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03متابعات [[
الوحش«.. قتلت  اللي  »إنت 

فرباير  5 إلى   3 من  القاهرة  جزيويت  على   

شفيق: أسامة  المخرج 
شديدة لدقة  يحتاج  »المربوك«  في  والمسرح  السينما  بني  ما  الجمع 

انت   ” مرسحية  املؤقت  املرسح  فرقة  تقدم 

و  سامل  عيل  للكاتب   ” الوحش  قتلت  اليل 

الساعة  متام  يف  وذلك  الطاهر،  أسامء  إخراج 

األربعاء  الثالثاء،  األثنني،  أيام  مساء،  الثامنة 

ستوديو  مرسح  عىل  فرباير،    5 إىل   3 من 

خلف   – املهراين  شارع   ١٥  – ناصيبيان 

العائلة املقدسة  القبطي و مدرسة  املستشفي 

، رمسيس ، القاهرة، سعر التذكرة 50 جنيه

 ” الوحش  قتلت  اليل  انت   ” مرسحية 

يف  احدثها  تدور  خيالية  كوميدية  مرسحية 

أبطال  مع  الجمهور  يعيش  الفرعونية،  مرص 

الوحش  عىل  القضاء  يف  مغامرتهم  املرسحية 

من  ساعة  يف  طيبة  مدينة  أسوار  حارص  الذي 

الضحك و الدراما املثرية.

يحيى  أسامء  د.  أعامل  أول  هو  العرض  يعد 

املرسحي  اإلخراج  مجال  يف  الله،  عبد  الطاهر 

والتي أرجعت خوضها لتجربة اإلخراج – التي 

وموهبة  حامس  بسبب   – باملمتعة  وصفتها 

طلبة الجامعة األمريكية .

الله،  عبد  الطاهر  يحيى  أسامء  املخرجة 

كلية  املرسح  بقسم  والنقد  الدراما  مدرسة 

بتدريس  تقوم  كام  حلوان،  جامعة  اآلداب 

األمريكية، بدأت كممثلة  الجامعة  التمثيل يف 

التلفزيون  يف  األعامل  بعض  ولها  مرسحية 

مجال  يف  تنظيمية  أنشطة  لها  كام  والسينام، 

باملرسح،  الخاصة  واملؤمترات  املهرجانات 

الدويل  القاهرة  ملهرجان  التنفيذي  املدير 

للمرسح املعارص والتجريبي.

 : متثيل   ” الوحش  قتلت  ايل  انت   ” مرسحية 

اوالح – يحيى، جوكاستا –  اوديب- مصطفى، 

مارتينا، حور محب – مهنا، كريون – مايكل، 

تريزياس – مايكل، كاعت و الطفلة – سلمى، 

لولوه،   – سنفرو  محمود،  نفر-  لينا،   – كامي 

املذيعة – سناء، ، مساعد مخرج يوسف أمري، 

مصمم ديكور أوريكانز، تصميم مالبس سامح 

كتابة  فقي،  فضيلة  بوسرت  تصميم  سليامن، 

عيل سامل، إخراج أسامء يحيي الطاهر

شيامء سعيد

أول  بإنتاج  فلتاؤوس  جربان  املنتج  حاليا  يقوم 

القمص  سرية  عن  وهو”املربوك”  له  فنى  عمل 

له  والحوار  السيناريو  كتب  الفرشوطى  عازر 

نبيل سمري ويخرجه أسامة شفيق 

األيام  هذه  فنى  عمل  إنتاج  إن  جربان  ويقول 

أصبح بغاية الصعوبة سواء يف التكلفة اإلنتاجية 

أو التنفيذ ولكنى أرصيت عىل توفري كل العنارص 

وألىن  بالنجاح  العمل  هذا  تكلل  ان  امتنى  التى 

مسيحي  ديني  والعمل  األساس  يف  تجميل  خبري 

يكون  ما  أقرب  الشخصيات  رسم  استطعت 

للشخصيات الحقيقية ألن العمل عىل شخصيات 

األهمية  غاية  ىف  أمر  جيداً  الناس  يعرفها  دينية 

مبرسح  العمل  لهذا  االول  العرض  وبعد  والدقة 

بالعباسية  املرقسية  بالكاتدرائية  رويس  األنبا 

بعدة  اخرى  لدينا عروض  الحاىل  الشهر   ٢٧ يوم 

محافظات داخل مرص وعروض اخرى خارجية 

عىل  العمل  ان  شفيق  أسامة  املخرج  ويقول 

صنف فنى واحد أسهل كثريا من دمج عنرصين 

من  املربوك  الدرامى  العمل  يف  به  اقوم  ما  وهو 

املرسح  خشبة  عىل  واملرسح  السينام  دمج 

بأحدث  السينامئية  املشاهد  بتصوير  فقمنا 

املشاهد  عن  متاماً  منفصل  وبشكل  التقنيات 

سينام  شاشة  عىل  تعرض  سوف  النها  املرسحية 

املرسح  مشاهد  مع  بالتبادل  املرسح  عمق  ىف 

وساعدىن  درامياً  ومرتبط  برصياً  منفصل  بشكل 

منتج  وجود  يرضيني  بشكل  ذلك  كل  خروج  ىف 

ومؤلف  فلتاؤوس  جربان  مثل  مثقف  واعى 

الفنانني  من  ونخبة  سمري  نبيل  مثل  محرتف 

والفنيني.

املربوك عمل درامي يعرض ألول مرة عىل مرسح 

األنبا رويس بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية يوم 

فلتاؤوس  إنتاج جربان  الجارى وهو من  ٢٧يناير 

أسامة  واخراج  سمري  نبيل  وحوار  وسيناريو 

ومارى  فوزى  مجدى  ببطولته  ويقوم  شفيق 

ميالد وناجى سعد وبديع جرجس ونجوى شفيق 

فوزى  وجرجس  إدوارد  وإيهاب  املرصى  ونيفني 

وفكرى لبيب وصاىف رأفت ومينا سمري وجويس 

واداء  مويس  ماجد  وااللحان  املوسيقى  هاىن 

رؤوف  وروماىن  معروف  سارة  والرتانيم  االغاىن 

ومديرة  مانو  السينام  مشاهد  تصوير  ومدير 

أمري  فوتوغرافيا  وتصوير  خلة  سامح  االنتاج 

للرتانيم  أغايب  فريق  الحفل  يف  ويشارك  رشدى 

من أسقفية الشباب بقيادة املرمنة أماىن فوزى

همت مصطفي

الثقافة  قصور 
الكتابة  ورشة  تطلق 
والدراماتورج المسرحية 

إميانا من الهيئة العامة لقصور الثقافة بدور املرسح 

تطلق  به وبكافة مجاالته،  اإلرتقاء  منها ىف  وإسهاما 

املركزية  لإلدارة   التابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة 

للشئون الفنية ورشة الكتابة املرسحية والدراماتورج 

خالل الفرتة من ١ فرباير وملدة ٦ أيام، وذلك مبكتبة 

املخرج  تدريب  الورشة  بالجيزة،  األعظم  البحر 

محمود  الكاتب  عالم،  يارس  الكاتب  مختار،  أحمد 

جامل حدينى. تهدف الورشة إىل تطوير وخلق جيل 

مسارات  أحد  باعتبارهم  املرسح  كتاب  من  جديد 

الهيئة  تشجيعا من  إطالقها  تم  التى  التدريب  خطة 

 ٣٣ اختيار  تم  حيث  املحافظات،  كل  ىف  للنابغني 

للمتقدمني  الذاتية  السرية  مراجعة  بعد  متدربا 

نوفمرب  شهر  خالل  لبعضهم  مقابالت  اجراء  ونتيجة 

املاىض.

سمية أحمد
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[ 04متابعات

و»فالش«.. »تفاحة« 
مسرحية  أفاق  بنهائيات  والجمهور  التحكيم  لجنة  بحضور 

بدر.. سوسن 
العسال« »فتحية  دورة  المرأة  لمسرح  الدولى  إيزيس  لمهرجان  شرفي  رئيس   

الهناجر  مبركز  وصفي  هدى  د.  مرسح  شهد 

مسابقة  عروض  أوىل  األربعاء  مساء  للفنون 

دورته  يف  مرسحية  آفاق  مهرجان  نهائيات 

السنباطي  هشام  املخرج  برئاسة  السادسة، 

يناير   28 إىل   22 من  الفرتة  يف  تعقد  والتي 

الحايل مبشاركة 15 عرض مرسحي، وتتكون لجنة 

أ.د أمين الشيوي،  التحكيم من أ.د سيد االمام، 

حنان  النجمة  زيك،  الغني  عبد  الكبري  املخرج 

منصور،  د.عبري  العزيز،  عبد  أ.د.محمد  شوقي، 

الكاتب سعيد حجاج، وقد شاهد  عروض اليوم 

املمثلني  مبهارات  احتفى  كبري  جمهور  األول 

وكوميديا راقية تحتفي بفن املرسح.

مبرسحية   مساء  السادسة  يف  العروض  بدأت 

عام  انشأت  والتي   ، وان هاند  لفرقة   “ “فالش 

لعروض  الكنيس  للمرسح  فريق  كأول   ٢٠٠٦

فكرة  العرض  فكرة  وتدور  اإلميايئ  املرسح 

السلوك االنساىن يف سياق  الضمري و تأثريه عىل 

اإللهية وحتى  الترشيعات  قبل  مبا  يبدأ   ، زمنى 

تتبلور  التي  العرض  فكرة  وعن  الحاىل  وقتنا 

لألحداث  واملحرك  الفالش  هو  الضمري  أن  يف 

به فكرة  باك رائع يؤكد  العرض بفالش  لنا  ياىت 

العرض ويرسخها يف أذهان الجمهور . 

كريلس  اميل،  ابانوب  متثيل   “ فالش   “ عرض 

عادل، بوال معوض، ماجد جندي، إبرام مجدي، 

اميل، مريم  بيشو عزيز، دميانة  ريفيوال مالك، 

اكمل،  كريم  جميل،  فادي  مختار،  بوال  عادل، 

تأليف كريلس ميخائيل، موسيقى  فادي مجدي 

مجدي،وسامر  مينا  إضاءة  يعقوب،  وبنيامني 

مجدي،  ومينا  ابراهيم،  انطون  ماكياج  سمري، 

مدير  نبيه،  هاين  مرسحية  إدارة  عامد،  ومشيل 

عزيز  بيرت  إخراج  شفيق،  اميل  انطون  الفرقة 

وانطون ابراهيم

وقدم عرض “ التفاحة “ لفرقة مالمح ويتحدث 

إنسان  لكل  حق  وهو  )الحلم(  عن  العرض 

موجود عىل وجه االرض.. 

محمد  ومتثيل   تأليف  التفاحة”   “ مرسحية 

سيد  مجدي  محمد  سيد،   املعلم  دور  يف  أمني 

عبده،  دور  يف  املريي  ممدوح  خلف،  دور  يف 

هالة  ماكياج  الحلم،  فتاة  دور  يف  كامبا  سارة 

موسيقى  اعداد  كامبا،  رضا  استعراضات  لوكا، 

حسني عشاموي، كلامت وغناء وأشعار  محمد 

أمني، الحان أحمد خلف، ديكور محمد صادق، 

سينوغرافيا  النجا،  أبو  اسالم  مخرج  مساعد 

وإخراج محمود عالء

سمية أحمد

ملهرجان  التأسيسية  الدورة  انطالق  املقبل  مارس  شهر  يشهد   

الكبرية  الكاتبة  اسم  تحمل  والتى  املرأة  الدوىل ملرسح  ايزيس 

الكبرية  الفنانة  الرشفية  ورئيستها  العسال،  فتحية  الراحلة 

سوسن بدر.

أن  املهرجان  ومؤسسة  رئيسة  لطفى  عبري  الفنانة  وقالت   

من  املهرجان  لفكرة  تحمست  بدر  سوسن  الكبرية  الفنانة 

هذه  ىف  الرشىف  الرئيس  منصب  توىل  عىل  ووافقت  البداية 

ألنها  عليها  االختيار  وقع  أنه  اىل  مشريه  التأسيسية،  الدورة 

األوىل،  الدرجة  من  قديرة وسيدة مرسح  وممثلة  كبرية  نجمة 

وبالتاىل  املرصية  املرأة  لشكل وجامل  أيقونة  أنها  إىل  باإلضافة 

اسم  يحمل  املرأة  مرسح  عن  ملهرجان  شخصية  أنسب  فهى 

ايزيس آلهة القمر لدى القدماء املرصيني.

من  الفرتة  ىف  تعقد  املهرجان  من  األوىل  الدورة  أن  وأضافت 

الراحلة فتحية  الكاتبة  ٢٣ إىل ٢٩ مارس ٢٠٢٠، و تحمل اسم 

بيننا  كانت  ولو  املهرجان،  لفكرة  امللهمة  تعترب  ألنها  العسال، 

اآلن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع  ألنها 

همومها  عن  وعربت  املرأة  قضايا  عن  للدفاع  حياتها  وهبت 

واملستحيل”  “هى  ومنها  األدبية  وأعاملها  مؤلفاتها  ىف  وآالمها 

 ، وغريها  الحنة”  و”ليلة  أقنعة”  بال  و”نساء  النساء”  و”سجن 

ولهذا فإن أقل تكريم لها هو أن تحمل الدورة األوىل اسمها.

أن  حيث  كثريا  مرص  ىف  تأخرت  الخطوة  هذه  أن  إىل  وأشارت 

مهرجانات  ولديها  املرأة  مبرسح  تهتم  العربية  الدول  أغلب 

نسائية، فلامذا ال يكون لدينا مهرجانا دوليا ىف مرص يهتم بقضايا 

الفكرة عىل  أن عرضت  أنها مبجرد  إىل  عام، مشرية  بشكل  املرأة 

تحمست   ٢٠١٨ عام  منذ  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة 

الخاصة  اإلجراءات  إنهاء  برسعة  توجيهاتها  واصدرت  جدا  لها 

باملوافقة عىل املهرجان ووضعه عىل خريطة وزارة الثقافة.

الدولة  وخطة  توجه  إطار  ىف  يأىت  املهرجان  هذا  أن  وأكدت 

أساسيا  مكونا  يعترب  الذى  قدراتها  وتنمية  املرأة  متكني  لدعم 

ىف  املرأة  مشاركة  نسبة  لزيادة   ،2030 التنمية  اسرتاتيجية  ىف 

أول  الدايم  عبد  د.إيناس  رعاية  وتحت  اإلقتصادية،  التنمية 

امرأة تتوىل وزارة 

الثقافة منذ تأسيسها.

املهرجان  الفنانة عبري لطفى ومديرتا  املهرجان  أن رئيس  يذكر 

ويقام  عىل  عبري  واملخرجة  املنعم  عبد  رشا  والكاتبة  الناقدة 

والسياحة  والرياضة  والشباب  الثقافة  وزارات  رعاية  تحت 

القومى  واملجلس  القاهرة  ومحافظة  السياحة   تنشيط  وهيئة 

للمرأة وجمعية يهمنى االنسان.

 رنا رأفت
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05متابعات [[
المسرح«  خشبة  فين  مهارات  لـ»تنمية  تدريبية  ورشة 

الثقافة بقصور 

عواض  أحمد  د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  نظمت 

برنامجا تدريبيا من خالل اإلدارة املركزية للتدريب وإعداد القادة 

خشبة  فني  مهارات  “تنمية  التدريبية  الورشة  فعاليات  الثقافيني 

رشق  و  الصعيد  وشامل  الكربى  القاهرة  ألقاليم  وذلك  املرسح” 

تلك  الصعيد وقد درب يف  القناة وسيناء ووسط وجنوب  و  الدلتا 

اإلضاءة  الديكور م. محمد هاشم ومصمم  الورش كل من مصمم 

عبد  إسالم  والفنان  فرغيل  والكاتب صالح  واملخرج  الربعي  رشيف 

متدرب،   34 بها  شارك  وتدريبات   محارضات  عدة  وعرب  السالم، 

تم  التي  باملسارح  للعمل  كفاءتهم  رفع  إىل  الربنامج  ويهدف 

تجديدها وتزويدها بأحدث األجهزة الحديثة .

والقناة  الصعيد  وجنوب  وسط  بأقاليم  العاملني  ورشة  عقدت 

اقاليم  وورشة  مر،  ايب  يف  النارص  عبد  جامل  ثقافة  بقرص  وسيناء 

ثقافة  قرص  مبرسح  الدلتا  ورشق  الصعيد  وشامل  الكربى  القاهرة 

املشاكل  أهم  الربنامج   ليتناول  يناير.   6 إىل   1 من  الفرتة  يف  بنها 

االختالفات  رشح  مع  مواجهتها  وأساليب  املتدربني  تواجه  التي 

الجوهرية التي يجب مراعاتها عند تصميم ميكانزم املرسح حسب 

تصميم كل مرسح.

