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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

رفض  حول   .. المجهول 
الحسني مسرحية  تمثيل 

المسرح رجل  وداعا 
الدويرى ..رأفت 

عبد  أشرف 
على  الباقي: 
إنارة  الدولة 
مسارحها 
المغلقة في  أبطال 

المسرح.. 
والحياة
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يوم  الحكمة  قاعة  مرسح  خشبة  تستقبل 
إعداد  خارميدس  عرض  املقبل  ديسمرب   24
يوتوبيا  لفرقة  حافظ   محمد  وإخراج 

املرسحية
العرض محمد حافظ عىل عرض  قال مخرج 
لنص  درامية  معالجة  نتاج  هي  خارميدس 
واملعالجة  رومان  ميخائيل  للكاتب  املزاد 
نص  فكرة  عن  مخالف  بشكل  جاءت 
الكاتب  يرصد  كان  حيث  كيل  بشكل  املزاد 
يف  سياسية  إسقاطات  رومان  ميخائيل 
للزوجة  يرمز  وكان  املايض  القرن  ستينيات 

واألم بأنها مرص بكل أوجاعها وهمومها
جانب  من  الدرامية  املعالجة  كانت  ولكن 
الجانب  عىل  الرتكيز  هو  مغريب  منال 
النفيس  واإلضطراب  واإلجتامعي  اإلنساين 
لشخصية حمدي الذي يصنع عامله ويعيشه 
مختلفه  تجربة  النها  للنص  إختياري  جاء 
حيث  مهم  اجتامعي  بعد  ولها  وحقيقية 
يحدثه  أن  ميكن  وما  النشأ  عىل  الرتبية  إثر 

كرتاكامت يف الشخصية
قائال حصلت مرسحية خارميدس عيل  وتابع 
يف  تقدميها  خالل  من  جوته  معهد  منحة 
من  إختيارنا  تم  حيث  الفن  شباك  مرشوع 

بني 76 مرشوع فني تقدموا للمشاركة

وقد سبق تقديم العرض يوم 25 أكتوبر عىل 
مرسح معهد جوته بالدقى

حجازي  ورضوي  حافظ  محمد  أداء  العرض 
وإعداد  عزيز  ونورالله  شوقي  ومحمد 
وإعالن  ودعاية  املجد  ابو  كريم  موسيقى 
حنان  وديكور  نعيم  ومينا  عصام  رشيف 

وإدارة مرسحية  محمد  رضوان  وإضاءة  كرم 

ومعالجة  خالد  وأحمد  ممدوح  محمد 

ومن  مغريب  منال  مساعد  ومخرج  درامية 

إخراج محمد حافظ

رنا رأفت

 Care International« مرص  يف  الدولية  كري  هيئة  نظمت 

يوم  إحتفالية كربى  املتحدة  األمم  بالتعاون مع هيئة   »Egypt

لنبذ  الهيئة  برنامج  إطار  ىف   2018 نوفمرب   27 املوافق  الثالثاء 

املرسحية  الورشة  فرقة  وقدمت  املرأة ىف مرص«،  العنف ضد   «

تضمنت  الورشة«  »لياىل  من  جديدة  ليلة  الحفل  برنامج  ضمن 

العديد من الفقرات منها غناء وحىك أجزاء من السرية الهاللية، 

الفنانني  من  للعديد  املرصى  الرتاث  من  أغاىن  تقديم  وإعادة 

و  الجيزاوى،  وعمر  شكوكو،  ومحمود  كلثوم،  »أم  مثل  الكبار 

الورشة  فرقة  إشتهرت  التى  الفنانني  من  التونىس، وغريهم  بريم 

عرب تاريخها الفنى بتقديم وإحياء تراثهم الفنى الجميل«، تحت 

إرشاف وإخراج مؤسس الفرقة املخرج حسن الجريتىل.
شيامء منصور          

 مسابقة أعياد الطفولة هى مسابقة رسمية من وزارة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تحرص  حيث  والتعليم؛  الرتبية 
كافة  ىف  علامء  وأيضاً  وفنانني  مبدعني  خلق  عىل 
)من  تعليمية  رشيحة  تختص  املسابقة  املجاالت،وهذه 
رياض األطفال إىل اإلعدادى(حيث  تقام هذه املسابقة 
شهر  )ىف  الدراسية  السنة  من  األول  الرتم  نهاية  ىف 

نوفمرب وتستمر إىل شهر ديسمرب ( 
وقال عصام رشوان موجه عام الرتبية املرسحية مبديرية 
الجيزة: هذه املسابقة مل نسميها مسابقة أعياد الطفولة 
ىف  نرهم  اللذان  والبهجة  والفرحة  الطفل  موسم  بل 
تلك  تبدأ  حيث  ؛  املرحة  الربيئة  الرشيحة  تلك  عروض 
املسابقة من خالل نرشة رسمية تأىت من  وزارة الرتبية 
العروض  فاكسات  بأرسال  بنقوم  ونحن  والتعليم، 
املشاركة  ىف املسابقة وعندما يتم املوافقة عليهم بيتم 
منها  الجيزة  ملحافظة  تتبع  مدرية  لكل  جدول  وضع 
الحومدية،  البدرشني،  العجوزة،  العمرنية،  الدقى،   (
الواحات  أطفيح،  زايد،  الشيخ  أكتوبر،  الهرم،  الصف، 
عرشين  إىل  يقرب  ما  الجيزة  محافظة  تشمل  حيث   )
يعتذر  ما  ومنها  يشرتك  من  منها  ؛  تعليمية  إدارة 
عىل  نعمل  ولكن  والواحات  أطفيح  مثل  املسافة  لبعد 
تحكيم  لجنة  تتضمن  بحيث  اإلشرتاك،  عىل  إجبارهم 
تلك املرحلة عىل الصحفى والناقد أحمد زيدان والفنان 

ناجح نعيم واملوجه العام عصام رشوان .،  
الجدول  بيضع  التصفيات  تبدا  وعندما   : رشوان  تابع 
ليضم إدارتني أو ثالثة إدارات  ىف اليوم الواحد وبالتاىل 
بيتم التصفية عىل مستوى العرشين إدارة ؛ حيث تقوم 
املناسبة  بإنتقاء أفضل وأنسب األعامل  اللجنة املختارة 

والبهجة  بالفرحة  تتسم  التى  العمرية  الفئة  لتلك 

وبالتاىل مل نختار األعامل التى تحوى عىل قصص كبرية 

وطويلة لعدم مناسبتها للمرحلة العمرية التى متثلها .

ويضيف رشوان: بحيث تتضمن مسابقة أعياد الطفولة 

عىل فقرات مختلفة بني إستعراض، أوبريت، مرسحيات 

اإلنتهاء  وبعد  دقيقة،  عرش  الخمسة  تتجاوز  ال  قصرية 

إىل  اإلدارة  تقسيم  بيتم  األوىل  املرحلة  تصفيات  من 

الرتبية  وزارة  من  لجنة  تشكيل  ويتم   وب  أ  قطاعتني 

والتعليم، بتقوم بإنتقاء أفضل الفقرات  بني إستعراض 

عىل  قدمت  التى  قصرية  مرسحية  وعروض  وأوبريت 

الجيزة عىل  لله تحتل محافظة  اإلدارة،والحمد  مستوى 

مستوى األول عىل جمهورية مرص العربية، تابع رشوان 

املقدمة حتى  العروض  العرض مدى صالحية  أما عن   :

وجمياًل  جيد  مستوى  عىل  كثرية  عروض  فهناك  األن، 

للغاية وأيضاً توجد فقرات رائعة وجميلة.

وأوضح عصام رشوان : وبالنسبة إلغالق مرسح مدرسة 

الحامية  لقرار  بنسبة  مؤقت  أمر  فهو  ؛  السعيدية 

يفتح  وسوف  املعروفة،  إجرائتها  تستكمل  لىك  املدنية 

املرسح قريباً ؛ ليواكب املشاركة املرسحية خالل العرض 

الجمهور ملسابقة أعياد الطفولة بيوم« السادس عرشة« 

أما   : تابع  املقبل،  ديسمرب  شهر  من  عرشة«  و«السابع 

التى مل متتلك خشبة مرسح، فهذا األمر يعود  املدارس 

إىل إنشاء املدرسة ىف البداية مل تنىشء عىل األخذ باأن 

املرسح من أحد األنشطة الهامة التى ينبغى أن توفرىف 

الدرسة  مثل باقى املواد اآلخرى ؛ وعدم إعتبار املرسح 

من أحد األعمدة الهامة بها، وهناك مدارس آخرى بها 

األركان  مكتمل  غري  مرسح  عىل  تحتوى  صغرية  قاعة 

الصغرية  الحفالت  به بعض  به وقيام  بيتم األخذ  ولكن 

التى تتألم مع مساحتها .
شيامء سعيد           

»خارميدس«
الحكمة قاعة  مسرح  خشبة  على 

جديدة »ليلة 
الورشة« ليالى  من 

المرأة  ضد  العنف  مناهضة  إحتفالية  فى   

الطفولة  أعياد  مسابقة 
المسئولني عيون  فى    
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كارولينا  “اشتعال  مرسحية  بعرض   شتا  محمد  املخرج   يستعد 
القاهرة،  بجامعة  الجامعية  املدينة  مرسح  خشبة  عيل  الجنوبية” 
السادسة  الساعة  متام  يف.  ديسمرب    30 املوافق  الجمعة  يوم  وذلك 

مساء. 
 وقال املخرج محمد شتا يتحدث العرض عن الحرب األهلية   األمريكية  
و عن فكرة العبودية التى كانت منترشة ساعتها و ناضل ابراهام لينكولن 
اللغائها وتدور األحداث عن ما قبل الحرب من داخل مقر رشطة والية 
الوالية  إعالن  وقت  الظباط   من  مجموعة  قصة  و  الجنوبية  كارولينا 
الكونفدرالية  الواليات  دولة  اقامة  و  آخريني  واليات  ست  مع  انفصالها 

مام تسبب ىف نشوب الحرب االهلية االمريكية عام ١٨٦١
إبراهيم،  إسامعيل  الجنوبية”  تأليف  كارولينا  “اشتعال  مرسحية   
إخراج محمد شتا،   إضاءة محمود طنطاوي، إعداد وتنفيذ موسيقي 
مصطفي محمد )سيلفو(، مصمم الديكور إسالم طارق وعبد الرحمن 
ماهيتاب  ماجد،  نرية  شحاتة،  توين  مختار،  شمس،  املمثلون  حسن 
محمد، محمد مجدي، محمد عمر، محمد عبد الحميد، عمر هشام ) 
كاريكا (، آية الرتيك، أحمد البحريي، كريلس أمين، ميار محمد، شيامء 
أمنية   أحمد،  مأمون  نارص،  إسالم  فؤاد،  أحمد  محمد،  مها  عاطف، 
فايز،  جوستينا  رجب،  إميان  نارص،  عيل  السيد،  مصطفى  محمود، 

أسامة رجب، أسامة العسكري  

آية محمد

نشاهد  ونحن  مبرص؛  املرسحى  التاريخ  مطلع  منذ 

والدة الكثري من الفرق املرسحية، هواة ومستقلني 

تغطيات  خالل  من  به  نعلم  من  منها  ؛  وغريهم 

ال  وآخرى  والتليفزيون  والصحافة  ميديا  السوشيل 

نعلم عنهم يشء لوقوعهم ىف نطاق جغراىف بعيد، 

ومن بينها فريق “تياترو الصعيد” الذى أنشاء عام 

2014 بأول مرشوع مرسحى مستقل بصعيد مرص 

و أول مرسح غرفة ىف محافظة املنيا .

“تياترو  مرشوع  ومدير  مؤسس  صابر  كريو  وقال 

للفرق  أنشئ  مرشوع  الصعيد  تياترو   : الصعيد” 

الوحيد هو خلق فرص مرسحية  ، هدفه  املستقلة 

أمام املوهوبني ىف صعيد مرص و بتكاليف ذاتية.

 تابع صابر : تم اختيار نجوم “تياترو الصعيد” من 

أعضاء  استقر  حيث  دقيقة  اختبارات  إجراء  خالل 

الفريق عىل حواىل مائة وخمسني موهوباً من أصل 

يعتقد  الجمهور  من  الكثري  وكان  موهوب،   334

عن طريقة الدعاية بأن تياترو الصعيد نسخة من 

مرسح مرص، ولكن مل يتوقعوا اجتواء املرشوع عىل 

تقديم  يستطيعوا   ، جادة  فنية  إنسانية  جواهر 

بأقل  الصعيد  خشبة  عىل  املرسحية  الصور  أجمل 

تكلفة مادية. 

يقرب  ما   “ الصعيد  “تياترو  أنتج   : صابر  وأوضح 

وخمسة   ، طويلة  مرسحية  ع��روض  ع��رشة  من 

كام  والديودراما،  املونودراما  بني  عرضا  وعرشين 

مقر  أول   2015 عام   “ الصعيد  “تياترو  أافتتح 

مختلفة  ورش  تقديم  ىف  تختص  املرسحية  للورش 

 � موسيقى   � إضاءة  كلها)  املرسح  فنون  تتضمن 

ديكور � إستعراض � متثيل ( ، وىف عام 2016 قام 

“تياترو الصعيد” بافتتاح مرسح غرفة مبدينة املنيا 

ليكون مقراً لعروض الفريق، 

“تياترو  إنشاء  من  الرئيىس  الهدف  كان   : وأكد 

انعدام  من  الهروب  هو  الغرفة  ملرسح  الصعيد” 

املنيا  ىف  املوجودة  املسارح  من  بكثري  اإلمكانيات 

ىف  املسارح  أسعار  ارتفاع  من  الشباب  وإنقاذ 

فرقة  أول  إلنشاء  إضافة  ع��ام،  بشكل  الصعيد 

سوف  وال��ذى  كيدز”  تياترو  لألطفال”  مستلقة 

 ، املقبل  ديسمرب  شهر  ىف  مرسحياتها  أول  تعرض 

بصعيد  املستقلة  لألفالم  سينام  أول  أنىشء  وكام 

هؤالء  صنع  من  أفالماً  بها  يعرض  والتى  مرص 

املواهب كدار عرض متخصصة لهم  .

تكوين  ع��ىل  امل���رشوع  ساعد   : صابر  وأض���اف 

متويل،  أى  دون  املحرتفني  الفنانني  من  مجموعة 

وسط ظروف  باهراً  نجاحاً  يقدمون عروضا تحقق 

ىف  تقدم  التى  الطائلة  األموال  ودون  سيئة  مادية 

تتكلف  بسلعة  ليس  فالفن  املؤسسات،  من  كثري 

 ، بها  الجمهور  يتمتع  لىك  األم���وال  ه��ذه  كل 

ويستعد “ تياترو الصعيد “ لتجهيز عريض ) بطن 

الزير ( و) قهوة زيادة وليس سادة ( الذين سوف 

يعرضون ىف شهر يناير املقبل.. 

شيامء سعيد

يستعد املخرج الشاب ماهر الصيدىل لتقديم عرض “الجبانه” لفرقة كاركرتز وذلك  يوم 17 ديسمرب 
لساقية  املرسحية  للعروض  الشهرى  الربنامج  ضمن  وذلك  الحكمة  قاعة  مرسح  خشبة  عىل  املقبل 

الصاوى الجبانه تأليف د. السيد فهيم
قال الصيدىل  تدور أحداث العرض حول شخصية وحيد الذى  يعاىن  من رصاعات ىف حياته  تؤدي به 
إىل إتخاذ القرار باإلنتحار ويلوذ بالفرار من كل مشاكله ليجد نفسه أمام احدي الجبانات ومن هنا 

يبدء رصاع جديد مابني األمل والتشائم ولكن القدر ال مينحه اي شئ
أهداف  بها  الحياة  أن  وهى  رؤيتى  أوضح  أن  العرض  خالل  من  أردت  الصيدىل  ماهر  املخرج  قال 
نيأس ونستسلم عند  أن ال  الكرام فعلينا  إعتباطى وأن متر مرور  أن تؤخذ بشكل  سامية وال يجب 

مواجهة الصعوبات
عدنان  ,نورهان  العرىب  ,ميدو  الدين  صالح  ,عمر  العرىب  ,سامر  فوكس  الله  فتح  بطولة  العرض 
,هاجر عىل ,محمد كابو ,ميار عوىن ,أحمد الخرضى ,ديكور هاىن الجيرنال ,إضاءة كريم عبد الفتاح 
,موسيقى حية بقيادة الفنان وائل التونىس مكياج ريم عاطف ,دميانا سمري ,كوىك حكيم , تصميم 

دعاية ممدوح القراش و محمد وحيد

رنا رأفت

04 ]متابعات
الجنوبية«  كارولينا  »اشتعال 

ديسمرب  30 القاهرة  جامعة  مدينة  بمسرح 

الصعيد«   بـ»تياترو  موهوب   150
مصر صعيد  فى  جديدة  دماء  لضخ 

الصيدلى
“الجبانة” بعرض  يستعد 
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املهن  نقابة  مهرجان  فعاليات  عىل  املايض  األسبوع  الستار  أسدل 
التمثيلية ىف دورته الثالثة والذي يحمل أسم “التجربة األوىل” . أقيمت 
وحتى  نوفمرب   23 من  الفرتة  ىف  النهار  مرسح  خشبة  عىل  الفعاليات 
الدكتور  املهرجان  ترأس  عروض.  تسعة  مبشاركة  ديسمرب،  من  الثاين 
أرشف ذىك وأداره املخرج سامح بسيوىن،  وتم  تكريم الدكتور سامى 
الفنانني  من  كبرية  مجموعة  حضور  الختام  حفل  شهد  الحليم.  عبد 
فاضل  محمد  املخرج  من  املهرجان  تحكيم  لجنة  تشكلت  واإلعالميني. 
والفنان  رزق،  محسن  واملخرج  عىل،  حسام  املخرج  وعضوية  رئيسا 
والدكتور  مقار،  إلهامى  حلمى،واملنتج  خالد  واملنتج  فهمى،  إيهاب 

محمود سامى، واملؤلف محمود جامل الحدينى.
الشكر  موجها  سعادته  عن  بسيوىن  سامح  املخرج  أعرب  كلمته  ىف 
النهضة  النقابة ىف  الداعم للمهرجان، ومثمنا  دور  للدكتور أرشف ذىك 
كام  ذىك  أرشف  الدكتور  خطى  عىل  السري  محاولته  إىل  مشريا  الفنية،  
وأنها   املهرجان  مفاجأة  بأنها  وصفها  التى  التحكيم  للجنة  الشكر  وجه 

تفانت ىف عملها وأدته بإنظباط شديد وحب .
بينام أوضح الدكتور أرشف ذىك أن هناك مردود كبري للمهرجان انعكس 
تبنى  إىل  مشريا  وغريهم،   فنانني  من  للمهرجان  املتابعني  سعادة   يف 
مهرجانات  ىف  مشاركتها  أو  لتقدميها  سواء  ودعمها  املتميزة  العروض 
وائل  املهندس  النقابة  للقامئني عىل مرسح  الشكر  مختلفة، ووجة ذىك 
للراعيي   التحية  ووجة  الكواليس  خلف  العاملني  وجميع  لله  عبد 
املهرجان، وأضاف   الذى دعم  البنك األهيل املرصي  للمهرجان  الرسمى 
أول  يقدم  الذي  للمخرج  الفرصة  إتاحة   يعني  األوىل  التجربة  فكرة   :
املاضيتان  الدورتني  خالل  املهرجان  استطاع  وقد  له  إخراجية  تجربة 
أن يجعلنا نرى عدة مواهب ىف اإلخراج والتمثيل والتأليف والديكور 

وهذا دور املهرجان يف اكتشاف وإبراز مواهب جديدة.
التحكيم   قال أنه شارك ىف تحكيم  املخرج محمد فاضل رئيس لجنة 
أكرثها  يعد  املهرجان  هذا  وأن  مرص  وخارج  داخل  مهرجانات  عدة 
انضباطا ورقيا مشريا إىل الجهد الذي بذله  الفنان سامح بسيوىن مدير 
التحكيم .وقال: أوصت لجنة  الشكر ألعضاء لجنة  املهرجان، كام وجه 
التحكيم بعمل جائزة ألفضل ممثل وممثلة دور ثاين تشجيعا للفنانني 
عرض  من  أكرث   متيز  اللجنة  الحظت  أضاف:  األدوار،  بهذه  القامئني 
املهرجان  الئحة  بتعديل  نوىص  عرض،ولذلك  أفضل  جائزة  واستحقاقه 
ومضاعفة الجائزة إبتداء من الدورة الرابعة للمهرجان، بحيث متنح اىل 
عرضني وليس لعرض واحد فقط، تابع : وملا كان  للفن دور أسايس ىف 
املهن  نقابة  بقيام  توىص  باإلجامع  التحكيم  لجنه  فإن  املجتمع  قضايا 

والتعاطي  اإلدمان  وعالج  مكافحة  صندوق  مع  بالتواصل  التمثيلية 

 “ املرسحى  للعرض  مرص  محافظات  كل  ىف  عروض جامهريية  لتنظيم 

روكاجو” وقد تبنت رشكة راديو وان هذه التوصية بالتنسيق مع نقابة 

املهن التمثيلية وصندوق مكافحة اإلدمان.
الجوائز

عليها  وحصل  حلمي  خالد  واملنتج  األذاعى  أعلنها  عرض  أفضل  جائزة 

عرض “الرهان” للمخرج أحمد الرافعي وسيعاد تقديم العرض ىف أحد 

مسارح البيت الفني للمرسح، أما جائزة اإلخراج وأعلنها املخرج حسام 

الرافعي عن  أحمد  مناصفة  عليها  ألف جنيه فحصل  عىل وقدرها 10 

عرض “ الرهان” ومحمد عبد املواىل عن عرض “ مش إلكرتا”، و أعلن 

أفضل  جائزة  ونال  فهمي  إيهاب  الفنان  ونساء  رجال  التمثيل  جوائز 

البحريي  مجدي  الفنان  مناصفة  جنيه،  آالف   10 وقدرها  رجال  متثيل 

عن عرض “اسكوريال”، والفنان مصطفى منصور عن عرض “روكاجو” 

بينام نالت سلوى أحمد جائزة أفضل متثيل نساء عن عرض “ الرهان” 

الفنان  وأع��رب  روكاجو”،   “ عرض  عن  تيسري  بدر  منة  مع  مناصفة 

الشكر  موجها  والتمثيل  العروض  مبستوى  سعادته  عن  فهمى  إيهاب 

للدكتور أرشف ذىك رئيس نقابة املهن التمثيلية واملخرج سامح بسيوىن 

بإنتامئة  فخره  إىل  مشريا  املهرجان  ىف  املبذول  الكبري  جهدهام  عىل 

لنقابة املهن التمثيلية.

فحصل  الحدينى  جامل  محمود  املؤلف  أعلنها  و  التأليف  جائزة  أما 

جوائز  أعلن  و  إلكرتا”،  “مش  ض  عر  عن  امل��واىل  عبد  محمد  عليها 

شاهده  ملا  سعادته  عن  أعرب  الذي  سامى،  محمود  الدكتور  الديكور 

العروض املشاركة و حصل عىل جائزة أفضل ديكور  من تصميامت ىف 

مش   “ عرض  عن  جرجس  روم��اىن  مناصفة  جنيه  ألف   10 وقدرها 

جوائز  عن  اعلن  كام   الرهان”،   “ عرض  عن  صبحى  وإيهاب  إلكرتا”، 

التميز املخرج والسيناريست محسن رزق واملنتج حلمى مقار وحصل 

التمثيل رجال عالء هالل عن  دوره ىف عرض “  عىل شهادات متيز ىف 

مش إلكرتا” ،  وشهادة متيز ىف املوسيقى زاكو عن عرض “سكوريال”، 

أبو بكر عن  الفنانة ريهام  التمثيل نساء حصلت عليها  شهادة متيز ىف 

فتحي  الديكور ملحمد  ىف  متيز  وشهادة  القمر”،  دورها ىف عرض “شق 

إنجى  للمخرجة  اإلخ��راج  ىف  متيز  شهادة  القمر”،  شق   “ عرض  عن 

الفنان  إىل  اإلضاءة  ىف  متيز  “،شهادة  القمر  شق   “ عرض  عن  خطاب 

الحرىك  األداء  ىف  متيز  شهادة  روكاجو”،   “ عرض  عن  الفرن  إبراهيم 

وحصل عليها الفنان محمد بكر عن عرض “ شق القمر “، وشهادة متيز 

للمؤلف أحمد األباصريى عن عرض “روكاجو” .

عرض   أفضل  بجائزة  سعادته  عن  الرافعي  أحمد  املخرج  أع��رب  و 

وأفضل إخراج وقال “ أسعدين بشدة  حصول العرض عىل جوائز عدة، 

متميزة،   موهبة  فهى  أحمد  سلوى  للفنانة  ممثلة  أفضل  جائزة  منها 

أما  اإلخ��راج،أض��اف:  جائزة  وأيضا  صبحي   إليهاب  الديكور  وجائزة 

للمرسح،  الفنى  البيت  يف  العرض  تقديم  إعادة  فهى  الحقيقة  الجائزة 

وهى فرصة جيدة أن يشاهد العرض رشائح مختلفة من الجامهري،

 بينام أعرب املخرج محمد عبد املوىل عن سعادته بحصول العرض عىل 

أفضل تأليف وديكور وأفضل مخرج وشهادة متيز ىف التمثيل رجال.

رنا رأفت

»الرهان«
التمثيلية المهن  نقابة  مهرجان  فى  عرض  أفضل 
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ندوة  الثاين  األديب  الصالون  سويف  بني  جامعة  اآلداب  كلية  أقامت 
املوافق ٢٧ نوڤمرب  الثالثاء  العريب وقضايا املجتمع، وذلك يوم  املرسح 
املايض، يف متام الساعة الحادية عرشة بقاعة املناقشات، قامت الندوة 
سويف،  بني  جامعة  رئيس  حسن  منصور  الدكتور  األستاذ  برعاية 
وإرشاف  سويف،  بني  جامعة  رئيس  نائب  برشي  هشام  والدكتور 
محروس  والدكتور  اآلداب،  كلية  عميد  مربوك  جودة  الدكتور  األستاذ 
إبراهيم رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور هاين إسامعيل أبو رطيبة 
الدكتور  األستاذ  من،  كال  ومشاركة  وبحضور  الندوة،  ومدير  منظم 
جامعة  العلوم  دار  كلية  ووكيل  املرسح  أستاذ  حسني  عبدالله  محمد 
اللطيف أستاذ االدب  الرتقيات، والدكتورة عزة عبد  املنيا وعضو لجنة 

الحديث املساعد بالقسم.
االدب  أستاذ  اللطيف  عبد  عزة  الدكتورة  مع  الندوة  موضوع  بدأ 
من  والتاريخ  املرسح  عن  تحدثت  والتي  بالقسم  املساعد  الحديث 
كمثال  الصبور  عبد  صالح  للكتاب  الحالج”  “مأساة  مرسحية  خالل 
ملوضوعها، وكيف أبدع صالح عبد الصبور يف استخدام القصة التاريخية 
للحالج لتدعيم وجهة نظر وفكرة كانت لديه يف وقته، حيث إنه كتب 
إليضاح  خصيصاً  الحالج  شخصية  وأختار   ،19٦٧ هزمية  بعد  املرسحية 
للتاريخ  السلطة، وعقبت إن كثري من األدباء يلجئوا  الكلمة مع  رصاع 
إليصال فكرة معينه لديهم بطريقة غري مبارشة، فهنا يأخذ الفن نوعاً 
مدي  اي  )إيل  كلمتها  نهاية  يف  وتسائلت  املقبول،  الغموض  أنواع  من 

ميكن أن ينجح األديب يف استخدام التاريخ( 
دار  كلية  ووكيل  املرسح  أستاذ  عبدالله حسني  محمد  الدكتور  بدأ  ثم 

العريب  املرسح  موضوعة  الرتقيات  لجنة  وعضو  املنيا  جامعة  العلوم 
وكلمة  املرسح  كلمة  بني  الفرق  البداية  يف  ورشح  املجتمع،  وقضايا 
تعني  املرسح  فكلمة  منهام،  كلمة  أي  استخدام  يحق  ومتي  الدراما، 
أما  إلخ(  موسيقي...  إخراج،  متثيل،  )ديكور،  كلها  املرسحية  العملية 
كلمة الدراما فتستخدم عند التعرض للنص ونقده وتحليله، كام تحدث 
ب  مايسمى  وظهور   ١٨٣٤ عام  يف  املرسح  ماقبل  مرحلة  بداية  عن 
)الحبوظه( يف أحد قصور محمد عيل كام تحدث عن أول نص مرسحي 
مش  الحامم  )دخول  نص  رمزي  أفندي  إبراهيم  كتبه  خالص  مرصي 
وأهم  املرسح  كتاب  أهم  عن  التاريخ  عرب  رسد  وأكمل  خروجة(  زي 

النصوص املرسحية التي ظهرت وتأثريها وتأثرها بالواقع واملجتمع. 
يف  بحثية  ورقة  معتصم   نجوي  الدكتورة  قدمت   الندوة  إطار  ويف 
توفيق  للكاتب  الجنون  نهر  مرسحية  فيها  تتناول  املرسحية  الدراما 

الحكيم. 
سويف  بني  جامعة  رئيس  نائب  برشي  هشام  الدكتور  األستاذ  رصح 
القادمة  املرات  يف  املشاركة  ويتمني  الندوة  لحضوره  جداً  إنه سعيد   :
هذه  تنظيم  عيل  والقامئني  واملشاركني  الحضور  جميع  وشكر  أيضاً، 

الفعالية. 
قال برشي :إن جامل املرسح يكمن يف اللقاء الحي بني املتلقي واملمثل 
النفوس  يف  للغاية  ومؤثرة  له سامت خاصة  املرسح  أن  كام  املرسحي، 
أن  الجامعة  يف  نسعي  :إننا  وأضاف  التنوير،  هو  واألخري  األول  ودورة 
الثقافية، كام  والندوات  املرسح  تفعيل  تنويريا من خالل  يكون دورنا 
للسينام  قاعة  وتجهيز  املرسح  تجهيز  تحاول  الجامعة  بإن  أيضاً  رصح 

إنه تحدث للفنان  أبو  السويفي عامة والطالب خاصة، كام  للمجتمع 

الجامعة وعرض  الدين” إلستضافته يف  “يوم  فيلم  بكر شوقي مخرج  

فيلمه. 

بني  جامعة  اآلداب  كلية  عميد  مربوك  جوده  الدكتور  األستاذ  رصح 

وقيمة وقضاياه  املحتمع  نعرب عن ضمري  أن  املمكن  إننا من   : سويف 

ضمري  يف  تلقي  واح��دة  مرسحية  إن  إعتقادي  ففي  الفن،  خالل  من 

املستمعني هي أكرب بكثري من مئات املؤمترات واملحارضات. 

التنويري،  املرسح  ودور  للفنون  تحتاج  الصعيد  :إن شامل  أوضح  كام 

ونحن نسعي ونتمني أن يستمر الصالون األديب يف العطاء يف الجامعة 

بل وخارج أسوارها أيضاً لخدمة املجتمع السويفي ككل.

