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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

المطامري فرقة 
الجندي محمود  تنعي  طنطا   مسرح 

مهرجان يستضيف 
)44( األقاليم   

العربى المسرح  فى  التجريب 

االمتداد إلى  الريادة  من 
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الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  د.  افتتح 

أمس الجمعة فعاليات املهرجان الختامي لفرق االقاليم 44 

 ، كبري  جمهور  بحضور  بطنطا،  الثقايف  املركز  مرسح  عىل   ،

العامة  الهيئة  قيادات  و  واملهتمني  املرسحيني  من  جمع  و 

لقصور الثقافة .

املهرجان  افتتاح  بحضور  عواض  أحمد  د.  رحب  كلمته  يف 

الختامي لفرق األقاليم 44 عىل مرسح املركز الثقايف بطنطا 

الكبار، وجامهريه  للمكان ورواده  التاريخية  للقيمة  مشرياً  

باكورة  كان  الذي  املركز  افتتاح  بحفاوة  استقبلت  التى 

للنور  خروجها  عىل  الهيئة  حرصت  التي   الثقافية  الرصوح 

يف اقرص وقت ممكن لتساهم يف نهضة ثقافية يف كل ربوع 

مرص.

عرب عواض عن سعادته بنتاج املوسم املرسحي الحايل الذي 

املهرجانات  لخروج  اضافة   ، وانضباط  بنجاح  تنفيذه  تم 

عبد  إيناس  د.  برئاسة  الوزارة  لخطة  تنفيذا  للمحافظات، 

تنفيذ  عن  أسفر  مام  الثقافية،  العدالة  لتحقيق  الدايم 

املهرجانات الختامية بقنا وطنطا وبنها، يف توقيت متزامن. 

مقدما  العروض  تلك  أنتج  الذي  الكبري  للجهد  عواض  أشار 

الشكر لكل العاملني بهيئة قصور الثقافة، ومن بينهم رشيك 

والفنان  الهيئة،  رئيس  نائب  عطوة  هشام  الفنان  النجاح 

الفنية،  للشئون  املركزية  اإلدارة  رئيس  الشافعي  أحمد 

للمرسح  العامة  اإلدارة  عام  مدير  حسان  عادل  والفنان 

الذين  املبدعني  وكافة  رسالن   وخالد  فرح  شاذيل  والفناين 

كامل  عام  منذ  له  التحضري  تم  موسم  خروج  يف  ساهموا 

وعملوا بحرية كبرية ومساندة لتحقيق ذلك النتاج الهام  .

املخرج  املكونة من  التحكيم  للجنة  الشكر  كام قدم عواض 

أحمد  والناقد  سلطان،  مصطفى  د.  الخويل،  فهمي  الكبري 

حسان،  يرسي  والكاتب  والناقد  العال،  أبو  الرازق  عبد 

والفنان كريم عرفه،  شاكرا لهم قبول تلك املهمة العظيمة   

لتحكيم عروض املهرجان.

أحمد  الدلتا  ووسط  غرب  إقليم  لرئيس  التحية  وقدم 

لتقديم  الجهد  يبذلون  الذين  باإلقليم  والعاملني  درويش 

والمهرجانات   .. منضبط  مسرحي  موسم  عواض: 
الثقافية العدالة  لتحقيق  لألقاليم  خرجت 

بطنطا الثقافي  المركز  بمسرح   44 األقاليم  فرق  مهرجان  افتتاح  في 
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الجمهور  واصفا  الجامهريية،  الثقافة  لجمهور  األنشطة 

يقدم  ملا  قيمة  كانت هناك  ملا  تواجده  ولوال  األول  بالنجم 

من أنشطة .

سعادته  عن  الهيئة   رئيس  نائب  عطوة  هشام  الفنان  عرب 

الثقافة  مرسح  لدور  واشار  باملحافظات،  املهرجان  بتقديم 

يقدمه  مبا  وفخره  املرصي،  املرسح  حركة  يف  الجامهريية 

هذا املرسح للجمهور  من خالل انتاج يصل ايل 300 عرض 

املرسح  هذا  يف  الفاعلني  من  كبريا  عددا  شاكرا  مرسحي، 

من  بداية  املوسم،  طوال  كبري  وجهد  بجد  عملوا  الذين 

املخرج عادل حسان مدير عام املرسح والفنان شاذيل فرح 

الذين  الجمهور  وبالنهاية  األقاليم،  وفرق  املهرجان  مدير 

دونهم ال يكون لدينا مرسح .

ويف كلمته قال الفنان أحمد الشافعي رئيس اإلدارة املركزية 

املعنية  اإلدارة   هذه  برئاسة  ترشف  أنه  الفنية  للشئون 

بانتاج املرسح بهيئة قصور الثقافة، مشريا إىل فضل مرسح 

الثقافة الجامهريية عليه منذ طفولته والذي أكسبه الخربة 

وصقل موهبته.  

وأشار الشافعي إىل أن مرسح الثقافة الجامهريية له اسمه 

وعروضه وفنانيه ورغم االمكانيات والصعوبات التي تواجه 

املهرجانات  جوائز  عىل  العروض  تلك  تنافس   ، انتاجه  

إدارة  ومدير  ونائبه  الهيئة  لرئيس  الشكر  مقدما  الكبرية، 

املرسح وكافة الزمالء واملبدعني مبرسح الثقافة الجامهريية.

العامة  اإلدارة  عام  مدير  حسان  عادل  املخرج  قال  بينام 

من  وجهدا  دعام  القت  العام  هذا  خطة  ان  للمرسح 

الليل  واصلوا  الذين  واملبدعني  وباألقاليم  باإلدارة  العاملني 

بالنهار لتقديم هذه الخطة،  

محافظات  بثالثة  مستمرة  الفعاليات  أن  إىل  حسان  وأشار 

وعروضه  املرسحية  فاملوسم  املطاف  نهاية  ليست  وهي 

و  القادم  العام  يف  مبكرا  املوسم  يقدم  أن  آمال  مستمرة، 

العام يف كافة ربوع مرص، متمنيا  العروض طوال  تقدم  أن 

لجمهور  طيبة  ومشاهدة  بالتوفيق،  املشاركة  الفرق  لكافة 

طنطا الكريم وجهود العاملني باملركز الثقايف بطنطا.

والتقطوا صورة  املرسح  لخشبة  التحكيم  لجنة  ثم صعدت 

تذكارية   

لفرقة  فيجارو”  “زواج  مرسحية  تقديم  االفتتاح  وشهد 

من  موسيقية  كوميديا  والعرض  الكربى،  املحلة  ثقافة  قرص 

تأليف بومارشيه إعداد محمد الرشبيني، وإخراج خالد عبد 

السالم، وأشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى جاليليو، ديكور 

ومالبس محمد طلعت، استعراضات باسم رضا، بطولة نخبة 

من فناين فرقة قرص ثقافة املحلة الكربى املرسحية . 

أحمد زيدان

بالمحافظات  المسرح  لجمهور  الجماهريية  الثقافة  بما يقدمه مسرح  عطوة: فخور 

ينافس  الجماهريية  الثقافة  : مسرح  الشافعي 
الصعوبات الجوائز رغم  المهرجانات ويحصد  في 
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أقيمت ندوة تحت عنوان »أثر املرسح يف دراما اإلذاعة والتلفزيون« 

مبكتبة املستقبل العامة 18 أبريل الحايل، تحدث فيها الباحث عمرو 

معنى  عن  توفيق  تحدث  املكتبة،  رواد  من  عدد  توفيق، يف حضور 

الدراما، وكيف بدأ فن الدراما من خالل املرسح ورحلة املرسح حتى 

العرص الحديث.

بني  ما  كانت  اإلنسانية  تاريخ  يف  الفنون  بدأت  »عندما  قال:  حيث 

للتصديق  قابلة  معطيات  إىل  اإلنسان  وطورها  والرسم،  العامرة 

الوقت،  ذلك  يف  الفسيحة  الكون  فضاءات  مع  املتوافق  العقيل 

للتعامل  برشي  كنتاج  الطقوس  ظهور  وبعد  والغناء،  الرقص  فجاء 

بأشكاله  التدوين  بدأ  اإلنسان  هذا  عامل  يف  األمور  مستجدات  مع 

املتنوعة  بأشكالها  والكتابة  الجدران  عىل  النحت  بني  ما  املتعددة، 

إىل  من حضارة  وتطور  املرسح  وغريها، ظهر  والربديات  كاملسامرية 

قبل  عام   500 منذ  لنا  وصلت  التي  الواقعية  بداياته  حتى  أخرى 

امليالد عىل يد اإلغريق«.

من  املختلفة  العصور  عرب  املرسح  حركة  تطور  إىل  الباحث  وتطرق 

مع  »أنه  موضحا:  أشكاله،  وتنوع  الحديث  والعرص  النهضة  عرص 

تنوعت  الحديث  والعرص  النهضة  إىل عرص  والوصول  املرسح  تطور 

األشكال املرسحية يف الكتابة وتقديم العروض للمتلقي، وكان النص 

املرسحي هو فرس الرهان دامئا يف انتقاله من مجتمع إىل آخر ومن 

الجوهرة  مبثابة  املرسحي  النص  أصبح  لذا  مغاير،  آخر  إىل  زمان 

القديم  اإلنسان  منذ  املتالحقة  األجيال  عرب  تنتقل  التي  الفكرية 

ليحقق له حلم التعايش مع ذلك الكون الفسيح«.

الدرامية  »الوسائط  وظهور  تطور  الندوة  خالل  توفيق  تناول  ثم 

ثم  اإلذاعية،  الدراما  وتطور  اإلذاعة  نشأة  خالل  من  الحديثة« 

التطور  مع  إنه  قال  حيث  يف مرص،  التلفزيونية  والدراما  التلفزيون 

مثل  اإلنسان  ذلك  لحياة  جديدة  درامية  وسائط  ظهرت  الحضاري 

الذي  والتلفزيون  املايض،  القرن  عرشينات  مع  بدأت  التي  اإلذاعة 

تطور  إىل  هنا  الحاجة  وكانت  القرن،  ذات  من  الثالثينات  منذ  بدأ 

بالنص  املعروفة  القدمية  الفكرية  الجوهرة  لتلك  جديد  درامي 

املرسحي.

أو  اإلذاعي  شكله  إىل  املرسحي  العمل  انتقال  كيفية  إىل  تطرق  كام 

التلفزيوين، وأسس كتابة عنارص كل وسيط منهام، من حيث الحوار 

الحوار  مع  والصورة  اإلذاعة،  يف  الصوتية  واملؤثرات  واملوسيقى 

وإعادة  املرسحية  النصوص  إىل  اللجوء  أن  إىل  وأشار  التلفزيون.  يف 

الجديدة  الدراما  كتاب  ما جعل  هو  والتلفزيون  اإلذاعة  يف  تقدميها 

ويعيدون  املرسحي  النص  كتابة  يعيدون  والتلفزيون،  اإلذاعة  يف 

من  خلقه  إعادة  يؤكد  مبا  معه  تعاملوا  حيث  جديد،  من  اكتشافه 

صورته  يف  األول  لإلنسان  القديم  التعايش  حلم  ليحقق  جديد 

الحديثة.

التي  النامذج  من  عددا  تناولت  حيث  الندوة  أهمية  تأيت  هنا  من 

ثم  األوىل،  صورته  يف  املرسح  بني  ما  املختلفة  صياغتها  يف  تنقلت 

للوسائط،  التكنولوجي  للتطور  ووفقا  ذلك  بعد  اإلذاعية،  الصورة 

تلك  التي طرأت عىل  التغريات  إىل  التلفزيونية، كام تطرق  والدراما 

النامذج من تغريات درامية ليك تناسب الشكل الجديد يف التقديم، 

وكانت النامذج كالتايل: مرسحية “بيت برنارد ألبا” للكاتب اإلسباين 

“الحرملك”  مسلسل  خالل  من  الجديد  الدرامي  ومنوذجها  لوركا 

مرسحية  الدين،  سيف  حسن  واملخرج  الدين  نور  منى  للكاتبة 

الدرامي  ومعادلها  أنوي  جان  الفرنيس  للكاتب  متاع”  بال  “مسافر 

عفيفي  ممدوح  للكاتب  تكتمل”  مل  “خطة  اإلذاعية  السهرة  يف 

للكاتب  العجوز”  السيدة  “زيارة  ومرسحية  عيل،  يرسية  واملخرجة 

التلفزيونية  الدراما  يف  ومعادلها  دورينامت  فريدريش  العاملي 

مسلسل “املعدية” للكاتب محمد جالل عبد القوي واملخرج حامدة 

الدرامي  ومنوذجها  لشكسبري  “هاملت”  ومرسحية  الوهاب،  عبد 

جاد  إسامعيل  محمود  تأليف  “هامم”  الشعبية  امللحمة  اإلذاعة  يف 

لشكسبري  لري”  “امللك  مرسحية  وكذلك  يوسف،  محمود  وإخراج 

ومعادلها يف الدراما التلفزيونية مسلسل “أبناء يف العاصفة” تأليف 

نظمي رسمي وإخراج فايق إسامعيل، وأخريا مرسحية “بيجامليون” 

“التمثال  اإلذاعية  السهرة  اإلذاعة  يف  الدرامي  ومنوذجها  شو  لربنارد 

الحي” للكاتب فوزي البارودي واملخرج محمود فتح الله.

سمية أحمد

والتلفزيون اإلذاعة  دراما  في  المسرح  أثر  ندوة  في 
التكنولوجي  التطور  مع  توفيق:  عمرو 

جديدة درامية  وسائط  تظهر 

إلى مسلسالت  تحولت  نصوص مسرحية كثرية 

لالنتقال بني  الرهان  المسرحي هو فرس  النص 

إذاعية وتلفزيونية

المختلفة المجتمعات 
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الثقافة  مسرح  عروض  على  الستار  أسدل 
في  الحالي،  للموسم  الجماهريية 
عرضا   16 ليصعد  اإلقليمية،  مواقعها 
الختامي  المهرجان  إلى  منها  مسرحيا 
على  حاليا  يقام  الذي   )44( دورته  في 
بطنطا.  الثقافي  المركز  مسرح  خشبة 
د.  أبريل   19 الجمعة  الِمهرجان  افتتح 
لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد 
هشام  المخرج  المهرجان  وترأس  الثقافة، 
وبحضور  الهيئة،  رئيس  نائب  عطوه 
اإلدارة  رئيس  الشافعي  أحمد  الفنان 
عادل  والمخرج  الفنية،  للشؤون  المركزية 
للمسرح،  العامة  اإلدارة  عام  مدير  حسان 
األقاليم  فرق  مدير  فرح  شاذلي  والكاتب 
رسالن  خالد  والناقد  المهرجان،  ومدير 
محمد  والناقد  المسرح  نوادي  مدير 
تحكيم  لجنة  تكونت  المتابعة.  مدير  مسعد 
فهمي  الكبري  المخرج  من  المهرجان 
والناقد  سلطان،  مصطفى  ود.  الخولي، 
يسري  والكاتب  العال،  أبو  الرازق  عبد  أحمد 
عرفه. كريم  والموسيقي  حسان، 

همت مصطفى

المهرجان عروض 
»زواج  املرسحي  العرض  بتقديم  فعالياته  املهرجان  وافتتح 
فيجارو«، من إقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف، الفرقة املرسحية 
بقرص ثقافة املحلة الكربى، وبطولة نخبة من فناين الفرقة، أشعار 
محمد  ومالبس  ديكور  جاليليو،  موسيقى  الحمزاوي،  مجدي 
طلعت، استعراضات باسم رضا، تأليف الفرنيس بومارشيه، إعداد 
العروض  توالت  ثم  السالم.  عبد  خالد  إخراج  الرشبيني،  محمد 
الثقايف  اإلقليم  نفس  من  للمهرجان  الثاين  اليوم  يف  قدم  حيث 
ملحافظة  القومية  للفرقة  الحرافيش«  »سلطان  املرسحي  العرض 
أحمد  استعراضات  رجال،  الله  عبد  والتوزيع  األلحان  الغربية، 
منا، ديكور ومالبس سمري زيدان، تأليف وأشعار د. طارق عامر، 
املرسحي  العرض  أبريل   21 مساء  وقدم  فجل.  السيد  إخراج 
اإلسكندرية  مبحافظة  األنفويش  ثقافة  قرص  لفرقة  »البؤساء« 
باإلقليم نفسه غرب ووسط الدلتا، تصميم ديكور ومالبس وليد 
وألحان محمد مصطفى،  موسيقى  الفرن،  إبراهيم  إضاءة  جابر، 
استعراضات محمد ميزو، تأليف فيكتور هوجو، ترجمة وإعداد 
فرقة  قدمت  وبالتتابع  بسيوين.  سامح  إخراج  الدين،  نور  أسامة 
القاهرة  إقليم  من  أبريل   22 مساء  للمرسح  القومية  الفيوم 
والتحوالت«  اإلشارات  »طقوس  عرض  الصعيد  وشامل  الكربى 
الحرضي. كام قدمت من  إخراج سامح  الله ونوس  تأليف سعد 
عرضها  فؤاد  بور  ثقافة  بيت  فرقة  الثقايف  وسيناء  القناة  إقليم 
چورچي  مكسيم  تأليف  »الحضيض«  عن  »القناع«  املرسحي 
يرسي،  أحمد  إخراج  الشخيبي  ومحمد  صبحي  أحمد  إعداد 
دمياط  ثقافة  قرص  فرقة  الثقايف  الدلتا  إقليم رشق  من  وقدمت 
الجديدة العرض املرسحي »مرياث الريح« تأليف جريوم لورانس 

النجار.  وإخراج حسن  الحسيني  عبده  إعداد  أي يل،  روبرت   _
بإقليم  املنيا  محافظة  من  ملوي  ثقافة  قرص  فرقة  قدمت  كام 
وسط الصعيد الثقايف عرضها املرسحي »شفيقة ومتويل« ديكور 
رأفت  إخراج  أحمد يوسف عالم،  وتأليف  العال  الحسيني عبد 
القاهرة  بإقليم  ببني سويف  القومية  الفرقة  ميخائيل. وقدمت 
أشعار  خان«  »رصد  املرسحي  العرض  الصعيد  وشامل  الكربى 
كريوجراف  الوهاب،  عبد  محمد  ألحان  املعطي،  عبد  محمد 
طالب،  أبو  أحمد  وبانفلت  ومالبس  ديكور  العليم،  عبد  يحيى 
أحمد  منفذان  مخرجان  مانو،  إضاءة  فتحي،  دعاء  مكياچ 
تأليف  منري،  عمرو  مخرج  مساعد  سيد،  ومحمد  العليم  عبد 
فرقة  قدمت  كام  طلبة.  حمدي  وإخراج  إبراهيم،  عيل  محمد 
األقرص  محافظة  من  الصعيد  جنوب  بإقليم  أرمنت  ثقافة  قرص 
الريحاين  يوسف  تأليف  الجنوب«  من  »آت  املرسحي  العرض 
الشاطبي  ثقافة  قرص  فرقة  وقدمت  الشحات،  محمد  إخراج 
العرض  اإلسكندرية  ثقافة  فرع  الدلتا  ووسط  غرب  بإقليم 
املرسحي »عيد املهرجني« عن »أحدب نوتردام« تأليف فيكتور 
يقدم  فيام  الزيني.  محمد  وإخراج  صالح  أحمد  إعداد  هوجو، 
القومية  للفرقة  الجنوب«  »أمري  املرسحي  العرض  اإلثنني  مساء 
مبحافظة أسوان، بإقليم جنوب الصعيد الثقايف، ديكور ومالبس 
د. محمد سعد، استعراضات أحمد الغول، موسيقى عيل صالح، 
أحمد  وإخراج  عامر  طارق  د.  تأليف  املرصي،  محمد  أشعار 

البنهاوي.
يف  الطيب  »اإلنسان  مرسحية  ليقدم  املهرجان  ويستمر   
الدلتا  رشق  بإقليم  الشيخ  لكفر  القومية  للفرقة  ستشوان« 
بدوي،  الرحمن  عبد  د.  ترجمة  بريخت،  برتولد  تأليف  الثقايف، 
ومالبس  ديكور  تصميم  ربيع،  صادق  د.  موسيقي  تأليف 
مالبس  تنفيذ  رشف،  محمد  ديكور  تنفيذ  الغريب،  محمود 
أشعار  جمعة،  محمد  أرشف،  بسمة  مكياچ  السامحي،  نجاة 
طارق أبو النجا، استعراضات محمد النجار، غناء وقيادة كورال 
مصحح  عبده،  أحمد  الحي،  عبد  مهاب  غناء  رأفت،  أماين  د. 
لغوي أحمد مخيمر، تصميم بانفلت ودعاية أحمد خالد، إدارة 

وأحمد  جالل،  عامر  املخرج  مساعدو  حسن،  أحمد  مرسحية 
الشناوي، مخرج  وعمرو  عبده،  وأحمد  وأحمد عامره،  مخيمر، 
الفرقة  تقدم  كام  منيس.  السعيد  إخراج  الرفاعي،  أحمد  منفذ 
العرض  الثقايف  القناة وسيناء  بإقليم  بور سعيد  لثقافة  القومية 
املرسحي »الغريب« تأليف محمود جامل إخراج محمد املاليك، 
ثقافة  قرص  لفرقة  الصعلوك«  »أوبرا  املرسحي  العرض  ويقدم 
اإلسامعيلية تأليف چون چي إخراج محمد حامد، وتقدم فرقة 
قرص ثقافة 6 أكتوبر مبحافظة الجيزة من إقليم القاهرة وشامل 
الصعيد الثقايف العرض املرسحي »زواج فيچارو« ديكور ومالبس 
أحمد رشيب، إضاءة عز حلمي، استعراضات محمد عبد الصبور، 
بورماشيه،  تأليف  زاكو،  وألحان  موسيقى  حسن،  ماهر  أشعار 

إعداد محمد الرشبيني، إخراج عمرو حسان. 
العرض  بتقديم  املقبل  مايو   4 املهرجان  عروض  ليايل  وُتخَتتم 
املرسحي »البؤساء« تأليف فيكتور هوجو ترجمة وإعداد أسامة 
نور الدين إخراج محمد العدل، لفرقة قرص ثقافة الزقازيق فرع 

ثقافة الرشقية بإقليم رشق الدلتا الثقايف.
المهرجان عروض  مخرجو   

قال املخرج خالد عبد السالم: واجهنا صعوبات كثرية وتحديات 
البداية لتقديم عرض »زواج فيجارو« وإلنجازه بهذا  كبرية منذ 
وكان  وبالختامي،  اإلقليمي  باملهرجان  وتقدميه  املرشف  الشكل 
الثقايف  املركز  مرسح  عىل  العرض  تقديم  التحديات  هذه  أحد 
من  تقدميه  بعد  رائع  بشكل  ز  ومجهَّ كبري  مرسح  وهو  بطنطا، 
مغاير مكشوف  وهو مرسح  املحلة  ثقافة  قبل يف مرسح قرص 
تم  وقد  الفنية،  التجهيزات  ومحدود  صغري  مرسحي  وبفضاء 
العرض  مكان  بناء عىل  السنيوغرافيا  أساسيات  وتقديم  التفكري 
بعض  يف  شامل  تغيري  مبثابة  طنطا  ملرسح  نقلها  وكان  األول، 
هذه  حل  من  ومتكنَّا  حاولنا  الوقت  ضيق  ورغم  األساسيات، 
األزمات عىل نحو مل يؤثر سلبا عىل جودة العرض. وأضاف عبد 
السالم: أشعر بالسعادة الكبرية ملشاركة تجربتي »زواج فيجارو« 
م  قدَّ أنه  خصوصا  بطنطا،  األقاليم  لفرق  الختامي  املهرجان  يف 
بالثقافة  املرسحيني  أهم  من  كوكبة  وبحضور  االفتتاح  يوم  يف 

ألقاليم لفرق  الختامي  المهرجان  في 
وعالمية محلية  بنصوص  تشارك  مسرحيا  عرضا   16

“ السوشيال ميديا” تظهر من جديد يف عروض املرسح!

“جروب رسى” يعيد النظر يف أدوار مواقع التواصل
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الجامهريية وبالحركة املرسحية مبرص.
الدرامي الحدث  لمسرح  عودة 

وقال املخرج حمدي طلبة: تعد تجربة »رصد خان« ملحمد عيل 
الدرامي،  البناء  حيث  من  مهمة  تجربة  العرض  مؤلف  إبراهيم 
البناء  الدرامي املتالحق، ومن حيث  وهي عودة ملرسح الحدث 
بتناول  يتم  لكنه  كالسييك  بناء  أنه  يبدو  قد  لألحداث  الواقعي 
مختلف آيديولوجيا، كام أن كل حدث يف النص الدرامي يتوازى 
مع املثيولوجيا الدينية استلهاما من قصة الخلق وطرد أبينا آدم 
من الجنة وعصيانه للخالق، وهو بناء درامي قائم عىل التشويق 
رغم  جديدة  تجربة  هي  خان«  و«رصد  لحظة.  كل  يف  واإلثارة 
السابقة.  أعاميل  به  تتميز  الذي  والشعبي  األسطوري  الطابع 
بقراءة  وكذلك  الختامي  للمهرجان  العرض  الختيار  وبالنظر 
رسيعة يف جدول العروض، نجد أنها قد اختريت بعنايٍة محسوبة، 
الحبكة  عىل  يعتمد  الذي  للمرسح  العودة  عىل  التأكيد  حيث 
الدرامية الجيدة. وبالنسبة ألعضاء الفرقة القومية ببني سويف، 
فقد كان رهانهم عىل اختيار نص »رصد خان« حيث وجدوا فيه 
ضالتهم وقد كسبوا رهانهم. وأمتنى كل التوفيق والنجاح للعرض 

والفريق ولجميع الفرق املشاركة باملهرجان.
فيام قال املخرج عمرو حسان: سعيد جدا باملشاركة يف املهرجان 
العام وأتوقع أن تكون دورة قوية ومميزة لتنوع  الختامي لهذا 
اإلعداد  وكذلك  املوسم،  بهذا  املشاركة  العروض  مستوى  وقوة 
واالنضباط  الجامهريية  بالثقافة  الحايل  املرسحي  للموسم  الجيد 
أخرى  بسعادة  أشعر  حسان:  وأضاف  املوسم.  هذا  مّيز  الذي 
كبرية من جانب آخر ألنها أول تجربة لفرقة قرص ثقافة السادس 
كل  وتخطيت  معهم  الجهد  كل  بذل  حاولت  وقد  أكتوبر،  من 
وأمتنى  وإلمتاعه.  للجمهور  التجربة  بهذه  للخروج  الصعاب 
الجوائز  عىل  واملنافسة  باملهرجان  قويا  صدى  تحقيق  للعرض 

واملراكز األوىل.
الرتاث من  بموسيقى  مغاير  عرض 

»أمري  املرسحي  العرض  أقدم  البنهاوي:  أحمد  قال  عرضه  وعن 
الجنوب« الذي ألفه الكاتب املرسحي طارق عامر خصيصا لهذه 
الخصوصية، فكام حلمنا  الجغرايف شديد  لطبيعة موقعها  الفرقة 
ومتنينا كانت التجربة ممتعة حيث كتب املؤلف طارق عامر نصا 
الشعبي  بالرتاث  الزاخر  بجنوبنا  الحقيقية  بيئته  من  مستوحى 
وقصصه املمتعة واألجدر بها أن تقدم يف مرسح الجنوب وغريه، 
وسرية  قصة  عىل  العرض  ويرتكز  للفرقة،  جديدة  تجربة  وهي 
البكر  واالبن  هامم  العرب  بشيخ  امللقب  يوسف«  بن  »هامم 
كان  ما  عىل  العرض  ويرتكز  مرص،  بصعيد  الهوارة  قبائل  لزعيم 
يحمله هامم بني جنباته من أمنيات لتحقيق حلمه ودعوته بأن 

الناس هم أوىل بالدفاع عن أرضهم والتصدي للعدوان عليها. 
وقد  يوسف  بن  لهامم  حقيقية  سرية  هذه  البنهاوي:  وأضاف 
عمومته  وأبناء  ألقاربه  حي  ولقاء  مقابلة  بعد  تقدميها  حاولنا 
لالستناد  حكيهم  إىل  واالستامع  منهم  العرض  أحداث  الستقاء 

بكتابة  وقام  باملرسح.  القصة  تقديم  عند  والواقعي  الحقيقي 
للعرض،  اإلعداد  ثم  ومن  عامر  طارق  املؤلف  ذلك  بعد  النص 
وأنا سعيد وممنت لتجربتي هذه وكذلك العتامدي يف موسيقى 
وهي  املرصي  الطنبور  وهي  متفردة  موسيقية  آلة  عىل  العرض 
العريق  الهارب  آللة  وصناعتها  نشأتها  يف  تعود  فرعونية  آلة 
النوبة  اآللة متوافرة يف  القدماء املرصيون.. وهذه  التي صنعها 
مهام  توثيقا  الطنبور  من  مبوسيقاه  العرض  ويعد  بعازفيها، 
سامعي  يعزف  فنان  وهو  النويب  أحمد  لعم  الحي  بالعزف 
بفطرته، وليس عزفا قياسيا بالنوتة املوسيقية، ويقدم موسيقى 
عىل  ترتكز  مهمة  تجربة  مبثابة  اعتربه  ما  وهو  املميزة،  العرض 
من  للعرض  املوسيقي  التنفيذ  من  تقديم جزء  مغايرة يف  ثيمة 

املوروث التاريخي األصيل.
بينام قال املخرج حسن النجار: تسلط الرؤية اإلخراجية للعرض 
»مرياث الريح« الضوء عىل الجانب العقائدي لإلنسان وخصوصا 
االتجاه  األحادية  الدينية  السلطة  وقوة  الكنائيس  الجانب 
املعد، كام  بالنص  للدين  األفراد كرمز  املتمثل يف أحد  وتعصبها 
أن فكرة العرض الرئيسية تحاول أن توضح من خالل اإلعداد أن 
فيستخدمون هذه  للدين  هناك من يستغلون سلطتهم كرجال 
العلم  أصحاب  مبوقف  مقارنة  إليه  يرنون  ما  لتحقيق  السلطة 
سلطة  مواجهة سطوة  يف  الدينية  بعقيدتهم  والواعني  واملثقفني 
كانت  النجار:  بالعرض. أضاف  الذي نوضحه  العامة  الدين عىل 
ولوجود  النص،  وثقل  لصعوبة  للغاية  وصعبة  مرهقة  التجربة 
الفعل  الجدد ومنهم من ميارسون  الفرقة  عدد كبري من أعضاء 
من  استطعت  ما  أقىص  بذل  فحاولت  األوىل،  للمرة  املرسحي 
وخصوصا  الشباب،  املمثلني  لتدريب  كبري  وقت  وتوفري  جهد 

أن هذه التجربة هي الثانية للفرقة بوجه عام، غري أن سعاديت 
من  أن  أؤمن  فأنا  الشاق  العمل  هذا  تقديم  بعد  كبرية  كانت 
مسئولية املخرج املبدع إقامة التدريب والورش لتنمية مهارات 
يل  الثانية  التجربة  كونها  التجربة  بهذه  كثريا  وسعيد  الفريق، 
بالختامي  للتصعيد  وممنت  األقاليم  لفرق  الجامهريية  بالثقافة 
بعد مشاركتي األوىل من قبل وهذا بجهد املمثلني ونحن سعداء 

