وزير  الدايم 

لعرض  املحافظات  يف  فنية  بجولة  أوصت 

مرسحية »مركب بال صياد« عىل نطاق أوسع.

كتابة  بالفعل  تم  أنه  العرض  مخرج  وأضاف 

أوىل  وستكون  بذلك،  املعنية  للجهات  خطاب 

جوالت مرسحية »مركب بال صياد« يف محافظة 

يتم ذلك  أن  املقرر  اإلسكندرية ودمنهور، ومن 

من  اإلنتهاء  عقب  أغسطس  شهر  أوائل  يف 

دورته  يف  للمرسح  القومي  املهرجان  فعاليات 

الـ11 )محمود دياب(.

خوردان(  )ريكاردو  حول  العرض  أحداث  تدور 

ويهدده  ثروته  يفقد  الذي  املال  أساطري  أحد 

شبح اإلفالس، يفاجأ بشخصية )خيالية( تتجسد 

يعرض  الذي  )الشيطان(  شخصية  وهي  له 

عليه أن يرد له كل ما فقد من ثروة مقابل أن 

وهي  يرتكبها  مل  التي  الوحيدة  الجرمية  يرتكب 

الشيطان  يستدرج  فانتازي  مشهد  ويف  القتل، 

األميال  آالف  عنه  يبعد  رجالاً  ليقتل  )ريكاردو( 

ما  بقدر  املادي  الفعل  يهمه  ال  أنه  إياه  ا  مقنعاً

يهمه أن تكون لديه )نية( القتل، وبالفعل تعود 

لريكاردو ثروته، ولكنه يعاين من عذاب الضمري 
بالقتل،  يقوم  وهو  أفزعته  رعب  رصخة  إثر 
فيه هذا  قتل  الذي  املكان  إىل  يسافر  أن  فيقرر 
ا فقرياًا ترك ورائه أرملة  الرجل الذي يكون صياداً
الحياة  أعباء  تتحمل  التي  )ستيال(  مكلومة هي 
وهنا  زوجها،  رحيل  فيها  تسبب  التي  الفقرية 
مل  البرش  من  آخر  بنوع  )ريكاردو(  يصطدم 
الفقرية  القرية  هذه  يف  ويجد  قبل،  من  يعرفه 
حياته  يف  يصادفها  مل  ومعاين  قيماً  تحمل  حياة 
السابقة، ومع تطور األحداث التي تفجر العديد 
)ريكاردو( من كل جرامئه  يتطهر  املفاجآت  من 
املرسحية  لتنتهي  )ستيال(  يف حب  يقع  أن  بعد 

بانتصار قيمة الحب عىل كل مكائد الشيطان.
رندا  قابيل،  عمرو  بطولة  صياد«  بال  »مركب 
قطب، مي رضا، هاين عبد النارص، محمد فتحي، 
القدير  والفنان  زيتون،  منحة  القديرة  الفنانة 
املحسن،  عبد  محمد  إضاءة  فرح،  إبراهيم 
الكفراوي،  حازم  موسيقى  زكريا،  محمد  ديكور 
كاسونا،  أليخاندرو  تأليف  شاهني،  ريم  أزياء 

وإخراج عمرو قابيل.

ياسمني عباس

املرسحى  النشاط  مدير  رمزي  أحمد  أعلن 

التقديم  باب  فتح  عن  عن  الصاوى  بساقية 

الصامت«مايم«  للتمثيل  الساقية  ملهرجان 

للمهرجان،الذي   14 الـ  الدورة  يف  للمشاركة 

ساقية  تعد  مرص  يف  األول  املهرجان  يعد 

من  األول  املهرجان  تبنت  من  أول  الصاوى 

نوعه ىف مرص لفن املايم أو التمثيل الصامت 

إدارة  تحت  عرش  الرابعة  لدورته  ويستمر 

املهرجان  ورئيس  رمزى  أحمد  املايم  فنان 

محمد  الصاوى  ساقية  مؤسس  املهندس  هو 

دورته  ىف  املهرجان  أقيم  الصاوى  عبداملنعم 

األوىل عام 2005
الفرق  لتقدم  موعد  آخر  إن  رمزي،  وقال 
العام  هذا  دورة  يف  للمشاركة  الراغبة 
أن  موضحا  املقبل،  يوليو  شهر  نهاية  سيكون 
العروض  أفضل  الختيار  ستعقد  املشاهدات 
عن  قائال  وذكرا  باملهرجان  ستشارك  التي 
املقدمة  العروض  أن  إىل  املهرجان  رشوط 
تبدأ  دقائق،وسوف   10 تتجاوزمدة  أال  البد 
الصاوي  ساقية  مرسح  عىل  الدورة  فعاليات 

يف شهر أغسطس القادم.

رنا رأفت

عىل  حداد«  عرض«دقيقة  املرسحية  القراصنة  فرقة  تقدم 
مرسح رومانس يوم 17 أغسطس يف متام الساعه السابعة 

مساء سعر التذكره 30 بقياده املخرج مياده محمد .
قالت املخرجة ميادة محمد : تدور أحداث املرسحية حول 
غياب النخوة والصداقة وصلة األرحام واإلنسانية والرحمة 
واإلسالموفوبيا  السياسة  هاوية  يف  سقطت  أوطان  يف 
ما  كل  عن  النص  ويتحدث   ، السقوط  حافة  عيل  وأخرى 
األوطان متوت وال يوجد من  اإلنسان حتى  مات يف حياة 

يشعر بها
وأوضحت ميادة محمد: كل شخصية يف العرض متثل دولة 
عربية والرصاع الذى يحدث فيها والواضح من اسم العرض 
أن ما يستحق أن نقف له دقيقة حداد ليس فقط االنسان 

املتوىف بل القيم اليل انعدمت واالنقسامات التى تحدث.

محمد  محمد،  ميادة  بطولة   « حداد  دقيقة   « مرسحية 

طارق،  عبدالرحمن  كايد،  عبدالله  إبراهيم،  تغريد  عزت، 

عبد املعطي حامد، محمد طارق، إسالم أحمد، إرساء عبد 

محمد  خريي،  مريم  قدري،  محمود  نرص،  كريم  الحي، 

عيل  كايد،  مريم  مدحت،  يوسف  هاشم،  ياسني  جمل، 

محمود  ريزو،  كريم  أسامة،  نور  محمود،  أحمد  مجدي، 

مخرج.تغريد  مساعد   ، عزت  محمد  منفذ  مخرج  وهبي، 

إبراهيم ، ديكور فريق العرض، إخراج مياده محمد

طارق يحيى

صياد« بال  »مركب 
للمسرح القومي  المهرجان  انتهاء  عقب  ودمنهور  اإلسكندرية  في 

التقديم باب  فتح  تعلن  الساقية 
الصامت التمثيل  لمهرجان 

حداد« »دقيقة  في  القراصنة 
أغسطس  17 رومانس  مسرح  على 
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04 ]متابعات

العجايب بلد 
الجديدة مصر  بمكتبة  جديد  موسم  تفتتح  مسرحية  ورشة 

لتقديم يستعد  العرائس 
و»عرائس  مصر«  محطة  »في   

القومي المهرجان  عقب  خشب« 

السعادة« بالد  في  »حدث 
السالم مسرح  على  قريبا 

مرص  ملكتبة  جديد  مرسحى  موسم  بداية  ىف 
املاىض  األسبوع  بدأت  العامة  الجديدة 
للمكتبة  األوىل  املرسحية  الورشة  فعاليات 
تهدف  والتى  العجايب«  بلد   « اسم  تحت 
إىل تدريب الشباب الجدد عىل فنون املرسح 
املرسحي  املخرج  إرشاف  تحت  املختلفة، 
حنان  املرسحية  واملخرجة  زقزوق  محمد 

هالل..
النظرية  املادة  بني  ما  الورشة  تجمع 
بعرض مرسحى  وتنتهى  العملية،  والتدريبات 
جديد مبكتبة مرص الجديدة و كان اخر عرض 
للمكتبة هو مرسحية »حلم كروىك«  مرسحى 
هذا  الورشة  تحمل   ... املاىض  العام  نهاية  ىف 

العام عنوان ...بلد العجايب

رنارأفت

قال املخرج محمد نور، مدير فرقة مرسح العرائس، إن املرسح يستعد لتحضري عروض 
)عرايس  وعرض  رضا حسني،  للمخرج  مرص(  محطة  )يف  عرض  وهم  جديدة  مرسحية 
خشب( للمخرج سيد رستم، عقب االنتهاء من فعاليات املهرجان القومي للمرسح يف 

دورته الـ11.
وأضاف مدير فرقة مرسح العرائس أنه من املفرتض أن يتم افتتاح العروض الجديدة 
الجميل(  الزمن  )رحلة  عرض  سيستأنف  أنه  إىل  مشرياًا  املقبل،  سبتمرب  شهر  بداية  يف 

الذي حقق نجاحا جمهرييا كبريا منذ بداية عرضه عىل خشبة مرسح العرائس.
الجميل«  الزمن  »رحلة  بعرض  للمرسح  القومي  املهرجان  العرائس يف  ويشارك مرسح 
الذي يدور حول رحلة يقوم بها األطفال للعرص الفرعوىن، تصميم استعراضات محمود 
يحيى، ديكور د. محمد سعد، نحت عرائس محمود الطوبجي، إرشاف تصميم العرائس 

د. ناجي شاكر، موسيقى وألحان كريم عرفة، ومن تأليف وإخراج محمد نور

ياسمني عباس

تفاصيل  عن  لإلعالن  مؤمترا صحفيا  للمرسح  الفني  البيت  أقام 

الشاب  للمخرج  السعادة«  بالد  يف  »حدث  املرسحي  العرض 

الغرباوي الذي من املقرر عرضه 2٦ يوليو الحايل مبرسح  مازن 

السالم بشارع القرص العيني.

الفني  البيت  رئيس  مختار  إسمعيل  الفنان  املؤمتر  حرض 

للمرسح والفنان أرشف طلبة مدير عام فرقة املرسح الحديث، 

ومن صناع العرض املخرج مازن الغرباوي والكاتب وليد يوسف 

وعدد من نجومه.

الفني  البيت  رئيس  مختار  إسمعيل  الفنان  قال  كلمته  يف 

للمرسح، إننا بصدد عرض مرسحي كبري لنص رغم أنه ُكتب يف 

التسعينات فإنه يناقش قضايا مهمة مواكبة لألحداث يف الوقت 

الحايل، كتبه الكاتب الكبري وليد يوسف بعمق شديد، مشريا إىل 

أن العرض يضم نجوما كبارا من مرص والعراق ولبنان وليبيا.

بتقديم  سعادته  عن  طلبة  أرشف  الفنان  أعرب  جانبه،  ومن 

بأنه عرض قوي،  إياه  السالم، واصفا  العرض عىل خشبة مرسح 

تاريخ  يف  بصمة  سيرتك  السعادة«  بالد  يف  »حدث  أن  مضيفا 

املرسح ملا يحمله من رسالة تواكب كل العصور.

أكتب  أن  النص  هذا  يف  أردت  يوسف:  وليد  الكاتب  قال  فيم 

عالقة  لقضية  فتعرضت  طويال،  يستمر  للمرسح  مختلفا  شيئا 

الحاكم بالشعب أو العكس، وملاذا ال يكون الشعب هو صاحب 

واالحتجاجات،  الكالم  وليس  والجهد  بالعمل  الحقيقية  النهضة 

أو حتى التقرب إىل الحكام، مشريا إىل أن رسالة العرض هي أن 

الشعب قادر عىل ان ينهض بوطنه دون االحتياج إىل الحكومة، 

مؤكدا أن شعوبا عاشت سنني دون أن تتمتع أوطانها باستقرار، 

نهض  نهار حتى  ليل  يعمل  الشعب  كان  ذلك  الرغم من  وعىل 

ببلده.

مازن الغرباوي قال إن العرض غنايئ استعرايض تدور فكرته يف 

الالزمان والالمكان، مشريا إىل أنه مر مبراحل كثرية من التجهيز 

والتحضري، وكان وراء العمل فريق كبري من األساتذة واملهندسني 

وراء  وفنيني  واستعراضات  ومالبس  ديكور  من  والفنانني، 

الكواليس.

لعدة  شدين  النص  هذا  قال:  العرض  بطل  تيخا  مدحت  الفنان 

العربية،  الشعوب  كل  متس  التي  الرائعة  فكرته  منها  أسباب 

العمل  الكبار يف هذا  مضيفا أن وجودي وسط أساتذة املرسح 

إضافة حقيقية ملشواري الفني.

فيم أعرب د. عالء قوقه عن سعادته باملشاركة يف العمل الذي 

العريب،  والوطن  مرص  من  النجوم  من  كبرية  مجموعة  يجمع 

مؤكدا أنه ال يقبل العمل بعروض مرسحية إال إذا كانت هادفة 

وتحمل رسالة سامية.

وقالت الفنانة فاطمة محمد عيل إنها يف ورطة حقيقية بسبب 

مشاركتها عملقة املرسح الذين يتمتعون بقدر كبري من اإلبداع 

إضافة  الذي سيكون  املتميز  العمل  بهذا  الفني، ولكنها سعيدة 
حقيقية لها يف تاريخها املرسحي.

»حدث يف بالد السعادة« بطولة مدحت تيخا، عالء قوقة، حسن 
العدل، محمد حسني، فاطمة محمد عيل، سيد الرومي، املطرب 
وائل الفشني، سامي فوزي، عبد العزيز التوين، وخدوجة صربي 
من ليبيا، راسم منصور من العراق، نرسين أيب سعد من لبنان. 
تصميم ديكور حازم شبل، وتصميم أزياء مروة عودة، تصميم 
وأشعار  مصطفى،  محمد  موسيقي  تأليف  بدير،  كرمية  حريك 

حمدي عيد.

محمود عبد العزيز
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05متابعات [[

الفىن السويس  مهرجان 
المشاركة وشروط  مواعيد  عن  يعلن 

حجاج وفؤاد  الخاصة  القدرات  ذوو 
»محاكمة  في  الوطن  أوجاع  يقدمون 
محفوظ« نجيب  شخصيات 

حبيبته رسم  في  يفشل  الرسام 
حواء« انتظار  »في  الصاوى  بساقية 

السويس  مهرجان   ( اقامة  عن  السويس  ثقافة  فرع  أعلن 
اقامتة  واملحدد  الوطنية  والبطوالت  املقاومة  عن   ) الفنى 
خالل احتفاالت اكتوبر 2018 ويتضمن املهرجان مسابقات 
فردى  غناء   – تسجلية  افالم   – مرسح   ( االتية  الفنون  ىف 
فنون   – والقاء  شعر   -- )سمسمية(  تلقاىئ  فن   – وجمعى 
بجانب  مالية  جوائز  عىل  الفائزون  ويحصل   ) تشكلية 

الدروع وشهادات تقدير .
األعمل  يف  عامة  رشوطا  هناك  أن  الفرع  مسئولو  وأوضح 
املقاومة والبطوالت  باملهرجان وهي أن تكون عن  املقدمة 
أبناء  من  املتقدم  يكون  وأن  السويىس،  والرتاث  الوطنية 
ثقافة  بفرع  املجانية  االشرتاك  استمرة  وتتوفر  السويس، 
والهاتف  القومى  والرقم  االسم  تتضمن  والتي  السويس 

املحمول ونوع النشاط .

ملسابقة  بالنسبة  باملهرجان  املشاركة  لرشوط  وبالنشسبة 
أن  يفضل  و  دقيقة،   ٦0 عن  العرض  مدة  تزيد  أال  املرسح 
الوطنية،  والبطوالت  املقاومة  عن  املقدمة  االعمل  تكون 
أغسطس   1 من  الفرتة  ىف  املرسحى  النص  تقديم  يتم  وأن 
فقط،  عملني  االشرتاك ىف  للعضو  يحق  و  سبتمرب،   1 وحتى 
ابداء االسباب،  املهرجان رفض أى نص دون  للجنة  و يحق 
لربوفات  اماكن  توفري  عن  مسئولة  غري  املهرجان  وإدارة 

العروض
لجنة تحضري املهرجان الفنانون محمد بكر و منصور غريب 
ابو  محمد   ، املتبوىل  عزت  الشاعر  و  غريب  املنعم  وعبد 

عمرة ،عادل فاضل ، هاىن ابوزيد ، مجدى االدوش.

شيمء سعيد

تستعد املخرجة دينا البدوى مؤسس فريق مشوار التحدى للمكفوفني املرسحى و فريق بدون 
تعليق للمعاقني الحرىك املرسحى لتقديم مرسحية »محاكمة شخصيات نجيب محفوظ«للشاعر 

الكبري فؤاد حجاج
حجاج  فؤاد  محفوظ«للكاتب  نجيب  شخصيات  »محاكمة  نص   : البدوى  دينا  املخرجة  وتقول 
ينفرد بوطنية دون مصلحة، مشرية إىل أن شخصيات نجيب محفوظ التى أظهرها الكاتب فؤاد 

حجاج ىف نصه تعرب عن التاريخ املرصى واألوجاع الساكنة ىف قلب هذا الوطن
املعاقني  مع  تجربتى   : البدوى  وأوضحت 
فريدة  تجربة  هى  الحرىك  املعاقني  وخصوصا 
هؤالء  دمج  اوال   ، أسباب  لعدة  نوعها  من 
خاىل  مرسح  ىف  االبداع  عىل  القادرين  االبطال 
ليست  االعاقة  أن  ثانيا  الفكرية،  االعاقة  من 
اليفهمها  اشارة  او  بيضاء  عصا  او  كرىس 
االنتاج  عن  عاجز  فكر  هى  االعاقة   ، املجتمع 
خالل  من  االبطال  هؤالء  رأيت  فانا  واالبداع 
ولديهم  معاقني  وليس  فنانني  هم  تجربتى 
الناحية  ومن  لهم  الله  وهبها  فائقة  قدرات 
حجاج  فؤاد  نص  مع  تعاملها  وعن  االخراجية 
الباطن  بعقله  يدور  الكاتب  ان  رأيت   : قالت 
نجيب محفوظ وكيف  رويات  ماحدث ىف  كل 
تأثري عىل املجتمع  لها  كانت هذة الشخصيات 
مثل شخصية السيد احمد عبدالجواد، فجعلت 
فعليآ  وبدأنا  الكاتب  خيال  هو  ذلك  كل 
املمثل حازم  الخشبة من خالل  بتجسيده عىل 
واقامة محاكمة  الشخصيات مبحاكمتها  فؤاد حجاج ويستدعى  الكاتب  الذى يجسد دور  احمد 
اما عن  الشخصية  نفسه بشكل ومضمون  بالدفاع عن  بعقلة وتتقدم كل شخصية  تدور  فعلية 

الديكور عبارة عن مرايات تعكس الواقع الن كل ذلك هو الواقع االصىل للحكايات املرصية

أحمد زيدان

قاعة  مرسح  خشبة  استقبلت 

إنتظار  »ىف  مونودراما  الحكمة 

املركز  عىل  الحائز  العرض  حواء« 

ىف مهرجان املونودراما وذلك يوم 

االثنني املايض 1٦ يوليو

انتظار  »يف  عرض  مخرج  قال 

فكرة   : إبراهيم  محمد  حواء« 

يحاول  شاب  حول  تدور  العرض 

ىف  يفشل  ولكنه  حبيبته  رسم 

ذلك

من  حواء«  انتظار  »يف  مرسحية 

إعداد  حمد،  حمدي  بطولة 

مهران،  هاىن  وإضاءة  مرسحى 

إبراهيم،  محمد  موسيقى:  إعداد 

تأليف  من  عىل  أحمد  رسومات: 

وإخراج محمد إبراهيم

رنارأفت
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تجسيد شخصية الباشا والغفري، بينم قالت الفنانة القديرة رجاء 

حسني إنها إذا ظلت تتذكر مواقف الفنان الراحل حسني رياض 

يحفروا  أن  استطاعوا  الذين  الفنانني  من  فهو  حقه،  توفيه  لن 

الفن  تعلموا  الذين  الفنانني  من  وأيضا  الصخر،  يف  بأصابعهم 

بالفطرة، فهو فنان عظيم لن يعوض.

كم ألقى الفنان يوسف إسمعيل، مدير املرسح القومي كلمته، 

والده،  مبثابة  زهرة  أبو  الرحمن  عبد  القدير  الفنان  إن  قائال: 

تاريخ  أن  موضحا  له،  بالنسبة  حلم  كان  تكرميه  حفل  وحضور 

السينم ظلم فنانني كبارا بحجم الفنان الراحل حسني رياض.

القومي  املركز  رئيس  الخويل،  محمد  املخرج  ألقى  جانبه،  ومن 

حفل  خالل  كلمته  الشعبية،  والفنون  واملوسيقى  للمرسح 

رموز  من  اثنني  تكريم  يف  باملشاركة  سعيد  إنه  قائال:  التكريم، 

الفن املرصي، وهم الفنان الراحل حسني رياض، والفنان القدير 

عبد الرحمن أبو زهرة، اللذان قدما الكثري من الجهد والعطاء يف 

سبيل خدمة ورقي الفن املرصي، موجها الشكر للدكتورة إيناس 

القديرة  للفنانة  الشكر  وجه  كم  الثقافة،  وزيرة  الدايم،  عبد 

سمرية عبد العزيز، وللقامئني عىل الحفل واملشاركني يف التكريم.

خالل  الثقايف،  اإلنتاج  قطاع  رئيس  جالل،  خالد  املخرج  وقال 

رجل  إنه  زهرة:  أبو  الرحمن  عبد  الفنان  تكريم  أثناء  كلمته 

عام،  الفن بشكل  األول، ورمز من رموزنا يف  الطراز  مرسح من 

الفني  تاريخه  إىل  باإلضافة  تنضب،  ال  إبداعية  طاقة  أنه  مؤكدا 

ومتوترا مجرد ما يبدأ يف قراءة نص جديد، وكانت والديت تراعي 

دامئا توفري الهدوء له يف هذه الحالة.

إحدى  خالل  من  رشدي  فاطمة  الراحلة  الفنانة  قالت  كم 

رياض  حسني  الراحل  الفنان  إن  املسجلة،  التلفزيونية  اللقاءات 

أن  بعد  ثم  وسواريه،  ماتينيه  نعرض  فكنا  جدا،  متعاونا  كان 

الرواية  نغري  كنا  ألننا  بروفات  بعمل  نقوم  العروض  من  ننتهي 

مثاال  كان  العريب  املرسح  رائد  أن  تقريبا، مؤكدة  أيام  ثالثة  كل 

لإلخالص وااللتزام وحب الفن.

رياض  حسني  الراحل  الفنان  إن  املرشدي  سهري  الفنانة  وقالت 

يجعله  الذي  الشديد  والصدق  البساطة  من  بقدر  يتسم  كان 

بسيطا يف األداء التمثييل، باإلضافة إىل متكنه وهدوئه يقرب إىل 

الواقعية، مؤكدة أنه كان رائدا وعالمة مميزة وقوية يف السينم 

بني  الشخصيات  من  الكثري  يقدم  أن  استطاع  فقد  واملرسح، 

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  نظم 

امُللهم  الفنان  تكريم  فعاليات  الخويل،  محمد  املخرج  برئاسة 

»األلف  صاحب  الرائد  واسم  زهرة،  أبو  الرحمن  عبد  والقدير 

وجه« الفنان الراحل حسني رياض، عىل مشوارهم الفني الحافل 

بالتصوير  وقام  واملرسحية،  والتلفزيونية  السينمئية  باألعمل 

الفوتوغرايف للحفل املصور محمد فاروق.

من  كل  بحضور  رشوان  هبة  اإلعالمية  قدمته  التكريم  حفل 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر نرص 

مختار  إسمعيل  واملخرج  الدويل،  والتعاون  االستثمر  وزيرة 

قطاع  رئيس  واملخرج خالد جالل  للمرسح،  الفني  البيت  رئيس 

الفنانة القديرة سميحة  الثقايف، وكوكبة من نجوم الفن:  اإلنتاج 

أيوب، وسمرية عبد العزيز، ورشوان توفيق، ويوسف إسمعيل، 

حسني،  ورجاء  رمزي،  وآمال  رشوان،  ومجدي  صبحي،  ومجدي 

و»فاطمة« نجلة الفنان حسني رياض.

وشهدت االحتفالية عرض فيلمني تسجيلني األول بعنوان »حسني 

رياض.. صاحب األلف وجه« إعداد الدكتور عمرو دوارة، والثاين 

عيل  الباحث  إعداد  زهرة«  أبو  الرحمن  عبد  »امُللهم..  بعنوان 

وذلك  املكرمني،  النجمني  من  لكل  الفنية  املسرية  يوثقان  داود، 

حسني  الراحل  الفنان  )نجلة  رياض  حسني  فاطمة  شهادات  عرب 

رياض( قائلة: والدي كان هادئ بطبيعته، وكان له هيبة مبجرد 

قلقا  الوقت  طوال  وكان  إليه،  الناس  أقرب  أننا  رغم  لنا  نظرته 

زهرة.. أبو  يكرم  للمسرح  القومي  المركز 
رياض« »حسني  الفنان  واسم   

رجاء حسني: »حسني 

بريقه المسرح وأعاد  رياض« مهد طريق  الدايم: »حسني  إيناس عبد  د. 

الفن  تعلم  رياض« 
بالفطرة



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 23 يوليه 2018العدد 545 العدد 23569 يوليه 2018العدد 569

07 [ متابعات [

زهرة،  أبو  الرحمن  عبد  القدير  والفنان  رياض،  حسني  الراحل 

تكريم  يف  بوجوده  سعيد  إنه  صبحي  مجدي  الفنان  قال  حيث 

الرحمن  عبد  القدير  الفنان  وهو  القومي  املرسح  أعمدة  أحد 

أبو زهرة هذا القيمة والقامة يف املرسح، الذي استطاع أن يقدم 

الكثري من املرسحيات الكالسيكية واالجتمعية والسياسية، وأيضا 

التلفزيونية  واملسلسالت  السينمئية  األفالم  من  الكثري  تقديم 

املرسح  رائد  الراحل  الفنان  اسم  تكريم  إىل  باإلضافة  واإلذاعية، 

هذا  عىل  القامئني  لكل  الشكر  موجها  رياض،  حسني  العريب 

التكريم، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس الجمهورية، 

بعودة عيد الفن مرة أخرى.

سعيدة  إنها  العزيز،  عبد  سمرية  القديرة  الفنانة  قالت  كم 

بتكريم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، زميلها يف املرسح 

تجسيده  إتقان  عىل  الفنانني  أقدر  تعتربه  التي  والتلفزيون، 

الشكر  موجهة  شديدة،  بواقعية  يقدمها  التي  للشخصيات 

كم  املرسح،  رواد  تكريم  فكرة  صاحب  جالل  خالد  للمخرج 

الذين  املرسح  رواد  تكريم  فكرة  صاحبة  هي  أنها  إىل  أشارت 

هو  رياض  حسني  الراحل  الفنان  تكريم  وأن  عاملنا،  عن  رحلوا 

أول تنفيذ للفكرة التي قدمتها.

الراحل حسني  الفنان  الفنان القدير رشوان توفيق إن  بينم قال 

عىل  حرصت  التي  للدولة  الشكر  موجها  كبرية،  قامة  رياض 

الفنانني،  من  الكثري  يديه  عىل  تعلم  أنه  اسمه، خصوصا  تكريم 

القومي عندما كان  أنه مثل معه عىل خشبة املرسح  مشريا إىل 

طالبا باملعهد العايل للفنون املرسحية، أما عن الفنان القدير عبد 

الرحمن أبو زهرة فقال: إنه صديق عمره، وشقيقه الفني، وأنهم 

مبشاركة  باملعهد  دراستهم  أثناء  املرسح«  »نجوم  فرقة  قدموا 

عزت،  بكر  أبو  والراحل  العالييل،  وعزت  يوسف،  حسن  الفنان 

مؤكدا أنه عالمة وخلق وتاريخ عريق.

اسم  تكريم  تحرض  أن  لها  إنه رشف  رمزي  آمال  الفنانة  وقالت 

الرحمن  عبد  القدير  والفنان  رياض،  حسني  الراحل  العمالق 

أنها  إىل  مشرية  أصدقائها،  أعز  من  تعتربه  الذي  زهرة  أبو 

نور«،  و»بابا  العشق«،  »ينابيع  بالعمل معه يف مسلسل  رشفت 

و»مملكة يوسف املغريب«.

الدامئة  املوسيقية  الفرقة  قدمتها  غنائية  بفقرة  الحفل  واختتم 

ألروع  الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  باملركز 

األلحان الرتاثية املرصية.

تابعها: ياسمني عباس - تصوير: محمد فاروق

التي أثرت يف نفوس املجتمع فظلت حولنا وداخلنا تحفر معها 

ذكريتنا كلم شاهدناها.

عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  إهداء  الحفل  تضمن  كم 

خالد  املخرج  الثقايف  اإلنتاج  شؤون  قطاع  ورئيس  الدايم، 

الفنان  ابنة  فاطمة  للسيدة  تقدير  وشهادة  الرواد  درع  جالل، 

الدايم  عبد  إيناس  للدكتورة  الشكر  التي وجهت  رياض،  حسني 

كبرية  فنية  قامة  ابنة  بكونها  تفتخر  أنها  مؤكدة  الثقافة،  وزيرة 

بالفن املرصي،  الجهد والتعب يف سبيل االرتقاء  الكثري من  قدم 

مطالبة بإطالق اسم والدها عىل إحدى قاعات املرسح القومي، 

كأستاذ  فيه  يعمل  كان  الذي  املرسحي  للفنون  العايل  واملعهد 

التهنئة للفنان القدير عبد  زائر، كنوع من التقدير، كم وجهت 

الرحمن أبو زهرة مبناسبة تكرميه، مؤكدة أن تلك التكرميات تعد 

إحياء للميض ولرتاث الفن املرسحي.

من  قرآنية  بآية  كلمته  زهرة،  أبو  الرحمن  عبد  الفنان  واستهل 

سورة البقرة، مشريا إىل أنه أمىض خمسني عاما يف املجال الفني 

ويشعر أنه قد مكث يوما أو نصف يوم.

وأشاد الكثري من فناين املرسح بتكريم اسم رائد املرسح العريب 

مم  املرسح  خشبة  عىل  األدوار  تجسيد  يف  واملتنوع  الطويل 

به يف وطننا  نفتخر  الذي  الكبري  الرصح  أعمدة هذا  أحد  جعله 

العريب.

حسني  الراحل  الفنان  أن  إىل  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  رئيس  وأشار 

رياض مل يرحل عن عاملنا ألنه خالد بأعمله عرب األجيال، مؤكدا 

أنه فنان رائد يستحق االحتفاء والتكريم.

االحتفاء  إن  الثقافة،  وزير  الدايم،  عبد  إيناس  د.  قالت  كم 

بالرواد األوائل أمثال الفنان الراحل حسني رياض الذي استطاع 

احتفاء  وهو  بريقه،  للعامل  ويعيد  طريقه  للمرسح  ميهد  أن 

بحارض ازدهر فيه املرسح، مؤكدة أن الراحل حسني رياض أحد 

الشخصيات التي أضاءت حياتنا.

أبو زهرة  الرحمن  عبد  الفنان  تكريم  الثقافة يف  وزير  وأضافت 

أنه فنان استطاع أن يحفر اسمه يف تاريخ الفن املرصي والعريب، 

استطاع  فقد  الفن،  وحب  وااللتزام  اإلتقان  يف  مدرسة  فهو 

خالل مسريته الفنية املمتدة لنحو 60 عاما أن يصبح أحد أهم 

أعمدة الفن املرصي عامة والفن املرسحي خاصة، مؤكدة إتقانه 

شديد،  وتقمص  بإخالص  يقدمها  التي  الشخصيات  لتجسيد 

إحدى  بوضع اسمه على  رياض« تطالب  الراحل »حسني  نجلة 

إلّي بالنسبة  القومي: »أبو زهرة« والدي.. وتكريمه حلم  المسرح  مدير 

المسرحية. للفنون  العالي  القومي والمعهد  المسرح  قاعات 
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عام  )مائة  لرواية  بإعداد  حالياًا  يقوم  أنه  عثمن  سامح  املرسحي  الكاتب  رصح 

إعدادها  أنه سيتم  إىل  اآلن، مشرياًا  الكتابة حتى  قيد  مازالت  العزلة(، وهي  من 

كمرسح غنايئ. 

إىل تحضري  باإلضافة  الرواية،  فكرة مرسحة  العرض هو صاحب  أن مخرج  وتابع: 

مرسحية )حب رايح جاي( عقب االنتهاء من فعاليات املهرجان القومي للمرسح.

دورته  يف  للمرسح  القومي  املهرجان  فعاليات  يف  عثمن  سامح  الكاتب  يشارك 

ا« للمخرج سامح بسيوين، والعرض من إنتاج  الـ11، بكتابة عرض »يوم معتدل جداً

عطية،  كمل  بطولة  بسيوين،  سامح  بإرشاف  الفرقة  نظمتها  التي  اإلرتجال  ورشة 

ومجموعة من الوجوة الشابة الجديدة.

التي(  املرأة  الذي..  )الرجل  املرسحي  العرض  بتأليف  ثانية  لعثمن مشاركة  وكان 

حول  العرض  أحداث  وتدور  املشاركة  عن  اعتذر  الذى  الحرضي،  سامح  للمخرج 

عدد  به  ويحدث  واحد،  فني  عمل  يجمعهم  املرسحيني  الفنانني  من  مجموعة 

نرمني  الرازق،  عبد  ريهام  مريس،  محمد  بطولة  العرض  تكشفهم،  املشاكل  من 

البوريدي، أحمد سيد، مينا أسامة، مصطفي الشعراوي، محمد سعيد نرص الدين، 

سلمي جابر، غانم املرصي، محمد طارق، محمد صربي، محمد عبد الكريم.