املساعد  الحديث  االدب  أستاذ  اللطيف  عبد  عزة  الدكتورة  رصحت   

كلية  يف  متنوعة  ملوضوعات  ندوة  من  أكرث  يف  شاركت  إنها   : بالقسم 

اآلداب، كام أبدت سعادتها بإقبال الطالب وتفاعلهم الجيد مع الندوة. 

أضافت : إن املرسح بطبيعته قادراً عيل التأثري يف املتلقي أمرث من اي 

 : رئيسسني هام  عاملني  إيل  يحتاج  ليزدهر  وإنه  الفنون  من  أخر  نوع 

وعي الجمهور والحرية 

وتقبلها  املختلفة  األراء  تلقي  عيل  الجمهور  قدرة  يف  تكمن  فالحرية 

النص  جامعي،  فن  هو  امل��رسح  أن  أوضحت  كام  معها،  والتفاعل 

املرسحي هو جزء واحد منه ولكنه جمعي يف التلقي. 

كلية  ووكيل  امل��رسح  أستاذ  حسني  عبدالله  محمد  الدكتور  أب��دي 

اآلداب  كلية  يف  بوجوده  البالغة  سعادته   : املنيا  جامعة  العلوم  دار 

وخصوصاً وسط أعضاء قسم اللغة العربية،

باملجتمع  وتتأثر  تؤثر  اجتامعية  ذاته ظاهرة  املرسح يف حد  :إن  وقال 

لها  كان  املرصية  الرتبة  فإن  املرصي،  للمجتمع  بالنسبة  وإنه  وقضاياه، 

إستعداد كبري لتلقي فن املرسح وتطويره  عرب التاريخ.

رصح الدكتور هاين إسامعيل أبو رطيبة منظم ومدير الندوة :إن قسم 

املفكرين  استقطاب  الصالون األديب بهدف  العربية يسعي لعقد  اللغة 

والكتاب واألدباء من كل جامعات مرص إلحداث تالقح فكري وتنوع، 

كام يسعى لتطوير العملية التعليمية والعلمية والثقافية ويؤكد أوارص 

التعاون بني مختلف األقسام العلمية. 

طالب  بني  الثقايف  الوعي  لنرش  كذلك  يهدف  الصالون  إن  وأض��اف 

الجامعة إلحداث نقلة نوعية بينهم، ومن هذا املنطلق الفكري والثقايف 

املرسح  قضايا  ملناقشة  الثاين  األديب  صالونه  العربية  اللغة  قسم  عقد 

املختلفة، كام يعتزم القسم بعقد صالونه األديب بصفة دورية. 

                      مريانا سامي

06 ]متابعات
المجتمع« وقضايا  العربي  »المسرح 

سويف بين  جامعة  اآلداب  بكلية  ندوة 
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ُعقد  واملغاربة،  املرصيني  الفنانني  من  كبري  عدد  حرضه  حفل  يف 

بني  تآخي  عقد  توقيع  املايض  األسبوع  بالقاهرة  ميامي  مبرسح 

سعد  الفنان  املخرج  وميثله  املرسحيني  للفنانني  املغريب  االتحاد 

املغريب من الجمهورية الليبية، وفرقة املشهد املرسحي بالقنيطرة 

باململكة املغربية وميثلها املخرج الفنان محمد الزيات، ومهرجان 

دوارة،  عمرو  د.  الفنان  املخرج  ميثله  الذي  العريب«  »املرسح 

عبد  عصام  الفنان  وميثلها  املرسح«  لهواة  املرصية  و»الجمعية 

األهداف  من  انطالًقا  وذلك  العربية،  مرص  جمهورية  من  الله 

واالستفادة  املرسحية  األنشطة  وتفعيل  وتطوير  لتنمية  املشرتكة 

من مختلف الخربات الفنية لتوظيف املرسح يف خدمة املجتمع، 

املحرتفني  الهواة مع  الفنانني  تكامل دور كل من  وإميانا برضورة 

وتنمية  صقل  طريق  عن  املرسحية  الفعاليات  مبستوى  لالرتقاء 

وتوظيف كل الخربات الفنية واملرسحية، والحرص عىل االستفادة 

من كل التجارب املرسحية الحديثة الكتساب جمهور جديد.

ونظرا ألن كال من الطرفني ميتلك كل الحقوق القانونية والقدرات 

الطرف  ألن  ونظرا  والتوأمة،  للتعاقد  يؤهله  مام  واألدبية  الفنية 

وتعد  العربية«  مرص  »جمهورية  يف  اعتبارية  شخصية  األول 

أصبح  الذي  العريب(  املرسح  )مهرجان  دوريا  مهرجانا  وتنظم 

من  هاما  ج��زءا  دورة  عرشة  لخمس  سنويا  دورات��ه  بانتظام 

وثقافية  فنية  قيمة  وميثل  العربية،  املرسحية  الخريطة  مالمح 

العربية  اإلبداعات  عىل  ونافذة  الفنون  أبو  ملحبي  وجامهريية 

املتعددة خاصة وأن جميع العروض املشاركة فيه تخضع ملعايري 

تقنية وفكرية دقيقة، ومبا أن الطرف الثاين شخصية اعتبارية يف 

»دول املغرب العريب« وويقوم برعاية الفرق املختلفة ومن بينها 

املغربية، كام يعنى  باململكة  بالقنيطرة  فرقة »املشهد املرسحي« 

األعضاء،  الدول  يف  املرسحية  الثقافة  ونرش  تنمية  عىل  بالعمل 

املحلية والدولية  املؤسسات  الرشاكات االسرتاتيجية مع  وبتوطيد 

التي تساعده عىل تحقيق أهدافه. ونظرا إلميان كل من الطرفني 

بأهمية الفن املرسحي فقد حرص الطرفان عىل تعظيم أنشطتهام 

وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف، وبناء عىل رغبة الطرفني 

تعاون  تحقيق  أجل  ومن  املذكرة،  هذه  ألحكام  وفقا  للتعاون 

مثمر بينهام.

عىل أن يعمل الطرفان عىل ترويج الثقافة املرسحية ونرش ودعم 

الورش  وتبادل  بتنظيم  كافة  املجتمع  فئات  بني  اإلب��داع  قيم 

التكوينية والدورات التدريبية والندوات )التنظريية والتطبيقية(، 

كل  املختلفة  امل��رسح  مجاالت  يف  املهرجانات  تنظيم  وكذلك 

لهواة  املرصية  »الجمعية  إدارة  مجلس  يقوم  إلمكاناته.  وفقا 

فعاليات مرسحية دورية،  وتنظيم  إعداد  باالستمرار يف  املرسح« 

دوراته  وصلت  )والذي  العريب«  »املرسح  مهرجان  أهمها  ومن 

املغريب  »االتحاد  إدارة  مجلس  يستمر  كام  عرش(،  الخمسة  إىل 

للفنانني املرسحيني« يف متابعة ورعاية ودعم املهرجان »املرسحية 

فرقة  بينها  ومن  املرسحية  الفرق  وأيضا  العريب  املغرب  بدول 

كل  تقوم  كام  املغربية،  باململكة  بالقنيطرة  املرسحي«  »املشهد 

مهرجان  يف  للمشاركة  املرسحية  العروض  أفضل  برتشيح  إدارة 

طاملا  دولته  لتمثيل  املشاركة  أولوية  له  ويكون  اآلخر،  الطرف 

تقوم  الفنية.  الجودة  وأهمها  املشاركة  رشوط  عليه  انطبقت 

املغريب  »االتحاد  وفد  باستضافة  العريب«  »املرسح  مهرجان  إدارة 

مرص  بجمهورية  املهرجان  فعاليات  لحضور  املرسحيني«  للفنانني 

العربية، وتتكفل مبصاريف االستضافة من وصول الوفد إىل مرص 

»االتحاد  إدارة  تقوم  وباملقابل  بالده،  إىل  عودته  موعد  حني  إىل 

من  العدد  يف  مامثل  وفد  باستضافة  املرسحيني«  للفنانني  املغريب 

املهرجانات  فعاليات  لحضور  املرسح«  لهواة  املرصية  »الجمعية 

مبصاريف  وتتكفل  العريب،  املغرب  بدول  املختلفة  املرسحية 

إىل  للمهرجان  املنظمة  »الدولة  إىل  الوفد  وصول  من  االستضافة 

حني موعد عودته ملرص طبقا للوائح املنظمة يف هذا الشأن.

بعض  ترشيح  بشأن  بينهام  االقرتاحات  بتبادل  الطرفان  يقوم  كام 

باملهرجان  للمشاركة  عربية(  أو  محلية  عروض  )سواء  العروض 

بشأن  وكذلك  عرض  لكل  وفني  تقني  ملف  توفري  مع  اآلخ��ر، 

بعضوية  للمشاركة  أو  للتكريم  الفنانني  بعض  أسامء  ترشيح 

التحكيم أو بالندوات. يقوم كل من الطرفني األول والثاين  لجان 

لديه  يكون  قبله  من  شخص  تخصيص(  أو  )تنسيب  بتحديد 

مرسحية  أنشطة  أو  فعاليات  أية  سري  عىل  لإلرشاف  الصالحية 

تنفيذها بكل دقة، مع  االتفاق عليها وذلك لضامن  يتم  مشرتكة 

الحرص عىل استمرار التنسيق بني الطرفني بصورة مستمرة.

عرضها  سيتم  التي  األعامل  واختيار  برتشيح  طرف  كل  ويقوم 

عىل مبدأ احرتام وتطبيق حقوق امللكية الفكرية املعمول بها يف 

ويف  العريب«،  »املغرب  ودول  العربية«  مرص  »جمهورية  من  كل 

تطبيق قانون املطبوعات والنرش والرقابة عىل املصنفات الفنية.

مع  الخربات  وتبادل  االستفادة  تعظيم  إىل  الطرفان  ويسعى 

املرسحية  التجارب  بعض  تقديم  طريق  عن  اآلخ��ر  الطرف 

املرسحية  املؤسسات  أو  الهيئات  بعض  برعاية  وذلك  املشرتكة، 

أن  وميكن  الدولتني،  من  دولة  كل  يف  أهلية  أو  حكومية  سواء 

أو  تدريبية  دورات  أو  فنية  ورش  تنظيم  األنشطة  تلك  تتضمن 

تقديم عرض مشرتك، يشارك به عنارص فنية من كل طرف.

نور الهدى عبد املنعم 

07 ]متابعات [
تآخي ميثاق  توقيع 

والمغربي المصري  المسرحني  بني 
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الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة  يفوز  الحبل«  نشد  »كلنا 

املرسحي  الرواد  مهرجان  فعاليات  املايض  نوفمرب   30 مساء  اختتمت 

الذي أقيم يف 22 نوفمرب املايض، أقيم حفل الختام عىل خشبة مرسح 

القامئني  لكل  تقدير  شهادات  املهرجان  إدارة  منحت  و  الرواد  جامعة 

تكرميا  الرواد  اللجان ومديري جامعة  املهرجان ومديري  فعاليات  عىل 

وعرفانا ملا بذلوه من جهد لنجاح املهرجان وللفنان سعيد صديق مقدم 

املخرج  برئاسة  التحكيم  لجنة  أعضاء  وكذلك  املهرجان  وضيف  الحفل 

أحمد صربي وعضوية كل من د وليد فوزي والفنانة بسمة شوقي .

المهرجان توصيات 
اللجنة  تأمل  التحكيم وفيها  لجنة  توصيات  املخرج أحمد صربي  أعلن 

املشاهدة  لجنة  بتشكيل  القادمة  الدورة  يف  املهرجان  إدارة  تهتم  بأن 

وأن تستعني بأعضاء ذوي خربات عالية باملرسح حتى ترتقي بالعروض 

املشاركة باملهرجان. وأشار إىل ضعف الدعايا واإلعالن عن املهرجان مام 

أثر عىل اإلقبال الجامهريي. 

الجوائز 
المهرجان  تمزي  شهادات   .. أوال 

منحت لجنة التحكيم شهادات التميز يف اإلضاءة لعروض “البلياتشو” 

إخراج محمد أحمد “بوجي”، و “صفية” اخراج منال عامر و “أنشودة 

يف  التميز  شهادات  منحت  كام  متام،  اسالم  “اخ��راج  لوزيتانيا  غول 

الجابري  ومي  “البلياتشو”،  عرض  عن  ذيك  هدير  من  لكل  املاكياج 

فذهبت  املالبس  يف  التميز  شهادة  أما  لوزيتانيا”،  غول  “أنشودة  عن 

ل”أنشودة  الثانية  والشهادة  صفية”   “ لعرض  األوىل  التقدير  شهادة 

محمد  اخراج  رايح”  لوين   “ لعرض  الثالثة  والشهادة  لوزيتانيا”  غول 

اسامعيل 

لعاشور  واأللحان  األشعار  يف  ذهبت  للموسيقى  التميز  وشهادات 

اخراج   “ الحبل  نشد  كلنا   “ وملوسيقى   “ صفية   “ عرض  عن  الكيالين 

عبد  إىل  فذهبت  الغناء  يف  الوحيدة  التميز  شهادة  وعن  قرشم،  حاتم 

التأليف  يف  التميز  شهادات  أما  “صفية”،  عرض  عن  الراكعي  الله 

التميز  وشهادات  راي��ح”،  “لوين  نص  عن  إسامعيل  ملحمد  فذهبت 
غول  “أنشودة  عن  الخالق  عبد  ملحمد  املرسحي  للنص  اإلع��داد  يف 

عن  عامر  ومنال  وعشاقها”  “هي  عن  حمدي  ومحمود  لوزيتانيا”، 

“صفية” عن نص خالتي صفية والدير لبهاء طاهر، أما شهادات التميز 
“الغريب”،  عرض  عن  جالل  رض��وان  من  لكل  فذهبت  اإلخ��راج  يف 
يف  التميز  شهادات  “،أم��ا   “ وعشاقها  “هي  عن  حمدي  ومحمود 

لعرض  الثانية  والشهادة  “صفية”  لعرض  األوىل  فذهبت  السينوغرافيا 

“كلنا نشد الحبل” والشهادة األخرية ذهبت لعرض “البلياتشو”.
التمثيل في  التمزي 

منحت لجنه التحكيم شهادات التميز يف عنرص التمثيل نساء لكل من 
شيامء السايس عن دورها يف “لوين رايح”، سارة عصام عن دورها يف 
“الغريب”، وغفران الشاعر عن دورها يف “هي وعشاقها”، ورنا هشام 

وأمينة مجدي عن أدوارهم يف “كراكيب” و، تقى مصطفى عن دورها 

لوزيتانيا”،  غول  “أنشودة  يف  دروها  عن  مجدى  ومي  “صفية”،  يف 
أما  محمد،  صافيناز  إخراج  “الوهم”  يف  دورها  عن  حلمي  وريهام 
محمد  لحسن  الرتتيب  عىل  فكانت  للرجال  التمثيل  التميزيف  شهادات 

عن دوره يف “صفية”، منعم هشام عن دوره يف “هي وعشاقها”، عمر 

 “ يف  دوره  عن  ماهر  محمد  الحبل”،  نشد  “كلنا  يف  دوره  عن  عرايب 
سيد  محمد  وعشاقها”،  “هي  يف  دوره  عن  عيىس  عاصم  رايح”  لوين 
إسالم  و  “الغريب”  يف  دوره  عن  عالء  محسن  “صفية”،  يف  دوره  عن 

الله حامد عن دوره يف “أنشودة  عابد عن دوره يف “البلياتشو”، عبد 

كريم  الحبل”،  نشد  “كلنا  يف  دوره  عن  رزق  محمد  لوزيتانيا”،  غول 
أورويب عن دوره يف “وقفنا حداد”، عبد الرحمن عثامن عند دوره يف 
الدين  كامل  “الغريب”،  يف  دوره  عن  قاسم  وليد  الحبل”،  نشد  “كلنا 

يف  دوره  عن  عصام  ويوسف  وعشاقها”،  “هي  يف  دوره  عن  أحمد” 
“صفية”.

بالمهرجان األولى  المراكز 
ذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا لعرض “أنشودة غول لوزيتانيا” إخراج 

دربالة  اللطيف  لعبد  فذهبت  تأليف  أفضل  جائزة  أما  متام،  إاسالم 

لنفس  ذهبت  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  الحبل،  نشد  كلنا  مؤلف 
العرض أيضا إخراج حاتم قرشم . 

عامر  منال  إخراج  األول “صفية”  املركز  باملهرجان  كأفضل عرض  وفاز 

والتي فازت باملركز األول يف اإلخراج ايضا، كام فاز باملركز الثاين عرض 

يف  الثاين  باملركز  متام  إسالم  مخرجه  فاز  و  لوزيتانيا”  غول  “أنشودة 
محمود  إخراج  وعشاقها”  “هي  عرض  الثالث  باملركز  وفاز  اإلخ��راج 

حمدي، بينام فاز باملركز الثالث يف االخراج حاتم قرشم .
التمثيل جوائز   

“ صفية”، وحصل  يف  دوره  عن  إسالم عصام  ممثل  أفضل  بجائزة  فاز 

يف  دوره  عن  إسامعيل”  محمد   “ التمثيل  يف  الثاين  املركز  جائزة  عىل 

“لوين رايح” وفاز باملركز الثالث ألفضل ممثل أياد صقر عن دوره يف 
أفضل  جائزة  فكانت  نساء  التمثيل  مراكز  عن  أما  الحبل”،  نشد  “كلنا 
باملركز  وفازت  “صفية”  يف  دورها  عن  عامر  ملنال  األول  املركز  ممثلة 

الثاين منه إيهاب عن دورها يف “هي وعشاقها”، وفازت باملركز الثالث 

ريم مدحت عن دورها يف “ لوين رايح”.
حلم  بذرة 

تكرب  كبرية  لشجرة  كبذرة  يل  بالنسبة  صفيه  عامر:  منال  املخرجة  قال 

التطور  وهو  يتحقق  أن  متنيته  الذي  الحلم  نبته  هي  يوم،  بعد  يوما 
يف عامل املرسح كممثلة وهنا يف اإلخراج، حيث آمنت أن من حق كل 

»صفية« 
الرواد لمهرجان  العاشرة  بالدورة  األول 
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المسرح بتطوير خشبة  التحكيم توصي  لجنة   

هو  وهذا  للجمهور  بحرية  وفلسفته  إيديولوجيته  يقدم  أن  مرسحي 

دور املخرج الواعي، كام أؤمن أنه عند تقديم نص قدم مرارا للمرسح 

إىل  جيدا  واالنتباه  إليه  املقدم  الجمهور  طبيعة  وإدراك  فهم  من  البد 

ما  وهذا  جديد  من  النص  هذا  تقديم  حال  واملكان  الزمان  طبيعة 

للرواية  كمعدة  كوين  عامر:  منال  وتابعت  تقدميه ىف “صفيه”  حاولت 

وحصلت  الحاىل،  وقتنا  ىف  نعيشها  مهمة  تفاصيل  طرح  حاولت  فقد 

ىف  الجمهوريه  مستوى  عىل  وكتابة  صياغة  أفضل  جائزة  عىل  قبل  من 

مهرجان االتحاد العام األخري مبدينه األقرص، واآلن سعاديت كبرية بجوائز 

مبا  العرض  هذا  وىف  األول،  العرض  مبركز  والتتويج  واإلخ��راج  اإلعداد 

ممثله  عىل  وحصلت  بدور صفيه  قمت  عروض صفيه  ليايل  ختام  أنه 

اإلخراج  أن  وأتأكد  بالتجربة  أثبت  أن  ما متنيته  أهم  كان من  و  أوىل، 

والتأليف مل يأخذا من

قالت  التحكيم،  لجنة  عىل  عامر  منال  وأثنت  قدر،  أية  املمثلة  كوين   

قلة  رغم  العرض  سينوغرافيا  يف  أقصده  كنت  ما  أدركت  لجنة  أكرث   :

وضعف إمكانيات املرسح.

األولى التجربة   
العرض  بجوائز  الكبرية  سعادته  عن  إسامعيل  محمد  املخرج  أعرب 

التأليف  يف  يل  األول  العرض  رايح  لوين  يعد   : قائال  ذاتها  بالتجربة  و 

واإلخراج وقد شاركت به من قبل يف مهرجان الساقية املرسحي وكانت 

أراها قوية وأكرث تطورا وحاولت  املرة  تلك  أول مشاركة حينذاك لكن 

حول  التاريخ  يف  باحثا  الواقع  يف  متثلنا  التي  الشباب  قضايا  أطرح  أن 

التمثيل  لجائزة  : ممنت وسعيد  ..اضاف  والهجرة  بالسفر  الحلم  جذور 

أكرث من جائزة التأليف واإلخراج لكونه هديف األسايس وأحاول جاهدا 

ان أصبح ممثال متميزا وقد حاولت مجربا الخوض يف مجاالت مختلفة 

نص  أول  وكون  التطوير،  ومحاولة  أكرث  املرسح  عىل  للتعرف  لإلبداع 

لهذه  وممنت  كبرية  وفرحة  خاصة  سعادة  فهذه  جائزة  عىل  يحصل  يل 

يف  وموضوعية  قوية  لجنة  ووجود  الرواد  مهرجان  خالل  من  الفرصة 

املهرجان أخذت عىل عاتقها توجيهنا واسداء النصح كثريا عقب العرض 

...امتنى يف القادم حصول الفرقة عىل نصيب أكرب من الجوائز أو جائزة 

للفريق كله و احلم باهتامم كبري ملرسح الهواة .

 و قالت ريم مدحت أفضل ممثلة مركز ثالث : سعيدة جدا بالجائزة 

التمثيل  يف  األوىل  الجائزة  لكونها  بقلبي  الخاصة  مكانتها  لها  فستظل 

سأظل  بعد  فيام  الجوائز  من  حصدت  مهام  ابدا  أنساها  لن  للمرسح 

عرضني  بالتمثيل يف  باملهرجان  شاركت  وقد  دامئا،  وكرامة  أحملها رشفا 

أثره وله دورات  تعلمت منهام وكان رشف يل املشاركة يف مهرجان له 

يف  و  ومشهورة  متميزة  ممثلة  أصبح  ان  وأمتنى  هامة  سابقة  عديدة 

تطور مستمر بني جمهور واع من املتفرجني. 

من  العرض  داخل  التقدير  يهمني  كان   : ممثل  أفضل  عصام  اسالم 

الفرقة واملخرجة وقد كان ملنحي مساحة كبرية يف التمثيل بهذا الدور 

كثريا  وسعدت  الجائزة  مبنحي  التحكيم  لجنة  تقدير  وكذلك  يف  لثقتها 

ملقابلة ما اجتهدت فيه لتقديم هذا الدور داخل العرض بالفوز ممثال 

بجانب املخرجة املتميزة فنا وخلقا منال عامر و الجائزة كانت مفاجأة 

الفرصة  لهذه  وممنت  لها  مثيل  ال  وسعادة  كبرية  فرحة  غمرتني،  يل 

املسارح  كل  خشبات  عىل  االستمرار  وامتنى  كثريا  صفية  يف  واملشاركة 

مبرص .

له  قدمت  التي  التوجيهات  أهمية  عىل  متام  اسالم  املخرج  أكد  و 

وللفريق من قبل لجنة التحكيم بعد العرض والتقييم املوضوعي وتابع 

واألرقى  األفضل  لتقديم  القادمة  املرات  كل  يف  جاهدين  سنسعى   :

معا  حققناها  التي  النجاحات  وتلك  الفرقة  مع  ماقدمته  بكل  وسعيد 

الذي  كله  الفريق  مبجهودات  أوىل  مراكز  نحقق  أن  القادم  يف  ونتمنى 

بشكل  ذاتها  التجربة  لخروج  وتفان سعدنا  بكل حب وإخالص  تعاون 

املهرجان وتعاونه  ادراة  واع والئق بجمهور املرسح وممنت لكل فريق 

معنا .

أقيم مهرجان الرواد برعاية وحضور األمني عام لجمعية الرواد د. سيد 

وسكرتريعام  املهرجان،  عام  مدير  العال  عبد  أحمد  وارشاف  رسحان 

ابراهيم  النمروالفنان  غريب  اإلعالمي  واملسؤل  أمني  أحمد  املهرجان 

صديق  سعيد  والفنان  املخرج  حرض  كام  التحكيم  مقررلجنة  البيه 

الفرق  جميع  وأعضاء  الصرييف  اميان  واملخرج  أمني  عمرو  والفنان 

املشاركة .

همت مصطفى

انشودة غول لوزيتانيا
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مختار  إسامعيل  الفنان  برئاسة  للمرسح  العربية  الهيئة  أعلنت 

ستنطلق  التي  املهرجان  من  عرشة  الحادية  الدورة  عروض  عن 

من القاهرة يف الفرتة من 10 وحتى 16 يناير املقبل تحت شعار 

»نحو مرسح عريب جديد ومتجدد«.

وكانت الهيئة العربية للمرسح قد فتحت باب الرتشح منذ مايو 

لتنطلق   ،2018 نوفمرب   24 يوم  الرتشح  باب  وأغلقت   ،2018

األفضلية  إعطاء  مع  الجودة،  مبدأ  عىل  العروض  اختيار  عملية 

للعروض الجيدة التي المست ثيمة عمل الهيئة العربية للمرسح 

يف عام 2018 وهي “االشتباك مع املوروث الثقايف إلنتاج معرفة 

رشوط  االختيارات  راعت  كام  ومتجددة«،  جديدة  إبداعية 

املسارح  أنظمة  يف  ومقدرة  مهمة  باتت  التي  العامة  السالمة 

املعنية  الجهات  واهتامم  انتباه  محط  صارت  التي  العاملية، 

باملرسح يف الدولة املضيفة جمهورية مرص العربية.

لجنة  أن  للمرسح  العربية  الهيئة  عن  الصادر  البيان  وتتضمن 

مرسحيا،  ملفا   148 درست  قد  املرسحية  العروض  مشاهدة 

استامرة  يف  املعلنة  الرشوط  خالفت  التي  امللفات  استبعاد  بعد 

التقديم، وتلك التي مل تستكمل ملفاتها، وجاءت املشاركات من 

الدول العربية عىل النحو التايل.

تونس، ومن  27 عرضا مرسحيا من مرص، 21 عرضا مرسحيا من 

املغرب تقدم 16 عرضا مرسحيا، ومن األردن 12 عرضا مرسحيا، 

ومن  مرسحية.   11 سوريا  ومن  مرسحيا،  عرضا   11 سوريا  ومن 

العراق 10 مرسحيات، ومن الجزائر 10 مرسحيات، ومن لبنان 9 

مرسحيات، ومن البحرين مرسحيات، ومن فلسطني 5 مرسحيات، 

ومن  مرسحيات،   3 الكويت  ومن  مرسحيات،   3 السودان  ومن 

اإلمارات 3 مرسحيات. ومن ُعامن 3 مرسحيات، ومن السعودية 

3 مرسحيات، فيام تقدمت ليبيا مرسحيتني، ومرسحية واحدة من 

كل من أملانيا والنمسا وموريتانيا وفرنسا، وقد خلصت اللجنة إىل 

اختيار العروض التالية وذلك عىل النحو التايل:

الحادثة  ومنها  عروض مرسحية   9 اختيار  وتم  األول  املسار  أواًل 

من مرص وتم اختيار 9 عروض يف املسار األول وهي »الحادثة« 

وعرض  حسان،  عمرو  إخراج  الرميل  لينني  تأليف  الغد  ملرسح 

أحمد  وإخراج  مهران  سامح  تأليف  القومي  املرسح  »املعجنة« 

عبد  صالح  تأليف  الهناجر  ملرسح  ليل«  »مسافر  وعرض  رجب، 

الصبور وإخراج محمود صدقي، والعرض املرسحي »تقاسيم عىل 

وإخراج  إعداد  التجريبي  املرسح  ملنتدى  العراق  من  الحياة« 

جواد األسدي، ومن األردن العرض املرسحي »جنونستان« لفرقة 

الرحالة تأليف وإخراج حكيم حرب، »سالمل يعقوب« من األردن 

وإخراج  تأليف  لإلعالم  الدولية  كوارتز  لفرقة  يعقوب  سالمل 

مترسح”  “دوز  ل�  ومسا«  »صباح  املغرب  ومن  مسعود،  الحاكم 

تأليف غنام غنام وإخراج جبار خمران، والعرض املرسحي »قمرة 

14« من تونس، لفرقة مرسح الناس تأليف بوكثري دومة وإخراج 

دليلة مفتاحي، »ليلك ضحى« من اإلمارات تأليف وإخراج غنام 

غنام.

سلطان  الدكتور  الشيخ  »جائزة  املهرجان  من  الثاين  املسار  أما 

جائزة  عروض   8 ويشمل   »2018 للعام  القاسمي  محمد  بن 

وهي   ،2018 للعام  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

»الرحمة« من الكويت، »الطوق واألسورة« من مرص، »املجنون« 

األردن، »ذاكرة قصرية« من تونس،  »النافذة« من  اإلمارات،  من 

»شابكة«، »عبث« من املغرب، »نساء بال مالمح« من األردن.

الفرق  لكل  الشكر  للمرسح،  العربية  للهيئة  العام  األمني  ووجه 

تستحق  التي  العروض  من  الكثري  وجود  أن  إىل  مشريا  املشاركة، 

االلتفات، كام أشاد مبا وصفته اللجنة بجرأة العروض فنيا وفكريا 

مختلف  عىل  واالنفتاح  وتجلياته،  الواقع  مع  االشتباك  لناحية 

وثراء  تنوعا  أعطى  مام  معا  آن  يف  والحديثة  الراسخة  األساليب 

اللجنة  أن  مؤكدا  االختيار  لجنة  حيا  كام  متت،  التي  لالختيارات 

للهيئة  العامة  األمانة  وأن  تامة،  وبحرية  إمالءات  دون  عملت 

لجهدها  منها  وتقديرًا  احرتاًما  اللجنة  قرارات  تتبنى  كعادتها 

ورؤيتها.

التوفيق،  العام للمرسحيني املشاركني يف هذه الدورة  متنى األمني 

مرسحييه،  وتطلعات  العريب  املرسح  مبسرية  يليق  ما  وتقديم 

الجمهور  أمام  املرسح  لهذا  إيجابية  صورة  يرسم  ما  وكذلك 

املرصي، ومبا يليق أيضا مبكانة مرص وثقافتها.

ومن جانبة قال املخرج األردين حكم حرب: »سعيد جًدا بعوديت 

انقطاع عرش سنوات، حيث  القاهرة من جديد بعد  كمخرج إىل 

كانت آخر مشاركة يل كمخرج عام 2009 مبرسحية )نريفانا( ضمن 

فعاليات مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي«. 

مهرجان  مثل  وهام  كبري  مهرجان  يف  »فاملشاركة  حرب:  وتابع 

املرسح العريب الذي سيقام يف القاهرة تعني يل الكثري، فاملهرجان 

نجح يف إرساء قواعده املتينة عىل مدى السنوات املاضية وطور 

أدواته وأشكال عروضه وطرق تنظيمه واستقطابه ألهم العروض 

ثقافية وتنويرية ال  العربية، حتى أصبح حالة  والرموز املرسحية 

ميكن تجاوزها«.