باملشاركة ذاتها، ونتمنى من خالل هذه التجربة حصد جائزة.
وقال املخرج محمد حامد: تعد تجربة »أوبرا الصعلوك« واحدة 
يف  أقدمها  كوين  وأمتعها  الفنية  حيايت  يف  التجارب  أهم  من 
موطني ومسقط رأيس، ومع فرقة شابة ميألها الشغف باملرسح 
من أبناء اإلسامعيلية التي متيزت أيضا بخصوصيتها هذا العام، 
التمثيل  يف  وخصوصا  الجدد  األعضاء  من  الكثري  ضمت  حيث 
املمثلني إىل 30 ممثال وممثلة  بالفرقة، فقد وصل عدد  النسايئ 
ومجموعة  بيني  املثمر  التعاون  وهناك  حامد:  وتابع  بالعرض. 
أحمد  الشاب  املرسحي  بالكاتب  بداية  املرسحيني  من  متميزة 
رمضان  سيد  وامللحن  للعرض  متميزا  إعدادا  صاغ  الذي  الصباغ 
باسم  املتميز  االستعراضات  ومصمم  نظري،  الله  عبد  والشاعر 
أضاف  الذي  طلعت  محمد  الديكور  ومهندس  القرموط، 
للصورة  الجامل  من  الكثري  عزت  شادي  اإلضاءة  ومصمم  هو 
ومتيز  نجاح  رس  هم  هؤالء  وكل  العرض،  يف  املقدمة  املرسحية 
الفخر  من  بالكثري  أشعر  حامد:  أضاف  مجملها.  يف  التجربة 
أهمها  من  األسباب  من  للكثري  بالختامي  ملشاركتي  والتقدير 
وجود مجموعة متميزة من العروض وكذلك إقامة املهرجان يف 
أحد األقاليم الثقافية كطنطا وهي خطوة جيدة ومهمة من قبل 
بجهدنا  يليق  نقدم عرضا جادا هادفا  أن  إدارة املرسح، وأمتنى 
بشكل  اإلسامعيلية  ثقافة  ولفرع  خاصة  للفرقة  به  نحلم  ومبا 
اإلقليم  رئيس  كامل  ماهر  للفنان  وشكري  امتناين  وكل  عام، 
بهذه  باإلقليم  املرسحية  العروض  تقديم  عىل  الدائم  لحرصه 

الصورة املرشفة والجادة والهادفة.
مهمة قضية 

فرقة  مع  مبشاركتي  جدا  سعيد  ميخائيل:  رأفت  املخرج  وقال 
األقاليم،  لفرق  الختامي  باملهرجان  املرسحية  ملوي  ثقافة 
بني  متقدم  مركز  عىل  نحصل  أن  وأمتنى  املشاركة  لهذه  وممنت 
الجمهور.  أمام  واملتميز  املرشف  والتمثيل  املهرجان،  فرق 
تأليف  ومتويل«  »شفيقة  لنص  اختياري  ميخائيل:  وأضاف 
يف  املتسبب  من  مهمة:  قضية  أعدها  ألين  عالم  يوسف  أحمد 
أم هي وحدها؟  بها  املحيط  املجتمع  املؤمل.. أهو  مصري شفيقة 
بصورة  قدمته  أين  العمل  مييز هذا  ما  أهم  إن  ميخائيل:  وتابع 
من  وغناء  وأشعار  تلحني  أغاٍن،  استخدام  خالل  من  جديدة 
بالتنوع  وقمت  وتراثها،  ملوي  مدينة  من  الثقايف  املوقع  نفس 
مام  الدرامية  واملواقف  املرسحية  الحركة  يف  املواقف  إبراز  يف 
أظهر العرض بشكل مختلف ومميز، وممنت لكل من دعمني يف 

تقديم تجربتي ووقف معي.
مشكالت  عدة  يناقش  القاع  يرسي:  أحمد  املخرج  قال  فيام 
وهو  بالعرض،  درامية  شخصية  لكل  ونفسية  اجتامعية 
مستوحى من نص »الحضيض« الذي يقدم لنا شخصيات بائسة 
»لوكا«  شخصية  وبظهور  الحياة،  يف  لألمل  فاقدة  ومهمشة 
الشخصيات  هذه  يأخذه  أن  جاهدا  يحاول  العرض  أحداث  يف 
وبهجة  للعيش يف سعادة  محاولة  من  للحلم،  أخرى  ناصية  إىل 
القاع  تجربة  إن  يرسي:  أضاف  جديد.  أمل  عن  معهم  ويبحث 
مخرجا  اعتامدي  بعد  األقاليم  فرق  مع  يل  األوىل  التجربة  هي 
عرضا  قبل  من  قدمت  حيث   ،2011 عام  الجامهريية  بالثقافة 
هذه  رشفتني  وقد  خالله،  من  واعتمدت  املرسح  بنوادي 
املشاركة، خاصة بعد التصعيد للمهرجان الختامي لفرق األقاليم، 
بتقدميه  وللفرقة،  يل  مرشفا  متثيال  العرض  يكون  أن  وأمتنى 
لعودة  كبرية  بسعادة  أشعر  كام  املهرجان،  لجمهور  أخرى  مرة 

مشاركة فرقة بور فؤاد يف الختامي بعد فرتة طويلة.
بالهيئة  للمرسح  العامة  اإلدارة  املهرجان  عىل  وترشف  تنفذ 

العامة لقصور الثقافة ومديرها املخرج عادل حسان.

حمدي طلبة

أحمد البنهاوي

خالد عبد السالم
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وليس  املنصورة  فناين  لجميع  كبرية  أزمة  يشكل  املنصورة 

عروض النوادي فحسب. 

»كراكيب  عرض  يقدم  الذي  حداد  محمد  املخرج  وكشف 

دماغ« تأليف محمود جامل لفرقة نادي مرسح ثقافة دمنهور 

الفكرة  قائال:  للنص،  اختياره  أسباب  عن  الدلتا،  غرب  إقليم 

متثييل،  أداء  أو  ستار،  فتح  أو  مرسح،  خشبة  مجرد  من  أكرث 

النص املرسحي »١٩٨٠ وأنت  فمرسحية »كراكيب دماغ« عن 

طالع« تأليف محمود جامل الحديني، وهي رصد لحياة جيل 

تحوالت  بكل  م��رورا  الطفولة،  ذكريات  من  بداية  الشباب 

السنوات املاضية، وصوال إىل دور الجيل يف ثوريت يناير ويونيه 

ومحله من اإلعراب بعدهم. أضاف: رغم املصاعب والضغوط 

باألمل  مؤمنني  زالوا  ما  فإنهم  الشباب  بها  مير  التي  الحياتية 

من  عنه  التعبري  يتم  وه��ذا  الحياة  قسوة  رغم  والتفاؤل 

08 [

ثقافة  مرسح  نادي  فرقة  من  سعد  الباري  عبد  املخرج  قال 

عرض  العام:  هذا  تجربته  عن  الدلتا  رشق  إقليم  املنصورة 

»صدى الصمت« تأليف قاسم مطرود، اخرتت النص ألنه ومنذ 

بجانب  إخراجه  كبريا يف طريقة  تحديا  األوىل شّكل يل  القراءة 

ذلك شعوري بأهمية طرح قضية النص يف هذا التوقيت، حيث 

يناقش النص تبعات الحرب وما تخلفه من خسارة وتشوهات 

بني  التفاهم  لغة  فقد  من  إليه  وصلنا  وما  وجسدية  نفسية 

األوطان. 

األصيل  املؤلف  فكرة  عىل  اعتامدا  النص  قدمت  قائال:  وتابع 

وهي  مطرود  قاسم  الدكتور  الراحل  الكاتب  وهو  للمرسحية 

املرسحية  لشخوص  اللغة  ألن  اإلش��ارة  طريق  عن  التفاهم 

تلك  فكريت يف رسم  هنا جاءت  بينهم ومن  فيام  مفهومة  غري 

الكوميديا  عليه  تطغى  تجريبي  قالب  يف  واإلمياءات  اإلشارات 

الرئيسية  الشخصيات  إحدى  تغيري  يف  تدخيل  مع  السوداء 

نوادي  ملهرجان  توقعاته  وعن  اإلخراجية،  رؤيتي  مع  لتتناسب 

منافسة  أتوقع  ق��ال:  والعرشين،  الثامنة  دورت��ه  يف  امل��رسح 

اإلمتاع فوق كل  بيني وزماليئ وأطمح يف تحقيق  شديدة جدا 

الهيئة وأن  يشء، وأمتنى أن أرى مهرجان ختامي يليق بتاريخ 

الفرق  التعاون بني  يكون مهرجانا منضبطا ومنظام تعمه روح 

املشاركة والقامئني عليه. 

أما عن أبرز املعوقات التي واجهته، فقال: صغر حجم امليزانية 

التي تجعلنا كمخرجني نلجأ لحلول بديلة عن الحلول األصلية، 

املنصورة،  ثقافة  قرص  يف  عريض  أقدم  مل  أنني  إىل  باإلضافة 

املرسح  يكن  مل  إذا  املنصورة  بجانب  قرية  يف  قدمته  ولكنني 

مجهزا بشكل كاٍف. 

الواحد،  عبد  أمري  سمري،  زينب  عيل،  محمد  بطولة  العرض 

سعيد،  ومحمد  الهندي،  طارق  وائل،  أمنية  إبراهيم،  عوض 

ديكور مالك رفعت، إضاءة إسالم أبو عرب ألحان محمد عبد 

محمد  صوتية  مؤثرات  حسان  مصطفى  عود  نصار،  الجليل 

سعد. 

وأشار املخرج مصطفى حسان الذي يقدم عرض »آدم ال يأكل 

تأليفه  من  الدلتا،  إقليم رشق  املنصورة  لنادي مرسح  التفاح« 

يف  مهمة  بقضية  انشغاله  بدافع  جاء  للعرض  تقدميه  أن  إىل 

لدي  دامئا  وأضاف:  الله.  إىل  نصل  كيف  وهي  الحايل  الوقت 

يقرب  ما  العام  هذا  المسرح  لنوادي  تقدم 
منها   103 اختيار  تم  عرضا   350 من 
للمهرجان  عرضا   21 تصعيد  تم  ثم  لإلنتاج، 
دورته  في  المسرح  لنوادي  الختامي 
مؤخرا،  فعالياتها  افتتاح  تم  اليت  الـ28 
آراء  نستعرض  المساحة  هذه  خالل  ومن 
المهرجان  في  المشاركني  المخرجني  بعض 
تجاربهم  عن  معهم  ونتحدث  الختامي، 
الدورة.  لهذه  وأمنياتهم  وتوقعاتهم 

 رنا رأفت

هاجس هو أننا نصل إىل الله بالحب أو بالقلب وهذا ال ينفي 

القلب  أن  العرض  يطرحها  التي  النقطة  ولكن  العقل  وجود 

هو األهم فالقلب من يوجه العقل إىل اتجاه بعينه، وهذا ما 

يطرحه العرض. 

فوجد  النوم  من  استيقظ  شخص  حول  العرض  أحداث  تدور 

األفكار  أوىل  وكانت  بدائية،  مالبس  يرتدي  نفسه عىل جزيرة 

والقضايا التي طرحها عقله هي أنه مثل آدم يف بداية الحياة 

عىل األرض. 

دسمة  دورة  أنها  أعتقد  أض��اف:  للمهرجان،  توقعاته  وعن 

وثرية وبها حالة فنية مختلفة وهو ما نسعى إليه يف تحقيق 

أبرز  عن  أم��ا  ال��خ��ربات.  ونتبادل  بها  نستمتع  فنية  حالة 

املعوقات، فقد قال حسان: ال توجد معوقات ولكن كنا نتمنى 

فغلق مرسح  أفضل،  بشكل  مكان مجهز  العرض يف  نقدم  أن 

النوادي مخرجو 
الختامي المهرجان  في  تجاربهم  عن  يتحدثون 

تحقيق
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09 [ [
أبرز ظواهر  المحلي  التأليف  المهرجان:  مدير 

العام والمهرجان يسري في مسارين هذا 

تحقيق

صورة  ببعض  تربطها  التي  املنفصلة  واملشاهد  الديكور  خالل 

فوتوغرافية. 

نوادي  مهرجان  من  والعرشين  الثامنة  للدورة  أمنياته  وعن 

املرسح، قال: أمتنى أن يكون مهرجانا مختلفا ويقدم نوعيات 

املشاركني  لكل  أيضا  وأمتنى  املرسحية،  العروض  من  جديدة 

وبشكل  املبذول،  وتعبهم  جهدهم  حق  ينالوا  أن  باملهرجان 

شخيص أمتنى لعريض التوفيق والنجاح وأن يحصد الجوائز. 

وعن أبرز املعوقات، أشار حداد إىل أنه نظرا لعدم وجود مبني 

املعوق  كان  فقد  اإلنشاء  تحت  وهو  دمنهور،  يف  ثقافة  قرص 

الوحيد إيجاد مرسح لعمل الربوفات عليه. 

إبراهيم  نارص،  نورهان  الحليم،  عبد  أحمد  بطولة  العرض 

تقى  دياب،  محمود  رشف،  حسام  شاهني,  ياسمني  سليامن، 

صقر،  مصطفى  كريم،  أسامة  محمد،  دنيا  صربي،  رانيا  عادل، 

محمود  إضاءة  مصمم  نصار،  جابر  حريب،  نبيل  نارص،  محمد 

مرسحية  إدارة  الحليم،  عبد  أحمد  موسيقي  إعداد  إسحاق، 

صابرين رزق، سعد عبد الحليم مخرج مساعد ناهد جرب منفذ 

موسيقي عمرو معروف، ديكور أحمد الفقي. 

  

المجتمع مشكلة 
تأليف  الثلج«  »مدينة  عرض  فيقدم  يرسي  هاين  املخرج  أما 

ووسط  غرب  إقليم  املحلة  غزل  لنادي مرسح  محمود جامل 

الدلتا، وعن تفاصيل التجربة، قال: تدور أحداث العرض حول 

اإلنسان الذي أصبح ال يتحرك إال باألوامر وينتظر من يجرده 

من كل مشاعره وأحاسيسه، وعندما تأيت إليه الفرصة ال ينظر 

إليها حتى ينفد الوقت ويصبح لعبه مرة أخرى. 

معالجة  هو  النص  محتوى  قال:  للنص،  اختياره  أسباب  وعن 

القدمية  وال��ع��ادات  ال��ح��ايل  ال��وق��ت  يف  املجتمع  مشكلة 

الرشقي،  مجتمعنا  عىل  سيطرت  التي  الشعبيه  واملوروثات 

إىل  تحتاج  فالفرصة  لنا،  وفائدتها  صحتها  يف  نفكر  ال  والتي 

فهم، فمن منا مستعد ألن يسعى لفرصته. 

فأشار يرسي  تجربته،  واجهته يف  التي  املعوقات  أبرز  أما عن 

إىل أن أبرز املعوقات تتمثل يف التشديدات األمنية عىل اختيار 

داخل  العسكرية  املالبس  باستخدام  السامح  وعدم  النصوص 

مواعيد  تناسب  ال  التي  الختامي  املهرجان  ومواعيد  العرض 

جامعات  طلبة  منهم  الذين  باملمثلني،  الخاصة  االمتحانات 

باإلنتاج  الخاص  املبلغ  أن  إىل  باإلضافة  عامة،  ثانوية  وطلبة 

قليل جدا مقارنة بارتفاع أسعار الخامات يف الوقت الحايل. 

كذلك أصبحت متعة مشاهدة العرض قارصة عىل يوم العرض 

فقط، عىل الرغم من بذل مجهود خالل شهور كثرية من أجل 

إخراج عمل فني مرشف وممتع. 

وأخريا، أتوقع أن يكون املهرجان قويا وأن تقدم جميع الفرق 

عروضا مرشفة حتى تكون املنافسة قوية. 

رشيف,  إميان  الخويل،  محمد  بطولة  الثلج«  »مدينة  عرض 

رانيا حداد،  املزين، ديكور  محمد إسامعيل, أمين عيد, أحمد 

إبراهيم  حريك  وتعبري  موسيقى  كوستا،  مينا  ديكور,  تنفيذ 

الطنطاوي، مكياج ندى مصطفى، مالبس محمد فتوح. 

إقليم غرب  األنفويش  نادى مرسح  فرقة  املخرج أرشف عىل   

ووسط الدلتا قال:أقدم تجربة »أبوكاليبس »من تأليفي وتدور 

أحداث العرض حول أننا مجتمع أصبح يفقد إنسانيته بشكل 

تدريجي. 

التي واجهته قال: كانت أبرز املعوقات  وعن أبرز الصعوبات 

عىل  ألنها  خصوصا  كبري،  بشكل  مرهقة  كانت  التدريبات  أن 

الفكرة  أحب  العمل  فريق  ولكن  وميكانيزم  حيوانية  أشكال 

بشكل كبري. 

وعن رؤيته التي يقدمها من خالل العرض، قال: أوضح مدى 

خالل  من  ملعناها  اإلنسانية  وفقدان  الحايل  الوضع  بشاعة 

تعامالتنا وحياتنا. 

مشكالت  وجود  عدم  أمتنى  قال:  للمهرجان،  أمنياته  وعن 

وأن  تنظيمية  مشكالت  أو  وتجهيزاته,  باملرسح  خاصة  تقنية 

قوية وعروضا  وأتوقع دورة  أكرب.  بشكل  قوية  الدعاية  تكون 

ممتعة ومنافسة الفائز فيها هو الجمهور. 

فوزي،  يارس  املوىل،  عبد  سارة  بهجت،  محمد  بطولة  العرض 

عمر السيد، سيف محمد، ديكور أحمد جمعة، إضاءة أحمد 

طارق. 

أما أحمد حزين مخرج عرض »الخنزير« لنادي مرسح ثقافة 

ماجد  تأليف  من  سيناء،  وشامل  القناة  إقليم  اإلسامعيلية 

عبد الرازق، فقال إن من أسباب اختياره للنص هو أنه يشبه 

الظروف العامة املحيطة يف الوقت الحايل، ولذلك شعرت أنه 

حول  أحداثه  تدور  فالنص  الجامهري،  إىل  كبري  بشكل  قريب 

الظروف  بعض  له  وتحدث  ويعمل  متزوجا  كان  عادي  رجل 

فرتكته  عقب  عىل  رأسا  وتقلبها  حياته  تغري  التي  االقتصادية 

آخر  يدخل  ميوت  وعندما  القاممة،  وسط  ويعيش  زوجته، 

لتكرار املأساة. وتابع: رؤيتي الخاصة التي أطرحها يف العرض 

ديكور  بعمل  قمت  وقد  فارغة،  أصبحت  عقولنا  أن  هي 

واقعي للحالة املعروضة، وذلك فيام يخص مكان املعيشة. 

أما عن أبرز املعوقات التي صادفت التجربة، أشار حزين إىل 

اإلضاءة  معدات  عدا  فيام  تذكر،  صعوبات  أي  يواجه  مل  أنه 

الحلول  ببعض  التعامل  استطاع  ولكنه  كافية  تكن  مل  التي 

البديلة. 

وعن توقعاته للمهرجان يف دورته 28، أضاف: نوادي املرسح 

هو أحد أهم وأقوى املهرجانات، وأمتنى أن يستمر بنفس هذا 

املستوى. 

شوقي،  الرحمن  عبد  ط���ارق,  ع��الء  بطولة  »الخنزير« 

استعراضات كريم جودة فاطمة مصطفى. 

 

جديدة فكرة 
أما املخرج أحمد حسني فيقدم عرض »ثائر عىل رسير العزلة« 

جنوب  إلقليم  التابع  قنا  مرسح  لنادي  سمري  أحمد  تأليف 

تساؤال وهو:  يطرح  العرض  أن  العرض  الصعيد، وذكر مخرج 

هل من حق املؤلف أو الكاتب أو اإلنسان املفكر أن يصمت 

وينعزل عن العامل ويغلق الباب عىل نفسه يف لحظات اليأس، 

الصفوف األوىل.. وعن أسباب  أم عليه املواجهة واملجابهة يف 

فكرة  يقدم  أنه  النص  يف  جذبني  ما  أضاف:  للنص،  انجذابه 

مصطفى حسان

غادة أحمد

هاىن يرسى

محمد حداد
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فكر  فيها  ويحرتم  وممتعة  شيقة  بطريقة  ويطرحها  جديدة 

القارئ. 

رؤيته  النص  خالل  من  يربز  أنه  أحمد حسني  املخرج  وأوضح 

عن  تبحث  التي  آدم  شخصية  خالل  من  تتضح  التي  الخاص 

مبواجهة  نفسيا  عنها  ويبحث  الحياة  مناحي  كافة  يف  الحرية 

العواقب. 

تابع  التجربة،  تقديم  يف  صادفته  التي  املعوقات  أبرز  وعن 

حسني قائال: كانت أبرز املعوقات عدم توافر أماكن للربوفات.. 

وأمتنى النجاح للمهرجان بشكل عام وأن ينال عريض اإلعجاب 

والتوفيق بشكل خاص، وأمتنى من القامئني عىل املهرجان إبراز 

املواهب الشابة. 

»ثائر عىل رسير العزلة« بطولة محمد عبد الرحمن, آية أرشف، 

محمود عبد العزيز، أحمد يوسف، ديكور أمرية كامل موسيقى 

أسامة زيك، إضاءة فاتن محمود.  

عرض »فاكهة الخريف« يقدمه نادي مرسح شبني الكوم إقليم 

عن  قال  الذي  نبيل  عمر  وإخراج  تأليف  الدلتا،  ووسط  غرب 

عن  أعرب  أن  األسهل  من  رأيت  تأليفه:  من  نص  اختيار  سبب 

أما  املناسب يل.  الخاصة وتساؤاليت ومخاويف وبالشكل  أفكاري 

ويجعل  عدة  تساؤالت  يطرح  فالعرض  اإلخراجية،  رؤيتي  عن 

املشاهد يطرح بعد مشاهدته للعرض عدة تساؤالت، والعرض 

بعدم  فاإلنسان كلام شعر  الراحة،  يطرح حالة عامة من عدم 

الراحة طرح الكثري من التساؤالت.

بعينها،  توقعات  لدي  فليس  للمهرجان  توقعايت  يخص  وفيام 

فإذا كنا نقيم مهرجانا ما فالتقييم يخضع إىل جودة العروض 

واإلقبال الجامهريي ومستوى الدعاية. وأمتنى أن يكون جيدا 

بشكل  املنافسة  يرثي  ما  وهو  عنارص،  الثالثة  مستوى  عىل 

كبري، باإلضافة إىل وجود نوع من االستفادة وتبادل الخربات. 

وتأخر  الروتني  فهي  صادفتني،  التي  املعوقات  أبرز  عن  أما 

الختامي،  واملهرجان  اإلقليمي  املهرجان  يخص  فيام  املواعيد 

فنحن نعمل خالل فرتة طويلة وهو ما يجعلني أقوم بتجديد 

حامس فريق العمل عدة مرات، باإلضافة إىل ضعف امليزانية. 

محمد  سهيلة  الكاشف،  عالء  قناوي،  عمرو  بطولة  العرض 

الله،  عبد  دينا  املشد،  أسامة  عياد،  نورا  نسيم،  هاين  األنور، 

معتصم  مرعي،  يارس  أحمد،  زياد  أنور،  بويس  الفقي،  فاطمة 

إبراهيم  إض��اءة  خطاب،  محمد  محمود،  عمرو  الطحان، 

حسن، مكياج مينا منصور، إعداد موسيقي عمر نبيل، تنفيذ 

إدارة مرسحية  الكاشف،  ريهام  وإكسسورات  ومالبس  ديكور 

إسامعيل محمود ومحمد بدر الدين، مخرج منفذ سها العريب.

 

مختلفة نظر  بوجهة  المرأة  ضد  العنف   
كامل  غادة  املخرجة  تقدمه  حرير«  ستايرة  »شباكنا  عرض 

تأليف  الدلتا،  ووسط  غرب  إقليم  الشاطبي  مرسح  لنادي 

وحفيدتها  وابنتيها  أم  عن  أحداثه  وت��دور  ف��اروق،  م��روة 

وفاته  خرب  األم  وأخفت  األب  تويف  حيث  البنتني،  إحدى  من 

الخوف  حيث  اجتامعي،  إسقاط  يف  الشباك  عليهم  فأغلقت 

الزائد الذي يولد االنفجار. 

األسلوب  تعتمد عىل  أنها  العرض  أشارت غادة كامل مخرجة 

املمثلني  بني  الرابع  حاجز  كرس  حيث  اإلخ��راج،  يف  الربيختي 

والجمهور. 

فكرة  من  يتضمنه  ملا  أضافت:  للنص،  اختيارها  أسباب  وعن 

نظر  وجهة  من  القضية  يتناول  ولكنه  امل��رأة،  ضد  العنف 

نفسها.  ضد  العنف  متارس  من  هي  املرأة  أن  وهو  مختلفة، 

وعن املعوقات التي واجهت العرض، قالت: منها عدم انتظام 

مواعيد الربوفات يف القرص، ومتنت أن يتطور مهرجان نوادي 

يتم  املهرجانات وأن  بقية  باالهتامم مثل  املرسح وأن يحظى 

تحديد موعده مبكرا. واختتمت حديثها متوقعة دورة جيدة 

ومميزة. 

»شباكنا ستايرة حرير« بطولة والء حمزة, سارة إبراهيم, حنني 

منفذان  مخرجان  فيرش،  محمود  إضاءة  كامل،  غادة  فتحي, 

ريهام رجب وحسن أسامة، أداء حريك عبد الرحمن إبراهيم. 

مساران
فيام قال الناقد خالد رسالن مدير النوادي هذا املوسم: مضينا 

إلبراز  للشباب  فرصة  إعطاء  وهو  األول  املسار  مسارين،  يف 

مواهبهم والتعبري عن القضايا التي تشغلهم وذلك يف مختلف 

أما  وإضاءة.  وديكور  ومتثيال  وإخراجا  تأليفا  الفنية،  العنارص 

الذين  فنيا  املتميزين  املخرجني  احتضان  فهو  الثاين  املسار 

بنوادي  الختامية  املهرجانات  يف  ومميزة  ناجحة  أعامال  قدموا 

املرسح، باإلضافة إىل حصولهم عىل ورش متقدمة يف اإلخراج 

استكامال للورش التي أقيمت خالل العامني املاضيني، باإلضافة 

التي ستكون  املميزين  للمخرجني  إىل تخصيص رشيحة خاصة 

وسيكون  جنيه،   5000 وقيمتها  النوادي  رشيحة  من  أعىل 

يف  تعلموه  ما  خالله  من  سيطبقون  تخرج  م��رشوع  هناك 

اللجان،  مع  مناقشة  هناك  وستكون  بها،  شاركوا  التي  الورش 

عىل أن يقوم كل مخرج بتقديم مرشوعه يف موقعه، ثم ستتم 

التصفيات ليشاركوا يف ملتقى شباب املخرجني الذي سيقام يف 

شهر رمضان املبارك. 

عرضا   350 العام  هذا  امل��رسح  لنوادي  تقدم  قائال:  وتابع 

عرضا   21 تصعيد  تم  ثم  بينها،  من  عرض   103 اختيار  تم 

للمهرجان الختامي، وأبرز الظواهر هذا العام ظاهرة التأليف 

تعتمد  املقدمة  املشاريع  أغلب  كانت  فقد  املعارص،  املحيل 

عىل التأليف املحيل، وهذا يعني أن املخرجني يحاولون تقديم 

صياغة تخص تجاربهم. 

احمد حسنيارشف عىل أحمد حزين
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صيديل  طبيب  الجندي،  عادل  دكتور  مع  البداية  يف  التقينا 

فقال:  الجندي،  محمود  الفنان  أخ  ابن  وهو  الفرقة،  وعضو 

كان  الفني  املستوى  فعىل  فريدة،  حالة  يعترب  الراحل  الفنان 

بداخله خربات كبرية حيث كان قارئا ومتابعا للفن الكالسييك 

ولديه  قلب،  ظهر  عن  ويحفظه  والسبعينات  الستينات  من 

للسرية  جدا  جيدا  قارئا  كان  العاملي.  للمرسح  رائعة  مكتبة 

النبوية والعصور التاريخية املختلفة، فكان يعمل عىل استلهام 

الدرامية كبرية  مادة تراثية للعمل عليها، كام كانت إمكانياته 

كتاباته  يف  هذا  ويظهر  ساحر  بأسلوب  الدراما  فيكتب  جدا 

لألعامل التي قدمها بالبحرية، فتجد بها سالسة وبساطة تعتمد 

للمقامات  ودراسته  املوسيقي  لحسه  باإلضافة  الكلمة،  عىل 

وأنواع اآلالت وكان يعزف العود والبيانو وكان عاشقا للكامن، 

ويعشق عبده داغر والشيخ محمد عمران واالبتهاالت الدينية 

ودامئا كان يستمع إليهام.

كأي  النجومية  غرته  شبابه  بداية  يف  فكان  الفنية،  رحلته  أما 

11 [ تحقيق]

يف لقاء مع الحبيب عيل الجفري وأثناء ذلك اتصل به بعض 

زمالئه أثناء سهرهم يف مكان ما كان يحبه ويسهر به معهم 

يتحدثوا  أن  دون  ليسمعهم  التليفون  خط  وفتحوا  قبل  من 

عاود  لكنه  الخط،  أغلقوا  ثم  الكيد  أو  له  اإلغراء  من  كنوع 

االتصال بهم وأدار صوت القرآن الكريم بسامعة التليفون يك 

يعرفهم أنه ال تراجع عن طريقه. كام أنه كان يرتدي الجلباب 

الذي  الطريق  عن  ويرتاجع  نفسه  تخونه  ال  حتى  باستمرار 

اختاره له الله.

حفل  ويف  املطامري،  أبو  ببلده  اهتاممه  بدأ  التوقيت  هذا  يف 

أنا أريد أن أمثل، فشعر  عيد األم جاءه طفل صغري قائال له 

إلقامته  بذرة  تلك  وكانت  فعال،  موهوب  الولد  أن  الجندي 

مرشوعه الكبري، الذي قال عنه إنه أقوى بكثري من فرق كبرية 

موجودة بالقاهرة بها نجوم ومحرتفون، من حيث املادة التي 

يقدمها وفطرة الشباب والرباءة وحب العمل وكل منهم يبذل 

يحرض  من  منهم  أن  لدرجة  العمل،  أجل  من  لديه  ما  كل 

نجم لكن الله أراد له الخري لطيبة قلبه وجامل روحه، فأراد 

الله عز وجل أن يستوقفه ويجذبه من أضواء النجومية التي 

انبهر بها واغرت بها، تلك كلامته واعرتافاته، فمثال ما حدث مع 

توقف  حيث  نجوميته  عز  يف  متويل  مصطفى  الراحل  الفنان 

الجندي تحت منزله ليطلب منه النزول ليذهبا إىل السهر يف 

بأن والده قد تويف، فصدم ومل  بابنه يخربه  مكان ما وفوجئ 

فاستوعب  منزله،  بأيام حدث حريق  نفسه، وبعدها  يتاملك 

رسالة الله له، بأن كل هذه النجومية وكل هذا زائل وأنه ال 

عالقته  بتحسني  يقوم  وأن  الله  مع  للحساب  يستعد  أن  بد 

وانقطع  التايل،  اليوم  العمرة يف  الله فذهب رسيعا ألداء  مع 

كان  نفسه  الوقت  يف  الله.  مع  عالقته  وأصلح  الدنيا  عن 

صديقا مقربا للحبيب عيل الجفري الذي أخذ بيده وأرشده، 

يف  عالمة  وهو  األعامل  رجل  الجندي  جامل  ألخيه  باإلضافة 

الدين، الذي ساعده يف التقرب من الله. وابتعد متاما عن كل 

بالهرم  أنني كنت مرة معه يف منزله  الله، لدرجة  ما يغضب 

المسرحية المطامري  أبو  فرقة  أعضاء 

الجندي محمود  الفنان  مؤسسها  ينعون 

قريبة  أصيلة  جادة  أدوار  بتقديم  المشاهد  يحرتم  الفنية  حياته  طوال  ظل  القلوب،  في  باٍق  فهو  مكتوبة،  كلمات  بمجرد  أرثيه  لن 
لصدقه  يؤديه  دور  أي  في  معه  تتعاطف  أن  إال  تملك  ال  المقرب،  صديقك  أو  أخوك  أنه  تشاهده  وأنت  لتشعر  حىت  روحه،  من 
السنوات  في  نفسه  وهب  الجميل،  الفن  زمن  من  كزنا  الجندي  محمود  الحاج  كان  ولجمهوره.  ولفنه  لذاته  واحرتامه  الفين 
عن  بحث  دون  للجذور  العودة  مشروع  فأقام  والتطرف،  االنحراف  من  الشباب  وحماية  وتثقيفهم  بلده  أهل  لخدمة  األخرية 
نكتب  كي  المسرحية  المطامري  أبو  فرقة  أعضاء  بينهم  حياته  اختتم  بمن  التقينا  لذا  الله.  لوجه  خالصا  عمله  كان  نجومية،  أو  شهرة 
أصيل. فنان  لكل  نموذجا  ليكون  فأحبوه،  أحبهم  لفنان  شهاداتهم 

أحمد محمد الرشيف
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يف العام املايض حرض املسئولون وتم اعتامد الفرقة وهيكلتها 

رسميا وتم تسميتها فرقة الجندي املرسحية وتم الحصول عىل 

تخصيص بالتعاون مع محافظة البحرية ورئاسة الوزراء ملساحة 

1200 مرت مربع يف موقع متميز بأبو املطامري لبناء قرص ثقافة 

يف  وهو  منه  أدوار  ثالثة  بناء  وتم  اإلنشاء  تحت  وهو  بها، 

مرحلة التشطيب اآلن، منها دور عبارة عن قاعة مرسح كبرية، 

والدور الثاين جالريي ودار ثقافية للطفل، والدور الثالث دور 

فندقي. ومل يسعفه العمر الفتتاحه.