وأنواعة”  امليكانيزم  نشأة  “تاريخ  بعنوان  محارضات  أويل  عقدت 

امليكانيزمات اآليل  أنواع  تناول فيها  املهندس محمد هاشم،  ألقاها 

وتطويعها  واإلضاءة  واستخداماته  واليدوي،  آيل  والنصف  منها 

إلنجاح العروض املرسحية.

وأساليب  الصوت  استخدام  “أليات  بعنوان  محارضة  ذلك  أعقب 

استخدام امليكرس يف العروض املرسحية “ حيث قام مهندس محمد 

هاشم بتوضيح أن العروض املرسحية تشتمل عىل ثالث منظومات 

املنطوق  النص  تشمل  التي  الصوتية  املنظومة  هن  واحد  آن  يف 

أو  تصويرية  وموسيقى  سمعية  ومؤثرات  كلامت  من  ومافيه 

تعبريية، املنظومة البرصية املرتبة وتشمل املمثل ومكياجه وأزياءه 

املمثل  وتشمل  الحركية  املنظومة  الضوئية،  واملؤثرات  واالضاءة 

املتحرك واملنظر املتحرك واإلضاءة املتحركة التي تنتقل من منطقة 

الدراما  يف  اخرى  اىل  شخصية  من  التمثيل  مناطق  من  أخرى  اىل 

القدمية والحديثة وتأخذ املنظومة الصوتية املسموعة مركز الصدارة 

للعرض،  األسايس  املرتكز  هي  املرسحي  النص  كلامت  تكون  حيث 

وقدميا كانت جامليات إلقاء كلامت النص هي املفضلة يف العروض 

املرسحية 

صالح  تناول  املرسح  يف  الصوت  وأنواع  ووظائف  مفهوم  وحول 

فرغيل و رشيف الربعي آليات استخدام الصوت وأساليب استخدام 

بجميع  املتدربني  تعريف  من خالل  املرسحية  العروض  يف  امليكرس 

لطبيعة  املناسبة  األجهزة  وتحديد  الصوت  أجهزة  معدات  أنواع 

واختيار  للسامعات  الصحيحة  األوضاع  ورشح  الصوت باملرسح 

أماكن مناسبة لها.

امليكانيزم   يعد   : هاشم  محمد  مهندس  قال  املكيانيزم  وعن 

املرسحى واحداً من أهم العنارص املرئية عىل خشبة املرسح إذ أن 

ذات  مناظر  و  أثاث  من  املوجودات  بتشكيل  يقوم  العنرص  ذلك 

خشبة  عىل  املوجودة  للكتل  البرصى  التشكيل  عىل  تساعد  عنارص 

الرؤية  وتلك  املرسحى  العرض  عليها  املقام  الكتل  وتوزيع  املرسح، 

الحتمية  فيها  يتحكم  ولكن  املطلق  ىف  تكون  ال  التوزيع  لذلك 

الدرامية لوجود كتل بعينها لذا نجد أن فن الديكور املرسحى فن 

قائم عىل أسس علمية ودراسات منهجية ميثل علم مستقل بذاته 

نابع من تعدد مجاالت الفنون املشرتكة ىف إنتاج العرض املرسحى،  

العنرصان  ألن  وذلك  اإلضاءة  عنرص  مع  مبارش  بشكل  يرتبط  كام 

التشكيل  من  األكرب  الجانب  كاهلهام  عىل  يكون  ذكرهام  السابق 

األخرى  البرصية  العنارص  باقي  إىل جانب  املرسحى  للفراغ  البرصى 

حول ميكانيزمات املرسحية.

ثراء  يضفي  فني  ابداع  خلق  يف  امليكانيزم  أهمية  هاشم  وأوضح 

العرض  املتلقي أن يشاهد  بإمكان  للعروض املرسحية حيث أصبح 

انسانية أفضل يف ظل إمكانيات وتجهيزات حديثه عىل  يف ظروف 

مع  يتناسب  مبا  والراحة،  واملسافة  والصورة  الصوت  االصعدة  كل 

من  املرحلة  هذه  يف  فجاءة  ينبثق  مل  التطور  هذا  و  العرص  روح 

العرص  منذ  قامئة  كانت  املرسحية  فالتكنولوجيا  املرسح،  تاريخ 

مشاهد  تجسيد  يف  السهلة  وحلولها  البسيطة  بإمكاناتها  االغريقي، 

العصور   ّ مر  عىل  التكنولوجيا  هذه  تطورت  وقد  املرسحية، 

املرسحية.

بالن  تصميم  رضورة  حول   الربعي  رشيف  مهندس  وتحدث 

بالخيال  ودمجه  للواقع  املكونة  الرؤية  ألنهام  التصميم  و  لإلضاءة 

بني مصمم  التعاون  عنرص  إىل  باإلضافة  فنياً،  العرض  قيمة  لتعزيز 

القول يف حال كانت  الديكور واألزياء والرقصات واملخرج  وميكن 

عنارص الضوء األخرى قد طبقت بشكل صحيح تكون ردود الفعل 

للجمهور حقيقية، وإّن هذه الحالة الدرامية تّم ترجمتها لإلحساس 

بالزمان واملكان

اإلضاءة  أن  الربعي  قال  املرسحية  اإلضاءة  استخدام  اليات  وعن 

املرسحي  للعرض  التشكيلية  الرؤية  صنع  يف  كبري  بشكل  تساهم 

الفاعل، ويؤثر عىل نجاح  العرض بوجودها  ترثي  هاماً  ألنها عنرصاً 

املشهد، ويضفى جاذبية خاصة عىل الصورة

الطيف  “ألوان  حول   محارض  يف  الربعي  رشيف  مهندس  وقال 

وتدرجاتها “ تشكل األلوان األولية يف جهاز البديل الضويئ الركيزه 

األولية يف طريقة عمله، واوضح اسالم عبد السالم أن مرور الضوء 

األبيض عن طريق منشور زجاجي يعطينا أشعة ذات ألوان مختلفة 

بشكل  تظهر  األلوان  هذه  وأنَّ  الضويئ،  الطيف  ألوان  تشكل 

وعن  األبيض  اللون  أنَّ  من  الرغم  وعىل  ولكن  ومتدرج،  متداخل 

طريق تحليله يعطينا سبعة ألوان، إاّل أنَّه يتكون عن طريق األلوان 

 ،)RGB(األساسية الثالثة األحمر، واألخرض، واألزرق

بختام  املشاركني  املركزية  اإلدارة  رئيس  هنأت  الختامي  الحفل  ويف 

وتطبيقة  عملهم  ملواقع  ماتلقوه  نقل  عليهم  متمنية  الورشة 

قصور  تستطيع  وحتى  مثاره،  التدريب  يؤيت  حتى  عميل  بشكل 

الثقافة أن تحدث التطور املطلوب سواء يف ميادين معامر املرسح 

والصوت  والضوء  املرسحية”،  واملناظر  “الفضاء  والسينوغرافيا 

وأدوات  سبل  باكتشاف  جديدة  آفاق  خلق  بهدف  واألزياء، 

وإمكانيات جديدة يف التجسيد اإلبداعي والخلق الفني.

آليات  العاملني على  هاشم والربعي وفرغلي دربوا 
المسرح  الصوت واإلضاءة وميكانزيم  أجهزة  استخدام 
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الطفل  لثقافة  القومي  املركز  اطلقها  ومتعددة  متنوعة  أنشطة 

ندوات  ناصف،  الحافظ  الكاتب محمد عبد  برئاسة  عام 2019، 

املرسحية  النصوص  اصدارات  و  مرسحية  وعروض  وورش 

وملتقى األراجوز والعرائس التقليدية وقوافل عيالنا التي جابت 

النشطة  من  وغريها  للندوات  إضافة  القناة،  ومدن  الواحات 

سواء  مرص  لطفال  املركز  يقدمها  التي  واملعتادة  املتعددة 

بالحديقة الثقافية او األماكن لتي تنطلق اليها قوافله ورشاكاته 

ليصبح  الثقافة  وزارة  وخارج  داخل  جهات  عدة  مع  املختلفة 

نشاط   1800 من  يقرُب  ما  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  حصاد 

يقرُب من 105000  ما  ثقايف وفني خالل عام 2019؛ مستهدًفا 

طفل يف ربوع مرص املختلفة.

الومي  املركز  رئيس  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  يقول 

السبوع  املركز  اصدره  الذي  البيان  ذلك  عرب  الطفل  لثقافة 

من  انطالًقا  واملستقبل..  أطفالنا  حول  نفكر  ما  دامًئا  املايض 

هذه القاعدة وضعنا املسئولية نصب أعيننا وبرعاية كرمية من 

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتحت إرشاف 

وعماًل  للثقافة،  األعىل  املجلس  عام  أمني  عزمي  هشام  الدكتور 

بالقول القائل “أعد ترتيب البيت.. ساعتها ميكنك إعادة ترتيب 

التي  اإلدارات  وتقسيم  للمركز،  الهيكلة  بعملية  بدأنا  العامل” 

الثقافية  الحديقة  أقسام  ترتيب  إعادة  متت  كام  شاغرة،  كانت 

لألطفال.

الوظائف تسكني  و  الهيكلة 
لهيكل  مقرتح  عرب  بدات  الهيكلة  عملية  ان  ناصف  واوضح 

املركز القومي لثقافة الطفل؛ يضم ثالث إدارات عامة، وإدارات 

للقاعة  األوىل  املرحلة  بتطوير  العمل  الثقافية،وبدأ  الحديقة 

إجراءات  اتخاذ  وتم   ،30/6/2019 ىف  وانتهى  األغراض  متعددة 

املرحلة  ىف  للبدء  الوطنية  الخدمة  لجهاز  الثانية  املرحلة  إسناد 

الثانية، كام تم إنشاء النادي بالحديقة الثقافية لألطفال؛ وذلك 

لتقديم دورات تدريبية يف تكنولوجيا املعلومات والحاسب اآليل 

لألطفال.

اإلداري  املقر  استغالل  تم  التحتية  البنية  مرشوعات  بني  وم 

حديقة  مثل:  الجيزة  لألطفال  أنشطة  لعمل  بالهرم  للمركز 

السيدة باستغالل اإلمكانيات املتاحة ملقر املركز القومى للطفل 

ومقر املركز القومى للسينام والحديقة بعد استئذان الجريان ىف 

الفنون ، وتم استقبال األطفال مبقر املركز - وذلك ألول  مدينة 

والساحر  والسينام  املرسح  من  الفنية  )العروض  لتقديم  مرة– 

ورش   - الفنية  الورش  واألدبية–  العلمية  الندوات   – واألراجوز 

أسبوع،  والثالثاء من كل  األحد  يومي  املعارض( وذلك   - الحيك 

القابضة  والرشكة  للسينام  القومي  املركز  مع  بالتعاون  ذلك  و 

والصحة  والبيئة  والتضامن  والتعليم  الرتبية  ووزارة  للسينام 

والجمعيات واملؤسسات األهلية.

كام تم تحويل صالة املركز الطويلة التى تصل ألكرث من خمسني 

مبدينة  املركز  مبقر  التشكيلية  للفنون  “بيكار”  قاعة  إىل  مرتا 

الفنون بالهرم؛ وذلك لعرض لوحات الفنون التشكيلية لألطفال.

للعاملني  آمن  بشكل  خدماته  تقديم  املركز  يستطيع  وحتى 

ذلك تسكني  واعقب  العمل،  وتيرس  تسهل  منها  منبثقة  وسطى 

الوظائف التي ظلت شاغرة لسنوات و موجودة بالهيكل، مثل: 

الحديقة  عىل  العام  واملرشف  الطفل  لبحوث  العامة  اإلدارة 

ومدير  والدراسات  األبحاث  ومدير  زينب،  بالسيدة  الثقافية 

اإلدارات  تسكني  تم  ثم  املسابقات،  ومدير  األبحاث  متابعة 

مكافحة  مثل   1146 الوزراء  مجلس  رئيس  لقرار  التابعة  الست 

الفساد والرقمنة واملراقبة الداخلية والدعم الترشيعى.

مؤثرة  إدارة  لكل  نائب  وجود  فكرة  تفعيل  تم  ناصف   وتابع 

ولتدريب  العمل  استمرار  لضامن  مديرها؛  وجود   عدم  حال 

قيادات صف ثان، و تدريب عدد كبري من أبناء املركز والحديقة 

الفنية  التدريبات  ومختلف  املهنية  والصحة  السالمة  عىل 

واإلدارية واملالية ىف الداخل والخارج وخاصًة ىف الصني.

خالل  لألطفال  الثقافية  األنشطة  تقديم  عينا  نصب  كان  وأكد 

لنتمكن من تقديم األنشطة لألطفال  بالحديقة؛  الفرتة املسائية 

أحسن  الحديقة  الستغالل  ومساًء(  )صباًحا  اليوم  مدار  عىل 

استغالل خالل الصيف وطول العام.

)المشاريع( التحتية  البنية 
لزاما  كا  أنه  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  بيان  وأكد ناصف عرب 

ومن  للمركز  التابعة  التحتية  بالبنية  تتعلق  مشاريع  اطالق 

تم رصد  زينب، حيث   بالسيدة  الثقافية  الحديقة  تطوير  بينها 

تطوير  ىف  للبدء  و19/20   18/19 العامني  خالل  جنيه  ماليني   3

ألف طفل  105 استهدف  ثقافي وفين  نشاط   1800 

الطفل..  لثقافة  القومي  المركز  حصاد 
2019 عام  خالل 
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أوضح ناصف  أن املركز قد عددا من األنشطة الثقافية والفنية 

يف  والساحر  لالراجوز  فنية  عروض  وهي   2019 عام  خالل 

من  املحافظات  كل  و  الفنون  حديقة  ىف  و  الثقافية  الحديقة 

خالل القوافل الثقافية ويف بعض الدول العربية، إضافة للعروض 

الفنون  وحديقة  الحديقة،  مبقر  واألراجوز  للساحر  األسبوعية 

بالجيزة واملحافظات، كام قدم  فريق الحديقة الثقافية “ كورال  

سالم “ عروضا موسيقية و أنتج أربع أغاين.

والفنون  اإلعاقة  ذوي  األطفال  من  وفريق  املرسح  فريق  وقدم 

خالل  الحديقة  مرسح  عىل  عروضه  الثقافية  للحديقة  الشعبية 

القومية  املختلفة  املناسبات  ويف  الصيف،  وإجازة  رمضان،  ليايل 

للمركز،  خارجية  عروض  ىف  شارك  كام  والدينية،  واالجتامعية 

إعادة عرض مرسحية  املركز  قدم  الطفل  عروض مرسح  وضمن 

“الفيل املتمرد”من تأليف وليد كامل و إخراج أحمد إسامعيل، 

فهيم  السيد  تأليف  من  الكسالن”  “األراجوز  مرسحية  إنتاج 

األراجوز  ملتقى  يف  مرة  وألول  إسامعيل  أحمد  إخراج  من  و 

التنمر لحسن يحيى  التنمر مرسحى عن  األول، تقديم اسكتش 

من  بفنانني  االستعانة  ومتت  جابر،  أحمد  و  خريى  ميرسة  و 

القطاعات األخرى؛ لتقديم فقراتهم يف فاعليات املركز املختلفة، 

كام قدم نادي السينام بالحديقة و حديقة الفنون باملركز أفالما 

من إنتاج املركز.

الثقافية  الندوات  من  الكثري  املركز  قّدم  الندوات  صعيد  وعىل 

املدنية مثل: عمل توصيلة  الحامية  تم عمل متطلبات  والزوار  

السالمة  العاملني عىل  تدريب  للطوارئ،  باب  فتح  مياة حريق، 

والصحة املهنية.

وفعاليات أنشطة 
وعن األنشطة والفعاليات قال ناصف  كان املركز حارًضا وبقوة.. 

يف عدة فعاليات ثقافية هامة منها  معارض كتب حيث شارك 

الخمسني  دورته  يف  للكتاب  الدويّل  القاهرة  معرض  يف  املركز 

بعروض ومعرض فيصل ومعارض أخرى بعروض الكتب وورش 

املركز  نظم  كام  املعرض،  أيام  طوال  ومعارض  توقيع  وحفالت 

حفل  مرص”،  حب  “يف  كرنفال   “ منها  متعددة  احتفاليات  

الطفل الجميل )يوم اليتيم(، احتفاالت بثورة يونيه ويوليو، عيد 

الفطر وعيد األضحى املبارك “العيد فرحة”، احتفال بطولة كأس 

الـ  القومى  بعيد  القاهرة  محافظة  احتفاالت  اإلفريقية،  األمم 

1050، احتفاالت ليايل أهال رمضان ملدة 15 يوما ، ورأس السنة 

السويس،  قناة  افتتاح  ذكرى  الرشيف،  النبوي  الهجرية،واملولد 

اليوم العاملي للفرانكوفونية،  اللقاء الفني السابع لذوي اإلعاقة.

