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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

والكتابة  الممثل   
المسرح:  لخشبة 
الجسم  تشكيل 

الـ17.. الهواة  مسرح  مهرجان  في   
بالمزيد ويطالبون  بالدورة  يشيدون  المخرجون    
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العروض  لتقديم  رومانس  مبرسح  شهرأكتوبر  برنامج  ضمن 

العرض  املرسحية   الهدف   « فرقة  تقدم  للجمهور  املرسحية 

عبد  محروس  إخراج   «  T.V مندور  أبو   « اإلجتامعي  الكوميدي 

الفتاح وعرض العرائس » تفاحة الشاطر حسن »  إخراج محمد 

عبد الفتاح الخميس املوافق 3/10 يف السابعة مساًء . 

بعرض  األحداث  تدور    : الفتاح  عبد  محروس  املخرج  وقال 

اإلعالم،،  وسائل  حول  ساخر  كوميدي  إطار   ىف   T.V مندور  أبو 

تقدم  وال  محددة  رؤية  أو  هوية  ليس  التى  الفضائية  والقنوات 

بدون  القنوات   هذه  تدار  بينام  جيد،  إعالمي   محتوى   أي 

اإلعالمية  غري  شخصية  أخرى  أهداف  لتحقيق  إعالميه  خربإت 

وبتصاعد   ، التباهي  أجل   من  فقط  تتواجد  و  بها،   املناطة 

األحداث يتم تغري مسار هذه  القناة وما تقدمه من برامج غري 

من  مجموعة  مع  مندور  أبو  لقاء  من خالل  حقيقة  إىل  هادفة  

أن  فيقرر  امللحة   الحياتية   ومشاكلهم  أحالمهم،  لهم  الشباب 

يقف بجانبهم  مساعًدا وعوًنا لهم، وتكون القناة نافذة لهم نحو 

ذلك . 

حامد،  رجب  الفتاح،  عبد  محمد  بطولة  متثيل    T.V مندور  أبو 

وعبري أحمد، وتامر إبراهيم، جالل ماهر، يوسف حسني، وأحمد 

الوهاب،  عبد  زينب  املرصي،   مسعد  الهلباوى،  وسعد  زهران، 

مجدى  إسالم،  الروك،  محمد  خلود،  ميجا،  رودي،   ، هنونه 

يوسف  جمعه،  محمد  نرص،  محمد  تاحا،   عبدالحليم  املرصي، 

جيجي،  حداد،  أمريه  شعوزه،  حمدي  ميشو،  أحمد  أرينا،  أمين، 

مصطفى،« أبو مندور T.V  » إدارة مالية :  جيهان عامر، إضاءة 

السييس،  أحمد   و  حسني  محمد  ديكور  العال،  عبد  أحمد   :

هندسة صوتية حسني عادل، غناء وألحان هاين عيل استعراضات 

رشيف نصار هيئة االخراج عبد الوهاب حسني  عاطف شعبان 

تأليف وإخراج محروس عبد الفتاح.

همت مصطفى

الدراما  و  للفنون  ومالحة  شمعة  فريق  يستعد 

أرض   « الجديدة  املرسحية   تجربته   ُيقدم  أن 

ناجي  الكاتب  وصياغة  تأليف   « األحالم 

تادرس   مايكل   : إخراج  و  قصة  الله،  عبد 

 11 و   10 الجمعة  و  الخميس  يومي  وذلك 

أكتوبرالجاري  ىف متام الثامنة مساًء عىل مرسح 

الهوسابري .

العرض  يدور   : تادرس  مايكل  املخرج  قال  وقد 

املعيار  هو  وما  بحياتنا،  الحقيقة   ماهية  عن 

ونصل  الحقيقة   هذي  لنعرف  نطلقه   الذي  

العرض  ويطرح  ما  حدث  أو  فعل  نحو  إليها، 

العديد من التساؤالت منها  هل ُنعول الحقيقة  

لألفعال  ُنرجعها  أم  حولنا،  من  الناس  ألقاويل 

ذاتها التي  تؤكد هذي األقاويل فنصل للحقيقة 

بذلك، كام يبحث العرض حول  الرغبة باملعرفة  

منا فيطرح التساؤل  هل نحن ممن يبحثون عن 

مبفردنا  بوجودنا  هذا  ونربط  بأنفسهم،  الحقيقة 

مراجعة  نسلتزم  ممن  نحن  أم  ؟  الناس  دون 

الناس للوصول للحقيقة ونقرها أمام أعينهم .

التجربة السابعة

 : متثيل   « األحالم  أرض  تادرس«  أضاف  وقد 

آية ترزايك، نعمة  مارينا إسكندر، مريم منيس، 

عبد  مريان  رأفت،  ماريان  مريم طلعت،  عديل، 

 ،) )رينجش  ملك  رفيق  سمري،   أمين   ، الخالق 

ممدوح،  باڤيل  طارق،  فيلو  كريم،  مصطفى 

مايكل  رسمي،  ديفيد  الصبور،  عبد  أحمد 

وأحمد  سامريت،  محمد  سامي،  فيليب  تادرس، 

سامريت،  محمد   : باك  بالي  فيديو  عنتبيل، 

عامة  وعالقات  إمام،  كريم   : مرسحية  وإدارة 

ماهر،  رينا   : وإضاءة  قمر،  : رشوق  تسويق  و 

و  تأليف  برشي،  جوفانا  مخرج:   ومساعد 

و  قصة  الله،  عبد  ناجي  الكبري  الكاتب  صياغة 

إخراج : مايكل تادرس .

كام أوضح تادرس »أرض األحالم » هى التجربة 

أن  بعد  الفريق   مسرية  ىف  السابعة  املرسحية  

املدينة   « وهي   مرسحية  عروض  ست  قدم  

»، » أتالنتس، » البساتني » ، »  فنطازيا »،  » 

قلوب املاس، »  فنطازيا كامن و كامن » . 

همت مصطفى

 : الفتاح   عبد  محروس  املخرج  رصح  كام  

اليوم  بنفس  للجمهور  أيضا   الفرقة  تقدم  

 « حسن  الشاطر   تفاحة   « العرائس  عرض 

محمد   وإخراج   ، حافظ  أمين  وأشعار  تأليف 

عبد الفتاح، مبشاركة  العبي العرائس الفنانني 

و  عادل،  أحمد، حسني  محمد حسني، وعبري 

محمد عبد الفتاح، إرشاف فني  محروس عبد 

الفتاح  .

ذئاب الهبل من جديد

عرضه  رومانس  مرسح  فريق  يقدم  و 

للمرة  جديد  من   « الهبل  ذئاب    « املرسحي 

 10  /  5 املوافق  السبت  للجمهور   الثانية 

محمد حسني   : تأليف  مساًء،    7 يف  الجاري  

قرصي،  ديكور : خليل حامد، إضاءة : عاطف 

فني  إرشاف  و  جالل،   وإبراهيم  إبراهيم، 

الوفا  أبو   : مخرج  مساعد  مجدي،  محمد   :

مخرج  فواز،  منى  سامل،   مصطفى  قاسم،  

منفذ : هيثم حسن، رؤية : سيد زيان .

همت مصطفى

أكتوبر في  رومانس  مسرح   على 

الهدف  لفرقة   T.V مندور  أبو 

بالهوسابري  األحــــــالم«  »أرض  تفاحة
حسن الشاطر 
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سعد  عصام  واللواء  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  التقت 

العامة  الهيئة  رئيس  عواض  احمد  الدكتور  بحضور  الفيوم  محافظ 

تكثيف  سبل  ناقشا  حيث  عطوة  هشام  الفنان  ونائبه  الثقافة  لقصور 

الفعاليات االبداعية مبختلف مناطق وقرى املحافظة .

الثقافة ىف مختلف ارجاء مرص يعمل عىل  الدايم ان نشاط  قالت عبد 

نرش التنوير ومجابهة الفكر املتطرف وترسيخ الهوية، مشرية اىل الدور 

خالل  انه  واضافت  االنسان،  وبناء  املجتمع  تطوير  ىف  لالبداع  الهام 

تهدف  التى  واملرشوعات  املبادرات  من  عدد  تنفيذ  دراسة  اللقاء متت 

الشباب  خاصة  املحافظة  البناء  متنوعة  وفكرية  فنية  الوان  تقديم  اىل 

وتوجهت  املوهوبني،  ورعاية  اكتشاف  عىل  تعمل  فعاليات  جانب  اىل 

بالشكر ملحافظ الفيوم عىل دعم االنشطة االبداعية باملحافظة.

مشيدا  املحافظة  ىف  الثقافة  جهود  سعد  عصام  اللواء  مثن  جانبه  من 

باالنشطة والفعاليات املتنوعة واملستمرة التى تقام بقرص ثقافة املدينة 

الجديد،  والنشء  الشباب  جذب  ىف  نجحت  والتى  املناطق  من  وغريه 

واثنى عىل املستوى املتميز للفرق وفنانيها .

عصام  واللواء  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  تابعت  ثم 

الهيئة  رئيس  عواض  احمد  الدكتور  يرافقهام  الفيوم  محافظ  سعد 

ابدأ  الفنان هشام عطوة تدريبات ورشة  الثقافة ونائبه  العامة لقصور 

مختلف  عىل  املوهوبني  وتدريب  اعداد  اىل  الهادفة  املجانية  حلمك 

الوان فنون املرسح وذلك بقرص ثقافة الفيوم، كام شهدا عرض طقوس 

حصلت  والتى  للقرص  التابعة  املرسحية  للفرقة  والتحوالت  االشارات 

القومى  للمهرجان   ١٢ الدورة  من  متيز  وشهادات  جوائز  عدة  عىل 

انطالقها  منذ  ابدا حلمك  ان ورشة  الدايم  قالت عبد  للمرسح املرصى 

استقطاب واكتشاف مجموعة مواهب ضخمة  املاىض نجحت ىف  العام 

مرص  ارض  خصوبة  لتؤكد  املحافظات  ىف  العمرية  الفئات  مختلف  من 

طاقاتهم  وتاهيل  اعدادهم  تم  الجدد  الواعدين  ان  واشارت  االبداعية 

وتنمية  بالوعى  االرتقاء  ادوات  احد  باعتباره  املرسح  فن  مجال  الثراء 

وتطوير املجتمع، ويف سياق متصل اعلنت وزير الثقافة الفخر بحصول 

املهرجان  ١٢ من  الدورة  الفيوم عىل عدد من جوائز  ثقافة  فرقة قرص 

جاء  والذى  والتحوالت  االشارات  طقوس  عرض  عن  للمرسح  القومى 

مبثابة اعالن عن عودة الروح لفرق قصور الثقافة بعد الجهود املبذولة 

لتفعيل دورها تجاه املجتمع، كام قدمت التهنئة العضاء الفرقة مشيدة 

مبستواهم الفنى املتميز .

الفيوم  ابدا حلمك ىف محافظة  الدكتور احمد عواض ان ورشة  واوضح 

لصقل  منهم   ٥٠ اختيار  تم  وفتاة  شاب   ٦٠٠ بها  لاللتحاق  تقدم 

ىف  الثقافة  قصور  بها  تساهم  التى  االنشطة  احد  انها  ونوه  موهبتهم، 

خلق جيل جديد من املبدعني واهدائهم اىل ساحة فن املرسح ىف مرص .

من جانبه قال املخرج عادل حسان ان الورشة تستمر ملدة ثالثة اشهر 

يتم خاللها التدريب عىل كافة الوان الفنون املرسحية حتى موعد عرض 

التخرج كام يتم خالل تلك الفرتة اطالعهم عىل اعامل املرسح العاملي 

واصفا خريجيها بدم جديد يضخ إىل رشايني فن املرسح .

االوىل  مراحل  ثالثة  عىل  يتم  حلمك  ابدأ  بورشة  التدريب  ان  يذكر 

العمل  عىل  قدرتهم  وقياس  املتدربني  ومواهب  قدرات  تستكشف 

الجامعي، اما الثانية تهدف اىل استخدام املفاهيم النظرية والتدريبات 

العملية لصياغة مقاطع مرسحية قصرية قامئة يف معظمها عىل االرتجال، 

يسمى  ما  وهو  الحية  العروض  عىل  التدريب  الثالثة  املرحلة  وتضم 

تطبيق  عيل  املتدربني  قدرات  إختبار  إيل  وتهدف  التخرج  بعروض 

املهارات الفنية املكتسبة .

اما عرض طقوس اإلشارات والتحوالت عن قصة للكاتب السوري سعد 

الدورة  ىف  جوائز  عدة  ونال  الحرضي  سامح  إخراج  ومن  ونوس  الله 

التحكيم  لجنة  جائزة  هى  املرصى  للمرسح  القومى  املهرجان  من   ١٢

الخاصة، جائزة التمثيل األويل )نساء( للفنانة جيهان رجب، جائزة لجنة 

للفنان محمود عبد املعطي  التمثيل  الخاصة لألداء املتميز يف  التحكيم 

خالل  احداثه  وتدور  خالد  حسام  للفنان  التمثيل  يف  متيز  وشهادة 

النصف الثاين من القرن التاسع عرش بسوريا يف عهد الوايل ناشد راشد 

تتصاعد  حيث  الله،  عبد  األرشاف  وكبري  الشام  مفتي  مع  وخالفه  باشا 

االحداث لتظهر خفايا النفوس والرغبات التى تتخفى بقناع األخالق .

العرض بطولة بطولة محمود عبداملعطي، جيهان رجب، محمد طرفاية، 

إضاءة  السواح،  دينا  الغمري،  أسامة  محمد،  مصطفى  خالد،  حسام 

محمد الغمري، موسيقى والحان محمد شحاتة، وديكور ومالبس شيامء 

عبدالعزيز، ومن إخراج سامح الحرضي

سمية أحمد

الثقافة لفرق قصور  الروح  تعلن عودة  اإلشارات  طقوس 

الصعيد ببوابة  االبداعية 

اإلبداعية وجوائز  أرض مصر  أكدت خصوبة  ابدأ حلمك   : الدايم  عبد 

الفعاليات  تكثيف  لبحث سبل  الفيوم  تلتقى محافظ  الثقافة  وزير 

الفيوم  ومحافظ  الثقافة  وزيرة 
اإلشارات طقوس  ويشهدان  حلمك  ابدأ  تدريبات  يتابعان 
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جمعية  الحرة،  للفرق  املرسحي  الصعيد  مهرجان  إدارة  أعلنت 

انتهاء املرحلة األوىل من فعاليات  أصدقاء أحمد بهاء الدين، عن 

املهرجان، بتصعيد 9 عروض،  حيث متت مشاهدة العروض التي 

تقدمت للمشاركة يف الدورة الرابعة للمهرجان، و تكونت  اللجنة 

من املخرج والناقد صالح فرغيل، املمثل واملخرج  املرسحي محمد 

عيل شندي، واملخرج املرسحي أسامة عبد الرءوف.

مع  بالتعاون  العام  هذا  املهرجان  من  الرابعة  الدورة  وتنطلق 

اسم  وتحمل  أسيوط،  ومحافظة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

الكاتب املرسحي الراحل “ ألفريد فرج “ ، تكرمًيا لجهوده يف إثراء 

املرسح  طورت  متفردة  برؤى  املتميزة  بأعامله  املرصي  املرسح 

وقضاياه .
بالمشاهدات  عرض   30

قال املخرج أسامة عبد الرءوف املدير الفني للمهرجان:  شاهدت 

اللجنة 30عرًضا يف الفرتة من 3 إىل 27 أغسطس  املايض من تسع 

من   تقدمت  حيث  متنوعة   لفرق  بالصعيد  مختلفة  محافظات 

محافظة سوهاج  عروض لفرق  “ خربشة “،  و” أندر جراوند “، 

و “ اثنني صعايدة “، ومن محافظة قنا تقدمت  للمشاركة عروض   

أناكوندا “، و” قوص “، و” حواديت “، و “ املصطبة “   “ فرق  

“، و “  أسنا   “ لفرقتي   ، ومن محافظة األقرص تقدمت عروض  

بكرة مرسح “ ، ومن محافظة البحر األحمر قدم  عرض لفرقة “ 

شباب سفاجا “ ، وعرض لفرقة “ كراكيب “ من الغردقة  وثالث  

محافظة  ومن   “ األحمر  البحر  إبداع   “ لفرقة  غارب  رأس  من 

أبناء صالح حامد  “ عرضها، وكذلك فرقة   “ الفيوم قدمت فرقة 

 “ فرقة  املنيا  مبحافظة  ملوي  ومن  صبايا،   “ وفرقة  كواليس”،   “

“، وفرقة  لفرقة  “ كواليس  تقديم عرضني  “، وتم  بارشا  بانوراما 

 “ فرقة  شاركت  الجديد  الوادي  محافظة  من  و   ،“ ستار   بالك   “

تياترو الوادي “ من الخارجة، ومن الداخلة فرقة “ الواحة “، ومن 

و”   ،“ فوزي  فوزي   “ فرقتي  للمشاركة  تقدمت  أسوان  محافظة 

مرايا “،ومن محافظة أسيوط شاركت فرقة “ املسحرايت “، وفرقة 

“ تفانني “، وفرقة  “ النور للمكفوفني، و فرقة “ فانتازيا “، وفرقة 

“ ويكبيديا “، وفرقة  “ ليىل، وفرقة  “ مؤسسة محاكاة “  .

أضاف:  و تم اختيار 9عروض من بينها للمشاركة باملهرجان وهي: 

مصطفى  إخراج  سوهاج  من  خربشة  “لفرقة  الطيب  اإلنسان   “

إبراهيم، وعرض” دائرة الهوامش  “ دراماتورج أندرو إسحق عن 

تأليف رشيف  الهوامش “  تأليف عيل عثامن و”  نيص “ دايرة “ 

أسيوط،  من  فانتازيا  لفرقة  صفوت  مارك  وإخراج  الدين  صالح 

وعرض “ طرح انفرادي “ إخراج محمد موىس لفرقة أناكوندا من 

الوادي  تياترو  لفرقة  رفقي  حسن  إخراج  الفرئان”  أوضة  و”  قنا، 

لفرقة  الباسط  العرايس “ إخراج أحمد عبد   “ الجديد  “ وعرض 

 “ بالرقصة دي   ويكبيديا من أسيوط، ويقدم عرض “ تسمحييل 

من  حواديت  لفرقة  الدايل  أحمد  إخراج  عثامن   سامح  تأليف 

بالبحر  إبداع  لفرقة  صالح   شاذيل  “إخراج  تغريبة   “ وعرض  قنا، 

عن  تبحث  شخصيات  ست   “ املرسحي  العرض  ويشارك  األحمر، 

رنده  إخراج  برانديللو  تأليف  حامد  صالح  أبناء  لفرقة   “ مؤلف 

إخراج   “ نوافذ  بال  غرفة   “ عرض  يشارك  كام  الالهوين،  رشيف 

محمد ربيع  لفرقة كواليس  من محافظة املنيا  .

أول  يعد  املرسحي  الصعيد   مهرجان  إن  إىل  الرءوف  عبد  وأشار 

مهرجان مرسحي مستقل وحر يقام يف أسيوط، وإنه يسعى  إىل 

من  للمبدعني  فرصة  وإعطاء  املرسحي  الفن  وإحياء  تجديد 

للمهرجان  ومتنى  واالحتكاك،   للقاء  الصعيد  محافظات  مختلف 

لدى  الوعي  بؤرة  يف  يصبح  حتى  الناجحة  الدورات  من  املزيد 

عىل  قادًرا  جديًدا  دولًيا  مهرجاًنا  ويصبح  مرص،  مرسحي  جميع 

استكامل مسرية املهرجان القومي والتجريبي .
جديد مسرحي  عالم 

كذلك أوضح عبد الرءوف أن  املهرجان  سيشهد إقامة الكثري من 

يحرضها  املرسحية   الندوات  من  مجموعة  عقد  منها  الفعاليات، 

الفني  املدير  متنى  و  العروض،  عقب  وأكادمييون  متخصصون 

العاصمة  محافظات  عىل  املرسحية  الحركة  تقترص  أال  للمهرجان 

واإلسكندرية وأن ينترش النشاط املرسحي يف كل محافظات مرص 

الفن  إحياء  عىل  جميًعا  نعمل  أن  الصعيد،و  محافظات  وخاصة 

مختلف  من  مرسحية  ثقافات  عىل  التعرف  ومحاولة  املرسحي 

الشباب  بني  املبارش  لالحتكاك  الفرصة  وإعطاء  املرصية  البيئات 

حامل شعلة الحلم نحو عامل مرسحي جديد .
لإلبداع داعمة  بيئة 

املهرجان  أن  املنفلوطي  شعبان  الفنان  املهرجان  مدير  وأوضح 

أسامة  وإرشاف  سلاموي،  محمد  الدكتور  الكاتب  برئاسة  يقام 

الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  رعاية  وتحت  الرءوف   عبد 

ومحافظة أسيوط، وأشار إىل أن مهرجان الصعيد املرسحي للفرق 

الدين  بهاء  أحمد  أصدقاء  جمعية   تتبناه  سنوي  نشاط  الحرة  

إثراء الحركة  إلقاء الضوء عىل ثقافة الجنوب والعمل عىل  بهدف 

داعمة  بيئة  خلق  إىل  باإلضافة  الصعيد  يف  والثقافية  املرسحية 

أبناء  املرسح من  الواعدة يف  املواهب  اكتشاف  لإلبداع فضاًل عن 

الصعيد .

همت مصطفى

عروض   9
بأسيوط الحرة  للفرق  المسرحي  الصعيد  بمهرجان 
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الفنون »املرسح«  رحلة عمرها أكرث من 40 عاماً يف محراب أبو 

الكاتب واملخرج األمرييك »يل بروير« فعرف كشاعر ومنتًج عاش 

الثقافات،  من  العديد  عىل  تعرف  العامل  أنحاء  جميع  يف  رحالة 

متيز بأسلوبه الفريد والذي مزج من خالله جميع عنارص الفنون 

املليئة باألرسار واملفاجآت يحيك »يل  الرحلة  البرصية، وعن تلك 

الرحلة زوجته »مود ميتشيل« وهي ممثلة  بروير« ورفيقة تلك 

ومخرجة وعضو بفرقة مايو ماينز وأستاذ مرسح.

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  برنامج  املحارضة ضمن  وتقام 

القامات  استضافة  يف   26 الـ  دورته  يف  واملعارص  التجريبي 

مع  املرسحية  وخرباتهم  تجاربهم  لتقديم  العاملية  املرسحية 

ومنهم  فكرية،  لقاءات   5 تتضمن  والتي  املهرجان  يف  املشاركني 

املخرج والكتاب املرسحي الكبري »يل بروير« أحد مكرمي الدورة 

يف إطار االحتفاء بالواليات املتحدة ضيف رشف املهرجان. 

وقدمت املحارضة الدكتورة دينا أمني املدير التنفيذي للمهرجان 

والتي عربت عن سعادتها بتقديم املخرج األسطورة »يل بروير« 

حيث قالت : »أنا سعيدة بتقدميي ألسطورة من أساطري املرسح 

األمرييك املخرج الكبري والكاتب يل بروير ».

يل  للمخرج  الذاتية  السرية  عن  مخترص  بتقديم  أمني  وتابعت 

وهو  ومنتج،  شاعر،  مخرج،  كاتب،  هو  قالت  حيث  بروير 

فمنذ  للمرسح،  ماينز«  »مابو  لرشكة  واملؤسس  الفني  املدير 

بداية ظهور بروير يف نيويورك عام 1970، كان بروير يف طليعة 

من  والتقنيات  التخصصات  مزج  خالل  ومن  األمرييك،  املرسح 

من  فريًدا  نوًعا  ابتكر  حيث  واسع،  نطاق  عىل  مختلفة  ثقافات 

الصوتية  واملكونات  البرصية،  الفنون  عنارص  فيه  متتزج  األداء 

واملوسيقية، والرقص يف شكل متناسق وجديد.

»تنيىس  لـ  الرغبة  اسمها  عربة  أعامله  أهم  :«من  أمني  وتابعت 

La Comédie- فرانسيز  للكوميدى  أخرجها  التى  ويليامز« 

عىل  وحصل  إلبسن،  الدمية«  »بيت  ومرسحية   .  Française

وجائزة  متميز،  وإخراج  مرسحية  ألفضل   OBIE أويب  جائزة 

 The Theatre وجائزة  املستدام  لإلنجاز  هريالد  أدنربة 

وتم  حياته؛  مدى  عىل  النجازاته   Communications Group

ترشيحه لجوائز بوليتزر وتوين وإميي وجرامي، و هو أيضا كاتب 

مفهوم  تعريف  ككاتب  انتاجه  ىف  ُيعيد  حيث  اإلنتاج؛  غزير 

الشخصية واستخدام السرية الذاتية بصوت أمرييك متميز«. 

وهي   « ميتشيل  »موت  أيضاً  لكم  أقدم  أن  أيضا  اسمحوىل 

أحد  وهي  بوير«  »يل  الكاتب  مع  والحياة  اإلبداع  يف  مشاركة 

ودراماتورج  ومعدة  وكاتبة  وممثلة  ماينز،  مابو  فرقة  أعضاء 

وأستاذة مرسح« 

وأشارت أمني إىل أن »مود ميتشيل« قد قامت بأداء احد االدوار 

ماينز،  مابو  فرقة  إنتاج  من  الدمية  بيت  مرسحية  يف  املميزة 

العرض،  بهذا  العامل  جابوا  وقد   ،2011 وحتى   2003 عام  منذ 

الكوميدي  أول عمل  ملرسح  بالعمل كدراماتورج يف  قامت  كام 

يف مرشوع  عملت  كام  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  فرانسيز 

الواليات املتحدة وحالياً هي تعمل  الكره يف  مهم يناقش قضايا 

»يل  إخراج  من  »ميديا«  مرسحية  يف  األسايس  الدور  تقديم  يف 

بروير« . 

عمل  يف  املهرجان  عىل  للقامئني  الشكر  بتقديم  بروير  يل  وبدء 

من  فقط،  محارضة  ليس  تكون  أن  متني  والتي  الندوة،  هذه 

أستاذ لتلميذ وإمنا تكون املحارضة قامئة عىل املناقشة والتفاعل. 

واملمثل هي عالقة  املخرج  بني  العالقة  :«ان  قائاًل  بروير  وتابع   

وهو  االثنني  بني  التعاون  هو  العالقة  هذه  مفتاح  وان  معقدة 

الذي نبحث عنه يف جميع االنتجات املرسحية، فيجب ان تكون 

ومرؤوس  رئيس  عىل  قامئة  ليست  واملمثل  املخرج  بني  العالقة 

او  جميعاً  لصبحنا  الشاكلة  تلك  عىل  الوضع  سار  وإذا  عبد،  او 

وتجعله  املرسح  تحمي  املناقىش  ألن  آليني،  إىل  جميعاً  تحولنا 

بعضهم  ومشاركتهم  الناس  احرتام  هو  هنا  واملفتاح  حيًّا،  يشء 

البعض، فاملخرج يأخذ املمثل مبفاهيمه، ألنه يكون لديه األفكار 

الرئيسية  للعرض املرسحي، لذلك  يجب أن يكون املمثل مشاركاً 

بأن  نتحدث عن كيفية جعل املرسح  العملية، ألننا هنا  تلك  يف 

يكون مميزًا، وسحري ». 

مشرياً إىل أن املخرج يكون لديه فكرة ويعمل يكون لديه فكرة 

ويعمل عىل تحقيقها من خالل استخدام األدوات ومن اهم تلك 

األدوات هي املمثل حيث أنه ال يقل أهمية عن الفكرة ولكنها 

يساعد بشكل كبري يف تحقيقها، ولذا يجب أن تكون هناك عالقة  

ثقة متبادلة بني املخرج واملمثل حتى يتحقق العرض، حيث قال 

:« أن ما أحاول ان أقوله هنا أن العالقة بني املخرج واملمثل هي 

ساحة  يف  لسنا  فنحن  األعزار  من  سلسلة  وليست  رشاكة  عالقة 

بالقدر،  العرض املرسحي هو االعرتاف  حرب، وأن ما نحتاجه يف 

حيث أنه عىل املمثل أن يقرر أن يفعل وان يعرتف بقدرته وما 

بأن  جيًدا  يعي  أن  ويجب  به،  ويشعر  ويالحظة  خالله  من  مير 

هناك لغة أخرى تخرج من داخله«. 

مستكماًل :« أن عملية اإلنتاج املرسحي تقع يف دائرة »الكالشيه« 

أو إلقاء الخطب الفارغة، وإمنا يجب أن يكون صورة معربة عن 

الحياة نفسها« . 

تطوير  عىل  عمل  بروير«  »يل  ان  إىل  ميتشيل«  »مود  أكد  فيام 

باع طويل  له  التقنية اإلخراجية عرب سنوات طويلة، فهو مخرج 

فيلم  بعمل  قام  كام  عاماً،   40 من  ألكرث  املرسحي  اإلخراج  يف 

الذي يصور  به »يل« وهو  يقوم  وثائقي فرنيس رصد خالله عامًّ 

الفيلم يحيك عن حلمه ووحياته، وكيف  العملية، كام ان  حياته 

كان يريد أن يكون، وان يصبح عىل ما هو عليه اآلن«. 

ويرسد يل من خالل الفيلم الوثائقي الذي تم عرضة خالل اللقاء 

مجال  يف  للعاملني  األساي  الهدف  أن   »: يقول  حيث  الفكري 

املرسح هو أن تحلم أواًل وعليك أن تعمل من أجل تحقيق هذا 

للتحققن  قابلة  االحالم  هذه  تكون  األحيان  أغلب  ويف  الحلم، 

وهنا يجب عىل املمثل يجب أن يتعامل مع ما ندعي بانه يعرفة 

أو يبحث عنه، وهنا نجد ان الجمهور يتعامل مع ما نقدمه عىل 

جاهزون  وأنهم  بالراحة،  يشعرون  اللحظة  تلك  ويف  حقيقة  أنه 

الستقبال أي يشء«.