قدمنا من قبل مرسحية )اليل بنى مرص( يف توقيت حفر قناة 

بها  متر  التي  الظروف  عن  معروف(  )اعملوا  عرض  السويس، 

العرض  البلد،  لبناء  الحاكم  مع  الشعب  تعاون  مرص ورضورة 

فكر  يواجه  مرض(  قلوبهم  )يف  بعد  يعرض  مل  الذي  األخري 

األزهر  يتبناه  الذي  الوسطي  الفكر  الداعيش ويدعم  اإلرهاب 

الرشيف. وسيعرض بإذن الله يوم 27 أبريل بأبو املطامري بعد 

أستطيع  التي  الخدمة  فإن  فنان  أنني  مبا  يل  فقال  مجال،  أي 

تقدميها ألهل بلدي هي الفن، واقرتح الفنان محمود الجندي 

أن نقوم بتكوين فرقة، بحيث نقوم بتجميع أكرب عدد ممكن 

يف  وبدأنا  محرتما.  فنا  تعليمهم  عىل  نعمل  ثم  الشباب،  من 

تكوين مدرسة الجندي املرسحية وهي قامئة عىل شيئني، أوال: 

تقديم فن محرتم يف وقت انترش فيه الفن الهابط بشكل كبري. 

اإلرهاب  مواجهة  مثل  الوطن،  تهم  موضوعات  اختيار  ثانيا: 

بالفكر، فبدأ يختار موضوعات بعناية ويقدمها  الهابط  والفن 

حيث  من  عام  كل  الخاصة  نفقته  عىل  مرسحيات  خالل  من 

العرض  عنارص  وكل  والفراشة  والصوت  واإلض��اءة  الديكور 

املرسحي. يف خالل تلك الفرتة كان يظن أنه سيجد اهتامما من 

سيتم  وأنه  مرص،  يف  والثقافة  املرسح  عن  واملسئولني  الدولة 

اعتامد الفرقة وتبني الدولة لها، وبالطبع نظرا ألحداث الثورة 

وما بعدها فلم يكن هناك استقرار يف الوضع الثقايف يف مرص. 

إن مل يوجد خشبة  ليوضع عىل خشبة املرسح،  صالون منزله 

لصنع  كبرية  بأعداد  البلدي  الكنب  يحرضون  كانوا  مرسح 

املتفرجني  عدد  يصل  حيث  الكبرية  الساحة  يف  مرسح  خشبة 

ألكرث من خمسة آالف متفرج، وكان ميثل العروض من بطولته 

قام  املحرتفني  مع  بالقاهرة  قدمها  التي  العروض  كل  فكانت 

غري  جامهرييا  نجاحا  والق��ت  الهواة  مع  بالبحرية  بإعادتها 

مسبوق.

واتفق  الثقافة  قصور  لهيئة  تابعة  صغرية  مكتبة  توجد  كانت 

الحاج محمود الجندي مع الراحل د. سيد خطاب حينام كان 

لها  ميزانية  اعتامد  وتم  تطويرها،  عىل  حينها،  للهيئة  رئيسا 

وصلت إىل نصف مليون جنيه حتى صارت املكتبة قاعة كبرية 

محمود  ساهم  حيث  التكييف  وأجهزة  اإلضاءة  لها  وأضيفت 

الجندي يف التكاليف، حتى صارت بيت ثقافة وكان ذلك نحو 

نحو  أرض  قطعة  تخصيص  عىل  عمل  ذلك  بعد   .2003 سنة 

أن  يأمل  وكان  مرت   3000 مساحتها  حديقة  أصل  من   1200

تم  الذي  ثقافة  بالكامل، إلنشاء مرشوع قرص  األرض  تخصص 

الثقافة  االتفاق مع وزيرة  التشطيبات، وتم  بناؤه وما زال يف 

ومل  املطامري،  بأبو  الجندي  محمود  ثقافة  قرص  تسميته  عىل 

يكن يهتم بهذه التسمية ولكن كان اهتاممه األسايس بكيفية 

استفادة الناس من املرشوع الثقايف.

بدأ الجندي مرشوع العودة للجذور، الذي تكمن فكرته يف أن 

كل نجم يف مجال معني عليه العودة إىل بلده لتعليم وإفادة 

الفنان  أو  النيابة  وكيل  أو  الطبيب  مثل  مجاله  يف  بلده  أهل 

املوهوبني  لتعليم  وهكذا،  والشعراء..  والكتاب  املهندس  أو 

الجندي ورشة متثيل لزرع  الحاج محمود  فأقام  ومساعدتهم. 

القيم واألخالق يف نفوس الشباب عىل مدار تسعة عرش عاما 

منذ 2000 وحتى 2019. وتحمس معه الكثري من زمالئه نجوم 

وفاروق  الفيشاوي  فاروق  مثل  بالتجربة  انبهروا  الذين  الفن 

شارك  ال��ذي  العزيب  حسني  د.  الديكور  ومصمم  فلوكس، 

بالديكور، واملخرج محمد عمر الذي شارك بالعمل يف املرشوع 

ورشته  فتح  الذي  بدرخان  عيل  املخرج  وكذلك  مبجهوده، 

بالقاهرة مجانا ألبناء الفرقة، وأيضا زوجة املخرج محمد عمر 

فتحت ورشتها الفنية مجانا لهم.

كان الفنان الراحل يهتم بالقيم والرتبية، فمثال من يعرف أنه 

ال يطيع كالم أبيه ال يصعد عىل خشبة املرسح أو مثال أرمله 

تشتيك له أن ابنها ال يطيعها أو أنه مريض، فكان يتداخل مع 

مشكالت الناس ويعمل عىل حلها. وكان يحرض إىل أبو املطامري 

العمل  أو ضغوط  اإلرهاق  أو  مرضه  غمرة  أسبوعيا يف  يومني 

وال ينقطع أبدا مهام كانت ظروفه.

فلم  واملشكالت،  الضغينة  عن  وبعده  للخري  لحبه  باإلضافة 

يكن يجرح أحدا حتى لو أخطأ أمامه، حتى املمثل إذا أخطأ 

ال يقول له أنت فاشل أو يحرجه، بل يحاول معه مرة وأخرى.

وليس  الجندي  محمود  بالحاج  يعرفونه  هنا  الجميع  كان 

الناس والجميع  الجندي حيث كان بسيطا مع  الفنان محمود 

يحل  وكان  للعشاء،  أو  للغذاء  دعوته  عىل  ويرصون  يحبونه 

متفردة  تجربة  فكان  أبنائهم،  ومشكالت  البلد  أهل  مشكالت 

منذ أن ذهب للعمرة وعاد إىل الله فكان يعمل بصدق ليس 

رغبة يف شهرة أو كلامت شكر أو حديث عنه قائال )مش عايز 

حد يكتب عني يف جرائد( وكانت آخر كلامته يف مرضه األخري 

)أنا خايف ربنا مايكونش قبل توبتي(.
الجذور إلى  العودة 

الفنان  حدثنا  املرسحي  والعرض  امل��رشوع  تفاصيل  وع��ن 

بدأنا  قائال:  الفرقة،  لعروض  املنفذ  املخرج  عوف،  أبو  أحمد 

بدأت  التي  الجندي  محمود  الراحل  الفنان  مع  الفرقة  هذه 

الجذور(  إىل  )العودة  مبرشوعه  عاما  عرش  أربعة  منذ  فكرتها 

أعالم  من  علم  أو  مشهور  شخص  كل  أن  عن  عبارة  وهو 

مرص يف أي مجال يعود إىل بلده وأصله ليخدم أهل بلده يف 

أو  طب  أو  رياضة  أو  فن  التخصص،  كان  أيا  تخصصه  مجال 

الوعي  لنشر  أقام فرقة وورشة مسرحية 
المحرتم الجاد  الثقافي والفن 

الناس التعامل والتسامح مع  تعلمنا منه 
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أن تأجل عرضه فجأة من قبل يف ليلة العرض املحددة لظروف 

ما  برصف  الجندي  محمود  الراحل  الفنان  قام  أن  بعد  أمنية 

العرض  لتجهيز  الخاص  ماله  من  جنيه  ألف  مائة  عىل  يزيد 

والصوت  اإلضاءة  وأجهزة  والفراشة  املرسح  خشبة  حيث  من 

املخصصة  امليزانية  جنيه  ألف  العرشين  بخالف  هذا  وخالفه، 

ألحان  من  العرض. وهي  إلنتاج  الثقافة  قصور  هيئة  قبل  من 

إهداء  ألغنية  باإلضافة  الجندي  محمود  وغناء  الوسيمي  منري 

من املطرب لطفي بوشناق.
والحياة الفن  في  دروس 

فكان  املرسحية،  الجندي  فرقة  مدير  مهران،  أحمد  الفنان  أما 

وصفه  عن  الكلامت  تعجز  يقول:  حيث  شجون  ذا  حديثه 

فنان  كعالقة  بنا  عالقته  تكن  مل  فنانا.  يكون  أن  قبل  كإنسان 

األخالق  فينا  يزرع  كان  بأبنائه  أب  عالقة  كانت  بل  مبحبيه 

التعامل مع املجتمع والناس. وضع  واألدب واالحرتام. وكيفية 

املطامري.  أبو  مبدينة  االجتامعية  للحياة  إضافة  للفريق.  أسسا 

ترفض طلبا ألي شخص،  الناس، ال  والتواصل مع  الخري  أفعال 

ال تتجهم يف وجه أحد. كل هذا كان يعلمه لنا رغم أننا كبار 

يف السن. أذكر آخر موقف حدث بيني وبينه قبل وفاته بيوم 

واحد باملستشفى حيث كنت معه ومعي األستاذ أحمد عوف 

الفرحة  وجهه  عىل  شاهدنا  رآنا  أن  ومبجرد  املنفذ  املخرج 

احتفال  أعمل  نفيس  كان  )أنا  يل  قال  حيث  املصطنعة،  غري 

الله  )بإذن  قائال  عليه  فرددت  كلها(.  املطامري  أبو  يفرح  كبري 

كام  واالحتفال  العرض  وتقدم  الله  بسالمة  وتقوم  هاتخف 

فكانت  اليل جاي(،  ويعينكم عىل  يقويكم  )ربنا  فقال  تريد(. 

تلك آخر جملة قالها لنا.

أدير  كيف  فعلمني  الفني،  املستوى  عىل  الكثري  منه  تعلمت 

خارجها  أو  الفرقة  بداخل  كبريا  موقفا  أعالج  وكيف  فريقا 

وكيف أتحكم يف أعصايب وكيف أحلل الشخصيات التي أتعامل 

قبل  الحياة  يف  دروسا  يعطينا  محمود  األستاذ  فكان  معها، 

الفن، وكان هناك الكثري من املواقف بيننا وبينه يف السنوات 

االنتامء  للوطن وحب  االنتامء  فينا حب  يزرع  فكان  املاضية 

أن  بدون  تعطي  وكيف  مقابل  بدون  تحب  وكيف  للفرقة 

تأخذ.

أن  وأود  مواقف.  أو  مشكالت  أي  عالج  كيفية  يعلمنا  كان 

كلفنا  لو  حتى  لآلخر  حلمك  سنكمل  أننا  رسالة  له  أرسل 

الجندي  محمود  األستاذ  حلم  لو  نفيس  عن  فأنا  حياتنا، 

سيكلفني حيايت فأنا مستعد للتربع بها من أجله.

النجم  عن  العام،  لهذا  العرض  بطلة  شبل،  سارة  تتحدث  ثم 

وهو  بالفرقة  ملشاركتي  األول  العام  هو  هذا  قائلة:  الراحل 

أبا  العظيم، كان  الفنان  بفرقة  أكون عضوا  أن  رشف كبري يل، 

معي  يتعامل  كان  كبرية،  عائلة  له  بالنسبة  وكنا  لنا  بالنسبة 

إنني موهوبة  قائال عني  دامئا  احرتام وطيبة ويشجعني  بكل 

يل  ويرشحه  ال��دور  عن  يحدثني  كان  ما  وع��ادة  ومتميزة، 

أن  البداية  كانت  بجدية،  الدور  أؤدي  ألن  يب  ثقته  ومؤكدا 

أكن  ومل  ملقابلته  حرضت  معه،  العمل  الزمالء  عيل  عرض 

أجلس  الوقت  طوال  وكنت  فعال،  معه  سأعمل  أنني  أتخيل 

مرة  ألول  رآين  وعندما  العمل،  أثناء  وأراه  ألسمعه  فقط 

مني  وطلب  فيه  يل  رؤيته  مؤكدا  بالدور  وأسكنني  شجعني 

االجتهاد بالدور وهو دور األم، ولألسف مل أجلس معه كثريا 

كان  الحقيقة  ويف  هناك،  زرته  وقد  املستشفى  دخل  فرسيعا 

أبا لنا جميعا. وأمتنى أن  طيب القلب بال حدود، فكان فعال 

أكون عىل قدر املسئولية وأن أجيد أداء الدور الذي اختاره يل 

عليه رحمة الله.
والتسامح الطيبة  المعاملة 

شهادة  بالفرقة،  املمثل  رشاقي،  نارص  الفنان  كلامت  وتحمل 

رمز  الجندي  محمود  الحاج  فيقول:  الراحل  للفنان  إنسانية 

للتفاين حيث أفنى حياته ونفسه لآلخرين، فهو منذ أكرث من 

دامئا  فكانت  بلده  ألهل  يعيش  كان  األخرية  عاما  عرش  اثني 

أي  يتجه  أال  نفيس  بلدي،  ألهل  حاجة  أعمل  )نفيس  كلامته 

شاب ألي اتجاه غري سوي، وأن يتجه الشباب للثقافة، بعيدا 

يتعامل  كان  وغريها(،  واملخدرات  املرفوضة  السلوكيات  عن 

مع من يشذ عن القاعدة بأن يحاسبه حساب األب البنه، ال 

يذبحه ولكن يهمله حتى يعود فيعتذر فيعيده إىل املجموع 

مرة أخرى، كان حلم عمره أن يقيم قرص ثقافة متكامل بأبو 

أو  التمثيل  يجيدون  الجميع  يكون  أن  فليس رشطا  املطامري، 

أخرى  وأنشطة  مكتبة  عىل  يحتوي  فالقرص  املرسحي،  العمل 

عمر  مقتبل  يف  والشباب  الجميع  ستفيد  امل��رسح  خالف 

املراهقة، فهو بهذا حمى الشباب من االنحراف ومن املقاهي. 

أما معاملته معنا فنيا، فهو كان نجام ساطعا ومل يكن ينتظر 

أن يكتسب شهرة أو نجومية من بيننا، فكانت أخالقه جميلة 

والرشير،  الطيب  الناس،  جميع  مع  التعامل  كيفية  يعلمنا 

فمن  تضايقه،  أو  معاملته  تسيئ  ال  عليك  يحقد  من  حتى 

يكرهك ال تسبه وال تتشابك معه، حتى لو كان شخصا ينفي 

مثال خطأ  ارتكبت  ولو  بفنك.  عليه  ترد  أن  عليك  فنك،  عنك 

أمام  يل  قل  له  فأقول  وبينه  بيني  امللحوظة  يعطيني  ما، 

الناس، فيقول يل ال يصح أن أقلل منك أمام الناس.

كنت أشعر بوجودي وفني كممثل يف وجوده، فأشعر بكياين 

وهو  الجميلة  وابتسامته  منه  اإلعجاب  ونظرة  محبته  من 

الله سأبذل كل ما يف وسعي  التمثيل. وبإذن  أثناء  يشاهدين 

لخروج آخر أعامل الحاج محمود للنور.
والتحدي اإلرادة  مثال 

بالفرقة،  املمثل  حسن،  إبراهيم  الفنان  الحديث  يكمل  ثم 

يل  يشء  كل  هو  واألب  األخ  الجندي  محمود  الفنان  قائال: 

عن  التعبري  كلامت  أي  تستطيع  ال  املطامري،  أبو  أهل  ولكل 

كم الحزن واألمل الذي أعانيه بعد فقدان أب حنون. والراحل 

والتحدي  اإلرادة  يف  لنا  مثل  أعظم  رضب  الجندي  محمود 

من  السفر  عناء  يتحمل  وك��ان  الحلم،  لتحقيق  والسعي 

أشياء  ويعرفنا  يعلمنا  أن  أجل  من  املطامري  أبو  إىل  القاهرة 

بداية  يف  فهو  الحياة،  أو  الفن  يف  سواء  عنها  نغفل  كثرية 

عليها  الفرقة  بناء  سيتم  أساسيات  لنا  رشح  الفرقة  تأسيس 

واالجتهاد  واإلخ��الص  الوطن  وحب  الجامعي  العمل  وهي 

أو غريه. األستاذ محمود كان  أكان مرسحا  يف أي عمل سواء 

كالمه دامئا لنا: أحبوا أبو املطامري وأحبوا بلدكم وأحبوا مرص، 

وأخصلوا يف عملكم ستنجحون، ال تنتظروا األجر الدنيوي، بل 

يرضب  أن  يشء  كل  يف  يحب  كان  الله.  من  الثواب  انتظروا 

متدينا  وكان  موقف.  كل  يف  الكريم  القرآن  من  بآيات  املثل 

ومحبا لجميع الناس.

عندما بدأت العمل معه مل أكن أفهم املرسح جيدا، فسألني 

والفن  املرسح  إن  وقال يل  أنا حزين ألن دوري صغري؟  ملاذا 

دورك،  حجم  صغر  يف  تفكر  فال  بالكيف،  ولكن  بالكم  ليس 

حتى  نجام،  ستصبح  جيدا  وأديته  دورك  أحببت  لو  فأنت 

فإن  حالته،  وتعيش  بالدور  ترىض  أن  املهم  صغريا،  كان  لو 

مع  عالمة  سترتك  حتام  دورك  وأجدت  الحالة  مع  تعايشت 

الناس، فال أحد يبدأ كبريا.

منا  أحد  فلو وجد  الناس  ينصح  كان  الخاصة  الحياة  يف  وهو 

أنا،  أغضبتني  بل  أباك  تغضب  مل  أنت  له  يقول  أباه  أغضب 

وكان دامئا ال يشعرنا أننا مجرد فرقة بل أبناؤه.

وأود أن أضيف أننا لدينا قرص ثقافة أبو املطامري وتم االنتهاء 

من إنشاء الخرسانة والطوب لكنه منذ عام توقف العمل به 

االهتامم  فنتمنى  املسئولني مبتابعته،  أحد من  يهتم  فال  متاما 

لنرش  املطامري  أبو  لشباب  منارة  سيكون  ألنه  منه  باالنتهاء 

الوعي بينهم وتكوين مواطن صالح بقراءة كتاب أو مامرسة 

املطامري  أبو  عىل  بالفائدة  يعود  فهذا  ثقايف،  أو  فني  نشاط 

والبحرية بل ومرص كلها فهو يعترب طفرة ثقافية ألبو املطامري 

والبحرية.

المطامري منذ عام  أبو  وهب حياته ألهالي 
2000 وحىت وفاته

يطالبون  ثقافة واألهالي  إنشاء قصر  نجح في 
باالنتهاء منه وافتتاحه
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14]حوار

من  ننطلق  لكننا  أداء،  هو  ما  كل  نعلمهم  أن  ميكننا  وال  ندعي  ال  ونحن 
سرتاسربج«  و»يل  »ستانسالفسيك«  عن  املنهج  من  متتد  منهجية  مرجعيات 
مع  نسبًيا  وتتعمق  آرتو  أنطوان  من  وتستفيد  و»مايزنر«،  و»أوتا هدجني« 
املقدم  البحثي  والجهد  باربا،  يوجينو  أساليب  مع  وتتطور  جروتوفسيك، 
بها،  قمت  دراس��ات  عىل  اشتمل  جهد  هو  املدرسة  منهجية  صناعة  يف 
واستكملت النواقص املتعددة من جهد كبري قدمه محمد الهجريس املدرس 
قيام  اعتربه حجر أساس يف  الذي  للفنون املرسحية،  العايل  باملعهد  املساعد 
املدرسة، كذلك لدينا حجر أساس آخر عرب ما يقدمه الدكتور محمد حسني 
من خربة كبرية يف تدريب أصوات املتدربني، فضال عن الفنان الشاب سمري 
أساسيون،  مدربون  هؤالء  كل  والرقص،  الجسدي  للتعبري  مدرًبا  نرصي 
برنامج  استكامل  يف  ليساهموا  الزائرين  املدربني  من  عددا  إليهم  وأضفنا 
الدراما  أشكال  لرشح  ضيف  الله  عبد  والكاتب  املخرج  فمنهم  املدرسة، 
رشوحات  يقدم  الذي  الله  عبد  السميع  عبد  والكاتب  واملخرج  وتطورها، 
تقدم  أمني  نورا  املرسح  وفنانة  وأشكالها،  الدرامية  الشخصية  عن  عملية 
رشحا وتدريبا عن املرسح املجتمعي واملرسح التفاعيل، والفنان محمد فؤاد 
الجسد  إمكانيات  واستكشاف  املعارص  الرقص  أشكال من  يعمل عىل  الذي 
يف التعبري عن الذات والتفاعل مع مشتمالت محيط الجسد معنويا وماديا، 
واملخرج والحكاء محمد عبد الفتاح )الشهري بكاالباال( ليقوم بالتدريب عىل 

أساليب وتقنيات الحيك.

وتعليمية  تدريبية  خدمة  توفري  عىل  يعمل  األداء  فنون  ملامرسات  مخترب 
الرسمية، مبا يفتح آفاق أكرث رحابة  التعليمية  يف فنون األداء، خارج األطر 
لفنون األداء، ويسمح بتوليد تصورات إبداعية ثرية يف التنوع وخالقة ضمن 
لفنون  الولوج  سبل  توفري  عىل  ضمنًيا  يحرص  استكشايف  وبحثي  فني  نهج 
أن نصنع رشاكات  القادمة يف ٢٠٢٠  املرحلة  ونأمل يف  بها،  واالرتقاء  األداء 
أوسع مع جهات مختلفة لتوفري سبل دعم مايل وتدريبي إضايف يف مجاالت 
األداء مثل: تصميم اإلضاءة، والسينوجرافيا، وتصميم  صناعة عروض فنون 

الصوت.
عليها؟ التدريب  يتم  اليت  األداء  فنون  أنواع  ما   -  

كلنا يف العموم لدينا تصور ضمني عن ما هو املرسح وما هو فن التمثيل، 
األداء،  فنون  ما معنى  كاٍف عن  تصور  لديهم  ليس  رمبا  الناس  لكن عموم 
تصنع  التي  تلك  هي  األداء  فنون  أن  عىل  نتفق  أن  ميكننا  عموًما  ولكن 
تواصاًل حًيا – دون وسائط – بني فرد أو أكرث لديهم النية لتقديم فعل أو 
مؤدين،  نسميهم  وهؤالء  وأصواتهم  أجسادهم  مستخدمني  إبداعية  أفعال 
األفعال  هذه  يراقب  األفراد  من  تجمع  آخر  جانٍب  ومن  جانب،  من  هذا 
لتدريب  ننطلق  نحن  البسيط  التوصيف  هذا  من  املؤدون،  بها  يقوم  التي 
مؤدين عىل عدد من أساليب األداء سواء تلك التي يقومون فيها فقط بأداء 
أشكال من اإلبداع املتعلق بالغناء أو الرقص أو تقديم أنفسهم وحكاياتهم، 

فضال عن تنمية قدراتهم عىل أساليب التمثيل املتنوعة.

وال��ه��دف  ال��م��درس��ة  ف��ك��رة  ع���ن  ك��ل��م��ي  ال��ب��داي��ة  ف���ي   -  
منها؟

 2015 عام  نهاية  يف  والتنمية  والتدريب  للفنون  انعكاس  مؤسسة  دشنت 

 – جوته  معهد  من  بدعم  شهرين  مدته  كمرشوع  وبدأ  برفورم،  مرشوع 

ورش  عمل  عىل  قامئا  املرشوع  نشاط  يكون  أن  عىل  الرتكيز  وكان  ميونيخ، 

ومديري  الجدد  الناشطني  من  ملجموعة  الثقافية  اإلدارة  يف  تدريبية  عمل 

من  وتخرج  أداء،  فنون  فرق  لحساب  العاملني  أو  املستقلني  سواء  الفنون 

من  حملته  وما  املرحلة  تلك  نتائج  بسبب  متدربا،   ١٢ نحو  الورشة  هذه 

اإلدارة  يف  تدريب  أي  تواجه  سلبية  أهم  أن  رأينا  وسلبيات  إيجابيات 

لكن  املعلومات،  من  كبري  بقدر  رمبا  املتدرب  خروج  هو  عموما  الثقافية 

التدريب يعود من حيث بدأ مرة أخرى، وقليلون  ألن صلته تنقطع بجهة 

عام  مع  لذلك  أو مرشوعاتهم،  مبادراتهم  تحقيق  عىل  يتشجعون  من  هم 

٢٠١٦ كان لدينا تصور لتطوير املرشوع ليكون عىل مدار عام تقريبا، وأال 

مختلفة  سبل  تقديم  يف  نستمر  بل  التدريب،  بجهة  املتدرب  صلة  تنتهي 

يف  متدربني  كانوا  من  أو  للمتدربني  املبارش  والتقييم  العملية  املتابعة  من 

باألساس  فنانون  ألننا  للفنون  انعكاس  مؤسسة  يف  وعموما  الحني،  ذاك 

ولنا – كأفراد – خربات مختلفة وواسعة يف الفنون مل نغفل أن نحاول سد 

وطبعا  عموما،  األداء  فنون  مامرسات  من  كثري  يف  وجودها  نستشعر  ثغرة 

علينا  تشابهت  حيث  الفنون،  لهذه  الشاملة  الصيغة  بوصفه  املرسح  فن 

أسباب  باملثل  نستشعر  وهنا  والتمثيل؛  األداء  أساليب  وتنمطت  العروض، 

تنميط أساليب التفكري حتى عىل املستوى اإلداري والتنظيمي لفرق الفنون، 

التدريب  لتشمل  التدريبية  أنشطتنا  يف  نتوسع  أن  قررنا  املنطلق  هذا  من 

الحالية  عىل املامرسات اإلبداعية املتعلقة بفنون األداء، وذلك عرب املرحلة 

إنشاء  املدرسة  مهمة  لتكون  اسرتشادية؛  تأسيسية  كمرحلة  نضعها  التي 

أحمد أبو النصر أحد مؤسسي مدرسة »ِپرفورم« لفنون األداء:

الدعم المادي أهم التحديات اليت تواجه المدرسة

لتشمل  التدريبية  أنشطتنا  التوسع في  قررنا 
األداء بفنون  المتعلقة  اإلبداعية  الممارسات 

لفنون  ِپرفورم  مدرسة  ومدربي  مؤسسي  أحد  النصر  أبو  أحمد 
ومخرج  تشكيلي،  فنان  Perform Arts School؛،  األداء 
جامعة   - المسرح  قسم  اآلداب  كلية  من  تخرج  مسرحي، 
 ،1995 عام  منذ  كمحرتف  الفنون  ويمارس   - اإلسكندرية 
وإدارة  األدائية،  الفنون  مجاالت  في  ومحاضر  باحث  وهو 
في  الماجستري  درجة  على  حصل  الثقافية؛  والسياسات  الفنون 
المملكة  كامربيدج،   - راسكني  آنجليا  جامعة  من  المجال  هذا 
األداء  فن  مجاالت  في  األكاديمية  األبحاث  بعض  قدم  المتحدة، 
كما  الممثل،  للمؤدي/  السلوكية  بالثقافة  وارتباطه  المسرحي 
عن  فضال  والمسرحية،  التشكيلية  الفنية  األعمال  من  الكثري  قدم 
والسياسات  الفنون  إدارة  مجاالت  في  والمقاالت  األبحاث  بعض 
األداء  في  التدريبية  الورش  من  عدًدا  قدم  كما  الثقافية، 
زائر  ومدرب  محاضر  الثقافية،  اإلدارة  مجاالت  وفي  المسرحي، 
على  حصوله  عن  فضاًل  والخارج..  مصر  في  الجامعات  ببعض 
المتحدة  الواليات  من  كل  في  مسرحية  فرق  لدى  فنية  إقامات 
للحوار  جلسات  لحضور  دعوة  تلقى  ومؤخرا  المتحدة،  والمملكة 
شهر  منتصف  بألمانيا  هامبورج  في  اكستشانج  مهرجان  ضمن 
واستكشاف  المهرجان  تجربة  تقييم  في  للمشاركة  القادم  مايو 
المتوسط  جنوب  وفناني  وفرق  منظمات  بني  الفين  التعاون  أفق 
به  »مسرحنا«  التقت  باأللمانية،  المتحدثة  الدول  في  ونظرائهم 
األخرى. القضايا  من  والكثري  برفورم  مدرسة  حول  للحوار 

حوار: روفيدة خليفة
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[ 15حوار]

م��ن  ك����ل  اخ���ت���ي���ار  ع��ل��ي��ه��ا  ب���ن���اء  ي���ت���م  ال�����يت  ال���م���ع���اي���ر  م����ا   -  
المتدربني؟ اختيار  ولجان  والمتدربني  المدربني 