ياسمني عباس

مسرحيتني يحضر  عثمان  سامح 
للمسرح القومي  المهرجان  انتهاء  عقب 

الزنزانة
يوليو نهاية  برومانس 
تستقبل خشبة مرسح رومانس أواخر شهر يوليو 

الحاىل العرض املرسحى الزنزانة لفرقة إنسان من 

تأليف و إخراج مصطفى عىل

هو  الزانزانة  عرض   : عىل  مصطفى  املخرج  قال 

إجتمعي  عرض  وهو  جمعية  كتابة  ورشة  نتاج 

خالل  الشباب  مشاكل  حول  يدور  كوميدي 

دون  ساخرة  بطريقة  حاليا  بها  منر  التي  الفرتة 

والسفر  العمل  )الزواج  مثل  باحد  مساس  اى 

والتقاليد  والعادات  املوهبة  الوسطة  والطموح 

منها  والخروج  للوصول  املشاكل  من  وغريها   )

وعدم تقيدنا فيها حتي نصبح مثل باقي القطيع 

االستسالم  وعدم  للخروج  النور  عن  والبحث 

للوضع الحايل

متويل،  مصطفي  بطولة  الزتزانة«   « مرسحية 

لطفي،  عمر  كمل،  مصطفي  البدرى،  مصطفي 

عبد  محمد،  محسن  يونس،  محمد  فتحي،  عمر 

الرحمن، فرح حسنني، عبد الرحمن فرج صادق، 

محمد،  سلوي  املليجي،  سهيلة  النجار،  أمنية 

خالد،  منار  سم،  محمود،  منة  خالد،  تقوى 

هايدي خالد، ديكور جمل عبد النارص، موسيقى 

تنظيم  عىل،  مصطفى  إضاءة  محمد،  حسام 

وإدارة أحمد عبده ، أحمد نجم، تبارك حسن

ر.ر

ومالحة شمعة 
وكمان« كمان  »بفانطازيا  بـ  يستعد 

لتجربته  الربوفات  ببداية  الدراما  و  للفنون  مالحة  و  شمعة  فريق  احتفل 

»فنطازيا«  ملرسحية  الثاىن  الجزء  وهي  وكمن«  »كمن  الجديدة  املرسحية 
كتابة و أشعار و إخراج مايكل تادرس و يعد هذا العمل املرسحى السادس ىف 
الشهرين  لقرابة  الربوفات  تادرس: تستمر  املخرج مايكل  الفريق. قال  مسرية 
و يبدأ العرض عىل أكرث من مرسح خالل عام 2018 وفنطازيا كمن و كمن 
الضوء  لتلقى  الرسدية  بالسريالية  املمزوجة  اليومية  حياتنا  من  مواقف  هى 
و  كمن  فنطازيا  الطموحات  و  الواقع  بني  املفارقات  عىل  لوحات  خمس  ىف 
الكبارية  قالب  و  الربيختى  املرسح  و  العبث  بني مرسح  كمن متزج مرسحيا 
السياىس و تعتمد ىف األساس عىل املمثلني فقط الذين يقومون بالغناء الاليف 

و اإلستعراض بجانب التمثيل.
فنطازيا كمن و كمن بطولة : سمر القاىض - مارى جرجس - ماريان سامى - 
مريان عبد الخالق - دعاء دسوقى - ريتا مايكل - فاطمة عبد املنعم - سلوى 
- احمد دياب - سامى سعد -  اية ترزاىك - مريم املنىس   - إمام  عمر - هبة 
حسام رضوان - مينا سامى - مفيد منري - احمد فوزى - فيلو طارق - محمود 
 : إضاءة  و  ديكور  كريم  - مصطفى  السمرىت  - محمد  تادرس  مايكل   - حازم 
مارينا ماهر مساعدين إخراج : جوفانا برشى - طارق النعناعى كتابة و أشعار 

و إخراج : مايكل تادرس

رنا رأفت
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أما يف مرسحية »كوكب آخر«، تطرق الكاتب مجدي مرعي إىل أن 

العلمية  واكتشافاته  قدراته  ويسخر  أنانيته،  عن  اإلنسان  يتخىل 

التي  التدمريية  النزعة  عن  يتخىل  وأن  البرش،  وسعادة  لخدمة 

تسيطر عليه، وكذلك عشق اإلنسان للسلطة مهم كانت ثقافته أو 

مجموعة  هم  املرسحية  هذه  أبطال  يعد  متابعا:  العلمية،  مكانته 

من صقوة العلمء، يذهبون يف سفينة فضائية إىل رحلة استكشافية 

للبحث عن حياة تشبه حياة اآلدميني يف أي كوكب آخر غري كوكب 

الكواكب  بأحد  اصطدامها  حني  سفينتهم  تتحطم  وإذ  األرض، 

من  العلمي  تقدمهم  سخروا  سكانا  عليه  يجدون  الذين  الفضائية، 

للسيطرة عىل  استخدامه  يفكروا يف  أن  الجميع، دون  أجل سعادة 

كواكب أخرى.

بينم يف مرسحية »رحلة«، قال الكاتب مجدي مرعي إن شخصيات 

عن  للتعبري  والطيور،  الحيوانات  من  مجموعة  املرسحية هم  هذه 

قيمة الحرية، وتدور املرسحية حول غياب امللك يف رحلة صيد، ويف 

غيبته يالحظ الفيلسوف »بيدبا« الذي هو وزيره وكبري مستشاريه 

الحبس،  من  ضجرة  والطيور  الحيوانات  من  املجموعة  تلك  أن 

من  امللكة  تتخوف  وإذ  بإطالق رساحهم،  قرارا  امللكة  عىل  فيقرتح 

قرار  أنه  الفيلسوف  ليطمئنها  امللك،  غيبة  يف  القرار  هذا  إصدار 

مغبته،  مدى  يعرف  أمر  حريتهم  تكبيل  يف  االستمرار  ألن  صائب 

فقد يقومون بثورة يدمرون فيها كل يشء.

وبوم،  غربان  من  الطيور  مملك  بني  الرصاع  ينشأ  هنا  من  وتابع: 

إىل  العودة  يقررون  الرصاع  نهاية  ويف  وغريها،  الكريك،  وطائر 

مملكتهم مرة أخرى ليعيشوا يف نظام يجمعهم، ويجعلهم قادرين 

للتصدي ألي اعتداء خارجي عىل مملكتهم، بعد أن يفهم الجميع 

أن الحرية ال تعني الفوىض وسيطرة القوي عىل الضعيف.

القومية  بالقضايا  اهتم  إنه  الكاتب  قال  »استمروا«،  مرسحية  ويف 

بشكل  اإلرسائييل  العريب  الرصاع  قضية  رأسها  وعىل  العريب،  للوطن 

عام، واالحتالل اإلرسائييل لفلسطني بشكل خاص، وذلك من خالل 

الواقع  محاكاة  عىل  مرسحية  بعمل  تقوم  األطفال  من  مجموعة 

الذي يعيشونه كل يوم، حيث ممرسة االحتالل اإلرسائييل الرشسة 

إال من خالل  نفسه  الدفاع عن  أرضه محتلة، ال ميلك  تجاه شعب 

مجموعة من الحجارة.

مبرسحية  املرسحية  مجموعته  مرعي  مجدي  الكاتب  واختتم 

وقد  مكتبها  غرفة  يف  فتاة  حول  املرسحية  تدور  قائال:  »الهدية«، 

غلبها النوم، تحلم وعرب حلمها نتعرف عىل ما يؤرقها، فهي تلميذة 

من عرشة،  واحد  عىل  الدورية  االمتحانات  أحد  يف  خائبة حصلت 

تفكريها  هداها  حتى  النتيجة،  بتلك  والدها  تواجه  أن  وخافت 

الطفويل إىل أن تضع صفرا بجوار الواحد فتصبح درجاتها عرشة من 

عرشة، حتى يدرك والدها الخدعة فيقرر أن يلقنها درسا ويوهمها 

وجهها،  عىل  الوالد  كف  من  صفعة  وهي  جائزة،  تستحق  بأنها 

لتكتشف يف النهاية أنه ال حل سوى االستذكار والرتكيز.

تابعها: ياسمني عباس

إىل  »زيارة  املرسحية  مجموعته  يف  مرعي  مجدي  الكاتب  قدم 
آفاقا مختلفة  مدينة األحالم«5  مرسحيات لألطفال، يجوب عربها 
يبدأها من »زيارة إىل مدينة األحالم«، حيث املدينة الفاضلة التي 
العصور  مدار  عىل  والشعراء  الفالسفة  خياالت  تداعب  زالت  ما 
الفالسفة والشعراء  فإن  األرض،  املختلفة، ويحلمون بوجودها عىل 
مدينة  يرون  حتى  صربا  االنتظار  يطيقوا  مل  والحاملني  املثاليني  من 
الفاضلة )الجنة(، بل حلموا بها قبل أن تحدثهم عنها األديان  الله 
يكف  نزولها مل  بعد  بعد، وحتى  نزلت  قد  تكن  التي مل  السموية 

البعض منهم عن الحلم بها وتحقيقها عىل األرض.
املرسحية  مجموعته  مناقشة  خالل  مرعي  مجدي  الكاتب  وقال 
إن  الطفل،  آدب  وبحوث  توثيق  مبركز  األحالم«  مدينة  إىل  »زيارة 
أمام تجارب جديدة، ويحفزهم  املرسح يضع األطفال وجها لوجه 
إىل التطلع نحو تجارب أخرى، ويوسع من آفاق حياتهم، فضال عن 
بطريقة  أذهانهم  يف  تدور  التي  التساؤالت  من  كثري  عىل  إجابته 
شيقة، ويف صورة فنية واضحة تعتمد عىل اإليحاءات الخفية التي 

تتسلل إىل نفوسهم بنعومة.
أو  لألطفال،  املرسحيات  عرض  أن  مرعي  مجدي  الكاتب  وأضاف 
مشاركتهم يف املرسح بالتمثيل أو غريه، تحفز يف داخلهم ما يجعل 
اقترص  لو  حتى  فيه،  شك  ال  أمرا  املستقبل  يف  باملرسح  اهتممهم 
عىل املشاهدة فقط، فهذا سوف يخلق منهم جمهورا مرسحيا واعيا 

وناضجا.
مدينة  إىل  »زيارة  شخصيات  إن  مرعي  مجدي  الكاتب  قال  كم 
األحالم« التي تنتمي إىل املدينة ال تزيد عن كونها رجل 1، ورجل 
لهم  تكون  أن  دون  ذلك  وفتاة،  املدينة،  عمل  من  ومجموعة   ،2
أو  خيايل  لعامل  انتمئهم  إىل  تشري  إشارة  أو  خاصة،  مواصفات 
كائنات خيالية، مشريا إىل أنهم برش مثلنا، استطاعوا تحقيق الحلم 

يف مدينتهم وأن تحقيق هذا الحلم ليس عسريا.
األحالم(  املدينة )مدينة  تلك  تتم داخل  إنها مجرد مسابقة  وتابع: 
واقعنا  من  اختيارهم  تم  خارجها،  من  مجموعة  هم  واملتسابقون 
غري  بالقوانني  االلتزام  مجرد  عن  تزيد  ال  واملسابقة  سلبياته،  بكل 
فإنها  مكتوبة  غري  كونها  فرغم  املدينة،  لتلك  واألعراف  املكتوبة 
أصبحت محفورة داخل األشخاص أنفسهم، نابعة من داخلهم، وأال 
أنها قوانني مكتوبة ومن يخالف  التزامنا باألشياء هو نتيجة  يكون 
ذلك يتعرض للعقوبة، وبالتايل يصبح االلتزام بها دافعه هو الخوف 

من العقوبة.

األحالم« مدينة  إلى  »زيارة  يناقش  مرعى  مجدي 
الطفل أدب  توثيق  بمركز 

تجارب جديدة للتطلع على  الطفل  يحفز  المسرح 

الحرية في حياتنا مسرحية »رحلة« تعرب عن قيمة 
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يخلق ثراء يستند عىل عدة عوامل: أولها : توايل الراقات الثقافية 

زمنيااً وإسهامها يف تشكيل الثقافة املرصية والشخصية الوطنية .

اإلثنيات  النصهار  بوتقة  جعلها  الذي  املكاين  املوقع   : وثانيها   

والثقافات يف إطار واحد بال تباين أو تنافر, بل بتكيف وانسجام 

يسمح بالدفع إىل األمام وتوافر الرشوط الالزمة لعمليات تطور 

ثقافة الجمعة.

عمليات  من  االستفادة  عىل  املرصي  املجتمع  قدرة   : وثالثها 

الدائرة  مثل  ومتنوعة  متعددة  دوائر  فيها  يدخل  التي  التثاقف 

العربية  الثقافية  والدائرة  الثقافية  والدائرة  األفريقية  الثقافية 

تختلف  وتأثر  تأثري  وبنسب   ..... املتوسطية  الثقافية  والدائرة 

علمي  بشكل  نستطيع  ال  لذا   . املجتمع  ظروف  حسب  وتباين 

هناك  بل   , جامد  وثابت  موحد  ثقايف مرصي  عن منط  الحديث 

 , متعددة  ثقافية  تنويعات  تفاعالت  داخله  يحوي  مرن  إطار 

اإليكولوجية  الظروف  من  وتأخذ  وتعطيه  اإلنسان  من  تأخذ 

الرثاء وشديدة  وتعطيها ..وهو ما يشكل خريطة ثقافية شديدة 

املجتمعات  وثقافة  والصحراء  الساحل  ثقافات  ..تحوي  العراقة 

الزراعية وثقافات الواحات ....

وهو ما ينعكس عىل األغنية الشعبية مبختلف أنواعها وأقسامها 

وتقوم  السائدة  الثقافة  ضوء  يف  الشعبية  األغنية  تتشكل  إذ   ,

شكالاً  الثقايف  البناء  عىل  الحفاظ  يف  مهم  بدور  الشعبية  األغنية 

ومضمونااً ، وىف الوقت ذاته تقدم لألفراد املنافذ التي يرىض عنها 

املجتمع، ويباركها يك ينفسوا عن أنفسهم من خاللها، ويتخلصون 

التكيف  القدرة عىل  بعدم  اإلحساس  من   – األحيان  بعض  – يف 

مع هذا البناء أو االستجابة ملا يفرضه عليهم.

والتشكل  للتغري  وقابليتها  باملرونة  الشعبية  األغنية  تتسم   

مبواجهة األمناط الجديدة يف الحياة , والتعبري عنها ,وهذه السمة 

فريددونها  الناس  ذاكرة  يف  األغنية  بقاء  عىل  تساعد  الخاصية  أو 

كجزء من ثقافتهم.

 واملرشوع املقرتح هو ) بيت الغناء الشعبي( الذي يقوم بتقديم 

والرتويج  والتوثيق  للجمع  علمية  خطة  إطار  يف  غنائية  عروض 

الشعب  ثقافة  عن  املعربة  الحقيقية  الشعبية  لألغنية  والتدريب 

املرصي وشخصيته وهويته , يف قاعة تخصص لذلك الغرض , ال 

من  بيت  تخصيص  يتم  أو   , مقعد  املائة  مقاعدها  عدد  يتجاوز 

البيوت األثرية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية .

 وسيهتم البيت باألغاين الشعبية يف مختلف التنويعات الثقافية 

الثقافية  التنويعات  مبختلف  للتعريف  للجمهور  وعرضااً  جمعااً 

 , مرورااً  اإلنسان  حياة  دورة  أغاين  من  بداية   , وفنونها  املرصية 

الديني  والغناء   , االجتمعي  والقصص   , والسرية   , املوال  بفن 

بأنواعه املتعددة ...إلخ

 ويتم العرض الجمهريي يف إطار مواسم محددة يف يوم محدد 

, وحفظ نسخة من  الهيئة  املادة عىل موقع  رفع  , مع  أسبوعيااً 

املادة يف أرشيف خاص بالبيت .

الشعبية  النيل لآلالت  مع دوام مشاهديت لعروض وبرامج فرقة 

الثقافة-  لقصور  العامة  بالهيئة  الشعبية  الفنون  إلدارة  التابعة 

الشافعي  الرحمن  عبد  األستاذ  الكبري  الفنان  عليها  والتي يرشف 

- أمتلئ باملتعة وأتشبع بجوهر روح الوطن وفنونه , وأتأمل أيضااً 

كثرية  ألسباب   – العظيمة  الفرقة  تلك  أن  بايل  يف  يخطر  عندما 

– قدد يتآكل وجودها أو أو يختفي , وقد يأيت يوم نرتجم عىل 

العامة  الهيئة  عىل  أقرتح  لذا   , بحق  الشعبيني  وفنانيها  برامجها 

عىل  للحفاظ  الشعبي(  الغناء  )بيت  إنشاء  الثقافة  لقصور 

الفرصة  وإتاحة   , املشوه  غري  الحقيقي  الشعبي  الفني  املوورث 

لتفريخ كوادر جديدة من الفنانني الشعبيني يف إطار بيئة حاضنة 

وداعمة .

بيت الغناء الشعبي :

الذي   , التنوع  أهمها  ومن  بعدة سمت  املرصية  الثقافة  تتسم 

الشعبية لآلالت  النيل 
الشعيب الغناء  وبيت 

محمد أمني عبد الصمد 
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كبري  بشكل  معنا  تعاونوا  أسمء,  واألستاذة  هاجر  واألستاذة  لطفي 
إلنجاح العرض وتقدميه يف ظروف صعبة، منها عنرص الوقت ألننا كنا 
صعوبة  ميثل  كان  ما  وهو  أسبوعني،  خالل  العرض  بتقديم  مطالبني 
كبرية يف التجربة، وأتقدم بالشكر لفريق التمثيل باملعهد التكنولوجي 
ورئيس  بحر،  العزيز  عبد  إسالم  املجهول  الجندي  رأسهم  عىل  العايل 
اتحاد الطلبة إسالم حرموش، ومقرر اللجنة الفنية عبد العزيز شلبي, 

ورشييك وشقيقي والسند والداعم ياسني عادل مخرج منفذ العرض.
تقام  اليت  المسرحية  المهرجانات  ينقص  ماذا   -  

الخاصة؟ واألكاديميات  للمعاهد 
الحقيقة التي يجب أن أشري إليها أن املهرجان بشكل عام قوي ومنظم 
من قبل وزارة التعليم العايل ولجنة التحكيم عىل مستوى عاٍل، وعىل 
املعهد  عميد  والسيد  صالح،  عبده  وأستاذ  عزب  أرشف  دكتور  رأسها 
فنية  وقامات  أفاضل  أساتذة  وهناك  عثمن،  محمد  عثمن  الدكتور 
تقدر  ال  التي  وآرائهم  وتجاربهم  خرباتهم  لنقل  مهم،  وجودهم  كان 
إىل  بالشكر  أتقدم  أن  وأود  املشوار،  بداية  يف  الذين  ألبنائهم  بثمن 
وزارة التعليم العايل واألستاذ هاين حليم عىل مثل هذه األنشطة التي 
اقرتاح  لدى  ولكن  مستقبال،  الطالب  وشخصية  كيان  بناء  يف  تساهم 
قد يكون مفيدا ويزيد املهرجان قوة, أقرتح أن تتعاون وزارة التعليم 
الفائزة فرصة  للعروض  تتيح  والرياضة حتى  الشباب  العايل مع وزارة 

العرض، عىل مرسح وزارة الشباب كمكافأة وجائزة للعروض.
بمستشفى  أوز«  »الساحر  عرض  قدمت 

التجربة؟ هذه  عن  حدثين  لألطفال.. 
هي تجربة أسعد بها كثريا واستطعت أنا وفريق العمل تقديم خطوة 
كبري  واهتمم  الفضائية  املحور  قناة  من  تعاون  هناك  وكان  هامة، 
بتغطية الحدث وتعاون من إدارة نادي جرين هيلز الريايض مع فريق 
هدفها  كان  الجهات  هذه  كل  الطفل،  ملرسح  املرسحي  »كولوباميا« 
وهذه   57357 مستشفى  يف  وأبنائنا  أطفالنا  وشوش  عىل  بسمة  رسم 

التجربة كانت رهانا وقد استطعت كسب هذا الرهان.
الكبري  الفنان  ورشة  في  المشاركني  أحد  كنت   -  
هذه  من  استفدته  ما  أهم  ما  صبحي..  محمد 

التجربة؟
الكثري  منه  تعلمت  وقد  بذاتها،  قامئة  مدرسة  صبحي  محمد  األستاذ 

االنضباط يف العمل, واحرتام العمل.
المقبلة؟ مشاريعك  ما   -

أقوم بالتحضري للمشاركة يف مهرجان إبداع يف دورته السابعة، وسوف 
أقوم  الهوسابري، وهناك عرض ضخم  نقدم عروضا عىل خشبة مرسح 
بالتحضري له وسأعلن عنه يف وقت الحق ألننى يف مرحلة اإلعداد له، 
تصوير  من  انتهيت  وقد  نهايئ,  بشكل  مالمحه  تكتمل  حتى  وذلك 
للسينم وإخراج مصطفى  العايل  املعهد  إنتاج  القصري »هدية«  الفيلم 
عطا، وهو يف مرحلة املونتاج وسوف يشارك يف مهرجان الجونة الدورة 

القادمة والكثري من املهرجانات السينمئية الدولية.

الجائزة؟ هذه  لك  تمثل  ماذا   -  
املعهد  فريق  مع  وعمل  وتحضري  وتعب  كبري  مجهود  نتاج  الجائزة 
مكثف  بشكل  عملنا  فقد  رمضان،  من  بالعارش  التكنولوجي  العايل 
حتى  واملؤلف  املساعدين  مع  عمل  وجلسات  للتحضري  طويلة  وفرتة 
نصل للحالة واملستوى الذي تحقق، أحمد الله عىل هذه الجائزة التي 
منافسة  بعد  جائزة  أنها  وخصوصا  املجهود،  هذا  لكل  تكليال  يل  متثل 
قبل  الله عز وجل  العروض، وهذا كرم من  قوية مع عدد ضخم من 

كل يشء.
هي  »مش  عرض  في  تجربتك  عن  حدثنا 

كدا؟!«..
فقد  وخطورتها،  صعوباتها  رغم  كبري  بشكل  وممتعة  مشوقة  تجربة 
الفريق  الخريجني ومعظم  الفريق من  الخربة يف  كانت معظم عنارص 
أخرى،  ناحية  من  للغاية  مفيدا  هذا  كان  ولكن  جديدة،  عنارص 
األوىل  التجربة  أنها  رغم  جميل  بشكل  يظهر  أن  الفريق  فاستطاع 
كبرية  وقوة  ثقة  داخلهم  خلق  ما  وهذا  ملعظمهم،  بالنسبة  واألقوى 

وأتقدم لهم بالشكر.
هذا  في  ولماذا  تحديدا  النص  هذا  اخرتت  لماذا 

التوقيت؟
يعاين  التي  املستمرة  والرصاعات  التحفز  لحالة  للغاية  مناسب  النص 
منها العامل كله، والتي تنذر بخطر ورمبا حرب تجعل كل العامل يتجرع 
لعقود طويلة، هي حالة غريبة ال تخطئها عني وال  ينساها  لن  مرارة 
الوقت املناسب، كم  يغفلها عقل، وهو ما جعلنى أشعر أن هذا هو 
هي عادة الفن بوجه عام واملرسح بوجه خاص، أن يلقي الضوء عىل 

مشكالت املجتمع، والبالد ويناقشها.
في  بها  تعاملت  اليت  اإلخراجية  المدرسة  ما   -  

العرض؟
فكرة العرض تدور حول الحارة املرصية يف زمن الفتوات والحرافيش، 
العرص  ومحاكاة  الواقعية  باملدرسة  االستعانة  الرضوري  من  فكان 
من  الفرتة  هذه  يف  املرصية  الحارة  يقدم  فالعرض  آنذاك،  والواقع 

التاريخ بكل تفاصيلها وعنارصها.
العرض؟ خالل  من  إبرازها  حاولت  اليت  الرؤية  ما   -  

عىل  مغلوبة  فتاة  »محروسة«  تدعى  جميلة  فتاة  عن  يحيك  العرض 
بها،  تعيش  التي  الحارة  حول  رصاع  ويدور  للنطق,  وفاقدة  أمرها 
هنا  ومن  منها،  الزواج  يف  يرغب  منهم  كل  األعيان،  من  ثالثة  بني  ما 
الشجار  وسط  محروسة  بإصابة  تنتهى  التي  والعقدة  الرصاع،  يبدأ 
الذي يحدث بني جميع األطراف، واملراد من العرض »يكفى رصاعات 

وخالفات واتهامات وأن تعود السكينة ويعود الهدوء للحارة«.
تقديم  في  واجهتها  اليت  الصعوبات  أبرز  ما   -  

العرض؟
الشباب،  رعاية  فإدارة  تذكر  صعوبات  أي  هناك  تكن  مل  الله  أحمد 
واألستاذ  الحليم  عبد  مروة  والدكتورة  يرسي  محمد  األستاذ  برئاسة 

كدا؟!«  هي  »مش  عرض  يس:  عادل  محمد 
معاصرة مشكلة  ليناقش  الحرافيش  لزمن  يعود 

مسرحي  عرض  أفضل  جائزة  على  يس  عادل  محمد  للمخرج  كدا؟!«  هي  »مش  عرض  حصل 
للمسرحيات  العالي  التعليم  وزارة  مسابقة  في  ومعهد  خاصة  أكاديمية   55 مستوى  على 
الممثل محمد عماد على جائزة أفضل ممثل مساعد.  باإلضافة لحصول  الواحد،  ذات الفصل 
 2004 عام  المسرحي  مشواره  يس  عادل  محمد  المخرج  بدأ  شعراوي.  أحمد  تأليف  العرض 
منذ المسرح المدرسي، قدم مجموعة من العروض ممثال، منها »السجني، والبؤساء، ولحد 
والقطاع  الدولة  مسارح  في  أخرى  عروض  وعدة  فرباير«،  و30  ماكبث،  والليلة  إمىت؟!، 
هي  مش  قبيح،  وجه  أوز،  »الساحر  منها  مخرجا،  العروض  من  مجموعة  وقدم  الخاص 

الحوار. هذا  معه  لنا  وكان  يسري«..  كوكب  كدا؟!, 

 حوار: رنا رأفت
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خالله  من  أتناول  نص  الجمل  عيىس  من  طلبت  وعندما  سامل، 

بالفعل  موجود  النص  أن  فأخربين  تقدميها،  أريد  التي  الفكرة 

واملشاركون  أنا  كثريا  عليه  وعملنا  وقرأته  فرتة،  منذ  الهيئة  يف 

بالعرض، فدامئا يف عميل عندما يكون هناك نص مفتوح أجعل 

كل من يعمل فيه يشاركنا الرأي واملقرتحات.

عن  محلي  نص  مع  التعامل  اختلف  وهل   -  
العالمي؟ النص 

موضوع  من  أنه  بقدر  لعاملي  محيل  من  اختالفا  ليست  الفكرة 

يجعل  ما  وهو  عليه،  للعمل  يجذبني  ما  هو  فاملوضوع  آلخر، 

طريقة العمل تختلف من حيث املنطقة أو الزاوية التي تتناول 

أو  سياسيا  أو  إنسانيا  العمل  كان  سواء  خاللها،  من  العمل 

العامل األول يف اختيار املمثل، حتى وإن مل يكن كذلك فهناك 

عدة  ونعقد  العمل  طريقة  عىل  واتفاق  املمثل  مع  جلسات 

تكليف«  »أمر  يف  حدث  ما  بينم  سويا،  نتأقلم  حتى  جلسات 

بتصوير  ارتبط  بأعمل أخرى وأكرث من عنرص  ارتبط  البعض  أن 

يومي فلم يستطع االستمرار بالعرض.

نصوص  عن  العروض  من  عددا  قدمت   -  
لنص  تكليف«  »أمر  في  لجأت  لماذا  عالمية 

محلي؟
لطبيعة  ولكن  محليا  النص  يكون  أن  بقصد  يكن  مل  األمر 

تقديره  وله  محرتم  كاتب  الجمل  وعيىس  املتناول،  املوضوع 

لعيل  نقطة حدود  املمر«  عىل  »أغنية  نص  من  استلهام  والنص 

اختيارك  بداية  منذ  العرض  عن  حدثنا  بداية 
ظهوره؟ تأخر  وأسباب  للنص 

لزيادة  جيشك«  »اعرف  مبادرة  للمرسح  الفني  البيت  أطلق 

وكان  الجيش،  تطال  التي  الهجوم  حمالت  عىل  والرد  الوعي 

الحالية  األحداث  وتشغلني  املبادرة  إطالق  قبل  األمر  يشغلني 

للجنود الذين يستشهدوا وال نعلم عنهم شيئا سوى األخبار التي 

اإلنسانية،  حياتهم  عن  بعيدا  حادثة  كل  القنوات عقب  تطلقها 

ومزجها  الجنود  لهؤالء  الواقعية  القصص  ملعرفة  البحث  فبدأت 

التناول  يكن  مل  أيضا  أخرى،  لقصص  والدرامي  الفني  باإلبداع 

عىل  النص  يف  واعتمدت  بحت،  إنساين  بل  داميا  أو  رومانسيا 

الصياغة الشعرية لطارق عيل.

ببعض  استعنت  أنك  ذلك  معىن   -  
أشرت  اليت  الشخصيات  من  القريبة  الشخصيات 

العرض؟ خالل  إليها 
فمثال  الفني،  املسمى  بل  بعينه  لشخص  بعينها  حالة  نعرض  مل 

كيف  قصته  تحيك  حسني،  رجاء  قدمتها  عادل  اللواء  زوجة 

الذي قتل خمسا  أمسك بعادل حباره وانفعاالته تجاه الشخص 

وعرشين عسكريا بدم بارد، فنربز االنفعاالت اإلنسانية تجاهه، 

زفافه  إمتام  قبل  استشهد  الذي  املجند  لقصة  تناول  هناك  أيضا 

يف  يخدم  أن  والدته  عن  أخفى  الذي  والشاب  خطيبته،  وترك 

استشهاده،  خرب  تلقيها  أثناء  وعلمت  قلقها  عىل  خوفا  سيناء 

وغريها كثري من القصص.

وتغيري  العرض  ظهور  تأخر  في  السبب  ما   -  
العمل؟ فريق 

إلرصاري  إنتاجية  ألسباب  الوقت  لبعض  توقفنا  الربوفات  أثناء 

فريق  عنارص  بعض  تغيري  مناسب،  مرسح  عىل  العرض  عىل 

العمل فهو أمر وارد وحدث كثريا يف عرويض السابقة، »الحبل« 

و«روح«، وال يرتبط مبناسبة الفنان للشخصية التي يقدمها ألنه 

هو  للشخصية  مناسبته  أساس  عىل  الفنان  اختيار  األساس  من 

عرض  تكليف  أمر  قناوي:  باسم 
السياسة عن  بعيد  إنساني  اجتماعي 

يعمل  مسرحي  مخرج  قناوي  باسم 
تمثيل،  ومدرب  للمسرح  الفين  بالبيت 
»بدر  أبرزها  العروض  من  الكثري  قدم 
من  حصل  الذي  و«روح«  البدور«، 
بالمهرجان  جوائز  ثماني  على  خالله 
»أمر  عرض  وأخريا  للمسرح،  القومي 
ضمن  مؤخرا  يقدمه  الذي  تكليف« 
أطلقها  اليت  جيشك«  »اعرف  مبادرة 
العرض  عن  للمسرح،  الفين  البيت 
معه  لنا  كان  أخرى  مسرحية  وقضايا 
الحوار. هذا 

حوار: روفيدة خليفة
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13 [[ حوار]

مسئوال  يكون  أن  يفرتض  وال  متخذها  وعي  عدم  تؤكد  قرارات 

فنيا.

نقابة  بإنشاء  طالبوا  األقاليم  فناني  بعض   -  
رأيك؟ فما  التمثيلية  المهن  لنقابة  موازية 

قصور  مظلة  وتحت  إطار  خالل  من  يعملون  األقاليم  فنانو 

الثقافة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن يدخل القرص 

يخضع الختبارات يف األساس فهي هدفها مساعدة الهواة وليس 

مظلة  تحت  تكون  أن  بد  ال  هنا  الرتبح  تنوي  عندما  الرتبح، 

النقابة.

فعاليات  ضمن  للنقد  مسابقة  إضافة  بعد   -  
الحركة  تأثرت  هل  للمسرح  القومي  المهرجان 

النقدية؟
النصوص  غياب  ظل  يف  النقدية  الحركة  فكرة  مع  أزمة  لدي 

مستوى  عىل  أو  التلفزيونية  الدراما  مستوى  عىل  سواء  القوية، 

وهامة  قوية  كتابات  لديهم  من  األصبع  عىل  يعدون  املرسح 

ثراء  هناك  سيكون  فكيف  يتنافسون،  كتاب  لدينا عرشة  فليس 

الشباب  من  مجموعة  أرى  أنني  العلم  مع  النقدية،  الحركة  يف 

األصدقاء  مستوى  عىل  حتى  يجامل  ال  النقاد  من  الواعي 

متطورة  النقدية  فالحركة  شديدة،  مبوضوعية  فيتعاملون 

باألشخاص وليس املوضوعات.

المسرح  إن  القائل  الرأي  مع  أنت  إذن،   -  
التأليف؟ في  أزمة  من  يعاني 

نعم، لدينا أزمة مؤلف أو قد يكون قصورا مني ألنني ال أراهم، 

محيل  نص  عىل  الحصول  أريد  حني  املثال  سبيل  عىل  أنا  لكن 

الذي  الجيل  أو  جيلنا  من  لكاتب  عمق  وله  مجتمعنا  يواكب 

أعتقد  التي تحصل عىل جوائز  النصوص  أجده، فحتى  سبقنا ال 

كنص  لتكوينها  أو  كنص  النص  عن  الجائزة  عىل  تحصل  أنها 

وليس لصالحيته للعرض، كم أن هناك نصوصا قوية، وال أدري 

»شاطر«  كاتب  وجد  وإن  وحتى  عليها،  الضوء  يسلط  ال  ملاذا 

فإنه يتجه للدراما التلفزيونية لعائدها املادي الكبري.