وعن أفضل يشء يفضله يف املمثل او يبحق عنه يف املمثل الذي 

الذين  املمثلني  أعشق  أنني  أعتقد   »: قائاًل  أوضح  معه  يتعامل 

ال يتوقفون عن اكتشاف أنفسهم، ألنهم يأخذو خطوات، حيث 

أنني أشعر ان املمثلني  املتميزين هم من يشعرون بالهواء من 

حولهم، وأن هذا اإلكسري الجميل الذي بداخلهم، وماذا ميكن أن 

الفنون..  أبو  محراب  في  والعمل  الحب  من  رحلة  في 

اإلبداعية  أعماله  أسرار  يروى  بروير«  »لي   

المسرحي  المخرج والكاتب  لقاء فكري مع   .. ألول مرة 

المخرج والممثل عالقة  بني  العالقة   : بروير  لي 

بروير« في مصر  األمريكي »لي 

المعقدة  الُسلطة«  معقدة »عالقة 
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يفعل بهم، لذا أشعر براحة مع املمثلني الذين يعرفون أنفسهم 

من  خالية  نفًسا  يحمل  الذي  هو  الحقيقي  املمثل  ألن  جيًدا، 

يبدعون  املرسح  خشبة  عىل  يقفون  فعندما  والكراهية،  الحقد 

الدور  يؤدي  أن  غريه  ألحد  ميكن  وال  ومميزاً،  شخصياً  ابداعاً 

ونفسه  املمثل  بني  هناك  يكون  أن  يجب  حيث  براعته،  بنفس 

حياة  صنع  عىل  القدرة  لديه  يكون  وان  الحياة،  يف  مساحة 

مختلفة يف املرسح، ففن املرسح هو فن الحيك، فإذا كان املمثل 

يحيك قصة لشخص آخر يجب أن يكون لديه وجهة نظر يف هذا 

الحيك. 

يذهب  ال  أنه  إىل  »بروير«  أضوح  للمثلني  اختياره  كيفية  وعن 

من  هناك  انه  حيث  األدوار  اختيار  يف  التقليدية  الطريقه  إىل 

للشكل واألداء الصويت، ولكنني اختار  يقوم باختيار املمثل وفقاً 

ما يكون  املمثلني يف بعض األحيان وفقا لحديث الشخيص، فدامئاً 

األحيان  بعض  ويف  االختيار،  يف  األساس  هو  وانضباعي  حدىث 

وفقاً  الدرامية  الشخصيات  تخليق  وتم  ممثلني  باختيار  قمت 

من  املقاومة  بعض  اجد  كنت  االحيان  بعض  ويف  المكانياتهم، 

بعض األشخاص يف طريقه اندماجهم مع املجموعة، حيث أنهم 

املنفردة سبباً  الجامعي، وتكون شخصياتهم  بالحس  يتمتعون  ال 

يكونوا  أن  أو  الجامعي  العمل  فكرة  لرفضهم  العمل،  تعطيل  يف 

جزء من القوقة، وتكون وقتها املهمة شاقة للغاية » . 

توزان  عىل  الحفاظ  هي  األساسية  املخرج  مهمة  ان  إىل  مشرياً 

برصية  صورة  لصنع  وذلك  املرسحي،  العرض  بداخل  العنارص 

ثابتة،  تكون  أن  يجب  ال  الفنية  االعامل  ان  اعتقد  وأنا  جيدة، 

طويلة  ألعوام  تستمر  مرسحية  اعامل  هناك  أن  نجد  ولهذا 

العرض  وفنانني  الجمهور   بني  حقيقي  تفاعل  لوجود  وذلك 

التي  العروض  يف  بالتجديد  نقوم  األحيان  بعض  ففي  املرسحي، 

فصول  ثالثة  من  االعامل  احد  بتغيري  قمت  أنني  وأتذكر  تقدم، 

قمنا  كام  املرسحية،  بالجولة  القيام  من  نتمكن  حتى  فصلني  إىل 

بالتغيري يف األداء نظراً لضيق الوقت الذي كان مخصص للربوفات 

فاحياًنا كنا نقوم بعمل الربوفات يف الصباح ونعرض يف املساء« . 

عندما  أنه  »مود«  أوضحت  أخرجها  التي  العروض  أصعب  وعن 

نتعامل مع نص قديم مثل أعامل سوفوكليس مرسحية »اوديب« 

امام  حول  أنفسنا  فوجندنا  اإلغريقية،  للحضارة  تعود  والتي 

عام  آالف   3 من  أكرث  عمرها  أفكار  سنقدم  كيف  هام  تساؤل 

فكرنا  ولهذا  الحايل،  الوقت  يف  بأفكارنا  معها  نتعامل  ان  وعلينا 

عندما  الفكرة جاءيت  وان هذه  الكنائس  أحد  بداخل  تقدميها  يف 

كوملبيا  مرسح  يف  مرسحياً  عرضاً  وحرضت  لرتكيا  زيارة  يف  كنت 

والذي عرفت بعدها ان هذا املرسح كان كنيسة قبل أن يصبح 

ان  املسارح برتكيا، كام كانت هناك إشكالية أكرب وهي  أكرب  من 

بعض الكلامت التي كانت يف النص صعبة يف أن نقوم بصياغتها 

فالخدعة  للعمل،  املوسيقى  الحس  مع  تتوافق  حتى  وتطويعهاً 

هنا  هو الحفاظ عىل حقيقة العرض املرسحي وابقاءه حيًّا حيث 

يخرج العمل بالطريقة التي كتب بها النص«

أمر  االرتجال  عملية  ان   »: »يل«  أوضح  املرسحي  االرتجال  وعن 

هام يف املرسح وتعمل عىل إدخال طاقة جديدة وإعادة تخليق 

عملية  يف  هام  أمر  االرتجال  وأن  أخرى،  مرة  املرسحي  للعمل 

أن  االرتجال  يتم  عندما  أنه  مراعاة  ويجب  »الحقيقة«  تقديم 

او  دامئاً  نجد  أن  وعلينا  العروض،  ضمن  االرتجال  هذا  يكون 

نبحث عن أفكار جديدة وعنارص جديدة«. 

وعن معرفته بالثقافة العربية قال :« كنت أمتني أن اتعرف عىل 

املعلمني يف  أحد  أجد  أن  أو  أتعلمها  ان  العربية، وأمتنى  الثقافة 

جانبها  ومن  العريب«،  والثقافة  العريب،  الواقع  عن  إعطايئ صورة 

بالتجوال  ويقوم  ممتاز  قارئ  بروير«  »يل  »ان  »ميتشيل  قالت 

الهندية  الثقافة  عىل  كبري  بشكل  ومطلع  العام،  طوال  والسفر 

األخرية  السنوات  ويف  اإلفريقي،  املرسح  عن  الكثري  يعرف  وال 

السفر  بقدرتنا عىل  فنحن محظوظان  إىل سوريا شهرين،  نسافر 

أهىل  ان  قبل ذلك كام  انني زرت مرص  والقراءة، كام  والتجوال 

عاشوا يف مرص ملدة خمس سنوات يف فرتة الستينيات«ز 

إىل  خرجت  حتى  طوياًل  وقتاً  استغرقت  التي  اعامله  أكرث  وعن 

هي  تنفيذها  يف  صعوبة  االكرث  االعامل  ان   »: »يل«  يقول  النور 

اإلخراج  عملية  ان  ارى  ألننى  تأليفي،  من  تكون  التي  االعامل 

أن  يف  شديدة  صعوبة  وهناك  النص  تأليف  إعادة  عملية  هي 

يعيد اإلنسان إخراج ما قام بتأليفه، أو رؤيته، حيث أنني أعتقد 

عليك  يكون  احياناً  انه  الخاص،  سياقه  له  مرسحي  نص  كل  أن 

يف  معه  تتعامل  ما  مرة السيام  من  اكرث  معينة  نقطة  تراجع  أن 

الوقت الراهن .  

سمية أحمد 

الخاص لكل نص مسرحي سياقه 

ُيعلمين أجد من  أن  العربية.. وأتمىن  الثقافة  أتعرف على  بأن  الفرصة  لي  لم تسمح 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 30 سبتمبر 2019العدد 545 العدد 30631 سبتمبر 2019العدد 631

08]متابعات

ضمن  و  للثقافة،  األعىل  باملجلس  أيام،  خمسة  مدار  عىل 

فعاليات مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي واملعارص 

بيرتايكرسول،  األسرتايل  للمدرب  الدراماتورج   ورشة  أقيمت 

لربامج  التنفيذي  املدير  و  األداء  وفنون  املرسح  أستاذ 

بجامعة  العليا  الدراسات  مبركز  واألداء  املرسح  يف  الدكتوراه 

عاما،  أربعني  منذ  املرسح  مجال   ىف  يعمل  بنيويورك،  سيتي 

عن  كتاب  بتحضري  يقوم  اآلن  وهو  اسرتاليا  يف  مرسحا  أنشأ 

الدراماتورج. 

وخالل الورشة أشار بيرت ايكرسول إىل  أن مفهوم الدراماتورج 

أن  البعض  يذكر  حيث  آخر  إىل  مجتمع  من  يختلف 

يرى  فيام  العروض،  اختيار  يقوم مبهمة  من  الدراماتورج  هو 

البعض  اآلخر أنه كام  يف مرسح شكسبري هو من يقوم برشح 

وعمل األبحاث الخاصة بأعامل شكسبري،  وهناك أيضا أنه من 

يقوم بعمل تصميم املرسح. 

كام أشار املحارض إىل أن مفهوم الدراماتورج قديم يف الثقافة 

شقني  إىل  ينقسم  وهو   أرسطو،  كتابات  يف  ويوجد  الغربية 

دراما و تعني الفعل،  و بينام يعني الشق الثاين تأليف مرس

حي.                                                     

إىل  بلد  من  أيضا  تختلف  الدرماتورجي  وظائف  أن  أضاف  و 

كبرية،   سلطة  واألملاين  الفرنيس  املرسح  يف  تحتل  فهي  آخر، 

ومنها البحث عن تاريخ املرسحية التي تقدم وسياقها والشكل 

العرض  معنى  توضيح  الوظائف   تلك  تشمل  كام  املرسحي،  

سبيل  عىل  التوقيت،  هذا  يف  العمل  يقدم  وملاذا  املرسحي، 

ملاذا  الدراماتورجي  يوضح  لشكسبري  عمل  تقديم  عند  املثال 

يقدم هذا العمل ىف هذا التوقيت بالتحديد.                                         

الدراماتورج  يكون  أن  إليها  أشار  التي  الوظائف  من  كذلك   

خارج  عليه  املتعارف  الناقد  مبفهوم  ليس  ناقدا،  أو  مالحظا 

العملية  يتابع  اإلنتاج،  عملية  من  جزء  هو   إمنا  اإلنتاج، 

ويعطى مالحظاته.                   

وعن مراحل عمل  الدراما تورجى  قال هى ثالثة مراحل أولها  

لها  أساسية  مرحلة  وهي  املتحرك،  بالدراماتورجي  يعرف  ما 

عالقة بالتأليف وتطور الحبكة الدرامية وتسمى  دراماتورجي 

اإلنتاج وهى التي تسبق تقديم العرض املرسحي،                        

فرتة  يف  العرض  تقديم  بأسباب  فيتعلق  الثاين  املستوى  أما    

وانطباعات  شعور  مبراقبة   الثالث  املستوى  يتصل  فيام  ما، 

املشاهدين ومالحظة  تأثري  العرض عليهم.                                             

من  كل  عند  الدراماتورج  مفهوم  عن   املدرب  تحدث  كام 

كام   باربا  اوجينيو  وعند  بافيس  باتريس  الفرنيس  املرسحي 

باملرسح  لها  للدراماتورج ال عالقة  أخرى  مفاهيم  تحدث عن 

مثل الدراماتورج االجتامعي الذي يقوم بتنظيم الفعاليات أو 

املناسبات االجتامعية مثل الزواج والحفالت.                         

عمل  يف  اإلبداعية  املرحلة  عن   أيضا  ايكرسول  تحدث  

الدراماتورج   فيها يقوم  بتوصيل األفكار حتى تصبح نسيجا 

يف  املرسحية  البنية  اسامه  ما  وتناول  املرسحى،  العمل  يف 

األكرب  األثر  له  كان  عمل  أكرث  أن   إىل  مشريا  الغريب،  التاريخ 

يف هذه البنية هو كتاب أرسطو “ فن الشعر “ الذي  يحدد 

أساسيات البنية ىف الثقافة الغربية، مؤكدا أنه  شكل مفاهيم 

الرواية والسينام والتلفزيون،  وأنه  أول من أشار  الناس عن 

إىل فكرة الرتاجيديا .                                            

أرسطو  له   نظر  كام  الدرامي  البناء  عن  املحارض  تحدث   

واملكون من  البداية واملنتصف والنهاية، و عن رشوط تقديم 

حبكة  خالل  من  القصة  تقدم   أن  ومنها  جيد  بشكل  الدراما 

قرارات  و  وخلفيات،  دوافع  للشخصيات  تكون  وأن   درامية، 

العرض  وشكل  للشخصية،  األخالقية  التوجهات  عن  تعرب 

التي  والطريقة  التي ستقدم خالله  املوسيقى  ونوع  املرسحى، 

يقدم بها .مؤكدا أن   الدراما تورجى كناقد مالحظ عليه ربط 

جميع العوامل السابقة و التعديل عليها.                                  

أهمية  للنص  كان  القديم  اليونان  يف  أن  أيكرسول  بيرت  وقال 

التنافس كان  بالعنارص املرسحية األخرى، و أن  قصوى مقارنة 

بتقسيم  الورشة  من  األول  اليوم  واختتم  الكتاب  بني  شديدا 

والتجرييب  بالمعاصر  الدراماتورج  ورشة  في 

أخرى  مفاهيم  هناك  إيكرسول:  بيرت  األسرتالي 
بالمسرح عالقة  لها  ليس  للدراماتورج 

الزواج  االجتماعية مثل  المناسبات  تنظيم 
للدراماتورج!  نعرفها  والحفالت مهام ال 
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املتدربني إىل مجموعات  وطلب منها أن تفكر وتطرح األسئلة  

واملخرج  الفنان  منظور  من  تراجيديا  كلمة  معنى  حول  

واملؤلف. 
الثاني                         اليوم 

تحمل  التي  املختلفة  قصصهم  و  أفكارهم  املتدربني  عرض 

مفهوم  املحارض  تناول  و  الرتاجيديا  ملفهوم  مختلفة  أشكاال 

الدراماتورجي  عن  يختلف  الذي  الحديث  الدراماتورجي 

الكالسييك 

وسيطرتها  االجتامعي  التواصل  مواقع  تأثري  إىل  شار  أ  كام 

تقليدي،   غري  بشكل  تسري  أصبحت  الناس  حياة  أن  موضحا 

ومن ثم  فالدراماتورجي الحديث مل يعد يتناول حبكته بشكل 

الدراماتورج  ماريان فان هوفن عرفت  أن   متسلسل، اضاف 

أنها  موضحا  متصلة،   كشبكة  الحديث  الدراماتورج  مفهوم 

أن    إىل  أيضا  أشار  والتسعينات،   الثامنينات  فرتة  يف  اشتهرت 

الدراماتورجية الحديثة ال تتخيل أيضا عن مفهوم الدراماتورج 

التقليدية،  وإمنا متزج بينهام 

وقارن  بني الدراماتورج الحديثة والقدمية حيث تهتم األخرية  

بالتسلسل لإلحداث، بداية ووسط ونهاية                                      

فيام ال تعطي الحديثة نهاية إمنا  تسري يف دائرة،  هي املرسح  

ما  بني  فاصل  يوجد  وال  أحداثا  ميثل  حولها  يحدث  وما  ذاته، 

يحدث عىل خشبة املرسح والجمهور،                           

أما الدراماتورج الكالسيكية أو التقليدية فاملرسح لديها  ميثل 

أن  ترى  التي  الحديثة  بخالف   الواقع  يف  يحدث  ملا  انعكاسا 

وتحدث   . نفسه  الواقع  هو  ولكنه  انعكاسا،  ليس  املرسح 

املدرب  عن  تجربة رشكة “باك تو باك” مشريا إىل أنها رشكة 

و  دولة   40 من  أكرث  يف  عروضا  وقدمت  العامل  يف  مشهورة 

املكان  مفهوم  غريت  وأنها  التقليدي،   املرسح  فكرة  تخالف 

مفهوم  اختالف  إىل  باإلضافة  والجمهور،  باملرسح  الخاص 

والجمهور،   املمثلني  بني  فاصل  هناك  يصبح  فلم  التمثيل،  

ايجاد  ملحاولة  املتفرج   تدفع   تساؤالت  خلق  إىل  باإلضافة 

حلول لها . 
الثالث اليوم 

 يف اليوم الثالث تحدث املحارض عن  مفهوم امليديا الحديثة 

واملرسح،  البرصية  امليديا  بني  والعالقة  الدراماتورجي،  لدى 

الحديثة  التكنولوجيا  يطبق  مختلف  مبرسح  للخروج  وذلك 

امليديا  بيرت عالقة  تناول  و  والهيلوجرام،  بروجكشن  كالفيديو 

بني  والعالقة  حديثة  تقنيات  عيل  األخري  واعتامد  باملرسح 

العامل البرصي واملمثل وكيفية توظيفه يف املرسح والتي متثل 

أداة هامة يف املرسح املعارص.                                                          

إنتاج  تعيد  التي  و  بالطبيعة،  اإلنسان  كام تحدث عن عالقة 

العوامل  عىل  الرتكيز  وكذلك   إليه،   الحاجة  دون  نفسها 

التعامل معه  كجزء من  البرصية أكرث من املمثل الذي  يتم 

العملية املرسحية.                      

الثامنينات  فرتة  عن  اختلف  الذي  الجمهور  عن  تحدث  كام 

العروض  استقبال  يف  تغريت  التي  ونظرته   والتسعينيات 

من  يتجزأ  ال  جزءا  التكنولوجيا  أصبحت  وقد  املرسحية، 

عرض  من  مقاطع  عدة  املتدربني  وشاهد  اليومية،  تعامالته 

تقنيات  عدة  فيه   استخدمت  عاما   25 منذ  قدم  مرسحي 

التقنيات  الستخدام  بداية  العرض  هذا  كان  و  حديثة،  

الحديثة . وتخلل الورشة تطبيق عميل، فتم تقسيم املتدربني 

التي  والتأثريات  إنطباعتها  عن  تحدثت   مجموعات  إىل 

حدثت لها عند مشاهدة املقاطع املرسحية الت وظفت فيها 

التكنولوجيا الحديثة، ومن بني ماتم عرضه                                             

خالل الورشة فيلم “سايونارا”        ‘ 

اإلنسان  عالقة  عن  وهو  اويزاوا”  “هيداتا  الياباين  للكاتب 

العادي باإلنسان اآليل،  و قام املتدربني بعمل مرسحية قصرية 

كل  يستخدمها  التي  للغة   وتصورهم   العالقة  هذه  حول 

منهام يف التعامل .
الرابع  اليوم   

املرسحي،  العرض  يف  والزمان  املكان   أهمية   إىل  بيرت  أشار 

ورضورة أن  يكون هناك سيطرة وتحكم يف الوقت سواء من 

طرف املخرج أو املمثل أو مصمم الراقصات، مؤكدا أن  البناء 

الدرامي واملوسيقى لهام عالقة بالوقت.                          

واملكان  الزمان  بأهمية  عرفته   عن  متدرب  كل  تحدث  وقد 

االيطايل  للكاتب  تجربة  املدرب  تناول  كام   بهام،   وشعوره 

روميو كاستلجوي تتصل  بفكرة املكان،                               

كام تحدث عن مفهوم املكان لدى كل من مرص واسرتاليا وما 

يحدثه من تأثري عىل الفرد والجامعات،  مؤكدا أن  املساحة 

التي  لها تأثري ثقايف عىل األفراد،  كاملساحة الصحراوية مثال  

معيشتهم،   طريقة  وعىل  كبري  بشكل  األفراد  حياة  عىل  تؤثر 

من  للمكان  الثقايف  التأثري  فكرة   مبناقشة  املتدربني  وقام 

خالل تجاربهم، و أوضح بيرت كيف ميكن  ربط املكان وتأثريه 

حول  أسئلة  عدة   املدرب  طرح  كام  باملرسح،  االجتامعي 

املكان وأهميته منها مثال :                                       

الذي  املكان  حدود  هي  وما  اشعر  ومباذا  هنا  أجلس  ملاذا 

نجلس به.                                        

و قام بعرض تجربة مرسحية لفنان أفريقي يدعى  يل كارجو 

إىل   مشريا  األفراد،   عىل  املكان  تأثري  توضح   لتجربة  كمثال  

ومنها  فكرته  لتوضيح  مختلفة  بأدوات  تعامل  املخرج  أن  

عىل   سؤاال  طرح  ثم  به.  نشأ  الذي  املكان  ليوضح  الرقص 

املتدربني وهو:  كيف نستطيع من خالل تقديم عمل فني أن 

نوضح املكان الذي  أىت  منه كل متدرب؟                         

كام  رضب بيرت بعض األمثلة عن ارتباط الثقافة بالوقت.                                     

نظريات  بتطبيق  املتدربني  قام  واألخري  الخامس  اليوم  ويف  

الدراماتورج الحديثة من خالل تقديم عمل مرسحي                                                        

رنا رأفت



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 30 سبتمبر 2019العدد 545 العدد 30631 سبتمبر 2019العدد 631
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الـــمـــخـــرج   عــــكــــف  كــــبــــرييــــن  وشــــغــــف  بــــحــــمــــاس 
تــــجــــربــــتــــه  عــــــلــــــى  عــــفــــيــــفــــي  عـــــــمـــــــرو  الــــــــشــــــــاب 
تحت  مــثــقــوب  حـــــذاء   « األخــــــرية  الــمــســرحــيــة 
في  الــثــانــيــة  خــطــوتــه  تــعــد  والــــي   « الــمــطــر 
فريق  مع  كثرًيا  جاهد  اإلخراجية..   مسريته 
األولــــــى  لـــلـــمـــرة  لـــيـــقـــدمـــهـــا  مـــخـــلـــص  و  جــــــاد 
يــعــده  الــــــذي  الـــجـــامـــعـــي  الـــمـــســـرح  لــجــمــهــور 
ثــانــيــة   الــتــجــربــة  قــــدم  ثـــم  الــحــقــيــقــيــة،  الـــجـــائـــزة 
دورتـــــه  فــــي  الـــقـــومـــي  الـــمـــســـرح  بـــمـــهـــرجـــان 
مــــطــــاوع  كـــــــرم  الــــفــــنــــان  دورة   « األخــــــــــــرية  
بــمــســابــقــة  عـــــرض  أفـــضـــل  جــــائــــزة  فــحــصــد   ،«
والعديد  مناصفة،  مــخــرج  وأفــضــل  الشباب 
لنا  فكان  بالمهرجان،   األولـــى  الــمــراكــز  مــن 

اللقاء  هذا  معه 
حوار : همت مصطفى

»  تأليف محمد صبحي، وإخراج أرشف عبد الله  .

أه��م  وم����ا  ك���م���خ���رج،  ال��م��س��رح��ي��ة  ب��ت��ج��ارب��ك  ع��رف��ن��ا   -
العروض؟ هذه  حصدتها  اليت   الجوائز 

» بانجيا » كان بدايتي يف اإلخراج، و قدمته  ألول مرة يف املهرجان 

الثاين ألفضل عرض وأفضل مخرج،  املركز  بالجامعة، وحصد   الذايت 

إقبااًل  ونال  األمريكية،  بالجامعة  الفليك  ذلك مبرسح  بعد  ُقدم  كام 

تحت  مثقوب  »حذاء  فهي  الثانية  تجربتي  أما  حينذاك،  جامهرييا 

باملهرجان  الشباب  مسابقة  جوائز  من  العديد  حصد  وقد   « املطر 

القومي هي  جائزة أفضل دور ثاٍن نساء لغادة كامل  عن  دورها 

عن  خطاب  مصطفى  رجال  أول  دور  أفضل  وجائزة     « املغنية   «

دوره » سامسا »وجائزة أفضل مؤلف لنص مرسحي ُمعد عن جنس 

أديب آخر ملحمد السوري مستوحى عن رواية املسخ  لفرانتس كافكا 

مناصفة  إخراج  أفضل  وجائزة  أندرسن،  لروي  اإلنسانية  وثالثية 

وتوج بجائزة أفضل عرض مرسحي باملسابقة.

دف��ع��ك  ال�������ذي  وم�����ا  ال�����ع�����رض..  ه�����ذا  ع����ن  ح���دث���ن���ا 
أدبي؟  عمل  عن  نص  لتقديم 

تحديات،  من  يواجهه  وما  املعارص،  اإلنسان  هوية  يناقش  العرض 

ال��ف��ن��ون  أب����و  ل��ع��ال��م  ول���وج���ك  ب���داي���ة  ع���ن  ح��دث��ن��ا   -
؟  المسرحي  لإلخراج  اتجهت   وكيف  

اشرتكت  شمس   عني  لجامعة  الهندسة  بكلية  طالًبا  كنت  عندما 

العروض  من  لعدد  ممثال  الطريق  بدأت  وهناك   التمثيل  بفريق 

الكلية،  بفريق   « بانجيا   « عرض  أول  كمخرج  قدمت  وبعدها 

واستمريت ممثال ومخرجا حتى تخرجت، ثم قمت  مع  مجموعة 

تيمناً   « بانجيا   « وأسميناها  الخاصة  فرقتنا  بتكوين  زماليئ  من 

من  وإعجاًبا  نجاًحا  ونال  قبل،  من  مًعا  قدمناه  الذي  بالعرض 

 « املرسحي  العرض  تجربة  إخراج  عىل  أقدمت  ذلك  بعد  الجمهور، 

الكبري،  الجامعة  الكلية مبهرجان  لفريق  املطر«  حذاء مثقوب تحت 

وحصد العديد من الجوائز، ومن ثم تقدمنا للمشاركة به يف مهرجان 

املرسح القومي .

المسرحية؟  مسريتك   خطوات  عن  ماذا   -
رايــات  آخــر   « بها  شاركت   التي  العروض  أهــم  كانت  كممثل 

 « اللعبة   و»نهاية  سعيد،  مصطفى  وإخــراج  تأليف  األندلس«  

و»هانيبال”   مصطفى،  يوسف  وإخــراج  بيكيت  صمويل  تأليف 

تاليف  الحضيض»   و»  جرب،  محمد  وإخراج  جامل،  محمود  تأليف 

قد   هذي  عروض  واألربعة  حسن،  محمد  إخراج  جوريك  مكسيم 

الدورات  يف  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  مبسابقة  شاركت 

أما عن  السابقة، وأعدهم تجارب مهمة كثريًا يف مسرييت املرسحية، 

التي شاركت فيها كممثل  هو  » ٢ط نق  » تأليف  آخر العروض 

وإخراج محمد عادل، كام شاركت يف  » اآلن يغنون ثانية » تأليف 

ماكس فريش إخراج كريم جعفر، وعرض » النقطة الزرقاء الباهتة 

باملجتمع  اإلنسان   عالقة  وعىل  الهوية،  هذه  عىل  التطور  وأثر 

غري  بيشء  يأبه  ال  رأساميل  مجتمع  يف  الدامئة  معاناته  و  والطبيعة، 

ما  وهو  األفــراد،  بني  التواصل  انعدام  يناقش   كام  اإلنتاج،  عجلة 

هذا  كان  اإلنسان،  منها  يعاين  التي  الكآبة  تزيد  التي  للعزلة  يؤدي 

أننا  أشعر  التي  املعاناة  فكرة  ليبلور  للنص،   اختياري  سبب  هو 

جميًعا  نعيشها حاليا  وأنا واحد ممن يشعرون بها  بصورة  كبرية،  

فوددت أن أعرب عن ما أحمله من شعور  يف شكل فني، واختياري  

لها  تكون   أن   البد  كان  الفكرة  أن   رأيت  ألين  الجديد  للتأليف 

حضور قوي  بنص ُمجهز لها خصيًصا، وكانت رواية كافكا هي أكرث 

إضافة  كبري  بشكٍل  املعاناة  هذه  يصف   أن  عىل  قادًرا  وجدته   ما 

بداخل  الحقيقي  الفراغ  تتناول  صور  التي  أندرسن  أفالم   لسلسلة 

اإلنسان املعارص .

تقديم  عن  المخرجني  شباب  من  العديد  يعزف   -
ع��ن  ل��ل��ت��أل��ي��ف  إم�����ا  وي����ل����ج����أون  ال���م���ح���ل���ي���ة،  ال���ن���ص���وص 
ال���ن���ص���وص  أو  ال����غ����رب����ي  األدب  م�����ن  م�����وض�����وع�����ات 

ذلك؟   ترى  كيف  العالمية 
يف  قدمية،  نظر  وجهة  تعكس  القدمية  املرصية  النصوص  أن  أرى 

القومي  في  وإخراج  عرض  أفضل  بجائزة  فوزه  بعد 

لكونها  جدا  مهمة  الجائزة  عفيفي:  عمرو 
مصر  في  مسرحي  حدث  أهم  من 

أعمال  دائًما وتقديم  لتطوير مهاراتي  أسعى 
تعرب عين  وعن مجتمعي
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عدد  يف  كبرية  نــدرة  نعاين  األخــرية  باآلونة  ونحن  املــايض،  الزمن 

املؤلفني الجدد، وهذه أزمة ملحوظة  مام قد يدفع  املخرج لتقديم 

نص أجنبي ألنه يجد أن النصوص الغربية  غنية باألفكار  اإلنسانية. 

خاللها  من  قدمت  ال��يت  اإلخراجية  المدرسة  ما   -
تربزها  أن  أردت  الىت  رؤيتك  و  المسرحي  عرضك 

النص؟  خالل  من 
العرض ينتمي إىل حد كبرٍي إىل الرسيالية والرمزية  وأكرث ما متنيت 

 : أنفسنا  نسأل  كبرٍي وملح  ألن  احتياج   أننا يف  وإبرازه هو  طرحه 

من نحن يف وسط هذا العامل ؟

بعد  شعورك  وما  بالجائزة؟  الفوز  توقعت  هل   -
؟  األولى  المراكز  حصد 

حرضوا  ممن  النقاد  آراء  كانت  بينام  الحقيقة؛  يف  الفوز  أتوقع  مل 

الحظنا  كام  واضح،  بشكل  العرض  بعد  إيجابية  استثناء  بال  العرض 

وهذا  بالعرض،  منه  وسعادة  الجمهور  قبل   من  وكبريًا  قوًيا  تفاعاًل 

ما جعلني أشعر أين حصلت عىل  الجائزة حينذاك  بتحية وإشادة 

النقاد والجمهور مًعا، وعندما توج كل هذا النجاح بالجوائز من قبل 

لجنة التحكيم  شعرت أن هذا أمر عظيم ومبهج جًدا  لنا  .

