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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

»ثقافة  عروض   8
جماهريية« 
القومي  بالمهرجان 
المصري  للمسرح  ماهية   

الدراماتورجيا

الفنان..  أم  اإلداري 
أصلح  أيهما   

المؤسسات  إلدارة 
المسرحية؟
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شهدت الليلة الثانية ملرسحية “حامم الست” 

كبري  ياقوت حضور جامهريي  د.جامل  إخراج 

الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  الدكتور  بحضور 

رئيس  درويش  وأحمد  الثقافة  لقصور  العامة 

الدلتا  ووسط  غرب  إلقليم  املركزية  اإلدارة 

إمام  إميان  والفنانة  السامن  إبراهيم  والفنان 

عبد  حسام  واملخرج  ميك  محمد  واملخرج 

العزيز.

فرقة  مدير  بسيوين  سامح  الفنان  كان 

اإلسكندرية التابعة للبيت الفني للمرسح قد 

عىل  املبارك  األضحى  عيد  أيام  ثاين  يف  افتتح 

العرضني  باإلسكندرية  التونيس  بريم  مرسح 

و“حامم  )سندباد(  ومامى  ميمى  الجديدين 

اإلسكندرية،  فرقة مرسح  إنتاج  من  الست”، 

وذلك وسط إقباال جامهرييا كبرياً.

الرغم  وعىل  إنه  بسيوين  سامح  الفنان  يقول 

اليوم  نفس  يف  عرضني  افتتاح  صعوبة  من 

قررت  الفرقة  أن  إال  املرسح،  نفس  عىل 

التجربة لجذب أكرب عدد ممكن  خوض هذه 

إلسعاد  و  األطفال،  من  خاصة  الجمهور  من 

يعترب  الذي  و  العيد  يف  اإلسكندرية  جمهور 

إذ  باملحافظة،  ازدحاما  املواسم  أكرث  من 

محافظات  مختلف  من  املصيفون  اليها  يأيت 

ليلة  الجمهورية، و هو ما نجحنا فيه يف أول 

للعرض، حيث رفع املرسح الفتة كامل العدد 

يف العرضني.

و  ميمي  عرض  ان  بالذكر  جدير 

مامي)سندباد( من بطولة هيثم محمد، وفاء 

ديكور  بريقع،  محمد  سعيد،  ياسمني  قمر، 

الفرن،  إبراهيم  إضاءة  جابر،  وليد  ومالبس 

ماسكات  نحت  ميزو،  محمد  إستعراضات 

محمد  وألحان  تأليف  من  بركات،  أحمد 

مصطفى، إخراج أحمد السيد، و يقدم العرض 

يوميا يف متام السابعة مساء.

نص  عن  مأخوذ  الست”  “حامم  عرض  بينام 

برانسيالف  البلغاري  للكاتب  روماىن”  “حامم 

محمدعز،  بسيوين،  ندى  بطولة  اسرتوتايف، 

زينهم،  عالء  يوسف،  زياد  الرشنويب،  هاجر 

صالح،  إسالم  بريقع،  محمد  السيد،  أحمد 

شباب  من  ومجموعة  رأفت،  ميليسا 

سينامئية  رؤية  باإلسكندرية،  املرسحيني 

أحمد سمري، أزياء نرية عباس، إضاءة ابراهيم 

محمد  أشعار  سامي،  محمود  ديكور  الفرن، 

مصطفى،  محمد  وألحان  موسيقى  مخيمر، 

تأليف  من  العرض  ميزو،  محمد  استعراضات 

يوميا يف متام  يقدم  و  ياقوت،  وإخراج جامل 

التاسعة مساء

رئيس  جالل،  خالد  املخرج  شهد 

العرض  الثقاىف،  اإلنتاج  شؤون  قطاع 

الثالثاء  أمس  “املتفائل”  املرسحى 

عىل املرسح القومى بالعتبة .

بتألق  سعادته  عن  جالل  وأعرب 

اإلبداع  مركز  خرجى  من  أبنائه 

فمن  بالعرض،  املشاركني  الفني 

حسني  سامح  النجم  األويل  الدفعة 

راغب،  وطارق  إمام  إسالم  واملخرج 

مجدي  آيات  الثانية  الدفعة  ومن 

الدفعة  ومن  سامي،  ومصطفي 

الثالثة أمجد الحجار .

بأداء  جالل،  خالد  املخرج  وأشاد 

عنارص  وكافة  املرسحية  فناىن 

وديكور  ومالبس  ألحان  من  العرض، 

وفوتوغرافيا،  وإضاءة  واستعراضات 

رئيس  مختار  إسامعيل  املخرج  وهنأ 

البيت الفني للمرسح، والفنان أحمد 

املرسح  مدير  اللطيف  عبد  شاكر 

القومي، وجميع من شارك يف العمل 

بالنجاح املتميز للعرض .

شخص  حول  العرض  أحداث  تدور 

يحارب كل مشاكل وأمراض مجتمعه 

صفة  خالل  من  هدفه  اىل  للوصول 

“سامح  للفنانني  البطولة  التفاؤل، 

يوسف  الصايغ،  سهر  حسني، 

عزت  ربيع،  سوسن  إسامعيل، 

سمري،  أحمد  الكاشف،  تامر  زين، 

آيات  الحجار،  أمجد  معروف،  زكريا 

واملطرب  راغب”  طارق  مجدى، 

من  ومجموعة  سامى،  مصطفى 

شباب املرسح القومى .

هشام  وألحان  موسيقى  “املتفائل” 

مالبس  شبل،  حازم  ديكور  جرب، 

بكر  أبو  اضاءة  عجمي،  نعيمة 

عباس،  إسالم  مكياج  الرشيف، 

أشعار  شفيق،  ضياء  استعراضات 

صفوت  منفذ  مخرج  عىل،  طارق 

للكاتب  كانديد  رواية  عن  حجازى، 

فولتري، إعداد وإخراج إسالم إمام .

الست« »حمام  تشهد  الثقافة  قيادات 
باإلسكندرية التونسى  بريم  مسرح  على  كبري  وبجمهور 

اإلبداع مركز  خريجي  بنجاح  يحتفي  جالل  خالد 
القومى المسرح  على  المتفائل  بعرض  المشاركون 
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عن  الجامعي  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملتقى  إدارة  أعلنت 

الساحر  »دورة  امللتقى  من  الثانية  بالدورة  املشاركة  العروض 

 ٢٦ إىل   ٢٠ من  بالفرتة  واملقامة  العزيز«،  عبد  محمود  الفنان 

مشاهدات  لجنة  تشكلت  وقد  العام،  هذا  من  القادم  أكتوبر 

واختيار العروض من مهندس الديكورعمرو األرشف، واملخرج 

مدير  سعيد  سمر  ود.  عيل،  عبري  واملخرجة  عفيفي،  هاين 

امللتقى، ومقررلجنة املشاهدات أ. محمد حبيب.، وقد أوضح 

أن  قابيل  عمرو  واملخرج  الفنان  امللتقى  ومؤسس  رئيس 

من  املشاهدات  لجنة  انتهاء  بعد  اختيارها  تم  التي  العروض 

العربية  وال��دول  مرص  من  متنوعة  عروض  يف  متثلت  عملها 

واألوروبية حيث يشارك بامللتقى ثالث عروض من الجامعات 

كلية  لفريق  املطر«  تحت  مثقوب  »حذاء  عرض  املرصية هي 

لفريق  األغراب«  »أرض  بجامعة عني شمس، وعرض  الهندسة 

البحر«  إىل  »الراكبون  وعرض  اإلسكندرية،  بجامعة  الهندسة 

لفريق مرسح الهندسة بجامعة القاهرة، وتابع قابيل: ويشارك 

من الدول العربية عرض »هذيانات شكسبري« من كلیة الفنون 

»دوغامنية«  األردن، وعرض  األردنیة من  بالجامعة  والتصمیم 

من  والتدریب  التطبیقي  للتعلیم  العامة  الھیئة  عن  ممثال 

الكویت، وعرض »نعش« من جامعة الطائف باململكة العربية 

السعودية، و عرض »األرملة السوداء« بجامعة بابل من دولة 

العلیا  التقنیة  الكلیة  من  الطيف«  »ألوان  عرض  و  العراق، 

بسلطنة عامن، وأضاف قابيل كام يشارك من الدول األوروبية 

 Maldita sea la sangre « )»Damn the« بامللتقى عرض

 La Casa de Teatro جامعة  من  الدم«  »لعنة   )  blood

 Karakohdzule 99,Autiwar ( من املكسيك، و عرض A.C

 Fkulted Savremehih« من كلية الفنون املعارصة )cabare

Umethastit من رصبيا . 

بالملتقى  جديد  مسار 
مسار  تأسيس  عن  امللتقى  إدارة  أعلنت  وقد   : قابيل  وأوضح 

التالية  العروض  اختيار  تم  وقد  املونودراما،  لعروض  جديد 

»املايسرتو  عرض  املسار  لهذا  الرسمية  املسابقة  يف  للمشاركة 

« من جامعة حلوان مبرص، وعرض »علب« من إنتاج مدیریة 

و  الجزائر،  دولة  من  مستغانم  لوالیة  الجامعیة  الخدمات 

أسبانيا،  من  التنساين   »No Me Olvides« املرسحي  العرض 

 »Le sang D’une femme de me’nage« والعرض املرسحي

من جامعة »Aix Marseille«جامعة إيكس مارسيليا مبنطقة 

بروفانس بجنوب فرنسا .

منسية«  »أوراق  املرسحي  العرض  ويشارك  قابيل:  أشار  كام   

هامش  عىل  السعودية  العربية  اململكة  من  طيبة  لجامعة 

فعاليات امللتقى، واستطرد قابيل: لقد أشادت لجنة املشاهدة 

يتسع  مل  والتي  املتميز،  الفني  املستوى  ذات  العروض  ببعض 

املشاركة،  العروض  ضمن  بتواجدها  وبرنامجه  امللتقى  مدة 

وقد أوصت اللجنة بإعادة ترشيحها يف الدورة الثالثة بامللتقى 

»ضجيج«  وعرض  مرص،  من  األزرق«  »الطائر  عروض  وهي 

امللتقى عن  كإدارة  نعرب  السياق  العراق، ويف هذا  دولة  من 

امللتقى  فعاليات  يف  للمشاركة  الكبري  اإلقبال  لهذا  سعادتنا 

توفرت  مرسحًيا  عرًضا   ٤١ املشاهدة  لجنة  شاهدت  حيث 

فيهم رشوط التسابق باإلضافة إىل ٢٢ عرًضا مل يستوفوا تلك 

الرشوط بإجاميل ٦٣ عرًضا مرسحًيا ميثلون مختلف الجامعات 

املرصية والعربية واألوروبية واإلفريقية، واختتم عمرو قابيل 

واالمتنان  والتقدير  الشكر  بخالص  امللتقى  إدارة  تتقدم   :

املخلصة،  الكبرية  لجهودهم  املشاهدة  لجنة  أعضاء  للسادة 

ونقدم  املشاهدة،  لجنة  بيان  عن  اإلعالن  قريًبا  يتم  وسوف 

خالص األمنيات القلبية لجميع العروض املشاركة بالتوفيق .

المشاركة العروض 
شبابية  بطاقات  جديدة  مؤلفات 

ويف لقاء مع بعض مخرجي امللتقى قال املخرج إياد الرميوين 

معتصم  متثيل:  شكسبري«  »هذيانات  ع��رض  األردن  من 

املومني،  داليا  زب��ي��دي،  مثنى  الزعبي،  ميس  س��م��ريات، 

ديكور  تنفيذ  الدرابكة،  سليامن  األخرس،  فيحاء  ماهرأيوب، 

الجامعي  للمسرح  الدولي  القاهرة  ملتقى 
الثانية الدورة  عروض  عن  يعلن 
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نورس السالم، تصميم إضاءة ماهر الجريان، تأليف موسيقي 

عبد الرازق مطرية، تأليف وإخراج : إياد الرميوين.

األغراب«  »أرض  املرسحي  العرض   : الرحيم  عبد  أحمد  وقال 

إبراهيم  إضاءة  باألسكندرية  الهندسة  مرسح  فريق  بطولة 

سعيد  آالء  ومكياچ  مالبس  بركات،  د.أحمد  ديكور  الفرن، 

موسيقي  وتنفيذ  إع��داد  ميزو،  محمد  كريوجراف  )اليكا(، 

مصطفى عامد، إدراة مرسحية أحمد جمعه، ومحمد مريس، 

الصبور،  عبد  محمود  ودعايا  بانفلت  تصميم  صابر،  وإسالم 

ندا  مخرج  مساعد  كامل،  و  منار  غناء  حامد،  أسامة  تلحني 

حسام، مخرج منفذ أحمد رضا، تأليف أغاين وكتابة مرسحية 

محمد قديحة، فكرة وإخراج أحمد عبد الرحيم .

املطر  تحت  مثقوب  ح��ذاء  ع��رض   : عفيفي  عمرو  وق��ال 

وثالثية  كافكا  لفرانز  »امل��س��خ«  رواي���ة  م��ن  مستوحى 

يس  فريق  موسيقي  تأليف  أندرسون،  لروي  »اإلنسانية« 

نهاد، وكريلس عادل، ورشيف  بيمول« أحمد بوجي، و إسالم 

أرشف، ومحمد السوري«، تصميم املالبس : مهرديكار يرسي، 

يحيى،مكياچ  آية   : دعاية  ممدوح،  باسل   : إضاءة  تصميم 

شامل،مخرج  رنا   : عرائس  وتنفيذ  تصميم  حافظ،  أم��اين 

مساعد : ساندرا أرشف، تنفيذ ديكور : صالح عباس، العرض 

عمرو   : وإخ��راج  ديكور  تصميم  السوري،  محمد   : تأليف 

عفيفي . 

بطولة  البحر  إىل  الراكبون  عرض  إبراهيم:  إسامعيل  وأوضح 

بثينة  مكياج  القاهرة،  بجامعة  الهندسة  م��رسح  فريق 

مصطفى، إضاءة محمود طنطاوي، مالبس أمرية صابر، تعبري 

حريك نادين خالد، ديكور هبة الكومي، مخرج مساعد محمد 

عصام،  وطارق  موىس،  أحمد  منفذان  مخرجان  بكر،  خالد 

كتابة و إخراج إسامعيل إبراهيم .
همت مصطفى 
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شعبة  ميالد  أن  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أكدت 

لنرش  الوزارة  خطة  تجليات  كأحد  جاء  والتجوال  املواجهة  مرسح 

أبناء  بني  الثقافية  العدالة  وتحقيق  مرص  ربوع  ىف  التنوير  رايات 

الشباب  تدعو  التى  الرسائل  من  العديد  توجيه  جانب  إىل  الوطن 

أنه  وأضافت  للبالد،  املرشق  املستقبل  لتحقيق  الجهد  وبذل  للعمل 

أرجاء  الذى شمل عروضاً طافت  املوسم األول  بعد نجاح فعاليات 

املوسم  النائية وجاء تدشني  املناطق  العديد من  إىل  البالد ووصلت 

آفاق  لفتح  نافذة  باعتبارها  الرائدة  التجربة  فاعلية  ليؤكد  الثاىن 

جديدة ىف املجتمع وليربز سمو الرسالة الفنية كأرسع وسيلة إلعادة 

تأسيس  أن  وقالت  الصحيح،  مسارها  إىل  واألخالق  القيم  منظومة 

املتطرفة  األفكار  مجابهة  عىل  الدولة  حرص  من  انطلق  الشعبة 

واإلميان بدور اإلبداع ىف تشكيل الوجدان مشرية إىل أنها تعد منوذجاً 

العامة  الهيئة  ىف  ممثلة  الوطنية  الهيئات  بني  والتعاون  للتكاتف 

الشباب والرياضة،  الثقافية، وزارة  التنمية  الثقافة، صندوق  لقصور 

مؤسسات  كيانات  إحدى  اسمعونا  ومؤسسة  العايل  التعليم  وزارة 

املجتمع املدىن وغريها من الجهات الداعمة . 

من جانبه قال الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفنى للمرسح 

الحديث  املرسح  لفرقة  تنتمى  والتجوال  املواجهة  أن شعبة مرسح 

بعد  تأسست  أنها  مشرياً  الرشقاوى،  محمد  املخرج  عليها  ويرشف 

مايو  خالل  عنها  اإلعالن  تم  التى  املواجهة  مرسح  مبادرة  نجاح 

املرسح،  فنون  خالل  من  واإلرهاب  العنف  مواجهة  بهدف   2018

يتم  عروض   8 لتشمل  الثاىن  املوسم  خارطة  إعداد  تم  أنه  وأضاف 

تقدميها ىف 14 محافظة تغطى الصعيد، الدلتا وسيناء وهي : 

عرض والد البلد إنتاج فرقة املرسح الحديث ويتوجه إىل محافظات: 

سوهاج من 20 إىل 29 يوليو 

األقرص : من 30 يوليو إىل 8 أغسطس 

البحر األحمر : من 9 إىل 19 أغسطس

جنوب سيناء ) نويبع – دهب - رشم الشيخ - أبو زنيمة – الطور ( : 

من 1 أكتوبر إىل 1 نوفمرب

املنيا : من 1 إىل 15 ديسمرب

أسيوط : من 16 إىل 30 ديسمرب

أمر تكليف من إنتاج فرقة املرسح الحديث ويتوجه إىل املحافظات 

التالية :

سوهاج : من 15 أغسطس إىل 22 أغسطس

البحر األحمر: من 23 أغسطس إىل 1 سبتمرب

املنيا : من 1 نوفمرب إىل 8 نوفمرب

الفيوم : من 9 نوفمرب إىل 15 نوفمرب

الفني  البيت  يتبناها  التي  جيشك”  “أعرف  مبادرة  ضمن  ويأىت 

ومستلهم  املرصية  املسلحة  القوات  بإنجازات  للتعريف  للمرسح 

حقيقة  حكايات  إيل  باإلضافة  الجامل،  لعيىس  حدود”  “نقطة  من 

ومحمد  عيل  طارق  ودراماتورج  صياغة  العسكرية،  البطوالت  عن 

العينني،  أبو  يارس  لبيب،  عزة  الحسينى،  كريم  بطولة  يوسف، 

أحمد زكريا، رشيف العجمى، تامر الكاشف، كريم الباسطى،سامح 

عيل  سليم،  مدرونا  األحمدى،  محمد  صابر،  عبدالله  الخطيب، 

حمدى،  أحمد  وألحان  موسيقي  ياسني،  مريم  عادل،  تقي  املرصي، 

الحسيني،  كريم  غناء  عيل،  طارق  أشعار  طرابية،  نادية  ديكور 

باسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، مالبس عال عيل، مكياج إسالم 

عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.

إشاعة يف امليدان من إنتاج فرقة املرسح الحديث ويتوجه إىل أماكن 

العرض التالية : 

ساحة دار األوبرا املرصية : من 15 إىل 26 سبتمرب 

مركز شباب الجزيرة : من 1 إىل 3 أكتوبر 

جامعة القاهرة: من 9 أكتوبر إىل 12 أكتوبر 

جامعة عني شمس : من 16 أكتوبر إىل 20 أكتوبر

جامعة حلوان: من 24 أكتوبر إىل 28 أكتوبر

حي األسمرات: من 1 نوفمرب إىل 5 نوفمرب

قنا : من 1 فرباير إىل 7 فرباير 2020

األقرص : من 8 إىل 14 فرباير 2020

أسوان من 15 إىل 20 فرباير 2020

إخراج  تأليف متويل حامد،  للشائعات من  السلبى  التأثري  ويناقش 

وطلبة  خريجي  من  شباب  مجموعة  وبطولة  فؤاد صدقي  محمود 

06 ]متابعات
المواجهة  مسرح 

التطرف ومواجهة  التنوير  لنشر  الثقافة  تجليات  أحد 

اإلبداع فى تشكيل  المواجهة يعكس أهمية دور  الدايم: مسرح  عبد 
الصحيح إلى مسارها  القيم  الوجدان ووسيلة فاعلة إلعادة منظومة 
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املعهد العايل للفنون املرسحية واملوهوبني من الجامعات املرصية . 

لألماكن  ويتوجه  الحديث  املرسح  فرقة  إنتاج  من  ناشف  حزام 

التالية :

مركز الحرية لإلبداع باالسكندرية : من 7 إىل 9 سبتمرب 

قرص ثقافة كفر الدوار: من 13 إىل 15 سبتمرب 

قرص ثقافة املحمودية : من 17 إىل 19 سبتمرب

جامعة االسكندرية: من 21 إىل 23 سبتمرب

مركز شباب الوادي: من 24 إىل 26 سبتمرب

أوبرا دمنهور: من 28 إىل 30 سبتمرب

املدينة الجامعية باالسكندرية: 2 إىل 4 أكتوبر 

نادي النرص باالسكندرية : من 5 إىل 7 أكتوبر

مدرسة فيكتوريا باالسكندرية : من 8 إىل 10 أكتوبر

قرص ثقافة األنفوىش : من 11 إىل 13 أكتوبر

بورسعيد: من 1 إىل 5 مارس 2020

االسامعيلية : من 5 إىل 10 مارس 2020

السويس: من 10 إىل 15 مارس 2020

ويدور حول اختطاف جامعة ارهابية ملجموعة شباب من مختلف 

اإلنتامءات السياسية والطبقات االجتامعية، تأليف محمد الصواف، 

إخراج محمد مريس .

ويتوجه  الكوميدي  امل��رسح  فرقة  إنتاج  من  توهان  الحالة 

ملحافظات:

بورسعيد : من 1 إىل 8 فرباير 2020

املنوفية: من 15 إىل 22 فرباير 2020

دمنهور: من 1 إىل 7 مارس 2020

ويتناول قضية اإلرهاب ىف قالب كوميدى غنايئ إستعراىض بطولة 

جامل عبد النارص، أرشف مصيلحى، رضا إدريس، يارس عزت، عبد 

محمد  طه،  سوسن  نعيم،  ناجح  السويفي،  معتز  الرشقاوي،  الله 

الرشبيني، أرشف فؤاد، عبده العجمي، إيهاب الزنايت، أمرية حامد، 

منصور،  مصطفى  طلبة،  إبراهيم  الرازق،  عبد  أحمد  العزيز،  عبد 

مروة زيك، سارة كريم، جومانة خاطر، والطفلة ملك خاطر، ديكور 

الغرباوي، مالبس سامح، إضاءة عز حلمي، أشعار إبراهيم  محمد 

صابر  حسان  إستعراضات  منصور،  مصطفى  ألحان  الفتاح،  عبد 

والسيد  خاطر  سيد  تأليف  مهدي،  إسالم  فيلمية  مادة  وفرقته، 

إبراهيم، إخراج سيد خاطر.

الطوق واألسورة من إنتاج فرقة مرسح الطليعة والحائز عىل جائزة 

مهرجان املرسح العرىب ىف دورته الحادية عرش

مبحافظات   2020 ابريل   7 إىل  مارس   15 من  الفرتة  يف  ويعرض 

يصور  حيث  مرص  صعيد  ىف  أحداثه  وتدور  قنا  األقرص،  أس��وان، 

ضحية  وتصبح  الحرمان  من  تعاين  التي  الفقرية  األرسة  معاناة 

الطاهر  يحيي  رواية  عن  العرض  الشعبية،  والخياالت  للخرافات 

عىل،  محمد  فاطمة  وبطولة  مهران  سامح  دراماتورج  ه،  عبدالل 

محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أرشف شكري، رشيف 

حسني،  إميان  عادل،  سارة  حسيب،  محمد  محمد،  شرباوي  القزاز، 

أزياء  فهمي،  مراد، ديكور محيي  غناء كرم  نائل عيل،  فرح حاتم، 

نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جامل رشاد، منحوتات أسامة عبد 

املنعم، ومن إخراج نارص عبد املنعم.

املحافظات  إىل  ويتجه  الطليعة  مرسح  فرقة  إنتاج  من  تراه  كأنك 

واملدن التالية 

طنطا : من 3 إىل 11 نوفمرب

األقرص : من 1 إىل 7 ديسمرب 

أوبرا دمنهور: من 15 إىل 22 فرباير 2020

املرصي  املجتمع  قضايا  من  ع��دداً  يناقش  درام��ي  غنايئ  العرض 

وذلك  االرسى  التفكك  الزواج،  التكنولوجيا،  طغيان  مثل  املعارص 

تأليف نسمة  القرين،  أويس  الصحايب  من خالل إستحضار شخصية 

أشعار  نبيل،  مى  ومالبس  ديكور  عزت،  محمد  موسيقى  سمري، 

محمد بهجت وإخراج ماهر محمود .

الحكاية روح من إنتاج فرقة مرسح الشمس لدمج ذوي القدرات 

الخاصة 

 7 إىل  مارس   15 من  أسوان  و  األقرص  قنا،  محافظات  ىف  ويعرض 

إبريل 2020 ويستعرض قصة حياة عدد من اعالم الفنون واالداب 

من ذوى القدرات الخاصة مهم عامر الرشيعي، سيد مكاوي وطه 

الثاين  ويعد  الصعاب  هزمية  عىل  االرصار  مجسداً  وغريهم  حسني 

مع  رحمة  وهى  الهمم  ذوي  احدى  ببطولته  تقوم  الذى  للفرقة 

وموسيقى  محمود،  ماهر  السعود،  أبو  وائل  نور،  إيناس  الفنانني 

هاشم،  محمد  ديكور  فؤاد،  رشيف  إستعراضات  النارص،  أحمد 

إضاءة عز حلمي، تأليف وأشعار مصطفى زيكو ومن إخراج محمد 

متويل .

07 ]متابعات [
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08]متابعات

ضمن  مرسحية  عروض  بثامنية  الجامهريية  الثقافة  مرسح  يشارك 

للمرسح  القومي  للمهرجان   12 بالدورة  والشباب  الكبار  مسابقتي 

املرصي والتي تحمل اسم الفنان القدير كرم مطاوع 

األنفويش  لفرقة  البؤساء”   “ عروض  الكبار  مبسابقة  تشارك  حيث 

وإخراج  الدين  نور  أسامة  إعداد  ومن  هوجو  فيكتور  رواية  عن 

من  الفيوم  لفرقة  والتحوالت”  اإلشارات  “طقوس  بسيوين،  سامح 

الطيب يف  تأليف سعد ونوس وإخراج سامح الحرضي، و “اإلنسان 

وإخراج  بريخت  برتولد  تأليف  من  الشيخ  كفر  لفرقة  سيتشوان” 

السعيد منيس، و “عيد املهرجني” عن رواية  أحدب نوتردام إعداد 

فرقة  وتشارك  الشاطبي،  لفرقة  الزيني  محمد  وإخراج  صالح  احمد 

وإخراج  عامر  طارق  د.  تأليف  الحرافيش”  سلطان   “ بعرض  طنطا 

السيد فجل

كام تشارك بعروض الشباب مرسحيات “كعب عايل” وهي من انتاج 

نوادي  وعرضت  الطايع،  محمد  وإخراج  تأليف  النوعية  التجارب 

املرسح “أبو كاليبس” لنادي مرسح األنفويش تأليف وإخراج أرشف 

الكاتب  تأليف  املنصورة،  مرسح  لنادي  الصمت”  “صدى  و  عيل،  

العراقي الراحل قاسم مطرود، ومن إخراج عبد الباري سعد .

يف  الجامهريية  الثقافة  ع��روض  مبدعي  ببعض  مرسحنا  التقت 

املسابقتني للتعرف عليهم وعىل أعاملهم  .
القومي إلى  طنطا  من  الحرافيش  سلطان 

من خشبة مرسح املركز الثقايف بطنطا إىل املهرجان القومي للمرسح 

باملهرجان  للمشاركة  فجل  الفنان/السيد  املخرج  يستعد  حيث 

القادم  أغسطس  يف17  املقام   12 ال  دورت��ه  يف  للمرسح  القومي 

لقصور  العامة  الهيئة  إنتاج  الحرافيش(  )سلطان  املرسحي  بالعرض 

تأليف وأشعار طارق عامر،  العرض  بطنطا،  القومية  الفرقة  الثقافة 

)سامي  بطولة  رجال،  الله  عبد  زيدان، موسيقى/  سينوغرافيا سمري 

رزق  الهرسيتي،  محمود  الجيار،  حاتم  العزيز،  عبد  محمد  فرة، 

يوسف،  تامر  العطار،  نارص  عتلم،  وائل  الجندي،  رشيهان  قنديل، 

كريم الشعراوي، محمد جمعه، أحمد املريس، حسن عزت، إبراهيم 

حنفي، أحمد فجل، نعيمة نعيم ومجموعة من فناين الفرقة القومية 

بطنطا ( 

سقوطها  قبل  مرص  يف  اململوكة  للدولة  األخرية  األيام  النص  يتناول 

)أبو  السلطان  لسرية  التعرض  من خالل  العثامين  اإلحتالل  براثن  يف 

النص  يربز  مرص،  يف  اململوكة  الدولة  سالطني  طومان(أخر  النرص 

يؤكد  كام  مناضل  كبطل  باي  طومان  حول  املرصي  الشعب  تحلق 

عىل أهمية الوعي الشعبي لدى املرصيني خالل فرتات املقاومة ضد 

اإلستعامر.