حيث  من  مسارحنا  ينقص  الذي  ما   -  
في  الحديث  التطور  لتواكب  اإلمكانيات 

العالم؟ مسارح 
إننا يف حاجة لثورة تقنية يف مسارحنا، بداية من التنمية البرشية 

تنمية  فقط  ليس   - التقنيات  تلك  باملسارح الستخدام  للعاملني 

للتعامل مع  تنمية برشية  إمنا   - معرفة وكيفية تشغيل األجهزة 

سبيل  فعىل  وموظف،  وظيفه  مجرد  كونه  عن  بعيدا  املرسح 

املثال أواجه اآلن مشكلة يف املرسح أن الجهاز الذي يعمل من 

شيئا سوى  يعلم  ال  والعامل   CDالـ يقبل  ال  الربوجكتور  خالله 

أساسية  وبنية  تقنيات  لثورة  نحتاج  لهذا  الجهاز،  وغلق  فتح 

أنك  فكرة  وتغذية  األغراض،  ومتعدد  جاهزا  ليصبح  للمرسح 

العاملني  جميع  لدى  الدافع  هذا  وتغذي  رسالة  له  عمال  تقدم 

العمل،  جدية  عاتقه  عىل  يأخذ  الجميع  سيجعل  باملرسح، 

بل  الروتني،  أو  للجهة  نجاح أي عرض ال يرجع  أن  إىل  باإلضافة 

بتوفيق من الله والجمهور الذي يستحسن العمل فيبدأ الرتويج 

بالشكل  وتصطدم  كبرية  مشكلة  الدعاية  زالت  فم  بنفسه،  له 

أو  أسبوعي  اشرتاك  فلعمل صفحة ممولة يجب دفع  الروتيني، 

الفني  للبيت  كبري  رسمي  موقع  تصميم  يتم  ال  فلمذا  شهري، 

وموقع  كمحرك  كبري  بشكل  وُيغذى  سنوي  باشرتاك  للمرسح 

الخاص  القطاع  فعل  مثلم  للحجز  تطبيق  عمل  وأيضا  رسمي، 

قطاع  هناك  حيث   online للحجز  برشكة  االستعانة  طريق  عن 

عن  ويبحث  كثريا  املرسح  مكان  عن  يبعد  الجمهور  من  كبري 

وسيلة للحجز بدون الحضور للمرسح.

اإلطار األكادميي يف إطار عميل بحت، وهي تعترب منفذا ملن مل 

من  املزيد  الكتساب  األكادميي  بالشكل  لاللتحاق  الحظ  يحالفه 

الخربة وثقل موهبتهم.

سواء  لورش  المخرجون  يحتاج  هل   -  
من  خربات  أو  الخارج  من  بخرباء  باالستعانة 

الداخل؟
طيلة الوقت نريد التحديث، فالسبب يف نهضة مرسح الستينات 

هو سفر مجموعة كبرية من الطالب للخارج بني روسيا وإيطاليا 

وعادوا ليصنعوا أسمءهم مثل سعد أردش وكرم مطاوع وهاين 

يف  ونحن  مختلفة،  بتجارب  عادوا  طنطاوي،  وأحمد  مطاوع 

حاجة لرصد التجارب املوجودة لدينا يف مرص، وأن يكون هناك 

الدولة  جائزة  مثل  البعثات  أو  الورش  طريق  عن  سواء  تواصل 

أن  يجب  هؤالء  بروما،  لألكادميية  كبعثة  والسفر  اإلبداعية 

شيئا  يقدم  مل  سافر  ممن  فالكثري  تعلموه،  ما  ويقدموا  يعودوا 

ليس قصورا منه بل لعدم توافر برنامج دقيق ومنظم الستغالل 

تعود  الناس  ومعظم  وتجارب  خربات  من  الخارج  يف  تعلمه  ما 

وأفق  أساليب  من  يواجهون  ملا  واإلحباط  باالكتئاب  وتصاب 

مختلفة يصطدم بالبريوقراطية وكأنه مل يغادر قط.

العروض  بعض  إيقاف  ترى  كيف   -  
مؤخرا؟ المسرحية 

قرار إيقاف عرض ومنعه أسلوب عقيم، إن أردت محاربة القيم 

ترصح  كيف  أيضا  أخرى،  أساليب  فهناك  تدعي  كم  السيئة 

فتلك  الجامعة،  يف  عرضا  متنع  ثم  الجامعة  يف  مهرجان  بإقامة 

كانت واقعية  ما  إذا  النص  بها  التي كتب  املدرسة  أو  اجتمعيا، 

أو تعبريية.

جيشك«  »اعرف  مبادرة  ضمن  العرض   -  
العروض؟ من  عدد  لتقديم  نية  هناك  فهل 

من  أكرث  واجتمعية  إنسانية  قضية  هنا  فالقضية  يل،  بالنسبة 

كونها سياسية، وتلك الطريقة التي أعمل بها طيلة الوقت، ومن 

تابع أعميل خالل الفرتة السابقة ملح ذلك يف عرض »روح« عىل 

سبيل املثال، فهو عاملي، ولكنه إنساين، كذلك بدر البدور الذي 

كلها،  وللقرية  للفتيات  الفكري خاصة  التحرر  يتناول فكرة  كان 

فكرة  عىل  والقضاء  القيود  كرس  تحاول  فتاة  املسألة  وقادت 

»الغوال« التي تسيطر عىل القرية ويخاف منها الجميع، وهكذا 

بينم هناك  إنسانية ليست عمال تسلسليا،  »أمر تكليف« فكرة 

بالفعل مبادرة يتوالها البيت الفني للمرسح »اعرف جيشك«.

 - هناك رشيحة كبرية أوىل مبشاهدة العرض فهل تنوي تجواله؟

املحافظات  يف  التجوال  وهدفه  بدايته  منذ  العرض  بالفعل، 

لكن  العروض،  من  النوعية  لتلك  حاجة  األكرث  األماكن  ألنها 

التجوال بأال تكن مجرد اسم  التحفظات عىل فكرة  هناك بعض 

العرض  الستقبال  األماكن  من  حقيقي  اهتمم  هناك  يكون  بل 

واملحافظات  الثقافة  قصور  بني  التنسيق  من خالل  الئق  بشكل 

والبيت  العرض  تستضيف  التي  األماكن  قيادات  مع  والتنسيق 

يحقق  للعرض حتى  بالدعاية  االهتمم  باإلضافة ألهمية  الفني، 

الهدف من تجواله ويشاهده أكرب عدد من الجمهور.

ما  الثقافة  قصور  عن  الحديث  بمناسبة   -  
خالل  من  عاصرتها  اليت  المشكالت  أبرز  هي 

معها؟ تعاملك 
الثقافة  وزارة  يف  تكلس  ولدينا  عموما  املرسح  منه  يعاين  ما 

يجعل األمور تسري بشكل بطيء، فأنت كفنان يف مكان والروتني 

بها طاقات  الجمهريية  الثقافة  أن  الحقيقة  لكن  يف مكان آخر، 

يكون هناك  أن  بد  ال  باإلضافة ألنه  كبرية جدا،  إبداعية  برشية 

قدر  لديهم  فنانني  يكونوا  وأن  اإلدارات  مديري  باختيار  اهتمم 

من اإلدارة حتى يعمل بعيدا عن الشكل الوظيفي.

اليوم؟ مسرحنا  يعاني  ومما   -  
الطبيعي  مكانه  املرسح  ينال  بأن  الدولة  إرادة  غياب  يعاين 

بداية من  والرتبية،  والتواصل  التوعية  الحقيقية وهي  ووظيفته 

نشاط،  كمجرد  معه  والتعامل  دوره  وإهمل  املدريس  املرسح 

أضف  الدولة،  مرسح  أو  املستقلني  سواء  األنشطة  بكل  مرورا 

لالسرتاتيجية  غياب  فهناك  بذاته  قائم  عرض  كل  أن  ذلك  عىل 

الدراما  يف  يحدث  الذي  العبث  مثال  الثقافة،  لوزارة  املحددة 

مدمرة،  ولكنها  اسرتاتيجية  هناك  تكون  تكاد  اآلن  التلفزيونية 

يساعدون  فجميعهم  املرصي  املجتمع  بذوق  االرتقاء  من  فبدال 

عىل تدين هذا الذوق. احرتم فكرة أن الفن مرآة املجتمع ولكنك 

كفنان رسالتك ليست رصد ما يحدث - فالرصد له قنوات كثرية 

تعلنه – بينم رسالتك هي التغيري وبث القيم مثلم تربينا عىل 

أعمل جيل عظيم مثل أسامة أنور عكاشة ومحمد صفاء عامر، 

استعراض  فقط  األمر  يكن  ومل  يكتبون  مم  بقيم  نخرج  وكنا 

املجتمع،  يف  املوجودة  واملوبيقات  والرسقة  والقتل  للخيانات 

يف  للمستقبل  أمل  لديه  جيل  من  وتريد  األمل  ستبث  فكيف 

ظل ما تبثه من رصد للفئة القليلة الفاسدة التي ال يظهر سواها 

وكأنها السائد يف املجتمع حتى أصبحت هي صورتنا يف الخارج.

فما  أوزوريس  بمركز  لإلخراج  ورشة  قدمت   -  
تلك  من  الجدوى  وما  إليها؟  دفعك  الذي 

رأيك؟ في  الورش 
أوزوريس  مركز  معي  تواصل  الواحد،  اليوم  ورشة  عن  عبارة 

بها  الله  حباين  خربة  نقل  هي  الفكرة  وكانت  فيها  للمشاركة 

هواة  أو  مستقلني  ألنهم  الفني  بالعمل  املهتمني  من  ملجموعة 

ويردون التعرف عىل خربات الناس التي عملت بشكل مختلف 

مبنافذه،  الدولة  أو مرسح  املستقلني  عليه سواء يف  اعتادوا  عم 

وهذا ما جعلني أقدم عىل املشاركة فيها، وكان األمر بعيدا عن 

البعثات سبب نهضة مسرح 
الستينات
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14 [ تحقيق

املهرجان.

املشاركة،  العروض  عدد  بتقليل  يتعلق  الذي  اآلخر  الشق  عن  أما 

يشارك  عامني  كل  يقام  الذي  للمرسح  لندن  مهرجان  “يف  فقالت: 

التحكيم  لجنة  أن  يعني  عرضا   35 وجود  ولكن  فقط،  عرضا   20

نظري  وجهة  ومن  شاقة،  مسألة  وهي  يوميا  عروض   3 ستشاهد 

املرحلة  يف  التصفية  يتم  أن  عىل  مرحلتني،  عىل  املهرجان  يقام  أن 

عىل  عرضا   20 أفضل  بوجود  الثانية  للمرحلة  تؤهل  التي  األوىل 

مسابقات  وجود  اقرتاح  وعن  جيد.  ذلك  أن  أعتقد  املثال،  سبيل 

نوعية داخل املهرجان، أوضحت أن ذلك مطروح، ولكن تم مقابلته 

لست  وأنا  تصنيفات،  وجود  عدم  منها  االعرتاضات  من  بالكثري 

واستلهام  الدولية  املهرجانات  للنظر يف  الفكرة وهناك رضورة  ضد 
نجاحاتها، خاصة يف البالد التي تتشابه ظروفها معنا.

المبدعني تحفزي   
غرضه  القومي  املهرجان  املنعم:  عبد  نارص  املخرج  قال  فيم 

التسابق، فهو يخلق حافزا لدى املبدعني وهي الفلسفة التي أنشئ 

عليها منذ عام 2006، تحفيز املبدعني عىل تقديم أفضل ما لديهم، 

سيجعله  جائزة  عىل  مخرج  وحصول  تسابق،  بال  يحدث  لن  وهذا 

يطور من عمله وأدواته، وكذلك جميع القامئني عىل عنارص العمل 

هدفه  فاملهرجان  إلخ.  موسيقى..  أو  ديكور  مهندس  من  املرسحي 

الرئييس االرتقاء باملهنة والتحفيز عىل اإلبداع.

كم  إىل  ننظر  أن  يجب  قال:  أقل،  العدد  يكون  أن  إمكانية  وعن 

يقدم  الكنيس  املرسح  املثال  سبيل  فعىل  املرصي،  املرسحي  املنتج 

عرض   300 تتجاوز  الثقافة  قصور  وهيئة  عرض   1000 من  أكرث 

باإلضافة إىل إنتاج الجامعات والبيت الفني، فهناك حالة من الزخم 

اإلبداعي.

الزخم  مع  كبري  بشكل  يتناسب  املشارك  العدد  أن  نظري  ووجهة 

املائة  يتجاوز  سكنه  تعداد  كبري  بلد  يف  فنحن  القائم،  اإلنتاجي 

أن  يرى  فالبعض  نظر،  الدكتورة هدى وصفي: هناك وجهتا  قالت 

وجود مسابقة يقوم بعمل تحفيز كبري للمخرجني الشباب وبشكل 

عام ويف بالدنا العربية وجود التسابق والجوائز يعنينا فنيا ومعنويا، 

فعند حصول مخرج ما عىل أفضل عرض وحصوله عىل جائزة يعد 

صغرية،  ميزانيات  وجود  ظل  يف  وخصوصا  له،  التحفيز  من  نوعا 

جائزة  ووجود  كبرية  ليست  الشباب  إمكانيات  أن  إىل  باإلضافة 

الجوائز  أو  املادي  املقابل  مادية ومعنوية يكلل مجهودهم وإلغاء 

يسبب إحباطا لهم، ومن وجهة نظري أن الجميع ال يقتنع بفكرة 

ملتقى  إقامة  ضد  لست  إنني  أقول  أن  أود  ولكن  التسابق،  عدم 

قيمة  من  يضعف  وال  املرسح،  يف  قدم  ما  أفضل  عىل  لالطالع 

بشكل  معنوية  جوائز  للملتقى  يكون  أن  عىل  القومي،  املهرجان 

معني، عىل سبيل املثال شهادة ورقية أو لوحة أو درع يحمل شعار 

أنواع  القومي مظلة تشمل جميع  المنعم:  ناصر عبد 
إلى مسابقات داخلية المسرحي وال أفضل تقسيمه  اإلنتاج 

محمود نسيم

إلى  استنادا  التسابق  إلى  نسيم: هناك ضرورة  محمود 
التحكيم اإلنتاج حىت يمكن توحيد مقياس  أنماط 

نارص عبد املنعمهدى وصفي

االفتتاح بعد  حىت  مطروحة  تزال  ال 

القومي حول  وهواجس  أسئلة 

 19 المسارح  خشبات  استقبلت 
المهرجان  فعاليات  الماضي  يوليو 
الجديدة،  دورته  في  القومي 
تستمر  اليت  دياب،  محمود  دورة 
المقبل،  أغسطس   2 حىت 
داخل  عرضا   35 فيها  ويتنافس 
“مسرحنا”  واحدة.  مسابقة 
من  عدد  آراء  استطلعت 
األسئلة  من  عدد  في  المسرحيني 
التسابق  هل  وهي:  المثارة 
المهرجان  قيمة  من  يضعف 
يتحول  أن  األفضل  من  كان  أم 
للمسرح؟  ملتقى  لمجرد  المهرجان 
تقليل  على  العمل  هل  كذلك، 
يرفع  المشاركة  العروض  عدد 
من  وهل  المهرجان؟  قيمة  من 
مسابقات  عمل  يتم  أن  األفضل 
أن  أم  المهرجان  داخل  نوعية 
العروض  كل  تتسابق  أن  األفضل 
واحدة؟ مسابقة  داخل 

رنا رأفت
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15 [[ تحقيق

املهرجان  يف  املثال  سبيل  عىل  مثاليني  نكون  ما  دامئا  ومنظرين 

التجريبي كانت تصل املشاركات إىل عدد كبري يصل إىل 60 عرضا، 

بها عروض ال تستحق، وهذا يف مصلحة املهرجان ألنه مينح الفرصة 

وقد حفز هذا  مبدعة،  تكون  أن  املمكن  من  التي  الصغرية  للفرق 

يوجد  املشاركة  توسيع  اإلمكانيات،  بأقل  اإلبداع  عىل  الشباب 

احتملية ملشاهدة عروض متميزة بشكل كبري.

قالت:  داخلية،  مسابقات  عدة  إىل  املهرجان  تقسيم  فكرة  وعن 

فرصة  أعطت  باملهرجان  الخاصة  فالالئحة  متاما  األمر  هذا  ضد  أنا 

املخرج  جائزة  املثال  سبيل  عىل  للمرسح،  املختلفة  األمناط  تجاور 

بني  الحاد  التقسيم  فكرة  يكرس  وهذا  الصاعد،  واملمثل  الصاعد 

أمناط املرسح واعتبار املرسح فنا تراتبيا، وال يوجد ما يضمن تفوق 

عروض احرتافية عىل عرض للهواة.

والحقيقة، قبل بزوغ املرسح املستقل والتجريبي كنا يف أزمة فنية 

ثم ظهرت مجموعة  امليت،  املرسح  لنوعية  تنتمي  عروضا  نشاهد 

وتطورا،  معارصة  أكرث  ليصبح  املرسح  بتطوير  قاموا  الشباب  من 

الدراما  يفضلون  املحرتفون  فأصبح  كبرية،  أزمة  حدثت  هنا  ومن 

الذين  املرسح  عشاق  وهناك  املرسح،  من  ويهربون  والتلفزيون 

ألن  التقسيم  ضد  أنا  لذا  معارص،  هو  ما  كل  ليقدموا  يتفانون 

املرسح ليس فنا تراتبيا »فاللعب مع الكبار متعة«.

المرجعية حديث 
أن هناك  النارص حنفي  الناقد عبد  نظر مختلفة، ذكر  ومن وجهة 

أن  ذلك  قومي،  مهرجان  كل  مع  نلحظه  ومستمرا  شديدا  اضطرابا 

منه،  األساىس  الهدف  ما هو  نعلم  بتغري جديد وال  نفاجأ  عام  كل 

وهذا يحدث ألنه ال توجد سياسية ثقافية مرجعية، فمن املفرتض 

الثقافية  السياسية  وتحدده  تقره  محدد  لهدف  يقام  املهرجان  أن 

الثقافية(، ولكن كل عام نجد هناك اعرتاضات مختلفة،  )املرجعية 

عىل  اعرتاضات  هناك  كانت  املايض  العام  يف  املثال  سبيل  فعىل 

واعرتاضات  مختارة،  وعروض  املسابقة  داخل  العروض:  تقسيم 

أخرى تظهر هذا العام حول فكرة التسابق وإلغائها، وقد ظهر هذا 

مجموعة  هو  به  نادى  من  أول  وكان  معينة،  ظروف  يف  االعرتاض 

وكم  التجريبي،  املهرجان  األمر  هذا  وتبنى  املستقلني  الفنانني 

أم  تسابقيا  املهرجان  أكان  سواء  عقائديا،  ليس  األمر  فإن  نعلم 

حالة كرنفالية. األمر يتعلق بفكرة ماذا نريد؟ وعليه سنعرف ماذا 

سنقدم؟ واألمر يتعلق بالسياسية الثقافية.

التجريبي  باملهرجان  مثاال  حنفي  النارص  عبد  الناقد  ورضب 

جزءا  هذا  وكان  دولية  جائزة  مينح  كان  أنه  إىل  مشريا  واملعارص، 

إىل  املهرجان  تحول  التسابق  إلغاء  وبعد  الثقافية،  السياسة  من 

ملتقى فأصبح مختلفا كثريا، مؤكدا أن املرسح يف بداياته بدأ بفكرة 

املسابقات.

بتقديم  بدأ  مرص  يف  عرش  التاسع  القرن  يف  املرسح  حنفي:  تابع 

للفرق  كانت  رصدها  تم  ميزانية  وأكرب  فقط،  أجنبية  عروض 

التي تقدم عروضا مبرص، وهذا أيضا كان خاضعا لسياسة  األجنبية 

ثقافية.

وعن فكرة تقليل العروض، قال: من املفرتض ان تكون هناك لجنة 

تعمل طوال العام، تقوم مبشاهدة واختيار العروض التي متثل حالة 

املرسح املرصي وأال يخضع االختيار لفكرة »الكوتة«.

وعن عمل مسابقات نوعية داخل املهرجان، قال: املهرجان القومي 

وهناك  املوسم،  يف  العروض  ألفضل  متثيال  ويعد  عامة  مسابقة 

مسابقات كثرية خارجة سواء للهواة أو الجامعات ومرسح الطفل.

مخلص ومحرتم.

كل  مشاركة  يعني  القومي  املهرجان  قال:  املشارك،  العدد  وعن 

فهي  الكم؟  هذا  يف  الخطأ  فم  بإنتاج مرسح،  تقوم  التي  الجهات 

تعد احتفالية تضم ما تم إنتاجه طوال العام.

أما عن فكرة عمل مسابقات نوعية داخل املهرجان، فقال: فكرة ال 

بأس بها ولكنها تحتاج إىل إعداد جيد.
الكبار مع  اللعب   

الدكتورة مايسة ذيك أيضا قالت إنها متيل لفكرة امللتقى، وخصوصا 

والتحزبات  والخالفات  بالضغائن  امليلء  الراهن  الثقايف  الوضع  يف 

معنوية  حالة  خلق  يف  كبري  بشكل  تساهم  والجوائز  والتحيزات، 

وليس  للتسابق  مجال  إىل  املرسح  وتحول  جيدة،  غري  ونفسية 

لإلبداع، ونحن يف أمس الحاجة الستقطاب الجمهور، وال نحتاج إىل 

املباهاة بالحصول عىل جوائز.

نهاد  الدكتورة  ومنها  هامة  مرسحية  قرائح  نتاج  الالئحة  أضافت: 

الكبار  املرسحيني  من  ومجموعة  أردش  سعد  والدكتور  صليحة 

لتشمل  املهرجان  دائرة  لتوسيع  ليصلوا  كبري  جهدا  بذلوا  الذين 

عروض هيئة املرسح وعروض الثقافة الجمهريية والفرق املستقلة 

لجميع  فرصة  هناك  لتكون  املدين،  واملجتمع  والجامعات  والهواة 

جهات اإلنتاج للمتميز.

ونقاد  ككتاب  نحن  قالت:  املشاركة،  العروض  عدد  تقليل  وعن 

بإنتاج مرسح  تقوم  التي  املؤسسات  من  الكثري  وبها  نسمة  مليون 

وهو ما تفتقده دول أخرى.

أن  إىل  أشار  املهرجان،  داخل  نوعية  مسابقات  وجود  فكرة  وعن 

أنه  يعني  القومي  املهرجان  ومسمى  فئويا،  املهرجان  يجعل  ذلك 

مظلة تشمل جميع أنواع اإلنتاج املرسحي، وهناك من اقرتح فكرة 

وجود قسم للهواة واملحرتفني، وقد سبب ذلك األمر تداخل الكثري 

من املصطلحات ومحاوالت التعريف، وهو ما يأخذ وقتا طويال. إن 

وجود مهرجان قومي يعني كل الفروع تتنافس بشكل واحد.
اإلنتاج أنماط 

املثال  سبيل  عىل  امللتقى،  أن  إىل  نسيم  محمود  الدكتور  وأشار 

يقوم  التسابق  وأن  به،  االهتمم  حدة  تخفت  التجريبي،  املهرجان 

بعمل تحفيز أو دافع، ويرى أن املهرجان عبارة عن حوار مع واقع 

ليس  ويستمد  املختلفة  أشكاله  له  الحوار  وهذا  واجتمعي،  فني 

للعروض  املصاحبة  األنشطة  من  ولكن  عروض،  تقديم  من  فقط 

صفة  يعطي  التسابق  ووجود  والنرشة،  الفكرية  الندوات  مثل 

للمهرجان وإال سيكون عبارة عن تجاور وتراكم عروض.

أضاف نسيم: هناك الئحة للمهرجان تحدد نصاب العروض املمثلة 

العامة  الهيئة  أو  الفني  البيت  من  سواء  املختلفة  الهيئات  من 

إنتاج  يليه  إنتاج  أكرب  متثالن  الجهتان  وهاتان  الثقافة،  لقصور 

املدين،  املجتمع  ومؤسسات  والحرة  املستقلة  والفرق  الجامعات 

ومع ذلك ال أعتقد أن الئحة املهرجان تنص عىل مشاركة 35 عرضا، 

من  نوع  بعمل  يقوم  ذلك  فإن  ال  أم  الالئحة  يف  ذلك  كان  وسواء 

أنواع الرتهل ويجعل فكرة املهرجان مجرد إتاحة فرص وينفي فكرة 

التسابق ألن التسابق كم نعلم هو قرار كيفي.

الدكتور  أشار  املهرجان،  يف  داخلية  مسابقات  وجود  اقرتاح  وعن 

وذلك   ،2006 عام  األمر  هذا  مناقشة  تم  أنه  إىل  نسيم  محمود 

تنافس  للمرسح  الفني  البيت  من  أن هناك عروضا  عندما الحظنا 

سبيل  فعىل  ميزانيات صغرية،  عىل  تعتمد  التي  الجامعات  عروض 

املثال كيف لعرض تم إنتاجه من املرسح القومي أن ينافس عرضا 

إىل  رضورة  وهناك  املقارنة  يف  صعوبة  فهناك  املرسح؟  نوادي  من 

تجزئة املشاركات استنادا إىل أمناط اإلنتاج فال ميكن يف ظل وجود 

اختالف يف األمناط اإلنتاجية توحيد مقياس التحكيم.

وقال املؤلف والسيناريست كرم النجار: أنا مع التسابق، وذلك ألن 

أي عمل يقدم ال بد وأن يكون وراءه حافز، وباألخص ألننا نتحدث 

قام مبجهود  من  كل  إثابة  إىل  يحتاج  ما  وهو  قومي،  مهرجان  عن 

الوضع  التسابق أفضل في  مايسة زكي: عدم 
الكبار متعة بالتحزبات والتحزيات واللعب مع  المليء 

كرم النجار

أمل ممدوح

عبد النارص حنفي

مايسة ذيك

أن  المهم  تسابق من عدمه  المهم وجود  ليس  الناصر حنفي:  عبد 
وأنا ضد »الكوتة« نريد وعليه سنعرف ماذا سنقدم  نعرف ماذا 
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16 [ رؤى

أموت.. أنزف..  أبكي.. 
تكفى ال  الحسنة  النيات  تكليف«..  »أمر   

مرسحية “أمر تكليف” التي أنتجها وعرضها مرسح السالم التابع 
مرص  محافظات  يف  بجولة  ستقوم  أنها  ويفرتض  الفني،  للبيت 
تبدأ من بورسعيد، ميكن وضعها تحت عنوان “املرسح املوجه”. 
وهو نوع معروف تلجأ إليه املجتمعات يف حاالت خاصة تستلزم 
استنهاض الهمم والحشد املعنوي أمام ما تواجهه من خطر سواء 

كان حربا أو كارثة طبيعية أو غريهم من املواجهات.
قناوي،  باسم  وأخرجها  كتبها عيىس جمل  التي  املرسحية  تحاول 
االقرتاب من إحدى وحدات الجيش املرصي الرابضة عىل الحدود 
جنود مرص  من  أبناؤنا  يعانيه  ما  املستهدف  لجمهورها  لتكشف 
االستشهاد،  حد  إىل  تصل  تضحيات  من  يقدمونه  وما  البواسل 
مواجهات  يف  اآلباء  ردده  وأن  سبق  مبا  صادق  بإميان  مدفوعني 
سابقون  محارصون  بها  صدح  التي  باألغنية  وتذكرنا  كثرية. 
)أبيك، أنزف، أموت، وتعييش يا ضحكة مرص( ذلك القسم الذي 
وهو  املرصية،  السينم  أيقونات  من  يعد  فيلم  سجله  وأن  سبق 
 – آنذاك   - الشاب  السيناريست  الذي صاغه  املمر”  “أغنية عىل 
ونفذه  سامل  لعيل  نفسه  باالسم  مرسحية  عن  محرم”  “مصطفى 
أوىل  يف   1967 هزمية  عقب  الخالق”  عبد  “عيل  جيله  ابن 

محاوالته االسينمئية الطويلة.
وتعد “أغنية عىل املمر” هي املرسحية املرصية التي القت رواجا 
وعرب  املختلفة  مرص  أقاليم  يف  كثريا  نفذت  حيث  زمنها؛  يف  كبريا 
فيلم  جاء  ثم  املحرتفني.  أو  الجامعة  أو  الجمهريية  الثقافة  فرق 
عيل عبد الخالق ومصطفى محرم ليمنحها خلودا أعمق مبا يتوافر 
للوسيط السينميئ من إمكانيات خاصة، وبحساسيتهم يف التقاط 
ودم  لحم  من  حقيقية  شخصيات  رسم  عىل  وقدرتهم  زواياه، 
متثل رشائح مختلفة من املجتمع املرصي الذي نىس كل متطلباته 
من  وقيادة(  )شعبا  معا  يتمكنوا  حتى  قيادته  خلف  واحتشد 
الحرب. واألجمل أن  الخالص من عدو كسب معركة ومل يكسب 
العرض األول للفيلم جاء قبيل شهور من انتصار 73 ليؤكد الواقع 

عىل املعنى الذي أراده الفيلم.
يراودانك  سيظالن   – واملرسحية  الفيلم   – املمر”  عىل  “أغنية 
طوال مشاهدتك لعرض “أمر تكليف”، فاملوقف متشابه إىل حد 
من  تتشكل  الحدود،  عىل  ترابض  صغرية  جيش  كتيبة  التطابق، 
القادم منها كل فرد،  املنبع سواء بحكم املحافظة  أفراد مختلفي 
أو سواء درجة التعليم التي نالها أو حتى الديانة. فقط سيكمن 
الذي  العدو  طبيعة  تخص  شكلية،  أولهم  نقطتني:  يف  االختالف 
كان جيش الكيان الصهيوين يف “أغنية عىل املمر”، وثانيهم وهي 
األهم يف درجة إجادة رسم الشخصيات وتطور الحدث. وال شك 

أن هذا االختالف سيأيت لصالح العمل األول.
تبقى  كثريا،  تكليف«  »أمر  التي ستظلم  املقارنة  بعيدا عن  لكن، 
النص هو عيىس  لنا وهي أن كاتب هذا  بالنسبة  األكرب  املفاجأة 
ملرسحيته  قراءتنا  عرب  به  رحبنا  وأن  سبق  الذي  الدين  جمل 
“الساعة األخرية” ووصفناه بـ”كاتب نظنه آتيا وبقوة يف مستقبل 
املشهد املرسحي املرصي القريب”. فهنا يواجهنا كاتب آخر ييش 
الكتابة  عامل  يف  املتعرثة  األوىل  خطواته  يخطو  بأنه  هذا  نصه 

عابرة،  بينها  والعالقات  لألمناط،  أقرب  فالشخصيات  الدرامية. 
ونقطة الهجوم عىل الحدث تأخرت كثريا مبا أصاب ما سبقها من 
أنه  الذي يفرتض  العرض  ترهل اقرتب من ملل كاد يفسد هدف 

يسعى إىل )الحشد( و)االلتفاف(.
لكن، وحتى ال نظلم عيىس جمل، وباعتبارنا مل نقرأ نصه األصيل 
الذي كتبه تحت عنوان “نقطة حدود”، ال بد من اإلشارة إىل ما 
)صياغة ودراماتورج طارق عيل  املرسحية، وهو  إعالن  عليه  أكد 
ومحمد يوسف(، فقد يكمن هنا الخلل، وهو ما لن نتأكد منه إال 

إذا أتيح لنا النص األصيل الذي كتبه جمل الدين.
نقطة الهجوم عىل الحدث وهي أرس عنرص من عنارص اإلرهابيني 
مرتهلة  جاءت  لكنها  أرشنا،  وأن  سبق  كم  متأخرة  فقط  تأِت  مل 
مكشوفة مبشهد سابق لواله لكان مشهد األرس ومن بعده حوار 
أنه شقيقه  الذي يكتشف وحده  )املجند حديثا( مع األسري  األخ 
األخ  عىل  أشد  صدمة  خلق  الخارج،  إىل  سنوات  منذ  املهاجر 
املفاجأة  هذه  أفسد  العرض  أن  إال  واحد.  آٍن  يف  املشاهد  وعىل 
بحوار بني األخوين عرب الشبكة العنكبوتية مظهرا صورة األخ عىل 
شاشة الخلفية، ليكتشسف املتفرج مع دخول اإلرهايب إىل خشبة 
لحظات.  منذ  شقيقه  مع  يتحدث  كان  الذي  األخ  أنه  املرسح 
للقول بأن شخصية األسري اإلرهايب جاءت مقولبة  وال حاجة هنا 
حسب الصورة الثابتة املكررة لها يف كل األعمل التي تناولتها من 

قبل.
ورطها  لكنه  آدميتها،  من  فقط  يفرغها  مل  الشخصيات  تنميط 
األرض،  عىل  تسري  التي  املالئكة  إىل  أقرب  تكون  أن  يف  جميعها 
لرنى كيف  املمر(  )أغنية عىل  األصل  إىل  العودة  بد من  ال  وهنا 

التي  رسم السيناريست، ومن قبله عيل سامل، شخصية االنتهازي 

الفيلم  دعم  عربه  وكيف  الفيلم.  يف  قابيل  صالح  برباعة  أداها 

كل  تحمل  جاءت  التي  الشخصيات  بقية  منطق  بقوة  اإلحساس 

النقطة  تلك  يف  البقاء  عىل  إرصارها  وجاء  فريدا  اختالفا  منها 

والتشبث  املقاومة  لرضورة  انعكاسا  مرص  صحراء  من  املنسية 

نحو  ينحو  تكليف”  “أمر  أن  سنجد  املقابل،  يف  عنها.  بالدفاع 

يف  والتصفيق  الدموع  استدرار  يف  حقا  تنجح  التي  )امليلودراما( 

بعض املشاهد، لكن أيضا سُيمحى أثرها فور مغادرتك الصالة.

استدعاء  يف  األسهل  الحلول  إىل  لجأ  أيضا  قناوي  باسم  املخرج 

واألم  والزوجة  الحبيبة  يف  ممثَّلة  املعسكر  خارج  من  شخصيات 

باك  الفالش  عن  تعبريا  أرادها  خاصة  إضاءة  عرب  والخطيبة، 

عىل  واملعتمد  )الثابت(  املرسحي  منظره  أن  متناسيا  السينميئ، 

جميعها  تؤكد  ومالبسها،  الشخصيات  وحوار  الحقيقية  التفاصيل 

للشخصيات  املفاجئ  الظهور  مع  يستقيم  ال  واقعي  منهج  عىل 

املستدعاة إال عرب حيل أخرى تبدأ من اختيار أويل ملنهج تجريدي 

وحرفية  دقة  أكرث  استخدام  عند  تنتهي  وال  للمكان،  واقعي  ال 

لتغيريات اإلضاءة.

يف األخري، ميكننا القول إن “أمر تكليف” عرض اعتمد عىل حسن 

نية صناعه وبأداء موفق من فريق املمثلني يف تقديم رسالة حب 

الخالدة  الحكمة  تقول  وكم  لكن  املسلحة.  قواتنا  إىل  مستحقة 

»النيات الحسنة ال تصنع وحدها مرسحا باقيا«.