رفضهم  نخىش  وكنا  املدربني،  الختيار  منهجي  مؤرش  لدينا  كان  البداية  يف 
كنا  األويل  التخطيط  أثناء  ذلك  وعىل  تطوعية،  الحالية  الجهود  ألن  نظرا 
أننا فوجئنا بردود  الذين رمبا ال يقبلون مبا لدينا، إال  البدائل  نحاول إيجاد 
بالنسبة  أما  التطوع،  هذا  عىل  وافقوا  جميعا  بأنهم  اإليجابية،  الفعل 
عاما،   ٢٠ السن عن  يقل  أال  املعايري هي  من  عدًدا  فقد وضعنا  للمتدربني 
ما  أو  الثانوية  املرحلة  أتم  األقل  عىل  يكون  أن  عاًما،   ٤٠ عن  يزيد  وأال 
يعادلها من التعليم، ال يوجد أي رشط متعلق بالخربة يف مجال فنون األداء، 
االلتزام  إضافية،  ميزة  يعد  املشاركني  مجموعة  الخربات ضمن  تنوع  إن  إذ 
اخرتنا  متدربا   ١٣٥ من  أكرث  إلينا  وتقدم  التدريب،  برنامج  مواعيد  بكافة 
بصعوبة منهم ٢٠ متدربا ومتدربة، راعينا يف ذلك تنوع الخربات نوعًيا يف 
من خالل  ميارس  من  ومنهم  له خربات  من  فمنهم  وكمًيا  والفنون،  الحياة 
البدين  والشكل  النوع  يف  التوازن  راعينا  كام  مرة،  ألول  الفنون  املدرسة 
والصويت، وقام باالختيار لجنة مكونة من الفنانني محمد الهجريس، ومسعد 
اللجنة احتوت عىل اثنني من  سامل، باإلضافة إيلِّ، وهي كام نرى يف تشكيل 
خارجية،  كعني  ليعمل  التدريب  هيئة  خارج  من  لفنان  باإلضافة  املدربني 

ومحاولة منا إلضفاء القدر املمكن من الشفافية.
بعد  المتدربني  على  تعود  اليت  االستفادة  أوجه  ما   -  

تدريبهم؟ مدة  انتهاء 
من  الحياة  تجربة يف  التدريب  إىل  باإلضافة  نقدم  أننا  ذكرت  أن  كام سبق 
وثيقا  ارتباًطا  مرتبط  هو  نهج  من  نتبعه  فام  املجتمع،  ولخري  الفنون  أجل 
بالحياة واملجتمع والسلوك اإلنساين، فنحن ال نقوم برص عدد من التقنيات 
واألساليب – وال ننكر أن هذا مهم – لكننا نعمل عىل ما يتعدى ذلك نحو 
طرائق  ولدينا  القدرات،  وتطوير  تنمية  مع  جنب  إىل  جنًبا  الوعي  تنمية 
عىل  منها  االستفادات،  من  األشكال  تلك  لقياس  مؤرشات  تضع  مخصصة 
سبيل املثال؛ استبيانات لتقييم املدربني من قبل املتدربني والعكس كذلك، 
وتقارير شهرية، كل ذلك باإلضافة لعرض فني بنهاية برامج التدريب، هذا 
سيكون  بل  تسويقية!  ألغراض  مهارات  استعراض  مجرد  يكون  لن  العرض 
اإلبداع  فيه  مفرتض  عمال  بوصفه  الفني  النقد  ألشكال  يخضع  فنيا  عرضا 

للجمهور، وليس معرضا ألولياء األمور!
التجربة؟  تنفيذ  خ���ال  م��ش��ك��ات  أي  واج��ه��ت��ك��م  ه��ل   -  

الكتمالها؟ ينقصكم  الذي  وما 
معامري  فراغ  أو  عرض  دار  وجود  عدم  هي  التحديات  هذه  أهم  لعل 
تناولت  علمية  أبحاث  كمختصني  ولدينا  التدريب،  برامج  إلقامة  مرسحي 
الجيزويت  التحدي عرب رشيكنا – مركز  أننا تغلبنا عىل هذا  إال  هذا األمر، 
باإلسكندرية – الذي لديه مرسح )علبة إيطالية( متوسط الحجم. التحدي 
باع  لهم  متطوعني  مدربني  يف  املتمثلة  الخربات  هذه  استجالب  كان  األكرب 
التدريبي يف مرص وخارجها، وتغلبنا عىل ذلك، لكن يظل تحدي  العمل  يف 
فواتري  من  لالستهالك،  تتعرض  التدريب  أماكن  حيث  املايل،  الدعم  توفري 
خدمية، عاملة تستحق أن تعمل مبقابل إنساين، ونحتاج معدات، واملدربون 
قد يطرأ لديهم ما يشكل أولوية عن العمل معنا، أننا نستهدف أال نرهق 
املتدرب بأعباء مالية خاصة فمنهم من قد يكون شغوًفا بالفنون لكنه غري 

قادر عىل تحمل الكلفة الباهظة.
التجربة؟ لهذه  المستقبلية  طموحاتكم  ما   -  

نأمل أن تتوسع برامج التدريب وتتنوع لتكون يف العام القادم تسعة أشهر 
وليس أربعة فقط، ويكون التنوع ليشمل فروعا مختلفة من صناعة عرض 
وتصميم  والسينوجرافيا،  والصوت،  واإلضاءة،  اإلخراج،  مثل:  األداء،  فنون 
أن  وعىل  األداء،  فنون  لفرق  والتسويق  اإلنتاج،  وإدارة  واملاكياج،  املالبس، 
البعض، فاملتدرب يف أي  الربامج املستجدة متداخلة مع بعضها  تلك  تكون 
منها  بعضا  يحرضون  قد  املؤدون  بينام  إليه،  تقدم  ما  فقط  يحرض  برنامج 
صناعة  نستطيع   ٢٠٢٢ عام  يف  ورمبا  وهكذا،  األصيل،  لربنامجه  باإلضافة 
رشاكة كبرية مع أكادميية فنية متطورة يف أوروبا أو أمريكا، قد تبدو هذه 
التخطيط  عىل  أراهن  أنني  إال  للغاية،  وحاملة  املنال  بعيدة  كطموحات 
وتغريات  الجيزويت،  مع  القوية  ورشاكتنا  الرائع،  عملنا  وفريق  الجيد، 

دول  ضمن  إقليمًيا  مركزًا  نكون  بأن  نحلم  نحن  األفضل،  نحو  الواقع 
املتوسط وأوروبا وأفريقيا ملامرسات فنون األداء، وأظن بشكل شخيص أن 

اإلسكندرية جديرة باحتواء هذا املركز وتلك املكانة.
أه���م���ي���ة  ف����م����ا  ال����ث����ق����اف����ي����ة  اإلدارة  ف������ي  ت���خ���ص���ص���ت   -  

عليها؟ والتدريب  دراستها 
ما  فإذا  النجاح،  لقياس  معايري  تقدم  عموما  والعلمية  الجيدة  اإلدارة 
تحدثنا عن الثقافة – مبفهومها اإلبداعي فقط – فعلينا أن نعي أن البرتول 
ذات  هي  والزراعية،  والصناعية  الطبيعية  املوارد  وكل  واملنجنيز  والحديد 
من  املتحققة  العوائد  أن  إال  الكيل،  لالقتصاد  مضافة  وقيمة  ربحية  عوائد 
لكن  منخفضة،  تكون  قد  أو  فحسب،  عالية  ليست  الثقافية  الصناعات 
ال  ونفوذ  وقدرة  أثر  له  اإليجايب  النفوذ  وقدرتها عىل صناعة  الدائم  أثرها 
تستطيع أعتى القوى املادية تحقيقه، عىل عكس الصناعات الثقافية التي 
التبادل  وجودة  والصداقة  الندية  عىل  قائم  نفوذ  فهو  نفوذا  خلقت  وإن 
واحرتام التعددية والتنوع وشمول واستدامة التنمية ملا فيه صالح البرش يف 
كل األقاليم الجغرافية التي ننتمي إليها، من هذا املنطلق واإلدراك تكمن 
واستثامراته  وأحجامه  تنوعاته  بكافة  الثقايف  العمل  ومنو  استدامة  أهمية 
الثقافية  اإلدارة  بدراسة  قمت  لذلك  واالجتامعية،  الجاملية  قيمه  وحتى 

متخذا تخصص السياسات الثقافية.
م��ا  ث���ق���اف���ي  م�����ش�����روع  أي  ت���ن���ف���ي���ذ  ف�����ي  ال�����ب�����دء  ع���ن���د   -  
للمشروع  يكون  حىت  طرحها  يجب  ال��يت  األسئلة  هي 

منه؟ المرجو  الثقافي  المردود 
لنفرق مبدئًيا بني املامرسة اإلبداعية يف إطار عرض فني مثال، ولنطلق عليه 

الذي أفرتض أن  »نشاط« ضمن مرشوع، ومن جانب آخر املرشوع نفسه 

بطبيعته،  هو  ثقايف،  مرشوع  أي  أن  رأيي  ويف  ومامرسات،  أنشطة  يقدم 

عىل  نطلق  وعلميا  فشله،  أو  نجاحه  مؤرشات  منه  الغرض  ضمن  يطرح 

املنظمة الثقافية مصطلح املنظمة التي يقودها املحتوى، ذلك ألن املحتوى 

املنظمة،  عىل  »ثقافية«  صفة  يضفي  الذي  الوحيد  الحقيقي  املعرب  هو 

للمرشوع؟  نحتاج  أحتاج/  هل  األول،  السؤال  يكون  أن  ينبغي  وهكذا 

وملاذا؟ إذا أجبنا بشكل إيجايب عن هذين السؤالني، فلنتعرض إذن لألسئلة 

التالية ما هو التصور للمرشوع، رؤيته، رسالته، مهمته، أهدافه، أغراضه، 

القانونية  األطر  له؟ ما هي خطة املرشوع؟ ما هي  الحاكمة  القيم  عمره، 

للعمل وأشكال الرشاكات ذات الصلة؟ ما هي خطة املوارد؟ ما هو الهيكل 

التنظيمي وفريق اإلدارة؟ كيفية القيام بالتسويق دون اإلخالل باملحتوى؟ 

نظم  تعمل  وكيف  هي  ما  املنافسون؟  هم  ومن  املنافسة  ستكون  كيف 

ما هي  املايل؟  املخطط  ما هو  املرشوع؟  وتقييم سري عمل  ومراقبة  إدارة 

مبا  املالية  املعلومات  تداول  أشكال  هي  ما  التسعري؟  وفلسفة  امليزانية 

يحرتم الخصوصية وال يخل بالشفافية؟ ما هي خطط مواجهة املخاطر؟

الموجودة  الثقافية  المشاريع  تطوير  يمكننا  كيف   -  
فعليا؟

بأهمية  ومؤمنون  مخلصون  أناس  يبذلها  التي  الجهود  من  الكثري  هناك 

العمل الثقايف، وأنا أراهم مكافحني ومناضلني، حتى وإن افتقرت جهودهم 

عىل  ويحملون  مبدعون،  معظمهم  الثقافية،  اإلدارة  بعلم  الكايف  للوعي 

ال  تطورات  يحققون  أراهم  ذلك  كل  رغم  لهم،  تخلق  مل  مهام  كواهلهم 

ميكن إنكارها، لكنها لألسف نجاحات ترتبط بوجودهم يف مناصبهم، فإذا 

النظر  إعادة  يف  نبدأ  أن  علينا  النجاحات،  تلك  تراجعت  عنها  انرصفوا  ما 

أن  وأمل  كلًيا،  قواعد جديدة  ونبني  اإلبداعية،  الصناعات  من  أغراضنا  يف 

تتأسس هذه القواعد عىل إميان حقيقي بقيم التعددية اإلبداعية.

ما  رأيك  في  الثقافية  المشاريع  كأحد  المهرجانات   -  
ينقصها؟ الذي 

أراها  اآلن  أنني  إال  موضة،  املهرجانات  ظاهرة  أن  أرى  كنت  أعوام  منذ 

من  أساًسا  نعاين  إننا  جانبية،  أع��راض  من  لها  ما  رغم  صحية  ظاهرة 

كحل  أتت  فاملهرجانات  لذلك  امل��رسح،  ع��روض  عن  جامهريي  إحجام 

حيوي ومحوري للمساهمة يف خلق جمهور للمرسح، وهو ما تحقق ولو 

لتنظيم  العليا  الهيئة  أو  املجلس  إنشاء  فقرار  ذلك  بنسب ظاهرية، وعىل 

املوجودة  التعقيدات  لحزم  إضافة  وأراه  لدي  قبواًل  يلَق  مل  املهرجانات، 

حجمه  قياس  ميكن  األداء  لفنون  سوق  لدينا  ليس  عمليا  إن  إذ  بالفعل، 

أننا  املهرجانات كان ال بد من تركه طاملا  واحتامالت تطوره، وتعدد هذه 

الحر، وتظل اآلفة  السوق املفتوح واالقتصاد  العموم نتحدث عن نظم  يف 

املشرتكة بني الكثري من املهرجانات هي وضعها يف أطر »تنافسية«، وإدارتها 

مبنطق أطلق عليه »تعالوا نفرح العيال بجوايز، أهو يبقى أخدوا حاجة«! 

وبالتايل يفقد الناقد – مثاًل – دوره كُمنَّظر ومتسائل وباحث ومستكشف 

املدة  العرض  تعدى  هل  لرياقب  ساعة  يلبس  حكم  إىل  وناصح،  وراصد 

الالئحية أم ال.. وال يهتموا بالجمهور.. وغري مهم الشباب ممن يتشاجروا 

ويتم تنميطهم بالجوائز!

م��ه��ارة  االرت����ج����ال  وه����ل  االرت����ج����ال  ت��ق��ن��ي��ات  ه���ي  م���ا   -  
تنميتها؟ يجب  موهبة  أم  اكتسابها  يمكن 

يف البداية أحب التفرقة بني شكلني متناقضني من االرتجال، األول هو هذا 

االرتجال الذي ال أحبه شخصيا وهو ما أسميه بالعربية »ارتجال التنكيت« 

حسب  القفشات  من  متوالية  بكتل  اإلضحاك  سوى  منه  غرض  ال  الذي 

األحوال، بينام ما سأتحدث عنه هو االرتجال الرسدي، الذي يقود لتقديم 

عرض متامسك منضبط ممتع له رسديته املتصلة يف بناء عضوي متناسق، 

بشكل  ومتنوعة  متعددة  الرسدي  االرتجال  وأشكال  وأساليب  وتقنيات 

وقدرة  البساطة  تتطلب  مهارة  أراه  وأنا  بالتصنيف،  ظلمها  معه  يصعب 

من املؤدي عىل أن يكون منفتًحا بكل حواسه وذهنه لكل املتغريات التي 

العرض،  اسرتاتيجية  وفق  معها  ليتفاعل  القيام مبشهد،  أثناء  حوله  تحدث 

وأنا أطلب من املتدرب أن يفهم عرب سلسلة التدريبات أن يكون منفتحا 

الستقبال كل املتغريات سواء التي يقدمها له زمالؤه من حركة أو صوت أو 

كالم أو تلك التي تأيت من عنارص مشهدية مرئية، أو حتى صالة الجمهور، 

إنه نوع من التفاعل البناء الذي يشرتط فقط وضوح الغرض واسرتاتيجية 

كل  يف  املؤدي  أو  املمثل  بها  يتمتع  أن  بد  ال  مهارة  واالرتجال  العرض، 

أشكال األداء حتى لو كان النص مكتوًبا أو الرقص مصمم، وحتى لو كان 

باستمرار،  إنها مهارة أن تكون متاًحا دامئا، ومسَتْقِباًل  الكامريا.  أمام  األداء 

ومتفاعاًل عىل الدوام، ومنفتًحا أمام املحيط الذي ميكنك إدراكه.
التدريب برامج  تواجهنا عدم وجود دار عرض إلقامة  اليت  التحديات  أهم 

تمتد من »ستانسالفسكي« وتستفيد  ننطلق من مرجعيات منهجية 

المهرجانات ظاهرة صحية 

باربا يوجينو  آرتو وتتعمق مع جروتوفسكي وتتطور مع  أنطوان  من 

جانبية  أعراض  لها من  رغم ما 
الجماهريي تكسر حدة اإلحجام 
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باستمراره ويطالبون  بالعرض  يشيدون  النقاد 
مكسور« »شباك  ندوة  في 

المركز  ينظمها  اليت  الشهرية  الندوات  ضمن 
والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي 
المسرحية،  العروض  لمناقشة  الشعبية 
المركز  أقام  صادق،  ياسر  الفنان  برئاسة 
العرض  حول  نقدية  ندوة  الماضي  األسبوع 
فرقة  إنتاج  من  مكسور«  »شباك  المسرحي 
النقاد:  من  فيها  تحدث  الطليعة،  مسرح 
اإلذاعة  مجلة  تحرير  رئيس  شكري  جرجس 
تحرير  رئيس  الروبي  ومحمد  والتلفزيون، 
المسرحي  الباحث  وأدارها  مسرحنا،  جريدة 
المخرج  العرض  صناع  ومن  الزرقاني،  وليد 
المنعم. عبد  رشا  والكاتبة  الدالي  شادي 
مصرية  أسرة  حول  المسرحية  أحداث  تدور 
تتكون  األسرة  للسقوط،  آيل  مزنل  داخل 
تمثل  شخصية  كل  شخصيات،  مجموعة  من 
العرض  المجتمع..  من  معينة  شريحة 
مجدي  شكري،  نادية  مختار،  أحمد  بطولة 
مروان  ستيت،  أبو  وليد  كمالو،  علي  عبيد، 
هند  كشك،  مروى  إمام،  شريف  ربا  فيصل، 
إضاءة  الله،  عبد  وائل  وأزياء  ديكور  حسام. 
شريف  موسيقي  توزيع  الشريف،  بكر  أبو 
إخراج  المنعم،  عبد  رشا  تأليف  الوسيمي، 
الدالي. شادي 

الناقد جرجس شكري: شاهدت العرض ثالث مرات وكان  قال 

املشاهدة،  متعة  من  الكثري  يل  يضيف  مرة  كل  يف  العرض 

العرض املرسحي »شباك مكسور«  أضاف:  بالشكل واملضمون. 

منها  يعاين  التي  املشكالت  من  مجموعة  يعالج  عام  بشكل 

العمل  هذا  لنا  وأع��اد  األخ��رية،  السنوات  يف  الدولة  مرسح 

السنوات  يف  متاما  اختفت  تكون  قد  املرسح  عامل  يف  بديهيات 

الكثرية املاضية يف معظم العروض، وهي أن هناك مؤلفا قدم 

الراهنة  باللحظة  مبارشة  عالقة  له  حقيقيا  مرسحيا  نصا  لنا 

ويقدم قراءة جيدة للواقع، كام قدم هذا العمل مخرجا متميزا 

املصطلحات  عن  بعيدا  وجه  أكمل  عىل  كمخرج  بدوره  قام 

وإخراج«  املاضية وهي »رؤية  الفرتة  كثريا خالل  ترددت  التي 

و”وإعداد وإخراج” وغريها من املصطلحات التي قد تكون يف 

أحيان كثرية ضد العرض املقدم. 

يتناول حياة أرسة  العرض  النقدية قال شكري إن  وعن رؤيته 

الظواهر  نتاج  هي  شخصيات  عدة  من  تتكون  فقرية  مرصية 

وعىل  األخ��رية،  الخمس  العقود  خالل  املجتمع  أصابت  التي 

الرغم من أنها أرسة واحدة تسكن شقة قدمية فإن كل شخصية 

تحمل مشكلة كانت وما زالت من أمراض املجتمع املرصي يف 

املكسور  الشباك  وجود  فكرة  أن  إىل  وأشار  األخرية.  السنوات 

داخل املسكن الذي يطل عىل “خرابة” مليئة بالقاممة وينتج 

األرسة  أف��راد  من  للتدخل  محاولة  دون  عفنة،  رائحة  عنها 

لإلصالح، دراميا تعدت كونها مجرد نافذة إمنا تشري إىل الواقع 

السيئ داخل املجتمع.

أجزاء  عىل  النص  هذا  كتابة  يف  اعتمدت  املؤلفة  أن  موضحا 

عامر  جالل  الراحل  الكبري  الكاتب  كتابات  من  درامية  وأفكار 

خميس«  الصول  »عودة  مثل  العرض  يف  جاء  وكام  ذكرت  كام 

مؤكدا  والبوتاجاز«،  و»هريدي  الخروف”  عىل  القبض  و”ليلة 

مميز  بشكل  الساخرة  املقاطع  هذه  توظيف  استطاعت  أنها 

دراميا.

يكون  قد  الدراما  املجتمع يف  تناول مشكالت  أن  وأكد شكري 

استطاعت  أن يف “شباك مكسور”  إال  األعامل  مكررا يف بعض 

املؤلفة طرح هذه املشكالت، باإلضافة إىل إثارة أسئلة املجتمع 

التهكمية  واملحاكاة  الساخر  األسلوب  باعتامدها عىل  العميقة 

التي اقرتبت كثريا إىل الهجاء السيايس واالجتامعي للواقع.

وأكد شكري أيضا أن وعي املخرج شادي الدايل تجاوز نظرية 

الشباك  هذا  وأصبح  النص،  يف  كتبت  التي  املحطمة  النوافذ 

املرسح،  خشبة  عىل  األحداث  تحرك  التي  الفاعلة  القوة  هو 

العامل  نرى  الجمهور  نحن  وأننا  “األرسة”،  هذه  وتجسد 

هم  من  سواء  دالالت  من  تحملة  ما  بكل  النافذة  هذه  من 

جمعة«  »عم  شخصية  وعن  خلفها،  هم  من  أو  بالنافذة 

املواطن  الربوفات من أمني الرشطة إىل  أثناء  التي تم تغريها 

التغيري مل يغري يف  قال:  للسلطة  العادي حتى ال يكون ممثال 

األمر يشء وتم ذلك بحرفية كبرية.

اإلضاءة  مع  الديكور  إن  شكري  قال  واإلضاءة  الديكور  وعن 

لعبا دورا مهام يف أحداث ومجريات العرض، حيث يجمع ما 

بني ما هو رمزي يحمل دالالت وما هو واقعي.

املرصي  املجتمع  رشائ��ح  تجسد  التي  الشخصيات  وع��ن 

مبثابة  العروض هو  النوع من  أن هذا  يرى شكري  وأمراضه، 

الساخر والمحاكاة  األسلوب  اعتمدت على  المؤلفة  جرجس شكري: 
للواقع السياسي واالجتماعي  الهجاء  اقرتبت من  اليت  التهكمية 

تصوير : محمد فاروق
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قراءة سوسيولوجية للمجتمع املرصي، تقدم يف معالجة درامية 

لكل ما يحدث يف املجتمع.

ويف النهاية قدم شكري التحية لكل عنارص العرض الذي وصفه 

بأنه مكتمل العنارص.
تقليدي غري  نص   

رشا  الكاتبة  إن  وقال  بالعرض  الرويب  الناقد محمد  أشاد  فيام 

عبد املنعم مؤلفة هذا النص مل تقدم نصا تقليديا فهي “بنت 

خشبة” تدرك جيدا تفاصيل خشبة املرسح كام تدرك أن هناك 

بتسليم  دورها  ينتهي  لن  وأنه  للمرسح،  الكتابة  عند  مساحة 

النص إىل إدارة املرسح أو املخرج شادي الدايل مخرج العرض.

بالفعل  حدثت  حقيقية  واقعة  عىل  مبني  النص  أن  أضاف 

وتناول  سام  به  ووضع  طعاما  ألوالده  صنع  موظفا  أن  وهي 

يتوفون  األرسة  أفراد  جميع  أن  القدر  ويشاء  الطعام،  معهم 

إىل  لتحولها  الواقعة  هذه  الكاتبة  أخذت  األب..  هذا  عدا 

»املأساة  بني  قدمته  عندما  ذكاء  أشد  وكانت  مرسحي،  نص 

فقط،  مأساويته  عىل  معتمدة  غري  واملسخرة«  والسخرية 

ما يجعل  أحد،  أو يصنعه  يتخيله  الواقع أشد مأساة مام  ألن 

يرى  عندما  يضحك  وهو  العامل”  هذا  من  “أٍف  يقول  املتلقي 

فيعاقبه  القميء  العامل  هذا  من  ليخلصهم  أوالده  يقتل  أبا 

شادي  املخرج  براعة  عىل  ال��رويب  وأكد  ميت.  مل  بأنه  الرب 

الدايل الذي ترجم النص املبني عىل مأساة عىل خشبة املرسح 

موقف  كل  عىل  يضحك  وهو  املتلقي  وجعل  احرتايف  بشكل 

كوميدي يصاب برشخ داخله.

الدافع  هو  كان  املشهد  هذا  إن  قال  »الحلم«،  مشهد  وعن 

بقتل أرسته، موضحا  القرار  اتخاذ  إىل  الذي دفع األب  القوي 

أن يف الواقع ممكن أن يقتل الرجل زوجته دون سبب مقنع، 

قوي  دافع  وجود  من  بد  فال  الدراما  يف  أما  تراكامت،  نتيجة 

ومقنع للمتلقي لقبول هذه الفكرة. أشار الرويب إىل أن دافع 

القتل - عىل مستوى النص - غري موجود بشكل واضح، وكان 

الحل العبقري هو هذا الكابوس وكأنه يرى هذه الشخصيات 

ألول مرة عىل حقيقتها.

إىل  املمثلني مشريا  كل  الرويب عىل  أثنى  التمثييل  األداء  وعن 

جاء  بل  فراغ،  من  ليس  هذا  وأن  احرتافيا،  كان  أداءهم  أن 

مؤكدا  ال��دايل،  شادي  واملخرج  بينهم  دار  كبري  حوار  بعد 

الذين سوف  الشباب  تحية مضاعفة، خاصة  يستحقون  أنهم 

يدركون يف املستقبل أن متثيل مثل هذه النوعية من العروض 

املمثل  يقوم  أن  مثل  أمر صعب،  إنه  بل  بالسهل،  ليس  أمر 

بأداء الراوي والشخصية يف الوقت ذاته، وأن يقدم مونولوجا 

حزينا وقبل أن ينتهي املونولوج يتحول إىل مونولوج كوميدي 

كام قدمته الفنانة نادية شكري يف شخصية »الست فاطمة«.

الله  عبد  وائ��ل  الديكور  مهندس  أن  إىل  ال��رويب  وأش��ار 

الديكور  يف  بسيطة  تفاصيل  لوضعه  خاصة  تحية  يستحق 

مشريا  الحقيقة،  إىل  أقرب  بشكل  الواقع  عن  يعرب  جعلته 

االتجاهات  جميع  من  بالبيت  املحيطة  املائلة  العامرات  إىل 

إىل  أيضا  أش��ار  كام  لتأكله،  البيت  عىل  تسقط  تكاد  التي 

موضحا  املرسح،  واجهة  يف  وضع  الذي  املكسور«  »الشباك 

األلوان  اختيار  إىل  باإلضافة  »العامل«،  ميثل  الشباك  هذا  أن 

أو  الديكور  مستوى  عىل  سواء  كثرية،  دالالت  تحمل  التي 

»ما  األلوان  تكون  أن  عىل  حريصا  كان  أضاف:  اإلكسسوار. 

متاما  يدرك  أنه  لنا  ليؤكد  قامتة،  وال  بني« ال هي صارخة  بني 

العمل،  هذا  يف  والكاتبة  املخرج  عليه  يعمل  الذي  املنهج 

باستثناء مالبس  املاليس  أيضا عىل  النظرية  تنطبق هذه  كام 

بأن  تسعد  دامئا  التي  الشخصية  هذه  جمعة«  »عم  شخصية 

يكون العامل عىل هذا الحال السيئ، فمن الطبيعي أن تكون 

يف  املطبخ  وجود  وعن  السعادة.  تحمل  مبهجة  دامئا  مالبسه 

مقدمة املرسح، أكد الرويب أن هذا هو املكان األمثل له ألنه 

املوضوع األهم، حيث هنا يف هذا املطبخ تصنع املأساة.

تأليف  أن أخرج عرضا من  قال: متنيت  الدايل  املخرج شادي 

تحمست  أضاف:  حدث.  وبالفعل  املنعم،  عبد  رشا  الكاتبة 

العرض عندما قرأته أول مرة، خاصة وأنه يتكلم  جدا لفكرة 

مع  ال��دايل  واتفق  لها..  أنتمي  التي  املتوسطة  الطبقة  عن 

والنظرية  املحطمة  النوافذ  فكرة  عن  حديثهام  يف  الناقدين 

سيدفع  مكسور،  شباك  به  يوجد  الذي  املكان  أن  تؤكد  التي 

به،  مستهينة  عليه،  التطاول  إىل  الناس  من  معينة  نوعية 

والتعامل معه وكأنه يشء مباح.

بردود  سعادته  عن  ال��دايل  أع��رب  الكابوس،  مشهد  وعن 

أفعال الجمهور عقب كل ليلة عرض، خاصة عن هذا املشهد 

بينه  كان  الربوفات  أثناء  أنه  مؤكدا  به،  واإلش��ادة  تحديدا 

والسؤال  شخصية،  كل  حول  دائم  حوار  واملؤلفة  واملمثلني 

ألن  األرسة  أف��راد  حياة  يف  يحدث  ما  كل  يكفي  هل  ك��ان: 

بد  ال  اإلجابة »ال«..  وكانت  تابع:  بقتلهم؟  القرار  األب  يأخذ 

الحاسمة  للحظة  األب”  “عطية  يصل  حتى  أكرث  الضغط  من 

الكابوس  مشهد  فكان  أوالده،  بقتل  قراره  فيها  يأخذ  التي 

وانطلقت  الشخصيات  فيها  تحررت  التي  املشاهد  أكرث  من 

ألنه  فقط،  عطية  حلم  هو  ذاته  الوقت  ويف  الواعي،  بشكل 

رأى مأساة كل شخصية أمام عينه، ومبجهود رائع من الفنانني 

خرج هذا املشهد بهذا الشكل الرائع.

الكاتبة رشا عبد املنعم مؤلفة العرض قالت إن فكرة »شباك 

مكسور« مبنية عىل نظرية النوافذ املحطمة، ومضمون هذه 

توحي  فهي  بناية  يف  محطمة  نافذة  وجدت  إذا  أنه  النظرية 

به، وليس  املكان غري معتنى  بأن هذا  القانون  للخارجني عن 

به رقابة أو أمن، فيصبح هذا املكان جاذبا لهؤالء اللصوص أو 

الخارجني عن القانون، وتكون نسبة حدوث الرضر كبرية بهذا 

فكرة  تتعدى  ال  املحطمة  النوافذ  نظرية  أن  موضحة  املكان، 

أشار  كام  العرض،  رسالة  وليس  النص  بها  كتب  التي  اآللية 

العرض  يف  جاءت  التي  الشخصيات  كل  أن  مؤكدة  البعض، 

عبارة عن شبابيك مكسورة، يف التعليم، يف مفهومنا للدين... 

إلخ.

النص  يف  مكتوب  املشهد  إن  قالت  الكابوس  مشهد  وعن 

بشكل بسيط جدا يخلو من أي تفاصيل ولكن براعة املخرج 

استطاعت أن تحقق الصورة التي كنت أمتناها.