كام أقام املركز ملتقى األراجوز والعرائس التقليدية األول؛ وذلك 

وضع  بعد  وذلك  االندثار،  من  الجميل  الفن  هذا  عىل  حفاًظا 

املركز  ليكون  العاملي  الرتاث  خريطة  عىل  األراجوز  اليونسكو 

صاحب السبق يف االهتامم بهذا الحدث.

زينب  بالسيدة  الثقافية  الحديقة  داخل  املركز  أنشطة  وعن 

والتعليم  والرتبية  األوقاف  وزارات:  مع  بالتعاون  والتوعوية 

محبة  “يف  األربعاء  صالون  منها:  والري  والبيئة  والصحة 

وحفالت  الطفل”،  ثقافة  “منتدى  الدامئة  الندوة  الوطن”، 

العلمية  للندوات  املركز خالل عام 19، إضافًة  توقيع إلصدارات 

ومتت  الفرنيس،  العام  مبناسبة  فرنسية  ندوات  املتخصصة، 

املوافقة عىل البدء يف فاعليات صالون “ابن الهيثم”.

واألفالم  والموسيقى  الورش 
األقسام  تقدمها  الفنية؛  الورش  من  عديًدا  املركز  فنانو  وأقام 

 – األخرض  الركن   – التشكيلية  )الفنون  والحديقة  باملركز  الفنية 

الرتبية املتحفية(، وقّدم باحثو املركز والحديقة الكثري من ورش 

الحيك والورش التفاعلية مع األطفال الزائرين من كل القطاعات 

 – دووي   – )القدس  جديدة  أغاين  املركز4  وأنتج  والوزارات، 

بهم،  رشيط  عمل  وسيتم  مرصي(،  بتتكلم  إفريقيا   – األراجوز 

املركز، و تم  إنتاج  وسيتم اإلعداد ألفالم سينامئية لألطفال من 

عمل بعض األفالم نتيجة للورش ىف القوافل الثقافية.

اإلعاقة: ذوي  قسم   •
ورش  لهم  قّدم  حيث  اإلعاقة؛  ذوي  باألطفال  املركز  واهتم   

توعوية  حيك،وورش  وورش  كشفية،  وورش  تنميةاملهارات، 

)األحد  أسبوعًيا  أيام  ثالثة  ملدة  دورية  ولقاءات  لألمهات 

عضو   100 من  يقرُب  ما  إىل  وصلنا  حتى  والخميس(،  والثالثاء 

يف القسم.

والنشر: الطباعة 
أصدر املركز ما يقرُب من 30 كتاب خالل عام 19/20  من خالل 

سبع سالسل و بدأ صدور ما يقرب من خمسة أعامل) موسوعة 

األراجوز  مرسحية  االفريقية،  األمم  كتاب  مرص،  تاريخ  مخترص 

النار(  الفساد و  الكسالن، كتاب بحوث عن األراجوز، بوسرتات 

الطفل،  ثقافة  رموز مرصية، مجلد  التوثيق،  املرسح،   ، سلسلة 

بوسرتات  لألطفال،  أدبية  إبداعات  الطفل،  ثقافة  أدب  بحوث 

للتوعية.

المسابقات: مشروع 
املركز مرشوع مسابقات تضمن 29 مسابقة منها املحلية  وقّدم 

ببعض  للفائزين  مالية  جوائز  رصد  تم  مرة  وألول  والدولية، 

الفائزين يف مسابقة مرص  الطفلني  استضافة  املسابقات، وسيتم 

يف عيون أطفال العامل )طفل من أوكرانيا، وطفل من سرييالنكا(، 

كتالوج  باملسابقة،  الفائزة  اللوحات  يعرض  فيلم  عمل،  تم  و 

اللوحات، تجهيز معرض للوحات الفائزة.

مشاريع املركز مع جهات أخرى:

شارك املركز ىف مشاريع مختلفة تهتم بالطفل وتتبناه مع جهات 

أخرى منها: مرشوع دوي،   اسرتاتجية الطفولة املبكرة بالتعاون 

ووزارات  واليونيسيف  واألمومة  للطفولة  القومي  املجلس  مع 

أخرى.

القـوافـــــــل:
لثقافة  القومي  املركز  قوافل  انطلقت  “عيالنا”  شعار  تحت 

والوادي  والسويس،  )أسيوط،  محافظات  إىل  الطفل 

والرياضة،  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  الجديد،الدقهلية(وذلك 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة 

ثقافية  وجبة  املركز  وباحثو  فنانو  خاللها  قّدم  واملحافظات؛ 

فنية  ندوات، وعروض  تفاعلية،  فنية، ورش  متكاملة من ورش 

ولقاءات وندوات.

القاهرة  محافظتي  داخل  القوافل  من  العديد  املركز  نّظم  كام 

والجمعيات  املدارس،  التعليمية،  اإلدارات  مستهدًفا  والجيزة؛ 

املختلفة، وتم اإلتفاق عىل انطالق القوافل )بورسعيد، الفرافرة، 

بورسعيد، دمياط، البحرية، األسكندرية(.

الطفل ما يقرُب من 1800  لثقافة  القومي  ليصبح حصاد املركز 

من  يقرُب  ما  مستهدًفا  2019؛  عام  خالل  وفني  ثقايف  نشاط 

105000 طفل يف ربوع مرص املختلفة.

سمية أحمد
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 12 الدورة  عىل  عامن  األردنية  بالعاصمة  الستار  أسدل 

املليك  الثقايف  باملركز  الخميس  اختتم  الذي  العريب   للمهرجان 

الثاين  الله  عبد  امللك  رعاية  تحت  الهاشمية  األردنية  باململكة 

الثقافة  وزارة  للمرسح، مبشاركة  العربية  الهيئة  نظمته  والذي 

األردنية و نقابة الفنانني األردنيني، بحضور نخبة من املرسحيني 

الدباس  أمل  األردنية  الفنانة  الحفل  قدم  والعرب،  األردنيني 

والفنان محمد واصف .

وعرب عرض سيناميئ استعرض املنظمون فعاليات الدورة ليعلن 

التأليف  مسابقة  تحكيم  لجنة  صعود   عن  الحفل  مقدما 

والتي  األردنية  باململكة  املليك  الثقايف  املركز  منصة  لألطفال 

الجزائر   – مباريك  كنزة  تونس،   – عامر  بن  زهرية  من  تكونت 

الحضور،  عليه  تعذر  الذي  فلسطني  من  خامش  وخالد   ،

الفنان بدر محارب من  وقامتا بتسليم الجوائز للفائزين وقام 

املؤلف  غىل  ذهبت  والتي  األوىل  الجائزة  بتسليم  الكويت 

محمود عقاب من مرص، ثم صعد الفنان سعيد سامل من دولة 

الثاين، والتي ذهبت إىل  املركز  العربية ليسلم جائزة  اإلمارات 

العراقيني  الفنانني  نقيب  وسلم  العراق،   – فائز  يارس  الكاتب 

الفنان جائزة املركز الثالث بدال من الفنان املوريتاين أحمد ولد 

حبيبي للكاتبة الجزائرية حنان مهدي.

بالشكر  التحكيم  لجنة  بيان  واستهلت  املرسحية  العروض 

سنويا  محجا  املهرجان  جعلت  والتي  للمرسح  العربية  للهيئة 

وتظهر  الحال  واقع  عىل  لتؤرش  العرب،  للمرسحيني  خاصة 

إشارات املستقبل وتفتح األبواب عىل مرصاعيها ملرسح جديد 

االستقاللية  اللجنة  ملنح  اللجنة  تثمني  إىل  واشارت  ومتجدد، 

من  بحروف  سطر  بأنه  األردين  التنظيم  ووصفت  الكاملة، 

ذهب سجال مرشفا لكل فعاليات املهرجان.

أيام  عىل  جاملهم  سكر  رشوا  املرسحيون  بأن  واختتمت 

املهرجان السبعة مرددين مقولة ونوس  “محكومون باألمل “، 

ومقولة القاسمي “ نحن كبرش زائلون ويبقى املرسح ما بقيت 

الحياة “

العربية  للهيئة  العام  األمني  صعود  املرسح  خشبة  وشهدت 

كرم  الذي  الخطيب  األردنيني حسني  الفنانني  ونقيب  للمرسح 

الله،  الكاتب إسامعيل عبد  العربية للمرسح ممثلة يف  الهيئة 

وتكريم الهيئة العربية للمرسح لوزارة الثقافة األردنية ممثلة 

يف وزيرها د. باسم الطوييس. كام كرمت الهيئة نقابة الفنانني 

األردنيني الرشيك الثاين يف تنظيم الدورة 12 للمهرجان.

بالدورة  املشاركني  املبدعني  العربية للمرسح  الهيئة  ثم كرمت 

بيضاء  سامء  عرض  بوزيد،  شوقي  الفنان  رهني  عرض  عن   12

املرسحية  النصوص  تأليف  مسابقة  تحكيم  لجنة  وسلمت 

 – بهجاجي  محمد  الفنان  من  تشكلت  والتي  جوائزها  للكبار 

الفنان  العراق  ومن  األردن،   – الجمزاوي  نهلة  ود.  املغرب، 

الله  عبد  الفنان  األول  املركز  جائزة  وسلم  وزيري،  هوشنك 

من مملكة البحري وذهبت الجائزة األوىل طه زعلول – مرص، 

األردن،   – الرفاعي  خري  محمد  د.  الثاين  املركز  جائزة  وسلم 

جائزة  وسلم  سمري،  أحمد  املرصي  للكاتب  الجائزة  وذهبت 

املركز الثالث الفنان عامد الشنفري من عامن وذهبت الجائزة 

للكاتب املرصي عبد النبي عبادي.

والتي  جوائزها  العلمي  البحث  مسابقة  لجنة  أعلنت  ثم 

 – عبازة  محمد  د.  العراق،   – رشيد  وسف  د.  من  تشكلت 

األوىل  الجائزة  وسلم  األردن،   – العالن  مروان  د.  تونس، 

الباحث  إىل  األوىل  الجائزة  وذهبت  العريفي  خليفة  الفنان 

الحسني أوعسريي – املغرب، وسلم جائزة املركز الثاين د. جان 

البشري  ميسون  الباحثة  الثانية  بالجائزة  وفازت  لبنان،   – داود 

البدري  أحمد  الفنان  الثالث  املركز  جائزة  وسلم  السودان،   –

التقطت  ثم  مرص،   – عرفه  منى  الباحثة  إىل  ذهبت  والتي 

صورة جامعية تذكارية للفائزين ولجنة التحكيم .

تحكيم  للجنة  ختامي  بيان  بعمل  سامل  شذى  د.  وقامت 

العلمي للكبار والصغار والبحث  التأليف  5 جوائز في  مصر تحصد 

.. القاسمي  سلطان  الشيخ  لجائزة   »12« النسخة  ختام  في 
متكامل  عرض  أفضل  إس«  بي  »جي   
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يحياوي  محمد  الدرع  وتسلم  إس  يب  جي  الجزائري  املرسحي 

تذكارية  صورة  املبدعون  والتقط  بالجزائر،  الوطني  املرسح 

للعروض املشاركة.

الندوات  ضمن  الفاعلة  األردنية  للفرق  خاص  تكريم  وتم 

عن  سالمة  أمين  الفنان  الدرع  وتسلم  العلمية  واملسائالت 

وتسلم  الرحالة  مرسح  و  الكريم،   درع  الفوانيس  فرقة 

دبابنة  اريج  الفنانة  وتسلمت  حرب،  حكيم  املخرج  التكريم 

زيد  الفنان  وتسلم  الحر،  املرسح  فرقة  عن  التكريم  دره 

خليل مصطفى درع التكريم عن فرقة ع الخشب، وعن فرقة 

القصص، وعن فرقة  الدرع د. مجد  الحديث تسلمت  املرسح 

طقوس تسلم الدرع محمود الجراح، وعن فرقة الزرقاء تسلم 

الدرع الفنان خالد املسلامين.

والمراكز  المسارح  تكريم 
يف  ساهمت  التي  الفاعلة  والهيئات  الجهات  تكريم  تم  كام 

الفنان  وتسلمه  الثقافة  لقرص  درع  بينها  ومن  الورة  نجاح 

املراشده،  محمد  الدرع  وتسلم  املليك  املركز  زيد،  ابو  زياد 

مرسح  جابر،  حياة  الفنانة  الدرع  وتسلمت  الشم  مرسح 

الله  عبد  امللك  مركز  خليفات،  أمين  الدرع  وتسلم  الحسني 

الصبخة  عرض  وعن  تونس،   – داغستي  وليد  الدرع  وتسلم 

 – بدر  ميسم  الفنان  الدرع  تسلم  العريب  الخليج  ملرسح 

للجمهورية  كيميا  املرسحي  العرض  درع  وتسلم  الكويت، 

السورية الفنان سليم عجاج، وتسلم الفنان امين النخييل درع 

املرسح  لفرقة  النمس  عرض  وعن   ، خرافة  التونيس  العرض 

املفتوح وتسلم الدرع الفنان أمني ناسور، وتسلم عامد جلول 

للمرسح  حكايات  ثالث  السوري  العرض  عن  املشاركة  درع 

الهناجر  مركز  مدير  دسوقي  محمد  الفنان  وتسلم  القومي، 

للفنون درع املشاركة لعرض أيام صفراء - مرص، وتسلم الفنان 

املرسحي  للعرض  تكريم  درع  اإلمارات،   – العامري  محمد 

من  البلويش  عىل  وتسلم  الوطني،  الشارقة  ملرسح  مجاريح 

الكويت درع مشاركة للعرض املرسحي عىل قيد الحلم ملرسح 

الشباب، وتسلم الفنان رضا جعفري من املغرب درع مشاركة 

العرض املرسحي قاعة االنتظار واحد لفرقة شارع الفن ،  ومن 

الجنة  عرض  مشاركة  درع  البشتاوي  يحيى  د.  تسلم  األردن 

تفتح أبوابها متأخرة – األردن، وتسلم الفنان محمد الحر درع 

املغرب، وتسلم د  أكون–  املشاركة لعرض سامء أخرى ملرسح 

والعرض  بحر ورمال،  األردين  العرض  قبيالت درع  السالم  عبد 

اربد  مركز  وعن  القضاء،  يوسف  الدرع  وتسلم  بالزرقاء  الثاين 

الكربى  عامن  وأمانة  الخوالدي،  عاقل  الدرع  تسلم  الثقايف 

الدرع  وتسلم  األردين  التليفزيون  التل،  شيام  الردع  وتسلمت 

الدرع  وتسلم  والفنون  للثقافة  الوطني  املركز  عربيات،  رائد 

الخاليله،  بسام  الدرع  وتسلم  الشباب  وزارة  النوافله،  مهند 

إدارة  الخشامن،  الدرع هالة  السياحة وتسلمت  هيئة تنشيط 

الجامرك وتسلم الدرع اللواء دكتور عبد الجليل الرحامنة . 

الذي  للمنصة  املغربية  اململكة  سفري  النارصي  خالد  صعود 

تسلم ايقونة الدورة “13” املزمع اقامتها باململكة املغربية .

جالل  خالد  املخرج  املنصة  عىل  التحكيم  لجنة  صعدت  ثم 

رئيسا – مرص، د. شذى سامل - العراق، د.لينا خوري – لبنان، 

فلسطني،   – زاهده  إيهاب  الفنان  السودان،   – عادل حريب  د. 

البلويش،  عيل  املتحدة   العربية  اإلمارات  دولة  سفري  وصعد 

وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، 

الشيخ  بجائزة  الفائز  العرض  عن  جالل  خالد  املخرج  وأعلن 

سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل عريب متكامل بالدورة 

12 لعام 2019، وذهبت الجائزة للعرض الجزائري جي يب إس 

الجزائري  الوطني  املرسح  انتاج  من  متكامل  عرض  كأفضل 

وإخراج محمد رششال.

عريب  ضيف   400 بحضور  املهرجان  من   12 الدورة  حظت 

و150 فنان اردين وخمسون ضيف تحملوا تكاليف مشاركتهم، 

عىل  تنافست  و9  األول  املسار  ضمن   5 مرسحي  عرض  و15 

لعام  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  جائزة سمو 

باملسارح  العروض  تابعوا  متفرج  ألف   20 وحوايل   2019

التواصل، 12  و250 الف مشاهد تابعوا الفعاليات عرب مواقع 

جلسة علمية و9 ندوات نقدية تطبيقية 24 مؤمتر صحفي و4 

بإربد  بإرشاف قامات عربية وورشة ملدة 6  مسائالت علمية 

االردين  املرسح  من  مكرمني   10 بالزرقاء،  الدمى  ملرسح  أيام 

و 9 فضاءات احتضنت الفعاليات، 162 من الجنود املجهولني 

نظموا املهرجان، 35 إعالمي من مختلف أرجاء الوطن العريب، 

املرسح  حول  جديدة  إصدارات   3 املهرجان  لنرشة  أعداد   8

األردين.