محمد الروىب
بطاقة العرض

اسم العرض : 

أمر تكليف

جهة اإلنتاج : 

فرقة املرسح 

الحديث 

عام اإلنتاج : 

2018

تأليف :  عييس 

جمل الدين

إخراج : باسم 

قناوي
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قطط
اآلخر وقبول  السلمي  التعايش  دعوة 

ال  والدين  والجنس  اللون  يف  فاالختالف  كونية،  سنة  االختالف 
يدعو إىل الفرقة، فقد خلقنا الله شعوبا وقبائل للتعارف وليس 
يدعي  ومن  والجمل  والخري  الحب  ينرش  اآلخر  فقبول  للتناحر، 

أنه ميلك الحقيقة املطلقة مخطئ.
فرقة  قدمت  اآلخر،  لقبول  تدعو  التي  القيم  تلك  من  انطالقا 
مدبويل  املنعم  عبد  مرسح  عىل  لألطفال  القومي  املرسح 
قبول  دعاوى  يتبنى  الذي  »القطط«  عرض  بالعتبة  )ميرتوبول( 
اآلخر والتعايش السلمي وعدم نرش الشائعات التي تولد الحقد 

والكراهية وتنشئ رصعات تهدم املجتمع.
تبدأ األحداث بعرض مقطع فيديو يظهر حالة التعايش السلمي 
القطط  بأن  شائعة  تطلق  ثم  واإلنسان،  القطط  بني  املدينة  يف 
رئيس  يدعو  ورسيعا  اإلنسان،  صحه  عىل  يؤثر  ومرضها  مريضة 
املناسب،  القرار  األمر واتخاذ  للنظر يف  املجلس  املدينة الجتمع 
املدينة  خارج  القطط  بطرد  قرار  يصدر  املزيفة  وباألساليب 
الحق  بني  الرصاع  ويبدو  املجلس،  عضو  الصحفية  وتعرتض 
املدينة  خارج  مهجور  مكان  ويف  الظامل  القرار  وبنفاذ  والباطل، 
القط  إال  املدينة  الرغدة يف  القطط متباكية عىل عيشتها  تعيش 

ماو املولود واملقيم يف الشارع.
الظلم.  ضد  للقطط  لالنتصار  مضادة  جبهة  بتكوين  ماو  ويبدأ 

مع  العيش  عىل  ويرغمه  املدينة  رئيس  باختطاف  يقوم  حيث 
وعندما  القطط،  عىل  فرضه  الذي  الظلم  مبدى  ليشعر  القطط 
تعلم الصحفية مبا حدث تذهب إىل املكان املهجور وتطلب من 
يرفض  لكنه  بالخطأ،  ويعرتف  األمر  يصحح  اأن  املدينة  رئيس 
إىل  للذهاب  برتكه  القطط  يقنع  واملكر  الدهاء  أسلوب  وبنفس 
تعلم  القطط  أن  من  الرغم  وعىل  املشكلة،  يحل  ليك  املدينة 
النهاية،  فإنها ترتكه يرحل لعله يعود إىل رشده. ويف  أنه يكذب 
نرى الصحفية قد كشفت زيف رئيس املجلس وتقدمه للعدالة 

وينتهي الرصاع وتعود القطط للمدينة.
تخليق  واملصمم  املخرج  حاول  فقد  املالبس،  مستوى  عىل 
األطفال  عامل  من  والقريب  املبهج  اللوين  التنوع  من  حالة 
إىل  العرض،  يف  بروزا  األكرث  الزي  شكل  الذي  القطط  فراء  عرب 
املتنوعة  الشخصيات  متييز  مثل  للمالبس  األخرى  األدوار  جانب 
لشخصيات عامل القطط عىل املستوى اللوين، ولعل تلك املحاولة 
لتخليق صورة مرسحية شديدة التنوع والرثاء كانت حارضة عىل 
الديكور واإلضاءة، فالديكور عبارة عن منظرين: األول  مستوى 
ويظهر  بالصحراء  مهجور  ملكان  والثاين  اجتمع،  غرفة  داخل 
فكانت  اإلضاءة،  مستوى  وعىل  العمق.  يف  األول  الديكور  به 
املكان  يف  وشديدة  االجتمعات  قاعة  يف  السطوع  متوسطة 
املهجور وخافته يف الحلم، وذلك لتحقيق الهدف ذاته وهو خلق 

حالة من التنوع اللوين ويف طبيعة اإلضاءة.
األساليب  من  عدد  عىل  املخرج  اعتمد  أخرى،  ناحية  من 
مثل  الطفل  انتباه  جذب  يف  تساهمت  التي  األخرى  والتقنيات 
تحقيق  وكذلك  أخرى،  برصية  مستويات  لتخليق  الفيديو  تقنية 
عن  غنايئ  بـ”كليب”  العرض  يبدأ  حيث  االنتباه،  جذب  حالة 
القطط شاركت فيه مجموعة من األطفال، وهذا أسلوب بسيط 
لتدعيم  أخبار  نرشات  عرض  وكذلك  املرسحية،  فكرة  لتصل 

مقتنيات  تتلف  وهي  الفرئان  فيديو  عرض  وكذلك  الرصاع، 

التي يحلم  الرشيرة  الفكرة  بتجسيد  يقوم  اإلنسان، وهو مشهد 

الفكرة،  هذه  يرفض  يستيقظ  عندما  ولكنه  منامه،  يف  ماو  بها 

مم يدعم فكرة انتصار الخري عىل الرش، وعىل الرغم من نجاح 

لضعف  باهتة  كانت  الصورة  فإن  التقنيى  باستخدام  املخرج 

الدور  وهو  السينمئية،  التقنية  استخدام  وعدم  اإلمكانيات 

العرض،  تشكيل  يف  واألغاين  االستعراضات  به  قامت  الذي  ذاته 

باإلضافة لدورها يف استكمل وبناء الحدث الدرامي.

املرسح  خشبة  عىل  يدور  ما  املخرج  ربط  آخر،  مستوى  عىل 

التمثييل، ليصبح  واملشاهدين يف وحدة واحدة من خالل األداء 

العرض املرسحي عبارة عن مناقشة بني املمثل واملتلقي، وبالتايل 

املتلقي دون شعارات وخطب رنانة  الفكرة داخل عقل  تترسب 

بوسائل  وعيا  أكرث  اليوم  فجيل  القرار.  يتخذ  املشاهد  وجعل 

التكنولوجيا الحديثة التي بني يديه.

البسمة عىل وجوه  الفنانة مرينا وليد كالفراشة ورسمت  وكانت 

عثمن  جالل  والفنان  املجلس،  عضو  نسمة  دور  يف  األطفال 

تفاعل  الذي  سامي  دور  يف  اإلشاعات  مروج  الرشير  الكوميدي 

مع األطفال وكان قرارهم أنه ال بد من عقابه، وسيد جرب املبدع 

الكوميدي الذي تألق يف تحريك األحداث يف دور ماو، ومحمود 

إسمعيل  ونشوى  راف،  الحكيم  دور  يف  املتزن  األداء  ذو  حسن 

“بيشو”،  إبرهيم  ووائل  »جوجو«،  حسن  وريهام  “بويس”، 

ملخرج  وتحية  مرشق  مستقبل  لهم  “الضابط”،  خاطر  وحمزة 

بسيطة  بإمكانيات  العمل  هذا  لتقديم  صبحي  صفوت  العرض 

القومي  باملرسح  له  تجربة  ثاين  يف  رسالة  توصيل  يف  ونجاحه 

املستقبل  وقادة  وعلمء  مثقفو  هم  اليوم  أطفال  لألطفال. 

فمرسح األطفال مبثابة مصنع الرجال.

جمل الفيشاوي

بطاقة العرض

اسم العرض: 

القطط

جهة اإلنتاج: 

املرسح 

القومي 

لألطفال

عام اإلنتاج: 

2018

تأليف: 

صفوت زينهم

إخراج: 

صفوت 

صبحي
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18 [ نوافذ

 23 فجر  يف  األحرار  الضباط  تنظيم  قادها  التي  الثورية،  الجيش  حركة  تكن  مل 
انقالبا  وال  الخاصة،  الفئوية  مصالحها  عن  تبحث  فئة  مجرد حركة   ،1952 يوليو 
مسلحا تستهويه السلطة لذاتها ويسعى لتغيري الحاكم، دون تغيري لنظامه، وإمنا 
كانت، ودون غض النظر عن املصالح الفئوية والشكل املسلح لها، حركة طليعية 
كانت  مثقفيه،  وأحالم  الشعب  هذا  وطموحات  الشارع،  نبض  تحمل  أشمل، 
يف  تحمل  ال  شابة  مجموعة  قادتها  حقيقي،  )فعل(  يف  )الفكر(  لتحقيق  حركة 
البداية نظرية محددة، بقدر ما كانت تحمل إميانا وطنيا خالصا، ورغبة عامة يف 
التجاوز، وفكرا رافضا للواقع املتخرث، ولقياداته املتصارعة املتهاوية، طارحة ذلك 
الفكر بعموميته يف مبادئها الستة الشهرية، بعد نحو أعوام ثالثة من قيامها بتلك 
الهبة الثورية، مبلورة املالمح املتكاملة لها عن مسريتها الفعلية عىل أرض الواقع.

وتلقف الشعب املتعطش للثورة، هذا )الفعل املسلح( ليحوله إىل )فعل ثوري( 
يستخدم السالح والقانون والثقافة فيه لطرد املستعمر اإلنجليزي، ورضب القوى 
كانت  ما  وإذا  جديدة،  أسس  عىل  املجتمع  بناء  وإعادة  واملستغلة،  الرجعية 
التاريخي، واحتضنها الشعب وسار بها، فقد  الثورة قد جاءت يف موعدها  هذه 
فوجئ بها مرسحنا املرصي، الذي هيمنت عليه عقلية األربعينات املقيدة بفكرة 
ونخبا  الثانية،  العاملية  الحرب  سنوات  خالل  جنودا  متلقيه؛  عن  املرفه  املرسح 
خرجت من هذه الحرب ثرية عىل حني غفلة، وتطلبت من املرسح أن يشغلها 
لسويعات الفرجة عن هموم الواقع، وألن الواقع العميل أسبق دامئا يف التحقيق 
من العقليات املتسيدة، فقد وقع مرسح ما بعد الثورة كرؤية فكرية وكصياغة 
جملية يف حريه بني انتمئه اآليديولوجي للفئات االجتمعية التي كان يعرب عنها 
طبقاته  نحو  للمجتمع  الجديد  االتجاه  وبني  الثورة،  قيام  قبل  بلغتها  ويخاطبها 
يتنبأ  أو  عنها،  يعرب  أن  املرسح عن  التي عجز  العاملة،  بفئاتها  والدنيا  الوسطى 
بحركتها عىل أرض الواقع، ببحثه عن القوانني املوضوعية التي تحكم واقع بداية 
الخمسينات، ومن ثم كان عىل املرسح أمام هذا الواقع الساخن الجديد، إما أن 
يخفى رأسه يف الرمال، متغاضيا عنه، مستمرا يف التعبري عن قضايا وهموم يسعى 
الشعب بثورته لتجاوزها، أو أن يسعى ملواكبة القضايا والهموم الجديدة، مواكبة 
تعتقد أنه من السهل يف الفن صياغة الرسائل الجديدة بنفس األساليب واألبنية 

الفنية القدمية، دون أن تتغري أو تتشوه تلك الرسائل.
بينم  )التغايض(، وإن مل يختف متاما،  اتجاه  تعرث  الثورية،  الشعب  وعرب مسرية 
الدور  العلمي، ولعب  و)التنبؤ(  فالتجاوز  )التوازي(  نحو  )املواكبة(  اتجاه  تطور 
البالد  أصحاب  أصحابه،  ومصالح  أفكار  عن  للتعبري  كوسيلة  للفن  الصحيح 
توازن  وإعادة  الواقع،  عيوب  عن  الكشف  إلعادة  تسعى  وكغاية  الحقيقيني، 
بكون  وعيا  املستلبة،  حقوقها  النتزاع  جمهريه  وتوعية  املختل  املجتمع  ميزان 
يحاورها  الجمهري،  إىل  مبارشة  يتوجه  مواجهيا،  جمعيا  اتصاليا  وسيطا  املرسح 
الفنية،  الفكرة ونقيضها، علها تصل معه، ويصل معها، عرب طرقه  ويطرح عليها 
الفكرة  بني  بالتآلف  بالوصول  أو  له،  واالنتصار  التناقض  طريف  أحد  تبني  إىل 

والنقيض إىل قضية جديدة خالصة.
أول  من  كل يشء،  عن  غائبة  الكادحة  الشعبية  والجمهري   ،1952 ثورة  جاءت 
منصة  اعتالئها  إىل  ملصالحها،  تحقيقا  لحياتها  وإدارتها  الحكم  كريس  اعتالئها 
الجمهري  لتلك  يسمح  يكن  فلم  أفكارها،  عن  فضائها  يف  وتعبريها  املرسح، 
إقطاعية  أنظمة  ظل  يف  األشكال  من  شكل  بأي  نفسها  عن  تعرب  أن  العاملة 
مصالحهم،  لتالقي  األنظمة  تلك  عىل  تؤكد  استعمرية  وهيمنة  رأسملية، 
مبفاهيم  عنه  فتتكلم  رومانيس،  منظور  من  بالشعب  تؤمن  فكرية  وقيادات 
أن تصبح جزءا منه، حتى  ما تحرك وشاغب، دون  إذا  طوباوية، وتتحرك نحوه 
عن  الغربية  والثقافة  بالتعليم،  القيادات  هذه  انفصلت  لقد  بتخلفه.  تصاب  ال 
انفصل  وبالتايل  قضاياه،  بتبني  فقط  واكتفت  الجمهري،  لحركة  األصيل  التيار 
املرسح كمحاور عن حركة جمهريه من جهة، وعن رصاعات مفكريه من جهة 
أخرى، وكان كل يشء قبل الثورة، ومع بدايتها، يسري يف طريق مسدود، انعزلت 
الفنية  بصياغتها  باكثري«  أحمد  و»عيل  أباظة«  و»عزيز  الحكيم«  »توفيق  أعمل 
فضال  فكريا،  ومحارصة  والثقافية،  األبجدية  األمية  تعاين  جمهري  عىل  املتعالية 

عجزت  كم  البعيد،  التاريخ  يف  الدائم  وهروبها  هؤالء،  مرسحيات  هموم  عن 
للمجتمع  الجديدة  االحتياجات  التعبري عن  »الريحاين« و»الكسار« عن  هزليات 

مع بدايات الخمسينات.
بني  زائف  رصاع  يف  متمزقة  نفسها،  عىل  للمرسح  القومية  الفرقة  وانكفأت 
الشيوخ والشباب، دون أن يطرح أي منهم عىل مائدة النقاش رؤى بديلة للفن 
القائم، وانقسمت الفرقة إىل شعبتني هم: )الفرقة املرصية للتمثيل واملوسيقى( 
الحديث(  املرصي  املرسح  و)فرقة  الثورة،  قبل  ما  ورموز  الفرقة  شيوخ  ضمت 
العريب،  التمثيل  لفن  العايل  املعهد  يف  األول  الثالث  الدفعات  خريجي  وضمت 
دفعة  أول  خريج  فقدم  الشيوخ،  فيه  سار  الذي  االتجاه  نفس  يف  شبابها  وسار 
ملحمود  كدب(  يف  )كدب  مرسحية  األلفي«  »نبيل  الشاب   1947 عام  باملعهد 
مرسحية  العام  نفس  يف  غيث«  »حمدي  الشاب  زميله  وقدم   1951 عام  تيمور 
بعثتهم  من  مبارشة  عودتهم  عقب  وذلك  الله،  عبد  لصويف  الربميو(  )كسبنا 

الدراسية لفرنسا.
باملجتمع املرصي فيم  التي مرت  املصريية  الهائل من األحداث  الخضم   وخالل 
عن  القومي  املرسح  غاب  الشهرية،   1954 مارس  أحداث  حتى  الثورة  قيام  بني 
 /52 القومية  الفرقة  موسمي  مرسحيات  ودارت  املشاركة،  عن  فضال  املتابعة 
مرة  تقدم ألول  عروض  من خالل  سواء  عرضا(   28(  54 و53/  عرضا(،   18(  53
أو   - التايل  املوسم  يف  وتسعة  األول،  املوسم  يف  ستة   - مرصيا  تأليفا  ومؤلفة 
عروض معادة من عام ما قبل الثورة، دارت عروض الفرقة حول املحاور األربعة 
التالية: ميلودرامات يوسف وهبي الزاعقة )الرس الهائل(، و)بنت الهوى(، و)أيام 
زمان(، والتاريخيات الهاربة من قضايا الواقع الساخنة )غروب األندلس( و)قيس 
الحاكم(  و)رس  شهرزاد(  و)رس  جحا(  و)مسمر  أباظة«،  »عزيز  للشاعر  ولبنى( 
أو  الغربية،  الفودفيالت  عن  املقتبسة  والهزليات  باكثري«،  أحمد  »عيل  للكاتب 
هانم(  و)عزيزة  جميل«،  »سليمن  اقتباس  جواز(  يف  )رشوع  نهجها  املنتهجة 
و)ياتلحقوين( اقتباس »فتوح نشاطي«، ومؤلفات )أم رتيبة( »يوسف السباعي«، 
األعمل  ثم  حجازي«،  »رشاد  للكاتب  املريخ(  من  و)حورية  الجريان(  و)بنت 
املرتجمة ككوميديات »موليري«: )البخيل( و)مريض بالوهم( و)طرطوف( )الشيخ 
للرنويجي  »األشباح«  مثل  األخرى  املرتجمت  وبعض  جالل(،  لعثمن  متلوف 

»هرنيك إبسن«، و)غرام لص( للفرنيس »شارل مرييه«.
ومل يشذ عن هذا العدد )46 عرضا مرسحيا( سوى مرسحية واحدة فقط قدمت 
»محمود  كتبها  التي  شعب(  )كفاح  مرسحية  وهي  الجديدة،  املسرية  ملواكبة 
فرقة  موسم  بها  مفتتحا  األلفي«  »نبيل  وأخرجها  الله«،  فتح  و»أنور  شعبان« 
إىل  بعدها  الفرقة  ما عادت  ليلة عرض(، ورسعان   28( الحديث  املرسح املرصي 
مبا  اكتفت  وكأنها  الجريان(،  و)بنت  البنات(،  )ست  لتقدم  للثورة  السابق  خطها 
وبعقلية  املقابل،  ويف  الدائرة،  األحداث  يف  الوظيفي  باملنطق  مشاركة  قدمته 
»نجيب  مؤسسها  موت  بعد  املستمرة  الريحاين(  )فرقة  حاولت  الشاطر،  التاجر 

عودة  من  بدءا  فقدمت  الجديد،  العهد  مواكبة  حاولت   ،1949 عام  الريحاين« 
إنجليزي(،  )لزقة  غريها(،  وتاخد  )تعيش  مرسحيات   ،1952 أكتوبر  يف  نشاطها 
بعض  مع  القدمية،  الريحانية  املوضوعات  حول  كلها  تدور  بسالمته(،  مني  )ابن 
املواكبة،  عنرص  متاما  ياسني(  إسمعيل  )فرقة  أغفلت  وقد  الجديدة.  املحاكات 
والزمن  و)وراك  كوكو(،  )حبيبي  فقدمت  قامت،  قد  ثورة  هناك  أن  وتناست 

طويل(، و)مشكوك فيها(.
شبابية  بحكم  الثورة،  حركة  مواكبة  يف  صدقا  واألكرث  الجادة  التجربة  وحتى 
ملعهد  الجديدة  الدفعات  من  تكونت  التي  الحر  املرسح  فرقة  وهي  أصحابها، 
التمثيل العريب، والتي مل تستطع االلتحاق بالشعبة الثانية )الشبابية األكادميية( 
 30 يف  نفسها  عن  أعلنت  أهلية  فرقة  تكون  أن  فقررت  القومية،  الفرقة  من 
الثائرة(  )األرض  باكورة عروضها  بتقديم  الثورة  لتواكب  ديسمرب 1952، وسعت 
و»عباس  هاشم«  كمل  »محمد  باملعهد:  النقد  قسم  خريجي  من  كتبها  التي 
يف  وذلك  مدبويل«،  املنعم  »عبد  التمثيل  قسم  خريج  وأخرجها  الرشيدي«، 
إبراهيم«  السيد  لـ»عزت  برما(  يناير 1953، ثم قدمت بعدها مرسحية )حسبة 
أن  القليلة  االستثناءات  هذه  وتؤكد   ،1953 أبريل  يف  أيضا  »مدبويل«  وإخراج 
الصاخبة،  الشارع  حركة  عن  منعزال  كان  الثورة،  بدايات  مع  مرص،  يف  املرسح 
أن  يستطع  ومل  الواقع،  لرصاع  تلميحات  أية  فضائه  يف  تربز  ومل  تهيبا،  أو  عجزا 

يشارك يف الحوار الفكري والسيايس حول مسرية هذا املجتمع وقتذاك.
 فيم بني أبريل 1954 ويوليو 1961، دخلت الثورة مرحلتها الثانية، حينم صارت 
من )حركة ثورية( تطيح بالعامل القديم إىل )نظام ثوري( يحاول أن يصنع عاملا 
موقفها  الثورة  تحسم  فلم  ذلك  ومع  بالفعل،  القائم  العامل  مواجهة  يف  جديدا 
أقطابه  وعزل  وإقصاء  برضب  واكتفت  للشعب،  املعادي  القديم  النظام  من 
رغم  وجوده،  ويدشنان  ميثالنه  اللذين  والثقافة  للفكر  إقصاء  دومنا  السياسيني، 
الغيبة الظاهرية ألقطابه، ومن ثم نقل املرسح هذا التجاور املتناحر بني الفكر 
القديم املسيطر إداريا وفنيا بوجوده السابق، والفكر الجديد الباحث لذاته عن 
التنظيم  وغيبة  النظرية،  الرؤية  لعدم وضوح  تضطرب  زالت  ما  أرض  وجود يف 
باكثري«  و»عيل  وهبي«  و»يوسف  أباظة«  »عزيز  أعمل  فظلت  القوي،  الثوري 
بعد  القومية،  الفرقة  مرسح  فضاء  عىل  مسيطرة  الذهنية  الحكيم«  و»توفيق 
الحديثة،  القومية  الفرقة  باسم  واحدة  فرقة  يف   1953 عام  شعبتيها  ضمت  أن 
الزاعقة  امليلودرامات  طريق  يف  بها  فسار  وهبي«،  لـ»يوسف  إدارتها  وأسندت 
عام  مدير  حقي«  »يحيى  قام  حني   ،1956 يوليو  حتى  الرخيصة،  والهزليات 
»أحمد  املثقف  الضابط  تعيني  تم  ثم  مؤقتا؛  أعملها  بإدارة  الفنون  مصلحة 
العام  نفس  من  أكتوبر  يف  الثاليث  العدوان  بداية  مع  لها  عاما  مديرا  حمروش« 
الساخن، فتالزم حدث حاد مع تعيني عقلية وطنية مثقفة، خالل عرض مرسحية 
»توفيق الحكيم« ذات الرداء الفرعوين )إيزيس( التي كان يقوم بإخراجها »نبيل 
الواعي  الطرح  لصالح  الحكم،  لقضية  الفرعوين  الرتميز  إقصاء  فيتم  األلفي«، 
ألعمل تتصدى للواقع وتتحدث بلغته، فتقدم ثالث مرسحيات من ذات الفصل 
)صوت  وهي:  القدمية  األوبرا  دار  يف  وباملجان  ظهرا  الشعب  لجمهري  الواحد 
و)عفاريت  غيث«،  »حمدي  إخراج  من  فرج«،  »ألفريد  أعمل  أول  مرص( 
أن  سبق  وقد  األلفي«،  »نبيل  إخراج  من  عاشور،  نعمن  أعمل  ثالث  الجبانة( 
قدم له املرسح أول مرسحياته )املغمطيس( يف أكتوبر 1955 من إخراج إبراهيم 
فرقة  بها  وافتتحت  يس«،  »كمل  أخرجها  التي  تحت(  اليل  )الناس  ثم  سكر، 
بسبب  توقفت  ثم  بورسعيد،  مبدينة   56 أغسطس  يف  موسمها  الحر(  )املرسح 
 ،1957 يناير  يف  القاهرة  مدينة  يف  االفتتاح  وأعيد  املدينة،  عىل  الثاليث  العدوان 
»يوسف  والقاص  الصحفي  الكاتب  وقتذاك،  و»ألفريد«  »نعمن«  ظهور  والزم 
إدريس« مبرسحيتيه القصريتني )جمهورية فرحات( إخراج »فتوح نشاطي« التي 
»نبيل  إخراج  القطن(  و)ملك  له،  قصرية  قصة  عن  نفسه مبرسحتها  الكاتب  قام 
تواىل ظهور  ثم  نفس موسم 56/ 1957،  القومية يف  الفرقة  األلفي«، من خالل 
أبناء هذا الجيل الذي اتفقت رؤيته مع رؤية الثوار، ومنهم »محمود السعدين« 
 ،1958 الحر(  املرسح  )فرقة  سعيد«  »أحمد  إخراج  النبع(  )فيضان  مبرسحية 
و»لطفي الخويل« )قهوة امللوك( إخراج »نبيل األلفي« )الفرقة القومية( 1958، 

و»رشاد رشدي« )الفراشة( إخراج »صالح منصور« )فرقة املرسح الحر( 1959.
الذين  الشبان  املخرجني  ومع  الستيني،  العقد  مفتتح  يف  الكّتاب  هؤالء  وبلور   
درسوا داخل وخارج مرص فن املرسح أكادمييا، بلوروا أبرز مالمح الجيل الجديد 
الزمن  التأليف واإلخراج املرسحيني، فقدموا يف أعملهم هموم وأفكار  يف مجايل 
مرسح  إىل  ليدخلوا  املواكبة،  ومرسح  االنعزال،  مرسح  متجاوزين  الجديد، 
الطبقية،  للرصاعات  الطارح  الواقع،  وسلبيات  إليجابيات  يتعرض  الذي  املشاركة 
املايض،  ألخطاء  تجاوزا  والرخاء،  واالنعتاق  بالحرية  متتلئ  جديدة  مبرص  الحامل 
وجنب الحارض، مؤمنا بأن ملوك اليوم هم جمهري الشعب العاملة )قهوة امللوك 
السالم املستسلم  بالسالم املسلح، ال  الذين ال بد من حميتهم  الخويل(،  للطفي 
)إخناتون أللفريد فرج(، كل ذاك يف إطار من الواقعية النقدية التي بدأت تربز 

وبقوة يف روايات »نجيب محفوظ« وأفالم »صالح أبو سيف« وغريهم.

البدايات يوليو..  ثورة 
مسرحي: ناقد  عني  تراها  كيف 
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19 [ نوافذ]

المسرح
يوليو ومشروع 

الراحل حازم شحاتة – بدراسة  الناقد  أشار  التسعينات  خالل فرتة 
نرشت مبجلة فصول - إىل سمة أساسية كانت متيز الدراما املرصية 
من  وتحذيره  السلطان  أو  القائد  مناجاة  وهي  الستينات  يف 

الحاشية أو التوجه إليه مبطالب أو حتى انتظاره...
منه “حالق  يتقدم  أن  ويكفي  ومتجسدا  املخلص حارضا  كان  لقد 
بصعود  تسمح  فرصة  لتربز  األمان  منديل  منه  ويطلب  بغداد” 
ليخرب  املرسحي(  الفن  وتتلقى  تنتج  )التي  الوسطى  الطبقة  صوت 
من  الطبقة  تلك  مضاجع  يقض  وما  الشوارع  يف  يدور  مبا  الزعيم 
مخاوف وتهديدات، أو عرب تشفري تلك الرسائل يف “الفتى مهران” 
صورة  يف  الفتوح”  “باب  يف  حتى  أو  للسلطان..  الرسالة  داخل 

املطاردة املستمرة بني يعقوب والنارص صالح الدين.
تجىل  هو  يتنباه  الستينات  مرسح  كان  الذي  الخطاب  ذلك  إن 
واالجتمعية  الثقافية  الطليعة  تربط  كانت  التي  للكيفيات  واضح 
للطبقة الوسطى )التي منت وتوسعت يف الخمسينات والستينات( 
يوليو،  أنتجته  الذي  السيايس  النظام  قاده  الذي  الكبري  بالحراك 
النظام  بناء  إعادة  عمليات  من  الطبقة  تلك  استفادت  حيث 
وإن  حتى  املرصية،  للدولة  واالقتصادي  والسيايس  االجتمعي 
من  قد خرجت  الحراك  ذلك  أنتجت  التي  األساسية  األفكار  كانت 
التي  األربعينات  الفكري والسيايس خالل فرتة  الفوران  رحم حالة 
األحرار،  الضباط  أنتجت  كم  الستينات  مبدعي  معظم  أنتجت 
فلقد كان ذلك الحراك يقوم بأدواره األساسية يف ظل نظام يرغب 
منح  باألساس  يستهدف  ثوري  حراك  قيادة  عىل  القدرة  وميتلك 
السيايس  مرشوعها  الستكمل  الفرصة  املرصية  الوسطى  الطبقة 
 1919 ثورة  أتاحتها  التي  الفرصة  تلك  تآكلت  بعدما  واالجتمعي 
مع توسع ومنو سلطة الربجوازية العليا يف املدينة واالقطاع الزراعي 

يف الريف.
الطبقة  لتلك  الثقافية  الطليعة  كانت  املسارح  خشبات  فوق 
هنا  ومن  االجتمعي،  الحراك  بذلك  تحيق  التي  املخاطر  تستشعر 
كانت تحاول التنبيه طوال الوقت إىل تلك السلييات التي تشكلت 
يف  ويتغلغل  وينمو  يتحرك  وهو  النظام،  يد  يف  السلطة  تركز  من 
كان  أخرى  ناحية  من  النقد  ذلك  لكن  املرصية.  الدولة  مفاصل 
إصالحية،  رؤى  ميتلك  كان  ما  بقدر  للنظام  جذريا  نقدا  ميتلك  ال 
فالطبقة الوسطى كانت ترغب يف ضبط إيقاع النظام وتطويعه ال 
والثورية  االحتجاجية  الحركات  كل  يف  تاريخية  سمة  وهي  هدمه 
يف  كطبقة  بذاتها  وعيها  بروز  منذ  الوسطى  الطبقة  قادتها  التي 

ظالل ثورة 1919 وحتى ثورة 25 يناير )إصالح وترميم ال تغيري(.
املناجاة  تلك  مصدر  بأن  املجادلة  املمكن  من  أخرى،  ناحية  من 
آلية  من  جزء  هي  الستينات  مرسح  تسود  كانت  التي  »للزعيم« 
إنتاج صورة الزعيم التي يتم فيها تجسيد الرئيس بوصفه املتحكم 
أجهزة  كل  تقوم  كانت  التي  الرؤية  تلك  كافة،  الدولة  مفاصل  يف 

من  أساسيا  جزءا  جعلها  الذي  للحد  ورعايتها  بتشكيلها  الدولة 
التصور  ذلك  لكن  املرحلة،  تلك  يف  بالنظام  الخاص  الخطاب 
السياسية  للتعددية  غياب  حول  أفكار  من  يصاحبه  وما  التقليدي 
بني مؤيديها  )أو حتى  يوليو  ثورة  لدى مناهيض  األمني  القمع  أو 
الخطاب  ذلك  إلحاح  حالة  لتفسري  كاٍف  غري  األحيان(  بعض  يف 
وأساليب طرحه بشكل متكرر يف مرسح الستينات، فالزعيم الذي 
هو تجسيد للدولة املرصية، مل يكن مجرد مرشوع ديكتاتور صغري 
يقوم بابتالع الدولة داخل ذاته بل كان معربا عن خطاب اجتمعي 
يف  النظام  وتبعت  بتبنيه  الطبقة  تلك  قامت  واقتصادي  وسيايس 
تحقيقه، حيث استعاد نظام يوليو منوذج الدولة املرصية الحديثة 
بقيادة  الدولة  فيه  تقوم  الذي  عرش  التاسع  القرن  يف  تأسس  كم 
الحراك االجتمعي والسيايس واالقتصادي ودفع املجتمع للنمو عرب 
هو  فالسلطان  باألساس..  تنموية  بصبغة  تصطبغ  التي  مشاريعها 
ممثل الدولة املرصية التي ينتمي مرشوعها إىل تلك الطبقة وتقوم 
يف  وتقوده  الطبقة  تلك  مرشوع  تحمل  التي  الدولة  إن  بتطبيقه. 
واملدينة  الريف  يف  التقليدي  االجتمعي  النظام  تثوير  مسرية 
باألساس  مناجاتها  تتم  من  هي  الطبقة،  تلك  مبرشوع  وإلحاقه 

وتقديم الشكاوى إليها.
إن تلك املناجاة للقائد مل تزل قادرة لليوم عىل التواصل مع متلٍق 
شاب قد يناصب ثورة يوليو العداء ويحملها كل الخطايا واألخطاء 
مع  التقليدي  العداء  من  الرغم  فعىل  لها،  تعرض  التي  والهزائم 
الطليعة  خطاب  يف  يتجسد  الذي  األب،  صورة  أو  القائد  منوذج 

مرسح  نصوص  فإن  األيام،  هذه  يف  الوسطى  للطبقة  االجتمعية 

لخشبات  طريقها  إيجاد  عىل  قادرة  تزل  مل  الكربى  الستينات 

املسارح.

املناجاة  تلك  عن  تتوقف  مل  املرسح  مع  يوليو  عالقة  إن  بالطبع، 

يوليو  ثورة  تبنت  الخمسينات  منتصف  فمع  القائد،  للدولة/ 

وإعادة  الغريب  املركز  معاداة  من  هويته  يكتسب  جديدا  خطابا 

املرصية  الثقافة  يف  رسوخا وحضورا  األكرث  الثقافية  القيم  اكتشاف 

التقليدية،  املرصية  الوطنية  الهوية  مصادر  معها  حاملة  والعربية 

الدولة يف  التي تالقت مع  وهو ما وجد طريقه لخشبات املسارح 

من  جعل  ما  ذلك  ولعل  والوطني..  القومي  اآليديولوجي  خطابها 

نصوص ألفريد فرج التي أعادت استدعاء ألف ليلة أو واقعة قتل 

“الفرافري”  نص  وأيضا  أساسية،  موضوعات  لكليرب  الحلبي  سليمن 

الحكيم..  توفيق  أو  أدريس  يوسف  عند  به  املرتبطة  والتنظريات 

مثيال عىل مستوى  لها  نجد  أن  التي ميكن  التجارب  تلك  كل  إلخ. 

اإلخراج، وجدت لنفسها موضع قدم داخل التيار الرئييس للمرسح 

والفكرية  الجملية  التجربة  أسس  من  أساسا  وأصبحت  املرصي، 

اليوم.

