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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

الفوي  إبراهيم 
السالم إليك   ..

»المنودراما 
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خالد  املخرج  تكريم  مرص”   “سينام  لعرض   90 اللييلة  شهدت 

عىل  العام  واملرشف  الثقاىف،  اإلنتاج  شؤون  قطاع  رئيس  جالل، 

مركز اإلبداع الفنى، السم الفنان “عبد الحليم حافظ”، والفنانة 

التابع  الفنى،  اإلبداع  مركز  مرسح  عىل  وذلك  املرشدى،  سهري 

عبد  فتحي  الدكتور  برئاسة  الثقافية  التنمية  صندوق  لقطاع 

الوهاب  .

إىل   “ تقدير  شهادة  جالل  خالد  املخرج  أهدى  العرض  وعقب 

حافظ،  الحليم  عبد  الفنان  العندليب  إلسم  ليبقى”  عاش  من 

أهدى  كام  شبانة،  محمد  محمد  الفنان  شقيقه  نجل  وتسلمها 

عن  أعربت  والتى  تقدير،  شهادة  أيضا  املرشدى  سهري  الفنانة 

وأداء  وفكرته  بالعرض  الشديد  وإعجابها  بالتكريم  سعادتها 

فنانيه .

“سينام مرص” هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو 

املشاهد  أهم  ويتناول  الفني،  اإلبداع  مركز  مبرسح  املواهب 

تاريخ  ىف  عالمات  تعد  التى  األفالم  من  للعديد  السينامئية 

ىف  حاممة  فاتن  للفنانة  نادية  شخصية  متخذا  املرصية،  السينام 

الدرامي األساىس للمرسحية، ليؤكد  فيلم “الليلة األخرية” الخط 

الدهر  نهاية  إىل  ستظل  وحضارتها  وعظمتها  مرص  قوة  أن  عىل 

مهام حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو 

ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن ميحى أبدا .

»العندليب«  واسم  المرشدى«  »سهري  تكريم 
مصر  لسينما  الـ٩٠  الليلة  فى 

ديسمرب من  العاشر 
الحر  للمسرح   15 بالدورة  المشاركة  طلبات  لتلقي  موعد  آخر 

الهاشمية  األردنية  باململكة  الحر  املرسح  مهرجان  إدارة  أعلنت 

باللغة  الناطقة  غري  املرسحية  للفرق  املشاركة  استامرة  إطالق 

الدويل  الحر  املرسح  ليايل  للمشاركة يف مهرجان  العربية واملحرتفة 

15 يف العام 2020 عرب موقعه اإلكرتوين.

وقد أفردت إدارة املهرجان رشوط املشاركة عرب االستامرة مشتملة 

تحديد فرتة التقدم وفرتة استقبال الطلبات لغايات االنجاز املبكر 

الختيار العروض املشاركة، علام بانه تحدد موعد انطالق املهرجان 

لقبول  موعد  آخر  يكون  وسوف   ،2020 يونيو  من  السادس  يف 

خالل  الرد  وسيكون   2019 ديسمرب  من  العارش  املشاركة  طلبات 

فقط  املشاركة  اختيار  عليها  يقع  التي  للفرق  تاريخه  من  شهرين 

ويحق إلدارة املهرجان اختيار العروض املناسبة الهداف املهرجان 

بناء عىل تنسيب لجنة املشاهدة وضبط الجودة.

الفرقة  تكون  ان  ييل:  ما   15 بالدورة  املاركة  رشوط  وتشمل 

املتقدمة للمشاركة متارس عملها بشكل احرتايف، وان ال يزيد فريق 

املقرر،  بالعدد  وااللتزام  اشخاص  عنستة  مشاركة  مرسحية  كل 

ويقدم املهرجان عروضا ملرسح الكبار وال يقبل عروض املونودراما، 

بالربيد  وارساله  النموذج  تعبئة  باملشاركة  الراغبة  الفرق  وعىل 

العرض  يقبل  كامال وال  العرض  فيديو  االلكرتوين متضمنا  روابط  

بناء عىل الصور او مقاطع فيديو .ولن يقبل أي عمل مرسحي دون 

مشاهدته كامال من قبل اللجنة الدولية للمشاهدة وضبط الجودة 

وال تقبل الوساطات الشخصية.

وان  بلدها  واىل  من  قدومها  نفقات  املشاركة  الفرقة  تتحمل  كام 

شحن  نفقات  املشاركة  الفرقة  وتتحمل  مشاركتها  تاكيد  تضمن 

وديكورات  مستلزمات  تكاليف  وتحمل  بها  الخاص  الديكور 

العرض وال يتحمل املهرجان أية تبعات جمركية يف حالة شحن اية 

ديكورات او اكسسوارات او اآلت موسيقية

ادارة  أعلنت  فقد  وجوائزه  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  عن  أما 

املهرجان عن لجنة لتحكيم للعروض املشاركة تعلن يف حفل الختام 

والجائزة  عرض  ألفضل  الحر  املرسح  :ذهبية  عىل  الفرق  وتتنافس 

 iTi الفضية والربونزية وجائزة لجنة التحكيم الخاصة مقدمة من

وذهبية الفنان يارس املرصي  املرسح الحر الفضل ممثل والذهبية 

وميكن  سينوغرافيا  ألفضل  الحر  املرسح  وذهبية  ممثلة  ألفضل 

استحداث جوائز اخرى بناء عىل قرارات لجنة التحكيم التي تعترب 

نافذة وال يجوز الطعن بها، و يحق الدارة املهرجان رفض مشاركة 

أي عرض ال يتناسب وطبيعة املهرجان دون ابداء األسباب.

أن  املاضية   الدورات  للمشاركة يف  تقدمت  التي  للفرق  يحق  كام 

بها  التي تقدمت  بنفس املرسحيات  ليس  للمشاركة  ولكن  تتقدم 

سابقا وال يقبل اي عرض مرسحي شارك يف االردن سابقا .

الكرتونية  فورية  ترجمة  بتقديم  املشاركة  املرسحية  الفرقة  تلتزم 

للعرض املرسحي من اللغة العربية اىل اللغة االنجليزية او العكس

وإمنا  للمهرجان  دعوة  بطاقة  االستامرة  تعترب  ال  هامة:  مالحظة 

أية وساطة  وان  للمشاركة  وطلبا  العروض  معلومات عن  استامرة 

الجهة  ذكر  يرجى  و  االستامرة،  يلغي هذه  العرض  مشاركة  بشأن 

التي ستوجه لها الدعوة بعد اختيار العرض:

liberaltheater@live.com : للمراسلة

www.liberaltheater.org موقع الكرتوين

-https://www.facebook.com/pages/Free-Theater
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البحر«  كان  »لما 
جديد  من  وبحرها  األسكندرية  عن  نوستالجيا 

العمياء  القطة  سيمفونية 
الهوسابري بمسرح  جديدة  ليلة   ..

تقدم  فرقة » عكس عكاس للفنون واملرسح »  عرضها املرسحي 

» ملّا كان البحر« من جديد من  تأليف وإخراج طارق نادر ، يف 

الصغري  باملرسح  الحايل  نوفمرب  الثالثاء  26  غًدا  السابعة  مساًء  

الفنون  مركز  برنامج  ضمن  اإلسكندرية  مبكتبة  املؤمترات  مبركز 

باملكتبة.  

البحر«   كان  ملّا    « املرسحي  العرض   : نادر  طارق  املخرج  وقال 

مدرسٍة  عن  والخيال  الواقع  عاملي  بني  ما  تجمُع  حكايٌة  يقدم 

فرقة  قبل  من  تغنت  ولقد  البحر،  وكذلك   ومرسح  ومدينٍة 

تتغنى  حني  يف  أزرق«  البحر  كان  ملّا   « الشهري  بلحنها  املرصيني 

األسئلة  يطرح  لحٌن  هو  يوم،  كل  متكرر  حزين  بلحٍن  مدينتنا 

العديدة  عن البحر اآلن، والبحر الذي كان وتابع نادر  : ويقدم  

أبناء  من  مجموعة  يرويها  التي  الحكاية  هذه  أيًضا  العرض 

التخطيط  النجاح يف  املايض، يحاولون  الجديد، وأستاذ من  الجيل 

للمستقبل بينام تباغتهم نوستالجيا املدينة وفراق األحبة،  

كتاب  من  كبري  بإلهام  العرض  هذا  نادر  طارق  كتب  وقد 

سارتوريوس«،  »واخيم  األملاين  للشاعر  رساب«  »اإلسكندرية 

»إدوارد مورجان فورسرت«، وقد  لإلنجليزي  »اإلسكندرية«  وكتاب 

الجيزويت  مركز  الجراج يف  األوىل عىل مرسح  للمرة  عرضه  سبق 

الرتاث  »أيام  احتفالية  ضمن  املايض  العام  نوفمرب  يف  الثقايف 

السكندري« وبدعم من »مركز الدراسات السكندرية« و«املؤسسة 

إىل  العرض  تجربة  الفريق  نقل  ثم  والتدريب«،  لإلبداع  الدولية 

 ٢٠١٩ إبريل  يف  بورسعيد  مدينة  وهي  أخرى  ساحلية  مدينة 

وحقق العرض نجاًحا جامهريًيا يف ضيافة نقابة املحامني ببورسعيد 

إعادته  متت  ثم  ومن  باملنرية،  مبرص  الفرنيس  املعهد  من  وبدعم 

العرض مرة جديدة  ُيقدم  الفرنيس باإلسكندرية، واآلن  يف املعهد 

عليها  عمل  التي  التطورات  من  كثري  بعد  اإلسكندرية  مبكتبة 

الفريق إلخراج العرض يف شكٍل أفضل.

توفيق،  عصام  محمد   ، رأفت  خالد   : ومتثيل  أداء  البحر  كان  ملا 

محمد    ، أمين  آية   ، جامل  محمد  املحالوي،    شهد  غنيم،،  آية 

أرشف،  أدهم جامل  الدمريي، آية قنديل  ، كريلس ثروت تأليف 

: أحمد عيل،  : مروان هارون، تصميم  وتنفيذ اإلضاءة  موسيقي 

تأليف وإخراج طارق نادر

وُمستقلة  حرة  مرسحية  فرقة  واملرسح  للفنون  عكاس  عكس 

محافظة  أرجاء  يف  وتكملها   ،2011 مارس  يف  مسريتها  بدأت 

العروض  من  مجموعة  الفرقة  وقدمت   وخارجها،  اإلسكندرية 

محلية  ومؤسسات  جهات  مع  بالتعاون  العمل  وورش  املرسحية، 

السويدي،  واملعهد  الربيطاين،   الثقايف  املركز  مثل  ُمختلفة  ودولية 

واملعهد الفرنيس باإلسكندرية، ومعهد جوته، و املؤسسة الدولية 

لإلبداع والتدريب، ورشكة هيدا لإلنتاج الفني بالسويد، وستوديو 

عروضها  بجانب  إسكندرية،  وتياترو  البرصية،  للفنون  جناكليس 

املرسحية املستمرة، كام أنها فرقة تهتم بتقديم أعاماًل فنية ُتسلط 

الضوء عىل قضايا املرأة واألقليات، حيث متنح الفرقة مساحة حرة 

تهم  التي  املعارصة  القضايا  عن  للتعبري  السكندريات  للفتيات 

املرأة من خالل املرسح . 

همت  مصطفى 

  26 غًدا    « العمياء  القطة  سيمفونية   « املرسحي   العرض  يقدم 

للمرة  الهوسابري   مرسح  عىل  مساًء    ٦:٣٠ الساعة  يف  نوفمرب  

العارشة   من ليايل العرض،  تأليف  أحمد صبحي، وإخراج:  باسل 

ممدوح .

العمياء  القطة  سيمفونية   « عرض   ممدوح  باسل  املخرج  وقال   

العشق  صور  من  صورة   تقديم  عىل   فنية  محاولة  يف  يراهن   «

الصادق ، وتقديم الفنون كقيمة  نبيلة وهي التي ستحفظ  ذكرى 

املتصاعدة  الدراما   خالل  من  العرض  ويقدم  الزوال،  من  البرشية 

يقدم   كام   ، ودقة  بعناية  هادفة   فانتازيا   إطار  يف  الكوميديا 

 ، الخارجي  الفضاء  غزو   من  محاولة  رؤيته   يف  املرسحي  العرض 

واسترشاف نهاية العامل، وإطالق صيحات تحذيرية للجنس البرشي 

املوشك عىل االنقراض والفناء بفعل  انتشار سلوك العنف، والظلم 

والكراهية، وانتشار أسحلة الدمار الشامل،  وترتكز فلسفة العرض  

البرشية  بعد فنائها،  أثر  عىل معايشة  رهاًنا عىل ما سيتبقى من 

وهو العشق واملوسيقى، وأنهام وحدهام اللذان  سيملكان القدرة  

عىل حفظ سرية اإلنسان الحقيقي  واسرتجاعه بعد انقراضه، 

: محمد مجدي،  العمياء  متثيل  القطة  وأضاف ممدوح سيمفونية 

و عنان محسن ، ومتياس القس بسادة، وعيل محمد، نهلة عصام،  

رنا سعيد، وفريوز عالء،  و محمود هاين، ومريال مدحت، و فادي 

نارص،   روان  مجدي،  أبانوب  هاين،  زياد  رؤوف،  محمد  رأفت، 

تأليف موسيقي  أحمد نبيل، مساعد مخرج : أحمد كيبو، مخرج 

منفذ : عاصم رمضان تأليف  أحمد صبحي، سينوغرافيا وإخراج  :  

باسل ممدوح .

همت  مصطفى 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 25 نوفمبر 2019العدد 545 العدد 25639 نوفمبر 2019العدد 639

العريب  املرسحي  اإلسكندرية  مهرجان  مشاهدة  لجنة  استقرت 

والدراما  النقد  أستاذ  من  املكونة  املتخصصة  والكليات  للمعاهد 

وأستاذة  سامى،  محمود  د.  الديكور  أستاذ  سليم،  مصطفى  د. 

عروض   10 اختيار  عىل  البستاوي  إنجي  واإلخراج   التمثيل 

اعلنت  قد  املهرجان  إدارة  وكانت  العربية  والدول  مرص  من 

األوىل  الدورة  يف  املشاركة  العروض  اختيار  من  انتهاءها  عن 

مبدينة  املقبل  ديسمرب   8 حتى   3 بني  ما  الفرتة  يف  إقامتها  املزمع 

اإلسكندرية، حيث.

من جانبه أكد د. مصطفي سليم أن اللجنة شاهدت سبعة عرش 

هي:  عربية،  دول  سبعة  من  للمشاركة  تقدمت  مرسحيا  عرضا 

العربية  واململكة  ولبنان  والكويت  عامن  وسلطنة  واألردن  مرص 

السعودية واملغرب، من بينهم عرضني من لبنان، عرشة من مرص، 

الباقية، وبناء عىل  وعرض واحد من كل دولة من الدول الخمس 

التنفيذية للمهرجان وضعت اللجنة مجموعة من املعايري  الالئحة 

الختيار العروض”.

عىل  مير  مل  التي  للعروض  االختيار  يف  األولوية  “جاءت  وقال: 

املرسحي  العريب  املهرجان  هذا  ألن  نظرا  عام،  من  أكرث  إنتاجها 

فهو  وبالتايل  عام،  كل  من  ديسمرب  شهر  يف  دوري  بشكل  سيقام 

القومي  املهرجان  مسابقات  مثل  ذلك  يف  مثله  سنة  إنتاج  يقيم 

الجامهريية  والثقافة  الجامعي  املرسح  ومهرجانات  للمرسح 

اإلنتاج  فيها عروض عام من  التي تشارك  املهرجانات  وغريها من 

املرسحي”.

اللجنة رأت هناك أولوية يف الدورة األوىل  وأشار “سليم” إىل أن 

محافظة  من  الجديد  بفرعها  الفنون  أكادميية  ميثل  عرض  لوجود 

يف  املتميزة  املشاركة  عىل  هناك  للطالب  تشجيعا  اإلسكندرية 

بالعربية  يتحدث  ال  أكرث  أو  عرض  وجود  وأن  القادمة،  الدورات 

ال  العرض  أن  طاملا  للمهرجان  التنفيذية  الالئحة  مع  يتعارض  ال 

ميثل دولة غري عربية، ويقوم عىل صناعته جنسيات عربية وينتج 

بجامعة داخل أحد الدول العربية مثل الجامعة األمريكية مبرص.

لجنة  توصلت  والتوصيات  املعايري  هذه  إطار  يف   : أضاف  و 

مرسحية  األردن،  من  “َبر”  مرسحية  التالية:  للنتائج  املشاهدة 

العربية  اململكة  من  “العاصفة”  مرسحية  املغرب،  من  “هناء” 

الكويت، مرسحية  من  الحياة”  إىل  “الخروج  السعودية، مرسحية 

لبنان،  من  “الدكتاتور”  مرسحية  عامن،  سلطنة  من  “موشكا” 

بجانب عروض من مرص، وهم: مرسحية “أصحاب السعادة” من 

املعهد  من  الزجاجية”  “الوحوش  مرسحية  شمس،  عني  جامعة 

املعهد  من  الخواطر”  “جرب  مرسحية  املرسحية،  للفنون  العايل 

“إصابات  ومرسحية  اإلسكندرية،  فرع  املرسحية  للفنون  العايل 

شنيعة” من الجامعة األمريكية.

عبد  إيناس  د.  رعاية  تحت  يقام  املهرجان  أن  بالذكر  الجدير 

العزيز قنصوة محافظ اإلسكندرية،  الثقافة، د. عبد  الدايم وزير 

املشاط وزيرة  رانيا  د.  والرياضة،  الشباب  د. أرشف صبحي وزير 

يوسف،  أحمد  املهندس  برئاسة  السياحة  تنشيط  وهيئة  السياحة 

الهيئة العربية للمرسح..

سمية أحمد

05متابعات [[
والبستاوي  وسامي  سليم 

المسرحي األسكندرية  بمهرجان  المغرب  و  لبنان  و  األردن  و  السعودية  و  مصر  من  عروض  عشرة  يختارون 

شهرة  مفتاح 
نوفمرب  بنهاية  الفلكي  بمسرح  السادس  موسمه  في 

اللعبة املرسحية إلعادة تقديم عرض “مفتاح شهرة “  تستعد فرقة 

تأليف، وإخراج دعاء حمزة ىف موسمه السادس  عىل مرسح الفليك 

بالجامعة األمريكية  السبت  القادم  ٣٠ نوفمرب  يف  الساعة الثامنة 

مساًء .

حول  املرسحية  أحداث  تدور  ملرسحنا:  حمزة  دعاء  ورصحت 

“مفتاح “ و “شهرة “ الشخصيات الدرامية بالعرض وهام كومبارس 

إىل  الغرفة  هذه  لتتحول  املالبس  غرفة  ىف  حبسهام  تم  و  بالسينام 

ملشاهد  معهام  لتتحول  تتحقق   مل  التي  أحالمهام   مواجهة  غرفة 

حياة  دقائق  ىف  خاللها  من  العرض  بطيل   فيعيش  متتابعة  سينام  

أخرى  ويعيشها الجمهور معهم، وأضافت حمزة : ُقدم عرض مفتاح 

شهرة لخمس مواسم مرسحية سابقة منذ بداية تقدميه عام ٢٠١٧، 

و  الفليك،  و  الهناجر  مرسح  خشبة  عىل  قدم  حيث  اآلن  حتى  و 

مهرجان  ىف  العربية  الدول  و  مرص  مّثل  كام  روابط،  ساحة  مرسح 

دونزدورف املرسحي الدويل بأملانيا عام ٢٠١٨.

تصميم  حمزة،  دعاء  إسامعيل،  عامد   : متثيل   “ شهرة  “مفتاح 

ديكور  تصميم  النجار،  سيد   : إضاءة  تنفيذ  السيد،  صابر   : إضاءة 

عمرو  ليىل   : مالبس  و  ديكور  تنفيذ  معتوي،  نشوى   : مالبس  و 

رفيق  صوت:  وهندسة  ميكساج  شاهني،  حازم   : موسيقى  حسني، 

عديل، تصميم الدعاية والبوسرت: عمرو حسني، تصوير: حسن أمني، 

مخرج منفذ :  نورا فوزي، زيزو عيل، تأليف و إخراج  دعاء حمزة.

املخرجة  وتديرها  أسستها،  وحرة  مستقلة  فرقة  املرسحية   اللعبة 

دعاء حمزة عام 2014، و تهدف إىل تقديم  نصوص تهتم بالقضايا 

إنتاجية   بتكاليف  مكاٍن  و  زماٍن  أي  ىف  تقدميها  ويصلح  اإلنسانية 

النص  خالل   من   “ املرسحي   اللعب   “ فكرة  عىل  تقوم   بسيطة 

بينام  النص   املكتوب ومبصاحبة مشاهد مرتجلة ال تخل من دراما 

التي  والشخصيات  للممثلني،  اإلنسانية  للحالة  أقرب  تجعله 

للتواصل  املقدمة   فلسفتها وعروضها  الفرقة يف  يلعبونها، وتهدف  

اللعب معه “ و أن يظل هناك  الجمهور و “  الدائم واملستمر مع 

النص  مع  التفاعل  خالل  من  مبارش  وغري  مبارش  بشكل  تواصل 

أول  املرسحية   اللعبة  فرقة  قدمت  وقد  العرض،   وشخصيات 

نص  عن  املونودراما   لفن    “ النوم  “صح    2014 عام  عروضها 

للكاتب اإليطايل داريوفو، وتم عرضه   ألول مرة  “نوبة صحيان “ 

للجمهور  عىل   املرات  للعديد من  ذلك  بعد  وُقدم  مايو 2014،  ىف 

مرسح  ساحة روابط، ومرسح استديو ناصبيان بجيزويت القاهرة، 

كام   ،2015 ىف  األمريكية  بالجامعة  الفليك  ومرسح  الغد   مرسح 

القومي للمرسح املرصي ىف  املهرجان  العرض ضمن فعاليات  شارك 

دورته السابعة، ومثل  مرص يف مهرجان دونزدورف الدويل للمرسح  

بأملانيا ىف مايو 2015، وقدم عىل مرسح الهناجر ىف 2016.

همت مصطفى
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للمسرح  الفين  البيت  عروض   
العربية  الدول  مسارح  تنري 

واألفريقية
يشهد حاليا البيت الفني للمرسح نشاطا ملموسا يف إنتاج العروض 

باإلضافة  للنظر  ملفت  جامهريي  بإقبال  تحظي  والتي  الناجحة 

الرسمية  حيث ميثل  الدولية  املهرجانات  ملشاركه بعض عروضه يف 

جوائز  عدة  عيل  الحاصل  العرض  بتونس  قرطاج  مهرجان  يف  مرص 

مختلفة من املهرجانات املحلية والدولية »الطوق واالسورة«  بينام 

ميثل مرص يف مهرجان مكناس بدولة املغرب العرض االكرث مشاهدة 

أما  الطليعة  مرسح  فرقة  إنتاج  من  وهم  الغناء«  قتلوا  أن  »يوم 

بالعرض  للمرسح  ال��دويل  كينا  مهرجان  يف  فشارك  الغد  مرسح 

املرسحي »الثامنة مساء«.

التونسي  بريم  ينري  المتفائل 
قريبا

ويف املرسح القومي أكد املخرج اسالم أمام مخرج العرض املرسحي 

كبري  بنجاح  عرضه  استمر  والذي  حسني  سامح  للنجم  املتفائل«   «

عيل خشبة املرسح القومي ملدة ثالث اشهر عيل التوايل أن املتفائل 

 8 املوافق  االحد  يوم  االسكندرية  مبدينة  التونيس  بريم  مرسح  تنري 

بقيادة  القومي  إدارة  مع  االتفاق  بعد  وذلك  القادم  ديسمرب  من 

الفنان ارشف طلبه .

بمركز  تتوقف  ال  االشاعات 
الثقافي  زغلول  سعد 

من  وهو  إشاعات«  إشاعات  أن«  فؤاد صدقي  محمود  املخرج  قال 

إنتاج فرقه املرسح الحديث والذي يعرض حاليا ىف فناء مركز سعد 

وبسبب  املايض  سبتمرب  يف  افتتاحه  املقرر  من  كان  الثقايف.  زغلول 

تأخري الورق يف الرقابة عيل املصنفات دفعنا  للتأجيل حتي منتصف 

سنه  ايل  ماليه  سنه  من  العرض  ترحيل  إيل  باإلضافة  املايض  أكتوبر 

السياق  ويف  العرض  تأجيل  يف  األخرى  هي  تسببت  جديده  ماليه 

املرسحية  عرض  يتم  أنه  حيث  األمطار  من  تخوفه  صدقي  ابدي 

يوميا يف مكان مفتوح وليس يف املرسح املتعارف عليه وهو »العلبة 

االيطايل« متمنيا أن يصبح لدينا التجهيزات الفنية التي تحافظ عىل 

ابتكار  عىل  تساعد  املفتوحة  األماكن  يف  للعرض  الفنية  االنضباطية 

األفكار الجديدة وغري التقليدية.

رئيس  مختار  اسامعيل  الفنان  ايل  الشكر  صدقي  وجه  النهاية  ويف 

املرسح  عام  مدير  طلبه  ارشف  والفنان  للمرسح   الفني  البيت 

القومي حاليا واملرسح الحديث سابقا عيل دعمه ومساندة التي مل 

تتوقف لخروج العرض يف أحسن صورة ممكنة.

ظالم  في  الدولية  الحديقة 
الشمس

حيث  الشمس   ظالم  يف  تتسبب  األمطار   الدولية  الحديقة  ويف 

عداد  إت��الف  يف  املاضية  الفرتة  خالل  الغزيرة  األمطار  تسببت 

حاليا  الشمس  توقفت جميع عروض  لذا  باملرسح  الخاص  الكهرباء 

لحني انتهاء رشكه الكهرباء  من إجراءات عودة الكهرباء مرة أخري 

الفرقة أن  الحكيم مدير عام  الفنانة وفاء  وبالرغم من ذلك أكدت 

قطامش  شادى  الفنان  فيقوم  تتوقف   لن  التمثيل  ورشة  نشاط 

بعمل الورشة يف بهو املرسح والتي تضم أكرث من ٤٠ فنانا من اوالد 

فرقه الشمس و١٠ من الفنانني .