قال:  حيث  للمرسح  العربية  للهيئة  الشكر  حرب  وجه  كام 

»هذه فرصة ألشكر كل العاملني يف الهيئة العربية للمرسح، ويف 

العربية  الهيئة  رئيس  القاسمي  سلطان  الشيخ  سمو  مقدمتهم 

أمني  وأشكر  كام  العريب،  للمرسح  ورعايته  دعمه  عىل  للمرسح 

عام الهيئة األستاذ إسامعيل عبد الله، واملسؤول اإلعالمي األستاذ 

غنام غنام، ومسؤول الربمجة والتنظيم األستاذ حسن نفايل، عىل 

جهودهم املخلصة يف إنجاز هذا املهرجان الهام والكبري«.

إخراجه  من  مبرسحية  القاهرة  إىل  بالعودة  اعتزازه  عىل  وأكد 

إىل  وصلت  املرسحيات  من  سلسلة  بعد  »جنونستان«،  بعنوان 

عام  منذ  القاهرة  يف  بعرضها  قمت  وأن  سبق  مرسحيات  مثاين 

الدويل  القاهرة  مهرجان  إطار  داخل   2009 عام  وحتى   1992

بعضها  وحصل  إيجابية  فعل  ردود  وأثارت  التجريبي،  للمرسح 

عىل إحدى جوائز املهرجان.

الدورة  يف  كضيف  باملشاركة  ترشفت  “وقد  قائال:  حرب  واختتم 

واملعارص  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملهرجان  األخرية 

القاهرة  لجنة تحكيم ملتقى  أعضاء  عام 2018، كام وكنت أحد 

الدويل األول للمرسح الجامعي الذي أقيم مؤخرًا”.

يذكر أن فرقة مرسح الرحالة »األردن« تشارك بالعرض املرسحي 

حكيم  بطولة  ومن  حرب  حكيم  واإلخراج:  النص  »جنونستان« 

وهاين  الرميوين،  وإياد  العنوز،  وعمران  سامرة،  نهى  حرب، 

للمسرح  العربية 
الحادية عشرة الدورة  المشاركة في  العروض  تعلن عن 

148 عرًضا مسرحًيا تقدموا  للمسرح:  العربية 

المهرجان ومشاركات  تمثل مصر في  4 عروض 

الرسمية للمسابقة 

عربية متمزية

مسافر ليل

متابعات
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قمر  والغناء:  املوسيقى  الدبس،  وشام  حكيم،  وقيس  الخالدي 

ماهر جريان،  اإلضاءة:  األوىل،  الجامعة  الكورال: مدارس  بدوان، 

الصوت: سيف الخاليلة، الديكور واألزياء: تيسري محمد عيل.

وتجري أحداث املرسحية يف دولة افرتاضية تسمى »جنونستان«، 

وزمان  مكان  إىل  تشري  ال  أنها  مبعنى  بصلة،  للواقع  متت  ال 

الدولة  هذه  خالل  من  العامل  فساد  تختزل  هي  بل  محددين، 

اليوم من فوىض  االفرتاضية، التي تلخص كل ما يحدث يف العامل 

تكون  الفساد ال  لهذا  الحقيقية  املحاربة  أن  وفساد، مؤكدًة عىل 

إال من خالل االرتقاء بثقافة ووعي الشعوب. وال تعرب املرسحية 

بل  التقليديني،  والديكتاتورية  الفساد  أشكال  من  شكل  عن 

تلك  عن  تتحدث  إنها  ذلك،  من  أبعد  هو  ما  إىل  تذهب  هي 

الذي  الفساد  وذاك  منا،  كل  داخل  يف  القابعة  الديكتاتورية 

يشء،  كل  قبل  أخالقية  فاملسألة  والعقول،  النفوس  يف  يعشعش 

ومن األجدى محاربتها من داوخلنا قبل كل يشء، وذلك للقضاء 

الفكر القمعي الذي يختفي ما  عىل ثقافة الفساد، والقضاء عىل 

وراء األقنعة التي نرتديها - نحن البرش - ليل نهار، أقنعة التحرض 

واملدنية واإلنسانية.

شؤون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  أكد  متصل  سياق  ويف 

ستكون  العريب  املرسح  ملهرجان  ال�11   الدورة  أن  الثقايف  اإلنتاج 

مميزة وعىل أعىل مستوى ، مؤكًدا عىل أن الهيئة العربية للمرسح 

إىل  املهرجان  فيها  يعود  التي  بالتحديد  الدورة  قيمة هذه  تقدر 

القاهرة التي شهدت انطالق دورته األوىل، وستكون هذه الدورة 

الكثري  وستشهد  املهرجان  عمر  من  جديدة  سنوات  لعرش  بداية 

من املفاجآت التي متيزها عن كل الدورات السابقة . 

مرص  يف  املرسحيني  من  لجنة  تشكيل  تم  أنه  إىل  جالل  وأضاف 

الهيئة العربية للمرسح وتنظيم املهرجان يف  التنسيق مع  لتتوىل 

القاهرة، مشريا إىل أن اللجنة بدأت عملها بالفعل.

يذكر أن اللجنة التي شكلتها د. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 

خالد  من  كل  العريب هي  املرسح  ملهرجان  ال�11  الدورة  لتنظيم 

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  رئيس  مهران  سامح  ود.  جالل 

مهرجان  عام  منسق  السيد  عصام  واملخرج  والتجريبي  املعارص 

للمرسح ومجدي  الفني  البيت  رئيس  مختار  وإسامعيل  القاهرة 

صابر رئيس دار األوبرا املرصية.

إن  للفنون  الهناجر  مركز  رئيس  دسوقي  محمد  املخرج  وقال 

املرسحي  العرض  عىل  اختيارها  وقع  قد  للمرسح  العربية  الهيئة 

“مسافر ليل” من إنتاج مرسح الهناجر كعرض افتتاح للمهرجان 

يف دورته الحادية عرشة، معربًا عن سعادته بهذا االختيار.

سمية أحمد

[

الطوق واألسورة

ليلك ضحي

القاهرة  إلى  بعودتي مخرجا  حكيم حرب: سعيد 

بمسرية  يليق  ما  أتمىن تقديم  الله:  إسماعيل عبد 

انقطاع عشر سنوات بعد 

العربي  المسرح 

خالد جاللحكيم حربإسامعيل عبد الله

متابعات
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للفنان  الدسوقى: أهدى »شفيقة ومتولى« 
الراحل محمد فاروق

األول  ال��درايس  للفصل  املرسحي  املهرجان  فعاليات  انطلقت 

من   18 حتى  وتستمر  ديسمرب  من  التاسع  يف  املنصورة  بجامعة 

الرتبية،  بكلية  الله  خري  سيد  أ.د.  مرسح  عىل  الحايل،  ديسمرب 

الجامعة،  كليات  من  مرسحيا  فريقا   13 املهرجان  يف  ويشارك 

وافتتح املهرجان العرض املرسحي “زيارة السيدة العجوز” لفريق 

هالة  كيشار،  سعد  حاتم،  محمود  متثيل  الصيدلة،  كلية  مرسح 

حتحوت،  أحمد  العراقي،  الرحمن  عبد  حاتم،  همس  السالب، 

أحمد مجدي، أمري أمين، أمين فضاله، دنيا عسكر، إميان أبو رية، 

محمد  عثامن،  محمد  كرم،  مريم  العراقي،  حسام  طارق،  إرساء 

الشعراوي، نغم أكرم، سارة عزت، عبد امللك محمد، أمنية قاسم، 

قنديل،  أحمد  املوىل،  عبد  هالة  مجدي،  محمد  جامل،  محمد 

دعاء وجيه. تأليف فريدريك دورينامت، ديكور شادي قطامش، 

إخراج محمود الدياسطي. 

فريق  فهي  التوايل  عىل  عروضها  ستقدم  التي  األخرى  الفرق  أما 

متثيل  الحياة”  “ساحر  املرسحي  العرض  الهندسة،  كلية  مرسح 

العساس،  أحمد  الواحد،  عبد  أمري  أحمد،  الدين  عالء  محمد 

عزمي،  الله  عبد  الهندي،  طارق  فتحي،  مرينا  إبراهيم،  عوض 

محسن،  محمود  أحمد،  إبراهيم  النجد،  محمد  البييس،  مدحت 

معاذ،  أحمد  الشيخ، مي ممدوح،  الزهراء  فاطمه  تغريد ضيف، 

زيدان،  سها  أمين،  دعاء  وائل،  أمنيه  راشد،  أحمد  جمعه،  عمرو 

محمد سعيد، باسل محمد، يوسف بيومي، املخرج املنفذ محمد 

إضاءه  “جاليليو”  نصار  الجليل  عبد  محمد  موسيقى  السييس. 

إسالم أبو عرب، ديكور مالك رفعت، إكسسوارات أحمد البحريي، 

الحديني  جامل  محمود  تأليف  الحياة”  “ساحر  سمري،  وريهام 

إخراج خالد شكري.

تقديرك”  “حسب  يقدم  البرشي  الطب  كلية  م��رسح  فريق 

حجاج،  مروة  مكروم،  بسمة  الطلخاوي،  اميان  متثيل  لربانديللو 

أحمد املنيس، أحمد أبو راشد، صالح شمس، محمد فؤاد، ضحى 

عبد  خالد  املحمدي،  نورا  إبراهيم،  سارة  أرشف،  إسالم  يرسي، 

رفعت،  كريم  موسيقى  منصور.  وليد  مها،  امني،  أمرية  العزيز، 

ديكور محمد طلعت، اضاءة وإخراج خالد عبد السالم.

تنبت  البيطري عرض “أرض ال  الطب  كلية  ويقدم فريق مرسح 

عيىس  محمد  الزباء”،  “زنوبيا  دور  يف  شبانة  عال  متثيل  الزهور” 

الباسط يف دور نبهان، محمد عسكر  يف دور زبادي، محمد عبد 

يف دور جزمية، نرمني نرص يف دور زبيبة، محمد عيسوي يف دور 

العرافة،  دور  يف  شجاع  اميان  قيرص،  دور  يف  النامس  نور  عمرو، 

محمد عصام يف دور قائد الحرس، محمد عصام، ومحمد الهادي 

أمنية  محمد،  هاجر  إسامعيل،  امي��ان  الحارة،  شيخ  أدوار  يف 

مخرج  الكورس،  دور  يف  ط��ارق  ساندي  محمد،  نرية  محسن، 

عبو  مالبس  أرشف  أحمد  منفذ  مخرج  رؤوف،  أحمد  مساعد 

اضاءة عز حلمي ديكور شادي قطامش »أرض ال  اللطيف،  عبد 

ويقدم  نرص،  عالء  إخراج  دياب  محمود  تأليف  الزهور«  تنبت 

العرض  الحقوق  كلية  مرسح  عىل  النوعية  الرتبية  مرسح  فريق 

الطفلة  املرسحي “شفيقة ومتويل حكاية جنوبية” بطولة ومتثيل 

شذى يرسي، وعلياء هاشم، وأحمد عز، وكريم مغاوري، وأحمد 

حمدي  فوزي،  وأحمد،  الهواري،  محمد  الباز،  ومحمد  يوسف، 

وباهي  فيصل،  ومحمد  بيومي،  ومحمد  عزام،  جارس،  منصور، 

الطالبات  مع  باالشرتاك  الرشبيني  الله  عبد  ومحمد  مصطفى، 

عال  السيد،  وسلمى  محمود،  ورغ��ده  ومريم  الرشبيني،  سمر 

أماين  ورح��اب،  السيد،  وشيامء  الهادي،  عبد  وشيامء  منصور، 

ووسام،  رضوان،  خلود  ال��رؤوف،  عبد  وأمريه  وشهندا،  وسمية، 

أمين،  والء  أبانوب،  عوض،  سارة  وأسامء،  اللطيف،  عبد  وإميان 

يوسف  وأحمد  الباز  ومحمد  فوزي  أحمد  مساعدون  مخرجون 

مغاوري  وكريم  عز،  أحمد  منفذون  مخرجون  الهواري،  ومحمد 

المسرحي المنصورة  جامعة  مهرجان  انطالق 
عرضا بـ13 

“االبن الضال” صورة أرشيفية ألحد العروض املشاركة ىف الدورات السابقة
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ومحمد تريك ومنترص وباهي مصطفى.

وألحان د.صادق  تأليف موسيقى  الهواري  أسامة  تأليف وأشعار 

لهجة  مصحح  رأفت  د.أماين  غناء  قطامش  شادي  ديكور  ربيع 

أحمد  ج  اخ��را  عيل  أمين  د.  كريوجراف  رسور  كريم  الفنان 

الدسوقي.

العرض  اآلداب  كلية  فريق  يقدم  الله  خري  سيد  د.  وعىل مرسح 

أحمد  إخراج  جامل  محمود  تأليف  الحياة”  “ساحر  املرسحي 

السياحة  كلية  فريق  يقدم  الحقوق  كلية  مرسح  وعىل  مصدق 

الرتبية  كلية  مرسح  عىل  يقدم  كام  املرسحي،  عرضه  والفنادق 

فريق الكلية العرض املرسحي “آخر أيام سقراط” تأليف منصور 

أبو  إضاءة  األباصريي  سيد  أشعار  رجال  الله  عبد  ألحان  رحباين 

الحسانني  إيليه  مالبس  قطامش  ش��ادي  ديكور  الرشيف  بكر 

مرسح  وعىل  الدين،  ضياء  كريم  إخراج  خليل  كريم  كريوجراف 

املرسحي  العرض  العلوم  مرسح  فريق  يقدم  الحقوق  كلية 

إخراج  طلعت  محمد  ديكور  أونيل  يوجني  تأليف  “الذهب” 

أحمد فارس كام يقدم عىل مرسح ا.د سيد خري الله فريق كلية 

التمريض العرض املرسحي “املايسرتو” متثيل محمد أرشف، رانيا 

أمين، أميان مجدي، محمد الرشبيني، عمر محمد الكومي، محمد 

الرببري، محمد طلعت، محمود الرشبيني،  حسن عبده، محمود 

إميان  أسامء سالمة،  طارق،  أحمد  فوزي،  محمد  عادل،  إبراهيم 

فارس  حامدة،  دعاء  البحريي،  باسم  النبوي،  أحمد  اليرس،  أبو 

بليغ حمدي،  الزهراء خاطر، حمدي  فاطمة  أحمد محمد،  وائل، 

ديكور  محمد،  آية  امين،  ارساء  طلعت،  أحمد  امين،  نورهان 

إعداد  حلمي  عز  إضاءة  )جيمي(  أحمد جامل  ومكياج  ومالبس 

الله  عبد  منفذ  مخرج  العراقي،  الرحمن  عبد  موسيقي  وتأليف 

ذيك  محمد  تأليف  بيتهوفن  حياة  قصة  عن  »املايسرتو«  عزمي 

املايسرتو إخراج محمد مجدي حيدر.

العرض  الرتبية  كلية  مرسح  عىل  التجارة  كلية  فريق  ويقدم 

الخالق،  عبد  محمد  متثيل  الوردية«  والسيدة  »أوسكار  املرسحي 

الرحمن  عبد  حسام،  زكريا  الجوهري،  املالك  عبد  مدكور،  عامد 

منه  الحسيني،  محمود  أحمد،  نوران  املوجي،  محبوبة  الشوايل، 

العظيم،  عبد  أنس  الغريب،  هايدي  املغاوري،  فاطمة  سمري، 

أحمد،  حسام  العيسوي،  شادي  مجدي،  مريهان  فتحي،  برديس 

مصطفي الشهاوي، أمرية املنجي، عمر عبد العزيز، أحمد عوض، 

آيه الطوخي، رمضان رضا، محمد إبراهيم، محمود طارق، أحمد 

استعراضات  الخري  أبو  محمد  ديكور  حلمي  عز  اضاءة  متويل، 

وحسني  ص��الح،  ن��ادر  موسيقي  وتأليف  إع��داد  مجدي،  أحمد 

الله عساكر،  اميانويل شميت إخراج عبد  ايريك  تأليف  العراقي، 

كام يقدم عىل مرسح كلية الحقوق فريق الكلية العرض املرسحي 

مصطفى،  أحمد  صالح،  نادر  محمود،  كريم  متثيل  »كارجني« 

محمد سعد جمعه، عمر سليم، فارس خليفه، كريم دره، أحمد 

مراد  الشورى،  محمد  الشافعي،  محمد  السنويس،  مجدي  جالل، 

لينا  العظيم،  عبد  أس��امء  عسكر،  زينب  أحمد،  سمري  عرمه، 

بهجت، آيه كامل، رضوى، مريم صبحي، إرساء نبيه، هدير اسامه 

البنا  أحمد  تاليف  ربيع  صادق  د.  موسيقي  »تأليف  »كارجني 

وإخراج محمد عيل.

ويقدم فريق كلية الزراعة عىل مرسح أ.د سيد خري الله العرض 

صالح،  محمد  الصديق،  عمر  متثيل  الحمراء”  “األرض  املرسحي 

بكر يوسف، أمرية الشنهايب، سمية إبراهيم، مرينا صربي، محمود 

الصياد،  محسن، محمد تريك، أسامة فضل، محمد سعد، محمود 

حسام  جامل،  عادل  الله،  عبد  أحمد  عامد،  آدم  سعيد،  سحر 

هالة  العشاموي،  آالء  الجندي،  مروان  إبراهيم،  أحمد  إبراهيم، 

موسيقى:  الحمراء”  “األرض  أحمد  بهاء  لطفي،  ماجد  الغريب، 

مخرج  حلمي  عز  إضاءة:  طلعت،  محمد  ديكور:  نصار  جاليليو 

منفذ: عمر رشيف تأليف ألفونس ساسرتي إخراج محمد فرج.

أخالقية  أطروحات  نقدم  ومتويل:  شفيقة  عرض  مخرج  وقال 

شباب  من  املتفرجني  جمهور  عىل  الجنويب  موروثنا  من  وفنية 

الوقت بعينه، يف محاولة منا لتغيري وجهة نظر  الجامعة يف هذا 

بعض الشباب غري الواعي للمرأة، وتابع الدسوقي: أهدي العرض 

لرفيق دريب الراحل الفنان محمد فاروق ابن محافظة الدقهلية.

قصة  حول  عريض  أحداث  تدور  عساكر:  الله  عبد  املخرج  وقال 

املمرضة  ونصيحة  الرسطان  مب��رض  املصاب  أوسكار  الطفل 

“السيدة الوردية” مبحاولة كتابة رسائل إىل الله وهي التي تبعث 

الباقية إىل  يف داخله األمل من جديد وترعاه حتى تتحول أيامه 

بجمهور املرسح  تقديم عرضا الئقا  أمتنى  بهجة، وأضاف عساكر 

الجامعي برؤية بسيطة وهادفة.

املايسرتو  عرض  يطرح  حيدر:  مجدي  محمد  الخرج  قال  كام 

يعكسه  وما  باألمل  التمسك  يحققه  وما  واليأس  األمل  ثنائية 

الشهري  املوسيقار  قصة  خالل  من  وذلك  مرير  واقع  من  اليأس 

بيتهوفن وعالقاته املختلفة.

له مرسحياته  كبري  كاتب  دياب  املخرج عالء نرص: محمود  وقال 

التي ترجمت للغات عدة ومنها ما قدم عىل مسارح لندن ونص 

ويف  املرسحية  نصوصه  وأشهر  أهم  من  الزهور«  التنبت  »أرض 

أقدمها كام هي مع  بل  النص شيئا  دراما  أنل من  له مل  تقدميي 

لها  التي  تدمر  مملكة  عىل  الرتكيز  حاولت  كام  بسيطة،  إضافة 

االرتكاز  كام سنحاول  الدم.  بلعنة  وإصابتها  العصور  عرب  شهرتها 

بروما  املتأثرة  تدمر  حضارة  الحضارتني  بني  االختالف  رصد  عىل 

ومملكة الحرية املتأثرة بالفرس من خالل سينوغرافيا العرض.

الحمراء«  »األرض  عرض  أن  فرج  محمد  املخرج  أوض��ح  فيام 

مناجم  عامل  ثورة  خالل  من  املسكن  يف  اإلنسان  حق  يناقش 

لهم  توفري سكن  بها  املنوط  اإلدارة  القرى عىل  إحدى  يف  الفحم 

طوال عملهم.

عبد  أرشف  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت  املهرجان  فعاليات 

رئيس  نائب  الدكتور  واألستاذ  املنصورة  جامعة  رئيس  الباسط 

الجامعة لشؤون التعليم والطالب ومديرة إدارة النشاط الفني د. 

العامة لرعاية الطالب  العام لإلدارة  داليا خليفة وبإرشاف املدير 

مرسح  عىل  العروض  وتقدم  عسكر  هشام  األستاذ  بالجامعة 

كليات )الطب، الرتبية، الحقوق( بالجامعة.

همت مصطفى

عالء نرصأحمد الدسوقى

محمود الدياسطي

محمد فرج

حيدر: »المايسرتو« األمل واليأس من خالل قصة 
بيتهوفن حياة 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 10 ديسمبر 2018العدد 545 العدد 10588 ديسمبر 2018العدد 588

للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  اسامعيل  املخرج  أعرب 
املهرجان  يف  الفني  البيت  عروض  من  ثالثة  مبشاركة  سعادة  عن 
العام  من  يناير   ١٦ ١٠ايل  من  مبرص  فعالياته  يبدأ  الذي  العريب 
الجديد مؤكدا أن البيت يهتم كثريا باملشاركة يف املحافل العربيه 
والدولية، موضحا أن العروض املشاركة هي “ املعجنة” التي تأيت 
املرسح  إنتاج  من  وهي  للمهرجان،  االول  املسار  عروض  ضمن 
القومي تأليف سامح مهران . إخراج احمد رجب،   بطولة نارص 
محمد  عزب،  مروان  الخالق،  عبد  هايدي  رجايئ،  إميان  شاهني، 
عيل،  طارق  أشعار  إسالم،  مريم  الطفلة  عمر،  أسامء  العزيزي، 
موسيقى و ألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة و ديكور و أزياء 
صبحي السيد، استعراضات ميزو. كام يشارك العرض املرسحي “ 
الحادثة”  ضمن عروض املسار االول ايضا وهو من انتاج مرسح 
الغد تأليف لينني الرميل و إخراج عمرو حسان، بطولة مصطفى 
منصور، ياسمني سمري، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحى باالشرتاك 
بوريو،  شوقى،حسام  محمد  طلبة،  مجدى  البشبيىش،  إسالم  مع 
عمر أحمد، عمرو أحمد،ديكور محمد فتحى، مالبس أحمد فرج، 
مكياج  حامد،  صالح  محمود  موسيقي  إعداد  حلمى،  عز  إضاءة 
شادى  فيلمية  مادة  بكر،  محمد عىل  دراما حركية  عباس،  إسالم 

أحمد.
 “ امل��رسح   العرض  التاين  املسار  ع��روض  ضمن  يشارك   بينام 
وإخراج  عبدالله،  الطاهر  يحي  روايه  عن  واالس��ورة”   الطوق 
دراماتورج سامح  الطليعة،   إنتاج مرسح  املنعم، من  عبد  نارص 
مهران، بطولة فاطمة محمد عىل، محمود الزيات، مارتينا عادل، 
محمد،  ش��رباوي  القزاز،  رشيف  شكري،  أرشف  ط��ارق،  أحمد 
محمد حسيب، سارة عادل، إميان حسني، فرح حاتم، نائل عيل، 
أزياء نعيمة عجمي، رؤية  غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، 

موسيقية جامل رشاد، نحت أسامة عبد املنعم.
القومي  املرسح  مدير  اسامعيل  يوسف  الفنان  أيضا  أعرب  بينام 
مهرجان  فعاليات  ضمن  املعجنة  عرض  مبشاركة  سعادته  عن  
من  االنتهاء  حتي  مستمر  العرض  أن  مضيفا  العريب،  املرسح 
حاليا  تستعد  الفرقه  ان  اسامعيل  رصح  و  املهرجان  فعاليات 

من  و  نجايت،  وعاصم  امام  اسالم  للمخرجني  جديدين  بعرضني 
من  االنتهاء  عقب  املتفائل”   “ االول  العرض  افتتاح  املقرر 
الفرنيس  للكاتب  العرض   فكرة  انه  موضحا  املهرجان  فعاليات 
سامح  النجم  بطولة  امام  اسالم  وإخ��راج  اعداد  فولتري  الشهري 
ابناء  من  ومجموعة   . الصايغ  سهر  الغفور.  عبد  . أرشف  حسني 

الفرقة .
يجري  نجايت   عاصم  املخرج  ان  القومي  امل��رسح  مدير  تابع 
محمد  تأليف  بلدي”   اهل  يعيش   “ املرسحي  العرض  بروفات 
محمد  ي��س.   محمود  رانيا   . سالمة  احمد  بطولة  بغدادي، 
املرسحي  العرض  عقب  عرضه  ومقرر  القومي  وأعضاء   . رضوان 

“املتفائل”.
لدمج  الشمس  فرقة  عام  مدير  الحكيم  وفاء  الفنانه   وقالت 
ان  للمرسح  الفني  للببت  التابعة  الخاصة  االحتياجات  ذوى 
النقدي  املستوي  عيل  كبريا  نجاحا  حقق  روح”  “الحكاية  عرض 
بشكل  الفرقه  عروض  لتجوال  البداية  هو  وكان  والجامهريي 

عيل  املايض  االسبوع   عرضه  تم  حيث  القاهرة،  خارج  احرتايف 
ضمن  أيضا  ش��ارك  بينام  سويف   بني  جامعه  مرسح  خشبة 
فعاليات امللتقي العريب لذوي االحتياجات الخاصة مبركز الهناجر 

للفنون بدار األوبرا املرصية  .
ايناس  شمس،  دور  يف  ممدوح  رحمة  بطولة  روح”  “الحكاية 
نور يف دور املالك نور، ماهر محمود يف دور سيد مكاوى، وائل 
ابو زيد يف دور طه  السعود يف دور عامر الرشيعي، يوسف  ابو 
حسني، نوران عالء يف دور األراجوز، االستعراضات حبيبة محمد 
. رانيا عاطف  . شهد كامل . عنان موافق.  احمد معتز . يوسف 
 . محمد  ميني   : األطفال  احمد،  زياد   . يوسف  إسالم   . شعبان 
 . تامر  حبيبة   . محمود  يوسف   . محمد  حبيبة   . خالد   رحمة 
العظيم  .ملك عبد  .شهد محمود  . رضا محمود  رمياس محمود  
. عمر سعد، ديكور . محمد هاشم، إضاءة.  عز حلمي، مالبس 
. نهاد السيد، استعراضات. أرشف فؤاد، موسيقي وألحان . احمد 
 .. النارص، تصوير . عادل صربي، مساعد مخرج . محمد يوسف 
هيثم حسن، مخرج منفذ . احمد نبيل، تأليف . مصطفي عباس، 

إخراج.  محمد متويل.
وعيل مرسح املعهد العايل للفنون املرسحية  قدمت فرقة مرسح 
الكبرية “ ملدة  الليله   “ الفرقة  تاريخ  األشهر يف  العرض  العرايس 
مرسح  فرقة  عام  مدير  نور  محمد  الفنان   قال  و  واحد  يوم 
يف  كبرية  بجامهريية  يحظي  الكبرية  الليله  اوبريت  ان  العرايس 
التي  االهرام  مبؤسسه  املايض  الشهر  خالل  عرضه  تم  وقد  مرص 

قامت بتكريم فريق العرض.
كلامت  للعرائس،  القاهرة  مرسح  نجوم  بطولة  الكبرية  الليلة 
صالح جاهني، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس 

ناجى شاكر، و من إخراج صالح
ويتم  الصيانه  أعامل  من  قريبا  سينتهي  املرسح  ان  نور  أوضح 
افتتاحه  بعرض جديد جاري التجهيز له حاليا سوف يتم اإلعالن 

عن تفاصيلة  يف اقرب وقت

   محمود عبد العزيز

14 ]متابعات
الدولة مسرح 

العربي المهرجان  في  عروض  بثالثة  يشارك    
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15 ]حوار
لـ»مسرحنا«: الباقي  عبد  أشرف 

المغلقة مسارحها  إنارة  الدولة  على 
صانع  مذيع،  منتج،  مخرج،  ممثل، 
من  يعمل  أسماء  كلها  نجوم، 
هو  ما  عن  دائما  يبحث  خاللها، 
خشبة  على  ليقدمه  ومبتكر  جديد 
وحالة  عشقا  المسرح  يعترب  المسرح. 
من  الكثري  قدم  له،  بالنسبة  خاصة 
النقاد  حفيظة  أثارت  اليت  التجارب 
القدر  مصر«  »مسرح  تجربته  ونالت 
استمر  لكنه  النقد،  هذا  من  األكرب 
الذي  األوحد  الناقد  برأي  واكتفى 
أو  فشلها  التجربة،  انتهاء  سيقرر 
الجمهور،  وهو  واستمرارها،  نجاحها 
من  الكثري  قدم  بل  هنا  يتوقف  لم 
الجمهور  أعجاب  نالت  اليت  الربامج 
عبد  أشرف  اسم  أصبح  حىت  أيضا 
الجدد،  للشباب  النجاح  تميمة  الباقي 
الطفل  مسرح  عروض  من  عددا  قدم 
بتقنية  فيه  استعان  عرائس  وعرض 
واستعان  الخارج  من  جلبها  جديدة 
المسرح  خشبة  على  ليقدمها  بها 
أخريا  هو  وها  كبريا،  نجاحا  والقت 
ومختلفة  جديدة  بتجربة  علينا  يخرج 
في  سواء  قدمه  أن  سبق  عما 
من  سبق  ما  أو  مصر  ومسرح  تياترو 
علينا  يطل  حيث  مسرحية،  أعمال 
بعنوان  تماما  مختلف  لعرض  كمخرج 
عرض  المعادي..  في  »جريما 
بداية  غلط«،  في  غلط  مسرحي 
الصالة  في  المتفرج  جلوس  من 
الديكور  لضبط  الممثلني  ودخول 
هذا  كل  أن  الجمهور  وإيهام 
بطولة  العرض  العرض،  خارج  يحدث 
وديكور  الشباب  من  كبرية  مجموعة 
وإخراج  تدريب  سامي،  محمود  د. 
كان  الذي  الباقي  عبد  أشرف  الفنان 
الحوار. هذا  معه  لنا 

حوار: روفيدة خليفة

المعادي؟ في  جريما  عن  حدثنا  بداية   -  
يف  تحدث  قتل  جرمية  حول  العرشينات  فرتة  يف  األحداث  تدور 
خالل  من  الجرمية  لغز  حل  يف  املمثلون  ويشارك  القصور  أحد 
أحداث كوميدية، واملرسحية كلها غلط يف غلط بداية من االسم 
الذي كتب خطأ وصوال لألحداث التي تدور بداخلها، وكل غلطة 
قد  تنفيذها  تتم بشكل صحيح وبدقة ألن أي خطأ يف  أن  بد  ال 
يقومون  التي  الخطرية  الحركات  بسبب  لإلصابة  املمثلني  يعرض 
بارجواي  يف  حاليا  يعرض  أجنبي  ع��رض  عن  واملرسحية  بها، 
واألرجنتني وأملانيا وألول مرة يف مرص بعد أن حصلت عىل حقوق 

النرش من الرشكة املسئولة عن العرض.