محمود عبد العزيز

النوافذ  نظرية  النص مبين على  المنعم:  رشا عبد 
العرض ليست كل رسالة  المحطمة ولكنها 
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يتميز أي عرض مرسحي، تأليفا وإخراجا، بكونه وثيقة مجتمعية 
عىل  صناعه  مع  املشاهد  الجمهور  منها  يطل  الصياغة،  جاملية 
ليتفاعل  بنائه،  عرب  فيه  نظرهم  وجهة  ويتلقى  املعيش،  الواقع 
نظرهم  وجهة  حول  والسلب  باإليجاب  متحاورا  ومعهم،  معه 
أيضا،  وإخراجا  تأليفا  املتميز،  املرسحي  العرض  يتميز  كام  هذه. 
املحددة  املجتمعية  والوقائع  األزمنة  عرب  النفاذ  عىل  بقدرته 
واملعرب عنها، ليخاطب مجتمعات أخرى يف أزمنة مختلفة. وبهذا 
املرسحي  العرض  يتأرجح  وتجاوزها،  العرض  زمنية  بني  التفاعل 
بني مخاطبته لجمهور اليوم القادم للمرسح بحثا عمن يعرب عن 
جاملية  بصورة  واملصاغة  تغيريها،  يف  اآلمل  املجتمعية  همومه 
فعله  عليه  ينبغي  فيام  للتفكري  وتدفعه  وجدانه  تثري  راقية 
توازيا  إليه،  آل  ما  ويرفض  يعيشه  الذي  ومجتمعه  ذاته  لتغيري 
مع تفتيشه عن القضايا اإلنسانية والقيم الكربى التي تهتز أمام 
ناظريه، ويجب عليه استعادتها يف رونقها الكيل يك يبقى اإلنسان 

حيا بها ومزدهرا تحت شموسها.
“شباك  بعرض  نلتقي  الرئييس(،  )الفضاء  الطليعة  ومب��رسح   
املنعم”،  عبد  “رشا  للكاتبة  نفسه  بالعنوان  نص  عن  مكسور” 
لتحديد  مرص(  يف  )صنع  هو  فرعيا  عنوانا  النص  حمل  وإن 
قبل  تقريبا  النص  وُكتب  صنعه،  من  وغايته  املجتمعية  هويته 
الُكتاب  حول  ندوة  يف  مناقشته  ومتت  الزمان،  من  كامل  عقد 
واإلسكندرية  بالقاهرة  للمرسح  العربية  الهيئة  نظمتها  الشباب، 
حديثها  معرض  يف  الكاتبة  ذكرت  كام  مبارشة،  يناير  ثورة  عقب 
بندوة أخرى عن الكتابة الجديدة، أقامتها الدورة الحادية عرشة 
يعتمد  نصها  أن  ذكرت  لعام 2018،  للمرسح  القومي  للمهرجان 
بالسم  أبناءه  فيها أب  بالفعل، قتل  عىل قصة مجتمعية حدثت 
خوفا من الفقر، صاغتها الكاتبة بنهاية مختلفة، وبأسلوب درامي 
واقعي يحطمه الحديث املبارش مع الجمهور املتخيل والحارض يف 
سينوجرافيته  مصمم  مع  الدايل«  »شادي  املخرج  وقام  املرسح، 
متيل  املنظور،  مشوه  تعبريي  لعامل  بتحويله  الله«  عبد  »وائل 
املكان  تنري  خلفية  بإضاءة  مغلفة  الداخل،  نحو  الحوائط  فيه 
الشخصيات  مالمح  وض��وح  م��ن  فتقلل  مبارش  غ��ري  بشكل 
نافذة  وجود  عن  فضال  الله«،  عبد  »وائ��ل  صممها  الجسدية، 
يف  اختفت  وأن  املرسحي،  املنظر  عمق  مبنتصف  شباكها  مكسور 
تحريك  ومع  التعبريية،  الصورة  يف  املمثلني  وقوف  خلف  البدء 
هذه  دالل��ة  رغم  امل��رسح،  بوسط  دوم��ا  )امليزانسني(  املمثلني 
النافذة الفكرية والدرامية يف املرسحية، كام تبدو بعض الرشوخ 
عنه مرسحيا،  املعرب  الواقع  تشوه  مع  متاثال  الغرفة،  جدران  عىل 
الطبقة  من  املمزقة  املتوسطة  الرشيحة  من  عينة  تربز  وبداخله 
الوسطى التي اختارتها الكاتبة لرتسم لنا وضع هذه الطبقة وهي 
األربعة  العقود  املستمر خالل  للقاع  والسقوط  االنهيار  يف وضع 
الرأساميل  للنظام  التحول  بداية  منذ  الكتابة،  زمن  عىل  السابقة 
فُهجر  املايض،  القرن  منتصف سبعينات  وأخل صوره، من  بأسوأ 
داخليا  رجالها  وهجن  الفكري،  التخلف  ملدن  خارجيا  شبابها 
واالقتناع  املتكلس  والفكر  الرتيبة  للحياة  واالستسالم  بالتهادن 
يف  لهم  دور  ال  ضخمة«  آلة  يف  ت��روس  مجرد  »أنهم  بنظرية 

تشغيلها أو تغيري مسارها.

 تتجسد العينة املختارة أمامنا عرب ثالثة أجيال أرسية، تتوسطها 

املتميز(  الرصني  بأدئه  مختار  )أحمد  »عطية«  األب  شخصية 

يعمل  زال  ما  الذي  الكبار  لجيل  واملمثل  لحكايتها،  السارد 

فهو  شديدة،  بصعوبة  اقتصاديا  الصغرية  أرسته  أحوال  ويدير 

املجتمع  هذا  يف  )الرجل(  كونه  بحكم  ومركزها،  األرسة  رب 

عمله  وب��رضورة  القيادة،  عبء  املتحمل  معا  والكبري  الصغري 

الدرجات  وفق  وظيفية  بدرجات  عامله  يتدرج  صغري  كموظف 

التي  إليها دون إضافة مالية مجزية، وبوضعية حياته  املتصاعد 

سياق  داخل  منها،  كاهله  عىل  الزمان  من  قرن  نصف  يحمل 

مجتمعي تتدهور فيه طبقته اجتامعيا وفكريا، ولذا ينتزع من 

ذاتها،  حياتها  وقائع  هي  التي  الحكاية،  وقائع  األرسة حق رسد 

بأحد  معلقة  صورة  تخيل  عرب  بالحيك،  شخصياتهم  مستدعيا 

التي  الفوتوغرافية  كالصورة  شخصياتها  مجسدة  املنزل،  حوائط 

يتحرك كل شخص فيها كلام جاءت حكايته. حيث يسكن بأرسته 

الصغرية يف بيت متوسط منذ زمن، هو بيت العائلة الذي آلت 

له، دون أن يستطيع تطويره إىل ما هو أفضل معيشيا  ملكيته 

حيث  واإلحباط  الفكري  والخلل  الفقر  من  يعاين  وألرسته،  له 

كانت له، طفال، أحالما يف أن يكون ذا شأن، فصار مجرد موظف 

منزله  لخارج  عائلته  أرسار  معتادا عىل ترسيب  وأضحى  صغري، 

املنبعثة  الكريهة  الروائح  واقتحام  للجميع،  مكشوفا  فصار 

النافذة  عليها  املطلة  الفضاء  يف  امللقاة  الجريان  مخلفات  عن 

)الخرابة(  وأمست  االنحدار  عىل  معتادا  فأضحى  املحطمة، 

مرشوعة لهم.

هو  األب  يعد  مل  ال��ذي  املعلقة،  العائلة  ص��ورة  عىل  الحيك   

الجار  نجح  فقد  األرسة،  داخل  وجوده  مركزية  رغم  متوسطها، 

يف  بدوره  وحيويته(  ظله  بخفة  عبيد  )مجدي  »جمعة«  املدعو 

للرشطة،  أمينا  املكتوب  النص  يف  يعمل  حيث  األرسة،  مساعدة 

للبيت يف أي وقت  ليقفز  اللوحة،  إزاحته من منتصف  نجح يف 

وأرسار  العائلة  أرسار  بكل  العارف  فهو  بحرية،  فيه  ويتحرك 

الحي، له إتاواته الدامئة عليها وعليهم مقابل حاميتها وحاميتهم 

بقسم  املتعلقة  األم��ور  يف  وجوارهم  جوارها  إىل  والوقوف 

واالستسالم  التواطؤ  قوامه  الطرفني  بني  اتفاق  فثمة  الرشطة، 

واالحتياج األمني له، ونظريته يف الحياة والعمل هي من يطلب 

»الحق هو اليل يدفع املستحق«.

 وبني املركزيتني مركزية األب )املزاحة( ومركزية الجار )املحتلة( 

شكري  )نادية  “فاطمة”  الزوجة  تربز  والحياة،  الصورة  لفضاء 

نفسه:  األب  جيل  من  للشخصية(،  وفهمها  أدائها  برباعة 

حسن عطية

األنوف ويزكم  األسرار  يسرب 
مكسور شباك 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

شباك مكسور

جهة اإلنتاج: 

فرقة مرسح 

الطليعة

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: رشا عبد 

املنعم

إخراج: شادي 

الدايل
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أفكار  سايرت  التي  الرشيحة  نساء هذه  كأغلب  ظاهريا  متدينة 

فهي  ذلك،  نقيض  باطنها  بينام  الخارجي،  مظهرها  يف  التخلف 

الدروس  بتدريس  تقوم  ال  حكومية،  ابتدائية  مبدرسة  مدرسة 

بأداء  نفسه  الوقت  يف  تقوم  ال  لكنها  »حرام«،  ألنها  الخصوصية 

عملها يف التدريس عىل ما يرام، ومتارس هواية تعذيب تالميذها 

»اكرس  والحياة  التعليم  يف  ونظريتها  بشعة،  بصورة  املدرسة،  يف 

ورأيها  البيت  يف  موفرة  وهي  أربعة«،  له  يطلع  ضلع  للعيل 

تلخصه عبارة “أكل الطبيخ البايت وال دلقه”.

املرسحية،  تقدمها  الواقع،  أرض  عىل  من  األجيال  ملسرية  قراءة 

منتقلة من حضور جيل الكبار، بحضور جييل العجائز والشباب: 

الحاد  بصوتها  رشي��ف  )رب��ا  »ل��واح��ظ«  )ال��ج��دة(  األول  ميثل 

بخروجها  دورها  انتهى  أن  بعد  الفعل،  عن  العاجزة  النمطي( 

عىل املعاش، تظل جالسة طوال الوقت عىل مقعد متحرك، لتيش 

أرستها  مع  باملشاكسة  دوما  منشغلة  قعيدة،  كونها  أو  بشللها 

والرثثرة تليفونيا مع آخرين غائبني عن مشاركتها حياتها الجديدة، 

املفاجئ،  امل��وت  من  رعبا  واملطافئ  اإلسعاف  رج��ال  ومنهم 

عاملا  فتخلق  شبكة،  )خط(  دون  موبايل  عرب  معهم  متحدثة 

افرتاضيا خاصا بها، متنح ابنها »عطية« معاشها الصغري لتعيش به 

وتتخيل أنها تنفق منه عليه وعىل وأرسته، بعد أن باتت خارج 

نطاق الفعل املؤثر يف حياة األرسة واملجتمع معا.

جيل  وتحجر  الفعل،  عن  قعيدا  وصار  العجائز  جيل  هرم  لقد 

املرسحية،  لرؤية  وفقا  املنهار،  الواقع  لألمر  مستسلام  الكبار 

صار  قد  الشباب  جيل  وحتى  العرض،  زمن  أو  الكتابة  زمن  يف 

من  الرشيحة  هذه  أجيال  لكل  واضحة  إدان��ة  يف  براجامتيا، 

يف  املؤثر  الفعل  عىل  قدرتها  فقدت  أن  بعد  املتوسطة،  الطبقة 

بحيويته  فيصل  )مروان  »حبيب«  االبن  يف  هنا  متثال  املجتمع، 

الفلسفة بكلية اآلداب،  الطالب بقسم  الحادة(  وخطوط حركته 

ورضورة  »هيجل«  عن  بالحديث  دوما  املتشدق  السفسطايئ 

التغيري، وفهم املتغريات يف املجتمع التي تحول اإلنسان فيه إىل 

عبد، والتي ينبغي عىل اإلنسان العمل لتغيري األوضاع املستجدة 

ذلك  ومع  الواقع،  لقيود  عبوديته  من  متخلصا  إنسانا،  ليعود 

فهو انتهازي مينح صوته يف االنتخابات ملن يدفع أكرث، أو توجد 

مصالحه معه، سواء أكان إخوانيا أو نارصيا أو ملكيا أو ساداتيا، 

اإلجرام،  علم  يف  املحطمة  النوافذ  نظرية  عن  بالحديث  مكتفيا 

تفسده  بيت  أو  مصنع  يف  مكسورة  واحدة  نافذة  بأن  والقائلة 

له،  بالتبعية  الكريهة  والروائح  واملترشدين  اللصوص  وتجذب 

النوافذ  زيادة عدد  بل يشارك يف  أن يعمل عىل إصالحها،  دون 

اللصوص وروائح مخلفات  املكسورة لتعم الفوىض ويزداد عدد 

باعتبارها  معها،  العيش  املعتاد  ذاتها،  واألرسة  الكريهة  الجريان 

الواقع املتكلس الذي ال ميكن تغيريه، وال يجد من يغريه.

تتزامن معه جيليا أخته “إميان” )مروى كشك بصوتها املرتفع(، 

له، ألنه عند  الرافضة  )لواحظ(  باسم جدتها  األب  يناديها  التي 

جيل  بها حضور  معيدا  أمه،  اسم  عىل  يسميها  أن  قرر  مولدها 

ذاتها وجيلها  تأكيد  الشابة »إميان« تعمل عىل  أن  العجائز، غري 

برفض حملها اسم جدتها، ورفض مشابهتها يف وضعية وجودها 

املتكلسة داخل األرسة، وذلك عرب أفعال رشسة، تفقدها يف البدء 

ويخرج  فاشال  زواجا  تتزوج  وأخريا  لخطبتها،  القادم  الشباب 

تاركا  زواج،  سنوات  ثالث  بعد  عودة  دون  املنزل  من  زوجها 

لسيارة  وسائقا  للحسابات،  كموظف  وظيفته  وتاركا  طفلني،  لها 

أجرة، قذفته للشارع امليلء بالرعب الذي أفقده مروءته وقدرته 

عىل املواجهة. وأخريا تربز رمز الجيل القادم “سمر” )هند سالمة 

املغرمة  العامة،  الثانوية  مرحلة  الصغرى، يف  االبنة  ظلها(  بخفة 

التي تنقلها ألختها الكربى »إميان«، بعد أن  الشياطني  بحكايات 

انغمس عقلها الربيء يف امليتافيزيقا والخزعبالت.

حكايات صغرية يحكيها األب عن أرسته الغائبة بيده، وحوارات 

متداخلة ألفراد األرسة تبعثها من مرقدها لتقدم نفسها ورؤيتها 

الحدث  واقعية  تحطيم  يف  تشارك  رسيعة  ومضات  يف  للعامل، 

سلفا،  ذكرنا  كام  تعبريي،  لعامل  إحالته  عىل  وتعمل  الدرامي، 

والبارزة  وشخصياتها،  الحكايات  لهذه  السارد  األب  عىل  مركزة 

الواقعي،  باملنطق  ترتيب  دون  لها  املستدعي  الوعيه  من خالل 

من  رشيحة  لتمثيل  عابرة،  حكاية  مجرد  من  معه  والصاعدة 

طبقة متخلخل وجودها ومتأزم مستقبلها، غري أن رغبة الكاتبة 

مع  واملخالفة  ناظريها،  أمامها  من  التشاؤم  إزاحة  يف  الالواعية 

تنهي  جعلها  أفضل،  حياة  يف  باألمل  تعلقا  الواقعية،  القصة 

املرسحية نهاية سعيدة، فبدال من أن يقتل األب أرسته بالسم يف 

وجبة مكرونة يصنعها لها، يفاجأ أن السم مغشوش وغري مؤثر، 

ألنه ككل يشء مغشوش، صنع يف مرص، فلم يأِت موت األرسة 

السالح  فاعلية  عدم  بسبب  بل  عنه،  هو  تراجع  لقرار  نتيجة 

املستخدم يف القتل.

أدانت الكاتبة ومخرج مرسحيتها كل األجيال، ومع ذلك مل يجدا 

بل  املجتمع،  يف  متثله  ما  وعىل  عليها  باملوت  للحكم  مربرا  معا 

منحاها حق الحياة والرقص والضحك، دومنا ما أمل يف امتالكها 

عىل  بالسلب  ينعكس  مام  ذاتها،  لتغيري  يدفعها  الذي  للوعي 

الجمهور املتلقي، الذي يجد الواقع أكرث رشاسة وحدة من الفن، 

وبأن  منه،  فكاك  ال  أمر  املجتمع  يف  القائم  الخلل  بأن  ويقتنع 

تشابهت  ومهام  قسوتها،  بلغت  مهام  تستمر  وأن  بد  ال  الحياة 

مع املوت ذاته.

عليه  ارتكزت  الذي  الفقر،  بسبب  للقتل  القاطع  رفضنا  ومع   

مل  الذي  والعرض  الكاتبة  مع  نختلف  فإننا  الواقعية،  الحكاية 

تكشف  ومل  الفقر،  من  رعبا  القتل  مواجهة  عن  بديال  لنا  يقدم 

أن  كام  أرسته،  لقتل  لسعيه  الحقيقي  الدافع  عن  األب  حكاية 

جلية  بصورة  تتعرض  مل  أرسته  أفراد  وحكايات  ذاتها،  حكايته 

تعرضت  ما  بقدر  للمرسحية،  محورية  كقضية  )الفقر(  لقضية 

الظاهري  والتعلق  والرباجامتية  والفساد  التخلف  ملوضوعات 

بالتدين، وهي موضوعات نتاج خلل يف املجتمع، ترسي بني كل 

قضايا  وهي  وحده،  للفقر  نتاجا  فقط  وليست  اليوم،  الطبقات 

املوضوعات  فيه  ترتبط  كبري،  إنساين  ذات حضور  لكنها  محلية، 

باملقدمات املسترشية يف املجتمعات عامة.
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شاهدت ١١ عرضا مرسحيا يف إقليم القاهرة الكربى أميزها عروض 
الحسيني  إبراهيم  تأليف  ال��وزان«  سعيد  »حكاية  سويف  بني 
عيل  محمد  تأليف  خان«  »رصد  وعرض  محمود،  أسامة  وإخراج 
أنوف«  »قضية  الفيوم  وعروض  طلبة،  حمدي  وإخراج  إبراهيم 
اإلش��ارات  و«طقوس  زي��ن،  عزت  إخ��راج  باللتا  ماروشا  تأليف 
والتحوالت« لسعد الله ونوس ومن إخراج سامح الحرضي. وأخريا، 
إخراج  لبومارشيه  فيجارو«  »زواج  بعرض  شاركت  التي  الجيزة 
فنا  وبعضها  فنا  أمتعتني  العروض  هذه  ومعظم  حسان.  عمرو 
عرض  مشاهدة  من  أمتكن  فلم  سويف  بني  عريض  خاصة  وفكرا 
املنصورة  بجامعة  لوجودي  والتحوالت«  اإلشارات  الفيوم »طقوس 

ضمن لجنة تحكيم العروض املرسحية الطويلة.
شاطئ  عىل  قدمت  متميزة  نوعية  تجربة  أمام  طويال  وسأقف 
للبيئة  تنتمي  وه��ي  سويف،  ببني  النيل  نهر  مناطق  أع��رض 
عىل  يقام  فالعرض  العرض،  مجتمع  يف  السائدة  الثقافة  ومفردات 
تعاريجها  تعرب  ممهدة  غري  وهي  للعرض  خصيصا  تعد  مل  مسطبة 
يلتف حولها  تلقائية وشدة  فيها من  مبا  الريفية  الحياة  أمناط  عن 
فرجة  ليامرس  الشعبي  األداء  أشكال  حول  يلتف  كام  الجمهور 

تتحرر من كل القيود.
والعرض يقدم موضوعا دينيا أخالقيا نابعا من ثقافة هذا املجتمع 
املحلية  الجوائز  من  الكثري  حصد  الذي  املوهوب  املؤلف  كتبه 
والدولية، فخر قسم الدراما والنقد املرسحي الذي أرشف برئاسته، 
دينية  قصة  ووعي  بذكاء  عالج  الذي  الحسيني  إبراهيم  الكاتب 
رجل  مائة  قتل  رجل  عن  تحيك  كثريا  الجمعة  خطب  يف  نسمعها 
الكاتب هنا  توبته، ولكن  التوبة بصدق وعمق قبلت  وحني طلب 
األرضية  الحياة  من  املعرفة  إىل  الجهل  من  البطل  رحلة  عىل  يركز 
عروس  ابن  حكاية  ذهني  إىل  استدعت  مقاربة  يف  الصويف  للسمو 
الله ونوس »طقوس اإلشارات  الراحل سعد  ونص الكاتب السوري 
تحليال  قدم  الحسيني  إبراهيم  أن  عىل  يؤكد  وهذا  والتحوالت«، 
قابل  حني  بدأت  التي  التطهريية  ورحلته  البطل  لتحوالت  عميقا 
انتشار  يف  املصلحة  أصحاب  عىل  خطرا  ميثل  الذي  املعرفة  رجل 
الجهل، لتنتهي بنص التوبة الذي ينتهي بدوره بعالمة القبول حني 

يرفع البطل بعد أن لفظ أنفاسه عالمة التوحيد.
املرسح  يف  البيئة  يدمج  أن  الفنية  بعنارصه  استطاع  واملخرج 
والعب  املنشد  فوظف  للنظر،  الفت  تناسج  يف  البيئة  يف  واملرسح 
وسينوغرافيا  الراقصة،  املنشدة  والجوقة  التنورة  وراقص  األراجوز 
واملالبس  التكاليف  محدودة  الديكور  قطع  بعض  تتخللها  البيئة 
التي تدمج بني الزي األسطوري والزي املحيل يف مناخ بديع وممتع 
يسلبني  أن  حاول  الذي  الناموس  لسعات  سوى  فيه  يزعجني  مل 

متعتي دون جدوى.
انتقلت إىل عرض »قضية أنوف« فسأجد نفيس يف فرجة من  وإذا 
طراز مرسحي عاملي ال يقطع الصلة مبجتمع الفرجة، فالقضية هنا 
هي قضية االنقسام وتفتيت املجتمع التي تصاغ يف إطار كوميدي 
األهلية  والحرب  والتعصب  والجهل  للغباء  يشري  معقول  ال  خيايل 
مام  املفلطحة،  األن��وف  وأصحاب  الطويلة  األن��وف  أصحاب  بني 
يتسبب يف عداء ال معنى له يعكس صور الفساد اإلداري والنفيس 

كادت  أو  واألخالقي وهي قضية مجتمعات عربية كثرية سقطت 
تسقط يف الوحل.

والجميل يف العرض أن املخرج مل يعتمد املبارشة وركز عىل اإلطار 
من  كبري  كم  تحريك  يف  ونجح  املعقول  غري  الكوميدي  الخيايل 
املؤسسة  من  بنا  فتنقل  بذكاء،  املكان  جغرافية  وعالج  املمثلني 
إىل املنزل ثم إىل الشارع ثم املقهى ثم الجرس بخربة تحسب له، 
وإكسسوارا  ومالبس  إضاءة  الصورة  عنارص  يوظف  أن  واستطاع 
بشكل تعبريي ساخر وربط املتلقي بالدراما ومل يفلته، وكذلك أكد 
يلعبون  بل وغبي وأن هناك من  الخالف ساذج  أن  ببساطة عىل 
أصحاب  مع  أحيانا  يظهرون  الذين  املنافقني  من  الجانبني  عىل 
مع  يظهرون  أخرى  مشاهد  يف  أنفسهم  وهم  الطويلة  األنوف 
العرض  تصعيد  لعدم  حزين  أنا  وكم  املفلطحة.  األنوف  أصحاب 
الصعود للمهرجان  اللجنة أعطوه تقديرا يضمن له  ثلثي  رغم أن 
الجامهريية  الثقافة  يف  املرسح  القامئني عىل  من  وأمتنى  الختامي. 
أن يحسنوا يف السنوات املقبلة اختيار أعضاء لجان املشاهدة وأن 
والدخالء  للمدعني  داعي  وال  املرسحيني  عىل  اختيارتهم  يقرصوا 

وعدميي الخربة.
الناموس  املتعة وقد طاردين  ويف بني سويف كان موعد آخر مع 
وفشل  أخرى،  مرة  متعتي  ليفسد  الثقافة  قرص  ملرسح  فتسلل 
خصوصا  أخاذا  ممتعا  جميال  العرض  كان  فقد  أخرى،  مرة  أيضا 
أن النص مميز وقوي وهو نص »رصد خان« الذي يدور يف عوامل 
للنفس  اختبار مخيف  الشيطان يف  والذي يحركه  والجرمية،  اللغز 
اإلنسانية وخطايا الجشع والطمع واألنانية والغرية والزىن والخيانة 
اللغز  يقودها  التي  املوسيقية  الكرايس  لعبة  يف  والقتل  والرسقة 
أجل  من  املوت  لعبة  موسيقى  الشيطان  له  ويعزف  الجداري 
صعود الكنز من األراضني السفىل ليطفو عىل السطح، ولكن هل 

يجدي كنز الكنوز ملن أصبح طعاما لدود األرض؟
كان العرض مفعام بجودة األداء التمثييل يف تجسيد عوامل الشهوة 
الدائم  الرتقب  من  حالة  يف  يجعلك  الذي  اللغز  أرس  يف  والوقوع 

جديدة  ذروة  إىل  ذروة  من  ويأخذك  التوقع  بأفق  يتالعب  الذي 
هو  التمثييل  األداء  نعم  برباعة..  جديدة  عقدة  إىل  عقدة  ومن 
البطل فيها، فقد فهم املمثلون طبيعة أدوارهم بعمق فأجادوا يف 
تجسيدها ويرجع الفضل يف هذا للمخرج الذي جعل حالة الزلزلة 
وأيضا  التمثيل،  مباريات  بني  أساسيا  فاصال  الشياطني  وحضور 
اختار مالبس تنتمي للزمن األسطوري وخلطه مع زمن الخان غري 

املحدد بشكل قاطع.
أمام  توقفت  أكتوبر  بالسادس من  قبل  أدخله من  مل  ويف مرسح 
جميل  عرض  يف  فيجارو«  »زواج  لتقديم  حسان  عمرو  تجربة 
يف  وضعني  ولكنه  امل��رسح،  وشباب  للمتخصصني  ممتع  رشيق 
مأزق شديد وطرح عىل ذهني سؤاال مربكا: ماذا يعنينا نحن يف 
وهي  عرش  والثامن  عرش  السابع  القرن  يف  محلية  فرنسية  قضية 
قضية حق الليلة األوىل التي كان يتمتع بها اإلقطاعي الذي ميلك 
املونولوج  بحذف  قام  قد  املخرج  كان  وإذا  عليها؟  ومن  األرض 
الذي كان رس شهرة النص، وإذا كان قد تنازل يف مشهد األكشاك 
الشهري عن كوميديا األخطاء أميز ما فيه، فامذا تبقى غري أخطاء 
رشوبان وهي األبرز يف العرض لخفة دم املمثل الكوميديان الذي 
انتزع الضحكات من املتلقي ومطاردات الكونت له وحيل فيجارو 
وجودة املمثلني التي عابها سوء الغناء الذي أدى إىل نشاز واضح 
بهارمونيات  الغناء  عىل  قادرة  هي  وال  جميلة  أصوات  هي  فال 
عمله  وأفسد  امللحن  ظلم  التمثيل  فريق  أن  وأرى  سليمة، 
الضحك  طاقة  هو  ومتيزه  للعرض ورس جامله  الحقيقية  والحسنة 

للضحك، فالقضية كام قلت ال تعنينا وغري مفهومة يف مجتمعنا.
القاهرة  إقليم  فيام شاهدت يف  أمتعتني  التي  العروض  تلك هي 
الكربى، وقد فاتني عرض »طقوس اإلشارات والتحوالت« بالفيوم، 
أحمد  الصديق  املخرضم  الناقد  يف  لثقتي  متيزه  يف  أثق  ال��ذي 
العروض  ملستوى  للوصول  األخرى  املواقع  بدعم  وأويص  خميس. 
رأسها  عىل  كثرية  وهي  املواقع  هذه  مشكالت  ودراسة  السابقة 

سوء بعض أماكن العرض وفقر إمكانياتها والتدريب.

مصطفى سليم

الكربي القاهرة  إقليم  عروض  حول  انطباعاتي 

التمزي في عروض بين سويف والفيوم و»قضية أنوف« ظلم
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واإللباس التسرع  بني  ما 
اإلشارات..

الكثري من املخرجني حني يتصدون إلخراج نص مرسحي، وخصوصا إذا كان 
نصا مشهورا أو لكاتب أجنبي، فهم يف األغلب يبحثون عن بعض جمل أو 
كلامت من املمكن أن تتفق مع وجهة نظرهم أو مقولتهم املبتغاة مسبقا، 
أو عىل األقل قابلة للتحوير أو عىل أضعف اإلميان يبحثون عن املنت الذي 
ميكن وضع بعض الكلامت داخل سياقه بحيث ال تبدو غريبة عن السياق 
النتيجة  العام. وتكون  املضمون  تنافرها مع  أو  تواؤمها  النظر عن  برصف 
له  مناسب  غري  ورمبا  األسايس،  ثوبه  من  بكثري  أضيق  ثوبا  النص  إلباس 

متاما، جريا وراء ادعاءات بالثورية وما يشابهها.
لكتابة  أدت  التي  والظروف  بالكاتب  اليسرية  ولو  املعرفة  إن  والحقيقة 
لرحاب  اإلخراجي  بالتفسري  خرجت  لرمبا  الكتابة،  وقت  ومجتمعه  النص، 
أكرث  بشكل  موجودة  املبتغاة،  املبارشة  مقولتهم  أن  وجدوا  ولرمبا  أكرب، 
عمقا يف الثنايا وعليهم فقط إبرازها؛ ال وأدها باملبارشة املقحمة أو التناول 

السطحي.
من  واحد  هو  ونوس  الله  لسعد  والتحوالت(  اإلش��ارات  )طقوس  نص 
عليها  مير  التي  املرصي،  الهواة  مرسح  يف  بكرثة  انترشت  التي  النصوص 
وظروف  بالكاتب  معرفة  ودون  كتابتها،  بظروف  معرفة  دون  املخرجون 
الرشقي  املعكرس  انهيار  بعد  خاصة  كتاباته،  ثم  ومن  نفسه؛  هو  تحوالته 
والنظر بعني الواقع للمجتمع، والبحث عن املشكالت والحلول التي تنبثق 

منه دون الحاجة لنموذج مستورد.
القومية املرسحية يف فعاليات  الفيوم  النص مؤخرا فرقة  وقد قدمت هذا 
املهرجان الحتامي لفرق األقاليم بالهيئة العامة لقصور الثقافة، من إخراج 

سامح الحرضي.
التفسري  عىل  والقدرة  باملوهبة  يتمتع  كمخرج  الحرضي  سامح  وألن 
واإلدهاش، وهذا الحكم من خالل التجارب السابقة له، بدءا من محاوالتة 
من  الذايت  والتعلم  املوهبة  يجعل  مل  ثم  املرسح،  نوادي  فرق  يف  األوىل 
للدراسة  فذهب  األوىل،  مرجعيته  هي  واملناقشات،  املشاهدات  خالل 
األكادميية لهذا الفن املرسحي، لذا كنا نتوقع منه أكرث ما نتوقعه من غريه 
الترسع بعد االختيار، ثم أن  انساق وراء  يبدو قد  املجال، ولكنه  يف هذا 
تقدميه للعرض ينم عىل أن له مقوالت معينة يود أن يقولها بصوت عال، 
ظنا منه بأن تلك املقوالت التي تخرج بالعملية الفنية إلطار املبارشة؛ هي 

مؤرش الجودة والبطولة!
مل يلتفت الحرضي إىل أن هذا النص الذي ينتمي للحقبة الثانية واألخرية 
أو  املبارشة  باملقوالت  يهتم  يعد  مل  فيها  التي  الكتابية،  ونوس  من مسرية 
إلقاء اللوم كله أو معظمه عىل املقهور أو الشعب الذي ال يرى جيدا، وال 

يسري وراء املثقف/ الفنان/ الثائر... إلخ يف معظم نصوص املرحلة األوىل.
العربية  للشخصية  النموذج  تعرية  محاولة  عىل  اهتامماته  انصبت  وإمنا 
بعض  هناك  يكون  وقد  الداخل،  من  إلصالحها  سعيا  أبعادها،  بكل 
مع  سابقا؛  له  ينتمي  كان  الذي  للفيلق  أو  له  شخصية  محاكامت  من 
الهتاف،  طريق  عن  ليس  ولكن  الحاكمة،  الطبقة  ملثالب  عميقة  إشارات 
للمجتمع  لومه  حتى  األسباب،  عن  والكشف  والتحليل  بالتعرية  بل 

واملقهورين القانعني بالخنوع يأيت باملناقشة ال الرصاخ.
التاريخية أو املوروث  الحوادث  وهو كمعظم نصوصه يستقي مادته من 
الشعبي أو كتابات اآلخرين، فقد اعتمد يف هذا النص عىل حادثة تاريخية 
الحادثة  تلك  باشا،  راشد  والية  وقت  للشام  العثامين  الحكم  أيام  وقعت 
التي أوردها فخري البارودي يف مذكراته. والجدير بالذكر أن البارودي كان 

بطال من أبطال املقاومة ضد االستعامر الفرنيس لسوريا.
تلك الواقعة التي أوردت أنه رغم الخالف الشديد بني مفتي البالد ونقيب 
مقدم  به  أمسك  بعدما  النقيب،  لصالح  تدخل  املفتي  أن  أي  األرشاف، 

الرشطة يف وضع مخل باآلداب مع بائعة هوى.