األقاليم وحصل من خاللها  لفرق  الختامي  باملهرجان  العرض  شارك 

ثالث،أول  مركز  إخراج  أفضل  ثالث،  مركز  عرض  أفضل  جائزة  عىل 

تأليف،أول أشعار، أول متثيل رجال، أول ألحان، ثاين ديكور 

كام أضاف املخرج أن هذه املشاركة تعترب األوىل من نوعها للفرقة 

بعد  فجل  السيد  للمخرج  الثالثة  املشاركة  بطنطا،وتعترب  القومية 

والعرض  طنطا،  ثقافة  اقرص  )ماكبث(  املرسحي  بالعرض  مشاركته 

املخرج  وأكد  بطنطا،  الطفل  ثقافة  لقرص  األذكياء(  )غابة  املرسحي 

عىل أنه يجري األن بعض التدريبات يف إطار اختصار بعض املشاهد 

والحيك  الغناء  بني  التوازن  االستعراضات وعمل  استخدام  وتخفيف 

الرمزي  التعبريي  املنهج  لتجاري  الحرافيش  مشاهد  بعض  ومعالجة 

الذي يخرج به العمل .
الطيب.      واإلنسان  منسي  السعيد 

يف  الطيب  :اإلنسان  املرسحي  العرض  منيس  السعيد  املخرج  يفدم 

أفضل عرض  جائزة  بعد حصوله عىل  الشيخ   كفر  لفرقة  سيتشوان 

ممثله  وأحسن  ديكور  وأول  ثاين  مركز  مخرج  وافضل  ثالث  مركز 

وشهادة متيز يف االستعراضات وشهادة متيز ف التمثيل 

بدري،  الرحمن  عبد  د.  ترجمة   , بريخت  برتولد  تأليف  العرض 

ديكور محمود الغريب ,استعراضات محمد النجار، بطولة )ياسمني 

السيد, فاطمة محمد, كريم الريفي, كامل السقا, أحمد كامل , أمين 

عباس , نجاة محمد , رابعه عالء, مروة عثامن, أحمد عامرة, أحمد 

خالد , عبد الرحمن جميل , أحمد عبده , محمد العرجاين, شيامء 

محمد , عمرو الشناوي , مصطفى عامد , إميان عبدالعظيم, مهند 

جمعه , ومجموعة أخرى من فناين كفر الشيخ ( 

اإلنسان  محافظة  وكيفية  اإلنسانية  الطبائع  فكرة  العرض  يناقش 

عىل الفطرة التي خلق بها وكيفية مواجهة املجتمع وهل يجب عىل 

بعكس طبيعته وفكرته حتى يستطيع مواجهة  يتعامل  أن  اإلنسان 

داخل  تدريجيا  تنهار  التي  والقيم  األخالقي  والفساد  املجتمع 

مجتمع مادي ميأله الفقر والجوع .

منيس  السعيد  املخرج  للفنان  الثامنة  املشاركة  هي  هذه  وتعترب 

باملهرجان القومي بعد عروضه )البيت الذي شيده سويفت, امللك 

الحاصل  الثالثة  لري , حلم ليلة صيف, الحصار, هاملت, والقروش 

باملهرجان  ممثل  وأحسن  إخراج  وأحسن  عرض  أحسن  جائزة  عىل 

البيت  إنتاج  يوترين  املرسحي  العرض  وأخريا   2016 عام  القومي 

الفني للمرسح 

الفرتة  يف  عليه  يركز  ما  أهم  أنه  منيس  السعيد  املخرج  وأضاف   

شكل  بأفضل  إظهارهم  يتم  حتى  التمثيلية  الطاقات  هو  القادمة 

لفرقة  الفرصة  يتيح  حتى  باملهرجان  الجيدة  املشاركة  ويتمنى 

املهرجان  يف  الئق  بشكل  والظهور  جيد  عمل  تقديم   الشيخ  كفر 

عمل  تقديم  يف  بالفرقة  املوجودة  التمثيلية  الطاقات  واستغالل 

الجماهريية   الثقافة  لمسرح  عروض   8
المصري  للمسرح  القومي  بالمهرجان 
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[ 09متابعات]

مرسحي جيد 
القومي” إلى  النوعية  التجارب  من  عالي  “كعب 

يف  ع��ايل(  )كعب  املرسحية  التجربة  الطايع  محمد  املخرج  قدم 

العرض عىل  األوىل، وقد حصل  النوعية يف دورته  التجارب  مهرجان 

أول  إضاءة،  ديكور،أول  أول  نسايئ،  متثيل  أول  إخراج،  األول  املركز 

مالبس، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ألفضل تصميم استعراضات، 

وشهادة متيز يف اإلعداد املوسيقي.

املرأة  لها  تتعرض  التي  والهموم  املشاكل  العديد من  العرض  يطرح 

ومدى  املجتمع  يف  الحقيقية  ومكانتها  امل��رأة  حرية  عن  ويدافع 

الرقص والتمثيل  العصور يف مزيج مرسحي ما بني  أهميتها عىل مر 

ويعترب  املرسحية  الصورة  داخل  والجرافيك  التكنولوچيا  وإستخدام 

عروض  من  ١٨عاما  مدى  عىل  طويلة  لسلسلة  إستكامال  العرض 

ومنارصتها  امل��رأة  قضايا  حول  العمل  عىل  القامئني  نفذها  أخرى 

ووضعها باملكانة التي تليق بها،

يشارك العرض باملهرجان القومي للمرسح يف دورته ال ١٢ املقام يف 

الثقافة  العامة لقصور  الهيئة  إنتاج  القادم،العرض من  ١٧ أغسطس 

عزيز،  دنيا  ديكور  ميزو،  محمد  كريوجراف  القباري،  ثقافة  قرص 

جرافيك وإضاءة محمد املأموين، فكرة وإخراج محمد الطايع . 

له  الخامسة  املشاركة  تعترب  هذه  أن  الطايع  محمد  املخرج  أضاف 

باملهرجان القومي حيث شارك بالعديد من العروض املرسحية منها 

الفجر، نساء شكسبري( كام أضاف  للكرس، سيدة  قابل  بيضا،  )ميامة 

واسم  باسمه  يليق  بشكل  املرسحي  العرض  يقدم  أن  يأمل  أنه 

فني  منتج  للجمهور  يقدم  وأن  بالعرض  املشاركني  وجميع  الهيئة 

مختلف وممتع .
للمسرح القومي  ..بالمهرجان  أبوكاليبس 

املرسح  لنوادي  الختامي  باملهرجان  بعد حصوله عىل سبعة جوائز 

للمرسح  القومي  باملهرجان  كاليبس  أبو  املرسحي  العرض  يشارك 

تأليف  ..العرض  القادم  أغسطس   17 يف  تقام  التي   12 دورته  يف 

لقصور  العامة  الهيئة  إنتاج  عيل   /أرشف  الشاب  املخرج  وإخراج 

نظرية  لو  ماذا  العرض  ..يناقش  األنفويش  ثقافة  قرص  الثقافة 

داروين عادت بنا يف نهاية العامل إىل ما بأن عليه وعدنا يف أشكال 

العرص  هذا  يف  تدريجيا  إلنسانيتنا  فقدانها  بعد  خاصة  حيوانيه 

 . تعيش وقتها  التي  العامل مع آخر األرس  نهاية  ..كيف سنصبح يف 

العرض بطولة محمد بهجت يف دور )الخنزير( سارة محمد )الفتاه( 

عمر السيد)القرد( سيف محمد )السمكة( ..ديكور “أحمد جمعه” 

.. إضاءة “أحمد طارق” .. مكياچ “أالء السعيد” كام أعرب املخرج 

الشديد  حرصه  ويؤكد  الهامة  املشاركة  بهذه  سعادته  عن  الشاب 

الالئق  بالشكل  املرسحي  العرض  تقديم  عىل  العمل  وفريق  هو 

لهيئة  مرشفة  مشاركة  مشاركته  تكون  أن  يطمح  كام  باملهرجان 

خاصة  بصفة  األنفويش  ثقافة  وقرص  عامة  بصفة  الثقافة  قصور 

هذه  ..وتعترب  الجمهور  يسعد  مختلف  مميزا  عرضا  يقدم  وأن 

القومي بعد  الثانية للمخرج /أرشف عيل  باملهرجان  هي املشاركة 

مشاركته العام املايض بالعرض املرسحي )قابل لالشتعال(
تؤهله  األولى  اإلخراجية  تجربته  الصمت”  “صدى 

القومي  إلى 
الشاب عبد  للمخرج  األوىل  اإلخراجية  التجربة  الصمت      صدى 

ال  دورته  يف  للمرسح  القومي  للمهرجان  أهلته  التي  سعد  الباري 

أفضل  جائزة  عىل  حصوله  بعد  القادم   17اغسطس  يف  املقام   12

ممثلة،  وأفضل  مناصفة،  ممثل  وأفضل  مخرج،  وأفضل  عرض، 

إنتاج  العرض   2018/2019 املرسح  نوادي  مبهرجان  ألحان  وأفضل 

الكاتب  تأليف  املنصورة،  ثقافة  الثقافة قرص  العامة لقصور  الهيئة 

سمري,  زينب  عيل,  محمد  بطولة  مطرود،  قاسم  الراحل  العراقي 

أمري عبد الواحد, طارق الهندي، عوض إبراهيم, أمنية وائل, محمد 

سعيد 

يناقش العرض مايتم الوصول إليه من فقدان اللغة وعقم التفاهم 

وما  الحرب  تبعات  ويتناول  الواحدة  اللغة  نفس  من  األوطان  بني 

.تبدأ  البرشية  للنفس  وأالم  فقد  من  تسببه  وما  من خسارة  ترتكه 

الجمهور  يخرب  الذي  الدراماتورج  شخصية  من  بتقديم  األحداث 

يفهم  ال  العرض  فبطال  أخر  نوع  من  مرسحي  عرض  أمام  أنهم 

أحدهام لغة األخر لذا يستخدمان اإلشارات يف محاولة كل منهام 

أن يعربا عنه إليصال كل منهام  يريدون  ما  توضيح وتفسري معاين 

ومايعانيه  فيها  إلبنه  منهام  كل  وخسارة  الحرب  يف  نظره  لوجهة 

جزاء ذلك.

يستعد  وكأنه  مرة  النص ألول  قرأ  أن  منذ  أنه  املخرج  أضاف  كام 

هو  عينيه  نصب  هذا  يضع  وكان  القومي  باملهرجان  للمشاركة 

تحسني  عىل  األن  يعمل  أنه  كام  بروفة،  أول  مند  العمل  وفريق 

والغناء  واملوسيقى  السينوغرافيا  من  العرض  جوانب  جميع 

وليست  باملهرجان  جوائز  عىل  العرض  حصول  ويتوقع   . والتمثيل 

جائزة واحدة.
القومي  بالمهرجان  البؤساء 

القومي  باملهرجان  للمشاركة  بسيوين  سامح  الفنان  املخرج  يستعد 

بعد  القادم   أغسطس   ١٧ يف  املقام   ١٢ ال  دورت��ه  يف  للمرسح 

حصوله عىل جائزة أفضل عرض مركز أول، أفضل مخرج مركز أول، 

ثاين،  مركز  مناصفه  ممثل  أفضل  أول،  مركز  مناصفه  ممثلة  أفضل 

ثاين، شهادة  مركز  ديكور  أفضل  ثالث،  مركز  مناصفه  أفضل ممثل 

الختامي  باملهرجان  استعراضات  متيز  رجال،شهادة  بالتمثيل  متيز 

عبد  ريهام  النعيم،  عبد  )سعيد  بطولة  ،العرض  األقاليم  لفرق 

القايض،  إسامعيل،نور  أحمد  حجازي،  أمني  العتال،  الرازق،مدحت 

الشعراوي،عيل  جابر، مصطفى  أحمد  فاروق،  عادل، محمد  مارينا 

سالمة، محمد السعودي، ماريا أسامه، ڤريونيا رأفت،ندى النحاس، 

االسكندرية(  فناين  شباب  من  وأخ��رون  محمد،  امين،رنا  مونيكا 

بسيوين ف  سامح  للمخرج  األوىل  املشاركة  ليست  تعترب هذه  كام 

الدورة  الدورات أخرهم  بالعديد من  القومي فقد شارك  املهرجان 

لقصور  العامة  الهيئة  انتاج  هاملت  املرسحي  بالعرض  السابقة 

من  العديد  عىل  العرض  حصل  وقد  الجيزة  ثقافة  قرص  الثقافة 

الجوائز .
اإلشارات وطقوس  الفيوم  قومية 

تستعد فرقة الفيوم القومية للمشاركة باملهرجان القومي للمرسح 

املخرج  بقيادة  القادم  أغسطس   17 يف  املقام   12 ال  دورت��ه  يف 

اإلش��ارات  )طقوس  املرسحي  بالعرض  الحرضي  /سامح  الفنان 

فناين  ونوس،بطولة  الله  سعد   / تأليف  من  العرض  ت(  والتحوال 

الختامي  باملهرجان  العرض  شارك  املرسحية،  القومية  الفيوم  فرقة 

عرض  أفضل  :جائزة  منها  جوائز  عدة  عىل  وحصل  األقاليم  لفرق 

مركز ثاين،جائزة أفضل إخراج مركز ثاين مناصفة، جائزة متثيل مركز 

للمخرج سامح  الثانية  املشاركة  تعترب هذه هي  أول مناصفه، كام 

الحرضي باملهرجان القومي للمرسح

نور القايض
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الشهرى  امللتقى  املاىض  السبت  الطفل  أدب  توثيق وبحوث  عقد مركز 

من  لألطفال  املوجه   “ زغلول  كامن   “ املرسحى  النص  ملناقشة  للمركز 

أحمد  الكاتب  تأليف  الخاصة  االحتياجات  لذوى  عاما   15 اىل   9 سن 

زحام ورسوم الفنانة التشكيلية  رشا منري.

العلمية   للمراكز  املركزية  اإلدارة  رئيس  قادوس  أرشف  أ.د  الحوار  أدار 

يرسى  املرسحى  والناقد  الشاعر  وه��م  املناقشني  بحضور  وذل��ك 

حسان،والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس املركز القومى لثقافة 

الطفل والكاتب احمد زحام والفنانة التشكيلية رشا منري والشاعر سعد 

والفنان  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة  األسبق  الرئيس  الرحمن  عبد 

صدام العدله والكاتبة واألديبة د. سامية سليم د. فيفى أحمد د. صالح 

شعري ورائدة أدب الطفل باليمن نجيبة حداد واملخرج محمد فؤاد.

التهنئة لكال من الكاتب  استهل املناقشة د .أرشف قادوس والذى قدم 

كامن   “ نص  صدور  عىل  منري  رشا  التشكيلية  والفنانة  زحام  أحمد 

زغلول” الذى صدر عن الهيئة العربية املرصية للكتاب.

الشاعر  من  لكال  الشكر  وقدم  املناقشة  هذه  ىف  بالحضور  رحب  كام 

ناصف  الحافظ  عبد  محمد  والكاتب  حسان  يرسى  املرسحى  والناقد 

محظوظ   النص  هذا  أن  موضحا  الطفل  لثقافة  القومى  املركز  رئيس 

وذلك ألنه نفذ للعرض قبل طباعته كام قدم العرض باللغة العامية وقد 

الفصحى موضحا  العربية  باللغة  النص  بكتابة  الكاتب أحمد زحام  قام 

أنه عندما قرأ النص مل يشعر أن الفصحى ثقيلة عىل  األطفال فيستطيع 

الطفل قراءتها مبفرده كام أن النص من األعامل القليلة التى كتب عليها 

الفئة العمرية املوجه إليها فهو موجه للفئة من 9  اىل 15 عاما.

وأشار د. أرشف قادوس أنه سيتم مناقشة نص “كامن زغلول” لتحليله 

إىل  باإلضافة  الناقد  بعني  ورؤيته  مييزه  ما  أهم  عىل  الضوء  وإلقاء 

إسهامات كثرية ىف مجال  له  كاتب  أحمد زحام وهو  بالكاتب  االحتفاء 

الكتابة للطفل.

كام أن النص يحمل عدة أهداف ومنها تصويب النظرة الخاصة بذوي 

صنع  عىل  ق��ادرون  فهم  املجتمع  ىف  وإدماجهم  الخاصة  االحتياجات 

املعجزات فقد وهبهم الله مواهب عدة كام يحمل النص رسائل عدة 

هذة  عىل  ينعكس  والذى  الكاتب  هذا  داخل  املتواجد  الحب  ومنها 

تنعكس  الكاتب  بها  يتمتع  التى  اإلنسانية  الصفات  من  فالكثري  النص 

عىل النص وهو ما ملسته ىف النص فهناك مجموعة من القيم تربز من 

خالل النص ومنها االحرتام والحرية  ... الخ.

لثقافة  القومى  املركز  رئيس  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  أعرب 

مباركا  زغلول”  كامن   “ نص  بصدور  سعادته  عن  مداخلته  ىف  الطفل  

للكاتب أحمد زحام والفنانة التشكيلية رشا منري وللفنانة حبيبة حسني 

والتى قامت باإلخراج الفنى للنص.

لعدم  وذلك  كبرية  سعادة  له  متثل  للطفل  مرسحية  صدرو  أن  موضحا 

وجود دار للنرش تتصدى لنرش كتابات الطفل سوى أعداد قليلة للغاية

وتابع قائال “اليشء الهام أن هذا النص لذوى اإلحتياجات الخاصة وهو 

قلة  من  يعانون  الذين  للمخرجني  توجه  يعد  فهو  آخرى  سعادة  ميثل 

عدد النصوص املوجه لذوى االحتياجات الخاصة وهنا نوجههم لوجود 

نص يقرتب من االكتامل فهو أحد النصوص الهامة للغاية.

يتعاون  عندما  وهو  عنها  نتحدث  أن  يجب  ثالثة  نقطة  هناك  وأضاف 

عىل  ينطبق  ما  وهو  متميزة  تجربة  الناتج  فيكون  الكاتب  مع  املخرج 

سبيل  فعىل  فؤاد  محمد  واملخرج  زحام  أحمد  الكاتب  من  كال  تعاون 

ومخرجني  كتاب  بني  كبريا  نجاحا  حققت  فينة  ثنائيات  هناك  املثال 

ومنهم الفنان محمد صبحى ولينني الرمىل واملخرج عصام السيد ولينني 

الرمىل  باإلضافة اىل تجربتى مع املخرج أسامة فوزى.

قدم  متميز  عمل  وهو  زغلول”  “كامن  عرض  شاهدت  قائال”  وأضاف 

عىل خشبة مرسح الهناجر وقد استمر ألكرث من عام وحصل عىل جائزة 

وأمتنى أن تكون األعامل القادمة ناجحة لهذا الثناىئ.

بالكاتب أحمد زحام وبدروه  الحافظ ناصف  الكاتب محمد عبد  أشاد 

الكبري واملؤثر ىف الكتابة للطفل فهو أحد كتاب جيل السبعينيات الذين 

مستوى  عىل  بها  مهام  إنجازا  وقدم  للطفل  الكتابة  قضية  ىف  أخلصوا 

جميع فروع الكتابة للطفل سواء كانت القصة القصرية أو املرسحية أو 

الرواية أو السيناريو املصور باإلضافة اىل فكرة البحث ىف الطفولة وهو 

الكتابة  ىف  أدواته  ميتلك  كاتب  وهو  كثريا  عنده  الوقوف  يستحق  ىشء 

للطفل.

 “ نص  ىف  عنها  عرب  والتى  األبرز  القضية  عن  للحديث  ناصف  وانتقل 

كامن زغلول” وهى فكرة ذوى االحتياجات الخاصة و التيمة األساسية 

فالتيمة  الخاصة  االحتياجات  ذوى  عليها  يعمل  أن  املفرتض  من  التى 

والتحدي  الشديد  اإلرصار  األساسية ىف نص “كامن زغلول” هى فكرة 

التى تتواجد داخل األنسان الذى لديه إعاقة ما.

بإنارات  النص  الكاتب أحمد زحام داخل  الفكرة قدمها  وتابع  “هذه 

مختلفة لشخصيات كبرية متواجدة لدينا كام أن شخصية زغلول لديها 

يكون  أن  رشطا  فليس  شخصية  من  أكرث  ىف  يتمثل  موضوعى  معادل 

إنسانا  يكون  أن  املمكن  من  ولكن  جامد  أو  املوضوعى ىشء  املعادل 

املوسيقار عامر   “ كان  زغلول”   “ املوضوعى خلف شخصية  فاملعادل 

الرشيعى.

بني  تنشأ  كبرية  عالقة  بدأت  عندما  الشخصيتني  بني  خط  حدث  وقد 

الدرامى  للفعل  الجيد  املوصل  يعد  فالراديو  والردايو  زغلول  شخصية 

بني شخصية زغلول وعامر الرشيعى الذى كان يقدم برنامجا ىف الراديو 

واستمع إليه زغلول وبدأ زغلول يتحدث إىل عامر الرشيعى و يستقى 

الرشيعى  عامر  املوسيقار  شخصية  خالل  من  اإلرصار  التحدى  فكرة 

التى استطاعت أن تحقق وجودها ىف املوسيقى العربية واملرصية.

والتحدى مثل شخصية  اإلرصار  ما بث ىف شخصية زغلول روح   وهو 

مثل شخصية  مساحات  لها  يكن  مل  وهناك شخصيات  الرشيعى  عامر 

طه حسني فقد كانت إشارة أو صورة ولكنها إشارة ذات أهمية كبرية 

ىف سياق آخر تدعم وتقوى زغلول ليبدأ ىف بذل قصار جهده ليصل إىل 

هذة الحالة.

قدم  فقد  “بتهوفن”  بشخصية  املرسحى  النص  يبدأ   “ قائال  واستطرد 

النص ثالثة شخصيات واحدة عاملية وآخرى شخصية عربية طه حسني 

والشخصية التى يحتك بها زغلول وهى عامر الرشيعى فعندما يكون 

يبدأ  والنجاح  القيمة  بهذه  شخصيات  ثالثة  زغلول  شخصية  خلف 

بها  استعان  التى  الشخصيات  وهى  الحل  منطقة  إىل  للدخول  زغلول 

الكاتب حتى يستطيع زغلول بطل النص أن يتخطى أزمته التى مير بها

زغلول«   »كمان 
الطفل                                   أدب  بحوث  توثيق  لمركز  الشهرى  الملتقى  مائدة  على 
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[ 11متابعات]

 وأشار ناصف اىل أن النص يبدأ بكرس اإليهام أو الحائط الرابع فيبدأ 

ليسوا  بأنهم  للمتفرجني  يشري  وكأنه  النص  داخل  بالدخول  املتفرجني 

مبفردهم وأن املسئولية تقع عىل عاتقهم لهذا الشخص الذى سيتحدى 

فقط  ليسوا  والقريب  وامل��رشف  واألم  ف��األب  األشياء  من  العديد 

مسئولني عن املعاق فكل الناس بال استثناء مسئوله عن هذا اإلنسان.

كام يشري الكاتب أحمد زحام ىف بداية النص إىل الشخصية األقرب اىل 

لتحمل  األوىل  املنزلة  ىف  تندرج  األم  بأن  إشارة  لنا  زغلول”فأعطى   “

األول  املشهد  مشهدين  ىف  األب  يظهر  بينام  زغلول  تجاه  املسئولية 

عندما قام برشاء الكامن للزغلول واملشهد الثاىن تلقى األب رسالة من 

املسئولني بأن زغلول سيذهب اىل مدرسة املكفوفني وهى إشارة هامة 

قد تكون منصفة للشخصية التى تتحمل الجزء األكرب لإلعاقة.

األكرث  األم  أن  فسنجد  املنطقة  هذه  عىل  أبحاث  بعمل  قمنا  وإذا   

البيوت  جميع  مستوى  عىل  وذلك  املعاق  رعاية  ىف  املسئولية  تحمال 

الرتتيب  حسب  عىل  األخ  أو  املرشف  أو  األب  بعدها  ويأىت  املرصية 

ولكن األم هى رقم واحد.

النص  ىف  املتواجد  املحورى  للبطل  دراستنا  سياق  ىف   “ قائال  وتابع   

نستطيع  “لحم ودم”  أن زغلول شخصية مكتملة شخصية من  سنجد 

التعامل معها ورؤيتها وليست شخصية كرتونية كام أن هذه الشخصية 

اآلخرى  الشخصيات  بقية  حولها  تجمع  أن  استطاعت  املحورية 

التى  البجعة، الضفدعة  والشخصيات األخرى منها األم،األب، “الحلم” 

البجعة  لشخصية  ومعاكس  مخالف  سياق  ىف  تسري  أن  دامئا  تحاول 

البجعة  ولكن شخصية  تعطى طاقة سلبية  أن  املمكن  من  فالضفدعة 

هناك  بأن  للطفل  األوىل  اإلش��ارة  وتعد  اإليجابية  للطاقة  رمز  هى 

مستقبل قادم جيد وأضاف ناصف قدم الكاتب أحمد زحام مجموعة 

من اإلنارات داخل النص حتى نصل اىل النتيجة.

وإختتم حديثه مشيدا بكتابة أحمد زحام إذ استطاع أن يقدم حبكة 

حجرته  ىف  ميكث  أزمة  لديه  طفل  من  تبدأ  والتى  متامسكة  جيدة 

ليسوا  حوله  من  بأن  ويشعر  األزمة  لهذة  ومخرج  حل  عن  يبحث 

عقدته  حل  ىف  ويبدأ  يتزايد  األمن  يبدأ  أكرب  بدرجة  معه  متفاعلني 

مدرسة  من  رسالة  له  ويصل  الرشيعى  عامر  معه  يتحدث  عندما 

يصبح  حتى  الكامن  عىل  املوسيقى  تعلم  ىف  يبدأ  وعندما  املكفوفني. 

البسيطة  الفصحى  اللغة  الكاتب  إستخدم  وقد  متميز  كامن  عازف 

للنص  املوجه  العمرية  الفئة  حدد  وقد  املرصية  العامية  من  القريبة 

الحوار  مع  املتواجدة  اإلرش��ادات  اىل  باإلضافة  جيد  ىشء  وهو  إليها 

قامت  حيث  منري  رشا  الفنانة  كثريا  بها  متيزت  برسومات  واملرفقة 

الرسومات بإخراج النص بشكل متميز.

نص  أن  ظنى  ىف   “ حسان  يرسى  املرسحى  والناقد  الشاعر  قال  بينام 

الدرامى وهو  “كامن زغلول” هو نص متميز ومتامسك عىل املستوى 

سعى  وقد  البرصية،  إعاقتها  رغم  املجتمع  ىف  فاعلة  فئة  اىل  يتوجه 

بتجارب  مستتشهدا  الفئة  هذة  إىل  اإليجابية  الطاقة  بث  اىل  الكاتب 

تحدوا  الذين  اإلعاقة  هذه  أصحاب  من  املعارص  تاريخنا  ىف  سابقة 

والفنان عامر  العرىب طه حسني  إعاقتهم ونجحوا مثل “ عميد األدب 

الرشيعى.

الذى جسده الكاتب ىف النص من خالل عالقته ببطل النص وتابع قائال 

الحرية  كقيمة  واألفكار  القيم  من  العديد  يطرح  زغلول  كامن  نص   “

جاء  الذى  عنوان  إختيار  ىف  الكاتب  نجح  وقد  اإلعاقة  تحدى  وفكرة 

تعنى  وأيضا  الكامن  ألة  هو  زغلول  كامن  اإليحاء  أو  املعنى  مزدوج 

يهتم  مل  الكاتب  أن   “ النص  مميزات  عن  قائال  وأضاف  آخر،  زغلول 

بأدبية النص بقدر اهتاممه بكتابة نص يجسد عىل خشبة املرسح

يعكس  مل  الكاتب  أن  أهمها  يكون  رمبا   املالحظات  بعض  وهناك 

وشباب  أطفال  منها  استفاد  والتى  األن  الحادثة  التكنولوجية  الطفرة 

البرصية  أو  السمعية  سواء  اإلعاقات  أصحاب  فيهم  مبن  األيام  هذه 

املرسحى  النص  ىف  الطفرة  تأثري  ينعكس  أن  أمتنى  وكنت  الحركية،  أو 

هذه  الواضح  بالشكل  تستعمل  تعد  مل  رمبا  أشياء  عىل  أطلعنا  الذى 

عىل  التعريج  من  بالتأكيد  البأس  والراديو  الربيد،  ساعى  ومنها  األيام 

مثل هذة األشياء لكنك مادامت تخاطب شباب أو أطفال هذه األيام 

فعليك أن تخاطبهم بلغتهم. وإستطرد قائال “لكن مثل هذة املالحظة 

ال تقلل من قيمة النص وأهميته.

أشار الكاتب أحمد زحام أن النص عندما كتب ىف البداية كتب باللغة 

كتب  وقد  العامية  باللغة  مرسحنا  جريدة  ىف  نرشه  تم  وقد  العربية 

فؤاد  محمد  املخرج  يقوم  أن  قبل  األوىل  املرحلة  مرحلتني  عىل  النص 

وعندما رشع  اإلخراج  تجربة  بعد  الثانية  واملرحلة  النص  هذا  بإخراج 

املخرج محمد فؤاد ىف تقديم النص حدث حوار حول إدخال إضافات 

جديدة عىل النص، ومنها “ الضفدعة” “ البجعة” ومنها هادى املمثل 

فيقدم  شخصيته  ممثل  كل  يقدم  أن  فؤاد  محمد  املخرج  أرص  وقد 

قام  الفرقة كفيف ومن  قائد  بالفعل وكذلك  الكفيف كفيف  شخصية 

ما  وهو  بدوره  ممثل  كل  فيقوم  وهكذا  كفيف  أيضا  دوره  بتجسيد 

قصدته أنها مرسحية يقوم بتمثيلها ذوى اإلحتياجات الخاصة.