الغد  على  الحكايات«  »ظل 
تستعد  التفاح«  و»فطائر 

بينام عرب عن سعادته أيضا الفنان سامح مجاهد مدير مرسح الغد  

كينا  مهرجان  يف  الفرقة  شاركت  حيث  كينا  دولة  من  عاد  والذي 

الدويل للمرسح بالعرض املرسحي » الثامنة مساء« الذي تم عرضه  

يف مومباسا يوم ٣ نوفمرب .

للغة  ترجمة  العرض  صاحب  وقد  ن��ريويب  العاصمة  يف   ٨ يوم  و 

االنجليزية .

موضحاً أن العرض القي  استحسان الجمهور يف كينيا وكذلك أعضاء 

وأوغندا  كالهند  املختلفة  الدول  من  املهرجان  يف  املشاركة  الوفود 

وأمريكا .

وقد حرض العرض يف نريويب وفد من السفارة املرصية وعيل رأسهم  

اثني  وقد  األبيض  خالد  ا.  كينيا  يف  العربية  مرص  جمهورية  سفري 

للعرض واقام يوما مرصيا داخل املرسح  الفنية  الحالة  سيادته عيل 

للتعريف والتقارب بني ثقافاتنا وبني ثقافات الوفود املشاركة والتي 

حرضت العرض املرسحي.

عرض« الثامنة مساء« انتاج مرسح الغد، بطولة وفا الحكيم , محمد 

عبد العظيم، مليا كرم، نائل عيل، تأليف ياسمني فرج عرايب، إخراج 

هشام عيل.

ظل  امل��رسح��ي«   العرض  أن  مجاهد  فأكد  الغد  خطة  عن  ام��ا 

الطمباري،  رامي  بطولة  الفرقة،  إنتاج  أحدث  هو   « الحكايات 

محمود الزيات، عبري الطوخي، خالد محايري، ديكور وأزياء محمد 

وماسكات  عرائس  مصطفي،  صالح  د.  والحان  موسيقي  فتحي، 

إخراج  الحسيني،  إبراهيم  وأشعار  تأليف  مرزوق،  فتحي  إهداء 

عادل بركات.

أشار مجاهد أن الفرقة تجري حاليا بروفات العرض املرسحي فطائر 

العزيز،  العال، بطولة تيسري عبد  ابو  السوداين أمجد  للكاتب  التفاح 

احمد الرافعي، إخراج محمد متويل.

محمود عبد العزيز

أسبوع  في  للمسرح  الفين  البيت 
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وداعا  .. الفوي  إبراهيم 

بأطراف  تمسك  أن  جربت  هل 
الزمان 

ونهايته بدايته 
يديك بني 

العالم  بحار  من  الماء  جمعت  هل 
كفيك  في 

األحزان  مواكب  يوما  أشاهد 
عينيك من  تنسكب 

للمستحيل  خوضك  هي 
مصروعا تسقط  وانت 

غادر برصاص 
أذنيك في  دويه  إال  تسمع  ال 

ينفطر وفؤاد 
زنديك في  نارا  دماؤه  وتندفع 

القهر  تيار  أوردتك  في  يزتاحم 
رسغيك يدمي  ودبيب 

تلك  إحساس  عرفت  ما  انان 
األشياء

أدركتها  ولكين 
الفوي إبراهيم 

مفعم  مشوار  بعد   ،2٠17 نوفمرب   17 في  الفوي  إبراهيم  الراحل  كتب  هكذا 
من  وغريها  جماهريية  وثقافة  وعام  خاص  المسرح  خشبة  عرب  والتألق،  بالنجاح 

ورؤاه الخاصة  أحالمه  بجانب   المسارح 

أعد امللف : أحمد زيدان
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ينعون  المسرحيون 
الفوي إبراهيم 

المسرح  مبدعي  أحــد  لرحيل  حزينة  فعل  ردود  عاما  سبعني  يناهز  عمر  عن  الفوي  إبراهيم  الكبري  الفنان  جسد  رحيل  خرب  تبع 
والمالبس  واإلضــــاءة  للديكور  ومصمما  مخرجا  عمل  الـــذي  الــمــســرح  خشبة  مشاغب  رحــل  حــافــل،  تــاريــخ  لهم  والــذيــن  الــمــصــري 
كل  فوق  أحالمه  من  يريد  ما  تقديم  في  حرية  اكرث  ليكون  المسرحية  الفنون  بمعهد  كمدرس  الوظيفية  القيود  كسر  والذي 
ليرتك  كافة  الدولة  مسارح  او  إمام   عادل  الزعيم  مسرح  خشبة  أو  الثقافة  بقصر  عامة  حديقة  كانت  ايا  وجدها  فارغة  مساحة 

وفخر حزن  بكل   محبوه،  يذكرها  المسرح،  لفن  متعددة  بصمات  لنا 
على  وحـــصـــل   1٩4٩ عــــام  ولــــد  الــســيــنــوغــرافــيــني  مـــعـــرض  ضــمــن  بــنــفــســه  كــتــبــهــا  والـــــي  جــــدا  الــمــخــتــصــرة  الـــذاتـــيـــة  ســـريتـــه  وحـــســـب 

1٩٩3 عام  الماجستري  درجة  على  وحصل   ،1٩82 عام  الديكور  قسم  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  بكالوريوس 
اإلضاءة  تصميم  عالي،  كعب  لمسرحية  والمالبس  اإلضاءة  تصميم  إمام،  عادل  للنجم  الزعيم  مسرحية  إضاءة  أعماله  أهم  ومن 
جــارد،  بـــودي  أســيــادنــا،  يــا  دســتــور  الــمــيــالد،  عيد  لمسرحية  ومــالبــس  وديــكــور  وإضــــاءة  ســنــوحــي،  لمسرحية  والــمــالبــس  والــديــكــور 
»إهزتاز«  ومسرحية  البالون  مسرح  علي  األحالم«  »سحر  مسرحية  آخرها  كان  الىت  المتمزية  األعمال  من  وغريها  عزيزة  السفرية 
وتصميم  و1٩٩7،   1٩83 عامي  براغ  كوردينالي  الدولية  مشاركاته  ومن  للفنون  الهناجر  مركز  مسرح  على  حاليا  تعرض  الىت 

و1٩٩7.  1٩٩6 عامي  الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  سينوغرافيا 
الشهادات: رنا رأفت- شيامء سعيد 

رسمي وداع    
نعي املخرج خالد جالل رئيس قطاع شؤون اإلنتاج الثقاىف، 

املخرج  واألىس  الحزن  ببالغ  بالقطاع،  العاملني  وجميع 

الفوي،  إبراهيم  الدكتور  السينوجرافيا  ومصمم  واألكادميي 

الذي  رحل عن عاملنا اليوم، بعد رحلة عطاء من اإلبداعات 

الفنية املرشفة ىف العديد من العروض املرسحية.

كام نعاه البيت الفني للمرسح ممثال يف رئيس البيت الفنان 

واألىس  الحزن  ببالغ  العاملني  وجميع  ومختار  إسامعيل 

السينوجرافيا  ومصمم  واألكادميي  ب�املخرج  إياه  واصفني 

بعد  املنية،  وافته  والذي  الفوي،  إبراهيم  الدكتور  الكبري 

النوعية  والتجارب  املميزة  املرسحية  بالعروض  حافلة  حياة 

بالعديد والعديد من اإلبداعات،  التي أثرت مكتبة املرسح 

الصرب  ومحبيه  أهله  وألهم  جناته  فسيح  الله  أسكنه 

والسلوان.

وداع  بقصيدة  حجاج  سعيد  الكاتب  ونعاه 
فيها  قال  رقيقة 

مع السالمة يا إبراهيم الفوى

مني الىل فاضل م الحبايب

ألجل تتعلق ف روحه

وقت الطوفان مايهل؟

مني الىل قلبه هاينجدك

م الغرق ف الحزن والتوهة

وقت الحنني مايقل؟

الكل قابل ربنا بالحضن

وانت الوحيد الباقى

عريان من الرغبات

زاهد كام األنبيا

ساقيك زمانك خل 

من  أرق  يا  العمر  صديق   : عاشور  مفيد 
بك تليق  اليت  بالمكانة  تحظ  ولم  عرفت 

نعى الفنان القدير مفيد عاشور الراحل إبراهيم الفوي عىل 
صفحته مبوقع التواصل االجتامعي فيس بوك بقوله : 

من  ي��اأرق  العمر،  صديق  يا  وداع��ا  الفوى  إبراهيم  »د. 
تحَظ  ومل  رحلت  املبدعني،  كبار  من  واحدا  كنت  عرفت، 
بإبداعك كمهندس ديكور وسينوجرافيا،  تليق  التى  باملكانة 
تجارب  له  ومخرجا  املبدعني،  األضاءة  مصممى  من  وواحد 
وغفر  إبراهيم  يا  الله  رحمك  ومميزه،  هامه  مرسحية 
روحه  عىل  الفاتحه  نسألكم  جناته،  فسيح  وأسكنك  لك 

الطاهرة.«

المجهول الجندي  رحيل  الزباوي:  محمود 
وصف الفنان القدير محمود البزاوي الراحل إبراهيم الفوي 

كثرية  أعامل  وراء  املجهول  الجندي  وبأنه  العبقري  بالفان 

خالد جالل
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من بينها مرسحية الزعيم للنجم عادل إمام، طالبا الدعاء له 

كاستاذ وفنان كبري .

وطيب  مبتسم  وأنت  أبدعت  إبراهيم:  منال 
القلب

عربت الفنانة منال إبراهيم عن حزن شديد يف وداع الراحل 

إبراهيم الفوي واصفة حاله كحال كل فناين املرسح، الذين 

والذين  أخ��رى  أشياء  أية  دون  فقط  ملوهبتهم  يعملون 

وإبداعاتهم  الكبرية  مواهبهم  رغم  النسيان  طي  يذهبون 

أثناء  باملبدع  إياه  واصفة  مشاهديها،  ذاكرة  يف  تحفر  التي 

إخراجه بالجامعة وكمصمم إضاءة وديكور ومالبس،.

ال  الذي  القلب  طيب  باإلنسان  بوصفه  له  رثاءها  وأنهت 

تفارقه ابتسامته أغلب األوقات. 

وفنان  مفكر  الفوي  الدويري:  طارق 
إبراهيم  بالراحل  الفنية  لقاءات  أوىل  كان  الدويرى:  طارق 

تأليف  من  للجامعة  مرسحى  عمل  ىف   93 عام  ىف  الفو 

رائع  فنان  فهو  ثرية،  تجربة  العرض  وكان  وايلد  أوسكار 

صورة  املرسحية  الدراما  عن  للتعبري  أدواته  ميتلك  ومفكر 

وخيال وإبتكار 

روىس  ملخرج  القومى  للمرسح  قدمها  هامة  تجربة  وأذكر 

فؤاد  أحمد  الفنان  بطولة  وكان  العرض  هذا  إضاءة  وصمم 

هو  عليه  متعارف  هو  كام  الفو  متميزا،  عمال  وكان  سليم 

نناقشه وكان  الجامعة  للجميع وكنا دامئا ىف  صديق صدوق 

األطر  خارج  مرسحا  يقدم  بأنه  ميتاز  واسعا  خياال  ميتلك 

سابقا  كان  فقد  باإلضاءة   مختلفة  صورة  ويقدم  التقليدية 

لعرصه متجاوزا للكثري من املخرجني ىف هذة الفرتة فقد كان 

يقدم مرسح ما بعد الحداثة وقد تعملنا منه الكثري.

كبري  وإجتهاد  بحب  يعمل  فوكيه:  فادي 
مصمم الديكور فادى فوكيه: جمعنى بالراحل إبراهيم الفو 

وفاته،وكان  قبل  قدمها  تجربة  آخر  وهى  »إهتزاز«  عرض 

يعمل بحب واجتهاد كبري.

طيبة  وعالقته  وفنان  إنسان  وهو  وملهنته  لفنه  عاشق  فهو 

من  بأنه  متيز  فقد  املهنى  املستوى  وعىل  زمالئه  بجميع 

إضاءة  تصمم  يجيدون  الذين  القالئل  الديكور  مصممني 

مل  الشديد  ولألسف  متميز،  ديكور  مصمم  أنه  بجانب 

»إهتزاز«  تجربة  سوى  الفو  إبراهيم  بالراحل  يجمعنى 

مصمم  بإعتباره  التقدير  من  حقه  ينال  مل  أنه  والحقيقة 

ديكور متميز وهناك رضورة لعمل معرض كبري يضم أعامله 

تقديرا ملشواره الفنى.

الرواد  جيل  فوزي:  محمد 
واملبدعني  العظامء  جيل  من  الراحل  كان  ف��وزى:  محمد 

الذين تعلمنا منهم الكثري فهو فنان تشكييل وسينوغرافر له 

صورة برصية متميزة.

لها معادل درامى نفتقده ىف الوقت الحاىل كام أن له رؤية 

عمل  ىف  معه  التعاون  ىل  يسبق  مل  الديكور  لرؤية  درامية 

الفو ومنذ  املوسيقار وجدى  فنى ولكنى تعاونت مع نجله 

التى  بداية التسعينيات دعم العديد من التجارب الشبابية 

ومصممى  املخرجني  من  هامة  أجيال  ذلك  بعد  أصبحت 

إرشادات  مبثابة  تعد  التى  أعامله  من  تعلمنا  وقد  الديكور 

للصورة البرصية عىل مستوى الديكور واإلضاءة .

الوزير  حسن 
املرصيني،  السينوغرافيا  الفنانني  أهم  من  الفوى:  إبراهيم 

التسعينات،  بداية  من  مرسحية  بعروض  قمنا  ولقد 

مرسحية  عروض   7 أو   6 ال  يقارب  ما  مع  قدم  وإبراهيم 

ال  )أرض  وهو  95م  عام  قدم  أهم عروىض  من  منها عرض 

ىف  تشكيىل  فنان  أنه  الفوى  إبراهيم  ميزة  الزهور(؛  تنبت 

بعني  امل��رسح  خشبة  عىل  الديكور  يشاهد  فكان  األص��ل 

عىل  معى  متفق  كان  أنه  عىل  باإلضافة  التشكيىل  الفنان 

أى  بحيث  املجهول(  )اقتحام  وهى  املرسح  ىف  هام  ىشء 

بها  نقوم  ال  قبل  من  استخدمت  كالسيكية  أوضاءة  ديكور 

بل نقتحم املجهول ونخرج بىشء رائع مل يسبق عرضه من 

قبل .

إبراهيم فنان كبري أشتغل ىف املرسح والسينام والتليفزيون، 

وبعد كل هذا الجهد الكبري مل يأخذ حقة كفنان، فأنا عشت 

مع إبراهيم كافة تفاصيل حياته ومن هنا أقل بأن إبراهيم 

فادي فوكيهمحمود البزاويمفيد عاشور
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الىشء موجود ىف  للتجاهل وهذا  يأخذ حقه ألنه تعرض  مل 

واقعنا بكرثة، وليس فقط إبراهيم الفوى هو من تعرض له 

ننتبه  أن  فأرجو  العظامء  الفنانني  الكثري من  له  يتعرض  بل 

الفنانني  من  الكثري  اندثار  ىف  تساهم  التى  اإلشكالية  لهذه 

العظامء واندثار علمهم دون تعلمه مرة آخرى.

الحلوجي نبيل  د. 
الفنان  رحلة   2019 نوفمرب  حتى  1949م  عام  يناير  من 

األستاذ  حرضة  هو  رؤي��ة،  وصاحب  املثقفني  كبري  املبدع 

»إبراهيم الفوى« عاش طيلة حياته مكافحاً متفتحاً ؛ خطط 

للعلوم  دراسته  فأنهى  الجديد،  الطراز  من  مرسحياً  ليكون 

أن  فقرر  لفتة،  كل  ىف  ونرصه  اإلب��داع  كسبه  ثم  اإلداري��ة، 

املناظر  تصميم  وهى  األدائية  الفنون  أنواع  أعقد  يدرس 

الطريق  ليكون  املرسحية  للفنون  العاىل  باملعهد  واإلضاءة 

تتبلور موهبته  كانت  لحظة  الذى سيسلكه، وىف كل  الجىل 

»إبراهيم  موهبته؛  ىف  أستاذاً  أصبح  بحيث  االستثنائية، 

معلاًم  ليصبح  جهده  وتوج  التعلم  مسرية  خاض  الفوى« 

فهو  متدفق،  إبداعى  وعطاء  وماجستري  عليا  دارسات  مع 

من  جعاًل  برصية  رؤى  صياغة  عىل  قدراته  مع  تشكيىل 

بها كل من شاهدها،ومصمم رؤى  اإلضاءة معزوفته فيبهر 

تشكيلية بتفرد مخرج ومثقف ومبدع بدرجة بطل .

بالجهد والجهاد من أجل تحقيق  وكانت رحلة حياته مليئة 

الذات، وأذكر منذ شهرين ذهبت له ألشاهد املراحل األخرية 

فهمس  نتناقش  وجلسنا  البالون،  باملرسح  أعامله  آلخر 

قمة  ىف  وكان  أكرث  ليس  لساعتني  يغيب  بأنه سوف  أذىن  ىف 

وحاولت  الليلة  يعود  ال  أن  منه  وطلبت  فابتسمت  األناقة، 

أن  به، ولكنه أرص  أنا  ينجزه وأقوم  أن  يريد  أن يكلفنى مبا 

أنتظره وحاولت إثناءه ألن الحدث جداً وال يليق بأن تكون 

ليلة عمل ولكنه عاد بالفعل بعد أن حرض ساعينت من زفاف 

رغم  اإلنجاز  عىل  دؤب  كان  الذى  اإلنسان  هو  هذا  ابنته، 

خروجه من العناية املركزة بفرتة وجيزة، وكان البد أن يراعى 

حني  تلميذه  كنت  الذى  األستاذ  هو  هذا  الصحية،  ظروفه 

كان مدرساً مساعداً، واألن نقول بأننا خرسنا فارساً يستحق 

التقدير  أخرى، وهذا  به حتى وإن أصبح ىف معية  االحتفاء 

ملا أثرى به الثقافة البرصية و الرؤى اإلبداعية املعارصة

السيد صبحي  د. 
أطلق  أن  أستطيع  الفريد،  الطراز  من  فنان  الفوى  إبراهيم 

ىف  تألق  فقد  الكلمة؛  مبعنى   ) املرسح  رجل   ( عبارة  علية 

الساحرة فراغ  للمرسح يضيف ملساته  دروبه وعاش عاشقاً 

املرسح، ذلك الرجل متيز بخياله الخصب وأفكاره اإلبداعية 

الذى كانت غاية ىف الرشاقة والقوة ىف التعبري والتأثري،وهو 

التى  باأللوان  شاعرياً  وجداناً  ميتلكون  الذين  القلة  من 

البرصية من  املتعة  الرقيقة فيصنع  أنامله  كانت تذوب بني 

تفوق  ما  وكثرياً  دامئاً  الدهشة  ميتلك  كان  مفردات عرصية، 

خياله عىل الواقع حتى تظن بأنه من عامل آخر؛ كانت تجرى 

كان  واألحاسيس؛  املشاعر  وهج  لتقطف  رسيعاً  فرشاته 

يصل إىل صيغة اإلبداعية ىف براعة املتمكن من أدواته دون 

تكلف أو ملل، وكان ذلك عماًل بالديكور واإلضاءة واملالبس 

يربط بينهم نسيجاً خاص به ولرباعته ىف دمج هذه العنارص 

العمل اإلخراجى املرسحى ليخرج كل طاقته اإلبداعية .

الفن  رائحة  لدمج  خاصة  طريقة  ميتلك  الرجل  ذل��ك 

وصياغة اإلبداع ليخرج من هذه املعادلة عماًل رقيقاً رائعاً، 

باأللوان  مغرداً  عمره  من  كثرياً  قىض  الفوى«  »إبراهيم 

يعمل  كان  العروض،  من  لكثري  التعبريية  باإلضاءات  ومعرباً 

املرهفة  الشخصية  من جوانبه  ىف حميمة وود تعكس كثرياً 

الحس ؛ كان محباً للجامل وعاشقاً للحياة .

عميق حزن  الفتوح :  أبو   جمال 
الدكتور  الفنان  العمر  صديق  ف��راق  عىل  عميق  ح��زن 

ابراهيم الفوى ابن منطقتى السيدة زينب .. وهو مهندس 

قويه  بصمة  وله  املرسحية  الفنون  وأستاذ ىف معهد  ديكور. 

واإلخراج  االعداد  ىف  وكذلك  واإلضاءة  الديكور  تصميم  ىف 

وبرع  عبقريا  تشكيليا  فنانا  كان  أنه  إىل  إضافة  املرسحى 

والثقافة  الراقى  الفن  إىل  دامئا  البورتريه وكان يصبو  ىف فن 

للمرسح  تعيد  مرسحية  فرقة  بتكوين  يحلم  وكان  الرفيعة 

الجاد مجده.

و بعيدا عن كل ذلك كان إبراهيم إنسانا رقيقا حلو املعرش 

الجم  بتواضعه  وتهنأ  معه  التحاور  تعشق  و  تأنس مبجلسه 

ابراهيم  املفضل  الله صديقى  الكبري. رحم  رغم علمه وفنه 

تالمذته  ومنح  ووجود  وجدى  نجليه  ىف  الله  وبارك  الفوى 

وعشاق فنه ومحبيه الصرب والسلوان.

صبحي السيد

نبيل الحلوجي

 جامل أبو الفتوح 

حسن الوزير 
محمد فوزي

طارق الدويري
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عــلــم  والـــفـــنـــيـــة  الـــثـــقـــافـــيـــة  الــــمــــؤســــســــات  إدارة 
مــصــر  مــــؤســــســــات  ألداءات  والـــمـــتـــتـــبـــع  وفــــــــن، 
الــذي  األمـــر  كــبــريا،  تــفــاوتــا  ســيــالحــظ  الــثــقــافــيــة، 
والفين  الثقافي  الناتج  على  كبرية  بــدرجــة  أثــر 

. العام 
مــن  عــــــدد  آراء  نــســتــطــلــع  الـــتـــحـــقـــيـــق  هــــــذا  فــــي 
آخر  وعــدد  الثقافية  اإلدارة  مجال  في  الــخــرباء 
الذي  ما   .. السؤال  عن  لنجيب  المتابعني  من  
الخلل  يكمن  وأين  الثقافية  مؤسساتنا  ينقص 

تجاوزه؟ وكيفية 
منار سعد

باملعهد  الجامل  وعلم  الفلسفة  أستاذ  نسيم  محمود  الدكتور 

الفنية والثقافية  العايل للنقد الفني، يرى أن إدارة املؤسسات 

البد وأن تكون محكومة برؤية. وإال أصبحت كيانا بريوقراطيا. 

و  فكر  طرح  عىل  القدرة  بأنها  الرؤية  لهذه  تعريفا  وأعطى 

مضمون ثقايف، وأوضح أن الرؤية كانت موجودة يف ستينيات 

متتلك  للدولة  التابعة  املؤسسات  كانت  حيث  املايض  القرن 

أما  أضاف:  واحدة،  كوحدة  تعمل  الهيئات  وكانت  املرشوع 

اآلن فنحن نفتقد هذه الرؤية وهذا املرشوع، ألن املؤسسات 

مدير  وأصبح  منفصلة،  وحدات  يف  تعمل  أصبحت  الثقافية 

كل مؤسسة يعمل مبعزل عن باقي املؤسسات، وأصبحنا نرى 

ألن  ذلك  أدى  قد  الجامعي،و  وليس  الفردي  الثقايف  املشهد 

أصبحنا ال منلك نشاطا ثقافيا باملعنى العلمي ولكن منلك فقط 

أفرادا تحكمهم البريوقراطية. 

وبالسؤال عن أسباب هذا الرتاجع واالنفصال رد قائال: الكتاب 

للدولة  ثقافية  منظومة  وجود  رضورة  رأوا  الستينات  فرتة  يف 

والتعليم وهي  والرتبية  واإلعالم  والشباب  الثقافة  وزارة  تضم 

وزارات معنية بالعقل وجاء الدكتور جابر عصفور وأضاف إىل 

بتداول  تعني  وزارة  باعتبارها  األوقاف  وزارة  الوزارات  تلك 

األفكار داخل املجتمع وقام بوضع بروتوكوالت تعاون ولكنها 

فضاع  والتجمعات  املهرجانات  يف  الثقافة  وانحرصت  تفعل  مل 

دورها املنوط بها القيام به. وللتغلب عىل تلك املشكالت يرى 

والتعليم كام  الرتبية  الثقافة جزء من  تكون  أن  نسيم رضورة 

يف  الثقافة  )مستقبل  كتابه  يف  حسني  طه  الدكتور  بها  نادي 

مرص(. وان يكون ملف الثقافة يف أولويات الدولة .

الثقافة قصور  دور 
الدراما والنقد باملعهد  الدكتور سيد اإلمام أستاذ  فيام تحدث 

السابق  ودورها  الثقافة  قصور  عن  املرسحية  للفنون  العايل 

الحديث  فبدأ  اآلن،  إليه  آلت  وما  الثقافية.  الحركة  إثراء  يف 

وبنية  مقومات  لها  أن  يرى  املرسحية حيث  الظاهرة  بتقسيم 

املقومات  أن  املرسح  يخص  فيام  يري  و  عليها.  تقوم  تحتية 

التي يقوم عليها هي املعهد العايل للفنون املرسحية بأقسامه 

و  أخرى.  ناحية  من  الجامهريية  والثقافة  ناحية.  من  الثالثة 

الدولة  رعاية  ويف  مرسحية،  حركة  يوجد  التقسيم  لهذا  وفقا 

املشكلة..  تكمن  وهنا  اإلمام:  تابع  املمول.  بدور  تقوم  التي 

الظاهرة  عنارص  إدارة  عن  وعاجزة  قارصة  أصبحت  فاإلدارة 

اليوم،  وليدة  ليست  مشكلة  وهي  إيجايب.  بشكل  املرسحية 

أقيم  وقتها  أن  إىل  مشريا   1966 عام  إيل  تاريخها  يرجع  بل 

يف  عوض  لويس  عنه  كتب  املرسح  مشكالت  يناقش  مؤمترا 

إدارية..  مشكلة  هناك  أن  إىل  وانتهى  والحرية(.  )مرص  كتابه 

أنشأها  التي  الجامهريية  الثقافة  جاءت  اآلخر  الجانب  عىل 

بالثقافة  العامة  اإلدارة  وأنشأ   1966 أكتوبر  يف  عكاشة  ثروت 

قصور  بها  تقوم  التي  بالرسالة  واعيا  كان  النه  الجامهريية 

الدين  سعد  جاء  أن  إىل  مشكالتها،  مواجهة  يف  فبدأ  الثقافة، 

وهبة أوائل السبعينات واصطدم مبشكالت املواقع الفنية التي 

: هذا  الرواد. أوضح اإلمام  بإنشاء معهد أسامه إعداد  انتهت 

وكانوا  واألدبية  الفنية  امليول  ذويي  املثقفني  به  ألحق  املعهد 

مع  األخرى  الفنون  وشتى  ومرسح  تشكيلية  فنون  يدرسون 

علم اجتامع وتاريخ باإلضافة إىل دراسة لوائح متعلقة بكيفية 

اإلدارة واتخاذ القرار.. وتخرج منه فنانني إداريني أنشأوا بيوتا 

ثم  فقط  أجيال  ثالث  أخرج  املعهد  هذا  العدم..  من  للثقافة 

أغلق. ومن أهم خريجيه. صالح رشيت وحشمت البنا وصالح 

مرعي الذين أنشأوا فرقا للرقص والغناء واملوسيقى.. وبعدها 

الثقافة  مشكلة  إذن   : اإلمام  تابع  الرواد.  إعداد  معهد  أغلق 

الجامهريية خاصة والثقافة عامة هي انعدام الكوادر و اختفاء 

املثقف الفنان حلول املوظف الذي ال يعنيه الثقافة أو الحركة 

الذي  والصيفي  الشتوي  املوسم  اختفاء  إشكالية  وعن  الفنية. 