ال��م��ش��ارك��ة  أن��ه��ا  خ��اص��ة  ال��ج��ائ��زة  ل���ك  م��ث��ل��ت  م����اذا   -
؟ كمخرج  بالقومي  لك  األولى 

مرسحي  حدث  أهم  لكونه  جًدا  مهمة  القومي  املهرجان  جائزة   

وخاصة  مهم،  يشء  التنافس  بالعام،  املميزة  العروض  ويضم  مبرص 

عند الحصول عىل  جائزة، إضافة إىل أن هذه أول تجربة إخراج يل  

باملهرجان لذا أعده نجاحا كبريا ال تكفيه الكلامت، كام أعد أن نتائج 

الجيدة  ومتابعتهم  التحكيم  لجنة  نزاهة  عن  تعرب  كلها  املهرجان 

املمكن  من  وكان  باملهرجان  يوم  بأول  العرض  قدمنا  ألننا  للعروض 

أن  ُينيس، لكنهم اتسموا بوعي كبري ويقظة تامة بكل العروض من 

أول يوم آلخر يوم  باملهرجان، ومبهنية عالية  وأمانة كبرية لها كل 

التقدير و االحرتام  . 
الجمهور. إقبال 

ل��ل��ف��ن��ان  ب���ال���ن���س���ب���ة  ال����ج����وائ����ز  أه���م���ي���ة  ت������رى  ك���ي���ف   -
؟  الشباب  وخاصة 

الفنان  الحقيقي يقدم  فنه، وال ينتظر غري الحصاد وهو املتمثل يف  

عليه، وحاول جاهًدا  العمل  ما عكف عىل  ليشاهد  الجمهور  إقبال 

؛  كبرية  أهمية  متثل  ال  الجوائز  بجمهوره،  تليق  بصورة  يقدمه  أن 

فالحلم  الكبري  للمرسحيني  أن تشاهد  عروضهم من  قبل جمهور 

بقوة  وتدفعه  الفنان،  حامس  تزيد  الجوائز  حصد  أن  غري  كبري،  

يصبح  أال  يجب  بينام   عليه  مقبل  هو  ملا  ودأب  بحب  يستمر  أن 

يقدم  أن  يسعى  مبا  الصلة   وثيقة  وجعلها  هدفه،  الجوائز  حصد 

يدفعه  للجوائز   الفنان  عدم حصول  أن  يحدث  فقد  جديد،   من  

أن يشعر  أو  الفن،  لقيمة  أن يسلك مسلك مضاد  أو  التقاعس،  إىل 

بنفسه  ثقته  يفقد   أن   هذا  به  يصل  وقد  ولفنه،  لشأنه  باحتقار 

وإبداعه وبفنه . 

منذ  بتجربتك  واجهتك  ال��يت  الصعوبات  أب���رز  م��ا   -
وك���ي���ف  ب����ال����ق����وم����ي   ال����م����ش����ارك����ة   وح������ىت  ال����ب����داي����ة 

تخطيتها؟ 
املرسحي  النهج  عىل  املمثلني  تدريب  هو  األهمية   بالغ  األمر  كان 

و  مغاير  بإيقاع  يتسم   العرض   أن   املفرتض  فمن  أنشده،   الذي 

وخاص  باهت  بأداء  يقدم  الدرامية،  للشخصيات  الحساسية  شديد 

وبارد وفق الرؤية اإلخراجية التي تبنيتها، وهذا كان  يتطلب توافر 

أن  إىل  إضافة  جيد،  عرض  لتقديم  األمثل   للتدريب  كبري  وقت 

يعطلنا  كان  مام  الوقت،  غالبية  ثابت  مكان  لها   يكن  مل  بروفاتنا 

بشكل كبري ويخلخل  االستقرار،  ومن العقبات األخرى عدم توافر 

ميزانية كافية دفع بنا أن نكمل اإلنتاج من نفقاتنا  الشخصية حتى 

العرض  قدم  املهرجان  لجدول  وتبعا   أمثل،  نحو  العرض عىل  نقدم 

مبرسح العرائس الذي اتسم بعدم جاهزيته بشكل كاف، فكان سببا 

لبذل جهٍد كبري جًدا  حتى  نحافظ عىل جودة العرض .

ت���ق���دي���م  ال�����ش�����ب�����اب  ال����م����خ����رج����ون  ي���س���ت���ط���ي���ع  ك����ي����ف   -
إن���ت���اج  ب���م���زان���ي���ة  ال���ف���ن���ي���ة  ب����ال����ج����ودة  ت���ت���م���ز   ع������روض 

قليلة؟ 
نحن يف احتياج كبري لفرص التدريب واالهتامم من قبل  مؤسسات 

الرصف  أوجه  توجه  أن  ونأمل  والثقافة مبرص،  بالفن  املعنية  الدولة 

إىل  إضافة  للشباب،   جادة   فنية  عمل  وورش  تدريبية  منح  إىل 

تدريبات  عمل  عىل  االتجاهات   كل  تعمل  وأن  العروض  إنتاج 

لهؤالء الشباب املوهوب حتى  يكتسبوا خربات تطور من موهبتهم  

لتزويدنا  احتياج  يف  أيضا  ونحن  ــام،   اإلم إىل  بإبداعهم  وتدفع  

بخربات حتى نواكب التقدم التقني، والتطور الفني مبجاالت اإلبداع  

بالعامل .

؟  المسرحية  أدواتك  لتطوير  تخطط  كيف   -
أحاول عن طريق متابعة التدريب والتعلم باستمرار وهذا ما أعمل 

املرسح  لفنون  ناس   مبدرسة  ومتدرب  طالب  فأنا  عليه،   جاهًدا 

الدفعة الجديدة الرابعة، و أعهدها  مدرسة مهمة يف التدريب عىل 

أمناط عديدة واتجاهات للمرسح  املعارص، منها املرسح والجسدي 

يحقق  ما  وهو  وأجانب،  مرصيني  مبدربني  والتفاعيل،  والفقري 

كبرية، كام  املستقلة  بصورة  الفرق  الفنية خاصة ألعضاء  االستزادة 

مهارايت   لتطوير  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  إىل  للتقدم  أستعد 

العاملي  املرسح  تجارب  بشغف  أطالع  و  ومخرج  كممثل  وخربايت 

املرسحية  الحركة  تطورات  ألعي  واملتابعة  باملشاهدة  املتعددة 

املحلية والعاملية  ملواكبة هذا التطور واالستفادة منه .

ب��ال��ح��رك��ة  ال��ج��ام��ع��ي  ال��م��س��رح  م��ك��ان��ة  ت����رى  ك��ي��ف   -
األخرية؟ الفرتة  في  المصرية   المسرحية 

كثريًا   ومتقدمة  واعية  املرصية  بالجامعات  املرسحية  الحركة   

من  الجامعي  املرسح  تجارب  تعد  و  والتطور،  بالتقدم  ومبرشة 

يتسم  ملا  وهذا   األخرية   اآلونة  يف  املرصي   املرسح  تيارات  أهم 

به  الشباب املشاركون يف تقديم هذه التجارب  من الطاقة الكبرية  

جاد  عمل  تقديم  يف  والبحث   خاصة،  واملرسح  بالفن  والشغف  

راقي، دون النظر لتحقيق أي نتائج غري إقبال الجمهور. 

الجامعي   ب��ال��م��س��رح  م��ش��ارك��ات��ك  أف���ادت���ك  ك��ي��ف   -
؟  شاب  كمخرج 

الجامعي املرصي و حصدت  أنا ولدت مرسحًيا بني شباب املرسح 

املرسح    .. القومي  باملهرجان  عرض  وأفضل  مخرج،  أفضل  جائزة 

الجامعي مهم وموجود وله كيانه ومكانته القوية باملرسح املرصي. 

ف��ي  ال���م���ص���ري���ة  ال��م��س��رح��ي��ة  ال���ح���رك���ة  ت�����رى  ك���ي���ف   -
األخرية؟   السنوات 

بطيء  وتطورها  فرتة،  منذ  ركود  تعاين   املرصية   املرسحية  الحركة 

جًدا،  غري أن شباب املرسح  يبذل قصارى جهده ليشارك يف تطور 

ودفع املرسح لألمام، فنحن جميعا نلحظ أن االهتامم بفن املرسح  

غري كبري من الدولة. 

وم��ا  ال��م��ه��رج��ان��ات؟  إق���ام���ة  أه��م��ي��ة  ت����رى  ك��ي��ف   -
المسرحية؟ الحركة  إثراء  في  دورها  

املهرجانات مهمة كثريًا ؛ فهي  تخلق أعراسا فنية مرسحية وتخلق 

أعامال  تقديم  عىل  يحفز  الذي  القوي   التنافس  من  جيدة   حالة 

فنية راقية.  

بالمهرجان؟ التسابق  نظام  في  رأيك  ما   -
حتى  التقسيم،  من  أفضل  واحــدة  مسابقة  يف  التسابق  أن  أرى 

نقلل الفرق بني عمل املحرتفني والهواة، وننأى عن  التمييز بينهم،  

لهذا  أر  رضورة  ذاته، ومل  الفن   بينهم هو  ما يجمع  أن  وللتأكيد 

؛  املشاركة  املرسحية  العروض  تصنيف  عىل  عمل  الذي  التقسيم 

فالتسابق يجب أن يكون للعمل نفسه من خالل املجال اإلبداعي 

والقيمة الفنية التي يحملها .

ال��م��ه��رج��ان  دورة  وس��ل��ب��ي��ات   م���م���زات  أه���م  م���ا   -
القومي؟ 

دورة  وتقديم  تنظيم  أجــل  من  املبذولة  للجهود  الشكر  كل 

الئحة  تغيري  عدم  هو  بالدورة  أمتناه  كنت  ما  وأهم  املهرجان، 

يف   وفقت  املهرجان  دورة  أن  وأرى  العروض،  تقسيم  و  املهرجان 

تقدميها لعدد  كبري من العروض، التي امتازت بتنوعها  وهذا مهم 

و يجب أن نحتفي به حيث  مكن الجمهور من مشاهدة عدد كبري 

من العروض والتيارات املرسحية املتنوعة.

؟ لجمهورك  تقدم  أن  تنوي  ماذا   -
عني،  تعرب  صادقة  أعامل  أقدم  وأن  دامئًا  مهارايت  لتطوير  أسعى 

التي  القضايا  وأهم  واإلنسانية،  العامل  عن  وكذلك  مجتمعي  وعن 

أحوال  هي  بصدق  عرويض  خالل  من  تقدميها  وأمتنى  تشغلني 

الدائم من  تأكيد سعيه  وبالعامل  موضًحا  باآلخر  اإلنسان، وعالقته 

عرويض   كل  أقدم  أن  أمتنى  وكام  املطلقة،  اإلنسانية  إنصاف  أجل 

يف هذا الصدد  بسبل  جديدة، وصادقة للنهاية، مضيًفا للمشاهد 

والحركة املرسحية كل جديد .  

للمسرح؟ وطموحاتك   أمنياتك  وماهي 
مبفهوم  القادمة   بالسنني  وبالعامل  ببالدنا  املرسح  أجد   أن  أأمل 

وأن  الجميع،  وتجارب  بتجاريب  الجمهور  عند  ومغاير  مختلف 

يزدهر مرسحنا  من قبل مبدعيه، وصناعه،  وأن يصل أبو الفنون 

والثقافية ويعيل من  الفنية  الحركة  لتطور ملحوظ، وواضح  يرثي 

قيمة املجتمع .

لتطوير مهاراتي وخرباتي المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  إلى  للتقدم  أستعد 

المسرح  القومي و  المسابقات في  لتقسيم  ال ضرورة 
المصري المسرح  تيارات  الجامعي من أهم 
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نظمته  الذي  الهواة،  مسرح  مهرجان  الماضي  سبتمرب   ١9 حىت   ١٢ من  الفرتة  في  اإلسكندرية  األنفوشي،  ثقافة  قصر  مسرح  خشبة  على  أقيم 
عبد  إيناس  الدكتورة  برعاية  حدود«  بال  إبداع  األجيال..  »تواصل  شعار  تحت  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة  الثقافية  للجمعيات  العامة  اإلدارة 
المهرجان  عمر  من  عشر  “السابعة  الـــدورة  هي  هــذه  الثقافة.  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عــواض  أحمد  د.  والفنان   الثقافة  وزيــر  الــدايــم، 
عرضا،  ستني  كمخرج  خاللها  قــدم  تقريبا،  الــزمــان،  مــن  قــرن  نصف  خــالل  حصلها  الــي  الــكــبــرية  المسرحية  الــخــربات  صــاحــب  دوارة  عــمــرو  د.  بــرئــاســة 
شارك  كما  واإلسكندرية.  واإلسماعيلية  والقليوبية  الجزية  بمحافظات  و  بالعاصمة  الــهــواة  بتجمعات  اآلخــر  والنصف  المحرتفني  بمسارح  نصفها 
المسرحية  الفنون  مــجــال  فــي  كتابا  ثــالثــني  العربية  للمكتبة  قــدم  و  تقريبا،   الجمهورية  محافظات  بجميع  الــنــدوات  وحــضــور  والــتــدريــب  بالتحكيم 
األخري  العقد  خالل  الــوادي”  “جنوب  بجامعة  كليات  بعدة  المسرحية  الفنون  بتدريس  قام  كما  مسرح،  فن  رواد  عن  أخرى  ثالثني  إلى  باإلضافة 
حملت  والــي  الــهــواة  مسرح  مهرجان  من  الـــدورة  هــذه  حــول  ليحدثنا  هنا  دواره  د.  نلتقي  الــقــرن.  هــذا  من  األول  والعقد  الماضي  القرن  من 

درويش. سيد  الشعب  فنان  اسم 

حوار: أحمد محمد الرشيف

عام  تأسيسه  يف  عيد  السيد  محمد  الكبري  األديب  شاركت  أنني  وأرشف 

1996، وشاركت يف جميع دوراته سواء باإلدارة أو بعضوية ورئاسة لجان 

إىل  باإلضافة  وذلك  النرشة(،  أو  الندوات  املشاهدة/  )التحكيم/  مختلفة 

تكرميي أيضا بالدورة الحادية عرش عام 2008. وبالطبع سعاديت ال توصف 

الثقافة  وزير  معايل  الفور  عىل  باركتها  التي  الغالية  الثقة  تلك  مبنحي 

تتويجا  الدورة  لرئاسة  اختياري  وأعد  الدايم،  عبد  إيناس  القديرة.  الفنانة 

الهواة”، ويكفيني فخرا رصد  السابقة يف مجال “مسارح  إسهامايت  لجميع 

ف��ي  ال���م���ه���رج���ان���ات  ك�����رة  ح�����ول  اآلن  ال���ح���دي���ث  ي������دور   -
بينها؟ المهرجان  هذا  أهمية  فما  مصر, 

 -  أود أن أوضح أوال أن هذا املهرجان يعتمد عىل الجهود الذاتية وتحمل 

الدولة  يكلف  ال  فهو  كاملة  العروض  إنتاج  تكلفة  والفرق  الجمعيات 

الثقافة  العامة لقصور  الهيئة  التي تقوم  العروض  مصاريف اإلنتاج كباقي 

بإنتاجها سنويا طبقا للرشائح املختلفة وامليزانيات الخاصة بكل رشيحة. إن 

يشجع  أنه  يكفي  املرسح مبرص،  مهرجانات  أهم  من  أعده  املهرجان  هذا 

هواية  يف  فراغهم  أوقات  وشغل  هوايتهم  مامرسة  عىل  الهواة  الفنانني 

عن  تعرب  التي  عروضهم  لتقديم  رائعا  منفذا  لهم  ويوجد  وسامية،  راقية 

مواهبهم،  للكشف عن  كاملة  الفرصة  أفكارهم وطموحاتهم، كام مينحهم 

وذلك بخالف إتاحة الفرصة لهم لتبادل الخربات وصقل مواهبهم واالرتقاء 

التي  التطبيقية  للندوات  حضورهم  خالل  من  ووعيهم  ثقافتهم  مبستوي 

يشارك بها نخبة من كبار النقاد. 

ل��وق��وع��ه  وج��م��اه��ريي��ا  إع��الم��ي��ا  ال��م��ه��رج��ان  ظ��ل��م  ه���ل   -
؟  التجرييب  المهرجان  توقيت  نفس  في 

- ال إطالقا, ألن املهرجان مقام مبدينة أخرى، وهي مدينة تتمتع بجمهور 

للمرسح،  عاشق  وبالتايل  الفنون،  تذوق  يف  جدا  عالية  درجة  عىل  رائع 

خالل  من  واضح  كان  الهواة  ملهرجان  اإلعالميني  جميع  مساندة  كذلك 

رمبا  ولكن  النقدية.  ومقاالتهم  الصحفية  وتحقيقاتهم  الخربية  تغطياتهم 

متابعة  من  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  متكن  عدم  يف  األوضح  التأثري  كان 

عروض املهرجان التجريبي.

بالمشاركة؟ حظيت  اليت  المحافظات  ما   -
 - مثانية محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بور سعيد، الدقهلية 

املحافظات  باقي  متثيل  أمتنى  كنت  وكم  األقرص.  أسيوط،  )املنصورة(، 

األخرى التي تقدمت للمشاركة أيضا ومل يحالفها الحظ. والعروض العرشة 

وخمسني(  )مثانية   58 بني  من  اختيارها  تم  الختامي  باملهرجان  املشاركة 

بالجمعيات  الهواة  تجمعات  مختلف  متثل  وهي  للمسابقة  تقدموا  عرضا 

والتي  والتقييم  املشاهدة  لجنة  من خالل  االختيار  ذلك  تم  وقد  األهلية. 

د. حسام  وفاء كاملو،  د.  الرحمن دسوقي،  عبد  د.  األساتذة:  تكونت من 

أبو العال. 

ت���ع���ددت  ال���م���ه���رج���ان  ت���أس���ي���س  ف����ي  م���ش���ارك���ت���ك  م���ن���ذ   -
ل��ه��ذه  رئ��ي��س��ا  الخ��ت��ي��ارك  ت��ن��ظ��ر  ف��ك��ي��ف  ب���ه،  إس��ه��ام��ات��ك 

الدورة؟
- الحقيقة إن هذا املهرجان يعد أكرب مهرجان حقيقي لفرق هواة املرسح، 

قامئة أسامء رؤساء الدورات السابقة، حيث تضم القامئة أسامء نخبة من 

كبار املرسحيني ومن بينهم األساتذة: سميحة أيوب، سعد أردش، محمود 

يرسي  الشافعي،  الرحمن  عبد  املرشدي،  سهري  توفيق،  محسنة  ياسني، 

الجندي، أبو العال السالموين، محمود الحديني، محمود األلفي.

المصرية  للجمعية  برئاستك  ع��الق��ة  ل��ه  االخ��ت��ي��ار  ه��ل   -
المسرح؟ لهواة 

دأبت  املرسح”  لهواة  املرصية  “الجمعية  فرق  إن  بداية  أذكر  أن  البد   -

الهواة مسرح  مهرجان  رئيس 

د. عمرو دوارة: إهداء الدورة السم »سيد درويش« 
الغنائي المسرح  لغياب  األنظار  يلفت 

[12 حوار

أكرب عدد من  األسمى مشاركة  المهرجان  هدف 
المواهب المزيد من  الجمعيات واكتشاف 
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[ 13حوار]

عرض،  من  بأكرث  تأسيسه  منذ  املهرجان  هذا  فعاليات  يف  املشاركة  عىل 

دورات  عدة  يف  الكربى  وبجائزته  بل  الجوائز  من  كبري  بعدد  الفوز  وأيضا 

“مرص”  متثل  التي  الوحيدة  الجمعية  ألنها  مبستغرب  ليس  وهذا  متتالية، 

بالدمنارك  املرسح”  هواة  لجمعيات  “العاملي  باالتحاد  بعضويتها  عامليا 

“توياما  مبهرجان  األوىل  الجوائز  حصدت  قد  و   ،1982 عام  تأسيسها  منذ 

العاملي” باليابان عامي 1996، 2000. وكام هو معروف لجميع املرسحيني 

ومشهرة  ومستقلة  حرة  فرقة  وأربعني  مائة  من  أكرث  تضم  الجمعية  إن 

والعاميل  والجامعي  املدريس  واملرسح  األقاليم  فرق  بخالف  وذلك  للهواة، 

ومراكز الشباب. وبخصوص رئاستي للجمعية فال أرى أي غضاضة يف تويل 

رئاسة املهرجان فالجميع يعلم أيضا مدى احرتامي ألسمي وتاريخي األديب 

والفني، ومدى التزامي الشديد باملوضوعية والحيادية، وإال ملا شاركت قبل 

ذلك يف عدد كبري من لجان املشاهدة أو لجان التحكيم بدورات املهرجان 

املختلفة ومبهرجانات أخرى كثرية، أو قبل ذلك ملا تحملت مسئولية النقد 

بكربى الصحف واملجالت املحلية والعربية.

الدورة؟ هذه  في  الجديد  ما   -
وارتقاء  باملهرجان  املشاركة  الفرق  عدد  ارتفاع  هو  نالحظه  ما  أهم    -

مستوى عروضها حيث وصل عددها ألول مرة بهذه الدورة إىل عرشة فرق 

)متثل مثاين محافظات( قدمت عرشة عروض متميزة، وقد سعدت مبضاعفة 

الفنانني  كبار  من  كبري  عدد  مبشاركة  وذاك  هذا  كل  وقبل  الجوائز،  قيمة 

التحكيم  لجنتي  بعضوية  أو  التكريم  مبجال  سواء  فعالياته  يف  والنقاد 

تشكيل  أذكر  أن  ويكفي  دقة،  بكل  اختيارهم  تم  الذين  هؤالء  والنقاد، 

الذهبي، يارس صادق.  التحكيم من األساتذة: مديحة حمدي، خالد  لجنة 

“بروجيكتور”  اليومية  النرشة  إىل  اإلشادة  من  البد  سبق  ما  كل  وبخالف 

وهي  حسان،  يرسي  املرسحي  والناقد  الشاعر  تحريرها  رئاسة  توىل  التي 

نرشة متميزة جدا وغري مسبوقة بشهادة الجميع. 

العروض؟ اختيار  معايري  ما   -
خالل  من  وذلك  العروض  جودة  الجودة،  هو  والوحيد  األول  املعيار   -  

تقييمها فكريا وفنيا، واللجنة لها كامل الحرية يف اختيار وترتيب العروض 

االجتامعي  السالم  و  الرقابية  املحاذير  مراعاة  أما  الفنية،  ملستوياتها  طبقا 

العامة  اإلدارة  ثم  املشاركني  الفنانني  مجموعة  مهمة  األوىل  بالدرجة  فهي 

للرقابة عىل املصنفات الفنية، حيث ال يعقل وال نوافق عىل تقديم عرض 

الطائفية  الفتنة  إشعال  عىل  يعمل  أو  واملتطرفني  لإلرهاب  ينحاز  مثال 

دعاوي  تحت  الجنسية  اإلباحية  عىل  ويشجع  املخدرات  لتناول  يدعو  أو 

يجب  االجتامعي  تكوينه ودوره  لطبيعة  فالفنان وطبقا  الفنية”،  “الحرية 

أحيانا  و  والجامل.  والحق  الخري  قيم  نرش  عىل  حريصا  دامئا  يكون  أن 

املهرجان  لجنة  تفضل  وهنا  النهايئ  تقييمها  يف  العروض  بعض  تتساوى 

بالتنسيق مع لجنة املشاهدة والتقييم عدم تكرار تقديم عرض آخر لفرقة 

والجمعيات..  املحافظات  من  عدد  أكرب  متثيل  دامئا  يفضل  مشاركة، حيث 

فالهدف األسمى هو متثيل أكرب عدد ممكن من املؤلفني واألفكار واألشكال 

تساوي  برشط  وذلك  واملحافظات،  الفرق  من  عدد  أكرب  وكذلك  املرسحية 

املستويات الفنية للعروض أوال.

اسمه  إلطالق  دروي��ش  سيد  الفنان  اختيار  تم  لماذا   -
الحالية؟ الدورة  على 

 - كان هذا أهم ما حرصت عليه خالل إعداد هذه الدورة وهو إهدائها 

املهرجان  ألن  فقط  ليس  درويــش،  سيد  األجيال  موسيقار  الذكر  لخالد 

ينظم مبسقط رأسه يف مدينة “اإلسكندرية” عروس البحر املتوسط، ولكن 

الكبرية،  الغنايئ حاليا برغم شعبيته  النظر إىل غياب املرسح  لتوجيه  أيضا 

السياسية  األحداث  يف  بفنه  املشاركة  يف  الحقيقي  الفنان  دور  إىل  وأيضا 

والعمل  التنوير  ملعركة  قيادته  الوطن، ورضورة  بها  مير  التي  واالجتامعية 

عىل تنمية مشاعر االنتامء الوطن، حيث كانت إبداعات سيد درويش خري 

مثال لذلك. 

الفنانني  اخ��ت��ي��ار  أس��اس��ه��ا  على  ت��م  ال��يت  المعايري  م��ا   -
المكرمني؟

الرموز  بعض  اختيار  يف  الله  بتوفيق  نجحنا  الدورة  هذه  يف  لله  الحمد   -

الرشوط  كانت  بالطبع  أحد.  عليها  يختلف  ال  التي  املرسحية  والقامات 

الالئحة والتي تنص عىل تكريم  بنود  بتطبيق  االلتزام  األوىل لالختيار هي 

بالدورات  الفنانني املعارصين وأيضا عدم تكرار تكريم من سبق تكرميهم 

أنني  والحقيقة  الهواة.  رموز  بعض  تكريم  االعتبار  يف  األخذ  مع  السابقة 

اتفقت منذ أول اجتامع مع أعضاء اللجنة العليا عىل رضورة مراعاة البعد 

كبار  لبعض  مرشفة  مناذج  للهواة  نقدم  بحيث  االختيارات،  يف  األخالقي 

أسامء  عىل  باإلجامع  االتفاق  فكان  الهواية  بروح  احتفظوا  الذين  الفنانني 

عىل  اتفقنا  ثم  رشاد،  ونادية  سليم  فؤاد  وأحمد  حسني  رجاء  الفنانني: 

املحافظة  بوصفها  اإلسكندرية  مبدينة  الفن  رموز  بعض  تكريم  رضورة 

والعاصمة  اإلبداع  مدينة  وأنها  خاصة  الدورة  هذه  لفعاليات  املستضيفة 

األوىل للفنون عىل مدى سنوات طويلة، فكان اإلجامع عىل أسامء الفنانني: 

آمال رمزي، عثامن محمد عيل، جميل برسوم، عارفة عبد الرسول، محمد 

االختيار خاصة وقد كان يل رشف  بهذا  بالفعل  مريس. وقد سعدت جدا 

التعاون الفني كمخرج مع الفنانة آمال رمزي يف مونودراما “املمثلة التي 

شاركت  التي  الرسول  عبد  عارفة  الفنانة  ومع  محفوظ”،  نجيب  عشقت 

ببطولة رائعة الكاتب الكبري سعد الدين وهبة “املحروسة 2015”، والتي 

رشفت بإخراجها ملحافظة اإلسكندرية عام 2002، وخالل العرضني ملست 

مدى االلتزام الكبري لكل منهام.  

للمهرجان؟ العليا  اللجنة  تشكلت  كيف   -
الهيئة  الفنان د. أحمد عواض رئيس  الصديق  املهرجان برعاية  - تم هذا 

وبرضورة  املهرجان  هذا  بأهمية  يؤمن  الذي  الثقافة  لقصور  العامة 

دعمه، والذي ذلل كل العقبات والصعوبات من قبل بدء املهرجان وذلك 

مع  الفريق  بروح  التعامل  قررت  األوىل  اللحظة  ومنذ  أنني  إىل  باإلضافة 

اللجنة العليا للمهرجان والتي تشكلت من األساتذة: د. هاين كامل رئيس 

غرب  أقاليم  رئيس  درويش  أحمد  الثقافية،  للشئون  املركزية  اإلدارة 

ووسط الدلتا الثقايف، ممدوح أبو يوسف )مديرا(، هناء إسامعيل )منسقا 

عاما(، يونس شعبان يونس )مقررا(. 

ال���س���ن���وات  ف����ي  ال���م���ه���رج���ان  ل��م��س��ت��ق��ب��ل  ت���ن���ظ���ر  ك���ي���ف   -
القادمة؟

الفرق  منها حضور جميع  تحقيقها  أمتنى  كثرية  أحالم وطموحات  لدي   -

هذا  يستلزم  وبالطبع   تنظيمه،  فرتة  طوال  املهرجان  لفعاليات  املشاركة 

مطلب  وهذا  لهم.  اإلقامة  لتوفري  املالية  االعتامدات  زيادة  بالرضورة 

أسايس بهدف تحقيق الفائدة املرجوة لجميع املشاركني حيث يتم تبادل 

الندوات.  وحضور  العروض  جميع  مشاهدة  طريق  عن  بينهم  الخربات 

الــدورات  خالل  الفرق  من  عدد  أكرب  مشاركة  به  أحلم  ما  أهم  ومن 

القادمة، بحيث ال يقل عددها يف كل دورة عن خمسة عرش فرقة، وذلك 

إلتاحة الفرصة أمام أكرب عدد من فرق الهواة للمشاركة، خاصة وأن أكرب 

هي  تجمعاتهم  مبختلف  الهواة  فرق  تواجه  التي  واملعوقات  الصعوبات 

عروضهم.  لتقديم  مناسب  عرض  مكان  عىل  الحصول  عىل  قدرتهم  عدم 

العروض، حتى ولو  وسوف أعمل عىل تخصيص ورصف ميزانيات إلنتاج 

كانت مبالغ ضئيلة، فهذه امليزانيات التي قد تكون يف حدود الثالثة أالف 

جنيه مثال لكل عرض كفيلة باالرتقاء باملستوى الفني للعروض .كام أمتنى 

التنسيق يف مواعيد تنظيم املهرجان مع باقي املهرجانات املرسحية، خاصة 

ومهرجانات  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  املرسح  إدارة  مهرجانات  مع 

هذا  انعقاد  موعد  تثبيت  بالطبع  ويفضل  عامة،  بصفة  الثقافة  وزارة 

املهرجان خالل شهر أبريل من كل عام، مع بداية النصف الثاين من العام 

الدرايس بالجامعات(.  