أحمد زيدان
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األعىل  باملجلس  للطفل  القومي  املركز  أقامها  ثانية  جلسة 

ورؤى  األراجوز  )فن  عنوان  حملت  املايض  األسبوع  للثقافة، 

فن  حول  رؤاهم  األراجوز  فنانو  فيها  استكمل  مستقبلية( 

مستجدات  ملواجهة  مستقبال  تطويره  وكيفية  األراجوز،  

العرص، و ما ميكن أن يقدمه لجمهوره ، وما ميكن أن يقدمه  

فنانوه  ورأى  األرجوز  لفن  الطفل  لثقافة  القومي  املركز 

عنها  أعلن   التي   “ األرجوز  فن  لتدريب  “مدرسة  إنشاء  يف 

التمثيلية  املهن  نقابة  تهتم  ال  ملاذا  و  للطفل،  القومي  املركز 

.. هذا كله  طرحه يف مقدمة  الفن، و ال تعرتف بفنانيه  بهذا 

الجلسة محمد عبد الحافظ ناصف رئيس املركز القومي لثقافة 

الطفل، موضوعا للجلسة.

وآمال  أمنيات   
قال الباحث أحمد عبد العليم : إننا بالفعل نحتاج إىل البحث 

يف مستقبل فن األرجوز، وطرق وأساليب تطويره ، وعلينا أن 

األراجوز  يف اآلونة  األخرية  نرسم خطوات يف ذلك، فقد فن 

حضوره لدى جمهور الشارع. واقرتح تدريب فناين أراجوز من 

الشباب ، والبحث عنهم  يف املحافظات البعيدة واملختلفة.

وقال الكاتب “السيد فهيم”  هناك رضورة  للبعد عن املركزية 

ىف  تساعد  أن  عىل   ، األراجوز،  لفن  تدريبية  ورش  وإنشاء   ،

هذا بيوت وقصور الثقافة ، وخاصة تلك القصور املوجودة يف 

مادية  بقيمة  بها  عرض  ليايل  بتقديم  تقوم  وأن  نائية؛  منطق 

صغرية مثل باقى العروض املرسحية.  

رابطة  بإنشاء  السميع  عبد  حامد  محمد  الشاعر  وطالب   

لفناين والعبي األراجوز القدماء و الجدد ، تساعد عىل سهولة 

التمثيلية  املهن  نقابة  ترفض  حيث  البعض،  بعضهم  تواصل  

الكثري من فناين األرجوز،  لذلك فالكم األكرب منهم  غري  قيد 

نقابني. ومتنى أن تضم نقابة املهن تلقائياً كل فرقة قومية لفن 

األرجوز.

عىل  ورش  إقامة  نحاول  الرشوق   مدينة  يف  ونحن   : أضاف 

باألمانة  التحدث  وكيفية  األراجوز  عروس  تصنيع  كيفية 

إنتاج  ، ونتمنى أن نستطيع  سيضامن  ما يقرب من 15 شابا 

عرض .

العبي   تدريب  رضورة   عىل  مايض  عادل  الفنان  شدد  فيام 

األراجوز عىل استخدام األمانة، يف ورش مخصصة،  حتى تكون 

مخارج ألفاظهم صحيحة .

الذي  األراجوز  أغنية  بتسجيل   مدىن”   “برشى  طالبت  بينام 

املدارس  عىل  وتوزيعها   C.D عىل  زيدان  أحمد  الشاعر  آلفها 

ومتنت   شوارع مرص  انترشت ىف  التي  الهابطة  األغاين  ملواجهة 

وزارة  مع  بروتوكوالت  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  يعقد  أن 

عروض  إلقامة  والرياضة  الشباب  ووزارة  والتعليم  الرتبية 

األجيال  عقول  تنوير  عىل  يساعد  مبا  مسارحهم  عىل  أراجوز 

بحيث  املناهج،  مرسحة  يف  األراجوز  تقديم  ،وأيضاً  القامة 

يستطيع الطفل حفظ املناهج بشكل ترفيهي جميل .

األرجوز يف  قال “ناصف عزمي “مخرج ومصنع عرائس  بينام 

يكون  حتى  األراجوز  فنان  عىل  إن   : املرسحية  الكوشة  فرقة 

األسئلة منها: كيف  أن يجيب عىل عدد من  شامال و محرتفا، 

وكيف  بحرفية؟  عرضه  أداء  من  متمكنا  األرجوز  فنان  يصبح 

العروسة  تصميم  يستطيع  هل  و  األمانة؟  استخدام  يستطيع 

فن  ورش  مدريب  عىل  أضاف:  ؟  العرض  سيناريو  وكتابة 

األراجوز العمل عىل ذلك .

شيامء سعيد      

مستقبلية.. ورؤى  األراجوز  فن 
للثقافة   باألعلى  الطفل  لثقافة  الثانية  الجلسة  موضوع 
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الفنية الحركة  الموهبة وتطوير  لحفظ  أساسي  األكاديمية شرط  الدراسة 

تكفي ال  وحدها  الموهبة  باإلجماع: 
بالدراسة  مواهبكم  صقل  على  والحل:استعينوا 

وسياسية  واجتماعية  ثقافية  خلفية  الــدارس  تمنح   فالدراسة  ثمارها،  تؤتي  حىت  الصنعة،  تصقلها  أن  من  البد  موهبة  الفن 
من  عليه  نتعرف  سوف  وما  والدارسون،  الفنانون  عليه  اجتمع  ما  هذا  موهبته.  وتصقل  مهاراته  من  يطور  تجعله  وغريها، 
والموهوب  األكاديمي  بني  الفرق  على  منهم  التعرف  نحاول  كما  الموضوع،   حول  االستطالع  هذا  في  منهم  عدد  آراء  خالل 

دراسة. دون  فقط 
 منار سعد
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حازم شبل

موهبة  الفن  ان  الديكور  مهندس  شبل  حازم  يرى  البداية  يف 

الفنان  تسند  ان  تستطيع  ال  مبفردها  املوهبة  أن  و  وصنعة، 

يوجد  ال  انه  كام  والتطور.  التجدد  إيل  دامئــا  يحتاج  الــذي 

التي  والخربات  املعارف  كل  للفنان  تعطي  العامل  يف  أكادميية 

وعيل  املفاتيح  تعطي  إنها  الدراسة  أهمية  ولكن  يحتاجها، 

أهمية  تكمن  كام  شبل:  أضاف  ويطور.  يكمل  ان  الــدارس 

ميتلكون  الذين  األساتذة  من  االستفادة  يف  أيضا  الدراسة 

وتاريخية،  ودينية  وأدبية  وفنية  فلسفية  املختلفة،  الخربات 

بني  شبل  ويقارن   الــدارس..  منه  يستفيد  ثراء  يعطى  وهذا 

الفنون  أكادميية  ان  قائال:  الخارج  يف  والدراسة  هنا  الدراسة 

الثقافة  من  كبري  قدر  عيل  أساتذة  لديها  عصورها  كل  يف 

العملية  املساحات  ينقص  ولكن  أقسامها  معظم  يف  والريادة 

التي تعطيها للطالب. فهي مساحات ضيقة جدا وبالتايل يلجأ 

فرص  لهم  تعطى  التي  الفنية  املعامل  أو  الورش  إيل  الشباب 

اكرب للعمل ، وهذا ما تتيحه األكادمييات بالخارج : توفري فرص 

هنا  األكادميية  أن  كام   ، الفروع  مختلف  يف  للخريجني  العمل 

جدا  قايس  منهج  وهو  الطالب  تقييم  يف  الرويس  املنهج  تتبع 

أسباب  عن  وبالسؤال   . الخارج  يف  األكادمييات  يف  كثريا  تطور 

قائال: موضوع  األكادمييني رد  األول  من  الصف  نجوم  اختفاء 

الدراسة،  وليس  السوق  آلليات  خاضع  األول  الصف  نجوم 

الدراسة  الكاريزما..  أو  القبول  باإلضافة إيل معايري أخري مثل 

األكادميية تستطيع ان تجعل من الفنان متذوقا ميتلك الخربات 

من  هو  الجيد  والناقد   ، ووعيه  مداركه  تشكل  التي  املكثفة 

املوهوب  الفنان  و  والضعيف،  الجيد  بني  يفرق  ان  يستطيع 

مبرسحية  مثال  شبل  ورضب    .. غريه  من  والدراسة  الخربة  ذو 

لوال  أنه  إىل  مشريا   ، لها  الديكور  بعمل  قام  التي  “املتفائل” 

لدراسة ملا استطاع ان يقوم بدراسة املساحات الفارغة لخشبة 

ان  املمكن  من  بقوله:   وختم  فعل،  كام  واستغاللها  املرسح 

يخلق الفنان املوهوب ديكورا رائعا ولكن الدراسة تجعل منه 

مبتكرا متجددا وبالتايل متفردا .

بينام تحدث الكاتب والناقد املرسحي الشاب إبراهيم محسن 

تعليم  كيفية  املوهبة  ميتلك  الذى  الفنان  تعلم  الدراسة  قائال: 

اعرف معني  إنني مل  البحث، مبعني  كيفية  و  نفسه  تطوير  و 

وتعلمت  األكادميية   الدراسة  خالل  من  إال  العلمي  البحث 

، وهذه  والبحث عنها وتحليلها  املعلومة  الحصول عيل  كيفية 

بدراسة  نقوم  أيضا  األكادميية   خالل  من   . النقاط  أهم  هي 

الرتتيب  بهذا  عليه  الحصول  ميكننا   ال  ما  ..وهو  الفن  تاريخ 

وهذا العمق إال من خالل الدراسة األكادميية.

و عن الفروق بني الفنان الذي ميتلك املوهبة و يحاول تثقيف 

الفنان األكادميي من حيث املعرفة رد قائال :غالبا  نفسه وبني 

منظورهم  خالل  من  ــردي  وف ذايت  بشكل  يعملون  الهواة 

وإحساسهم ورؤيتهم  بشكل مستقل،  اما الدراسة األكادميية 

العملية  ومامرسة  جامعي  بشكل  التعلم  كيفية  فتعلم 

العملية  و  التعاون،  عليه  يغلب  بشكل  الدرامية  أو  املرسحية 

هناك  تكون  ومثلام  الجامعي،   العمل  إيل  تحتاج  املرسحية 

بصمة ذاتية للفنان أيضا هناك التعاون وتأثري الفنان يف الفنان 

، تلك النقطة ال يستطيع الفنان الهاوي الوصول إليها. 

الرشط  هي  املوهبة  القوشتي:  محمد  والناقد  الكاتب  وقال 

يبقى  .ولكن  الفنية  املجاالت  كافة  يف  فنان  اي  لتميز  األول 

كان  أيا  الفنان  ان  أم  تكفي  وحدها  املوهبة  السؤال..هل 

مجاله يحتاج للدراسة األكادميية لصقل موهبته؟ أجاب: ولعل 

خاصة  الفرجة  ..فنون  املرصي  الفن  تاريخ  عل  رسيعة  نظرة 

إيجاد  عيل  تساعدنا  تليفزيونية  ودرامــا  وسينام  مرسح  من 

ومع  العرشين  القرن  بداية  فمع   . السؤال  لهذا  شافية  إجابة 

االبتكار والتجديد  بال دراسة ال يستطيع  الفنان 

القواعد  لمعرفة  الطريق  الفنون تمهد  دراسة 

والتطور وبال عمق

الموهبة وتفعيل 

الوقت مواهب وعبقريات أهدرت وغابت يف غياهب النسيان 

الن أصحابها مل يهتموا بالدراسة التي تصقل مواهبهم. 

أخصايئ  منجود  الرشيف  الدكتور  الطرح  هذا  مع  ويتفق 

الثقافية  الخان  مؤسسة  ورئيس  الفنون  بأكادميية  البحوث 

واآلداب..هـــل  الفنون  تعلم  ميكن  :هل  أوال  تساءل  الــذي 

تكفي املوهبة لإلنجاز اإلبداعي؟ وأجاب : هناك وجهتي نظر 

لإلجابة عيل هذا السؤال، احداهام يرفض وبشدة تعلم الفنون 

من  .وكم  كافية  املوهبة  بأن  ذلك  معلال  األكادميية  والدراسة 

املبدعني الناجحني اللذين مل يتعلموا يف األكادمييات املتخصصة 

ونبغوا. وعل الجانب اآلخر نجد من يؤمن ان املوهبة ليست 

واملعرفة  الخربة  لصقل  مهمة  الدراسة  وان  وحدها  كافية 

وأنا  واألدب.أضــاف:  الفن  عنهام  يستغني  ال  عنرصان  وهام 

أرى ان الدراسة األكادميية مهمة  لعدة أسباب، أوال :املوهبة 

ملكات  لديه  ان  مبدع  أي  بها  يعرف  التي  البداية  نقطة  هي 

األسايس  املوهبة  دور  هو  هذا  ولعل  لغريه،  ليست  وقدرات 

يف العملية اإلبداعية :التنبيه، ان جاز لنا القول . ولوال الخربة 

الفنان. نرى بدايات كل فنان يف مجاله سنجده بعد  ملا تقدم 

ما  بقدر  آخر،  شخصا  موهبته  عىل  والكد  العمل  من  سنوات 

لدى  تخلق  األكادميية  الدراسة  ثانيا:  مجاله.  يف  وتعمق  درس 

لتاريخ  دراسته  خالل  من  الرؤية  هذه  تأيت  و  رؤية  الفنان 

الرؤي  تبني  كانت  كيف  ليعرف  مسارها  وتدقيق  الفنون 

بال  الفنان  ثالثا:   . أعامله  يف  غرسها  مبدعها  يستطيع  وكيف 

والتطور  والتجديد  االبتكار  بال عمق، ال يستطيع  فنان  دراسة 

لتلقى  يسعى  الذي  الجمهور  يشبع  ما  أعامله  تحمل  ال  .كام 

األهمية  تلك  كل  ومع   : تابع  متفرد.  هو  وما  جديد  هو  ما 

فإن املنظومة التعليمية الخاصة بالفنون واآلداب أصابها خلل 

لإلبداع،  كافية  مساحة  هناك  .فليس   .. النمطية  و  الرتابة   ،

هناك آفة أخري ال  ميكن إنكارها وهي الوساطة أو املحسوبية 

املوهوبني  غري  من  كثري  نجد  لذلك  بالدراسة،  االلتحاق  يف 

وممثلني  ومخرجني  ..كتاب  املرصيني  املبدعني  من  جيل  والدة 

ان  إال   ، فارقة  مبواهب  متيزوا  املبدعني  هؤالء  كل  ان  نجد   ،

هذه املواهب مل تنضج وتصل ايل مرحلة التوهج وتساعد عيل 

الدراسة  إيل  املبدعني  هؤالء  لجوء  مع  إال  هادرة  فنية  حركة 

األكادميية املتخصصة لصقل مواهبهم، جيل الرواد األوائل من 

مخرجي السينام مثال مل يكتفوا مبا لديهم من مواهب وميول 

أوروبا ويعمل  استيفان روستى مثال كان يتصعلك يف   .. فنية 

راقصا محرتفا و يقرر انه لن يستطيع بلوغ ما يرجوه من متيز 

ونضج فني إال من خالل الدراسة، لذا يرسع بااللتحاق بنفس 

املرصيني وهام رساج  اثنان من زمالئه  به  يدرس  الذي  املعهد 

منري ومحمد كريم ..ورسعان ما يعود هذا الثاليث ملرص ليضعوا 

اللبنة األوىل للسينام املرصية. اما يف املرسح فقد ظلت الفرق 

املرسحية طوال العقود األخرية من القرن التاسع عرش وبداية 

من  واملقتبسة  املرتجمة  النصوص  عىل  تعتمد  العرشين  القرن 

يف  تقليدية  طرق  عىل  معتمدة  وفارص  وفودفيل  تراجيديات 

التمثيل واإلخراج وفنون العرض، ولكن مع ظهور جيل جديد 

من املبدعني الدارسني أمثال ذكر طليامت وفتوح نشاطي ثم 

سعد أردش تبلورت مالمح املرسح املرصي الحديث .