هذا  قال:  سابقا  املرسح  جمهور  طبيعة  مع  يتناسب  كان 

التنوع قد اختفى من خمسة عرش عاما وذلك أيضا له عالقة 

مناسبة  غري  أصبحت  والتي  الفني  للعمل  املخصصة  بامليزانية 

تضع  فالدولة  السوق،  ألسعار  مواكبة  وغري  العرص  ملتطلبات 

لألجور  االعتبار  وضع  دون  للمؤسسات  إجاملية  ميزانيات 

املدير  يجد  لذا  الفنانني.  اإلنتاج+«أجور  +ميزانية  املوظفني 

ألن  موقعه،  يف  يجلس  أن  قبل  باللوائح  ومكبال  عاجزا  نفسه 

اللوائح  إىل  باإلضافة  مسبقا،  مهدر  امليزانية  من  كبري  جزء 

والفنية الثقافية  المؤسسات  إدارة 
المزيان في 

للواقع وموقف من قضاياه  رؤية  الثقافة 

العصر الكفاءة وعدم مواكبة  البريوقراطية وفقر  تعاني من  

الموظفني ال تصلح وإدارة 

سيد اإلماممحمود نسيم

إدارة عناصر  اإلدارة عاجزة عن  اإلمام:  سيد 
إيجابي بشكل  المسرحية  الظاهرة 
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أو  بالخامات  يتعلق  ما  سواء  نفسه  العام  بالقطاع  الخاصة 

من  أكرث  الرسقة  عىل  تساعد  اللوائح  هذه  الخ.  تشغيلها.. 

مواجهتها. كام أنها مل تعد صالحة حاليا. باإلضافة أن املوظف 

تقليص  مصلحته  ومن  ومكافأته  راتبه  سوي  يعنيه  ال  نفسه 

إذن  امليزانية.  يف  فائضا  العام  نهاية  يف  يجد  حتى  اإلنتاج 

املعوقني  املوظفني  وكرثة  والقوانني  اللوائح  يف  تكمن  املشكلة 

موظفي  عدد  تقليص  رضورة  اإلمام  سيد  د.  ويرى  للعمل، 

من  يقارب  ما  وتصفية  الثقافية  واملؤسسات  الفني  البيت 

من  بقرار  أو  جمهوري  بقرار  إال  يتم  لن  وهذا  منهم،   80%

الفنية  الكوادر  تفعيل  رضورة  إىل  باإلضافة  ال��وزراء.  رئاسة 

الربامج  وإعطاء  الثقايف  الحقل  داخل  للعمل  فرصة  وإعطائها 

التدريبية والدورات التي تؤهلهم عيل العمل اإلداري وتطوير 

متطلبات  مع  تتامىش  جديدة  قوانني  وتفعيل  املؤسسات 

السوق واالبتعاد عن بريوقراطية العمل اإلداري. هذا إذا أردنا 

نهضة ثقافية حقيقية. 

ربحية غري  مؤسسات 
 يتفق مع هذا الطرح الفنان املرسحى سامي طه مدير إدارة 

الجامهريية،  الثقافة  إداري  أب��رز  وأح��د  و  األسبق  امل��رسح 

أنها  مشكلتها  الحكومية  املؤسسات  أن  سبق  ما  إىل  وأضاف 

تدعمها  عامة  خدمات  أنها  مبعنى  ربحية  غري  مؤسسات 

الذي  الثقايف  الواقع  عن  انفصلت  فاإلدارة  وبالتايل  الحكومة 

من  تعيينه  تم  موظف  يديره  وال  الخربات  ميتلك  وأن  البد 

قبل الحكومة يف هذا املكان، بل البد وأن ميتلك باإلضافة إىل 

اإلدارة مؤهالت الفنان وأيضا ميتلك اإلسرتاتيجية أو )السياسة 

الثقافية( التي تعتمد يف األساس عىل وضع الخطة والهدف ثم 

تدريب الكوادر لتنفيذ تلك الخطة. 

كذلك تحدث سامي طه عن التنوع الجغرايف و تنوع األفكار. 

فهو يرى أن مرسح الثقافة الجامهريية يشغل رشيحة عريضة 

وميتد ليشمل أرجاء الجمهورية، وبالتايل البد وأن نعي التنوع 

الجغرايف املقدم من خالله املنتج الثقايف وكذلك البد من تنوع 

إليها، ومن  املوجه  البيئات  بتنوع  املنتج  التي يطرحها  األفكار 

الشباب، والذي يراه من  هنا جاءت رضورة وجود كوادر من 

الفني وذلك  العمل اإلداري  التي يبني عليها  أهم األساسيات 

يكون  أن  املسؤول  إدراك  من  والب��د  مختلف  واقعهم  ألن 

ألن  ومتغرياته.  للواقع  املختلفة  ال��رؤى  عن  معربا  الشباب 

الثقافة  الواقع قد تغري عن رؤى وأحالم الستينات فرتة إنشاء 

ثقايف  جهد  وجود  من  البد  أنه  أيضا  طه  يرى  و  الجامهريية.. 

والرؤى.  األفكار  هذه  تطرح  مجلة  يف  يتمثل  أن  ميكن  نظري 

اإلسرتاتيجية  عن  يعرب  ليك  النظري  الجزء  هذا  يرى رضورة  و 

جميعا  الكوادر  يسري  وأن  واضحا  يصبح  يك  املنظومة  داخل 

تقليص  بل ويكملون عليه، كام يرى رضورة  النهج  عىل نفس 

العروض  يف  والتنوع  للمرسح  اإلنتاج  مقابل  يف  املهرجانات 

املتجول  املرسح  وعودة  املناخية.  التوقيتات  مع  يتناسب  مبا 

العامة.  والتجمعات  واملتنزهات  الشواطئ  إىل  به  والذهاب 

أفراد  مع  الدولة  جهود  وتضافر  التخطيط  إىل  يحتاج  ما  وهو 

يحبون العمل املرسحي ويؤمنون برسالته. 

بالدور  الوعي 
العمل خارج البريوقراطية ووجود فنان يعي الدور الهام الذي 

صياغة  وإعادة  املتلقي  وعي  تشكيل  يف  والثقافة  الفن  يلعبه 

املنظومة  داخل  اإلداري  العمل  مقومات  أهم  من  الواقع 

املدير  وصفي  هدى  الدكتور  عليه  أكدت  ما  هذا  الثقافية، 

من  وافر  بقدر  متمتعا  اإلداري  املدير  يكون  أن  مبعنى  القرار 

الحرية يف التعامل مع األزمات واتخاذ القرار، تابعت وصفي: 

أشكال  واختفت  كثريا  األوضاع  تغريت   2011 عام  الثورة  بعد 

التجمعات العامة التي كانت تفرز فنونا عىل قدر من التحرر 

وهذا مهم جدا للحركة الثقافية إذا أردنا مواطنا مثقفا متذوقا 

تقوم  التي  التعيينات  تقنني  رضورة  أيضا  ترى  كام  للفنون، 

الدولة بااللتزام بها يف أماكن لغري املؤهلني لها. 

موجودة  اإلسرتاتيجية 
و حول رؤية مرص 2030 للتنمية املستدامة قالت الكاتبة رشا 

هذه  هل  ولكن  خطة،  له  ليس  مكان  يوجد  ال   : املنعم  عبد 

الخطة معلنة أم ال ؟ أضافت: فرؤية مرص 2030 ألزمت جميع 

املؤسسات بإسرتاتيجية معلنة. لذا فكرة أن نقول انه ال يوجد 

خطة فهذا استسهال، أو حالة من الغضب تؤدي إىل توصيف 

منطي لها. ولكن املشكلة الحقيقية تكمن يف التطبيق، � وهي 

أن  البد  التطبيق  الدولة،  مؤسسات  جميع  يف  عامة  مشكلة 

األهداف. هذه  يخدم  الربامج ليك  بوضع  و  بالتخطيط  يرتبط 

الربامج ليست موجودة. 

االقتصادي  بالبعد  االهتامم  رضورة  إىل  أيضا  رشا  تطرقت 

 2030 مرص  رؤية  يف  الثقافة  محور  أن  وأوضحت  للثقافة. 

الخدمي  البعد  من  أكرث  للثقافة  االقتصادي  بالبعد  اهتم 

وغري  جدا  ضعيفة  الفني  لإلنتاج  املالية  املخصصات  ألن  لها.. 

مواكبة للتطور االقتصادي باإلضافة إىل وجود قصور يف عملية 

املستهدف.  الجمهور  إيل  يصل  ليك  الثقايف  للمنتج  التسويق 

الجمهور  طبيعة  األحيان  من  كثري  يف  نعي  ال  أننا  ترى  فهي 

املتلقي للخدمة الثقافية.. وبالتايل البد من وجود منتج واعي 

كان  مثلام  الجمهور..  لطبيعة  املالمئة  الخدمة  توصيل  بفكرة 

من قبل يف فرقة املرسح املتجول التي ظهرت عام 1966 والتي 

يف  تجربتها  عن  تحدثت  والتي  للفنون  الهناجر  ملركز  األسبق 

الوزير األسبق  أنه منذ قام  املركز وأسباب نجاحه، مشرية إىل 

الهناجر  مركز  برئاسة  بتكليفها  حسني  فاروق  الفنان  للثقافة 

عام 1992 مل يكن أحد أن يتصور أن يلقي هذا النجاح الذي 

شهده، ألن املكان يف األساس مل يكن مرسحا ومل ينشأ خصيصا 

لذلك. حيث كان مخزنا لألسلحة قدميا. وجاء األستاذ محمود 

وأعطى  املكان  هذا  يف  للفنون  مركز  إنشاء  بفكرة  الجوهري 

البدء لهذا املرشوع، وبهذا الطراز بعيدا  فاروق حسني إشارة 

أنه  قالت  نجاحه..  رس  هو  وهذا  واللوائح  البريوقراطية  عن 

يدخله  ومل  للبريوقراطية  خاضعا  يكن  مل  ترأسه  كانت  عندما 

وكان  حاليا.  املعروف  باملعنى  تعيينات  وال  إدارية  وظائف 

الهدف األسايس من نشاطه هو الشباب الذين ينتجون أفكارا 

أو مرشوعات دون التقيد بالروتني.. وبالسؤال عن حالته اآلن 

االقتصادية  الحالة  وتدهور  بالوظيفة  املرسح  ربط  إن  قالت 

وتبعيته للقوانني اإلدارية العامة للدولة هو ما أدي إىل تكبيل 

العاملني  جميع  كان  قبل  من  وصفي:  أضافت  املرسح.  حرية 

اإلدارية مدركني  الفنية وحتى  باملركز يقومون بجميع األعامل 

لقيمة ما يقدم، أما اآلن فقد أصبحت مجرد وظيفة مام أدى 

إىل تجريف املحتوى الثقايف أيضا ألن من يعمل ال يدرك قيمه 

تكليفها  تم  عندما  بأنه  مثال  به. وترضب  يقوم  وما  يقدمه  ما 

برئاسة هذا املركز سافرت إىل باريس لتتلقى دورة عن كيفية 

وبالفعل  بنجاح،  تديره  أن  تستطيع  ليك  ثقايف  موقع  إدارة 

فقدم  الفنون،  لشتي  مكانا  املركز  من  تجعل  أن  استطاعت 

الندوات  مع  التشكييل  الفن  مع  املوسيقى  مع  املرسح  املركز 

الثقافية، وهو ما اعتربته مهام جدا يف إشارة إىل رضورة تداخل 

إىل  تحتاج  اإلدارة  إذن  أضافت:  ثقافة.  لبناء  جميعها  الفنون 

اتخاذ  يف  الحرية  وكذلك  الروتني  بريوقراطية  من  التحرر 

بالمعىن  ثقافية  أنشطة   نسيم: ال توجد  محمود 

الثقافية تعتمد على  السياسة  سامي طه: 

اجتهادات فردية  العلمي فقط  هناك 

للتنفيذ تدريب كوادر  ثم  هدف و خطة 

سامي طه
هدى وصفي
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حول  س��ؤال  عىل  باإلجابة  و  ثقافية.  صناعة  إىل  الثقافية 

اإلجابة  تتلخص  قائال:  رد  املستقلة  املؤسسات  نجاح  أسباب 

يف نقطتني هامتني هام )البريوقراطية والصناعة( وتحدث أوال 

)ناس(  البريوقراطية ورضب مثال مبؤسسات مثل مؤسسة  عن 

ملك  أوبرا  ومرسح  الدين  عامد  واستوديو  الجيزويت  داخل 

التي  درويش  سيد  وقاعة  الهناجر  مركز  وأيضا  اإلبداع  ومركز 

متتلك طابعا خاصا بها. قال أن كل تلك املؤسسات استطاعت 

أن تعمل خارج البريوقراطية والروتني، وهذا من أهم أسباب 

اتخاذ  يف  والحرية  املالية  االستقاللية  إىل  باإلضافة  نجاحها 

القرار. تابع: عندما تتحول الخدمة الثقافية إىل صناعة ثقافية 

باإلضافة  معنويا  مكسبا  لديها  ويصبح  املجتمع  منها  يستفيد 

إىل املكسب املادي.. ورضب مثال بأن بالصني %90 من دخلها 

قسمني.  إىل  تنقسم  التي  الثقافية  الصناعة  نتاج  هو  القومي 

أشكالها  بجميع  الفنون  يف  تتمثل  ملموسة  ثقافية غري  صناعة 

ملموسة  وصناعة  إلخ،  رسم(   - باليه   - موسيقي   - )مرسح 

كله  وهذا  الفنية..  والصناعات  واألدوات  الحرف  يف  تتمثل 

العمل  الثقافة لوظيفة أو مفهوم  يتوقف عيل مفهوم صانعوا 

وهو  واإلف��ادة  املتعة  غري  آخر  جانبا  فيه  يرى  والذي  الفني 

ومن  باملامرسة،  إال  يتحقق  لن  الذي  األمر  اإلرهاب،  محاربة 

طريق  عن  وزارات  عدة  تضافر  رضورة  ايضا  يرى  فهو  هنا 

عىل  والقضاء  الثقايف  املناخ  هذا  لخلق  بينهم  فيام  التعاون 

والنادي  املدرسة  يف  الفنون  ميارس  فالطفل  أضاف:  اإلرهاب. 

داخل  املوجودة  الثقافة  وقصور  بيوت  خالل  من  والحي 

برامج  خالل  من  إال  تنفيذه  يتم  لن  وهذا  السكني.  محيطه 

مبعنى:  واحد  وقت  ويف  محدد  زمني  جدول  يف  تنفذ  تأهيلية 

واضحة.  منهجية  لخطة  وفقا  التعليم  مع  الصحة  مع  الثقافة 

الفرقة واعية بجمهورها  تزال موجودة عىل استحياء. هذه  ما 

لطبيعة  املناسبة  الثقافية  الخدمة  تقديم  تستطيع  وبالتايل 

كل جمهور وترى أن هذا النوع من املرسح له أهميته ولكنه 

مكبل بتخوفات ذات طابع أمني تسبب يف محدودية التعبري. 

اآلليات  هذه  أن  املنعم  عبد  رشا  رأت  املتابعة  آليات  وعن 

متابعة  بها  توجد  ال  الثقافية  اإلدارات  معظم  إن  بل  ضعيفة 

عىل  والوقوف  الهدف  قياس  وتستطيع  بدورها  تقوم  حقيقية 

البريوقراطية  املشكالت حتى تستطيع حلها، هذا باإلضافة اىل 

تراه  وال��ذي  والتكنولوجي  العلمي  املنهج  استخدام  وعدم 

مشكلة  مواجهة  أن  ترى  كام  اإلصالح.  أردنا  إذا  ملحة  رضورة 

مدير  يكون  وان  فالبد  بالتدريب،  ي��أيت  اإلداري  الجانب 

الثقافية لديه وعي بالفن ويقدره أو أن يكون فنانا  املؤسسة 

املنهجي  التفكري  تفعيل  إىل  باإلضافة  هذا  إدارية.  خربة  لديه 

القائم عىل الوسائل التكنولوجية الحديثة. 

موظف  إلى  الفنان  تحويل  كارثة 
أحمد  الفنان  مع  الحديث  مستهل  يف  جاءت  الجملة  هذه 

العمل  أن  يف  املنعم  عبد  رشا  الكاتبة  مع  يتفق  الذي  السيد 

ولن  اإلداري��ني  من  الهائل  الكم  هذا  كل  إىل  يحتاج  ال  الفني 

ألنه  التكنولوجي  بالتطور  إال  للثقافة  اإلداري  الكادر  يتطور 

آيل  بشكل  إنجازه  ويتم  العمل  شكل  يتطور  سوف  بذلك 

تجارب  ففي  جديد،  باخرتاع  ليس  وهذا  أقل.  زمنية  فرتة  ويف 

يتم  وبالتايل  البرشي  املجهود  من   %90 يتوفر  األخرى  الدول 

ملدة  زمني  جدول  تقديم  ونستطيع  والرسقات  الفساد  تقنني 

عام مثال بإنتاج كل مكان و ال مانع من أن يكون هناك راعي 

وأشار  األعامل.  إنتاج  عىل  اإلنفاق  يستطيع  وممول  رسمي 

املؤسسات  تحويل  تعني   2030 خطة.  أن  إىل  أيضا  السيد 

تتحول  بأن  إال  الثقافة  تنهض  لن  بأنه  حديثه  السيد  ويختتم 

مؤمنني  الفن،  يحبون  أفراد  عليها  يقوم  ثقافية  صناعة  إىل 

برسالته.

الفنون  بأكادميية  البحوث  أخصايئ  منجود  الرشيف  الدكتور 

الثقافية  العملية  يقسم  الثقافية  الخان  مؤسسة  ورئيس 

اإلدارة  نقد  و  الثقافية،  اإلدارة  تعليم  وهي  محاور  ثالث  إىل 

تعليم  عن  و  الفني،  العمل  وظيفة  مفهوم  ثم  الثقافية، 

للدخل  مصدر  إىل  الثقافة  تحويل  وكيفية  الثقافية  اإلدارة 

مع  انه  قال  الدولة  بريوقراطية  من  تحررها  وبالتايل  القومي 

أنها سلعة  الثقافة  إىل  النظرة  الجديدة أصبحت  األلفية  بداية 

العميل  السلعة وتحديد  لتلك  إنتاجية وكان البد من تصنيف 

غريها  عن  وتفردها  منها  االستفادة  بهدف  بها  املستهدف 

تأسيس  إىل  العاملية  بالجامعات  دفع  ما  وهو  السلع.  من 

أضاف  الثقايف(.  )التنشيط  مسمى  تحت  بذلك  خاص  قسم 

العامل  دول  ىف  األقسام  هذه  نشأة  مع  الثقافة  أصبحت   :

نفس  ويف  الدول  لتلك  املحىل  االقتصاد  عجلة  تدخل يف  األول 

وبناء  لرقي  خدمة  لكونها  الدول  لتقدم  مقياسا  تعد  الوقت 

اإلنسان.. ثم قام بتعريف التنشيط الثقايف بأنه تقديم خدمة 

مام  محددين  وزمان  مكان  يف  الثقايف  العمل  احتياجات  لسد 

الخدمي إىل إطار آخر  الثقافة من إطارها  يساعد عىل تحرير 

وأوضح  )االستثامري(  الصناعي  اإلط��ار  وهو  تحررية  أكرث 

جديدة  أساليب  تقديم  يف  تظهر  الثقايف  التنشيط  أهمية  أن 

متخصصون  به  يقوم  حيث  الثقايف  والشأن  الفنون  إدارة  يف 

وبالتايل  الشارع  يف  دوره  تفعيل  ليتم  الفن،  وتذوقوا  درسوا 

الرغم  وعىل  الدولة،  ميزانية  عىل  عبئا  الثقايف  اإلنتاج  يعد  مل 

انه ال يوجد له مردود يف واقعنا املحيل،  من تلك األهمية إال 

عىل الرغم من أهميته القصوى يف مواجهة التطرف واإلرهاب 

و  واقتصاديا  واجتامعيا  سياسيا  املجتمعي  السلوك  وتطوير 

عىل الرغم أيضا من وجود قسام بأكادميية الفنون معنى بهذا 

و   2012 يف  دفعتني  منه  تخرجت  الثقايف(  الطرح)التنشيط 

2013 وقد توقف العمل به رغم تلك األهمية.

الوزارة  تفكري  أزمة  عن  فتحدث  الثقافية  اإلدارة  نقد  عن  أما 

التي يراها أهم أسباب املشكلة منذ أن وضعها ثروت عكاشة، 

الحالة  مع  يتناسب  ال  ما  وهو  الخدمية  فكرة  بذلك  ويقصد 

يف  الثقافة  قصور  من  الكثري  وجود  إىل  مشريا  االقتصادية، 

للجمهور  األنحاء ولكنها غري مستغلة لعدم وجود خطة  شتى 

مفاهيم  تبث  أن  تستطيع  الدولة  أن  مؤكدا  املستهدف، 

اقتصادية متثل توجهها و تحقق من خالله عائدا أدبيا و ماديا.

يقول  نفسها،  الثقافية  املؤسسة  يرأس  الذي  املوظف  ثم عن   

غري  يرأسها  أن  ميكن  ال  ثقافية  ومؤسسات  أماكن  هناك  ان 

إدارة  يف  تدريبية  دورات  تلقيه  رضورة  إىل  باإلضافة  فنان، 

تفعيل  يف  يكمن  الحل  أن  يري  فهو  وبالتايل  املؤسسات، 

إطار  يف  للعمل  الفرصة  وإعطاء  للشباب  اإلبداعية  الطاقات 

أكرث تحررية من القيود البريوقراطية. ورضورة تحويل الثقافة 

إىل صناعة وفيام يخص قسم التنشيط الثقايف قال أنه البد من 

إيجاد  أهدافه ورشوطه بشكل واضح واألهم هو  اإلعالن عن 

فرص عمل للخريجني واستغالل طاقاتهم اإلبداعية ضاربا مثال 

تفعيل طاقات  اإلبداع كمثال عىل  أوبرا ملك ومركز  بتجربتي 

الشباب. 

إسرتاتيجية ولكنها غري  لدينا  المنعم:  رشا عبد 

الروتني  إلى كسر  تحتاج  اإلدارة  هدى وصفي: 

الثقافية  اإلدارات  مفعلة في معظم 

األزمات التعامل مع  القرار عند  اتخاذ  وحرية في 

أحمد السيدرشا عبد املنعم
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العروض  من  العديد  قدم  المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد  واإلخراج  التمثيل  بقسم  الرابع  بالمستوى  طالب  األسدي  يوسف 
للفنون  الــعــالــي  بالمعهد  بــالــدراســة  يلتحق  أن  قــبــل  حـــلـــوان،  جــامــعــة  والــفــنــادق  الــســيــاحــة  بكلية  طــالــبــا  كـــان  أن  مــنــذ  الــمــســرحــيــة 

 . وأسره  عشقه  الذي  التمثيل  عالم  إلى  رحلته  ليبدأ  المسرحية، 
الفنان  دورة   37 الـــ  الـــدورة  العالمي  المسرحي  مهرجان  في  ممثل  وأفضل  مخرج  أفضل  جوائز  على  مؤخرا  األســدي  حصل 
كان  لذا  المهرجان،  في  عرض  أفضل  جائزة  ويليامز  تينسي  للمؤلف  الزجاجية«  »الوحوش  تجربته  وحصدت  الفيشاوي،  فاورق 

 . التجربة  هذه  وعلى  المسرح  مع  بداياته  على  للتعرف  اللقاء  هذا  معه  لنا 
حوار: عامد علواين

؟  المسرح  مع  رحلتك  بدأت  كيف  بداية   -
بكلية  طالبا  كنت  حني  الجامعي  املرسح  يف  كانت  البداية 

املرسح  يف  شاركت  حلوان،  بجامعة  والفنادق  السياحة 

الجامعي ممثال يف مجموعة عروض مع املخرج محمد مربوك 

وعندما  شحادة،  ج��ورج  للمؤلف  بريسبان  مهاجر  أبرزها 

والفنادق  السياحة  كلية  تركت  باملعهد  بالدراسة  التحقت 

عروض   عدة  يف  ممثال  فشاركت  امل��رسح،  لدراسة  وتفرغت 

منها  الطالب،  اتحاد  ينظمها  التي  املهرجانات  فعاليات  ضمن 

واخراج  الحديني  جامل  محمود   : تأليف   « يعزفون  »إنهم 

عبدالله صابر، و » البدروم » إخراج محمد سامل، و« الدائنون 

» كمرشوع تخرج للمخرجة هالة رسور . 

لمسابقة   الزجاجية«  »الوحوش  اخرتت  لماذا   -
للمسرح؟  العالمي 

باملعهد،  للقبول  تقدمت  منذ  النص  بهذا  مرتبط  أنا  الحقيقة 

فقد كان املونولوج الفصحى الذي تقدمت به لالختبارات هو 

وأنا  يومها  ومن  املرسحية،  بطل   « وينجفيلد  توم   « مونولوج 

ابحث عن فرصة لتجسيد هذه الشخصية عىل خشبة املرسح، 

إال أن النص مل يستهوي أحدا من املخرجني من زماليئ باملعهد، 

إخراجي،  من  بنفيس  أقدمه  أن  سنوات  خمس  بعد  فقررت 

وبالفعل بدأت يف التحضري عىل الورق وبدأت العمل. 