من  بالكثري  اليوم  حتى  يدين  قد  املرصي  املرسح  فإن  باملجمل، 

املرصية  الدولة  تاريخ  الفاصلة يف  اللحظة  لتلك  الكربى  التصورات 

دولة  مع  واألكرب  األسايس  مرشوعها  قصري  لزمن  استعادت  التي 

يوليو قبلم يستدعي من جديد ذلك املرشوع وتلك الدولة.

محمد مسعد
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الخامسة  الذكرى  ويوافق  املرصي،  للمرسح  القومي  املهرجان  ختام  اليوم 
مختلفة!!  ستكون  رمبا  اليوم  ومقالتي   ،1952 يوليو   23 لثورة  والستني 
ظهور  سيم  ال  املرصي،  املرسح  عىل  الثورة  هذه  أثر  جيدااً  يعلم  فجميعنا 
بوصفه  السنني؛  مئات  به  نفتخر  وسنظل  نفتخر  الذي  الستينيات،  مرسح 
ألنني  القارئ؛  عزيزي  وعذرااً  املرصي!!  املرسح  تاريخ  يف  مرحلة  أهم 
بل سأتحدث عن  الستينيات،  أتحدثك عن مرسح  توقعاتك ولن  سأخالف 
ُيطلق  أن  قبل   - يوليو   23 يوم  حدث  ملا  املرصي  املرسح  استقبال  كيفية 
عليه ثورة - خالل الخمسة أشهر األوىل، وتحديدااً من أغسطس إىل ديسمرب 
عاملة،  يتمثل يف ثالث فرق  كان املرسح املرصي  األشهر،  1952. ويف هذه 
هي: الفرقة املرصية للتمثيل واملوسيقى بإدارة الدكتور فؤاد رشيد، وفرقة 
بديع  بإدارة  الريحاين  بإدارة زيك طليمت، وفرقة  الحديث  املرصي  املرسح 
ملك،  املطربة  فرقة  أشهرها:  ومن  الصاالت  فرق  إىل  باإلضافة  هذا  خريي. 

وفرقة فتحية محمود.
المصرية الفرقة 

عندما نجحت حركة الجيش يوم 23 يوليو، واستتب لها األمر، بدأت تنظر 
ومؤثرة،  مهمة  إعالم  وسيلة  بوصفه  املرسح؛  ومنها  الدولة،  مؤسسات  إىل 
حيث أعلنت الصحف بأن مندوبااً من القيادة العامة للجيش سيتقابل مع 
مديري الفرق املرسحية املرصية “وذلك للمناقشة يف الوسيلة التي ميكن أن 
.. هكذا  املباركة”  الجديدة  الوطن والحركة  بها املرسح يف خدمة  ُيستخدم 
مل  املندوب  لقاء  أن  املؤكد  ومن  أغسطس.   18 يوم  )الفن(  مجلة  قالت 
يكن إيجابيااً مع الدكتور فؤاد رشيد مدير الفرقة املرصية - بوصفه منتميااً 
الهول(  )أبو  ما نرشته جريدة  ذلك  والدليل عىل   – البائد  املليك  العهد  إىل 
التي  الجديدة،  أمام املرسحيات  الفرقة يف حرية  بأن مدير  يوم 19 سبتمرب 
جاءت عكس ما يتطلبه العهد الجديد؛ حيث إنها مرسحيات “تعالج أمورااً 
اجتمعية ال غنى للعهد الجديد عن عرضها عىل الناس، ولو إنها ال تتناول 
البائد أو التمجيد للعهد الجديد”. ونتج عن ذلك صدور  التعريض بالعهد 
قرار وزاري يوم 23 سبتمرب بتعيني جورج أبيض مديرااً عامااً للفرقة املرصية 
العهد  عىل  املحسوب  رشيد  فؤاد  الدكتور  من  بدالاً  واملوسيقى،  للتمثيل 

البائد!!
ويف أول حوار مع جورج أبيض؛ بوصفه مدير الفرقة املرصية، الذي عينته 
القيادة العسكرية – والحوار منشور يف جريدة )أبو الهول( يوم 6 نوفمرب 
من  وسنجتزئ  يوليو.   23 يوم  حدث  ما  مباركااً  ويجول  يصول  وجدناه   –
الحوار هذه العبارات التي ذكرها جورج أبيض، ومنها قوله: “.. لقد أعددت 
عديت ألن أقوم بنهضة مباركة أزيل فيها ما علق باملرسح من شوائب العهد 
والعهد  تتالءم  التي  املمتازة  املرسحيات  عن  والبحث   .... وأدرانه  املايض 
أباظة  عزيز  األستاذ  للشاعر  األندلس(  )غروب  ومرسحية   ..... الجديد 
سأفتتح بها موسمنا هذا العام يوم 15 نوفمرب سنة 1952، وسيكون إيراد 
اللواء  الرئيس  وسيفتتحها  الحرب  مشوهي  جمعية  لصالح  الحفلة  هذه 
املايض، عهد  للعهد  إنني كنت غري مساير   ..... الله  إن شاء  نجيب  محمد 

الفساد”.
بروجرام  مقدمة  يف  طبع  الجيش،  لحركة  أبيض  جورج  مباركة  يف  وإمعانااً 
مرسحية االفتتاح )غروب األندلس( كلمة للواء محمد نجيب – مع صورته 
التحرير  وعجلة  طريقه،  يف  ماٍض  الحرية  ركب  “إن  نجيب:  فيها  قال   –
تسحق العقبات ومتهد الطريق”. أما كلمة جورج أبيض يف الربوجرام نفسه، 
فنقتبس منها هذه العبارات: “... يرس الفرقة املرصية، أن تكون سباقة إىل 
العظيم  االنقالب  لخدمة  األول  والرائد  املباركة،  الفكرية  النهضة  مسايرة 
 .... الطغيان  نري  من  نتحرر  أن  دامئااً  نحاول  كنا  السابقة،  العهود  ويف   ....
وقد نفضنا الثوب القديم الذي تعلقت به أدران العهد الغابر .... داعني أن 

يوفق الوثبات الناهضة لخري هذه األمة الكرمية”.
أما كلمة أعضاء الفرقة املرصية املنشورة يف بروجرام املرسحية، فتعّد وثيقة 

مهمة، يجب نرشها كاملة، وفيها قال املمثلون: “كان لوثبة الجيش العظيم، 
وطني،  مرصي  كل  صدر  يف  تجيش  كانت  التي  املباركة،  بالحركة  وقيامه 
صدى يف جميع املرافق العامة والخاصة، وتبع هذه الحركة انقالب شامل، 
مقصوفة،  كانت  األحرار  أقالم  أن  إذ   .. خاصة  بصفة  الفنية  األوساط  عّم 
وأفكار الكتاب محبوسة، وامتد كابوس الطغيان إىل البيئات الفنية، فبطش 
وكلم   .. أناتها عىل مضض  التي حبست  الحق  أفواه  فكر، وكمم  بكل ذي 
كومة  تغطيها  لهيبااً،  النريان  واشتعلت  غليانااً،  املرجل  زاد  األيام،  تعاقبت 
من الرماد .. حتى إذا جاء اليوم، يوم االنطالق والخالص والحرية، اندلعت 
النريان من مكمنها، وانفجر الربكان من مستقرة .. وارتفعت أصوات الحق 
تسطر  مكمنها  من  األقالم  فخرجت   .. الرعود  قصف  كأنها  مدوية،  عالية 
ونفض   .. حساب  وال  عليها  رقيب  ال  الفخار،  وصفحات  الظلم،  صفحات 
عبري  يتنفسون  وانطلقوا  البغيض،  املايض  أدران  كاهلهم  عن  الفنانون 
الحرية، ال يعرفون توان أو كسل .. كل فرد كأنه جندي من جنود الوطن .. 
يعمل يف ميدانه، ليخدم الحركة الوطنية املباركة، وبدافع من نفسه، ووحي 
 .. الفرد  خدمة  يف  فالكل   .. الخالص  والفن  الحق  وجه  يبغي  ضمريه،  من 
والفرد يف خدمة املجموع .. كل ذلك سيظهر أثره واضحااً جليااً ملموسااً، فيم 
سنقدمه إىل الجمهور الكريم الذي طاملا حبانا بتشجيعه وعطفه ... وإنا إذ 
نعمل جميعااً يف خدمة القضية الوطنية الكربى، ال يسعنا إال أن نقدم الفن 

الجديد للعهد الجديد .. والله ويل التوفيق”.
العرض، شملت هذه  عن  مقالة  نوفمرب   19 يوم  )األهرام(  جريدة  وكتبت 
رائعة  شعرية  صورة  يرسم  “أن  استطاع  أباظة  عزيز  أن  الكاشفة:  العبارة 
لفرتة من أدق الفرتات يف تاريخ األندلس، بل يف تاريخ العرب، واستطاع إىل 
جانب ذلك أن يخرج يف هذا الرسم صورة تكاد تكون تصويرااً حقيقيااً للفرتة 
وفساد  املخلوع  امللك  طغيان  من  عانت  ما  فيها مرص  عانت  التي  األخرية 
حاشيته، لوال أن أراد الله أن تختلف النهاية، فظفرت مرص مبا مل تظفر به 
األندلس يف محنتها، وهب جيشها الباسل فرد عنها ما أوشك أن يصيبها من 

وبال، وحقق لها ما كانت تصبو إليه من كبار اآلمال”.
االفتتاح  عرض  حرض  نجيب  محمد  اللواء  الرئيس  إن  بالذكر  والجدير 
الفرقة عىل  أعضاء  الرئيس  الليبي، وقد هنأ  الوفد  وأعضاء  الوزراء  بصحبة 
 - ديسمرب   12 يف  وتحديدااً   – بأيام  العرض  انتهاء  وبعد  الكبري.  مجهودهم 
يشاهد  أن  أراد  الذي   - سورية  من   – الشيشكيل  أديب  العقيد  مرص  زار 
جمعية  لصالح  املعروضة  هي  )الغرية(  مرسحية  وكانت  امللكية،  األوبرا 
الذي  نجيب،  األوبرا سليمن  نجيب مبدير  فاتصل محمد  الشعب،  أصدقاء 
ألنها   – الغرية  من  بدالاً   – األندلس(  )غروب  مرسحية  بعرض  الفرقة  أمر 
الرئيس  بصحبة  وحضوره  شخصية ضيف مرص  وتناسب  األحداث،  تناسب 

اللواء محمد نجيب.
نوفمرب  يف  بدأت  املباركة،  الحركة  برجال  املرصية  الفرقة  إدارة  من  وإميانااً 
أسند  وقد  السباعي،  يوسف  للبكبايش  رتيبة(  )أم  مرسحية  عىل  تدريباتها 
“ولكن  حسن؛  فردوس  السيدة  إىل  البطولة  دور  نشاطي  فتوح  مخرجها 
مؤلف الرواية البكبايش يوسف السباعي متمسك بأن تقوم بدور أم رتيبة 
السينم وداد حمدي وقال يوسف: إن شخصية وداد حمدي كانت  ممثلة 
الفرقة  استجابت  وقد  رتيبة.  أم  شخصية  خطوط  يرسم  وهو  خياله  متأل 
مجلة  قالت  الدور”، هكذا  متثيل  وداد عىل  مع  واتفقت  املؤلف  رغبة  إىل 

)الجيل الجديد( يف ديسمرب 1952.
الحديث المصري  المسرح  فرقة 

فرقة  مدير   – طليمت  زيك  سارع  يوليو،   23 أحداث  عىل  شهر  مرور  قبل 
تفتتح  بأن  الفرقة  برنامج  تغيري  عن  باإلعالن   – الحديث  املرصي  املرسح 
)البكبايش  يعقبها مرسحية  ثم  تيمور،  )الزعيم( ملحمود  برنامجها مبرسحية 
حلمي( لحسني كامل املحامي، وذلك من أجل تسخري جهود الفرقة لخدمة 
.. هكذا أخربتنا مجلة  الجيش  بها  التي قام  الوطنية  الحركة  الوطن يف ظل 
مذكرة  نص  نرشت  التي  نفسها  املجلة  وهي  أغسطس،   11 يوم  )الفن( 
طليمت  أعلن  وفيها  أغسطس،   18 يوم  نجيب  محمد  اللواء  إىل  طليمت 
عليه  واقرتح  نجيب،  محمد  لواءها  حمل  التي  املباركة  للحركة  مباركته 
“القيام برحلة متثيلية إىل بالد الوجهني القبيل والبحري وعواصم املحافظات 
ناحية  ألية  أو  الحرب  مشوهي  أو  الجيش  شهداء  ألرس  إيرادها  يخصص 
تتقدم  إذ  “الفرقة  املذكرة:  ويقول طليمت يف  نجيب.  اللواء  يراها  أخرى” 
بهذا االقرتاح ال ترجو إال أن تعرب به عن شعورها لجيش مرص الباسل، هذا 
أن  القاطع عىل  الربهان  املباركة  بحركته  وأقام  لواءه،  الذي حملتم  الجيش 

مرص تنجب البطل املرتقب يف الوقت املناسب”.
والجدير بالذكر إن زيك طليمت هو أول من طالب القيادة العامة للجيش 
بحركة التطهري يف مؤسسات الدولة، للتخلص من فساد العهد البائد، ونرش 

المصري المسرح  تفاعل  كيف 
1952؟! يوليو   23 أحداث  مع 

سيد عىل إسمعيل
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الحركة  الفن يف أغسطس 1952، ومم جاء عىل لسانه: “إن  هذا يف مجلة 
مرص  أن  هو  واحد،  معنى  يف  تتلخص  مرص،  جيش  بها  قام  التي  املباركة 
تريد أن تبني مجتمعااً جديدااً، عىل أنقاض مجتمع قديم، استرشى الفساد 
من  وهو   – الجيش  كان  وما  مواقفه.  يف  الفوىض  وترعرعت  نواحيه،  يف 
الشعب – ليثب وثبته هذه يف غفلة عن الساهني إال عن مصالح الشعب، 
لو مل تحس مرص حاجتها إىل تغيري األوضاع القامئة، وإىل اإلصالح والتطهري 
تؤيت  لن  املباركة  الحركة  هذه  أن  إال  فيها.  الحياة  نواحي  جميع  يشمالن 
مثارها املرجوة فيم ترمي إليه، ما مل تحس هذا اإلحساس، إحساس الحاجة 
مرص،  يف  الحياة  شئون  عىل  القامئة  الهيئات  جميع  وتطهري  اإلصالح  إىل 
وذلك يف مختلف نواحيها ومرافقها، فتهب متساندة متكاتفة، تؤدي واجب 
املساهمة يف هذه الحركة اإلصالحية الشاملة”. وبالفعل تم تنفيذ التطهري، 
وأهم شخصية أصيبت يف مقتل جراء هذا التطهري هو زيك طليمت نفسه؛ 
إدارة  - من  باالستقالة  أو  باإلقالة   – إبعاده  فتم  البائد،  العهد  بوصفه من 
الفرقة، ومن عمدة املعهد ومن إدارة املرسح املدريس ومن كافة مناصبه!! 

وقصة جحود تالميذه وما كتبوه يف شكواهم ضده معروفة للجميع.
أربع  عرض  وقرر  خشبة  دريني   – طليمت  بعد   – الفرقة  إدارة  توىل 
فتح  أنور  تأليف  الشعب(  )كفاح  االفتتاح  مرسحية  وستكون  مرسحيات، 
الله ومحمود شعبان ومن إخراج األستاذ نبيل األلفي، الذي قال عنها: إنها 
 .. والدموع  والدماء  اآلالم  بني  وتضحياته  كفاحه  ومتجد  الشعب،  “متجد 
فالشعب هو السيد الجديد الذي ولد مع العهد الجديد وحري باملرسح أن 
بالحارض ويعرض صفحات فنية يصور  العقيدة فريبط املايض  يتغنى بهذه 
هكذا  وعظمته”،  قوته  مظاهر  ببعض  ويذكره  كفاحه  فجر  للشعب  فيها 
الفرقة مرسحية )نزاهة  الفن يف أكتوبر 1952. بعدها عرضت  قالت مجلة 
الحكم( بدار األوبرا، التي قالت عنها جريدة )أبو الهول( يف نوفمرب 1952: 

إن اختيارها “يتمىش مع الظروف الحارضة وما تتطلبه نزاهة الحكم”.
الريحاني فرقة 

حركة  ركب  يف  سارت  التي  املرسحية  الفرق  آخر  الريحاين  فرقة  كانت 
الجيش؛ حيث مل تهتم بها القيادة العسكرية بوصفها فرقة خاصة وليست 
مل  لذلك  الحديث؛  املرصي  املرسح  فرقة  أو  املرصية  الفرقة  مثل  حكومية 
الصدف  وتشاء  البائد!!  العهد  من  بوصفه  بديع خريي؛  مديرها  تغيري  يتم 
)حكم  بعنوان  مقالة   1952 سبتمرب  يف  الجديد(  )الجيل  مجلة  تنرش  أن 
قراقوش وروت قصصااً  بأنه  فاروق ووصفته  امللك  فيها  قراقوش( هاجمت 
عجيبة منها زيارته إىل مخازن األوبرا عام 1939 حيث “انتقى خاللها بعض 
وهذه  الرومان،  عهد  إىل  تاريخها  يرجع  موسيقية  آالت  بينها  من  التحف 
اآلالت ال تقدر بثمن بالنسبة لقيمتها األثرية”. كم زار فاروق األوبرا مرة 
أخرى عام 1950 “وملح وهو يف طريقه صورة زيتية للخديوي إسمعيل .... 

فأمر بخلعها وإرسالها إىل قرص عابدين فورااً”.
هذه املقالة – رمبا – استغلها بديع خريي يف إعادة عرضه ملرسحية )حكم 
الظن  هذا  يؤكد  ومم   .1936 عام  الريحاين  فرقة  عرضتها  التي  قراقوش(، 
أن جريدة )األهرام( قالت بعد عرضها يف نوفمرب 1952: “كان أمس موعد 
افتتاح املوسم التمثييل لفرقة نجيب الريحاين، فقدمت املرسحية الفكاهية 
ومن  السابقة”.  العهود  مظامل  عن  تكشف  التي  قراقوش(  )حكم  الخالدة 
الواضح أن بديع خريي أراد مواكبة األحداث الجارية، فقام بتغيري أحداث 
أواخر  يف  الجديد(  )الجيل  مجلة  يف  به  رّصح  ما  مع  لتتناسب  املرسحية، 

عام  املرسحية  عرض  عندما   – الريحاين  أن  أوضح  عندما   ،1952 نوفمرب 

1936 – كان يقصد امللك فاروق بشخصية قراقوش، وعلقت املجلة قائلة: 

والثالث  الثاين  الفصلني  يف  تغيريات  عدة  خريي  بديع  األستاذ  أجرى  “وقد 

الظامل  امللك  صورة  يف  حقيقة  الريحاين  يريده  كان  كم  قراقوش  تصور 

الذي تفسده وتقيض  السوء  الذي يستمع دامئااً آلراء حاشية  املستبد برأيه 

عليه”.

أخرى وفرق  الصاالت 
الكربى  املرسحية  الفرق  عىل  يوليو   23 يف  الجيش  حركة  مباركة  تقترص  مل 

سبيل  فعىل  والناشئة.  الصغرى  والفرق  الصاالت  إىل  تخطتها  بل  العاملة، 

املثال عرضت املطربة مَلك يف مرسحها - املعروف بأوبرا ملك – مرسحيتها 

لصالح  منها  حفالت  عدة  إيراد  خصصت  )أفدية(،  الحمسية  الوطنية 

ثم  املرصي.  الجيش  خاضها  حرب  آخر  بوصفها  فلسطني؛  حرب  مشوهي 

والطغيان،  الظلم  محاربة  إىل  تدعو  التي  )سعدية(،  مبرسحية  أتبعتها 

وأرس  فلسطني  حرب  ملشوهي  األوىل  حفالت  الثالث  إيراد  وخصصت 

الوطني  االستعراض  عندما عرضت  فتحية محمود  فعلت  كذلك  شهدائهم. 

)اشهدي يا دنيا(؛ بوصفه “صورة صادقة لحركة تحرير الوادي املباركة”.

قالت  حيث  مرسحيااً،  الجيش  حركة  دعائم  أهم  الشعبي  املرسح  وُيعّد 

املرسح  يف  املباركة  )الحركة  عنوان  تحت   1952 أغسطس  يف  )الفن(  مجلة 

بوجوب  املختلفة،  الشعبي  املرسح  إدارات  يف  األوامر  “صدرت  الشعبي(: 

مراعاة الظروف الحالية يف مرص وانتصارات الجيش املرصي يف سبيل تدعيم 

الشعبي  املرسح  إدارات  طالبت  ولذا  بالدنا.  يف  واإلصالح  االستقرار  حياة 

جديدة  مرسحيات  تأليف  بوجوب  لها  يكتبون  الذين  والُكّتاب  ُشعبها 

لعرضها يف رحالت املرسح الشعبي، تؤيد حركة الجيش املباركة، وتعيل حب 

كل  عىل  والفضائل  األخالق  مبكارم  والتمسك  اإلصالح،  يف  والرغبة  الوطن 

اعتبار آخر”. ونتيجة لهذا، اهتم الجيش باملرسح الشعبي وخطورة رسالته، 

ذلك  عىل  )الفن(  مجلة  وعلقت  الدولة.  ميزانية  من  كبريااً  مبلغااً  فاعتمد 

الروحية،  الفالح  مدرسة  نحو  الكبرية  اللفتة  بهذه  القيادة  “نهنئ  بقولها: 

األمور  والة  نظر  بعد  عىل  تدل  فإمنا  يشء  عىل  دلت  إن  اللفتة  فهذه 

ونفوس  بل  الفالحني،  نفوس  يف  وخطرها  وأثرها  الشعبي  املرسح  لرسالة 

إسمعيل  أغرى  املرسح،  تجاه  الجيش  من  املوقف  هذا  املواطنني”.  جميع 

رسالن املفتش مبراقبة التمثيل بوزارة املعارف للتقدم مبرشوع تأليف فرقة 

مرسحية عسكرية من متطوعي الجيش، وقوبل مرشوعه بالرتحاب، وبدأت 

يف  تدريباتها  املرصي  صالح  اليوزبايش  برئاسة  للتمثيل  العسكرية  الفرقة 

ثكنات قرص النيل عىل مرسحية )االستعباد( ليوسف وهبي!!

كم أخربتنا جريدة )البصري( يف أكتوبر 1952 بأن فريقااً من خريجي املعهد 

إنشاء  عىل  للموافقة  بطلب  الوزارة  إىل  تقدم  العريب  التمثيل  لفن  العايل 

فرقة جديدة باسم )املرسح الحر(، وذلك عىل أثر الحركة الجديدة املباركة 

وبالفعل  السابق!!  العهد  يف  الحر  الفكر  تكبل  كانت  التي  القيود  وزوال 

الثائرة(؛  )األرض  االفتتاح  بروفاتها ملرسحية  الفرقة  الوزارة، وبدأت  وافقت 

إنها “تصور طغيان كبار املالك عىل صغار املستأجرين واستبدادهم  حيث 

اإلقطاع  أظفار  فتقلم  التحرير  حركة  يد  عىل  النجاة  الله  لهم  يقيض  حتى 

ويسود الهدوء األرض الطيبة بعد ثورتها عىل الطغيان”.

أخرى متفرقات 
الخمسة  الشهور  خالل  حدثت  كثرية  مرسحية  أمور  هناك  سبق،  ملا  خالفااً 

يف  تفصيليااً  عنها  الحديث  الصعب  من  يوليو،   23 أحداث  عىل  مرت  التي 

هذه املقالة املقتضبة، لذلك سأكتفي باإلشارة إليها، ومنها: اقرتاحات لوزير 

أهمها   – أكتوبر  الجديد( يف  )الجيل  مجلة  – نرشتها  فتحي رضوان  الدولة 

العهد  أتاحها  التي  الجديدة،  للكتابة يف املوضوعات  لُكّتاب املرسح  دعوته 

امللكية،  وتحديد  السابق،  امللك  وعزل  البنا،  حسن  “مقتل  ومنها:  الجديد 

وحل األوقاف األهلية، وتحول البالد من عهد إىل عهد”.

كم أخربتنا مجلة )الفن( يف نوفمرب إن مراقبة املرسح املدريس أرسلت إىل 

جميع  يف  )الوطن(  مرسحية  بتمثيل  اقرتاحااً  نجيب  محمد  اللواء  الرئيس 

أي  إىل  أو  فلسطني،  حرب  مشوهي  إىل  إيرادها  وتخصيص  مرص،  أقاليم 

الرئيس محمد نجيب. أما مجلة )الجيل الجديد( فنرشت يف  جهة يختارها 

أعضاء  من  فرقة  “تكوين  الهواة  املمثلني  إدارة  مجلس  قرر  قائلة:  نوفمرب، 

االتحاد لتقديم مرسحيات ترمي إىل تحقيق أهداف العهد الجديد وتستمد 

الفرقة  هذه  تكوين  عىل  ويرشف  الوطنية  الحركة  صميم  من  موضوعاتها 

أعضاء  وبعض  العايل  التمثيل  معهد  خريج  سعيد  أحمد  من  مكونة  لجنة 

مجلس إدارة االتحاد”.

خاتمة
هذه إطاللة رسيعة عن تفاعل املرسح املرصي - طوال خمسة أشهر - أمام 

أحداث 23 يوليو 1952، حيث وصف املرسحيون ما حدث بالحركة املباركة 

اللواء محمد نجيب وأصبح رئيسااً ملرص!!  به  قام  الذي  العظيم،  واالنقالب 

وراء  الحقيقية  األسباب  سيكتشف  ذلك،  بعد  األحداث  سيتتبع  من  ورمبا 

إطالق املرسحيني لفظ الثورة عىل هذه األحداث، التي وصفوها يف بدايتها 

بالحركة املباركة أو االنقالب العظيم، وكذلك سيكتشفون اسماً سيلمع بعد 

ذلك – بدالاً من الرئيس اللواء محمد نجيب - وهو جمل عبد النارص!!
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22 [ نوافذ

األشياء تقديم   
المسرح في   

النقاشات  كانت  وإذا  املادي.  الواقع  يف  التجريد  املرسح  يقدم  عادة 
فقد  املرسح،  من  انسحبت  قد  الحضور  ووظائف  معاين  حول  الفلسفية 
أعادتها إليه املمرسة، وجدتها ووضعتها يف أطر، ليس فقط املعنى الكيفي 
للوجود املتسامي أو الكاريزما وزمانية االختفاء، ولكن أيضا فرصة اإلدراك 
دراسات  يف  بعناية  العنارص  هذه  كل  نوقشت  وقد  تحيزه.  ومفارقات 
وسوزان  إريكسون،  ووجون  كارول،  ونويل  أوسالندر،  فيليب  مثل  لنقاد 
يقدم  التي  الطرق  أحد  أتأمل  أن  أريد  جهودهم،  تكرار  من  وبدال  جيجر. 
كيف  ولكن  حضورا،  يقدم  كان  إذا  يقدمه  ما  لبحث  ليس   – املرسح  بها 
يقدم تعدد املعاين والتناقضات ومناسبات املناقشات الفلسفية التي تتعلق 
هو  ملا  التعريفية  الحدود  لوضع  الفلسفية  املناقشات  تسعى  فبينم  بها. 
أداء ومرسح وحركية وحضور من عدمه.. إلخ، فهديف هنا مراقبة عمليات 
املرسح الزمانية التي تضع موضوعات اإلدراك )سواء كانت أجسام برشية 
واملعنى  والغياب،  الحضور  بني  اإلدراك  لعبة  داخل  أشياء(  أو  آالت  أو 

واملادية.
وليك نبدأ بشكل ملموس بقدر ما ميكن، دعونا نتأمل مسألة األشياء. فمن 
منطلق لغوي بحت، فإن كلمة »يشء Object« ترمز إىل »أي يشء« ملقى 
 thingliness شيئية  ببساطة  تقرتح  ال  وهي   ،)-  ob( أمام   )jected  -(
األشياء، ولكن وضعها يف عالقة بالنسبة للموضوع، مثل العقبة أو موضوع 
املقدمة  واألشياء  للموضوع.  الحدود  وتضع  منطقية  لذلك  وهي  الدراسة. 
يف  أبعاد:  عدة  من  تشارك  فهي  فريدة.  مكانة  لها  املرسح  خشبة  عىل 
وجميل  مادي  واقع  يف  للدراما،  األسلوبية  والقصص  والرسد،  الداللة، 
وملموس لألشياء يف ذاتها. ولكن لها أيضا وظيفة ثالثة، تتوسط بني الصور، 
ويقدمون  املرسح،  كأشياء مقدمة عىل خشبة  بها  يقدمون  التي  بالطريقة 
متثيل  يخلق  املرسح  خشبة  عىل  فالتقديم  متثيالت.  باعتبارات  أنفسهم 
التمثيل الذي يعزل حقيقة التمثيل. فأدوات خشبة املرسح لها دامئا غرض 
مادي ونفعي داخل تلك املجموعة من الوظائف، وميكن أن يحتاج تحليال 
أمتنى  وهنا  االحتمالت.  من  الكاملة  املجموعة  لتحديد  أداة  ألي  مفصال 
عموما استنبط من أدوات خشبة املرسح صورة وصيغة لفهم الرشوط التي 
تظهر بها األشياء يف تعقيدها الظاهرايت. فأدوات خشبة املرسح، باعتبارها 
اململوكة لخشبة  ما  أشياء منوذجية، تؤسس دنيوية خشبة املرسح ومبعنى 
للمساحة  مادية  سمت  تعطي  فهي  املعاين،  بكل  األدوات  أعني  املرسح، 

الخالية ويف املقابل متأل تلك املساحة، وتهيمن عليها، ومتلكها.
عندما تجلس أدوات خشبة املرسح، بوجه خاص، يف الكواليس أو يف مخزن 
تبدو  فإنها  واألداء،  النص  من  متحررة  األداء،  يف  استخدامها  قبل  األدوات 
نظام  بدون  تاريخا  وتتضمن  والخيالية.  الفعلية  االستخدامات  بني  معلقة 
واضح، مثل العنارص املفقودة واملوجودة، كمجموعة من العنارص املتفاوتة 
تترضع للحصول عىل قصة وتطلب أن يتم بها األداء، وأن ُتكتشف ومُتتلك 
الخيايل،  واملجال  الوسائلية  املنفعة  بني  تأجيل  حالة  يف  وألنها  وُتستخدم. 
فهناك متعة معينة يف التعامل معها واكتشافها. ومثل اللعب املفقودة، تثري 
الخيال، باعتبارها أجزاء من عامل مفقود وعامل آخر مل ينشأ بعد. واألدوات 
املقرتنة  املتعة  ملسة  إىل  نفسها  وتهب  آخر  مكان  من  املرسح  تدخل 
غريبة،  أشياء  تحدث  املرسحي،  الفراغ  األشياء  تدخل  فعندما  بالفانتازيا. 
رغم ذلك. فهي تبدأ يف التحرك وتفقد اللمسة. وميكنها أن متتد إىل املعاين 
كدوال لها ارتباطات تاريخية وسياقات، وتتصل بالجمليات باعتبارها شكال، 
املفهوم  مثل  أخرى،  ألشياء  رموز  إىل  تتحول  أن  وميكن  وملمسا.  وسطحا 
تاريخية  أيقونة  أو  الحرية(،  أو  الطبيعة  تعني  الربية«  )فـ»البطة  املجرد 
الصورة  إىل  أقرب  يشء  إىل  تتحول  أن  وميكنها  امللك(،  محل  التاج  )يحل 
اتجاه  يف  أكرث،  ُتختزل  أو  ويلسون،  روبرت  أوبرا  يف  يحدث  كم  الخالصة، 

وألنها  كانتور.  تادووش  عروض  يف  يحدث  كم  خالصة،  مادة  إىل  التضاؤل 

متيل إىل الصورة أو املادة، فإن اليشء يكون له سكون خامل ورفض غامض 

أن يصبح له معنى.

ووظيفة اليشء األداة ومظهره مرتبطان عموما باألسلوب املرسحي. ولذلك 

فإن الواقعية، املنقولة إىل أقىص الحدود من جانب املخرج ديفيد بيالسكو 

David Belasco، ميكنها أن تخرج اليشء عن استخداماته الحياتية ويجلبه 

إىل خشبة املرسح ليس ملجرد أن يشري إىل عامل بل ليك يقدم نسخة طبق 

الرمزية، يصبح اليشء أكرب من ذاته،  الواقعية تندمج يف  األصل منه. وألن 

التاريخ  مفاهيم  مع  ذاته  وميزج  ماديته  وراء  من  أكرب  معاين  عىل  ويدل 

من  األشياء  تجردان  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  وألن  املجردين.  الثقافة  أو 

الفعل  عن  فضال  للكينونة  األدائية  االحتمالت  اتجاه  يف  وهدفها  معناها 

الخرساء،  مادته  تدحض  حيث  ماديته،  إىل  يتقلص  اليشء  فإن  املعنى،  أو 

الناحية  من  بها  يرتبط  أن  ميكن  وظائف  أو  رموز،  أو  معاٍن،  أي  يتجاوز 

األخرى. وخالل مجموعة الحاالت املحتملة، هناك معدل عامل، يخلق توترا 

بني اليشء ووظيفته التمثيلية. إذ يستطيع توتر اإلدراك املتذبذب بني املادة 

لليشء  معنى  يخلق  أن  الحاالت،  بعض  يف  الداللية،  واالحتمالت  الخاملة 

الغريب، مثل غرابة التشغيل اآليل أو غرابة الدمية، التي تتحرك مثل البرش 

)مثل النمذج يف عرض »قاعدة التاج Abacusِ« الذي يناقشه أوسالندر( أو 

حركة اإلنسان مثل اآللة أو اليشء. فاليشء، مبعنى آخر ميكن أن يقال إن 

له حياة، أو عىل األقل تاريخ حياة، التي تكمن فيها حركته وجمودها.