لتطور  ليس  أساسيا  رشطا  تعد  األكادميية  فالدراسة  إذن 

الفنية  الحركة  لتطور  رشطا  ولكنها  فحسب  الفردية  املوهبة 

بصفة عامة .ورمبا تظهر مواهب فارقة تصل لحد العبقرية مل 

تنل حظها من التعليم والدراسة األكادميية مثل سيد درويش 

ان  ميكن  ال  ذلك  مع  ..ولكن  الريحاين  ونجيب  عيد  وعزيز 

املواهب  هذه  اكتسبتها  التي  الرهيبة  الخربات  مقدار  نغفل 

والفرق  والصاالت  املسارح  يف  العمل  من  طويلة  عقود  خالل 

وتوازي  بل  أهمية  تقل  ال  خربات  .وهي  املختلفة  املرسحية 

قد  العملية  والخربة  الدراسة  ان  ..حيث  األكادميية  الدراسة 

يف شخصياتهم  والضعف  القوة  نقاط  اكتشاف  عيل  ساعدتهم 

..بينام نجد يف نفس  ووضعت أقدامهم عيل الطريق الصحيح 

الرشيف منجود
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الدراسة والممارسة والفرجة واالطالع علي 
لإلبداع الخيال أسس مهمة  األخرى و  الثقافات 

13 [ تحقيق]

يلتحقون بها ويستمرون. 

أكادميية  ان  سعد  عصام  الشاب  واملخرج  الناقد  يرى  فيام 

الدور األكرب يف دعم واحتضان املواهب من خالل  لها  الفنون 

منوط  أنه  و   ، الفنية  املجاالت  كافة  يف  املتخصصة  الدراسة 

تنمية  يلعبون دورا هاما يف  الذين  الفنانني  بها إعداد وتأهيل 

العايل للفنون  انا خريج املعهد  املجتمع ثقافيا وفنيا . أضاف: 

بالدراسة  اصقلني  الذي  وهو  والنقد  الدراما  قسم  املرسحية 

عميل  يف  كثريا  ــادين  وأف كناقد  ــداين  وج وشكل  املتخصصة 

قسم  رئيس  نائب  كوين  الصحافة  مستوي  عيل  سواء  االحرتايف 

العديد  له  مرسحي  كمخرج  او  األهــرام  مؤسسة  يف  السينام 

الدولة . وايضا عىل مستوي فرقة  الهامة مبرسح  التجارب  من 

األهرام املرسحية التي قمت بتكوينها 2014 .

االستعراضات  ومصمم  املخرج  عنرت  مناضل  الفنان  يرى  بينام 

التي  الخربات  بسبب  استفادة  األكرث  هو  الدارس  الفنان  ان 

يتلقاها والتي  تساعد يف صقل املوهبة وذلك بدراسته لألجزاء 

ان  بها   ويستطيع   ، سبقوه  من  وتجارب  والتقنيات  النظرية 

يكون لدية تحليل ورؤية أوضح قامئة عيل نظريات ومدارس 

بشكل  العلمي  للبحث  منهجا  لديه  يتشكل  كام  مختلفة، 

علمي ودقيق. أضاف:   و يف الحياة العملية نحتاج أيضا  إيل 

الفنون  درسوا  أناس  من  فكم  األساس،  يف  واملوهبة  الخيال 

تعلموا من  بينام هناك موهوبني  ولكنهم مل ميارسوها إطالقا، 

التجربة العملية،تابع عنرت:  واالحتكاك االحرتايف يصقل الفنان  

الفنان  يكون  ان  رشطا  ،وليس  التعلم  عيل  ويساعد  أيضا 

األكادميي  فقط هو من ميتلك الحلول، املهني أيضا  يستطيع 

يستطيع  و   ، مطلعا  يكون  ان  برشط  ولكن  بنفسه  يتعلم  ان 

غري  كان  إذا  أيضا  واألكادميي    ، املامرسة  مع  نفسه  تثقيف  

مطلع أو مواكب للثقافات املختلفة فسيفقد كثريا ..الن الفن 

يتطور دامئا أرسع من أي وقت مىض .ويرى أخريا ان الدراسة 

الدامئة  والفرجة  املامرسة  إيل  باإلضافة  جدا  هامة  األكادميية 

إىل وعي  يحتاج  الخيال  األخرى،  الن  الثقافات  واالطالع عيل 

يقوم  ان  يستطيع  لن  الخيال  هذا  الفنان  افتقد  واذا  وثقافة 

بإنتاج منتج ثقايف أو أديب. 

أن  يرى  الذي  العيسوي  خالد  واملخرج  املمثل  هذا  مع  يتفق 

والقواعد  األساسيات  معرفة  إيل  الطريق  متهد  الفنون  دراسة 

نظر  ولفت  للتألق  املناسبة  الفرص  له  تتاح  ال  قد  االكادميي 

داخل  التدريس  ايل  الفنان  التجاه  وايضا   . الفنيني  املنتجني  

االكادميية او السفر للخارج . أو  المتهانه  مهنة اخرى بسبب 

الفني  السوق  ان  كام   ، يحتاجه  الذى  للامل  الفن  توفري  عدم 

تستطيع  الفنانني  من  معينة  لنوعية  يحتاج  آلخر  وقت  من 

مواكبة متطلبات السوق. 

كانت  البدء  يف  السيد:  احمد  واملخرج  الفنان  يقول  فيام 

بني  البرش..  بني  التواصل  بخلق  تقوم  التي  هي  املوهبة، 

الفنانني والجمهور ومن ثم قام االنسان بدراسة هذه املوهبة 

الدراسة  اصبحت  ان  ايل  املجتمع  مع  التواصل  يستطيع  ليك 

فانفصلت  للجمهور،   نصل  ليك  للفنون  االسايس  الهدف  هي 

من  اهم  الفنون  تدريس  واصبح   ، املوهبة  عن  الدراسة 

الفنون  دراسة  أضاف:   . الناس  مع  او  املجتمع  مع  التواصل 

مهمة جدا لصقل موهبة ما ،ألنها تجعله قادرا عيل  ان يدير 

وبالتايل   ، الجمهور  مع  يتواصل  ليك  ويوجهها  املوهبة  هذه 

املعاين  اظهار  و  اخرى  شعوب  مع  التواصل  عيل  قدرا  تجعله 

الفن  تطوير  عيل  الدراسة  تعمل  كام  يقدمه،  ما  وراء  من 

نفسه ،فاألكادميية تساعد عىل تطور الفنون وتستطيع تخريج 

يف  التأثري  يستطيعون  موهبتهم  ادارة  عيل  قادرين  موهوبني 

التي  بالرسالة  واعي  يكون  الفنان  ألن   ، املتلقي  او  الجمهور 

املوهبة  فتكون  دراسة  بدون  املوهوب  اما   ، للناس  يقدمها 

رائعا  شيئا  يقدم  ان  املمكن  من  فيصبح   ، فيه  املتحكمة  هي 

 ، يرضهم.  ما  لهم  يقدم  ان  ايضا  وميكن  للمتلقي  ومفيدا 

مع  التواصل  يستطيع  ال  ــة  دراس بــدون  فاملوهوب  كذلك 

الصف االول  اختفاء نجوم  اسباب  اما عن   ، الثقافات االخرى 

دراسة  تواكب  ال  الفنون هنا  دراسة  ان  فقال:  االكادمييني  من 

وبالتايل  العامل  يف  الفنون  بتطور  تتطور  وال  العامل  يف  الفنون 

سبيل  عيل  االكادميية  مبني  او  الكيان  بني  فجوة  هناك  اصبح 

االكادميية  مبني  ان  صحيح  االكادميية.  الدراسة  وبني  املثال 

متطور وعيل احدث الطرز ولكن ال يوجد مادة علمية متطورة 

مع التطور الذى يحدث يف العامل ..كام ان الدراسة االكادميية 

ان  تستطيع  التي  االجنبية  والخربات  الكفاءات  ينقصها  لدينا 

، و  املوجود  التقني  والتطور  العامل  للفنون يف  تجعلنا مواكبني 

تقوم  ال  ملاذا  ولكن   الكوادر  من  ناجحة  مناذج  هناك  محليا 

بالتدريس يف االكادميية؟  مثال االستاذ خالد جالل .. لال يقوم 

تخريج  يستطيع  حتي  االكادميية  من خالل  يفعله  ما  بتطبيق 

املوهوبني؟  من  عدد  ألكرب  اكرث  فرص  واعطاء  اكرث  دفعات 

لدفعات  تخريج   هناك  ويكون  ذيك؟  ارشف  الدكتور  وكذلك 

من  ..البد  ..الخ  الغرباوي  ومازن  كرم  وتامر  السيد  ألحمد 

االكادميية، وهناك  داخل  للتدريس  الناجحة  النامذج  استغالل 

يقومون  ال  ولكن  والثقافة  التطور  من  كبري  قدر  عىل  نقاد 

 . وهكذا  عظام  ممثلني  وكذلك  االكادميية،  داخل  بالتدريس 

الفخراين  ليحي  االكادميية  داخل  كورسات  هناك  اليكون  ملاذا 

خرباتهم  من  استفيد  ,ليك  النبوي  خالد  او  الكدواين  ماجد  او 

وهم جميعا اكادمييني وناجحني عمليا..ملاذا مل يتم استعادتهم 

 . الطالب  ايل  هذه  خرباتهم  ونقل  االكادميية  داخل  للتدريس 

وختم السيد بالقول :امتني ان يكون هناك تغيري يف املستقبل 

التطور  هذا  بدون  ،ألنه  العامل  مستوي  عىل  للتطور  ومواكبة 

ميكن ان تندثر وتختفي بعض الفنون ..

بدون  أنه  .و  الفني،  منتجه  تقديم  يف  الفنان  ينتهجها  التي 

يطبق  الــدارس  الفنان  .ألن  مشوهها  منتجه  يكون  األســاس 

ويبدع  العمل  يف  الفنية  املدرسة  عليها  تستند  التي  القاعدة 

مجال  يف  كان  ســواء  الفني،  الشكل  تقديم  يف  خاللها  من 

اإلضــاءة  أو  املوسيقى  أو  الديكور  أو  اإلخــراج  أو  التمثيل 

يف  فنية  مدرسة  من  أكرث  بني  الجمع  يستطيع  كام   ــخ،  ...ال

املعرتف  الفنية  بالقواعد  مخل  غري  واعي  يشكل  واحد  عمل 

بها. أضاف:  الفنان غري الدارس يقدم عمله الفني بشكل غري 

الفني  املنتج  يخرج  وبالتايل  الفنية  واألسس  بالقواعد  واعي 

للفنون يحتك مبدارس فنية مختلفة  الدارس  تابع:     .. مهلهال 

فيكتسب خربات   ، مختلفة  دول  درسوا يف  أساتذة  من خالل 

فيقدم  موهبة  دون  الدارس  أما   . ومتنوعة  متعددة  وثقافات 

منتجه الفني بشكل آيل يفتقد للحس واإلبداع .عكس الدارس 

وإبداع.يف  وذوق  بحس  الفني  منتجه  يقدم  الذي  املوهوب 

والحس  اإلبداع  فيه  منتجه  الدارس  املوهوب غري  يقدم  حني  

واملعايري  األســس  مع  تتفق  ال  قد  جامليات  يقدم  ولكن 

من  األول  الصف  نجوم  اختفاء  أسباب  عن  و   . الصحيحة 

ان  منها  عديدة  أسباب  إىل  يعود  ذلك   ان   : قال  األكادمييني 

مناضل عنرت خالد العيسوي

احمد السيد
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14 ]حوار
النقابة  مهرجان  في  عرض  وأفضل  اإلخراج  بجائزة  الفائز 

حلمي: محمد 
المرأة لقضايا  انحيازا  وأخرجته  النص  كتبت 

يمتلك  واعد  ومخرج  مؤلف  حلمي  محمد 
لتقديم  دائــمــا  ويــســعــى  مــتــفــردة  مــوهــبــة 
المسرح..  في  ومختلف  جديد  هو  ما  كل 
لـــلـــفـــنـــون  الــــــعــــــالــــــي  الــــمــــعــــهــــد  فـــــــي  تــــــخــــــرج 
عــــام  والـــــنـــــقـــــد  الـــــــدرامـــــــا  قــــســــم  الــــمــــســــرحــــيــــة 
 2003 منذ  بالمسرح  العمل  بــدأ   ،  2014
ثقافة  بقصر  المسرحية  حامد  صالح  بفرقة 
المدرسة  هذه  في  الكثري  وتعلم  الفيوم، 
“توبة  منها  العروض  من  العديد  قدم   ،
كــلــمــات   “  ،  “ الـــثـــلـــج  ،”مــــديــــنــــة   “ إبـــلـــيـــس 
الـــتـــألـــيـــف  جـــــائـــــزة  عــــلــــى  حــــصــــل  مــــعــــى”  بـــــال 
الـــعـــالـــي  بـــالـــمـــعـــهـــد  ــــعــــربــــي  ال بــــالــــمــــهــــرجــــان 
بال  كــلــمــات  نــــص”  عـــن  الــمــســرحــيــة  لــلــفــنــون 
عن  درامــــاتــــورج  أفــضــل  وجـــائـــزة   ،  “ مــعــى 
بعرض  شــارك  كما   ،  “ إبليس  “توبة  نص 
وحصد  إبداع  بمهرجان  معى”  بال  “كلمات 

الجوائز. من  العديد 
حـــيـــاة   “ بـــــعـــــرض  مــــــؤخــــــرا  حــــلــــمــــي  شــــــــــارك 
لــمــهــرجــان  الـــرابـــعـــة  الــــــــدورة  ضـــمـــن  حـــــــواء” 
عـــدة  عـــلـــى  بــــه  وحـــصـــل  الــتــمــثــيــلــيــة  الـــمـــهـــن 
إخراج  وأفضل  عرض  أفضل  منها   ، جوائز 
وإضــاءة  وديــكــور  تأليف  وأفــضــل  مناصفة 
إيناس   ، هانى  هيا  تمثيل  حــواء”  “حياة 
 ، فـــتـــحـــي  أحــــمــــد  وإضــــــــــاءة  ديــــكــــور   ، عــــــزت 
مــخــرج  الـــحـــكـــيـــم،  عـــبـــد  ســـمـــر  مـــخـــرج  مـــســـاعـــد 
تــألــيــف  ديـــــــاب  وعــــــــادل  نـــصـــر  عــــصــــام  مـــنـــفـــذ 

حلمي. محمد  وإخراج 
عــلــى  لــلــتــعــرف  الــــحــــوار  هـــــذا  مـــعـــه  أجـــريـــنـــا   
ومـــــشـــــاركـــــتـــــه   “ حـــــــــــــواء  “حــــــــيــــــــاة  تـــــجـــــربـــــتـــــه 

. التمثيلية  المهن  نقابة  بمهرجان 
حوار : نا رأفت

إخراج مناصفة وجائزة  حصلت على جائزة أفضل 
أنها  خاصة  هذا،  لك  يمثل  فماذا  عرض  أفضل 
أفضل  جائزة  على  حصولك  في  األولى  المرة 

؟ إخراج 
هذه ليست املرة األوىل التي أشارك بها  ىف مهرجان نقابة املهن 

عىل  أحصل  ومل  باملهرجان  املاىض  العام  شاركت  فقد  التمثيلية 

وذلك  العام  هذا  شاركت  املهرجان  ىف  الكبرية  ولثقتى   ، جوائز 

جميعا  لنا  بالنسبة  متثل  التي  وللنقابة  املهرجان  لهذا  لحبي 

“البيت” وعندما حصلت عىل الجائزتني اعتربت ذلك تكرميا من 

بيتنا، والجائزة بالنسبة يل دفعة قوية متنحها النقابة يل.

وما   “ حواء  “حياة  عرض  تجربة  عن  حدثنا   -
؟ النص  هذا  لكتابة  دعاك  الذي 

نص “حياة حواء” كتبته عام 2017 ، وتدور فكرته حول معاناة 

عنف  مشكالت  من  له  تتعرض  وما  الرشقي  املجتمع  يف  املرأة 

كتابة  يف  رشوعي  أسباب  ومن    ، الشائكة  القضايا  من  وغريه 

للخدمة  تأديتي  أثناء  مبفردهام  وابنتى  زوجتي  وجود  النص 

ما  وهو  عليهام،  كثريا  يقلقني  األمر  هذا  وكان  العسكرية، 

، وعقب  الفرتة  القصص يف تلك  العديد من  جعلني أطلع عىل 

وقع  حتى  األفكار  من  العديد  لدى  كان  الخدمة،  من  إنتهاىئ 

العامة  حديث  األمر  وكان  الفتيات،  إلحدى  تحرش  حادث 

بعض  من  األخبار  ببعض  استعنت  أىن  حتى  اإلعالم،  ووسائل 

الحوادث الخاصة بالتحرش وغريها.