أن  ب����ع����د  اآلن  ال����ت����ج����رب����ة  ه�������ذه  ت�������رى  ك����ي����ف   -
الس���ي���م���ا  ال����م����ه����رج����ان  ج�����وائ�����ز  م���ع���ظ���م  ح�����ص�����دت 
ذات  ف��ي  ال��ب��ط��ل  دور  وت��ل��ع��ب  ال��م��خ��رج  وأن����ت 

الوقت؟ 
الدور،  بهذا  متسكت  أين  إال  للغاية،  مرهقا  كان  األمر  بالطبع 

هذا  كل  يحمل  غ��ريي  ممثال  أج��د  أن  استطيع  أك��ن  فلم 

الشغف بهذه الشخصية، رغم إحسايس بالتشتت بني التمثيل 

التحضري  من  شهور  أربعة  التجربة  استغرقت  وقد  واإلخراج، 

واإلعداد والربوفات حتى ليلة العرض .

في  مالئم  النص  هذا  تقديم  أن  ترى  هل   -

بالمعهد العالمي  بالمهرجان  عرض  أفضل  جائزة  على  الحائز 

زجاجية«  »وحوش  يمثل  أن  أطمح  األسدي:  يوسف 
أكاديمية الفنون في المهرجانات المحلية والدولية القادمة

حوار



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 25 نوفمبر 2019العدد 545 العدد 25639 نوفمبر 2019العدد 639

15 [ [

منصور من خارج األكادميية، ولجنة التحكيم ال تقّيم العنارص 

من خارج األكادميية . 

الممثلني  اخ��ت��ي��ار  أزم�����ة   م���ع  ت��ع��ام��ل��ت  ك��ي��ف   -
العرض؟  هذا  في 

األدوار  لصعوبة  فعال،  التسكني  مشكلة  واجهتني  البداية  يف 

من  البد  فكان  املعقدة،  األبعاد  ذات  الواقعية،  الشديدة 

املغامرة  عىل  ويجرؤ  الخربة،  ميلك  من  الواعي،  املمثل  اختيار 

يف نفس الوقت، باإلضافة ملالءمة املالمح الشكلية ولون البرشة 

أمام أرسة حقيقية  مكونة  أنه  املتلقي  للممثلني حتى يصدق 

من أم وابنتها وابنها، بل إنني تحريت ذلك حتى يف شخصية 

األب الذي ال يظهر إال يف صورة فوتوغرافية عىل الحائط . 

وت��ط��ل��ب��ت  م���ره���ق���ة،  ك���ان���ت  ال��ت��ج��رب��ة  أن  ي���ب���دو   -
الوقت؟  من  الكثري 

بالفعل فقد استغرقنا وقتا طويال لدارسة الشخصيات وفهمها 

األداء  طريقة  الختيار  والفرضيات  التجربة  طريق  عن  جيدا، 

األنسب واألفضل، حتى أن العرض ليبدو بسيطا وسهال، إال أن 

البعد  أجل  أربعة شهور، من  يقارب  ما  كثريا،  وقتا  كلفنا  هذا 

عن التمثيل للوصول للواقعية والصدق يف التعبري . 

السينوغرافيا  عن  فماذا  التمثيل،  عن  هذا   -
العرض؟  داخل 

هو  العرض  سينوغرافيا  صياغة  يف   يل  بالنسبة  املدخل  كان 

التوقيت؟  هذا 
النص  أن  الرغم  فعىل  ومكان،  زمان  أي  تالئم  املرسحية  هذه 

أمرييك إال أنه يلقى بظالله عىل الواقع يف مرص و غريها،  فهو 

بابنتها  بيته، وأالم وعالقتها  املنفصل عن  األب  يعرض مشكلة 

لتضمن  لها عن زوج  البحث  وخوفها عليها، وسعيها  جاهدة 

لها مستقبلها، وهذا الشاب العرشيني توم وينجفيلد الذي مل 

أزمة  تستعرض  فهي  لورا.  وأخته  أمه  مسئوليات  يحتمل  يعد 

مجموعة  عىل  الصورة  ارتكزت  ولذا  بيت،  كل  يف  تحدث  قد 

وكأن  ألحدها  الرابع  الحائط  كشفت  البيوت  من  متجاورة 

داخل كل بيت من هذه البيوت مأساة مشابهة.

المهرجان؟ من  الدورة  هذه  في  رأيك  ما   -
شهدت هذه الدورة مجموعة متنوعة ومختلفة من العروض، 

تتسم بالقوة عىل الناحية الفنية، وبالتنوع يف الرؤية .

ال���س���ت���ة  ال�������ع�������روض  ان  ال�������واض�������ح  م������ن  ل����ك����ن   -
لدراما  تنتمي  كونها  في  تتشابه  المتنافسة 

العشرين؟  القرن 
لتقديم  مييل  والجميع  عاملي،  مهرجان  بصدد  فنحن  طبيعي 

نصوص حديثة بعض اليشء 

للعرض؟  الجوائز  هذه  كل  تتوقع  كنت  هل   -
نعم بل كنت أتوقع أكرث من ذلك، كنت أتوقع جائزة لإلضاءة 

مصطفى  املوسيقي  املؤلف  كان  ولكن  للموسيقي،  وأخرى 

بعض  نجد  ل��ذا  العرض،  عليها  يرتكز  التي  التذكر  صيغة 

األجزاء مكتملة أنيقة ونرى بعضها ناقصا متآكال، فالبطل توم 

وينجفيلد هناك أماكن وأحداث يتذكرها جيدا، وأخرى يحاول 

أن ميحوها من ذاكرته. 

ال���ب���ط���ل  م������ع  ك�����ث�����ريا  م����ت����ع����اط����ف  أن��������ك  ي�����ب�����دو   -
وينجفيلد؟ 

كبت  عن  بعيدا  باملغامرة  يحلم  عرشيني  شاب  فهو  بالطبع، 

البيت ومسئوليته عن أمه وأخته بعد غياب أبيه الذي تركهام 

ورحل، فوجد نفسه يعمل يف مصنع أحذية، ويهرب من ذلك 

للسينام أو السهر يف املالهي الليلية ليك ينىس، لكنه يف النهاية 

يتخذ قراره ويختار لنفسه، فيكفي ما ضيعه من عمره. 

 

في  المصري  المسرح  ح��رك��ة  ف��ي  رأي���ك  م��ا   -
األخرية؟  اآلونة 

كان  أن  بعد  جديدة  ملنطقة  انتقل  املرصي  املرسح  أن  أرى 

يغلب عليه الطابع الكوميدي، والساركازم، كمرسح أرشف عبد 

الباقي، ولكن يف اآلونة األخرية أرى أنه أصبح يتجه للواقعية، 

الذي  الجمهور  إليها  يتجه  وجديدة،  أخرى  أشكاال  أظهر  مام 

أصبح أكرث وعيا من ذي قبل. 

ال���ع���رض  ل����ه����ذا  وط���م���وح���ات���ك  أم���ن���ي���ات���ك  م����ا   -
القادمة؟  الفرتة  في  ولنفسك 

القادمة  الدورة  يف  العرض  بهذا  املشاركة  من  أمتكن  أن  أمتنى 

من دورات املهرجان القومي للمرسح، ومسابقة إبداع، ومتثيل 

املهرجانات  كل  يف  املرسحية  للفنون  العايل  واملعهد  األكادميية 

املحلية والدولية القادمة . 

ليس  فاإلخراج  التمثيل،  يف  نجام  أصبح  أن  لنفيس  وأمتنى 

دفعني   ما  وهو  وعشقي  شغفي  هو  الذي  كالتمثيل  هوايتي 

من البداية للتقدم لاللتحاق بالدراسة يف املعهد .  

لاللتحاق  بالتمثيل هو ما دفعين  شغفي 
األولى ليس هواييت  بالمعهد واإلخراج 

حوار
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في  مخرج  أفضل  جائزة  على  مؤخرا  حصل  المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد  واإلخــراج  التمثيل  بقسم  طالب  أشــرف  إبراهيم 
اإلنجلزيي  للمؤلف  والتاج«  »الوردة  بعرض  الفيشاوي،  فاروق  الفنان  دورة   – األخرية  دورته  في   – العالمي  المسرح  مهرجان 
صالح  نغم  ممثلة  وأفضل  أمني،  إلياد  ممثل  أفضل  أبرزها  التمثيل  في  أخرى  جوائز  عدة  العرض  وحصد  بريسلي«،  بي  »جي 

العرض. في  أدوارهم  عن  العزيز،  عبد  لمحمد  تمزي  وشهادة 
للتعرف  به  التقينا  المؤلف..  لنفس  خطر(  )منحىن  وهو  المهرجان  من  السابقة  الــدورة  في  متمزيا  عرضا  قدم  أشرف  إبراهيم 

والجائزة. التجربة  هذه  كواليس  على 
حوار: عامد علواين

الجائزة؟ هذه  لك  تمثل  ماذا  بداية   -  
أول  باعتبارها  كبرية  قيمة  تحمل  يل  بالنسبة  الجائزة  هذه 

هي  التجربة  هذه  وأن  سيام  ال  اإلخ��راج،  مجال  يف  يل  جائزة 

العام  يف  قدمت  أن  بعد  اإلخراج  مجال  يف  يل  الثالثة  التجربة 

املايض )منحنى خطر( ل�«جي يب بريسلتي« يف الدورة السابقة 

عىل  رمضانية«  »حكايات  عرض  أيضا  وقدمت  املهرجان،  من 

خشبة املعهد يف رمضان املايض.

المسرح؟ مع  بدايتك  كانت  كيف   -  
للفنون  العايل  باملعهد  بالدراسة  التحقت  منذ  كانت  البداية 

الثانوية  أثناء  وكنت  الفن،  يستهويني  كان  فقد  املرسحية، 

ببعض  التحقت  ثم  استاند آب كوميدي،  أكتب وأقدم  العامة 

واألستاذ  الغندور  صفوت  األستاذ  يد  عىل  التدريبية،  الورش 

للقراءة وكيف  الكثري، وأرشداين  عالء حسني، فتعلمت منهام 

فيام  لدي رؤية  أقرأ، وكيف يصبح  ما  نظر حول  أكون وجهة 

أقدم، فلهام فضل كبري عيل ال أنكره.

ال��م��ؤل��ف  ب���أع���م���ال  ك���ث���ريا  ت��ه��ت��م  أن�����ك  ي���ب���دو   -  
فلماذا؟ بريسليت«  بي  »جي 

أن  ملست  وقد  األع��امل  من  الكثري  له  ق��رأت  فقد  بالفعل 

واقعنا  مع  تتامس  أفكارا  تحمل  ما  دامئا  بريستيل  مؤلفات 

قضايا  يقدم  فهو  املايض،  القرن  يف  كتبها  أنه  رغم  املعارص، 

الواقعية،  شديدة  وأح��داث  شخصيات  خالل  من  اجتامعية 

جديرة بتقدميها اليوم.

والتاج«  »الوردة  في  استهواك  الذي  ما   -  
الخصوص؟ وجه  على 

»الوردة والتاج« نص يحمل يف طياته الكثري من الهموم، ورغم 

باألمل،  مغلفة  فإنها  شخصياته  تسود  التي  الكآبة  هذه  كل 

الذي يقودنا ألن ننظر دامئا للجانب األفضل من الحياة.

خ��الل  م���ن  ال����واق����ع  م���ع  ت��م��اس��ا  ت����رى  ك��ي��ف   -  
النص؟ هذا  شخصيات 

العالمي المسرح  مهرجان  في  مخرج  أفضل 

ألنها  كبرية  قيمة  تحمل  الجائزة  أشرف:  إبراهيم 
المسرحي اإلخراج  في  جائزة  أول 
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يشغلني أثناء اإلعداد أن أقدم العرض يف شكل بطولة جامعية 

املساحة  ومتزنة يف  متساوية  الشخصيات  تكون جميع  بحيث 

املرجوة من وراء  الرسالة  الجامعي سيربز  العمل  والبناء، ألن 

الفاعل،  والحضور  الوجود  ذلك  املمثلون  أحب  وقد  العمل، 

فتولدت الروح الطيبة التي سادت كواليس العمل، واالهتامم 

والجدية الذي هو أحد أبرز أسباب النجاح.

ل��ه��ذا  وال����روف����ات  ال��ت��ح��ض��ري  وق����ت  ك����ان  ك���م   -  
العمل؟

فقد  الورق  عىل  التحضري  أما  أشهر،   3 نحو  العمل  استغرق 

كتب عن هذا  ما  كل  قراءة  قضيتها يف  أسابيع  ثالثة  استغرق 

النص، من مقاالت نقدية ودراسات بحثية وغريها.

اخ�������ت�������ي�������ارك  ف����������ي  ارت�����������ك�����������زت  م����������������اذا  ع�������ل�������ى   -  
للممثلني؟

تسكني املمثلني يخضع للفيزيكال واملوهبة والنسبة والتناسب 

جاء  السباك«  »ستون  املثال  سبيل  فعىل  الشخصيات،  بني 

اختيار إياد أمني الذي حصل عىل جائزة أفضل ممثل عن هذا 

رغم  الكوميديا،  أداء  يجيد  موهوب  ممثل  ف�»إياد«  الدور، 

فإنه  العرشينات  يف  و«إي��اد«  الخمسينات  يف  الشخصية  أن 

شخصية  ويف  واح��رتاف..  مبهارة  للشخصية  الوصول  استطاع 

حصلت  التي  صالح«  ل�«نغم  اختياري  جاء  ريد«  »املطربة 

ألن  الشخصية،  هذه  عن  ثاٍن  دور  ممثلة  أفضل  جائزة  عىل 

قوي  صوتها  والغناء  التمثيل  يف  طاغية  موهبة  متتلك  »نغم« 

فعىل  الواقعية،  شديدة  الحية  بالشخصيات  ميلء  النص  هذا 

ويعاين  الوقت  طوال  يعمل  الذي  السباك  نرى  املثال  سبيل 

بينام  يكابدها،  التي  والعزلة  الكآبة  وحالة  الحياة،  روتني  من 

الفقر  بسبب  اإلنجاب  يرفضان  زوج��ان  و»إيفي«  »ب��ريس« 

الوحدة  تعاين  التي  العجوز  واملرأة  اليد،  ذات  الشديد وضيق 

التي  املشهورة  املغنية  ثم  وأبناءها،  زوجها  فقدت  أن  بعد 

عىل  نرى  بينام  وجمهورها،  شهرتها  وفقدت  صوتها  فقدت 

الجانب اآلخر »هاري« مريض القلب الذي يرى أمال يف الحياة 

دامئا رغم كل مشكالته، فيظل متفائال، يرى األفضل واألجمل 

ويظل  نحياها.  أن  ويجب  واح��دة  حياة  فهي  الحياة،  يف 

»هاري« يبعث األمل يف كل الشخصيات، فمهام فقدت فأنت 

تحيا،  أن  بد  ال  إذن  الوقت،  متلك  الحياة  قيد  عىل  زلت  ما 

أن  بد  ال  إذ  الرحلة،  معك  يكمل  الذي  الرشيك  عن  وتبحث 

نؤمن بالحياة مهام كانت عقباتها إىل أن يأيت املوت.

ال��ت��ح��ض��ري  أث����ن����اء  ال����ن����ص  م����ع  ت���ع���ام���ل���ت  ك���ي���ف   -  
التجربة؟ لهذه 

وعىل  األص��يل  النص  عىل  ارتكز  به  قمت  ال��ذي  اإلع���داد 

أن  سبق  الذي  النص  لهذا  العنيني«  أبو  ل�«يارس  دراماتورج 

إخراج  من  »روح«  باسم  الطليعة  ذلك عىل مرسح  قبل  قدم 

طريق  عن  جديدا  دراميا  خطا  أضفت  أنني  إال  قناوي،  باسم 

عرض  أشاهد  مل  ولكنني  »البارمان«،  ديفيد  شخصية  إضافة 

»روح« من قبل ولكنني سمعت عنه كثريا، وقد أشاد الكثريون 

أنهام يختلفان كثريا.. كان ما  التجربتني، وأكدوا  ممن شاهدوا 

ومميز، واستطاعت أن تجسد الحالة النفسية ل�«ريد« املطربة 

املشهورة التي فقدت شهرتها بشكل مختلف عن كل ما قدمته 

أفضل  جائزة  عىل  حصلت  التي  صالح«  »جنى  أما  قبل..  من 

مفاجأة  فكانت  العجوز«  »امل��رأة  دور  عن  أول  دور  ممثلة 

بعد  أي��ام،   8 يف  وإتقانها  للشخصية  الوصول  استطاعت  إذ 

اعتذار املمثلة التي كانت تلعب هذا الدور، وكنت واثقا فيها 

إمكانياتها  وأعرف  السابقة  التجربة  يف  سويا  عملنا  فقد  كثريا، 

عبد  محمد  كانت  أيضا  الثانية  واملفاجأة  التمثيلية..  وقدراتها 

عىل  وحصل  البارمان  ديفيد  بدور  قام  الذي  )زيزو(  العزيز 

الدور  وأحب  أخرس،  دور  لعب  فهو  التمثيل،  يف  متيز  شهادة 

من  الدرامي  الخط  هذا  أمّد  أن  ودفعتني  استفزتني  لدرجة 

بداية املرسحية لنهايتها.

في  المصري  المسرح  حركة  في  رأيك  ما   -  
وجهة  م��ن  ال��ت��ج��ارب  أب���رز  وم��ا  ال��راه��ن  ال��وق��ت 

اليوم؟ تقدم  اليت  نظرك 
تقدم  والجامعات  املعهد  يف  شابة  طاقات  لدينا  أن  أرى 

فجيل  لذا  الكبار،  جيل  يقدمها  عروضا  تفوق  قوية  عروضا 

العروض  هذه  أبرز  ومن  فرصته،  يأخذ  وأن  بد  ال  الشباب 

الرخ،  محمد  وإخراج  محارب  بدر  تأليف  الشحاذين«  »دراما 

كريم  وإخ��راج  نبيل  أحمد  تأليف:  النص«  عن  و«الخروج 

سامي.

وطموحاتك؟ أمنياتك  ما   -  
أمتنى أن أشارك بهذا العرض يف مهرجانات أخرى عىل املستوى 

املحيل والدويل، وأمتنى يف املستقبل أن أصبح مخرجا سينامئيا.

للنظر  أمل وتدعونا  والتاج يحمل رسالة  الوردة 
الحياة األفضل في  الجانب  إلى 
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للمرسح  الفني  بالبيت  املواجهة”  “مرسح  شعبة  قدمت 

حامد  متويل  تأليف  من  إش��اع��ات(  )إش��اع��ات  مرسحية 

املرسح  عيل  وذلك  صدقي  فؤاد  محمود  وإخراج  وديكور 

املفتوح مبركز سعد زغلول الثقايف .

القاهرة  شوارع  يف  يوميا  نقابلها  بسيطة  فكرة  خالل  من 

الجديدة  مرسحيته  موضوع  حامد”  “متويل  الكاتب  إلتقط 

ملجموعة  منطقية  حلول  تقديم  خاللها  من  سعي  والتي 

عرشات  كمجتمع  تأخذنا  التي  السلبية  الترصفات  من 

االجيال  وأن  مير  العمر  أن  ندري  أن  دون  للوراء  السنني 

نفس  يف  وتقع  والهموم  املشاكل  نفس  تتوارث  االجيال  تلو 

قفزات رسيعة  يقفز  حولنا  من  العامل  وأن  البليدة  االخطاء 

مبتكرة  حلول  خالل  من  بالتكنولوجيا  متسلحا  التقدم  نحو 

للمشاكل املزمنة أو الطارئة التي تقابله، فام أسهل الحلول 

وتتخلص  االمم  لتتقدم  العلم  إعتامد  أسهل  وما  العلمية 

سهلة  اإلش��ارات  التاريخية،  معاناتها  من  روي��دا  روي��دا 

التكوين واملغلفة بالرتويح الكوميدي كانت أساس للكاتب 

يف  الغوص  عيل  وقدرة  بوعي  الحكمة  لتمرير  سعي  الذي 

يف  اإلشاعة  اثر  بالطبع  ومنها  املزمنة  املشاكل  من  عدد 

السهلة  للعناوين  فريسة  يقعون  الذين  املواطنني  سلوك 

مرة  كل  يف  أنفسهم  ليجدوا  حقيقي  محتوي  من  والفارغة 

عند نقطة الصفر فام تردد مل يكن إال إشاعة صنعها شخص 

الدولة  لهدم  أو صنعتها منظومة تسعي  أو مغرض  جاهل 

من الداخل بخطط منتظمة وسعي خبيث .

يقطع  بتوكتوك  متعلقة  املرسحية  هذة  يف  هنا  الحكاية   

فيتسبب  مزدحم  الطريق عيل مجموعة سيارات يف شارع 

يف أزمة معتادة حيث تتشابك السيارات ومحاوالت الفكاك 

من األزمة وتتعقد االمور أكرث وأكرث وحينام يقف الطريق 

للظهور  طريقها  لتأخذ  املتخلفة  اإلشاعات  وتتسلل  متاما 

أن وضع  إال  الكاتب  كان من  وما  التحرك  الحدث يف  يبدأ 

يف  املنسجمة  غري  وتراكيبها  املختلفة  اإلجتامعية  األمناط 

ومكونات  صور  لنا  تتبدي  حيث  البعض  بعضها  مقابلة 

األشخاص املمثلني لرشائح املجتمع املختلفة وتظهر الفروق 

وما  الطارئ  الحدث  مع  تعاطيها  طريقة  يف  بينها  فيام 

أستجد عليه من تكوين كوميدي، وبسهولة ميكنك التعرف 

الريف  من  وزوج��ة  وزوج  متحققني  وزوج��ة  زوج  عيل 

املناديل وتحاول  تبيع  للمرة األويل وفتاة  القاهرة  يزورون 

قدر االمكان يك تساعد نفسها ومدرس فقد جزء من عقله 

تدور  التي  الغريبة  األح��داث  برسعة  يستوعب  مل  كونه 

فتاة  يقيم عالقة مع  أن  يود  الذي  التوكتوك  حوله وسائق 

تتحول   ( الدنئ  تعرف غرضه  كونها  تلفظه  ولكنها  الشارع 

تلك العالقة شيئا فشيئا لألفضل مع مرور الحدث الدرامي 

وكشف الفتاة ملعدن السائق( ايل جانب بعض الشخصيات 

لتعكس  رسيع  بشكل  الرئيسية  التيمة  عيل  تطل  التي 

املجتمع  تعاطي  وكيفيات  واملالبسات  الظروف  عشوائية 

وال  يومه،  معظم  تستهلك  التي  املستمرة  اإلشاعات  مع 

ينيس الكاتب يف هذا الصدد أن يعرض علينا متثال رمسيس 

وصل  مام  وتتعجب  الجمهور  تخاطب  درامية  كشخصية 

املؤلف  اخر دعم  املرصيني، وعيل جانب  إليه حال معظم 

أحمد خميس 

إشاعات«.. »إشاعات 
منطقية   ونهاية  صارخة  كوميديا 

بطاقة العرض 

اسم العرض: 

إشاعات 

إشاعات

جهة اإلنتاج: 

شعبة مرسح 

املواجهة

تأليف: متويل 

حامد 

إخراج محمود 

فؤاد صدقي 
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إمرأة  تفقد  كأن  املؤثرة  اللحظات  ببعض  الدرامي  محتواه 

املسنني  أحد  وحاجة  الحرامية،  أحد  عليه  ويستويل  طفلها 

إلنقاذ رسيع .

أعطي  والشخصيات  واملواقف  االح��داث  يف  الزحام  هذا 

يصنع  أن  خاللها  من  ميكن  كان  عريضة  قامشة  للمخرج 

تقديم  عيل  املستمر  بالتأكيد  فوجئنا  ولكننا  متقنا  عرضا 

عطلت  العرض  أصابت  فانتازية  وتراكيب  كوميدي  وعي 

تطور الحدث لال شئ ؟     

اإلشاعات  بعض  لنا  يقدم  أن  الكاتب  من  أنتظر  وكنت   

أنها كثرية ولكن ما قدم  املؤثرة يف املجتمع املرصي وظني 

غلبت عليه الصناعة أكرث من االقرتاب من الحقيقة أو قل 

دون  لإلشاعة  منوذج  من  اكرث  لتقديم  غلبة  هناك  كانت 

الشارع،  عيل  قوي  تأثري  لها  إشاعة  يف  الحقيقي  الغوص 

حديقة  من  حيوان  هروب  مثل  إشاعة  فائدة  ما  فمثال 

املذيعة  قيام  أو  ؟  امليدان  يف  قنبلة  وجود  أو  ؟  الحيوان 

بعقد عدة لقاءات متهافتة ؟ اللعبة الدرامية الجيدة التي 

إعتمدها املؤلف أصيبت بهذة املشاهد الزائدة عن الحاجة 

وتضخم العرض بال تقدم درامي حقيقي .

البييل متفقة ايل حد  التي كتبتها صفاء  وقد جائت االغاين 

كبري مع طبيعة تيامت املؤلف، أغاين سهلة التكوين ميكن 

عيل  الحدث  تساعد  ممثل  من  اكرث  ادائها  يف  يشرتك  أن 

الرسوخ وإكامل املحتوي الفانتازي .