فالطاولة  أخرى.  مكانة  اليشء  يأخذ  األدوات،  طاولة  عىل  الكواليس  ويف 

خشبة  وإىل  من  وتخرج  تدخل  التي  األشياء  تحمل  بالورق  عادة  املغطاة 

أداة  كل  وُتحدد  املرسح.  خشبة  عىل  ظهورها  برتتيب  األداء  أثناء  املرسح 

وُتسمى، وتتميز عندما يتم استخدامها: التاج يف املشهد الرابع من الفصل 

الثالث، أو املظلة يف الفصل األول. وميكن ملدير هذه األدوات أن يفرس أي 

ذلك رضوريا.  كان  إن  وستبدله  ويتتبعه،  العرض،  وبعد  قبل  مفقود  يشء 

 تأليف: أليس رايرن

 ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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ويعرف املمثل دامئا أين يأخذ األداة ويستبدلها. واملمرسة الحياتية وذات 
كفاءة هي التي حافظ عىل تدفق األشياء بسهولة من وإىل خشبة املرسح. 
ولكن طاولة األدوات هي أيضا صورة لنوع آخر من التدفق يحمل األشياء 
الجامد،  الفراغ  من  نوع  وهو  واملعنى.  االستخدام  من  مراحل  عدة  بني 
العام  الفراغ  إىل  وتوصيلها  األدوات  إيجاد  أو  عمل  بني  احتجاز،  منطقة 
املادي،  الواقع  داخل  املمثلني  برتسيخ  تقوم  سوف  حيث  املرسح،  لخشبة 
ويستخدمون كرسل للمشاهد، إذ يجسد كالهم وميثالن عرصا أو تاريخا أو 
مكانا أو رمزا أو شخصية. والخط الخارجي الذي مييز غيابهم هو تذكرة بأن 
االستخدام،  من  استبعادهم  أثناء  إذ  مؤقتة،  املرسح  عىل خشبة  وظيفتهم 
املالئم. فطاولة األدوات هي مكان حامل  فهم مبعنى ما ليسوا يف مكانهم 
تكون فيه هويتهم ذات معنى باإلشارة إىل استخدامهم يف املستقبل. ومع 
التحديد،  مييزه  الذي  الغياب  ميألون  الطاولة،  عىل  استقرارهم  عند  ذلك 
ذواتهم متاما،  فهم  واملعاين،  االستخدامات، واإلشارات  الخلط يف  ويتجنبون 
مجموعة  تستخدم  األحيان  من  كثري  ويف  خاملون.  لكنهم  مكانهم،  يف 
العنارص الغريبة املتباينة عىل مائدة أدوات خشبة املرسح باعتبارها أرشيفا 
صامتا للعرض، مييز تاريخها املادي ومستقبلها. وعىل الرغم من أن مصريهم 
فإنها  املشاهدين،  بواسطة  التطابق  واستعادة  واالستخدام،  املرسح،  خشبة 
ليست جملية  إىل هي  املادية  تتوافق مع خصوصيتها  السكون  نقطة  عند 
وال متثيلية، وليست رسوال وال رسالة. وقد صاغ تادووش كانتور تدوينا عىل 
طاولة  عىل  اليشء  مكانة  عن  يعرب   »Post Office الربيد  »مكتب  عرض 

األدوات:
مثل   – فاألشياء  االستفادة.  قوانني  فيه  تتأجل  حيث  جدا  خاص  مكان  إنه 
توجد   – محتوياتهم  وكل  واألظرف  والحقائب  والحزم  والطرود  الخطابات 
وذو  للوصول،  مكان  ودون  إليه،  مرسل  بدون  مستقل،  بشكل  ما  لفرتة 
بال  عاجزان،  كالهم  حيث  واملستقبل،  املرسل  بني  هباء،  وكأنها  وظيفة، 
معنى، مجردان من أي سلطة. إنها لحظة نادرة تلك التي يهرب فيها اليشء 

من مصريه.
يسافر،  أن  لليشء  املقدر  فمن  املرسح،  خشبة  فراغ  يف  توضع  أن  ومبجرد 
سلطة  وأيضا  )املؤدين(  املستخدمني  وسلطة  لقوة  عرضة  يكون  وبالسفر 
يف  للمضمون  التناقيض  أو  التنافيس  استغاللهم  بكل  واملستقبل،  املرسل 
االستغالل.  هذا  يغيب  األدوات،  طاولة  عىل  حياته  أثناء  ولكنه  اليشء. 
الذاتية  تحديد هويته  فقط  وراءه  يرتك  املرسح  كأداة عىل خشبة  فاليشء 
فقط،  اليشء  غياب  مييز  ال  والتحديد  وظيفة.  له  تكون  ال  عندما  السابقة، 
بل يذكر وضع اليشء املتطابق ذاتيا املفقود اآلن إىل ذاته. التحديد، مبعنى 

آخر، هو موقع اإلخالء الذي يستدعي جسم اليشء إىل مكانه.
والرغبة  الغربة  مراحل  كل  يف  األشياء  تستخدم  أن  املرسح  لخشبة  وميكن 
فعل  كم  الفكر،  من  األشياء  تسلب  أو  تغرب  أن  ميكن  فهي  واالرتباط. 
بريخت، وميكنها أن تحول األشياء إىل متثيالت لها معنى ألشياء أخرى، مثلم 
يفعل املرسح اإلليزابيثي، وميكنها أن تربط األشياء باستمتاع الحواس مثلم 
يحدث يف مرسح روبرت ويلسون، وميكنها أن تعزل األشياء باعتبارها رموزا 

وميكن  بالحقيقة،  تصدمها  أن  وميكنها  فورسيز،  وليم  مثل مرسح  للتطرف 
طاولة  وبتحديد  األداء.  يف  يحث  كم  ذاتها  يف  كأشياء  إطار  يف  تضعها  أن 
الفريد لألشياء، أقرتح أن هناك وجودا مؤقتا بني  األدوات باعتبارها املكان 
يف  أصولها  من  كل  يكون  حيث  كانتور،  عند  الربيد«  »مكتب  مثل  الفراغ، 
راحة  حالة  ويف  تأجيل،  حالة  يف  انعزالها  حالة  يف  ومصريها  ارتباطها  حالة 
مؤقتا ولكنها معدة لإلرسال. ومن الواضح أنها ليست مكانا قويا وال مؤثرا 
النهاية مائدة لألدوات. ولكنها مكان فعيل، ويف حقيقتها  وال ثابتا. فهي يف 

هي الظواهر التي تجمع تعقيداتها.
التمثيل،  التاريخ أو خارج  طاولة األدوات ليست هي بوضوح مكانا خارج 
مثل  تحدد،  بشدة. وهي  بل هي عملية  أسطورية وال خفية  ليست  وهي 
الحتمل  مكان  ولكنها  تحملها.  التي  لألشياء  مؤقتا  رشطا  املرسح،  خشبة 
التعليق »ما بني« فالطاولة موجودة فعال، مثل فعلية مكتب الربيد. وبينم 
يوجد اليشء فوقها فهو متاح لإلدراك ليس باعتباره شيئا ولكن مثلم سمه 
واللغة  »الشعر  كتاب  يف  »اليشء«  دراسته  ويف  »يشء«.  هيدجر  مارتن 
التجريبية  بالعادات  اهتممات  باعتبارها  األشياء  هيدجر  مييز  والفكر« 
واقع  بأنها  تسميتها  ميكن  أو  املسافة،  كانت  مهم  هي  كم  العلوم،  يف 
أشياء جزئيا  بأنها  تعرف  أن  األدوات ميكن  فاألشياء عىل طاولة  موضوعي. 
ألنها يف ذاتها يف اسرتاحة مؤقتة. وعند تلك النقطة بني االمتداد إىل اإلشارة 
تقيم  أن  تستطيع  ذلك،  رغم  املادية،  إىل  واالنكمش  والداللة  والتاريخ 
بدون  صياغة  ليست  هيدجر  وصياغة  هيدجر(.  ملصطلحات  )وفقا  شاعريا 
مشكالت، ولكني يف هذه اللحظة أود أن أتأمل الطريقة التي ميكن بها فهم 
العمل امللموس والنفعي ملدير األدوات باعتبار أنه يعمل عىل التمييز بني 

األشياء من خالل ممرسات خشبة املرسح.
مدير األدوات هو املسئول أن يوجد األشياء املستخدمة عىل خشبة املرسح 
مظاهر  يجهز مجموعة  فهو  ويضعها.  ويوزعها  ويخزنها  ويجمعها  ويخلقها 
األداء.  فراغ  تنتج  سوف  التي  املادية  األشكال  وربط  وعزل  طي  األداء: 
وسوف تأوي تلك األشياء األداء وتؤسس مكان إقامته. وال سيم أنها يجب 
الوظيفة  فهي  األداء.  يف  املالمئة  اللحظة  يف  للممثلني  جاهزين  تجعلهم  أن 
بجمليات  ومقيدة  املخرج  رؤية  خدمة  يف  حتمي  بشكل  تكون  التي 
يتعاملوا  أن  يجب  الذين  املمثلني  تداولية  عىل  عالوة  العرض  واقتصادات 
مع األشياء. ومن خالل منح قصته هذه الرشوط – الطي والربط والعزل، 
املأخوذة من عمل كانتور يف »الحزم« – يظهر عمل مدير األدوات فجأة يف 
 The Origin of Work تحالف مع دراستي هيدجر »نشأة العمل الفني
of Art« و”اليشء The Thing”: الصنع والجمع والتقديم. واألدوات وفقا 
إىل  التحول  ومن  االقتصادي  التبادل  من  خالية  منحة،  الرشوط، هي  لهذه 
املرسح  من خشبة  منحة  مثلم هي  املرسح  إىل خشبة  منحة  فهي  سلعة. 
للشكل  الحسية  الخاصية  يف  واستخداماتها  معانيها  وضع  مع  للجمهور، 
استخداماتها  ذاتها:  من  أكرث  أيضا  فإنها  حدتها،  بسبب  ولفراغها  وامللمس. 
متاحة بشكل أكرب لإلدراك. ذلك الفراغ الذي تكشف نفسها خالله هو الذي 

يحولها إىل يشء.

اليشء«:  »شيئية  تحديد  تجاه  القارئ  هيدجر  يوجه  “اليشء”  دراسته  ويف 
الذي هو يشء  اليشء ككائن،  بتمييز ماهية  ذاته  اكتشاف ما هو يف  تجاه 
لفصل  احتمالت  باستمرار  ويقدم  ذهنيا.  أو  ماديا  سواء  أمامنا  نضعه 
يستمر  ثم  كائن،  مجرد  أنه  عن  فضال  شيئا  اليشء  تجعل  التي  املقومات 
يستطيع  ال  ذلك  ومع  كافية.  غري  إنها  بقوله  االحتمالت  تلك  اختزال 
يتقدم  وهو  اليشء  شيئية  عليه  تكون  أن  ميكن  ما  متاما  يقول  أن  هيدجر 
يقود  أن  يحاول  أنه  ويبدو  املشرتكة  واللغة  الفطرة  يتحدى  فهو  املقال.  يف 
القارئ إىل جوهر ما لألشياء املادية أو الذهنية التي ميكن أن تبدو للوهلة 
أنها هي ما كان يفعله أفالطون عندما ميز اليشء املادي عن فكرة  األوىل 
 .)eidos )نوعه  اليشء  شكل  عن  ومتييزهم  اليشء،  الذهني(  التمثيل  )أو 
فبالنسبة ألفالطون، يبدو أنه يزعم أنه “يفهم حضور اليشء يف إطار املظهر 
يحتاج   ”object of making صنع  حالة  يف  “يشء  وباعتباره  الخارجي”، 

أوال فكرة لليشء من أجل صانعه.
وبدال من ذلك الذي يقف أمامنا، ويف مواجهتنا، أو ضدنا، فإن اليشء عند 
هيدجر هو ما يربز stands forth. وقد قدمت الدراسة افرتاضني ملا ينبغي 
أن يكون عليه “ما يربز”. األول هو اإلحساس بأن اليشء جاء من مكان ما، 
الذي ميكن أن نقول إن له تاريخا، وإنه نتيجة لعملية، سواء كانت صنعه 
الذي  ذلك  أن  هو  غموضا،  أكرث  بشكل  هو،  والثاين  صنعه.  جرى  أو  لذاته 

يربز له معنى الدخول يف وضوح ما هو حارض بالفعل.
الطبيعة  من  ما  نوعا  يطابق  يبدو  أنه  هي  الزعم  هذا  مشكالت  وإحدى 
الجوهرية لليشء، يف حالة مثال »اإلبريق« عند هيدجر. ولكن عىل أساس 
تصبح  التي  لإلبريق  الحاملة”  “الطبيعة  إىل  هيدجر  يشري  بحت،  مادي 
 existential not مثاليا  وليس  وجودي  فاليشء  منلؤه.  عندما  واضحة 
ideal. فجوانب وقاع اإلبريق ليسوا مع ذلك من يفعلون الحمل، رغم “ما 
فارغة،  باألحرى مساحة  فهو  أن يقف.  له  الوعاء” ويسمحون  ينفذ من  ال 
الخزف هو  الصلصال، فإن صانع  إذ من خالل تشكيل  الذي يحمل،  الفراغ 
يف  الوعاء  شيئية  تكمن  ال  »إذ  الفراغ.  يشكل  الذي  أيضا  يصنعه هو  الذي 
التمييز  ويتحدى هذا  يحمله.  الذي  الفراغ  يف  بل  منها،  يتكون  التي  املادة 
بعكس  يقول،  إذ  العلمية.  املوضوعية  من  تأيت  الذي  اإلبريق  فطرة  صيغة 
اليشء فإن الكائن object هو موضوع العلم، ويقرتح أنه يشء تم ابتكره 
واملعرفة  عام.  واتفاق  منطقي  فهم  إىل  سعي  يف  العلم  بواسطة  مبدئيا 
يتم  التي  األشياء  لخلق  وكذلك  للفهم  اإلجبارية  الصيغة  هي  املوضوعية 
املعرفة  تسعى  بينم  التخيل.  إنتاج  خارج  تقف  أنها  باعتبار  عليها  االتفاق 
املوضوعية، من ناحية، إىل فهم استقالل األشياء يف العامل، فهي تخلق، من 
عىل  فقط  األشياء  تفهم  أن  وميكنها  الفهم،  لذلك  معايري  األخرى،  الناحية 
أساس مادي، وتحدد معايري اليشء بحدود جسمه املادي، فشيئية األشياء، 
تسليم بالخربة العلمية للواقع، مل تدع التفكري بعد.. ولن تكون قادرة عىل 
الظهور للفكر باعتبارها أشياء. بهذه املقولة تظل الصعوبة كم هي: ميكن 
يريد  لالختزال  قابل  أو عنرص غري  ما  لجوهر  إما  معادلة  الشيئية  تبدو  أن 
املوضوعية  إليه  تهدف  عم  فعال  يختلف  ال  وهذا  هيدجر،  إليه  يصل  أن 
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العلمية. واالرتباك يف الكتابة، إذن، يضع العراقيل أمام مثل هذا الفهم.
يكمن مفتاح فكرة الهروب من املأزق يف احتمل أن املسألة ال تتعلق فقط 
التي  التفكري  بطريقة  تتعلق  بل   – ما  موضوعي  جوهر   – اليشء  بشيئية 
أو  اليشء  عىل  الهيمنة  تسعى  ال  وبالتايل  موضوعي،  جوهر  إىل  تسعى  ال 
ذاته.  حد  يف  هو  كم  الفكر  يدخل  أن  له  تسمح  ولكنها  للتفكري،  إخضاعه 
باعتبار  ُتفهم  آخرية  نتاج  بل  العقل  نتاج  اليشء  يكون  ال  الصيغة  وبهذه 
 .Life Process أنها متلك ذاتها، ولعدم وجود العبارة املالمئة، عملية الحياة
الفراغ  من  وتتكون  متنوعة،  هذه  الحياة  عملية  فإن  اإلبريق،  حالة  ويف 
اإلبريق  اختزال  عن  وفضال  وتفرغه.  متأله  ليك  تجمعه(  )أو  تصنعه  الذي 
السائل  هدية  عن  التخيل  إطار  يف  احتمالته  هيدجر  يوسع  جوهر،  إىل 
ملفهوم  مكانا  اإلبريق  يصبح  الدراسة،  يف  النقطة  هذه  وعند  تفرغه.  الذي 
صناعة األسطورة يف عالقته باألصول والغايات: أصله عىل األرض، من خالل 
والشمس وهدفها  األرض  من  التي جاءت  والخمر  يصنعه،  الذي  الصلصال 
وهديتها لبني اإلنسان يف التخيل عن الرشاب، وإىل اآللهة يف التكريس. فمن 
السهل أن تصبح قلقا من موقف صناعة األساطري الذي يبدو أنه يعود إىل 

علم كون غري محدد وال منتٍم، أو رمبا كون يوناين، أو عىل األقل كون بدايئ:
 يف هبة ما يراق الذي هو الرشاب، يظل البرش يف طريقهم
 يف هبة ما يراق الذي هو اإلراقة، تظل اآللهة يف طريقها

 هم الذين يسرتدون هبة العطاء باعتبارها هبة للتربع
 يف هبة ما يراق، يقيم البرش واآللهة بطرقهم املختلفة

وتقيم السمء واألرض يف هبة ما يراق
 يف هبة ما يراق تعيش األرض والسمء واآللهة والبرش معا

 هؤالء األربعة معا ألنهم أنفسهم ينتمون إىل بعضهم البعض
 سابقون عيل كل ما هو حارض، ملتفون داخل أربعة أضعاف

واملتكررة  مميز  بشكل  غامضة  هي  التي  اللغة  إىل  هيدجر  يلجأ  عندئذ 
املعاين: كيف يصنع اليشء حضوره؟ فاليشء يتشيأ. والتشيؤ يجمع. يستوىل 
عىل األضعاف األربعة، يجمع بقاء األضعاف األربعة، ودوامها، داخل يشء 

ما يستمر للحظة، داخل هذا اليشء وذاك.
يقف  الذي  ذلك  باعتباره  اليشء  مفهوم  إىل  غموضها  يف  اللغة  هذه  تشري 
ُيفهم شاعريا فقط، والذي يعني  الذي  العادي، مثل ذلك  التوظيف  خارج 
بواسطة الشاعرية التي هي طريقة برشية يف صنع العامل الذي، من ناحية، 
الناحية  ومن  الحياة،  قيد  عىل  البقاء  احتياجات  عن  الفائض  هو  الذي 
البرشية  والجمعة  املادية  األرض  بني  عالقات  لخلق  وسيلة  هو  األخرى، 
الذي  نفسه  الوقت  يف  ماضيه  ارتباطات  يأوي  فاليشء  الكينونة.  وأرسار 
يتنبأ مبستقبله يف الغربة، واالغرتاب واالنهيار. فكل من اإلبريق املوضوعي 

ومفهوم اإلبريق يسكنان يف تدفق الزمن، إذ ليس أي منهم جامدا أو ثابتا 
من  لفظية  أشكال  شاعريا يف  واملفهوم  اليشء  من  كل  يسكن  إذن  ولغويا، 

األسمء وصيغ األفعال أو اسم الفاعل.
نفسها  تقدم  واآللهة،  والبرش  والسمء  األرض  للكينونة،  األربعة  األضعاف 
من خالل شيئية اليشء، ولكن هناك ترجمت لهذه املصطلحات لها أشكال 
أرضية  تسمى  أن  فيمكنها  املبنى،  حاملة  هي  األرض  كانت  إذا  منطقية: 
محملة  املصطلحات  هذه  مثل  أن  رغم  طبيعة،  أو  مادية  أو   Ground
العنارص  ملزج  كلمة  أفضل  هي  فم  »األرض«.  كلمة  من  أكرث  بالتاريخ 
والحيوان  والصخور،  املاء  ترعى  مثارها،  عىل  )تتغذى  الحياة  تحمل  التي 
التمثيل، ولكن أيضا لن تتطابق أبدا  والنبات(، والتي لن تكون أيدا خارج 
الشمس،  مسار  هو  املسار  ولكن  ال.  رمبا  الطبيعة؟  متثيالتها؟ هل هي  مع 
زمن،  تسمى  أن  أيضا  ميكن  السنة،  وفصول  النجوم،  وملعان  القمر،  ومدار 
باعتبار أنها تقاس بحركة الكواكب، والليل والنهار، واملناخ، مبعنى أن التغري 
أن  فيمكنها  الرب،  إىل رسل  تحيل  اآللهة  كانت  وإذا  املادة.  بحسب  يقاس 
تسمى أيضا عالمات الالإنساين، وغري البرشي الذي يشري إىل حدود املعرفة 
البرشية. وكأن البرش هم القادرون عىل املوت باعتباره موتا، وهذا يحتاج 
أن ميوتوا ألننا نعرف  الذين يستطيعون  إننا  نقول  الرتجمة ليك  القليل من 
القابل  غري  ألنفسنا  منثل  أن  نستطيع  أننا  يعني  وهذا  منوت،  سوف  أننا 

للتمثيل، فنحن نبىل مثل األشياء.
األضعاف  كينونة  استدعاء  من  يتكون  لهيدجر  بالنسبة  اليشء  كان  وإذا 
األربعة للحضور عندئذ يكون اليشء هو الذي يجمع املادة والزمن مع أي 
الفناء، وتحديدا وحدة  البرشية ليك يعرف يف سياق  القوة  يشء فيم وراء 
الكينونة املنعكسة من خالل وحدة الخربة اإلدراكية. فكل ما يحمله اليشء 
فإن  ولذلك،  الرتجمة.  وركاكة  والفناء  والتغري  املادة  هو  عالقته  ويقدمه يف 
الشيئية ليست صفة مميزة لليشء بل يشء أشبه بالحدث أو اللحظة عندما 
ينتمي  متثيله،  من  أكرب  هو  ما  إىل  ينتمي  أنه  باعتبار  املادي  اليشء  يدرك 
والفناء. هذه هي  الزمن  إىل  ينتمي  أيضا  لكنه  إدراكه،  ميكن  مم  أكرث  إىل 
يحجب.  الذي   ،Object املوضوع  مقابل  يف   ،thing اليشء  هبات  أيضا 
وكلمة »أكرث من« تعني أن اليشء مل يستنفذ بواسطة أي يشء يدل عليه. 
الوقت  يف  وميكن  التمثيل  عن  تستقل  تناقيض  بشكل  من«  »أكرث  فكلمة 
يكون  ولكنه  أبديا  ليس  اليشء  أن  يعني  وهذا  متثيال.  تكون  أن  نفسه 
ما  ليس  لهيدحر  طبقا  فاليشء  واالختفاء.  الصريورة  زمانية  داخل  مؤقتا 
يسميه كانت “اليشء يف ذاته the thing in itself”، الذي ميكن أن يكون 
موضوع متثيل يدور يف مساره يف الوعي الذايت لإلنسان... موضوع ال وجو 
بالنسبة  محتمل:  سابق  بدون  يبقى  أن  املفروض  من  ألنه  لنا،  بالنسبة  له 

للفعل التمثييل البرشي الذي يواجهه. فاليشء باألحرى هو تجمع يف الزمن 
كتجميع  واليشء  يدوم.  ولن  بالتمثيل  املحدود  غري  التنوع  ظهور  ولحظة 
للزمن ال يشري إىل أي يشء وراء ذاته: وباعتباره تجمعا، ال يوجد مكان آخر. 
بل  اآللهة،  تبدو  كيف  فهم  تسهيل  هدفها  فنية  لوحة  ليس  مثال  فالنحت 
اآللهة  هي  تكون  وبذلك  بنفسها،  حارضة  اآللهة  يجعل  عمل  باألحرى  إنه 
نفسها. وينطبق اليشء نفسه عىل العمل اللغوي. ففي الرتاجيديا، ال يقدم 
شيئا عىل خشبة املرسح أو يعرض مرسحيا، ولكن معركة اآللهة الجدد ضد 
يعنيه  »ما  بقوله  الفقرة  هذه  ستاتس  أو  برت  وييضء  تحدث.  القدامى 
هيدجر هنا ليس حضورا فعليا لآللهة، بل حضور يجعل من غري الرضوري 
أن نشري إىل اآللهة يف مكان آخر. وهي حقيقة اآللهة التي تصل إىل خشبة 
التي تشري إىل آلهة حقيقية وراءها، وموجودة يف شكل غري  املرسح وليس 
متاح. واليشء املزعج هو أن معنى “الشيئية”، مثل العمل الفني، الذي رمبا 
ال يفهم عموما، ورمبا ال يكون مشرتكا بني الناس، لن يكون عرضة بوضوح 
للمعرفة املشرتكة، وال ميكن الدفاع عنه. ألنه هبة، وقد يتم تلقيه جيدا أو 
أسئلة  إىل  كذلك  تؤدي  الغياب  أو  الفراغ  يف  املادي  اليشء  فمرشوطية  ال. 

مزمنة ومفتوحة عم إذا كان اليشء هو حضور أو له حضور.
الذين  أولئك  حكاية  وإىل  املرسح  فن  إىل  لليشء  مفهومه  نقلت  وإذا 
للمقدس  بعدا  وأشياءه  املرسح  نفعية  يطارد  املرسح،  يف  األشياء  يقدمون 
األدوات.  طاولة  عىل  اليشء  تحديد  مثل  طويل،  زمن  منذ  منه  ضاع  الذي 
من  األشياء  تجميع  بني  والتنقل  تفاعل،  حالة  يضعها  األشياء  تقديم  ألن 
العامل، وعرضها يف عبور للحارض األدايئ، ويسمح لهم بأن يندرجوا يف الداللة 
ويف  الفهم  لسوء  اليشء  عن  التخيل  يف  املقدس  والفعل  التأثري.  أجل  من 

املحافظة عىل اإلميان بتضحيته للجمعة.
ديني.  سياق  أي  عن  النظر  بغض  التجمعات،  تاريخ  هو  املرسح  وتاريخ 
األرسار  أو  اليونانية  بالعبادة  املرتبط  تاريخه  إن  نقول  أن  يعني  ال  وهذا 
وفقد  الوثنية  أو  العلمنية  إىل  املرسح  يتحول  مل  إذ  مالئم.  غري  املسيحية 
إن  التاريخية فقط،  الذي كان موجودا يف نشأته األسطورية  الديني  سياقه 
التي  الخسائر  يف  مقدس  بعد  له  نفسه  الجمعة  تجمع  مصدر  أو  سبب 
يتحملها األحياء نتيجة للحياة. ويف النفعية املطلقة لتجميع املجتمع، مبعنى 
الزمن،  خالل  أو  من  مفقود  يشء  يف  وليس  كخسارة  املقدس  يظهر  آخر، 
الذي  الزمن  يف  هو حدث  فالتجمع  معينا.  توقريا  أو  احرتاما  يتطلب  الذي 
انتقال  حالة  يف  اليشء  نقابل  فنحن  ورحيل.  ومدى  مجيء  حركته  متلك 
الشاعرية  الصيغة  لهده  املرسح  ومينح  ورحيله.  الحارض  تجمع  متبادل، 
ولكن  متثله،  ما  خالل  من  وليس  املطلقة،  برجمتيتها  خالل  من  للمقدس 

بتجميع الزمن واملكان.
واملفاهيمي  الذهني  البعد  بني  االنتقايل  الفرق  النفعية  االختيارات  متيز 
الواضحة،  الحقيقة  وتلك  نفسه.  واملرسح  املرسح،  حول  لألفكار  والنظري 
يتم  ما  نادرا  العميل،  املرسح  حيث  من  عام  بشكل  ُتركت  ما  غالبا  التي 
هذه  مثل  أن  حقيقة  من  الرغم  عىل  املرسحي  للتحول  كمحور  تحديدها 
االعتبارات العملية حاسمة. ومن الصعب تنظري أهمية اختيار األشياء رمبا 
العملية  يف  مكانها  يف  تضيع  أنها  لدرجة  جدا،  وخاصة  جدا  حاسمة  ألنها 
وموحدة،  جامدة،  تبدو  األشياء  أن  مبعنى  املرسح.  شيئية  إىل  االنتقالية 
وتامة يف ذاتها فضال عن اإلسقاط الذهني عليها. وباملقارنة، فإن ما يسمى 
بالفورية  يتعلق  وفعال  زمنيا  بعدا  يتضمن  املرسحية  األشياء  يف  التفكري 

واملدى والتكرار واالختفاء.
األدوات  مدير  بضم  ولكن  منظور،  مسألة  هو  بالطبع  التفكري  هذا  مثل 
النفعية  األفعال  خشونة  أضم  أن  أريد  األوسع  النظرية  املرسح  قصة  يف 
باعتبارها ملمحا حاسم يف قدرتها عىل إضفاء مادية عىل الخارق للطبيعة، 
فهذا  هيدجر.  عند  الكشف  مبعنى  فني  كعمل  نفسه  املرسح  ترى  وأن 
األنطولوجي  التصنيف  وليس  لألشياء،  تنتمي  استجابة  هو  الذي  الكشف 
للجوهر، بل إن الكشف الذي يتكون من حدث إدرايك يوجد فيه يشء ما 
باعتباره جديدا وموجودا دامئا. والتسليم  إدراكه بشكل مفاجئ  يتم  مادي 
مبادية الخارق للطبيعة ال يعني ببساطة إضفاء روح عىل يشء ما أو جسم 
ما شبحي، وهذا يعني استغالل الطبيعة املؤقتة للمرسح باعتباره فنا زمانيا 
وماديا، وباعتباره حدثا وعملية تستدعي لحظة لقاء، باعتباره الفعل الذي 
ال ميكن االحتفاظ به، بل إعطاؤه فقط، ويأيت املنح برشوط دنيوية، يف مدى 
أصبح  فإذا  واملشاهدين.  واملخرجني  املمثلني  من  القادم  واالهتمم  الزمن 
الزمن يف  تهدم هبة  يحدث يف وقت الحق.  ذلك  فإن  اليشء،  مثل  مدلوال 
التجمع الحدود املحسوسة )املعاش عموما( بني املايض والحارض واملستقبل، 
املنح  الحقيقة، يحدث  كان موجودا. يف  الذي  للطبيعة  الخارق  وبتأثري من 
أحد يستطيع  الوجود، فال  إىل  يأيت  وبإدراكه فقط  إدراكه،  مناسبة  فقط يف 
أنه  املشاهدين  من  اثنان  يتفق  ال  ورمبا  اإلدراك،  يحدث  أن  يضمن  أن 
يحدث أو أنه قد حدث. وهذه هي إيهامية الحضور. إنه لقاء رائع وتجربة 
نادرة، ولكن ما يحدث أن ميتلك املشاهد إحساسا بأنه مستعد له ومقابلته 
والتعرف عليه. وهبة اليشء الفني هي حدث يتم تأمله كنوع من استعادة 
الهبة  للجرح، وهو مخترص ألن  نكأ  األقل،  أو عىل  املفقود،  اليشء  مركزية 

تظهر يف لحظة العطاء، وتستتبع أيضا تذكرا للفقد األول والحزن عليه.
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الفيدرالية  مؤمتر  أعمل  يف  للمشاركة  أخطط  كنت  شهور  قبل 

عىل  شجعني  ومم  بلجراد،  يف   IFTRاملرسحي للبحث  الدولية 

املشاركة وجود صديقي وزمييل الدكتور حازم عزمي هناك، لكن 

تلك  عيل  ألح  أنه  الغريب  تخصني.  لظروف  فشلت  خططي 

املرة بشكل غري معتاد، لكن يشاء القدر أال أرافق صديقي حازم 

عزمي يف رحلته األخرية.

الفيدرالية  أعمل  يف  مشاركا  املايض  األسبوع  عزمي  حازم  سافر 

قبل  من  كثرية  مرات  شارك  مثلم  املرسحي  للبحث  الدولية 

كمنسق مساعد ملجموعة بحث املرسح العريب. لكنه هذه املرة 

حمل معه إىل بلجراد آالما وشجونا أثقلت قلبه.

عرفت حازم يف بداية التسعينات.. بدايتنا، حيث عملنا سويا يف 

التجريبي.  للمرسح  الدويل  القاهرة  تحرير نرشة مهرجان  هيئة 

الزمن،  اغرتايب عن مرص ألكرث من عقدين من  الرغم من  وعىل 

استمرت صداقتنا وزمالتنا. ويف األيام التي كنت أقتنصها لزيارة 

مرص، كان الحديث ال ينتهي بيننا.

املتعمد، كان  اإلنكار واإلقصاء  يؤمل حازم  كان  ما  أشد  كان  رمبا 

يرى أنه تم إقصاؤه وأنه حورص بشكل أو بآخر، لدرجة أنه قال 

تقرتب  »ال  كثريا:  آملني  ما  األخرية  محادثاته  من  واحدة  يف  يل 

بطبيعته  عليهم!«  املغضوب  زمرة  ُتحسب يف  ال  ليك  كثريا  مني 

الرصاعات وخصوصا ما ال طائل تحته. كان شديد  يتجنب  كان 

الثقة واالعتزاز بنفسه ومبادئه.

وعىل الرغم من حبه الشديد لوطنه وإميانه بقدرات ومواهب 

أبناء هذا الوطن، فإنه كان يف أواخر أيامه غاضبا ومتشامئا من 

واقع املؤسسة الثقافية املريض. كان يرى - مثله مثل كثريين - 

الطريق  ليفسح  يتوارى مجربا  الرؤية  الجاد صاحب  املثقف  أن 

كان  الثقافية.  األكروبات  والعبي  والطبول  املباخر  حملة  أمام 

يحرتم  مثقف  كأي  واألفاقني  املدعني  صنوف  بالتأكيد  ميقت 

نفسه وعلمه.

كان يرى وبوضوح تلك الهوة التي تتسع بيننا والعامل املتقدم.

وقال يل: »أصبحنا بنحاور أنفسنا كعرب ألننا فقدنا أي تواصل 

حقيقي مع تطورات املشهد املرسحي الدويل«.

من  املرصي  الواقع  يعتور  ما  عىل  وسخطه  غضبه  ورغم 

تنضح  قوية  نربة  كلمته  يف  دامئا  أملس  كنت  فإنني  تناقضات، 

بالغرية عىل مرص وشعوره باألىس واألسف جراء تراجع دورها يف 

املحافل الدولية واإلقليمية.

موهبة  لكل  صادقا  حمسا  ويبدي  يسعد  حازم  الراحل  كان 

حقيقية تصادفه سواء عىل مستوى اإلبداع أو النقد، وال يبخل 

أبدا بكلمت الثناء واإلطراء دومنا إفراط.

العريب  والعامل  مرص  يف  املرسحيون  خرس  عزمي  حازم  برحيل 

وكان  عدة  مجاالت  يف  بجهده  ساهم  رفيع،  طراز  من  مثقفا 

وجها مرشفا ملرص يف محافل دولية كثرية.

عزيزا  صديقا  خرست  فقد  الشخيص،  املستوى  وعىل  أنا  أما 

بقيت  لكنني  واختلفنا،  اتفقنا  طاملا  الدرب،  رفاق  من  ورفيقا 

وأبقى دامئا أكن له كل التقدير واملودة.