كل  هو صدق  زغلول  كامن   “ عرض  استمرار  سبب  أن  زحام  وأوضح 

بإعادة  قمت   “ وتابع  املرسح  خشبة  عىل  التجربة  بهذا  شارك  من 

كتابة النص إلقوم ببلورة التجربة بأكملها مرة آخرى وأعتقد أنه ىشء 

محمود تقديم نص من خالل تجربة.

االحتياجات  ذوى  هم  “قضيتى  قائال  زحام  أحمد  الكاتب  واستطرد 

وقد  حقوقهم  عىل  االحتياجات  ذوى  يحصل  مل  األن  فحتى  الخاصة  

قدمت أعامال تناقش قضايا ذوى االحتياجات ومنها “سفينة نوح “ “ 

زهرة “ وشاغىل الشغال أن أقدم كتابات متس قضايا تخص هذه الفئة 

أكتب  وسأظل  املجتمع  هذا  داخل  مقهورة  انهم رشيحة  أرى  وألننى 

عنهم.

مشهدى  عمل  ىف  ارتكزت  أنها  منري  رشا  التشكيلية  الفنانة  أوضحت 

يجلس  لفرتة طويلة  يظل  والذى   “ والكرىس   “ الرسير”  الغرفة عىل” 

عىل  التدريب  زغلول  بدأ  وعندما  زغلول”   “ املرسحية  بطل  عليه 

العزف عىل  الكامن ترك الكرىس ومل يصبح مقيدا كام كان ىف السابق 

وىف  بها  يشعر  حتى  للقارىء  تقدميها  حاولت  إيحاءات  وجميعها 

املشهد األخري عندما كان يعزف مع زمالئه نالحظ عدم وجود الكرىس  

وهو ما يوضح تحرر زغلول

وقد قمت برسم غرفة زغلول تشبه القفص فهى تحوى عدة خطوط 

كثرية

وتابعت قائلة من خالل جلسات عمل مكثفة مع الكاتب احمد زحام 

طرحنا العديد من األفكار وما يريد أن يوضحه من خالل الرسم  وقد 

والتعبري  القوقعة  من  الخروج  فكرة  توضيح  ىف  الكامن  رسم  ساعدىن 

الكامن  بعصا  ميسك  زغلول  كان  عندما  وذل��ك  الحرية  فكرة  عن 

ويتحكم بها

أشارت رشا منري أنها التجربة الثانية لها ىف رسم كتاب للمكفوفني

أشار املخرج محمد فؤاد مخرج نص “ كامن زغلول” أن أحد أسباب 

ساعده  فقد  لغوية  مفارقة  يحوى  فهو  النص  أسم  هو  للنص  انجذابه 

هذا األمر ىف تقديم رؤية إخراجية مختلفة مع مهندس ديكور العرض 

حيث قدم غرفة زغلول أشبع بقفص العصافري

وأشار فؤاد أن النص يأكد عىل مجموعة هامة من القيم ومنها قيمة 

قراءته  عند  أنه  النص  مييز  ما  وأهم  الحواس  إستخدام  وفكرة  الحرية 

من  ويعزز  إيجابية  طاقة  يعطى  والنص  مشهدا  يصنع  الحوار  نرى 

اإلرادة واختتمت املناقشة مبجموعة من املداخالت

رنا رأفت
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12]تحقيق

نجاحا  يحقق  عمال  يقدم  أن  املمكن  فمن  ومتى؟  وملن  وكيف  وملاذا 
أن  املدير  أو عرص ما وال يحقق نجاحا يف فرتة أخرى، ومهمة  يف فرتة 
يتخيل جميع عنارص العمل الفني مسبقا قبل تنفيذها، عىل أن يخلق 

بينها عنرص التناغم ألنه عنرص مهم للغاية. 
مرسحية  مؤسسة  يدير  من  يتمتع  أن  املهم  من  قائال:  واستطرد 
باالنضباط والحزم بجانب الدبلوماسية. وأشار الفنان أحمد شاكر عبد 
أن  إىل  يرتقي  عمله  أن  البعض  يتصور  الفن  مجال  أن يف  إىل  اللطيف 
أما  فني،  عمل  صانع  كل  يتخيله  ما  هذا  املسارح،  أفضل  عىل  يقدم 
أفضل  ينتقي  أن  الناجح  املدير  فأحيانا تكون مختلفة، وذكاء  الحقيقة 
األعامل  بعض  سريجئ  كان  وإن  حتى  التخصصات  جميع  يف  العنارص 

لصالح األخرى أو سيقدم بعض األعامل قبل أعامل أخرى. 

قال الفنان القدير محمود الحديني الذي توىل إدارة مرسحي الطليعة 
املفرتض  من  للمرسح:  الفني  والبيت  القومي  املركز  ورئاسة  والسالم 
»كورس«  اجتاز  قد  يكون  أن  مرسحية  مؤسسة  الفنان  يدير  عندما 
واإلدارة،  للتنظيم  اإلداري  الجهاز  من  املرسحية  اإلدارة  فن  يف  تدريبيا 
علم  عىل  ويكون  املرسحية  املؤسسة  يدير  أن  يستطيع  حتى  وذلك 
يف  يتسبب  قد  عفوي  بشكل  يعمل  ال  وحتى  فروعها  كل  يف  ب��اإلدارة 

الكثري من األخطاء التي تحيله إىل النيابة اإلدارية.
كبرية،  يكون عىل خربة  املرسحية  املؤسسة  الفنان  يدير  عندما  أضاف: 
أو  اإلخراج  مستوى  عىل  سواء  املرسحية،  العملية  يف  النغامسة  وذلك 
ألن  تؤهله  التي  الخربات  من  الكثري  تكسبه  املامرسة  وهذه  التمثيل، 
يدير مؤسسة مرسحية، باإلضافة إىل التعاون مع مدير الشؤون املالية 
واإلدارية، فعندما كنت مديرا ملرسحي الطليعة والسالم ورئيسا للبيت 
أي  توقيع  قبل  واإلداري��ة  املالية  الشؤون  مبدير  أستعني  كنت  الفني، 

مذكرة. 
يساعد  فني  ومكتب  قراءة  لجنة  مرسح  بكل  يكون  أن  يجب  تابع: 

املدير يف إدارة الفرقة. 
بديلة حلول 

الفنان محمد الخويل أن اإلداري والفنان يستطيعان تحقيق  بينام أكد 
من  مجموعة  لهم  توافرت  إذا  مرسحية،  مؤسسة  إدارة  عند  النجاح 
الرشوط ومنها الخربة وموهبة اإلدارة والقدرة عىل إيجاد حلول بديلة. 
أن  يجب  مرسحية  مؤسسة  إدارة  الفنان  إىل  يسند  عندما  وأض��اف: 
باللوائح  ملام  يكون  أن  يجب  كام  سابقة  ونجاحات  خربة  لديه  يكون 

والقوانني. 
املؤسسات املرسحية  أداروا  الذين  الفنانني  ببعض  الخويل مثاال  ورضب 
وحققوا نجاحات كبرية ومنهم الفنان الكبري عبد الغفار عودة والفنان 
ويوسف  وهبة  الدين  سعد  الكتاب  الثقافية  املواقع  ويف  ذيك،  أرشف 

السباعي وثروت عكاشة.
واالنضباط الفنية  الروح  أساسه  المسرح 

مدير  اللطيف  عبد  شاكر  أحمد  الفنان  أوضح  أخرى  نظر  وجهة  ومن 
املرسح القومي أن األمر ليس له قواعد، ضاربا مثاال بأحد أهم وأنجح 
املديرين يف تاريخ املرسح القومي - حسب قوله - وهو آمال املرصفي 
بالجيش،  ضابطا  كان  إمنا  فنانا  يكن  ومل  األع��امل  أعظم  قدم  الذي 
موضحا أن املرسح يختلف عن الوسائط الفنية األخرى، أساسه الروح 

الفنية وشحن الهمم واالنضباط. 
سواء  الفنان  مع  التعامل  عىل  قدرته  نقطة  تبقى  ولكن  قائال:  أضاف 
فهي  للمالبس،  مصمام  أو  للديكور  صانعا  أو  مؤلفا  أو  مخرجا  كان 
الذي  واملدير  الفنية،  العملية  أطياف  بني  التناغم  لتحقيق  رضورية 

يجمع بني الصفتني يكون النجاح حليفه. 
أعامل،  من  يقدم  فيام  واختيار  رؤية  للمدير  يكون  أن  يجب  وتابع: 
أين  وهي:  التساؤالت،  من  مجموعة  عىل  اإلجابة  إىل  باالستناد  وذلك 

واسرتاتيجية مشروع 
واتفق املخرج عصام السيد أحد مديري إدارة املرسح السابقني يف أن 
مل  التي  السابقة  القيادات  ببعض  مثال  قاعدة ورضب  لها  ليس  اإلدارة 
املرسحية،  املؤسسة  إدارة  يف  كبريا  نجاحا  حققت  ولكنها  الفن،  متارس 
القومي،  للمرسح  مديرا  كان  الذي  حمروش  أحمد  األستاذ  ومنها 
من  وغريهام  املرسح،  إلدارة  عاما  مديرا  كان  الذي  معاذ  ومصطفى 
كام  املرسحية،  املؤسسات  إدارة  يف  نجاحات  حققت  التي  القيادات 
وضع السيد بعض الرشوط التي يجب أن تتوافر يف مديري املؤسسات، 
والتي تتوافق مع الواقع الحايل، وهي أال يخضع لالبتزاز وأن يكون له 
وملام  الرأي  حر  يكون  أن  بد  ال  كام  يديرها  التي  للمؤسسة  مرشوع 

باللوائح والقوانني حتى ال يخضع لسلطة املوظفني. 

محمد الخويل محمود الحديني

الفنان..  أم  اإلداري 
المسرحية؟ المؤسسات  إلدارة  أصلح  أيهما   
على  يشرف  فهو  واإلنتاجية،  والتقنية  الفنية  المسرحي  العرض  متطلبات  لكافة  المنفذ  اإلداري  العنصر  هو  المسرحية  المؤسسة  أو  المسرح  مدير 
وغريها  الصوتية،  والمؤثرات  الموسيقى  تنفيذ  المالبس..  أو  األزياء  مخزن  اإلضاءة..  تنفيذ  اإلكسسوارات،  ديكور  عمال  في  المتجسدة  التنظيم  وحدة 
المسرحي  اإلخراج  لعناصر  متفهما  يكون  أن  يجب  وعليه  العمل،  لوحدة  التنفيذية  اإلدارية  الخارطة  المخرج  إلى  بالنسبة  يشكل  وبذلك  المتطلبات،  من 
إلمام  لديه  يكون  أن  يجب  كما  اإلدارية،  مهماته  تفهم  من  تتمكن  اليت  المهنية  التنظيمية  الشخصية  منه  تجعل  ذلك  معرفة  ألن  التمثيل،  وتقنيات 
والقوانني.  باللوائح 
سبيل  على  ومنهم  المسرحية،  بالمؤسسات  الخاصة  اإلدارة  مستوى  على  إنجازات  حققوا  الفنانني  كبار  من  المعة  أسماء  المصري  المسرح  تاريخ  وفي 
هذه  خالل  ومن  المسرحيني،  كبار  من  وغريهم  العصفوري  سمري  والمخرج  راضي  السيد  القدير  والفنان  عودة  الغفار  عبد  الراحل  الحصر  وليس  المثال 
اإلداري  يكون  أن  بد  ال  هل  منها:  المسرحية،  المؤسسات  إدارة  في  سابقة  خربات  لديهم  الذين  المسرحيني  بعض  على  تساؤالت  عدة  نطرح  المساحة 
المسرحية.  المؤسسات  في  اإلداري  نجاح  معايري  هي  وما  فقط،  واللوائح  بالقوانني  دراية  على  إداريا  يكون  أن  يكفئ  أم  مسرحيا  فنانا  المسئول  أو 
رنا رأفت

أوال على »كورس«  أن يحصل  الفنان  الحديين: على 

بمدير مالي وإداري ملم  االستعانة  سامح مجاهد: ال غىن عن 

يدير أن  المسرحية قبل  اإلدارة  تدرييب في فن 

الفنية باألمور  يتعلق  بكل ما  باللوائح والقوانني ولديه خربة واسعة 
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[ 13تحقيق]

اإلدارة في  أزمة 
مرسح  ومدير  للفنون  الهناجر  مركز  مدير  دسوقي  محمد  الفنان 
الطليعة سابقا، قال: هناك أهمية بالنسبة لإلداري الفنان ألن يستطيع 
أن يستنتج مسبقا أن املنتج الفني سيحقق املرجو من تحقيقه، وهو ما 
يتمتع به الفنان اإلداري الذي يتمتع بدرجة وعي كبرية، وحتى يحقق 
النجاح يجب أن يحقق هوية املؤسسة التي يديرها، فهناك أزمة كبرية 
الحايل، فال توجد هوية للمسارح.. هناك هويات  الوقت  يف اإلدارة يف 
مفقودة وبالتايل من املهم للغاية تأكيد الهوية الخاصة بكل فرقة، فام 
الحديث،  املرسح  يف  تقدميه  املستحيل  من  الطليعة  مرسح  يف  يقدم 

وهكذا. 
غضب  أسباب  من  والهوية  والفلسفة  والرؤية  املنهج  قائال:  وتابع 
الكثريين مني حيث كنت أرفض الكثري من املشاريع أثناء فرتة إداريت 
ملرسح الطليعة ألنها ال تتناسب مع هوية املرسح، وهنا يتضح أهمية 
املرسحي  اإلخ��راج  لعلم  ودراسته  املرسحية  وثقافته  الفنان  املدير 
املرسحي  املرشوع  صاحب  املخرج  مع  يتناقش  فعندما  التمثيل،  وفن 
عىل  وقادر  وثقافة  رؤية  لديه  املخرج  هذا  هل  يستنبط  أن  يستطيع 

تقديم مرشوع مرسحي جيد أم ال؟ 

املالية  للشؤون  مبدير  الفنان  اإلداري  يستعني  أن  يجب  قائال:  وتابع 

واإلدارية عىل درجة من الحنكة والكفاءة، أما عن املعايري التي يجب 

أن  فأوضح:  املرسحية،  املؤسسات  إدارة  عن  املسئولني  يف  تتوافر  أن 

مؤسسة  إلدارة  تؤهله  وثقافية  وأكادميية  عملية  خلفية  لديه  يكون 

مرسحية، باإلضافة إىل تجارب كمخرج وممثل، وهي املعايري التي من 

املفرتض أن تكون أهم ما يتمتع به من يدير مؤسسة مرسحية. واختتم 

حديثه قائال: لألسف الشديد نفتقد لوجود كوادر جيدة يف اإلدارة. 

كام قال الفنان سامح مجاهد مدير مرسح الغد إنه من املهم أن يدير 
عىل  مؤكدا  اإلدارية،  واللوائح  بالقوانني  ملم  فنان  املرسحية  املؤسسة 
أنه أثناء العملية اإلنتاجية الخاصة بالفن تكون هناك أمور ال يستطيع 

الفنان سيتعامل مع  الفنان، مشريا إىل أن اإلداري غري  استيعابها سوى 

األوراق بدون النظر للجودة الفنية أو ملتطلبات العمل الفني التي قد 
تطرأ، وهي أمور قد تغيب عن اإلداري. 

أضاف: مدير مرسح الغد: ال بد أن يتعاون معه املدير املايل واإلداري، 

يتحاور  أن  من  بد  ال  الفني  باملنتج  تتعلق  مشكلة  هناك  كانت  وإذا 

كل منهام حتى يصال إىل جانب إداري سليم دون إهدار حق العملية 

بعضهام  يكمالن  واملايل  اإلداري  واملدير  الفني  املدير  من  وكل  الفنية، 

والقوانني  باللوائح  امللم  واإلداري  املايل  املدير  عن  غنى  فال  البعض، 

الذي لديه خربة واسعة بكل ما يتعلق باألمور الفنية. 

مؤسسة مرسحية،  يدير  من  يف  تتوافر  أن  يجب  التي  املعايري  عن  أما 

فيجب أن يكون لديه خطة قادر عىل تحقيقها، وأن تكون لديه أدواته 

لديه مرشوع  يكون  وأن  املواسم  لكل  جيد  وتخطيط  بها،  يعمل  التي 

وميتلك أدواته.

الواقع مع  التعامل  فن  اإلدارة  فلسفة 
للمركز  السابق  الرئيس  سالم  الحسن  أبو  د.  قال  تاريخية  وبنظرة 

املرسح  أدار  من  أن  فسنجد  للاميض  بالرجوع  للمرسح:  القومي 

قيادات  فنانا، ومبراجعة  ليس  املرصفي وهو  آمال  باقتدار هو  القومي 

نقادا  كانوا  بكفاءة  املرسح  هيئة  أدار  من  أن  سنجد  املرسح  هيئة 

الفنان  فهناك  الجامهريية  الثقافة  يخص  وفيام  الراعي،  عيل  مثل 

كبري،  وبنجاح  باقتدار  الجامهريية  الثقافة  أدار جهاز  الذي  كامل  سعد 

وأيضا الكاتب سعد الدين وهبة وهو من أنجح القيادات التي أدارت 

الذين  الفنانني  الغفار عودة من أهم  الثقافة الجامهريية والفنان عبد 

الفنانني لطرح  للكثري من  الفرصة  أتاح  أداروا مؤسسات مرسحية وقد 

إبداعاتهم. 

أضاف سالم: من املهم النظر إىل فلسفة اإلدارة التي تعني فن التعامل 

يضيف  الذي  بالشكل  للمؤسسة  املدير  يخطط  أن  وعليه  الواقع،  مع 

لها، فإن مل يستطع أن يضيف فعليه أن يحافظ عىل ما تركه سابقوه، 

ومن أكرث األمور سلبية هدم ما فعله السابقون.

الخاص القطاع  في   
الهوسابري أن مرسح  الفنانة أروى قدورة مديرة مرسح  فيام أوضحت 

إغفال  دون  الفني  بالحس  يديره  من  يتمتع  أن  يجب  الخاص  القطاع 

الجانب التجاري ملرسح القطاع الخاص، وشددت عىل أهمية أن يكون 

الشق  بجانب  فني  حس  لديه  الثقافية  أو  املرسحية  املؤسسة  مسئول 

اإلداري ليستشعر جودة األعامل املقدمة. 

وقال الفنان محمد الشافعي مدير دار عرض مرسح القاهرة للعرائس: 

ال بد ملن يدير املؤسسات املرسحية أن يكون مخرجا فقط، وليس أي 

اإلدارية  العنارص  جميع  مع  يتعامل  املخرج  ألن  وذلك  آخر..  عنرص 

يديره  للمرسح  الفني  البيت  أصبح  عندما  أضاف:  واملهنية.  والفنية 

اإلداريون سارت األمور بشكل غري جيد وغري متقن. 

مؤسسة  بدير  السيد  أنشأ  فعندما  املرسحي  للتاريخ  وبالرجوع  تابع: 

املوظفني  من  ثالثة  معه  كان  واألوب��را،  واملوسيقى  والسينام  املرسح 

ولديه 10 فرق مرسحية تجوب مرص، وعندما كان ثروت عكاشة وزيرا 

املرسح  وهيئة  فرق   10 بتأسيس  وقام  العرائس  مرسح  أنشأ  للثقافة 

إىل  باإلضافة  االستعالمات،  وهيئة  القومي  واإلرشاد  الثقافة  ووزارة 

ثورة  معامل  أهم  من  كان  الذي  الجامهريية  الثقافة  مرشوع  تأسيس 

وراح  املرسح  انهار  فقط  اإلداري��ني  إىل  اإلدارة  آلت  وعندما  يوليو، 

اإلداريون يقومون بتستيف األوراق. 

محمد دسوقيعصام السيد أحمد شاكر

أروى قدورة أبو الحسن سالم

محمد خبازة

الرأي  لالبزتاز حر  الناجح ال يخضع  المدير  السيد:  عصام 

الواقع وعلى  التعامل مع  اإلدارة تعين فن  الحسن سالم: فلسفة  أبو 

الموظفني لسلطة  ولديه مشروعه وال يخضع 

إلى مؤسسته  الذي يضيف  بالشكل  التخطيط  يكون قادرا على  أن  المدير 
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[14 حوار

مسرحي  عرض  “المتفائل” 
مؤخرا  افتتح  إمام،  إسالم  للمخرج 
القومي،  المسرح  خشبة  على 
إسالم  المخرج  تجارب  أولى  وهو 
العرض  القومي.  على  إمام 
الصعاب  وتحدي  للتفاؤل  يدعو 
بكل  الحياة  برحلة  واالستمتاع 
مشاقها.

مسرحي  مخرج  إمام  إسالم 
بتقديم  تمزي  خاصة،  بصمة  له 
أن  واستطاع  الساخرة،  الكوميديا 
بني  فجمع  الصعبة  المعادلة  يحل 
وتحقيق  راقية  كوميدية  تقديم 
دائما  وهو  كبري،  جماهريي  إقبال 
الجديد.  عن  ينقب  ما 
متمزية  مجموعة  إمام  إسالم  قدم 
على  منها  المسرحية  األعمال  من 
وستات«،  »رجالة  المثال  سبيل 
مصر«،  بىن  »اللي  الحمار«،  »ظل 
»السفينة  حنظلة«،  »رحلة 
إزاي«،  تموت  »تحب  والوحشني«، 
»اترك  سعيد«،  غانم  »محاكمة 
باإلضافة  فضلك«،  من  أنفي 
مصر  تياترو  مواسم  أحد  لتقديمه 
التلفزيون  لمسرح  عروض  وعدة 
»صولوا«  مشروع  أهمها  ومن 
وإخراجها  بكتابتها  قام  وعروض 
سي..  بي  وإم  الحياة  لقناتي 
معه  أجرينا  “المتفائل”  تجربة  حول 
الحوار. هذا 
 حوار: رنا رأفت

ال����م����س����رح  ع�����ل�����ى  ت�����ج�����ارب�����ك  أول�����������ى  »ال�����م�����ت�����ف�����ائ�����ل«   -  
عنها؟  حدثنا  القومي.. 

 2015 عام  سنوات  أربع  منذ  القومي  املرسح  مع  تواصل  أول  كان 
وبالفعل تم عمل ميزانية العمل ولكن لظروف سفري يف ذلك التوقيت 
املرسح  مدير  معي  تواصل  ولكن  وتوقفت،  التجربة  استكامل  يتم  مل 
للمرسح  الفني  البيت  ورئيس  إسامعيل  يوسف  السابق  القومي 
تجربة  سأقدم  أنني  رأوا  وقد  التجربة،  أقدم  حتى  مختار  إسامعيل 
مختلفة تتواءم مع هذا العرص، وبالفعل قررت أن أقدم رواية ضخمة 
األنسب  فولتري  فكانت  املرصي،  املجتمع  مع  يتناسب  بشكل  ومهمة 
التي قدمت عىل كربى املسارح يف العامل ومل تقدم يف مرص.. فدامئا ما 
عاملية  نصوص  هناك  ومختلف..  هو جديد  ما  كل  عن  للبحث  أسعى 

قدمت الكثري من املرات وهناك نصوص مل يسبق تقدميها. 
من  الصورة  مستوى  عىل  تقدميها  يف  مختلف  تكنيك  عىل  واعتمدت 
الدراما،  يف  املوسيقي  بالعنرص  االستعانة  إىل  باإلضافة  وديكور  مالبس 
كانديد  بني  العالقة  أوضحت  التي  “الدرس”  أغنية  املثال  سبيل  عىل 
واملعلم، هي تجربة مختلفة ليست فقط عىل مستوى املرسح القومي 
عنرص  عىل  أيضا  اعتمدت  وقد  املرصي،  املرسح  مستوى  عىل  ولكن 
كام  وموسيقى  وإضاءة  ديكور  من  العمل  مفردات  تقديم  يف  اإلبهار 

اعتمدنا عىل تكنيك مختلف يف تغيري الديكور. 
تقديم  ق���ررت  ل��م��اذا  ل��ل��ت��ف��اؤل..  دع���وة  يعد  ال��ع��رض 

تحديدا؟ التوقيت  هذا  في  النص  هذا 
فولتري  رواية  األخرية من  الجملة  األساسية يف  الفكرة  إن  أقول  أن  أود 
يطرد  فعندما  أرحب،  مكان  إىل  ضيق  مكان  من  الشخص  خروج  هي 
طيلة  هو  قبل،  من  يره  مل  أرحب  عامل  إىل  يخرج  القرص  من  كانديد 

حياته يحيا داخل القرص. 

الحيز  من  والخروج  مكانه  تغيري  يخىش  منا  البعض  أن  يوضح  والنص 
أكرب،  معرفة  ذاته مكسب، وحقق  الخروج يف حد  وأن  به،  يحيا  الذي 
لزوجة  كانديد  وهو شكر  املرسحية  يف  األخري  املشهد  يوضحه  ما  وهو 

خاله لطردها له من القرص.
ف���ول���ت���ر  ل�������رواي�������ة  درام�����������ي  إع�����������داد  ب����ع����م����ل  ق����م����ت   -  
عند  واج��ه��ت��ه��ا  ال����ي  ال��ص��ع��وب��ات  أب����رز  م���ا  »ك���ان���دي���د« 

الرواية؟  إعداد 
ال  الشخصيات  من  كبريا  وعددا  فصال   30 من  تتكون  األصلية  الرواية 
أمور  وجميعها  مختلف،  بلد  يف  البطل  وجود  إىل  باإلضافة  لها،  حرص 
طويلة،  زمنية  مدة  تتطلب  ألنها  املرسح  خشبة  عىل  تقدميها  يصعب 
وكام نعلم الرواية تختلف عن املرسحية لذلك قدمت املحطات األهم 

وأبرزت منو الحدث. 
في  حسني  سامح  الفنان  مع  فنيا  ثنائيا  شكلت   -  

ذلك؟ وراء  السر  ما  أعمال..  عدة 
له  ما  يعي  مالك ألدواته  فنان  منذ سنوات طويلة وهو  أصدقاء  نحن 
وقد  املرسح،  يف  خربته  إىل  باإلضافة  درجة،  ألقىص  ومطيع  عليه  وما 
قدمنا من قبل خمسة عروض باإلضافة إىل عروض قمت بكتابتها وقام 
بإخراجها املخرج عصام السيد من إنتاج أم يب يس مرص، وكل عام أو 
والحقيقة  إخراجي.  أو  كتابتي  تقديم عمل سويا من  عامني نشرتك يف 
العمل فهي  الصايغ مفاجأة  الفنانة سهر  ثنائية متميزة، وستكون  إنها 

فنانة متميزة. 
الكوميدية؟ العروض  تقديم  إلى  تميل  لماذا   -  

من  بحالة  العبثية  أو  الخاطئة  األوض��اع  مع  أتعامل  دامئا  بطبيعتي 
ففي  مهمل...إلخ،  موظف  الروتني،  املثال  سبيل  وليس، عىل  السخرية 
املواقف  تكون  السوداء  الكوميديا  أو  الديالريت  أو  الفرس  الكوميديا 

ثنائية  »المتفائل«  إمام:  إسالم  المخرج 
حسني سامح  والفنان  بيين  ممزية  فنية 

العمل الصايغ مفاجأة  سهر 
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[ [15 حوار

جادة ولكن ما يحدث حولها يكون هزليا وهو ما يوضح املوقف أكرث 
من الرتاجيديا. 