سهلة  التكوين  سهلة  االشاعات  هذة  من  العرض  ينقذ  مل 

بأهمية  أمنوا  الذين  املمثلني  بعض  اداء  سوي  الهدم 

بعض  جانب  إيل  املتلق  يف  التأثري  عيل  وقدرتها  التجربة 

بني  املزج  حاول  الذي  السينوجراف  املخرج  من  االجتهاد 

املشاهدين والالعبني يف كتلة واحدة إميانا منه بأن ما يقدم 

أن  بأخر، وظني  أو  الناس ويعرب عنهم بشكل  ميس هؤالء 

والزحام  الفويض  أكد  حني  كبرية  مشكلة  يف  وقع  املخرج 

الشديد مبجموعة السيارات التي أحاط بها املتلق يك يؤكد 

للتقليل من حجم  انه يف حاجة ماسة  املرلف وظني  فكرة 

الديكوؤات التي مألت امكان إذ كيف ستتحرك مع العرض 

حال سفره للمحافظات املختلفة ؟  

وهي  فؤاد”  “محمود  للمخرج  الثانية  التجربة  هي  هذة 

مع  االويل  تجربته  عن  االختالف  كل  مختلفة  الحقيقة  يف 

تؤكد  ولكنها  الهناجر  ساحة  يف  قدمت  التي  ليل(  )مسافر 

أن  كام  جامليا  تشكيله  وكيفيات  املفتوح  بالفضاء  إميانه 

أثر  لها  كان  هنا  والشخصيات  واملواقف  االح��داث  كرثة 

يك  كبري  ملجهود  وتحتاج  صعبة  املراهنة  كانت  حيث  بالغ 

تظهر للنور، كنت مشفقا عيل املخرج من زحمة االحداث 

خطوة  االخري  يف  ولكنها  املواقف  وتداخل  والشخصيات 

لألمام تعطيه بعض الثقة للمستقبل، فقط عليه أن يحدد 

كثري  هنا  تاهت  حيث  متلق  وألي  يقدم  أن  يريد  ماذا 

املواقف  من  كثري  الفويض  وعمت  واإلشارات  االفعال  من 

الدرامية التي كان يرجي وصول معاين مهمة من ورائها .
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الدويل  القاهرة  ملتقي  من  الثانية  ال��دورة  فعاليات  ضمن 

للمرسح الجامعي ) دورة الساحر الفنان محمود عبد العزيز( 

قدمت األردن عىل مرسح الفليك بالجامعة األمريكية، العرض 

ومصمم  واملخرج  للمؤلف  شكسبري  هذيانات  املرسحي 

الديكور واملمثل )شكسبري + روميو( أياد الرميوين، وتم تقديم 

السابع  املرسحي  الزرقاء  صيف  مبهرجان  األردن   يف  العرض 

قسم  من  لطلبة  تخرج  مرشوع  هو  املرسحي  والعرض  عرش، 

األردنية،  بالجامعة  والتصميم  الفنون  بكلية  املرسحية  الفنون 

تحت ارشاف د. يحيي البشتاوي .

الهذيان يفرس يف الطب بأنه حالة موقتة من االرتباك الفكري 

أو  السكر  أو  الشديدة  الحمي  عن  ناتج  املشوش،  والوعي 

والهلوسة  الشديد  القلق  يصاحبها  أخري  أسباب  أو  الصدمة 

باختالط  يتميز  مؤقت  عقيل  اضطراب  والهذيان  واالرتعاش، 

املتخصصون  يعرفه  شكسبري  وليام  .الكاتب  الوعي  أح��وال 

حققه  ملا  بالفن  املهتمني  الناس  عامة  من  الكثري  وكذلك 

أعامله  من  للعديد  االقتباس  تم  وقد  العامل،  حول  شهرة  من 

وقدمت بأشكال مختلفة يف الوسائط الفنية املتعددة، ويعترب 

املستلهمة  األعامل  احد  شكسبري  هذيانات  املرسحي  العرض 

وجولييت  روميو   – هاملت   – عطيل   ( شكسبري  أعامل  من 

املؤلف بطريقة خاصة فلم يكتب  (  قدمها  البندقية  تاجر   –

تناول اسم شكسبري وأسامء  بل  كلمة من مرسحيات شكسبري 

قصة  قدم  ألنه  مؤلف  شطحة  وهي  أعامله،  أبطال  بعض 

طبخة  عن  عبارة  خفية  قصة  وهي  خياله  وحي  من  افرتاضية 

تدور  و  مرسحياته،  لنصوص  شكسبري  كتابة  وراء  كانت 

نساء،  زير  سكري،  كاتب  يسكنها  افرتاضية  مدينة  يف  أحداثها 

ديدمونة  هن  النسوة  وه��ؤالء   شكسبري،  هو  الكاتب  هذا 

)ميس الزغبي وقامت أيضا بدور  جولييت ( واوفيليا ) داليا 

 ( هاملت      تحب  فديدمونة  لهن،  حبه  يرفضن  املؤمني( 

ومن  دروي��ش(  )غازي  عطيل  تحب  واوفيليا   ) أيوب  ماهر 

شكسبري  فيقرر  شكسبري،  كتبه  ما  بعكس   املؤلف  يقوم  هنا 

الشخصيات  بعض  مع  ويتأمر  االربعة  العشاق  من  االنتقام 

يف مرسحية  جولييت  حبيب  روميو)  مثل  املدينة  يف  الفاسدة 

 ( ياجو  منه  فسادا  كرث  األ  ومساعدة   ) وجولييت  روميو 

الوشاية  ياجو صاحب  بدور شايلوك،  أيضا  مثني زبيدي وقام 

يحب  بانه  روميو  عن  شكسبري  يعرف   .  ) عطيل  ىف مرسحية 

الشهرة فيتفق معه بأنه يف حال تلفيق قضية للعشاق األربعة 

اوفيليا  بحبس   شكسبري  يقوم  متجده٠  مرسحية  له  سيكتب 

وديدمونة يف منزله ليتلذذ بتعذيبهم، ويحبس عطيل وهاملت 

اعرتاف  ليوقعوا عىل  وياجو  روميو  ليعذبهم  الرشطة  قسم  يف 

بأنهم ضبطوا متلبسني مبامرسة الرذيلة مع اوفيليا وديدمونة، 

اوفيليا  ياجو أن تغتصب  العرض فيقرتح  لكنهم يرفضوا ذلك 

فيضطروا  رفضهم،  حالة  يف  وهاملت  عطيل  أمام  وديدمونة 

فنجد  املحكمة  إىل  القضية  إحالة  يتم   . صاغرين  للتوقيع 

عالقة  عىل  كانت  أنها  ونكتشف  جولييت   هي  القاضية  أن 

روميو  واحبت  نساء  وزي��ر  سكري  ألن��ه  وتركته  بشكسبري 

لكنه   القضية كام يرغب شكسبري  أن تصدر حكم يف  وترفض 

التاجر   ( شايلوك  و  روميو،  أمام  به  عالقتها  بفضح  يهددها 

العام  املدعي  ( يقوم بدور  البندقية  تاجر  املرايب يف مرسحية 

االخرس،  فيحاء   ( جروترويد  و  الدولة،  مصلحة  ينشد  الذى 

 ) هاملت  مرسحية  يف  املتامره  عمه  وزوجة  هاملت  والدة 

هي املحامية يف القضية التي  تنادي مببادئ العدالة وحقوق 

شهادة  لسامع  الجلسة  فرتفع  ال��رصاع  يتصاعد   . اإلنسان 

جامل الفيشاوي

شكسبري«.. »هذيانات 
مؤلف شطحة 
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بطاقة العرض

اسم العرض: 

هذيانات 

شكسبري

جهة اإلنتاج: 

فرقة الزرقاء 

للفنون 

املرسحية

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف 

وإخراج: أياد 

الرميوين

الكاذب ضدهام  ياجو   . يشهد  املدينة  قانون  الشاهد حسب 

وإحالة  سنوات  ع��رشة  بحبسهام  حكمها  جوليت  فتصدر 

الكتب  بطون  لترشيدهم يف  املدينة  يف  كاتب  االوراق ألعظم 

إلينا  وصلت  التي  كانت قصص مرسحيات شكسبري  هنا  ومن 

الرميوين توصيلها للمتلقي هي أنه ال  اياد  التي أراد  الرسالة   .

أحد منزه عىل االطالق وان من يسجلون االحداث و يكتبون 

التاريخ سواء كانوا كتاب أو أصحاب نفوذ أو سلطة اعتبارية  

بداخلهم عوامل مظلمة تدفعهم إىل اخفاء بعض الحقائق .

فالعرض  املرسحي،  للعرض  البرصية  رؤيته  املخرج  يحقق  ليك 

املمثلني  وجميع  العقلية  لألمراض  مستشفى  داخ��ل  ي��دور 

بني   ( محايد  لون  ذو  الطهاة  مالبس  يشبه  واحدا  زيا  يرتدوا 

( يستخدم كثريا ليعرب عن لون زي العامة يف أي مكان وزمان، 

ليطلع  الشخصية  اسم  عليه  كتب  أبيض  لونه  الرأس  وغطاء 

من  أكرث  املمثلني  أدي  حيث  األحداث  ملتابعة  املتلقي  عليها 

دور . واالضاءة ) ماهر جريان ( يف بداية العرض كانت عبارة 

عن ومضات ضوئية رسيعة أنارت  أكرث من مكان عىل خشبة 

عبد   ( واملوسيقي  االظالم  بعد  العرض  صالة  واضاءة  املرسح 

العرض  وخالل  الحدث،  يف  املتلقي  ليرشك    ) مطرية  الرازق 

بؤر  واستخدمت  حدث،  من  أكرث  يدور  املرسح  خشبة  عىل 

عىل  الخافتة  واإلضاءة  الرئييس  الحدث  عىل  للرتكيز  ضوئية 

لتعرب  صوتية  مؤثرات  املخرج  استخدم  كام  األخر،   الحدث 

أو لعالج  للتعذيب  الكهربية  الصاعقات  عن االنذار وأصوات 

املريض . نجح املخرج يف توظيف ومضات اإلضاءة واملؤثرات 

الصوتية يف فرتات االظالم لالنتقال من مشهد ألخر ليك يجعل 

املتلقي يف حالة انتباه وتركيز للقادم دون ملل . وقد استخدم 

املخرج عدد من املناضد ) طرابيزة ( وحبال وعجني ) صلصال 

الفراغ  يف  استخدامهم  وتم  بيد  وحلتان  وأبيض  أحمر   )

فنجد  الحدث،  مكان  عن  لتعرب  مختلفة  بتشكيالت  املرسحي 

مشهد يعرب عن منزل شكسبري به حلتان ميني ويسار املرسح 

عليها  منضدة  خلفهم  وأوفيليا  ديدمونة  بداخلهم  تجلس 

عجني وشكسبري يتلذذ بتعذيبهام بتقطيعها يف العجني االحمر 

نفس  به  السجن  عن  يعرب  ومشهد  املنضد،  عىل  املوجود 

روميو  ويعذبهم  وعطيل  هاملت  بداخلهم  يجلس  الحلتان 

وياجو عن طريق شد االحبال املربوطة يف يد الحلتان وعمل 

منضدة  بوجود  بار  عن  يعرب  ومشهد  الحلل،  بطرق  صوت 

تصبح  وأوفيليا  للمراقبة   كامريا  مثل  تعلق  والحلة  وكرسيني 

بالكتابة  تخليده  عيل  روميو  مع  شكسبري  فيه  ويتفق  مغنية 

مع  الديكور  ونفس  وعطيل،  هاملت  ضد  يشهد  عندما  عنه 

بجوليت  شكسبري  لقاء  مشهد  يف  استخدم  بسيطة  اختالفات 

لها، ومشهد  بينهام وتهديد شكسبري  العالقة  املتلقي  ومعرفة 

املوجود  االحمر  العجني  تقطيع  ويتم  األربعة  للعشاق  اخر 

عىل املنضدة خلف ديدمونة واوفيليا يف داللة عىل اغتصابهام 

ومنظر  االعرتاف،  عىل  التوقيع  عىل  وعطيل  هاملت  فيوافق 

واملنضدة  العدالة  ميزان  تشكل  فالحلل  املحاكمة  لقاعة 

واملحامية  شايلوك  االدع��اء  ممثل  ويقف  القضاء  منصة 

مشهد  بالطبخ يف  املشغولة  القاضية جوليت  جرتورود خلف 

هو  االبيض  العجني  وكان  القضية،  طبخ  عىل  داللة  يف  عبثي 

منتصف ميني   مرتفع  الكتابة. وعىل مستوي  يف  أداة شكسبري 

املرسح يوجد قاعدة حامم لونة ابيض يستخدمه شكسبري من 

وقت آلخر وفاجأنا شكسبري أن الفضالت التي تخرج منه 

حينام  ذلك  توضيح  وتم  املرسحية  ألعامل  كامدة  يستخدمها 

وتوزيعها  بواسطة مغرفة  الحامم مخلفاتها  قاعدة  اخرج من 

للمتلقي  واش��ار  العرض  ألبطال  وجبات  قدمت  اطباق  يف 

إبداعاته  أن  يعنى  مام   . الوجبات  تناول هذه  يف  مبشاركتهم 

ما هي إال نفايات قاذورات. سواء اختلفنا أو اتفقنا مع وجهة 

نظر اياد الرميوين فهي تجربة تستحق الدراسة.
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الثقافات  بكل  واألساطري  الشعبي،  الرتاث  شخصيات  ستظل 

باألرض رشقها وغربها، شاملها وجنوبها ملهاًم بارًزا  للكثري من 

األعامل األدبية والفنية وداعاًم  قوًيا لنمو وتطور وتناقل هذه 

الثقافات بني بعضها البعض، ومنبًعا كبريًا للدراسات واألبحاث 

تداخالت  يف  األمم   حضارات   بني  مشرتًكا  وقاساًم  العلمية،  

وميالدها  حقيقتها  أغوار  سرب  و  الشخصيات،  هذه  مرجعية 

أصبح  حتى  واألزم��ن��ة،  العصور   تتابعت  قد  و  الحقيقي، 

اإلجتامعية  العالقات  تشابك  فيها   اذاد  صغرية  قرية  العامل 

العقل  األسطورية  الشخصيات  هذه  فدفعت  البرشية   بني 

تتخذ رؤى  جديدة ومتنوعة    أن  اإلبداعية   اإلنساين، والذات 

ببصرية  واعية  أن تقدمها يف وسائط  فنية وأدبية  من جديد  

أيديولوجيات  وفق  مميزة   بصياغة  الجمهور  أمناط  لسائر 

حديثة ومعارصة ..، مواكبة للتقدم والتطور التكنولوجي . 

الثقافة  وزارة  من  للتمثيل  الوطنية  الفرقة  اختارت  وقد 

املشارك   املرسحي  لعرضها  تستقي  أن  العراق  بجمهورية  

املعارص  للمرسح  ال��دويل  القاهرة  مهرجان  فعاليات  ضمن 

العراقي   املجتمع  شخصيات  من    26 دورت��ه   يف  والتجريبي 

الدرامية  الشخصية  لتتخذها   “ السندباد   “ وأبرزها  الشعبية  

األساسية ، لقصة العرض “ السندباد “ برؤية حديثة ومغايرة 

بنص العرض وصورته .

شخصية  والثقايف  الشعبي  تراثنا  إىل  بالعودة  وسندباد 

أهم  أحد   “ وليلة  ليلة  ألف   “ شخصيات  من  أسطورية  

كتب األدب  العجائبي والغرائبي  يف تراثنا العريب، وقيل  إنه 

شخصية  حقيقية  لتاجر بغدادي أقام  يف عامن ، ويحىك أنه 

العباسية  تدور  أحداث حكايتة  الخالفة  بحار  عاش يف فرتة 

الكثري  زار  فقد    ، البحري  السندباد  باسم   العريب  الوطن  يف 

الوحوش  من  بالكثري  بطريقه  والتقى  السحرية،  البلدان   من 

وقد   ، آسيا  وجنوب  الرشقية  إفريقيا  سواحل  يف  إبحاره  أثناء 

قام برحالت سبع  لقي فيها املصاعب واألهوال لكنه استطاع 

ومندفع  بطل  بأنه  واتسم  بإرادته  بصعوبة  منها  النجاة 

ومغوار متأله الرغبة الدامئة للسفر والرتحال واملغامرة، نسبت 

يف  بغداد  يف  عاش  العراق،  أرض  إىل  هويته  األقاويل  غالية  

 –  786( الرشيد  هارون  الخليفة  زمن  العباسية،  الدولة  أوج  

العربية،   الحضارة  ازدهار  الحقبة  هي فرتة   809 م�(، وهذه 

العبايس، وهذا هو ما تتحدث عنه  قصة  العرص  حيث ذروة 

السندباد التي أوردت  يف  الليايل  “ 558 – 565  “ من ليايل 

هذه  اتخذت  الكتاب   هذا  ومن   ؛    “ وليلة   ليلة  ألف   “

رحلته  وعن  عنه  العديدة  األعامل  وتوالت  شهرتها  الشخصية 

والتلفزيون  بالسينام  الدرامية  األعامل  من  بالكثري  وقدمت 

واملرسح . 

ارتكزت  برؤية  العراقي   “ السندباد    “ عرض  يقدم  بينام 

شعبًيا  منًطا  استخدام  يف  إمعاًنا   “ الظل  وخيال  املايم   “ عىل 

لشخصية شعبية وأسطورية موظًفا للفن الشعبي لكن مخرج 

العرض استعاض فيه عن عروسة خيال الظل بالجسد اإلنساين 

يقدم ممثل العرض بجسده  معزوفة الرحلة كظل للشخصية 

لظل  األوىل   النشأة  من  افرتاضية  برحلة  الحقيقية  اإلنسانية 

الشخصية  ورحلتها  يف عاملها  بروح تائهة بني جدلية الوجود 

بتوظيف  والصوتية  البرصية  باملؤثرات  محاطة   والعدم، 

برصية  صورة  لخلق  املونتاج  لربامجيات  الحديثة  التقنيات 

لشاشة  املمثلة  العرض  بشاشة  حديثة  رقمية  بتقنية  مختلفة 

خيال الظل . 

الشخصية  عند  يقف  مل   “ السندباد   “ املرسحي  العرض  إن 

بينام  قبل  من  عهدناها   التي  كبحار  برحالته  األسطورية 

عن  يبحث  كآدم  وحيًدا  رحلته  يبدأ  الذي  اإلنسان  هو  كان 

فيقدم  للوصول،  شغفه  يقوده  و  الروحي  واألمان  االستقرار 

املثل  عامل  يف  ورحلتها  باملمثل   الحقيقية  الشخصية  ظل 

وهبوطها إىل العامل األريض ورصاعها مع الشخصية بهذا العامل 

، موضًحا ذلك مستحرًضا أحد صور سندباد القديم  بأن أكل 

من  العديد  هذي  فعلته  من  جنى  لكنه  املعرفة  مثرة  من 

املشكالت .

و كان يف العديد من خطواته  يجابه ويغامر، ويكمل املسري 

بينام  هو  اليراها  خافية  بآياد  والخري  الرش  قويت  ثنائية  بني 

الرشور وتكبل من  إىل  عليه وتجره  تقسو  يد  للمتلقي  تظهر 

كتفه  عىل  تربت  أخرى  ويد   ، السالم  وهو  لحلمه  وصوله 

وروحه ونفسه حتى اليتوقف و تدفعه  عىل مواصلة رحلتة .

اإلنسان  منذ  هنا  رحلته   يف  السندباد  حياة  تستعرض  كام 

مشحون  طريق  عرب  الحديث  للعرص  وصوله  حتى  البدايئ 

يتصدى  أن  دامًئا  يحاول  التى  واإلحباطات  والرصاع   بالقهر 

ومن  لخالقه  وبعودته  وإمي��ان   قوة   من  أوىت  ما  بكل  لها 

راكًعا  نراه  متكررة   لحظات  ففى  معه  هذا  كونه  كل  خلق 

يبتهل ويدعو بيدين مرتفعتني إىل السامء مبصاحبة موسيقى 

صوفية، و يكمل من جديد ويظهر معايشته للواقع وانتقاله 

املميز  زيه  فوق  ارت��دى  عندما  رحلته  يف  الحديث  للعرص 

وتتابع  والتمدين،  التطور  إىل  يصل  حتى  جاكت  للبحار 

األزمنة والعصور ملحارصته بوسائل االتصال الحديثة بعالمات 

الشاشة  عىل  اإللكرتونية  االجتامعي  التواصل  ملواقع  كثرية 

خلفه ومحارصتها لعامله .

 لقد استقرت شخصية “ السندباد “  ىف عقلنا الجمعى العريب 

بالجرأة  ،املتسم  الحظ  حالفه  الذي  بالفتى   طفولتنا،  منذ 

العجيبة  انطلق  من وطنه األم ليخوض مغامراته  الزائدة  و 

البحار  عرب  بعيدة   والصعاب يف رحالت  باملشاق  تعج   التي 

واملحيطات، ويصل إىل السواحل العديدة و البعيدة  والجزر 

الوحوش  مجابًها   قبل،  من  إنس  قدم  تطأها  مل  التي  النائية 

منترًصا   لبلده   ثانًية  ليعود   ، والجنيات  البحر  وحوريات 

محماًل بالكنوز بنهاية سعيدة، لكن السندباد  هنا اتخذ بعًدا 

مغايرًا، بدالالت معارصة ومتس واقعنا  باملنطقة العربية، عاد 

املادة والتكنولوجيا لإلنسان،  يحمل آالما مفجعة بعد حصار 

االستقرار  عن  تبحث  التي  املعذبة  لألنسانية  رم��زًا  فكان 

لجرائم  شاهًدا  عنه  رغاًم  لكنه  والسالم   الروحي  واألم��ان 

حيث   “ “داعش  كنموذج  وبالده  مبنطقته  اإلرهاب  طاعون 

طالعنا  بفيديو معروف لهم وشعارهم يقدم آياٍد آمثٍة تزهق  

أرواح الضحايا األبرياء والتخلف غري أشالء الجثث والبيد آدم 

مواجهة  يف  الدعاء  سوى  يشء   “ السندباد  العريب”  املواطن 

جامعات إرهابية الفكر لنشهد نهاية مأساوية ملن الذنب  له  

بنهاية الرحلة تكشف جزء من الواقع العراقي والعريب لتمثل 

الواقع العاملي .

همت مصطفى 

العراقي..  سندباد 
بالرحلة ذنب  ال  لمن  مأساوية  نهاية   

بطاقة العرض

اسم العرض: 

سندباد

جهة اإلنتاج: 
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تأليف  بايب  يطرق  أحد  )ال  املنودرامي  الثاين  العرض  لعّل 

عبدالرزاق الربيعي(  الذي قدمته داخل الكنيسة حيث وّظفت 

جغرافيتها وكورالها اإلنشادي للعرض كان أول القدح يف إمكانية 

الحلول  حيث  من  ومختلف  مغاير  منودرامي  عرض  تقديم 

كافية يف والدة  تكن  مل  القدح  ولكن رشارة  والفكرية،  البرصية 

التي  بالتساؤالت  محاطة  كانت  اذا  واضحة،  بصورة  الفكرة 

بشكل  منه  واملنودرامي  املرسح  لتاريخ  القراءة  شهية  فتحت 

لتجارب  السابقة  ومشاهدايت  املتواضعة  مبحاواليت  مروراً  خاص 

إىل  أك��رث  دفعتني  ه��ذه  كل  منودراميني  مرسحيني  مبدعني 

حول  تساؤالت  وطرح  املنودرامي  العرض  السائد  عند  الوقوف 

البنّية  بنيته البرصية واملضمونية، وهل من املمكن تغيري هذه 

وتأثيث  والتمثيل  واألخراج  النص  يف  وجديداً  جوهرياً  تغيرياً 

الفضاء املرسحي؟؟؟

ويف مقابل هذا التساؤل كان ينتصب أمامي تساؤل مغاير : هل 

عميل  مرشوع  إىل  يتحول  به  التفكري  بدأت  الذي  التغيري  هذا 

العرض  تسمية  مع  يتناقض  ال  مرسحي  كعرض  تنفيذه  ميكن 

النمطية والثوابت  املنودرامي، وبالعكس من ذلك يتخلص من 

ويضيف إليه حيوية برصية ممتعة ومؤثرة ومشحونة بالجامل 

واملعرفة.

ومع سيل من التساؤالت التي كنت أطرحها ومازلت عىل نفيس 

مقتنعة  غري  مشككة،  معارضة،  ومواقف  وعناوين  أراء  كانت 

هذه  أن  الحظت  ذهني  تغادر  ال  املنودرامي  العرض  لحضور 

إال  املنودرامي،  العرض  لرفضها  أو  مستويات  تباين  رغم  األراء 

الذي  للرصاع  تفتقد  أنها  مبعنى  املنودراما،  الدرامية  تؤكد  أنها 

أن  يعترب أهم جوهر يف أي عرض مرسحي، ومثلام قلت سابقاً 

الدافع  كانت  أيضاً  هي  للمنودراما  املعارضة  األراء  هذه  مثل 

للعرض  واملضمونية  البرصية  البنية  لتغيري  تواصيل  يف  املحرّك 

من  يتخلص  أن  أح��اول  أو  ال��رسد  يكون  حيث  املنودرامي، 

جغرافية املايض واإلستذكار واإلستحضار ويتناول الحارض واألين 

املشاهد  لوعي  ومحرضاً  ومثرياً  وتصادماً  فعالية  أكرث  وليصبح 

حول  املساءلة  وبل  العرض  يف  املشاركة  نحو  له  دافعاً  وبل 

أحداثه أوشخصياته املتعددة .