عىل  جديدة  قضايا  ليسا  واالضطهاد  املرأة  ضد  العنف  إن 

وقد  املنزل  أو  العمل  يف  سواء  املرأة  لهام  وتتعرض  مجتمعنا، 

قمت بصياغة هذه القضية بشكل درامى

تجربتك  في  واجهتها  اليت  الصعوبات  أبرز  ما   -
؟ شائكة  قضايا  تناقش  أنك  خاصة   ،

متثلت الصعوبات يف كون النص يحوى شخصيتني : فتاة صغرية 

وكانت  واحدة،  شخصية  وهام  عجوز  وسيدة   ، العرشينات  يف 

فنانة  العجوز  السيدة  شخصية  تجسد  أن  أردت  أىن  الصعوبة 

ولكنها  الشخصية   ستجسد  ممثلة  هناك  وكانت  مخرضمة، 

اعتذرت قبل العرض بفرتة قصرية

وهو ما شكل معوقا كبريا وكان التحدي الكبري أن تقدم املمثلة 

يف  لسيدة  عمرية  مرحلة  شابة  ممثلة  وهى  عزت  إيناس 

تقدم  أن  استطاعت  الله  وبفضل  الستينيات  أو  الخمسينيات 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 27 يناير 2020العدد 545 العدد 27648 يناير 2020العدد 648

15 ]حوار]
أعمق عن مشكالت  بشكل  الكتابة  إلى  نحتاج 

المصرية المرأة 
الشخصيتني بتميز شديد.

عرض  خالل  من  بعينها  رؤية  إبراز  أردت  هل   -
؟ حواء”  “حياة 

كام سبق وأرشت: املعاناة الخاصة باملرأة و التى أردت أن ألقى 

تقديم عرض  يقبل عىل  إى مخرج  أن  نعلم  الضوء، وكام  عليها 

مستوى  وعىل  اإلخراجية،  إمكانياته  يظهر  أن  يحب  مرسحي 

الشخصية ىف حالة  الذي يجسد  املمثل  التأليف أحب أن يكون 

استمتاع وشغف مبا يقدمه.

- من وجهة نظرك هل لدينا أزمة في النصوص 
المرأة؟ قضايا  تناقش  الىت 

هناك عروض ناقشت قضايا املرأة بشكل جيد ولكن من يكتبون 

عن قضايا املرأة يلقون الضوء عىل أجزاء بعينها من قضاياها أو 

حياتها وتظل املشكلة األكرب يف تلقى املجتمع لكل ما يطرح عن 

املرأة،

عن  له  نتعرض  مام  أكرب  قضايا  عن  الكتابة  إىل  نحتاج  فالزالنا 

املرأة.

وهل  المخرج..  المؤلف  ظاهرة  فى  مارأيك   -
كتاباته؟ يخرج  عندما  اكرب  نجاحا  المخرج  يحقق 

أدوات  ميتلك  مؤلف  هناك  أن  لفكرة  ويخضع  نسبى  األمر 

الشديد،  لألسف  و  املؤلف  أدوات  ميتلك  مخرج  أو  املخرج، 

بعض املخرجني عندما يقبلون عىل تقديم نص مرسحي يقومون 

من  تخرجت  وعندما   ، آنذاك  جيدا  جامهرييا  مردودا  حقق 

نجاحا  بالبحرين وحقق  الصوراى  به ىف مهرجان  املعهد شاركت 

من  أخرى  ونصوص  أفكار  لدى  أىن  وجدت  ذلك  وبعد  كبريا، 

املمكن االشتغال عليها وتقدميها.

؟ التأليف  أم  اإلخراج  تفضل:  أيهما   -
أنا شغوف بكليهام، ولكن للتأليف مكانه خاصة بالنسبة يل وأنا 

أجتهد دامئا عند الرشوع يف تقديم عمل جديد.

؟ المهرجان  يلعبها  اليت  األدوار  أهم  ما   -
املخرجني  من  العديد  عن  دورات كشف  األربع  املهرجان خالل 

الذين لديهم ثقل كبري ، منهم من نجح ىف الساحة الفنية وأثبت 

واملخرج  والفنان   ، حسان  عمرو  املخرج  ومنهم  كبرية  جدارة 

والفنانة   ، الرافعي  أحمد  واملخرج  والفنان   ، الطمبارى  رامى 

الرابعة  واملخرجة منه بدر تيسري وغريهم وعىل مستوى الدورة 

ومحمد  املواىل  عبد  محمد  منهم  املخرجني  من  عدد  أيضا  متيز 

عبد الوارث

قسم  خريجي  يحقق  هل  نظرك  وجهة  من   -
الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية 

؟ واإلخراج  للتمثيل  يتجهون  عندما  نجاحا 
مل  موهبة  ذو  أشخاص  هناك  يكون  أحيانا  التصنيف،  ضد  أنا 

يتلقوا اى دراسة أكادميية فنية وتكون لديهم املوهبة الفطرية،

الجامعة  وعروض  الجامهريية  الثقافة  عروض  ىف  واضح  واملثال 

وغريها

الهام  من  كممثل  أو  كمخرج  الدراما  تحدثنا عن خريج  وإذا    

التمثيل عىل حد  أو  لديه موهبة يف مامرسة اإلخراج  أن يكون 

سواء، وال يكون مقحام فعىل األمر، وهناك مثال لبعض خريجي 

قسم التمثيل واإلخراج حققوا نجاحا كبريا عىل مستوى التأليف.  

إذن األمر ال يخضع لقواعد بعينها فاملوهبة هى األساس،

الورش  أنجح  من  التمثيلية  املهن  نقابة  ورش  أن  أرى  ولذلك 

ليس  الذين  للموهوبني  األمور  بتنظيم  تقوم  ألنها  التدريبية 

لديهم عضوية يف النقابة حتى ميارسوا ويقدموا أعامال فنية عىل 

الساحة فيتلقون تدريبا جيدا وباحرتافية شديدة، ما يكشف عن 

مواهب حقيقية.

بمسرح  جديدة  مسرحية  لتجربة  بالتحضري  تقوم   -
التجربة؟ هذه  عن  حدثين  الجماهريية  الثقافة 

“أنسوا  نص  عن   “ “هريوسرتات  لعرض  بالتحضري  أقوم 

العرض  تأليف غريغوري غورين، وتدور أحداث  هريوسرتوات” 

شيده  الذي  أرمتيديا  معبد  أحرق  الذي  هريوسرتات  حول  

العامل يف 120 عاما بحثا عن شهرة سعى إليها بحيله الوضيعة،  

وسأقدم التجربة يف قرص ثقافة السادات باملنوفية واملفرتض أن 

تعرض ىف شهر فرباير املقبل.

األكاديمية  الدراسة  تصقل  مدى  اى  إلى 
الفنان؟

الدراسة األكادميية تقوم بتنظيم املعرفة لدى الفنان ففي املعهد 

العديد من  ندرس  والنقد  الدراما  املرسحية قسم  للفنون  العاىل 

وباإلضافة  الكتابة  وتكنيكات  الدراما  تاريخ  ومنها  الهامة  املواد 

مواد  و  املرسحى  النقد  من  مختلفة  مدراس  عىل  التعرف  إىل 

املستويان  عىل  باملعهد  دراستي  من  استفدت  وقد  أخرى، 

العلمي والعمىل.

في  المسرحى  التأليف  حركة  فى  مارأيك   -
الحالية؟ الفرتة 

أربع  بحصول  واضح  واملثال  للغاية  متميزين  مؤلفني  لدينا 

للمرسح  العربية  الهيئة  مبهرجان  جوائز  عىل  مرصيني  مؤلفني 

النصوص  إنتاج  مشكلة  وهى  أخرى  مشكلة  من  نعاىن  ولكننا   ،

التي تحصل عىل جوائز

عدة  يف  يتسبب  قد  ما  وهو  واإلضافة  والحذف  بالتدخل 

مشكالت درامية للعرض ،

الدراما،  حساب  عىل  الخارجية  والصورة  بالشكل  الهتاممهم 

وهو ما يؤدى إىل غياب تفاصيل هامة ىف العمل، وأيضا  عندما 

يتصدى بعض املؤلفني لتقديم تجارب إخراجية قد يتسبب هذا 

ىف تدمري العمل، وهناك مؤلفني يخرجون أعاملهم برباعة شديدة 

ألنهم يشهدون عىل اللحظة األوىل لكتابة النص وحتى خروجه 

عىل خشبة املرسح.

التمثيلية  المهن  نقابة  مهرجان  في  مارأيك   -
تطويره؟ يمكن  وكيف  الرابعة  دورته  في 

يف  وثقتى   ، كبريا  نجاحا  حقق  األوىل  دورته  منذ  املهرجان 

املشاركة  عىل  أقبل  جعلني  الذي  الدافع  هو  وإداراته  املهرجان 

فيها  أشارك  التي  الثانية  املرة  هي  فهذه  الرابعة،  الدروة  يف 

وعروض  ثقل  لديهم  مخرجني  أفرز  املهرجان  أن  والحقيقة   ،

متميزة، فقد شاركت 10 عروض متميزة فنيا وكان  هناك حالة 

دوليا  املهرجان  يصبح  أن هناك رضورة ألن  وأرى  التنوع،   من 

فهو يستطيع املنافسة ىف املحافل الدولية.

مهرجانات  في   “ إبليس  “توبة  بعرض  شاركت   -
سابقة   .. فلماذا لم يحقق النجاح المتوقع له؟

وعندما   ، املعهد  ىف  طالب  وأنا  أحدهام  مرتني  العرض  قدمت 

وقد  املهرجان  هامش  عىل  يقدم  كان  العريب  املهرجان  ىف  قدم 

أحرص  المهرجان وإداراته جعلتين  ثقيت في 
المشاركة فيه على 
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[[ 16رؤى

فرقة  قدمت   2019/2020 املرسحي  املوسم  فعاليات  ضمن 

الحكاية  حكاية   ( املرسحي  العرض  الزقازيق  ثقافة  قرص 

النوعية  التجارب  اطــار  يف  الــدرة  محمد  وإخــراج  تأليف   )

والتجارب النوعية اما تجربة تهدف ايل الخروج من أرس العلبة 

او  املغايرة  الفضاءات  او  املفتوحة  لالماكن  ورونقها  االيطالية 

استثنائية تستخدم  تجربة  وإما  ايل ذلك  ما  و  االثرية  االماكن 

التقليدية  للعروض  املغاير  القالب  او  الغناء  او  منهجا  الحيك 

واالجتامعي  الثقايف  املوروث  مع  االشتباك  تحاول  تجارب  او 

الذي  الحكاية  حكاية  املرسحي  العرض  عيل  ينطبق  ما  وهو 

معارضة  ايل  وتخطي  بل  واالجتامعي  الثقايف  املوروث  جادل 

وخلق  االنتامء  لضحد  محاولة  يف  الساموي  الديني  املوروث 

هوية تتسق مع معتقدات يراها االحق باالتباع ومن ال يتبع 

يبدأ  راوي  امام  اننا  ذلك  الفكري  والجمود  بالتطرف  ينعت 

العرض من أقيص ميني املرسح كفيفا يرتدي ) بدلة ( وميسك 

 ( أمه  الباحث عن  الراوي  انه  ( ويروي حكايته  ربابة   ( بيده 

الشاب   / الراوي  املولد ويستوطن  تاه منها يف  التي   ) والدته 

تعلم  انه  الحكاية  اليسار ويقص  اقيص  الغريب   / الكفيف   /

وأن  واالداب  الفنون  ولقنه  وعلمه  ربــاه  شخص  يد  عيل 

بالرضورة  الــذات  عن  والبحث  ذاته  عن  يبحث  ان  االوان 

- اقرتب  ثانية وبعد حيك طويل نسبيا  بأمه  التقي  ان  ينجيل 

من الرسد - جسد منه ما جسد بحركات تعبريية مقولبة من 

الجوقة / األدوار املساعدة ( والتي اتضح  قبل ) املجموعة / 

القامش  قطع  وبعض  متطابقة  بيضا  ملالبس  جميعا  ارتدائهم 

شخصية  لكل   ) ــخ  ،،،،ال أصفر   ، احمر   ( ــوان  األل املختلفة 

رويدا  الرئيسيىة  الحبكة  تظهر  والتخصيص  التفريق  ملحاولة 

مرص  ان  يؤكد  ان  حاول  املخرج   / املؤلف  ان  ذلك  رويــدا 

فرعونية  فهي  مسيحية  وال  اسالمية  وال  عربية  دولة  ليست 

البد  الفراعنة  دولة  انهيار  بعد  حدث  وما  واملحتدا  االصل 

من  وتتخلص  فرعونية  ألصلها  ثانية  مرص  وتعود  تنجيل  ان 

االحتالل العريب 

وجد  أمه  عن  الغريب   / الكفيف   / الــراوي  رحلة  خضم  يف 

انها كانت يف مكان مقفر  االخري حكايتها  سيدة حكت هي 

وبحثت عن املاء دون جدوي حتي حفرت برئا بجوار انفجرت 

وولدها  هاجر  السيدة  مع  واضح  متاس  يف  كثرية  اعني  منه 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

حكاية الحكاية

جهة اإلنتاج: 

فرقة قرص 

ثقافة الزقازيق 

عام اإلنتاج: 

2020

 تأليف 

وإخراج محمد 

الدرة

الحكاية.. حكاية 
متهاوية  هوية  عن  البحث 

محمد النجار
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[ [[ 17رؤى]

املؤلف  وقرأ   -  ) العرب  ابو  وهو   (  - السالم  عليه  اسامعيل 

حتي  الساموي  للوحي  مغاير  منظور  من  الحكاية  املخرج   /

دون  وتلميحا  رسدي  بشكل  لليهود  التيه  لسنوات  اشار  انه 

رسد  ومع  والشعوذة  بالدجل  اياهم  ناعتا  بالديانة  الترصيح 

السيدة  العجوز عن هذه   / الراوي   / الشاب  ابتعد  االحداث 

ولكنها  امه  انها  اعتقد  اخري  منطقة  يف  اخري  سيدة  ليجد 

حكت عن رجل انجب فتاة دون زوجة ودون ان يعارش امرأة 

التي سقت رجل  فهي  بركات ومعجزات  الفتاة  لهذه  وكانت 

انه  الجميع  اعتقد  الذي  وهو  اغامئته  من  ففاق  بسكر  ماء 

مات وعالجت املريض فكانت هذه الحكاية تعارض واضح مع 

حكاية السيد املسيح عليه السالم وأمه مريم وبشكل مغاير 

وحده  املؤلف   / املخرج  نظر  وجهة  ومن  الساموي  للوحي 

رؤوس  عيل  صلبت  جريانها  قبل  من  املؤلهة  الفتاة  انه  حتي 

االشهاد كاملسيح ودامئا ما كانت طيفها يتجيل يف شكل نوراين 

 / الــراوي   / الشاب  ورفض  املسيحني  كمعتقد  ميالدها  يوم 

الكفيف ان تكون هذه امه حتي مر بسيدة اخري تستقطب 

هذه  ونالت  املتزمة  والتعاليم  الكراهة  فيهم  وتبث  الشباب 

زادت  وان  السابقتني  الحكايتني  منه  نالت  مام  الحكاية 

العنف  عيل  والحث  والتكفري  االرهــاب  جرعة  من  الحكاية 

باملسلمني  الغرب  الصقه   - الفئة  لهذه  الهي  ديني  كمعتقد 

يف واقع األمر واعتنقه صناع العرض -  فضال عن انهم ليسوا 

يف  كام  منها  الشاب  وهرب  العراه  الحفاة  من  مجموعة  اال 

اكدت  التي  الحقيقية  امه  عيل  عرث  حتي  السابقة  الحكاوي 

وان  فكريا  احتالال  اال  ليس  كان  ما  وان  الفراعنة  ابنه  انها 

ما  وترك  الفرعونية  لحضارتهم  انتامئهم  هو  املرصييني  اصل 

اليهودية   ( االخري  الفكرية  الوسائط  عاداها ومعاداتها  وان 

بؤدها  ونادت  املرأة  حق  يف  تجاوزت   ) واالسالم  واملسيحية 

املستعمرين  مثل  مثلها  املرصيني  هوية  طمس  حاولت  وانها 

املسلمني  للعرب  باالضافة  واالتــراك  واالنجليز  الفرنسيني   (

بطبيعة الحال ( وان الشاب حامل الربابة ال يحق له العزف 

عليها او حفظ السري الشعبية التي سكنت الوجدان كالسرية 

الربابة  وان  لها  ينتمي  وال  له  تنتمي  ال  فهي  مثال  الهاللية 

نفسها وترها من شعر الحصان العريب واملرصيني ليسوا عرب 

الفصيح  كالفالح  وكفي  فرعونية  تكون  ان  البد  حكايته  وان 

االصيلة  املرصية  االلة  وهو  الهارب  عيل  تحيك  ان  والبد  مثال 

كل  من  والحافظة  الحكمة  عني  فهي  حورس  بعني  يري  وان 

مكروه وسوء وان افكاره الجديدة  بالرضورة ستستمطرعليه 

اال  ليسوا  بافكاره  يؤمن  ال  من  أن  يعي  أن  وعليه  اللعنات 

أهل الرش 

لكل  حدد  بأن  املؤلف   / املخرج  النظارة  مغازلة  حاول  ان 

سيدة تحاول استقطاب الكفيف / الغريب / الشاب / الراوي 

منطقة شهرية من مناطق مدينة الزقازيق ) االشارة – حسن 

صالح – شارع فاروق – الغشام – وادي النيل .... الخ ( دون 

سبب درامي حقيقي  واعتمد عيل الرسد بشكل كبري فاختل 

ثابت  تشكيل  يف  السينوغرافيا  تنحية  وحاول  العرض  ايقاع 

طوال العرض مرسوم عيل ) بانر ( يف الخلفية مزين بالسلك 

عيل   ) بانوه  و)  الحدود  عيل  الحروب  يف  املستخدم  الشائك 

املشاهد  بعض  تجسيد  وحاول  يساره  عن  وآخر  املرسح  ميني 

باجساد املمثلني اثناء الحيك الفردي من الراوي او االم واتضح 

االسالمية  اللوحات  بني  الكبري  التداخل  السينوغرافيا  من 

والقبطية والفرعونية ويف العمق لوحة لبعض املنازل القدمية 

يف املدينة . 