هذا  تقديم  على  إصرارك  في  السبب  وما   -  
حقوق  على  للحصول  والسعي  تحديدا  العرض 

العرض؟
الكوميديا  من  جديد  شكل  ألنها  وأبهرتني  التجربة  شاهدت 

تعتمد عىل مجموعة من الشباب لديهم لياقة عالية جدا، ولهذا 
الحركات  دربتهم عىل  تدريب وإخراج حيث  األفيش  كتبت عىل 
بها  يقم  مل  إذا  لإلصابة  املمثل  تعرض  قد  ألنها  لخطورتها  بنفيس 

بشكل صحيح هذا بخالف اإلخراج املرسحي للعرض.

طاقم  عليها  بناء  اخرتت  اليت  األسس  وما   -  
العمل؟

ممثال  أربعون  قوامها  جديدة  فرقة  خالل  من  يقدم  العرض 
عروض  يف  شاهدتهم  واآلخرون  أعرفهم  منهم  البعض  وممثلة، 
مرسحية مختلفة عىل مسارح الجامعات ومسارح الدولة، وأقمنا 
كنا  وأحيانا  منهم  فرد  لكل  املناسب  الدور  ملعرفة  عمل  ورشة 
األمر  استقر  حتى  آخرين  تناسب  وجدناها  إذا  األدوار  نستبدل 
ملجموعتني  تنقسم  والفرقة  منهم،  كل  يقدمه  الذي  الدور  عىل 
عرضت  التي  الفرقة  عن  تختلف  اليوم  تعرض  التي  فاملجموعة 
العام  نصف  إج��ازة  ومع  معينة،  برتكيبة  العرض  نفس  أمس 

كلها غلط في غلط المعادي مسرحية  جريما في 
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16 ]حوار

ممن يحتفظون حتى اآلن بنيجاتيف تلك الصور، وعىل املستوى 
الريحاين ألنني قدمت عىل خشبته  أعتز مبرسح  فإنني  الشخيص 

مرسحية »خشب الورد« مع الراحل عبد املنعم مدبويل.

مدبولي  المنعم  عبد  الكبري  الفنان  شاركت   -  
حياتك  بداية  في  الورد«  »خشب  عرض  في 

باليوم؟ مقارنة  الكوميديا  شكل  اختلف  فهل 
الكوميديا  تختلف  بل  فقط  مرص  يف  الكوميديا  شكل  يختلف  مل 
كوميديا جيم  تختلف عن  شابلن  فكوميديا شارل  كله،  العامل  يف 
املسألة  وكذلك  بالزمن،  عالقة  لها  أخرى  كوميديا  فتلك  كاري، 
رغم  يس  إسامعيل  عن  الريحاين  كوميديا  اختلفت  فقد  يف مرص 
املنعم  املهندس وعبد  الزمن واختلفت عن كوميديا فؤاد  تقارب 
مدبويل، وبني جيل مدرسة املشاغبني وجيلنا والجيل الحايل، هناك 

اختالف دامئا مرتبط بتغري الزمن.

بخط  المسرحيات  من  مجموعة  وجدت   -  
بها؟ لالستعانة  تخطط  فهل  الريحاني 

الربوفات  غرفة  يف  وجدتها  بروفات  أكرثها  ولكن  نصوصا  ليست 
باملرسح، ومن ميلك املرسح هم ورثة بديع خريي وهم من لهم 
ولكن  رائع  يشء  فهي  وبالتأكيد  عدمه  من  استغاللها  يف  الحق 

ليس هناك خطة ألي يشء اآلن.

الريحاني  شخصية  تجسيد  في  فكرت  هل   -  
المسرح؟ على 

تلك مسألة أخرى مل أفكر فيها اآلن.

في  جريما  بعد  أخرى  مشاريع  هناك  هل   -  
جدد؟ بشباب  المعادي 

يشغلني  وال  تنجح  حتى  عليها  الرتكيز  أفضل  التجربة  بداية  يف 

مع  بالتبادل  مرص  محافظات  يف  للعرض  منهم  فرقة  ستتجول 
القاهرة  يف  العرض  يكون  بحيث  القاهرة  يف  املوجودة  الفرقة 
ومحافظة أخرى يف آن واحد، فاملرسحية تعرض يف أكرث من دولة 
العرض  التي متلك حق  الرشكة  إن  واحد حيث  آن  كام ذكرت يف 
دول  يف  الوقت  نفس  يف  تعمل  فرق  العرش  من  يقرب  ما  لديها 
االرتجال  دون  السيناريو  ونفس  املوضوع  نفس  لتقدم  مختلفة 

عليه ويف حالة نجاحه يف مرص نأمل أن يستمر لسنوات.

من  تتخوف  ألم  الجديد  لتجريب  تسعى  دائما   -  
التجربة؟ هذه  خوض 

العمل  أردت  واحدة«  مرة  »يعيش  فاإلنسان  شيئا  أخاف  ال  أنا 
كوم  سيت  عمل  أردت  برامج  عدة  قدمت  وبالفعل  كمذيع 
مرص  يف  كوم  السيت  شكل  معروفا  يكن  مل  وقت  يف  وقدمته 
مرسح  فكرة  عن  متاما  مختلف  والعرض  جدا،  التجربة  ونجحت 
ثابت  فالعرض  االرتجال،  عىل  كبري  بشكل  تعتمد  التي  مرص 
عن  قبل حتى  من  قدمته  عام  يختلف  الضحك  من  ومنط جديد 
املرسحيات التي قدمتها قبل مرسح مرص، ففكرة تقديم الجديد 
أو  السينام  أو  التلفزيون  يف  كان  سواء  دامئا  إليه  أسعى  ما  هو 

املرسح.

العرض  تقديم  فكرة  جاءت  أين  ومن   -  
الممثلني؟ من  بمجموعتني 

الفكرة تنفذ بالفعل خارج مرص، فهناك عروض مثل شبح األوبرا 
يعرض منذ خمسة وثالثني عاما بفرق مختلفة وأيضا لدينا بعض 
فؤاد  الراحل  قدمه  الذي  الجميلة  سيديت  عرض  مثل  العروض 
يرحل  حيث  اآلن  حتى  يعرض  زال  وما  متصريه  وتم  املهندس 
هنا  فالجديد  البطل،  هو  املوضوع  ألن  العرض  ويظل  األبطال 
هو عرض فرقتني لنفس العرض عىل نفس املرسح، وقد شاهدت 
عىل سبيل املثال عرض موسيقي اليف خارج مرص تختلف فرقة 

املاتينيه التي تقدمه عن الفرقة التي تقدمه سواريه.

مع  ليتناسب  العرض  على  عملت  كيف   -  
مصر؟ في  عرضه 

التي  األجنبية  العروض  من  الكثري  فهناك  يشبهنا  العرض  جعلت 
يقدمه  مل  الجميلة  فسيديت  نجاحا  وحققت  وعرضت  مرصت 
املرصي  الجزء  عليه  أدخل  بل  بالخارج  عرض  كام  قمر  بهجت 
من  بنا  شبيها  وجعلته  العرض  تناولت  وكذلك  الشعبية  والحارة 
البشوات  فرتة  العرشينات  فرتة  هي  معينه  زمنية  فرتة  خالل 

والبهوات.

خطرية  كانت  العرض  في  قدمت  اليت  الحركة   -  
االستعانة  دون  بنفسك  دربتهم  كيف  بالفعل 
لتصبح  العناصر  كل  وظفت  وكيف  بمتخصص 

العرض؟ في  بطال 
مبتخصص  استعنت  بالسيوف  املبارزة  مشهد  يف  ذلك  فعلت 
للمبارزة  األصلية  بالحركة  خ��ربة  ل��دي  ليس  ألن��ه  لتدريبهم 
الجسد  يف  بالتحكم  عالقة  فلها  األخرى  الحركات  أما  بالسيوف، 
حتى  سالمتهم،  لضامن  بنفيس  عليها  دربتهم  وتلك  الحوار  مع 
تبعث عىل  أشياء  وبه  البطل  بدور  يقوم  كان  نفسه  الديكور  إن 
ممثلون  فجميعهم  الكواليس  خلف  للعاملني  باإلضافة  الضحك، 

وكل له دوره الذي يقوم به.

في  للعرض  المسرحية  تصوير  سيتم  هل   =
التلفزيون؟

ليس هناك نية اآلن لذلك فهو عرض للمرسح فقط، وعىل حسب 
يستمر  أن  وأمتنى  املواسم  من  لعدد  يعرض  قد  العمل  نجاح 
سيصور  بالتأكيد  األخري  للموسم  نصل  وعندما  عاما  خمسني 

لعرضه عىل إحدى القنوات.

تحديدا؟ الريحاني  مسرح  اخرتت  لماذا   -  
تعمل  كانت  التي  املسارح  أجد  عندما  الشديد  الحزن  يصيبني 
أخ��رى،  م��رة  جميعها  تعمل  أن  وأمتنى  مغلقة  كبرية  بطاقة 
االختيارات  من  مجموعة  ضمن  كان  الريحاين  ملرسح  فاختياري 
كان  الريحاين  ومرسح  صيانة،  إلعادة  حاجة  يف  جميعها  ملسارح 
وقد  الكبري،  لتاريخه  باإلضافة  املتميز  موقعه  حيث  من  األنسب 
أثناء  صيانته  يف  يدوية  عمل  ورشة  خالل  من  الفرقة  شاركت 
جديد،  من  املرسح  رونق  إعادة  يف  فشاركوا  بالربوفات  قيامهم 
كام استعنت بعدد كبري من الصور من بعض املصورين القدامى 

الرتكيز عىل غريها، كذلك كل مشاريعي ال أفكر فيها حتى أنتهي 
مام أقدمه.

الخاص؟ المسرح  فرق  اختفاء  ترى  كيف   -  
عدد  تقلص  فكرة  عىل  بناء  كان  مرص  مرسح  يف  فكرت  حني 
مسارح وفرق القطاع الخاص حيث توقفت جميعها، وال أرى أن 
السياحة العربية كانت السبب كام ُيردد فها هو الجمهور يتابعنا 
منذ ست سنوات ويحجز قبل العرض بشهرين وهناك الكثري من 
من  الرغم  عىل  تنجح  مل  ولألسف  التجربة  تقليد  حاولت  الفرق 
عىل  السادس  للعام  استمرينا  أننا  حني  يف  نجاحها  متنيت  أنني 
التوايل، فأنا ال أقلد نفيس، فاملسألة تكمن يف منتج يأخذ الخطوة 

ويقدم تجارب جديده دون الوقوع يف خطأ اآلخرين.

تدعم  أن  للدولة  يمكن  كيف  رأيك  في   -  
جدد  بشباب  المعادي  في  جريما  مثل  تجارب 

ماديا؟ ربحا  وتحقق 
الكثري  فهناك  عموما،  الفن  دعم  مسألة  يف  مشكلة  لديها  الدولة 
التي  املسارح  بعدد  مقارنة  مغلقة  نفسها  الدولة  مسارح  من 
كانت، فعدد كبري من العاملني بها تواجههم مشكالت كبرية جدا 
ليخرجوا بعرض مرسحي، ولكن أمتنى أن تعمل الدولة عىل إنارة 

مسارحها يف البداية.  

دعم  في  حذوك  يحذو  أن  الكبار  على  هل   -  
جديدة؟ بتجارب  الجدد  الشباب 

يحدث  أن  أمتنى  ولكن  حذوي،  يحذو  أن  أحد  عىل  فرضا  ليس 
ذلك ويدعم الكبار الشباب الجدد وإال فمن سيدعمهم.

هل  مصر  مسرح  تجربة  من  سنوات  بعد   -  
عنها؟ النقاد  رأي  اختلف 

العرض الديكور يشارك في بطولة 

للشباب تفاؤل  »قهوة أشرف« رسالة 
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األمر  يصل  ذكرت  وكام  ثابتة،  زالت  ما  للتجربة  الجمهور  رؤية 
وعن  لنا،  بالنسبة  املهم  هو  وهذا  بشهرين  العرض  قبل  للحجز 
استمرارها من عدمه فبناء عىل الطلب نحدد ذلك، فطاملا هناك 

طلب للعرض سيستمر أما إذا مل نجد إقباال فبالتأكيد سيتوقف.

المشاريع  لتطوير  خطة  هناك  هل   -  
مصر؟ مسرح  في  المقدمة 

التطوير من مشاريع مرسح مرص،  الوقت  نحاول طيلة  بالتأكيد 
الكتابة نفسه اختلف متاما، لكن ما زال االعتامد  حتى إن فريق 

عىل االرتجال قامئا.

الكوميديا  صناعة  ينقص  الذي  ما  رأيك  في   -  
مصر؟	 في 

جديدة  بفكرة  ويخرج  املنتج  يتحمس  وأن  العمل  ينقصها 
ويقدمها دون تردد.

الباقي  عبد  أشرف  الفنان  نجاح  في  السر  ما   -  
كإداري؟

الرس هو حبي للعمل فلنفرتض أنني ادخرت أموايل بأحد البنوك 
وانتظرت ما سأحصل عليه من فوائد، سأمكث يف منزيل وأشاهد 
آخر  مرشوع  يف  أملك  ما  وضع  أفضل  لكنني  أعمل،  ولن  زماليئ 
من  بداية  معي  يعملون  آخرين  وأجعل  من خالله  أعمل  جديد 

عامل السيارات حتى املمثلني عىل خشبة املرسح.

مسرح  تجارب  الستمرار  خطة  هناك  هل   -  
الطفل؟

عددا  قدمت  فقد  الحالية  أشغايل  من  االنتهاء  بعد  لكن  ال،  وملا 
من العروض مثل »عيل بابا« و«صياد العفاريت« باإلضافة لعرض 
أيضا  وكانت  الجمهور  إعجاب  ونالوا  حارتنا«  »أوالد  العرائس 

تجربة ناجحة.

السعودية؟ مسرح  تجربة  عن  كلمنا   -  
تقوم التجربة من خالل فريق مكون من خمسني شابا وفتاة من 

السعودية  يف  مرسحيات  مثاين  بهم  قدمت  وبالفعل  السعودية، 
وسأكمل املرشوع األسبوع املقبل، والعروض يكتبها فريق مرصي 
لكنها  السعودية،  باللهجة  املمثلون  ويقرأها  املرصية  باللهجة 
تصلح للعرض يف مرص أو املغرب أو أي من الدول األخرى، وقد 
وسيبدأ  الدنيا«  و»كرس  تقليدي  غري  نجاحا  األول  العرض  حقق 

عرضها عىل شاشة التلفزيون يناير املقبل.

لتقديمها  الحديثة  التقنيات  عن  تبحث  دائما   -  
سنشاهده  جديد  هناك  فهل  المسرح  على 

المقبلة؟ الفرتة 
الغيب  علم  يف  يشء  عن  الحديث  ميكنني  ال  لكن  كثرية  النيات 
يفعل  كام  وليس  ثانيا  الحديث  ثم  أوال  العمل  فأفضل  اآلن، 

البعض عملهم هو الحديث فقط.

آخرها  كان  الربامج  من  الكثري  قدمت   -  
تريد  اليت  الرسالة  فما  أشرف«  »قهوة 

الربنامج؟ من  إيصالها 
هي  للشباب  ورسالتي  أقدمه،  ال��ذي   21 رقم  الربنامج  هذا 

التفاؤل.

كونك  كمخرج  للعمل  رؤيتك  اختلفت  هل   -  
ممثال؟

السعودية  مرسح  عروض  فحتى  كمخرج  بالعمل  كثريا  أستمتع 
العروض  من  عددا  أخرجت  مشواري  وخالل  يخرجها،  من  أنا 
وبعض  مرص  مرسح  يصبح  أن  قبل  مرص  تياترو  يف  املرسحية 
كان معي  أنه  فهو متعة مختلفة متاما خصوصا  الهواة،  من فرق 
ألقيها عليهم وتنفيذها  التي  املعلومة  استيعاب  أشخاص ميكنهم 

بشكل جيد. 

بابا«  »علي  لألطفال  غنائية  مسرحية  قدمت   -  
على  غنائية  مسرحية  تقديم  في  تفكر  ألم 

للكبار؟ المسرح 

نالت إعجاب  بها مثانية استعراضات  بابا« درامية  مرسحية »عيل 

من شاهدوها، ولكنك اآلن تطالبينني أن أكون وزيرا فلن ميكنني 

الثقافة أن تقدم  عمل كل يشء، فهناك غريي وتلك مهمة وزارة 

كل أنواع املرسح، ولكن هذا ال مينع أنني أرغب يف تقديم أعامل 

ال  لكن  كثرية  أخرى  وأشياء  العرائس  ملرسح  وع��روض  للطفل 

ميكنني القيام بكل يشء يف آن واحد.

من  يمكننا  ما  الرتاث  من  لدينا  أنه  ترى  هل   -  
المسرح؟ خشبة  على  اآلن  به  االستعانة 

ال يجوز االستعانة بالرتاث فكل له وقته وإال لكنا جميعا توقفنا 

من  »أغىل  مثل  ففيلم  تطوير،  يحدث  ومل  الفرعوين  الرتاث  عند 

ينتهي  حتى  أبطاله  لقاء  عدم  عىل  فكرته  تعتمد  مثال  حيايت« 

املشكلة،  انتهت  لكانت  محمول  هاتف  هناك  كان  فإذا  الفيلم 

وبالتايل فالتطور الذي يحدث يصيب كل يشء فهناك تطور حتى 

يف اللغة.

تراه  كيف  الدولة  لمسرح  متابعتك  خالل  من   -  
اآلن؟

ألنني  نظري  وجهة  من  وممتعة  جميلة  عروض  هناك  بالتأكيد 

من  أخ��رى  لنوعية  كذلك  تكون  ال  قد  لكنها  امل��رسح،  أح��ب 

باللغة  بعرض  أستمتع  قد  استيعابها،  ميكنه  ال  فقد  الجمهور 

ميكنني  فال  الجمهور  ميله  ولكن  ووعيا  رسالة  يحمل  العربية 

حيث  الخاص،  منظوري  من خالل  إال  العروض  تلك  عىل  الحكم 

عروض  عن  تختلف  الخاص  املرسح  فعروض  األذواق،  تختلف 

جمهوره  له  وكل  خاص  مرسح  هناك  كان  حني  الدولة  مرسح 

ومتابعوه.

نجوم..  وصانع  ومنتج  ومذيع  ومخرج  ممثل   -  
إليك؟ األقرب  أيهم 

وأضيفي أيضا أنني أعمل باألشغال اليدوية وكل ما أعيد صيانته 

أما املصطلح األقرب يل فهو  الريحاين كان من صنعي،  يف مرسح 

مصطلح العمل أيا كان الوسيط الذي أعمل من خالله أو أيا كان 

املسمى مخرج أو ممثل أو مذيع أو صانع نجوم.
لمنتج متحمس الخاص في حاجة  المسرح 
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القمر شق 
اإلنتقام شهوة 

التمثيلية  املهن  نقابة  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  إطار  يف 
عرض  قدم  املقدمة  العروض  ضمن  ومن  النهار  مرسح  عىل  مهرجان 
القمر” للمؤلف سامح عثامن، املستوحى من مرسحية “جرمية  “شق 
 ١٩٤٦ سنه  كتبها  التي  أوجوبيتي  اإليطايل  للكاتب  املاعز”  جزيرة  يف 
سنه  كمرسحية  وقدمها  أردش  سعد  الراحل  العربية  إىل  ترجمها  وقد 
وأسامء  بأساليب  ومرصية  عاملية  أفالم  يف  تقدميها  سبق  كام   ١٩٨٣
ولكن يف عرض  االسم،  بنفس  لبنان  يف  قدمت مرسحية  كام  مختلفة، 
عن  مختلف  بشكل  املرسحية  تناول  املؤلف  أن  نجد  القمر”  “شق 
طوال  األصيل  النص  مع  )تناص(  حالة  وجود  مع  األصلية  املرسحية 

الوقت.
يف  يعيشن  نساء  أربع  عىل  نتعرف  املرسحي  للعرض  مشاهدتنا  عند 
العرض  منزل ريفي صاحبه شخص يدعى رؤوف ال يظهر يف أحداث 
وزوجته وفاء )إنجي خطاب( وهي التي تدبر شؤون املنزل الخارجية 
أختها  وتساعدها  املنزلية  باألعامل  تقوم  وكذلك  التجار  مع  بالتعامل 
مريم )ريهام أبو بكر( وأمه أم الهنا )تغريد عبد الرحمن( التي تقوم 
رؤوف  ابنها  ساعدت  أيضا  وهي  بداخله  ومن  املنزل  حراسة  عىل 
يف  الطالبة  عيل(  )هند  قمر  وابنته  ومريم  وفاء  مرياث  عىل  بالسطو 
ولذلك  املنزل،  هذا  يف  الوحيدة  الطاهرة  وهي  الجميلة  الفنون  كلية 
أطلق املؤلف اسم املرسحية “شق القمر” حيث إنه يعرب عن الحالوة 
يف عود القصب، وتكتشف من خالل العرض أن هوالء النسوة يحتجن 
مع  للعالقة  يحتاجان  واألختان  ابنها  لعودة  تحتاج  فالجدة  للرجل 
الرجل حتى لو كانت غري رشعية، فقد سبق وفعلن ذلك فكانت مريم 
بتحميل  يقوم  الذي  اللوري  تباع  مع  وكذلك  أختها  زوج  رؤوف  مع 
خارج  ويف  الجريان  ابن  وحيد  مع  وفاء  رؤوف  غياب  بعد  القصب 
بعالقة رشعية  واالبنة  بعد غياب رؤوف  القصب  املنزل وسط عيدان 

بالزواج. 
الليايل املمطرة يتسلل إىل داخل املنزل شخص يدعى آدم  ويف إحدى 
أنه جاء إىل املنزل بعد أن أعد خطة محكمة  الغمري( نعلم  )محمد 
وبالفعل  بينهم،  ويعيش  فيه  يثقون  وكيف  املنزل  أهل  مع  للتعامل 
مع  رشعية  غري  عالقة  ويكون  باملنزل  معهم  ويعيش  الخطة  تنجح 
أثناء دفاعها  بأزمه قلبية  الدواء عن األم عندما تصاب  األختني ومينع 
فتموت  الدواء  إىل  وتحتاج  مريضة  إنها  حيث  حفيدتها  رشف  عن 
ويغتصب البنت، وكل ذلك لينتقم من رؤوف الذي قتل والده وتزوج 
أمه وسيطر عىل ثروته وعامله كعبد عنده، فقام آدم بتعذيبه وقتله 
وبعد  أرسته،  من  للثأر  خطط  بل  بذلك  يكتِف  مل  لكنه  منه،  انتقاما 
نجاحه يف تنفيذ خطته تقوم النسوة الثالث بقتله، وينتهي العرض من 
عىل  والرتابة  الحزن  يسطر  ولكن  املنزلية  لألعامل  النسوة  بدأ  حيث 

النساء.
وإذا تأملنا يف أسامء شخوص املرسحية نعلم أنها عكس املسمى: وفاء 
مل  وآدم  تعيسة،  الهنا  وأم  عذراء،  ليست  ومريم  وفاء،  لديها  ليس 
يعمر األرض، وقمر هي الوحيدة املالمئة السمها ولكنها تغتصب بعد 

غياب الحارس.
وقد اتبعت املخرجة األسلوب السيناميئ عند تقدميها النص عىل خشبة 
كافة  عىل  سيطرت  وقد  الواقعية  للمدرسة  ينتمي  فالنص  املرسح، 
أدواتها املرسحية عىل الرغم من وقوعها يف أخطاء بسيطة مثل طول 
خالل  من  ذلك  ويتضح  ملشهد  مشهد  من  االنتقال  عند  اإلظالم  فرتة 

التحليل.
الديكور )محمد فتحي(  فإذا تحدثنا عن سنوجرافيا العرض فنجد أن 
وبه  للسواد  مائل  بني  بلون  مدهون  قديم  ريفي  منزل  عن  عبارة 
بداخله،  من  كآبة  مدى  عىل  يدل  املتسخة،  البيضاء  الرتوش  بعض 
بطريق  لرجل  قمر  واحتياج  لألختني  والخطيئة  الجنيس  الشبق  كذلك 
املرسح يف  فتجد عىل ميني  مكان  من  أكرث  للمتلقي  رشعي، كام حدد 
الوسط آريكة متثل غرفة جلوس وخلفها غرفة يف مستوى أعىل تصل 
خشبة  من  وجزء  قمر  نوم  وغرفة  املرسم  متثل  سلم  بدرجتي  إليها 
األيرس جزء  الجانب  املوايش، وعىل  الكالوس ميثل حظرية  املرسح مع 
ترابيزة  وخلفه  الخزين  غرفة  متثل  الكالوس  مع  املرسح  خشبة  من 
وكرايس متثل غرفة طعام خلفها يف عمق املرسح باب املنزل، وبالتايل 
أصبحت كل األماكن مكشوفة أمام املتلقي وكذلك تستخدم كمناطق 

للتمثيل.
أما اإلضاءة )عز حلمي( فعربت عن تتابع املشاهد املرسحية فاستخدم 
شخصية  كل  عىل  املتلقي  للتعريف  العرض  بداية  يف  الضوئية  البؤر 
عىل  دالة  )الجدة(  الهنا  أم  عىل  الكاملة  اإلضاءة  وكانت  بالعرض، 
عامود املنزل القائم عىل حاميته كذلك اللون األصفر الدال عىل النهار 
واألزرق الدال عىل الليل واألزرق مع األصفر الدال عىل بداية بذوغ 
الشمس، ويف مشهد اغتصاب قمر أدخل األصفر مع الروز ثم األحمر 
تعبريا عن اللحظة كام عرب باستخدام السلويت لحظة االغتصاب وشق 

القمر.
متوسطة  ريفية  أرسة  عن  تعرب  عرصية  مالبس  فكانت  املالبس  أما 

تعيش بالقرب من املدينة.
أثناء  تعزف  حية  املوسيقى  كانت  فقد  نيازي(  )كريم  املوسيقى  أما 

العرض املرسحي، فقد كانت معربة عن الحدث فنجد عزف املوسيقى 
كذلك  النوعية  لهذه  حبها  عىل  داللة  قمر  مشاهد  مع  الغربية 
املوسيقى الصاخبة يف مشهد االغتصاب التي مزج فيها كل اآلالت مع 
الهنا واملوسيقى  ارتفاع صوت آلة اإليقاع، وكذلك يف مشهد موت أم 
املعربة عن الرتابة وامللل يف مشاهد استعراض أفراد األرسة باستخدام 
كل  وبعد  اآلالت  بقية  عن  العود  آلة  بارتفاع صوت  الرشقية  النغمة 
إظالم لتذكري املتلقي بحالة امللل التي يعيشها سكان املنزل واملوسيقى 
وكذلك  األرسة،  ملنزل  آدم  دخول  عند  والقلق  الرتقب  عن  تعرب  التي 
لحظة  والتشيلو  الكامن  عىل  والعزف  املخزن  يف  النار  اشتعال  عند 
لعب  سواء  مريم  متلكه  ما  لكل  تنظر  وفاء  بأن  األختني  مكاشفة 
املالبس يف الصغر أو الرجال يف الكرب وأيضا رد وفاء عليها بأنها بلدانها 
معربا  ملؤثر صويت  استخدامه  كذلك  زوجها.  رؤوف  مع  الخيانة  نفس 

عن املطر وارتطام املاء باألرض والربق والرعد.
واستخدامه  بكر(  عيل  )محمد  الحركية(  )الدراما  استعراضات  وكانت 
بدون  التفاصيل  كل  عن  عربت  حيث  األحداث  مكملة  الجسد  للغة 

خدش حياء املتلقي.
وقد أجاد املمثلون كل يف دوره للتعبري عن وجهة نظر املخرجة التي 
اتضح أنها اعتربت العرض مشاهد سينامئية تنتقل من مكان إىل مكان 
عند  ذلك  ظهر  وقد  أماكن  ستة  يف  تدور  األحداث  كانت  فقد  آخر، 
عن  عربت  التي  اإلضاءة  وكذلك  املرسحي  العرض  لديكور  استعراضنا 
اإلكسسوارات  وكذلك  واملوسيقى  النفسية  والحاالت  الوقت  مرور 
العامة  الحالة  لبيان  إضافة  كانت  التي  واالستعراضات  املستخدمة 
يحيا  فبالحب واإلخالص  املرسحي  العرض  اليومية لشخوص  للمعيشة 

اإلنسان.