نقيب  من  بالتخلص  املفتي  يقوم   _ عجالة  يف   _ ونوس  نص  يف  ولكن 
بني  القبول  مينحه  النقيب  إلنقاذ  فتدخله  معا،  الرشطة  ومقدم  األرشاف 
يف  الهوى  بائعة  مكان  النقيب  زوجة  تحل  أن  بتدبري  والعامة،  األرشاف 
ولكن  بالقبض عىل زوج وزوجته،  أخطأ  فد  املقدم  يكون  وبذا  املحبس، 
يعدها  أن  الهوى،  بائعة  مكان  تحل  أن  أي  األمر،  لهذا  قبول  كان رشط 

املفتي بنيل الطالق.
)مؤمنة(  من  اسمها  وتتحول  الزوجة،  وتطلق  السجن،  املقدم  ويدخل 
واألكرث  األشهر  هي  لتصبح  الهوى  بائعة  من  دروسا  وتأخذ  ل�)املاسة( 
تفسريها  يحاول  رؤى  وتنتابه  لله  والتقرب  للزهد  النقيب  ويجنح  طلبا، 
وجعلها واقعا، وتنرش حالة من عدم الثبات بني العامة والخاصة، لدرجة 
أن املفتي يهيم بها ويطلبها للزواج ولكنها ترفض، ويحاول والدها الشيخ 
بعدما  كذلك  الهوى  بائعة  جعل  يف  السبب  كان  بأنه  فتواجهه  ردعها، 
تعمل  كانت  حينام  تبلغ،  أن  قبل  حتى  واملجون  الفسق  أساليب  علمها 
خادمة يف منزلهم، وبعدما يضج البعض من الحالة التي أشعلتها املاسة 
أوجه  كل  ومحارصة  دمها  بإهدار  فتوى  املفتي  يصدر  وعربدة،  لهو  من 
الخالعة، ويتحول الوالد لتقي، والوايل يصدر أمرا بعدم تنفيذ أمر املفتي 
ويعفيه من منصبه. أما املاسة بعدما أشاعت الفسق والفجور فإنها تقتل 

عىل يد أخيها صفوان.
ونوس،  عند  أسبابها  لها  كانت  واملتالحقة  الرهيبة  التحوالت  هذه 
أسباب تدخل يف لحمة املجتمع وتكوينه،  محاوال التخلص من الحواجز 
املوضوعة بني املدنس واملقدس. وتتحول املاسة المرأة قوية تعلن رغباتها 
القوانني واألعراف. باختصار  إليها وتنالها، رغم تعارضها مع كل  وتسعى 
الرس  مجال  من  وتأخذه  اجتامعيا،  عنه  مسكوتا  كان  ما  كل  تفضح  هي 

للعالنية.
وإذا كان الكثري من رجال الدين قد وقفوا ضد هذا النص، بل ونجحوا يف 
إيقاف عرض له بالفعل يف حلب سوريا 2011، فإن ونوس قد قال، رمبا 
ليتقيهم: إنه ال يقصد شخصيات عامة أو مؤسسات، وإمنا هي شخصيات 

تحمل أهواء برشية قد تعصف بأي إنسان.
يناقش  أنه  إال  يحمل رسالة ونوس  العموم حتى وهو  النص عىل  ولكن 
والشيخ..  والنقيب  املفتي  يف  املتمثلة  املتعددة  الدينية  السلطات  فساد 
إلخ. وفساد السلطة نفسها متمثال يف الوايل ومقدم الدرك. ولو كان قدم 

كام هو لقال كل ما رصخ به العرض عىل حساب البناء األصيل.
ولكن عند الحرضي كان الرتكيز عىل مقدم الدرك وقوله بأنه هو الحكومة 
فخرج  بالحقيقة،  له  وباح  سجنه  يف  النقيب  زاره  سجنه  بعد  ثم  مرارا! 
الوايل  أن  نعرف كيف، مع  قويا ويؤدي وظيفته! وال  ليعود  السجن  من 

ما  السبب  كان  رمبا  وطردوه!  بالجنون  بالحقيقة  الناطق  اتهموا  وأعوانه 
عن  املفتي  يتنازل  بأن  النهاية  تكون  أيضا  الحرضي  وعند  سابقا.  ذكرته 
كل يشء، بعدما أصدر فتواه األخرية ويذهب للامسة ويخربها بأنه زهد 
يف الدنيا وسيسري هامئا، فتحدث حالة من التوحد بني املحب واملحبوب 
كام عند الصوفية، ولكن هنا بني املاسة واملفتي، فهو سريحل منها إليها. 
وتنطق املاسة بأن يرحال معا للوصول للحقيقة، وكأن ما كان من املاسة 

هو درب من دروب التوحد والتكشف والتجيل!
مرة  أكرث من  املخرج  استخدمه  راو  اعتمد عىل  قد  العرض  أن  والغريب 
سابقا  قلناه  ما  أن  عىل  وتأكيدا  ذلك،  بعد  تناساه  ثم  العرض  بداية  يف 
عبد  الذي صممته/ شيامء  للعرض  املريئ  املعادل  فإن  املسيطر،  كان هو 
العزيز متثل يف بناء عال له سالمل من الجانبني يؤديان للمستوى األعىل، 
من  املفتي  منزل  فهو  الحاكمة،  الرموز  لكل  مقرا  البناء  هذا  من  وجعل 
الناحة اليمنى، ومنزل النقيب من اليرسى، ويف يسار الوسط منزل الوايل 
وكرسيه. تأكيدا عىل أن كل العلية/ السلطة تنتمي ملكان واحد! - مع أن 
التعامل،  السلطة. ومع هذا  اعتمد أساسا عىل الرصاع بني أقطاب  النص 
مكان  عىل  ما  مرحلة  يف  املنترص  استحواذ  تبني  مل  املرسحية  الحركة  فإن 

اآلخر.
يكن  مل  شيامء  اعتمدته  الذي  األبيض  اللون  فإن  بهذا،  سلمنا  إن  حتى 
رامزا للطهر والفضيلة، بل يف اعتقادي أنها اعتمدت هذا األبيض لقدرته 
عىل التلون/ من خالل اإلضاءات املختلفة التي تسقط عىل كل بقعة عىل 
حدة ومتيزها عن غريها من جهة، ومن جهة أخرى لتلوين كل البناء طبقا 
الوقت  يف  ولكن  خارجه،  تدور  التي  التمثيلية  املناطق  يف  خاصة  للحالة 
نفسه فإن البناء يكون أمامنا يحاول أن يكون موحيا بلونه عليها، ولكن 
شيوع األبيض وعدم قدرة اإلضاءة عىل التحديد، رمبا جاء لعدم التعامل 

الجيد مع املنابع اإلضائية خصوصا أنه يوم عرض واحد.
يكون هذا  وقد  األبيض،  للبيت  يرمز  البناء  إن هذا  ليقول  أحد  يأيت  وال 
فعال،  هذا  كان  لو  ولكن  قبال،  ذكرناها  التي  األسباب  مع  اتساقا  مقبوال 

لكان الحرضي جعل املالبس واإلكسسوارات عرصية عىل األقل.
صحيح أن العرض قد يكون قد واجه بعض املشكالت يف ليلته الوحيدة 
التي قد تكون  التعامل مع اإلضاءة  أبرزها  عىل مرسح طنطا، قد يكون 
للرواة  جيد  مكان  عن  البحث  وعدم  وظيفته،  عن  الديكور  أخرجت 

ووضعهم مبكان ال يسمح بالرؤية من قبل الجميع.
بعد  التفعيل  يف  الترسع  هو  نظري  وجهة  من  األمر  يف  ما  أكرث  ولكن 

االختيار، ومحاولة إلباس النص رؤية وتعبريا محددا سلفا.

مجدي الحمزاوي
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قتل قابيل أخاه هابيل ليسيل أول دماء عىل األرض، ولريسل له 

أخيه، مات هابيل  يواري جثامن  منه كيف  فيعرف  الغراب  الله 

القاتل،  من ساللة  جميًعا  البرش  ليكون  وينجب،  يتزوج  أن  قبل 

أنواعها وأبشع صورها، فلم  الجرمية بكل  ومن ثم يتوارثون عنه 

التي أدت  الوحيدة، فقد سبقته املشاعر  القتل هو جرميته  يكن 

الكراهية،  ثم  ومن  الحقد،  الغرية،  الجرمية:  هذه  ارتكاب  إىل  به 

البرشي.  بالجنس  السلبية  والصفات  الجرائم  التصقت  هنا  من 

هذا املضمون هو ما يدور حوله العرض املرسحي »أبناء قابيل« 

عىل  القاهرة  بجامعة  الطبيعي  العالج  كلية  فرقة  قدمته  الذي 

الجامعات  مهرجان  إطار  يف  الجامعية،  املدينة  مرسح  خشبة 

املرسحي، تأليف إياد الخويل، إخراج إسالم متام.

أحمد  املمثلون:  قدم  متصلة  منفصلة  لوحات  مجموعة  يف 

الجابري،  مي  عيل،  طارق  يارس،  هالة  حاتم،  الله  عبد  صالح، 

أحمد عثامن، سمر عاطف،  الرحمن محمود،  عبد  ريم مدحت، 

يؤكد  متميزًا  مرسحًيا  أداء  خليفة،  أحمد  »ديزل«،  هالل  محمد 

عىل وجود مواهب حقيقية كام أنها خضعت لتدريب جيد جًدا، 

أداءات فردية  الجامعي  األداء  بجانب  لكل منهم  حيث خصص 
ذات  يف  وميارسونه  عليهم  مورس  الذي  العنف  يعانون  حيث 
العنف الذي حولهم إىل  الوقت فاستعرضوا فيها صوًرا من هذا 
عن  عربوا  بل  بعينه  مجتمًعا  يختاروا  ومل  أيًضا،  عنيفة  كائنات 
البرش  معاناة كل سكان األرض، بعرض مناذج أخرى من معاناة 
متثلت يف الحروب والدمار التي أصابت العامل، اإلرهاب، اإلعالم 
املضلل، كذلك قضايا املرأة الكثرية التي أكرثها شيوًعا التحرش، 
للمرأة خاصة  املجتمع  واضطهاد  الزوجية  املشكالت  االغتصاب، 
أيضا ملجموعة من املامرسات والسلوكيات  املطلقة. كام تعرض 
األحالم  قتل  التملق،  الوصولية  منها:  منارسها  التي  السلبية 
واألمنيات، انعدام القيمة، رفض الحب الذي يتعارض مع النظام 

والنجاح.
بنظرية  املعروفة  الرابع  الحائط  كرس  نظرية  املخرج  استخدم 
وكأنه  كواليس  دون  املرسح  جعل  بأن  الربيختي،  اإليهام  كرس 
وهذا  مرسح«،  نلعب  »يال  الجمهور  أمام  عميل  بشكل  يقول 
طائرة  إىل  بحاجة  »لسنا  كلمته:  يف  العرض  مخرج  عليه  أكد  ما 
مصنوعة  بدمية  فقط  نلعب  أن  نستطيع  لنلعب،  تحكم  بجهاز 
واإلكسسوارات  الديكور  بساطة  أيضا  أكدته  ما  وهو  باليد، 
واإلكسسوار  املالبس  استبدال  تم  فقد  ثم  ومن  املستخدمة، 
من  ألكرث  ممثل  كل  ولعب  األدوار  تبادل  كذلك  الخشبة،  عىل 
شخصية، وتتميز هذه الطريقة بجعل املتلقي مشارًكا يف اللعبة، 
عىل  ليؤكد  املشاهد  أغلب  يف  أيضا  الرمزية  استخدم  أنه  كام 

العبارة الشهرية ألحمد زيك: »كلنا فاسدون«.
أيضا  عقلية  وإمنا  فحسب  مرسحية  لعبة  مجرد  العرض  يكن  مل 
مل  وإن  التساؤالت  من  مجموعة  بطرح  والتدبر  للتفكر  تدعو 

ومبحاولة  بها  ينشغل  املتلقي  جعل  لكنه  مبارش،  بشكل  يكن 

أم  أخاه،  قتل  مجرم  مجرد  قابيل  كان  منها: هل  عليها،  اإلجابة 

مشاعر  مارس  هل  شقيقه؟  بدفن  قام  حيث  تواب  مخطئ  أنه 

نحن  هل  والكراهية؟  الحقد  سوى  يعرف  مل  قلبه  أن  أم  الحب 

نعبد الله خوًفا منه أم حًبا فيه؟ وهذا التساؤل تحديًدا جاء من 

الجابري، حيث عربت عنه مبنتهى  خالل أداء أكرث من رائع ملي 

الصدق الذي جعل املتلقني ينهمرون يف البكاء، وجاءت اإلجابة 

أرادوا  العمل  صناع  وكأن  محبة«،  »الله  مبقولة  املسيحية  من 

بهذه املعالجة التأكيد عىل تكامل األديان وليس اختالفها.

اإلض��اءة  وأي��ض��ا  »إك���س«،  محمد  وضعها  التي  املوسيقى 

بشكل  توظيفها  ت��م  واألل���رتا،  الليزر  خاصة  املستخدمة 

حولنا  الدائر  ال��رصاع  عن  ليس  ع��ربت  حيث  رائ��ع  من  أك��رث 

محمود  وضعها  وقد  بداخلنا،  يدور  الذي  الرصاع  بل  فحسب 

الحركية  الدراما  أن  كام  جًدا،  عالية  بحرفية  »كاچو«  الحسيني 

واالستعراضات التي صممها يوسف مصطفى من أهم العنارص 

وأكرثها تعبريًا عن الحالة الدرامية، كام أن الديكور الذي صممه 

عبد الحميد عامد جاء يف منتهى البساطة معربًا عن تلك املتاهة 

وخراب  الحقيقة،  عن  للبحث  رحلتنا  يف  جميًعا  تنتابنا  التي 

العقول إن مل تصل وتهتدي من الضالل.

اتسم املكياج الذي نفذته مي الجابري وقصات الشعر واملالبس 

فاجتمعت  والتشويه،  بالغرائبية  رشبيني  أحمد  صممها  التي 

للفرجة املرسحية وتكاملت لتحقيق هدف  املكونة  العنارص  كل 

واحد هو التعبري عن الذات املمزقة.

نور الهدى عبد املنعم

ومقتولون قتلة  كلنا 
قابيل« »أبناء 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

أبناء قابيل

جهة اإلنتاج: 

فرقة كلية 

العالج الطبيعي 

- جامعة 

القاهرة

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: إياد 

الخويل

إخراج: إسالم 

متام
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االمتداد إلى  الريادة  من  العربي  المسرحي  التجريب  في  الجديدة  المسرحية  الحساسيات 

والتجاوز المجاورة  جدل  في  بحث 

اقرتن وجود املرسح العريب من البداية إىل االمتداد ومن الرواد 

التجديد  وبنداءات  الكينونة  وبأسئلة  الوجود  بأسئلة  اآلن،  إىل 

العربية،  وثقافته  تراثه  مع  تارة  ومتفاعال  متأثرا  والتجريب، 

التأثر  يف  أخرى  وتارة  ومرسحه،  الغرب  بثقافة  التأثر  يف  وتارة 

ووسائل  أمناط  جربت  التي  تلك  سواء  تجاربه،  بني  والتفاعل 

استنبات املرسح يف تربة ثقافية مل تكن لها صلة واضحة بهذا 

الفن، أو التي جربت البحث عن مغاير ورؤى جديدة بالبحث 

وعن  مرسحي،  وقالب  شكل،  وعن  هوية،  عن  املرسح  لهذا 

من  التأسيس،  وإعادة  التأسيس  وعن  أصالة،  وعن  احتفال، 

الجديدة  املرسحية  الحساسيات  كل  مع  أو  حديثة،  منطلقات 

التي  واملفاهيم  املايض،  الزمن  بأسئلة  مرتبطة  تعد  مل  التي 

املرسح  عن  الحديث  صار  بل  واستمراريته،  ميالده  واكبت 

وسياقات  بإلحاحات  محملة  تجريبية  بتوجهات  محكوما 

تاريخية جديدة.

العربي  المسرح  تأسيس  وتجريب  الرواد  تجربة 
غربية بمرجعيات 

ظل  التجارب،  هذه  بني  تربط  التي  املسافات  هذه  كل  يف 

املتجددة،  ومخاضاته  انتقاالته،  دامئا  يعيش  العريب  املرسح 

إىل  جيل  ومن  آخر،  إىل  تجريب  ومن  أخرى،  إىل  هيئة  من 

كل  رحمه  يف  يحمل  وهو  مختلفة،  فنية  بحساسيات  آخر 

الخطابات، واألسامء، واألعالم، والتجارب، التي كونت مشهده 

التي  ال��رواد،  تجربة  هي  التي  تجربة  أول  من  بدءا  الخاص 

الشئ  التجريب  ب��وادر  من  تحمل  تأسيسية  تجربة  كانت 

استنبات  بها  أرادوا  ومستجلبة،  وافدة  وصيغ  مبعارف  الكثري، 

أو  ترجمة،  أو  نقال،  إما  العريب  الوطن  يف  املرسحية  الظاهرة 

التأسييس لفرتة  التجريب  النمط من  تقليدا، وقد استمر هذا 

القرن  أواخ��ر  إىل  العريب(  املرسح  بدايات  زمن  من  طويلة 

حداثة  إىل  ذلك  )ومرد  العرشين  القرن  وبداية  عرش  التاسع 

االتكاء  ميكن  درامية  خلفية  إىل  وافتقاره  املرسح،  هذا  عمر 

ومحتشمة،  متعرثة،  بداية  البدايات  هذه  جعل  مام  عليها، 

مكونات  متثل  وتعرث  االنطالق،  بصعوبة  محكومة  كانت  ألنها 

املرسح ككتابة درامية، وإخراج، وتقبل، لذلك مل تستمر هذه 

معدومة  كانت  ألنها  كثريا،  التطور  يف  التجريبية  البدايات 

وجاملية  فلسفية  رؤي��ة  أي  وم��ن  واض��ح،  ثقايف  سند  من 

يف  الفارغة  الخانة  ملء  –فقط،  هو  كان  وكدها  ألن  واضحة، 

هذا  انغراس  وإمكانات  صيغ  عن  والبحث  العربية،  الثقافة 

الثقافة  عمق  يف  »مرسحا«  آنذاك  املسمى   - الجديد  الوافد 

هذه  تكون  أن  ذلك  يف  يهم  وال  العريب،  واملجتمع  العربية 

بعيدة عن  برانية  ثقافة  نابعة من صميم  واإلمكانات،  الصيغ 

بعد  ما  وجودها،  وصيغ  وأشكال  املحلية  الثقافة  خصوصية 

لهذه  إنتاج املرسح  إعادة  التجريب يف  بثقافة  الرواد والوعي 

للتحرك  والرصاخات،  الدعوات  تعالت  مجتمعة،  األسباب 

عن  العريب  املرسح  تخرج  جديدة  بدائل  عن  للبحث  بقوة 

التغيري  أن  العرب  املرسحيون  أدرك  أن  بعد  املوجود،  الشكل 

ضالل  من  املرسح  هذا  يخرج  يك  وارد  التجديد  وأن  ممكن، 

بعث  تجربة  إىل  للنموذج،  اململ  والتقليد  والنقل،  االتباعية، 

يف  العريب  اإلنسان  تخاطب  بأصالة  أصيل،  جديد  بكل  الروح 

مبرجعيات  والجامعي  الفردي  ووعيه  وبذوقه  وزمانه،  مكانه 

اآلخر  لثقافة  إقصاء  دون  األنا،  لثقافة  حضور  فيها  مختلفة 

ما  وهو  خاصة،  واملرسحي  الثقايف  مرشوعهم  وفق  وتطويعها 

سعت إليه مجموعة من التجارب املرسحية العربية يف أواسط 

القرن العرشين، التي أحدثت قفزة نوعية يف طريقة وأسلوب 

شكل  ويف  بنياته  ويف  خطابه  ويف  العريب،  املرسحي  النتاج 

كان  متعددة،  مستويات  عىل  تحقق  تجريبي  بوعي  وجوده، 

الستينات  أواخر  يف  وخصوصا  النصية،  الكتابة  مستوى  أولها 

وبداية السبعينات من القرن املايض، باعتبارها الفرتة الزمنية 

عبد العايل الرساج
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والتقنية  الفنية  خصائصها  لها  جديدة  كتابة  عرفت  التي 

فيها  بدأت  التي  الفرتة  كذلك  وباعتبارها  النظرية،  ومرتكزاتها 

لتجاوز  جديدة،  آفاقا  لنفسها  تجرتح  املرسحية  النصية  الكتابة 

حيوية  أسئلة  ومعانقة  اللفظي،  مستواه  يف  التجريب  معنى 

تعيد االعتبار لجملة من القضايا األساسية التي تؤثر قوة وفعال 

عميقة  معرفة  عىل  مؤسس  تجريب  محتمل،  تجريب  عىل 

إبداعي  واقع  بناء  األوىل  بالدرجة  يتغري  وباملوضوع،  بالذات 

عمق  من  املنبثقة  التجريبية  الفنية  الصياغة  هي  حقيقته 

من  كل  مساهمة  السياق  هذا  يف  وتأيت  اإلبداعي،  الخطاب 

عبد  وصالح  فرج،  وألفريد  إدريس،  ويوسف  الحكيم،  توفيق 

الله ونوس،  والسيد حافظ، وسعد  املدين،  الدين  الصبور، وعز 

النصية  كتاباتها  شكلت  أخرى  وأسامء  برشيد...  الكريم  وعبد 

أو  املرسح،  تحديث  مسلسل  يف  هامة  تجديد  بؤرة  اإلبداعية 

وتصورات  جامليات  فيها  يجسد  تعبريي  شكل  عن  البحث 

حداثية، تعطي للنص الدرامي دالالته اإلبداعية وقيمته الفنية 

والجاملية، املحملة بالرموز والدالالت واإليحاءات واملجازات.

يف  تنويعاته  مع هؤالء،  العريب  املرسح  يف  التجريب  اتخذ  لقد 

الكتابة  يف  املؤثرة  امتداداتها  لها  كان  متوترة،  برؤية  إبداعاته 

الذات  صاغتها  الرؤية  هذه  املتلقي،  نفسية  ويف  الركحية 

املخرجة العربية - وفق متثالت جديدة يف إرصارها عىل الدخول 

يف  يجتهد   - الذي  االجتهاد  عىل  أبوابه  وفتح  التجريب،  زمن 

التي  اإلضافة  وعىل  والتقنيات،  والفضاءات  األشكال  إبداع 

جامليات  إلنتاج  الجديد،  لهذا  معنى  وتضيف  جديدا  تضيف 

مغايرة بعالمات جديدة، وجدناها عند مخرجني تجريبيني من 

السوييس،  واملنصف  الفتاح،  عبد  وانتصار  أردش،  سعد  أمثال 

وعوين  األشقر،  ونضال  عساف،  وروجي  العصفوري،  وسمري 

محمد،  وقاسم  القصب  وص��الح  األس��دي،  وج��واد  كرومي، 

وغريهم  الكغاط...  ومحمد  تيمد،  ومحمد  العاين،  ويوسف 

بباقي  الفضاء  بالفضاء، ويبدعون  الكلمة  يبدعون  ممن صاروا 

العالمات، بأسلوب يعرف كيف يوظف كل التقنيات املرسحية، 

صناعة  يف  سائدا  كان  ملا  مغاير  بشكل  العرض  جاملية  لتوليد 

الفرجة التي كانت تنتج هذا العرض.

املواضيع  دينامية  من  جزءا  العريب  املرسح  دينامية  لقد ظلت 

النصية  بنوعيها  الكتابة  زمن  تداخل  فيه، وجزءا من  املتجددة 

األسئلة  وبزمن  امل��رسح،  هذا  يف  التجريب  بزمن  والركحية 

اشتغاله،  دائرة  من  وسع  الذي  املرسحي،  النقد  يف  املتجددة 

وصار هو اآلخر تجريبا ممهورا بتوجهات جديدة، رصنا نلمس 

التقليدية  النقدية  األسئلة  تلك  من  التحرر  من  نوعا  فيها 

يف  واضحا  هذا  بدا  وقد  والتأسيس...  والتأصيل  الهوية  حول 

الخطاب النقدي الحديث، الذي مل يعد حديث سجال يناقش 

هذه القضايا وفق رؤية واحدة لها بعد واحد يف القراءة ويف 

يف  القضايا  هذه  عن  الحديث  صار  بل  التقويم،  ويف  التحليل 

وإكراهات  بإلحاحات  محملة  بأسئلة  محكوما  النقد،  هذا 

يوجد  التي  الهيئة  تجديد  إرادة  قوت  جديدة،  تاريخية 

واملعرفية  الظرفية  الدواعي  لكل  ليستجيب  النقد،  هذا  عليها 

تأثيث  عىل  العريب  املرسح  حفزت  التي  الجديدة،  العميقة 

عىل  وتنفتح  الذات  تحاور  جديدة،  تجريبية  برؤية  إبداعه 

بني  والحديث،  القديم  بني  تجمع  محددة  أرضية  عىل  العامل 

وعطاءات  وتقنيات  الذات  ومكتسبات  املحيل  خصوصيات 

اآلخر.

الكتابات  من  مجموعة  عنها  عربت  هاته،  التجديد  إرادة 

باملعرفة،  قراءاتها  زمن  تؤثث  أن  استطاعت  التي  النقدية، 

الكربى  الواقع  وبرهانات  املرسح،  بعوامل  الشاملة  واإلحاطة 

التجريب،  نحو  نزوعه  يف  العريب  املرسح  تحكم  ظلت  التي 

ويف االستفادة من تجارب املرسح العاملي، من هذه الكتابات 

أبو هيف، ورياض عصمت، وفرحان  الله  نذكر ما قدمه عبد 

بن  وعبد  املديوين  ومحمد  غلوم،  إبراهيم  الله  وعبد  بلبل، 

وأسامء  رمضاين  ومصطفى  املنيعي،  وحسن  زيدان،  الرحمن 

أخرى ولجت النقد املرسحي، وتفاعلت مع أسئلته، وراجعت 

بخصوصيات  النقد  لهذا  جديد  تأسيس  عن  بحثا  أجوبته، 

جديدة يف فعل القراءة.
تأكدات  وإتالف  الجديدة  المسرحية  الحساسيات 

المسرح
ضمن هذا الكل املتغري أي التجريب يف النص ويف العرض ويف 

النقد تكونت صورة التجريب بكل أبعادها ودالالتها، يف وعي 

مختلفة  اتجاهات  يف  تسري  ربية، وهي  الع  املرسحية  العملية 

التي  املكونات  مجموع  يف  النظر  تعيد  متعددة،  باختيارات 

بداية  إىل  النقاش  مارون  من  للمرسح،  الرؤية  يف  تحكمت 

طرح السؤال عن هذه الرؤية، والبحث لها عن بنيات جديدة 

تقدم الخطاب املرسحي العريب بتأسيس جديد، ساهمت فيه 

بعطاءات  العريب  املرسحي  التجريب  يف  الوازنة  األسامء  جل 

والورش  الفرق  أغلب  عند  امتداداتها  وجدنا  وفنية،  أدبية 

جديد  مرسحي  لجيل  املرسحية  الحساسيات  وكل  التجريبية، 

هو جيل األلفية الثالثة، الذي ساهم وبرؤى مختلفة ومغايرة 

العريب، ومساءلة  انزياحات جديدة يف مسار املرسح  يف خلق 

وتكرار  التقادم  بفعل  قدمية   - صارت  التي  الفنية  هويته 

عن  والبحث  الزمن  من  عقود  منذ  نفسها  الدرامية  التجارب 

أجوبة تقدم بدائل - جديدة، تعيد التفكري فام هو موجود من 

املؤسسة  املفاهيم  تخلخل  متداولة إليجاد صيغ حديثة  صيغ 

الذي يتناسب مع  بالشكل  للمرسح، وتطور أشكاله وأساليبه 

اختيارات هذا الجيل الجديد الفنية والجاملية، وكذا مؤهالته 

الخاصة التي هي حصيلة معرفته الجديدة مبكونات العمليات 

للفنون  العليا  املعاهد  يف  تلقاها  التي  الحديثة  اإلنتاجية 

بالنظريات  التأثر  يف  أو  الجامعي،  التكوين  من  أو  الدرامية، 

ميارس  بأن  أهله  مام  الغربية،  اإلخراجية  املرسحية  واملدارس 

اإلرصار  من  بكثري  مختلفة،  واهتاممات  بتوجهات،  تجريبه 

الذي يتوافق مع أسئلته واملرسح الذي يريد هو مع ما يتالءم 

املرسح  بإنتاج  املحيطة  الجديدة  السياقات  وطبيعة  طبعا 

وتلقيه يف آن واحد.

يف  املستحدثة  واإلبداعية،  الجاملية  الصيغ  إىل  وبالرجوع 

نية  وبقوة  سيتبني  الجيل،  لهذا  والجاملية  الفنية  العطاءات 

يقول  تجاربه  بعض  أو  العريب  املرسح  إخراج  يف  اإلرصار  هذا 

التقنية  ويف  اللغة  يف  الثبات  »من  زيدان  بن  الرحمن  د.عبد 

الثبات، والدخول  الذي يحكم هذا  التلقي  الرؤية وشكل  ويف 

تجاوزها،  أجل  من  الذات  عىل  التمرد  مرحلة  املرسح  بهذا 
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والتحول  املغايرة،  لبناء  الصنمية  والقوالب  الصياغات  وهدم 

املطابقة  أو  واملامثلة  التامهي  من  التحرر  بسؤال  املسكون 

املشكالتة  إىل  الدعوة  إنها  الجاهزة،  النامذج  مع  أحيانا 

ومتعدد  الخطابات،  متعدد  مرسحي  خطاب  يف  واالختالف 

الثقايف  الحوار  يتحقق  ال  بدونها  التي  واملعارف  الثقافات 

املرسح  هذا  وحدة  تتحقق  وال  األخرى  الثقافات  مع  العريب« 

يف تنوعه)1(.