جاءت االضاءة خافتة يف احيان عدة واستخدمت اجهزة غمر 

بال  عدت  التي  املرسح  فراغ خشبة  مللء  محاولة  يف  االضاءة 

وجود معامري هام لعدم استخدام االمكانات التقنية لخشبة 

االضاءة يف  تركيز  يتم  او تقسيمها  بشكل مغاير ومل  املرسح 

ترتيل  النهاية يف  للراوي ومع  الحيك  بداية  اال مع  بؤر خاصة 

الحكم الفرعونية مع تجميع لوحة مرسوم عليها عني حورس 

وأن   - الطرح  بشجاعة  تتدثر  ذاتية  شخصية  أفكار  لتصدير 

متاهي الطرح مع دعاوي شيفونية - واالستغناء عن جامليات 

الشكل للرتكيز عيل املضمون 
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[ 18رؤى

الشباب عىل مرسح أوبرا )  الذي يقدمه مرسح  البخيل  عرض 

ومازالت  كانت  التي  والقضايا  األسئلة  من  لعديد  يثري  ملك(. 

بل  مــرص،  يف  املــرسح  ــامريس  وم محبي  من  العديد  تشغل 

والدول العربية أيضا.

والحقيقة أن العرض مر بدون مصاعب ومل تكن هناك حاالت 

املخرج  اختيار  إن  . كام  استنكار  أو  تساؤل  أو  ملل  كبرية من 

بعضهم  املثلني  شباب  من  جيدة  مجموعة  هم  الذين  ملمثليه 

ومتتعوا  رمبا.  مرة  ألول  بالقاهرة  املرسح  خشبات  عىل  يقف 

بقدر كبري من قبول وجودة / يكون يف صف املخرج إذا حللنا 

العرض  يخرج  التي  املؤسسة  صف  يف  ويكون   . اختياراته 

تحت الفتتها أال وهي ) مرسح الشباب( فمنح الفرصة لهؤالء 

الشباب هو من صميم فلسفة الفرقة . وقد تم هذا. 

يف  املشاهد  لبعض  حسونة  خالد  املخرج  اختصار  كان  ومبا 

لصغر  سببه  يعود  الشخصيات  بعض  وتحجيم  األصيل  النص 

التفعيل من خالل  إذن فعملية   . مساحة خشبة مرسح ملك 

الحركة املرسحية تكون محدودة طبقا ملساحة الخشبة . وعليه 

والتثري  مركبة.  غري  بسيطة  تكون  حتى  العالقات  تحديد  يتم 

اعتمد  لذا  مساحة.  من  أكرب  قدرا  تستلزم  متعددة  انفعاالت 

بأبسط  النص  تقديم  محاولة  عىل  مجمله  يف  العرض  نص 

والنهايئ عقب  األويل  الرأي  هو  كان هذا  وإذا  ممكنة.  صورة 

مشاهدة العرض . وبعد اسرتجاعه . ولكنه رأيا يف العموم وال 

مينع ان هناك بعضا من تساؤالت تدور حول هذا العرض.

ولكن قبال فإن نص البخيل للكاتب الفرنيس موليري هو أساسا 

خالل  من  الكوميديا  عىل  أساسا  تقوم  التي  العروض  من 

املواقف التي تتم بني أبطالها وشخوصها.

وللتعرف عىل النص يف عجالة فهو يتناول شخصية ذلك الرثي 

نفسه  إنفاقه حتى عىل  املال وعدم  البخيل واملحب الكتنازل 

أمام سعادة  باملال يقف حائال  . ونتيجة بخله وولعه  وأبناءه 

ابنه وابنته يف تزويجهام من الشخصيات التي يرتبطات معها 

بعالقة حب. ويحاول أن أن يزوجهام من اغنياء برصف النظر 

النهاية  يف  ولكن  السن.  ناحية  من  خاصة  التاكفؤ؛  عدم  عن 

للفتاة  الحقيقي  الوالد  يصل  عندما  السعيدة  النهاية  تكون 

ولرثاء   . البخيل  الرثي  أبناء  من  الحب  مرشوع  طرفا  والفتي 

الوالد؛ تكون املشكلة قد حلت.

األب  بني  والعالقة  املتشابكة  العالقات  عن  الحديث  طبعا 

حبيب  جانب  من  خاصة  الشائعة  التنكر  ومحاوالت  واالبن 

يف  لعالقات  ودحول  الخ.   ... أبيه  من  ليقرتض  االبن  أو  االبنة 

بعض األوقات ملناطق شديدة الخطورة تهدد العالقات نفسها 

ألن  عنه.  الحديث  تجنبنا   .. الرتاجيديا  مع  مع  تتامس  وتكاد 

عرض الشباب مل يتطرق لهذا. نتيجة أنه كان هناك تدخل من 

جانب املخرج عىل نص موليري وهذا من حفه كمخرج.

أنا  وبديهي  اإلعداد(.   ( عنوان  تحت  كان  التدخل  ولكن هذا 

نعرف ان كلمة أو وصف)اإلعداد( تكون يف األساس عل تهيئة 

نص من وسيط آلخر.

أما تهيئة نص ما؛ ليك تفدمه فرقا ما؛ يف مكان ما؛ بزمان ما. 

بأن خالد حسونة يعرف هذا  فله وصف آخر. وأنا عىل يقني 

مع  لهذا  دفعه  الذي  ما  هو:  األول  السؤال  فيكون  الوصف. 

القائم  عىل   املردود  وأن  تعاقدي  لسبب  هذا  هل  املعرفة؟ 

باإلعداد أكرب من املردود عىل القائم بعمل )الدراماتورج(؟.

لو كان هذا السبب وأعتقد أنه هو. فيجب تغيري اللوائح إذن.

أقول هذا مع تأكيدي أن أي نص مرسحي يتناوله مخرج مهام 

كان البد أن يقوم املخرج طبقا لرؤيته بالتدخل بشكل مقبول 

التي  املناطق  عىل  والتأكيد  هذه.  الحذف  بعمليات  خاصة 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

البخيل

جهة اإلنتاج: 

فرقة مرسح 

الشباب

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: موليري

إخراج: خالد 

حسونة

الشباب.. »بخيل« 
ملك وأوبرا 

     مجدي الحمزاوي
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[ 19رؤى]
تتطابق مع وجهة نظره.

الفصحى  من  النص  منطوق  بتعديل  حسونة  قــام  ثانيا 

هو  قيامه  نتيجة  بهذا  قام  هل  لنا.  يوضح  مل  ولكن  للعامية. 

لو  نص مرتجم؟.  اعتمد عىل  أم  الفرنسية؟  من  النص  برتجمة 

. وكان من حقه أيضا أن يضع اسمه  كانت األوىل فمن حقه 

كمرتجم. ولو كانت الثانية فلم يذكر لنا اسم املرتجم الذي قام 

)باإلعداد( عنه؟!

ثالثا. من البديهي أنه وقت تهييء النص . كان هناك مرشوعا 

شبه متكامل يف ذهنه ملا سيكون عليه العرض. وبديهي أيضا 

أن  يعلم جيدا  أنه  النهايئ  النص  بتجهيز  يقوم  أنه من  خاصة 

األشعاء واالستعراضات يف أي عرض مرسحي من طبيعتها أن 

تكون جزءا من العرض ولو حذفت فبالتايل يكون هناك خلال 

أن  نيته  يف  مادام  انه  طبيعي  وعليه  للعرض.  العام  النص  يف 

يستعني بشاعر وملحن ومصمم استعراضات . أن يرتك لهم يف 

نص العرض املكان الذي سيكونون به.

لذا جائت   . بهذا  العرض مل يحفل  ان نص  الواضح  ولكن من 

عىل  داخلة  وكلامت  موسيقى  من  تشمله  مبا  االستعراضات 

العرض وليست جزءا به. 

تضف  مل  فهي   . مجردا  قبولها  أو  جودتها  عن  النظر  وبرصف 

هذه  ان  املفرتض  التنفيذ  حتى  العرض.  وقت  من  مزيدا  إال 

تعقيبا من ضمري  وليست  أممنا  لسان من  تأيت عىل  الكلامت 

التي  عام مثال.. ولكن املالحظ أنخ حتى ول كانت املوسيقى 

ليست حية وتأيت عن طريق أجهزة التسجيل أن يقوم املؤدي 

الذي أمامنا بالغناء أو حتى تحريك شفتيه مع وقع الكلامت. 

ولكن هذا مل يحدث إال مع أرشف طلبة فقط . 

عرض  فهو  عاما  حكام  عليه  حكمنا  لو  العرض  أن  قبال  قلت 

 . الرسالة  ال  التسلية  عنرص  املخرج  عليه  كامغلب    . مقبول 

تقوم عىل عكس ماهو   . الراقية  الكوميديا  وتقديم حالة من 

مايرونه  نتيجة  الشباب  بعض  أذهان  يف  املرسح  عن  متواتر 

عىل  وتقترص  مرسحية  عنها  يقال  عروض  من  الشاشات  عىل 

إلقاء النكات من الشخصيات عىل بعضها البعض . دون أدىن 

عندهم  املرسحي  فانص   . ما  رسالة  أو  نص  ملضمون  اعتبار 

 ... والقفشات  التنكيت  من  مساحة  إليجاد  وسيلة  إال  ماهو 

الخ . وهو غرض لو تعلمون عظيم وجيد وأتفق معه متاما

أدمن  من  يتقبل  أال  خافوا  املؤدين  بعض  أن  بدو  فيام  ولكن 

 . بصدده  نحن  الــذي  العمل  الفن؛  من  الــيسء  النوع  هذا 

والخاصة  العامة  جلساتهم  يف  هم  مايرفضونه  وراء  فانجروا 

ملضمون  االنتباه  عدم  وهو  أال   . ايضا  نرفضه  اننا  وطبيعي 

العرض ورسالة املخرج وطبيعة العرض ذاته؛ سعيا وراء انتزاع 

وليست  العمل؛  تلقي  يف  االسرتسال  متنع  الضحكات؛  بعض 

جزءا منه .

العملية  عىل  الغالب  يف  تتم  هذه  الخروج  عملية  وكانت 

ويقدمون  ممثلون  أنهم  يكشفون  أنهم  أي  نفسها.  املرسحية 

من  ال؟.  أم  دوره  يحفظ  من  عىل  النكات  وتكون   . العرض 

ال  باملمثل  خاصة  الشياء  التطرق  ؛  دخوله  مفتاح  يف  أخطأ 

الشخصية.

ويعرفون  الدارسني  من  األغلب  يف  أنهم  مع  جميعا  ونسوا 

جيدا الفارق فيام ذهبوا إليه ؛ واملنهج الذي استخدمه املخرج 

وعنارصه املساعدة من ديكور ومالبس ... الخ. فكشفهم أهم 

ميثلونها.  بل  الشخصيات.  هم  ليسوا  وأنهم  مرسحية  فرقة 

طريق  عن  وماميكن  الحدث  وراء  ملا  ساعون  أأننا  يفرتض 

نعيشها  أن  املمكن  من  لحالة  التوصل  ؛  اإلسقاط  أو  التفكري 

مايعرفونه  لكل  الخ وصوال   .... نفسه  الحدث  ال  ونحن   االن 

وقفنا  لو  ولكن  إليه.  تصبو  وما  األداء  يف  املدرسة  هذه  هم 

ميثلونها.  بل  الشخصيات  ليسوا  أنهم  كشفوا  أنهم  عىل  فقط 

بل   . املالبس  . ومصمم  الديكور ومصممه  أحرجوا  بهذا  فهم 

يكن  مل  ساعتها  ألنه  الطريق.  عن  للنص  واملهيء  واملخرج 

مصمم  سعي  والحتى   . الديكور  يف  الواقعية  هذه  مفروضا 

الفرنيس  املجتمع  مع  متسقة  مالبسه  تكون  أن  وراء  املاليس 

أو  ــارات  اإلش ببعض  اكتفاء  هناك  وكــان  الحدث...  تاريخ 

اإلكسسوارت التي تنبيء عن متثيلنا للشخصية.

لو  ساعتني  من  ألكرث  امتد  الذي  العرض  هذا  أن  النهاية  ويف 

زمن  الخترصنا  أوال   . عليه  دخيل  ماهو  كل  من  التخلص  تم 

وضع  كان  رمبا  بهذا  حسونة  يعلم  كان  لو  رمبا  ألنه  العرض. 

بنص العرض الرسالة االحتامعية . بل لو يكن سيقوم ساعتها 

بأحد  الوثوق  وعدم  الجميع  يف  األب  شك  مشاهد  بحذف 

سبيل  مخبأها)عىل  من  نقوده  رسقة  اكتشاف  عند  خاصة  ؛ 

كانت  /الضحك  السخرية  كبرية من  يستدعي حالة  مبا  املثال( 

ممن  البعض   جذب  محاولة  يف  استنفذ  الذي  بالوقت  أحق 

أدمنوا الفن اليسء
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[ 20نوافذ

العلوم  يف  للتطورات  اإلعالم  وسائل  يف  املتزايدة  التغطية  عيل  بناء   
حول  األخري  العقد  يف  صدرت  التي  الكتب  وعدد  واإلدراكية  العصبية 
يكون  سوف  والعرشين  الحادي  القرن  بأن  نجادل  أن  ميكننا  املوضوع، 
العقد  يف  النبؤة  هذه  تبني  ألوانه  السابق  من  أنه  حني  يف   . املخ  قرن 
األول ملا قد يكون قرنا مليئا بالتحوالت واالضطرابات، فان االكتشافات 
القرن  األخري من  الربع  األعصاب يف  اإلدراكية وعلوم  العلوم  الثورية يف 
والدافع  الشعور  عن  نعرفه  أننا  نعتقد  فيام  نفكر  أن  منا  تتطلب 
مع  تتعامل  العلوم  هذه  وألن   . التفكري  وحتى  والهوية  والسلوك 
من  العديد  عيل  آثار  فهناك  برشا،  نكون  أن  ملعنى  األساسية  الجوانب 
والتمثيل  املرسح،  بينها  ومن  اإلنسانية،  والعلوم  الفنون  يف  املجاالت 
خصوصا . ويأيت ذلك مع تحذير، ألن الكتابات الشائعة عن العلوم ميكن 
قبلنا  أو مشوهة، من  بطريقة مخترصة  بسهولة  عليها  السطو  أو  تبنيها 
تناول  أحاول  املايض  العقد  مدى  عيل  ولكن   . علامء  لسنا  الذين  نحن 
العلم  بها  يساعدنا  أن  ميكن  التي  الكيفية  عيل  يركز  والذي   ، مرشوعي 
وقد   . وحذر  بتواضع  ميثلون،  عندما  املمثلون  يفعله  الذي  ما  نفهم  أن 
وكيف  بالحركة،  وعالقته  الفرد  املمثل  تخيل  مع  اآلن  حتى  تعاملت 
من  لالستفادة  املمثل  قدرة  وإثراء  الضوء  إللقاء  اللغة  استخدام  ميكن 
يف  بدأت  وقد   . عمله  عن  تنفصل  ال  التي  واملكونات  املفتاحني  هذين 
بالتقمص  واللغة  والفعل  التخيل  ربط  كيفية  أفكر يف  أن  األخرية  اآلونة 
الشخصية ويف  املمثل، سواء يف تطوير  واملحاكاة كام يستخدما يف عمل 