بطاقه العرض

اسم العرض: 

شق القمر

جهة اإلنتاج: 

نقابه املهن 

التمثيلية

عام اإلنتاج: 

2018

تأليف: سامح 

عثامن

إخراج: إنجي 

خطاب

جامل الفيشاوى
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بطاقة العرض

اسم العرض: 

العطر.. قصة 

قاتل

جهة اإلنتاج: 

فرقة شظايا

عام اإلنتاج: 

2018

إعداد: محمد 

يعقوب، نور 

عفيفي

إخراج: نور 

عفيفي

العطر..
لـ»شظايا« العائلي  الجانب 

وأنا يف طريقي ملشاهدة عرض “العطر،، قصة قاتل” لفرقة شظايا من 
تبادر  يعقوب،  محمد  اإلعداد  يف  وشاركه  عفيفي؛  نور  وإخراج  إعداد 
قبل  من  عليه  اإلجابة  ومحاولة  عنده  الوقوف  يحب  تساؤل  لذهني 
املتخصصني، ليس يف املرسح ولكن يف مجاالت علم النفس االجتامعي 
وخصوصا  املرصيون  املرسحيون  يلجأ  ملاذا  وهو  به،  املرتبطة  والعلوم 
الشباب يف استلهام الروايات األجنبية خاصة ملحاولة تقدميها مرسحيا؟ 
مع اإلقرار بأن التعامل ليس فرديا، مبعنى أن الغالب أنه عندما يقرر 
أحدهم هذا؛ ويقدمه بالفعل، رسعان ما تبدأ دائرة التقدميات املختلفة 
لألسف  ولكن  بالطبع،  اإلعداد  يف  االختالف  مع  بالذات  الرواية  لهذه 
أحد  يأيت  فال  الغالبة،  هي  تكون  األوىل  املعالجة  ظالل  فإن  الشديد 
اعرتايف  الشخصيات، ومع  التعامل مع  أو حتى  نظر  بجديد من وجهة 
بأن بعض التقدميات املعادة دالليا مل تقرأ أو تشاهد العرض األصيل أو 
ما انبثق عنه، ولكنه قد يكون هناك شبه توحد يف النظرة أو االستنباط 
الغالبية، حدث هذا كثريا يف قواعد العشق والعطر  للمعنى يشرتك يف 
الروايات  هذه  أن  فقط  إشارة  مع  إلخ،  املريخ..  من  والرجال  و1984 

جاءت ملرص ومعها صيتها بأنها من أكرث الروايات مبيعا يف العامل.
السابقة لرواية “العطر” للمؤلف األملاين باتريك زوسكيند؛  التقدميات 
الجانب شبه  الحكاية من خالل  إبراز  انصب عىل  أيضا  التقديم  وهذا 
نشأته  مصاعب  تجاوز  الذي  الطفل  هذا  العرض،  لبطل  األسطوري 
أجريا،  والعمل  امللجأ  لدخول  الكنيسة  رعاية  ومن  املضطربة،  البائسة 
يرتكب  ومعرفتها،  الروائح  فصل  عىل  قادرا  حساسا  أنفا  وامتالكه 
صانع  لدى  ويعمل  رائحتها،  أعجبته  فتاة  بخنق  األوىل  القتل  جرمية 
عطر فيصنع له عطورا جديدة، ولكنه يجزع حينام ال يعرف استخراج 
ملدينة  فيذهب  واملاء،  النحاس  مثل  العنارص  لبعض  األولية  الروائح 

يف  وهناك  أكرب،  بطريقة  العطر  استخراج  عىل  بقدرتها  تشتهر  أخرى 
خاصة  البرشية  األجساد  من  يحبها  التي  الرائحة  عىل  للحصول  سعيه 
العمدة،  ابنة  الفتيات حتى  الكثري من  بقتل  يقوم  الحسان  العذراوات 
وال  الجميع  بألباب  يذهب  عطرا  يرش  عليه  القبض  يلقون  وعندما 
ثم  إشفاقا عليه،  املفجوع رداءه  يقدرونه ومينحه األب  بل  يحاسبونه، 
يرتكهم ويذهب ملسقط رأسه وساعتها يرش العطر الخالصة من تجاربه 
تلك  ولكن  رائحة،  بدون  ولد  فهو  رائحة  له  ليكون  عىل جسده؛ سعيا 

الرائحة تجعل الجميع ينقض عليه وميزقونه إربا. 
بعض  تضفي  أن  حاولت  السابقة  واملعالجات  املعالجة  هذه  إن 
من  كل  أن  عىل  ركزت  املعالجة  هذه  أن  مع  بطلنا:  مع  التعاطف 
راهبة  مع  هذا  حدث  إياه،  تركه  فور  ميوت  البطل  هذا  مع  يتعامل 
الكنيسة وصاحبة امللجأ وصانع العطر، ولكنها داللة اتخذت يف الجانب 
التطرق  دون  حوله  من  العامل  بشاعة  عىل  الرتكيز  كان  حيث  املضاد، 

لطبيعته غري السوية.
عن  كناية  بأنها  عامليا؛  عليه  املتفق  تفسريها  لها  كان  الرواية  أن  ومع 
هذا  أن  إال  النهاية،  ثم  ومن  القوة  ملرحلة  وصوال  وأصوله  هتلر  حياة 
لها وجود؛ ال يف  يكن  مل  كان  أيا  أو سفاح  طاغية  التفسري عن طبيعة 

هذه املعالجة وال سابقاتها.
أما عن كيفية تقديم فرقة شظايا ملعالجتها، فيبدو أن الجانب العائيل 
أو الحميمي يف عالقات األصدقاء والفرقة، كانت هي الغالبة يف توزيع 
دون  العرض  يف  األطفال  وجود  يفرس  هذا  ورمبا  ندر،  فيام  إال  األدوار 
التضحية مبا هو واجب  األثر يف  لوجودهم  درامية ملحة، وكان  حاجة 
من أحداث لحساب من نحب أن يكون موجودا عىل الخشبة، مع أن 

أداء األطفال كان جيدا ومبرشا.
مبا  املرسح  خشبة  عىل  للديكور  تغيري  هناك  يكون  أال  محاولة  ومع 
يتلزمه من لحظات يسود فيها اإلظالم، حاول املخرج مع نورين ماهر 
عىل  املرسحي  املنظر  يشتمل  بأن  للسينوجرافيا،  كواضعة  املذكورة 
إشارات لكل األماكن؛ ما بني الكنييسة وامللجأ، ومصنع الجلود، ومحل 
اتجاه جيد، ولكن  إلخ، وهذا  الثانية..  واملدينة  والطريق،  العطر،  بائع 
كيفية تنفيذه هي األساس، فال يعقل ونحن أمام فرقة وليدة تشكو من 
الواقعي  الخلط، فام بني االستخدام غري  قلة اإلمكانات بأن تفعل هذا 
لوجود كل األماكن يف بقعة واحدة مل يكن هناك أي من دواعي قطع 
معظم  يف  وطبيعي  حينا  واقعي  بشكل  جاءت  التي  الثقيلة  الديكور 

أن  املشاهد  يستطيع  ال  بحيث  البعض  بعضها  مع  وتداخلت  األحيان، 
هذا  ويف  الراوي،  من  املساعدة  بعض  وجود  لوال  األمكنة،  بني  يفرق 
ولدينا  الطبيعية  أو  الواقعية  األشياء  نستخدم  أن  أحببنا  إن  األسلوب 
يحيلنا  أن  قبل  الراوي  فيه  يتكلم  الذي  الوقت  نستغل  ساعتها  راٍو، 
للحدث لتهيئة املشهد القادم؛ حيث إننا وجوبا نرى ما نراه من وجهة 
مجتمعة  األماكن  كل  مخيلته  يكون يف  أن  يعقل  وال  الراوي  نظر هذا 
تقدمته يف  تم  الراوي  أن هذا  واحد، خصوصا  يتحدث عن يشء  وهو 

نهاية األمر عىل أنه مؤلف، أي أنه مخرتع للحدث ال مخرب عنه.
وإذا كانت هناك الكثري من املواهب الواعدة يف مسألة التمثيل إال أنها 
بحيث  الفصحى،  نطق  يف  الشديد  التشويه  نتيجة  رصعى  كانت  كلها 
إنك مل تخرج من هذا العرض املمتد ألكرث من مثانني دقيقة إال ببعض 
جمل نطقت بطريقة صحيحة، واألغرب أن املخرج يعرف هذا ومل يبِد 

بادرة لتصحيحه.
أخريا، أقول إن فرقة شظايا وغريها من الفرق الشبابية الحرة املستقلة 
هي  تكون  قد  األخري،  العقد  خالل  من  مرص  يف  تكونت  التي  الكثرية 
األمل يف استعادة املرسح املرصي/ العريب لرونقه وبهائه، ولكن برشط 
أن يتم األمر بالطريق السليم والبعد عن الحميمية وااللتفات لألجدر 
أن  عباءة  الفرق من  العام، حينام تخرج هذه  املستوى  واألجدى عىل 
تكون املشاهدة والعروض موجهة يف األساس لألهل واملعارف األقربون 
العرض  أثناء  باسمك  ويرصخون  ويصفقون  سيبتسمون  حتام  الذين 

فرحني بابنهم أو صديقهم الواقف عىل املرسح.
نجحت  ولكنك  كممثل  تنجح  مل  أنك  فمعناه  هذا  حدث  لو  صدقني 
ببساطة  إنه  املرسح،  خشبة  عىل  مكانه  ليس  وهذا  صديق؛  أو  كابن 
إقناعهم  يف  كممثل  تنجح  مل  أنك  يتم  الذي  لهذا  الكامل  املعنى 
بشخصيتك املستعارة كممثل، وأنك أنت أنت؛ ال الشخصية كام يجب 
إليه لتكون األشياء  العام مل يجذبهم  أن تكون، عالوة عىل أن الحدث 

عىل مسمياتها املرادة.
للجمهور  احرتايف  شبه  بشكل  نفسها  وتقدم  الفرقة  هذه  تخرج  حينام 
العادي  الجمهور  لليال متواصله ويخرج مستمتعا  العرض  العام وميتد 
إنك عىل  نقول  أن  املمكن  من  ساعتها  أو صديق،  قريب  ال هو  الذي 
دون  حياتنا  يف  مكانه  يأخذ  وجيدا  جديدا  عطرا  وإن  النجاح،  طريق 

محاباة أو تعصب.

رؤى

مجدي الحمزاوي
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منها عىل  لنطل  نافذة؛  التمثيلية  املهن  نقابة  لنا مهرجان  فتح   

فنون  دراسة  تلقوا  الذين  املخرجني  لشباب  األوىل  التجربة 

للفنون  العايل  باملعهد  سنوات  أربع  طوال  واإلخراج  التمثيل 

املرسحية. وميكن من خالل هذه التجارب استلهام مدى انعكاس 

أساليب الدراسة األكادميية عىل أدوات الفعل املرسحي.

فبني  مستويات،  عدة  عىل  متنوعة  املهرجان  عروض  جاءت   

معنى،  بال  وكلامت  هاملتهن  مثل  بالتعبريية  ُمغلفة  عروض 

القمر،  مثل شق  الواقعية  يف  وغارقة  وإسكوريال،  إلكرتا،  ومش 

وروكاجو، والرهان. 

التي يسعى لها  النغامت املميزة  العروض بعض   وسادت هذه 

املرسح املرصي املعارص دامًئا، وجاءت العروض عن كالسيكيات 

وهام  وروكاجو،  القمر  شق  عريض  ماعدا  عاملية؛  نصوص  من 

عن  لعروض  تواجد  أي  غياب  مع  خالص،  مرصي  تأليف 

كالسيكيات نصوص املرسح العريب متاما.

أوفيليا لتحرير  جدا  خاصة  عمليات   
وال  التاريخ  عرب  الدامنرك  أمري  هاملت  عن  الحكايات  تدور   

زوايا  لهاملت  أن  الدعاس  سعداء  الكاتبة  رأت  وقد  تتوقف، 

أخرى مل يعرضها لنا شكسبري، فكل من أحب هاملت أو تعامل 

معه بخري او بسوء، يراه بشكل مختلف، ولديه ما يحكيه عنه.. 

هذا ما قدمته لنا املخرجة هدير عبد الرحمن يف تجربتها األوىل 

“هاملتهن”.

يف  بكوة  أشبه  كبرية  دائرة  العرض؟  بدراما  الديكور  عالقة  ما 

جدار، تفيض إىل أشجار وسامء وغيوم ترتاقص يف املدى األزرق، 

من  تجريديا  فضاء  تخلق  قد  الديكورية  األبعاد  هذه  ولعل 

الغراىز  ومناقشة  الخلق  بداية  حول  الكربى  اإلنسانية  األفكار 

الذي  الواقعي  الخشبي  الشباك  أن  إال  عواهنها،  عىل  البرشية 

هذه  كل  وعىل  فبددها،  األفكار  هذه  كل  عىل  أىت  الخلفية  يف 

أن  سوى  أمامنا  يصبح  ومل  اآلين،  حيزها  يف  فحرصها  الدالالت 

نتقبل أننا يف حديقة قرص.

تلك  خاصة  املواضع،  بعض  يف  فيه  مبالغا  كان  التمثييل  األداء 

مثل  ذكورية،  شخصيات  لتقديم  املمثلتان  فيها  تجاهد  التي 

أظهرتهم  التجسيد  مواضع  بعض  ولعل  امللك،  أو  هاملت 

بكاريكاتورية غري مقصودة صنعها افتعال التمثيل.

ممتدة  طويلة  ضفرية  وأوفيليا  هاملت  السيدة  بني  يربط 

يف  ساهمت  أنها  إال  “املوتيفة”  بساطة  ورغم  رأسيهام،  عرب 

“القيد  نقطتني  بني  معظمها  تنحرص  محددة  دالالت  إيصال 

مع  سنجد  النهاية  يف  والتسلط،  العبودية  بني  أي  السوط”   -

منذ رقصة  مأزومة وضحت  أن هناك حرية  الحوار جيدا،  تتبع 

اللجوء  بوضع  أشبه  بوضع  بامللكة  أوفيليا  وتشبث  البداية، 

الحكايات  كل  موقوت..  لغم  كانها  ألوفيليا  امللكة  ونبذ  لألم، 

أوفيليا  تقنع  ال  امللكة،  لسان  عىل  هاملت  عن  شاهدناها  التي 

بعدما  القرص،  بهذا  يربطها  ما  كل  قطع  وتقرر  تتمرد  وتجعلها 

قطعت كل األمل يف شفاء هاملت.

ملكة لتحرير  خاصة  محاوالت 
يف  إسكوريال  مدينة  يف  ملك  عن  بالحديث  قصته  الراوي  يبدأ 

ككيس  كرسيه  رابضا عىل  امللك  يظهر  ثم  الكالب،  يكره  إسبانيا 

من القطن يف تراخ وحوله جدران القرص تحمل يف نهايتها صورا 

يتسلل ملسامعنا صوت كالب  ما  تتأهب لالفرتاس، وأول  لكالب 

قتلهم  امللك محفزا حراسه عىل  تنبح يف حدة وغضب، فيرصخ 

فيها  ويعرض  )اليف(  بصوته  بأغنية  نفسه  تقديم  يف  يبدأ  ثم 

كرهه للكالب أيضا.

ولعل الراوي الذي ظهر صوته يف بداية العرض هيأنا ألنه يحيك 

لنا حكاية هذا امللك البائس الذي يقتل الكالب بال أي شفقة، مل 

أن  املرسحية دون  انتهت  العرض، حتى  أخرى طوال  يظهر مرة 

امللك  بأغنية  اكتفينا  لو  يضري  ماذا  ونتساءل  حكايته،  لنا  يختم 

كبداية دون االستعانة براو خارجي؟

ملاذا قد يلجأ املخرج لحشو مرسحيته بأدوات ال تقدم جديدا؟ 

األثر  لنفس  مكررة  الديكور  حملها  التي  الكالب  جاءت،  حيث 

الصويت  املثري  كان  ورمبا  القاعة،  يف  الكالب  صوت  أحدثه  الذي 

الحوار كررت حديثا عن  أكرث قوة وتأثريا، كام أن بعض مناطق 

الراهب،  مع  حديثه  يف  ذلك  الحظنا  واستبداده،  امللك  ظلم 

وكيف كان خطابه متسلطا، وشاهدنا ذلك يف حواره مع املهرج، 

الرؤية  عشوائية  هي  العمل  هذا  يف  األبرز  املالحظة  ولعل 

اإلخراجية التي سقطت يف فخ التكرار والرتهل؛ مثلام كان دخول 

يقدم جديدا،  أن  أكرث من مرة بشكل غري متقن ودون  الدخان 

ولعل املخرج أراد أن ينقلنا حني يتحدث املهرج إىل وعيه، لكن 

خافتة  تكون  أن  احتاجت  بل  اإلحساس،  هذا  تعِط  مل  اإلضاءة 

قليال، يك يظهر املهرج وحده عىل الخشبة لحظة البوح الداخيل، 

ال أن يتقاسم معه امللك )وعيه( كام الحظنا.

القمر شق 
أن  نستطيع  قديم  خشبي  بباب  الرمادية،  الجدران  تتصل   

التمثيلية المهن  نقابة  مهرجان 
عالية شبابية  وطاقات  جيدة  أفكار 

محمد عالم
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موتيفات  عرب  البيت  فيه  يقع  الذي  الريف  هذا  نستوعب 

كاملصطبة والعجني والطاول الخشبية واملناضد، بل وقد ساهمت 

بعيدا  ليس  ريف  فهو  الفجوة،  تقليص  يف  العرض  نساء  مالبس 

فمن  والعلم،  املدنية  طرقته  ريف  هو  بل  بكثري،  املدنية  عن 

خالل االبنة قمر التي تظهر يف افتتاحية العرض نعرف أنها فنانة 

مل  لوحة  رسم  يف  وترشع  غرفتها،  جدران  عىل  لوحاتها  تعرض 

تكتمل بعد.

 الجدة الجالسة عىل املصطبة معظم الوقت ممسكة ببندقيتها، 

أي رش  من  وحاميه  البيت  هذا  حارس  انها  عىل  نفسها  قدمت 

االبن  عودة  حتى  حفيدتها،  او  اختها  او  ابنها  لزوجة  يدخل 

أحد  فال  تنتظره،  التي  هي  غريها  وال  مهمته،  ليستلم  املنتظر 

الساخرة  اإلمياءات  يظهر هذا من  تحميهم،  الهنا  أم  بأن  يقتنع 

التأسيس  ولعل هذا  الحفيدة،  عد  ما  الهنا،  أم  للشخصيات من 

دراميا”  املربر  “غري  غيابها  جعل  الجدة،  لشخصية  القوي  غري 

بعد دخول “آدم” الذي أنقذ البيت من الحريق واستقرار حياته 

معهم، غري ملفت، ومل تظهر إال لتحمي الحفيدة فقط.

كدافع  الغريزة  دور  أبرزت  تكوينات  قدموا  املمثلني  إن 

واتخاذهن  وأختها،  الزوجة  عىل  وتسلطه  آلدم  لخضوعهن 

لنا  تحمل  مل  الحوار  ومناطق  الدرامي  التأسيس  لكن  خليلتني. 

املنزل  لدخول هذا  آدم  دوافع  ان  لنا  يتضح  بل  املربرات،  هذه 

بأرسة  فتك  الذي  االبن  رؤوف  من  الثأر  دافع  هو  وتدنيسه 

آدم ألسباب مل تعلن لنا، وهو منحى اجتامعي مميز يف معظم 

كتابات سامح عثامن، لكن املخرجة ارتبك لديها تضفري الرؤيتني، 

فخرجت دالالت شخصية آدم مرتبكة بني كونه الثائر الرشيف، 

فيلسوف  وكونه  املطلق،  بالرش  املدنس  الشيطان  كونه  وبني 

بالتكوين  الجزء  هذا  عن  التعبري  جاز  وإن  والغريزة  الحياة 

“الزوريب” نسبة إىل زوربا اليوناين.

جو روكا 
منة بدر تيسري قدمت شخصية “روكا” مدمنة املخدرات والتي 

تتوسل ملصطفى “جو” يك يحافظ عىل ابنها الذي يف بطنها منه، 

العالقة  تنفيذه طوال سبع سنوات من  ماطل يف  بزواج رشعي، 

الرشعية  غري  املامرسات  من  أغوار سحيقة  يف  الساقطة  املحرمة 

وال القانونية كالنصب والرسقة واالحتيال ومن تجارة املخدرات 

إىل أن أصبحا مدمنني.

أو “جو” وهو  لنا منزل “روكا”  الفرن  إبراهيم   تكشف إضاءة 

وعىل  البريا  زجاجات  البار  عىل  تتناثر  متوسط،  عرصي،  منزل 

املنضدة تبغ وأوراق وزجاجات عديدة، فنحن يف الصالة وال نرى 

النوم  سوى تقسيامت لغرف مغلقة طوال العرض ما عدا غرفة 

التي استبدل بابها بستارة استخدمت مرة واحدة عند لقاء جو 

بروكا عىل الرسير بأعمق نقطة يف املرسح، يف مشهد موٍح.

الحواري،  النص  عىل  متكئا  جاء  العرض  معظم  التمثيل  لكن   

لدرجة أن وضع املمثلني قد يثبت لدقائق دون أي متغري سوى 

نغفل  ال  ولعلنا  ذلك،  أكرث من  ال  الكلامت  تبدلها  التي  اإلضاءة 

باملفاهيم  واضحة  مرسحية  لحركة  تصميام  هناك  يكن  مل  أنه 

املألوفة  الجسدية  التكوينات  بعض  جاءت  وإن  األكادميية، 

الظالل  موحية مبعان كاالنهزام والتحدي واألمل واليأس، إال أن 

جلوسهم  عند  املمثلني  سكون  أشد  يف  كانت  املرسح،  ميني  عىل 

الحركة  الخشبة؛ تتسع وتنكمش وتعوض جزءا من  عىل مقدمة 

خشبة  تحولت  العوامل  هذه  إثر  وعىل  املفقودة.  املرسحية 

ابراهيم  استطاع  كبري،  ميكرفون  إىل  املناطق  بعض  يف  املرسح 

لكن يف مناطق  الغياب،  أن يعوض هذا  الفرن يف مناطق كثرية 

فتنشط  البرصي”،  “الكسل  من  بنوع  املشاهد  يصاب  أخرى 

حاسة السمع أكرث من الرؤية ليستقبل بها كافة دالالت العرض 

املرسحي، مام يردنا ملراجعة مفهوم األداء املرسحي.

الدرامي االستهالك 
عمال  نقدم  عندما  الوقت  طوال  نواجهها  مشكلة  هناك   

حتى  السابقة،  التجارب  أصوات  فيه  تتزاحم  حيث  اجتامعيا، 

تقديم  إعادة  مجردة  املرسحي  العمل  األحيان  بعض  يف  يصبح 

نفس الصحن الذي تناولنا منه باألمس.

غوايته  عىل  تتنافس  الذي  الرجل  حالة  مع  التعامل  فعند   

األختان بدافع من الحرمان الجنيس، فنحن أمام تجارب عديدة 

متوحشة”،  و”رغبة  والنساء”  “الراعي  ك�  السينام  منها  نهلت 

يف  الدوافع  تدوير  مراعاة  مع  القم،  شق  عرض  يف  رأينا  مثلام 

بذله سامح عثامن  الذي  الكبري  كل تجربة عىل حدة. واملجهود 

ملفتة،  برباعة  املاعز،  حزيرة  يف  لجرمية  جديدة  جذور  ضخ  يف 

فهي جذور مرصية خالصة، بداية من اختيار شق القمر كعنوان 

يتضح مدلوله عىل لسان الجدة، وهو أنه يجب التمييز بني شق 

شق  وبني  شهيا،  حلوا  طعمه  يكون  والذي  القصب،  يف  القمر 

لو  كثرية  إمكانات  يحمل  كان  الدرامي  البناء  أن  إال  السوس، 

توفرت -مثال- ليوسف إدريس اآلن، هل سيكتب بيت من لحم 

مرة أخرى؟

عاشقني  حياة  استمرار  يف  عائقا  البيضاء  السموم  تصبح  عندما 

التطهر  عىل  الحث  محاولة  البنت  فتامرس  طبيعية،  بطريقة 

سابقا  السينام  عرفته  تناول  أمام  فنحن  القيود،  من  والتخلص 

واألنثى  النمر  يف  إمام  عادل  أو  املدمن،  يف  زيك  احمد  وقدمه 

رغم أنه كان حدث فرعيا، لكنه يتشابه كثريا مع عرض روكاجو، 

نصه  يف  يضخ  أن  األباصريي”  “أحمد  مؤلفه  عىل  كان  والذي 

ألعامل  صدى  يكون  أن  من  وحداثة  تجددا  أكرث  درامية  أبعادا 

سابقة، فشخصيات العرض أحياها املمثلون وقتلتها الدراما.

السجن  الرويس يف عرض “الرهان” أن يتحمل  املحامي  استطاع 

انعزال  أن  لرهانه  تحقيقا  منزل صديقه  أسفل  قبو  يف  عاما   ١٥

اإلنسان عن الجميع أفضل من اإلعدام، وأن يصل بقراءاته طوال 

تلك املدة اىل تعلم العربية، فينغمس يف قراءة معارفها الدينية 

من  مقتبسة  بعبارات  اقتناعه  الداخيل  ويعلن صوته  والروحية، 

ما  الدراما  ملعد  بدقة  موجه  هنا  السؤال  ولعل  الغزايل،  اإلمام 

تشيكوف  نص  يف  املسيحية  إيفان  ثقافة  تغيري  إىل  الداعي  هو 

األصيل، دون املساس ببيئته الروسية؟
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الربيطانى المسرح  جولة فى شارع 

واليوم نقدم لقارئنا العزيز واحدة من املرسحيات التي يصنفها 

التي تقدم عىل  أنها كذلك وهي مرسحية »طيور«  النقاد عىل 

مرسح اليف يف مدينة مانشسرت اإلنجليزية. وبسبب ما حققته 

املرسحية من نجاح سوف تعرض قريبا عىل أحد مسارح لندن.

لتنفيذ حكم  وتدور املرسحية حول قصة سيدة تدخل السجن 

مع  حكايتها  لها  وتحيك  بابنتها  تلتقى  تخرج  أن  وبعد  قضايئ، 

مع  االثنتان  تتعايش  كيف  املرسحية  وتستعرض  السجن، 

املجتمع الربيطاين بعد خروج األم من السجن.

الجديد هنا أو املثري مبعنى أصح أن املرسحية تعتمد عىل قصة 

املرسحية  بطلتي  أن  إثارة  واألكرث  الواقع،  يف  حدثت  حقيقية 

بايرون  وشرييل  األم  بدور  قامت  التي  بايرون  أبيجيل  وهام 

التي جرت  الحقيقية  القصة  بطلتا  األم هام  بدور  قامت  التي 

التي دارت وقائعها  القصة  بطلتا  أنهام  الحياة، كام  وقائعها يف 

السجن  األم عامني ونصف يف  عىل خشبة املرسح. وقد قضت 

الكوكايني  لتعاطي  قضية  يف  عليها  صدر  قضايئ  حكم  بعد 

والعمل يف ناد للرقص اإلباحي.

ناضجة معالجة 
الفعلية  التجربة  وبفضل  الناضجة  املرسحية  املعالجة  وبفضل 

األداء  عىل  مكثف  تدريب  وبفضل  البطلتان  بها  مرت  التي 

املرسحي الذي يتفاعل مع الجامهري نجحت البطلتان يف تقديم 

ناقد  يقول  كام  رائع  جاميل  وبشكل  ومرح  بإخالص  القصة 

الجارديان الربيطانية الذي منح هذا العرض أربعة نجوم ضمن 

مقياسه النقدي الخاص املكون من خمسة نجوم. تحدثت األم 

عن حياتها يف السجن وتحدثت االبنة عن حياتها بدون أم.

كاترين  والكاتبة املرسحية  املخرجة  املعالجة هنا هي  وصاحبة 

الحياة  عىل  واعتامدها  املبتكرة  بأفكارها  تتميز  التي  ماكهيو 

واقع  من  املرسحي  االتجاه  هذا  بلورت  إنها  وتقول  الواقعية. 

السادسة عرش  يف  وهي  للعمل  اضطرت  الصعبة حيث  حياتها 

باملعالجة  اكتفت  فقر أرستها، وقد  بسبب  نفسها  لإلنفاق عىل 

ليندو.  لورا  للمخرجة  وتركتها  املرسحية  تخرج  ومل  املرة  هذه 

الربيطانية ويف  املدن  كل  ماك هيو يف  وقد عرضت مرسحيات 

مرسح  عىل  مرسحياتها  إحدى  وعرضت  املتحدة.  الواليات 

فوكالند.  حرب  أثناء  جدل  من  أثارته  ما  بعد  العموم  مجلس 

وقد أعدت املعالجة بالتعاون مع األم واالبنة ومل تكتف مبجرد 

الحصول عىل رواية عن األحداث.

بعض  يف  ترويجها  بسبب  للهجوم  أحيانا  تتعرض  وهي 

بنفسها،  متارسها  التي  واإلباحية  الجنسية  للحرية  مرسحياتها 

»صديقة  من  متزوجة  حاليا  وهي  زواج  بدون  طفل  فلديها 

لها!«.

ومرح حزن 
ويقول ناقد الجارديان إن املعالجة املرسحية نجحت يف إضفاء 

أنه موضوع حزين وشائك،  نوع من املرح عىل املوضوع رغم 

التي  املتزامنة  الحركات  منها  لذلك  وسائل  عدة  هناك  وكانت 

واحد  وقت  يف  املقعد  من  القيام  مثل  واالبنة  األم  بها  قامت 

بعض  وتبادل  واحد  وقت  يف  الذراعني  أو  القدمني  وضم 

العبارات والنكات مثل ما كان يدور مع األم يف سجنها.

وتوالت أحداث املرسحية عىل نحو مناسب دون بطء يصيب 

كام  األساسية.  الفكرة  تضيع  رسعة  وال  بامللل  املشاهدين 

تجنبت املعالجة املبالغة يف إثارة املشاعر وحاولت الرتكيز عىل 

األفكار املنطقية.

املواقف  بعض  يف  أبدعت  املعالجة  أن  الجارديان  ناقد  ويرى 

مثل حديث األم عن الصدمة التي تعرضت لها بالوفاة املفاجئة 

للنزيلة املقيمة يف الزنزانة املجاورة لها التي كانت ترتبط معها 

االبنة  بحديث  الخاص  املوقف  وهناك  وثيقة.  صداقة  بعالقة 

السجن  يف  أمها  وجود  خالل  البيت  نظافة  عىل  حرصها  عن 

لكن ذلك مل مينع  متاما،  نظافته  األم حريصة عىل  كانت  مثلام 

من بعض املتاعب مثل معايرة زمالئها يف املدرسة لها مبا حدث 

ألمها وبعض املشكالت األخرى التي دفعتها لبعض الوقت إىل 

رشب الخمر قبل أن تقلع عنها. وقد تحاشت املعالجة الحديث 

السجون  الربيطاين أو يف نظام  القضايئ  النظام  عن أي خلل يف 

أنه أمر ال يعاقب عليه  ألن هذا ليس موضوع املرسحية رغم 

والحياة المسرح..  في  أبطال 

هشام عبد الرءوف

في  المسرح  عالم  يمزي  ما  أهم  من 

مسارح  بها  تقريبا  مدنها  كل  أن  بريطانيا 

الموجودة  تلك  تضارع  أن  يمكن  كبرية 

أن  يمكن  أنها  كما  لندن،  العاصمة  في 

اليت  تلك  غرار  على  قوية  عروضا  تقدم 

لندن. مسارح  على  تقدم 

كاترينا ماكهيو
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الربيطانى المسرح  جولة فى شارع 

الضحية  مبظهر  الظهور  األم  تحاول  ومل  بريطانيا.  يف  القانون 

غري  اإلشارات  بعض  العرض  تضمن  وإن  للظلم  تعرضت  التي 

املبارشة إىل ذلك.

مشهد  يف  قلبه  أعامق  من  إنه ضحك  الجارديان  ناقد  ويقول 

عندما  سجنها  أثناء  صادفتها  التي  املشكلة  عن  األم  حديث 

أن  بعد  الحامم  من  للخروج  السجن  قائد  من  إذنا  احتاجت 

مبالغة،  عىل  ينطوي  األمر  أن  يعتقد  وهو  استحاممها،  أنهت 

تقله  مل  ما  هو  األهم  أن  ويرى  املوقف،  من  ضحك  لكنه 

البطلتان.

الثمانني في  مجدد 
الربيطانية  يوركشاير  نورث  مبقاطعة  ساربورو  مرسح  وعىل 

بدأ عرض مرسحية »املوت أفضل« للكاتب املرسحي اآلن أييك 

معروف  مرسحي  ومخرج  كاتب  يعرفه  ال  ملن  وبورن  بورن، 

غزير اإلنتاج يف الثامنني من عمره، وتعد هذه املرسحية رقم 

٨٢ من تأليفه التي شملت أكرث من ٧٠ مرسحية طويلة.

يف  وهو  أعامله  أول  كتب  موهوب  مرسحي  كاتب  وهو 

العرشين من عمره أي أنه يكتب مرسحية كل عام إذا حسبنا 

أيام عمره، ويكتب مرسحية وربع كل عام إذا حسبنا سنوات 

جامعي  مؤهل  عىل  يحصل  مل  أنه  رغم  ذلك  وكان  إبداعه، 

وزوج  بينه  مشكالت  بسبب   ١٧ سن  يف  وهو  املدرسة  وترك 

يف  وهو  القصرية  مرسحياته  إحدى  كتب  أن  ويعتقد  أمه، 

العارشة من عمره، وإن كان هو نفسه ينكر ذلك.