ف��ي  ف���ق���ر  م����ن  ن���ع���ان���ي  ه����ل  ن���ظ���رك  وج���ه���ة  م����ن   -  
الكوميدية؟  الكتابة 

الحياة،  صعوبات  إىل  باإلضافة  املرسح  يف  املؤلفني  أجور  انخفاض  إن 
جعل هناك قلة يف عدد الكتاب الذين يتصدرون لهذا النوع، باإلضافة 
املوهبة يجب أن  لعدم وجود دافع فاملواهب كثرية ولكن حتى تنمو 
الحياة،  ظروف  مواجهة  من  ميكنها  الذي  املناسب  املناخ  لها  يتوافر 
املرسح  مستوى  عىل  ليس  الكوميديا  كتاب  عدد  قلة  أن  إىل  باإلضافة 
اسكتشات  يكتب  فام  والتلفزيون،  السينام  مستوى  عىل  ولكن  فقط 
الدراما، ولذلك نجد مؤلفني يظهرون ويختفون  أو مواقف بعيدة عن 

برسعة كبرية. 
ت���ن���ف���ي���ذ  ع�����ن�����د  واج������ه������ت������ك  ال����������ي  ال������ص������ع������وب������ات  م�������ا   -  

»المتفائل«؟ 
مفرداته،  جميع  مستوى  عىل  الضخمة  العروض  من  يعد  العرض 
باإلضافة إىل أن عدد العاملني به يتجاوز 100 سواء عىل خشبة املرسح 

أو وراء الكواليس. 
للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  إن  والحقيقة 
قام بتذليل كل الصعوبات بجهد كبري وحب رغم كل الصعوبات، ويف 
القومي  الفني للمرسح واملرسح  البيت  النهاية هناك اجتهاد كبري من 

لخروج العمل بالصورة املطلوبة. 
فما  »ال��م��ت��ف��ائ��ل«  ع���رض  ف��ي  ال��س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا  ت��م��زت 

التمز؟ هذا  سر 
حازم  الديكور  مهندس  مع  عمل  جلسات  عدة  عقدت  أنني  الحقيقة 
الخطوط  عىل  االتفاق  وتم  عجمي  نعيمة  املالبس  ومصممة  شبل 
الخاصة  األل��وان  وتنسيق  العمل  سينوغرافيا  يخص  فيام  العريضة 
املفرتض  فمن  الناتج.  بهذا  خرجنا  حتى  وتناقشنا  واملالبس،  بالديكور 
مالبس  من  املرسحي  العمل  مفردات  كل  يف  رؤية  للمخرج  يكون  أن 
وديكور وموسيقى، وبالفعل تعاون فريق العمل معي وتفهموا رؤيتي 

واستطاعوا تحقيقها. 
جروب  المسرحي  العرض  بروفات  أشهر  منذ  أجريت 
تقدم  لم  فلماذا  السامر،  مسرح  إنتاج   21+ س��ري 

اآلن؟  حىت  العرض 
للعرض  مكان  وجود  ننتظر  نحن  وبالتايل  مرسح  بال  السامر  لألسف 
جيد،  بشكل  العرض  الجمهور  يشاهد  حتى  وذلك  بالتجربة،  يليق 

وقريبا سأعلن عن موعد افتتاحه.
 - قدمت تجارب كوميدية غنائية.. من وجهة نظرك ملاذا نعاين من قلة 

العروض الغنائية يف املرسح؟
الغنائية  العروض  إنتاج  تكلفة  أن  األول  عاملني،  إىل  يرجع  األمر  هذا 
الغنائية  العروض  إنتاج  ميزانية  توافرت  إذا  الثاين  العامل  أما  ضخمة، 

فكيف سيتم استغاللها فنيا وبشكل يصنع اإلبهار واملتعة. 
وق��ام  ك��ب��را  نجاحا  وس��ت��ات«  »رج��ال��ة  ع��رض  حقق   -  

التجربة. تلك  عن  حدثين  جوالت..  بعدة 
أود أن أشري إىل أن عرض »رجالة وستات« تم عرضه ملدة ثالث سنوات 

واإلسكندرية  املنصورة  منها  محافظات  وتنقل يف عدة مسارح وعدة 

املغرب  يف  دولية  مهرجانات  عدة  يف  العرض  ش��ارك  كام  وأس��وان، 

من  مرسحية  تجربة  بتقديم  العرض  فكرة  بدأت  وتونس..  واألردن 

خالل الكتب التي حققت أكرب مبيعا عىل مستوى العامل وتحويلها إىل 

مرسح. 

ورشة  بتكوين  فقمت  الجديد  أقدم  كيف  هو  الشاغل  شغيل  وكان 

عمل ووضعت أهم األفكار األساسية التي سيعمل عليها فريق العمل 

شكل  إىل  وصلت  حتى  كتابة  إعادة  بعمل  وقمنا  الكتابة،  يف  وبدأت 

العرض الذي أرغب يف تقدميه وهو عرض كوميدي اجتامعي له رسالة 

واضحة وهي تقبل االختالف، فجميعنا برش وطبيعة املرأة تختلف عن 

طبيعة الرجل وهذا رس الكون. 

م��ا  ال���ج���ام���ع���ي..  ل��ل��م��س��رح  ع������روض  ع�����دة  ق���دم���ت   -  
الحالية؟  الفرتة  في  الجامعي  المسرح  في  رأي��ك 

ينقصه؟  وماذا 
الفنية  الوسائط  كل  إىل  املواهب  من  الكثري  يخرج  الجامعي  املرسح 

الجوائز  من  الكثري  ويحصد  السينام  أو  التلفزيون  أو  للمرسح  سواء 

تعد  فمرص  واالهتامم  اإلعالمي  التنوير  ينقصه  ولكن  املهرجانات،  يف 

يقدمون  الهواة  فرق  املثال  سبيل  فعىل  للمرسح،  إنتاجا  الدول  أكرث 

أكرث من 500 عرض يف العام وبإنتاج ذايت، باإلضافة إىل عروض الثقافة 

ممثلني  فسنجد  عليه  التنوير  تم  وإذا  إنتاج ضخم  لدينا  الجامهريية، 

ومخرجني ال حرص لهم. 

المسرح  نوادي  مشاهدات  تحكيم  لجنة  عضو  كنت 
ه��ذه  ف��ي  رأي����ك  م��ا  ال��خ��ت��ام��ي..  ال��م��ه��رج��ان  وف���ي 

التجارب؟ 
عن  الكشف  منها  الغرض  عظيمة  تجربة  امل��رسح  ن��وادي  تجربة 

الورش  من  مبجموعة  موهبتهم  وصقل  طريقهم  بداية  يف  املوهوبني 

حتى يتم تطويرهم بشكل جيد.

ت��دار  أن  ال���ض���روري  م��ن  ه��ل  ن��ظ��رك  وج��ه��ة  م��ن   -  
إداريني  أم  فنانني  قبل  من  المسرحية  المؤسسات 

والقوانني؟  اللوائح  بجميع  موسع  علم  على 
معنى  يعون  فنانون  املرسحية  املؤسسات  يدير  أن  ال��رضوري  من 

اإلدارة، فمن املمكن أن يكون فنان ناجح ولكن ال يجيد اإلدارة، يجب 

املؤسسة املرسحية عىل علم موسع بفن  الذي يدير  الفنان  أن يكون 

جيد،  بشكل  الفني  العمل  يخرج  حتى  العراقيل  يزيل  وكيف  اإلدارة 

وهي أمور ال ميتكلها الكثري.

ح��ن��ان  ال���ف���ن���ان���ة  م����ع  “ص�����ول�����وا”  م����ش����روع  ق���دم���ت   -  
 2017 ع���������ام  ح�����س�����ني  س������ام������ح  وال������ف������ن������ان  م�������ط�������اوع 
ل���ت���ي���ات���رو  ك����ام����ل  م����وس����م  ت���ق���دي���م���ك  إل������ى  ب����اإلض����اف����ة 
ب��ي  أم  ع����ل����ى  م����س����رح����ي����ة  ع������روض������ا  وق������دم������ت  م����ص����ر 
لمسرح  ق��ادم  م��ش��روع  هناك  ه��ل  وغ��ره��ا..  س��ي 

التلفزيون؟ 
يب  وأم  الحياة  لقناة  قدمتها  مرسحيا  عرضا   40 من  يقرب  ما  هناك 

لعدة عروض  كتابتي وإخراجي  إىل  باإلضافة  يس، ومرشوع “صولوا”، 

مرسحية  نجم  كل  وسيقدم  “صولوا”،  مرشوع  استكامل  يف  وأرشع 

الزمنية 30 دقيقة بشكل ممتع وشيق وسيكون هناك  واحدة مدتها 

يشء جديد.

سنوات  األرب��ع  خالل  المسرحية  للحركة  تقييمك  ما 
األخرة؟

عام 2015 كان عاما مرسحيا خارقا ومتميزا مل يسبق له مثيل، فكانت 

هناك تجارب مرسحية مهمة ملجموعة من املخرجني املتميزين، أما يف 

مرسح  بدأ   2015 عام  وعقب  وهبوط،  صعود  فهناك  األخرية  الفرتة 

التلفزيون  مرسح  عروض  إىل  باإلضافة  بقوة،  ينافس  الخاص  القطاع 

الدولة  مرسح  صعيد  عىل  فقط  ليس  قوية  تنافسية  عملية  فهناك 

حالة  هناك  مرسح..  بإنتاج  تقوم  التي  األصعدة  جميع  عىل  ولكن 

حراك قوية ودامئا فكرة الصعود والهبوط تخلق املنافسة. 

صيام،  أحمد  الصايغ،  سهر  حسني،  سامح  بطولة  »املتفائل«  عرض 

زكريا  الحجار،  أمجد  الكاشف،  تامر  مجدي،  آيات  إسامعيل،  يوسف 

املرسح  شباب  من  ومجموعة  سامي،  مصطفى  املطرب  معروف، 

نعيمة  مالبس  شبل،  حازم  ديكور  جرب،  هشام  موسيقى  القومي، 

طارق  أغاين  شفيق،  ضياء  استعراضات  عباس،  إسالم  مكياج  عجمي، 

عيل، عن رواية “كانديد” لفولتري، إخراج إسالم إمام. 
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[16 رؤى

اللوتس  زهرة 
يعد املرسح القومي للطفل من األماكن املحببة للصغار والكبار من 

الذي  البسيط  املرسح  أنه  ذلك  العادي  والجمهور  واألمهات  األباء 

يحمل فكرة جميلة  يف عرض بسيط 

يف أحدث ماشاهدت مرسحية “زهرة اللوتس” تأليف طارق مريس 

اللوتس  فزهرة  املرسحية،  عنوان  جذبنى  حجاج،  محمد  وإخ��راج 

الفرعونية   املعابد  بالرسم عىل جدران  املرصية   بالحضارة  ارتبطت 

وحملها  قمة  أعمدة معابد فيلة والدير البحري 

تحمل شخصية بطلة املرسحية اسمها وتسمى األمرية “لوتس“ لحب 

لكن  ورعاها،  القرص  حديقة  يف  زرعها  لذا  للزهرة  الراحل  والدها 

بوفاته  ينشأ رصاع بني األمرية وعمها الطامع يف العرش الذي يعلن 

البلد  يف  الحياة  سبل  وتتوقف  الراحل  شقيقه  عىل  أشهر   6 الحداد 

وتالحظ األمرية أن زهرة اللوتس يف حديقة القرص تذبل وتكاد متوت 

أسباب  البحث حول  فتقرر  لوالدها  وفية  األمرية  لها، وألن  فالعطر 

املثقف  النشط  الشاب  باملساعدة  ويعدها   اللوتس،  زهرة  ذبول 

يف  الشاب  ويذهب   . وحيوانات  برش  من  ورفاقه   “ الدين  “عالء 

رحلة مبساعدة املارد السحري الذي يظهر له من اّنية قدمية  وجدها 

يف منزله، إذن فالنص هنا يأخذ نفس معطيات شخصية عالء الدين 

الصعاب  له  يذلل  مصباح سحري، حيث  يعرث عىل  الرتاث حني  من 

البحر وهنا ميزج  ويأخذه يف رحلة فوق السحاب ورحلة يف أعامق 

فيه  الذي تسري  الخيال  إىل  الدين،  بني  حارض  مدينة عالء  العرض 

رحلة البحث عن أسباب اختفاء الزهرة وخمول املدينة . 

ومبقابلة شخصيات فوق السحاب أو يف أعامق البحر ثبت معلومات 

مفيدة  معلومات  من  وغريها  والوقت   واملاء  األمطار  حول  مفيدة 

املرسحية  حكاية  سياق  خارج  لكنها  مبارشة  غري  وبصورة  للطفل 

ونحت باملرسحية لنوع أخر هو املرسح التعليمي وهذا مقبول فنيا 

وعلميا أما ماليس مقبوال وغريبا  أن يتحول مارد مصباح عىل الدين 

االطفال من  قبل كل رحلة ويطلب من  األدعية  يردد  لشيخ مسلم 

ليس  الجمهور  أن  اعتبار  وارد عىل  الدعاء معه وهذا غري  الجمهور 

كله من املسلمني . 

  وبعودة عالء الدين ومبساعدة رفاقه يصل للحقيقة الواضحة وهي 

فرتة  نتيجة  املدينة  يعم  الذي  للخمول  نتيجة  الزهرة  اختفاء  أن 

والوزير  الطامع  العم  مؤامرة  وتلك  العمل  بها  توقف  التي  الحداد 

أكرث   عليه  التأكيد  يتطلب  كان  الدرامي  الحدث  من  جانب  وهذا 

الحب بني  الخالف وفقدان  أن  النص،  وهي  اجل وصول فكرة  من 

املدينة  صالح  يف  التفكري  دون  ذاتية  ملأرب  والتأمر  واالمرية  العم 

وأهلها، ويف املقابل  سلبية أهل املدينة أمام مايحدث، فقد ارتضوا 

الدين من برش  العمل والكسل والرتاخي  ماعدا أصدقاء عالء  عدم 

الفكرة  لتلك  عابرة  رسيعة  املرسحية  نهاية  فجاءت   وحيوانات،  

الهامة . 

 أهمل النص للكاتب الواعد طارق مريس  اإلشارة لجامليات زهرة 

اإلشارة  تلك  أن  رغم  القدمية،  املرصية  بالحضارة  وارتباطها  اللوتس 

أو التاكيد  وجوبية جدا لتأصيل الفكرة يف ذهن الطفل املرصي ان 

الدرامي  الحدث  محور  يعد  الجينية  وصفاتها  ونوعها  الزهرة  اسم 

ولذا  أدائها،  أثناء  والغناء  والتصفيق  لها  االطفال  ترديد  يف  ماتبدى 

موسيقية  مقاطع  عىل  حمدي  إيهاب  امللحن  اعتامد  أن  أتصور 

اإلذاعة  يف  الحكايات  لتلك  مصاحبة  سامعها  دامئا  اعتادنا  التي  من 

“شهرزاد  سيمفونية  عن  أصال  مأخوذة  وهي  املرصي  والتليفزيون 

الشخصية  ذات  الجميلة  ألحانه  ظلم  قد  كورساكوف،  للرويس   “

وننتظر  واإليقاع   الحيوية  من  كثريا  للعرض  أضافت  والتي  املميزة 

منه الكثري للمرسح . 

بأبطال  للطفل  القومي  املرسح  يشاهدون  ممن  األطفال  ارتبط 

القدير  واملمثل  العريب  حمدي  القدير  املمثل   ومنهم  املرسحيات 

سيد جرب وهذا معروف ملن يتابع من النقاد والجمهور، لذا يفيض 

األطفال  لتعليقات  وتستمع  جمهوراألطفال  مع  الحوار  من  كالهام 

الحضور  من  وجمهوره  املمثل  بني  االرتباط  لذلك  فتفرح  معهام 

ولكن البد وأن  تتسأل وأنت تتابع هل هذا الحوار وهل مساحات 

هل  مبعنى  ؟  مرسحية  كل  يف  تصلح   بها  يقومان  التي  االرتجال 

يقتنع األطفال بهام يف أدوار الخري كام يف أدوار الرش مثلام يحدث 

عليها  أطلق  التي   “ لوتس   “ األمرية  البطلة وهي  اسم  بداية من   .

القرص  حديقة  يف  وزرعها  أحبها  التي  الزهرة  اسم  الراحل  والدها 

تأخذ  فلم  املرسحي  للعرض  النص  من  التجاهل  هذا   وينسحب   .

العرض  مناظر  يف  املفرتض  مكانها  نباتها  أو  اللوتس  زهرة  رسومات 

بانوهات  أساسا عىل  عدة  الفنان حازم شبل  اعتمد مصممها  التي 

جانبية من الرسومات الزخرفية للقرص والحديقة ؟ فكيف خال منها 

رسم ما لزهرة اللوتس !! 

يقدم  ان  الرشيف  بكر  أبو  الفنان  اإلض��اءة   ملصمم  ميكن  وكان   

أن   اتصور   . امل��رسح   عىل  اللوتس  زه��رة  لوجود  برصية   حلوال 

وإن  للمرسح   ماقدمت  اميز  من  عودة   مروة  للمصممة  املالبس 

غري  فمن  األخرى  الشخصيات  من  أكرث  األمرية  مبالبس  اهتامم  جاء 

واحدة  الدين   وعالء  والوزير  العم  شخصيات  تظل  أن  املناسب 

طوال العرض . 

أشعار  مع  حمدي  إيهاب  للملحن  املوسيقى  العرض  جامليات  من 

وهذا  اللحنية  والجملة  الكلمة  يف  بالبساطة  اتسمت  النمر  أمين 

سامية حبيب

.. عربي  بنت  وأوبرا  اللوتس  زهرة 
ممتعتان أمسيتان     

اسم العرض: 

زهرة اللوتس

جهة اإلنتاج: 

فرقة املرسح 

القومي 

لألطفال

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: طارق 

مريس

إخراج: محمد 

حجاج
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من  عليه  يجيبا  أن  البد  سؤال  هذا    “ اللوتس  “زهرة  يف مرسحية 

التي حرضت عىل  العرض  ليلة  نادت طفلة يف  واقع تجربتهام، فقد 

حمدي العريب باسم شخصية من مرسحية سابقة وأجابت عىل سؤال 

له بحوار من تلك املرسحية . 

“األمرية  دور  هاين  وهدى   “ الدين  “عالء  دور  خفاجة  فادي  لعب 

لوتس “ بنجاح فلهام عندنا رصيد محبة منذ طفولتهام يف مسلسل 

“يوميات ونيس “ والحقيقة أن فادي اجتهد جدا ومنح الدور طاقة 

املرسح  عىل  وج��وده  فكان  للشخصية  مناسب  وحامس  إيجابية 

مشكلة  يحل  سوف  مسامل  طيب  كبطل  لألطفال  سعادة  مبعث 

األمرية، وكان أداء األغنيات رغم أن الصوت ليس صوته مقبوال مع 

رشاقة حركته وحضوره عىل املرسح ولكن هل يعقل أن يظل طوال 

وينزل  سام  لسابع  يذهب  أنه  رغم  التتغري  واحدة  مبالبس  العرض 

سابع أرض؟

متيزت  حيث  األمرية   لدور  مناسبة  هدى  كانت  الوقت  نفس  يف   

الثقة  من  ملزيد  تحتاج  لكنها  باألناقة  ومالبسها  بالرشاقة  حركتها 

بالنفس عىل املرسح  لنكسب ممثلة تسعدنا يف عروض قادمة أيضا 

إبراهيم وأرشف  ووائل  العزب   الطفل  محسن  نجوم مرسح  تألق 

مميزة  مجموعة  ومعهم  املرسح   عىل  ستيت   أبو  ومحمد  شكري 

بهم  استعان  وقد  بهجة خاصة  فكان وجودهم مصدر  األطفال  من 

املرسحي  املنظر  تغيري  مثل  فنية  اعامل  يف  حجاج  محمد  املخرج 

بحيوية  بذلك  فقاموا  واثاث  اكسسوار  من  املنظر  مهامت  وحمل 

به  املخرج  محمد حجاج قدم عرضا جميال   أن  . والشك  وبساطة 

جهد واجتهاد وقاد كوكبة جميلة  .

عربي  بنت  أوبرا       
كانت فكرة انشاء فرقة يتكون أغلب أعضاءها و تقدم فنها للشباب 

والشابات من ذوي الهمة، فكرة المعة وهامة وتأخرت كثريا ولكنها 

الحرارة  من  الكثري   “ الشمس  مرسح   “ اسمها  من  أخذت  فرقة 

والضياء،ومتثل حدث فريد عىل مستوى العامل . وكان اختيار الفنانة  

يف  املناسب  الفنان  تضع  ألنها  رائعة  خطوة  إلدارتها  الحكيم  وفاء 

املكان املناسب له فقد أمضت وفاء سنوات طويلة تعمل يف املرسح 

املرسحيات  من  كثري  فقدمت  وللمهنة،  ملوهبتها  واحرتام  بإخالص 

بينها منها ماهو  املنظر املرسحي  بوحدات متفرقة الرابط  ازدحم 

من  واألشجار  األغصان  من  كتل  مثل  امل��رسح  عمق  يف  ثابت  

اسقط  الشفاف  البالستك  من  كتلة  إىل ميني  أو  املزخرف   الخشب 

عليها ألوان مختلفة مع قطع تتحرك مثل كريس العرش يف مشاهد 

“  إىل املرسح فوق  البطلة “أوبرا  الثاين دخلت  الفصل  . يف  امللك 

منها  نزلت  ما  ومبجرد  املرسح   يسار  من  ضخمة  خشبية  عجلة 

أوبرا ألرض املرسح، انتهى دور قطعة ضخمة من الديكور مل يكن 

الفقرية  للفتاة  تأيت  أين  من  تساؤل  تثري  ألنها   . لها  رضورة  هناك 

جميعا  وهم  ؟  الضخمة  العجلة  هذه  عريب   الفقري  املواطن  بنت 

مطرودون من امللك املتجرب خارج املدينة ويعيشون يف العراء. 

املخرج   من  وطموح  اخ��الص  هناك   إن  القول  يجب  هنا  من 

يكون  أن  ميكن  كان  لكن  ويحرتم  يقدر  معه  الفنانيني  ومجموعة 

أساسيات  من  والرش  الخري  بني  ال��رصاع  ففكرة   . وأجمل  أبسط 

تاهت  العرض  فنيات  كل  يف  التضخم  هذا  مع  ولكنها  الدراما 

وحوارات  كثرية  مشاهد  عنها،  االستغناء  ميكن  كان  تفاصيل  يف 

عندي  واألهم   املرسح   خشبة  زحمت  كثرية  وشخصيات  مكررة 

مواهب كان ميكن أن نستمتع بها بدأ من املمثل القدير عالء قوقة  

واملطرب أحمد الجالس منذ بداية العرض ألخره إيل يسار املتفرج 

ومل نسمع منه سوى أغنية االفتتاحية، فيام كان ميكن كتابة أغنية 

دويتو بني أحمد  وبني نهاد فتحي “أوبرا “ يرثي الحدث املرسحي 

وميتعنا خاصة وأن هناك ألحان ممتعة  تغنت بها وحدها، وألحان 

اخرى تغنى بها صاحب الصوت الشجي “ماهر محمود “  للملحن 

أحمد النارص . أيضا كان ميكن تعدد الفقرات املوسيقية للعازفات 

أنها  العنوان  فكرة  يؤكد  كان  مام  وغريها  الفلوت  عىل  املوهوبات 

أوبرا بالفعل . 

بذلوا  بالعرض  شارك  من  وكل  عىل  هشام  املخرج  أن  الحقيقة 

ويبذلون جهدا يف حب املرسح البد وأن توازيه متعتنا معهم، وهو 

أمر سوف يتطور مع عروض الفرقة، أثق يف هذا . 

كثري  يف  وساهمت  مرسحنا  يف  عالمات  أصبحوا  ومخرجني  لكتاب 

وزارة  مسارح  يف  والتحكيم  التدريب  مثل  الهامة  الفعاليات  من 

للمرسح  الشيخ  شارم  مهرجان  ادارت  ثم  إبداع  ومسابقة  الشباب 

الشبايب، يف  فرقة “الشمس “ زاملت مجموعة  ذات اخالص لفنون  

التشكييل  والفنان  أبوزيد  يوسف  املخرج  مثل  والشباب  الطفل 

شادي قطامش ةغريهم من الفنانيني والفنيني خلف الستار وتوالت 

عروض الفرقة بشباب وأطفال يتمتعون مبا يقدمون وأيضا ميتعوننا 

اكتشافنا  عن  غابت  وقدرات  مواهب  نكتشف  ونحن  كمتفرجني 

طويال . 

عريب  بنت  “اوب��را  الشمس   فرقة  مرسحيات   أحدث  شاهدت    

األوبرا  فن  عروض  نوع  من  هو  العمل  أن  يوحي  عنوان   وهو   “

ويحمل اسم بطلته التي هي بنت عريب، لكن هذا التوقع راح عند 

 “ عريب  بنت  و”  املرسحية   بطلة  اسم  فأوبرا  املرسحية،  مشاهدة 

اوبرا  “ وسامها  اسم “عريب  املرسحية  أباها يف  لقبها حيث حمل  

والصوت  املحيا  جميلة  البنت  كانت  وبالفعل  للموسيقى  لحبه 

الصوت  صاحبة  الفنانة  ال��دور  أدت  وقد   . للموسيقى  ومحبة 

الشجي “نهاد فتحي “ املعروفة لجمهور حفالت املوسيقى العربية 

ووجودها يف املرسحية مكسب للمرسح الغنايئ بالفعل . 

الخري  بني  الرصاع  بسيطة وهي  الدرامي  والحدث  املرسحية  فكرة   

أهل  من  مجموعة  مع  عريب  الرشيف  املواطن  ميثله  األول  والرش، 

وأطفال  شباب  مجموعة  بينهم  عىل  هشام  املخرج  اختار  املدينة 

جميعا  لكنهم  واملريض  والكفيف  القعيد  بينهم  الهمة  ذوي  من 

ممن  وحاشيته  املتجرب  امللك  ويعارضون  وطنهم  يحبون  رشفاء 

تاريخي  بإطار  هذا  غلف  حقوقه،  مينعون  الشعب   يستغلون 

ياسمني  املؤلفة  لكن  وبسيطة  انسانية  الفكرة  الزمن  محدد  غري 

املتفرج معها  تفاعل  أبعدها عن  رمبا  درامي  بتعقيد  فرج صاغتها 

كبار وصغار يف  من  كتلة  هنا  املتفرجني  أن  التقدير  يف  الوضع  مع 

العمر، من ذوي الهمة واألصحاء وساهم يف ذلك املالبس الغري دالة 

امللك  بني   الهوة  تأكيد  يف  جاملياتها  واقترصت  محدد  زمن   عىل 

وحاشيته فمالبسهم ذات ألوان المعة وخامات غالية ويف الجانب 

فيام    . حالهم  مثل  بسيطة  مالبس  والشعب  عريب  املواطن  األخر 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

أوبرا بنت 

عريب

جهة اإلنتاج: 

فرقة مرسح 

الشمس

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: ياسمني 

فراج

إخراج: هشام 

عيل
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 , العريق  القومي  مرسحنا  يقدمها  التي  “املتفائل”,  مرسحية  تأيت 

,من  اآلن  الثقايف  واقعنا  يشهدها  التي  الخلل,  وقائع  عن  لتكشف 

حيث االستهانة بالكيانات الفكرية الكربى , والتفريط يف أبجديات 

اإلنسانية  تاريخ  يف  الفارقة  العالمات  واستباحة   , العلمية  األمانة 

وقدسية  الفن  مصداقية  معاين  كل  وهدم   , الفنية  القيم  وتدمري   ,

والتكريس   , املتلقي  وعي  تزييف  يف  املخيف  واإلسهام   , املرسح 

للردة والجهل والغياب .

, للمؤلف  التفاؤل  هذه املرسحية مأخوذة عن رواية” كانديد” أو 

والفيلسوف واملفكر فولتري, وهي تحمل أنضج وأجرأ أفكاره , عن 

الحرية والدميقراطية والوعي , وجدل العالقة بني الوجود واإلنسان 

وعذابات   , والسلطة  واالقتصاد  السياسة  من  منسوجة  أنها  ,كام 

والرضوخ  والتسلط  القهر  وتدين   , الثائرة  بالرؤى  متوج   , اإلنسان 

أيضا   تتميز  وهي   , الذات  وامتالك  واإلرادة  املعنى  عن  وتبحث   ,

بالدهشة والحركة واإليقاع والتفاصيل الغزيرة ,  واندفاعات الروح 

املرجعية  األطر  عن  بعيدا  فولتري  انطلق  فقد   , واألعامق  والجسد 

الثابتة , وكتب ما أراد أن يقوله , وصل صوته إىل العامل , وعرث عىل 

, كان  له حق االختالف واإلبداع واملواجهة  أتاحت   , التي  الوسيلة 

يرى رضورة تغيري العامل , وليس تفسريه, فتجاوز قوانينه ومطلقاته 

, واندفع بعيدا عن الدوران , يف أفق الثابت والكائن .

 , للمرسح  وأعدها  كانديد  رواية   ,  “ إمام  إسالم  املخرج”  تناول 

اغتال  أنه  املؤسف  من  كان  ولكن   ,  - لفولتري-  تنتمي  أنها  مؤكدا 

إىل  ببساطة  وحولها  رؤاه  وانتهك   , فلسفته  ودمر  فولتري  فكر 

الذي   , للتفاؤل املطلق  , كرمز  , فجاء بطل عرضه كانديد  النقيض 

الرواية  يرفضه ويدينه املؤلف املفكر , حيث يؤكد أنه كتب هذه 

هذا  ويف   , املفهوم  لهذا  رفضه  يف  نظره  وجهة  ليرشح   , بالتحديد 

, وانتفى وجوده  إمام  السياق غاب فولتري متاما  عن إعداد إسالم 

,لرؤى املؤلف  السافر  التزييف  , وأصبح اسم كانديد هو نوع من 

الفرنيس الشهري , وحتى تتضح الحقائق علينا أن نتأمل ما ييل- - 

عىل  فولتري  ورواي��ات  قصص  أشهر  هي   , كانديد  رواي��ة  “تعترب 

اإلطالق , فهي النموذج األوضح الذي يصور فلسفته 

فولتري  دوافع  توضح  هامة  تاريخية  أحداث  وهناك    , الساخرة 

املتفائل  الرومانيس  الفكر  كان   ,1750 العام  ففي   , كانديد  لكتابة 

الفيلسوف  نظرية  بتأثري  وذلك   , الفرنسيني  عىل  بقوة  مسيطرا 

األملاين  “ليبنتز”, التي تتلخص يف) أن كل يشء عىل أحسن ما يرام  

يف  أنه  ويذكر   , يكون  أن  ميكن  عامل  أفضل  هو  العامل  هذا  وأن   ,)

نوفمرب 1755, حدث زلزال لشبونة ,وبعده نشبت حرب السنوات 

من  األلوف  مئات  أرواح  دمرتا  اللتان,  الكارثتان  وهام   , السبع 

البرش , ويف هذا السياق كتب فولتري قصيدة , احتوت عىل تيارات 

من السخط والعذاب والتساؤالت الكثرية عن العناية اإللهية , التي 

رشور  من  ,أو  الطبيعة  من  سواء  الكوارث,  هذه  العامل  تجنب  مل 

وآثام  اإلنسان .