للتنظري،  التنفيذ  أسبقية  إىل  املرسح  يف  التجديد  تاريخ  يشري 

لكن مرشوعي بدأ بالتنظري ومن ثم ذهب صوب التطبيق،وبعد 

وباحثون  وكّتاب  مرسحيون  عنه  كتب  التنظري  لنص  نرشي 

عراقيون وعرب، ومع أهمية وحميمية تلك الكتابات أقف هنا 

أبوالحسن  الدكتور  املرصي  الباحث  يقول  حيث  بعضها،  عند 

)هي   : التعاقبية  املنودراما  عن  بحث طويل  يف  يقول  إذ  سالم 

مرتني  استعادته  بني  فيام  املتباين  الواحد،  الحدث  مونودراما 

الرصاع،  أط��راف  أحد  خالل  من  األول  الجزء  جزئني،  عىل  أو 

اللون  وهذا  الحدث،  من  الثاين  للطرف  يّدخر  الثاين  والجزء 

من  واحد  درام��ي  لحدث  عرضني  بني  ي��وازن  املونودراما  من 

خالل طريف الرصاع؛ ليرتك للمتلقى حق تقدير ما يعرض عليه، 

رؤيتني  خالل  من  املستعادتني  الصورتني  أمام  يضعه  ثّم  ومن 

حدث(  ما  حقيقة  تعرض  أنها  منها  كل  تزعم  متناقضتني؛ 

أسخيلوس  تجديد  يعادل  برأيي  تجديد  )هذا  قائاًل:  ويضيف 

املنودرامي  املرشوع  أهمية  ويؤكد   ) الثانية  الشخصية  إلضافة 

مع  تتوافق  جديدة  منودرامية  شعرية  الذي)إبتكر  التعاقبي 

املنو(  إنفرادية  مواجهة  يف  األخر  املنظور  لعرض  التعدد  ثقافة 

الزيدي  عيل  املعروف  العراقي  الكاتب  تحدث  املرشوع  وعن 

بنيته  يف  الخلل  من  الكثري  املونودراما  جنس  )يعاين   : قائاًل 

وطريقة كتابته وعرضه عىل خشبة املرسح، وتحول يف األغلب 

من  ثوابت  اىل  معا  والعرض  الكتابة  مستوى  عىل  تجاربه  من 

التعبري  وآليات  الفعل  محدودية  بسبب  تجاوزها  الصعب 

كرس  يحاول  صربي  فاروق  الجميل  الصديق  مرشوع  وسواها، 

مرسحية  وعرض  كتابة  آلية  تطوير  خالل  من  الثوابت  هذه 

املونودراما، وهو مرشوع اجده هاما مادام يهدم الثابت باتجاه 

تطبيق  واعني  االخراج  فعالية  ان  واعتقد  جديد،  ماهو  بناء 

هذا املرشوع من املمكن جدا ان يكتشف استاذ فاروق اشياء 

جديدة ايضا ملرشوعه املثري للجدل مرسحيا( ويف نفس السياق 

و  مرشوعك  عىل  )إطلعت  مسلم  مقداد  العراقي  املخرج  قال 

أعجبني،  وقد  جدا  جيد  م��رشوع  وهو  لتقدميه،  مقرتحاتك 

ويذكرين ببعض املشاهد يف عدد من مرسحيات برتولد بريشت  

حيث تروى القضية من وجهتي نظر شخصيتني مختلفتني لكن 

سوريا  ومن  بريشت(،  طرحه  ملا  التطوير  بعض  مرشوعك  يف 

يف  رأيه  قلعجي  عبدالفتاح  املرسحي  والناقد  الكاتب  سجل 

:) هذا املرشوع يضفي حياة  التنظريي رأيه قائاًل  نص املرشوع 

العرض  دائرة  من  وينقلها  التقليدية  املونودراما  عىل  جديدة 

للحدث أو الشخصية إىل دائرة البحث يف الحدث أو الشخصية. 

املونودراما  به  تتهم  مام  يخفف   - املرشوع  أي   – أنه  كام  ب - 

معالجة  أحسن  إن  هذا  مأزومة،  مريضة  شخصية  تقدم  بأنها 

حني  املتفرج  به  يشعر  ال��ذي  امللل  من  يخفف  ت -  النص. 

بنقل  الصدمة  دراما  يحقق  ث -  املونودرامات.  بعض  حضوره 

املتفرج فجأة من رتابة العرض إىل أفق جديد يف عرض املوضوع 

تنتقل  أن  فإنه ميكن  املرشوع  تطوير  تم  إذا  الشخصية. ج -  أو 

“الدراما التعاقبية” إىل مرحلة “ الدراما التوليدية” مبعنى توالد 

األفكار من بعضها بعضاً وتوالد موشوري أو تطويري للشخصية 

أو الشخصيات. وهذه املرحلة صعبة جداً ولكنها ممتعة.( وقال 

الثقايف لجريد  الكاتب محمود جميل قادر املرشف عىل القسم 

إىل  وصواًل  النقاش..  تستحق  فكرة  )التعاقب   : االردنية  الرأي 

ِة  لحظِة تزامٍن تعبرييٍة أدائيٍة تتصدى خاللها كل شخصية ِلَمَنصَّ

النظارة  ويشتُّ  النظارة  ويستمع  ويتداخالن  يرسدان  البوح 

املسكون  تأثرياً  األكرث  الصوت  النظارة  ويختاُر  النظارة  ويركُز 

بإحساٍس عميٍق بصدقيته وسكون الحقِّ فيه...

املونودراما  ملرسح  القامئة  الصيغ  تطوير  حول  هنا  أفكارك 

والتنفيذ التنظري 
التعاقبية  للمنودراما     

فاروق صربي

- مرسحي عراقي
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بدأت   ،2016 عام  يل  الكندية  العراقية  الثقافية  الجمعية 

العرض  كان  شهرين  وبعد  ماسيسكا،  تورنتو-  يف  الربوفات 

رشيف  جامل  العراقي  الناقد  كتب  التعاقبي،  املنودرامي 

بأنه  عنه  قال  إذ  إيالف  موقع  يف  العرض  عن  كندا  يف  املقيم 

فاروق  املرسحية  تألق مخرج  تعاقبي  مونودرامي  )بشكل  قدم 

معا  آن  يف  وتقليدي  بريختي  بتكتيك  العمل  توجيه  يف  صربي 

حيث استطاع ان يفرض عىل الجمهور متابعة العرض يف اجواء 

تفاعلية دون ملل كونها مرسحية غري تقليدية يغيب عنها البناء 

القصيص التقليدي وما يسمى “Plot” أو الحبكة وكذلك كونها 

انها  بل  الكثريون  اعتادها  التي  الكوميدية  االجواء  عن  بعيدة 

إىل  لنصل  تتكرر  باتت  أمة  مأساة  تستعرض  ناقدة  مرسحية 

من  جالديهم  صناعة  مسؤولية  يتحملون  الضحايا  بان  قناعة 

خالل وجهتي نظر النقيضني سواء كان الجالد ام الضحية( وختم 

وأختم   ،) الذهني  والعصف  اآلراء  وتبادل  بالنقاش  جديرة 

هذه الوقفات مع املرشوع عند رأي املخرج النيوزلندي ديفيد 

كنكتون حيث قال :

 I ma to take it in a am really intrigued with your 

 endeavour to modify the format of Monodranew

 direction.The idea of viewing the same situation

 from the perspective of 2 different characters has

 real appeal. We always see situations from our

 own perspective which then becomes our absolute

 truth but when viewed from another persons

 perspective can be seen in a totally different light.I

 would really like to see you pursue this and see

 what eventuates from it. I totally endorse your

.endeavours

Regards

David Coddington

 Head of School of Performing Arts @ Manukau

 Institute of Technology Assoc. Director South Seas

Film

and TV School

Director The Real Theatre Company Lt

يف  للغاية  مستغرب  األمر  أن  أعترب  أنا   : العربية  إىل  والرتجمة 

سعيكم لتعديل تنسيق اتجاه Monodranew. إن فكرة عرض 

املوقف نفسه من منظور شخصني مختلفني لها جاذبية حقيقية. 

بعد  تصبح  والتي  الخاصة  نظرنا  وجهة  من  مواقف  دامًئا  نرى 

ذلك حقيقتنا املطلقة، لكن عند النظر إليها من منظور شخص 

حًقا  أود  متاًما.  مختلف  منظور  من  ذلك  رؤي��ة  ميكن  آخ��ر، 

أؤيد  أنا  ذلك.  من  يحدث  الذي  ما  وترى  هذا  تتابع  أراك  أن 

مساعيك متاًما.

مع تحيايت

ديفيد كودنجتون

رئيس مدرسة الفنون األدائية مبعهد مانوكاو للتكنولوجيا. 

مخرج فيلم البحار الجنوبية

والتلفزيون املدرسة

مدير رشكة املرسح الحقيقي

ومام ال شك فيه ان مرشوعي املنودرامي التعاقبي ال يتكئ عىل 

الفراغ وال عىل التنظري التجريدي، إنه يستند عىل مرياث املعرفة 

التنويرية والذي غامر منتجوه يف صناعة الجديد وبل والتسابق 

واساليب  رؤى  وإنجاز  واألمناط   والقواعد  التابوات  تجاوز  يف 

ومسريته  املرسح  تاريخ  ويف  مسبوقة،  غري  وفضاءات  وعوامل 

خاصة  بصامت  خلق  حاولوا  مبدعني  نجد  الغنية  الطويلة 

يتواصل ويتجدد من جيل  البعض منها  تيارات مازال  وتأسيس 

اإلبداع  األمر جوهر  بلد أخر ولعل هذا  بلد إىل  إىل جيل ومن 

وهاجس رضوري ميتلكه املبدع املعريف .

املفيد  من  املرشوع  حول  املهمة  الكتابات  هذه  أهمية  ومع 

املبدع  الكاتب  معي  يكون  ألن  فرحتي  أسجل  أن  وال��رضوري 

مرشوع  تنفيذ  يف  مشاركاً   ) اسرتاليا  يف  )املقيم  األنباري  صباح 

الجالد  نصوص)أسئلة  ثالث  كتب  حيث  التعاقبية  املنودراما 

تجارب  أوىل  ويف  والقاتلة(،  القتيل  والقّناص،  القاص  والضحية، 

دعوة  بعد  والضحية(  الجالد  )أسئلة  نص  إخ��رتت  التنفيذ 

درامية  اضافة  )ملرسحية  قائاًل  للعرض  النقدية  قراءته  رشيف 

العريب جديرة باملشاهدة تظافرت فيها جهود  جديدة للمرسح 

متميز  فكر مرسحي  لديه  مخرج  بارشاف  فيها  العاملني  جميع 

اوصلت ثيمة املرسحية بأسلوب فني مبتكر و ممتع يف آن معا 

( وقد كتب األستاذ الجامعي الكاتب تيسري عبدالجبار األلويس 

) املقيم يف هولندا( كتب عن هذه التجربة)التنظري والتطبيق( 

هذه  منه  أستقطع  األكادميية،  رؤيته  لجهة  مهاًم  نقدياً  مقاًل 

املونودراما  بيان  صاحب  أّن  أيضا  التذكري  من  )والبد  الفقرات 

بالتوكيد عىل مونودراماأوىل تعقبها  اشتغاله  ر  التعاقبية قد طوَّ

ثانية بطريقة تندمج وتتحد بها وتكون اتجاها متقاطعا معها يف 

تفصح عن مسوغات  بطريقة  والسببي  الزمني  التعاقب  ثنائية 

سيضع  رمب��ا  دراميا  جنسا  بوفها  التجسيد  وآلية  التسمية 

اإلضافة  هذه  أضع  هنا  ومن  واستقالليته  هويته  خصوصية 
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العمل  واتجاه  يتفق  مبا  وتحديثها  القراءة  الستكامل  ايضا 

مبونودراما  عمليا  تطبيقيا  تنفيذه  ومحاولة  جهة  من  التنظريي 

النقدي قال األلويس  نهاية مقاله  الجالد والضحية ( ويف  أسئلة 

)كانت مونودراما )أسئلة الجالد والضحية( حفلة عرض مرسحي 

العراقية ومفرداتها ومن  العريقة للمرسحية  الذاكرة  تنتمي إىل 

هذه الجذور املوحية نستنطق مضوموناً حاولت املونودراما به 

تغطية  يف  األشمل  اإلنساين  إىل  لتنتقل  املحلية  الهوية  اخرتاق 

وجودنا ويف استيالد منجز جاميل لفن ملتزم إنسانياً ( .......

وكانت التجربة التنفيذية الثانية للمرشوع عام 2017 يف بغداد 

ومن إنتاج وزارة الثقافة –دائرة السينام واملرسح، وبعد شهور 

والذي  الرافدين  صالة  عىل  وقدم  العرض  ولد  الربوفات  من 

إىل  أشري  هنا  النقدية،  والكتابات  املتابعات  من  بالعديد  حظي 

ومقالة  يف  ياسني، كتب عموداً  الشاب يف عقليته أمجد  الناقد 

لعروض  مناذج  ثالثة  عن  تحدث  عمده  ففي  الصباح  جريدة 

)االمنوذج  ياسني  قال  وحّدية،  بجرأة  أفكارها  طرحت  مرسحية 

صربي،  فاروق  “للمخرج  “مانيكانات  كانت مرسحية  الثالث 

املشاهد  وبعض  نصها  شملت  كبرية،  حولها ضجة  دارت  والتي 

وجرأة  وضوحا  اكرث  )كان  كانت  إذ  عموما(  العمل  وفكرة  فيها 

االسباب  احد  هو  وهذا  فقط،  واحد  مشهد  عىل  يقترص  ومل 

تحولت  حتى  بقسوة،  نحوها  تتجه  النقد  سهام  جعلت  التي 

من املرسحية كعمل وعرض لتطول الجانب الشخيص للمخرج. 

استقدام  الجاد  امل��رسح  يف  املشاهد  هذه  من  الغرض  ليس 

العمل استوجبت ذلك، وفق رؤية  الجمهور مثاًل، ولكن فكرة 

ياسني  أمجد  الناقد  قال  فقد  مقالتع  أما يف  بالتأكيد(،  االخراج 

أثوابا  ليلبسها  املانيكات  ثيمة  صربي  فاروق  املخرج  )يستعري 

واقعية، بعدما كانت مجرد حاملة لألزياء، ها هو يخرجها من 

لنا،  تبلغها  رسالة  تحمل  ان  باتجاه  ويحركها  البرصي  صمتها 

صورة  تنقل  أن  ميكنها  رمزية  طاقة  املانيكانات  حملت  لقد 

عن الواقع عندما توضع يف سياق فني، هذه االستعارة  داللة 

اآلخرون  ليلبسه  إرادت��ه،  من  املجرد  املستلب،  االنسان  عىل 

محددة   مالمح  ال   وألنها   ، أفكار،  أو  مالبس  من  يشاءون  ما 

من  منتقلة  الجمهور،  عىل  تتفرج  دمى  تصبح  عنوان،  او  لها 

إىل  املشرتي،  رؤية  عليها  تقع  التي  املالبس،  محالت  واجهات 

وختم   ،) للجمهور  توجهه  بخطاب  محملة  املرسح  واجهة 

عن  ما  نوعا  مختلفة  اخراجية  معالجة  )شاهدنا  قائاًل  مقالته 

املشاهد  يحس  ال  سابقة،  مرسحية  اع��امل  يف  شاهدناه  ما 

مشهد  يف  او  الخشبة  عىل  املمثلني  لتالقي  حاجة  هناك  بان 

ان  بعد  االحساس،  هذا  منحنا  يف  صربي  نجح  فقد  مشرتك، 

استعاض بحضور االخر كخلفية او صوت او حركة مكررة ادتها 

الشخصية االخرى يف مشهدها الخاص، لنكن يف زمانني ومكانني 

مختلفني،فكانت كل شخصية تحاور نفسها – ذاتها- وتربر  او 

أحمد  الدينامييك  والكاتب  سيقال(،  ما  او  عنها  قيل  ما  تنفي 

جبار غرب كتب يف جريدة الزمان العراقية مقالني عن العرض، 

حيث يقول )وهنا سواء كان الجالد أو الضحية ال متثالن شكال 

ليكون يف  واملكان  الزمان  ينعدم  أمنا  و  والضحية  للجالد  فرديا 

لواقع  مغزى  ذات  إشارات  مع  اإلطراف  املرتامي  العامل  فضاء 

ما تقبع خلفه السوداوية والعنف ونتيجة لذلك تفقد الضحية 

الوحشية  املامرسات  نتيجة  للجنون   وتتجه  الطبيعي  سلوكها 

للجالد ( ويضيف )   العرض املرسحي املشوق وفيه جامليات 

املكان والقسوة والرعب واإليقاعات الهيتشكوكية (....

يتطلب  للمرشوع  العميل  التنفيذ  بأن  نذكر  أن  املهم  ومن 

فيها  يشارك  كامل  أسبوع  عن  تقل  ال  ملّدة  فنية  ورشة  إقامة 

كامال  برنامجاً  وضعت  وقد  وطالب  وفنيون  وممثلون  كّتاب 

معلومات  وطرح  مناقشة  خاللها  وميكن  الفنية  الورشة  لهذه 

نص  وق��راءة  املنودرامي  العرض  تجارب  تخص  ومعطيات 

واألداء  األخراجية  الرؤية  تخص  تفصيلية  بصورة  امل��رشوع 

التمثييل وفضاء املرسح وتأليف النص...

القلب،  نبض  مع  وتتاموج  روحي  يف  تهدأ  ال  مقولة  هناك 

كهواء  الحلم  أم��ارس  وأنا  نحلم،  أن  أن  البد   : هي  املقولة 

أن  حلمي  األيام  هذه  ويف  األهم،  هو  وهذا  وأحاول  أتنفسه 

ورشات  التعاقبية” عرب  املنودراما   “ تنفيذ مرشوعي  أتواصل  

عروضاً  خاللها  املرسحيون  املبدعون  خاللها  ينجز  فنية  

ومختلفة  التعاقب  متعددة  منودرامية  مرسحية  ونصوصاً  

املضامني والرؤية .... 
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املجيد حلمي يف  عبد  الناقد محمد  أسلوب  تقدم  الرابعة،  املقالة  يف 

يومي  له يف جزأين  الرشق مقالة  نقده؛ حيث نرشت جريدة كوكب 

3 و4 ديسمرب 1924، عن مرسحية اللزقة، وهذا ُيعّد تطوراً يف مجال 

املتبع،  أسلوبه  إىل  الناقد  أضاف  فقد  الكيف،  مجال  يف  أما  الكم. 

وتحليله؛  العرض  نقد  يف  يبدأ  أن  قبل  املوضوع،  لفكرة  نقدية  بداية 

حيث تحدث عن اعتامد العرض عىل شخصيات غريبة ومتباينة، نتج 

الناقد يف  نتعود رؤيتها. وقد أسهب  عن احتكاكها مواقف متثيلية مل 

من شخصيات  ملجموعة  تفصيلية  أمثلة  الفكرة، ورضب  هذه  تفسري 

املرسحية. ثم تعرض الناقد إىل نقطة مهمة، تتعلق برتجمة املرسحية؛ 

بوصفها قطعة أدبية، قائاًل:

أن  أطلب  وال  شيئاً،  تساوي  ال  األدب،  يف  كقطعة  الرواية  إن   ...  «

بالعربية  هي  ال  بلغة  ُترجمت  ولكنها  محضة؛  أدبية  الرواية  تكون 

الفصحى السهلة، وال بالعامية الدارجة »املبلوعة«!! فهي خليط ثقيل 

األمور  ومن  فرنسية«.  وتراكيب  عربية،  وكلامت  عامية،  معان  من 

كلمة  ذكر  دون  اإلخراج؛  عن  حديثه  الناقد،  أسلوب  يف  املستحدثة 

املرسحي!!  النظام  وهو  آخر،  عنواناً  لها  وضع  بل  رصاحة،  اإلخراج 

كذلك تحدث – وألول مرة – عن اإلضاءة، دون أن يذكرها رصاحة، 

بل ذكر عبارة نظام النور، قائاًل: » أما نظام النور فكان مؤملاً يف الليلة 

ويشتد،  يشتد  ثم  ضعيفاً  النور  فرتى  الثانية.  يف  إيالماً  وأقل  األوىل، 

ويقوى، ثم يضعف تدريجياً أو فجأة وبال مناسبة«.

كتاباته حول عروض مرسح رمسيس،  الناقد يف  األسلوب سار  وبهذا 

امللموس،  التغيري  أما  املزيف.  والجاه  والتاج،  األزرق،  القناع  مثل: 

فقد ظهر يف مقالته النقدية ملرسحية الفضيحة – التي نرشتها جريدة 

هذا  ومتثل   –  1925 يناير  و14   13 يومي  جزأين  يف  الرشق  كوكب 

الفرنيس  املؤلف  أسلوب  فكرية حول  الناقد ملقدمة  كتابة  التغيري يف 

بعواطف  العبث  شديد  كاتب  باتاي  أن  فيها  أبان  باتاي،  هرني 

مييل  الذي  املرصي،  املرسح  لجمهور  املناسب  األمر  وهو  الجمهور، 

األمر  وهذا  واملوعظة.  العربة  تلقي  مع  والشعور،  العقل  تغذية  إىل 

فرقة  عرضتها  التي   – الذئاب  عن مرسحية  كتب  عندما  الناقد  كرره 

رمسيس، وهي من تأليف هرني باتاي أيضاً؛ حيث بدأ الناقد مقالته، 

قائاًل:

قصصت  فقد  باتاي.  هرني  عن  أحدثك  أن  إىل  حاجة  يف  لست   ...«

أن  يل  بد  ال  ولكن  الفضيحة؛  رواية  يف  الكثري  اليشء  أمره  من  عليك 

باتاي حني  نفسية هرني  لنفهم  التحليل،  من  أسلك بك رضباً جديداً 

كتب رواية الذئاب: أو االمتالك كام سامها هو، وإىل أية غاية قصد 

وال  كتابته،  من  معيناً  شيئاً  الرجل  يقصد  ال  الغالب  يف  وضعها.  من 

عابثاً  معه  يسوقك  هو  وإمنا  فتعترب،  بها  يعظك  نتيجة  إىل  يرمي 

متلهباً، فيرسد عليك وقائع، ويقص حوادث، وما زال يسحبك وراءه، 

فجأة،  السياق  عليك  يقطع  حتى  بصناعته،  عنه  شغل  يف  وأنت 

وأنت مل تصل بعد إىل يشء بعينه، وإذ ذاك يكون عمله انتهى وبدأ 

عملك«.

نقدية،  مقالة  حلمي  املجيد  عبد  محمد  كتب   ،1925 أكتوبر  ويف 

حول عرض مرسحية الطاغية، نرشتها جريدة كوكب الرشق يف ثالثة 

من حيث  أسلوبه  يف  متبع  هو  كام  فيها  سار   – مرة  ألول   – أجزاء 

عن  الحديث  ثم  املرسحية،  ألحداث  وملخص  الفكرية،  املقدمة 

التنظيم املرسحي – أي اإلخراج – وعن املناظر – أي الديكور – ثم 

الناقد تعرض إىل املالبس  التمثيل. والجديد يف هذه املقالة، أن  عن 

عرص  تناسب  ال  املالبس،  بعض  أن  مبيناً   – مرة  ألول   – واملكياج 

جميع  من  خليطاً  كانت  املمثلني،  أحذية  وأن  عرش،  الحادي  لويس 

أحد  متثيل  تعليقه عىل  ذكره ضمن  فقد  املكياج،  أما عن  العصور!! 

املمثلني، قائاًل: »حسن البارودي: مّثل دور جويدو، وهو مغرم دامئاً 

العواطف والتهيج واالندفاع بال مناسبة، والذي يراه يف  بإبراز حدة 

دور األمس، وهو كام وضع مكياجه شيخ مضمحل؛ ولكن متثيله كان 

يدل عىل الفتوة والشباب فأيهام أصح؟! التمثيل أم املكياج؟!«.

عندها  الوقوف  مُيكن  حلمي،  املجيد  عبد  ملحمد  نقدية  مقالة  آخر 

عرض  عن  مقالته  هي   – النقدي  أسلوبه  يف  جديد  من  فيها  ملا   –

 – جزأين  يف  الرشق  كوكب  جريدة  نرشتها  التي  الذبائح،  مرسحية 

كتابته  أسلوب  يف  النقدي،  التطور  متثل  إنها  حيث   -  1926 أكتوبر 

عن التمثيل. واملثال النموذجي يف هذه املقالة، كان من حظ أمينة 

يف  دورها  وكان  املرسحي،  التمثيل  يف  مرة  ألول  أبدعت  التي  رزق، 

أمينة  دور  وحول  النجومية.  إىل  طريقها  بداية  الذبائح،  مرسحية 

رزق، قال الناقد:

» ... أمينة رزق، كانت بطلة الليلة وال شك، وهي التي كسبت رضاء 

الجمهور واستحسانه، واستحقت تقديره وشكرانه! مثلت دور لييل، 

سيد عيل إسامعيل

عيل الكسار

وهيب يوسف  فرقة  عروض  أثر 
)3( مصر  في  المسرحي  النقد  في 
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جسمها  يف  يراها،  من  يتصوره  ال  حد  إىل  قديرة  ممثلة  حقاً  فكانت 

تكلف،  بال   .. الساذجة  طفولتها  ويف  الشديد،  حيائها  ويف  النحيف، 

تلقي جملها متامسكة  كانت  تكلف  وبال  املرسح،  فوق  تخطر  كانت 

رنانة قوية املخرج، قوية الوقع، قوية التأثري... وكان يتقبلها الجمهور 

الغالب يقعده،  لها وأن يصفق طوياًل؛ ولكن األيس  أن يهتف  فرييد 

غرب  من  تنهنه  دموعها،  يف  الغارقة  والعني  يسكنه،  الشديد  واألمل 

!! هذه فتاة ظهرت بغتة يف عامل املرسح، وسارت يف  النفسية  ثورته 

املوسم املايض بخطوات رسيعة حتى إذا ما جاء آخر املوسم، كانت 

نجاًم متألقاً يف مرسح رمسيس. وها هي اآلن تربهن من جديد عىل 

تلهو  طفلة  كانت  واالهتامم.  والعناية  بالتشجيع  ممثلة  أحق  أنها 

تحب  فتاة  وكانت  الضاحكة،  الغرة  الطفولة  مثال  فإذا هي  وتعبث، 

لحب  مثال  أبدع  فكانت  الصغري،  قلبها  حنايا  يف  تكتمه  طاهراً  حباً 

الجلل  الحادث  دهمها  فتاة  كانت  ثم  وسعادتها،  وترفها  الطفولة 

ومشيتها  املنسدل.  وشعرها  األسود  ثوبها  يف  وإذا  عقلها.  فأذهب 

املجنونة ونغمتها الحنونة. أبرع ممثلة يف مرسح رمسيس! وأنا أقسم 

أن هذا الدور لو أعطي ألية ممثلة أخري من املغرتات املنتفخات، ملا 

عىل  رزق.  أمينه  حازته  الذي  النجاح  ُعرش  فيه  تنجح  أن  استطاعت 

أن املطلوب من مرسح رمسيس أن يبذل عنايته بهذه الصغرية، فال 

تستويل  الفاسدة  التعاليم  يدع  وال  التمثيلية  موهبتها  ُتضيع  يدعها 

عىل عقلها الصغري فتفسده«.

حلمي،  املجيد  عبد  محمد  أسلوب  يف  النقد  مُيثل خصائص  سبق،  ما 

سار  التي  الخصائص  وهي  رمسيس،  مرسح  فرقة  لعروض  بالنسبة 

الكربى. وحتى ال نكرر  الفرق املرسحية  عليها يف نقده لعروض بقية 

ما سبق، سنتوقف عند بعض املقاالت النقدية للفرق األخرى، ملا فيها 

من جديد أو مستحدث، مُييز أسلوب الناقد يف نقده املرسحي.