الفنية؟ مشاريعك  أهم  ما   -
اإلخراج  أو  بالصحف  النقدية  الكتابة  يل  حققتها  التي  الشهرة  برغم    -

الدولية  باملهرجانات  املشاركة  أو  التليفزيونية  الربامج  إعداد  أو  املرسحي 

إال أنني أعترب أن أهم مرشوعني يف مسرييت الفنية وفقني الله يف انجازهام 

هام تأسيس “الجمعية املرصية لهواة املرسح” عام 1982 وكذلك تأسيس 

بداية  مع  العريب”  “املرسح  مهرجان  بتأسيس  توجت  التي  مهرجاناتها 

الجديدة  الوجوه  من  كبريا  عددا  قدمنا  خاللها  فمن  الجديدة،  األلفية 

املهرجانات  الحالية و منظمي  القيادات املرسحية  والنجوم، وأيضا جميع 

التي  املصورة”  املرصي  املرسح  “موسوعة  إعداد  وثانيا   حاليا،  املرسحية 

مزودة  صفحة،  ألف  عرش  سبعة  وتتضمن  جزءا  عرش  سبعة  من  تتكون 

بالهيئة  حاليا  الطبع  تحت  وهو  نــادرة  مرسحية  صورة  ألف  بعرشين 

إصدارايت  جميع  من  أهم  وحدها  أنها  وأعتقد  للكتاب.  العامة  املرصية 

األخرى من الكتب التي أشاد بها الجميع والحمد لله.

المسرحيني. لشباب  توجهها  قصرية  رسالة   -
كثري  تقابلكم  وســوف  وشــاق،  طويل  الفن  طريق  إن  لهم:  أقــول    -

فال  إليه،  الوصول  من  أصعب  النجاح  عىل  واملحافظة  الصعوبات،  من 

تستعجلوا النتائج، وال تبحثوا عن الشهرة واملكاسب املادية قبل اكتساب 

الطريق  يف  الكثريون  سيسقط  القول  وأصدقكم  الحقيقية.  الخربات 

ويضحون بهوايتهم إذا مل تكن صادقة، وإذا مل يتسلحوا بالصدق والدراسة 

اكتساب  ومبرحلة  بالرحلة  يستمتع  بأن  منهم  كل  أنصح  ولذا  والخربات، 

يؤرقها  وال  نفسه  يشغل  وال  املختلفة  الشخصيات  وبتجسيد  الخربات 

مبوعد الوصول للقمة.  
الخري والحق والجمال نشر قيم  يكون حريصا على  أن  الفنان يجب   

إعداد “موسوعة  المسرح” و  لهواة  المصرية  تأسيس “الجمعية 
المصورة” أهم مشروعني في حياتي المصري  المسرح 
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املعارص و مع  العريب  يتواءم مع واقعنا  تقديم خطاب درامى 

عىل  الحرص  وكذلك  العربية  أمتنا  تواجه  التى  التحديات  تلك 

مفردات  مختلف  يف  الجديدة  املواهب  من  مجموعة  اكتشاف 

العرض املرسحى.

ومن أجل التعرف أكرث عىل املهرجان قمنا بعمل استطالع رأى 

بعض املشاركني والقامئني عليه

كرامازوف  األخوة  بعرض  املشارك  العيسوي  خالد  املخرج  قال 

لفرقة املرصاوية:

الشاعر  تحريرها  رأس  يومية  نرشة  املهرجان  فعاليات  تابعت 

عقب  تطبيقية  ندوات   نظمت  كام  حسان،  يرسى  واإلعالمي 

العال،  أبو  حسام  د.  األساتذة  النقاد  من  بها  شارك  عرض  كل 

شكري،  جرجس  الروىب،  محمد  العال،  أبو  الرازق  عبد  أحمد 

والناقد والكاتب الصحفي محمد بهجت.

تقديم  هو  املهرجان  هذا  تنظيم  من  األساىس  الهدف  كان 

إإل  املادية  إمكانيته  يف  فقريا  كان  وإن  الذي  البديل  املرسح 

عىل  وبقدرته  البرشية  وباإلبداعات  الفني  بغناه  يتميز  أنه 

جميع  من  الفرق  بتجميع  يقوم  فهو  كبرية  أهمية  للمهرجان 

املحافظات املختلفة وكانت أبرز إيجابيات هذه الدورة وجود 

املخرضمني  واملرسحيني  الفنانني  كبار  من  مميزة  تحكيم  لجنة 

نرشة  وجود  إىل  باإلضافة  السابقتان،  الدورتان  عكس  وذلك 

تقدم  الفرق  أن  يف  فتتمثل  السلبيات  .أما  متميزة  يومية 

ما  وهو  املهرجان  إىل  فيه  تصل  الذي  اليوم  نفس  يف  عروضها 

برتكيب  تقوم  فرقة  كل  أن  نعلم  فكام  عليها   ضغطا  يشكل 

ديكورات عرضها و بعمل بروفه جيرنال وهو ما يشكل صعوبة 

درويش( سيد  )دورة  المسرح  هواة  مهرجان  دورات  من  ال١7  الدورة  الماضي  األسبوع  اختتمت 
القاهرة  هى  محافظات  ثمانية  تمثل  المسرح  هواة  لفرق  عروض  عشرة  فيها  شارك  و  باإلسكندرية،  األنفوشي،  ثقافة  بقصر  فعالياتها  أقيمت  الي 

واألقصر. وأسيوط  والدقهلية  وبورسعيد  والقليوبية  والجزية 
المهرجان  ويرأس  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  والدكتور  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  رعاية  تحت  المهرجان  يقام   
مديحه  الفنانة  من  الـــدورة  هــذه  تحكيم  لجنة  تشكلت  الثقافة.  لقصور  العامة  بالهيئة  الجمعيات  إدارة  وينظمه  دوارة،  عمرو  د.  المسرحى  الناقد 
للشئون  المركزية  اإلدارة  رئيس  كمال  د.هــانــي  األســاتــذة  من  للمهرجان  العليا  اللجنة  تشكلت  و  صــادق  ياسر  والفنان  الذهيب  خالد  والفنان  حمدي 

مقررا يونس  شعبان  يونس  و  عاما،  منسقا  إسماعيل  هناء  مديرا،  يوسف  أبو  ممدوح  الثقافي،  الدلتا  ووسط  غرب  إقليم  ورئيس  الثقافية 

رنا رأفت

اإلعالمية                                                     بالتغطية  واالهتمام  االنعقاد  فرتة  طوال  الفرق  وإقامة  الموعد  تثبيت 

المسرح هواة  مهرجان  مخرجو  مطالب  أهم    
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بإقامة  المتاحة ال تسمح  المزيانية   هاني كمال: 
الدعم زيادة  للفرق وسنعمل على  دائمة 

كام أن من الرضوري إقامة الفرق حتى تشاهد عروض بعضها 

البعض.

لتحديد  رضورة  “هناك  قال  املقبلة  للدورات  أمنياته  وعن 

شهر  منذ  املهرجان  تأجيل  تم  فقد  للمهرجان  ثابت  موعد 

قبل  به  سيقام  الذى  املكان  تحديد  إىل  باإلضافة  املايض  فرباير 

الفعاليات بفرتة كافية.

الفن وجد  الهواية  وجدت  أينما 
يف  البهلوان  “بدائع  بعرض  املشارك  ثابت  أحمد  املخرج  اتفق 

أبرز  من  إن  وقال  املهرجان  نرشة  متيز  حول  األزمان”  وقائع 

باإلضافة  املهرجان  إقامة  عىل  الكبري  اإلرصار  هو  اإليجابيات 

به عىل  األنفويش مكان جيد ومن يعملون  ثقافة  إىل أن قرص 

درجة عالية من الكفاءة.

الفرق  إقامة  عدم  يف  تتمثل   “ إنها  فقال  السلبيات  عن  أما 

يف  أمتنى  قال:  أمنياته  وعن  البعض،  بعضها  عروض  ملشاهدة 

محافظات  من  محافظة  ىف  الفعاليات  إقامة  املقبلة  الدورات 

املحافظات  إبداعات  الصعيد  فنانو  يرى  حتى  وذلك  الصعيد 

الهواية  وجدت  أينام   “ أضاف  املهرجان  أهمية  وعن  األخرى 

ذاتية  جهود  عىل  قائم  أنه  هو  املهرجان  مييز  وما  الفن  وجد 

وهى ىشء جيد

بينام قال املخرج نور عفيفي املشارك بعرض “ طريق طروادة 

“: أرى أن املهرجان ناجح بشكل كبري بدءا  من اختيار مكان 

الفعاليات وهو قرص ثقافة األنفويش باإلسكندرية. مع وجود 

يهتم  الذي  كامل  هاين  األستاذ  من  يبدأ  متكامل  عمل  فريق 

رئيس  دوارة  عمرو  ود.  كبري  جهدا  يبذل  و  التفاصيل  بكل 

املهرجان الذي قام بتذليل كل الصعوبات، باإلضافة إىل فريق 

يوسف  أبو  ممدوح  األستاذ  رأسهم  وعىل  الجمعيات  عمل 

الناقد يرسى حسان  فيها  بذل  التي  املهرجان  نرشة  متيز  مع  

العروض  جهدا كبريا باإلضافة إىل وجود مجموعة متميزة من 

املشاركة.

وهذا  الجمهور،  غياب  وهى  واحدة  سلبية  هناك  أضاف:    

كافية  دعاية  وجود  لعدم  ولكن  املبذول  للجهد  تقليال  ليس 

فقد أقيمت فعاليات املهرجان ىف فرتة قصرية .

الفائزة العروض  تقديم  إعادة 
جوائز   سبعة  عىل  الحاصل  العزيز  عبد  محمود  املخرج  أما 

تعاون  املهرجان  إيجابيات  من  إن  عرض  أفضل  جائزة  منها 

القامئني عليه مع املخرجني والفرق املشاركة

وقد وفروا لنا كمخرجني كل اإلمكانيات املتاحة وذللوا لنا كل 

الصعوبات.

أما عن سلبيات املهرجان فقال “ مل تكن هناك تغطية إعالمية 

عروض  ملشاهدة  للفرق  إقامة  فرصة  تتوافر  مل  كام  كافية 

أن  متنى   “ املقبلة  للدورات  أمنياته  وعن  البعض،   بعضهم 

عىل  عروضهم  تقديم  إلعادة  األوائل  للمخرجني  الفرصة  تتاح 

أحد مسارح قصور الثقافة.

الدم”:   “حيضان  عرض  بطل  سعيد  أحمد  الفنان  قال  فيام 

هواة  مهرجان  يف  بها  أشارك  التي  األوىل  املرة  هي  هذه 

املرسح، والحقيقة أن هذه الدورة ناجحة بشكل كبري، فهناك 

تنوع عىل مستوى الفرق املشاركة، و نتمنى استمرار املهرجان 

حتى  املهرجان  بداية  منذ  جميعها  الفرق  وحضور  سنويا 

نهايته،  وتوزيع الجوائز يف نهاية فعاليات املهرجان. كام متنى 

أن تكون الدورات القادمة هادفة ومميزة وأن يكون لعروض 

خالل  من  تقدميها  يتم  ما  قضية  أو  محددة  تيمة  املهرجان 

املهرجان.

للهواة مهرجان  أهم 
نجاحات  أستكمل  فقال:  دوارة  د.عمرو  املهرجان  رئيس  أما 

حب  الهواية  أضاف:  للمهرجان.  السابقة  الدورات  رؤساء 

تجذبهم  مل  املرسح  بال حدود، وهواة  تفاين عطاء   .. .. عشق 

الرائعة  وجاملياته  البديعة  وديكوراته  املبهرة  أضوائه  فقط 

املمتعة  ونغامته  املعربة  أصواته  فقط  تطربهم  مل  وكذلك 

التواصل  ذلك  تحقيق  يف  السحرية  بقوته  تعلقوا  ولكنهم 

املنشود مع الجمهور مبختلف فئاته، وبإتاحته الفرصة لتقديم 

عن  ويعرب  اآلنية  حياتهم  مع ظروف  يتناسب  درامي  خطاب 

آمالهم وطموحاتهم. ولذا كان من الطبيعي أن يحمل “هواة 

املرسح” راية اإلبداع والتجديد منذ لحظات امليالد والبدايات 

حيث  اليوم،  وتجمعنا  هذا  مهرجاننا  وحتى  األوىل  املرسحية 

حرصوا جميعا عىل تقديم تجاربهم الجادة وسارعوا باملشاركة 

يف نرش الوعي واملساهمة يف معركة التنوير.  تابع :

هذا  أعد  وبصدق  أنني  إىل  الصدد  هذا  يف  التنويه  ويجب 

تجمعاتهم،  مبختلف  للهواة  مرسحي  مهرجان  أهم  املهرجان 

الذاتية بعيدا عن رشائح امليزانيات  حيث يعتمد عىل الجهود 

والفئات املحددة لكل بروفة أو عرض. أضاف:

بعنارصه  وغني  املادية  إمكانياته  يف  فقري  مرسح  حقا  أنه 

البرشية، بصدقهم وإبداعاتهم والحقيقة أن سعاديت باختياري 

رئيسا لهذه الدورة ال توصف وال أستطيع التعبري عنها، خاصة 

الدايم  د.إيناس عبد  الفنانة  الثقافة  مباركة معايل وزيرة  بعد 

والفنان الواعي والقيادي الناجح د.احمد عواض رئيس الهيئة 

أجمل  فام  الدورة،  لرئاسة  ترشيحي  الثقافة  لقصور  العامة 

أعتربه أهم مهرجان مسرحي  عمرو دوارة:  
الذاتية  الجهود  للهواة ألنه يعتمد على 

هاين كامل خالد الذهبي
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[16 تحقيق

بدورته  تأسيسه  يف  املشاركة  منذ   - إسهامايت  جميع  تتوج  أن 

لجانه  بجميع  مشاركايت  ثم  الباسلة  “بورسعيد”  مبدينة  األوىل 

املشاهدة  بلجان  )مديرا ومكرما وعضوا  املتتالية  خالل دوراته 

والتقييم والتحكيم والندوات( - بتكرميي بصورة تكفيني فخرا 

وهي أن ينضم أسمي إىل قامئة رؤساء الدورات السابقة والتي 

ضمت أسامء نخبة من أساتذيت.

الجارف المسرح  بحب 
 : املهرجان  تحكيم  لجنة  عضو  الذهبي  خالد  الفنان  قال  فيام 

متفاوتة وىف حدود مرسح  بدرجات  العروض متميزة  كانت   “

الهواة بظروفه العامة وكل ما يحيط به من أفكار وطموحات 

الجارف  بالحب  متيزت  العروض   “ وتابع   . املشكالت  وكذلك 

بذلوا جهودا كبرية،  للمرسح،  وأصحابها عاشقني ومحبني وقد 

للعروض  املرسحية  العملية  مناحي  كل  ىف  ملسناه  ما  وهو 

املشاركة.

وعن أهم التوصيات الخاصة بلجنة التحكيم ذكر قائال “كانت 

الهواة  الكايف ملرسح  الدعم  تقديم  الهامة هى  التوصيات  أحد 

بعمل  تقوم  التى  الهامة  املسارح  من  فهام  الثقافة،  وقصور 

وجميعهم  املدرىس  املرسح  إىل  باإلضافة  مرسحية  نهضة 

يشكلون الدعامة األساسية للنهوض بفن املرسح، لذا البد من 

الشباب،  لتحفيز  واملعنوي  املادي  الدعم  أشكال  جميع  توفري 

ىف  الثقافية  املراكز  لكل  والتدريب  الدعم  وصول  الهام  ومن 

وتنشيط  حقيقى  تنوير  لعمل  رضورة  فهناك  النجوع،  أقىص 

للوعى وصنع قاعدة جامهريية.

وقد  العدالة مبوضوعية  تحقيق  اللجنة حرصت عىل   : وأضاف 

قمنا بانتقاء األفضل.

الراود من  جيل 
املركزية  اإلدارة  رئيس  كامل  هاين  الفنان  أشار  كلمته  وىف 

للشئون الثقافية إىل أن اختيار عنوان “تواصل أجيال إبداع بال 

حدود “ شعارا لهذه الدورة  يرجع إىل أن املهرجان يكرم جيال 

من الرواد.

سبقونا  من  لوال  أنه  وهى  برسالة  نبعث  “نحن  وأضاف    

إىل  مل وصلنا  النجومية  من  عاىل  إىل مستوى  والوصول  بالتألق 

ما نحن عليه، وهى رسالة للشباب الذي من أجله قمنا بعمل 

ويعنى  يهتم  األوىل  الدرجة  من  مهرجان شبايب  فهو  املهرجان، 

بالهواة، وقد قمنا بتكريم جيل من املبدعني الرواد ألننا نرتكز 

يكون  لن  بال مايض  نحن  والتألق،  التميز  لتحقيق  املايض  عىل 

لنا حارضا أو مستقبل.

الفنانة القديرة رجاء حسني  وعن املكرمني قال: “قمنا بتكريم 

فؤاد  أحمد  القدير  والفنان  رشاد  نادية  القديرة  والفنانة 

والفنان  عىل  محمد  عثامن  الفنان  اإلسكندرية  ومن  سليم 

يف  وألننا  الرسول،  عبد  عارفه  القديرة  والفنانة  مرىس  محمد 

ألسم  الدورة  هذه  اهداء  عىل  االستقرار  تم  فقد  اإلسكندرية 

و  اإلسكندرية  يف  الفن  رموز  أحد  درويش  سيد  الشعب  فنان 

هو أحد عاملقة املرسح الغنايئ واألوبريتات .

أعمل  كنت  منذ  والفني  الثقايف  بالشأن  عنيت  لقد  تابع: 

عام  مدير  منصب  أشغل  وكنت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 

لثالثة  الرسمي  املتحدث  كنت  كام  والثقافية،  الفنية  األنشطة 

بوزارة  املرسح  عام  موجه  منصب  شغلت  كام  الوزراء  من 

الرتبية والتعليم، وأنا فنان من الدرجة األوىل وخريجة أكادميية 

الفنون ولدى محاوالت يف التمثيل واإلخراج وقد وجدت دعم 

إيناس  دكتورة  من  بدءا  الثقافة  وزارة  يف  القيادات  من  كبري 

الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة  عبد الدايم وزيرة 

العامة لقصور الثقافة، وأرى أنه حني تدار املؤسسات الثقافية 

والفنية بواسطة فنانني يصبح لإلدارة مذاق خاص

 وردا عىل بعض النقاط التي  أثارها املخرجني قال:

تشاهد  عندما  بالرضورة  أمر هام ورضوري، ألنه  الفرق  إقامة 

وكذلك  كبرية  خربة  سيكتسبون  البعض  بعضها  عروض  الفرق 

حني يحرضون الندوات النقدية، ولكن ما كان يقف عقبة أمام 

هذا األمر هو التمويل املتاح للمهرجان،  وىف الدورات القادمة 

بزيادة  وسنقوم  الهامة،  النقطة  هذه  تنفيذ  يف  التفكري  سيتم 

الدعم، والحقيقة أننا تعاملنا بأقىص اإلمكانيات املتاحة لدينا،  

للفشل  قابل  بعمل برشى  نقوم  أننا  إىل  كلمتي  وقد أرشت يف 

والنجاح ال يوجد عمل متكامل بنسبة %100 وقد  قمنا بتوفري 

وعن  الصعوبات.  كل  بتذليل  وقمنا  للفرق،   جيدة  إعاشة 

موعد  يتغري  قد   “ قال:  للمهرجان  ثابت  موعد  تحديد  رضورة 

املهرجان لظروف خارجة عن إرادتنا فمن املمكن أن يتم تغيري 

املهرجان مع مهرجان  لتعارض موعد  أو  أمنية  لدواعي  املوعد 

آخر.
خالد العيسوي نور عفيفي
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ستة  قرابة  فيها  ُقتل  الثانية  العاملية  الحرب  إبان  جامعية  إبادة  قامت 
أملانيا  الذي حكم  النازي “أودلف هتلر”  يد  أورويب عىل  ماليني يهودي 
 “ بأسم  امُلبادة  الجامعة  تلك  حينها  وعرفت   ،1945  :1933 عامي  بني 
وشهود  الغجر،املثليني،  اليهود،  الجامعات  تلك  ضمت  الهولوكوست” 
يد  العذاب عىل  من  األكرب  النصيب  لليهود  كان  ولكن  واملعوقني،  يهوه 
هتلر بسبب إعتقاده أنهم سبب هزمية أملانيا يف الحرب العاملية األوىل، 
لقتل  أوروبا  عموم  يف  عدة  معسكرات  النازيون  شيد   1942 ربيع  ويف 
معسكر  هو  بينهم  صيتها  ذاع  التي  املعسكرات  أهم  من  وكان  اليهود 
فكان  بولندا،  رشق  سوبيبور  بلدة  مشارف  عند  ُشيد  الذي  “سوبيبور” 
من  اقتيدوا  يهودي،  ألف   250 حوايل  وتعذيب  خنق  شهدت  ساحة 

أرايض الدول التي كانت تجتاحها جحافل هتلر حينها.
قدم فريق كلية التجارة جامعة عني شمس العرض املرسحي “سوبيبور”، 
تأليف وإخراج “محمد ذيك”، ضمن فاعليات املهرجان القومي للمرسح 
الثانية عرش، دارت األحداث جميعها وسط حالة من  املرصي يف دورته 
القوتان  تلك  الرصاع  وشمل  املطاف؟  نهاية  يف  سينترص  من  بني  الرصاع 
لدي شخصيات  داخلية  إبراز رصاعات  اليهود(، كام عمل عىل  )النازية/ 
وعلم  والرصاعات  األحداث  هذة  كل  ودارت  منهام  كل  عند  معينة 
وحتى  البداية  من  هيمنتها  عىل  يؤكد  وكأنه  بالخلفية  موجود  النازية 
النهاية وإن كل ما يحدث ما هي إال محاوالت من ِقبل اليهود حتاًم ال 

ترى النجاح.
كونه  بسبب  غريه  دون  سوبيبور  معسكر  عىل  املؤلف  اختيار  وقع 
املعسكرات  بني  سجانيهم  عىل  معتقلوه  انتفض  الذي  الوحيد  املعتقل 

النازية التي زرعها الهتلريون يف كل أرجاء أوروبا.
لربط  األقوى  الدافع  يعترب  الواقع  لألمر  االستسالم  وعدم  فاملقاومة 
مييل  ما  فعادة  الحايل،  املجتمع  بأحداث  سيسولوجياً  العرض  أحداث 
التغري، ولكن العرض  الشباب لفكرة االنتفاضة واملقاومة والثورة بهدف 
الدالالت  إلقاء  عىل  وأعتمد  الربط،  بهذا  مطلقاً  الترصيح  عىل  يجرؤ  مل 
بني  الربط  تجربة  يف  يخوض  أن  دون  الحوار  أثناء  البعيدة  املبعرثة 
املايض والحارض والتي ُتعترب من أهم وسائل جذب املتلقي للعمل، ألن 
املشاهد عىل علم بالحوادث التاريخية وال شأن له يف رؤية التاريخ يكرر 
ذاته عىل خشبة املرسح، بل يريد أن يرى دالالت رابطة تجعله يستمتع 

وال تفسد عليه ذائقته.
)السلطة/  واضحة  ثنائية  عىل  العرض  اعتمد  الدالالت،  إلقاء  أثناء  ويف 
هم  حينها  واملحكوم  الباطشة،  النازية  هي  السلطة  كانت  املحكوم(، 
العرض  عنارص  اعتمدت  البطش،  ذلك  ضحية  ذهبوا  الذين  اليهود 
بينهم  فيام  الُفرقة  وظهرت  متفرق  ثنايئ  وجود  تأكيد  عىل  جميعها 
وأيضا  امُلهلهلة،  واملدنية  العسكرية  إىل  أنقسمت  حيث  املالبس  يف 
الديكورات التي اعتمدت يف تشكيلها عىل الحديد تبعاً للصالبة والسجن 
األعىل  بني  الفارق  ُتربز  ُمدرجة  سالمل  جميعها  ذلك،..  إىل  وما  والُظلمة 
واألدىن ال يصعدها اليهود إال يف حدود، وال ميكن لهم أن يصعدوها يف 
وإن  فقط،  بالنازية  خاصة  ستظل  العليا  الدرجات  وكأن  الجنود  وجود 
جرؤ أحد وتسلل درجة أو درجتني فام هي إال خلسة رسعان ما تنتهي، 
العمق  الُفرقة عن طريق وضع مستوى أعىل يف  التشكيل عىل  أكد  كام 
املرئية  الصورة  لتؤكد  فقط،  وجنوده  “هيلمر”  النازي  بالضابط  خاص 
طوال األحداث عىل االنقسام الذي ال شأن له يف االندماج مهام حدث، 
ولكن كان للمؤلف رآي آخر وحاول إدماج عنارص من اليهود مع النازية 

“ألربت”  ُيدعى  فقدم شخصية جندي  اليهود،  مع  النازية  من  وعنارص 

ُيفنت بفتاة يهودية وميوت من أجلها، وقدم يهودي يتحالف مع النازية 

ويقتل والده مقابل حياته، ومن هنا تبدأ الرؤية يف الوضوح، حيث أن 

العرض مل يرتكز فقط عىل تلك الحادثة التاريخية الشهرية، بل أراد أن 

يربز مكنونات الشخصيات ورصاعتها الداخلية، مهام اختلفت يف الرسم 

من  إنسان  بداخله  يحمل  فالجميع  الديانة  أو  الخارجي  الشكل  أو 

املمكن أن يحب، يرق ويتعاطف، ومن املمكن أن يتحول إىل غول آثم 

بعد ان كان مقهوراً ضعيفاً، ومن املمكن أن يحمل الجانبني معاً يف آن 

واحد، فقدم شخصية الضابط النازي “هيلمر” الذي قام بدوره “حسن 

القتل  مفتورة عىل  وكأنها  الرش  أقىس جوانب  الشخصية  تحمل  خالد” 

وسفك الدماء تتلذذ بتعذيب اآلخر ويحلو لها أن متزق القلوب العذبة، 

البنته  الوفري  الحب  تحمل  الشخصية  نفس  قدم  آخر  جانب  وعىل 

وزوجته يدللهن ويلعب معهن وكأنه مل يخطر بباله يوم أن يؤِذ منلة، 

كاماًل  الزوجة واالبنة  أن يعرض مشهد  املخرج  إختيار من  وكان ُحسن 

ويف الخلفية هؤالء اليهود مل تغب عنهم اإلضاءة الخافتة لحظة، ليوقف 

ذهن وقلب املتلقي عىل أال يتعاطف مع ذلك النازي مهام حدث.

مبثابة  كانت  النازية  مع  وتحالفه  اليهودي  شخصية  تحول  عن  أما 

الرشارة الهامة التي ستعرض اهم إشكالية من إشكاليات العرض وهي 

“كيف إلنسان ذاق العذاب اآلليم أن يذيقه لغريه؟”

ويف  األن!...،  حتى  الفلسطينيون  تعذيب  عن سبب  داللة  ُتلقى  ومنها 

يف  أملانيا  هزمية  هل  سؤاله  ويطرح  يفكر  امُلتلقي  تجعل  ذاته  الوقت 

الحرب العاملية األوىل تعترب مربر كاِف لوقوع حادثة سوبيور وأمثالها؟، 

أم أن لهؤالء الشخصيات أسباب آخرى درامية سابقة للحدث الدرامي 

الحايل جعلتهم يرتكبون تلك الجرائم؟ 

تأكيد  عىل  عمل  أيضاً  عمل  االنقسام  بلورة  عىل  العرض  عمل  ومثلام 

االهتاممات  او  املهنية  االختالفات  يقدم  ومل  اليهود  بني  الوحدة  روح 

شئ،  كل  يف  املساواة  عىل  وأكد  بينهم،  دقيق  بشكل  الشخصية 

كأنهم  عليهم  الجامعية  والجمل  للعرض  الحركية  الدراما  وأعتمدت 

سوى  بينهم،  فرق  ال  متكاتفة  مجموعة  أو  واحد،  شخص  مبثابة 

وسط  مسلامن  زوجان  وهام  الديانة،  يف  فقط  يختلفان  شخصيتان 

عن  الزوج  تخىل  عنهام  اإلفراج  وقت  جاء  وعندما  اليهود،  مجموعة 

ابنة  سالمة  عىل  الحفاظ  بهدف  يهودية  ألرسة  إسالمه  إثبات  وثيقة 

امُلستقبل، ليحدث  التي تشري إشارة مبارشة نحو  اليهودية  هذة األرسة 

االندماج واالنخراط من جديد وأنه ال فارق بني ُمسلم ويهودي فالحياة 

يربز  أن  العرض  إخفاق  إىل  أدى  مام  ُتتبع،  أن  يجب  آخرى  ُأسس  لها 

بشكل أكرث دقة االختالفات الحقيقية والحياتية بينهم، فالتفرقة الدينية 

من  لتخفف  وجدت  بل  قوي،  بشكل  األحداث  سري  يف  مساهمة  غري 

حدة الرتاجيديا امُلقدمة بإلقاء اإلفيهات من داخل املوقف ذاته وفقط.

كام أن ذلك التكاتف القوي أيضاً مل يفيد يف الحادثة التاريخية نفسها، 

ففي كل األحوال باتت هذة املجموعة ُمستسلمة تعمل وُتعذب حتى 

بدوره  قام  الذي  بيتشريسيك”  “ألكسندر  السوفيتي  الضابط  لهم  جاء 

إليهم هو من أخذ يخطط لالنتفاض عىل  “فادي أحمد” فمنذ وصوله 

الغابات  إىل  فرارهم  وتأمني  املعتقلني  لتحرير  وقتلهم  املعتقل  حراس 

املجاورة ومنها إىل األرايض السوفيتية.