عندما قرأ “جان جاك روسو”, هذه القصيد ة كتب إيل “فولتري”, 

عىل  يرد  أن  فولتري  فرأى  الحياة,  عىل  سخطه  عليه  وينكر  يعاتبه 

التفاؤل  أو  كانديد”  رواية”  بتأليف   , املتفائلني  كل  وعىل   , النقاد 

واالندفاع   , والتسطيح  التغييب  من  حالة  املتلقي  يعيش  وهكذا 

النهاية  يف   لنصبح   , الكوميدية  األح��داث  براءة  خلف  الالواعي 

أمام انطبع قوي بأن  ما نشاهده هو عرض أطفال أخالقي , شديد 

املثالية , مغرق يف التفاؤل والرومانسية.

ما  م   وبشدة  يتناىف   , لإلعداد  العلمي  املفهوم   أن  املؤكد  من 

يحدث عىل خشبة املرسح القومي , فعندما نتوقف أمام شخصية 

واختالف  تغري  مالمح  بوضوح  نلمس  أن  نستطيع   , فولتري  كانديد 

عاش   , ساذجا  شابا  فتى  البداية  يف  نراه  حيث   , الشخصية  ونضج 

سنوات عمره يف قرص خاله البارون , ال يعرف معنى الحياة والحب 

هذا  أن  له  أكد  الذي  “بانجلوس”,  معلمه  رؤى  بكل  يؤمن  ,لكنه 

ودفعته   , القرص  من  خرج  وعندما   , حال  أفض  عىل  يسري  الكون 

اإلنساين  الوجود  أن  فشيئا  شيئا  أدرك  العامل,  مواجهة  إيل  الظروف 

باملؤامرات  محكوم    , والتناقضات  وال��رش  بالعذابات  مسكون 

والزيف والحرب والقهر والغياب , واستطاع أن ميتلك ذاته ويواجه 

 , اليهودي  ذلك  عن  نقرأ  الرواية  من  الثامن  الفصل  ففي  أقداره, 

التفاؤل  الفالسفة والبرش , ومن روح  التي يسخر فيها من نفاق   ,

أنه  بحجة   , أفضل  عامل  أجل  الكفاح من  والتواكل عن   , والرجعية 

ليس يف اإلمكان أبدع مام كان “)1(

-1كتايب , حلمي مراد , مقدمة رواية كانديد , الكتاب 38 , السنة 

الرابعة, مايو 1955.

هكذا يتضح أن إعداد هذه املرسحية , قد افتقد مقومات وجوده 

نزيف  فلامذا   , املعالجة  وأساليب  والنقد  للفن  انتامئه  ورشعية   ,

مغامرة  إيل  ويندفع  ؟  الخاص  نصه  املخرج  يكتب  وملاذا  ؟  فولتري 

فولتري”, و”كانديد  كانديد  الفرق بني”  أدركنا معها   , غري محسوبة 

ومن   , الفكري  محتواه  من  متاما  النص  أفرغ  الذي  إمام”,  إسالم 

جاملياته الفنية والفلسفية , ففقدت الحالة املرسحية كل رشاستها 

واإلرادة  القوة  عنه  غابت   , مهزوز  وجود  إىل  وتحولت  األخ��اذة, 

االستهانة  إال  يتبق  ومل   , واإلنساين  والوجودي  السيايس  والعمق 

 , ترتدد  ورؤاه  أفكاره  ستظل  الذي  لفولتري,  ينتمي  مرموق  بعمل 

وتقبل االشتباك والتفاعل , مع وقائع التناقضات اإلنسانية املخيفة, 

وفاء كاملو

فولتري فكر  تدمري  كارثة 
المتفائل مسرحية  في 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

املتفائل

جهة اإلنتاج: 

املرسح 

القومي

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: فولتري

إخراج: إسالم 

إمام
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فاستل   , املدبب  خنجره  مشهرا  كانديد  عىل  انقض  مش  ال��ذي 

كانديد  سيفه , ورسعان ما ألقي بالرجل جثة هامدة , وكان الفتى 

للرتدد,  داعي  , وال  الدم  يدي يف  أغمس  بدأت   ,  -  - لنفسه  يقول 

واندفع بقوة وقتل كبري املحققني , ثم هرب بعد ذلك وترك حبيبته 

كوندا, التي عشقها الحاكم  , ويف سياق متصل نعلم أنه اضطر إيل 

قتل شقيق” كوندا “, الذي ظل يرفض زواجه من أخته  , رغم أنها 

فقدت كل جاملها , وأصبحت جارية  تباع وتشرتي. 

الفرنسية  املاركيزة  مع  الحب  ومارس   , كوندا  حبيبته  الفتى  خان 

أنبذ  أن  مضطر  إنني   – بانجلوس  “أواه   بقوة  يعلن  وهو  وبىك   ,

, يف حني  الدنيا خري  بان كل ما يف   , الزعم  املكابرة  , فمن  تفاؤلك 

أنه رش “ , وهكذا يتضح أن براءة بطل فولتري , قد ذهبت إيل غري 

رجعة , وأنه تحول إيل ابن رشعي, لواقعه الرشس املخيف ,   فهرب 

من الحرب, رسق , قتل , خان , وارتكب الخطيئة , ونبذ  التفاؤل, 

الدنيا خري, بعد أن عرف وجهها  الثقة يف أن كل ما يف  وتخىل عن 

, ظل   املثري  والتفاؤل   , املطلقة  الرباءة  دائرة  يف  أمام  القايس سالم 

طفال بريئا مشاغبا خفيف الظل ,ال نستطيع  إال أن نحبه , وظلت 

شخصيته بعيدة متاما عن أي ملمح من مالمح التصاعد أو التطور, 

متفائال,  وظل  لها  تعرض   , التي  القاسية  الظروف  مع  يتفاعل  مل 

األخالقي,  السقوط  جرائم  وعن  الدامية  املواجهات  عن  بعيدا 

ويذكر أن مشهد مقتل اليهودي وكبري املحققني , قد جاءت صياغته 

, ولكن الناس ال يرفعون إليه الدعوات , فليس هناك ما يسألونه 

إياه, ألنهم أوتوا كل يشء , ليس لديهم كهنة وال رهبان , يثريون 

هذه  يف  ليس   , الناس  عىل  نفوذهم  فرض  ويحاولون   , الخالفات 

البالد محاكم , أو سجون , لكن بها قرص للعلوم.

– آخر  موضع  وفي   
األرض  عىل  املستلقي  الزنجي  بذلك   , هولندا  يف  كانديد  التقي 

 , أمره  --, سأله عن  واحدة  , وساق  واحدة  ذراع  له سوى  ,ليس 

لرجل  الفتى  فتعجب   , املشهور  التاجر  مواله  ينتظر  أنه  فقال 

له”  هذه  قال  الزنجي   لكن   , الشكل  بهذا  يستخدم عبدا عاجزا 

 , إصبعا  السكر  مصنع  يف  عامل  يفقد  عندما   , هنا  العادة  هي 

الثمن  وبهذا   , ساقه  برتوا   الفرار  حاول  فإذا   ,  -- يده  يقطعون 

تحظون بالكر يف أوروبا , ومع ذلك فإن أمي حني باعتني يف غينيا 

, قالت يل , بارك يا بني  سادتنا البيض , وسوف تفخر بأن تكون 

عبدا للسادة --, ولكني أتعجب من السادة اللذين يعلموين الدين 

, حني يقولون يف كل يوم احد , أن السود والبيض سواء --, كلهم 

أنبذ  أن  مضطر  إنني  يقول  وهو  كانديد  رصخ  هنا  آدم. “,  أبناء 

تفاؤلك يابانجلوس-- , فالعامل من حويل رش مستطري.

 , نحسا  وأكرثهم  حظا  الناس  أسوأ  أحد  يختار  أن  كانديد  قرر 

به  وبعث   , املشهد  هذا  املخرج   تناول  وقد   , رحلته  يف  لريافقه 

بالطبع  لكنه  والتصاعد,  الوهج  شديدة  كوميدية  هزلية  حالة 

الطالب  أعامق  يكشف  الذي   , الدال  الجديل  للحوار  يتعرض  مل 

الحياة , ويف خري  مارتن-- , فقد سأله كانديد عن رأيه يف فلسفة 

الطبيعة ورشها , فقال مارتن—

جلت  كلام  أملك  ال  ,ولكني  دنيانا  بشئون  كثريا  يهتم  “الشيطان 

ببرصي يف األرض , إال أن أرى أن الله قد نبذها , وتركها ملخلوق 

وال   , جارتها  عىل  القضاء  تبغي  ال  مدينة  أعرف  أكاد  فام  رشير, 

أرجاء  كافة  يف  والفقراء   , أخرى  أرسة  هالك  يف  تطمع  ال  أرسة 

ويتعلقون  يزحفون  وهم  حتى  لألغنياء,  البغضاء  يكنون  األرض 

يقايضون  كانوا غنام  لو  الفقراء كام  يعاملون  , واألغنياء  بأذيالهم 

عىل لحمهم .

للمخرج  نبعثها  التي  التساؤالت  من  العديد  أمام  نحن   - أخريا- 

إسالم إمام - - , فلامذا دخل هذا العامل الشائك , املسكون بالفكر 

الثائر, ثم تراجع وتوقف عند حدود اسم كانديد فقط ؟ فام هي 

والفيلسوف  املفكر  فولتري  هو  وأين  ؟  قدمت  وماذا  ؟  رسائلك 

واملؤلف ؟ ؟أ

نحن أمام إشكالية ثقافية كربى , تتعلق بتزييف فكر أهم فالسفة 

والنقاد  املثقفني  مسئولية  هي  القضية  وهذه   , الحديث  العرص 

الفني  ومكتبه  وإدارت��ه  القومي  املرسح  مسئولية   , واملرسحيني 

نجاحا  قد حققت   , املتفائل  فإن مرسحية   , آخر  مستوى  وعىل   ,

ذلك  ورغم   , متميزة  وإيرادات   , عاليا  وإقباال   , مبهرا  جامهرييا 

فإن الحقيقة لها وجه آخر , باعتبار أن النجاح الحقيقي , ال يقاس 

فقط  بالجمهور واإليرادات , وعلينا أن ندرك جيدا , أنكم زيفتم 

الناس  إمكانية معرفة  , وأهدرتم  , وقتلتم وعيه  الجمهور  أعامق 

بفكر فولتري .

عرضا  قدم  املخرج  أن  إال   , أمامها  توقفنا  التي  التحفظات  رغم 

 , واإلبهار  والجامل  بالوهج  املفردات  كل   متيزت   , متقنا  ضخام  

من حيث املالبس  , املوسيقى والغناء , االستعراضات , والتشكيل 

السينوغرايف , الذي كشف عن حس إبداعي رفيع املستوى, ميوج 

ويذكر  واإلبهار,  والضوء  الحركة  ورشاقة   , والبساطة  بالتناسق 

 , النجاح  , قد شارك بقوة يف صناعة هذا  النجم سامح حسني  أن 

ومعه فريق العمل من الفنانني سهر الصايغ , يوسف إسامعيل , 

عزت زين , سوسن ربيع , تامر الكاشف , مع مجموعة من شباب 

املرسح القومي.

كان الديكور للفنان حازم شبل , واملوسيقى لهشام جرب , واملالبس 

لضياء  واالستعراضات  الرشيف,  لبكر  واإلضاءة   , عجمي  لنعيمة 

وشفيق,واألشعار لطارق عيل.

اإلرادة واإلرصار, وتوضح أن ما  انتفاء  لتؤكد   , الجاملية والداللية 

لرباءة  يكرس  الذي  الخطأ,  وبأسلوب   , بالصدفة  جاء  قد  حدث 

الضحك  وموجات   , والجروتسك  الكوميديا  تيارات  عرب   , كانديد 

الساذج. 

شخصيات  من  العديد  إلغاء  إىل  اإلعداد  وصاحب  املخرج  اضطر 

العمل من محتواه   , وذلك وصوال إيل إفراغ  وحوارات نص فولتري 

الفكري املتمرد, لنصبح أمام حالة فاترة , تكرس للسائد والكائن , 

وتتجه بقوة نحو نفي رؤى الجدل السيايس والوجودي واإلنساين, 

حذفه  الذي   , الخالب  الحوار  ذلك  عىل  نتعرف  السياق  هذا  ويف 

بانجلوس  كان  فقد   , الثائرة  اإلنسانية  جاملياته  رغم   , املخرج 

الحرير  نسيج  يف  يعمل  الذي   , جيمس  للسيد  نظريته  يرشح 

الفاريس , مؤكدا أن كل يشء قد خلق , بحيث ال ميكن أن يكون 

خريا مام هو -- , لكن جيمس يعارضه قائال  

“ البد أن الجنس البرشي قد انحرف يف بعض أموره , عن براءته 

يطاردون   تراهم  ذلك  ومع   , ذئابا  يخلقوا  مل  الناس  الن   , األوىل 

أحدهم اآلخر  , كام تفعل الضواري , إن الله مل مينحهم مدافع وال 

سيوف , ومع ذلك صنعوا املدافع , ليقيض كل عىل اآلخر.”

أو   , البهيج  السهل  يف  وكاكامبو  كانديد   التقى  آخر--,  حوار  ويف 

بالد الذهب , بالشيخ النقي العجوز فقال لهام –

إن سكان بالدنا ظلوا عىل نقاء نفوسهم , فنحن نعبد الله الواحد 
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املنعم  عبد  رشا  تأليف  مكسور  شباك  عرض  مييز  ما  أهم 

وإخراج شادي الدايل، الذي يقدم عىل خشبة مرسح الطليعة 

خاصة  رائع،  من  األكرث  املمثلني  أداء  هو  أيضا،  إنتاجه  ومن 

الجار  جمعة  عم  شخصية  جسد  الذي  عبيد  مجدي  الفنان 

املتطفل، ربا رشيف إمام التي جسدت شخصية الجدة برباعة 

شنب،  أبو  وليد  وال��زوج،  االبن  كاملو  عيل  من:  وكل  فائقة، 

وأداؤهم  رائعون  كلهم  الحقيقة  حسام،  هند  كشك،  مروى 

متميز جدا، أما عن عودة النجمني نادية شكري وأحمد رشاد 

العرض فحسب  لهذا  ثراء  فلم يشكل ذلك  إىل خشبة املرسح 

يف  الراقية  الكوميديا  توظيف  وكذلك  عامة،  للمرسح  بل 

تفاصيل تراجيدية يجعل املتلقي ال يشعر بزمن العرض حيث 

االستمتاع بهذا األداء.

بالبساطة  يتميز  الله  عبد  وائل  الذي صممه  الديكور  أن  كام 

وترك  الجاميل  شكله  بجانب  لألرسة  املالية  الحالة  تظهر  التي 

مساحة كبرية من الفضاء املرسحي لحركة املمثلني بحرية، فهو 

عبارة عن غرفة املعيشة التي تجمع كل أفراد األرسة واملطبخ 

بقضية  الرتباطه  العرض  ديكور  يف  األهم  املفردة  ميثل  الذي 

العرض األساسية، ثم السفرة التي تظهر يف النهاية، وبالبساطة 

نفسها صمم املالبس، فاللوحة الفنية جميلة للغاية خاصة مع 

إضاءة أبو بكر الرشيف الحارضة بقوة مع كل املشاهد تقريبا، 

وموسيقى يحيى نديم.

ورمبا  تخصني،  نظر  وجهة  معها  يل  الدرامية  الحبكة  لكن 

من  الكثري  به  العرض  ألن  وذلك  كثريين،  من  تأيدا  تجد  ال 

أمامك  تجد  البداية  ففي  مميزا،  عرضا  تجعله  التي  الجوانب 

رجال يجلس يف مكان مظلم يبدو كأنه زنزانة، يعرتف بجرميته 

واألسباب  حكايته  رسد  يف  ويبدأ  أبنايئ”،  قتلت  “نعم  فيقول 

التي دفعته الرتكاب هذه الجرمية الشنعاء، ثم تضاء الخلفية 

مع  فتعيش  باك،  الفالش  بتقنية  األح��داث  استعراض  ويبدأ 

الذين  األشخاص  أن  مسبقا  تعلم  التي  حكايتها  األرسة  هذه 

وتعيش  الواقع،  أرض  عىل  موجودين  وغري  متوفون  تراهم 

متشوقا  مستوى  ألعىل  تركيز  حالة  ويف  جدا  منتبها  األحداث 

مل  أنهم  النهاية  يف  لتجد  وأسبابها،  الجرمية  تفاصيل  ملعرفة 

ميوتوا بسبب أن الُسم الذي وضعه لهم يف الطعام مغشوش، 

فتكتمل منظومة الفساد التي يروي تفاصيلها. إذن، ملاذا كان 

يقول نعم قتلتهم، عىل من كان يكذب؟ عىل املتلقي الذي تم 

خداعه ببداية جذابة ومشوقة، ويف النهاية يقولون له ضحكنا 

وسعادتهم  املسموم  بالطعام  استمتاعهم  مدى  ونرى  عليك، 

بكل حواسنا،  التي شاهدناها وعايشناها  اإلحباطات  رغم كم 

جالل.  رامز  مقالب  من  مقلب  ضحية  وقعنا  أننا  لنكتشف 

الحقيقة، إنني لست مع هذه الطريقة يف بناء العرض، وسواء 

كان ذلك يف النص أم معالجة من املخرج، فهي تدل عىل خلل 

فهو  باطل  عىل  بني  ما  تقول  القاعدة  ألن  الدرامي،  البناء  يف 

باطل.

أما عن األحداث، فحني يتم إنارة املرسح وتتضح كل التفاصيل 

يف  واألجوف  الثورية،  باألفكار  املحمل  االبن  املتطفل،  الجار 

تلقاها  ومعلومات  شعارات  دامئا  يردد  فهو  نفسه  الوقت 

املتطفل،  الجار  ال��واق��ع،  أرض  عىل  جدواها  معرفة  دون 

رائحة  التي جعلت  الخرابة  التالفة،  الحنفية  املكسور،  الشباك 

أرسة  أي  حياة  بانهيار  الكفيلة  التفاصيل  إلخ،  كريهة..  البيت 

»النوافذ  النص  عليها  بني  التي  بالقاعدة  عمال  وتدمريها، 

هي  حكمة  أو  شائعة  مقولة  عىل  ُبنيت  والتي  املحطمة«، 

التفاصيل  هذه  لتكون  الرشر«،  مستصغر  من  النار  »معظم 

مربرا قويا الرتكاب جرمية القتل، فكيف يتحمل األب كل هذه 

الصعوبات وحده؟

الحقيقة، إن العرض طرح القضية من وجهة نظر اتكالية، فلم 

يهتم مبعرفة من الذي كرس الشباك، ومن الذي يلقي القاممة 

يف الخرابة، ومن الذي أتلف الحنفية، ومن الذي سمح للجار 

املتطفل بهذه املساحة؟

واألزمة  املضلل،  كاإلعالم  كثرية  أخرى  مشكالت  هناك  طبعا 

االقتصادية التي نحياها ونعاين منها جميعا، لكنها مل تكن أبدا 

اإلطالق،  عىل  يسء  أنه  يعني  ال  العرض  تفنيد  للقتل،  مربرا 

من  تناولته  التي  الكثرية  النظر  كوجهات  نظر  وجهة  ولكنها 

الفني.  العمل  ثراء  يعني  والتأويل  الرؤى  تعدد  إن  بل  قبل، 

مدير  رسور  شادي  الفنان  إنتاج  يف  جديدة  إضافة  يعد  وهو 

مرسح الطليعة.

أخرى  خدعة  وهنا  منازلنا،  نربح  مل  أننا  نكتشف  واألشخاص، 

عىل  إيدينا  العرض  وضع  فقد  إيجابية،  الحالة  هذه  يف  لكنها 

أرستنا  أفراد  كل  ورأينا  يوميا،  نعيشها  التي  حياتنا  تفاصيل 

يف  تسترشي  التي  الخاطئة  املفاهيم  خالل  من  أيضا،  وأنفسنا 

مجتمعنا كام ترسي النار يف الهشيم، األم التي تفشل يف تربية 

أبنائها عىل تحمل املسئولية لدرجة أن ابنتها مل تستطع تحمل 

ظروف زوجها املالية التي ال تقل سوءا عن والدها، والنتيجة 

األخرى  االبنة  أن  كام  شيئا،  عنه  يعرف  أحد  وال  يختفي  أنه 

فهي  معذورة،  األم  وطبعا هذه  أي يشء،  عنها  األم  تعرف  ال 

الحياة  تزيد  التي  اإلفتاء  برامج  ومتابعة  بالعبادة  مشغولة 

ال��دروس  ُتحرم  التي  املدرسة  نفسها  هي  وتدمريا،  فسادا 

الخصوصية التي قد تحسن من وضع األرسة املادي، وال ُتحرم 

معاملة  وت��يسء  عملها  إتقان  وع��دم  املدرسة  من  التزويغ 

حامتها وتحرم زوجها حقوقه الرشعية. هذه املرأة موجودة يف 

بيوتنا جميعا ال شك.

مالذهن  يجعل  مام  أمهاتنا  تعانيها  التي  والوحدة  الفراغ 

عنهن  الجميع  انرصاف  عن  تعوضهن  التي  وتسليتهن  الوحيد 

هي  قعيدة  األم  ه��ذه  كانت  إذا  خاصة  لهن،  وتجاهلهم 

التي  الجدة  شخصية  عنه  تعرب  ما  وهو  املحمول،  التليفون 

أمهاتنا  حال  من  بكثري  أسوأ  حالها  أن  النهاية  يف  نكتشف 

طوال  نفسها  تكلم  أنها  أي  خط،  به  ليس  فتليفونها  جميعا 

الوقت.

نور الهدى عبد املنعم

مكسور شباك 
المحتوى في  وإشكالية  جميلة  لوحة 

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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[21 [ رؤى]

الغالف  هو  اإليجابية  اإلنسانية  باملشاعر  التحيل  يصبح  عندما 
األحيان  بعض  يف  يعد  هذا  فإن  اإلبداعية،  التجربة  يؤطر  الذي 
يف  املظلمة  الجوانب  من  جانب  يف  الثقة  بث  منطلق  من  كافيا 
املبارشة  عن  البعد  إىل  املبدع  يسعى  ما  ودامئا  البرشية،  النفس 
طرق  إىل  واالتجاه  الفني  لإلبداع  األول  العدو  أنها  منطلق  من 
هذا  ويف  واملواعظ،  والخطب  الحكم  عن  الفن  تفصل  أخرى 

منتهى الرجاء.
الشمس  مرسح  فرقة  إنتاج  ومن  السالم  مرسح  خشبة  عىل 
العرض  قدم  الثقافة  ل��وزارة  التابعة  للمرسح  الفني  بالبيت 
املرسحي “أوبرا بنت عريب” تأليف ياسمني فراج، تصميم وإخراج 
هشام عيل، تحت عنوان هو األهم يف التجربة )عرض عن قبول 
اإلنسان  ذاك  بأنه  املرسحي  العرض  هذا  يف  اآلخر  وحدد  اآلخر( 
الصحيح  التواصل مع  أعاقته عن  إعاقة جسدية  يعاين من  الذي 
الجسد بشكل )الند بالند( مام يؤثر نفسيا يف متحدي اإلعاقة يف 

كل األحوال.
ومن التوجه املجتمعي مبحاولة دمج فئة متحدي اإلعاقة انبثقت 
املرسح  يف  األوىل  ليست  إنها  القول  وحقيقة  التجربة،  هذه 
إىل  ممتعة  عروضا  أقامت  املرسحية  الفرق  من  فكم  امل��رصي، 
تخطي  بشكل  وأج��ادوا  الظروف  تلك  قاوموا  أبطالها  كبري  حد 
ال  التي  الفئة  تلك  من  أدىن  أو  قوسني  قاب  فأصبحوا  واقعهم، 
أصحاء  عريب  أوبرا  أبطال  أن  اآلن  ملحوظ  بشكل  جسديا  تعاين 
وأدوار  والغناء  التشكيل  يف  عاونهم  اإلعاقة  ومتحدي  الجسد 
أخرى لطرح قضاياهم، فعدت القضية واحدة بني صحيح الجسد 
حيث  يختلف  الوضع  عريب”  بنت  “أوبرا  ويف  اإلعاقة،  ومتحدي 
اإلنتاج والعرض عىل خشبة مرسح مجهزة وعرض يصنف  غزارة 
أنه عرض مرسحي احرتايف وبطولة قامة من قامات املرسح  عىل 
أحداثها  عىل  ويعلق  قوقة(  عالء  )الدكتور  األيام  هذه  املرصي 
احرتايف  عرض  فهو  أيوب،  سميحة  العريب  املرسح  سيدة  صوتيا 
قالب  يف  األحداث  وتدور  األيام،  هذه  املرصي  املرسح  مبقاييس 
يف  ويجول  يصول  الذي  العادل  هذا  نيار(  )امللك  عن  أسطوري 
جنده  قائد  دامئا  ظهره  وراء  ويجب  إياها،  غامنا  فائزا  الحروب 
وطنه  عن  للزود  واقتناع  قناعة  عن  حياته  أفنى  الذي  )عريب( 
)نيار  الصديقني  وألن  األعداء  قبل  من  تهديد  أي  من  وحاميته 
تحقيق  يف  واحدا  وساعدا  واحدا  قلبا  وأبدا  دامئا  كانا  وعريب( 
إنجاب  متنيا  إنهام  حتى  معا  مصريهام  ارتبط  فقد  االنتصارات، 
وظل  لهام،  خيل  هكذا  أو  عقيامن  أنهام  فاكتشفا  لهام  وريث 
نيار  أثر  أن  إىل  وهناك،  هنا  انتصارات  املنوال،  هذا  عىل  الحال 
بصديقه،  دامئا مصريه  يرتبط  أنه  له  فكيف  العرافة،  يستشري  أن 
أن  إال  يخرس،  ال  يك  له  يحق  ال  مبا  يستأثر  أال  تهديدا  له  فكان 
عريب،  فانترص  األخ��رية  حربه  يف  عريب  وترك  تحدى  نيار  امللك 
ومن هنا دبت الغرية يف القلوب ووجد الوزير )انكار( ضالته يف 
التفريق بني الصديقني وكان له ما متنى، ذلك أن نيار وجد عريب 
وظيفته  من  عزله  نيار  فقرر  عينه،  وفقد  الحرب  يف  أصيب  قد 
يف  مكان  فال  إعاقة،  صاحب  وكل  هو  اململكة  من  وط��رده  بل 
اململكة إال لألصحاء، وحدث أن أنجب امللك نيار فتاة ويف نفس 
الوقت أنجب عريب ذكرا، وألن األقدار منصفة فقد اكتشف امللك 

الوزير  أن  إال  وأدها،  وقرر  عمياء فجن جنونه  ولدت  فتاته  أن 
ما  املولود، فكان  بابن عريب  املولودة  فتاته  يبدل  أن  أشار عليه 
كان، وملا كرب الصبي اكتشف امللك أن الصبي أصم، وظل الوزير 
مكان  يف  املنبوذين  يقود  عريب  املناضل  وظل  بالدولة  يعبث 
املرفوضني  املهمشني  مجتمع  وال��دفء  الحب  عم  حتى  النفي 
وعم الظلم والقهر والربودة مجتمع امللك والوزير، وانضم االبن 
الوطن يف  الذين ساعدوا  املنبوذين  األصم إىل مجتمع املهمشني 
نهاية األحداث وحموه من هجامت األعداء لريفع الجميع شعار 
أن اإلعاقة ليست إعاقة جسد إمنا هي إعاقة فكر وعقل، ورفض 
عريب  رباها  فأوبرا  الرشعي،  أبيه  نيار  إىل  أوبرا  تعود  أن  عريب 

فهي بنت عريب.
اإلعاقة  متحدي  بعض  عرضت  ومقتضبة  رسيعة  إش��ارات  يف 
يف  واشرتك  الخاصة،  بطريقتهم  ورؤاهم  قضاياهم  الحقيقيني 
مع  جنب  إىل  جنبا  الحقيقيني  اإلعاقة  متحدي  بعض  العرض 
إعاقتهم  وجسدوا  املحرتفني  مع  جنب  إىل  وجنبا  األسوياء 
سواء  وه��ؤالء  ه��ؤالء  أن  إىل  إش��ارة  يف  الحقيقية  الجسدية 
كانت  من  ومنهم  بها،  ولد  أو  ظاهرة  إصابة  أصيب  من  منهم 
ونراه  الحال  بطبيعة  محمود  اتجاه  وهو  ظاهرة  غري  إصابته 

اشتباكا مع قضايا  بداية – فقط بداية – لعروض مرسحية أكرث 

ابتعد  قد  العرض  هذا  أن  وخصوصا  األساسية،  اإلعاقة  متحدي 

عامل  إىل  فالولوج  وبالتايل  متحديها،  بإعاقة  إنسانيا  املتاجرة  عن 

إنسانيته  اتساقا مع  أكرث  ينتج عنه مجتمعا  اإلعاقة قد  متحدي 

املغدورة.