وكانت من مرسحياته أكرث من سبعني مرسحية طويلة، ومنها 

مثل  الربيطاين  املرسح  تاريخ  يف  املرسحيات  أبرز  من  عدد 

نورمان«  مغامرات  و»ثالثية  األحمق«  األعزب  »الشخص 

و«امرأة يف العقل« و«رجل اللحظة« و«مرشوع عائيل صغري«. 

أفضل  جائزة  منها  الجوائز  من  بالكثري  مرسحياته  وفازت 

مرسحية يف املسابقة السنوية لصحيفة إيفننج ستاندارد لسبع 

كام  لغة،   ٣٥ من  أكرث  إىل  مرسحياته  ترجمت  وقد  سنوات. 

من  أصال  وهو  دولة،   ١٥٠ من  أكرث  مسارح  عىل  تقدميها  تم 

القصرية  القصة  أمه من كتاب  كانت  أدبية وفنية حيث  أرسة 

البارزين يف بريطانيا وكان أبوه عازف كامن أوركسرتايل.

لعطائه  تقديرا  سري  لقب  عىل  الحاصل   – بورن  تدرب  وقد 

أي  يتلقى  أن  وأجاده دون  املرسحي  اإلخراج  - عىل  املرسحي 

محط  جعله  مام  شهادات  عىل  يحصل  أو  نظامية  دراسات 

فنيا ملرسح  مديرا  تعيينه  وتم  املرسح  عن  املسئولني  إعجاب 

مديرا  وظل   ،١٩٧٢ عام  يف  ساربورو  يف  جوزيف  ستيفن 

من  مرسحية   ٥٠ من  أكرث  خاللها  أخرج   ٢٠٠٩ عام  حتى  له 

عام  اإلدارة  من  تقاعده  وأعلن  غريه.  تأليف  ومن  تأليفه 

الرضوري  من  وليس  فقط.  والتأليف  لإلخراج  وتفرغه   ٢٠٠٩

أن يخرج املرسحيات التي يؤلفها أو يكون مؤلف املرسحيات 

التي يخرجها. بل إنه كان يخرج مرسحيات عىل مسارح أخرى 

عرش  تقديم  وتم  آخرين.  ولكتاب  أخرى  ودول  مدن  ويف 

ورشحت  األمرييك  املرسح  عاصمة  برودواي  يف  له  مرسحيات 

وفازت  املرموقة  املرسحية  توين  لجائزة  مرسحيتان  منهام 

إحداهام بالجائزة.

بوليسية قصص 
وتدور املرسحية حول ألجي مؤلف القصص البوليسية العجوز 

الذي يسعى إىل التجديد يف أعامله بعد أن اعتاد الجميع عىل 

وبعد  مؤلفاته.  عىل  تقبل  الجامهري  تعد  ومل  وكتاباته  أسلوبه 

وقد  املربع  نفس  يف  النهاية  يف  نفسه  يجد  مضنية  محاوالت 

عاد إىل أسلوبه األصيل، جسد شخصية الكاتب النجم الربيطاين 

كريستوفر جودوين.

يعيشها  مشكلة  عن  تعرب  املرسحية  هذه  إن  بورن  ويقول 

هو نفسه حيث إنه يسعى إىل التجديد حتى ال ينرصف عنه 

يأمل  مبتكرة  بطرق  الفكرة  وقد حاول عرض  املرسح،  عشاق 

بني  العرض  هذا  وألهمية  املرسح،  جامهري  إعجاب  تلقى  أن 

باستخدام أساليب  عروضه املرسحية اختار أن يخرجه بنفسه 

مبتكرة.

طيور

جودوين
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المضاد المسرح  جماليات   

علمي  منهج  أجل  من  فرويد  »مرشوع  من  الفرتة  خالل  تقريبا 

لعلم النفس »إىل أفاق السخط غري القابل للنقض الذي ال ميكن 

املضاد  واملرسح  املرسح  اندمج  االعوجاج،  من  نوع  يف  تحمله، 

الطبيعية عند )سرتيندبرج(  النزعة  النقد: من بداية  يف تقلبات 

 »Miss Julie جوليا  »اآلنسة  ملرسحية  مقدمته  كانت  الذي   –

ذات ميل بريختي مدهش – وصوال إىل شخصيات )بريانديللو( 

مع  كانت،  التي  املحرية،  شتاين(  )جرترود  ,ومرسحيات  الحائرة 

كل  حيث  فعال،  مضادة  مرسحيات  الشخصية،  متييز  أو  حذف 

واحد  كل  منهم  عدد  وهناك  نفسه،  الشخص  ذلك  هو  شخص 

شخص  هو  الشخص  حيث   – نفسه  الشخص  ذلك  هو  منهم 

واحد فقط )وقد ظل شخصا مهمال عند هذه النقطة حتى وقت 

الحداثية.  الطليعة  يف  املضاد  املرسح  تجسيدات  بني  قريب( 

املستقبليني،  مثل هجوم  السخريات،  مختلف  كانت هناك  وقد 

أيضا هجومهم عيل  ولكن  الجاد،  املرسح  ليس فقط عيل خواء 

مساواة النزعة الطبيعية بالنزعة اإلنسانية يف الواقعية املتطورة. 

املحاكاة  أيضا  بل  املحاكاة،  ملجرد  فقط  ليس  املرسح،  وبرفض 

التي أنجزها والتي أعادت تقديم ما انتقدته – كام تراه النظرية 

بالفعل، مع كل رضاوة  )مارينتي( وجامعته  اآلن – فقد ذهب 

ترصيحاته، من خالل مرسح الواقع الجنوين الهائل )بكل عروضه 

وكأنه  مبارشة.  أكرث  لحقيقة  الواضح  السمو  بعد  الناجحة( 

أقل  أبعاد  أهدأ ذات  الرشاسة، حقيقة  يتوقع – رغم ذلك، كل 

أدايئ  وضع  )يف   )Slavoj Zizek سيزيك  )سالفوي  كتبه  ما   –

سبتمرب:  من  عرش  الحادي  أحداث  بعد  املبهج(  جداله  يف  آخر 

اإلرهاب األصويل الكامن، لكنه مخفي يف شغف القرن العرشين 

حقيقي  ولكنه  حاميس،  فقط  ليس  استشهاد  مع  بالواقعي، 

وفوري وضامن لجنة علوية.

 ،)Carra ( و)كاراBoccioniقد كانت هناك، لوحات )بوكاشيوين

مربوطة  املستقبلية  للنزعة  املرسحانية  الروح  تكن  مل  ولكن 

ذهبت  بل  املرسح،  خشبة  ديكورات  أو  املتاحف،  بجدران 

والدادية  زارا  تريستيان  مع  الحال  هو  )كام  ذلك  من  بدال 

واملالهي  املقاهي  يف  الحقيقي،  الفعل  كان  حيث  إىل  أيضا( 

ومكاتب  الرياضية،  واألحداث  السياسية  والقاعات  الليلية، 

سيئة  العروض  يف  حيث  الشوارع،  يف  أو  املعادية،  الصحف 

مرسحيات.  متثيل  بدون  ذلك  رغم  الناس  يهزمون  السمعة، 

وحطموا  والالشعور،  باألحالم  مفتونني  السريياليون  كان  وبينام 

إىل  وتحولوا  قواعد  عيل  يقوم  الذي  والفن  اللوحة،  إطار  أيضا 

والتجميع  والرتكيب  الصورة(  )مونتاج  والفتومونتاج  الكوالج 

يف  متعددة  مواقع  ومع  والبيئات،  الجسم  وفنون  والضوضاء 

الحياة  أداء  أيضا  بل  أداء،  فن  فقط  يكن  مل  الحقيقي،  العامل 

الوحيد  الشخص  فان  الناس  بهزمية  يتعلق  ما  يف  )أما  اليومية. 

 Andre الذي سمعت )بيكيت( يتحدث عنه هو أندريه بريتون

األشياء  هذه  كل  يهزمنا(.  فإنه  معه  اختلفنا  إذا  ألننا   ،Breton

الحالية اليوم، بالطبع، يف عامل الفن األدايئ – كام هو الحال مع 

ررششات الدم عند )استيفان كانتور Istvan Kantor( أو فرقته 

وأداء  الصناعية  واألطراف  األزياء  أو   ،Machin Sex Action

»العدوى   )Matthews Barny بارين  )ماثيوس  عرض  يف  الدور 

 Viral infection: Body and Its الفريوسية: الجسم وسخطه

أما  أقل.  بشكل  باملرسح  تهتم  أن  ميكنها  ال   –  »discontents

العادية،  اليومية  الحياة  التقليدية، وتوغلها يف  بالنسبة للطليعة 

العملية، ولكن ما بدا غريبا أو  فقد تكون قد خدعتها يف هذه 

خشبة  عيل  اآلن–  املميزة(  )السمة  الثانية  الطبيعة  هو  عجيبا 

يف  الضخمة  العروض  أو  األزياء،  يف  وحتى  وخارجها،  املرسح 

املتاحف.

مرة  تهديدا  تصبح  عندما  تأملها،  يتم  حتى  كذلك  هي  رمبا  أو 

العدوى  بخالف  ليست  التي  نفسها،  املرسح  مادة  مثل  أخرى، 

للمرسحانية  بالنسبة  أما  الرؤية.  عن  نفسها  تحجب  الفريوسية، 

الوسائلية instrumental theatricality ألي شكل من أشكال 

تظاهره  أو  مصادره  وأصالة  كله،  التمثيل  ربرتوار   – املرسح 

الشيطاين  االستغالل  خالل  من  ظهرت  التي   – مقدسة  بطقوس 

من  فيه  ما  أن  يبدو  استمر يف مرسح  الذي  جينيه(  )جان  عند 

كان  )وإذا  للعدوى.  وكأنه حامل  عنها،  االستغناء  حياة ال ميكن 

يجعل  أن  )دريدا(  حاول  فقد  التفكيك،  من  سخرية  يبدو  هذا 

العاكسة.  مرآته  يف  أفضل  جينيه  إىل  املنسوبة  النسوبة  الرؤية 

تأليف: هربرت بلو

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

24 [[ نوافذ
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حول  دراسة  يف  لالعرتاف  فعال  اضطر  أن  بعد  هذا  حدث  وقد 

)آرتو( أن إلغاء التمثيل هو استحالة مأساوية، حتى أن االعتقاد 

متثيل  مثل  ليس  ولكن  املأساوية:  يف  التفكري  هو  انغالقه  يف 

له(. ولذلك  لزوم وال رضورة  التمثيل. ال  بل مثل مصري  املصري، 

يف نهاية مرسحية »الرشفة The Balcony« عندما تقول السيدة 

)ايرما Irma( للمشاهدين أثناء غلق املاخور، قبل انتهاء الليلة 

يشء–  كل  حيث  هناك  بيوتكم  إىل  تذهبوا  أن  »يجب  األخرية 

وميكنكم أن تتأكدوا متاما أنه – سوف يكون أكرث زيفا مام هو 

قلوبنا  صميم  من  كنا  رمبا   .« تذهبوا  أن  بد  فال  هنا...  موجود 

نقطة  عند  السبب شعرت  ولهذا  بيوتنا،  إىل  نذهب  أن  نريد  ال 

الخالف يف أقوى املرسحيات - مثل »أوديب« أو »امللك لري« أو 

أننا   – السنني(  مر  عيل  بعضهم  أخرجت  )وقد  اللعبة«  »نهاية 

يف  أو  مغلقا،  كان  التحليل  وكأن  مراوغة،  أكرث  نكون  إىل  منيل 

بأننا نفضل أن  عملية امتصاص أو أيضا طمس، أو إقرار بعمق 

ننىس - من أجل الحصول عليه، ورغم استبعاد )تغريب( الحياة 

نعيش  أن  الصعب  من  وسيكون  نفعله.  ما  حول  تدور  التي 

واألكاذيب،  الزيف  كارثة  باعتباره  أيضا،  املضاد  املرسح  مع 

حدود  عند  منيل  فرمبا  املظاهر.  عيل  نفعل  كام  معتمدين 

عيل  معها،  نضحك  أن  ونستطيع  الكوميديا،  إىل  فعال  الكشف 

ال  عندما  هي  فعال  إلينا  تصل  التي  الكوميديا  أن  من  الرغم 

نعرف متى نضحك. فهل ذلك هو املرسح أو املرسح املضاد، أو 

الغموض  استقالل  فإنه  استقالل،  أن هناك  لو  بينهام؟.  يبدو  ما 

الذي لن أقول إنه جاميل مضاد.

إننا يجب أن نتعلم أن نعيش  لقد كان )فرويد( هو الذي قال 

آلخر،  أو  لسبب  املضادة،  املرسحية  التحيزات  ولكن  شك،  يف 

حدود  يف  أغلبها،  رمبا   – بذلك  يتعلق  ما  يف  شكوكها  لديها 

يجب  ال  ما  رمبا  نشاهد  أنفسنا  نحس  – حيث  املفرطة  املرسح 

أن نشاهده. أو من خالل كل ما يبدو، غامضا، وغري واضح، وما 

إن  املرسح  يكون  أن  ميكن  ماذا  ذلك  ومع  فعال.  عليه  نقدر  ال 

مل يتحرك يف اتجاه غري املحتمل، وان مل نكن مستعدين للتخيل 

انتقدت  التي  الرتاجيديا،  سيام  وال  املرسحيات،  أعظم  كل  عن 

أو  توضحها  أو  تكبحها  رجعية  معالجات  تعرض  أو  فعال،  كثريا 

املرسح  غرور  هو  أيضا  ذلك  ولكن  الصحيح.  مكانها  يف  تضعها 

بذلك  أعني   – فعال  بعيدا  يذهبوا  أن  ميكنهم  فهل  املضاد، 

الغضب والخجل والندم واألمل الذي ال يطاق، الذين جاءوا بهم 

كان  إذا   – متثيلهم  عيل  ويرصون  دراما،  أي  قبل  الوجود،  إىل 

ينبغي أن نكتب من جديد رصاخ »لري«، أو كلامته املريرة »أبدا 

فورات  أو حتى يف شكل  عليها،  نتهكم  أو  نلغيها  أو  أبدا«  أبدا 

العقل املمزق من التكفري امللحمي املتأخر، ويستبدلهم بكلامت 

أقول  وسوف  أجل  قلت  »بيل،   )Molly Bloom بلوم  )موليل 

أجل!«. ورمبا نتذكر يف كل هذا أن املرسح املضاد أو املرسحانية 

االسرتاتيجية التي تردع ما يتم متكينه يف األداء الذي لن تستطيع 

واإلخراج  التمثيل  مثل  األبسط،  األشياء  ولكن  فيه،  تفكر  أن 

املضاد  الخفيف، واملرسح  العرض املرسحي  أو مفاهيم  الرديئني 

افرتاضيا.

األقل  أو عيل  عنه،  أتراجع  أن  اآلن  ذلك، ميكنني  قلت  أن  بعد 

التمثيل  أعرف  أعتقد  ما  عىل  ألنني  الواضح.  الخطأ  أصحح 

من  املفرغ  العرض  أو  الزائد  الشحن  أو  أراه،  عندما  الرديء 

 – املرسح  يف  أفعل  كنت  ملا  تأميل  حدد  الذي  فاألمر  محتواه، 

 – فعلت  ما  جذري  بشكل  وأغري  سنة،  عرشين  من  أكرث  بعد 

وألي  وملن؟،  وكيف  وملاذا  أين  بالتمثيل،  نقصده  الذي  ما  هو: 

األسئلة  تلك  من  أي سؤال  إجابة  تعني  قد  آيديولوجي؟  هدف 

أنك مع أو ضد املرسح، ذلك املرسح عيل األقل، وهناك بالطبع 

انتشار  أو  املضاد،  املرسح  تحيزات  فيه  تصيح  الذي  املعنى 

املرسحانية مهام لهذا الشكل من املرسح وضد ذلك الشكل من 

يف  املرسح  أشكال  يف  عموما،  كثريا،  فكرت  ذلك  ورغم  املرسح. 

يف  الرتابطي  باملفهوم  املتعلق  غري  املزعج،  بالسؤال  يتعلق  ما 

كذلك  ليس  ماديته،  يف  نفسه،  املرسح  فذلك  املرسح،  صريورة 

أو  حقيقة  كان  سواء  املرسح،  كل  هو  يكن  مل  إن   – كان  مهام 

من  ذاته  كان  سواء  ظهوره،  يف  املرسح  يحدث  فحيثام  مظهرا. 

يبدو  أن  األقل ميكن  أو عىل  أخرى،  مرة  آخر  فهو يشء  عدمه، 

املوجود،  والاليشء  يكن موجودا  مل  الذي  الاليشء  وكأنه   – ذلك 

»انتظار  مرسحية  به  بدأت  الذي  تفعيله  يتم  الذي  الاليشء  أو 

جودو«، »ال يشء يجب أن نفعله« – الذي يحري اإلدراك نفسه، 

ويزيل الغموض مرة أخرى، أو إبعاد تأثري االغرتاب الربيختي.

هذا املرسح يف نقطة الصفر، أو مثل مفهوم الصفر نفسه، ذلك 

ما قيل عنه، فإذا نظرت للصفر فلن تري يشء، ولكن أنظر من 

أكرث  الرياضيات  وراء  فيام  ترى  وقد  العامل.  ترى  فسوف  خالله 

يف  الخزانة  مشهد  يف  كام  تراه،  وال  تراه  باألحرى،  أو  ذلك،  من 

والذي  تراه،  ما  أن  كل  جرترود  تقول  حيث  هاملت،  مرسحية 

تراه  أن  يستحق  هناك  اليشء  وأنه  يهلوث،  كان  لو  حتى  هو، 

– فام يراه وما ال تراه هو بشكل وجودي يشء أكرب من مجرد 

الفكرة الثابتة يف العقل. وهكذا مع ما هو واضح أن ال أحد منا 

يستطيع أن يرى، ال الشخصيات، وال املمثلني، وال الجمهور الذي 

بيننا، عندما ينظر إليه مبارشة، أو مع عيون تحدق يف ضجر، ال 

يشء  أي  يفعل  أن  املضاد  املرسح  أشكال  من  شكل  ألي  ميكن 

حيال ذلك، عيل الرغم من أنه قد يكثف النظرة أو يكرسها أو 

أو  أيضا،  جديدة  لعبارة  صياغة  ليس  وهذا  العقل.  يف  يحفرها 

عملية تحويل املرسح إىل سلعة. ولذلك، عندما كتبت من قبل 

أن كل تقاليد املرسح، بكل أدواتها هي غطاء تاريخي للحقيقة 

هناك،  عرضا  يؤدي  الشخص  هذا  إن  تقول  التي  االنطولوجية 

وذاك الشخص ميوت أمام عينيك، مل أكن أتحدث عن األسلوب 

الجسدي، كام كنت أتحدث عن النزعة األدائية الشاذة، بل انه 

تصنع  التي  املادة  املادة،  هي  األجسام  أن  فكرة  يف   – باألحرى 

الشاملة، املوجودة بال جدال ولكن غري  الجسم – مادة املرسح 

ذلك،  ومع  مرضية.  تكون  لن  بأنها  االنعكاسية  وتجرب  مفهومة، 

عرضا  يكون  فقد  الصحف،  يف  أقرأه  ما  تصديق  من  متكنت  إذا 

عابرا، وبأرسع مام نعتقد، مرحلة عابرة أخرى.

الحقيقة  أنها  يرص  التي  العامل،  لنهاية  )فرييليو(  تصورات  ويف 

رقميا  عاملا  بالفعل  توقع  للكلمة(  الحريف  )باملعنى  االفرتاضية 

باعتباره  الجسم  تلغي  أن  الشديدة  تكراراته  شأن  من  متفوقا، 

الجسم  فن  مع  بيولوجي  لجسم  مظهرا  رمبا  يتطلب،  مام  عبئا، 

اآلن  ونسمع  عندئذ.  الصلة  ذي  غري  وجوده  عدم  يعكس  الذي 

فعال من علامء الجينات – كام نسمع من فناين الجزيئيات مثل 

النووي  الحمض  من  فنا  صنع  الذي   ،)Joe Davis ديفيز  )جو 

هزمية  إن   – بيكتريية  جينات  داخل  مشفرة  رسائل  باستخدام 

التام،  االنتصار  من  خجول  أنه  أو  أوجها،  يف  تكون  قد  املوت 

إال مجرد  ما هو  أو 5000 سنة  الحياة ملدة 4000  توقع  إن  إذ 

الطليعة. عالوة عيل  التي تقدمها  احتامل، وموجود يف املشاهد 

 ،)Whitfield Dffie ديفي  )وايتفيلد  من  نسمع  عندما  ذلك، 

نعيش  إننا   ،)sun micro systems مرشوع  يف  األمن  مدير 

25 [ نوافذ]
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عموما يف آخر أجيال البرش، وأن هناك أناس أحياء اليوم سوف 

املحتمل  من  ذلك  فان  املدى،  محدودة  غري  حياة  لديهم  تكون 

أن يغري تفكرينا يف ما يتعلق باملرسح، مثل أي يشء إال أن يكون 

التقاليد،  عليها  تستند  التي  التمثيل  أداة  ألن  ظاهرية،  بقايا 

حتى لو كانت تقاليد مرسحية مضادة، تصبح ذاتها قدمية، مثل 

أن  نفسها  يختفي، ميكن هي  ما  تقديم  وإعادة  نفسه،  التمثيل 

الحياة األخرى قدر  تلك  الذي كان يف  الالنهايئ –  تختفي داخل 

التحليل النفيس، وغرور تفسري الفن الدرامي لالشعوري.

التوقعات،  هذه  عيل  الحجة  نقيم  بينام  الوقت،  نفس  ويف 

 The املعلق  »اإلنسان  يسمى  مرسحيا  عرضا  هناك  كان 

أكادميية  إىل  إنجلرتا  من  حديثا  جاء   –  »Hanging Man

من  مستحيل  املوت  أن  عن  يعرب  وكان  للموسيقى،  بروكلني 

واسع  مركزي  ال  بشكل  تدور  التي  األحداث  من  سلسلة  خالل 

ومرسحي بالتأكيد. وقد تطور العرض بواسطة املرسح املستحيل 

Improbable Theater، والذي يبدو أنه طفرة أكرث تفاؤال من 

 Impossible املستحيل  »املرسح  بعنوان  قدمته  الذي  الكتاب 

قدمت  إذ   .»Manifestoمانفيستو« فرعي  بعنوان   ،»Theater

والذي  ينضب،  ال  الذي  الواقع  مبدأ  خالل  من  الكتاب  هذا 

ذلك  أن  مع  االستحالة،  من  شكل  هو  نفسه  املرسح  إن  يقول 

كنت  الذي  الوقت  يف  األمرييك،  املرسح  يف  مكروه  أو  مستحيال، 

ولغرض  الباردة.  الحرب  ظهور  بعد  الكتاب،  هذا  فيه  أكتب 

الحرب  من  عبارة  دمجت  عندما  التالية  املالحظة  قدمت  ما 

الباردة مع النقد الجديد: »لقد كان ميزان القوى الطقيس، ذلك 

األشياء  أهم  أحد  هو  الخطري  التوتر  غموض  عيل  الحفاظ  أن 

الحادي  القرن  يف  واالن  العرشين.  القرن  يف  النقد  شغلت  التي 

والعرشين، فان ما نسميه عرص اإلرهاب، كام ميكن أن يبدو يف 

التوتر املحفوف  الوقت الحايل، والذي هو زمن املرسح، هو أن 

باملخاطر أسوأ، وأكرث غموضا، عالوة عىل األرواح التي تزهق بال 

األسباب،  كانت  ومهام  ال.  أم  لذلك  يهتمون  كانوا  سواء  حرص، 

واالستغراب،  واالسترشاق،  وأفريقيا،  األوسط  الرشق  يف  اإلهامل 

وانهيار  األنفاق،  بشبكات  بالك  فام  يتزايد،  العظمة  جنون  فان 

املؤامرة،  نظريات  مع  الخوف،  تنرش  التي  والدبابات  الدول، 

عن  بعيد  يشء  وكل  فيه،  املشكوك  القومي  واألمن  والتكتم، 

مرسح،  ألي  ميكن  فكيف  حقا،  ذلك  تظن  كنت  وإذا  األنظار. 

بأي وسيلة مرسحية، أن يتوافق مع ذلك، أو انتشار املظهر الذي 

ليس ظاهريا عيل اإلطالق يف العامل، الذي يظهر يف الواقع – ما 

سوى  يشء  ال  يجعله  ليك   - املظهر؟  تحريف  هو  اآلن  يحدث 

التجنب،  يف  العظمة  جنون  انعكس  الصدد،  هذا  ويف  مرسح. 

فهناك مستوى من السلوك يف املرسح، مثل الجزيء دون الذري، 

الذرية  دون  الجسيامت  من  مجموعة  أو   Muon امليون  وهو 

املطلوبة  الطاقة  يف  تختفي  أن  ميكنها  التي   )Quark )الكوارك 

بالشكل  إلكرتوين قوي  كان هناك ميكروسكوب  إذا   – تراه  ليك 

الكايف حتى تكون يف بؤرة الرتكيز. )وهو األمر الذي نأمل أن ال 

يحدث مع تنظيمي القاعدة والجهاد الغامضني، أو االنتحاريني(. 

فالتجسد مثل االختفاء، واملرسح يفلت منا لكونه مرسح، رغم 

أننا ميكن أن نعتقد آنذاك أنه مرسح مضاد، أو مرسح جسدي 

لها  أن  يبدو  )والتي  املضادة.  املادة  ترابط  أو  كام هو معروف، 

بني العلامء جاملياتها(. وبالنسبة ملامرسة املرسح الفعلية، التي 

فقد  الشك،  من  بروح  الذات  استبطان  مأزق  خالل  استمرت 

تكتسب طاقة معينة مام ال ميكن حله، وهو كيفية تحديد كل 

ما يبدو سواء كان هناك عدم فعالية أو جرعة زائدة فيام نعتقد 

نستغني  أن  ميكننا  ما  وأن  تاريخية.  لحظة  أي  يف  مرسح  أنه 

عنه هو العبثي –ألننا سوف ننشغل بالقضايا يف املستوى الذي 

ليس  ألنه   – سقراط  واتبعها  التحيزات،  أفالطون  عنده  قدم 

يستند  مرسحيا  شكال  لدينا  ليس  إذ  األمر،  هذا  يف  خيار  لدينا 

التكرارية  بأفعالها  تهذيبا  أكرث  من خالل مرسحانية  العبثية  إىل 

الزائدة.  وأرضارها  فيها،  املبالغة  ميكن  ال  قضية  يف  فيها  املبالغ 

ومع ذلك، إذا اعتقدنا أننا عيل صواب، فال يشء أكرث تأكيدا يف 

الباهتة  املسابقة  إذ تتالىش  اإليهام،  أكرث من مستقبل  الظاهري 

التي  الخالية،  دون أن ترتك وراءها حطاما – فيام عدا املساحة 

هي بداية املرسح )مرة أخرى(، إذا دخل املمثل هذه املساحة 

الخالية. وأري دامئا أنها ال تحتاج أكرث كتاب.

قدما  املمثلون  املرسح، مييض  من  ومزيد  املرسح  من  قليل  مع 

عيل هذا املحور املتذبذب، الذي يحدد أيضا العصور التاريخية، 

العامل يستطيع  أو كثريا، فمن يف هذا  قليال  التمثيل  كان  فسواء 

أن يقول – املمثل؟ املخرج؟ املشاهدين؟ - ما الذي يكفي حقا؟. 

الطريقة، من حيث  بنفس  للمرسح  التفكري يف كل صورة  ميكن 

زمن  إىل  وصوال  والصوت  واملالبس  واإلضاءة  املشاهد  إعداد 

املرسحية، مدة الساعتني أو التخدير الجاميل يف عروض )روبرت 

ويلسون( املبكرة، املرهقة والتكرارية وكأنها ملحمة، مع التبديل 

مع  أو،  ثانوية.  فكرة  باعتباره  إليه  ينظر  الذي  املحسوس،  غري 

امتداد املرسح إىل األبعاد األوبرالية، فقد يكون هناك قدرا كبريا 

رغم  مؤخرا،  األخبار  يف  موضوعا  كان  املشاهدة،  يستحق  جدا 

الصوت  يف   )Deborah Voigt فويت  )ديبورا  حالة   – عظمته 

املدوي والجسم الضخم – فالوزن املالئم للسوبرانو التي تغني 

فامذا  كوكتيل.  بفستان  أقل  وليس   )Adriane )أدريان  هو 

يوحي هذا، حتى يف يف النسب املختزلة ألشكال املرسح األخرى، 

هو أنه بعيدا كثريا عن التمثيل ميكن أن يوجد كثري من املمثلني، 

نوافذ
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حرفيا ونفسيا كذلك والذين سمعنا عنهم يف التقاليد بداية من 

جوردون كريج وحتى روالن بارث.

تحتاج  املرسح  يف  الخالية  املساحة  أن  قليل  منذ  قلت  عندما 

فن  خلق  يف  الرغبة  من  نابع  ذلك  يكن  فلم  نظرة،  إىل  فقط 

والذي،  الحني،  ذلك  منذ  وآخرين  )ماالرميه(  مثل  شخيص،  عري 

املمثل  يكون  أن  أراد  الوسائل،  بكل  التمثيل  إلغاء  مبحاولة 

يتم  عندما  حتى  ألنه  للتمثيل.  املضاد  الشعر  بخيالء  خارجه، 

حتى  األفكار،  متثيل  يتعلق  ما  أو  اإلميايئ  إىل  التمثيل  اختزال 

بالدمية  استبداله  يتم  بل  فعال،  املمثل موجودا  يكون  ال  عندما 

التمثييل ال ينطفئ، ويسود،  ,أو أي منوذج غري برشي آخر، فان 

الكتابة  وإذا حدث محو للنموذج البرشي، فإنه موجود يف لوح 

من  املرسح  ويظل  أثر.  مجرد  كان  ولو  )فرويد(،  عند  الصوفية 

عىل  كذلك  يكون  ولن  التذكرة،  أجل  من  ألنه  املشاهدة،  أجل 

بإحساس  يشاهد  يشء  األخالق،  رائحة  فيه  تكن  مل  إن  اإلطالق 

داخل  لري«(  »امللك  مرسحية  يف  »جلوسرت«  األعمى  يفعل  )كام 

)بارث(  لدراسة  وبالنسبة  التقاليد.  مبعنى  املرسح،  خارج  أو 

الذي ال يجد شيئا  النقد  تقاليد  فإنها يف  البونراكو«،  عن »دمية 

متوقعا يف املرسح، وال صيغة للمرسحانية، أكرث من تلك املرتبطة 

بالتمثيل – مع ذخرية من إمياءات التعساء وسلوكيات التسامح 

البدين  والحضور   – الشخصية  يف  ركزت  عندما  حتى  الذايت، 

)واملوسيقييون  الصوت  حبات  تجاه  مشاعره  كل  ومع  للممثل. 