لكل  مستِحقا  التقدير،  لكل  أهال  دامئا  عزمي  حازم  اسم  ويظل 

التكريم.

حازم.. وداعا 
لقاء إلى   

سباعى السيد
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26 [ نوافذ

يقرأه لن  مقال 
عزمي! حازم  المرحوم 

يف عام 2001 صدر كتايب )محاكمة مرسح يعقوب صنوع( - الذي 
ألغيت  وفيه   – اآلن  حتى  يثريه  زال  وما  وعامليا،  عربيا  جدال  أثار 
بوثائق  الكتاب  يف  وأتيت  مرص،  يف  العريب  للمرسح  صنوع  ريادة 
مل  اآلن  وحتى  نظري.  وجهة  بها  أكدت  معارصة،  صحفية  وكتابات 
يظهر الباحث العريب أو العاملي، الذي يفند وثائقي وأدلتي، ويأيت 

بوجهة نظر تخالف وجهة نظري!
ُكتب  ما  أغلب  جمع  يف  حمزة  مؤيد  الدكتور  نجح   2014 عام  يف 
باللغات األجنبية عن كتايب هذا، والحظ أن أغلب األجانب عجزوا 
وقوة  العلمي  منطقي  من  الذهول  وأصابهم  أدلتي،  مناقشة  عن 
يف  جاء  ما  عىل  العلمي  الرد  يف  ينجحوا  مل  لذلك  ووثائقي،  أدلتي 
الكتاب، فحولوا سهام كتاباتهم نحو إلصاق تهمة )معاداة السامية( 
مؤيد  الدكتور  وكتب  الديانة!  يهودي  يعقوب صنوع  إن  يب، حيث 
علمي  )تحالف  عنوان  تحت  الكتابات،  هذه  حول  مقالة  حمزة 
سيد  الدكتور  لألستاذ  السامية  مبعاداة  اتهامات  يوجه  متصهني 
املرسحية  صنوع  يعقوب  ريادة  بتفنيد  قيامه  بعد  إسمعيل  عيل 
املزعومة(. وهذه املقالة نرشها الدكتور مؤيد حمزة مرتني - األوىل 
يف موقع نادي الجرسة الثقايف االجتمعي، واألخرى يف موقع الفرجة 

للفنون العربية لإلعالمية برشى عمور – وكتب يف خامتتها اآليت:
أصاب  قد  صنوع(  يعقوب  مرسح  )محاكمة  كتاب  أن  يبدو   ...“
العلمية  غري  فرضياتهم  تهاوت  حيث  مبقتل،  أولئك  جهود 
بحت..  سيايس  لهدف  أهلها  لغري  الريادة  إعطاء  يف  والالموضوعية 
العامل  ويتهمون  املحاكمة  كتاب  يهاجمون  كتبوا  ممن  الكثريين  إن 
وغري  املضحكة  التهم  أنواع  بشتى  إسمعيل  عيل  سيد  الدكتور 
وال  موضوعية  وال  علمية  ال  بدوافع  مدفوعون  هم  إمنا  العقالنية 
تخلو من النزعة، وليس هذا فحسب بل إنهم مل يقرأوا الكتاب أو 
ما  كل  من  والرتكيز...  والدراسة  العناية  من  يستحق  مبا  يقرأوه  مل 
لحملة  تعرض  إسمعيل  الدكتور سيد عيل  األستاذ  أن  نالحظ  سبق 
تشويه منذ بداية صدور كتابه وحتى اآلن، دون أن يجد من يقف 
إىل جانبه يف حمل قضية أكرب بكثري من أن يحملها رجل واحد، فيم 
الباحثني يف مؤسسات أكادميية وبحثية  تتناوب مجموعة كبرية من 
ميزانيات  وتفوق  بل  تعادل  جامعاتها  ميزانيات  وقوية  عريقة 

معظم دولنا العربية، ورغم ذلك مل يتمكنوا منه حتى يومنا هذا”.
حازم  بالدكتور  املوضوع  هذا  عالقة  ما  اآلن:  يسأل  القارئ  لعل 
يف  أبحث  كنت   2014 أبريل  ففي  املفاجأة!  تأيت  هنا  عزمي؟! 
)محاكمة مرسح  كتايب  باإلنجليزية حول  ُكتب  ما  اإلنرتنت عن كل 
ملقالة  دعم  الكتابات  من  قدر  أكرب  ألجمع   – صنوع(  يعقوب 
)رفيق  كتاب  يف  منشورة  فقرة  ووجدت   - حمزة  مؤيد  الدكتور 
 The Cambridge Companion املرسح  تاريخ  إىل  كامربيدج 
الفقرة،  فتتبعت هذه  كتايب.  تتحدث عن   )to Theatre History
الفصل  كتب  الذي  عزمي،  حازم  الدكتور  هو  صاحبها  أن  وعرفت 
وعىل  كامربيدج.  رفيق  كتاب  يف  املرصي  املرسح  عن  الثامن 
بنفسه  ويكتبها  الفقرة  هذه  يرتجم  بأن  وطالبته  به  اتصلت  الفور 
حول  سُتكتب  مقالة  يف  منها  أستفيد  حتى  وبرتجمته  وبأسلوبه 

الكتابات األجنبية التي تعرضت إىل كتايب )محاكمة مرسح يعقوب 

صنوع(، وبالفعل أرسل الدكتور حازم ترجمة هذه الفقرة، وها هي 

بنصها، كم أرسلها، وفيها يقول:

الجمهور،  مع  التفاعل  عىل  يعتمد  مرسح  خلق  إىل  صنوع  “مال 

أغلق مرسحه يف  إذ  البقاء طويال  له  يكتب  مل  التوجه  أن هذا  بيد 

1872 )وذلك وفقا لروايته هو والتي تذهب إىل القول بأن املغزى 

غضب  عليه  جلبت  قد  صنوع  أعمل  يف  االجتمعي  السيايس 

يتطلب  صنوع  ريادة  حول  الدائر  الجدل  أن  والحق  إسمعيل(. 

جهود  إن  نقول  أن  حسبنا  هنا،  املقام  له  يتسع  ال  منفردا  حديثا 

الوطنية  القضية  دعاة  من  بوصفه  نفسه  تقديم  يف  املضنية  صنوع 

البارزين، ال بد وإن كان لها الفضل األكرب يف أن يعاد اكتشافه عىل 

بعد  ما  مرحلة  يف  الوطني  املد  عارصوا  ممن  ونقاد  مؤرخني  أيدي 

املؤسس  بوصفه  صنوع  صورة  اخرتاع  هؤالء  أعاد  وهكذا   .1952

األصيل للممرسة املرسحية املرصية األصيلة، وأكدوا أن إرصاره عىل 

مواجهة أصحاب السلطة بالحقيقة قد أدى به يف نهاية املطاف إىل 

يكن  مل  الذي  إسمعيل،  مثل  ومتهتك  طاغية  حاكم  مع  االصطدام 

بدوره سوى سليل أرسة محمد عيل األجنبية البغيضة. ومن العجب 

إىل  البتة  يلتفتوا  مل  القناعات  تلك  صاغوا  الذين  الُكّتاب  أن  مبكان 

الكثري من التناقضات وأوجه التضارب التي اعتورت ما ساقه صنوع 

عن نفسه من روايات غري موثقة حول طبيعة إنجازاته يف املرسح 

ويف الشأن العام. كل تلك التناقضات نجدها مرشوحة بدقة ودأب 

وإسهاب لدى املؤرخ املرسحي سيد عيل إسمعيل يف كتابه الصادر 

يرسم  وفيه  صنوع(،  يعقوب  مرسح  )محاكمة  بعنوان   2001 يف 

املستقرة  اختالفا جذريا عن صورته  تختلف  لصنوع صورة  الكاتب 

يف األذهان، إذ يبدو فيها كمحتال ال يعني إال بالرتويج لنفسه«.

أية  بيننا  يكن  ومل   ،2013 عام  عزمي  حازم  الدكتور  كتبه  ما  هذا 

معرفة سابقة، ومل ألتِق به ومل أتعرف عليه ومل تبدأ صداقتنا بعد! 

تامة،  علمية  بحثية  بقناعة  الرأي  هذا  كتب  حازم  الدكتور  أن  أي 

 - رأيه هذا  – يف  يتأثر  ومل  إنسان،  أي  من  توجه  أو  تأثري  أي  دون 

كتايب،  وهاجمت  هاجمتني  التي  الصهيونية،  األجنبية  بالكتابات 

الدكتور حازم – دون سابق  السامية! وكفى يل أن  واتهموين بعداء 

ووصفني  واإلسهاب،  والدأب  بالدقة  كتبته  ما  وصف   – معرفة 

يف  اإلنجليزية  باللغة  صدر  كتاب  يف  هذا  كل  املرسحي،  باملؤرخ 

إنجلرتا!

الدكتور مؤيد حمزة - كم ترجمه وأرسله يل  الرأي أرسله إيل  هذا 

الدكتور حازم - فلم يدرجه الدكتور مؤيد يف مقالته ضمن الكتابات 

األجنبية؛ ألن ما كتبه الدكتور حازم يخرج عن نطاق معايري املقالة 

مثل  السامية  مبعادة  يتهمني  مل  حازم  الدكتور  إن  حيث  وهدفها؛ 

األجانب، وكان رأيه علميا بخالف آراء األجانب املتصهينني سياسيا. 

أن  به، خشية  واقتنعت  رأيه هذا،  الدكتور مؤيد عىل  وقد وافقت 

للكتاب وصاحبه، وُيحسب  املهاجمني  الدكتور حازم ضمن  ُيحسب 

ضمن املتصهينني سياسيا!

أذكر  أن  وقررت  عني،  كتبه  وما  حازم  الدكتور  برأي  واحتفظت 

مكتشف  كل جديد  فيه  أجمع  علمي  بحث  أو  ندوة  يف  هذا  رأيه 

حول وهم ريادة صنوع للمرسح العريب يف مرص! وهكذا احتفظت 

حازم  الدكتور  إسعاد  أنوي  وكنت  سنوات،  أربع  طوال  األمر  بهذا 

القدر خطط لألمر  أتوقع أن  مبوضوعي هذا عندما ُينرش، ومل أكن 

أكتب  أن  القدر  حكم  حيث  الشكل؛  بهذا  مأسوية  درامية  بصورة 

يقرأه..  لن  عزمي  حازم  الدكتور  بأن  ثقة  عىل  وأنا  اآلن،  املوضوع 

ألنني كنت معه منذ سويعات قليلة يف رحلة الذهاب األبدية.. فقد 

شاركت يف وداعه والصالة عليه ووضعته يف القرب بيدي! رحمك الله 

يا حازم رحمة واسعة وأدخلك فسيح جناته!

سيد عيل إسمعيل
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27 [ نوافذ]

عزمي حازم 
مفاجئ رحيل 

سامحني يا صاحبي الربيء الجميل
سامحني مهم قلت قويل قليل

ال هو أحبي ليك وال قدك
ييل ضمري مرص النبيل ودك

جزء صغري من قصيدة لسيد حجاب كان قد كتبه يف رثائه لصالح جاهني 
عزمي«  »حازم  العزيز  الصديق  تجاه  صدري  يف  يجيش  عم  بصدق  يعرب 
الذي افتقده صناع املرسح يف مرص والعامل، بداية أقول لكم وبصدق إنني 
العامل  ذلك  أويف  فلن  أحداث  من  ذكرت  ومهم  مواقف  من  قلت  مهم 
النبيل والباحث النابه حقه فمن اقرتب منه وتابع قدرته عىل التحليل يف 
ما يتعلق باملرسح الغريب والنظريات الحديثة يف الدراما وكيفيات تطبيقها 
عىل املشهد املرسحي عندنا يعرف متاما أننا قامة كبرية لها قيمتها ووعيها 

ومنجزها العلمي.
القاهرة  مهرجان  بداية  فمع  طويلة  سنوات  منذ  عزمي«  »حازم  عرفت 
الدورات  بدت  حيث  ضالته  وجد  كمن  كنت  التجريبي  للمرسح  الدويل 
األفكار  ذات  الشيقة  عروضها  نسيان  ميكن  ال  عفية  للمهرجان  األوىل 
الالمعة والوعي املغاير هناك قابلت حازم للمرة األوىل كان يدرس املرسح 
اإلنجليزية  النرشة  عن  مسئوال  وكان  أذكر،  ما  عىل  األمريكية،  بالجامعة 
للمهرجان بينم أنا وبعض األصدقاء نكتب للنرشة العربية، يف تلك األيام 
الكلمت  بعض  نتبادل  ملرسح  مرسح  من  معي  يخرج  أشاهده  كنت 
سؤاله  وكان  ومواعيدها،  املهمة  العروض  عن  أو  الجدول  عن  البسيطة 
الدائم عن رد الفعل العفوي تجاه ما قدم، ونظرا لعالقتي املرتبكة باللغة 
اإلنجليزية مل أتابع بشكل جيد ما يقوم به من إنجاز، ولكن وللحق كنت 
جدول  العادة  يف  يكتب  حيث  به  يقوم  كان  ما  ومنهجية  انتظام  أالحظ 
يومي للعروض وأماكنها وكيفيات الوصول إليها مع ملخص بسيط عن كل 
عرض، هذا من ناحية، كم كانت هناك يف تلك النرشة إما ترجمة أو مقال 
تحلييل مكتوب خصيصا باإلنجليزية لنرشة املهرجان، وهو األمر الذي كان 

يجد صدقا ومصداقية بني ضيوف املهرجان من الوفود األجنبية.
بعد سنوات توطدت عالقتي به أكرث عرب لقاء مهم جمعني وإياه وحازم 
)ناس  عرض  لتقديم  االستعداد  املناسبة  وكانت  عليه،  الله  رحمة  شحاتة 
شحاتة  حازم  يومها  عيل  عرض  وقد  املنعم،  عبد  نارص  للمخرج  النهر( 
موضوع املرسحية وكيفيات االستعداد لها من خالل مفهوم )الدراماتورج( 
الذي يروج ألهميته )حازم عزمي( ودوره يف تنشيط الوعي الجديد، حيث 
الدرامي  اإلعداد  عن  املتوارث  التكوين  من  تخرج  كيف  البداية  كانت 
األصيل،  النص  مع  املتعامل  يحرر  الذي  للدراماتورج  الشامل  للمفهوم 
ويجعل له دورا محوريا يف طبيعة العرض، الوسط املرسحي املرصي وقتها 
مل يكن يعرف األدوار املتعددة للدراماتورج، ولكن ما قام به الثاليث كان 
نص  مع  التعامل  عىل  يعتمد  مل  الجديد  فالنص  األمر،  حقيقة  يف  رائعا 
الكاتب الكبري حجاج أدول فقط، وإمنا ضمن أيضا روايته شديدة الجمل 
أنني  حينها  وأذكر  املخاض(  جاءه  )خايل  القصصية  ومجموعته  )الكرش( 
كتبت ملجلة املرسح واحدة من أفضل مقااليت التي أعتز بها حيث رشحت 
للقارئ الدور املهم الذي قام به )حازم عزمي( يف ذلك العرض. وحقيقة، 
كان العرض رائعا وكان اإلقبال الجمهريي عليه كبريا حتى إن حازم شحاتة 
عىل  حصل  الباب،  عند  الشديد  للتدافع  ونظرا  العرض،  ليايل  إحدى  يف 
مينعه  شحاتة  أن  خطأ  ظن  الذي  النوبيني  األصدقاء  أحد  من  قوية  لكمة 

عن الدخول.
ومنذ مدة ليست بالكبرية عرفت من الدكتور سامح مهران أنه تم اختيار 
الذي جاء تحت  الفنون  أكادميية  العام ملؤمتر  املنسق  ليكون  حازم عزمي 

ولكن  املؤمتر،  عنوان  من  متعجبا  وكنت  نعرفه”  ال  الذي  “املرسح  عنوان 
حازم رشح يل الفارق الذي أحدث البلبة الشديدة من اسم املؤمتر، والذي 
الجانب  وذلك  الغرب،  عنا  يجهله  الذي  الجانب  ذلك  حينها  منه  قصد 
الذي نجهله عنهم حيث ميكن من خالل املؤمتر جمع أكرث من باحث من 
جنسيات مختلفة لتبادل وجهات النظر حول الدراما يف أدوارها املتعددة. 
والحقيقة، إن املؤمتر عرب ندواته املنظمة بوعي شديد قلل كثريا من التوتر 

الذي أحدثه العنوان، وكانت مداخالت حازم عزمي جد شيقة.
وتم  الدكتوراه  دراسة  أنهى  أن  بعد  أوروبا  من  عزمي  حازم  عاد  وحني 
املختلفة،  العروض  أكرث من مرة يف  التقينا  تعيينه يف جامعة عني شمس، 
النقد املرسحي يف مرص، كنت أعرض  وكنا نتناقش باستمرار عن مستقبل 
كان  ما  عادة  أنه  متاما  وأذكر  ودراسايت  مقااليت  بعض  باستمرار  عليه 
دراستي  إن  حتى  مطولة  حقيقية  مناقشة  بعد  األفضل  نحو  يدفعني 
الشهرية عن سيدة املرسح العريب )سميحة أيوب( مل تخرج للنور إال بعد 

أن ريض عنها.
كأعضاء يف  التقينا  أن  الدائم صادف  والتشاور  اللقاءات  من  بعد سنوات 
لجنة املرسح باملجلس األعىل للثقافة حيث خضنا معا الكثري من املعارك 
للحياة  التجريبي  املهرجان  عودة  معركة  اإلطالق  عىل  أهمها  الرشسة 
املرسحية مرة أخرى؛ إذ كانت عودة التجريبي مطلبا شعبيا بني كثري من 
املهتمني باملرسح املرصي والعريب، وكانت املعركة تدار مبنطق أي اآلليات 

احتدت  النقاشات  أن  وأذكر  املهرجان،  عودة  خاللها  من  ميكن  التي 

النهاية جبهتان إحداهم تود عودة  داخل لجنة املرسح حيث تكونت يف 

من  املهرجان  تحرير  تريد  واألخرى  املعروفة  القدمية  املهرجان يف صيغته 

يف  الجديدة  العروض  فيستقبل  الحياة  قبلة  تعطيه  بحيث  القديم  االسم 

يومها  حرض  وقد  عدمه،  من  تجريبية  بكونها  حريف  التزام  دون  الغروب 

 4 عىل  تزيد  ملدة  طال  الذي  االجتمع  عصفور«  »جابر  الثقافة  وزير 

الدور  وجاء  املهرجان،  لعودة  عملية  حلول  بنفسه عىل  يقف  ساعات يك 

كيف  الفارق  بوعيه  فبنّي  الزمالء  من  نقاش طويل  بعد  عزمي  حازم  عىل 

تعارض  ال  وأنه  القديم،  املسمى  ينفي  ال  للمهرجان  الجديد  املسمى  أن 

قد  أوروبا  مهرجانات  من  كثريا  أن  موضحا  واملعارص،  التجريبي  دمج  بني 

كانت  تعلمون  وكم  تكلسها،  أو  مضامينه  استهالك  بعد  اسمها  غريت 

السنوات األخرية من عمر التجريبي قد شهدت الكثري من العروض امليتة 

وقتها  وكنت  الشديد،  باإلحباط  جميعا  أصابنا  الذي  األمر  املهمة،  وغري 

املشهد املرسحي  أمام  الجديد كونه سوف يضعنا مبارشة  متحمسا لالسم 

الغريب الجديد بكل أطروحاته وفنون أدائه، األمر الذي جعلني أنا وحازم 

عزمي ندافع بقوة عن تغيري االسم، وهكذا أعطى حازم عزمي للتجريبي 

قبلة الحياة يك يحيا من جديد ويعطي للمرسحيني يف مرص والوطن العريب 

فرصة مهمة ملتابعة الجديد يف املشهد املرسحي العريب.

أحمد خميس
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والثورة االحتجاج   .. إبراهيم  رشدي 
األخري مكانه  فى  إليه  وردة  مائة 

للمرسح  القومي  املهرجان  فعاليات  بداية  ومع  سنوات،  منذ 
املرصي، كنا نفجع قبل انعقاد دوراته برحيل مبدع من مبدعي 
مرص  أقاليم  يف  يسكن  كان  املبدع  هذا  ألن  ولكن  الفن،  هذا 
وليس من قاطني القاهرة، كان رحيله مير بال أي توقف وال أي 
إشارة من جانب القامئني عىل أمور املرسح املرصي، مهم كانت 
عامة  املرصي  للمرسح  قدمه  ما  كان  ومهم  املبدع  هذا  قيمة 

واملرسح القاهري خاصة.
املخرج  يرحل  فقط  بيومني  الدورة  هذه  انعقاد  وقبل 
البورسعيدي رشدي إبراهيم، مواصال مع سابقيه فكرة االحتجاج 
فقط ألنهم خارج  الحقيقيني،  املرسح  لرواد  التام  التجاهل  عىل 
الذين  القاهرة  فناين  من  الكثريين  أن  مع  القاهرة،  أضواء 
هذا  يف  وحيثية  ومسموع  لهم صوت  رمبا  الوقت  نفس  يف  هم 
املهرجان، يدينون بالفضل لهم من حيث نشأتهم األوىل، كل ما 
املوهبة  التفوق يف  ال  املنشأ؛  الرحيل فقط عن  فعله هؤالء هو 
من  خرج  من  أو  الرجل  زامل  من  أسمء  أعدد  ولن  والحرفة، 
تحت يده سواء من فناين بورسعيد ومفكريها أو من كل أقاليم 
لوم  مكان  وال  وقت  ليس  وهذا  أنفسهم،  يعرفون  فهم  مرص، 

ألحد.
حاول  فقط  موهوبا،  أو  فطريا  مخرجا  يكن  مل  إبراهيم  فرشدي 
املعرفة  جمع  أو  تيرس  ما  قراءة  طريق  عن  قدراته  ينمي  أن 
يكون  ألن  أهلته  الرسمية  املعرفية  تركيبته  ولكن  العشوائية، 
أن  وقت  ثم  املعلمني،  دبلوم  عىل  حصل  قد  فهو  بحق،  أستاذا 
عىل  حصل  نشأتهم،  كانت  مهم  باملواهب  تهتم  الدولة  كانت 
بفولفو جراد يف  اإلخراج املرسحي من معهد املرسح  دبلومة يف 
االتحاد السوفيايت آنذاك، أي أنه معلم يف األساس لفنون اإلخراج 
املرسحي، فقد امتزجت الشهادتان بحق ومثلتا رشدي إبراهيم، 
يف  النشء  مع  بدأها  قد  فهو  اإلبداع،  رحلة  بدأ  حينم  فهو  لذا 
اإلعدادية  باملرحلتني  املدريس  للمرسح  فأخرج  األوىل،  املرحلة 

والثانوية.
رحبة  كانت  التي  واملناهج  التعليمت  أرس  من  وخروجا  ثم، 
آنذاك، قرر أن يؤسس فرقة مرسحية جديدة، تتفق مع ما يراه 
الوجود  لها  كان  سياسية  وميول  اجتمعية  قيم  من  ترشبه  وما 
الكامن يف نفسه ثم تبلورت أثناء فرتة الدراسة بالخارج، فأسس 
أعمال  وقدم  بورسعيد،  شباب  مبركز  املرصي(  )املرسح  فرقة 
القرية،  يدخلون  امللوك  مثل:  والفني  الفكري  اتجاهه  وضحت 
والقضية، وقطة بسبع ترواح، وأدهم الرشقاوي، وبنظرة بسيطة 
لألعمل التي قدمها ستجد أنها كل أعمله مؤيدة لفكرة الثورة 
والتحرر مغلفة بفكرة املساواة يف الحقوق والواجبات، وكان هذا 
هو الخط الذي مل يِحد عنه يف احتياراته فيم بعد، ولذا تنوعت 
عند  ورصيح  وواضح  جريء  تارة  فهو  إبراهيم،  لرشدي  النظرة 
للثورة  الشغب والداعني  البعض، وعند اآلخرين كان من مثريي 

وانتزاع الحقوق.
بدأ  وأيضا  نشأتها،  منذ  الجمهريية  الثقافة  فرق  به  واستعانت 

املراحل األوىل حيث عمل كمساعد مع محمد سامل وماهر  من 

من  بدأ  الفرق،  لتلك  هو  أخرج  ذلك  بعد  ثم  الحميد،  عبد 

بورسعيد ثم انترش يف فرق الصعيد والدلتا، يعلم الحب واملرسح 

فهو وفكرة  البعض،  أسلوبه عنيفا من جانب  بدا  والثورة، مهم 

الثورة كانا توأما ملتصقا ال ميكن فصله، ثم استمر بعد ذلك من 

الشباب، فعمل مع جامعة قناة السيس بعد إنشائها وعمل مع 

فرق نوادي املرسح مجاورا العظمء من أبناء بلدته الذين رحلوا 

أيضا يف صمت.

إبراهيم وقيمته من املمكن أن يأخذ حيزا  الحديث عن رشدي 

ال يتسع له هذا الصدد، ولكن فقط ميكن أن نشري لعدد الجوائز 

التي نالها، ومن املمكن أن نقول إن عدد تالميذه من املتحققني 

خاصة  الكثري  عىل  يزيد  اآلن  األضواء  عدسات  تحت  الذين هم 

ممن كانت نشأتهم األوىل يف بورسعيد أو املطرية أو الفرق التي 

زارها مخرجا، بل إن رشدي إبراهيم كانت له سابقة لو مل يحاول 

لسمحت  البعض  أمام  ذكرت  ولو  السبل،  بكل  نسيانها  البعض 

إجالال  له  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  فعاليات  تقف  أن 

اإلنجاز  صاحب  كان  إبراهيم  رشدي  أي  فهو  األوىل،  دوراته  يف 

األول لفرق الثقافة الجمهريية يف متثيل مرص باملحافل املرسحية 

يف  بورسعيد  لفرقة  يوسف(  )حلم  عرض  قدم  حيث  الخارجية، 

األول  املركز  بفولفو جراد؛ وحصل عىل  العاملي  مهرجان املرسح 

مل  وحتى  اآلن،  حتى  تتكرر  مل  أنها  أعتقد  سابقة  لتكون  وقتها، 

تستغل جيدا ال من جانبه وال من جانب الجهة املنتجة.

مبدعي  من  كسابقيه  إبراهيم  رشدي  أن  نتيجة  أمام  ولكننا 

املهرجان  فعاليات  بدء  قبل  ما  اختاروا  أنهم  يبدون  األقاليم 

القومي للمرسح املرصي، وقتا للرحيل عن الدنيا، ليكون الرحيل 

من  له  تعرضوا  الذين  والتهميش  النكران  عىل  احتجاج  مبثابة 

جانب الهيئة الرسمية ومن جانب بعض التالميذ الذين يغضبهم 

فكرة إيضاح أنهم يف وقت ما كانوا صغارا أمام فنان كبري يقطن 

أقاليم مرص.

مجدي الحمزاوي
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الطقسي المسرح  عميد 
إبراهيم رشدي  ورحل 

عبد  إبراهيم  رشدي  العمالق:  البورسعيدي  واملخرج  املمثل  إنه 
عرش  السادس  يف  بورسعيد،  البحر  حارضة  يف  املولود  الرحيم، 
وألف  وتسعمئة  وأربعني  خمسة  عام  أبريل،  نيسان  شهر  من 
يكون همسا،  أن  يجب  عنه  الحديث  متفرد،  فني  رمز  للميالد. 
لتأدية  الراقصني  يدرب  الذي  الفرعوين،  بالكاهن  أشبه  كان 
إىل  مبكرا(  )انتباها  إبراهيم  انتبه رشدي  مهيب،  فرعوين  طقس 
أهمية الطقس يف املرسح؛ فاملرسح عنده إيجاز خالق لبدايات 
الدرامية بدأت يف  األنواع  القول إن جميع  نشأة األرض، وميكن 
يعلمون  املرسحي  بالفن  املشتغلني  وجميع  ديني،  صورة طقس 
أن نشأة املرسح والدراما مبرص وبالد اإلغريق، بدأت بالطقوس 
العباد  قبل  من  لإلله/ديونيسوس،  قدمت  التي  الدينية، 
ابحث  و.الساتريية.  الديرثامبية  باألناشيد  يعرف  مبا  والعابدات، 
ماري  ألنطونني  وقرينه(  (املرسح  كتاب  يف  إبراهيم  رشدي  عن 
آرتو، الذي طور املرسح الطقيس، وخصوصا طقوس جزيرة بايل، 
إىل نظرية (مرسح القسوة(، وتتلخص فلسفة آرتو، يف أن املدنية 
لإلنسان،  الروحية  تدمري”الطاقة  يف  الرئييس،  السبب  كانت 
لن  اإلنسان  إنسانية  وأن  النقية،  الخالصة  العاطفة  عن  فابتعد 
البدائية  وعواطفه  الفطرية،  لرغباته  العنان  بإطالق  إال  تتحقق 

الخشنة، مثل: الخوف، والحب، والحنني، والشهوات.
حصار  من  يتخلص  أن  ذاته  استعادة  يريد  الذي  اإلنسان  وعىل 
مثل  نظريته  فحوى  تبع  من  وكذا  آرتو  ووجد  الخانق،  املدنية 
قطة  مثل:  خالدة،  روائع  يف  إبراهيم،  رشدي  القدير  الفنان 
إسمعيل،  لبهيج  يوسف  وحلم  الدويري،  لرأفت  تراوح  بسبع 
الوسيلة  إنه  إذ  له،  مالذا  الطقيس  االحتفايل  املرسح  يف  أقصد 
فطرته،  خاللها  من  يسرتد  أن  لإلنسان  ميكن  التي  الوحيدة، 
التي قهر بها اإلنسان القديم مخاوفه وتعرف عىل عامله، حيث 
ترجم من خالل هذه الطقوس مفاهيم: املوت، الحياة، والحب، 

والكراهية، والخوف، والجنس.
بدبلومة  مشفوعا  املعلمني،  دبلوم  عىل  إبراهيم  رشدي  حصل 
روسيا،  بفولفوجراد  املرسح  معهد  من  املرسحي،  اإلخراج  يف 
يف  واشرتك  املرسحية،  للرتبية  موجها  والتعليم  بالرتبية  وعمل 
املرسحية  الرتبية  خاصة  االسرتاتيجية؛  والخطط  الربامج  وضع 
مبحافظة بورسعيد، أخرج أعمال مرسحية تعترب من العالمات يف 
املرسح املدريس (مبرحلتي اإلعدادي والثانوي)، كم أنه قد أخرج 
للفرق  وأخرج  السويس،  قناة  جامعة  لفرق  طليعية  مرسحيات 
املرصي(  املرسح  (فرقة  وكون  والرياضة،  بالشباب  املرسحية 
مرسحيات  املذكورة  للفرقة  أخرج  ولقد  بورسعيد،  شباب  مبركز 
وأدهم  القرية،  يدخلون  وامللوك  املمر،  أغنية عىل  ومنها:  عدة، 
الرشقاوي، وقطة بسبع ترواح، والقضية. ولقد أخرج احتفاليات 
منذ  الجمهريية  الثقافة  يف  وعمل  الطالئع،  ملركز  ومرسحيات 
الستينات: ممثال، ثم مساعدا لإلخراج مع املخرجني: محمد سامل، 
لألقاليم،  عرش  الرابع  املهرجان  يف  واشرتك  الحميد.  عبد  وماهر 
يف  الثالث  املركز  عىل  وحصل  القومية،  أسيوط  لفرقة  مخرجا 

املهرجان بعرض (قطة بسبع ترواح(، واشرتك بعرض (عيل جناح 
للفرق  الرشقية  مهرجان  يف  وذلك  بورسعيد،  لفرقة  التربيزي( 
مهرجان  يف  أسيوط،  لقومية  عنرت(  (يا  بعرض  واشرتك  املتميزة، 
لفرقة  الدرافيل  بعرض  واشرتك  السامر،  مبرسح  املتميزة  الفرق 
بورسعيد القومية طوال شهر رمضان املعظم عىل خشبة املرسح 
املهرجان  يف  اشرتك  قد  أنه  كم  رشدي(  (فاطمة  باملنيل  العائم 
(حلم  بعرض  واشرتك  التجريب  املرسحي  واملهرجان  العريب 
بفولفوجراد  العاملي  باملهرجان  القومية  بورسعيد  لفرقة  يوسف( 
روسيا وحصل عىل املركز األول من بني الدول املشاركة، وحصل 
بعرض  األقاليم  لفرق  العريش  مهرجان  يف  األول  املركز  عىل 
هاملت يستيقظ متأخرا لفرقة أسيوط (وقد حجب وقتها املركز 
) مرسحية  املركزية  للفرقة  قدم  قد  أنه  كم  والثالث(  الثاين 

عندما يأيت الرجل للمرأة( التي عرضت مبسارح القاهرة وجابت 
بعرض  األول  املركز  عىل  حصل  قد  أنه  كم  مرص.  محافظات 

ببورسعيد،  األقاليم  مبهرجان  بورسعيد  لفرقة  النيل(  )خيول 

العائم  باملرسح  املحافظات  لفرق  الثاين  املركز  عىل  وحصل 

بالجيزة بعرض (الطوفان( لفرقة بورسعيد. حصل رشدي إبراهيم 

التذكارية من  التقدير وامليداليات  عىل عدد هائل من شهادات 

العامة  الهيئة  ومن  الثقافة،  وزير  رضوان  الحميد  عبد  السيد 

بورسعيد.  ومحافظة  ببورسعيد،  املرسح  ونادي  الثقافة،  لقصور 

الحليم  عبد  محمد  اللواء  أسيوط،  محافظ  من  كرم  قد  أنه  كم 

من:  باملحافظة،  املرسحية  الحركة  إحياء  يف  به  أسهم  ملا  موىس؛ 

قد  أنه  املرسحي. كم  اإلخراج  للفرقة، وورش  وتجريب  ندوات، 

حصل عىل منحة دراسية باالتحاد السوفيايت عام واحد وتسعني 

اللواء (سامي خضري( محافظ  للميالد. ورشحه  وتسعمئة وألف 

الفن املرسحي. رشدي  له يف مضمر  السابق مستشارا  بورسعيد 

إبراهيم عالمة مرسحية مرصية.. ملهمة!

أحمد يوسف عزت
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30 ]نوافذ

حياتنا  في  البارزة  العالمات  إحدى  هو  عالم  أحمد  القدير  الفنان 
قدير  ممثل  فهو  العشرين،  القرن  من  األول  النصف  خالل  الفنية 
الفنية. وهو  القنوات  بجميع  اإلبداعات  بكثري من  الفنية  أثرى حياتنا 
بمحافظة  »قليوب«  بمدينة   1899 عام  يوليو   20 مواليد  من 
إلى طبقة  ينتمي  ولذا فهو  يعمل عمدة،  والده  القليوبية، وكان 

األعيان.