الحرية  إلعطاء  كبري  بشكل  امل��رسح  خشبة  الديكور  أفسح 

وجاءت  بحرية،  املرسح  خشبة  عىل  بالتجول  اإلعاقة  ملتحدي 

فيها  ما  وأفضل  ومعربا،  بسيطا  حركيا(  )تعبريا  االستعراضات 

الحريك،  االستعراض  يف  املتحرك  الكريس  صاحب  استخدام  هو 

واستطاع  بحرية،  األرض  فوق  من  بكرسيه  يطري  وكأنه  فبدا 

والسيطرة  املجاميع  احتواء  األكفاء(  مساعديه  )وفريق  املخرج 

واحدة  بوتقة  يف  فانصهروا  املرسح،  خشبة  عىل  انفعالتهم  عىل 

منظمة فلم يشذ أحد عن الكتلة أو شغل الفراغ يف ما ال يفيد، 

ومحاولة  التلقي  عىل  أثر  مام  نسبيا،  العرض  طول  مع  خاصة 

تتبع األحداث، إال أن حالة االنضباط جعلت العرض يف منطقة 

لقراءة  السيميولوجية  ال��دالالت  ق��راءة  منطقة  تفوق  أخرى 

موازية عن بدايات احتواء تستحق العناء.

محمد النجار

عربي بنت  أوبرا 
اآلخر الحتواء  محاولة 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

أوبرا بنت 

عريب

جهة اإلنتاج: 

فرقة مرسح 

الشمس

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: ياسمني 

فراج

إخراج: هشام 

عيل
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22 [ نوافذ

باعداد  للعبارات  املالكة  الرشكات  طلب  حسب  الفرقة  تقوم 

العبارات خالل رحالتها للرتفيه  العروض املرسحية للتقديم عىل 

عن ركابها. وحسب هذا النظام تقوم الرشكة بالتعامل مع الجزء 

اىل عمل  املطلوب  النص  املخصص لالستخدام كمرسح وتحويل 

والديكور  املمثلني  تدريب  من  االخرى  املهام  وكافة  مرسحى 

وااللحان وغريها. ويتم ذلك بالطبع مع مراعاة طبيعة السفينة 

املمثلني  عدد  ىف  االختصار  فيتم  البحار  اعاىل  تجوب  التى   

واالعتامد عىل التسجيالت املوسيقية وتقليل الديكورات وغريها 

انها  كام   . مناسبة  بتقنيات  تعويضها  يتم  التى  االعتبارات  من 

يفضلون  سائحني  تناسب   التى  الخفيفة  العروض  عىل  تعتمد 

شهرية  مرسحيات  الفرقة  تقدم  كثرية  حاالت  وىف  االسرتخاء. 

ولكن  العادية  املسارح  عىل  عروضها  ىف  كبريا  نجاحا  حققت 

االستعراىض.  الجانب  عىل  تركز  وهى  معروفني.  غري  مبمثلني 

وتقدم بعض املرسحيات بغري اللغة االنجليزية ولحساب رشكات 

اجنبية خاصة ىف اسرتاليا والصني والربازيل.

أخرون ممثلون 
اىل  تشري  االحصائيات  ان  حتى  كبريا  اقباال  الفرقة  هذه  وتلقى 

وكانت  سفينة.    26 عىل  عرضا   134 املاىض  العام  قدمت  انها 

اخرين.  مبمثلني  ولكن  برودواى  ىف  تقدميها  سبق  عروض  منها 

ودفع نجاحها مسارح   عادية اىل  السعى للتعاون معها  حتى 

فرق  قدمتها  مرسحية   54 ىف  وحده  املاىض  العام  تعاونت  انها 

والوسط  الجنوب  والي��ات  من  العديد  ىف  وصغرية  متوسطة 

املمثلني  لتدريب  اكادميية  انشاء  اىل  ذلك  واضطرها  االمريىك. 

للبعض  ويحلو  بني هؤالء.  املمثلني من  اختيار  ويتم  والراقصني. 

ووست  نيويورك  ىف  لربودواى  قويا  منافسا  باتت  انها  يقول  ان 

ان  اختياره ميكنه  يتم  ال  ومن    . البحر   ىف  ولكن  لندن  اند ىف 

تقبل عىل  التى  املختلفة  الواليات  العادية ىف  املسارح  يعمل ىف 

خريجى االكادميية بسبب مستواهم املرتفع.

املالبس  لتصنيع  بها  خاصة  ورش��ة  الفرقة  اق��ام��ت  ك��ام   

. وتبلغ مساحة ورشة املالبس وحدها ستة االف  والديكورات  

ومثلها  الربوفات  للتدريب  استديو   14 الرشكة  ومتلك  م��رت.    

االقامة  توفري  الرئيىس  مقرها  ويستطيع  الصوتية.  للتسجيالت 

العروض املرسحية  العاملني ىف  والفنيني  املمثلني  لعدد 480 من 

ىف وقت واحد. وتضم ايضا قاعة للمحارضات وصاالت للتدريب 

لرفع اللياقة البدنية. 

جديدة رؤية 
العروض  فكرة  ان  للفرقة  الفنى  املدير  داى  نانىس  وتقول 

عىل  اليها  ينظر  مل  لكن  جديدة.  ليست  السفن  عىل  املرسحية 

انها نوع من الفن الجاد بل مجرد فن ترفيهى للسائحني. ومبرور 

العبارات   لركاب  والثقاىف  الفكرى  املستوى  ارتفاع  ومع  الوقت 

نوعها  فى  فريدة  مسرحية   مؤسسة    
عنها  يعرفون  الكثريون  يكاد  وال  وتشكيلها  
والمهتمني  المسرح  عشاق  بني  من  حىت  شيئا 
بشئونه.

بمدينة  للكاريىب  المسرحية  الملكية  الفرقة  انها 
وهذه  االمريكية.  فلوريدا  بوالية  ميامى 
تقديم  فى  رئيسى   بشكل  متخصصة   الفرقة 
العبارات. او  السفن  على  المسرحيات 

تغريت النظرة اىل هذا الشكل الفنى وظهر االتجاه اىل تجويده 

تقدم عىل  التى  العادية  املرسحية  العروض  مع  الحال  هو  كام 

اليابسة. وتبتسم قائلة ...رمبا وجدنا مستقبال مسارح الطائرات 

او مسارح الفضاء .

احدى  لصالح  الفرقة  اعدتها  التى  املرسحيات  احدث  وكانت 

الرشكات املالكة للعبارات املرسحية الكوميدية املوسيقية “ماما 

عام 1999 وحققت  برودواى  ىف  “ وهى مرسحية عرضت  ميا 

نجاحا كبريا وتحولت اىل فيلم  سنيامىئ عام 2017 . تم اعداد 

املرسحية واخراجها برؤية خاصة تناسب العرض عىل السفن. 

للعبارات  املالكة  الرشكات  ماتقدم  عادة  انه  اىل  داى  وتشري 

ثالثة عروض ىف الرحلة الواحدة وليس عرضا واحدا. ويتم عادة 

بنفس  ايام  ثالثة  كل  مرة  او  بالتناوب  الثالثة  العروض  تقديم 

الطاقم مام يشري اىل الجهد الشاق الذى  يبذله طاقم املرسحية 

حيث يحتاج العرض الواحد اىل تدريب لفرتة تزيد عن عرشين 

يسهل  بسيطة  ديكورات  اعداد  اىل رضورة  أيضا  ويشري  يوما.  

اهتزازات  ليعتادوا  املمثلني  تدريب  يتم  تفكيكها وتركيبها. كام 

السفينة والحفاظ عىل مالبسهم وادواتهم لصعوبة استبدالها.

وتدرس الرشكة املالكة للفرقة بناء خمس عبارات مع تزويدها 

مبسارح ضخمة مزودة الحدث التقنيات املرسحية ليكون ذلك 

او  واحد  ليوم  ولو  البحرية”  “املسارح  سياحة  لعرص  بداية 

ساعات محدودة. 

اىل تسعة شهور  بعقود تصل مدتها  املمثلون  يرتبط  ما  وعادة 

الحد  اىل  كبرية  اجورهم  تكون  ال  وقد  احاللهم.  يتم  ثم  فقط 

ادراك  عليهم  العادية.لكن  املسارح  ممثلو  عليه  يحصل  الذى 

انهم يكونون غري مشهورين ويتمتعون بالرحلة بدون مقابل.

تونى  ال21  صاحب  وداعا 
المسرح  السنيما...فى  اساليب 

بعد مرض قصري ومفاجئ رحل اىل العامل االخر  املنتج واملخرج 

املرسحى االمريىك هارولد برينس عن عمر يزيد عن 91 عاما. 

كان ذلك ىف نهاية جولة اوروبية حيث كان ينتظر الطائرة التى 

ريكيافيك  االيسلندية  العاصمة  مطار  ىف  نيويورك  اىل  ستقله 

عندما اصيب بأزمة قلبية  ودع بعدها الحياة. 

اثارت وفاته  حالة من الحزن ىف شارع املرسح االمريىك بسبب 

تاريخه العريق   ىف عامل املرسح االمريىك.  فهو  صاحب رقم 

الواليات  ىف  املرموقة  املرسحية  توىن  جوائز  تاريخ   ىف  قياىس 

مجال  ىف  وكمخرج  كمنتج  مرة   21 بها  فاز  حيث  املتحدة 

هشام عبد الرءوف

جولة فى شارع المسرح االمريكى

البحر مسرح فى 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 19 أغسطس 2019العدد 545 العدد 19625 أغسطس 2019العدد 625

23 [ نوافذ]

امتدت  مرسحية  حياة  مدى  عىل  فقط  املوسيقية  املرسحيات 

الكرث من 50 عاما .وتضمنت جائزتني تقديريتني ملجمل اعامله.    

وتم اطفاء انوار برودواى ملدة يومحدادا عىل وفاته.  

يكن  مل      - اصدقاؤه  يناديه  –كام  هال  ان  النقاد  ويرى 

من  كبريا  عددا  قدم  فقد    تقليديا.    منتجا  أو  مخرجا 

خاللها  ساهم  املتميزة  الغنائية   املوسيقية  العروض 

اخرى  ح��دود  اىل  املوسيقى  امل��رسح  ح��دود  توسيع  ىف 

املوسيقية  مرسحياته  من  اتضح  ما  وهذا  تقليدية.  غري 

املتعددة مثل “شبح اوبرا” و”كباريه “ و”الرشكة”.

تقليدى غر 
ويقول النقاد  ان اهم مامييز هال 

االخراج  اساليب  بعض  اختيار 

السنيامىئ وتطبيقها ىف املرسح 

وك��ان   . بنجاح  املوسيقى 

املوضوعات  بعض  يختار 

يسود  التى  التقليدية  غري 

تناسب  ال  بأنها  االعتقاد 

ويرص  املوسيقى  املرسح 

بكل  ويقدمها  عليها 

النجاح  فيه  يحقق  رائع 

ويثري  الصعبة  واملعادلة 

االعجاب لدى الجميع. وتتعدد االمثلة عىل ذلك مثل مرسحية 

يقتل  حالق  قصة  تتناول  الغرب”التى  اىل  “اليابان 

ضحاياه ويقوم بىش اجسادهم. وانطبقت هذه 

مرسحياته  من  اخرى  مجموعة  عىل  القاعدة 

املالعني”  و”االمريكيون  البيجاما”  “لعبة  مثل 

و”شئ مضحك حدث ىف الطريق اىل الندوة” 

وهى  املنزل”  سطح  فوق  الكامن  و”ع��ازف 

املرسحية التى قدمها عام 1972 وكانت اطول 

املرسحيات املوسيقية عرضا ىف برودواى.

وقد بدأ حياته املرسحية منتجا ثم قرر اقتحام 

ذلك  باعتبار  االخ���راج  مجال 

عن  للتعبري  وسيلة  افضل 

التى  العروض  ىف  افكاره 

يتصدى النتاجها.

داالس  ن��اق��د  وي��ق��ول 

م����ورن����ن����ج س���ت���ار 

ديفيد  وامل��وس��ي��ق��ار 

ترك  ه��ال  ان  يزبك 

عىل  التنكر  بصامت 

املوسيقى  امل��رسح 

وميكن  االم��ري��ىك. 

الواليات  ىف  امل��رسح  من  النوع  بهذا  املشتغلني  بان  القول 

املتحدة من منتجني ومخرجني وكتاب سيناريو وموسيقيني قد 

كل  يشجع  كان  وبدوره  بأخرى.  او  بدرجة  جميعا  به  تأثروا 

غرفة  اضاء  انه  قائال  يزبك  وميىض  بنصائحه.  وميدهم  هؤالء 

باالهتامم  االعجاب  يثري  وكان  فيها.  بالتواجد  الجميع  يسعد 

بأدق التفاصيل. 

له  التى مل تحقق نجاحا  وهذا المينع من وجود بعض االعامل 

  1981 عام  عرضت  التى  مرح”  ىف  منىض  “معا  مرسحية  مثل 

ملدة 16 يوما فقط. وهناك “حياة دمية” التى عرضت خمسة 

ايام فقط. 

ويقول هال  املولود ىف 30 يناير 1928 ىف نيويورك ان عشقه 

للمرسح جاء اساسا من والديه اللذين كانا من عشاق املرسح. 

اىل  اطفالهام  االبوين  يصحب  ان  دون  سبت  يوم  مامير  وقليال 

حفالت املاتينيه املرسحية ىف برودواى او خارجها. وهو ال ينىس 

حتى االن مرسحية يوليوس قيرص لشكسبري التى قام ببطولتها 

عمره  من  الثامنة  ىف  كان  عندما  شاهدها  التى  ويلز  اورسون 

وكانت  حياته.  نهاية  للمرسح الزمه حتى  بداية عشق  فكانت 

انتج  بدايته بعد عودته من املشاركة ىف الحرب الكورية حيث 

مع  رحلته  وبدأ  العجيبة”.  “املدينة  وهى  له  مرسحية  اول 

االخراج عام 1962.

فكرة قديمة ورؤية جديدة
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[24 نوافذ

للعامل،  محددة  رؤية  إىل  متيل  املرسحية  بنية  نرى  أن  ميكننا 

ليسا  الفلسفي  واالستفسار  الفردية  فيها  تكون  التي  الرؤية 

التوظيف  وألغاز  السياسية،  املناورة  بينام  كثريا،  مهمني 

ذات  املتصارعة  الرغبات  من  الناتجة  والفكاهة  االجتامعي 

إثارة ال تنتهي. وتتضمن بنية املرسحية بنية اجتامعية. وتقدم 

مسيطر  منطية  اجتامعية  بيئة   )Scribe )سكرايب  مرسحية 

)إن  وأبطالها  تقريبا.  رياضية  بدقة  رسمه  تم  للغاية،  عليها 

عىل  التفوق  يستطيعون  الذين  أولئك  هم  أبطال(  فيها  كان 

وتعترب  ملصلحتهم.  الحبكة  يف  التقلبات  ويحولون  خصومهم، 

النوع الذي ميكن حله  التشابكات من  الرصاعات املرسحية أو 

برسعة، دون تعقيد أو حل للعقدة.

ففي مرسحية )سكرايب(، هناك تطابق بني الشكل واملضمون، 

التي  الطريقة  بني  بالتضارب  تتشكل  أن  ولكن ميكن ملرسحية 

ومرسحية  فحصها.  إىل  تسعى  الذي  العامل  وعنارص  بها  تبنى 

هي   )Vildanden« )1884 الربية  »البطة  إبسن(  )هرنيك 

»نورزيك  مرسح  يف  تدربه  فرتة  ففي  النوع.  لهذا  مثري  مثال 

ال  ما  )إبسن(  أخرج   »Bergen »بريجن  مدينة  يف   »Norske

)سكرايب(.  مرسحيات  من  مرسحية  عرشين  واحد  عن  يقل 

البنية  )إبسن(  استخدم  فقد  للشكل،  نقده  من  الرغم  وعىل 

األساسية للمرسحية جيدة الصنع، نوعا ما وكأنها املالذ املحرتم، 

تعيش.  ليك  »الربية«  مرسحية  شخصيات  فيه  تصارع  الذي 

باألساس  يتضمن  ال  البنيوي  التشابه  هذا  فإن  ذلك  ورغم 

يف  األخ��رى  العنارص  تؤخذ  أن  ويجب  مامثلة.  دراماتورجيا 

االعتبار.

)إبسن  يسعى  الطبيعي،  املذهب  أنصار  من  واحدا  وباعتباره 

لهم  طبيعيون،  أناس  شخصياته  بأن  انطباعا  لنا  يقدم  ليك 

وبالتايل،  حالية.  وأرسار  ماضية  وجروح  ورغبات،  ذكريات 

فهو يحتاج ألن يجعلنا واعني بالعنارص غري املرئية التي تحدد 

وال  السبب،  لنفس  خفية  الحياة  فهذه  ذلك،  ورغم  حياتهم. 

عىل  عالوة  طبيعية.  مرسح  خشبة  عىل  مبارشة  وضعها  ميكن 

بعيدا  متيل  الصنع  جيدة  املرسحية  بنية  فإن  رأينا،  كام  ذلك، 

املرتابطة.  األحداث  من  سلسلة  تجاه  التأميل،  االستبطان  عن 

للنص  الحريف  املعنى  وراء  ما  إىل  دعوتنا  )إبسن(  حل  وكان 

نتابع  أن  ميكننا  وبالتايل،  الرمزية.  التضمينات  الكتشاف 

 Symbolic كويجيل( يف استخدام مصطلح »الطبيعية الرمزية(

Naturalism« لوصف هذه املرسحية.

بأسلوب  تتحرك  )إبسن(  عند  الحبكة  بنية  أن  يظهر  بينام 

الرمزي  للمضمون  استخدامه  فإن  مامثل ألسلوب )سكرايب(، 

»البطة  أن  نفهم  إذ  التطور.  بها هذا  نرى  التي  الطريقة  يغري 

الربية« ليست مجرد بطة، بل متثل بعمق الرغبات املحسوسة 

أنها  من  الرغم  وعىل  نفسها.  الشخصيات  داخل  والجروح 

تتميز  فإنها   ،»Hedwig »هيدويج  من خالل شخصية  تتميز 

ترتأس  فهي  أخ��رى.  أوق��ات  يف  أخرى  شخصيات  خالل  من 

املرسح  خشبة  من  نوعا  تصبح  التي  الرائعة،  العليا  الغرفة 

بشكل  وتوحي  الستارة(  نصف  خالل  من  )املرئية  الداخلية 

الفضاء،  هذا  يحتوي  للواقع.  مستويني  هناك  أن  سينوغرايف 

حرفيا أو رمزيا، كل ما ال ميكن استيعابه بشكل صحيح داخل 

صغري  عامل  الصنع.  جيدة  واملرسحية  البيت  من  كل  بنية 

مختف وراء اإلفريز، مع األشجار املذهلة، واألرانب والدجاج، 

بهذه  األرسة  وتتمسك  نفسها.  الربية  البطة  الحال  وبطبيعة 

والقوة.  والحرية  بالفراغ،  وهام  تقدم  التي  البديلة،  الحقيقة 

ويعرب )ويليامز Williams( عن هذا املجال الرمزي باعتباره 

هي  والتي  بعمق،  مرغوبة  تزال  وال  املمكنة  للحياة  ممثال 

هو  الربية  البطة  ومنوذج  فعال.  متاحة  غري  التعريف  بحكم 

الحل عند )إبسن(.

يجرها  حتى  املاء،  أعامق  يف  بالجذور  الربية  البطة  تتمسك 

 »Regers Werle فريل  و»جريجرز  السطح.  إىل  الصيد  كلب 

)الذي يتعاطف مع الكلب( يجرب أعضاء األرسة عىل الخروج 

وأيضا  املايض  )حقائق  الحقيقة  ومواجهة  األحالم  عامل  من 

ولكنهام  اإلنقاذ  الحدثني  كال  ويهدف  ال��ح��ارض(.  حقائق 

ذواتهم  أن   – وللشخصيات  لنا   – )إبسن(  ويوضح  متامثالن. 

الخارجية.  االجتامعية  حياتهم  مع  تتطابق  ال  الداخلية 

فدراماتورجيا املرسحية جيدة الصنع والعامل االجتامعي الذي 

املغلقة  األشواق  مع  النهاية  يف  متوافقني  غري  عليه  تنطوي 

البنية  كرس  ميكن  ال  ذلك  ومع  للنص.  الرمزية  العنارص  يف 

تنفتح  ال  الربية  فالبطة  مقرتح.  بديل  يوجد  فال  االجتامعية: 

عىل الحقائق األخرى املمكنة – مبعنى الدراماتوجيات األخرى 

يف  مزدحمة  الحلم  فمساحات  محدودة،  فآفاقها  املحتملة. 

الغرف العليا.

 )1953( جودو«  »انتظار  بيكيت(  )صامويل  مرسحية  ويف 

الدراماتورجيا ماهية   

 تأليف: كايث ترينر

           سني.ك. بهرنت

 ترجمة:  أحمد عبد الفتاح

)2-2(
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[ [25 نوافذ]

لدينا بنية مختلفة، تنطوي عىل رؤية مختلفة للعامل. ميكننا أن 

تحديا  الدراماتورجية  ودائريتها  املضادة  ذروتها  لحظة  نتأمل 

أولربايت  )دانييل  ويقرتح  الرسد.  يحركه  الذي  املرسح  لتقاليد 

املترشدين  و»اسرتاجون«،  »فالدميري«  أن   )Daniel Albright

هام:

 »شخصيتان تبحثان عن خشبة مرسح، خشبة مرسح تقليدية 

وموضوع  أحداث،  وتسلسل  كنص،  التقليدية  القناعات  تقدم 

للحوار، وحدث موجه إىل هدف، وإىل موت تراجيدي، وزواج 

إنهام يودان أن يكونا جزءا من مرسحية  كوميدي، وأي يشء. 

تأليف  من  مرسحية  يف  نفسيهام  يجدان  ولكنهام  عادية، 

بيكيت«.

للتقاليد  الهادئ  )بيكيت(  تفكيك  أن  إىل  )أولربايت(  يشري 

أن  الق��رتاح  طريقة  هي  التقليدية  املرسحية  ببنية  املرتبطة 

وحلها  وحلتها  ووضعها  هويتها  من  اليقني   – الراحة  وسائل 

إىل  أيضا  )بيكيت(  يشري  األخرى،  الناحية  ومن  زائفة.  كلها   –

قراءة  ويستدعي  األخ��رى،  الدرامية  البنيات  من  مجموعة 

الدائرية املرتبطة باملوت والبعث  النامذج  مجازية ونحن منيز 

ومرسحيات اآلالم، أو تلميحات لبنية الرحلة الروحانية.

للموقف،  املسيحي  التشبيه  مؤمل  بشكل  »فالدميري«  يدرك 

و»اسرتاجون«  أنه  وإمكانية  الصليب،  متثل  التي  الشجرة 

التوبة.  خالل  من  املراوغة  الخالص  وفكرة  اللصني،  يشبهان 

عىل  ويرص  القراءة،  هذه  »اس��رتاج��ون«  يرفض  وباملقارنة، 

التي  األخ��رى،  الجسدية  واإللحاحات  والشبق  واألمل  الجوع 

ميكن تخفيفها بالراحة املادية التي ميكن أن يوفرها »جودو«. 

إىل  به  يؤدي  املادية  العامل  أسباب  »اسرتاجون« يف  ولكن شك 

باستمرار بسبب محدوديتها. ويف  عدم االرتياح ويظل محبطا 

تظهر  التي  فاألوراق  القراءتني غري مؤكدتني.  كال  تبدو  النهاية 

يف الفصل الثاين ال تعلن الخالص و»اسرتاجون«، الذي مل ميتلك 

سقفا يأويه، ال ميكنه أن يتأكد ما إذا كان الحذاء املوجود عىل 

خشبة املرسح هو الحذاء الذي تركه يف الليلة املاضية.

اإلشارة  ميكن  التي  العروض  من  املزيد  هناك  ذلك،  ورغم 

أن  فيها  يبدو  لحظات  توجد  ألنه  الشخصيات،  حوار  يف  إليها 

كليهام بهلوانان مأساويان. ويف اللحظات األخرية، تتحول رغبة 

شد  لعبة  بهلواين،  عمل  إىل  نفسيهام  يعلقا  أن  الشخصيتني 

الحبل بني االثنني، أحدهام رسواله حول كاحله. وهو موقف 

»اسرتاجون«:  يقول  إذ  اليأس.  ينشطه  ومأساوي،  كوميدي 

ما  »هذا  »فالدميري«:  فيجيبه  هكذا«  أستمر  أن  ميكنني  »ال 

اللعبة،  يف  متورطان  فإنهام  أنفهام،  عن  ورغام  تعتقده«. 

مرتبطان بالسعي إىل املعنى رغم الفشل املحتوم.

بنية  أن  نفرتض  أن  ميكن  جودو«  »انتظار  مرسحية  بفحص 

الصنع  جيدة  املرسحية  من  كل  راح��ة  ترفض  )بيكيت( 

ومرسحية اآلالم، وما يتبقى فقط هو البهلوانية اليائسة كنوع 

للهدف  عبثيا  رفضا  يغلف  شكلها  فإن  ولذلك،  العزاء.  من 

واملعنى.

ما  إط��ار  يف  فقط  تفهم  ال  القصة  أن  األمثلة  هذه  توضح 

بها،  ونرتبها  بها،  نحكيها  التي  الطريقة  إطار  يف  بل  يحدث، 

ليست مجرد  األعامل  ونتداولها. فرسديات كل هذه  ونبنيها، 

األسئلة  تغلف  أشكال  بل  مرتابطة،  أح��داث  ذات  بنيات 

والتأثريات والعواطف والقصص والخطاب. ويجب أن يحاول 

تثريها  التي  املختلفة  األسئلة  يحدد  أن  الدرامي  التحليل 

واالجتامعية  والفكرية  الفلسفية  املستويات  عىل  املرسحية 

االختالفات  وتغليف  متييز  فالقدرة عىل  والجاملية.  السياسية 

عام  للتعبري  والعروض،  املرسحيات  مختلف  بني  والتشابهات 

هو مميز يف ما يتعلق بدراماتورجيا بعينها، هي بالتايل مسألة 

مركزية يف التفكري الدراماتورجي.

األداء: نسيج 
حول  للنقاش  االفتتاحية،  تعليقاتنا  توحي  كام  ذلك،  ومع 

الدراماتورجيا آثار أوسع من التي تشملها اعتبارات املامرسة 

وراء  ما  إىل  وتذهب  عرش  الثامن  القرن  يف  الدراماتورجية 

األشكال  إىل  اإلش��ارة  عىل  تعتمد  التي  املرسحية  تحليالت 

الكالسيكية، أو بالطبع اإلشارة إىل النص كعنرص رئييس. فإذا 

كان مثال )ليسينج( ومامرساته قد وضعت األسس لتعريف 

جامليات  أو  أسلوب  »باعتبارها  دامئا  املقتبس  الدراماتورجيا 

الفن الدرامي، التي تسعى إىل إرساء عنارص بناء املرسحية«. 

املعارص  األداء  ومامرسات  املتغرية  الدراماتورجيات  فإن 

األعامل  بعض  داخل  وبالتأكيد،  جديدة.  مقاربات  قدمت 

منيز  أن  ميكننا  الحداثية،  بعد  األعامل  من  وكثري  الحداثية 

رسديات أو قصص تتحدى احتامالت رسد القصة املرتابطة، أو 

يكون  ال  األعامل،  من  كثري  ففي  تنفي رسدها.  التي  القصص 

النص هو فقط هو العنرص البنيوي الرئييس.

الدراماتورجيا،  لفكرة  معارصة  األكرث  الرؤية  مناقشة  وقبل 

 Sarah كني  )س��ارة  مرسحيات  إىل  باختصار  ننظر  دعونا 

Kane( األخرية، التي متثل بعض التحديات الكامنة يف الكتابة 

املنطق  لتمييز  تتحدانا  ف�)كني(  الحداثية.  بعد  املرسحية 

الرتكيبي الذي يربط الطريقة التي ترتب بها الحدث الدرامي 

مرسحياتها  آخر  ففي  والحوار.  والشخصية  واملكان  والزمن 

 Psychosis« 4.48 هوس Crave« )1998(، »4،48 اشتياق«

تتضمن  ال  إذ  ج��ذري.  بشكل  مجزأ  الرسد  أصبح   ،))1999

أو  للعرض،  إرشادات  أو  مشاهد،  فواصل  أو  حدثا  املرسحية 

وصف للشخصية. فقط حروف تحدد الشخصيات، فضال عن 

يف  للسطور  إسناد  يوجد  وال  »اشتياق«،  يف مرسحية  األسامء 

مرسحية »4،48 هوس«. وداخل هذا العامل، ال ميكن أن يوجد 

بأنه  )كني(  عامل  وصف  عن  وفضال  للهوية.  واضح  تعريف 

فمن   ،)David Grieg جريج  )ديفيد  فعل  كام  منهار  عامل 

الداخيل  بني  حدود  أي  هناك  يعد  مل  إنه  نقول  أن  األصوب 

إمكانية  بينام  إرصار،  عدم  نجد  ذلك  من  وبدال  والخارجي. 