ولكن النهاية كانت مثرية للجدل بعض الشئ، فهي مل تهتم برصد من 

هؤالء  قدمت  فقط  هي  بل  اليهود،  لباقي  القتل  بكيفية  وال  هربوا 

فاالهتامم  مصريهم  وما  فروا  ملن  النظر  دون  الحي  بالرصاص  ُيقتلون 

يف  الرئيسية  العرض  أطروحة  عىل  يجيب  أن  املمكن  من  كان  بهؤالء  

كيف ملن ذاق العذاب أن يذيقه لغريه؟، حتى وإن حتم الحدث عليهم 

مجموعة  قائديه  يكون  جديد  تعذيب  مشهد  يف  مفتوحة  النهاية  ترك 

من هؤالء املعذبني الهاربني أو من نسلهم، ولكن أسلوب إلقاء الداللة 

االصطدام  من  خوف  مبثابة  كان  يليها  ما  عىل  االنتقال  ثم  بعيد  من 

عىل  الستار  وغلق  وتذبذبها  األحداث  تخبط  إىل  أدى  املعارص  بالواقع 

النهاية الخاصة بالحادثة التاريخية ال الدرامية امُلنتظرة.

منار خالد

سوبيبور..
الدراما على  التوثيق  إنتصار 

بطاقة العرض 

اسم العرض: 

سوبيبور

جهة اإلنتاج: 

فريق كلية 

التجارة جامعة 

عني شمس

عام اإلنتاج : 

 2019

تأليف 

وإخراج: 

محمد ذيك

رؤى
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18 [ رؤى

املرسحي  للعرض  مشاهدتك  بعد  القارئ  عزيزي  ستشعر 

مرسح  يف  تكن  مل  بأنك  الفني،  اإلبــداع  مبركز  مرص”  “سينام 

بداخل  كنت  أنك  لك  سيتهيأ  بل  التقليدي،  وشكله  مبعناه 

الزمن  فناين  وأرواح  عفاريت  فيه  تتجسد  ــألرواح”  ل “بيت 

الجميل من خالل روائع أفالمهم القدمية، ولكن التجسيد هنا 

لحام  أمامك  سرتاه  ولكنك  الشاشات،  أمام  ليس  املرة  هذه 

الحقيقة  بني  التفرقة  معهم  تستطيع  فال  املرسح  عىل  ودما 

يتقمصون  وممثلة  ممثال  وستني  سبعة  خالل  من  والخيال، 

تعدت  تدريبات شاقة  بعد  والرباعة  الحرفية  أرواحهم مبنتهى 

تلك  بتحضري  له  املنوط  جالل  خالد  معلمهم  يد  عىل  السنة 

املرسحي  العرض  يبدأ  ــرسح،  امل عىل  والعفاريت  األرواح 

مقاعدهم  لحجز  الجامهري  دخول  لحظة  منذ  مرص”  “سينام 

وبطول  العمق  يف  سينامئية  شاشة  خالل  من  العرض  بصالة 

مشاهد  ملجموعة  فيلمية  مادة  عليها  يعرض  املرسح  خشبة 

بطولة  من  األخــرية”  “الليلة  لفيلم  بعناية  مختارة  متفرقة 

قام  وآخرين،  مظهر  وأحمد  مريس  ومحمود  حاممة  فاتن 

إعادتها  تتم  قاسم،  فاروق  عالية  بحرفية  لها  املونتاج  بعمل 

بينام تجد عىل ميني ويسار  العرض،  بداية  مرات ومرات حتى 

واملمثالت  املمثلون  يصطف  ومتوازي  مائل  بشكل  املرسح 

العرض  للجمهور وعيونهم عىل شاشة  يعطون ظهورهم  وهم 

يرتحمون عىل عظامء هذا  عزاء  وكأنهم يف  موحد،  أسود  بزي 

أن  بعد  املرسحي  العرض  يبدأ  ثم  الجميل،  وزمنهم  الجيل 

يقدمهم خالد جالل للجمهور، وقد أراد هنا املخرج من خالل 

حلقة  الفيلم  هذا  فكرة  من  يجعل  أن  األخرية”  “الليلة  فيلم 

البعض، حيث  ببعضها  العرض  تربط كل مشاهد  التي  الوصل 

تقوم فكرة العرض املرسحي هنا عىل مشاهد متفرقة من أفالم 

املمثلون بنفس املالبس  قدمية مختلفة يعيد تجسيدها هؤالء 

أرواحهم  بنفس  بل  أبطالها  عليها  كان  التي  واإلكسسوارت 

من  متفرقة  فواصل  األفالم  من  املشاهد  هذه  ويتخلل  أيضا، 

الزي  بنفس  جميعا،  بينهم  يربط  الذي  األخرية”  “الليلة  فيلم 

نشاهد  فاصل  كل  ومع  العرض،  طوال  يرتدونه  الذي  األسود 

بهذا  يقومون  السابق  الفاصل  عن  مختلفني  وممثالت  ممثلني 

فاتن   – “نادية”  حول  يدور  الذي  الفيلم  ملشاهد  التجسيد 

وتجد  املفقودة،  ذاكرتها  اســرتداد  يف  ترغب  التي   - حاممة 

هناك من يعاندها يف ذلك ويحاول طمس هويتها وشخصيتها 

محمود   – زوجها  يف  متمثال  مجددا،  لها  الذاكرة  عودة  وعدم 

مريس - ومحاولة إقناعها أن “نادية” ماتت وأنها تكون أختها 

ذاكرتها  رجوع  يف  معاونتها  يحاول  من  هناك  بينام  “فوزية”، 

أراد  وقد   – مظهر  أحمد   – بها  الخاص  الطبيب  يف  متمثال 

طرح  خالل  من  واحد  بحجر  عصفورين  رضب  هنا  املخرج 

هنا  األصغر  واإلسقاط  كبري،  واآلخر  صغري  أحدهام  إسقاطني 

العرض  مشاهد  كل  بني  يربط  الذي  الفيلم  ذاك  خالل  من 

مثل  هي  السينام  بأن  لنا  يقول  أن  أراد  املخرج  أن  املرسحي 

“نادية” تلك الفتاة الجميلة الربيئة ذات التأثري القوي الناعم 

وذاكرة  هويتها  طمس  دوما  الظالم  خفافيش  يحاول  التي 

من  كل  عىل  اإليجايب  تأثريها  خشية  عليها  والقضاء  تاريخها 

أنه  الفيلم  أما اإلسقاط األكرب هنا من خالل ذاك  يشاهدها، 

هذا  ويتجسد  “مرص”،  هي  “نادية”  إن  لنا  يقول  أن  أراد 

اإلسقاط بقوة يف عدة لوحات أهمها لوحة فيلم “نارص 56” 

“أيام  فيلم  لوحة  وكذا  النارص،  عبد  جامل  الزعيم  وخطبة 

الخاص  الكوافري  مع  الشهري  السادات  وحديث  السادات” 

واملثال  إرسائيل  مع  إليها  التي سعى  السالم  معاهدة  به عن 

الرائع الذي طرحه أمامه، كام يتجسد املعنى بقوة  والتشبيه 

كل  نجد  حيث  املرسحي  العرض  من  األخري  املشهد  يف  أيضا 

فتيات املرسحية وتحديدا من جسدوا شخصية “نادية” بزيهم 

األسود وقد توحدوا جميعا أمام شخص واحد يجسد كل قوى 

– مرص” وطمس  السينام   – “نادية  لوأد  تسعى  التي  الظالم 

هويتها ومحو ذاكرتها نتيجة زعامتها وتأثريها القوي عىل كل 

هنا  ومن  وأطامعه.  نفوذه  ويهدد  يخيفه  والذي  حولها  من 

أمام  لكنه يفشل  اسم املرسحية “سينام مرص”،  جاءت فكرة 

املفقودة،  ذاكرتهم  استعادوا  وقد  ضده  جميعا  توحدهم 

محو  يف  وهزميته  فشله  معلنا  الهرب  ويحاول  منهم  فيفزع 

جدران  ستائر  بنزع  الفتيات  كل  قامت  أن  بعد  ذاكرتها، 

املرسح التي تحجب تلك الذاكرة لتكشف للجمهور عن صور 

لرموز تلك الفرتة بفنانيها وزعامئها العظامء، لتنترص “نادية” 

يف النهاية مباضيها وحارضها ومستقبلها. 

أجاد جميع املمثلني واملمثالت هنا تجسيد جميع الشخصيات 

 أرشف فؤاد

جالل.. خالد  عفاريت 
الجميل  الفن  لزمن  مجانية  ورحلة   
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السينامئية املوكلة إليهم بل هناك البعض منهم من جسد أكرث 

من شخصية بنفس الرباعة والحرفية رغم االختالفات الجذرية 

بينهم شكال وموضوعا، ورغم تألقهم جميعا الالفت للنظر إال 

حد  إىل  وتقمصه  بأدائه  وصل  الذي  منهم  البعض  هناك  أن 

سبيل  عىل  منهم  أذكر  التجسيد،  يف  وموضوعا  شكال  اإلبهار 

“هند  لشخصية  تجسيدها  يف  السيد  دينا  الحرص:  ال  املثال 

“إسامعيل  لشخصية  تجسيده  يف  وايل  سعد  أحمد  رستم”، 

إبراهيم”،  “نجمة  لشخصية  تجسيدها  يف  عامد  دينا  ياسني”، 

نهى جابر يف تجسيدها لشخصية “ماجدة الصباحي” من فيلم 

لشخصية  تجسيده  يف  بدير  كامل  عمرو  بوحريد”،  “جميلة 

“عادل  لشخصية  تجسيده  يف  النقيب  عالء  وجــدي”،  “أنور 

تجسيدها  يف  طلعت  غادة  الظالم”،  “طيور  فيلم  من  إمام” 

لشخصية “ماري منيب”، إبراهيم طلبة يف تجسيده لشخصية 

»أحمد مظهر« من فيلم “الشيامء”، نيفني بطرس يف تجسيدها 

لشخصية “أم حميدة” من فيلم “ابن حميدو”، شيامء عباس 

املدق”،  “زقاق  فيلم  من  “شادية”  لشخصية  تجسيدها  يف 

لطفي”  “نادية  لشخصية  تجسيدها  يف  املرحومي  نورهان 

“لويزا” من فيلم “صالح الدين”. 

جاءت  بل  مبتكرة  تكن  مل  املرسحي  بالعرض  االستعراضات 

من  أيضا  مقلدة  استعراضات  وهي  العرض  وترية  نفس  عىل 

بعض األفالم السينامئية مثل استعراض “حالوة شمسنا” الذي 

أراد خالد جالل من تكراره يف بداية العرض ونهايته أن يرمز 

“معانا  استعراض  وكذا  أبدا،  تغيب  لن  الفن  شمس  أن  إىل 

ريال” ألنور وجدي والطفلة فريوز، وكلها جاءت استعراضات 

دقيقة للغاية وبنفس روح وإبهار االستعراضات األصلية التي 

السينام  يف  بصمة  تركت  ألنها  نتيجة  انتقائها  املخرج  أحسن 

أمرية  الغنائية:  األصوات  اختيار  هنا  املخرج  أجاد  املرصية، 

الشاذيل، إميان الرشيف، فرح عناين،  رضا، حبيبة حاتم، منار 

الزمن  بأداء أغاين  التي قامت  الحسيني،  محمد عبده، أحمد 

الجميل كام قاموا بغناء أغاين العرض األصلية من أشعار عامد 

درجة  إىل  أجادت  التي  الشاذيل  منار  وألحان  املحسن  عبد 

األصوات  فجاءت  الكلمة،  مع  املتناسق  اللحن  ابتكار  كبرية 

وتيمة  روح  وبنفس  باإلحساس  مشبعة  متمكنة  جميعها 

العرض. 

اإلبداع  مبركز  جالل  خالد  عروض  كل  يف  دوما  اعتدنا  وكام 

دوما  بل  حريف  بشكل  املجسد  الديكور  عىل  يعتمد  ال  فهو 

املمثل  املرسحية عىل  عروضه  كل  يف  الرئييس  اعتامده  يكون 

التي  البسيطة  املوتيفات  بعض  استخدام  مع  غري  ال  فقط 

للمتلقي  لتعرب  استخدامها  حسن  عىل  جيدا  املمثل  يوظف 

أيضا يف  خالد جالل  يهتم  كام  املشهد،  منه  املراد  املكان  عن 

أزياء وإكسسوارت  اإلبهار والدقة يف تصميم  عروضه بعنرص 

يف  قمة  تحديدا  العرض  هذا  يف  جميعها  جاءت  التي  العرض 

أسامء  قامت  حيث  الزمنية  الفرتة  لتلك  واملحاكاة  اإلتقان 

بتنفيذ  قام  بينام  نادية،  شخصية  أزياء  بتصميم  الشايف  عبد 

منار  من:  كل  العرض  يف  املرصية  السينام  شخصيات  أزياء 

مجدي، أمرية صابر، صفاء سيف، مروة الكايف، محمد عاصم 

محمد  حسن،  سيد  عساكر،  حامدة  البدراوي،  محمد  السيد، 

ناجي، ويرجع كرثة هذا العدد من املنفذين ألول مرة نتيجة 

تلك  سينامئيا،  فيلام   52 لعدد  األزياء  بتنفيذ  يقومون  أنهم 

نجوم  أزياء  نفس  محاكاة  أجادت  التي  املتميزة  املجموعة 

تلك األفالم عىل الرغم من كون هذه األفالم مسجلة باألبيض 

وأسود. 

ال مجال هنا يف هذا العرض تحديدا للحديث عن طول مدة 

العرض املرسحي التي استغرقت ساعتني من الزمن، كام اعتاد 

زمنيا،  الطويلة  العروض  ينتقدون  عندما  النقاد  من  الكثري 

وذلك يرجع لعدة أسباب أال وهي أن مدة العرض هنا تعد 

التمثيلية الضخمة  قصرية ومنجزة قياسا بكم وعدد املواهب 

وممثلة  ممثال  وستني  سبعة  أمام  فأنت  العرض،  يف  املشرتكة 

هنا  املخرج  عىل  لزاما  موهبتهم،  حجم  يف  جميعا  متساوين 

لعامة  جميعا  مواهبهم  إظهار  يف  ومنصفا  عادال  يكون  أن 

جالل  خالد  عليه  حرص  ما  وهو  السينام،  وصناع  الجمهور 

امللل  عنرص  أيضا  أن  كام  الضخم،  املرسحي  العرض  ذاك  يف 

الزمنية ال  العروض  للمتلقي بسبب طول مدة  الذي يترسب 

تجده هنا بتاتا يف هذا العرض املرسحي “سينام مرص” الذي 

أرواح  فيه  يسلب  أن  الكبرية  وحرفيته  بخرباته  املخرج  نجح 

الجامهري من أول إىل آخر دقيقة بالعرض لتتوحد مع أرواح 

فناين العرض تفاعال مع عامل روحاين أصبح ماضيا، هناك من 

عارصوه ومن ثم يسرتجعون هنا ذكرياته الجميلة من خالل 

العرض  هذا  خالل  من  إال  يعارصوه  مل  من  وهناك  العرض، 

مع سبعة وستني  تفاعلهم  به، من خالل  فينبهرون  املرسحي 

عفريت متثيل من عفاريت خالد جالل. 

لنا  يقدم  الجمهور  تحية  وبعد  املرسحي  العرض  نهاية  ويف 

العرض  ليايل  ليلة من  رائعة يف كل  إنسانية  لفتة  خالد جالل 

تعد جزءا ال يتجزأ من العرض املرسحي وتتامىش مع طبيعته 

مرسحية  ليلة  كل  يف  حرصه  وهي  أال  مرص”  “سينام  واسمه 

إن  سواء  سينامئية  شخصية  السم  تكريم  شهادة  منح  عىل 

التمثيل أو اإلخراج أو التصوير أو اإلنتاج.. إلخ، ما  كانت يف 

شخصيا،  للمكرم  أو  ألرسته  عنا  رحلت  أو  بيننا  تعيش  زالت 

فتحية إعزاز وتقدير لهذه اللفتة اإلنسانية الكرمية. 

 بطاقة العرض

اسم العرض:

سينام مرص

جهة اإلنتاج: 

مركز اإلبداع 

الفني

عام اإلنتاج : 

2019

وإخراج:

خالد جالل

19 [ رؤى]
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من أين ينبع الرصاع بني الرجل واملرأة؟ وما أسبابه؟ ومارهي 

نتيجته  وما  معه؟  للتعامل  السبيل  وما  الرصاع؟  ذلك  كينونة 

مشاهدة  مع  الذهن  يف  التساؤالت  تلك  تدور  النهاية؟  يف 

العرض املرسحي )كعب عايل( سيناريو وإخراج محمد الطايع 

باإلسكندرية  القباري  ثقافة  النوعية لقرص  التجارب  إنتاج  من 

باملهرجان  عرض  الذي  الثقافة،  قصور  العامة  للهيئة  التابع 

القومي للمرسح عىل مرسح البالون. قدم فيه املخرج محمد 

معربة،  حركية  دراما  خالل  من  راقصة  حركية  رؤية  الطايع 

تحديها  عن  فيه  تعلن  للمرأة  مبونولوج  العرض  يبدأ  حيث 

للرجل ورفضها الداخيل له، هكذا يف املطلق دون سبب وقبل 

ذلك  بعد  الحكاية  لتبدأ  املشكلة،  هي  ما  أصال  نعرف  أن 

ثم  جيد  بشكل  الرجل  وبني  بينها  بدأت  عالقة  عن  تعرب  التي 

كرسها الرصاع الجنيس بني ما يكون وما يجب أن يكون، حتى 

دون  وفحولته،  بقوته  بإيهامه  عليه  تفضلها  عن  املرأة  تعلن 

الرجل  لجنس  لتقلب مزاجها ضده سوى رفضها  نرى سببا  أن 

طموحها  عن  معرب  راقصة  مشاهد  نشاهد  حيث  البداية  منذ 

الحرية  يف  الرغبة  يف  املتمثلة  البسيطة  الهشة  وأحالمها 

يشء  كل  ومامرسة  والغناء  الرقص  نحو  واالنطالق  الجسدية 

أو مجتمعية، وينسحب كل هذا  قيود زوجية  تريد دون  كام 

املدينة  أبواق  بني  وحتى  املنغلق  الصغري  املجتمع  يف  عليها 

سلوكها  الشك يف  إىل  األمر  ليصل  الشاهقة،  ومبانيها  وزحامها 

الفتاة  الزوج أخاها ليقتلها بيده، لتنتهي قصة انطالق  فيدفع 

مبوتها، ثم محاولة بث األمل مرة أخرى يف النهاية حيث تظهر 

للزوج يف أحالمه، لينتهي العرض.

فكرة بسيطة حاول فيها املخرج التعمق لكنه استعرض قضية 

شكلية  ناحية  يف  ومشكالتها  املرأة  قضايا  اخترص  حيث  هشة 

فأعطى  الحياة  قشور  عن  والبحث  الرغبة  نحو  بنزوعها  فقط 

فكرا  يحمل  ال  سطحي  كائن  أنها  توضح  للمرأة  صورة  هنا 

حلها  يف  يشارك  أو  تشغله  أن  ميكن  كربى  قضايا  لديه  وليس 

املجتمع  أفكار  تأكيد  هذا  ويف  كله  العامل  يف  أو  املجتمع  يف 

أرى  كام  أكرث.  ال  جسدي  وعاء  مجرد  املرأة  أن  من  الذكوري 

خالل  من  شفيقة  وبني  بينها  املخرج  وضعه  الذي  الربط  أن 

املونولوج املأخوذ من مرسحية شفيقة ومتويل، ال يستقيم مع 

الشخصية املرسومة يف إطار العمل.

هنا  يستخدم  مل  الــذي  عزيز  دنيا  الديكور  بتصميم  قــام 

بانوهات  يف  متثلت  بسيطة  موتيفات  وإمنا  ضخمة  ديكورات 

قامشية بيضاء احتلت مساحة خشبة املرسح بأكملها كديكور 

توحي  مغلقة  وشبابيك  أبواب  أشكال  عليها  رسمت  ثابت، 

بالسجن وقيد الحرية طغى عليها اللون الرمادي الذي يوحي 

بالحيادية وانعدام املشاعر أو األحاسيس، واعتمد عىل تعامل 

والرقص  الحركية  الدراما  خالل  من  املتحرك  الجسد  كتلة 

مختلفة  ألــوان  إسقاط  إىل  عمد  ثم  املرسحي،  الفراغ  مع 

عىل  بروجيكتور  الفيديو  خالل  من  متعددة  وأشكال  معربة 

كل  عن  معربة  ملونة  خلفيات  لتمثل  القامشية  البانوهات 

األلوان  تلك  تباينت  حيث  معه  التعامل  يتم  درامي  مشهد 

يف  واألخرض  الرصاع  عن  معربا  واألحمر  الحامل  األزرق  بني  ما 

الجرافيك واإلضاءة محمد  رحلة للبحث عن أمل. وقد صمم 

بشكل  ذلك  وتنفيذ  توظيف  املخرج  استطاع  حيث  املأموين 

جيد حقق به إمتاعا برصيا وحسيا للمتفرج ساهم يف تدعيم 

املوقف الدرامي.

القصرية  املشاهد  بأسلوب  الراقصة  الدرامية  املشاهد  تباينت 

الغريب  الرقص  توظيف  بني  ما  بالتنوع  واتسمت  املتتالية، 

التي  الروحانية  املولوية  رقصات  إىل  وصوال  الرشقي  والرقص 

وجاء  وأهواءه،  الجسد  عن  بعيدا  الروحاين  السمو  إىل  ترمز 

محمد  بإعدادها  )قام  موسيقى  مع  ممتزجا  التنوع  ذلك 

الغربية  املوسيقى  بني  ما  اختلفت  العرض(  مخرج  الطايع 

والرشقية باستخدام آالت متعددة كل منها يف موضعه مناسبا 

للحدث ومتوافقا مع املوقف الدرامي. وقد اختلطت الدراما 

أحمد محمد الرشيف

عالي.. كعب 
فارغة قشور  أجل  من  المرأة  صراع 

بطاقة العرض

اسم العرض:

كعب عايل

جهة اإلنتاج: 

قرص ثقافة 

القباري

عام اإلنتاج : 

2019

سيناريو 

وإخراج: 

محمد طايع
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املأخوذة  القصرية  املونولوجات  بعض  مع  واملوسيقية  الحركية 

األنثى  رصاعات  إبراز  يف  جميعها  توحدت  أخرى  أعامل  عن 

شكسبري  لوليم  هاملت  مرسحية  من  جريترود  مونولوج  مثل 

ثالث  ومونولوج  للوركا  يرما  مرسحية  من  الزوجة  ومونولوج 

أبرزت  الحكيم،  عبد  لشوقي  ومتويل  شفيقة  مرسحية  من 

جميعها من خالل الرؤية الكلية للعرض كل املشاعر املتناقضة 

لألنثى ما بني الحب والتحدي وما بني الضعف والقوة والرغبة 

بكل  املخرج  استطاع  وقد  االستسالم  وعدم  والعند  والشهوة 

هذه الرتكيبة الفنية أن يربز تكوين الشكل الجاميل الغري معتاد 

من  بشدة  من  اقرتب  والذي  الجامهريية  الثقافة  عروض  عىل 

اإلبهار البرصي للعروض الراقصة غاضا به البرص عن املضمون 

به  يتسم  ما  غالبا  هذا  ولعل  الرصاع  وعمق  وقوته  الدرامي 

بحثا  املكتوبة  الكلمة  عن  تبتعد  ألنها  العروض  هذه  مثل 

بالعروض  يسمى  ملا  تنتمي  فهي  الخارجي  الشكل  مجرد  عن 

تأثريها  املتفرج ويعتمد  تأثريا عميقا يف  التي ال ترتك  الشكلية 

عىل توقيت مشاهدتها فقط حيث يتالىش هذا التأثري مبجرد 

هذه  عىل  اعرتاضا  ليس  وهذا  العرض.  صالة  من  الخروج 

املضمون  بقوة  االهتامم  عىل  بالعمل  مطالبة  ولكنه  النوعية 

دراميا. لكنه يف العموم أجاد استخدام التكنولوجيا من خالل 

حدث  لكل  توظيفها  يف  وبرع  للمشاهد  كخلفيات  الجرافيك 

وحقق بها اإلبهار البرصي املطلوب للمشاهد.

)محمد  الذي صممه  الحريك  التعبري  املخرج عىل  اعتامد  كان 

استطاع  أن تصميمه كان جيدا ومعربا  ميزو( موفقا خصوصا 

دون  سلس  بشكل  املتفرج  إىل  الفكرة  توصيل  خالله  من 

الحركة  دالالت  واستيعاب  فهم  وسهولة  وضوح  مع  تعقيد 

املرسومة لكل مشهد سواء أكانت بالجسد ككل أو باإلمياءات 

محققا  منطقيا  لها  الدرامي  التسلسل  كان  كام  واإلشــارات، 

وقد  الحركة.  خالل  من  األحداث  مع  طفيفا  دراميا  تصاعدا 

وصل بنا إىل التساؤل حول ماهية الرصاع ما بني رصاع األنثى 

إنه  أو  لها  بالنسبة  العامل اآلخر  أو  الرجال  أو عامل  الرجل  مع 

رصاع داخيل يختلج داخلها ويسبب اضطرابها النفيس.

مناسبة  الرازق  عبد  ريهام  صممتها  التي  املالبس  كانت  كام 

لبيئة العرض وأحداثه الدرامية، لكن يؤخذ عليها ارتداء املرأة 

يعطي  حيث  البداية  برولوج  يف  األسود  اللون  العرض  بطلة 

يف  التحدي  نربة  مع  خصوصا  املتفرج  لدي  معاكسا  تأثريا 

من  املشاهد  تعاطف  قضيتها  ويفقد  يفقدها  مام  املونولوج، 

أول وهلة.

وقد أجاد جميع املؤدين عىل خشبة املرسح بدءا من ريهام 

فتباينت  الزوجة  أو  املرأة  دور  يف  العرض  بطلة  الرازق  عبد 

وبني  التحدي  لهجة  بني  هبوطا  صعودا  االنفعاالت  معها 

الحلم  الجسدي مع  التناغم  األنوثة والعشق، ما بني  لحظات 

نرصي  سمري  الــزوج  اإلجــادة  وشاركها  والتحرر،  والطموح 

الدرامية  املواقف  كل  عن  بجسده  جيدا  معربا  كان  الذي 

جامعية  ننكر  وال  الدرامي،  للموقف  املناسبة  واألحاسيس 

دور  يف  هــارون  محمد  وهم  الجميع  بها  متيز  التي  األداء 

األخ وزيك محمد ومحمد عالء وإبرام مرقص ومحمد مسعد 

ورضوى  ومييك  محمد  وروان  محمد  ودينا  عادل  وغيمي 

حسن ومرينا عراقي.

نادرا  خصوصية  وله  ومتميز  جيد  عرض  أنه  نؤكد  النهاية  يف 

الدولة  ومرسح  بل  الجامهريية  الثقافة  مرسح  يف  نراها  ما 

باالهتامم  الخاصة  املالحظات  االعتبار  يف  األخذ  مع  عموما. 

أمور  يف  املرأة  قضية  اقتصار  وعدم  الدرامي  الرصاع  بقوة 

العرض  غرض  أن  املتفرج  ليدرك  عكسية  بنتيجة  تأيت  شكلية 

ال  وأنها  ورقص  وغناء  وأهــواء  جسد  مجرد  املرأة  أن  يعني 

متلك أية قضايا فكرية أو اجتامعية أو سياسية، أي أنها فارغة 

العقل وهو عكس ما أراد توصيله صناع العرض.
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املرسحية”،  “الحياة  مجلة  يف  ونرشته  سبق  املوضوع  هذا 

وليس  ورقية،  مجلة  وهي  سورية،  يف  تصدر  التي   ،106 عدد 

لها موقع ألكرتوين، مام يعني أن املقالة متوفرة ورقياً فقط!! 

خارج  عليها  الحصول  الصعب  من  نفسها  املجلة  ولألسف 

سورية حالياً، بسبب الظروف التي متر بها منذ سنوات!! لذلك 

جريدة  يف  املوضوع  أنرش  يك  املجلة،  إدارة  باستئذان  قمت 

داخل  للجميع،  متاحاً  املوضوع  ليكون  األلكرتونية،  مرسحنا 

لزم  لذلك  هذا،  عىل  املجلة  إدارة  ووافقت  وخارجها،  سورية 

التنويه!!

تمهيد
واملرصي  عامة   - العريب  املرسح  تاريخ  مجال  بحكم خربيت يف 

خاصة - أقول: إن قضية الفصحى والعامية يف املرسح العريب؛ 

أظنها  اآلن؛ وال  يتم حسمها حتى  إحدى ثالث قضايا، مل  ُتعد 

املرسح(!!  )أزمة  هي  األوىل،  فالقضية  ما!!  يوم  يف  سُتحسم 

هذه  وجود  عىل  يتفق  العريب  عاملنا  يف  مرسحياً  أن  أظن  وال 

األزمة مع مرسحي آخر!! ومبعنى أوضح، إن أزمة املرسح هي 

أزمة تتشكل يف ذهن كل مرسحي حسب رؤيته لهذه األزمة!! 

إىل  بلدة  ومن  آخر،  إىل  مرسحي  من  تختلف  الرؤية  وهذه 

أخرى .. إلخ!! ورمبا أتحدث تاريخياً عن هذه األزمة مستقباًل، 

ألثبت أنها أزمة موجودة منذ مائة سنة تقريباً، وتختلف من 

والقضية  مرسح!!  أزمة   .. الثابت  عنوانها  رغم  آخر،  إىل  عام 

العمل املرسحي:  السؤال: من هو سيد  الثانية، تتمثل يف هذا 

نص  املعروفة:  بالثنائية  عنها  وامُلعرب  املخرج؟،  أم  املؤلف 

الثالثة، فتتمثل يف )أيهام  املؤلف وعرض املخرج!! أما القضية 

القضية  العامية(، وهي  أم  الفصحى   .. العريب  للمرسح  أصلح 

التي سأتناول تاريخها يف هذه املقالة.