عن  يتحدث  حلمي،  املجيد  عبد  محمد  وجدنا  املثال،  سبيل  فعىل 

لفرقة  الياباين  الرشف  مرسحية  عرض  يف   – الديكور  أي   – املناظر 

وهو   - أيضاً  منفذه  ورمبا   – مصممه  اسم  ذكر  وقد  أبيض،  جورج 

أبدع  فقد  املناظر،  أما   ...  «  :1924 نوفمرب  يف  قائاًل  غانم،  منصور 

األستاذ منصور غانم يف تنميتها، ووضعها عىل النسق الجذاب، الذي 

كام  فخامة«.  عىل  فخامة  الرواية  فزاد  باألمس،  املرسح  عىل  ظهر 

الكسار  عيل  لفرقة  الطمبورة  مرسحية  عرض  يف  املكياج  عن  تحدث 

جربان  أمثال  فيه،  متخصصون  له  خاصاً،  فناً  بوصفه  صدقي؛  وأمني 

مرسح  يف  جديد  يشء  وهناك   ...  «  :1925 أكتوبر  يف  قائاًل،  نعوم، 

املاجستيك يستلفت النظر، هو اتقان املكياج بشكل غري معهود من 

جربان  هو  للمكياج،  خصصه  فنياً  لذلك  املرسح  استخدم  فقد  قبل. 

أفندي نعوم، الذي نبغ نبوغاً كبرياً يف هذا العمل، يستحق من أجله 

الشكر«. 

التي  املرسحية  اللغة  الناقد،  لها  تعرض  التي  الجديدة،  األمور  ومن 

الفصحى  بني  املزج  وفكرة  املرسح،  خشبة  عىل  املمثلون  يلقيها 

والعامية، التي ُيعتقد أنها اللغة الثالثة التي تحدث بها بعض املؤلفني 

محاولة  وجود  نكتشف  هنا  فها  الستينيات!!  فرتة  يف  املرسحيني 

الحيلة،  مرسحيتها  عرض  يف  املهدية  منرية  فرقة  بها  قامت  متقدمة، 

أشار إليها الناقد، قائاًل – يف أكتوبر 1925 - تحت عنوان )اللغة(: 

سهل  أسلوبه  األدب.  عامل  يف  معروف  رجل  خريي  أفندي  بديع   ...«

قوي متني، وطريقته يف انتقاء األلفاظ ووصفها فريدة ممتازة، تنحدر 

يف نغم موسيقي ساحر، ومل ميض عهد طويل بعد عىل رواية محمد 

عيل باشا، وأظن أنني ذكرت ذلك يف حينه. رواية الحيلة مكتوبة بلغة 

عربية فصحى؛ ولكن اإللقاء كان ينحدر من فوق املرسح بلغة عامية 

الروايات  املمثلون. هذا وال شك أسلوب جديد يف  ركيكة ال يحسنها 

كثرياً،  ناجح  غري  أسلوب  إنه  لك  لقلت  رأيي  سألتني  ولو  املرسحية. 

اللهجة  وخفة  العامية.  اللهجة  يف  يضيع  الفصحى،  اللغة  جالل  فإن 

من  ولكن  الفخمة.  العربية  الرتاكيب  ضخامة  يف  تضيع  العامية 

املسئول عن هذا األسلوب الجديد؟ أهو املؤلف بديع أفندي خريي، 

املسئولية  فألقي  أنا  أما  ومديروها؟!  املهدية  منرية  السيدة  هي  أم 

ومزجهام  اللغتني  لتوحيد  بعد  الوقت  يحن  مل  إذ  معا،  االثنني  عىل 

متاما!!«.
 

حماد علي  محمد  الناقد 
عروض  حول  كتبت  التي  املقاالت  عدد  حيث  من  الثاين  الناقد  هو 

املحددة  للفرتة  ووفقاً  البحث،  عينة  ملعايري  وفقاً   - رمسيس  فرقة 

بوصفه  البالغ؛  جريدة  يف  مقالة  وعرشين  أربع   )24( كتب  حيث   -

بتاريخ  الطاغية  كانت  بالنقد،  تناولها  مرسحية  وأول  الفني.  ناقدها 

كلمة  يذكر  أن  دون   – اإلخراج  إىل  نقده  وجه  وفيها   ،15/10/1925

اإلخراج رصاحة – وعرب عنها بعبارة » تنسيق الرواية »، ووصفه بأنه 

دون  جاءت  األحداث  نتائج  أن  منها:  بأمثلة  وجاء  موفقاً،  يكن  مل 

الثالث،  الفصل  يف  امُلمل  الديالوج  وكذلك  لها،  منطقية  مقدمات 

مدح  ذلك  من  وبالرغم  ألدوارهم.  املمثلني  بعض  حفظ  عدم  وأخرياً 

أختتمها  كثرية،  بعبارات  لطفي  أسعد  محمد  املرسحية  ُمعرّب  الناقد 

مرسح  أخرجها  التي  الروايات  أنقى  من  الطاغية  رواية  »إن  بقوله: 

انطباعية  بصورة  فجاء  املمثلني،  يف  رأيه  أما  وأسلوباً«.  لغة  رمسيس 

رسيعة، ألنه تحدث عن جميع املمثلني تقريباً.

مقالته  الناقد  ونرش  الثانية،  فكانت  الهياماليا،  وراء  مرسحية  أما 

يف  تطوراً  وجدنا  وفيها   ،21/10/1925 بتاريخ  البالغ  جريدة  يف  عنها 

لطفي  أسعد  الناقد مدح محمد  أن  فيام سبق،  علمنا  فقد  أسلوبه!! 

ُمعرب مرسحية الطاغية؛ ولكنه هنا مل يكتف باملدح، بل قام مبناقشة 

الشخصية  تغيري  يف   - نفسه  لطفي  أسعد  محمد   - امُلعرب  حق 

تأليف  من  الهياماليا  وراء  فمرسحية  األجنبي!!  النص  يف  الرئيسية 

فقام  والرشقيني،  الرشق  إىل  ييسء  وموضوعها  آرثر،  وليم  اإلنجليزي 

عرض  أجل  من  الشخصيات،  رسم  وإعادة  األحداث  بتغيري  املعرب 

مرسحية متجد الرشق والرشقيني. وهنا تساءل الناقد: »... هل أحسن 

وهل  أساءا؟!  أم  صنعاً  لطفي  أفندي  وأسعد  وهبي،  بك  يوسف 

إذا  بقولهام:  فيدافعان  أما هام  والتحريف؟  التغيري  هذا  ميلكان حق 

كان للغريب أن يهاجم الرشقيني بقحة وفظاظة، أليس من حق الرشقي 

إننا  ثم  ذلك!  غري  فعلنا  وهل  عشريته؟  وعن  نفسه  عن  يدافع  أن 

استخدمنا نفس سالحه فدافعنا به، وجعلنا من روايته بعد أن كانت 

حرباً عىل الرشقيني أصبحت برداً وسالماً عليهم«.

عن  بكتاباته   - النقدية  وأفكاره  أدواته  من  يطور  الناقد  بدأ  وهكذا 

يف  البالغ  بجريدة  املنشورتني   - مقالتيه  يف   – رمسيس  فرقة  عروض 

فنجده  الذبائح،  عرض مرسحية  عن   -  1925 أكتوبر  و27   23 يومي 

أهم  من  إنها  حيث   - مرسحيته  تفاصيل  أدق  يف  املؤلف  يناقش 

قضايا  عالجت  التي   – الفرتة  تلك  يف  املؤلفة  املرسحية  النصوص  غالف مرسحية الذبأيح

حسن البارودي أدمون توميا
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من  والزواج  الطالق،  مثل:  قبل مرسحياً،  من  غري مطروقة  اجتامعية 

األجنبيات، وعالقة األبناء بزوجة األب .. إلخ!!

عندما  النقدي،  بأسلوبه  الناقد  أرتقى  فقد  القاتل،  مرسحية  أما 

أكتوبر،   30 بتاريخ  البالغ  جريدة  يف   – منشورتني  مقالتني  يف  نقدها 

و14 نوفمرب 1925 – وفيهام، وجدناه – وألول مرة – يأيت مبعلومات 

توثيقية عن مؤلفها األجنبي، وعن تاريخه يف الكتابة، وظروف تأليف 

مرص  يف  وعرضها  تعريبها  إىل  وصواًل  أوروبا،  يف  واقتباسها  املرسحية 

املرسحية  أن  الناقد  عرّفنا  فمثاًل،  رمسيس!!  فرقة  تعرضها  أن  قبل 

يف  وألفها  فارير،  كلود  هو  ومؤلفها  قتل،  الذي  الرجل  األصيل  اسمها 

شهرة  ونالت  فرونديه،  بيري  صديقه  مبرسحتها  وقام  قصة،  صورة 

فيلم سيناميئ تم عرضه يف مرص، وقام  كبرية يف فرنسا، وتحولت إىل 

إلخ. ومل يكتف   .. قبل يوسف وهبي  بتمثيلها مرسحياً  أبيض  جورج 

ميزة  إىل  تطرق  بل  النقدي،  أسلوبه  يف  امللحوظ  التطور  بهذا  الناقد 

األجنبية، من خالل  الصحف  من  االقتباس  مقاالته، وهي  جديدة يف 

الفرنسية، حول هذه  الصحف  املنشورة يف  النقاد  أقوال  ذكره لبعض 

املرسحية - عندما ُعرضت يف فرنسا - ويف ذلك يقول:

»... واآلن أيف لك بوعدي فأنقل إليك آراء كبار النقاد يف باريس عىل 

استثناء  بال  فكلهم  للمرسح،  اقتباسها  طريقة  وعىل  القصة،  هذه 

أيضاً  ويجمعون  اإلعجاب.  كل  املرسحي  وبتنسيقها  بها  معجبون 

ولتقديم  للرواية،  كتوطئة  جعال  إمنا  والثاين  األول  الفصلني  أن  عىل 

أن  توخى  قد  املرسحي  الكاتب  كان  وإن  الجمهور.  إىل  أشخاصها 

بارزيان(  والبتي  )الفيجارو  ناقدا  وأخذ  قوياً.  مرسحياً  ختاماً  يختمها 

التفصيالت؛ ولكنهام  الترصف وحذفه بعض  املقتبس حريته يف  عىل 

هذه  عن  آخر  ناقد  ويدافع  املرسحية.  للرضورة  ذلك  له  يغتفران 

الصفحات واسعة ليرشح  القصيص أمامه  الكاتب  النقطة بقوله: إن 

ما يريد ويسهب ما شاء؛ ولكن أمام الكاتب املرسحي عقبات منها 

متاماً  يوافق  هو  ذلك  وعىل  الجمهور.  ملل  ثم خوف  الوقت،  ضيق 

املهمة،  وحوادثها  القصة  جوهر  أخذ  الذي  املقتبس،  عمل  عىل 

عىل  ويوافقه  واملقدرة.  باملهارة  له  يشهد  بديع،  قالب  يف  فصاغها 

بطيئة  تبدأ  القصة  كانت  وإن  يقول:  الذي  )الفيجارو(  ناقد  ذلك 

ضعيفة، إال أنها تأخذ بعد ذلك يف العنف والقوة، وتتابع الحوادث 

واملفاجآت مبهارة مرسحية نادرة، مام ضمن للرواية النجاح والفوز. 

يناقش  ولكنه  مرسحياً؛  الرواية  قوة  عىل  فيوافق  )الطان(  ناقد  أما 

يف  لذاته  العظيم  وإنكاره  سفينيه(  )دي  يبديها  التي  العاطفة  قلياًل 

سبيل املرأة التي يحبها، ويقول عن هذا: إنه أقرب إىل الخيال منه 

إن ذلك  يقول  الحياة؛ ولكنه  نلمسها يف  التي  البرشية،  الحقيقة  إىل 

يجعل الجمهور مييل إىل القصة ويتعشقها وبذلك يضمن لها النجاح. 

وهناك ناقد آخر يأخذ عىل الكاتب إهامله لختام الرواية، وإن كان 

والفصل  الثاين،  الفصل  ختام  وأن  متاماً،  الجمهور  ميلك  أن  يعرتف 

الثالث كله، وابتداء الفصل الرابع من أقوى ما كتب للمرسح، وإىل 

ذلك يعزى يشء كبري من نجاح الرواية«.

أدىل  ذلك  بعد  ألنه  فرنسا؛  نقاد  أقوال  من  الناقد  نقله  ما  ذكرت 

برأيه النقدي هو، والذي استفاد فيه من آراء النقاد الغربيني، وبنى 

الناقد يف أسلوبه  قام به  عىل آرائهم رأيه النقدي، وهذا ُيعّد تطوراً 

النقدي، بسبب عروض فرقة رمسيس، التي منحته هذه الفرصة من 

البحث والكتابة النقدية!! والدليل عىل ذلك رأي الناقد الذي ذكره، 

قائاًل: 

كقطعة  الرواية  أن  يف  شك  ال  الضعيف.  برأينا  نديل  أن  بقي   ...«

أن  مطلقاً  قيمتها  من  يقلل  وال  والثناء.  باملدح  خليقة  مرسحية 

الفصل األول، كان أقرب إىل القصة منه إىل املرسح؛ ولكن املقتبس 

ذلك  بعد  بالحوادث  إليك  يدفع  أن  وليستطيع  ذلك،  إىل  مضطر 

من هذه  نعيبها  أن  ميكننا  فال  متاماً.  فعله  ما  وهو  وقوية،  متتابعة 

التي  القصة،  عن  متاماً  مستقلة  اعتربناها  إذا  يصح  وهذا  الوجهة، 

ُاقتبست منها؛ ولكن إذا رجعنا إىل األصل وقارناه مبا كتب للمرسح، 

نجد نقصاً كبرياً يف كثري من األمور والتفصيالت، التي يجد املرء لذة 

كبرية يف اإلملام بها، فأنت إذا قرأت القصة متلك روعة وأي روعة من 

األشخاص  نفسية  وتحليل  املتضارب،  والشعور  املتباينة،  العواطف 

بقلم الكاتب املؤلف. وهذا ما ال ميكن أن يظهر عىل املرسح؛ ولكن 

من  املمثلون  يبديه  ما  ذلك  عىل  ويعاونك  فقط،  تتخيله  أن  لك 

مقدرة ومهارة يف تفهم شخصياتهم، وإعطاء املتفرج فكرة صحيحة 

يف  بطل  كل  شخصية  فارير(  )كلود  لك  يرشح  أن  بني  وفرق  عنها. 

قصته، فيجعلك تحسها، وتلمسها، وبني أن يعهد )بيري فرونديه( إىل 

املمثلني أنفسهم بهذه املهمة، مبا يبدونه عىل املرسح من اإلشارات 

واالنفعاالت، وما إىل ذلك«.

حانة  مرسحية  عن  مقالتيه  يف  الناقد  سار  نفسه،  األسلوب  بهذا 

مكسيم املنشورتني يف جريدة البالغ بتاريخ 11، و12 نوفمرب 1925، 

وكتاباته ومرسحياته  فيدو  املؤلف جورج  عن  يكتب  وجدناه  حيث 

وأقوال النقاد عنه، وعن مرسحيته )حانة مكسيم(، وظروف كتابتها 

وتعريبها، وانتقالها إىل فرقة رمسيس؛ بوصفها أول مرسحية كوميدية 

تعرضها الفرقة!! وألول مرة يعرتف الناقد أن هذا التطور يف كتاباته 

من  ميتلكه  وما  رمسيس،  فرقة  أفراد  أحد  بسبب  كان  النقدية؛ 

توميا!! ويف  أدمون  املمثل  معلومات وكتب ومجالت مرسحية، وهو 

ذلك يقول الناقد محمد عيل حامد:

»... أحدثك اليوم عن حانة مكسيم وهي الرواية الكوميدية األوىل 

نجاحاً  نجحت  وقد  املوسم.  هذا  يف  رمسيس  مرسح  أظهرها  التي 

 ... والقاتل  الذبائح  بعد  وشغف  بشوق  الجمهور  وتقبلها  مدهشاً، 

الفكاهة  إليك عن جورج فيدو مؤلف هذه  وأريد اآلن أن أتحدث 

املمتعة، وأقص عليك شيئاً من تاريخ حياته، وعن عمله يف املرسح. 

وبعد ذلك أنقل لك آراء كبار النقاد عنه، وعن مؤلفاته التي حازت 

كل  أسوق  أن  قبل  ولكنني   ...... فرنسا  كل  يف  والفوز  النجاح  من 

هذا، أريد أن أتقدم بالشكر والثناء إىل مسيو )أدمون توميا(، الذي 

مجالته  ترصفنا  تحت  ووضع  املعلومات،  هذه  جمع  يف  ساعدنا 

علينا  املختلفة، ومل يضن  فنونه  املرسح، ويف  تبحث يف  التي  وكتبه، 

بيشء طلبناه فله منا جزيل الشكر«.

وبالرغم من تكرار األسلوب النقدي بني هذه املرسحية وسابقتها – 

الناقد نجح يف إضافة الجديد،  التوثيقية - إال أن  يف ذكر املعلومات 

الفودفيل  معنى  رشح  يف  املسهب  الحديث  إىل  تطرق  عندما 

وتاريخه؛ ألن جورج فيدو من أعالمه!! ومن املعلومات التي ذكرها 

الناقد عن الفودفيل، والتي ُتعد جديدة وغري معروفة يف تلك الفرتة: 

بها  مضحكة  كل مرسحية  عىل  وُيطلق  فرنسا،  يف  نشأ  الفودفيل  إن 

وبها  والوقار،  الحشمة  تتعدى  التي  والكلامت  الحركات  من  يشء 

الكثري من املفاجآت، ومحورها األسايس قائم عىل سوء تفاهم صغري، 

.. إلخ. ثم تطرق الناقد إىل تاريخ مرسحيات هذا  ثم يكرب تدريجياً 

املرسحيات  أهم  ذكر  مع  مرص،  إىل  انتقل  وكيف  أوروبا،  يف  النوع 

الفني  النوع  هذا  تحت  وتندرج  مرص،  يف  عرضت  التي  واألفالم 

املسمى بالفودفيل. وما جاء به الناقد يف مقالته هذه عن الفودفيل، 

ال أظن له نظرياً منشوراً يف الصحف العربية من قبل.

أمينة رزق
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لبناني ولكنه  النابلسي ممثل من أصل فلسطيين  السالم  القدير عبد  الفنان 
خاللها،  من  شهرته  وحقق  فنيا  وانطلق  بمصر  حياته  فرتات  معظم  عاش 
وهو  النابلسي،  عبدالغين  عبدالسالم  الميالد:  لشهادة  طبقا  الكامل  اسمه 
عام  اغسطس  في23   اللبنانية  طرابلس  شمال  »عكار«  مدينة  مواليد  من 
وفد  الفلسطينية،  »نابلس«  مدينة  إلى  تعود  جذوره  كانت  وإن   ،1899
»نابلس«   لمدينة  األول  كان جده قاضي  عائلة متدينة حيث  نشأ في وسط 

أيضا.  المنصب  والده  تولى  بعده  ومن 

النابلسي السالم  عبد 
األرستقراطي الصعلوك 

عمره  من  العرشين  بلغ  عندما  “مرص”  إىل  والده  أرسله  وقد 

ونبغ  القرآن  حفظ  وبالفعل  الرشيف،  األزهر  يف  تعليمه  ليتلقي 

اللغتني  من  لكل  إتقانه  إىل  باإلضافة  هذا  العربية  اللغة  دراسة  يف 

الفرنسية واإلنجليزية اللتني تعلمها يف بريوت. ولكن أضواء الصحافة 

بالصحافة  وعمل   1925 عام  يف  الصحافة  عامل  فاقتحم  جذبته 

بينها: “مرص  الفنية واألدبية، ونرش مقاالته يف أكرث من مجلة ومن 

حوار  يف  ذكر  وقد  و”الصباح”.  املصورة”،  “اللطائف  الجديدة”، 

بأنه  الستينيات  مبنتصف   - رستم  ليىل  القديرة  مع   - له  إعالمي 

القرن  بأربعينيات  “األهرام”  بجريدة  سينامئيا  نقدا  كتب  من  أول 

عامل  “يف  بعنوان:  مقاالت  مجموعة  كتب  حينام  وذلك  العرشين، 

بجانب  بها  يعمل  لسنوات  ظل  للصحافة  لعشقه  ونظرا  السينام”، 

مع  ساعة”  “آخر  مجلة  تأسيس  يف  شارك  قد  أنه  يذكر  كام  الفن، 

الصحفيني الكبار محمد التابعي، أمينة السعيد، ود.سعيد عبده.

فاطمة  القديرة  فرقة  إىل  بانضاممه   1928 عام  للفن  إحرتافه  بدأ 

فنية  تجربة  ليخوض   1929 عام  يف  الفرصة  له  سنحت  ثم  رشدي، 

جديدة وذلك مبشاركته السينامئية األوىل يف فيلم “غادة الصحراء” 

والفنانة  كويني  ماري  مع  عريف  وداد  وبطولة  وإخراج  تأليف  )من 

األمر  حقيقة  يف  لكن  ترشيحه(،  فضل  لها  يعود  التي  آسيا  الرائدة 

النجومية، بل جاء فيلمه  الفيلم مل يكن مفتاح دخوله إىل  أن هذا 

إبراهيم الما وبطولة  الضمري” عام 1931 )من إخراج  التايل: “وخز 

ومل  الفني.  طموحه  له  ليحقق  كويني(  وماري  جالل  وأحمد  آسيا 

إىل  أيضا  اتجه  بل  ناجح  ممثل  بكونه  السالم  عبد  الفنان  يكتف 

أفالم )ساعد من خاللهم  اإلخراج، فعمل مساعدا لإلخراج يف ثالث 

املخرج الكبري يوسف وهبي(، إال أنه يف عام 1947 تفرغ مرة أخرى 

الكوميدية  للتمثيل بعدما زادت ترشيحاته ألدوار رئيسة يف األفالم 

التي تألق من خاللها.

للبنان  عودته  قبل  مرص  يف  به  شارك  فيلم  آخر  كان  حني  يف  هذا 

نادية  الصيفي، بطولة  الغرام” عام 1962 إخراج حسن  هو “قايض 

لطفي، حسن يوسف، لبلبة، ولكنه بعد ست سنوات شارك يف فيلم 

- وهو  حياته  به يف  فيلم شارك  آخر  وكان   - لبنان  مرصي صور يف 

فيلم الحب الكبري )1968(، من إخراج هرني بركات، وبطولة فريد 

األطرش، فاتن حاممة، يوسف وهبي.

صقل  عىل  وإرصاره  حرصه  النابليس  السالم  عبد  للفنان  ويحسب 

موهبته بالدراسة، ولذا فقد انضم عام 1930 إىل أول دفعة باملعهد 

افتتاحه،  عن  اإلعالن  وذلك مبجرد  األوىل(  )املحاولة  للتمثيل  العايل 

والذي كان أول معهد رسمي )حكومي( لتدريس فنون املرسح يتم 

تقدم  الذي  اإلقرتاح  عىل  املعارف  وزير  ملوافقة  استجابة  تأسيسه 

)عىل  “فرنسا”  إىل  بعثته  من  عودته  بعد  طليامت  زيك  الفنان  به 

لتشجيع  املعتمد  املبلغ  نفقاته )خمسة أالف جنيه( من  تغطى  أن 

قرار  بعدما صدر  باملعهد  الدراسة  انتظمت  وبالفعل  التمثيل(.  فن 

مدير  هونكري  مسيو  برئاسة  املعهد  إدارة  مجلس  بتأليف  وزاري 

عام الفنون الجميلة وعضوية األساتذة د.طه حسني، أحمد شوقي، 

املعهد  الئحة  إعداد  مهمته  )تكون  مطران  خليل  طليامت،  زيك 

وتألفت هيئة  والطالب(،  األساتذة  واختيار  الدراسة  برنامج  ووضع 

أبيض،  جورج  طليامت،  زيك  حسني،  د.طه  األساتذة  من  التدريس 

امليجور  التوقيعي،  الرقص  لتدريس  صربي  منرية  ضيف،  د.أحمد 

ماكلور للتدريب عىل املبارزة، وأسند إىل الفنان زيك طليامت مهمة 

اإلرشاف اإلداري، واتخذ املعهد من مبنى “معهد املوسيقى العربية” 

ملعهد  الكربى  بالصالة  خاص  مرسح  إقامة  تقرر  كام  له،  مقرا 

املوسيقى.

سنوات،  ثالث  ومدتها  مجانية  باملعهد  الدراسة  أن  بالذكر  وجدير 

الحصول  القبول  اختبار  اجتياز  بخالف  اإللتحاق  رشوط  وتحددت 

 35 العمر  تجاوز  وعدم  العامة(  )الثانوية  البكالوريا  شهادة  عىل 

بينهم  من  طالبا   335 آنذاك  القبول  إلمتحان  تقدم  قد  وأنه  عاما، 

39 طالبة، ونجح منهم 20 طالبا ومن بينهم: عبد السالم النابليس، 

عفيفي،  النحاس، حسني  فرج  البدوي،  أحمد  القدوس،  عبد  محمد 

ولكن  وكانت.  خالد.  روحية  الحكيم،  حمدي  زوزو  الشال،  رفيعة 

حيث  واحد  درايس  عام  سوى  باملعهد  الدراسة  تستمر  مل  لألسف 

استجابة  بإغالقه  قرارا   1931 عام  صيف  يف  املعارف  وزير  أصدر 

لضغط الحملة الشديدة التي شنها املحافظون وبعض رجال الدين 

عىل املعهد بدعوى خروجه عىل تعاليم الرشيعة والتقاليد الرشقية 

عمرو دوارة
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والسامح باختالط الجنسني يف قاعاته.

حياته  بدأ  قد  النابليس  السالم  عبد  الفنان  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

يف  )كام  الكوميدية  غري  الصغرية  األدوار  بعض  بأداء  السينامئية 

“أرض  املستقيم”،  “الطريق  الريف”،  بنت  “ليىل  “العزمية”،  أفالم: 

بينها  ومن  الرش  أدوار  بعض  خاللها  جسد  التي  تلك  السالم”(، 

شخصيات: الفتى الفاسد الطائش، الشاب املستهرت الرشير، والرجل 

الكوميدية  األدوار  أداء  إىل  ذلك  بعد  تحول  ثم  النصاب،  املحتال 

الثاين  للدور  أسريا  ظل  قد  كان  وإن  أدائها،  يف  وتألق  برع  التي 

)السنيد( طوال حياته وعىل مدى أكرث من مائة وأربعني فيلام، فلم 

يتحمل مسئولية البطولة املطلقة إال من خالل أربعة أفالم فقط من 

بينهام اثنني من تأليفه وإنتاجه.