الوجود  تحقيق  يف  ملحة  رغبة  عىل  ينطوي  الذي  األفق،  بهذا 

يف  املجددة  التجارب  هذه  إرادة  تقوت  التغيري،  إىل  والتطلع 

تجديد الهيئة التي يوجد عليها املرسح، ورسم حدود مختلفة 

كل  تجريب  يف  التجديد  هذا  مثلوا  الذين  هم  وكثريون  له، 

إال  حدودا  تعرف  ال  مبغامرات  فيه  وانخرطوا  املمكنة،  الصيغ 

املنيعي  د.حسن  اختزل  الذي  التجريب  لهذا  الوفاء  حدود 

عالماته يف استثامر الخشبة بطرق جديدة، وتطور كتابة النص 

املرسحي واعتامد كتابة نصوص ذات روافد مختلفة، ومرسحة 

»ما  ردم  وهو   ،)*( املحرتف  املخرج  وظهور  روائية،  أعامل 

ساهم يف األخري يف ظهور مرسح عريب بخصائص ما بعد درامية 

جامليات  وتوظيف  الفنون  بني  الحدود  عرب  هويته  يؤسس 

خاصة تنعكس يف االهتامم بالسينوغرافيا واملوسيقى، واستثامر 

الجسد يف األداء« املرسحي، والتعامل مع اإلنارة باعتبارها لغة 

فنية)2(.

منطوق هذا الكالم، يفيد أننا اليوم إزاء صيغ تجريبة جديدة 

توجهاتها  يف  املرسحية  العملية  معها  املرسح، صارت  ملامرسة 

والعالمات  واألدوات  العنارص  كل  عىل  مبنية  الجديدة، 

والتقنيات والوسائط، واللغات املرسحية املمكنة، التي تدخل 

يف إبداعيتها وتشكيلها، تخصصات ومعارف أخرى ومتدخلون 

للعرض  الجاميل  البناء  اسرتاتيجية  يناسب  مبا  متعددون، 

التقنيات  الناطق بكل  املرسحي الجديد، الذي يصري يف األخري 

إنتاجه،  وراء  كانت  التي  واملهارات،  والتخصصات  واللغات 

اإلنتاج  طرق  يف  الجديد  شقوا  الذين  متثل  كثرية  أمثلة  ولنا 

ال  املثال  سبيل  عىل  نذكر  واعد،  بتجريب  السائدة  املرسحي 

وأسامء هوري من  الهواس،  املجيد  عبد  الحر،  الحرص، محمد 

مرص  من  عطا  وحسام  عالم،  ومحمد  محمد،  وروان  املغرب، 

ونور  ادريس،  ومحمد  لبنان،  من  صانع  ولينا  مروة،  وربيع 

الله الرتكامين، وفهد الهاجري  الدين الورغي من تونس، وعبد 

من  العتيبي  ورج��ا  األحمدي،  وأحمدمحمد  الكويت،  من 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  من  العامري  ومحمد  السعودية، 

من  خصوصا  كثريون  وغريهم  عامن...  من  البلويش  ويوسف 

خريجي معاهد الفنون الدرامية، الذين نفثوا يف جسد املرسح 

أنتجت مرسحا  فائقة  »حيوية  املنيعي  د. حسن  يقول  العريب 

شكله،  (تجويد)  خالل  من  والتجريب  البحث  عىل  يقوم 

تعكس  جاهزة  أو  مرتجلة  صغرية  بفرجات  نصوصه  وتطعيم 

نبوغ املرسحيني الجدد وقدرتهم عىل االبتكار« )3( . وهذا ما 

حسن  د.  يضيف   - الثالثة  األلفية  بعد  العريب  املرسح  جعل 

القضايا  كل  بشجاعة  ويناقش  آفاقه  »يوسع   – قائال  املنيعي 

للمتفرج  خول  ال��ذي  العريب...اليشء  العامل  يعيشها  التي 

رصدها  عىل  العروض  تعمل  لها،  حرص  ال  عوامل  عىل  االطالع 

عرب كتابة »درامية أو ما بعد درامية« تؤكد لنا تجدر املرسح 

العريب يف فضاء اإلبداع الكوين« )4(.

متجاورة أعمار  العربي  المسرح  تجارب 
حصيلة  هو  األمر،  حقيقة  يف  هو  اليوم  الحاصل  التجدر  هذا 

والتأثري  والتناسج،  والتجاور،  التفاعل  فيها  جامعية،  مامرسة 

الحساسيات  كل  من  املرسحية  التجارب  كل  بني  والتأثر، 

هو  فالقديم  وجديدها،  قدميها  واألجيال  واألزمنة  واألعامر 

الذي يخرج من رحمه كل جديد، والجديد هو الذي يتشكل 

وتواصل  لحظة،  بعد  ولحظة  يوم،  بعد  يوما  مستمر  بتوالد 

واتصال وتأثري بعد ثأثر، يقول د,خالد أمني متحدثا عن حالة 

مغرب  يف  البديلة  الجديدة/  املرسحية  املامرسات   - املرسح 

اليوم ال تشكل بالرضورة قطيعة مع ما هو سائد - املغريب، بل 

العكس من دلك، »فهي تلك املامرسة الدراماتورجية املختلفة 

مع  عالقتها  حدود  يف  إال  توجد  أن  ميكنها  ال  التي  واملغايرة 

السائدة  للدراماتورجيا  وتجاوز  استيعاب  بذلك  وهي  آخرها، 

ها  التأكيد  ميكن  لذلك  بالكامل،  إلغائها  دومنا  اآلن  نفس  يف 

بالرضورة  التعني  البديلة  املرسحية  الحساسيات  بأن  هنا 

األساليب  فكل  سبقها،  ما  تلغي  ال  ألنها  والقطيعة،  االنفصال 

بعضها  من  وتقتبس  وتتعايش  تتجاور  التزال  الدراماتورجية 

أحد  التشديد من  نقل  »..وما مييزها عن بعضها هو  البعض( 

مكوناتها إىل آخر دومنا التخيل عنها كلية)5(.

الذي تحدث  التواصل والتجاور،  ويكفي أن نستدل عىل هذا 

أن  بتاتا  والتقليد   - النقل  يعني  ال  والذي  أمني  د.خالد  عنه 

بديلة  اليوم  نفسها  تعترب  التي  الجديدة  الحساسيات  معظم 

الدعوات  كل  تجاوز   - إىل  تدعو  التي  مطالبها  خالل  من 

العرب  املرسحيون  بها  ويؤصل  يؤسس  كان  التي  واملفاهيم، 

البدايات األوىل للمرسح، من قبيل مفاهيم ودعوات التأصيل، 

تعد  التي مل  املفاهيم  والهوية، وغريها من  التأسيس،  وإعادة 

لصالح  متجاوزة  وصارت  املرسحي،  للفعل  محركة  نظرها  يف 

توجهات فنية جديدة، سقطت يف منزلق االتباعية املرتدة إىل 

عن  البداهة  تنزع  وكأنها  عروضها  يف  كام  كتاباتها  يف  الخلف 

األشياء، »بشكل مخجل، إذ تبدو كام يقول د .يوسف الريحاين 

ولكن لرتمي بها من جديد يف نزعة تأصيلية ال تنتج أي خربة 

املهرجانات  معظم  املواسم  يسم  مألوف  نزوع  هذا  بالعرص. 

املرسحية«  )6(.
للمجايلة  الحقيقي  والمعىن  العربي  المسرح  تجارب 

تكون أن  ينبغي  اليت 
اليوم  نعيش  بالفعل  أننا  نقر  سبق،  ما  ضوء  ويف  عموما 

تجربة  ألي  يحق  وال  العريب،  املرسح  تطور  يف  آخر  منعطفا 

تجربة  كل  ألن  والتميز،  السبق  تدعي  أو  لنفسها  تنسب  أن 

أول  أنها  نفسها  وتلمع  املبني،  الفتح  أنها  نفسها  تقدم  حني 

وآخر تجربة تصبح ملغاة ومنهزمة بعوامل من داخلها وليس 

موجود  موجود؛  اليوم  العريب  املرسح  إن   .)7( خارجها  من 

التجارب  وكل  والخطابات،  واألعالم  األسامء  وبكل  بتاريخه 

إىل  املرسح  أسستها حاجة هذا  والتي  اآلن،  إىل  البدايات  من 

يف  واالنخراط  التحرر  يف  ثانيا  والرغبة  أوال،  وجوده  تأصيل 

أدت  عوامل  كلها  وهي  والتطور،  والتجديد  الحداثة  مدارات 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 29 أبريل 2019العدد 545 العدد 29609 أبريل 2019العدد 609

[26 نوافذ

بالرضورة إىل مامرسة فعل التجريب الذي لن يكتمل مرشوعه 

يف املرسح العريب إال بالحاجة إىل:

املرسحية  األجيال  بني  والبناء  الفاعل  الحوار  إىل  الحاجة  أوال: 

من مختلف األعامر، للحد من ظاهرة االحرتاب الجييل وتبادل 

قذفت  جيل  بني  الرصاع  حد  إىل  وصل  الذي  الشنيع،  القصف 

التجارب  إىل  ينظر  »سابق  من  العربية  البالد  يف  الوجود  إىل 

الجديدة بتوجس كبري، وكأنها حيث هي تأثريات غربية يجب 

الذي  املطلق(  )التأورب  دروب  من  درب  و[أنها]  محاربتها... 

تجريبي  بعنفوان  مصاب  الحق  جيل  وبني  نبذها«)8(  ينبغي 

زائد أحيانا يرغب يف حرق املراحل السابقة، وييسء إىل الجيل 

الجيل  راكمه  ما  لكل  وبتحديه  املتنطعة،  مبواقفه  السابق 

السابق عليه.

بد من  األجيال، ال  الحاجة إىل حوار  ثانيا: وعطفا عىل رضورة 

املرسحية،  األجيال  بني  املتبادل  االعرتاف  قانون  سيادة  رضورة 

وعدم االنتصار لهذا الجيل أو ذاك، بل االنتصار للنيات الحسنة 

التحقيبة  التصنفوية  املنظورات  خارج  اإلبداع  أثناء  الخالصة 

الضيقة  )من قبيل مقوالت »الجيل«، »العقد« ..)التي ال تفيد 

قضايا املرسح ورسالته يف شئ، بل تخضع نسيجه لصفوف أو 

األخري،  الرتتيب  األخري  الجيل  فيها  يتبوأ  املبدعني،  من  طبقات 

وعينا  يف  لألسف  سائدا  زال  ما  اختزايل  نقدي  مبعيار  أخذا 

ما  وكأن  الجييل،  والتفوق  التاريخي  السبق  معيار  هو  النقدي 

الداروينية  التطورية  العريب هو مبدأ  يتحكم يف مسري املرسح 

لكل  تتسع  لها،  مالك  ال  شاسعة  املرسح  أرض  وألن  معكوسا؛ 

التخييل والحلم واللعب، وألنه ال يوجد أي قانون غري  أشكال 

يف  التجول  حرية  املبدع  عىل  يحظر  اإلبداع  يف  الصدق  قانون 

جيل  بصواب  القول  أبدا  املفيد  من  يكون  لن  فإنه  ماملكه، 

بالنيات  سميناه  ملا  مرتوك  فاألمر  آخر،  جيل  وضالل  وخطأ 

الصادقة يف إالبداع.

للمرسح  جديدة  آفاق  عن  البحث  إىل  الحاجة  رضورة  ثالثا: 

الزائدة،  الضيقة  واألنانيات  الرسولية  أوهام  بعيدا عن  العريب، 

ضد  فهو  نظريتي  مع  ليس  من  »أن  مبطنق  تشتغل  التي 

والجاملية،  الفنية  اختياراته  إال  للمرسح  رسالة  فال  املرسح«، 

درجات  وصلت  التي  املوجودة  واملقاسات  األشكال  خارج 

التقادم إىل عوائق  التشبع، فاستنفذت مهمتها وتحولت بفعل 

وارتكاسات تقف اليوم يف وجه تطور املرسح العريب، ويف وجه 

دماء  لضخ  املؤهلة  الجديدة  والتجارب  واألصوات  اإلسهامات 

سلفا،  السائد  وتجاوز  مقاومة  وقادرة عىل  جديدة يف جسده، 

الوهمي  القتل  أو  السلبي  الهدم  مبعنى  ليس  هنا،  والتجاوز 

إىل  املؤدية  الطرق  فتح مسالك جديدة يف  وإمنا  ألب وهمي، 

التجارب  أي  يحكم  أن  ذلك  بعد  وللتاريخ  املرسح،  مامرسة 

أصلح للبقاء.

رابعا: الحاجة إىل عيون جديدة يف النقد ننظر بها إىل منجزنا 

التي  القبلية،  اإلدانة  منطق  عن  بعيدا  تجاربه  بكل  املرسحي 

أن  ينبغي  التي  املرسحية  النقدية  الدراسات  من  بالكثري  تلم 

العريب  املرسحي  املنجز  ربط  إعادة  اليوم،  مهامها  من  يكون 

بل  إبداعيته،  مقومات  وتفكيك  الثقايف،  وبسياقه  بتاريخه 

حولها،  األحكام  وإصدار  مراجعتها  عىل  مبوضوعية  والتجرؤ 

التي  النمطية،  املسكوكة  والصور  البديهيات،  الكثري من  ونقد 

فالنقد  العربية،  املرسحية  تجاربنا  عن  األجيال  عرب  ترسخت 

تنسب  أن  شأنها  من  التي  معانيه  بكل  مغيب  أو  غائب 

طبعا  يتأىت  لن  وهذا  والقامات،  واألشكال  واالحجام  االحكام 

إال إذا كان هذا النقد بكالم النقاد باملعرفة، وبالذوق الجاميل، 

وكان  ورصيحا  مسلحا  واضحا  وكان  العلمية،  املغامرة  وبروح 

برشيد  الكريم  د.عبد  يقول  مرتفع،  بصوت  التفكري  ميارس 

يف  وليس  الجديدة  املرسحية  الطليعة  يف  يسري  أن  »واختار 

ذيلها، وأال يساير الرأي العام، وأن يكون صداميا يف طروحاته 

ومواقفه« )9(.

إن الحاجة إىل هذا النوع من النقد اليوم، رهان معريف وتحد 

يكفي  مبا  مراياه،  بصقل  املطالب  املرسحي  نقدنا  أمام  كبري 

والفنية  املعرفية  باإلمكانات  املؤهلة  النقدية  الحموالت  من 

التي  القراءة  وأدوات  ومناهج  مبفاهيم  واملسلحة  والثقافية، 

مس  الذي  التطور  إيقاع  مسايرة  النقد  هذا  مبوجبها  يستطيع 

كان  فإذا  متتالية،  تجريبية  بوترية  العربية  املرسحية  املامرسة 

يتغري  أن  عليه  يتجدد  ليك  العريب  املرسح  عىل  املفروض  من 

باستمرار، فإن النقد بدوره مطالب بذلك، وهنا تكمن املفارقة 

الجميلة، إذ إن النقد ليس هو الذي يطور املرسح فقط، ولكن 

املرسح بتج ريبية تجاربه يصبح بدوره محفزا لتطوير النقد.

الهوامش:
للمرسح  عرش  السادس  الشارقة  ملتقى  أبحاث  ضمن  قدم 

العريب، مبهرجان دبا الحصن للمرسح الثنايئ.

املرسح  يف  التجريب  »خطاب  زيدان:  بن  الرحمن  د.عبد   -  1

العريب«، مطبعة سندي، مكناس، ط 1، 1997، ص 45 -  46.

)*، انظر د. حسن املنيعي: »حركية الفرجة يف املرسح الواقعي 

 ،1 الفرجة، ط  لدراسات  الدويل  املركز  منشورات  والتطلعات« 

السنة  2014، انظر من الصفحة  34 إىل الصفحة  39.

2 - املرجع نفسه: ص 25

3 - املرجع نفسه: ص 25

4 - املرجع نفسه: ص 25

الجديدة،  »الدراماتورجيا  كتاب  تقديم  أمني:  خالد  د.   -  5

األشكال الخاصة بطالئع األلفية الثاثة« كتاب جامعي

منشورات املركز الدويل للفرجة، ص: 14

6 – د.يوسف الريحاين: »نهاية مجتمعات الفرجة اإلجابة عىل 

سؤال: ما هي الدراماتورجيا البديلة« ضمن كتاب 

األلفية  بطالئع  الخاصة  األشكال  الجديدة،  »الدراماتورجيا 

الثاثة« كتاب جامعي منشورات املركز الدويل للفرجة، ص:227

العريب  »التجريب يف املرسح  زيدان:  بن  الرحمن  د. عبد   – 7

الرساج،  العايل  عبد  أجراه  حوار  مختل«  عامل  يف  ثقايف  فعل 

املنعطف الثقايف لجريدة املنعطف، ع 55، س 2005.

والوسائط«  »امل��رسح  كتاب  مقدمة  أم��ني:  خالد  د.   -  8

الفرجة،  لدراسات  الفرجة  لدراسات  الدويل  املركز  منشورات 

ط1، السنة 2012، ص: 12

9 - عبد الكريم برشيد »تيارات املرسح العربيمن النشأة إىل 

االرتقاء« أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تحت إرشاف د. عبد 

الرحمن بن زيدان كلية اآلداب مكناس س 2003.__
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نرى  ليك  باختصار  مختلفة  نظريات  ثالث  هنا  نناقش  وسوف 

مناهج  ثالثة  وهي  التقمص،  حول  األسئلة  يتناولون  كيف 

مناهج  أنها  من  الرغم  عىل  التمثيل،  يف  مناهج  عدة  بني  من 

عليها  بنيت  التي  األعمدة  فهي  ونظريات مشهورة،  كالسيكية 

النظريات األخرى.

 Denis دي��درو  )دينيس  من  املستمدة  ال��رؤى،  وأح��د   )1(

ويتجنب  ب��اردا  يظل  أن  يجب  املمثل  أن  هي   ،)Diderot

التقمص لشخصيته. وكان هذا أيضا وضع )بريخت(، فربيخت 

يتناول التقمص مبعنى مطابقة الحاالت العاطفية، كام نراها يف 

يتجنب بشكل  أن  املمثل  يحاول  أن  إذ يجب  املحاكاة،  نظرية 

تأثري  مبامرسة  للممثل  العاطفية  الحالة  مطابقة  متعاطف 

االغرتاب، الذي ال يتدخل يف شكل غياب العاطفة، بل يف شكل 

الشخصية  عواطف  مع  تتطابق  أن  داعي  ال  التي  العواطف 

العواطف  بعدوى  اإلصابة  يتجنب  أن  يجب  فاملمثل  املصورة، 

املصورة، وهذا ال يحدث عن طريق التقمص.

يصف )جون ميتكاف John Metcalf( منهجا ميكن أن يرشد 

بوعي  املمثل  يحتفظ  أن  يجب  إذ  الغاية،  هذه  إىل  املمثل 

ويف  يصورها،  التي  الشخصية  إىل  يوجه  منه  جزء   – مزدوج 

الجزء اآلخر تتم املحافظة عىل موقف حذر ونقدي من جانب 

للممثل. والتخيل، طبقا مليتكاف، يجعل هذا  الحقيقية  الذات 

ممكنا بالسامح للممثل أن يبقى عىل مسافة عىل نحو ما من 

للممثل.  الحامية  تكون شكال من  قد  التي  الحقيقية،  العاطفة 

وإذا مل يستطع املمثل أن ميثل لنفسه بشكل حيوي يف الخيال 

املوقف الذهني للشخصية التي يصورها، فال فائدة أن يحاول 

إىل  مييل  بعينها  ذهنية  حالة  فتخيل  آخرين.  ألناس  ميثلها  أن 

تقديم  ومبجرد  للحالة،  املالئم  االستجابات  محرك  محاكاة 

خالل  وتطويرها  وتعديلها،  عليها  السيطرة  يتم  الحاالت  هذه 

يف  )تيتشرن(  )ميتكاف(  ويتبع  املرسح.  فن  لفائدة  التدريبات 

االستجابة  عن  االفرتاضية  املتخيلة/  الحركية  االستجابة  متييز 

ما  إطار  يف  محدودة  الحركية  الصورة  تكون  حيث  الفعلية، 

تنشطه عمليات املحرك. والعواطف الحقيقية ال مكان لها عىل 

خشبة املرسح.

أن  املمثل  ستانسالفسيك(  )كونستانتني  ينصح  باملقارنة،   )2(

تشجع  محاكاتية  رؤي��ة  يبني  وبالتايل،  خربته.  عىل  يعتمد 

التقمص.

 »مبجرد أن تنشئ هذه الصلة بني حياتك ودورك، سوف تجد 

من  كاملة  سلسلة  وتضيف  املؤثر.  أو  الداخلية  الدفعة  تلك 

مدى  ترى  وسوف  الحياة،  يف  خربتك  عىل  مبنية  االحتامالت 

عىل  ألدائه  استدعاؤك  يتم  ما  إمكانية  يف  تعتقد  أن  سهولة 

يف  نفسها  عن  املستثارة  املشاعر  تعرب  وسوف  املرسح.  خشبة 

التي  الظروف  يف  وضعها  التي  الخيايل  الشخص  هذا  أفعال 

صنعتها املرسحية«. 

داخلية  حياة  خلق  هو  لستانسالفسيك  طبقا  املمثل  وظيفة 

تجسيد،  مهنة  فهذه  فني.  بشكل  عنها  للتعبري  للشخصية 

الصوتية  األجهزة  من  عليها  املسيطر  لالستجابات  تسمح  مام 

يحتاج   )Jean Benedetti بنديتي  ل�)جني  وطبقا  والبدنية. 

يف  الشخصية  يعتمد عىل خربته  أن  املمثل  من  ستانسالفسيك 

تصوير الشخصية.

أنا فقط  بل  الخارج،  ما يف   »ألنه ال توجد شخصية يف مكان 

األسايس  واكتشايف  متخيل،  موقف  يف  امل��رسح  خشبة  عىل 

نحول  وليك  لنفيس.  اكتشايف  مثل  يكون  أن  يجب  للمرسحية 

كل  يف  نفيس  أسأل  أن  يجب  يل،  بالنسبة  حقيقة  إىل  الخيال 

نقطة يف املرسحية، إذا كان هذا املوقف حقيقيا، فامذا ميكنني 

أن أفعل«.

تعرب  ليك  الفعالة  ذاكرته  عىل  يعتمد  أن  املمثل  يحتاج 

الذي  ال��يشء   – حقيقية  عواطف  عن  الخيالية  الشخصية 

وهذا  املرسح.  خشبة  عىل  مكان  له  ليس  )ميتكاف(  يقرتحه 

يبدو  ما  عىل  يتعلق  الذي  التقمص  شكل  خالل  من  يتحقق 

بكل من املحاكاة التي تقوم عىل أساس تجربة املمثل، ونظام 

يكتشفون  )وزم��الءه(  املمثل  ألن  للقصة  األعىل  االستخدام 

املرسحية الكتساب معنى املرسحية ككل – وسياقها القصيص 

الكامل.

الهرمنيوطيقا  يف  سائدة  فكرة  مع  أيضا  متوافق  التناول  هذا 

الرومانتيكية عند )دلثي(، وتحديدا أننا قادرون عىل أن نفهم 

اآلخر بشكل متعاطف، حتى لو أزاله من بيننا شخص ما. ألن 

العامة ميكن أن نستدعيها.  هناك شيئا مثل الطبيعة البرشية 

التعاطف  اعتبار  عىل  اإللحاح  يف  )شيلرماخر(  )دلثي(  ويتبع 

عام.  بشكل  برشي  هو  ما  إىل  للوصول  مشرتك  من  شكال 

)شيلرماخر(،  عند  التفسري  يف  اإللهي  املنهج  أساس  هذا  وكان 

ليس  كل شخص  أن  افرتاض  عىل  اإللهي  التفسري  هذا  ويقوم 

فقط إنسانا فريدا يف ذاته، بل إن لديه قابلية لتلقي تفرد كل 

شخص آخر. وعىل أساس هذه الرؤية، وسواء كنا متفردين من 

التقمص  يسمح  األشياء.  نفس  عىل  قادرون  فجميعنا  عدمه، 

مختلفة  مواجهة ظروف  يف  وكأنه  الشخصية  يرى  أن  للممثل 

بأنها  الظروف  يقبل  أن  ميكنه  فاملمثل  الشخصية.  حياة  متيز 

ظروفه ألنها ميكن أن تكون محتملة أو سوف تكون محتملة 

[ [27 نوافذ]

)2(تقمص الممثل للشخصية.. كيف؟

تأليف: شون جاالهر، جوليا جاالهر

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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بالنسبة له.

 Sanford ميزنر  )سانفورد  تناول  يفهم  أن  وميكن   )3(

تجاه  املحاكاتية  الرؤية  عن  بعيدا  نقلة  باعتبارة   )Meisner

أسلوب تجسيدي أو أسلوب التوجه إىل الفعل. ويويص )ميزنر( 

ذااكرته  عن  بعيدا  ينتقل  أن  مبعنى  رأسه،  يف  عام  يبتعد  أن 

للمحاكاة  األعىل  النظام  أو  الداخلية،  أفكاره  أو  العاطفية، 

التخيلية للشخصية، التي لها ميل لجعل املمثلني أكرث انطوائية، 

أفكارهم،  باتجاه  التقهقر  إىل  االنطوائيون  املمثلون  مييل  إذ 

وليك  حولهم.  يدور  مبا  متاما  ينفعلوا  أن  يستطيعون  ال  حيث 

يشارك  أن  بد  فال  شخصية،  ويصبح  الشخصية،  املمثل  يؤدي 

بشكل غريزي وعاطفي مع البيئة الحارضة واملمثلني اآلخرين.

الذي  التجسيدي  املفهوم  هو  رأسه  يف  عام  الشخص  وابتعاد 

اإلمكانيات  من  ع��امل  يف  ديناميا  أننا  حقيقة  من  ينطلق 

 )Lutterbie )لوتريب  يقتبس  السياق،  هذ  ويف  والقدرات. 

 Evan تومسون  )اي��ف��ان  عند  التجسيدي  التقمص  رؤي��ة 

 :)Thompson

إضافيا  أو  تتابعيا  مزيجا  ليست  الحوارية  الدينامية  »هذه 

أشكال  من  تباديل  بشكل  وتظهر  واحدة.  جمجمة  يف  لعقلني 

والعاطفة  والفعل،  اإلدراك  يف  آخر  إىل  منا  خطي  غري  اقرتان 

يذكر  )لوتريب(  أن  من  الرغم  عىل  والكالم.  واإلمياءة  والخيال، 

فالتمثيل،  األس��ايس.  التقمص  عىل  هنا  التأكيد  فإن  التخيل، 

يعتمد  لوجه،  األخرى وجها  الشخصيات  التمثيل مع  وال سيام 

من  املتوافرة  القدرات  وعىل  الطبيعي  التفاعل  عمليات  عىل 

هو  املبادئ  هذه  مثل  يتبع  الذي  فاألداء  بنا.  يحيط  ما  خالل 

هذه  مثل  بأن  )تومسون(،  يقرتح  كام  فحسب،  تقميص  أداء 

املواجهات املادية للذات واآلخر تتعلق بالتقمص أساسا، الذي 

ويف  لالختزال.  القابلة  غري  القصدية  من  نوعا  باعتباره  يفهم 

التقمص  مفهوم  يتبع  التجسيدي  االعتبار  فإن  السياق،  هذا 

واآلخر  للذات  إشاري  غري  جسديا  اقرتانا  باعتباره  الظاهرايت 

األداء، ويف  إدرايك ال يحدث يف رأسنا، ولكن يف  )وعىل أساس 

يف  عليه  نحن  ما  نصبح  كأننا  اآلخرين.  مع  الثنايئ  التفاعل 

تفاعالتنا التي تقع يوميا مع اآلخرين، ففي متثيل األداء نصبح 

ومن  األخرى  الشخصيات  بواسطة  تستنبط  التي  الشخصية 

أسلوب  لتفسري  وطبقا  امل��رسح.  خشبة  عىل  املوقف  خالل 

)ميزنر(، التقمص ليس أداة يجب أن يستخدمها املمثل، فهو 

يشء يتجسد أثناء متثيل األداء, مثل الطفل الذي يتظاهر بأنه 

الدب عند )راييل(«.

مناهج  هي  التمثيل  يف  املختلفة  املناهج  هذه  أن  نالحظ 

وكيف  ميثل  أن  املمثل  عىل  ينبغي  كيف  وتحدد  منظورية. 

اهتاممنا  فإن  وباملقارنة،  الوصف.  ذلك  مع  التقمص  يتناسب 

االحتامالت  مختلف  يف  التقمص  يعمل  كيف  ونسأل  وصفي. 

التي يسمح بها التمثيل. ويف هذا السياق، رمبا ال يوجد إجابة 

اعتامدا عىل  قاطعة واضحة ألن هذه االحتامالت قد تختلف 

األسلوب أو املنهج الذي يستخدمه املمثل.

)4( مفهوم مزدوج:

إلعطائنا فكرة عن الكيفية التي يعمل بها التقمص يف مختلف 

مفهوم  نتبنى  أن  نقرتح  التمثيل،  بها  يسمح  التي  االحتامالت 

صورة  لتمييز  )وولهايم(  يستخدمه  ال��ذي  »االزدواج��ي��ة« 

بالعمل  أن خربتنا  )وولهايم(  يرى  الفن.  يف  للوصف  مزدوجة 

)ما  مشرتك  وعي  مزدوجة:  قصدية  له  أن  يف  مزدوجة  الفني 

متثيله  يتم  مبا  ترابطي«(  »إدراك  أحيانا  الظاهراتيون  يسميه 

أو  التمثيل  بأسلوب  يتعلق  شيئا  باعتباره  الفني  وبالعمل 

القصدية  من  نوع  )وولهايم( عىل  يؤكد  وبالتايل  عنه.  التعبري 

املزدوجة التي نعرف من خاللها أننا لسنا يف مواجهة مع شكل 

مرسوم )ممثل( ومع ذلك نواجه الشخصية املصورة يف الرسم 

صورتان  إنهام  بقوله،  يؤكد  أنه  ذلك  من  واألهم  نراها.  أو 

أيضا  ولكنهام  للتمييز،  قابلتان  وصورتان  واح��دة..  لتجربة 

منفصلتان.. ولكنهام ليسا تجربتني.

)وولهايم(  عند  االزدواج��ي��ة  مفهوم  )سميث(  يستخدم 

كال  يف  املمثل.  والشخصية/  املشاهد  بني  العالقة  لتمييز 

عىل  القدرة  أو  االزدواجية،  ظاهرة  تختص  التحليلني،  هذين 

أو  املمثل،  فن  أو  الفني،  للعمل  املادية  الصور  مشاهدة 

املشاهد  مبنظور  املصورة،  الشخصية  أو  املوصوفة،  األشياء 

يطبق  أن  ميكن  كيف  نرى  وليك  الشخصية.  أو  الفني  للعمل 

سارتر(  بول  )ج��ان  مثال  فلنتأمل  التمثيل،  سياق  يف  هذا 

للممثلة الفرنسية )كلري فرانكوناي( وهي تجسد دور )موريس 

الذين  املشاهدين  من  باعتباره  لسارتر،  وطبقا  شيفاليه(. 

متثيال،  نشاهد  أننا  نعي  دامئا  فإننا  )فرانكوناي(،  يشاهدون 

نعي  فإننا  )فرانكوناي(،  مبساعدة  )شيفاليه(  نتخيل  فعندما 

فهناك  متخيلة.  بل  فعال،  حارضة  ليست  )شيفاليه(  أن  دامئا 

أن  لك  تسمح  ناحية  من  أنها  املزدوج  الوعي  من  نوع  دامئا 

تسأل  أن  لك  يسمح  األخرى  الناحية  ومن  )شيفاليه(،  ترى 

بشكل نقدي عام إذا كانت )فرانكوناي( تؤديها بشكل صحيح. 