كان!! مما  أفضل  اإلمكان  في  ليس 
عندما علمت بأن مجلة )الحياة املرسحية(، ستنرش ملفاً حول 

هذه القضية، قررت أن أشارك فيه، حتى أثبت – تاريخياً - أن 

عالج  وأي  ونرشاً!!  وبحثاً  ومناقشة  حواراً  ُقتلت  القضية  هذه 

منارصة  أو  الفصحى  مبنارصة  فيه  التفكري  أو   - القضية  لهذه 

املنطق  كان  مهام  بجديد،  فيه  االتيان  نستطيع  لن   – العامية 

سلياًم، والحلول واقعية ومقبولة؛ ألن كل ما سنطرحه، طرحه 

السابقون!  قبلنا  وجده  سنجده،  حل  وكل  السابقون!  قبلنا 

إليه  سبقنا  اإلشكالية،  لهذه  حاًل  سنجده  مقبول  منطق  وكل 

 “ بحقيقة مؤملة، خالصتها:  النهاية  السابقون!! ورمبا سنقّر يف 

ليس يف اإلمكان أفضل مام كان”!!

رمبا سيظن القارئ أنني سأتحدث عن املرسحيني ممن ناقشوا 

محمود  أمثال:  املايض،  القرن  أربعينيات  منذ  القضية  هذه 

حاًل  ووجد  املرسحية،  الكتابة  لغة  قضية  ناقش  الذي  تيمور، 

لها - طبقه عملياً - بأن كتب مرسحيته )املخبأ رقم 13( تارة 

مجلد  يف  النسختني  ونرش  بالعامية،  أخرى  وتارة  بالفصحى، 

أحمد  تجربة  أما   !!1949 عام  كانت  التجربة  هذه  واحد!! 

كامل رسور عام 1954، فتمثلت يف نرشه ملجموعة مرسحيات 

مقدمة  يف  قوله  حد  عىل  وهي  املبسطة،  الفصحى  باللغة 

كتابه )الرصاع األبدي ومرسحيات أخرى(: “ العربية السليمة 

العادي”!!  الفرد  عىل  فهمه  يصعب  الذي  اللفظ  من  الخالية 

القضية منذ  الحكيم، وجهوده حول هذه  نجد توفيق  وأخرياً 

بيانه  يف  ناقشها  عندما   - الكثريون  يظن  كام   –  1956 عام 

)يا طالع  أو يف مقدمته ملرسحية  )الصفقة(،  املرفق مبرسحية 

فم(،  لكل  )الطعام  ملرسحية  مقدمته  يف  وكذلك  الشجرة(، 

والذي اقرتح فيها استخدام اللغة الثالثة، وهي اللغة الوسيطة 

بني الفصحى والعامية.

كل هذه الجهود – التي بدأت منذ عام 1949 - لن أتحدث 

كونها  عن  ناهيك  قبل،  من  عنها  وُكتب  معروفة  ألنها  عنها؛ 

الذين  الباحثني،  قبل  من  أهميتها  اكتسبت  عادية،  جهود 

ظنوا – خطأ – بأنها الجهود األوىل يف مناقشة قضية الفصحى 

تقول:  التاريخية  والحقيقة  العريب!!  املرسح  يف  والعامية 

المسرح
مصر  في  والعامية  الفصحى  وقضية 

سيد عيل إسامعيل

)١(

توفيق الحكيم
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 !!1894 عام  منذ  مناقشتها  املرسحيون  بدأ  القضية،  هذه  إن 

كرب  مهام   – املقالة  لهذه  املمنوحة  املساحة  ضيق  وبسبب 

القضية يف مرص منذ عام  حجمها – لن تسمح يل، إال مبتابعة 

1894 إىل عام 1935، وهو النطاق الزمني ملقالتي هذه.

يف القرن التاسع عرش

مرصي،  مرسحي  كاتب  أول  جالل،  عثامن  محمد  ُيعد 

ثالث  ترجم  عندما   ،1894 عام  املرسحية  اللغة  قضية  يناقش 

مرسحيات لراسني، ونرشها يف كتابه )الروايات املفيدة يف علم 

الرتاجيدة(؛ حيث ناقش يف مقدمته قضية الفصحى والعامية؛ 

يفهمه  نظمها  جعلت   ....  “ قائاًل:  للعامية  استخدامه  مربراً 

يف  وأوقع  املقام،  لهذا  أنسب  الدارجة  اللغة  فإن  العموم، 

النفس عند الخواص والعوام”!! وألنها املناقشة األوىل للقضية، 

يف  كان  مرص،  يف  املرسح  إن  حيث  الكثريون؛  إليها  يلتفت  مل 

ترجمة  ونرشها،  املرسحيات  كتابة  سيام  ال  البدايات،  طور 

وتعريباً واقتباساً وتأليفاً!!

 – ومنطقية  وفنية  واقعية  بصورة  القضية  هذه  مناقشة  أما 

مقالته  يف  الحداد  نقوال  بها  قام  فقد   - التاسع عرش  القرن  يف 

التنظريية - التي نرشها يف مجلة )الرثيا( بتاريخ سبتمرب 1898 

نجاح  رشوط  بها  واملقصود  التمثيل(،  )رشوط  عنوان  تحت   -

أية  تضمن نجاح  الكاتب رشوطاً  متثيل املرسحية؛ حيث وضع 

عن  ودقة  بإسهاب  تحدث  وقد  املرسح.  عىل خشبة  مرسحية 

متعلقاً   – ذكره  ما  منها  يهمنا  الرشوط،  هذه  من  رشط  كل 

التمثيل  أن  من  العبارة(،  )سالسة  عنوان  تحت   – باللغة 

الرواية سلسة  عبارة  تكون  أن  لذلك يجب   “ للحقيقة،  تقليد 

ومتانة  ألفاظها،  لضبط  إال  العامية  اللغة  عن  تفرق  ال  جداً، 

عبارة  هي  العبارة،  بأن  إال  السامع  يشعر  ال  بحيث  تركيبها؛ 

حفظته  مبا  ال  عواطفه،  عليه  متليه  مبا  يتكلم  وأنه  املمثل، 

التمثيل، وهي خداع  املقصودة من  الغاية  ذاكرته، وإال فاتت 

مجازاً”.  ال  حقيقة  يرون  أنهم  بإيهامهم  املشاهدين  عقول 

 – السجع  يتجنب  أن  عليه  يجب  ذلك؛  املمثل  يحقق  وحتى 

الشخص  ألن   – الوقت  ذلك  يف  اللفظية  الصنعة  مظاهر  أحد 

العادي - الذي يقلده املمثل – “ ال يتكلف السجع يف التعبري 

إحدى  تهيج  حالة  يف  كان  إذا  سيام  النفسانية،  انفعاالته  عن 

عواطفه؛ كأن يكون غاضباً، أو نامئاً مثاًل، بل يطلق اللسان يف 

مسريه الطبيعي”.

نادى  من  أول  ُيعد  الحداد،  نقوال  إن  بالذكر،  والجدير 

التي تجمع بني الفصحى  الثالثة أو الوسطى،  اللغة  باستخدام 

وضع  حيث   – قبل!!  من  أحد  بها  ينادى  أن  قبل   – والعامية 

األلفاظ  تجنب  رشط   – الرشوط  ضمن   – مقالته  يف  الكاتب 

الغريبة،  الوحشية  األلفاظ  تتحاىش  أن   ...“ قائاًل:  الغريبة، 

األلفاظ  عىل  اعتمد  وإذا  املأنوسة.  األلفاظ  عىل  ويعول 

مل  وإذا  أفضل.  كان  والفصحى  العامية  اللغتني  بني  املشرتكة 

ألحد  الشيوع  كثرية  مأنوسة  لفظة  الفصحى  اللغة  يف  يوجد 

املعاين، فاألفضل أن ُيستعار أحسن لفظ عامي لها، لئال يفوت 

استعملت  إذا  السامعني،  عن  املعنى  بجفاء  املطلوب  التأثري 

الرواية  تعترب  أن  الخوف من  ولوال   ...... لغوية عويصة  لفظة 

الرصفة  العامية  اللغة  لكانت  العامية،  باللغة  لو كتبت  مجوناً 

أفضل للروايات”.

ومن الواضح أن نقوال الحداد - كان سابقاً لعرصه – فإن كان 

يف  املرسحية  الكتابة  يف  الوسطى  باللغة  نادى  من  أول  هو 

القرن  ستينيات  عنها يف  نسمع  أن  قبل   – التاسع عرش  القرن 

كل  يتكلم  أن  بوجوب  نادى  من  أول  أيضاً،  فهو   – العرشين 

عمله  لطبيعة  وفقاً  الطبيعي،  بأسلوبه  املرسحية  يف  شخص 

وثقافته .. إلخ، ويف ذلك يقول تحت عنوان )آداب التأليف(: 

الكالم  من  عليه  وما  له  ما  شخص  لكل  يعطى  أن  يجب   “

أمام  كخادم  يتكلم  فالخادم  نقصان.  وال  زيادة  بدون  الالئق 

سيده باالصطالح والعبارة ودرجة األفكار، فال يجوز أن يكون 

وأوالد.  صبية  كالم  السيد  وكالم  وسداد،  حكمة  الخادم  كالم 

املؤلف أن يالحظ منزلة كل من األشخاص، ويعتني يف  فعىل 

جعل العبارة الئقة بكل منهم، وممكناً أن تصدر عن قائلها”.

القرن  يف  ذكرناها  التي  املحاوالت  أن  لنا،  يتضح  سبق  مام 

محمد  بها  قام  تنظريية،  محاوالت  إال  هي  ما  عرش،  التاسع 

املرسح يف  مُتثل مرسحياته عىل خشبة  أن  عثامن جالل، دون 

كانت  الحداد،  نقوال  املكتوبة!! وكذلك رشوط  بالعامية  حينها 

أن  يعني  مام  حينذاك؛  تطبيقها  عن  نقرأ  مل  تنظريية،  رشوطاً 

التاسع  القرن  كتابة ومتثياًل – يف  أغلب املرسحيات يف مرص – 

عرش، كانت بالعربية الفصحى!!

تطبيقية محاوالت 
دعوة  الفصحى،  بجانب  العامية  استخدام  إىل  الدعوة  ظلت 

خشبة  عىل  بتطبيقها  قام  عندما   ،1905 عام  حتى  تنظريية 

املنتقم(  )الرصاف  مرسحية  يف  القرداحي  سليامن  املرسح 

 :31/5/1905 يوم  الوطن  جريدة  قالت  حيث  لشكسبري؛ 

حرضة  رأى  عائلية  أخالقية  الرواية  هذه  كانت  وملا   ...  “

العامية  بني  ترتاوح  بسيطة  لغتها  تكون  أن  الجوق  مدير 

خليل  أما  وفهمها”.  إدراكها  الكل  عىل  ليسهل  والفصحى 

مقدمة  يف  املرسحية  الكتابة  لغة  قضية  مبناقشة  فقام  مطران 

 ،1912 عام  املنشورة  لشكسبري  )ُعطيل(  ملرسحية  تعريبه 

وهي  املرسحية،  الكتابة  يف  جديدة  تجربة  يخوض  أن  وقرر 

العامية  أمام  حريته  عن  أبان  أن  بعد  الوسط،  أسلوب  اختيار 

الذي  وهو  الوسط،  األسلوب  إال  يبَق  مل   “ قائاًل:  والفصحى، 

..... هذا هو  لكن سهلة  كلها فصيحة  األلفاظ  تكون مبقتضاه 

 ..... فيه  وفقت  قد  أكون  أن  وأرجو  آثرتُه،  الذي  األسلوب 

فيصحُّ أن تكون هذه التجربة مثااًل للتعريب”.

األولى المواجهة 
التنظري  مبرحلتي  والعامية  الفصحى  قضية  مرّت  أن  بعد 

مبرحلة   - استحياء  عىل   – املرور  عليها  لزاماً  كان  والتطبيق، 

 ،1914 أكتوبر  يف  وناقد  كاتب  بني  حدثت  التي  املواجهة، 

يف  وتتلخص  أعداد،  ثالثة  يف  األفكار  جريدة  وقائعها  ونرشت 

الخديوية  املعلمني  مبدرسة  الطالب   – إبراهيم  أحمد  قيام 

سميث؛  لجولد  فتمكنت(  )متسكنت  مرسحية  بتعريب   -

عاكف  أحمد  عنها  فكتب  والعامية؛  الفصحى  فيها  مستخدما 

لأللفاظ  استخدامه  امُلعرب  عىل  فيها  عاب  نقدية،  مقالة 

الواجب   ...“ بقوله:  املقالة  واختتم  العامية،  واألساليب 

خليل مطران
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الحياة  مظاهر  من  مظهر  هي  التي  لغتنا،  عىل  نحافظ  أن 

جناية  عليها  الجانني  كنا  جانبها،  يف  تساهلنا  فإذا  واالرتقاء. 

بيده فال راث وال راحم”. فقام  ينتحر  ال تغتفر، بل كنا كمن 

العامية  األلفاظ  لبعض  استخدامه  مربراً   – عليه  بالرد  املعرب 

وأساليبها – قائاًل: بأن الفصحى “ ال تتفق مع حال األشخاص 

قط  العلم  يتلقوا  مل  الذين  من  أما  وهم  بها،  يتكلمون  الذين 

والحانات  املالهي  يف  حياتهم  من  األكرب  الشطر  قضوا  بل 

الناقد،  عليه  االلتفاف  حاول  املقنع،  التربير  وهذا  واملقامرة”. 

مقالته  يف  ذكره  ما  فحوى  عن  تخرج  مل  أخرى،  مقالة  فكتب 

األوىل!!

للكوميديا أفضل  العامية 
التطبيق  إىل  التنظري  من   – والعامية  الفصحى  قضية  تطورت 

العامية بديلة للفصحى  الدعوة إىل  املواجهة وصواًل – إىل  إىل 

مايو 1915،  والهزلية!! ففي  الفودفيلية  العروض املرسحية  يف 

عنوان  تحت  مقالة،  املؤيد  جريدة  يف  رمزي  إبراهيم  نرش 

)جوق الكوميدي العريب(. وعرفه يف املقالة؛ بأنه فرقة مرسحية 

وهي  والفودفيل،  الكوميدي  أنواع   “ تقديم  يف  تخصصت 

نقائض  انتقاد  الجوهر  يف  بها  يراد  التي  واملضاحك  املهازل 

املجتمع، ويف العرض ملجرد التسلية واإلضحاك”. وذكر الكاتب 

وأمني  عيد،  عزيز  وهم:  الجوق،  هذا  يف  املمثلني  أهم  أسامء 

اليوسف.  وروز  صادق،  ومحمد  الريحاين،  ونجيب  الله،  عطا 

ملرسحية  الفرقة  متثيل  عن  مقالته  يف  يتحدث  كان  والكاتب 

لغة  أما  لغتها: “...  عن  قال  حيث  إمييل(؛  من  بالك  )خيل 

الرواية فقد كانت العامية، ولست أظنها تريض فريق األدباء 

تقديرهم  يف  هي  إذ  اللغة؛  عىل  رقباء  أنفسهم  يرون  الذين 

عامد من عمد القومية. يقول أهل هذا الجوق: إن لهم عذراً 

العربية خفيفة عىل  النكتة  التفاهم؛ ألن  اتخاذها واسطة  يف 

املشاهد العادي”.

إذن ممثلو هذه الفرقة الكوميدية، جاهروا بأفضلية العامية 

أسلوباً لعروضهم، مام جعل جريدة األخبار يف أكتوبر 1916، 

“صديق  وبتوقيع  األنسب(،  )رواج  بعنوان  مقالة  تنرش 

نجيب  مرسحيات  أن  إثبات  حاول  الذي  بك”،  كشكش 

تقيل،  وخليك  أونطة،  بالش  مثل:   – األنسب  هي  الريحاين 

املشهورة   “ بالعامية  قدمها  الريحاين  ألن   – جامد  وإديله 

أذهان  إىل  املؤلفني  خواطر  لنقل  وصالحيتها  روحها  بخفة 

متثيل  من  باإلكثار   - املقال  كاتب   – وطالب  السامعني”، 

املرسحيات العامية، ألنها تخدم أكرثية الجمهور يف مرص من 

عموم الناس، بعكس العروض املرسحية الفصيحة، التي تخدم 

األقلية يف مرص من مثقفي الناس!!

مل يرض أنصار الفصحى مبا نرشته الصحف من تحبيذ العامية 

يف  مقالتني  الوطن  جريدة  فنرشت  الكوميدي،  للمرسح  لغة 

والتمثيل(،  العريب  األدب  )تطور  عنوان  تحت   ،1917 يناير 

املرسحيات  مشاهدة  الجمهور،  تجنب  وجوب  فيهام  أبانت 

الفودفيلية، ملا بها من خالعة ومجون وتهتك وبذائة، ال سيام 

الجريدة  وتحدثت  مرص!!  يف  املرسحيات  هذه  انتشار  مع 

منها  يهمنا  املرسحيات،  من  النوع  لهذا  مشاكل  خمسة  عن 

 “ الجريدة:  قالت  وفيها  باللغة،  واملتعلقة  األخرية،  املشكلة 

الروايات  لغة  مشكلة  وهي  واحدة  مشكلة  هناك  بقيت   ...

اللغة  عىل  مصيبة  وهذه  العامية،  اللغة  وهي  الجديدة، 

منع  السنية  الحكومة  لسألنا  لنا  يجوز  ولو   .... الفصحى 

وإال  متعذراً  ذلك  دام  ما  ولكن  اللغة؛  بهذه  التي  الروايات 

موافقة  أكرث  العامية  اللغة  دامت  وما  مضحكاً.  طلبنا  لكان 

فال  الكتابة،  لغة  من  الطبيعة  وتقليد  الكوميدي  لتمثيل 

العريب،  املرسح  من  العامية  اللغة  باستئصال  اليوم  بعد  أمل 

إىل  الكوميدي  روايات  يكتبون  الذين  الكتاب  وسيضطر 

نرجو  ولكنا  أو مختارين.  أم غضبوا مكرهني  استعاملها رضوا 

الفصحى،  اللغة  الرواية  يف  الراقون  األشخاص  يتكلم  أن 

حق  يحفظ  وبذلك  العامية،  اللغة  املتعلمني  غري  واألشخاص 

اللغتني معاً”.

أصبحت  العامية  أن  الفصحى؛  ألنصار  صادمة  نتيجة  كانت 

الفصحى  مع  باشرتاكها  إال  منه؛  الفكاك  ميكن  ال  واقعاً  أمراً 

اشرتاكها  الفصحى أصبحت مرفوضة يف  يف املرسحيات!! حتى 

مرسحية  يف  حدث  مثلام  املرسحيات،  بعض  يف  العامية  مع 

عنها  وقالت  الشامي،  أحمد  فرقة  مثلتها  التي  )الهجرة(، 

املؤلف  عىل  نعيب   ...  “  :1919 نوفمرب  يف  السفور  جريدة 

الفصحى؛ ألن  العربية  باللغة  الدين وحبيبته  بهاء  وضع دور 

ذلك مناف للحقيقة ومستهجن يف رواية كل أدوارها عامية”.

القضية؛  قناعة يف هذه  إىل  أحدهم   يناير 1923، وصل  ويف 

 - العذارى(  )دموع  ملرسحية  النقدية  مقالته  يف  عنها  عرب 

فيها:  قال   - الهول  أبو  بتوقيع )ص.أ.ك( يف جريدة  املنشورة 

عىل  جداً  املوافقني  من  فأنا  الرواية،  لغة  جهة  من  أما   ...  “

بذلك  ألنها  حديثة؛  مرصية  الرواية  مادامت  بالعامية  جعلها 

إىل  وأقرب  النفس،  يف  أبلغ  وتكون  الواقعة،  الحقيقة  متثل 

الفهم”.

مجلة  يف  مهمة  مقالة  داود  قسطندي  نرش   ،1925 يناير  ويف 

أبان  لألمة(؟!  أفيد  )أي متثيل  عنوان  املصورة، تحت  التياترو 

بها  ويقصد   – أدبية  نوعني:  إىل  تنقسم  املرسحيات  أن  فيها 

فقط  وتفيد  بالفصحى  ُتكتب  واألوىل  وفكاهية.   – الجدية 

الطبقة املتعلمة، أما الفكاهية التي ُتكتب بالعامية فهي تفيد 

املعنى  هذا  عىل  ويؤكد  العوام.  وطبقة  املتعلمة  الطبقتني 

التي  الفرق  بعض  أن  ترى  أال  قائاًل: “..  الواقع،  من  بيشء 

كانت متثل متثياًل أدبياً راقياً، قد أصبحت متثل معظم رواياتها 

استحسان  من  آنست  ملا  فكاهياً،  متثياًل  العامية،  باللغة 

نعم قد فعلت ذلك وقلبت  لغريه!!  له، واستهجانه  الجمهور 

نظامها، ملا رأت أن عدد الحارضين يف متثيلها الراقي، ال يكاد 

يبلغ عدد املمثلني عىل املرسح؛ وذلك مام يؤسف عليه مزيد 

األسف!”.

سليامن القرداحي
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والكتابة  الممثل   
المسرح:  لخشبة 

الجسم  تشكيل 

تأليف: لورينزو مانجو

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

يحظى  للمرسحية،  بالكتابة  املرتبطة  اللغوية  املسائل  بني  من 

التمثيل مبكانة خاصة . وسؤال التمثيل سؤال مركب ألنه يتعلق 

باملقدار الهائل واملتنوع للوثائق الصادرة يف القرن العرشين حول 

عيل  يرتكز  الذي  واملرسح   . عام  بشكل  واملمثلني  التمثيل  مهنة 

الكتابة املرسحية ليس غريبا عن هذه اإلشكالية . بالطبع ظهرت 

التي  النظريات واملامرسات  يف داخل  تيار املرسح الحايل بعض 

العرشين،  القرن  يف مرسح  املمثل  دور  عيل  كبرية  بدرجة  أثرت 

ويل  باربا،  و  وبروك،  من جروتوفسيك،  كل  أعامل  يف  اتضح  كام 

ودي برادينيس، وساندرو لومباردي . من الواضح إذن أن مسألة 

ولكنه  مهام،  دور  تلعب  املرسحية  الكتابة  يف  والتمثيل  املمثل 

عيل  تركز  ألنها  األخرى،  الكتابة  أشكال  إيل  باملقارنة  منفصل، 

بأساليب تقنية معينة وعمليات  املرتبط  التعبري  شكل معني من 

مجملها  يف  املشكلة  معالجة  تكون  أن  وميكن   . معينة  تشكيل 

خارج نطاق هذه الدراسة . وما نتمنى أن نفعله، رغم ذلك، هو 

املرسحية،  املمثل  هوية  وهي  تحديدا،  أكرث  مسألة  عيل  الرتكيز 

مبعنى، املمثل كجسم عيل خشبة املرسح . فامذا نعني بذلك ؟  

املادية  الصور  فبالجسم عيل خشبة املرسح  نقصد أن نشري إيل 

الكتابة  بأشكال  عالقته  يف  املرسح،  خشبة  عيل  املمثل  لحضور 

األخرى، والسيام املكان . 

تطوره،  من  األوىل  املرحلة  يف  مايرهولد(،   ( تناول  عندما       

تعديل  هي  واجهها  مشكلة  أول  كانت  املرسح،  تقاليد  مسألة 

الخصائص  أو  بالتمثيل،  مهتام  يعد  مل  مرسح  ايل  املمثل  لغة 

هذا  ويف    . الدرامي   النص  تصوير  أو  للشخصية،  النفسية 

شكال  املمثلون  يطور  أن  الرضوري  من  كان  أنه  فكر  السياق، 

فعال حول وجودهم عيل  يدور  التعبري،  متاما يف  جديدا وخاصا 

نفسه  عن  الحضور  هذا  يعرب  أن  يجب  وكان   . املرسح  خشبة 

مبعنى  وباإلمياءة،  الحركة  خالل  من  مايرهولد(،  ل)  بالنسبة   .

النظريات  من  فبداية   . باملرونة  املرتبطة  التعبريية  الخصائص 

الكلامت  أن  )مايرهولد(  قرر   ،1905 عام  )كريج(  قدمها  التي 

أن  يجب  وبالتايل،   . العيون  املرونة  وتخاطب  األذن  تخاطب 

للمشاهدين  يسمح  منوذج  أيضا  البرصي  املستوى  عيل  يوجد 

البداية، كانت الحركة  أن يفرسوا بشكل صحيح املشهد . ومنذ 

املمثلني، والعنرص األسايس  بالنسبة ل )مايرهولد( مفتاح عمل 

البيوميكانيك  نظريته  يف  عنها  عرب  فكرة  وهي  لتعبرييتهم، 

ل)مايرهولد(  بالنسبة  املمثل،  فن  أن  يبدو   .  biomechanics

يدرس نوعني من االحتياجات : احتياجات مرتبطة بالنص، تنشأ 

من النطق الصحيح للغة الشعرية، واحتياجات مرتبطة بخشبة 

املرسح، والتي تتطابق أساسا مع الحركة . ومل تكن هذه الصورة 

متاما،  ذلك  يعي  )مايرهولد(  وكان  تجديدا،  للمثل  املزدوجة 

وسيلة  باعتبارها  املرونة  ايل  نظر  القديم  املرسح  ان  قال  اذ 

مرسحية  يف  “سالفيني”  املمثل  إيل  )وأشار  للتعبري  رضورية 

مع  يتطابق  القديم  املرونة  شكل  ولكن   . عطيل(  أو  هاملت 

اللغة املنطوقة، بينام املرونة التي يريد أن يستخدمها ال تتطابق 

مع الكلامت . وقد استخدمت الحركة، التي تم دراستها بعناية 

االيطاليني،  والسيام  عرش،  التاسع  القرن  يف  املمثلني  بواسطة 

يف  وحضوره  الجسم،  لغة  كتبت  اذ  الشفهي،  العنرص  تأكيد  يف 

النحو،  هذا  وعيل   . الشفهية  اللغة  إرشادات  نفس  يف  املشهد، 

ثانويا،  عنرصا  ظلت  ولكنها  املمثل  ألسلوب  رضورية  كانت 

وبدال   . للتمثيل  نتيجة  ومجرد   . التعبريي  االستقالل  ينقصه 

الكلامت  مع  تتطابق  ال  مرونة  يف  )مايرهولد(  فكر  ذلك  من 

نشاهد  أننا  مرث  تخيل  فصيح.  مثال  خالل  من  املفهوم  وتفرس 

االثنان  ويتحدث  حوارهام،  يسمعان  ال  ولكنهام  يتحدثان  اثنني 

 . آخر  شيئا  تنقل  إمياءاتهام  ولكن  الخ،  الجو،  وحالة  الفن،  عن 

الحوار، وملنها بدال من ذلك  بالتوازي مع  فاإلمياءات ال تحدث 

أو  عدوين  أو  صديقني  كانا  سواء  العميقة،  بعالقتهام  توحي 

لن  بالتأكيد  ؟  املتلقني  نحن  نفهمه  أن  الذي ميكن  فام  حبيبني، 

نفهم النقاش الشفهي ) الذي ال نستطيع أن نفهمه ( . بل هو 

التي  األشياء  بفهم  لنا  ويسمح  نتخيله  الذي  اللغوي  التواصل 

عليها  املحادثة وركزنا  لو متكننا من سامع  أبدا  لنفهمها  نكن  مل 

)مايرهولد(،  بالنسبة ل  . واإلمياءات يف املرسح،  بشكل حرصي 

الكلامت،  الطريقة، فبدال من مصاحبة  يجب أن توظف بنفس 

. ويسمح  أفق معناها  تواصليا مع  أن تحدد سجال  فانها يجب 

النص  عن  منفصل  بشكل  واملخرج،  للممثل  السجل  هذا 

تفسرياتها  تتبع  التي  والشخصية  النص  يف  بالتدخل  الشفهي، 

الذاتية واملستقلة . وهنا إذن يكمن الفرق . فالتمثيل التقليدي 

يربط االمياءات بالكلامت . ويف املرسح الجديد يجب أن يكون 

لكل منهام ايقاعه . 

     وعندما قدم )مايرهولد( بعد خمسة عرشة سنة مرسحية 

فقد   ،“  Le Cocu Magnifique الكبري  القواد   “ )كروملينك( 

بني  املسافة  عيل  يقوم  املمثلني  عيل  اقرتحه  الذي  السجل  كان 
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االتصال الشفهي وغري الشفهي . ال يعني هذا استقاللهام الكامل 

هذه  وخالل   . املختلفتني  الشفرتني  بني  التداخل  باألحرى  بل 

السنوات، كان )مايرهولد( مرتبطا مبرحلة بنائية يف بحوثه، التي 

تأكد  وقد   Biomechanics البيوميكانيك  نظريته  يف  وضعها 

االمياءة  ٌدرست  فقد   . علميا  وتنظيمها  اإلمياءة  استقالل  مفهوم 

يف محتواها البنيوي، وتم تفكيكها وتحليلها وتقسيمها إيل أجزاء 

يجب أن يؤدى كل منها وقا ملعيار خاص بها ثم يعاد تجميعها 

تظل  النهائية،  النتيجة  سيولة  من  الرغم  وعيل  الطريقة،  بنفس 

الديناميات البنائية التي أنتجت إمياءة مرئية . 

ليك  الكبري”  القواد   “ عرض  يف  النسق  هذا  استخدم  وقد        

مطلوبا  كان  وقد   . الشخصيات  ملختلف  الخارجي  املظهر  يصف 

من املمثلني تبني مواهب أكروباتية، بلهوانية، تقوم عيل الدمج 

واإلمياءات اآللية، التي تبدأ من اإلشارة إيل الواقع، ولكنها بتعد 

الطريقة،  وبهذه   . الحركة  اصطناعية  عيل  مؤكدة  عنه،  نفسها 

تخطيطات  املشرتك،  املمثلني  وعمل  ممثل،  كل  تفسري  خلق 

التي  والحركات،  لالمياءات  سجال  املنهج  هذا  وقدم   . إميائية 

السيكولوجية  والهوية  الحبكة  عن  املشهد  إلبعاد  استخدمت 

الناحية  من  بينام   . فعال  واملرتسبة  السطحية  للشخصيات، 

األخرى يستخدم السجل للفصل التمثيل عن النص، ومن الناحية 

األكروبات  تكامل  وقد   . املشهد  مع  تكامله  يف  يساعد  األخرى، 

ابتكره  التي  املشهد  آلية  يف  الكبري”  القواد   “ عرض  يف  اإلميايئ 

من  جزء  الغالب  يف  هي  املمثلني  وأفعال   )Popova )بوبوفا 

وديناميات  الجسم  ديناميات  بني  عالقة  يقيمون  فهم   . املشهد 

األشياء الحميمة . ونتيجة لذلك، تعتمد لغة التمثيل عيل الكتابة 

نحتج  أن  وميكننا   . النص  عن  ناهيك  أكرب،  بشكل  املرسحية 

بالطبع بأن املمثل، يف مرسح )مايرهولد(، يوظف كعالمة فعلية 

للكتابة املرسحية . 