شخصية  أداء  يف  الفنية  مسريته  خالل  تألق  قد  عامة  وبصفة 

بغرض  املشاكل  يف  نفسه  يحرش  الذي  الساذج  أو  الطيب،  اإلنسان 

قصد،  دون  تعقيدا  يزيدها  الواقع  يف  كان  وإن  حلها  يف  املساهمة 

قدراته  يف  والواثق  بنفسه  املعتز  املتكرب  املغرور  شخصية  وكذلك 

وفرح بذكائه، وأيضا شخصية املزيف األجوف مدعي األرستقراطية 

وهو  العليا  للطبقات  بانتامئه  واملتظاهر  اآلخرين  عىل  واملتعايل 

أساليب  ومن  املتواضعة.  الطبقات  لتلك  ينتمي  األمر  حقيقة  يف 

إضحاكه املتفردة استخدامه لكلامت صعبة متقعرة أو مهجورة من 

مع  وذلك  دالالت،  عدة  لتعطي  وتوظيفها  الفصحى  العربية  اللغة 

الغنى  وإدعاء  والغطرسة  والعنطزة  والكربياء  التعايل  يف  املبالغة 

وهو املفلس يف حقيقة األمر، وال ميلك أي نقود!! وذلك مع توظيفه 

قد  بأنه  يشعرنا  أنه  حتى  والتخشب،  والتشنج  والرنفزة  للعصبية 

فقد ليونة جسده كإنسان وأصبح أقرب إىل اآللة أو اللوح الخشبي، 

بعض  إضافة  مع  يرتجلها  التي  العبارات  لبعض  توظيفه  وأيضا 

عليها  أطلق  ما  وهو  واملكياج،  واإلكسسورات  املالبس  يف  اللمسات 

البعض مصطلح “الكوميديا النابلسية”.

الختالف  طبقا  الفنية  مشاركاته  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

القنوات الفنية مع مراعاة التسلسل والتتابع الزمني كام ييل:

المسرحية: مشاركاته   - أوال 
برغم تألقه السيناميئ الكبري إال أن املرسح ظل ذكرى محببة للفنان 

الذي تفجرت من خالله موهبته  املجال  النابليس، فهو  السالم  عبد 

وأثبتها وأكدها من خالل عمله  األكادميية،  بالدراسة  والتي أصقلها 

خاللها  من  اكتسب  والتي  رشدي،  فاطمة  القديرة  “الفنانة  بفرقة 

التي شارك  الفنية، خاصة وأن جميع املرسحيات  الخربات  كثري من 

والذي  عيد،  عزيز  الرائد  املخرجني  شيخ  قيادة  تحت  كانت  فيها 

يف  الرئيسة  أو  املساعدة  األدوار  بعض  بأداء  املشاركة  فرصة  منحه 

القيام  له  أتيح  فقد  وبالتايل  املتميزة،  املرسحيات  من  كبري  عدد 

كبري  وعدد  املتنوعة  الدرامية  الشخصيات  من  كبري  عدد  بتجسيد 

منها باللغة العربية الفصحي التي يجيد الحديث والتمثيل بها. هذا 

التاريخي  للتتابع  طبقا  املرسحية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن 

)خالل الفرتة من 1928 - 1934( كام ييل:

- بفرقة “فاطمة رشدي”: اإلمرباطور، الدكتور، الشبيهتني، العاصفة، 

بحد  ليلة،  أما  الخرضاء،  املائدة  )الشهيدة(،  الفاجعة  العواصف، 

السيف، بيزنطه )مدينة الدم(، جان دارك، غليوم الثاين، جامل باشا، 

قيرص  يوليوس  كارلو  مونت  الفاتح،  محمد  )جوزيت(،  يهوديت 

عنه،  زوج غصب  املوت،  رقصة  الكابورال سيمون، حواء،   ،)1928(

الجبارة،  البعث،  السفاح،  ابن   ،)1929( هاملت  كليوباترة،  مرصع 

إبراهيم  الطيبة،  العرشة  الشيطانة،  املحرمة(،  )الثمرة  املحرم  الحب 

زيتون،   667 الصديق(،  )يوسف  زليخا  بيصطاد،  بسالمته  باشا، 

 ،)1930( نابليون  جني،  سان  مدام  ليىل،  مجنون  فجر،  شهرزاد، 

من  بالك  خيل  توتو،  كارنينا،  آنا  الرشيد(،  أخت  )العباسة  العباسة 

 ،)1931( ليلة   ألف  من  ليلة  فاطمة،  عقيلة،  سمرياميس،  إميييل، 

العذراء،  الزوجة   ،)1932( املرأة   غريزة  الكبري،  بك  عيل  الجامحة، 

الوالدة، أحمس األول، أمرية األندلس، بلقيس، توسكا، فتاة شنغهاي 

)1933(، معركة الشباب )1934(.

الكبار  والنجوم  املرسحيني  من  كبرية  نخبة  شارك  قد  أنه  ويذكر 

من  كل  املثال  سبيل  عىل  بينهم  ومن  املرسحيات  تلك  بطولة 

عالم،  أحمد  رياض،  حسني  عيد،  عزيز  رشدي،  فاطمة  األساتذة: 

واكيم،  بشارة  روستي،  إستيفان  خليل،  العزيز  عبد  فارس،  عباس 

الحكيم، نجمة  ماري منيب، زيك رستم، فؤاد شفيق، زوزو حمدي 

إبراهيم، محمود املليجي، فردوس محمد.

السينمائية: إسهاماته   - ثانيا 
إمكانيات  من  كاملة  بصورة  اإلستفادة  لألسف  السينام  تستطع  مل 

فلم  الكبرية،  النابليس وموهبته  السالم  عبد  القدير  الفنان  وخربات 

)من  فقط  أفالم  ثالثة  يف  إال  املطلقة  البطولة  فرصة  إطالقا  متنحه 

“حالق  حيايت”،  “حبيب  وهام:  وتأليفه  إنتاجه  من  اثنني  بينها 

اباظة هو: “عاشور قلب  إنتاج رشدي  السيدات” وفيلام آخر من  

“السنيد”  أدواره يف شخصية  أغلب  فقد حرصت  وبالتايل  األسد”(، 

أو صديق البطل، ومع ذلك فقد استطاع وضع لنفسه مكانة رفيعة 

والرئيسة  الثانوية  األدوار  لبعض  واملتميز  املتفرد  بأدائه  وسامية 

تحت  تصنيفها  ميكن  أغلبها  وأن  خاصة  املهمة،  األفالم  من  بعدد 

عىل  الشديد  بحرصه  متيزه  مع  هذا  الكوميدية”،  “األدوار  مسمى 

تنوع أدواره بصورة كبرية.

وتجدر اإلشارة إىل أن اإلسهامات السينامئية لهذا الفنان القدير مل 

التمثيل فقط بل عمل أيضا مساعدا لإلخراج يف  تقترص عىل مجال 

ثالثة أفالم هي: بسالمته عايز يتجوز )1936(، عريس من أستنبول 

“الورشة”  لفيلو  مخرجا  وكذلك   ،)1948( األحمر  القناع   ،)1941(

)1940(، كام قام من إخراج نيازي مصطفى عام 1958، من إخراج 

فطني عبد الوهاب عام 1960.

أفالم  عدة  السيناميئ  بالتمثيل  إسهاماته  قامئة  تضمنت  وقد  هذا 

غادة  التالية:  األفالم  الفنية  إسهاماته  قامئة  تضم  حيث  متميزة، 

عيون   ،)1932( الضحايا   ،)1931( الضمري  وخز   ،)1929( الصحراء 

نفوس   ،)1937( الستار  وراء   ،)1936( الهارب   ،)1934( ساحرة 

إىل  العودة  العزمية،  القاهرة،  ليايل  التفاح،  بائعة   ،)1938( حائرة 

بنت  ليىل  الشباب،  إنتصار   ،)1940( الورشة   ،)1939( الريف 

الريف )1941(، ليىل )1942(، ليىل يف الظالم، برلنتي )1944(، شهر 

العسل، جامل ودالل، الفنان العظيم، الجنس اللطيف )1945(، ما 

القناع األحمر، شادية  البحر،  الباشا )1946(، عروسة  أقدرش، حرم 

الفن،  يحيا  الصغرية،  املليونرية   ،)1947( الحسناء  البدوية  الوادي، 

رقم  السجينة   ،)1948( وجنون  السالم، حب  حاممة  السامء،  عدل 

 ،)1949( أنت  أحبك  وراشيل،  وماريكا  فاطمة  هانم،  عفريتة   ،17

تعال   ،)1950( كدبة  آخر  راقصة،  غرام  عريس،  بابا  باريز،  بنت 

الهوا سوا، نهاية قصة  سلم، بلد املحبوب، فتاة السريك، فرجت، يف 

)1951(، املنترص، شم النسيم، عايزة أتجوز، جنة ونار، سلوا قلبي، 

بيت النتاش، من أين لك هذا، ما تقولش لحد، برشة خري )1952(، 

السيد البدوي، لحن حبي، حظك هذا األسبوع، عفريت عم عبده، 

الفاتنات  القاتل، الحرمان، أنا وحبيبي، الحموات  ابن ذوات، الشك 

دستة  الجريان،  بنت  غرام،  رسالة  طنطا،  من  أمريكاين   ،)1953(

الرجالة،  تحيا  هواك!،  ملني  ناس،  يا  دلوين  الطيبة،  األرض  مناديل، 

 ،)1954( الغرام  تاكيس  بغداد،  حالق  باملأذون،  إلحقوين  املحتال، 

ليايل الحب، إسامعيل يس يف الجيش، مدرسة البنات، بحر الغرام، 

 ،)1955( سعيد  نهارك  الهوى،  عهد  بايت،  تار  املجهول،  الحبيب 

إزاي  غرام،  أول  الطروب،  األرملة  السامء،  معجزة  وانسانية،  حب 

الحب  ربيع  الجو،  شياطني  حكام،  له  القلب  حبك،  ودعت  أنساك، 

فتى  الفاتنات،  الكمساريات  حبيبي،  أنت  حب،  نهاية   ،)1956(

أحالمي، أرض السالم، علموين الحب، غرام املليونري )1957(، شارع 

حبيب  حريب،  بوليس  يس  إسامعيل  طرزان،  يس  إسامعيل  الحب، 

الرسي، حسن  البوليس  مرايت، حكاية حب،  )1958(، عريس  حيايت 

وماريكا، إحرتيس من الحب، أحالم البنات، العتبة الخرضاء )1959(، 

بنات  وإمرأة،  رجال  ثالثة  السيدات،  حالق  واألرض،  السام  بني 

بحري، الغجرية، الفانوس السحري، العاشقة، شجرة العائلة، الرباط 

الثالثة،  الفرسان  عمري،  من  يوم  بنات،  السبع   ،)1960( املقدس 

مرحبا  الغرام،  قايض  وكدابة،  حلوة   ،)1961( األسد  قلب  عاشور 

أيها الحب )1962(، يا سالم عالحب )1963(، أفراح الشباب، فاتنة 

روما،  يف  بدوية   ،)1964( باريس  يف  بدوية  عمري،  أنت  الجامهري، 

السعادة،  رحلة  الرهينة،   ،)1965( الكل  حبيبة  جديد،  من  ولدت 

الدلوعة، وداعا يا فقر )1966(، لهيب الجسد، كرم الهوى )1967(، 

أهال بالحب، الحب الكبري )1968(.

السابقة مع نخبة  األفالم  تعاون من خالل مجموعة  أنه قد  ويذكر 

أكرث  إىل  ينتمون  الذين  العربية  السينام  مخرجي  كبار  من  متميزة 

من جيل ويف مقدمتهم األساتذة:   وداد عريف، إبراهيم الما، أحمد 

1930 وكان  العالي عام  بالمعهد  أول دفعة  التمثيل ضمن  درس 
القدوس وروحية خالد الحكيم ومحمد عبد  زوزو حمدي  للفنانني  زميال 
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وهبي،  يوسف  حلمي،  حسن  بدرخان،  أحمد  سليم،  كامل  جالل، 

حلمي  بركات،  هرني  مصطفى،  نيازي  فوزي،  حسني  كامل،  عباس 

كامل  مريس،  كامل  أحمد  سيف،  أبو  صالح  جميعي،  عمر  رفلة، 

الوهاب،  الفقار، فطني عبد  الدين ذو  زيادة، عز  السيد  التلمساين، 

الصيفي، يوسف  إبراهيم عامرة، حسن رمزي، حسن  كامل بركات، 

شاهني، كامل الشيخ، عاطف سامل، حلمي حليم، محمود ذو الفقار، 

بهاء الدين رشف، يوسف معلوف، محمد سلامن.

بفيلمني ىف  النابلىس  السالم  الفنان عبد  وتجدر اإلشارة إىل مشاركة 

إلستفتاء  )طبقا  املرصية  السينام  ذاكرة  ىف  فيلم   100 أفضل  قامئة 

و”بني   ،١٩٣٩ عام  “العزمية”  فيلمي:  وهام   )١٩٩٦ عام  النقاد 

السامء واألرض” عام ١٩٥٩.

ويجب التنويه إىل مشاركة الفنان عبد السالم النابليس بأداء بعض 

الفنان  مقدمتهم  ويف  النجوم  من  كبري  عدد  بأفالم  الرئيسة  األدوار 

ومن  األفالم  من  كبري  عدد  بطولة  معه  تقاسم  الذي  يس  إسامعيل 

إسامعيل  طرزان،  يس  إسامعيل  الجيش،  يف  يس  إسامعيل  بينها: 

الكمساريات  الخرضاء،  العتبة  الرسي،  البوليس  حريب،  بوليس  يس 

سوا،  الهوا  يف  الثالثة،  الفرسان  الفاتنات،  الحموات  الفاتنات، 

الفانوس السحري، حسن وماريكا، عريس مرايت، إلحقوين باملأذون، 

بيت  عبده،  عم  عفريت  مناديل،  دستة  ذوات،  ابن  بغداد،  حالق 

لبعض  مشاركته  كذلك  األسبوع.  هذا  حظك  خري،  برشة  النتاش، 

محمد  الفنان  بينهم  ومن  البطل  صديق  دور  بأداء  الغناء  نجوم 

البحر،  فاطمة وماريكا وراشيل، عروسة   : أفالم  الذي شاركه  فوزي 

بنت  راقصة،  غرام  قصة،  نهاية  هذا،  لك  أين  من  السامء،  معجزة 

باريز، حب وجنون. ومن املفارقات الفنية التي يجب اإلشارة إليها 

األطرش وعبد  فريد  النجمني  بني  الشديد  الفني  التنافس  برغم  أنه 

أفالمه،  يف  مبشاركته  يتفاءل  كان  منهام  كل  أن  إال  حافظ  الحليم 

أنت  الكبري،  الحب  أفالم:  يف  األطرش  فريد  الفنان  مع  عمل  حيث 

لحن  غرام،  الهوى، رسالة  أنساك، عهد  إزاي  حبيبي، ودعت حبك، 

هانم،  عفريتة  الشباب،  انتصار  سلم،  تعال  لحد،  تقولش  ما  حبي، 

آخر كدبة، أحبك أنت، جامل ودالل، عايزة أتجوز، شهر العسل، كام 

شارك الفنان عبد الحليم حافظ يف أفالم: حكاية حب، شارع الحب، 

أن  املفرتض  من  وكان  عمري،  من  يوم  أحالمي،  فتى  الحب،  ليايل 

للبنان  لسفره  ولكن  الجامهري”  فيلم “معبودة  عام 1962   يشاركه 

قام بالدور الفنان/ فؤاد املهندس.

ألقابه وزواجه: لقب الفنان عبد السالم النابليس يف األوساط الفني 

بعدة ألقاب من أشهرها: لقبي “الربنس”، “الكونت”، وكذلك لقب 

به  الذي ظل متمتعا  اللقب  الفني”، وهو  الوسط  “أشهر عازب يف 

والزواج  إرضابه  إلغاء  فجأة  قرر  ولكنه  الستني،  سن  بلوغه  حتى 

كانت  قدمية  رغبة  بذلك  حقق  وقد  اللقب،  هذا  عن  والتخيل 

فتزوج من إحدى  االستقرار األرسي،  تحقيق  أحيانا برضورة  تراوده 

بفيال  الزواج  إجراءات  بإمتام  وقام  سبات”،  “جورجيت  معجباته 

معه  دخلت  والتي  الفتاة  أرسة  علم  وهبي دون  صديقه/ فيلمون 

تحكم  أن  قبل  تطليقها  عىل  خالله  أرغمته  ومرير  قاس  رصاع  يف 

املحكمة بصحة الزواج ويتم الصلح بينهم.

الرحيل  إىل  النابليس  السالم  عبد  الفنان  أضطر  لبنان:  إىل  العودة 

الرضائب  مع  مشاكله  تفاقمت  إىل “لبنان” بعدما  مستمرة  بصفة 

والتي  محاوالته  تفلح  ومل  حينها  يف  جنيه  ألف   13 بلغت  والتي 

ملصلحة  يرسل  وأخذ  آالف،   9 إىل  عام 1961 لتخفيضها  يف  بدأها 

أن  يعني  الذي  األمر  الرضائب حوالة شهرية مببلغ 20 جنيها فقط 

اعتربته  ما  وهو  عاما،   37 سيستغرق  عليه  املستحق  املبلغ  تسديد 

بعد  فقررت  السداد  يف  جديته  عدم  عىل  دليال  الرضائب  مصلحة 

شقته  أثاث  عىل  عام 1965 الحجر  يف  أي  رحيله  من  سنوات  ثالث 

وظلت  املطلوب.  املبلغ  بقيمة  تكن  مل  يف الزمالك والتي  املستأجرة 

من  العديد  تدخل  عام 1968 رغم  يف  وفاته  حتى  معلقة  القضية 

رموز الفن يف مرص وعىل رأسهم كوكب الرشق/ أم كلثوم.

لرشكة  عام 1963 مديرا  وأصبح  ملكا  النابليس  ويف “بريوت” عاش 

“الفنون املتحدة لألفالم”، وساهم يف زيادة عدد األفالم املنتجة كل 

سلامن  محمد  إخراج  من  أغلبها  فيلام   16 يف  ومثل  لبنان،  يف  عام 

أيها الحب، يا سالم عالحب،  التالية: مرحبا  )وهي مجموعة األفالم 

باريس،  يف  بدوية  عمري،  أنت  الجامهري،  فاتنة  الشباب،  أفراح 

رحلة  الرهينة،  الكل،  حبيبة  جديد،  من  ولدت  روما،  يف  بدوية 

أهال  الهوى،  كرم  الجسد،  لهيب  فقر،  يا  وداعا  الدلوعة،  السعادة، 

بالحب(. 

األشهر  يف  رسيعا  املؤسفة  األحداث  تالحقت  عاملنا:  عن  رحيله 

بعدما  خاصة  النابليس  السالم  عبد  الفنان  حياة  من  األخرية 

إفالس  معناه  كان  والذي  إفالسه،  بريوت  “أنرتا” يف  أعلن بنك 

“النابليس” أيضا ألنه كان يضع كل أمواله يف هذا البنك، كام زادت 

ترافقه  الفنانة/ صباح والتي كانت  أن  املعدة حتى  شكواه من آالم 

ذكرت  السعادة”  “رحلة  فيلم  إىل تونس لتصوير  األخرية  رحلته  يف 

املجاورة  الغرفة  أمله من  تأوهات  تسمع  كانت  إنها   - وفاته  بعد   -

املياه طوال  بالفندق، رغم أنه كان حريصا عىل فتح جميع صنابري 

كان  أنه  كام  توجعاته،  صوت  عن  املياه  صوت  يعلو  حتى  الليل 

أنه كان يرتك مفتاح  الشعور بدنو أجله لدرجة  قلقا جدا ويساوره 

تزداد  حالته  أخذت  “بريوت”  إىل  عودته  وبعد  الخارج.  من  غرفته 

سوءا إىل أن امتنع متاما عن الطعام قبل أيام من رحيله يف ليلة 5 

يوليو 1968، حيث لفظ أنفاسه األخرية قبل وصوله إىل املستشفى، 

صديقه  فتوىل  الجنازة  مصاريف  تجد  مل  زوجته  أن  املؤسف  ومن 

فؤاد  )عن طريق شقيقه  املهمة  بهذه  األطرش القيام  الفنان/ فريد 

صديق  وفاة  بخرب  علم  بعدما  عنه(،  الخرب  يخفي  أن  حاول  والذي 

العمر من الصحف وانهار مريضا حزنا عليه.

صديقة  وكانت   - زمردة  الفنانة  أعلنت  قليلة  بأيام  وفاته  بعد 

يعاين  يكن  مل  أنه  أكدت  حيث  مرضه،  بحقيقة  يتعلق  رسا   - له 

عرش  منذ  بالقلب  مريضا  كان  ولكنه  أشاع  كام  باملعدة  مرض  من 

سنوات، وأنه تعمد إخفاء طبيعة مرضه حتى عن أقرب الناس إليه 

أفالمهم،  عن  ويبعدوه  واملنتجون  املخرجون  منه  اليتهرب  حتى 

معها  أرسل  عندما  وذلك  بالصدفة  مرضه  تفاصيل  عرفت  وأنها 

العاملي د.  الطبيب  الطبية إىل  التقارير  الفنان فريد األطرش بعض 

بحقيقة  أخربها  الذي  كان يرشف عىل عالجه، وهو  الذي  جيبسون 

مرض الفنان عبد السالم النابليس دون أن يدري أنه يريد أن يخفي 

ذلك، وعقب عودتها ومصارحته مبا علمت بىك أمامها واستحلفها أن 

تحفظ هذا الرس، وهو مافعلته حتى وفاته يف 5 يوليو 1968 والتي 

حدثت عىل إثر أزمة قلبية حادة.

الرائد  الفنانة فاطمة رشدي وتحت قيادة  بفرقة  عمل 
تقريبا لمدة سبعة سنوات  عزيز عيد 



    

كعادته فاجئنا الناقد والباحث واملخرج د. عمرو دوارة مببادرة 

عليه  مير  مبادرته  حسب  الذي  مبرسحنا  لالحتفاء  فيها  يدعونا 

بعد قليل من أيام مائة عام وخمسون. قرن ونصف، عاش فيها 

أهميته  حول  كبريا  جدال  زال  وما  بداياته  منذ  املرصي  املرسح 

وتأثريه وتطوره.

منذ  أثري  قد  كان  جدال  أذهاننا  إىل  ستعيد  التي  املبادرة  وهي 

مرشوعها  يف  سريها  أثناء  العربية  الهيئة  توقفت  حني  شهور 

املرصي،  املرسح  عند  عريب  قطر  كل  مرسح  توثيق  إلعادة 

ودعت باحثيه )باحثو املرسح املرصي( للعمل يف هذا املرشوع 

إىل  ينتمون  الذين  البعض  لكن  وصاية.  أو  منها  تدخل  دون 

باملرشوع  تربصوا  الرشفات(  من  بـ)املطلني  يوما  وصفتهم  من 

توصل  عام  لإلعالن  اللحظة  جاءت  حتى  مريبا  صمتا  وصمتوا 

كل  وجه  يف  لينفجروا  أخرى(  مرة  )املرصيون  الباحثون  إليه 

أو  واحدة(  مرة  )هكذا  بالعاملة  إما  إياهم  متهمني  شارك  من 

من  وغريها  أو..  أو..  املرسحي  تاريخنا  متييع  أمام  بالتهاون 

اتهامات. وخرجت بعدها الدعوات لرضورة عقد مؤمتر مرسحي 

املتخصصة  الهيئة  باعتبارها  الفنون  أكادميية  أشار عىل  )البعض 

للمرسح  القومي  املركز  إىل  أشار  والبعض  املؤمتر.  بهذا  لتقوم 

العتبارات  الدور  بهذا  هو  ليقوم  الشعبية  والفنون  واملوسيقى 

توثيقية وإمكانيات هو األجدر بها(.. ولكن وكام توقعنا انتهت 

الزوبعة التي مل تتجاوز حدود الفنجان الذي دارت فيه وصمت 

أو  آخر  لحدث  انتظارا  رمبا  أخرى  مرة  الرشفات  من  املطلون 

مبادرة أخرى ليقفوا يف وجه أصحابها صارخني باتهامات جديدة.

كان  التي  دوارة،  عمرو  الدكتور  مبادرة  أهمية  تبدأ  هنا  من 

)أفراد  املرصي  باملرسح  مهتم  كل  إليها  يدعو  أن  حريصا 

الجديد  الجدل  سيبدأ  رمبا  هنا  ومن  فيها.  للمشاركة  وهيئات( 

ونصف  قرن  مبرور  تحتفل  أن  )فمعنى  املختار،  التاريخ  حول 

أن  عىل  أخرى  مرة  تؤكد  فأنت  املرصي(  املرسح  بدايات  عىل 

املرسح املرصي بدأ عىل يد يعقوب صنوع )املختلف عليه(.

البدايات،  حول  االتفاق  أو  االختالف  عن  النظر  وبرصف  لكن 

فإننا نرى أن مبادرة كهذه ومبا ستثريه طوال عام كامل )2020( 

وتستحق  االلتفات،  تستحق  مبادرة  هي  بحثي  جدل  من 

املرصي  املرسح  تاريخ  أن  وأظن  الثقافة.  وزارة  من  االهتامم 

مستوى  أعىل  عىل  علمية  هيئة  تشكيل  يستحق  به  واالحتفاء 

من  املرسح،  هذا  بتاريخ  الئقا  االحتفاء  يكون  لكيف  تخطط 

جاد  عمل  لكل  املعيقة  البريوقراطية  فخاخ  يف  الوقوع  دون 

ومحرتم، وبدون – وهو األهم – إثارة أحقاد تخص )وملاذا فالن 

رأس  يكون عىل  أن  يجب  من  هو  ملاذا  ثم  ومن  دعا(  من  هو 

هذه الهيئة؟.

أن  املرصي  املرسح  عن  وللمسئولني  الثقافة  لوزارة  نصيحتي 

تتبناه  بأن  ويليق  مهم  حدث  هو  الحدث  هذا  أن  إىل  ينتبهوا 

الجمهورية ألنه ومن دون أي مبالغة هو حدث  وترعاه رئاسة 

الناعمة(،  )قوته  ومن  الوطن  هذا  تاريخ  من  مهام  يخص جزءا 

عىل  نهارا  ليال  نقول  كام  استعادتها  يف  جادين  حقا  كنا  إن 

الفضائيات.. فهل نفعل؟

المسرح من  عاما  وخمسون  مائة 
واالعتناء التأمل  تستحق  مبادرة 
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الطليعة  في  الكحل  مخدة  لصبايا  تستعد  المرشدي  سهري 