أن  مهمني:  ملمحني  )سارتر(  يحدد  الوعي،  لهذا  تحليله  ويف 

التي  املميزة  واألشياء  لشيفاليه  قبلية  )معرفة  معرفة  هناك 

ليس  شيفاليه  أن  معرفة  وأيضا  املرسح،  خشبة  عىل  يؤديها 

لفراكوناي(  )يقصد  وعي  كل   – عاطفي  وجانب  ح��ارضا(، 

مصحوب برد فعل عاطفي – إحساس بحضور )شيفاليه(.

نظرية  إطار  داخل  أيضا  االزدواجية  مفهوم  تفسري  تم  وقد 

ينطبق عىل منظور  املحاكاتية كام  القصة  املحاكاة. وجزء من 

الذي  األسايس  املرآة  نظام عمليات  أن  املشاهد هو  املراقب/ 

قد  تصويرها  يتم  التي  الشخصية  نرى  عندما  نشاطه  يعزز 

يتم تفعيلها أيضا استجابة ملالحظة تصوير املمثل، مبا يف ذلك 

تفاصيل أسلوبها الفني. وهذه هي الحجة التي قدمها )جورج 
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)سميث(  واملستمدة من   )Joerge Fingerhut فينجر هوت 

النظرية  إنها  أخ��رى،  ومرة  وجاليزي(.  )فريدبرج  ونظرية 

الفني  العمل  مشاهدة  يف  يحدث  ما  تحليل  من  املستمدة 

)مثل الرسم أو النحت( واملطبقة عىل من يحدث عندما نكون 

يحتج  الفني،  للعمل  وبالنسبة  املرسحي.  الجمهور  من  جزءا 

للعمل  املادية  الخصائص  بأن مختلف  )فريدبرج( و)جاليزي( 

الفني تسمح للمشاهد أن يفهم أسلوب الفنان بتفعيل نظام 

الصنعة  يف  املادية  الصور  إىل  يستجيب  الذي  العصب،  مرآة 

الفنية حتى لو مل يوجد متثيل إلنسان. ويلخص )فينجر هوت( 

بحثا حديثا.

و)جاليزي(  )هاينامن(  طبق  حديثة  دراس��ات  سلسلة  »يف   

الوسائل  دراس��ة  عىل  أيضا  اللعب  م��رآة  معايري  ورفاقهم 

الفيلمية. واستخدموا مختلف أنواع املونتاج )مثل االستمرارية 

والعدسات  الكامريا  حركات  مختلف  أو  االنقطاع(  مقابل 

)الكامريا املتحركة مقابل الكامريا الثابتة( لنفس مشهد الفيلم. 

املختلفة  التكوينية  الجوانب  الجوانب  تلك  اكتشفوا،  كام 

)الجمهور(  التفاضيل  املحرك  نظام  فيها  املشهد يشارك  لعرض 

بشكل متاميز. ففي كل مشاهدهم املقدمة بشكل ذايت هناك 

حضور للممثل/ املمثلة يفهم شيئا«. 

العصب  مرآة  أن  يبدو  املحاكاتية  الرؤية  هذه  أساس  وعىل 

)أو  الشخصية  من  كل  مع  متناغمة  مزدوجة،  بطريقة  تتأثر 

واألساليب  املونتاج  وأساليب  تصويرها  يتم  التي  الحدث( 

التفاصيل  أن  ويتضح  املشهد.  معنى  تشكل  التي  السينامئية 

واألساليب  الكامريا  بواسطة  وتتشكل  بالسياق  تتعلق  التي 

الفيلمية تؤثر يف العمليات شبه الشخصية التي تزود إدراكنا. 

نصبح  الذي  اليشء  تكون  قد  الفيلمية  األساليب  هذه  فمثل 

يقرتح  كام  الطريقة،  وبنفس  نقدي،  منظور  من  به  واعني 

)سارتر(، رمبا نصبح واعني بكيفية أداء )فرانكوناي( لشخصية 

)شيفاليه(. وبالتقاط هذه الفكرة املنسوبة إىل )سارتر(، مبا أن 

أحد املمثلني حارض ومشارك يف حدث ما يف الفيلم التجريبي، 

يتم  التي  والعمل  املمثل  أسلوب  مع  املشاهد  يتناغم  فقد 

باالنتقال من  النوع من االزدواجية قد يتعلق  تصويره. وهذا 

بؤرة تركيز إىل أخرى، وأحيانا يكون مستوعبا داخل الشخصية 

أسلوب  أو  السيناميئ  األسلوب  يالحظ  وأحيانا  والحبكة، 

تجربة  يكون  قد  هذا  أن  يقرتح  )وولهايم(  ولكن  التمثيل. 

مزدوجة واحدة.

التناغم  أو  االزدواج��ي��ة  من  نفسه  النوع  هذا  أن  ونقرتح 

نظر  وجهة  من  التعديالت،  بعض  مع  أيضا،  ينطبق  املزدوج 

بني  اإلعداد،  من  معينة  نقاط  مييز، يف  أن  يجب  الذي  املمثل 

التناغم  وهذا  مبهنته.  املتأثر  وتصويره  املصورة  الشخصية 

التقمص  من  كل  ولكن  التقمص  نفسه  هو  ليس  امل��زدوج 

الضبط  يف  يساعد  أن  ميكن  األعىل  التقمص  ونظام  األسايس 

الدقيق لهذه االزدواجية عند املمثل. وبالطبع يف أداء املمثل 

التي تظهر مرتبطة مبجموعة كاملة  التقمص األسايس  لتجربة 

والعاطفية(  والحركية  )الدافعة  الشخصية  شبه  العمليات  من 

من  بواسطة  الواقع  يف  تتولد  األداء  يف  الشخصية  أفعال  ألن 

الوقت  ويف  انعكايس.  قبل  بشكل  يعيها  التي  املمثل  حركة 

إىل  للشخصية  املمثل  عند  األعىل  التقمص  فهم  يحتاج  نفسه 

االنصياع إىل هذا األداء العاطفي املجسد. ويعمل فهم املمثل 

قد  كان  إذا  وعام  أسلوبه  لفهم  كدليل  للشخصية  املتعاطف 

يحدث  إذ  عدمه.  من  الصحيح  بالشكل  الشخصية  إىل  وصل 

التعاطفي  املوقف  عىل  تضمني  يتم  عندما  املزدوج  التناغم 

األعىل ويتم تحديده بواسطة التوجه التعاطفي األسايس، ليك 

يكون كال التوجهني حارضين يف عالقة متاميزة.

باالنتقال  األمثلة  بعض  يف  يتعلق  قد  الذي  املزدوج،  التناغم 

بالنسبة  هو  آخر،  إىل  منظور  ومن  املقدمة،  إىل  الخلفية  من 

للممثل، انتقال من إدراك للعامل واآلخرين يف األداء من خالل 

عيون الشخصية، إىل وعي ذايت باألداء. وهذا نوع من القدرة 

التالعب  نفسه  الوقت  ويف  باملحافظة  تتعلق  التي  الخبرية 

األسايس  التقمص  لنظام  تكاملية  عمليات  باعتباره  منيزه  مبا 

يف  امل��رسح  خشبة  خ��ارج  بوضوح  للتمييز  القابل  واألع��ىل 

الحياة العادية. هذا النوع من االنتقال الدينامي من الخلفية 

يجهز  بينام  تكرارا  أو  استمرارا  أكرث  رمبا  والعكس  املقدمة  إىل 

املمثل لدوره. ويصبح أقل تكرارا وأقرب إىل التجربة املتكاملة 

التدريبات  يتناول  املزدوج  التناغم  هذا  وإنجاز  األداء.  أثناء 

خربة  العمليات  هذه  وتنشئ  أداء.  إىل  يتحول  الذي  والعمل 

مميزين،  يظالن  املمثل  منظور  من  واآلخر  فالذات  املمثل، 

التجربة  ازدواجية  إنها  األداء.  يف  أيضا  ينفصالن  ال  ولكنهام 

التي متنعنا من فهم عالقة املمثل – الشخصية باعتبارها هوية 

واحدة، ميكن أن تدمر عالقة التعاطف.

ففي الحياة اليومية، ميكن أن تتطور أمثلة التقمص التي ميكن 

أن تبدأ يف استجاباتنا األساسية لآلخرين يف ما يتعلق بعمليات 

السياق. )مبعنى  التجسيد إىل نظام تقمص أعىل يتعلق بفهم 

أن  يجب  الذي  للممثل  بالنسبة  وباملقارنة،  الرسدي(.  التخيل 

العملية  تبدأ  فقد  عليها.  ويتدرب  ويجهزها  شخصيته  يدرس 

سياقيا  تعاطفيا  فهام  يوفر  الذي  األعىل  التقمص  بعمليات 

مع  متفاوتة،  وبدرجات  النهاية  يف  تتكامل  التي  للشخصية 

عمليات تقمص أكرث أساسية يف أدائها الفعيل.

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

شون جاالهر أستاذ بقسم الفلسفة بجامعة ممفيس.

جوليا جاالهر تعمل أستاذا بجامعة ويست هوليوود – لوس 

أنجلوس.

دراسات  مجلة  يف   2019 يناير  يف  املقالة  هذه  نرشت  وقد 

أكادميية.
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بالكامل: يوسف شعبان شميس( فنان  القدير يوسف شعبان )واسمه  الفنان 
القاهرة  بمحافظة  »شربا«  حي  مواليد  من  وهو  ومتمزي،  موهوب  مصري 
الكهرباء،  هندسة  مجال  في  يعمل  والده  كان   .1936 عام  يوليو   16 في 
»إيجبشان  بشركة  لإلعالنات  مصمما  عمل  قد  أنه  المراجع  بعض  ذكرت  كما 
للفنون  دراسته  أو  ممارسته  متشددة  بصورة  رافضة  عائلته  وكانت  جازيت«، 
إلى  فاضطر  الجميلة«،  »الفنون  بكلية  التحاقه  أيضا  رفضت  قد  إنها  حىت 
الحظ  الحقوق، ولكن لحسن  كلية  للدراسة في  بجامعة »عني شمس«  االلتحاق 
نصحه  الذي  مطاوع  كرم  الفنان  على  الجامعية  دراسته  فرتة  خالل  تعرف 

الكلية، في  التمثيل  فريق  إلى  باالنضمام 

شعبان يوسف 
»شكوكو« البداية 

العريس  الجامهري،  معبودة  مجنون،  غراميات   ،)1966( الثالثة  األصدقاء 
الذي  الرجل  البنات،  من  بنت  الطريد،  الثالثة،  املساجني   ،)1967( الثاين 
فقد ظله )1968(، نص ساعة جواز، الرعب، أبواب الليل، مريامار )1969(، 
األصفر،  الوادي  املليون،  واحد يف  الحب، هروب،  أوهام  الرهيبة،  الساعات 
عصابة  عاصفة،  يف  شباب  أمواج،   ،)1970( الشياطني  نهاية   ،eyvah إيفا 
الشهرة  عامل  رشف،  حادثة  الحمرا،  شارع  قطط  والحب،  باريس  الشيطان، 
)1971(، املدينة الهادئة، الورطة، زهرة البنفسج، رغبات ممنوعة، لحظات 
مراهقات،  فتيات  ثالث  وضباب،  شمس  املالطييل،  حامم   ،)1972( خوف 
الحب،  وكان  جيبي،  يف  تزال  ال  الرصاصة   ،)1973( السمعة  سيئة  امرأة 
 ،)1975( الدموع  املذنبون، جفت  الفجر، صابرين،  زائر   ،)1974( العاملقة 
 ،)1976( لندن  يف  أيام  شفايف،  له  الكروان  غريي،  حبيبة  االنتقام،  دائرة 
آه ياليل يا زمن، )1977(، إذكريني، قرص يف الهواء )1978(، رحلة الرعب، 
حكمت املحكمة، قهوة املواردي )1981(، الدباح، للفقيد الرحمة )1982(، 
أنا إليل قتلت الحنش، فقراء ال يدخلون الجنة، شقة األستاذ حسن )1984(، 
موت سمرية، فتوة درب العسال )1985(، الحلم القاتل، وصمة عار، القطار 
وصية  األدلة،  كفاية  لعدم  املال،  لعنة  نار،  من  امرأة  اإلنتفاضة،   ،)1986(
رجل مجنون، النظرة األخرية، الطعنة، املرأة الحديدية )1987(، البعد الرابع 
- فيلم قصري، البقية ال تأيت، اغتيال مدرسة، ليلة القبض عىل بكيزة وزغلول، 
برجوان  حارة  ميامة،  جناح  عىل  الدنيا  أم،  غلطة   ،)1988( السجينتان 
والعقرب  العذراء  بدران،  سميحة  قضية  غايب،  وصاحبه  مولد   ،)1989(
الذئاب، جرمية يف  الضياع )1991(، موعد مع  القانون،  نساء ضد   ،)1990(
األعامق، درب الجدعان، همس الجواري، أحوال شخصية )1992(، رجال بال 
مثن )1993(، قدارة، كشف املستور، هدى ومعايل الوزير )1994(، هروب 
سعيد   - املنديل  يف  الفيل   ،)2009( فخفخينو   ،)1997( اإلرصار  سبق  مع 
الهرم   ،)2015( الشتاء  برد   ،)2014( الكربيت  عود  زي   ،)2011( حركات 
الرابع، املشخصايت - 2 )2016(. وذلك بخالف بعض األفالم األخرى )الروائية 
عىل  بينها  ومن  املراجع  ببعض  ذكرت  التي  التسجيلية(  أو  التلفزيونية  أو 
عندما ترشق  الشتاء،  ليايل  آخر  االنتقام،  يكون  الحرص: ملن  ال  املثال  سبيل 

وتأكده  األدوار  أدء بعض  الفريق ونجاحه ومتيزه يف  بعروض  بعد مشاركته 
كلية  من  أوراقه  بسحب  دراسته  مسار  بتحويل  قام  موهبته  صدق  من 
للفنون املرسحية  العايل  باملعهد  - والتحق  الثالثة  السنة  الحقوق - وهو يف 
الذي تخرج فيه عام 1961، ضمن دفعة ضمت عددا من املوهوبني الذين 
حمدي  رايض،  السيد  األساتذة:  بينهم  )ومن  بعد  فيام  كبرية  شهرة  حققوا 

أحمد، فؤاد أحمد، عايدة عبد الجواد، وحيد عزت(.
الفن بااللتحاق بفرقة »شكوكو للعرائس« عام  بدأ حياته العملية يف مجال 
1960 وهو ما زال طالبا باملعهد، ثم التحق مبجرد تخرجه بفرق التلفزيون 
بأول  املرسحيات  من  عدد  يف  وشارك  تأسيسها،  بدايات  مع  املرسحية 
موسم لها عام 1962، ومن بينها مرسحيات: يشء يف صدري، أرض النفاق، 
الطريق املسدود. وجدير بالذكر أن املرسح قد أتاح له فرصة تجسيد بعض 
الحرص:  وليس  املثال  سبيل  عىل  بينها  ومن  املهمة،  الدرامية  الشخصيات 
رابعة  املتصوفة  بالزاهدة  حب  عالقة  ربطته  الذي  سامل  التاجر  شخصية 
العدوية، شخصية مؤسس النهضة املرصية الحديثة محمد عيل يف مرسحية 
»رجل يف القلعة«، شخصية »الحجاج بن يوسف« رمز الطغيان واالستبداد 
الدين  صالح  العريب  القائد  شخصية  الكعبة«،  أستار  عىل  »دماء  مبرسحية 
النساء  زير  العابث  الشاب  دور  وكذلك  الفتوح«،  »باب  مبرسحية  األيويب 
مرسحية  يف  عادل  املرسحي  املؤلف  وشخصية  الحب«،  »مطار  مبرسحية 

»واحد وال اتنني«.
بدأت مشاركاته السينامئية مبكرا جدا وذلك أثناء فرتة دراسته، وبالتحديد 
مبشاركته يف فيلم »سهم الله« عام 1958، من إخراج حسني صدقي وبطولة 
آخر مشاركاته  كانت  أمني، يف حني  الشيمي ومختار  مدحت مريس وحمزة 
السينامئية - قبل اعتزاله الفن - بالجزء الثاين لفيلم املشخصايت عام 2016، 
من إخراج محمد أبو يوسف وبطولة سمري صربي، انتصار، تامر عبد املنعم، 
أحمد عبد الوارث. يحسب له تجسيده لبعض الشخصيات الدرامية املتميزة 
مريامار،  أبرزها:  ومن  الذاكرة،  يف  بقيت  التي  املهمة  األفالم  من  عدد  يف 
زقاق املدق، حامم املالطييل، للرجال فقط، معبودة الجامهري، أم العروسة، 
املرأة  زمن،  يا  ليل  يا  آه  االنتقام،  دائرة  يحبونها،  الثالثة  عام،  مدير  مرايت 

الحديدية، الدنيا عىل جناح ميامة، قضية سميحة بدران، حارة برجوان.
يزيد عددها عىل  التي  املتميزة  املسلسالت  كبريا من  للتلفزيون عددا  قدم 
رأفت  ج2(،  )ج1،  والدموع  الشهد  مقدمتها:  ويف  مسلسال،  وخمسني  مائة 
الهجان )ج1، ج2(، املال والبنون )ج1(، ليايل الحلمية )ج5(، الوتد، الضوء 
)ج1(،  الهاللية  السرية  فاطمة،  عىل  القبض  ليلة  الدوغري،  عيلة  الشارد، 
وذلك  عابدين.  يف  أمرية  الحفار،  والدراويش،  هالة  حكمت،  أبلة  ضمري 
بينها:  ومن  الفصحى،  العربية  باللغة  الدينية  املسلسالت  من  عدد  بخالف 
جامل الدين األفغاين، األزهر الرشيف منارة اإلسالم، الكعبة املرشفة، محمد 

رسول الله )ج2(، محمد رسول الله إىل العامل، ال إله إال الله )ج2(.
الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  الفنية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن 

)اإلذاعة، املرسح، السينام، التلفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني كام ييل:
السينمائية أعماله  أوال: 

املطلقة  البطولة  أدوار  بعض  بأداء  شعبان  يوسف  القدير  الفنان  شارك 
وبعض األدوار الرئيسية املؤثرة يف عدد كبري من األفالم السينامئية التي قد 
يقارب عددها املائة وخمسني فيلام، وتضم قامئة أعامله األفالم التالية: سهم 
املعجزة،  غد،  بال  يوم  بال حب،  أيام   ،)1961( رجل  بيتنا  يف   ،)1958( الله 
الحقيبة السوداء، أنا الهارب، للنساء فقط )1962(، بياعة الجرائد، القاهرة 
ليلة  ألف  ومرح،  شباب وحب   ،)1963( العروسة  أم  املدق،  زقاق   ،cairo
فقط  للرجال  رجال،  كنت  لو  الجامهري،  فاتنة  الليل،  نص  حكاية  وليلة، 
يحبونها،  الثالثة  ضائعة،  أيام  أرملة،  مطلوب  خصويص،  مدرس   ،)1964(
العشاق،  مبىك  كنوز،  عام،  مدير  مرايت   ،)1965( الخائنة  العلمني،  الراهبة، 

عمرو دوارة
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الخمسة،  وبناته  حمزة  الحافة،  عىل  رجل  مؤجلة،  أحالم  وقصور،  حواري 
الفهلوي، أحالم وردية، اللعب يف املضمون، ضد التيار، عندما تتحرك الجبال، 
عزبة  الغابة،  األيام،  وعادت  النهر،  وراء  ما  الورد،  صباح  القمر،  إرشاقة 
القرود، الوهم والسالح، الرحاية، سبعة وجوه للحقيقة، كومي وثالث بنات، 
باب  عىل  رجال،  أعامل  الجديدة،  مرص  الظهر،  نجوم  والرساب،  الحقيقة 
مرص، أحالم يف البوابة، غريب الدار، القرار، رشخ يف جدار العمر، دموع يف 
قضية  ليل،  ابن  اآلخر،  أكتوبر  كليوباترا،  ونار،  أسمهان، جنة  الجبل،  حضن 
دمعة  إال  متحركة(،  )رسوم  الراوي  التوت،  أوراق  الحكر،  الوزيرة،  معايل 
الفرسان،  عرص  األندلس،  فتى  اآلن،  يعود  املايض  وليلة،  ليلة  ألف  الحزن، 
الرشيف  األزهر  األفغاين،  الدين  جامل  تعود،  رابعة  اليقني،  سيف  خشوع، 
الله  الله )ج2(، محمد رسول  الكعبة املرشفة، محمد رسول  منارة اإلسالم، 
إىل العامل، ال إله إال الله )ج2(، وذلك بخالف عدد من السهرات والتمثيليات 

التلفزيونية ومن بينها: اللقاء املر، النشال.
اإلذاعية أعماله  ثالثا: 

لألسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لألعامل 
الفنان  لهذا  اإلذاعية  املشاركات  جميع  حرص  يصعب  وبالتايل  اإلذاعية، 
الدرامية  األعامل  من  بعدد  املرصية  اإلذاعة  إثراء  يف  ساهم  الذي  القدير، 
املتميزة وبعض برامج املنوعات عىل مدار ما يزيد عىل خمسني عاما، ومن 
الرهيب، عودة ريا  التالية: االعرتاف  بينها املسلسالت والتمثيليات اإلذاعية 
القاسم  )أبو  الصرب  عىل  عيني  يا  العالية،  األسوار  للبيع،  قلوب  وسكينة، 
الحب  مدارس،  بنت  والعاصفة،  هي  الزفاف،  األحالم،  مع  رحلة  البدوي(، 

القاتل، صابرين، الرباري والحأمول.
المسرحية أعماله  رابعا: 

السينامئية  مبشاركاته  مقارنة  املرسحية  أعامله  ندرة  من  الرغم  عىل 
املحبب  املجال  هو  الدوام  عىل  ظل  قد  املرسح  فإن  الكبرية،  والتلفزيونية 
فلفت  موهبته  من خالله  أكد  الذي  إبداعه  ومجال  يوسف شعبان  للفنان 
به  العمل  يف  قىض  الذي  املجال  وهو  الفني،  وجوده  وحقق  إليه  األنظار 
الفرق  بعض  بعضوية  خاللها  شارك  قرن،  نصف  من  أكرث  محرتف  كممثل 
الحديث،  املرسح  القومي،  املرسح  فرق:  بينها  )ومن  املهمة  املرسحية 

إسامعيل يس(، والحقيقة أنه ورغم ابتعاده عىل املرسح سنوات طويلة قام 

برتكيز جهوده خاللها عىل مشاركاته بالقنوات الفنية األخرى، فإنه رسعان ما 

كان يعود للمشاركة بإحدى العروض املرسحية. 

عروض  بني  كثريا  تباينت  قد  املرسحية  مشاركاته  أن  إىل  التنويه  ويجب 

رصينة باللغة العربية الفصحى بفرقة »املرسح القومي« )حيث شارك سيدة 

الكعبة،  أستار  عىل  دماء  مرسحيتي:  بطولة  أيوب  سميحة  العريب  املرسح 

بطولة  العزيز  عبد  سمرية  القديرة  الفنانة  شارك  كام  العدوية،  ورابعة 

مطار  كعروض:  تجارية  كوميدية  عروض  وبني  القلعة(،  يف  رجل  مرسحية 

الحب، رسايا املجانني، ميت مسا.

الفرق  الختالف  طبقا  املرسحية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

املرسحية وطبيعة اإلنتاج وطبقا للتسلسل الزمني كام ييل:

1 - فرق مسارح الدولة:

املسدود  الطريق  النفاق،  أرض  صدري،  يف  يشء  الحديث«:  »املرسح   -  

 ،)1973( اتنني  وال  واحد   ،)1964( هانم  سعادات  الفنانني،  بيت   ،)1962(

باب الفتوح )2015(.

 ،)1987( القلعة  يف  رجل   ،)1979( العدوية  رابعة  القومي«:  »املرسح   -  

دماء عىل استار الكعبة )1987(.

وقد شاركه البطولة يف هذه املرسحيات نخبة من كبار النجوم يف مقدمتهم 

عبد  سمرية  الشامي،  إبراهيم  توفيق،  رشوان  أيوب،  سميحة  األساتذة: 

الحلفاوي،  نبيل  محمود،  سلوى  املهدي،  رشدي  الدسوقي،  نبيل  العزيز، 

محمد الشويحي، فريدة مريس، خالد الذهبي.

2 - فرق القطاع الخاص:

مونت  دي  الكونت   ،)1960( البلدي  السندباد  للعرائس«:  »شكوكو   -  

شكوكو )1961(.

 - »إسامعيل يس«: كناس يف جاردن سيتي )1962(، حكاية جواز )1966(.

 - »املرسح الضاحك«: مطار الحب )1968(.

 - »أحمد شادي«: سيدة الحوش )1983(، رسايا املجانني )1986(.

 - »أوسكار«: ميت مسا )1989(.

للعرض  خصيصا  أنتجت  )التي  املصورة  املرسحيات  بعض  بخالف  وذلك   -  

يعلم  من  أول  الزوجة   ،)1980( تجنن  عروسة  بينها:  ومن  التلفزيوين( 

األحالم  بنسيون   ،)1986( املصيدة   ،)1984( ليلة  ألف  من  ليلة   ،)1982(

بنسيون السعادة، والسيدة حرمه )1988(.

من  نخبة  مع  السابقة  املرسحيات  خالل  من  تعاون  قد  أنه  بالذكر  وجدير 

كبار املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ويف مقدمتهم األساتذة: حمدي 

غيث، عبد الرحيم الزرقاين، نور الدمرداش، سعد أردش، عبد املنعم مدبويل، 

السيد رايض، كامل حسني، صالح السقا، فايز حجاب، حسن إسامعيل، سمري 

العصفوري، هاين مطاوع، فهمي الخويل، شاكر عبد اللطيف، عصام السيد، 

نبيل الهجريس، رزيق البهنساوي.

الرثي  الفني  العطرة واملشوار  املسرية  تلك  تتويج  يتم  أن  املنطقي  كان من 

من  الكثري  وعىل  التكريم  مظاهر  بعض  عىل  بحصوله  القدير  الفنان  لهذا 

الجوائز واألوسمة وشهادات التقدير، ولعل من أهمها حصوله عىل الجائزة 

فيلم »وصمة عار«  السمسار« يف  السيناميئ عن دور »فرج  للتمثيل  األوىل 

عام 1986.

كذلك تكرميه بكل من املهرجانات التالية:

 - »املرسح العريب« )الذي تنظمه الجمعية املرصية لهواة املرسح( يف دورته 

الثانية عام 2002.

 - تكريم خاص من »نقابة املهن التمثيلية« عام 2006 إلسهاماته اإليجابية 

يف دعم العمل النقايب.

 - »الدويل للفيلم الروايئ القصري« بالدار البيضاء باململكة املغربية يف دورته 

الثامنة عام 2013.

ومنحه   ،2015 عام  والتكنولوجيا«  للعلوم  كامربيدج  »جامعة  أقامت   -  

شهادة الدكتوراه الفخرية.

 - »اإلسكندرية السيناميئ الدويل« الدورة 32 عام 2016

 - »املركز الكاثولييك املرصي للسينام« عام 2016.

الجامعة  مبقر  الخامسة  بدورته   - واإلعالم«  لألعامل  القاهرة  »مونديال   -  

العربية بالقاهرة عام 2016.

تحت  نظم  والذي   ،2019 عام  أبريل  الثانية  الدورة  يف  اإلبداع«،  »هرم   -  

عنوان: »أفضل مائة شخصية مؤثرة بالوطن العريب«.

الزواج  وهو   ،1963 عام  طاهر  ليىل  الفنانة  من  تزوج  أنه  ويذكر  هذا 

ثم من  فتحي،  الفنانة سهام  تزوج من  أربع سنوات، وبعدها  استمر  الذي 
األستاذة نادية إسامعيل )ابنة األمرية فوزية بنت فؤاد األول وشقيقة امللك 

فاروق( وأنجب منها ابنته سيناء، وأخريا تزوج من األستاذة إميان الكويتية، 

كذلك  الكويت.  بدولة  حاليا  املقيمني  مراد  وابنه  زينب  ابنته  منها  وأنجب 

وتقدير  واحرتام  بحب  الفنية  مسريته  خالل  حظى  قد  أنه  بالذكر  جدير 

زمالئه حتى إنه قد تم انتخابه لعضوية مجلس إدارة نقابة املهن التمثيلية 

لدورتني  التمثيلية  للمهن  النقيب  منصب  توىل  ثم   ،  1973، عامي1974 

متتاليتني ابتداء من عام 1997 إىل عام 2003.

األحزان، الحداد، غلطة العمر واحدة.
كبار  من  نخبة  مع  األفالم  هذه  خالل  من  تعاون  قد  أنه  بالذكر  وجدير 
نيازي  األساتذة:  مقدمتهم  ويف  جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني 
ذو  محمود  رفلة،  حلمي  اإلمام،  سيف، حسن  أبو  بركات، صالح  مصطفى، 
الدين،  الوهاب، أحمد ضياء  الشيخ، عاطف سامل، فطني عبد  الفقار، كامل 
فهمي، محمد  الدين مصطفى، حسني كامل، أرشف  الصيفي، حسام  حسن 

عبد العزيز، أحمد فؤاد، سعيد مرزوق، سمري سيف، عاطف الطيب.
حاول  الذي  الرشير  الفتى  أدوار  عىل  التمرد  يف  نجاحه  له  ويحسب  هذا 
بني شخصيات:  أدواره  فتنوعت  إطاره،  يف  واملخرجني سجنه  املنتجني  بعض 
الشعبي،  املعلم  القواد،  الكبري،  الصحفي  السيايس،  املسئول  األعامل،  رجل 

التاجر االنتهازي، املهندس النزيه.
التلفزيونية أعماله  ثانيا: 

شارك الفنان القدير يوسف شعبان بأداء عدد كبري من األدوار الرئيسية يف 
نصف  من  يقرب  ما  مدى  - عىل  املتميزة  التلفزيونية  املسلسالت  من  كثري 
قرن - قد يزيد عددها عىل مائة وخمسني مسلسال، ومن بينها املسلسالت 
العمر، يف  العرائس، سنوات  األمواج، خيوط يف مرسح  فوق  بصمة  التالية: 
والعاصفة،  هي  دامئا،  األرض  وتبقى  باألحالم،  أهال  العاصفة،  بعد  املرآة، 
عنرت، حكم  اسطبل  الكبري،  الحب  مرياث،  حكاية  الهودج،  الجوارح،  الفجر، 
قيس  الثالث،  الرجل  املباحث،  مفتش  عواصف،  لرجل،  أخضع  لن  الزمن، 
األفعى،  الزير سامل، عنرتة،  العقاب، وضحا وإبن عجالن، بال عتاب،  ولبنى، 
الدوغري،  عيلة  األخري،  الفارس  تهجرين،  ال  الحب  أيها  الحلبي،  سليامن 
زهرة البنفسج، ليلة القبض عىل فاطمة، عفراء البادية، عندما تحب املرأة، 
املال  ج2(،  )ج1،  الهجان  رأفت  ج2(،  )ج1،  والدموع  الشهد  املرأة،  انتقام 
مرصية  أوراق  )ج1(،  الهاللية  السرية  )ج5(،  الحلمية  ليايل  )ج1(،  والبنون 
الحفار،  الشارد، هالة والدراويش،  الضوء  الوتد،  أبلة حكمت،  )ج1(، ضمري 
الدوغري  الساخن،  الخط  عابدين،  يف  أمرية  الحب،  زمن  من  امرأة  التوأم، 
لن  مذكرات رضة،  الحب،  غري  املعروف، يشء  حارة  الحنان،  من  90، يشء 
والناس،  العائلة  واملرة،  الحلوة  ع  الدنيا،  الرش، حرث  مرياث  عمري،  ترسق 
أمشري،  والربان،  السفينة  العمدة،  مقتل  ليلة  البصمة،  النصب،  حروف 