املمثل يف  والذي مييز حضور  اذن،  األول،  العنرص  أن  يبدو       

السيامنطيقية  األهمية  هو  حديث،  سياق  يف  املشهد  مع  عالقة 

قادر عيل  باعتبارها سجال مستقال  باملعنى( لإلمياءات،  )املرتبطة 

التدخل يف دراماتورجيا الحدث الدرامي من وجهة نظره . ومن 

هذا املنظور، من املمكن أن نتحدث عن الحركة باعتبارها شكال 

فعليا للكتابة . والنتيجة الثانية هي أن لغة املمثل يجب تأملها 

مع  مقارنة  يف  آخر،  مبعنى   . ككل  الجسد  تعبريية  مع  عالقة  يف 

التقاليد األكادميية التي ركزت عيل دراسة اإلمياءات بشكل رئيس 

األخرى  الجسم  أجزاء  اختزال  مع  العلوية،  األطراف  أساس  عيل 

القرن العرشين، ينظر ايل  ايل مجرد وظائف داعمة، وعيل مدار 

الجسم بشكل متزايد باعتبار أن كله تعبريي، مبعنى أن كل طرف 

وكل جزء يف الجسم ميكن أن يكون له قيمته التعبريية . 

     وقد تقرر هذا بوضوح من جانب )يوجينو باربا( يف مناقشته 

قبل  وباملواد   . التمثيل  يف  املستخدمة   “ التعبريية  قبل  املواد   “

وعيل  أنفسهم،  عيل  املمثلني  عمل  إيل  )باربا(  يشري  التعبريية، 

قبل  واإلمياءة،  والصوت،  والحركة،  للجسم،  التعبريية  القدرات 

الدراسة  وهذا هو شكل   . بعينها  منها عيل شخصية  أي  تطبيق 

العملية  ناحية لتدريب املمثلني يف  التي يستخدم من  والتطبيق 

يساعدهم  األخرى  الناحية  ومن  املرسحي  للعرض  اإلبداعية 

 . الفردي  اكتساب قدرة تعبريية و وتقنية، متيزان أسلوبهم  عيل 

 – لإلبداع  يستخدم  الذي  التدريب  من  نوع خاص  فهو  وبالتايل 

باستعارة تعبري )مايرهولد( يف البيوميكانيك – كنوع من مساحة 

مبعلومات  املمثل  فيه  يحتفظ  أن  ميكن  الذي  واملكان  التخزين، 

معينة وينميها . 

     وطبقا ل )باربا( فان هذه املادة قبل التعبريية لها خاصيتني 

والصوتية  اإلميائية   ( العالمات  تقوم عيل  لغة  ناحية  من  فهي   :

والوجهية (، وشكل من الكتابة التي تستخدم بشكل مستقل عن 

كتابة  هي  األخرى  الناحية  ومن  وتوصيله،  املعنى  عن  التعبري 

املقولتان  وهاتان   . للممثل  اآلين  املشهدي  الحضور  يف  تتدخل 

قبل  املادة  نواة  إن  مايرهولد(   ( ويقول   . حجتنا  يف  رضوريان 

مستقل  بشكل  املمثل  لفعل  الفعلية  بالطبيعة  تهتم  التعبريية 

الحضور  بناء  فهي  وبالتايل   . املرسحية  املؤثرات  أو  الرقص  عن 

البدين البحت للممثل، وهو حضور يدرس اإلمكانيات التعبريية 

للجسم ويوسعها، أو باألحرى العقل – الجسم، مبعنى الذوبان 

والفعل  والضمري،  الفعل  باألحرى  أو  والفكر،  الفعل  يف  الكامل 

واإلرادة . وإذا كان لنا أن نرسم خريطة، عيل أساس التبسيط، 

التعبريي(  قبل  ل)ما  مايرهولد(   ( مفهوم  إن  نقول  أن  فيمكننا 

يشري ايل حضور املمثلني يف املشهد، ومتثيلهم كأجسام يف الفراغ 

. ورغم ذلك،  ذاتهام  والفراغ يف  الجسم  إشارة بخالف  أي  دون 

هناك عنرص مييز هذا الحضور ويؤهله : االبتعاد عن اإلمياءات 

سلوك  هو  املرسحي  السلوك  النهاية،  يف   . العادية  والسلوكيات 

تتفادى  أن  املوقف ال ميكن  استثنائية  فان  وبالتايل،  عادي،  غري 

أو  املمثل،  فجسم  الجسم،  لغة  عيل  أيضا  نفسها  تعكس  أن 

الجسم العقل يف لغة ) باربا ( هو جسم له اختالف ال تتطابق 

فيه العالمات والكتابة مع  نظريتها يف الحياة العادية . فاملرحلة 

لإلمياءة  تحليل  إنها   . وبناء  تحليل  هي  أوال  التعبريية  قبل 

عيل  تقوم  قواعد  وبناء  البحتة  اإلمكانية  منظور  من  والحركة 

التعبريية  قبل  املادة  عيل  والعمل  تحليلها.  تم  التي  العنارص 

املرسح  خشبة  عيل  وجودهم  تشكيل  للممثلني  بالنسبة  يعني 

. ويضيف ) باربا (، ان مل يكن املمثل مؤثرا عيل املستوى قبل 

التعبريي، فهو ليس ممثال، ألن ما قبل التعبريية هي التي متنح 

للممثل أحد معايري استقالليته كفرد و كفنان . وبالتايل فان ما 

قبل العبريي هو تحويل حضور خشبة املرسح بالنسبة للممثل 

ايل كتابة،   ) الوجود هنا واآلن   ( من معطيات ظاهرية خالصة 

مبعنى التعبري عن العالمات املنترشة بشكل واع . إنها تعرب عن 

القدرة عيل بناء لغة متثيل معينة، مستقلة عن تفسري الشخصية 

أخر،  مبعنى   . الفعل  خالل  من  الدرامي  باملعنى  االتصال  وعن 

ومستقل  تناغمه،  مع  معطى  باعتباره  التعبريي  قبل  ما  يظهر 

عن تناغم املعنى . وبالتايل فهو بناء من العالمات يف مجال قبل 

من  خالية  بحتة،  عالمات   ،pre-referential sphere اشاري 

املعنى . فاملعنى يتحقق يف فقط يف مرحلة ثانية وليس بواسطة 

ولكن   ،) املعنى  توضح  التي  العالمة/اإلمياءة   ( املعاين  تداعي 

قبل  ما  أن  وحقيقة   . والشفرات  املستويات  تدخل  خالل  من 
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التعبريي مستقل عن مستوى املعنى ال تعني أنه ليس له عالقة 

بالعملية  له عالقة  التعبريي  ما قبل  أن  باألحرى يعني  . فهو  به 

التي يجب أن تندمج مرة  النهائية،  النتيجة  اإلبداعية فضال عن 

أخرى  برغم مختلف العنارص التي متيز العملية . 

بأنه “ كتابة “  التعبريي       ولذلك نستطيع أن نصف ما قبل 

بواسطة املمثل نتجت خالل تحليل الحركة واإلمياءة .. الخ . وهو 

شكل من أشكال الكتابة، ليس فقط ألنها عالمات مدونة، ولكن 

أيضا، كام يقول ) بارث(، إنها مظهر دينامي لعملية غري مستقرة 

والتعبري  واللغة،  األسلوب  بني  الطريق  منتصف  يف  ومضطربة، 

الفردي والبنية املدونة . فمن خالل هذه الكتابة – التي ليست 

عالمات  ايل  تشري  أنها  مبعنى  مطلقة،  كتابة  بل  تفسريية  كتابة 

تنتمي ايل البعد يبارش إنتاج املعنى – يتدخل املمثل يف الكتابة 

الكلية للمرسحية . فدراسة ما قبل التعبريي هي وسيلة لتنشيط 

املعنى الذي سبق أن أنشئه املؤلف، لقصة ٌتحىك يف أغنية شاعر، 

تثبيتها  تم  التي  الراقصة،  األلحان  سجل  يف  املخرج،  تفسري  يف 

بواسطة التقاليد . 

بوجهها   ( )باربا(  وضعها  التي  التعبريية  قبل  ما  ونظرية       

التي  التمثيل  التدريب ودراسة تقاليد  الفعال املتمثل من خالل 

الرشقية،  املرسحية  التقاليد  عيل  للتدريب  خاصا  اهتامما  تكرس 

ذلك  يف  مبا  العرشين  القرن  ومجددي  الريت،  دي  والكوميديا 

رمبا   ) أيضا  وستانسالفسيك  وديكرو  وجروتوفسيك  مايرهولد 

مرسحية  كتابة  باعتباره  التمثيل  فكرة  عن  يعرب  ما  أفضل  هي 

بأسلوب غري اختزايل من حيث تحديد خاصية محددة وأساسية 

املركبة  النظرية  الخالصة  هي  )باربا(  ونظرية   . التمثيل  فن  يف 

العرشين  القرن  مثايل وميل عميل يظهر بشكل متكرر يف  لتوتر 

التامسك  إيل  للتمثيل  التعبريي  املستوى  من  نقلة  من  نشأ 

الذي  الحضور  وهو   . املشهد  يف  املمثل  وحضور  للبدين  املادي 

وفقا   ( العام  الشكل  وكتابة، عيل  مستقلة  باعتباره عالمة  يؤثر، 

. ويف  العرشين  القرن  أغلب مرسح  النموذجي يف  باربا(،  لتعبري 

فان  الحديث،  اإلخراج  فن  ميالد  يف  حاسم  الحواز  هذا  أن  حني 

استجابة  بالضبط  وهذا   . املمثل  دور  عيل  حاسم  تأثري  أيضا  له 

وضعه  الذي  املفقود،  شكله  يستعيد  املرسح  لجعل  الحاجة  ايل 

) كريج(، وفقا لكالم )باربا(، يف نظرية “ املاريونيت “ . وحدث 

نفس اليشء مع مجددين عظام، كل منهم يف مجاله، بداية من 

بوضوح  واملشكلة   . و)كوبوه(   ) رينهارت   ( إيل  وصوال  آبيا(   (

تقوم  اللغوية  الشفرات  من  جديد  نسق  تبنى  املرسح  أن  هي 

املمثل  دور  تتجاهل  أن  ميكنها  ال  املرسح،  لخشبة  الكتابة  عيل 

يف هذا التحول . فإذا بقي املعنى يف الرؤية – كام يؤكد )كريج( 

– عندئذ يجب أن يكون معنى املمثل مرئيا، ويجب أن يتطابق 

مع ما يحدث عيل خشبة املرسح وليس يف الصفحة وال يف داخل 

 . له  الحركة كأساس  املمثل يجب تجديده مع  . ففن  الشخصية 

املمثل  حضور  فهم  يعني  مرسحيا  شكال  باعتباره  املمثل  وتأمل 

عيل خشبة املرسح باعتباره كائن ميثل، وبالتايل تشجيع املواجهة 

الفردية بني التمثيل والرقص . 

     فام هي أرضية اللقاء بني فني األداء هذين ؟ . انها بالتحديد 

نظريات  كانت  العرشين،  القرن  بداية  ففي   . الجسم  تشكيل 

التمثيل والرقص تتغري جذريا . وباملقارنة مع النظرية التقليدية، 

عيل  تقوم  الحركة  يف  جديدة  تعبري  بقواعد  اهتامم  هناك  كان 

الرقص  . ففي  الجسم باعتباره شكال متحركا، وشكال عضويا حيا 

تكامل  الستعادة  البالية  يف  املدونة  البنية  لرتك  امليل  كان  مثال، 

الحركة البحتة . وظهور فنانات مثل )ايزيدورا دانكان( و ) لوي 

هذا  يف  حاسمة  نقلة  ميز  قد  دينيس(  سان  روث   ( و  فاولر( 

باعتباره  فالرقص   . نفسه  الرقص  مفهوم  تأمل  وإعادة  االتجاه 

املتحرر  أيضا  ولكن  الحركة،  يف  املتمرس  اإليقاعي،  للجسم  تجل 

أصبح  بالتحديد  املعنى  وبهذا   . لإلمياءة  األكادميي  التدوين  من 

التجريبي يف  املرسح  إللهام  مثينا  الحديث مصدرا  الرقص  أبطال 

بها  تذكر  التي  الكلامت  ولعل   . للممثل  لغوية  عن هوية  بحثه 

)جوردون كريج( لقائه األول كمتفرج مع ) دانكان( بارزة بوجه 

خاص :  

            “ دخلت من خالل بعض الستائر القصرية التي مل تكن 

أطول

              منها نفسها : دخلـت من خـاللهم وسـارت ايل حـيث 

بوجـد

              موسيقي يوجه ظهره إلينا، وجالس عيل بيانو ضخم 

.....

             الخطوة إيل الخلف أو ايل الجانب، وعزفت املوسيقى 

مرة

             أخرى وهي تتحرك قبلها أو بعدها . انها تتحرك فقط 

– ومل

تلك  من  أي  تفعـل  ومل  واحدة  قدم  عيل  ترقص               

األشيــاء التي 

             نتوقع أن نراها . “ 

باإلمكانيات  املناسبة،  هذه  يف  مأخوذا،  كريج(   ( كان  لقد       

التعبريية للحركة املطلقة، قاطعة يف جوهرها وحرة يف احتامالتها 

. الحركة التي لغة يف ذاتها، وعيل هذا النحو، تسمح لنا أن نفهم 

الجسم باعتباره كتابة . 

     يف النهاية، مفهوم الكتابة بالجسم املتحرك باعتبارها الشكل 

النص، قد اقرتحها  الوحيد املعتمد للكتابة للمرسح باإلضافة إيل 

الشكل  بأنه  الرقص  وصف  عندما   )Mallarme )ماالرميه  فعال 

القابل للتصديق يف األداء، مشريا بدال من ذلك ايل خيال القارئ 

للدراما  املثالية  املرسح  خشبة  باعتباره  الكريس  عيل  الجالس 

 . املجرد  الذهني  اإلسقاط  يكون  أن  ينبغي  كان  فيام  الشعرية، 

املرسح  لخشبة  للكتابة  شكال  يكون  أن  ميكن  الرقص  ألن  وهذا 

القيمة  قليل  كمرشح  توظيفه  عن  فضال  التأمالت،  من  الخالية 

وعندما   . املرسح  خشبة  عيل  الفعل  ايل  النص  من  االنتقال  يف 

 ( عروض  اعتباره  يف  يضع  فانه  الرقص  عن  )ماالرميه(  يتحدث 

وكتابة  للحركة،  الراقص  والتصميم   ،)Loie Fuller فاولر  لوي 

الجسم يف حالة الفعل . 

     وبالتايل هناك جذور رؤى املرسح الحديثة باعتباره عملية 

كان  ملا  مامثلة  عديدة  بطرق  اللغوية  الشفرات  تأسيس  العادة 
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نقول  أن  وميكننا   . املعارص  الرقص  يف  السنوات  تلك  يف  يحدث 

إن   –  ) دالكروز  جاك   ( مع  لتعاونه  )آبيا(  أهمية  تأمل  مع   –

أشكال  عن  للبحث  وحافزا  الهام  مصدر  كان  املعارص  الرقص 

متثيل جديدة . والسيام من أجل البحث عن شكل للممثل، وفقا 

ملصطلحات ) باربا ( . 

واملرسح  الرقص  بني  والتبادل  املشرتكة  األرضية  أن  ويبدو       

يدوران حول الجسم يف الحركة، وبناء لغة تقوم عيل الجدل بني 

الجسم البرشي واإلمياءة والفراغ والحركة . وبينام تستخدم هذه 

الجدلية يف الرقص لالنفصال عن تخطيطات تقليدية معينة، فإنها 

يف املرسح توجه الصور اللغوية للتمثيل يف اتجاه خشبة املرسح، 

أنهام  ولو  أبيا(،   ( و  )كريج(  حالتي  يف  كام   – املمثل  وتحول 

شكلني مختلفني – إيل عنرص للكتابة لخشبة املرسح .

تناظرات  يقدم  فانه  التمثيل،  وهو  الثالث،  املجال  وحتى       

ذات مغزى ملنظورنا . ففي الثالثينيات، بدأ ) اتيان ديكرو ( ما 

يعرف باسم التمثيل الجسدي . وقد تضمن وضع تقنية، ودراسة 

التمثيل  رفض  عيل  عالوة  الجسم،  باستخدام  يتم  التي  للعمل 

البحتة،  الحركة  دراسة  كانت  وقد   . اإلميايئ  والتمثيل  الوصفي 

لالمكانية التعبريية والتي سامها )باربا( “ما قبل التعبريي “. وقد 

ذهبت اهتاممات ) ديكرو(، كام يالحظ )دي مارينيس(، ايل ما 

وراء إصالح الشفرات املستخدمة يف التمثيل . وبتجديد شفرات 

التمثيل ودور املمثلني يف املشهد، كان )ديكرو ( يقرتح يف الواقع 

وهو  منه،  وانطالقا  )كريج(  مع  متشيا  املرسح،  من  جديدا  نوعا 

أحد مراجعه، مع )كوبوه( الذي كان معلمه . ففي جذور نظرية 

)ديكرو (، تكمن فكرة املرسح كلغة تتواصل من خالل اإلمكانية 

التعبريية للجسم يف الحركة، يف غياب أي إشارة نصية، ويف غياب 

فيه  يقع  الذي  املادي  الفراغ  مع  عالقة  ويف  توضيحية،  واقعية 

بنوع معني  نهضت  أنها  ايل  باإلضافة  )ديكرو(،  وتعاليم   . الفعل 

من  كثري  عيل  حاسم  تأثري  ذات  أيضا  كانت  فقد  املرسح،  من 

حركات التجديد يف النصف الثاين من القرن العرشين، بداية من 

)باربا( . 

والتمثيل  الرقص  مجايل  يف  الرسيع  املسح  لنا  ويسمح       

الصامت، برغم ايجازها، أن نفهم مركزية الحركة باعتبارها صورة 

لغوية أساسية يف التمثيل . وتستتبع هذه املركزية تبادال يف إطار 

كل من التقنيات ) كام يف حالة ديكرو( وشفرات اللغة الفعلية 

حارضة  كانت  والتي  الصامت،  والتمثيل  والرقص  املرسح  بني 

 . العروض  نفس  العرشين يف  القرن  من  الثاين  النصف  غالبا يف 

من  والرقص،  املرسح  بني  والسيام  كثيفا  التبادل  هذا  كان  وقد 

حيث تبني سجال مرسحيا يف الرقص – كام يف مرسح الرقص ويف 

تضمني الرقص يف العروض املرسحية باعتباره مادة لغوية معينة 

. ويقوم هذا الشمول عموما إما عيل املشاركة الفعلية للراقصني 

يف العرض أو تبني شفرات لها عالقة بفن الرقص . و)ويلسون( 

هو النموذج املثايل للمنهج األول . ففي عرضه ) اينشتاين عيل 

الراقصة  جروت(  دي  )أندي  فرقة  كلف  فقد  مثال،   ) الشاطئ 

ذلك، هو  رغم  اثارة،  واألكرث   . العرض  من  كبري  بجانب  بالقيام 

حضور ) لوشيندا شيلدز( يف املرسحية، وهي أحد أبرز املمثلني 

 ( معها  تعاون  والتي  الشاملية،  أمريكا  يف  الحديث  للرقص 

خطوط  بإتباع  يرقص  الذي  فالجسم   . طويلة  لفرتة  ويلسون( 

رقص، يوضحها الجسم، حتى يف امياءاتها األولية، مبنهج وتقنية 

)ويلسون(  يحتاجها  التي  الوسيلة  هو  الجسم  هذا  شكلية، 

متيز  مضيئة  وكتابة  مكانية  أمناط  يف  اإلنساين  النموذج  لوضع 

تشكيل  عن  يعرب  ويلسون(    ( عروض  يف  فالرقص   . إخراجه 

بالتايل استيعاب يف  . وما لدينا هو  الجسم طبقا لشفرة معينة 

الكتابة لخشبة املرسح( للعرض  الشفرة املرسحية ) والسيام يف 

واقتباسا لكل األنواع .  

     والحالة املختلفة هي أن تضمني تقنيات الرقص فيام يظل 

العالمات  ميزج  ال  عمل  آخر،  مبعنى  باألساس،  متثيليا  عمال 

الحالة،  هذه  ويف   . مقارب  فني  شكل  من  كانت  ولو  اللغوية 

تتابعات  كل  أو  الرقص،  وأجزاء  للراقصني،  استخدام  يوجد  ال 

نفسه  التمثيل  ترتيب  إيل  متيل  ذلك،  من  بدال  ولكن  الرقص، 

الحالة عن نوع من  بشكل راقص . وميكن أن نتحدث يف هذه 

جسم  عيل  يجب  التي  الحركة  نوع  مبعنى،  رقص،  الال  الرقص/ 

املمثل أن يعرب عن نفسه يف فعل بحت، فعل راقص. وهذه هي 

حركة  فمند   . كورسيتي(  باربريو   ( االيطايل  املخرج  حالة  مثال 

افساد  امكانية  يستكشف  )كورسيتي(  كان  الطليعة،  بعد  ما 

الحدايث، والسيام،  الرقص بعد  أداء املمثل بعنارص مأخوذة من 

الثورة  كانت  وإذا   . باالرتجال  باكستون(  ستيف   ( ارتباط  من 

كأساس  البحتة  الحركة  افرتاض  من  تنشأ  الحديث  الرقص  يف 

ايل  تناوله  يتم  الحدايث،  بعد  الرقص  يف  امليل،  هذا  فان  لغوي، 

أقىص حدوده، وتم التنظري للرقص باعتباره حدث نقي للجسم 

الجسم  مادية  وعيل  اإلمياءة  عيل  يتم  عمل  فهو   . والحركة 

باربريو كورسيتي(   ( بها  يهتم  التي  الصور  . وهذه هي  نفسه 

: ال يهتم باإلمكانية التعبريية للجسم املدرب جيدا والقادر عيل 

الذي يكتب  املمثل  املرنة، ولكنه يهتم بحساسية جسم  الحركة 

 . التقنية  فعاليتها  وعدم  وضعفها،  قوتها،  عيل  تقوم  حركات 

اآليل  الرقص  فن  خطر  اإلمياءات  تتجنب  فقط  الطريقة  وبهذه 

وتحول نفسها ايل كتابة أصيلة . ويقول ) كورسيتي( “ الرقص، 

والسيام الرقص األنجلوسكسوين، يسعى ايل جسم سليم مطلق، 

املكسور،  املرسحي  الجسم  مهتم  فأنا  اإلمكان،  قدر  بحتا  جسم 

جسم يتخلل كل عنارص خشبة املرسح، جسم ميكن أن يتكامل 

يف الكتابة لخشبة املرسح “ . يتحدث )كورسيتي( عن املمثلني 

باعتبارهم بهلوانات عاقلة، أشخاص لديهم القدرة عيل تحويل 

أنفسهم مع أجسامهم وعقولهم وحساسيتهم إيل بناء للمخرج 

ولكن  هذا،  النجاز  الحركة رضورية  بناء  يف  الهندسية  فالدقة   .

مرن  من سجل  الدقة  تأيت هذه  أن  يجب  األخرى،  الناحية  من 

ميليها  خشنة  وحركات  إمياءات  مصنوع  سجل  محدد،  غري 

وبقدرتهم  التقنية،  قدراتهم  من  أكرث  للممثلني  البدين  الحضور 

بنيتها،  تعديل  دون  شكل  إيل  العادية  اإلمياءات  تحويل  عيل 

ولكن عن طريق إثارتهم، وبتناولهم ايل الحد األقىص، وبوضوح 

بحرمانهم من أي مغزى متثييل . 

     ويعد التداخل بني أدوار الراقص واملمثل والتمثيل الصامت 

جسم  دمج  ملشكلة  املحتملة  الحديث  املرسح  استجابات  أحد 

اإلنسان يف الكتابة املرسحية . وقد أدت هذه املشكلة املعقدة 

البرشي  فالجسم   . جذري  بشكل  املمثل  وتقنية  دور  تأمل  ايل 

قادران  أنهام  يبدو  ال  ومعرفته،  بخربته  واملمثل،  كذلك  هو  مبا 

 . الجديدة  الشكلية  باملتطلبات  الوفاء  عيل  األوىل  للوهلة 

فالجسم يجب أن يصبح أوال شكال بني أشكال أخرى . ولتحقيق 

هذا يجب عليه أن يخون ماديته ويطور أساليب تعبري جديدة 

. مبعنى أنه يجب عليه أن يخرج من جلده . وقد كان هذا، يف 

أكدا  اللذان  )شليمر(،  و  )كريج(  وضع  العرشين،  القرن  بداية 

عضوي  غري  بنظري  البرشي  النموذج  استبدال  إيل  الحاجة  عيل 

شاملة  تعبريية  عن  البحث  وراء  من  املنطلق  أيضا  هو  وهذا   .

تبني  إىل  املمثلني  قادت  التي  التعبريية(،  قبل  ما   ( للجسم 

فكال   . الجسم  لتشكيل  كتقنيتني  والرقص  الصامت  التمثيل 

أنفسهم  من  املمثلني  جعل  مشكلة  عيل  إجابة  يقدمان  الفنان 

أن  عيل  قادرة  كتابة  وهي  املرسح،  لخشبة  للكتابة  مصدرا 

شكل  خالل  من  عنهم  وتعرب  املرسحية  سجل  يف  نفسها  تتمم 

البرصية  الشفرات  عيل  األحوال  أغلب  يف  يقوم  الذي  التمثيل 

باعتباره جسام عيل  البرشي  للكائن  املفهوم  . وهذا  واملشهدية 

خشبة املرسح ميكن أن يتطابق مع ثالثة وظائف للممثل ميكن 

الرقص،  ووظيفة  األدائية،  الوظيفة  وهي   : لألداء  استدعائها 

والوظيفة األيقونية . 

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

جامعة  يف  الحديث  للمرسح  استاذا  يعمل  مونجو  لورينزو   •

نابلس بايطاليا 

لجوردون  املرسح  فن  كتاب  )مخطوطات   : مؤلفاته  أبرز  ومن 

كريج( 

 Acting Archivesِ( مجلة  يف  املقالة  هذه  نرشت   •

Supplement ( يف العدد الصادر يف 6 أبريل 2011 . 
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طبقا  اسمه  )وهذا  رستم  محمود  محرم  زكي  محمد  القدير  الفنان 
السينما  في  الوجوه  أهم  من  عريق  مصري  ممثل  الميالد(  لشهادة 
المصرية، وينتمي إلى مدرسة “اإلندماج الكامل”. ويذكر أنه ولد في 
“الحلمية”  بحي  جده  يملكه  بقصر   ١903 عام  مارس  من  الخامس 
راقية  أرستقراطية  عائلة  إلى  ينتمي  فهو  “القاهرة”،  بمحافظة 

مصر. باشوات  من  ووالده  جده  من  كل  وكان 

رستم زكي 
الفن راهب 

الستينات تقريبا. ويحسب  متتالية بال توقف حتى منتصف 

أدوار  بني  أدواره،  تنوع  عىل  حرصه  السيناميئ  مبشواره  له 

سوق  يف  املعلم  إىل  الحنون  األب  إىل  األرستقراطي  الباشا 

لشخصيات  تجسيده  بخالف  وذلك  الفتوة،  إىل  الخضار 

الرش  أدوار  كانت  وإن  القايس.  والزوج  املحامي  املوظف، 

اشتهر  حيث   خاللها،  من  تألق  التي  بصمته  هي  املتميزة 

بتأديتها بشكل بالغ اإلتقان والرباعة. وبصفة عامة عرف عنه 

يقوم  التي  الدرامية  الشخصيات  تقمص  عىل  الفائقة  قدرته 

بتجسيدها تقمصا كامال، ومهارته يف اإلهتامم بأدق تفاصيلها 

أثناء  العام  الجو  معايشة  حتى  واإلكسسورات  املالبس  من 

منذ  جدا  مبكرا  بدأه  الذي  األمر  تفاصيله،  بكل  التصوير 

التي  املهمة  أدواره  ومن  أبيض”.  “جورج  فرقة  يف  بدايته 

اإلطار  هذا  داخل  املرصية  السينام  يف  واضحة  بصمة  تركت 

و”نهر  “الفتوة”  خمسة”،  منرة  “رصيف  أفالم:  يف  أدواره 

الحب”، “عائشة”. 

اقرتنت  قد  الكبرية  التمثيلية  موهبته  أن  الدهشة  يثري  ومام 

كام  حياته  طيلة  يتزوج  مل  فهو  العزلة،  اىل  الشديد  مبيله 

أصدقاء  له  يكن  مل  حيث  أصدقائه،  ندرة  أيضا  عنه  عرف 

تقريبا من الوسط الفني وال حتى من خارجه. كانت عالقته 

بزمالئه تنتهي بانتهاء التصوير وخروجه من البالتوه )إستديو 

الفنان  التصوير(، ومل يكن له عالقات سوى بصديقه الوحيد 

وإحرتام  ود  وعالقة  الباشا(،  بابن  )املعروف  نجيب  سليامن 

الجيش  رجال  أحد  رستم  باشا  محمود  اللواء  هو  جده  كان 

كبار  من  رستم  بك  محمود  والده  وكان  البارزين،  املرصي 

الحزب  أعضاء  من  بارزا  وعضوا  الزراعية  األرايض  مالك 

كامل،  الوطنيني مصطفى  للزعيمني  الوطنى وصديقا شخصيا 

ومحمد فريد. وقد تويف والده وهو مايزال بعد صبيا، فتكفل 

الفنان  والد  نجيب،  بك  مصطفى  والده  صديق  برعايته 

الفنان زيك رستم  أصدقاء  الذي ظل من  نجيب  بك  سليامن 

فرصة  الصداقة  تلك  له  أتاحت  وقد  حياته.  طيلة  القليلني 

ويف  آنذاك  املرسح  فناين  بعض  مع  قوية  عالقات  تكوين 

الذي شجعه عىل  الوارث عرس  القدير عبد  الفنان  مقدمتهم 

مزاولة هواية التمثيل ثم إىل أحرتاف الفن بعد ذلك. 