السوداء  النامذج  )بارث(  يفضل  البونراكو(،  دمية  جانبي  عيل 

من  أكرث  املرسح  خشبة  عيل  بالدمى  تتالعب  التي  املجهولة 

الجسم البرشي الذي يتميز بطابع نفيس، الذي مل يعد أكرث من 

النظرية  عبور  ويف  بالغفلة.  يتميز  الذي  موقفها  يف  لعنة  مجرد 

ممثلني  مع  عميل  أثناء  أحيانا،  اعرتف  أن  يجب  باملامرسة، 

تفضيل  أن  من  الرغم  عيل  الرؤية،  نفس  يف  يشاركون  معينني، 

مستبدون  مخرجون  يدفع  عندما  أحيانا  موجودا  كان  الدمى 

املمثلني يف اتجاهها.

اإلحساس  خالل  من  املمثلون  يتحرر  أن  املفرتض  من  وحيث 

والذاكرة العاطفية، سيظل املمثلون لعنة مضاعفة عند )بارث(، 

بل  الفضيلة،  رائحة  ومعه  البدين  حضورهم  بسبب  فقط  ليس 

وبالنسبة  للرنجسية.  الداخيل  الخطر  وهو  ذلك،  من  أسوأ  رمبا 

أي  أو  التمثيل،  يخفي  الذي  باألسلوب  املمثلني،  استوديو  ملمثل 

مظهر للمرسح، فان مسئولية األداء تظل إيهاما آخر – فيام وراء 

مع  رمزيا  املرسحانية  رفض  يصبح  عندما  املرسحية،  يف  اإليهام 

»مارلون براندو »هو عالمة واضحة لها. وإذا كان هناك يف نفس 

الوقت خطر يف اختيار املمثلني، جامليا أو مفاهيميا فقد يكون 

أيضا حصيفا، كوسيلة لتضخيم أو تصغري املرسح، وبالتايل، سواء 

كان ذلك، عن طريق القصد أم ال، فإنه اقتحام للمرسح املضاد. 

وبالنسبة ملا يحدث يف التدريبات، ودرجات الظهور: »افعل ذلك 

كله  أعده  أو  مرة،  وكم  هو  ما  يقول  املخرج  »فإن  أخرى!  مرة 

الحال  مألوف؟، كام هو  غري  مأساوي  منه  أو جزء  أو )صمت(، 

يف املشاهد املنسوبة إىل بيكيت، يستطيع تقريبا أن يدفعك إىل 

يذهب  أن  »هام«  الذي أرص  الحائط  مثل  حائط؟.  أي  الحائط. 

إليه قبل إعادته إىل املنتصف – »فرقعة يف املنتصف« – يف قاع 

ليس  »كال..  التدريبات  يف  نسمع  مرة  وكم  الوهم.  من  الخروج 

هذا عىل اإلطالق، إنك تكرر نفسك فحسب. أو إنك متثل فقط«. 

وهو عىل ما أعتقد ما يفرتض أن تفعله يف املرسح.

القيمة املستهجنة، حيث  أقوله هنا بشكل أسايس – يف فرتة  ما 

به، وجوهرا  باعتباره طبيعيا، ومسلام  فيه،  املألوف غري موثوق 

وبكل  أسايس،  بشكل  موجود  املرسح  أن  هو   – مؤهل  غري 

وال  بدونه،  يوجد  يكاد  وال  املضاد،  املرسح  مكان  يف  وضوح، 

جسيامتها  غري  من  ذرية  دون  جسيامت  من  أكرث  كونه  يعدو 

هناك  املضاد،  املرسحي  للتحيز  نفيس  بعد  آخر  يف  املضادة. 

أخرى  ازدواجية  نسيانه،  إىل  منيل  وهو يشء  آخر،  بسيط  فارق 

التمثيل  الرغبة يف  الشخصية، ولكن  ازدواجية  املمثل، ليست  يف 

وعدم التمثيل. وال أتحدث عن الرغبة بعيد عن األسلوب داخل 

األداء، من أجل واقعة بارعة، ولكن مرة أخرى من الواقع، الذي 

ال ميكن استبعاده من املرسح، حقيقة رهبة خشبة املرسح. وقد 

كانت عند شكسبري عندما تحدث عن املمثل الفاشل عيل خشبة 

مع  يقدم خوفه  الذي  عرفته(/  للتمثل  دليل  أفضل  )يف  املرسح 

دوره – وهذا يعني ضمن أنه ال يوجد ممثل آخر. وإذا بدا أن 

املرسح  غريزة  ينفصل عن  ال  املرسح  أن  أخرى  مرة  يؤكد  ذلك 

أي  خالل  من   – يشء«  أي  »من  سؤال  مع  يرتكنا  فهو  املضاد، 

نقص، يف املمثل، يف الواقع، يف املرسح نفسه - يتم تقديم أثوى 

دامئا  يفيض  السؤال  اإلطالق؟. وهذا  املرسح عيل  وملاذا  مرسح: 

إىل الجاميل.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

عام  ستانفورد  جامعة  يف  تخرج   )2013  -  1926( بلو  هربرت 

1956. من أهم كتبه: املرسح املستحيل )1964(، عني الفريسة 

مبادئ   ،)1999( ذاته  يف  اليشء   ،)1990( الجمهور   ،)1987(

الواقع: من العبثي إىل االفرتايض )2011(.

 Forum Moderns Theater مجلة  يف  الدراسة  هذه  نرشت 

العدد رقم 24/ 1، الصفحات 49 - 60 عام 2009.

نوافذ
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الله«  »ثأر  إن مرسحية  قائاًل:  سيتعجب  املقالة،  عنوان  يقرأ  من 
»الحسني  بجزأيها:   –  )1987  –  1921( الرشقاوي  الرحمن  لعبد 
تاريخ  يف  املرسحيات  أشهر  من   – شهيًدا«  و»الحسني  ثائرًا«، 
املرسح املرصي، ملا نالها من تعنت رقايب، وتشدد ديني من قبل 
األزهر ومجمع البحوث اإلسالمية! وهذه القصة يعرفها الجميع! 
ورًدا  املرسحية؟!  مجهولة عن هذه  زالت  ما  هناك جوانب  فهل 
عىل هذا، أقول: أعلم علم اليقني أن قصة املرسحية وما تعرضت 
له معروف للجميع، بل وأقّر وأعرتف بأن مراسالتها الرسمية منذ 
أكتوبر 1970 إىل فرباير 1972 نرشها الدكتور أسامة أبو طالب يف 
العدد الثالث من مجلة املرسح يف نوفمرب 1979، وأعاد مصطفى 
املرسح  مجلة  من  الخامس  العدد  يف  بعضها  نرش  الغني  عبد 
هذه  نرش  أعيد  لن  فإنني  ذلك،  عىل  وبناًء  1988؛  مارس  يف 
وهذا  بعدها..  وفرتة  قبلها،  فرتة  عن  سأتحدث  بل  املراسالت؛ 
»املجهول«!!  إىل  ستتعرض  بأنها  املقالة؛  عنوان  من  قصدته  ما 
أسباب:  أربعة  إىل  راجع  فهذا  اآلن،  للموضوع  تناويل  سبب  أما 
والتسعني،  السابعة  الرشقاوي  الرحمن  عبد  ميالد  ذكرى  األول، 
يف  ووفاته  ميالده  كان  حيث  والثالثني،  الحادية  وفاته  وذكرى 
عىل  سنة  خمسني  مرور  ذكرى  الثالث،  والسبب  نوفمرب!  شهر 
املرسح  خشبة  عىل  ُتعرض  مل  التي  الله«،  »ثأر  مرسحية  تأليف 
حتى اآلن.. أمام الجمهور. والسبب األخري، هو توفري مادة علمية 
تاريخية جديدة للباحثني؛ لعل أحدهم يخصص بحثه حول هذا 

املوضوع مستقباًل.
األزمة! قبل  أزمة 

عام  بدأت  الله(،  )ثأر  مرسحية  عرض  أزمة  أن  الجميع  يعتقد 
مرسح  عىل  إلخراجها  مطاوع  كرم  الفنان  تصدى  عندما   ،1970
قبل.  من  املنشورة  املراسالت  تؤكده  ما  وهذا  األزبكية!!  حديقة 
التاريخ، مل يكن بداية األزمة؛ ألن هناك أزمة  والحقيقة أن هذا 
سابقة عليها تتعلق باملرسحية نفسها، بدأت قبل عامني، وتحديًدا 
حيث  املجهولة؛  الجوانب  أحد  هو  وهذا   ،1968 عام  أواخر  يف 
إن أي باحث سيظن خطأ أن الرشقاوي ألف مرسحيته يف فرباير 
جزأين.  يف  املنشورة  مرسحيته  نهاية  يف  بيده  كتب  كام   ،1969
والحقيقة أن الرشقاوي كتبها قبل ذلك بعام، ونرشها أيضا ولكن 
شهر  طوال  الجمهورية،  بجريدة  حلقات  يف  بل  كتاب،  يف  ليس 

رمضان عام 1968.
مرسحًيا  نًصا  مرسحي  مؤلف  أي  ينرش  عندما  الحال،  بطبيعة 
هذه  متثيل  سيتم  متى  يقول:  سؤال،  األفق  يف  يلوح  جديًدا، 
لهم  ممن  أو  املشاهري،  من  املؤلف  وأن  سيام  ال  املرسحية؟ 
الرشقاوي!!  الرحمن  عبد  أمثال  املرسحية،  الكتابة  يف  بصامتهم 
الحظنا  الجريدة،  يف  املنشورة  الحلقات  لهذه  تتبعنا  خالل  ومن 
شهر  يف  ُتنرش  الحلقات  وأن  خصوًصا  الُقراء،  من  كبريًا  اهتامما 
رمضان، وتتحدث عن الحسني ريض الله عنه. ويف نوفمرب 1968، 
كتب الصحايف الشهري »كامل القلش« مقالة يف الجمهورية، بدأها 
ملاذا  تساءلت  قد  الجمهورية  جريدة  »كانت  الكلامت:  بهذه 
بحجة  املرسح  عىل  الحسني  مرسحية  مشاهدة  من  الناس  َنحرم 

وأوردت  املرسح..  خشبة  عىل  الحسني(  )شخصية  ظهور  منع 

شخصيات  فيها  ظهرت  التي  األمثلة  من  عدًدا  الجمهورية 

الصحابة يف السينام والتلفزيون«.

هي  الجمهورية  جريدة  إن  منها:  أمور،  عدة  يعني  الكالم  هذا 

ظهور  مبنع  نًصا  هناك  وأن  املرسحية!!  بتمثيل  طالبت  من 

أن  قبل  حدث  هذا  كل  املرسح!!  خشبة  عىل  الحسني  شخصية 

والتقيص،  وبالبحث  املرسحية!!  إخراج  يف  مطاوع  كرم  يفكر 

خشبة  عىل  الحسني  تجسيد  مبنع  دينية  فتوى  وجود  اكتشفنا 

املرسح، بسبب مطالبة الجمهورية بتمثيل مرسحية الرشقاوي!! 

لذلك أثار الصحايف هذا األمر، وبدأ يسأل أهل العلم والدراية، 

مثل الشيخ أحمد حسن الباقوري مدير الجامعة األزهرية، الذي 

 16 يوم  هذا  رأيه  الجمهورية  فنرشت  املوضوع،  يف  برأيه  أدىل 

السبيك  اللطيف  عبد  محمد  الشيخ  عليه  فرد   ،1968  /  11  /

بنرش  الجمهورية  جريدة  فقامت  باألزهر.  الفتوى  لجنة  رئيس 
الرد األخري، الذي يحمل يف طياته رد الباقوري، ويحمل أيضا نص 
نرشته  كام  كاماًل،  سأنرشه  الرد،  هذا  وألهمية  الدينية.  الفتوى 

جريدة الجمهورية يف أواخر نوفمرب 1968.
أحمد حسن  الشيخ  األستاذ  فضيلة  إىل  »ذهبنا  الجريدة:  قالت 
مشكوًرا  وتفضل  رأيه.  نسأله  األزهرية  الجامعة  مدير  الباقوري 
يخالف  رأي  كل  ومقدًرا  بل  بأحد..  املساس  دون  رأيه  وقال 
الشيخ  فضيلة  باألزهر  الفتوى  لجنة  رئيس  أرسل  وقد  رأيه.. 
محمد عبد اللطيف السبيك رأيه ورأي لجنة الفتوى.. وهذا نص 
 16 السبت  عدد  يف  الجمهورية  جريدة  نرشت  إلينا:  وصل  ما 
الباقوري  أحمد  الشيخ  فضيلة  إىل  منسوًبا  كالًما   1968  /  11  /
الشخصيات  ظهور  مينع  دينًيا  نًصا  يعرف  ال  إنه   – فيه  يقرر 
اإلسالمية والصحابة عىل املرسح أمام الجمهور.. وال يعرف نًصا 
اإلسالمية  القصص  من  قصة  متثيل  يحرم  اإلسالمية  الرشيعة  يف 
يراد بها تنمية شعور طيب إلخ. ويقرر فضيلته إنه من احرتامه 
وظهر  حدث  قد  إنه  بذكر  أفتوا  والذين  الفتوى  نظر  لوجهة 
الفتوى  ولجنة  إلخ..  اإلسالم  ظهور  فيلم  يف  الرسول  صحابة 
لوجهة  احرتامه  من  أظهره  ما  الباقوري  للشيخ  تشكر  بدورها 
نظرها، غري إنها ال تجد مالءمة بني هذا االحرتام، وبني مهاجمة 
فتواها العلمية مبا نسب إليه من كالم ينقصه التحقيق العلمي. 
عنه،  نرش  ملا  تصحيًحا  سيادته  جانب  من  تنتظر  اللجنة  وكانت 
ولكنها مل تجد يف عدة أيام ترصيًحا من سيادتك يف هذا الشأن 
هو  نظره  وجهة  تصحيح  إال  االنتظار  بعد  يسعها  فلم  الخطري. 
فيام قال به، وأماله عىل النارش وأقر نرشه بالسكوت عليه. وكم 
كنا نود مل علم الشيخ الباقوري بوجهة الدين فيام نحن بسبيله، 
ولو إنه كان كذلك ملا أقدم عىل فتواه التي مل تجد لها دلياًل غري 
عدم  أن  واملفروض  الصحابة،  متثيل  من  مينع  نًصا  يعلم  ال  إنه 
يعلم  حتى  الفتوى  عىل  اإلقدام  من  مينعه  بالدليل  منه  العلم 
الحق باالستطالع أو بسؤال أهل الذكر كام أمر الله بذلك. وهذا 
– صيل  النبي  لقول  منهم  رهبة  وحديًثا  قدمًيا  العلم  أهل  شأن 
النار(.  عىل  أجرؤكم  الفتوى  عىل  )أجرؤكم   – وسلم  عليه  الله 

المجهول
)1( الحسني  مسرحية  تمثيل  رفض  حول 

سيد عيل إسامعيل

الشيخ محمد عبد اللطيف السبيك

إعالن جريدة الجمهورية 
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مدينة  يف  رأى  إنه  الباقوري  للشيخ  جديًدا  اللجنة  رأته  ما  وكل 
جاكرتا بإندونيسيا متثياًل لشخصيات إسالمية دون إنكار من أحد 
عليه  الله  – صىل  الرسول  مدينة  جاكرتا هي  كانت  ولو  هناك. 
وسلم – لكان عملهم حجة إسالمية يثبت بها عند الشيخ حكم 
ليست كذلك  اإلمام مالك ولكن جاكرتا  رشعي كام هو مذهب 
األزهر  ميثل  هناك  وهو  الباقوري  الشيخ  يف  املفروض  كان  بل 
العاملني  غري  عن  يتلقف  وأال  الديني  بعلمه  املوقف  يصحح  أن 
نتحاشاه.  كثري  عن  املوجز  التقديم  بهذا  نكتفي  ونحن  هناك 
ليعلم  ثانية  مرة  فتواها  تنرش  أن  الفتوى  لجنة  ترى  هنا  وإىل 
اقتحام  يف  يؤازرونه  من  معه  وليعلم  الباقوري  الشيخ  فضيلة 
والسنة،  القرآن  نصوص  من  مستمدة  الفتوى  أن  املجال  هذا 
وليست كام قالوا – مفاجأة غريبة للحركة الثقافية. وأن الفتوى 
تبرصة  نرشها  يف  ولعل  واضحة،  ومفصلة  الصحابة،  عىل  قارصة 
وإحقاًقا للحق. وكنا نود أن يسرتيح الرأي العام من هذه البلبلة 
واالستظالل  الهدوء،  إىل  فيها  أحوج  نحن  ظروف  يف  املصنوعة 

براية الدين وتوحيد الكلمة.
الفتوى نص 

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني سيدنا 
التمثيل  بأن  فنفيد  بعد،  أما  أجمعني  وصحبه  آله  وعىل  محمد 
أو  الشاشة  أو  املسارح  عىل  كان  سواء  ثقافية  وسيلة  ذاته  يف 
السياسة  وأحداث  التاريخ،  وقائع  من  كثريًا  فإن  التلفزيون، 
األوطان  عن  والدفاع  الجهات،  ساحات  يف  األبطال  ومواقف 
ينبغي أن يتجدد ذكرها وينادى بها لتكون فيها القدوة الحسنة 
يكون  أن  الذكريات  تلك  إلحياء  وسيلة  وخري  الحديثة.  لألجيال 
التمثيل قد يتجاوز  القصص عنها بتمثيلها متثياًل واقعًيا. غري أن 
الدعاية  ولبث  ممنوع،  ملا هو  وسيلة  ويتخذ  الجدية،  األهداف 
حول  بالتاريخ  يتعلق  ما  يف  وخصوصا  كرمية،  غري  أغراض  نحو 
شخصيات من السابقني والتاريخ يكون أحيانا مشوًبا مبا يحتاج 
الصحابة ريض  من  السابقني  أن  ومبا  العصبات.  من  إىل متحيص 
املسلمني،  بني جامعة  خاص  وشأن  كريم،  مقام  لهم  عنهم  الله 
وأن شخصياتهم اإلسالمية مستمدة من شخصية الرسول – صىل 
الله عليه وسلم – بسبب سبقهم إىل اإلميان برسالته والتفافهم 
الدعوة،  تبليغ  يف  له  ومؤازرتهم  به  اقتدائهم  وحسن  حوله، 
الله  عند  شأنهم  من  بلغ  حتى  سبيلها.  يف  جهادهم  وصدق 
تعاىل – أن القرآن الكريم أشاد بهم يف كثري من آياته نحو قوله 
الشجرة(  تحت  يبايعونك  إذ  املؤمنني  الله عن  )لقد رىض  تعاىل 
واألنصار  املهاجرين  من  أصحابه،  جمهرة  هم  املؤمنون  فهؤالء 
الذين بايعوا النبي تحت شجرة الحديبية عىل مقاتلة الكفار إذا 
الصلح  يف  تابعوه  ثم  العمرة،  نسك  إمتام  يف  له  معارضني  ظلوا 
الذي عقده مع الكفار بتوجيه الوحي له. كام أشاد القرآن بهم 
الله  سبيل  يف  وجاهدوا  وهاجروا  آمنو  )والذين  تعاىل  قوله  يف 
والذين أووا، ونرصوا أولئك هم املفلحون حًقا لهم مغفرة ورزق 
كريم(. فهذا ثناء تردد كثريًا يف كتاب الله عىل الصحابة جميًعا، 
منازل  فوق  الله  عند  منازلهم  أن  إىل  وإرشاد  لنا،  توجيه  وفيه 
سواهم من الناس. وزيادة يف التعرف بهم قال النبي صىل الله 
عليه وسلم )الله الله يف أصحايب ال تتخذوهم غرًضا من بعدي( 
وال  بأقدارهم  تستهينوا  فال  أصحايب  شأن  يف  الله  اتقوا  يعني 
تجعلوهم من بعدي مثار جدل بينكم، وال تعرضوهم للمساس 
بهم  ينحرف  قد  الشاشة  أو  املسارح  عىل  متثيلهم  أن  ومبا  بهم. 
بسبب  الحق  تاريخ  عن  بهم  مييل  أو  شخصياتهم  ميس  ما  إىل 
أهواء  أو  القصاصني،  أكاذيب  من  أحيانا  له  يتعرضون  ما 

والخالفات  الفنت  جراء  من  اآلخر  البعض  ضد  لبعض  املتعصبني 
إىل  تبعيتهم  يف  الناس  وانقسام  أزمانهم  يف  حولهم  قامت  التي 
طوائف وأشياع بسبب الدسائس بينهم – فإن اللجنة إزاء هذه 

االعتبارات تفتي مبا يأيت:
أواًل – عدم جواز ظهور من ميثل كبار الصحابة كأيب بكر، وعمر، 
وأمثالهم  وخالد  ومعاوية،  والحسني،  والحسن  وعيل،  وعثامن، 
نشأت  التي  املواقف  من  لهم  وملا  لقداستهم،  عنهم  الله  رىض 
حولها الخالفات، وانقسام الناس إىل طوائف مؤيدين ومعارضني. 
وال يجنح عىل هذا مبا سبق من متثيل خالد بن الوليد يف روايته 
فيام  يكن  ومل  رشًعا،  جائزًا  يكن  مل  التمثيل  ذلك  فإن  السابقة، 
وهذا  الرشعية،  الجهات  إحدى  من  فتوى  عىل  مبنًيا  نرجح 
العمل الباطل ال يربر العود إليه ثانًيا. أما من مل ينقسم الناس 
ميثل  من  ظهور  فيجوز  وأمثالهام  وأنس،  كبالل،  شأنهم  يف 
شخصياتهم برشط أن يكون املمثل غري متلبس مبا ميس شخصية 
من ميثله. وهؤالء قد مثلوا يف فيلم ظهور اإلسالم. كام أن متثيل 
الحالج يف روايته التي استشهد بها بعض السائلني ال يعترب متثياًل 
من  قريًبا  وال  الصحابة،  مستوى  يف  ليس  الحالج  إذ  لصحايب، 
الصحابة، ومتثيله ال يتصل بالجانب الترشيعي كام هو الشأن يف 

الصحابة – رىض الله عنهم.
النبي  بعدم جواز ظهور من ميثل زوجات  اللجنة  تفتي   – ثانًيا 
– صىل الله عليه وسلم – وبناته ألن حرمتهن من حرمته عليه 
الصالة والسالم، وتحريم متثيل النبي – صىل الله عليه وسلم – 
النبي  نساء  )يا  نسائه  شأن  يف  الله  قال  وقد  منه،  مفروغ  أمر 
لسنت كأحد من النساء( وبناته أوىل، ألن كال منهن كقطعة منه 

– صىل الله عليه وسلم.
وكذلك  املسلمني،  الرجال  من  صحبته  يثبت  مل  من   – ثالًثا 
التابعني وأتباعهم ال مانع من ظهور من ميثل شخصياتهم متى 
وأما  املسلم.  بكرامة  يخل  أال  شأنه  من  ما  التمثيل  يف  روعي 
يحتاط  مام  أكرث  متثيلهن  يف  االحتياط  فيجب  املسلامت  النساء 
املرأة  عىل  يثبت صحبتهم،  مل  الذين  املسلمني  الرجال  متثيل  يف 
عنها  بأجنبي  اختالط  متثيلها  مع  يوجد  أال  بالتمثيل  تقوم  التي 
ما يحرم كشفه من جسمها، وال  الرجال وال يصحبه كشف  من 
مع  ولو  للغرائز  مثرية  حركات  وال  صوتها  يف  تكرس  معه  يكون 

إذا كان  التمثيل  إذا كان األمر كذلك فال حرمة يف  الجسم،  سرت 

التمثيل لغرض علمي يعود عىل األفراد واألمة بالفائدة. وأما إن 

صحبه اختالط بالرجال األجانب أو كشف ما ال يحل كشفه من 

للغرائز  مثرية  أو حركات  أو وجد معه تكرس يف صوتها  جسمها 

بجسمها ولو مع سرته أو كان لباسها يحدد مفاتن جسمها فإن 

التمثيل حينئذ يكون محرًما عىل من تقوم بهذا التمثيل.

عون  له  ممن  وغريه  طالب  كأيب  إسالمه  يثبت  مل  من   – رابًعا 

ال  ونرصته   – وسلم  عليه  الله  صىل   – الرسول  دعوة  يف  أكيد 

عليه  للنبي  مودته  صلة  روعيت  إذا  ميثله  من  ظهور  من  مانع 

ما يخدش  يكون يف متثيله  بحيث ال  له  والسالم وقرابته  الصالة 

مقامه تقديرًا ملا كان منه نحو الرسول عليه السالم من منارصة 

وعون أكيد. هذا وإن املصلحة العلمية التي ترمي إليها مؤسسة 

ذلك،  عن  الناشئ  الرضر  تساوي  ال  الصحابة  متثيل  من  املرسح 

املصالح  املفاسد مقدم عىل جلب  درء  إن   – الرشعية  والقاعدة 

– إىل هنا يتضح رأي لجنة الفتوى باألزهر يف منع هذا التمثيل. 

رئيس  السبيك  اللطيف  عبد  محمد  ]توقيع[  أعلم.  تعاىل  والله 

لجنة الفتوى باألزهر.

رأي استطالع 
يف  مساحته  وفتح  نهائًيا،  قبواًل  الفتوى  القلش  كامل  يتقبل  مل 

قائاًل:  القضية،  يف  برأيه  يديل  أن  يريد  ملن  الجمهورية  جريدة 

الذي  الفتوى.. ولكن  الرأي لجنة  أن نخالف يف  »نحن مل نقصد 

ودينًيا  ثقافًيا  املسؤولني  آراء  استطالع  مواصلة  من  نقصده 

لنفسها  الجهات  من  جهة  أي  تعطى  أن  عىل  نوافق  ال  أننا  هو 

حق  وجه  ودون  قانوين  سند  دون  والتحريم  املنع  سلطات 

نواصل هذا  نحن  لهذا  والفني.  الفكري  اإلبداع  تخنق  وبطريقة 

الكتاب  واألساتذة  املفكرين  آراء  استطالع  وسنواصل  الجدل.. 

فكرًا  ويحمل  إلينا  يصل  رأي  كل  وسننرش  اإلسالميني. وسرنحب 

عىل  توضع  التي  للقيود  معارًضا  أو  مؤيًدا  نرشه(  يسبق  )مل 

لهذه  البعض  استجاب  وبالفعل  والثقافية«..  املرسحية  الحركة 

الدعوة، وهذا ما سنتحدث عنه يف املقالة القادمة!
الشيخ أحمد حسن الباقوري
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30 ]نوافذ

الرموز  أحد  هو   - نوفمرب   27 الموافق  الثالثاء  يوم  عالمنا  عن  رحل  الذي   - الدويري  رأفت  القدير  المسرحي  الكاتب 
ذلك  الماضي،  القرن  سبعينيات  جيل  كتاب  إلى  ينتمي  وهو  الفنية،  ومسريتنا  المعاصر  مسرحنا  في  المهمة  اإلبداعية 
السالموني،  العال  أبو  الجندي،  يسري  األساتذة:  بينهم  )ومن  أعمارهم  الله  أطال  المبدعني  من  نخبة  يضم  الذي  الجيل 
لهذا  ويحسب  فهمي(،  د.فوزي  الرملي،  لينني  حافظ،  السيد  عناني،  د.محمد  إسماعيل،  بهيج  داود،  الغين  عبد 
كيفية  عن  والبحث  المصرية،  بالرتبة  المسرحي  الفن  تأصيل  سبيل  في  عامة  بصفة  واجتهاده  وسعيه  حرصه  الجيل 
مسرحية  عروض  تقديم  في  والطقوس  والمالحم  واألساطري  المتوارثة  الشعبية  الفنون  أشكال  كافة  وتوظيف  استلهام 
خسارة  رحيله  يعد  الذي  الدويري،  رأفت  المتمزي  المسرحي  أعمال  تربز  المبدعني  هؤالء  أعمال  بني  ومن  جماهريية، 

عامة. بصفة  العربي  والفن  خاصة  بصفة  المصري  للمسرح  وفادحة  حقيقية 

المسرح رجل  وداعا 
الدويري رأفت 

إيزيس وأوزوريس يف كل من نص:  األساطري كأسطورة  لبعض  توظيفه   -
لشخصية  استلهامه  وأيضا  األرحام،  يف  متعرسة  والدة  ترواح،  بسبع  قطة 
“سندباد البحري” من ألف ليلة وليلة وتوظيفه يف: سندباد قضايئ، حالة 

غثيان، متعلق من عرقوبه.
املرسحيات  بعض  وخاصة  العاملي  املرسح  روائع  ببعض  وتأثره  إعجابه   -
اإلغريقية والشكسبريية، كام يتضح من خالل أعامله مدى إعجابه وعشقه 

للفلسفة وعلم النفس.
- اهتاممه الكبري الواعي بأبعاد الواقع املعارص مبشاكله الحياتية اليومية، 
وحرصه عىل تقديم أفكار تقدمية تحمل أهدافا تنويريا ذات توجه نقدي 

سيايس واجتامعي
إبداعاته  ملعظم  املقدمات  بعض  بكتابة  ألعامله  التنظري  عىل  حرصه   -
التحليل  عىل  قادرا  متميزا  نقديا  قلام  ميتلك  وأنه  خاصة  ملرسحية، 
قدمها  التي  املهمة  دراسته  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة  ويجب  والتنظري. 
بعنوان: “وشهد شاهد من أهلها”، والتي تناول من خاللها بعض األحداث 
املرتبطة  املرسحية  إسهاماته  توضيح  مع  عارصها،  التي  الهامة  السياسية 

بتلك األحداث.
طبقا  املرسحية  الفنون  مجال  يف  اإلبداعية  تجربته  تصنيف  وميكن  هذا 

لطبيعة اإلبداع كام ييل:

التأليف: بمجال   -  1
األقاليم: بمسارح  قدمت  نصوص   - أوال 

- كفر التنهدات: فرقة بنها )1971(، الحجر الداير: فرقة الفيوم )1972(، 
قطة   ،)1978( املحلة  فرقة  اللغز:   ،)1975( فرقة سوهاج  التنهدات:  كفر 
أسيوط  فرقة  ترواح:  بسبع  قطة   ،)1980( الفيوم  فرقة  ترواح:  بسبع 
الحجر   ،)1983( فؤاد  بور  فرقة  الضائعة:  النفوس  نادي   ،)1982(
 ،)1985( الريحاين  فرقة  الفهلوان:   ،)1984( الشيخ  كفر  فرقة  الداير: 
 ،)1986( زفتى  فرقة   : واحد  الكل يف   ،)1985( بور سعيد  فرقة  الواغش: 
املنيا  فرقة  القايض:  جناب  يا  أحكم   ،)1986( زفتى  فرقة  واحد:  يف  الكل 
ترواح:  بسبع  قطة   ،)1993( أسيوط  فرقة  ترواح:  بسبع  قطة   ،)1989(
 ،)1996( شكر  كفر  فرقة  ترواح:  بسبع  قطة   ،)1993( اإلسامعيلية  فرقة 
 ،)1997( الطور  فرقة  ترواح:  بسبع  قطة   ،)1997( مغاغة  فرقة  الواغش: 
كفر التنهدات: فرقة أبنوب )1998(، قطة بسبع ترواح: فرقة حسن فتحي 
فرقة  التنهدات:  كفر   ،)1998( األقرص  فرقة  ترواح:  بسبع  قطة   ،)1998(
زويد  الشيخ  بيت  فرقة  ترواح:  بسبع  قطة   ،)1998( سامل  سيدي  بيت 
)1998(، كفر التنهدات: فرقة بيت قوص )1999(، خيول النيل: فرقة بور 

سعيد )1999(، التحقيق: فرقة أبو حامد )2000(، 
البحرية  فرقة  عقله:  فقد  الذي  املحقق   ،)2001( فاقوس  فرقة  الواغش: 
عقله:  فقد  الذي  املحقق   ،)2001( رشق  القنطرة  فرقة  الواغش:   ،)2001(
خيول   ،)2002( دندرة  فرقة  ترواح:  بسبع  قطة   ،)2001( تيج  أبو  فرقة 
كفر   ،)2003( ملوي  فرقة  التنهدات:  كفر   ،)2002( األقرص  فرقة  النيل: 
التنهدات: فرقة أخميم )2003(، كفر التنهدات: فرقة رسس الليان )2004(.