التفاعل والتبادل هي مصدر الخوف مثلام هي مصدر الطاقة 

والعزاء. يبدو أن األمر وكأن هناك شكا يف تحديد الشخصية، 

ُيرى  أن  وميكن  أخرى.  شخصية  فيها  تصبح  التي  اللحظة  أو 

إئتالفية.  باعتباره تعددية  أو  باعتباره مونولوجا مجزأ  الحوار 

ومساحة النطق غري قابلة للتحديد. ورمبا أن النهاية املفتوحة 

لهذه الدراماتورجيا هي مأساويتها.

ورمبا من غري املالئم أن نحاول حل هذا الغموض يف تحليلنا 

نختزل  أن  ميكن  ذلك  نفعل  عندما  ألننا  الدراماتورجي، 

نقرتح  أن  نستطيع  ال  أننا  يعني  ال  وهذا  النص.  تعقيدات 

القراءة  ه��ذه  نبقي  أن  مهمتنا  ولكن  محتملة،  ق��راءات 

النهاية  مفتوحة  والدراماتورجيات  وكلية.  وسائلة  مفتوحة 

مثل مرسحيات )كني( تتطلب منا أن نتأمل البنية واملضمون 

باعتبارهام ديناميني ويف حالة تفاعل، فضال عن أنهام عنارص 
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يجب تثبيتها لحلها.

بعمل  يتعلق  ما  يف  خاص  بوجه  مثريا  يصبح  ما  فإن  وبالتايل، 

)كني( املرسحي مفتوح النهاية، هو أنه يدعونا إىل تأمل نصها 

بدال من عرضها  الزمن واملكان،  تراكيب يف  باعتباره  األداء،  يف 

منفردة يف إطار الشكل واملضمون األدبيني. وبالطبع، ميكننا أن 

نضطر  ورمبا  أدائه،  إمكانيات  إطار  يف  درامي  نص  أي  نبحث 

تعني  )كني(  دراماتورجيا  انفتاح  فإن  ذلك،  ذلك، ورغم  لفعل 

عملية  يف  القرار  باتخاذ  تكتمل   – أغلبها  يف   – املرسحيات  أن 

إعداد العرض.

عروض  بني  املثرية  الفروق  نقارن  أن  ميكننا  هذا،  نوضح  ويك 

»وان��دا  قدمته  ال��ذي  فالعرض  ه��وس«.   4،48« مرسحية 

 2002 عام  فرانكفورت  يف   »Wanda Golonka جولونكا 

املشاهدين  جعلت  بحيث  التثبيت،  أشكال  من  شكال  كان 

يجلسون عىل الجانبني عىل خشبة املرسح، يف نفس املكان مع 

 Laurent املمثلني. وبشكل متبادل، يف عرض )لورين تشيتون

املمثلة  تقديم  تم   2002 عام  هامبورج  يف   )Chetoune

)أورسوال دول Ursula Doll( يف أقل مساحة، مع الرتكيز عىل 

التوترات يف الجسم والصوت. وهناك مثال آخر، قسم العرض 

 2004 عام   )Philip Zarrilli زاريليل  )فيليب  قدمه  الذي 

سطور النص بني أبطال متعددين.

التخصصية  وعرب  التخصصية  بني  الدراماتورجيا  أدت  لقد 

الحي  األداء  عىل  التأكيد  إىل  العرشين  القرن  يف  ظهرت  التي 

من  كل  يتطلب  إذ  املكتوبة.  املرسحية  مقابل  األداء، يف  ونص 

األداء  تكوين  نتأمل  أن  املبتكر  والعمل  النهاية  مفتوح  النص 

لكل  املتساوي  االعتبار  باتجاه  النقلة  هذه  أدت  وقد  ككل. 

لتعريف  محاوالت جديدة  إىل  املرسحي  الحدث  داخل  عنرص 

الدراماتورجيا.

)ليسينج(  تناول  عن  انفصاال  ليس  أنه  نؤكد  أن  املهم  ومن 

بشكل  النص  عىل  )ليسينج(  تحليل  يقم  مل  إذ  التحليل.  يف 

االنتقايل  التصوير  »فن  املرسحية  بالعروض  ارتبط  بل  خالص، 

فال  عاملة.  مامثلة  مبادئ  تظل  وبالطبع  الدرامي«.  للتكوين 

داخل  العنارص  ترتيب  تحليل  عىل  تنطوي  الدراماتورجيا  تزال 

املعارصين  املنظرين  أولئك  أن  نجد  ذلك،  الكيل. ورغم  البناء 

الدراماتورجيا يف إطار مختلف نوعا ما عن  مييلون إىل وصف 

األدبية،  غري  العنارص  عىل  أكرب  تأكيد  بوضع  وذلك  )ليسينج(، 

عملية  بأنها  الدراماتورجيا  باربا(  )يوجينو  يصف  فمثال، 

جديدة  أنواع  تصور  إىل  والسعي  للعنارص.  نسيج  أو  تركيب 

مصطلحات  تطور  يف  أيضا  موجود  املرسحية  للدراماتورجيا 

 ،»Visual Dramaturgy البرصية  »الدراماتورجيا  مثل 

 ،»The New Dramaturgy الجديدة  »الدراماتورجيا 

 ،»The Open Dramaturgy املفتوحة  و«الدراماتورجيا 

 Textualال��ن��ص��ي��ة الطبيعية  املشاهد  و«درام��ات��ورج��ي��ا 

Landscape Dramaturgy«. كل هذه األنواع تصف التحول 

اللفظي،  النص  أولوية  عىل  يقوم  الذي  الرتكيبي  املنطق  من 

إىل املنطق الذي طبقا له ال ميكن افرتاض هذه األولوية حتى 

ذات  والبدنية(  والصوتية  )البرصية  األخرى  العنارص  تكون 

مغزى متساو، أو قد تهيمن، أو قد متزج أو تخلق، كام يقول 

)ليامن Lehman( تشويش متبادل بني النص وخشبة املرسح.

ففي مفهوم )باربا( ميكن أن ُيرى األداء باعتباره شبكة مركبة 

من األفعال. ويوضح أن يقصد باألفعال كل عنارص األداء التي 

وعواطفهم  وفهمهم،  املشاهدين،  انتباه  عىل  مبارشة  تعمل 

معا  تتشابك  أن  ميكن  األفعال  وهذه  املصاحبة.  وحواسهم 

للعمل  الرتكيبي  املنطق  يحدد  إذ  مختلفة.  بنتائج  بعدة طرق 

تحليل  يف  بالتفصيل  م��رشوح  األم��ر  وه��ذا  النسيج.  بنية 

 Fragmented املجزأة  »الدراماتورجيا   )Watson )واطسون 

.»Dramaturgy

الخيارات  تؤثر  إذ  طرق.  بعدة  وتكوينها  البنية  نسج  ميكن 

باأللوان والغرز واألشكال والخيوط  نتخذها فيام يعلق  التي 

يف طبيعة النسيج نفسه. وبشكل متطابق، يقدم )باربا( فهام 

بالعالقات  إبداعها  يتم  كلية  بنية  باعتبارها  للدراماتورجيا 

)إيان  يستشهد  فمثال،  األداء.  يف  العنارص  بني  والتفاعالت 

الحبكة املسلسلة والحبكة  بنية  )باربا( بني  بتمييز  واطسون( 

امتالك  لصالح  التتابع  اآلنية  الحبكة  بنية  تتجاهل  اآلنية: 

عدة أفعال تحدث يف نفس الوقت، بغض النظر عن عالقتها 

السببية.

بأنها نسيج،  الدراماتورجيا  الرغم من أن )باربا( يصف  وعىل 

أن  سبق  كام  البناء  أو  اآللية،  صورة  إىل  نشري  أن  فيمكننا 

الطريقة  هو  االستعارات  هذه  يف  املشرتك  وامللمح  ذكرنا. 

األجزاء  من  الكثري  بني  الرتابط  إىل  منها  كل  بها  يشري  التي 

باعتبارها  الدراماتورجيا  نتأمل  أن  أيضا  وميكننا  املختلفة. 

واملنظران  الفنانان  ويستخدم  معقدة.  مدلوالت  شبكة 

و)مايكل   )Mike Pearson بريسون  )مايك  امل��ع��ارصان 

شانكس Michael Shanks( مصطلح »دراماتورجيا« لوصف 

ترتيب  عملية  وهو   ،»Assemlage التجميع  أو  »الرتكيب 

يبدأ  أنه  ويريان  األداء.  بنية  يف  املختلفة  العنارص  وتنميط 

كسلسلة من األجزاء يتم ترتيبه يف األداء: فالدراماتورجيا هي 

عملية تركيب وتجميع.

متييز  يف  نفكر  أن  ميكننا  النسيج،  استعارة  إىل  وبالعودة 

داخل  تربز  الحمراء  الخيوط   – الرسدية  العمل  مغزى خيوط 

القصة  تتابع  مسار  منيز  أن  ميكننا  فمثال،  ككل.  التصميم 

ذلك،  ورغم  الحل.  اتجاه  يف  الحبكة  نقاط  من  عدد  خالل 

بني  متزج  تعقيدا،  أكرث  بنية  أيضا  لدينا  يكون  أن  ميكننا 
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بها  التي نفهم  الطريقة  البارزة، وتعقد  الخيوط  مجموعة من 

يف  املثال  سبيل  عىل  هذا  ونرى  القصة.  أو  الحبكة  مصطلحي 

بالتيل  و)آالن   )Pina Bausch بوتش  )بينا  من  كل  أعامل 

 Wooster جروب  )ووسرت  فرقة  أعامل  أو   ،)Alain Platel

Group(. ويف هذه األعامل يضطر املشاهد إىل ربط العنارص 

وهذه  واملتجاورة.  واملتعددة  املتباينة  والرسديات  واللحظات 

األعامل معدة وفقا ملنطق تركيبي مختلف عن القصة متتابعة 

األحداث.

 Forced إنرتتاينمنت  )فورسيد  فرقة  ع��رض  يف  فمثال 

عام   )Bloody Mess دموية  )ف��وىض   )Intertainment

2004، مختلف املؤدين لديهم مسارات ال صلة لها باملوضوع؛ 

وانقطعت  املشهد،  إىل  اإلشارة  دون  املوسيقى  تشغيل  وتم 

بدلة  ترتدي  امرأة  بواسطة  مغزى  ذي  تعبري  تقديم  محاوالت 

وهو  زعيم  ورصخ  الكرايس،  عىل  املهرجون  وتشاجر  غوريال، 

الورق  من  نجمتني  عاريان  رجالن  يحمل  بينام  راقصا  يهتف 

املقوى وقد تحدثا عن أنواع الصمت املختلفة. ومع ذلك، فإن 

هذه العنارص املتباينة كانت منسوجة معا بحرص، عىل الرغم 

بنية ملغزة، إن مل يكن كال  العرض، لخلق كل ذي  من عنوان 

فوضويا.

األداء،  هذا  يف  وتباينها  الخيوط  تعدد  أن  من  الرغم  وعىل 

وفقا  معا  ومرتبة  مبهارة  معقودة  ذلك  من  الرغم  عىل  فإنها، 

يحدد  ما  كان  وأيا  والرسدية.  البنيوية  املبادئ  من  ملجموعة 

الرتابط  هذا  يكون  أن  املحتمل  فمن  الخيوط،  هذه  ترابط 

)بريسون(  يقول  إذ  ذات��ه.  يف  مركبا  رسدا  باعتباره  منسوجا 

و)شانكس(:

 »ميكن أن ننظر إىل البنية الدرامية يف األداء املبتكر باعتبارها 

واملوسيقى  البدين،  والفعل  النص،  طبقات  من  نوعا  تنشئ 

ُتفهم  أن  ميكن  إذ  والبناء.  والسينوغرافيا  الصوت،  ورشيط 

أن  ميكن  التي  الطبقات  هذه  كل  يف  وتعالج  الدرامية  املادة 

تجري  التي  املواقف  اآلن  نتخيل  أن  وميكن  األفكار..  تحمل 

مساراتها بالتوازي، ومع وضد كل منها األخرى. بدون وساطة 

كمسار  مختلف  بشكل  أحيانا  األداء  يوجد  حيث  أو  رابطة. 

تتوسط يف  املسار  فاملادة يف  ثالثة مسارات فقط.  أو  اثنني  أو 

املسار اآلخر، وتتم قراءتهام وتفسريهام داخل كل منهام اآلخر، 

سواء كان لهام صلة طبيعية من عدمه«.

جديدة  معاين  الطبقات  أو  واملسارات  الرسديات،  مزج  يقدم 

منفردة.  شوهدت  إذا  العنارص  من  أي  يف  كامنة  ليست 

لدينا  الدراماتورجيا؟ هنا ال يوجد  نعرب عن مثل هذه  فكيف 

القصص  من  مجموعة  ولكن  األمام،  إىل  تتحرك  واحدة  قصة 

تنتج  واملتصارعة،  واملتجاورة  واملتقاطعة  املتوازية  والرسديات 

التكوين  إذا بدا أن  رسديات جديدة من تصارعها. ومع ذلك، 

وبهذا  يبدو.  ما  عىل  كذلك  يكون  فإنه  عشوايئ،  أو  متشظي 

التكوين، يكون لدينا دراماتورجيا مركبة، حيث ال  النوع من 

نستطيع أن منيز ببساطة الرسد أو القصة التي تربط العنارص. 

الطبقات  هذه  تتضمن  التي  القوى  عن  نبحث  نظل  ولكننا 

املتعددة يف العمل.

أخرى،  استعارة   )David Korish كوريش  )ديفيد  يستخدم 

عندما  عندما  القوى  تلك  عن  أسايس  بشكل  تتحدث  ولكنها 

 )Ferdinando Taviani يستشهد مبفهوم )فريدنادو تافياين

توجد يف سلسلة  التي  الروابط  تتكون من  الدراماتورجيا  بأن 

الدراماتورجيا  فإن  ولذلك،  الدرامي.  الحدث  عنارص  من 

األحداث  تتابع  تحدد  التي  املختارة،  بالبنية  فقط  تهتم  ال 

تربط  التي  الجسور  أو  الروابط  يف  توجد  ولكنها  املرتابطة، 

نطور  أن  نقرتح  أن  وميكن  البعض.  ببعضها  األحداث  هذه 

األفعال  ترتابط  وملاذا  كيف  نفهم  عندما  األداء  دراماتورجيا 

نرى  أن  املألوف  من  فإنه  املبتكرة،  العروض  ويف  واألحداث. 

بنيات يتم فيها ربط حلقات مختلفة أو كتل من املواد بشكل 

األحداث  بني  الجسور  أو  فالرابط  معا.  تجميعها  أو  مفكك 

هو يف الواقع مفتاح فهم املنطق الداخيل للعمل. فالتحوالت 

هذه  إن  بل  أخ��رى،  إىل  لحظة  من  انتقال  مسألة  ليست 

التحوالت هي التي نكتشف فيها دراماتورجيا األداء.

إىل  الدراماتورجي  للتحليل  املعارصة  الرؤى  متيل  وللتلخيص، 

بالنظر إىل دراماتورجيا  اعتبار األداء ككل وتأكيد ذلك  تأكيد 

وكام  العنارص.  كل  تتفاعل  كيف  نتأمل  أن  ونحتاج  العمل، 

تركيبي  منهج  الدراماتورجي:  التحليل  يقدم  )بافيس(،  يقول 

أويل لألداء، إذ يتجنب املفهوم املجزأ للعرض بتحديد سطور 

إطارا  يستخدم  الذي  العرض  تحليل  أشكال  وبخالف  قوته. 

نظريا بعينه )السيميوطيقا مثال( ويركز عىل عنارص معينة يف 

العمل، فإن التحليل الدراماتورجي ينظر إىل العرض باعتباره 

التي  الطرق  لتحديد  واأله��داف  العنارص،  من  مركبة  شبكة 

توضح  املوجودة  والنامذج  ربطها(.  يف  تفشل  )أو  تربطها 

واالجتامعية  والفلسفية  والرتكيبية  األيديولوجية  األفكار 

السياسية املتضمنة التي تدفع العرض. ووصف هذا باعتباره 

الدراماتورجي  التحليل  يفرض  أن  يتضمن  ال  تركيبيا  منهجا 

منهجا منطقا تركيبيا عىل العمل. وكام اقرتحنا، فإن عمل مثل 

مرسحية )كني( »4،48 هوس« قد يتطلب منا أن نبقي قراءتنا 

أو )سافونا( أن  مفتوحة وكلية. فمثال عندما يقرتح )أستون( 

بتقديم  العالمات  تساسل  فكرة  تهدم  املرسح  أنواع  بعض 

كوالج من العالمات ال ميكن ترتيبها أو ال ميكن أن يكون لها 

معنى، وال داعي ألن يحاول التحليل الدراماتورجي أن يكون 

الهدامة  االسرتاتيجية  هذه  يحدد  أن  ميكنه  ولكن  معنى،  له 

مؤثراتها.

الدراماتورجي  للتأمل  انطالق  نقطة  فوش(  )اليانور  وتقدم 

صغري«:  لكوكب   EF »زيارة  مقالتها  يف  املرسحية  أو  للعرض 

 Ef›s visit to a small planet: للمرسحية  األسئلة  بعض 

مالحظات  ويف   .2004 عام   some questions to a play

العرض كعامل  يتأمل  القارئ أن  مكتوبة أصال للطالب، تشجع 

أو كوكب: »وضع املرسحية يف كرة متوسطة الحجم، وضبطها 

تحدقان.  عينيك  وجعل  متوسطة،  مسافة  يف  مبارشة  أمامك 

الكوكب،  كل  ترى  يجعلك  الذي  بالقدر  الكرة صغرية  وجعل 

ومل يجعلها صغرية جدا حتى ال تفوتك التفاصيل، ومل يجعلها 

من  سلسلة  )فوش(  تفرتض  ثم  تبتلعك«.  ال  حتى  جدا  كبرية 

مييض  وكيف  الكوكب؟  هذا  عىل  الفضاء  شكل  ما  األسئلة، 

خاص؟  أو  عام  جمهور  هذا  وهل  الكوكب؟  هذا  عىل  الزمن 

وما هي التغريات يف هذا العامل؟.. إلخ. يدفعنا تناول )فوش( 

أن نتأمل كل العنارص يف عالقتها باألخرى، فضال عن تكسريها 

خشبة  عىل  والتقديم  الشخصية  مثل  منفصلة،  عنارص  إىل 

معنى  تبني  أن  بالطبع  »ميكنك  )فوش(:  وتستنتج  املرسح. 

بطريقة  تتبناه  أن  بد  فال  بعدة طرق مختلفة.  العامل  يف هذا 

لتشاهده«.  املزيد  زال هناك  فام  تستطيع.  ما  بأقىص  شاملة 

نفحص  التي  الطريقة  وهي  الشمولية،  )فوش(عىل  وتؤكد 

البنية العضوية لألداء، وتأثريه الظاهرايت علينا، فضال عن  بها 

أو  تفسريها،  يجب  العالمات  من  كسلسلة  العمل  إىل  النظر 

محاولة تقوميها طبقا للطرق التي تبدو بها صور عاملنا ممثلة 

بداخله.

والسياق الدراماتورجيا 
باتجاه  مييل  املعارص  الدراماتورجي  التحليل  أن  برهننا  لقد 

بني  خالف  هناك  كان  رمبا  ذلك،  ورغم  ككل.  األداء  اعتبار 

الدراماتورجيني يف ما يتعلق مبا إذا كان التحليل الدراماتورجي 

للعمل. ويجادل  الفعيل  بالتحقيق  بالرضورة  يرتبط  أن  يجب 

نفعل  أن  يجب  بأننا   )Avdreas Kotte كوت  )أندرياس 

ذلك، ويستخدم مصطلح »دراماتورجي« لإلشارة إىل العملية 

التي يكتسب بها شيئا شكال عمليا أو يصل إىل شكل مادي. 

األديب  التحليل  بني  للتمييز  طريقة  هذه  تكون  أن  وميكن 

والتحليل  بذاته،  مكتفيا  نسقا  يعد  الذي  اللفظي،  للنص 

إىل  اللفظي  النص  ترجمة  إىل  يتطلع  الذي  الدراماتورجي، 

عرض حي. ومن الناحية األخرى، بينام ميكن أن يكون هناك 

بشكل  الحدود  ترسيم  عىل  اإلرصار  فإن  الرتكيز،  يف  اختالف 

يف  الفضل  كفاية  عدم  يعني  مام  التبسيط  إىل  يؤدي  واضح 

تعقيد كل من الدراماتورجيا والنقد األديب وهدفهام.

إشارات  دون  النص  دراماتورجيا  نتأمل  أن  بالتأكيد  وميكننا 

ذلك  فعلنا  وبالطبع،  بعينه.  عرض  يف  النص  لذلك  محددة 

ذاته  يف  تكوين  هو  فالنص  للمرسحية.  السابقة  تحليالتنا  يف 

ذلك،  ورغم  الدراماتورجي.  التحليل  عىل  قادر  فهو  ولذلك 

حتى مثل هذا التحليل من املحتمل أن يقدم إشارات ونقاط 

انطالق لتطوير العمل يف األداء.

مفتوحة  تكوينات  ذات  املرسحيات  بعض  بأن  جادلنا  لقد 

باألساس وليست تامة حتى تقدم يف عروض. بينام مرسحيات 

وميكننا  األديب،  للتحليل  استجابة  أكرث  تكون  أن  ميكن  أخرى 

تكوينات  ما،  مبعنى  الدرامية،  األعامل  كل  بأن  نجادل  أن 

العمل يف سياق،  الدراماتورجيا متيل إىل تأمل  مفتوحة. وألن 

فرمبا كان من الرضوري تناول املرسحية يف العرض، باعتبارها 

حدثا حيا. والتحليل الدراماتورجي للنص املكتوب هو بالتايل 

نفسها  تلزم  مناقشة  أي  بأن  االعرتاف  بد من  ال  مؤقت، ألنه 

يف  للنص  صور  فهناك  معينة:  حدود  لها  الورق  عىل  بالنص 

األداء )مثل نطقه( التي ميكن أن تكتشف من خالل اإلشارة 
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28 [ نوافذ

إىل األداء الحي نفسه.

»القراءة  يسميه  ما  بني   )Gad Kaynar كاينار  )جاد  ومييز 

والتفسري  الدرامي  للنص   »Academic reading األكادميية 

املرسح  خشبة  عىل  بالتحقق  معني  أدايئ  كنص  له  العميل 

فرقا  هناك  أن  يبدو  وهنا  وممثلني.  ومعد  مخرج،  بواسطة 

للمرسحية  والتفسريية  النظرية  األكادميية،  القراءة  بني  واضحا 

النص  من  مستمدة  عملية،  باعتبارات  امل��زودة  وال��ق��راءة 

نقاط  أيضا  وه��ذه  امل��رسح.  خشبة  عىل  بالتحقق  املعني 

فإذا  الدراماتورجي.  للتفكري  السياقية  الطبيعة  يف  حاسمة 

كانت الدراماتورجيا تهتم ببناء الحدث املرسحي، فإننا نحتاج 

أو  املرسحي  العرض  بها  يوضع  التي  الطرق  إىل  ننظر  أن 

التحليل  يستلزم  إذ  وعامل.  ومجتمع  جامعة  بيئة  يف  املرسحية 

أو هذا  نؤدي هذه املرسحية  ملاذا  تأمل سؤال:  الدراماتورجي 

العرض اآلن وألي مشاهدين نقدمه؟ وميكن أن نسأل أيضا: ما 

هي الرابطة أو الجرس بني العمل والعامل ومشاهديه؟

أن  يجب  الدراماتورجيا  أن  »أعتقد  بقوله:  )كاينار(  يجادل 

تتعامل حاليا مع األداء االحرتايف والفائق، الضمني والظاهرايت 

يف  ويستمر  العمل.  ألداء  التخطيط  يتم  حيت  العامل،  يف 

اقرتاحه بأننا ننظر إىل مالمح الكواليس السياقية، واالجتامعية 

واإلدارية،  والتنظيمية،  واملؤسساتية،  واإلنسانية،  السياسية، 

يف  نسبيا  دورا  املرسحي  العرض  متنح  والتمويلية،  والبنيوية، 

معناه وتأثريه«.

يبدو أن الدراماتورجيا ليست متأصلة يف نص املرسحية، ولكنها 

معينة،  مرسحية  فرقة  عمل  خالل  من  وتتشكل  تقدم  قد 

وسوف  بها.  تصطدم  التي  اإلنتاج  ورشوط  عملية  تعكس 

استجاباتهم  خالل  من  املشاهدين،  بواسطة  أيضا  تتشكل 

ُتقدم من خالل  بالتايل  فالدراماتورجيا  العمل.  به يف  تأيت  وما 

الحوار بني املرسحية وجامعة معينة من الناس يف زمان ومكان 

من  مزيدا   )De Marinis مارينيس  )دي  ويقدم  محددين. 

)لني  يقدم  بينام  والدراماتورجيا،  للفرجة  واملناقشة  التحليل 

للدراماتورجيا  مثرية  منظورات   )Sides و)سيدز   )Lynn

والبنيات التعاونية.

غريبة  »وحدة  بأنه  للعمل  )فوكوه(  تعريف  إىل  رجعنا  وإذا 

الدراماتورجيا  بأن  نجادل  أن  فيمكننا   »Curious unit

والفرقة  العرض  فقط  ليس  تضم  ليك  الوحدة  تلك  متد 

فالتحليل  وبيئتهم.  املشاهدين  أيضا  يضم  ولكن  املنتجة، 

سياقي  تحليل  بالتايل  هو  املرسحي  للعرض  الدراماتورجي 

حيث يعد العرض جزءا من شبكة معنى أوسع.

نناقش  عندما  نستخدمها  كلمة  الدراماتورجيا  كانت  وإذا 

واألفكار  للعمل،  والسياقية  والرتكيبية  البنيوية  املبادئ 

التي تدفع هذه املبادئ، فرمبا كان لها تطبيقات  والرسديات 

)بريسون(  ويقرتج  بالطبع.  امل��رسح  أو  الدراما  وراء  فيام 

تعد  أن  الواقع،  يف  ميكنها،  الدراماتورجيا  أن  و)شانكس( 

مصطلحا لعدة أنواع من الرتكيبات الثقافية. إذ يوضحا أن:

 »الدراماتورجيا كرتكيب ثقايف، تعمل بالتساوي مع اإلعدادات 

والبنيات.  واألصوات  والتاريخ  والنصوص  واألجسام  والناس 

فمن  دراماتورجية،  هي  التي  الضامة  الشبكات  هذه  ويف 

باعتبارهم منفصلني، ويعترب  األشياء والناس  نعترب  أن  املعتاد 

ارتباطهم بعد انفصالهم. ونقرتح بدال من ذلك ارتباط الناس 

واألشياء، والقيم.. إلخ«.

تهتم  الدراماتورجيا  أن  و)شانكس(  )بريسون(  يقرتك  بالتايل، 

إنها  بل  باملرسح،  يربطونها  ال  إذ  العامل.  يف  األشياء  برتابط 

الظواهر  مختلف  ملناقشة  تطبيقه  ميكن  كمصطلح  مفتوحة 

والتاريخ  والنصوص  واألجسام  والناس  اإلعدادات  املتعددة، 

واألصوات والبنيات.

لوصف  الدراماتورجيا  جوفامن(  )إبرفنج  استخدم  وباملثل، 

يونج  )ت.ر.  االجتامع  عاملا  مد  وقد  االجتامعية،  السلوكيات 

فكرة   )Grath Massey مايس  و)ج��راث   )TR. Young

»املجتمع  عن  كتبا  إذ  امل��رسح،  وراء  ما  إىل  الدراماتورجيا 

فيه  تتم  الذي  »املجتمع  بأنه  عرفاه  الذي  الدراماتورجي«، 

واملؤسسة  األف��راد  من  صغرية  مجموعة  بني  التفاعل  إدارة 

األكرب«. وهنا يستخدمان الدراماتورجيا باعتبارها شيئا يعمل 

قرسيا، للسيطرة عىل التفاعل االجتامعي. ورغم ذلك، فإنهام 

تحلل  أن  ميكن  التي  النقدية  الدراماتورجيا  فكرة  يضعان 

وتوضح:

االتصال  متنع  التي  الدراماتورجية  الصيغ  »استخدامات   

التي  صادقة،  ثقافية  وأشكال  ذاتية  بنيات  وظهور  التباديل 

تعكس  التي  االجتامعية  لألهداف  الجامعي  الرتسيخ  تعوق 

حاجات  واهتاممات كل الناس«.

لها  االجتامعية  األح���داث  أن  )الم���ارس(  يعني  وباملثل 

املظاهرات  مثال  خ��الل  من  ه��ذا  ويصور  دراماتورجيا. 

يف  أمسرتدام  يف  واملدنيني  الرشطة  ومواجهات  السياسية 

عالقة  يف  الدراماتورجيا  أيضا  )بوريكا(  وتناقش  الستينات. 