عالم أحمد 
األعيان ابن 

العلبة، لتكون هي املستند املطلوب الذي يبحث عنه »يوسف وهبي«، وأثناء 
التظاهر  منه  وطلب  حدث،  مبا  وهبي  يوسف  للفنان  همس  الرضب  مشهد 
الخطة ومر املشهد بسالم  السجائر هي املحفظة، وبالفعل نجحت  بأن علبة 

ومل يلحظ الجمهور ما دار بينهام.
فقد  التمثيل  بجانب  فنية  أنشطة  بعدة  قيامه  الفني  له يف رصيده  ويحسب 
عمل فرتة محررا فنيا مبجلة »املرسح« خالل الفرتة 1927 - 1925((، كام قام 
بإصدار مجلة »الفنون« عام1928  ولكنه مل يستمر طويال يف إصدارها، كذلك 
شارك يف تأسيس أول نقابة للممثلني )املهن التمثيلية( عام 1926، كام أنتخب 
نقيبا لها عام1954 . وقام أيضا بتأسيس فرقة مرسحية عام 1927، وكذلك قام 

بافتتاح معهد للتمثيل عام1933  ولكن لألسف فإن مرشوعه مل ينجح.
املايض  القرن  عرشينات  منذ  إليهم  أسند  الذين  الكبار  الفنانني  أحد  وهو 
وذلك  العليا،  واملعاهد  الثانوية  باملدارس  والتمثيل  اإللقاء  ماديت  تدريس 
باإلضافة إىل اإلرشاف عىل فرقها وإخراج عروضها، إىل جانب كل من األساتذة: 
مدربا  عمل  كام  نشاطي،  فتوح  طليامت،  زيك  عيد،  عزيز  أبيض،  جورج 
للتمثيل يف كل من جامعتي: القاهرة واإلسكندرية، وأيضا مستشارا للمرسح 
الهيئة  أو  الجامهريية  )الثقافة  اإلقليمي  واملرسح  الحرة،  الثقافة  بجامعة 
العامة لقصور الثقافة حاليا(. وذلك بخالف مشاركته كمحارض - من الخارج - 

باملعهد »العايل للفنون املرسحية«.
كانت أول مشاركاته السينامئية بفيلم »بنت النيل« عام1929  بطولة عزيزة 
أمري وإخراج عمر صفي، يف حني كانت آخر مشاركاته بفيلم »عواطف« عام 
اإلمام. وقد ضعته  1958، بطولة هند رستم ومحسن رسحان وإخراج حسن 
السينام غالبا يف دور الرجل األرستقراطي الرثي القايس القلب، كام يف أفالم: 
»أنا بنت مني«، »رد قلبي«، و»قلوب العذارى«. وتضم قامئة أفالمه مجموعة 
من األفالم املهمة من بينها: )الغندورة( مع منرية املهدية، )أنشودة الراديو( 
)يوم سعيد( يف دور  كلثوم،  أم  الرشق  نادرة، )وداد( مع كوكب  املطربة  مع 
قيس بصوت املوسيقار محمد عبد الوهاب، )السيد البدوي( مع كوكا وعباس 
بن  )خالد  الباشا،  دور  يف  قلبي(  أمري،)رد  عزيزة  مع  النيل(  )بنت  فارس، 

الوليد(ومع حسني صدقي.
الفنان  بها هذا  أثرى  التي  واملتميزة  الكثرية  املساهامت  هذا وميكن تصنيف 
(املرسح،  الفنية  القنوات  اختالف  مراعاة  مع  الفنية  القنوات  جميع  القدير 

السينام، اإلذاعة( والتتابع التاريخي كام ييل:

املرسح  خالل  من  الثانوية  دراسته  مرحلة  أثناء  التمثيل  لفن  هوايته  بدأت 
املدريس، وذلك بفضل أستاذه املرسحي القدير محمد عبد الرحيم )أحد مؤسيس 
تلك  من  مرسحية  نوادي  عدة  إىل  انضم  والسينام”(.  التمثيل  “أنصار  جمعية 
مثل  العرشين  القرن  من  الثاين  العقد  يف  وانترشت  تألفت  التي  الفنية  النوادي 
النجم  جمعية  و»نادي  التمثيل«،  زهرة  جمعية  و»نادي  الكتبخانة«،  »نادي 
مبعهد   1916 عام  التحق  بالدراسة  موهبته  صقل  بأهمية  وإلميانه  األبيض«. 
العزيز حمدي. بدأ حياته  الذي كان يديره مؤسسه املمثل عبد  التمثيل األهيل 
موظفا يف وزارة الحقانية )العدل(، ولكنه استقال ليتفرغ للفن، وعمل يف بداية 
الذين  تالميذه  بني  من  وكان  الثانوية،  باملدارس  املرسحية  للفرق  مخرجا  حياته 

اكتشف موهبتهم الفنان الشاب فاخر فاخر.
الرغم من معارضة  الرحمن رشدي«، وذلك عىل  بفرقة »عبد  التحق عام 1917 
عند  »رمسيس«  فرقة  إىل  ذلك  بعد  انضم  له.  ومقاطعتها  بالفن  لعمله  أرسته 
يف  األول  الفتى  أدوار  بتجسيد  الفرتة  تلك  خالل  واشتهر   ،1923 عام  تأسيسها 
املرسح، وقد استقال من الفرقة عام 1929 لينضم إىل فرقة »فاطمة رشدي«، ثم 
عاد إليها مرة أخرى عام 1933. وعند تكوين »اتحاد املمثلني« عام 1934 انضم 
أشهر  ستة  من  أكرث  االستمرار  يستطع  مل  التكوين  فإن هذا  لألسف  ولكن  إليه، 
فقط. وعند تأسيس الفرقة »القومية« عام 1935 كان من أوائل املنضمني إليها، 
املرصية  واملوسيقى  للتمثيل  )املرصية  مراحلها  بها خالل جميع  عضوا  وقد ظل 

الحديثة املرسح القومي(.
من أشهر أدواره عىل املرسح: أحمس مبرسحية »مرص الخالدة«، يوسف مبرسحية 
شداد  بن  عنرتة  خمر«،  »اليوم  مرسحية  يف  القيس  أمرؤ  الصديق«،  »يوسف 
»شهريار«،  ومرسحية  شهرزاد«  »رس  شهريار مبرسحية  عنرت«،  »حبوب  مبرسحية 
»دموع  السيد مبرسحية  دور  القومي  املرسح  بفرقة  املرسحية  أدواره  آخر  وكان 

إبليس« عام 1957.
بينها:  ومن  الشعرية  باملرسحيات  البطولة  بأدوار  متيز  املرسحية  مسريته  وخالل 
أنطونيو مبرسحية »مرصع كليوباترة«، قيس مبرسحية »مجنون ليىل«، عز  مارك 
الدين أيبك مبرسحية »شجرة الدر«، جعفر الربميك مبرسحية »العباسة«، شهريار 
مبرسحية  أرمان  بينها:  ومن  العاملية  باملرسحيات  وكذلك  »شهريار«،  مبرسحية 
مرسحية  يف  هيثكليف  فيلد«،  كوبر  »ديفيد  يف  كريكل  مسرت  الكاميليا«،  »غاة 

»مرتفعات وذرينج«، عزرائيل يف مرسحية »املوت يأخذ أجازة«.
األدوار  أداء  يف  املرسحيني  من  جيله  أبناء  عن  عالم  أحمد  الفنان  متيز  وقد 
العاطفية كدور قيس مبرسحية »مجنون ليىل« والذي يعد أهم أدواره، كام متيز 
أيضا يف أداء املرسحيات الشعرية وخصوصا مبرسحيات كل من الشاعرين أحمد 
شوقي وعزيز أباظة، كذلك نجح يف أداء بعض األدوار الكوميدية والفارس كام يف 
مرسحيات: بسالمته بيصطاد، زوج أمريكاين، سلك مقطوع، غلطة طبية وغريها. 
وقد وصفه املخرج القدير فتوح نشاطي حينام شهده يف فرتة مبكرة وبالتحديد 
بقوله:  النميمة«  »مدرسة  عرض  يف  رشدي«  الرحمن  »عبد  بفرقة   1919 عام 
)اسرتعى انتباهي شاب أنيق فارع القوام يتحدث يف يرس ويخطو عىل املرسح يف 
رشاقة، جميل الصورة، رخيم الصوت واضح النربات، وقد توافر له ذلك الحضور 

الحي الذي يتحدث عنه أهل الفن كدليل قاطع عىل النبوغ(.
التي  التمثيلية  الفنون  أكرث  من  يعد  املرسحي  التمثيل  أن  بالذكر  وجدير  هذا 
إىل  يحتاج  املواقف  ارتجال  فإن  ولذلك  حارض،  وذهن  عال  تركيز  إىل  تحتاج 
العمالق  املمثل  لدى  توافر  ما  وهو  إىل حظ سعيد،  وأيضا  فائقة  متثيلية  مهارة 
التحق  عندما  أنه  املثال  سبيل  عىل  بينها  ومن  مواقف،  عدة  خالل  عالم  أحمد 
األعامل  من  الكثري  معا  قدما  وهبي،  يوسف  الفنان  ملؤسسها  »رمسيس«  بفرقة 
»أحمد عالم«  دور  كان  للطرفني، حيث  وقع موقف محرج  مرة  وذات  املميزة، 
يقتيض أن يحتفظ بحافظة نقود بها مستند يف جيب البدلة، حتى يقوم »يوسف 
الليلة  تلك  ويف  املستند،  بها  التي  املحفظة  هذه  عىل  للحصول  برضبه  وهبي« 
نىس متاما مدير املرسح أن يسلمه املحفظة، كام نىس هو أيضا أن يطلبها. ومل 
يتذكر »عالم« ذلك سوى قبل مشهد الرضب بدقائق قليلة، وكان من املستحيل 
أن يغادر خشبة املرسح، فأنقذه من هذا املأزق أنه كان يحتفظ بعلبة سجائر 
داخل  ووضعها  طواها  ورقة  والتقط  محتوياتها  من  بتفريغها  سارع  معدنية 

عمرو دوارة
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31 نوافذ] [[
الراديو، وداد )1936(،  أنشودة  الغندورة )1935(،  النيل )1929(،  بنت  أهمها: 

اليوم )1943(،  الدنيا )1942(، قضية  السالح )1940(، خفايا  يوم سعيد، تحت 

املايض املجهول، املوسيقار، شمعة تحرتق )1946(، شادية الوادي، غروب، هدية 

)1947(، الحلقة املفقودة، املستقبل املجهول، نحو املجد، فتح مرص، عاشت يف 

أيام  مني،  بنت  أنا   ،)1949( هامئة  أرواح  ولدي،   ،)1948( ينام  ال  رجل  الظالم، 

الوالدين، جنة ونار )1952(،  الربيع )1951(، غضب  شبايب )1950(، عاصفة يف 

الله معنا،  الليل،  بنات  املجرم )1954(،  إرحم دموعي،  البدوي )1953(،  السيد 

ثورة املدينة )1955(، املجد، رد قلبي )1957(، خالد بن الوليد، قلوب العذارى، 

مع األيام، عواطف )1958(.

كبار  من  نخبة  مع  تعاونه  السابقة  األفالم  مجموعة  رصد  خالل  من  ويذكر 

املخرجني الذي ميثلون أكرث من جيل ومن بينهم األساتذة: فريتز كرامب، توليو 

إبراهيم الما،  بدرخان،  أحمد  فولبي، كامل سليم، محمد كريم،  ماريو  كاريني، 

يوسف وهبي، عمر وصفي، السيد بدير، حسني فوزي، أحمد كامل مريس، أحمد 

السيد  صدقي،  حسني  رفلة،  حلمي  الفقار،  ذو  الدين  عز  بركات،  هرني  سامل، 

زيادة، فؤاد الجزايريل، كامل بركات، عبد الله بركات، كامل عطية، حسن اإلمام، 

محمود ذو الفقار، أحمد ضياء الدين، بهاء الدين رشف، جامل مدكور.

اإلذاعية األعمال  أهم  ثالثا: 
شارك الفنان أحمد عالم - الذي كان يتمتع بصوت مرسحي معرب ومتميز - خالل 

مسريته الفنية بعدد كبري من السهرات والربامج املسلسالت اإلذاعية، خاصة وأن 

مجموعة الخربات الفنية الكبرية التي متتع بها قد أكسبته كيفية األداء الدرامي 

الصويت ومهارات التلوين والتعبري أمام ميكرفون اإلذاعة، فتألق يف أداء عدد كبري 

باللغة  أو  العامية  باللهجة  سواء  اإلذاعية  والربامج  والسهرات  املسلسالت  من 

أننا نفتقد  التمثيل بها. ولكن لألسف الشديد  التي كان يجيد  الفصحى  العربية 

لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لألعامل اإلذاعية، وبالتايل يصعب حرص 

اإلذاعة  إثراء  يف  ساهم  والذي  القدير،  الفنان  لهذا  اإلذاعية  املشاركات  جميع 

املرصية ببعض برامج املنوعات واألعامل الدرامية عىل مدار مايقرب من أربعني 

بسكاوييس   ،13 رقم  الخطة  التالية:  والتمثيليات  املسلسالت  بينها  ومن  عاما 

مسافر ليه؟ مذكرات املرحوم.

بعدما  تدريجيا  يفقده  وبدأ  املايض ضعف برصه  القرن  أواخر خمسينات  ومنذ 

أصيبت عيناه بانفصال شبيك مام منعه من الوقوف عىل املرسح، وأجرى عملية 

يف  متاما  برصه  فقد  حتى  عاودته  اآلالم  لكن  بأملانيا،  عالجه  أكمل  كام  جراحية 

أواخر أيامه. وقد رحل عن عاملنا يف2  سبتمرب عام 1962.

يف  املسيح«  »السيد  شخصية  بتجسيد  قام  عالم  أحمد  الفنان  أن  بالذكر  جدير 

وآالم  »حياة  باسم  املسيح  السيد  حياة  عن  وعريب  مرصي  سيناميئ  عمل  أول 

قام  النادر  الفيلم  وهذا  عام1938  يف  االزهر  شيخ  مبوافقة  املسيح«  السيد 

عبيد،  انطوان  األب  السيناريو  له  وكتب  الجواد،  عبد  محمد  الفنان  بإخراجه 

وتحميضه  طبعه  تم  والفيلم  حسني،  طه  الدكتور  العريب  األدب  عميد  وراجعه 

مبعامل واستوديوهات األهرام املرصية، ونال يف ذلك الوقت استحسان الكنيسة 

من  بأنه  وقتها  النقاد  ووصفه  مرص.  وفناين  مثقفي  كبار  من  ونخبة  واألقباط 

أبطاله أحمد عالم، عزيزة  الرائدة يف مرص، وأنه سيخلد أسامء  العبقرية  األفالم 

حلمي، سميحة أيوب، سعد أردش، توفيق الدقن، عبد العليم خطاب، استيفان 

وإن  السبعينات،  يف  للفيلم  األصلية  النسخ  حرق  تم  فقد  ولألسف  روستي، 

ظهرت منه نسخة بعد ذلك.

التكريم  الرثية ببعض مظاهر  اإلبداعية  املنطقي أن تتوج تلك املسرية  كان من 

والحصول عىل الجوائز، ومن بينها فوزه بالجائزة األوىل للدراما يف املسابقة التي 

نظمتها وزارة شغال عام 1926، وكذلك حصوله عىل وسام »العلوم والفنون من 

الدرجة األوىل« عام 1960 يف عيد العلم الثاين.

المسرحية األعمال  أهم  أوال: 
أمىض الفنان القدير أحمد عالم ما يقرب من خمسة وأربعني عاما يف خدمة 
املرسحية  الفرق  من  عدد  يف  البطولة  دور  وبأداء  بالتمثيل  وشارك  املرسح، 
أبيض«،  »جورج  رسي«،  »عمر  رشدي«،  الرحمن  »عبد  فرق:  بينها  ومن 
»أوالد عكاشة«، »رمسيس«، »الريحاين«، »فاطمة رشدي«، »اتحاد املمثلني«، 
ظل  قد  أنه  إال  والسينام  اإلذاعة  من  بكل  أعامله  متيز  ورغم  و»القومية«. 
بعدد  مشاركاته  فاستمرت  األسايس،  وملعبه  األول  عشقه  للمرسح  مخلصا 
كبري من الفرق سواء بفرق الدولة أو الفرق الخاصة، وميكن تصنيف مشاركاته 

املرسحية طبقا للتتابع التاريخي ولنوعية الفرق كام ييل:
القفص  يف  عصفور  توسكا،  املرشقة،  الشمس  رشدي«:  الرحمن  »عبد   -  

)1918(، مدرسة النميمة )1919(.
زعيم  عاطفتني،  تنازع  الرشف،  تنازع  الوطنية،  الواجب،  رسي«:  »عمر   -  

الشعب، سيف بن ذي يزن، عفرية، ابن صالح الدين، التاج )1921(.
انتقام  الرشف،  الكاميليا،  غادة  األنس،  لوكاندة  املجنون،  »رمسيس«:   -  
 ،)1923( الدم  الفليسوف،  الحالق  وعمر،  الرحمن  عبد  ناتاشا،  املهراجا، 
بريوال،  دي  املركيز  مومنارتر،  املهراجا،  انتقام  الذهب،  الجبار،  االستعباد، 
العبيد،  تحرير  البرئ،  املبادئ،  األزرق،  القناع  الطاغية،   ،)1924( راسبوتني 
 ،)1925( وكليوباترة  أنطونيو  عطيل،  اللطافة،  أستاذ  املقامر،  حياة  املليونري، 
تحت العلم، التهديد، الجاه املزيف، الحقد، الذئاب، النزوات، نائب رغم أنفه، 
وراء الهماليا، الكونت دي مونت كريستو، توسكا، سيزار دي بورجيا )1926(، 
إرسائيل،  الرشك،  البلياتشو،  الستار،  وراء  من  القاتل،  الربكان،  األخوين،  دم 
الدر، كل يشء  الزعيم، شجرة  يوليوس قيرص )1927(،  الصغري،  توسيكا، جاك 
سقا،  باجي   ،)1928( بول  قيرص  الوحش،  غرام  ليون،  بريد  الحرية،  هادئ، 

مارجريت دي بورجينا )1929(، قمبيز )1933(، جوهرة يف الوحل )1946(.
 - »الريحاين«: الرشك، حبوب عنرت، مرايت يف الجهادية )1926(.

 - »فاطمة رشدي«: العاصفة، العواصف )1929(، الشيطانة، الجبارة، بسالمته 
مجنون  فجر،  البعث،  الصديق،  يوسف  زيتون،   667 الشعور،  ذات  بيصطاد، 

ليىل، الحب املحرم )1930(، آنا كارنينا )1931(.
فتاة  بلقيس،  الوالدة  املستهرتة،  القصاص،  العصامي،  املمثلني«:  »اتحاد   -  

شنغهاي، لوسيد، اإلسكندر األكرب )1934(.
 - »املرسح القومي«: الفاكهة املحرمة، أندروماك )1936(، اليتيمة )1937(، 
الخالدة  مرص  ليىل،  مجنون  الحب،  كرنفال  املعجزات،  طبيب  العواطف، 
 ،)1940( الذهب  عبيد  املهرج،   ،)1939( إسبانيا  سامء  تحت   ،)1938(
النائب العام، األستاذ كلينوف )1941(، سلك مقطوع، بيت الزوجية، الوطن 
)1942(، قيس ولبنى، غادة الكاميليا )1943(، املوت يف أجازة، بناقص واحد، 
أورشليم،  ومملكة  الدين  صالح  الحريم،  ظالل  يف   ،)1946( الخالدة  حواء 
غلطة  الدر،  شجرة   ،)1949( األلداء  أصدقاؤنا  خمر،  اليوم   ،)1947( النارص 
طبية، غرام لص )1950(، زوج أمريكاين )1951(، نبي الوطنية، صدور جريحة 
خفايا   ،)1954( الفقراء  أوالد   ،)1953( امللك  مضحك  شهرزاد،  رس   ،)1952(

القاهرة، شهريار )1955(، الغرية )1956(، دموع إبليس )1957(.
 - »املرسح الحديث«: الرجل والطريق )1963(

من  كبري  عدد  مع  تعاونه  بها  شارك  التي  املرسحيات  قامئة  من  ويتضح  هذا 
عيد،  عزيز  الفنانني:  من  كل  مقدمتهم  ويف  اإلخراج  مجال  يف  املبدعني  كبار 
رشدي،  فاطمة  الريحاين،  نجيب  طليامت،  زيك  وهبي،  يوسف  أبيض،  جورج 
عمر رسي، فتوح نشاطي، املخرج الفرنيس فالندر، عمر وصفي، عمر جميعي، 

رساج منري، منيس فهمي، محمود رشيف.
وذلك بخالف إسهاماته أيضا يف مجال اإلخراج لفرقة »املرسح القومي« حيث 
الخاص  سكرتريها   ،)1938( ليىل  مجنون  هي:  مرسحيات  ثالث  بإخراج  قام 
»األول  مرسحية  وإعداد  برتجمة  قام  كام   .)1951( األمهات  قلوب   ،)1945(

واألخري« للفرقة القومية عام1941.

السينمائية األعمال  أهم  ثانيا: 
من  فيلام  أربعني  للسينام  عالم  أحمد  الفنان  قدم  املرسحي  تألقه  بجانب 

 فواصل

إبراهيم الحسينى

ELHoosiny @ Hotmail com

المدينة فضاء 
مجردة  بنايات  وال  حجرا  ليست  العلمي  مبفهومها  املدينة   
وكل  األول،  باملقام  برش  هي  وإمنا  فارغ،  فضاء  مجرد  وال 
املسئولون  البرش،  هؤالء  تخدم  ليك  وجدت  األخرى  األشياء 
استثاء  دون  ومن  كلهم  الحكومية  وبناياتهم  التنفيذيون 
هو  ما  بكل  املدينة  فضاء  ميتيلء  أن  أجل  من  معا  يعملون 
مدين وعرصي ومنظم، ال أحد ميكنه الخروج عام تقرره فكرة 
املدينة وال قوانينها املنظمة لها، لكن أن يحدث العكس بأن 
تصبح املباين والطرق واللوائح هي األصل ويصبح البرش هم 

مجرد أشياء ال قيمة لها، فهذا ما يدعو لوقفه.
 قضيت منذ أسبوعني عرشة أيام يف قريتي الصغرية »نبتيت« 
أصله  واالسم  كيلومرتا،   60 نحو  القاهرة  عن  تبعد  التي 
إن  جيل،  عن  جيال  املتناقلة  األساطري  عرب  ويقال  فرعوين 
القرية تسبح فوق كنوز فرعونية كثرية، وهو ما دعا البعض 
للحفر داخل منازلهم بحثا عن الكنوز املخبأة وهو ما عرض 
تجد  فأنت  لذا  الوهم،  عن  البحث  أجل  من  للموت  البرش 
ستة  حفر  بعد  استطاع  فالنا  أن  لك  يؤكدون  منهم  الكثري 
وبعد  آثارا،  يجد  أن  منزله،  داخل  األرض  تحت سطح  أمتار 
أن باعها أخفى املاليني ليك ال يفتضح أمره، كل من يحكون 
يؤكدون أنهم سمعوا لكن ال يوجد من بينهم من رأى مرأى 
بنظام  تعمل  واملحليات  املدينة  ومجلس  الرشطة  العني، 
قد  جديدة  ملفات  لفتح  وليس  الخانات  لتسديد  روتيني 

يصعب عليها التعامل معها، إنهم ينشغلون بأشياء أخرى.
ال  والحوار  التمدن  ثقافة  ولنرش  للتوعية  يحتاج  األمر   
أنهم  رغم   - بالكامل  البرش  لدى  يبدأ  لن  واألمر  الخوف، 
الوقت  طوال  بحاجة  فهم   - الفوىض  عن  مسئولون  أيضا 
لها  التابع  واملركز  فالقرية  الطرق،  لهم  وينري  يساعدهم  ملن 
بعض  رغم  الخدمات  يف  فقر  من  يعانون  السوق«  »مشتول 
اللواء  برئاسة  املدينة  مجلس  رئاسة  بها  تقوم  التي  الجهود 
أسامة عايش الذي مل يتسلم منصبه إال من شهر واحد، لكن 
روتينية  يقع تحت ضغط حالة  مكتبه  زرته يف  الذي  الرجل 
كبرية من إمضاءات ال حرص لها وشكاوى ال تنتهي وإجازات 
وخطوط سري للموظفني ومقابالت لبعض سكان املركز ممن 
لديهم شكاوى، لكن يوجد البعض اآلخر من الناس يستغلون 

هذه الزيارات ليبينوا لبعض ذويهم بأنهم مراكز قوى.
 حالة تشبه نصوص يوجني يونيسكو، الكل يدور داخل فلك 
الكنز  عن  بحثا  يحفر  الكل  الجميع،  سقط  لو  حتى  الذات 
ممنيا نفسه بالحصول عليه، الكل يتآمر يف صمت، اللغة كام 
للتواصل  العبث مل تعد تحمل معناها، وال وجود  يف مرسح 

الحقيقي بني الناس، واألخطاء تتكرر بال ملل.
املياه  تحريك  ميكنه  وإداري  ثقايف  حراك  وجود  يف  األمل 
بالشوارع  املكتظ  املدينة  فضاء  استبدال  ميكنه  الراكدة، 
املتكرسة، والبنايات املتصدعة، والعشوائية املفرطة يف أشياء 
ما  والثقافة واالستنارة  الوعي  به من  إنساين  كثرية إىل فضاء 
النظام  عىل  الحفاظ  قبل  حيواتهم  وعىل  البرش  عىل  يحافظ 
أن  إداريا  مجمعا  نبني  ليك  لنا  يصح  فال  اإلداري،  والروتني 
نهدم بيتا مجاورا له، كام ال يصح أن يستغل البعض مقابلة 
نفوذ  كأصحاب  أنفسهم  تنصيب  يف  املسئولني  أحد  مع  لهم 
ويبدأ يف استغالل من حوله، أو أن يزعم أحدهم كذبا بأنه 
قوامها  بأكملها  لقرية  الوحيد  واملمثل  الرسمي  املتحدث 

ثالثني ألف نسمة.
الحضارة،  وصناع  التمدن  رمز  أنهم  املفرتض  من  البرش 
مببانيها  وليس  وبتحرضها  بناسها  وتعشق  تعرف  والبالد 
تنفض  أن  نأمل  القوادم،  يف  خريا  نأمل  لذا  وبريوقراطيتها، 
العبث وتستبدل  بتشابهاتها مع مرسح  املدينة  عبثية فضاء 

مبا هو أكرث تحرضا وحفاظا عىل أرواح البرش.. ولنا عودة.



    

مئات  يستحق  كبري،  عنوان  واملرسح  يوليو  ثورة 

ما  حدود  عند  فقط  تقف  ال  فالعالقة  الصفحات، 

أو  األكادميية  إنشاء  عرب  سواء  للمرسح  الثورة  قدمته 

البعثات الخارجية أو استقدام األساتذة من الخارج أو 

املرسحيون  استقبل  كيف  إىل  أيضا  ميتد  لكنه  غريها، 

كام  ذلك،  عن  عربوا  وكيف  الجيش  حركة  املرصيون 

عن  آنذاك(  )الشاب  املرسح  عرب  بكيف  أيضا  يتصل 

تاريخها  الثورة عرب  وإخفاقات هذه  وآمال  طموحات 

الذي انتهى يف الثامن والعرشين من سبتمرب من عام 

1970 برحيل مفجرها وقائدها.

ارتضيناه  الذي  للمبدأ  وإعامال  “مرسحنا”  يف  وهنا 

والذي  مسئوليتها،  لتويل  األول  اليوم  منذ  وأعلناه 

أن  رأينا  األرض”،  حرث  “إعادة  شعار  يف  لخصناه 

التأريخ فقط،  العالقة ال بهدف  النظر يف هذه  نعاود 

عمقا  أكرث  بهدف  ولكن  جليل،  ذاته  يف  هدف  وهو 

ثم  ومن  املرصي  املرسحي  للمستقبل  برؤيتنا  يتصل 

العريب.

استقبل  كيف  من  البداية،  من  سنبدأ  العدد  هذا  يف 

اآلمال  وما  األحرار؟  الضباط  حركة  املرسحي  الواقع 

التي عقدوها عليها؟ وإىل أي مدى تفاعل املرسحيون 

معها؟ وملاذا؟

من  ُقدم  فيام  رؤى  نرش  مقبلة  أعداد  يف  سنوايل  ثم 

أعامل حفظها التاريخ وأطلق عليها مصطلح “مرسح 

الستينات”، لنعرف ملاذا ظل هذا املرسح وطوال هذا 

وافتقاد. واألهم كيف عرب مرسحيو  العمر محل فخر 

واتفقوا  اعرتضوا  توجه  وبأي  واقعهم  عن  الجيل  هذا 

مع توجهات قيادة الثورة ممثلة يف قائدها جامل عبد 

النارص.

النظرية  بتلك  أخرى  مرة  التذكري  من  يل  بد  ال  وهنا 

العلمية البسيطة التي أرى أنه ميكن تطبيقها بجدارة 

“األواين  نظرية  أال وهي  املجتمعات،  واستحقاق عىل 

يف  املرسح  نهضة  عن  حديث  أي  إن  إذ  املستطرقة”. 

هذا الزمان الذي كان، أو عن إخفاقه يف أزمنة تالية، 

رأيي  يف   – حديث  هو  النظرية،  هذه  عن  بعيدا 

اجتامعي  أنبوب  الشخيص – ال يعول عليه. فاملرسح 

واقتصادية ورياضية..  )سياسية  أخرى  أنابيب  تجاوره 

يتجاوز  أن  املستحيل  ومن  بل  ممكن  كان  وما  إلخ( 

عليه  حصلت  ما  األنبوب  هذا  يف  املياه  منسوب 

األنابيب األخرى. مرسح الستينات إذن هو دليل عىل 

عليه  كان  ملا  وإشارة  الثورة،  مجتمع مرص  كان  كيف 

املصنع والسد والقناة ومطبعة الكتاب.

املرسح ثورة، والثورة هي علم تغيري، وهو ما حققه 

املرسح يف ذلك الوقت، فقط علينا أن نعيد قراء آلية 

ارتفاع وانخفاض منسوب املياه يف كل األنابيب لنضع 

املرسح  لنهضة ال تخص  الحقيقي  السبيل  أيدينا عىل 

وحده بل تشمل مناحي املجتمع كافة.. فهل نفعل؟.. 

ها نحن نحاول.

المستطرقة األواني  ونظرية  يوليو..  مسرح 

االجتامعية عن  للتنمية  أعلنت مؤسسة ساويرس 

فتح باب التقدم للجائزة يف دورتها الرابعة عرشة، 

 26 األحد  وحتى  يوليو   15 األحد  يوم  من  ابتداء 

أغسطس 2018، يومياً من الساعة العارشة صباحا 

وحتى الثانية والنصف ظهرا ماعدا يومي الجمعة 

جاردن  الديوان،  10ش  عنوان:  عىل  والسبت، 

سيتي - الدور األول شقة رقم 3 وعىل من يرغب 

يف التقدم للمسابقة، استيفاء استامرة االشرتاك. 

و  روايئ  عمل  أفضل  الجائزة  فروع  وتشمل 

وجائزة  األدباء  وشباب  لكبار  قصصية  مجموعة 

أفضل  و  الكتاب،  وشباب  لكبار  سيناريو  أفضل 

عن  مأخوذ  أو  للسينام  مبارشة  مكتوب  سيناريو 

نص  أفضل  جائزة  و  منشور،  مرصي  أديب  عمل 

ألف  وخمسون  مائة  الجائزة   وقيمة  مرسحي 

جنيه  ألف  ومثانون  األول،  للمركز  مرصي  جنيه 

مرصي للمركز الثاىن.

عن  ساويرس  مؤسسة  أعلنت  ذاته  السياق  ويف 

رشوط التقدم للجائزة أولها ال يشرتط يف املتقدم 

الجوائز  سن محدد، كام توجد رشوط عامة لكل 

يتم  الجنسية،  مرصي  املتقدم  يكون  أن   : وهي 

ويقترص  مؤلف،  لكل  فقط  واحد  بعمل  التقدم 

التقديم عيل فرع واحد فقط من فروع الجائزة، 

أال يكون العمل امُلقدم قد حصل عىل جائزة من 

قبل، كام يشرتط أال يكون العمل امُلقدم قد سبق 

وأن  احرتايف،  بشكل  املرسح  خشبة  عىل  عرضه 

الدرامي  الخط  امُلقدم  املرسحي  النص  مع  ُيرفق 

العام للعمل فيام ال يزيد عن 5 صفحات، أن يتم 

تسليم العمل املقدم بعد تغليفه وتكعيبه

إذا  الجائزة   املؤسسة ضمن رشوط  وضعت  كام 

أديب،  عمل  عن  مأخوذا  املرسحي  النص  كان 

األصيل.  للمؤلف  الخطية  املوافقة  إرفاق  يشرتط 

بواسطة  مرسحي  نص  إىل  تحويلها  عىل  للقصة 

الكاتب املتقدم للمسابقة.

ورقية  نسخ   6 تسليم  يتم  أيضا  الرشوط  ومن 

املقدم  العمل  من   pdf إلكرتونية  ونسخة 

روائية،  )أعامل  الجائزة  فروع  من  فرع  ألي 

أو  سيناريو،  مرسحي،  نص  قصصية،  مجموعات 

أعامل يف مجال النقد األديب(، ومرفق بهم صورة 

والسرية  للمتقدم،  القومي  الرقم  لبطاقة  ضوئية 

الذاتية الخاصة باملؤلف إىل واملؤسسة غري ملزمة 

بإعادة النسخ املقدمة

لجان  بواسطة  املقدمة  األعامل  تقييم  يتم 

واألدباء  النقاد  كبار  من  مشكلة  محايدة 

الدراما.  وأساتذة  واملرسحيني  والسينامئيني 

ديسمرب  شهر  خالل  إعالميا  الضوء  تسليط  ويتم 

2018 عىل شباب املبدعني الذين يصلون للقامئة 

للشباب،  الجائزة  فروع  من  فرع  كل  يف  القصرية 

وتعلن النتائج النهائية للمسابقة خالل شهر يناير 

.2019
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