مسارح  مخرجي  أفضل  من  نخبة  املرسحيات  تلك  إخراج  يف  شارك  وقد 
األقاليم ومن بينهم األساتذة: رؤوف األسيوطي، رأفت الدويري، حمدي 
الوزير، حسني بشارة، إميل شوقي، إبراهيم الدايل، رشدي إبراهيم، سيد 
فجل، سالمة حسن، عبد القادر مريس، عيل عبد الرحيم، مهدي الحسيني، 
محمد  بركات،  عادل  طلبة،  حمدي  القايض،  الوفا  أبو  املرصي،  محمد 
بحريي، يرسي السيد، أسامة عبد الرؤوف، الشاذيل فرح، عالء مطر، أرشف 
اللطيف،  عبد  مهران، محمد عيل  النويب، عالء مطر، عالء وهدان، جامل 
هشام  نجيب،  خالد  حمودة،  فاروق  ميخائيل،  رأفت  املغريب،  مصطفى 

إبراهيم.

كتاب فرتة الثامنينيات يف املرسح املرصي بفضل ثقافته املوسوعية املتنوعة 
كل  يف  والعاملية، وحرص  العربية  املرسحية  التجارب  من  كثري  وإطالعه عىل 
كتاباته عىل املحافظة عىل النهج الرتايث، فتميز إنتاجه املرسحي بتنوعه وأيضا 
رصد  خالل  من  وميكن  أساسية.  مرسحية  مالمح  بعدة  واتسامه  بارتباطه 

ودراسة مجموعة أعامله تحديد بعض السامت املشرتكة بينها كام ييل:
ودراسته  والعربية،  والقبطية  الفرعونية  بجذوره  الشعبي  بالرتاث  تأثره   -
وللرتاث  وجداننا،  يف  الراسخة  وشخوصه  بحكاياته  الشعبي  للرتاث  العميقة 

األسطوري بشعائره ورموزه الخصبة. 
وبعض  الشعبية  واملالحم  األساطري  من  كبري  عدد  توظيف  يف  نجاحه   -
اإلحتفالية  للطقوس  املتقن  وتوظيفه  بنصوصه،  الشعبي  الفولكلور  مظاهر 
الجنازات،  الطهور،  السبوع،  امليالد،  الزفاف،  مناسبات:  يف  وخاصة  املتوارثة 
ألجواء  انجذابه  مدى  يتضح  كام  والزار،  كاملوالد،  الشعبية  واإلحتفاالت 

التنجيم والسحر.

الكاتب املرسحي القدير رأفت الدويري - الذي رحل عن عاملنا يوم الثالثاء 
املعارص  مرسحنا  يف  املهمة  اإلبداعية  الرموز  أحد  هو   - نوفمرب   27 املوافق 
املايض،  القرن  سبعينيات  جيل  كتاب  إىل  ينتمي  وهو  الفنية،  ومسريتنا 
بينهم  الله أعامرهم )ومن  أطال  املبدعني  نخبة من  الذي يضم  الجيل  ذلك 
بهيج  داود،  الغني  عبد  السالموين،  العال  أبو  الجندي،  يرسي  األساتذة: 
فهمي(،  د.فوزي  الرميل،  لينني  حافظ،  السيد  عناين،  د.محمد  إسامعيل، 
تأصيل  واجتهاده بصفة عامة يف سبيل  الجيل حرصه وسعيه  لهذا  ويحسب 
كافة  وتوظيف  استلهام  كيفية  عن  والبحث  املرصية،  بالرتبة  املرسحي  الفن 
تقديم  يف  والطقوس  واملالحم  واألساطري  املتوارثة  الشعبية  الفنون  أشكال 
أعامل  تربز  املبدعني  هؤالء  أعامل  بني  ومن  جامهريية،  مرسحية  عروض 
يعد رحيله خسارة حقيقية وفادحة  الذي  الدويري،  رأفت  املتميز  املرسحي 

للمرسح املرصي بصفة خاصة والفن العريب بصفة عامة.
الدويري هو رجل مرسح مبعني  رأفت  املبدع  أن  إىل  اإلشارة  وبداية يجب 
الرتجمة  وأيضا  والتأليف  واإلخراج  التمثيل  من  كل  مارس  حيث  الكلمة، 
والنقد والتنظري، فهو متعدد املواهب وقد نجح يف جميع تلك املجاالت وأن 

تألق ووضع بصمته املميزة يف كل من مجايل التأليف اإلخراج. 
قرية  مواليد  من  وهو  الدويري،  سليامن  أخنوخ  رأفت  بالكامل  واسمه 
الطبقة  من  أرسة  إىل  وينتمي   ،1937 عام  أبريل   8 يف  أسيوط  يف  “الدوير” 
عىل  حرص  لذا  العلم  بأهمية  يؤمن  ولكنه  بسيط  فالح  فوالده  املتوسطة، 
)تصغري  “الدوير”  باسم  أوال  عرفت  بلدته  أن  بالذكر  وجدير  ابنه.  تعليم 
للدير(، وبالتايل يتضح مدى تأثرها بالحضارة املسيحية ثم أضيف إىل اسمها 
التي تنتمي إىل قبائل  بها قبيلة “عايد”  اسم “عايد” وذلك عندما استقرت 
كل  مالمح  بني  فجمعت  العربية،  بالحضارة  أيضا  فتأثرت  العربية،  الهوارة 
من الحضارتني القبطية والعربية اإلسالمية معا يف صيغة متآلفة، فكان ذلك 

النسيج املتآلف من أهم العوامل املؤثرة يف ثقافة الفنان رأفت الدويري.
مبحافظة  “األمريكاين”  باملدرسة  بإلتحاقه  التعليمية  “رأفت”  مسرية  بدأت 
دراسته  الستكامل  “القاهرة”  محافظة  إىل  ذلك  بعد  انتقاله  ثم  “أسيوط”، 
الجامعية، حيث تخرج يف قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب “جامعة عني 
شمس” عام 1959، وكانت دراسته للمرسح اإلنجليزي العنرص املؤثر الثالث 

واملهم بجنب تأثره السابق بنشأته وديانته.
ويذكر أنه قد بدأ شغفه بالقراءة مبكرا كام عشق الفنون املرسحية، فانكب 
الجامعة  من  تخرجه  مبجرد  عني  قد  وكان  واملرسحية،  األدبية  الكتب  عىل 
دفعه  للمرسح  عشقه  ولكن  “الفيوم”،  مبحافظة  اإلنجليزية  للغة  مدرسا 
بفرقة “مرسح  والتعيني كمساعد مخرج  استقالته،  تقديم  إىل  أول فرصة  يف 
البحث  رضورة  إىل  وطموحه  عشقه  مادفعه  ورسعان   .1962 عام  الجيب” 
عن صيغ وأساليب  خاصة باملرسح املرصي، فقرر املشاركة  يف خلق مرسح 
يف  وعالمات  مؤثرة  خطوات  تحقيق  يف  نجح  وقد  شعبية،  صبغة  له  مرصي 
ذلك اإلتجاه من خالل مجموعة أعامله املتميزة التي قدمها خالل سبعينيات 

ومثانينات القرن املايض. 
يف  سعى  قد  الدويري  رأفت  املبدع  أن  عىل  التأكيد  يجب  الصدد  هذا  ويف 
الجيد  الوعي  أولهام:  أساسيني  مبدأين  ينطلق من  أن  للرتاث مبرسحه  توظيفه 
فقد  الحياتية.  مبشاكله  املعارص  الواقع  بأبعاد  الوعي  واآلخر:  الرتاث،  بأبعاد 
أي   - تقليدية  غري  وقدمه يف صورة  املختلفة  من شعبه  ونهل  الرتاث  يف  غاص 
الرتاث  تبدأ من  صورة تجريبية - عىل كافة املستويات، فأنتج صيغة مرسحية 
باعتباره موضوع البحث عن الهوية وتنتهي بالحارض بتقنياته الحديثة، وأفكاره 

املتقدمة التي تحمل هدفا تنويريا ذات توجه نقدي سيايس واجتامعي.
حقا لقد وفق “الدويري” يف أن يخلق لنفسه رؤية فنية خاصة به قدم من 
خاللها شخصيات درامية مجسدة من صنعه لتعيش أحداث وأزمات يقتصها 
يتسم  والذي  به،  الخاص  الدرامي  البناء  داخل  إياها  مصيغا  الواقع  من 
باستلهامه للطقوس والفنون الشعبية املوروثة، وبالتايل فقد أصبح أحد أهم 

عمرو دوارة

القرن  لكتاب سبعينيات  ينتمي 
تأصيل  الذين حرصوا على  الماضي 

المصرية بالرتبة  المسرحي  الفن 
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العامة للكتاب )1999(.
- الصندوق الفيض: )مرسحية( تأليف جون جالزوريث )1963(، ط2 األعامل 

الكاملة - املجلد الثالث - الهيئة املرصية العامة للكتاب )1999(.

اإلخراج: بمجال   -  2
تتضمن قامئة املرسحيات التي قام بإخراجها املرسحيات التالية:

األقاليم: بمسارح  أوال- 
- رشخ يف جدار الخوف، يف انتظار جودو )1969(، كفر التنهدات )1971(، 
حسان وكلمة املوال )1973(، طلع النهار )1974(، آه يا ليل يا قمر، جواب، 
بسبع  قطة   ،)1976( أوتار  بال  ربابة   ،)1975( القلب  طيب  زوج  الدورة، 

ترواح، بدائع الفهلوان )1980(، يس وبهية )1982(. 

الدولة:  بمسارح   - ثانيا 
- الغائب: تأليف جامل عبد املقصود، مرسح الجيب )1968(.

- هرني الرابع: تأليف لويجي برياندللو، مرسح الطليعة )1978(.
- والدة متعرسة: إخراج رأفت الدويري، مرسح الطليعة )1982(.
- الثالث ورقات: إخراج رأفت الدويري، مرسح الطليعة )1986(.

- متعلق من عرقوبه: إخراج رأفت الدويري، مرسح الطليعة )1990(.
- الطلسم: تأليف أمري سالمة، مركز الهناجر )1993(.

- الناي السحري )أماديوس(: تأليف بيرت شافر، مرسح الطليعة )1995(.  
- جويا والفاتنة: تأليف بايرو باييخو، مرسح الطليعة )1996(.  

والجوائز: التكريم 
كان من املنطقي أن تتوج تلك املسرية الفنية الرثية ببعض مظاهر التكريم 

ومن أهمها:
 1973 عام  األقاليم  فرق  مبهرجان  األول  العرض  جائزة  عىل  حصوله   -
األول مبهرجان فرق  العرض  املوال(، وكذلك جائزة  )مبرسحية: حسان وكلمة 

األقاليم عام 1975 )مبرسحية: آه يا ليل يا قمر(.
قطة  )عن مرسحية  عام 1983  اآلداب  التشجيعية يف  الدولة  بجائزة  فوزه   -

بسبع ترواح(.
“الجمعية  نظمته  الذي  الشعبي”  للمرسح  “األول  باملهرجان  تكرميه   -

املرصية لهواة املرسح” يف عام 1997.
- تكرميه بالدورة السادسة للمهرجان “القومي للمرسح املرصي” عام 2012.

رحل  قد  كان  وإن  الذي   - الدويري  رأفت  املبدع  املرسح  رجل  الله  رحم 
مازال  والتي  املتميزة،  املرسحية  مبؤلفاته  ذاكرتنا  يف  دامئا  سيبقى   - بجسده 
الهواة  فرق  خالل  من  عام  كل  املرات  عرشات  منها  كبري  عدد  تقديم  يعاد 
لنا  ترك  فقد  املختلفة،  الهواة  وفرق  واألقاليم  والجامعات  باملدارس  املختلفة 
بالفعل مجموعة كبرية من اإلبداعات وأيضا من الدراسات واملرتجامت، وقبل 
طارق  الصديق  الفنان  هو  متميزا  مرسحيا  ومخرجا  موهوبا  ابنا  وذاك  هذا 
العايل للفنون  الديكور املتميزة وخريجة املعهد  الدويري، وشقيقته مهندسة 
املرسحية نغم الدويري، وال يسعني يف النهاية إال أن أتقدم لهام ولكل أفراد 

األرسة بخالص العزاء وأن أشاطرهام األحزان مع جميع زماليئ بالجريدة.

النقاد: عيون  في  الدويري”  “رأفت 
والتحليل  بالنقد  الدويري  رأفت  المبدع  الكاتب  أعمال  تناول 

المتخصصني، وفي محاولة الستكمال  النقاد  عدد كبري من 
المقتطفات  باختيار بعض  به قمت  الخاصة  الصورة  أجزاء 
إثراء  اإلبداعية في  اليت توضح أهمية إسهاماته  النقدية 

الفنية: مسريتنا 
إحياء   - أعلم  فيام   - يحاول  مل  العريب  املرسح  كتاب  من  أحدا  ان   -
جمهور  إرشاك  بهدف  باألساطري  وربطها  الشعبية  اإلحتفالية  الطقوس 
الدويري”  “رأفت  محاولة  أهمية  تأيت  هنا  ومن  العرض،  يف  املشاهدين 
يف مرسحيته الجريئة “قطة بسبع ترواح” ... وهذا النوع من املرسحيات 
ذات املستويات املختلفة واألبعاد الرمزية والطقوس اإلحتفالية الصاخبة 
بني  ورصيح  واضح  فيها  فالرصاع  محكمة،  مرسحية  عقدة  يحتمل  ال 
لألمناط  أقرب  الشخصيات  وكذلك  والرش،  الخري  بني  واألسود،  األبيض 
واألبعاد  الداخلية  الرصاعات  ذات  املركبة  للشخصيات  منها  املسطحة 

الخافية، وهذا يساعد عىل تبسيط العرض وشعبيته.  
دوارة فؤاد 

مبيزتني:  الدويري”  “رأفت  يتميز  والثامنينات  السبعينيات  كتاب  بني   -
يف  الجيب  مبرسح  عمل  منذ  اإلخراج  مارس  ومخرج،  كاتب  أنه  أولهام 
كتب  ما  كل  يف  مرص  أنه  والثانية  ميارسه،  يزال  وال  الستينيات  بداية 
املرسح، ميكن  لون خاص من  بعث  - عىل  اآلن  - حتى  أو عرض  ونرش 
أن نسميه - كام يسميه هو - “املرسح الطقيس” أو “مرسح الطقوس” 
جوانب  ذات  لكنها  واحدة،  قضية  يثري  الدويري”  “رأفت  ومرسح   ...
عديدة متشابكة هي قضية استخدام الطقس - القائم عىل األسطورة أو 

املامرسة الشعبية - عىل املرسح: حدوده وجدواه.  
القادر عبد  فاروق 

َيِحد  مل  البداية  منذ  واضحا  طريقا  لنفسه  اختار  الدويري  رأفت  “إن   -
احتفالية  بني  جمع  فقد  حياتنا،  يف  املتوارث  الرتاث  طريق  وهو  عنه، 
خصائص مرسحه  أهم  وأن  املرسح،  فن  حرفية  وبني  الشعبية  الطقوس 
هي قدرته عىل تقديم ضفرية مركبة ومعقدة تتصف بالرثاء والقدرة عىل 
اإليحاء املستمر واالشارة إىل عالقات جديدة بني جزيئات العمل الفني 
متثل  ورقات”  “الثالث  ومرسحيته   ... له  فيها مرسحية  نقرأ  مرة  كل  يف 
السابقة، فام زالت  إتجاها جديدا يف فنه املرسحي، واستمرارا إلنجازاته 

جذور هذا املرسح يف تربة الطقوس املرصية املتوارثة عن امليالد”. 
حمودة العزيز  د.عبد 
املرسحية  إبداعاته  يف  نلمس  فنحن  حقيقي،  فنان  الدويري  رأفت    -
خصوبة متجددة وروحا تجريبية جامحة، قلقة طموحة وتدفعه دوما إىل 
اإلنساين يف  الرتاث  التجوال يف جنبات  واللغة، وإىل  التقنيات  اإلبتكار يف 
شتى تجلياته، واإلرتحال إىل أطرافه ومجاهله بحثا عن الجديد واألصيل، 
وبالرغم من ذلك فكل مرسحية من مرسحياته هي جزء من كل مرتابط 
من منهج إبداعي متكامل. ونصوصه متثل إضافة مهمة يف التجارب التي 

تسعى إىل إستلهام الرتاث إلبداع مرسحي عريب عرصي تقدمي. 
صليحة د.نهاد 

- هو ليس مجرد عاشق للمرسح كتابة وإخراجا ومهنة، بل هو عاشق 
ودراساته  أبحاثه  له  أيضا،  العربية  وسريه  الشعبية  الوطن  لفنون 
بهذه  تعلقه  عن  املرسحية  أعامله  وتكشف  املجال.  هذا  يف  وترجامته 
يف  واالنسانية،  والعربية  املرصية  والحكايات  واألساطري  والسري  الفنون 
منظومة تتالقح داخلها الثقافات والحضارات عىل مدى التاريخ الطويل 
للمجتمع املرصي، ويتجذر وجودها يف ال وعي مجتمعه الجمعي بارزة 
التكنييك  املعامر  هذا  مالمح  أوىل  إن   ... وحكمه  وأقواله  مامرساته  يف 
األسطورة  داخلها،  األسطورة  روح  هو رسيان  “الدويري”  يشيده  الذي 

بأصولها الفرعونية وظاللها املسيحية واإلسالمية. 
عطية د.حسن 

الدرامي  الرصاع  عىل  ترواح”  بسبع  “قطة  مرسحية  يف  الكاتب  يؤكد   -
“أيوب  الشعبية:  املوتيفات  من  يأخذ  فهو  متعددة،  باستخدامات 
موىس،  والدينية:  وأوزوريس،  إيزيس  واألسطورية:  وناعسة”، 
واإلجتامعية: حسن ونعيمة ... كل هذا املزيج الضخم املتداخل يشعرنا 
أننا أمام مرسحية ذات نكهة تجريبية خالصة، اختلط فيها الحلم بطهارة 

األسطورة وبعبق التاريخ. 
منتصر زينب   

اإلبداعية،  للعملية  بني وجهني  الدويري  رأفت  املرسحي  الفنان  يجمع    -
وأعامل  أعامله  بعض  أخرج  مرسحي  مخرج  وأيضا  مرسحي  كاتب  فهو 
أخرى لغريه، كام قام آخرون بإخرج مرسحياته ... وهو يف نصوصه يستقي 
يف  ودخلت  امتزجت  مختلفة  طبقات  من  املكون  الرتاث  من  منابعه 
وجدان اإلنسان املرصي، وأفرزت اإلنسان املوجود حاليا، هذا هو املنجم 
العظيم له كمؤلف، بغض النظر عن الشكل، ولهذا فقد حرص عىل تقديم 
بأن هناك نسيج عام يربط  إميانا منه   ... الطقسية والشعائرية  املرسحية 
بني األغاين واألساطري والحواديت الشعبية لكل الشعوب، ألنها نبع إنساين 

أصيل يجمع بني اإلنسان واإلنسان عرب جميع العصور والشعوب. 
سليمان د.فوزي 

الدولة: بمسارح  قدمت  نصوص   - ثانيا 
- شكسبري يف العتبة )شكسبري ملكا(: إخراج فهمي الخويل، مرسح الطليعة 

.)1976(
الطليعة  مرسح  الدويري،  رأفت  إخراج  األرحام:  يف  متعرسة  والدة   -

.)1982(
- ليه ليه ؟ )الواغش(: إخراج عادل هاشم، مرسح الطليعة )1983(.

مرسح  الدويري،  رأفت  إخراج  ورقات(:  الثالث  )العب  ورقات  الثالث   -
الطليعة )1986(.

- متعلق من عرقوبه: إخراج رأفت الدويري، مرسح الطليعة )1990(.
مرزوق،  زورس  إخراج  األزمان(:  وقائع  يف  الفهلوان  )بدائع  الفهلوان   -

مرسح الغد )1996(.
- الزفة الكدابة: إخراج محمد عمر، مرسح الغد )2000(.

- سلقط يف ملقط: إخراج إميل شوقي، مرسح الطليعة )2012(.

بعد: المسرح  على  تقدم  لم  نصوص   - ثالثا 
)مايو   95 العدد  القاهرة  مجلة  مقام مرسحية(  )رؤية  سلطانية:  أحالم   -

.)1989
- خيول الخيال: )ثنائية مرسحية( الهيئة املرصية العامة للكتاب )2002(.

ج3  الكاملة  األعامل  كلامت(  بال  تجريبية  )مرسحية  غثيان:  حالة   -
.)1999(

- سندباد فضايئ: )مرسحية تجريبية( األعامل الكاملة ج3 )1999(.
- أوراق العمر تحرتق: )املرس- يناريو األول( التوحيدي غريب يف وطنه، 

املجلس األعىل للثقافة )2002(.
- إحتفالية عاشوراء: )تضم نصني: إحتفالية عاشوراء محفل إخوان الصفا 

وحالن الوفا( الهيئة املرصية العامة للكتاب )2005(.
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  مرسحية(  نصوص  )سلسلة  نارين:  بني   -

.)2006(
إتحاد كتاب مرص  )أربع مرسحيات قصرية( مجلة ضاد،  بالفعل:  - حدث 

.)2006(

أخرى: إصدارات   - رابعا 
- مختارت من حكايات الشعوب: الهيئة املرصية العامة للكتاب )2002(.

الهيئة  الشعبية”،  “الفنون  الشعبية: مجلة  الفنون  - مجموعة مقاالت يف 
املرصية العامة للكتاب.

- مجموعة مقاالت تنظريية ونقد تطبيقي مبجالت: “الثقافة”، “القاهرة”، 
“املجلة”، املرسح”.   

المرتجمات:  - خامسا 
- اإلخراج املرسحي: تأليف كونراد كارتر، سلسلة الف كتاب )1962(، ط2 

األعامل الكاملة - املجلد الثالث - الهيئة املرصية العامة للكتاب )1999(.
- حرفية املرسح: تأليف “ا.ج.براد بريي” و”ر.ب.هوارد، مركز كتب الرشق 
الهيئة املرصية   - الثالث  املجلد   - الكاملة  األعامل  اإلوسط )1962(، ط2 

األساطري والمالحم  نجح في توظيف بعض 
بمسرحياته الشعبية  الشعبية والطقوس 



    

نعى الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفنى 

الحزن  ببالغ  بالبيت  العاملني  للمرسح و جميع 

املنية  وافته  الذي  عيد  الشاعر حمدى  األىس  و 

وأوضح   ، ديسمرب  من  السادس  الخميس  صباح 

عدد  قدم  قد  عيد  حمدي  الشاعر  “كان  البيان 

البيت  إنتاج  من  مرسحية  لعروض  أعامله  من 

الفني للمرسح كان آخرها تأليفه ألشعار عرض 

“ حدث يف بالد السعادة “، و التي القت نجاح 

الله  أسكنه  العرض،  متابعي  من  كبري  ثناء  و 

و  الصرب  محبيه  و  أهله  ألهم  و  جناته،  فسيح 

السلوان”

بهجت  أحمد  محمد  الشاهر  طالب  وقد 

االهتامم بعمل تأبني و أمسية شعرية فنية من 

أعامله ، عارضا املشاركة بها 

من  عددا  قدم  عيد  حمدى  الشاعر  أن  يذكر 

ومرسح  للمرسح  الفنى  للبيت  الفنية  األعامل 

ليلة  مرسحية  بينها  من  الجامهريية  الثقافة 

جلجل  عم  ومرسحية   ،1999 عام   2000 سنة 

 ،1985 عام  فلوس  فلوس  مرسحية   ،1983 عام 

مرسحية بعد طول غياب عام 1995، وغريهم، 

بينها  من  الجوائز  من  العديد  عىل  حصل  كام 

ليلة،  املائة  مهرجان  ىف  األوىل  األشعار  جائزة 

القومية  الفرقة  ملهرجان  األوىل  األشعار  جائزة 

عام 1996 وجائزة األشعار األوىل للفرق الدامئة 

الذهبية  والجائزة   ،1998 الربيع  مبهرجان 

عن   1997 عام  والتلفزيون  اإلذاعة  ملهرجان 

الرشنوىب  فاروق  ألحان  مولع  يا  وابور  يا  أغنية 

وغناء إميان البحر درويش وآخر أعامله مازالت 

بالد  ىف  حدث   “ الدولة  مرسح  عىل  تقدم 

السعادة” .

حرية اإلبداع!.. وهل يختلف أحد عىل هذا الهدف، ال أظن. 

تنهي  قد  معارك  يف  للدخول  ومستعدون  بل  معه،  فكلنا 

أنهم  يتصورون  من  اإلبداع  حرية  ميس  أال  أجل  من  حيواتنا 

أوصياء أو وسطاء بيننا وبني اإلله.

نعم فاإلبداع حر.. واملبدع حر.. حر يف وجهة نظره، يف رؤيته، 

يف نظرته للمجتمع وللعامل بل وللكون. هذا كالم بديهي، وال 

أظن ونحن يف القرن الواحد والعرشين كنا نحتاج إىل ترديده 

يف  القوة  وبهذه  اآلن  نذكره  ملاذا  ملاذا؟..  إذن  به،  التذكري  أو 

بالنابل،  الحابل  فيها  اختلط  التي  األيام  ألنها  األيام؟  تلك 

وباتت البديهيات ألغازا، وصار للمصطلح ألف وجه ووجه.

ولذلك، رمبا كان علينا أن نعيد املصطلح إىل أصله، أن نفككه، 

لنكتشف مثال أنه يتشكل من مقطعني )حرية( و)إبداع(.

من  “أخص  هو  الذي  اإلبداع،  وهو  أال  الثاين  باملقطع  ولنبدأ 

بالجديد”  “اإلتيان  هو  والذي  الفالسفة،  يصفه  كام  الخلق” 

وال  للكلمة،  الحريف  باملعنى  خلق  نعم،  “خلق”.  هو  والذي 

)أحسن  بأنه  وتعاىل  سبحانه  ذاته  وصف  من  عىل  هنا  تزيد 

هو  الخلق  يف  درجات  هناك  بأن  إلهي  تأكيد  يف  الخالقني( 

وحده الذي ميتلك أحسنها.

من  “الخلوص  اللغوي  تجريدها  يف  فهي  )حرية(  وأما 

عليها  »يكون  حالة  وهي  اللؤم”،  من  الرق،  من  الشوائب، 

ويترّصف  غلبة  أو  قيد  أو  لقهر  يخضع  ال  الذي  الحي  الكائن 

طبًقا إلرادته وطبيعته، خالًفا للعبودّية«.

عىل  يؤكدوا  أن  خاصة(  )االجتامعيون  العلامء  ينَس  مل  وهنا 

حر  أنك  مبعنى،  ترض”..  مل  ما  “حر  فأنت  الحرية،  هذه  أطر 

متاما يف أن تتعرى وتتجرد من مالبسك، لكنك لست حرا أبدا 

متارس  أن  يف  متاما  حر  وأنت  هذا.  عريك  أرى  تدعني  أن  يف 

الجنس، لكنك لست حرا أبدا يف أن متارسه علنا أو قهرا، وأنت 

األصوات،  أقبح  من  أقبح  صوتك  كان  ولو  تغني  أن  يف  حر 

لكنك لست حرا أبدا أن تسمعني صوتك القبيح.. وهكذا.

 - اإلبداع  حرية   - مصطلحا  لتكون  الكلمتني  ضممنا  ما  فإذا 

أي خلقا  إبداعا،  بكونه  أوال  أنه مصطلح مرشوط،  سنكتشف 

وكيف  قبحا،  تخلق  أن  جدوى  ما  وإال  وجميال،  بل  جديدا، 

البسيطة  بالقاعدة  محكوما  بكونه  وثانيا  إبداعا؟  عليه  تطلق 

التي تقول “ما مل ترض”.

واآلن، علينا أن نؤكد عىل بديهية أخرى، أال وهي أن استخدام 

أصابع  عىل  فضغطك  مبدعا،  منك  تجعل  ال  اإلبداع  أدوات 

البيانو ليس بكاٍف وحده ألن يصفك اآلخرون باملوسيقار، وال 

نظمك  حتى  وال  مخرجا،  منك  يصنع  لكامريا  امتالكك  مجرد 

وغريها  هذه  فكل  شاعرا.  منك  يجعل  إيقاع  ذات  لكلامت 

الكثري أدوات لإلبداع والخلق، متاما مثل )السكني( التي ميكن 

أن تقطع بها قالبا للحلوى، كام ميكن أن تقتل بها إنسانا.

كثريين  ستجد  املعنى،  يستقيم  وحتى  اإلطار،  هذا  ويف 

باإلبداع  له  عالقة  ال  مبا  ليتحفوك  اإلبداع  أدوات  يستخدمون 

الذي هو خلق جميل. ولكم يف أغنية “بص أمك” خري مثال. 

فهي من حيث إنها تستخدم أدوات اإلبداع ال غبار عليها، أما 

ال  هنا  واألمر  نفسك،  وراجع  قف  فأرجوك  إبداعا  باعتبارها 

تحكمه املقاييس األخالقية التي أنتظر أن أتهم بها من كثريين 

يرفعون راية الحرية ويتناسون املقطع الثاين من املصطلح أال 

وهو )اإلبداع(.

وصف  من  االجتامع  علامء  لنا  حدده  ملا  وتأكيدا  وأخريا.. 

أوروبا  يف  بأنه  البعض  بعضنا  نذكر  دعونا  للحرية،  ومعنى 

“النازية” مثال يف  املتقدمة غري مسموح لك أن متجد  والدول 

الـ)سامية(..  تهني  بأن  لك  مسموح  وغري  بل  إبداعي،  عمل 

و.. و... و... بينام هنا عىل هذه البقعة من األرض هناك من 

يطالبوننا بحرية )إبداعات( متجد )الصهيونية(!!!

بقية. وللحديث  و....... 

أدراك! وما  اإلبداع..  حرية   .. أخرى  مرة   
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