عدة  ومارس  صغري  وهو  للرياضة  عاشقا  رستم”  “زيك  كان 

ألعاب ولكنه تفوق يف رياضة رفع األثقال وفاز بلقب “بطل 

الثقيل” عام 1923 )قبل  الثاين يف حمل األثقال للوزن  مرص 

حصوله عىل شهادة البكالوريا(. هذا وقد بدأت هوايته لفن 

التمثيل وهو طالب ىف البكالوريا عام 1924 حني أعجب به 

الرائد جورج أبيض وضمه اىل فرقته. 

كان  الذي  األرستقراطية  العائالت  ىف  السائد  للتقليد  طبقا 

املفرتض  من  كان  الجامعية  دراستهم  باستكامل  أبنائها  يلزِم 

الحقوق، ولكنه رفض  لكلية  أن يستكمل زيك رستم دراسته 

يكون  أن  يف  برغبته  والدته  وأخرب  الحقوق  دراسة  بإرصار 

كفنان  حياته  بني  وخريته  بشدة  رفضته  الذي  األمر  ممثال. 

وانتقل  الفن  تردد  بال  فاختار  معهم،  حياته  استكامل  وبني 

)مبحافظة  البلد  وسط  مبنطقة  “يعقوبيان”  بعامرة  لإلقامة 

تسبب  فقد  ولألسف  حياته.  بقية  عاش  حيث  “القاهرة”(، 

عىل  ابنها  إلرصار  حزنا  بالشلل  والدته  بإصابة  هذا  موقفه 

اإلشتغال بالفن، وهو األمر الذي كان له أثر كبري عليه طوال 

انتقل  أبيض”  “جورج  بفرقة  عمله  بعد  ذلك.  بعد  حياته 

أحمد عالم،  الفنان  مع   1925 عام  “رمسيس”  بفرقة  للعمل 

الرئيسة، ثم إىل فرقة  األدوار  اليه تجسيد بعض  حيث أسند 

فرقة  إىل  ومنها  املرسحية،  عيد(  و)عزيز  رشدي”  “فاطمة 

املرسحية  محطته  كانت  ثم   ،1934 عام  املمثلني”  “إتحاد 

األخرية بانضاممه إىل الفرقة القومية عام 1935، وكان يرأسها 

القطرين خليل مطران، وظل يشارك  الشاعر  الوقت  يف ذلك 

بعروض الفرقة ملدة عرشة أعوام كاملة. 

السينام  مع  األوىل  السينامئية  مشاركاته  بدايات  كانت   

ثم  بفيلم “زينب” عام 1930،  الصامتة، وذلك حينام شارك 

شارك بعد ذلك يف أول فيلم مرصي ناطق وهو فيلم “الوردة 

البيضاء” عام 1932، وتوالت أعامله السينامئية لثالثني عاما 

عمرو دوارة
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تربطه بالفنان عبد الوارث عرس. ولألسف بدأ سمعه يضعف 

شيئا فشيئا منذ أوائل الستينات حتى فقد سمعه متاما، األمر 

الذي أجربه عىل اعتزال العمل الفني نهائيا عام 1968، ورمبا 

يفرس هذا سبب عدم مشاركته باألعامل التليفزيونية )حيث 

بدأ إنتاج الدراما التليفزيونية يف بداية الستينيات وبالتحديد 

عام 1962(. 

)بعامرة  القاهرة  بوسط  شقته  يف  عاش  الفن  إعتزاله  ومنذ 

“يعقوبيان”( يقىض معظم وقته يف القراءة، ومل يكن يؤنس 

وحدته حتى نهاية حياته سوى خادم عجوز قىض يف خدمته 

كان يصاحبه يف  الذي  “الوولف”  عاما وكلبه  ثالثني  أكرث من 

حادة  قلبية  بأزمة  أصيب  قد  أنه  ويذكر  الصباحية.  جوالته 

ساعة  ويف  الشفاء”،  “دار  مستشفى  إىل  أثرها  عىل  نقل 

إىل  روحه  صعدت   1972 عام  فرباير   15 ليلة  من  متأخرة 

أحد  به  والستني، ومل يشعر  التاسعة  يناهز  السامء عن عمر 

كام مل ميِش يف جنازته أحد من زمالئه الفنانني. 

الرواد  جيل  إىل  ينتمي  رستم  زيك  الفنان  أن  بالذكر  وجدير 

ومع  األكادميية  الدراسة  فرصة  لهم  تتح  مل  الذين  العاملقة 

ذلك فقد نجح كل منهم يف صقل موهبته املؤكدة من خالل 

كبري  عدد  يف  املشاركة  طريق  عن  املتتالية  الخربات  اكتساب 

الدارسني  العروض املرسحية والعمل مع بعض األساتذة  من 

عيد،  عزيز  أبيض،  جورج  الفنانني:  مقدمتهم  ويف  املتميزين 

زيك طليامت. وهو الجيل الذي استطاع أن يشارك يف بدايات 

الجمهور  مخاطبة  بني  الفرق  ويدرك رسيعا  العربية  السينام 

من  مبارشة  فتخلصوا  باألستديو،  الكامريا  ومخاطبة  باملرسح 

أسلوب األداء املرسحي الكالسييك واملبالغة يف األداء، ويضم 

هذا الجيل نخبة كبرية من األساتذة يف مقدمتهم: زيك رستم، 

الوارث  عبد  نجيب،  سليامن  الريحاين،  نجيب  رياض،  حسني 

البارودي، أحمد عالم، فؤاد شفيق، محمد عبد  عرس، حسن 

املرصي  كامل  محمد  واكيم،  بشارة  الكسار،  عيل  القدوس، 

)رشفنطح(، منىس فهمي، رساج منري.  

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××

إلختالف  طبقا  الفنية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

التتابع  مراعاة  مع  سينام(  )مرسح،  املختلفة  القنوات 

التاريخي كام ييل: 

المسرحية: أعماله   - أوال 
الفنان  حققه  الذي  واالنتشار  الكبري  السيناميئ  التألق  برغم 

حتى  له  املحبب  املجال  هو  ظل  املرسح  أن  إال  رستم  زيك 

شهد  الذي  املجال  فهو   ،1945 عام  للسينام  تفرغه  تاريخ 

واستجابة  بنبض  خالله  من  يشعر  والذي  الفنية،  بدايته 

به  العمل  يف  قىض  وقد  خاصة  مبارشة،  جمهوره  وإعجاب 

شارك  الزمان،  من  قرن  ربع  عن  يزيد  ما  محرتف  كممثل 

“جورج  بينها:  )من  املرسحية  الفرق  أهم  بعروض  خاللها 

هذا  “القومية”(،  رشدي”،  “فاطمة  “رمسيس”،  أبيض”، 

لبعض  تجسيده  املرسحية  مشاركاته  مجموعة  وتتضمن 

املثال:  سبيل  عىل  بينها  ومن  املهمة  الدرامية  الشخصيات 

بيبوزو  الشيطان”،  “تلميذ  مبرسحية  أندرسون  شخصية 

د.أحمد سليم بك مبرسحية  أسبانيا”،  مبرسحية “تحت سامء 

“الزوجة الثانية”، وشخصية األمري مبرسحية “املهرج”. 

التسلسل  مبراعاة  املرسحية  إسهاماته  تصنيف  وميكن  هذا 

الزمني وطبقا إلختالف طبيعة اإلنتاج وتنوع الفرق املرسحية 

كام ييل:

-1 فرق “القطاع الخاص:

فيجارو، عاصفة يف  أبيض”: دولت )1922(، زواج  - “جورج 

البيت )1924(، املتسول )1924(. 

- “رمسيس”: كليوباترة )1924(، كريس اإلعرتاف، سريانو دي 

 ،)1926( الهماليا  وراء  النزوات،  الحقد،   ،)1925( برجراك 

 ،)1927( قيرص  يوليوس  والغرب،  الرشق  املسكويف،  الحب 

الحريم،  ظالل  يف  املؤامرة،  والعقاب،  الجرمية  العرش،  عنرت، 

كل يشء هادئ، الجيش )1928(.

البعث،   ،)1928( العواصف  العاصفة،  رشدي”:  “فاطمة   -

 667 الصديق،  يوسف  الطيبة،  العرشة  الشيطانة،  الجبارة، 

زيتون، فجر، مدام سان جني، مجنون ليىل، مرصع كلوباترة 

)1930(، آنا كارنينا، فاطمة )1931(، ذات الشعور )1934(،

الفليسوف،  الحالق  األكرب،  اإلسكندر  املمثلني”:  “إتحاد   -

جميل  املستهرتة،  املحرمة،  الفاكهة  العصامي،  درية،  الست 

وبثينة، يف سبيل الوطن، الجرنال ريشيليو، القصاص، الوالدة 

بلقيس، فتاة شنغهاي، مجنون ليىل )1934(. 

-2 فرق “مسارح الدولة”:

- “القومية” “املرصية للتمثيل واملوسيقى”: السيد )1936(، 

مرص   ،)1937( الثانية  الزوجة  اليتيمة،  والدسيسة،  الحب 

لويس  أسبانيا،  سامء  تحت   ،)1938( أنتيجونا  الخالدة، 

الحادي عرش، تلميذ الشيطان )1939(، املهرج، أوديب ملكا 

)1940(، النائب العام )1941(، الوطن، الكرتا، بيت الزوجية 

)1942(، األب ليبونار )1944(، الطاغية )1945(.

من  نخبة  مع  السابقة  املرسحيات  خالل  من  تعاون  وقد   -

مقدمتهم  ويف  جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  كبار 

فاطمة  وهبي،  يوسف  عيد،  عزيز  أبيض،  جورج  األساتذة: 

رساج  جميعي،  عمر  نشاطي،  فتوح  طليامت،  زيك  رشدي، 

منري، دولت أبيض، باإلضافة إىل املخرج الفرنيس فالندر. 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
شارك الفنان القدير زيك رستم  يف مجال التمثيل الـسـيناميئ 

بعض  وكذلك  املؤثرة  الرئيسة  األدوار  من  كبري  عدد  بأداء 

أدوار البطولة الثانية يف عدد كبري من األفالم السينامئية، وقد 

ذكرت بعض املراجع السينامئية بأن رصيده السيناميئ قد بلغ 

240 فيلام، ويف الحقيقة أن هذا الرقم مبالغ فيه جدا، حيث 

السينام  أنتجتها  التي  األفالم  لقامئة  الرصد  خالل  من  ميكن 

املرصية أن نسجل له ما يقرب من ستني فيلام فقط. حيث 

كانت أوىل مشاركاته السينامئية عندما اختاره املخرج الكبري 

عام  الصامت  “زينب”  فيلم  بطولة  يف  ليشارك  كريم  محمد 

يوسف  وإنتاج  هيكل،  حسني  محمد  د.  تأليف  من   1930

وهبى، وبطولة بهيجة حافظ، رساج منري، زيك رستم، دولت 

أبيض. يف حني كانت آخر مشاركات السينامئية بفيلم “أجازة 

وحوار  سيناريو  كويني،  ماري  إنتاج   ،1966 عام  صيف” 

محمد أبو يوسف، من إخراج سعد عرفة، وبطولة زيك رستم، 

نيليل، فريد شوقي، نجوى فؤاد، أبو بكر عزت.

وبصفة عامة يحسب له نجاحه وتألقه يف تجسيد عدد كبري 

من الشخصيات الدرامية املتنوعة، تلك التي حفرت بالذاكرة 

بفيلم  أفندي  صابر  شخصيات:  بينها  ومن  تكرارها  ويصعب 

“معلهش يا زهر”، عبد الخالق أفندي بفيلم “النائب العام”، 

القايس  الزوج  صيف”،  “أجازة  بفيلم  البخيل  املوظف  فريد 

بفيلم  الزراعة  ناظر  عمري”،  “أين  بفيلم  عزيز  املستبد 

مدبويل  إبليس”،  مع  “موعد  بفيلم  رجب  دكتور  “الحرام”، 

املعلم عرتيس  بفيلم “عائشة”،  املستغل ألبنته عائشة  األب 

“امرأة عىل  بفيلم  الصعيدي  فرج  املعلم  “الخرساء”،  بفيلم 

العصابة  كبري  “الفتوة”،  بفيلم  زيد  أبو  املعلم  الطريق”، 

املعلم بيومي بفيلم “رصيف منرة خمسة”، الحاكم املغتصب 

األكابر”،  “بيت  بفيلم  باشا  شوكت  جحا”،  “مسامر  بفيلم 

نزيه باشا بفيلم “العزمية”، الوزير طاهر باشا الزوج املستبد 

بفيلم “نهر الحب”.

 ،)1930( زينب  التالية:  األفالم  أعامله  قامئة  وتضم  هذا 

خطيئتك  عن  كفري   ،)1932( الضحايا  البيضاء،  الوردة 

 ،)1937( الصحراء  بنت  ليىل   ،)1934( اإلتهام   ،)1933(

 ،)1941( األبد  إىل   ،)1939( عاشور  تحب  زليخة  العزمية، 

الصرب   ،)1944( البدوية  ليىل   ،)1942( الرشيد  املتهمة، 

السوق  أيب،  جناه  هذا  غرام،  قصة  كفاح،  الحياة  طيب، 

املدينة،  ضحايا  عواصف،  املرأة،  عدو   ،)1945( السوداء 

الهانم،  خاتم سليامن،   ،)1946( بيتي  العام، هدمت  النائب 

الممثلني  فنان قدير ومبدع ويعد من أشهر 
العربي الفن  تاريخ  في 
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غروب، األب )1947(، ياسمني، معلهش يا زهر )1950(، أنا 

املايض، أوالدي )1951(، مسامر جحا، النمر )1952(،  حكم 

قراقوش، بنت األكابر، قلبي عىل ولدي، عائشة، بائعة الخبز 

)1954(، حب ودموع، موعد مع  الوادي  )1953(، رصاع يف 

إغراء،   ،)1956( عمري  أين   ،5 منرة  )1955(، رصيف  إبليس 

الطريق  عىل  امرأة  الهاربة،   ،)1957( الفتوة  أبدا،  أبيك  لن 

)1958(، نهر الحب، لحن السعادة، مالك وشيطان )1960(، 

الخرساء، أنا وبنايت، أعز الحبايب )1961(، يوم بال غد، بقايا 

عذراء )1962(، الحرام )1965(، أجازة صيف )1966(. 

وتجدر اإلشارة إىل تعاونه من خالل مجموعة األفالم السابقة 

مع نخبة من كبار املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ومن 

فولبي،  ماريو  الما،  إبراهيم  كريم،  محمد  األساتذة:  بينهم 

عزيزة أمري، مصطفى وايل، أحمد جالل، كامل سليم، بهيجة 

مصطفى،  نيازي  بركات،  هرني  مريس،  كامل  أحمد  حافظ، 

الفتاح  عبد  التلمساين،  كامل  مدكور،  جامل  فوزي،  حسني 

الدين  عز  رفلة،  حلمي  وجدي،  أنور  جميعي،  عمر  حسن، 

شاهني،  يوسف  اإلمام،  حسن  سيف،  أبو  صالح  الفقار،  ذو 

عبد  فطني  مصطفى،  الدين  حسام  الفقار،  ذو  محمود 

الدين،  ضياء  أحمد  رمزي،  حسن  الشيخ،  كامل  الوهاب، 

حسني حلمي املهندس، سعد عرفة.

والجوائز: التكريم   -
كان من املنطقي أن يتم تتويج تلك املسرية العطرة واملشوار 

مظاهر  بعض  عىل  بحصوله  القدير  الفنان  لهذا  الرثي  الفني 

وشهادات  واألوسمة  الجوائز  من  كبري  عدد  وعيل  التكريم 

تكرميه  مظاهر  أهم  من  ولعل  والدولية،  املحلية  التقدير 

حصوله عىل:

بإحدى  دوره  )عن  الرتاجيدي  التمثيل  يف  األوىل  الجائزة   -

مرسحيات فرقة “رمسيس”( باملباراة الثانية للتمثيل والغناء 

املرسحي عام 1926.

عبد  جامل  الزعيم  من  واألدب”  والعلوم  “الفنون  وسام    -

النارص عام 1962.

- اعتربه بعض النقاد العامليني يف عرصه الذهبي )أربعينيات 

الرشق  منطقة  يف  ممثل  أهم  العرشين(  القرن  وخمسينيات 

األوسط.

- كتب عنه املؤرخ والناقد السيناميئ الفرنيس جورج سادول: 

العاملي أورسون  الفنان  “إنه فنان قدير ونسخة مرصية من 

ويلز، مبالمحه املعربة ونظراته املؤثرة”. 

من  واحدا  بوصفه  الفرنسية  ماتش”  “بارى  مجلة  اختارته   -

أفضل عرشة ممثلني عامليني، وأطلق عليه لقب “رائد مدرسة 

عام  األمريكية  “اليف”  مجلة  عليه  كتبت  كام  االندماج”، 

باملمثل  وشبهته  الرشق  يف  ممثل  أعظم  أنه  وقالت   1956

الربيطاين “شارلز لوتون”.

التي  املهمة  األفالم  مجموعة  من  أفالم  مثانية  اختيار  تم   -

باستفتاء  فيلم  مئة  أفضل  قامئة  ضمن  ببطولتها  شارك 

الجمهور والنقاد الذي أجري عام 1996، وهي طبقا لرتتيبها 

يف  رصاع   ،)10( الفتوة   ،)5( الحرام   ،)1( العزمية  بالقامئة: 

الوادي )25(، السوق السوداء )34(، النائب العام )41(، أين 

عمري )50(، امرأة يف الطريق )72(.

بالبطولة  شارك  قد  رستم  زيك  الفنان  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

سبيل  عىل  بينهن  ومن  عرصه  يف  السينام  نجامت  جميع 

يرسي،  مديحة  رزق،  أمينة  آسيا،  حافظ،  بهيجة  املثال: 

رستم،  هند  شادية،  ماجدة،  عاكف،  نعيمة  سلطان،  هدى 

القديرة  الفنانة  مع  كون  ولكنه  صباح،  الدين،  فخر  مريم 

عدد  أكرب  معها  مثل  حيث  ناجحا،  فنيا  ثنائيا  حاممة  فاتن 

الهانم،  بينها:  ومن   - النجامت  بباقي  مقارنة   - األفالم  من 

أبيك  لن  ودموع،  حب  الوادي،  ىف  رصاع  عائشة،  املاىض،  أنا 

فاتن  الفنانة  أن  من  بالرغم  وذلك  الحرام.  الحب،  نهر  أبدا، 

يف  رصحت  وقد  اندماجه،  من  دامئا  تخاف  كانت  حاممة 

إحدى حواراتها عنه: “غالبا ما يستوىل عليه اإلندماج لدرجة 

أنه حينام يقوم بدفعي أجد نفيس طائرة يف الهواء”. وهناك 

“الحرام”  فيلم  تصوير  أثناء  بينهام  جمع  طريف  موقف 

شهده ورواه الفنان القدير حسن مصطفى )الذي كان يقوم 

يف  خارجي  تصوير  يف  كنا  قال:  حيث  األنفار(  مقاول  بدور 

“الحرام”،  فيلم  تصوير  أثناء  الظهرية  وقت  الحقول  إحدى 

تجسد  )التي  حاممة  فاتن  النجمة  الفيلم  بطلة  وكانت 

املخرج  تطالب  ظلت  وقد  الرتاحيل(،  عاملة  عزيزة  شخصية 

الكبري هرني بركات أكرث من مرة بإعادة مشهد معني مل ترض 

عن أدائها فيه، وكان يشاركها بطولة هذا املشهد العمالق زيك 

والذي  الزراعة(،  ناظر  شخصية  باقتدار  يجسد  )الذي  رستم 

والفنيني  الفنانني  جميع  بإرهاق  وشعوره  مالحظته  مبجرد 

معانا  الزمالء  تتعبي  بالش  فاتن  “يا  بلطف ضاحكا:  لها  قال 

.. هتعيدي مرة واتنني وتالتة وأربعة، وبرضه مش هتتفوقي 

عيل أبدا، فكفاية بقى وبالش تعيدي.”

السيناميئ  للنجم  رائعا  منوذجا   - الله  رحمه   - كان  لقد  حقا 

شخصية  أية  وتقمص  تجسيد  يف  البارع  مواهبه،  يف  املتفرد 

الدرامية، وتعددت حاالتها  أبعادها  مهام تعقدت وتداخلت 

أنه  لدرجة  واملتلونة،  املتقلبة  مواقفها  وتشابكت  النفسية 

كان مبجرد انتهائه من أداء موقف من املواقف الدرامية أمام 

الكامريا حتى تتصاعد موجة من التصفيق من كل الحارضين 

ال  وقد  املوقف،  متثيل  شاركوه  من  فيهم  مبن  البالتوه  يف 

برع يف  أيضا، حيث  الكوميدي  اآلداء  البعض متيزه يف  يتذكر 

آداء بعض املشاهد الكوميدية ولعل من أهمها مشاهده مع 

الطفلة فريوز يف فيلم “ياسمني”، وأيضا مشاهده مع بناته يف 

بفيلمي “معلهش  “أنا وبنايت”، وكذلك بعض مشاهده  فيلم 

يا زهر”، “لوكاندة األنس”. 

بحق  كان  الذي  رستم  زيك  القدير  الفنان  هذا  الله  رحم 

به  يحتذى  مثال  وخري  العريب،  للفنان  مرشف  منوذج  خري 

جميع  من  واملتمكن  مبوهبته  يعتز  الذي  املثقف  للممثل 

الفن  ميارس  الفنية  حياته  طوال  والذي ظل  الفنية،  مفرداته 

خالل  حريصا  ظل  فقد  ولذا  الصادقة،  الهواية  منطلق  من 

األعامل  لجميع  إختياراته  وجودة  دقة  عىل  الفنية  مسريته 

التي يشارك ببطولتها، ومام يؤكد ذلك ارتقاء مستواها الفني 

الجامهريي،  النجاح  لتحقيق  أيضا  أهلها  مام  واضحة  بصورة 

موقفه  بتسجيل  املقال  هذا  أختتم  أن  يل  يطيب  وأخريا 

لإلنتاج  “كولومبيا  عرض رشكة  رفض  عندما  الشجاع  الوطني 

السيناميئ” للمشاركة يف بطولة فيلم عاملي، وإجابته الحاسمة 

أقبل  “كيف  غاضبا:  بقوله  الرفض  سبب  عن  سألوه  عندما  

عىل  مرفوض  أمر  هذا   ..  !! العرب  يعادى  بفيلم  العمل 

اإلطالق”. 

أكرث من ستني فيلما وخمسة وسبعني  ببطولة  شارك 
أدواره بجميع  مسرحية وتألق 



    

إدارة  أقامته  الذي  املرسحي  الهواة  مهرجان  هامش  عىل 

الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  الثقافية  الجمعيات 

إدارة  نجحت  سبتمرب،   17 إىل   12 من  باإلسكندرية 

الحضور  عىل  لتعرض  الحدث  هذا  استغالل  يف  املواهب 

وراعيها  ملؤسسها  الورقي(  )املرسح  هي  خاصة  تجربة 

الفنان عاطف أبو شهبة.

تقنية  عىل  املعتمدة  الفرجة  أشكال  أحد  الورقي  املرسح 

)األراجوز(. هو فن  املتحركة( وفن  )الرسوم  ما بني  تجمع 

قديم مستحدث، مبعنى أنه منترش منذ سنوات طويلة يف 

بالد الرشق األقىص، وعرفته مرص التي أضافت إليه ملستها 

انتشار تقنيات كثرية عرصية.  أنه غاب وسط  الخاصة، إال 

الفنان  وهو  الفنون،  قدييس  من  واحد  إليه  انتبه  حتى 

بتنفيذه  فقط  ال  له،  نفسه  نذر  الذي  شهبة،  أبو  عاطف 

وعرضه يف التجمعات املختلفة كاملدارس والحدائق وغريها، 

يعلمه  أن  عىل  ناسك  بدأب  حرصه  األهم  وهو  لكنه 

حتى  عدة،  مناطق  يف  تدريبية  ورش  إقامة  عرب  آلخرين 

التقطته إدارة املواهب بالهيئة تحت إدارة مديرها الشاب 

يف  جولة  بصدد  أنهم  يل  أرس  الذي  صابر،  محمد  الطموح 

وتدريب  النوع،  أجل نرش هذا  املختلفة، من  أقاليم مرص 

املرسح  بعوامل  الطفل  ربط  بهدف  الالعبني  من  أعداد 

وبالفنون بشكل عام.

الفنان  استقبلنا  األنفويش،  ثقافة  قرص  قاعات  إحدى  يف 

حمل  عرض  يف  تجربته  علينا  ليعرض  شهبة،  أبو  عاطف 

الصور  األساس واحدة من  باكوس( وهو يف  عنوان )سوق 

باإلسكندرية،  األسواق  أهم  أحد  عن  الشهرية  اإلذاعية 

لتجسيد  صوتية  كخلفية  اإلذاعية  الصورة  هذه  مستخدما 

األصوات  تتحول  بحيث  الخاصة،  تقنيته  عرب  أحداثها 

صغري  مرسح  داخل  تتحرك  ورقية  شخوص  إىل  اإلذاعية 

أشبه مبرسح األرا§جوز.

وذويهم  األطفال  تفاعل  هو  التجربة  هذه  يف  ما  أجمل 

تنفيذ  األطفال يف  املشاركني من  األهم هو كم  لكن  معها، 

الهدف  أن  يعني  ما  وهو  الورقية.  الشخوص  وتحريك 

األطفال  يشاهده  عرض  تقديم  فقط  ليس  التجربة  من 

تنفيذه.  يف  منهم  بعض  يشارك  أيضا  ولكن  به،  ويفرحون 

وضع  عىل  املعتمدة  التحريك  تقنية  بساطة  ورغم 

الشخوص الورقية عىل حوامل خشبية رقيقة يتم تحريكها 

بأيادي املحركني الذين ال نراهم، وكذلك تحريك الخلفيات 

التي  البساطة  فإنها  املتتابعة،  املتداخلة  الستائر  بتقنية 

اللعبة  إخفاء  يف  ينجح  قاٍس  تدريبي  جهد  عن  تكشف 

وإظهارها كحقيقة أمام متفرج )طفال كان أو كبريا( وينبهر 

بها.

ما هي ممتعة،  بقدر  تعليمية  فنية  الورقي، حالة  املرسح 

موضوعات  اختيار  عىل  عليها  القائم  حرص  مع  خاصة 

بعده  ومن  التدريب  فيها  املقام  املنطقة  بتاريخ  ترتبط 

بعض  تجسيد  يف  استخدامه  ميكن  وكذلك  العرض. 

واٍع  شهبة  أبو  عاطف  أن  وأظن  الدراسية.  املوضوعات 

مدرسة  من  أكرث  مع  تعامله  بعد  وخصوصا  األمر،  بهذا 

باإلسكندرية وغريها من املحافظات.

بعوامل  الطفل  لربط  فنية  وسيلة  هو  إذا  الورقي  املرسح 

وهو  ثانية.  ناحية  من  بالده  وبتاريخ  ناحية،  من  الفنون 

الفنان  ملبدعها  أوىل  بتحية  نتوجه  يجعلنا  الذي  األمر 

العامة  بالهيئة  املواهب  إلدرة  وكذلك  شهبة،  أبو  عاطف 

بفن  مبكرا  الطفل  يرتبط  أن  أجمل  فام  الثقافة.  لقصور 

يشارك فيه فيحفر يف روحه حب الحياة.

األجيال بناء  فن  الورقي..  المسرح 
مشهد 

محمد الروىب
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الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  قال 

يف  يستمر  للمرسح  الفني  البيت  ان  للمرسح 

مجهوداته لتصل العروض املرسحية االحرتافية اىل 

تنطلق  حيث   ، املرصية  املدن  و  القرى  مختلف 

للمرسح  الفني  البيت  عروض  من جديد جوالت 

ب ٤ عروض مرسحية هم »والد البلد »من إنتاج 

إنتاج  الحديث، »أمر تكليف » من  فرقة املرسح 

من  توهان«  الحالة   « الحديث،  املرسح  فرقة 

إنتاج فرقة املرسح الكوميدي ،« كأنك تراه« من 

ابتداء من أول أيام   ، إنتاج فرقة مرسح الطليعة 

أكتوبر املقبل و تستمر حتى شهر نوفمرب ، حيث 

الشهرين  خالل  محافظات   ٨ اىل  العروض  تصل 

بالقاهرة،  الجزيرة  شباب  مركز  اىل  باالضافة 

لقصور  العامة  الهيئة  مع   بالتعاون  ذلك  و 

الشباب  بوزارة  الثقافية  الربامج  إدارة  و  الثقافة، 

الرياضة، و هذا استمرارا لخطة تجوال عروض  و 

البيت الفني للمرسح التي تم إعالنها شهر يوليو 

ضمن   2020 ابريل  حتى  تستمر  التي  و  املايض 

أطلقتها  التي  التجوال  و  املواجهة  مرسح  مبادرة 

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

يقول الفنان محمد الرشقاوي املرشف عىل شعبة 

التابعة لفرقة املرسح  التجوال  مرسح املواجهة و 

العروض  تجوال  تنظيم  املسئولة عن  و  الحديث، 

باملحافظات ، ان جوالت العروض األربعة تحقق 

 ، باملحافظات  العرض  ليايل  عدد  يف  قياسيا  رقام 

الشهرين  مدار  عىل  عرض  ليلة   ٦٠ تقدم  حيث 

جنوب  سويف،  بني  املنيا،  الفيوم،  مبحافظات 

توجه  حيث  أسوان،  األقرص،  قنا،  سيناء،طنطا، 

الشعبة اهتامما كبريا مبحافظات الصعيد و سيناء 

و التي متثل ٩٠% من أماكن عروض هذه الجولة، 

بني  و  املنيا  بجامعتي  عروض  تتضمن  التي  و 

سويف.

جدير بالذكر ان خطة تجوال عروض البيت الفني 

للمرسح هذا العام بدأت من يوليو املايض بعرض 

مبحافظات  عروض  قدم  والذي  البلد«  »والد 

سوهاج، البحر األحمر، األقرص، بينام قدم عرض » 

أمر تكليف« عروضه مبحافظة سوهاج.

 
أحمد زيدان

عروض بـ٤  جديد  من  تنطلق  والتجوال«  »المواجهة 
ونوفمرب أكتوبر  شهري  خالل  محافظات   ٨ في  عرض  ليلة   ٦٠