طويال  شوطا  قطعنا  لقد  والسياسة.  االجتامعية  الحياة  مع 

م��ن ح��دث امل���رسح، وم��ع ذل��ك يقرتح )إي��ك��رس��ول( أن 

الدراماتورجيا ميكن أن تكون نقدية وميكن أن تكون هدامة 

أو  االحتامالت،  ذاكرة  إنها  مفتوحة.  الرؤية  فلنرتك  ذلك  ويف 

كفاءة.  ذات  وتكون  تنشأ  التي  اإلبداعية  العمليات  آثار 

بينام  لالنغالق.  واملقاومة  الرفض  معنى  تقدم  أن  ميكن  إنها 

فكرة الدراماتورجيا ميكن أن تنطوي عىل ميل تجاه املنهجية 

واإلدارة، وهي يف أفضل األحوال تنطوي عىل استجابة ووعي 

بالروابط بني األشياء وهي قادرة عىل تيسريها ونقدها.

...................................................................................

)الدراماتورجيا  كتاب  من  األول  الفصل  هي  الدراسة  هذه   -

واألداءDramaturgy and Performance( الصادر عن دار 

.Macmilan Palgrave 2007 نرش ماكميالن بالجراف

يف  الدراما  يف  محارض  أستاذ   Cathy Turner ترينر  كايث   *

جامعة إكسرت باململكة املتحدة.

* سني ك. بهرنت Synne K. Behrndt تعمل أستاذا لفنون 

األداء بجامعة وينشسرت باململكة املتحدة.
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بشهادة  واسمها  ومتمزية  قديرة  ممثلة  بدر  سوسن  القديرة  المصرية  الفنانة 
اسمها  تغيري  إلى  أضطرت  وقد  طالب،  أبو  الدين  بدر  أحمد  سوزان  الميالد 
المنتجني  محاربة  من  للتخلص   1980 عام  الفين  االسم  واختيار  الحقيقي 
»موت  فيلم  بطولة  في  مشاركتها  بسبب  وذلك  لها،  واستبعادهم  والمخرجني 
فهد  بنت  مشاعل  السعودية  األمرية  شخصية  خالله  من  جسدت  والذي  أمرية« 
خصوصا  الفرتة  بتلك  الضجة  آثار  مما  قتلها(  وتم  بالزنا  اتهمت  اليت  سعود(  آل 
أراضيها(  إلى  الدخول  من  بمنعها  قامت  اليت  السعودية(  العربية  بالمملكة 
من  الممنوعني  بقائمة  اسمها  وضع  الذي  المصري  التليفزيون  إلى  باإلضافة 

التعامل.

بدر سوسن 
المصري« الفن  »نفرتييت 

الشخصيات املرسحية الخالدة، وكذلك هو املجال الذي قضت يف العمل 

خاللها  شاركت  عاما،  وثالثني  خمسة  من  يقرب  ما  محرتفة  كممثلة  به 

ببطولة عرشات العروض املرسحية ببعض الفرق املرسحية املهمة )ومن 

يف  شاركت  حيث  »الكوميدي«(،  »الحديث«،  »القومي«،  فرق:  أهمها 

مشاركاتها  تصنيف  وميكن  هذا  مرسحية،  ثالثني  من  يقرب  ما  بطولة 

التتابع  مراعاة  مع  املرسحية  الفرق  واختالف  لتنوع  طبقا  املرسحية 

الزمني كام ييل:

1 - بفرق »مسارح الدولة«:

امللك   ،)1995( تاريخية  منمنامت   ،)1994( النساء  »القومي«: سجن   -

لري )2002(، زيك يف الوزارة )2008(، املحروس واملحروسة )2013(.

- »الحديث«: هند والحجاج ) 1995(، الطيب والرشير ) 1998(.

- »الكوميدي«: ال أرى ال أسمع ال أتكلم ) 1990(، مساء الخري يا مرص - 

ج1،2،3 )19961997(.

- »الطليعة«: املرأة التي تكلم نفسها ) 1997(.

-  »الغد«: زهرة الصحاري ) 2001(.

اإلشارات  طقوس   ،)1995( الزهور  تنبت  ال  أرض  »الهناجر«:   -

 2007 املحاكمة   ،)2001( وشوشو  لولو  أيام   ،)1997( والتحوالت 

.)2007(

2 - بفرق »القطاع الخاص«:

- »املتحدين«: الواد سيد الشغال )1985(.

- »نجم«: عبده يتحدى رامبو ) 1989(.

- »فيصل ندا )املرسح املرصي(«: كيمو والفستان األزرق ) 1999(.

غجر  يا  آه   ،)2004  ( الشطرنج  ثورة   ،)2003( مييك  كوكب  »روانا«:   -

وهي   ،1957 عام  سبتمرب   25 يف  »القاهرة«  محافظة  مواليد  من  وهي 
يتذكرها  )التي  سامل  آمال  املمثلة  هي  فوالدتها  فنية  لعائلة  تنتمي 
»ريا  الشهرية  باملرسحية  »أمونة«  األب  زوجة  بشخصية  الجمهور 
وسكينة«(. وقد انتسبت لكلية العلوم بعد حصولها عىل شهادة الثانوية 
بالجامعة  دراستها  لرتك  دفعها  بالتمثيل  وشغفها  حبها  ولكن  العامة 
عىل  بحصولها  منه  وتتخرج  املرسحية«  للفنون  »العايل  باملعهد  لتلتحق 
الفنون  بأكادميية  املرسحية«  للفنون  العايل  »املعهد  بكالوريوس  شهادة 
)قسم التمثيل واإلخراج( عام 1980، ضمن دفعة صغرية )عرشة أفراد( 
بينهم: عيل  ومن  ذلك  بعد  التميز  حققوا  الذين  املبدعني  بعض  ضمت 
فوزي، مجدي إمام، سمري الليثي، عادل زيك، مصطفى عبد الخالق، وكام 

يتضح مام سبق أنها الوحيدة بينهم التي نجحت يف تحقيق النجومية.
وقد بدأت حياتها العملية خالل فرتة دراستها يف املعهد، فشاركت بأداء 
بعض األدوار الصغرية يف مجموعة أعامل من بينها: مسلسالت: »رصخة 
بريء«، »عىل هامش السرية«، »أحالم الفتى الطائر«، »هي واملستحيل«، 
وأيضا أفالم: »رجل اسمه عباس«، »آسفة أرفض هذا الطالق«، »حبيبي 
جامهرييتها  حققت  قد  بدر  سوسن  القديرة  الفنانة  أن  ويذكر  دامئا«. 
مثانينات  من  الثاين  النصف  فرتة  خالل  الواسعة  شهرتها  ونالت  الكبرية 
يف  إمام  عادل  للفنان  البطولة  مشاركتها  خالل  من  وذلك  املايض  القرن 

فيلمي: »سالم يا صاحبي«، »شمس الزنايت«.
وقد تألقت بعد ذلك سينامئيا حتى أطلق عليها لقب »نفرتيتي السينام 
الفرعونية،  املرصية   باملالمح    مالمحها   لتميز  نظرا  وذلك  املرصية« 
»نفرتيتي«  امللكة  دور  لتجسيد  املبدع   املخرج  اختارها  بعدما  وخاصة 
حيث  لألسف  يكتمل  ومل  للنور  يخرج  مل  الذي  أخناتون«(  فيلمه«  يف 
عاجله األجل قبل أن يتمكن من اكامله وتصويره(. وتضم قامئة أفالمها 
مجموعة من األفالم املتميزة ومن بينها: سالم يا صاحبي، شمس الزنايت، 
األبواب املغلقة، خريف أدم، من نظرة عني، ديل السمكة، حني ميرسة، 

إبراهيم األبيض، الفرح، ابن القنصل، الكنز.
وباإلضافة إىل نشاطها السيناميئ املستمر نجحت الفنانة سوسن بدر يف 
فقدمت  األخرى  الفنية  القنوات  بباقي  وإثبات جدارتها  موهبتها  تأكيد 
من خالل ميكروفون اإلذاعة عددا من املسلسالت املتميزة، كام قدمت 
ببطولة  أيضا  شاركت  وكذلك  التليفزيونية،  بالدراما  متميزة  أدوار  عدة 
عدة مرسحيات متميزة لعدة فرق مبسارح الدولة أو للقطاع خاص ومن 
املحروس  تاريخية،  منمنامت  النساء،  سجن  التالية:  املرسحيات  أهمها 
اإلشارات  طقوس  الزهور،  تنبت  ال  أرض  والحجاج،  هند  واملحروسة، 

والتحوالت، الواد سيد الشغال، آه يا غجر. 
القنوات  إلختالف  طبقا  الفنية  أعاملها  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 
املختلفة )مرسح، سينام، إذاعة، تليفزيون( مع مراعاة التتابع التاريخي 

كام ييل: 
المسرحية: مشاركاتها   - أوال 

ظل  السيناميئ  نجاحها  وكذلك  الكبري  التليفزيوين  وتألقها  نجاحها  برغم 
للمرسح مكانة خاصة لدى الفنانة سوسن بدر منذ بداياتها، فهو مجال 
دراستها واملجال املحبب لها الذي أتاح لها فرصة اإلبداع وتقديم بعض 

عمرو دوارة
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تنتمي ألسرة فنية وأصقلت موهبتها  فنانة قديرة 
األكاديمية بالدراسة 

 .)2005(
- »مرسحيات مصورة«: كله يف السليم )1983(، ليلة القبض عىل بابا ) 
1984(، الصفعة )1989(، مفلح يف املريخ )1990(، لعبة الحب والحنان 
املفرتس  الفك  عائلة   ،)1993( دوالر  مبليون  صفقة  قشطة،   ،)1992(

.)1995(
كبار  من  نخبة  مع  املرسحية  مسريتها  خالل  من  تعاونت  وقد  هذا 
بينهم األساتذة: أحمد عبد  الذين ميثلون أكرث من جيل ومن  املخرجني 
هاشم،  عادل  عثامن،  رشاد  رايض،  السيد  السالم،  عبد  حسن  الحليم، 
محمد أبو داود، شاكر خضري، عصام السيد، نارص عبد املنعم، فؤاد عبد 
الحي، فيصل عزب، هشام جمعة، أرشف زيك، سيد خاطر، حسن الوزير.

السينمائية:  مشاركاتها   - ثانيا 
شاركت الفنانة سوسن بدر ببطولة وأداء بعض األدوار الرئيسة يف عدد 
إىل خمسني  السيناميئ  رصيدها  السينامئية حيث وصل  األفالم  من  كبري 
الكبرية يف  موهبتها  توظيف  منها  كبري  استطاعت يف عدد  تقريبا،  فيلام 
أداء مجموعة من األدوار املركبة واملتنوعة، ولعل من أهمها شخصيات: 
عفيفة  الزنايت«،  »شمس  بفيلم  حنة  صاحبي«،  يا  »سالم  بفيلم  فاطمة 
ميرسة«،  »حني  بفيلم  فكهات  السمكة«،  »ديل  بفيلم  كروانة  الفنانة   -
أم حورية بفيلم »إبراهيم األبيض«، نوجة بفيلم »الفرح«، سوسو أوبح 
زوجة القنصل بفيلم »ابن القنصل«، ألطاف حسانني القط بفيلم »قط 
»بالش  بفيلم  سوسو  الحاجة  »الكنز«،  بفيلم  الفيومية  فاطمة  وفار«، 

تبوسني«.  
اسمه  بفيلم »رجل  كانت  السينامئية  أوىل مشاركاتها  أن  بالذكر  وجدير 
املليجي،  محمود  وبطولة  زيك،  علوية  إخراج  من   1978 عام  عباس« 
سميحة أيوب، عبد الله غيث، إلهام شاهني يف حني كانت آخر مشاركتها 
حتى اآلن بالجزء الثاين من فيلم »الكنز« عام 2018، ومن إخراج رشيف 

عرفة، وبطولة محمد رمضان، محمد سعد، رويب.
 ،)1978( عباس  اسمه  رجل  التالية:  األفالم  أعاملها  قامئة  وتضم  هذا 
األوهام،  بحر   ،)1980( الطالق  أرفض  آسفة  أمرية،  موت  دامئا،  حبيبي 
الحرافيش  النساء،  احرتس عصابة   ،)1984( أنا  تسألني من  ال  األشقياء، 
 ،)1987( صاحبي  يا  سالم  العمالق،  دمغة،  ورقة  عىل  عبقري   ،)1986(
 ،)1992( الصرب  ليايل   ،)1991( الزنايت  شمس   ،)1990( جنان  يف  جنان 
املغلقة  األبواب   ،)1994( أحمر  كارت   ،)1993( الرصيف  للحب،  الحب 
أدم  العيون، خريف  البنات )2001(، سحر  ثانوي، أرسار  )2000(، أوىل 
 ،)2004( البنات  حب   ،)2003( السمكة  ديل  عني،  نظرة  من   ،)2002(
البلياتشو،   ،)2006( كده  غري  مفيش   ،)2005( دنيا  حبك،  علمني 
الجاية  أيامنا   ،)2007( ميرسة   حني  ولصق،  قص  السبعة،  السام  ألوان 
)2008(، السفاح، إحيك يا شهرزاد، بدل فاقد، املشتبه، إبراهيم األبيض، 
القنصل  ابن  الوتر،678، ولد وبنت،  البلد،  الفرح )2009(، بنت مني يف 
 ،)2014( النبطيش   ،)2012( ونص  ساعة   ،)2011( الشوق   ،)2010(
تبوسني  بالش   ،2 الكنز   ،)2017( الكنز   ،)2015( وفار  قط  ورقة،  آخر 

.)2018(
نخبة  من  السابقة  األفالم  مجموعة  خالل  من  تعاونت  قد  أنها  ويذكر 
مقدمتهم  ويف  جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  كبار  من  متميزة 
األساتذة: حسام الدين مصطفى، حسني كامل، نادر جالل، أرشف فهمي، 
الدين نجيدة، سمري سيف، رشيف  إنعام محمد عيل، علوية زيك، فخر 
عرفة، أحمد السبعاوي، نادية حمزة، أحمد ثروت، مجدي محمد عيل، 
محمد كامل القليويب، يرسي نرص الله، طارق العريان، محمد الشناوي، 
إسامعيل يس،  الكرداوي، يس  أسامة  أباظة،  يوسف، محمد  أبو  محمد 
هنداوي،  سعد  خليل،  هالة  يوسف،  خالد  إحسان،  وائل  عرفة،  عمرو 
كريم  العزيز،  عبد  سامح  حامد،  مروان  ملعي،  إيهاب  الحجر،  خالد 
عامد  الديب،  عالء  أحمد  فاروق،  إسامعيل  حتاتة،  عاطف  العدل، 

البهات، تامر محسن، أحمد عامر، محمد حمدي.
التلفزيونية:  أعمالها   - ثالثا 

الفنانة  وخربات  موهبة  من  اإلستفادة  يف  التليفزيونية  الدراما  نجحت 
القديرة سوسن بدر فمنحتها فرصة املشاركة ببطولة ما يزيد عن ثالمثائة 
مسلسال وسهرة تليفزيونية، وقد نجحت من خاللها يف تجسيد عدد كبري 
من الشخصيات الدرامية املهمة ولعل من أهمها شخصيات: أم الحاكم 
السرية  مبسلسل«  الجازية  الهيثم«،  بن  »الحسن  مبسلسل  الله  بأمر 
الهاللية«، نعامت مبسلسل« ساحرة الجنوب«، أنيسة مبسلسل »العهد« 
فارس  مبسلسل«  دولت  ووالدة  السباعي  طه  زوجة  املباح(،  )الكالم 
العروسة  أم  أتجوز«،  عايزة  مبسلسل«  د.عال  والدة  سهري  الرومانسية«، 
عايدة مبسلسل« أبو العروسة«، جربية مبسلسل« البيت الكبري«، الست 

أفراح  مبسلسل«  تحية  أم  بدرية  فضة«،  ولد  »يونس  مبسلسل  فضة 
القبة«، سكينة مبسلسل »جراند أوتيل«، جيهان الفخراين مبسلسل »األب 

الروحي«.   
املسلسالت  مجموعة  التليفزيونية  بالدراما  مشاركاتها  قامئة  وتضم  هذا 
التالية: أحالم الفتى الطائر، عىل هامش السرية )1978(، هي واملستحيل 
اإلسالم  منارة  الرشيف  األزهر   ،)1980( ولد  جالك  مربوك   ،)1979(
والحب  الجالد   ،)1983( بن نصري  - ج2، موىس  املدينة  أبواب   ،)1982(
العائلة،  اسم   ،)1985 ج1(   - الله  إال  إله  ال  اإلنسانية،  رسول   ،)1984(
الليل رشوق،  من  الدكة،  كوم  برئ،  )1986(، رصخة  األجراس  تدق  غدا 
الحب يف حقيبة دبلوماسية )1987(، اليل معاه قرش، مولود يف الوقت 
حرضات  تضيع،  ال  كنوز   ،)1989( الغفران  أوالدي،   ،)1988( الضائع 
ضمري  الوفا،  أبو  رحلة   ،)1990( املرأة  اسمه  مخلوق  الكدابني،  السادة 
الوديعة  الليل، وداعا قرطبة،  لقاء، يف قلب  أبلة حكمت )1991(، وكان 
)1992(، كوبري األحالم، قشتمر، دكتوراه يف الحب، عمر بن عبدالعزيز 
 ،)1995( واحد  يف  اثنني  بركات،  الزيني  مجنونة،  حكايات   ،)1994(
النوارس والصقور، وسادسهم الزمن، قلوب حائرة، الحفار، رسالة خطرة، 
نصف ربيع اآلخر، رابعة تعود، أبو العال 90، زقاق السنجقدار )1996(، 
عني  وإمرباطورية  عوضني  الغربة،  بحار  ج1،   - زيزينيا  املحروسة،  حارة 
)1997(، األبطال - ج2، نون النسوة، دهب قرشة، عائلة الديناصورات، 
العروسة، اإلمام ابن حزم، أوراق مرصية - ج1،  أوراق من املجهول، أم 
الهاللية - ج2  )1998(، حرضة املحرتم، نرس  السرية  الهيثم،  الحسن بن 
 ،)1999( روحاين حرضتك  املغلقة، حكيم  األبواب  2، خلف  - ج  الرشق 
الزعفراين، نرس الرشق  بيت  األقدار،  الفجالة،  الظل،  الرش، خيال  حديقة 
الخري ينترص  العطش )2000(،  ناعمة، زيزينيا - ج2، زمن  - ج1، أغالل 
 ،)2001( الغريب  الرب  واملساء،  الصباح  حديث  الغامض،  الوجه  أحيانا، 
بنات،  والسبع  العطار  وابتسم،  حولك  أنظر  الدين،  عامد  زمن  الخبيئة، 
نحلم  تعاىل   ،)2002( الشمس  طيور  األصدقاء،  ج1،   - مرصية  أوراق 
الجامهري،  نجمة  األقدار،  رجل  الدعاة،  إمام  اإلسالم،  يف  املرأة  ببكره، 
فارس  الطوفان،  بعد  األبرياء،  ذنوب  السالم،  شارع   9 ميوت،  ال  أمس 
املقام  أصحاب  البنات،  أحالم  أعامل رجال،  أيامنا،   ،)2003( الرومانسية 
أنا  النهار،  يعدي  ملا   ،)2004( السحاب  لقاء  وطيبني،  أرشار  الرفيع، 
عيل  بندق،  حكاية  قلق،  جالك  مربوك  املنادي،  الغدر،  رياح  وهؤالء، 

 ،)2005( الشارد  سارة،  الحلوة،  أحالمنا  الشك،  دوائر  التربيزي،  جناح 
ومىض العمر يا ولدي، والحب أقوى، ومل تنس أنها امرأة، ومىض عمري 
األول، أحزان مريم، كشكول لكل مواطن، القاهرة 2000، مباراة زوجية 
)2006(، 7 شارع السعادة، عسكر وحرامية، لحظات حرجة-  ج1، حنان 
وحنني، صوت من املايض، إمرأة يف شق الثعبان، راجل وست ستات - ج 
2، املخرب الخاص، الدايل - ج 1، أوالد عزام )2007(، بنات عمري، قلب 
ج1،   - ونص  والحب، رشيف  الرعب  أيام  نارص،   ،2 ج   - الدايل  الخطر، 
وعده،  الريح، صدق  مهب  يف  باشا،  بنت  هانم  ليايل،   ،)2008( السامح 
 ،)2009( القلوب  حجر  الرحايا  واملستخبي،  هالة  بنعيشها:  حكايات 
الحارة،  أتجوز،  عايزة  الجامعة،  مهران،  سعيد  اختفاء  إثبات،  شاهد 
امرأة  ج1،   - ونص  رشيف  الشمس،  مع  رحيل  ج2،  حرجة-   لحظات 
القرآن،  يف  الحيوان  بنات شقية، قصص  الطلبة،  احنا   ،)2010( ورطة  يف 
الدايل - ج 3، أنا وبابا )2011(، حافة الغضب، نابليون واملحروسة، خرم 
إبرة، لحظات حرجة-  ج3، الخواجة عبدالقادر )2012(، زهر البنفسج، 
يا  مبسوطة  وصايا،  السبع  الحموات،  كيد  أباظة،   ،)2013( باشا  الوالدة 
توتة )2014(، قصص اآليات يف القرآن، أرض النعام، طريقي، الوسواس، 
مبارش،  بس    ،)2015(  )2 ج1،  الجنوب(  ساحرة  املباح(،  )الكالم  العهد 
نوايا بريئة، يونس ولد فضة، أفراح القبة، جراند أوتيل )2016(، الدخول 
يف املمنوع، عيلة صالح، األب الروحي - ج1، أبو العروسة )2017(، األب 
الكبري )2018(. وهذا  البيت  اليل صار،  دا  الرسايا، أهو  الروحي - ج 2، 
باإلضافة إىل عدد كبري من املسلسالت األخرى ومثال لها: هي والعاصفة، 
الوريث،  بالحب،  االسالم  داير، وأرشق  بال غروب، محامي كعب  رشوق 
خطأ،  هذا  و  صحيح  هذا  مسلم،  اإلمام  النور،  طريق  الغروب،  أحالم 
الرجل والقطار،  يا ليىل،  امللثم )ج1،2(، جامد من لحم، فديتك  الفارس 

شاطيء الحنني، ملن يهمه األمر، اسطبل عنرت، إبن عامر.
والسهرات  التمثيليات  بعض  ببطولة  مشاركتها  أيضا  باإلضافة  وذلك 
متأل  الزهور  الصعب،  الزمن  يف  الزواج  الرحلة،  بينها:  ومن  التليفزيونية 
قضية  الحب،  يعيش  أبدا  األخرض،  الضوء  واملظلوم،  الظامل  الحديقة، 
الغريب  الرومانسية، طلقة رصاص،  من  ذكاء رشطي، يشء  بريء،  طفل 
الطفولة،  أيام  ابن ليل، مني رسق مني؟،  العمر الرسيع،  واملجهول، قطار 
مسألة رشف، الزحام، ضحية حب، جائزة نهاية العامل، عيون حزينة، الفن 
ألصحابه، دولت فهمي لتي مل يعرفها أحد، زمن الغدر، نونة الشعنونة، 
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بالمعهد وحققت  بفرتة دراستها  اإلحرتافي  التمثيل  بدأت 
السينمائية شهرتها من خالل مشاركاتها 

نداء الورد، أحالم الكمنجايت. وكذلك مشاركتها أيضا ببطولة بعض أفالم 

الحيوان  قصص   ،)2010( الطاووس  ريش  بينها:  ومن  املتحركة  الرسوم 

 ،)2014( الراوي   ،)2013( القرآن  يف  النساء  قصص   ،)2011( القرآن  يف 

قصص اآليات يف القرآن )2015(، حبيب الله، األزهر )2016(، حارة أم 

دنيا )2017(، سليامن الحكيم )2018(.

اإلذاعية: مشاركاتها   - رابعا 
وحساسيتها  املميزة  صوتها  بنربات  بدر  سوسن  املتميزة  الفنانة  متيزت 

بصوتها  التعبري  عىل  وقدرتها  الصويت  التلوين  يف  ومبهاراتها  األداء،  يف 

ملختلف  البديع  وبأدائها  اإلنسانية،  واملواقف  املشاعر  مختلف  عن 

الشخصيات، وذلك مع إجادتها للتمثيل باللغة العربية الفصحى بنفس 
اإلذاعة  مخرجو  نجح  فقد  لذا  العامية،  باللهجة  للتمثيل  إجادتها  كفاء 
التمثيليات  من  كبري  عدد  بطولة  يف  ومهاراتها  موهبتها  توظيف  يف 
واملسلسالت اإلذاعية، ولكن لألسف الشديد يصعب بل ويستحيل حرص 
جميع املشاركات اإلذاعية لهذه الفنانة القديرة، والتي ساهمت يف إثراء 
اإلذاعة املرصية بعدد كبري من األعامل الدرامية عىل مدار مايقرب من 
بالنسبة  العلمي  التوثيق  أربعني عاما، وذلك ألننا نفتقد لجميع أشكال 
سبيل  عىل   - اإلذاعية  أعاملها  قامئة  وتضمن  هذا  اإلذاعية.  لألعامل 
ينام  بابا  ملا  التالية:  اإلذاعية  والتمثيليات  املسلسالت  - مجموعة  املثال 

السوامل )2009(، قصة حبي  يا مجنونة )2008(، أحالم  )1999(، بحبك 
 ،)2013( لدحديرة  نقرة  من   ،)2011( القايض  بيت  يف  )2010(، حدث 
لبعض  باإلضافة  روحي)2019(،  توأم   ،)2016( ماكوندو  حكايات 
الجبل، شاليه  ينطق  ابنتي، عندما  بينها: عفوا  األخرى ومن  املسلسالت 
عىل البحرية، لن أعيش يف جلباب أيب، وتاه مني الطريق، قمر عىل بوابة 

املتويل. 
والجوائز:  التكريم   -

الحضور  ذات  الظل  خفيفة  املتميزة  الفنانة  أن  سبق  مام  جليا  يتضح 
املحبب واملمثلة صاحبة الرشاقة سوسن بدر فنانة قديرة حقا، ويحسب 
الكبري  واجتهادها  عملها  يف  إخالصها  الرثية  الفنية  مسريتها  خالل  لها 
وقلوب  ذاكرة  يف  ُتحلق  كالفراشة  ظلت  حيث  إلسعادنا،  واملستمر 
بعدما  خاصة  أعاملها،  يتابع  من  كل  بإعجاب  وتحوذ  بفنها  املعجبني 
ودأبها  باجتهادها  فحققت  صورها،  أروع  يف  وأبرزتها  الكامريا  عشقتها 
لها  الفني. كام يحسب  بدايات مشوارها  تابع  نبوءة كل من  وإخالصها 
كذلك متيزها بتلك القدرة الرائعة عىل تصدير الطاقة اإليجابية وإشاعة 
طلتها  يف  متفردة  حالة  بالفعل  ظلت  حيث  واملرح،  البهجة  من  جو 
الكم  ذلك  تقديم  يف  للنجاح  أهلها  مام  ونشاطها،  وحيويتها  املبهجة 
الكبري من األعامل املتميزة، التي حجزت لها مكانتها املتميزة وسط كبار 

النجامت بساحة الفن املرصي.
بحصولها  املتميز  اإلبداعي  مشوارها  تتويج  يتم  أن  املنطقي  من  وكان 
جائزة  بينها:  ومن  الجوائز  ببعض  وفوزها  التكريم  مظاهر  بعض  عىل 
أحسن ممثلة عن مرسحية »أرض ال تنبت الزهور«، وكذلك عن دورها 
الجوائز  من  بالعديد  فوزها  إىل  باإلضافة  فهمي«،  »دولت  مسلسل  يف 
األخرى ببعض املهرجانات الدولية ومن أهمها عىل سبيل املثال الجائزة 
عن دورها يف فيلم »األبواب املغلقة« عام 2001، وكذلك جائزة أفضل 
الرابعة  الدويل« يف دورته  ممثلة عن فيلم »الشوق« مبهرجان »القاهرة 

والثالثني عام 2010. 
والدولية  والعربية  املحلية  املهرجانات  من  كبري  بعدد  تكرميها  تم  كام 
»املرسح  ملهرجان  السابعة  بالدورة   2008 عام  تكرميها  بينها:  ومن 
عام  وأيضا  املرسح«(،  لهواة  املرصية  »الجمعية  تنظمه  )الذي  العريب« 
الدويل«، وكذلك  السيناميئ  »أبو ظبي  السادسة ملهرجان  بالدورة   2012
للمرسح  »الوطني  للمهرجان  الثامنة  الدورة  خالل  من   2013 عام 
الحادية  الدورة  إطار  يف   2015 وعام  الجزائرية،  بالجمهورية  املحرتف« 
تكرميها عام  الدويل«، وكذلك  السيناميئ  والثالثني ملهرجان »األسكندرية 
2018 من خالل »قطاع التليفزيون« عن مسلسل »أم العروسة«، وأخريا 
بالدورة ال�حادية والعرشين ملهرجان »تري كور« الدويل لألفالم القصرية 
جدا بالجامعة الربيطانية يف مرص )يونيو 2019(، وبالدورة الثانية عرش 

للمهرجان »القومي للمرسح املرصي« )أغسطس 2019(.