املشاركة مع ممثل آخر .
الشخص  بأن  أحادية  رؤية  واإلدراكية  العصبية  العلوم  كل  تتبني   
والعقل والجسم ليسوا منفصلني . وهذه العلوم تتطلب منا باألحرى أن 
الواعي  الجسم  أو   embodied mind املجسد  العقل   “ إطار  يف  نفكر 

conscious body، اعتامدا عيل الصورة املفضلة يف لحظة بعينها . ويف 
إطار التمثيل يف القرنني العرشين والحادي والعرشين، هناك سبب وجيه 
لتبني وجهة نظر أحادية تجاه عملية املمثل . وقد تأثر )ستانسالفسيك(، 
بعلامء   ،)1938  –  1863( الحديثة  التمثيل  ملناهج  الرشعي  األب 
وهي   ( العرشين  القرن  وأوائل  التاسع عرش  القرن  أواخر  يف  االنعكاس 
البدين  التكيف  بني  الروابط  درسوا  الذين  للسلوكيني(  املبكرة  الصيغة 
 THeodule Ribot( واالستجابة الجسامنية – والسيام )تيودول ريبوت
Ivan Pavlov( ) 1849- بافلوف  لـ)ايفان  واملعارص   )) 1839- 1916

 . )Ivan Sechnov( )1829-1905 1916(، تعلام من )ايفان سيشنوف
وعندما تعلق ستانسالفسيك مبهنته كممثل، اتجه ايل العلم، وبدأ يبحث 
وتؤكد   . وعاطفية  واتساقا  قوة  أكرث  املمثل  عمل  لجعل  طريقة  عن 

التطورات يف القرن املايض حسم وفائدة رؤية ستانسالفسيك األحادية .
والضغط: المفاهيمي  المزج   •  

العقل، فان  الجسم أو  التقمص أو  إذا كنا نتكلم عن  النظر عام   بغض 
التخيل – الصورة، التي ميكن أن تتحفز بواسطته أي حواس – هو صميم 
هذه املناقشة . فبقدر ما نتخيل صورة لحدث معني أو نبنيها من أجل 
بعض  ويجادل  التخيل،  هو  الفهم  فان  لها،  االستجابة  كيفية  معرفة 
العلامء اإلدراكيني بأن التخيل هو املحرك الرئيس للمعنى . وبافرتاض أن 
والسيام  بالتخيل،  ترتبط  نقاط  بضعة  أتأمل  أن  أريد  الحالة،  هذه هي 
تشكل  التي  املفاهيم  وهي  والضغط،  املفاهيمي  باملزج  يتعلق  فيام 

مجال اللغويات اإلدراكية بطرق مهمة .
 لقد تطورت نظرية املزج املفاهيمي بواسطة عاملي اللسانيات اإلدراكية 
Mark Turner( ( و)مارك ترينرGilles Fauconnier جيليه فوكونيه(

اللذان توسعا يف نظرية االستعارة ليك يفرتضا أننا عندما نقول شيئا مثل: 
ايل  الواقع منيض  إننا يف  الرصيد، فانك تحفر قربك “،  أنفقت ذلك  إذا   “
ما وراء االستعارة والتناظر ليك منزج مختلف املساحات الذهنية – ويف 
باملوت  الثانية  وترتبط  املايل  اإلنفاق  ترتبط  إحداهام  فان  الحالة،  هذه 
املزيد  عيل  وتضغط  تحتوي  ثالثة  مختلطة  مساحة  إيل  وللوصول   –
يخلق  وهذا  األولية؛  املدخالت  تحتويه  مام  بأكرث  املختلفة  املعلومات 
للشبكة  الدينامية  البنية  ناشئة، حدثا عقليا جديدا ميثل جزءا من  بنية 
) العقلية( بأكملها، والسيام الضغوط واإلسقاطات التي تربط مدخالت 

أداة  هو  واملزج   . الجديدة  املختلطة  باملساحات  العقلية  املساحات 
املختلفة  العقلية  للمساحات  االنتقايئ  اإلسقاط  ويوفر   . بامتياز  ضغط 
 . استثنايئ  بشكل  قوية  مقارنة  عملية  املزيج،  يف  والتكامل  الصلة،  ذات 
- خداع  الغنية  املفاهيمي  التكامل  أشكال  تصف  بوجه خاص  فاملقارنة 
الصور والتخيالت – التي تدعم وعي اإلنسان . ومن املثري لالهتامم، عيل 
الرغم من أن املزج والضغط رضوريان للوعي، فان الكثري منهام يحدث 
لدينا  أن  حقيقة  الواقع عيل  يف  يعتمد  ذلك  كل   . الوعي  مستوى  دون 
عيل  تعتمد  البرش  يؤديها  التي  املذهلة  الفكرية  األعامل  وأن  أجسام، 
)املجسد(،  اإلنساين  املستوى  عيل  املزج  يف  شبكات  ترسيخ  عيل  القدرة 
باستخدام العالقات الحيوية التي توظف يف اإلدراك والفعل . إن تحقيق 
الدافع  الهدف  هو  لإلدارة  قابلة  خربة  امتالك  مبعنى  البرشي،  املجال 
مفهومة،  التجربة  جعل  يف  مهمته  وتتمثل  والضغط،  املزج  يف  املتمثل 
حتمية  ليست  العمليات  وهذه   . ممكن  املؤثر  الفعل  تجعل  بالتايل، 
جديدة  برؤى  السامح  األفضل  ومن  ودينامية،  متدفقة  بل  تركيبية،  وال 
يف  األسايس  الجزء  هو  واملزج   . دورها  هو  الذي  األهداف،  لتوجيه 
تالعب املمثل واملخرج باللغة والتشبيه االندماج يف املادة التي يعملون 
فالعيش   . اإلمكان  بقدر  ومميزة  متاما  محسوسة  طريقة  باعتبارها  فيا 

واللعب يف “ املزيج” هو يف صلب األصالة واإلبداع .
القراءة  إيل  أقرب  والتشبيه  اللغة  الرتكيز عيل  بعض  اعتبار  بينام ميكن   
عيل  للقضاء  كأداة  املفاهيمي،  املزج  تحليل  فان  التقليدية،  الحميمة 
اللعب، يتجاوز هذا، ألنه يتيح تقييام أدق للغة والتشبيه، وبنيات النص 
واالستعارة  والرسد  الذهنية  والصور  الكناية  متتلك  الرؤية  هذه  ويف   .
الصور  بني  البسيطة  الفردية  االرتباطات  أكرب من  قدرة وطاقة  والتناظر 
الخصوصية،  مقابل  العمومية  مشكلة  صياغة  يعيد  املفاهيمي  فاملزج   .
والتشابه مقابل االختالف، عالوة عىل الحاجة إيل كليهام : ما يسمح به 
املزج الحقيقي )ملدخلني( للعقل أن يفعله هو تطبيق مخطط عام فيام 
يعتربون  متى  يتتبع  وأن  بعينهم  وأفراد  ألشياء  املنطقية  الصيغة  وراء 
اللغة  متثل  ال  اإلطار  هذا  ويف   . مختلفني  يعتربون  ومتى  اليشء  نفس 
هو  والتخيل   . املعنى  بناء  عيل  ذلك  من  بدال  تلح  بل  مبارشة،  املعنى 

الفعل اإلبداعي املركزي يف صناعة املعنى .
تأيت  واإلدراك،  اإلحساس  حالة  يف   “  : املزج  من  الهروب  ميكننا  وال   

التمثيل   وفن  اإلدراكي  األعصاب  علم 
والتقمص)1( اإلدراكي  والمزج  التخيل                

تأليف: روندا بلري

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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[ 21نوافذ]]
الواعية يف مجملها من املزج – فنحن نعيش يف املزج، ان جاز  تجربتنا 
التعبري . عالوة عيل ذلك، فمن املرغوب فيه تقليل املدى الذي يعيشه 
من  العديد  تصبح  أن  األسهل  من  أنه  أي  بالكامل،  الشبكة  يف  الوعي 
أكرث  بكفاءة  العمل  من  نتمكن  حتى  تلقائية  والعمليات  االستجابات 
يصبح  الشكل  مادام  الحرف  شكل  منيز  أن  نتعلم  فمثال،   . وتلقائية 
الحرف، بحيث ال ميكننا رؤية الشكل بدون متييز الحرف . ولكن هناك 
املعلومات  لنقل  املزيج  نستخدم  ال  فنحن   . التلقائية  هذه  مع  مخاطر 
فقط أو ليك نخلق معلومات جديدة، ولكن أيضا الستدعاء املشاعر من 
أجل حث الناس عيل العيش يف امتزاج وتحريكهم إيل اتخاذ موقف تجاه 

اآلخرين، ألسباب عكسية أو سلبية أحيانا .
أن   ’ أيضا  بذكاء  ولكن  بوضوح  رمبا  )ترينر(،  و  )فوكونيه(  ويالحظ   
“ رضيبة  مزج  فمثال،   . املتخيل  يف  بشدة  اإلدرايك  بالعمل  يتأثر  الواقع 
املوت” يستدعي مجموعة مختلفة كاملة من الصور والتداعيات، وهي 
الرضيبة   “ تستدعي  مام  أكرث  الجسم،  يف  مختلفة  مشاعر  مجموعة 
الواقع يشريان إيل نفس اليشء . ويربط  العقارية “، رغم أن كليهام يف 
املزج  صورة  نظرية   )Edward Slingerland سلينجرالند  ادوارد   (
)أنطونيو  األعصاب  عامل  وفقا  جسمية  عالمة  بافرتاض  هذه  الجسدي 
جسمية  “عالمة  مصطلح  ويصف   .  )Antonio Damasio داماسيو 
باستجاباتنا  مرتبطة  الجسم  حاالت  تصبح  كيف   ”somatic marker
الواعية للتجارب وتفسريات تلك التجارب . وهذا ميكن أن ينطوي عيل 
إيل  تؤدي  رمبا  منر  رؤية  فمثال،   . معني  الرسور مبوقف  أو  الخوف  ربط 
العصبية  االستجابات  من  أخرى  كاملة  مجموعة  مع  األدرنالني  اندفاع 
خطر  عن  متلقاة  معلومات  أو  سابقة  تجربة  عيل  تقوم  والتي  اآللية، 
النمور والتي ترتبط بأفكار واعية عن الخوف أو االنفعال، أو الدهشة . 
فتصبح هذه العالمات مرجعنا لردود الفعل العاطفية املعتادة يف توجيه 
حاالت  داماسيو”   “ عند  تعني  )والتي  جديدة  مواقف  يف  أفعالنا  ردود 
تقلل  املعتادة  التطورية، فان هذه االستجابات  الناحية  . ومن  الجسم( 
من الخيارات التي التي يتعني علينا القيام بها من اجل الفعل، والسيام 
أجل  من  ورسعة  بكفاءة  االستجابة  لنا  يتيح  مام  األزمات،  لحظات  يف 
زيادة فرصنا يف البقاء والنجاح . وألن )سلينجرالند( يضعها يف إطار، فان 
بالصور  املعياري  العاطفي  التوازن  ربط  عيل  تعمل  الجسمية  العالمات 
بهدف  املفاهيمي  املزج  الصور يف خدمة  استخدام هذه  عندئذ  ؛ ميكن 
إنشاء مطالبات معينة : ميكن تكرار ردود الفعل الداخلية ملجموعة من 
األغراض املتنوعة، مبا يف ذلك االستغالل الواعي للعالمات الجسمية من 
ولحسن  أعاملهم.  جداول  تطوير  أجل  من  املهرة  البالغة  علامء  جانب 
والفكر جوانب من عملية  والشعور  الجسم  الحظ، ميثل  أو سوء  الحظ 
فيام  القوية  البحوث حول عالقتهم  املزيد من  . وهناك  عضوية واحدة 
متاح  وبعضها  واالجتامعية،  السياسية  لألدوار  الناس  باستجابات  يتعلق 
العقل   “  )  Drew Weston درو ويستون ( كتاب  عموما، مبا يف ذلك، 
 The Political Mind األمة تقرير مرص  العواطف يف  دور   : السيايس 
 : The Role of Emotion in ” ” Deciding the Fate of the
 George الكوف  )جورج  اللغوي  العامل  كتاب  و   ،)Nation ” )2007
Lakoff( “ ال تفكر يف الفيل : تعرف عيل قيمك وضع النقاش يف إطار 
 Don’t Think of an Elephant : Know your values and Frame
أفكار  أهم  حول  املعركة   : ؟  من  حرية   “  ،)the Debate“ )2004
 Whose Freedom ? : The Battle over America’s Most أمريكا

. )Important Idea ” )2006
املزج، فقد درس مع  باالستعارة عن  اهتامما  أكرث  كان )الكوف(  بينام   
التصور  طبيعة   )Vittorio Gallese جاليزي  فيتوريو   ( األعصاب  عامل 
ضمن  املفاهيمية  املعرفة  وضع  يتم  أن  واقرتحا  العصبي،  املستوى  عيل 
املضمون  إيل  البنية  يزود  مل   “ النسق  بأن هذا  واحتجا   . الحريك  نظامنا 
إطار  يف  للمفاهيم  السيامنطيقي  املضمون  مييز  أيضا  بل  املفاهيمي، 
التخيل  ألن  وهذا   . العامل  يف  أجسامنا  مع  نوظفها  التي  الطريقة 
يف  تستخدم  الفعل،  عن  بالرتاجع  أو  عصبية،  ركيزة  يستخدمان  والفعل 
ليك  انه  مبعنى   . التخيل  يف  املستخدمة  العصبية  الركيزة  نفس  الفهم 
تخيله،  عيل  قادرين  نكون  أن  فيجب  يشء،  فعل  عيل  قادرين  نكون 
له وجه  .وهذا  قادرين عيل فهمه  نكون  أن  ما، يجب  نفهم يشء  وليك 
والفهم،  التخيل،  بعملية  العصبية  األنساق  نفس  ترتبط   – مادي حاسم 
والفعل . ويف هذا اإلطار، يكون التخيل نوع من املحاكاة ) أو التظاهر( 
نوع  نفس  من  العديد  باستخدام  اإلدراك،  أو  للفعل  ذهنية  محاكاة   –
أن  املرتتبة عيل ذلك  اآلثار  . وأحد  تدرك  أو  تفعل  العصبية كام  الخاليا 
الحيس  املحرك  نسق  مستوى  عيل  يتكامالن  واإلدراك  الفعل  طرائق   “
علينا  يتعني  ال  أخرى،  بعبارة  األعىل،  االرتباط  مناطق  عرب  وليس  نفسه 

0 وعندئذ يتعني علينا غالبا – معالجة اإلدراك بوعي من أجل تحديد 
اإلطالق،  العقالين عيل  التفكري  أو  الفهم  أن يحدث  أجل  . ومن  الفعل 
 – التخيل  أو  التصور   – املحاكاة  من  نوع  هناك  يكون  أن  أوال  يجب 
التي  أننا أجسام  الحركية وتجربتنا يف  الحسية  آلياتنا  الذي يعتمد عيل 
هي يف معظمها غري واعية . وهذا يخلق تحديات معينة للممثل الذي 
يعتمد فنه عيل التفاوض املستمر للوعي، ولعدم وجود مفردات أفضل، 
والغريزي والبديهي . فكيف ميكن للممثل تطبيق العنارص التي ميكنه 

الوصول اليها من هذه املعرفة عن وعي عيل عمله ؟
يفرتض  لوعينا،  متاحة  غري  واالستعارة  املزج  عملية  من  كثري  وألن   

)فوكونيه( و)ترينر( أن :
 رمبا يكون جزءا من القدرة التطورية لهذه اآلليات هو أنها يجب أن 
بوضع  املتعلق  الكواليس  وراء  العمل  مثل  متاما  للوعي،  مرئية  تكون 

بتقديم املرسحية يف أفضل صورة، إن مل يالحظها أحد .
 فحتى بعد التدريب، يبدو أن العقل ال يتمتع اال بقدرات ضعيفة

 ليك ميثل لنفسه بوعي ما يفعله العقل الال واعي بسهولة .
قد يكون هذا بسبب أن عمليات مزج وفك شفرة االستعارات رسيعة 
وغري مرئية، وتحدث برسعة الربق وتتضمن تنشيط االنتشار املضطرب 
التدفق . إىل  الواعي سوف يقطع  يف الجهاز العصبي، كام أن االهتامم 
كيف  أيضا  أدهشني  الكواليس  وراء  ما  اىل  باإلشارة  االستمتاع  جانب 
إليجاد   – األسايس  )ستانسالفسيك(  سعي  مع  الصورة  هذه  تتعارض 
طريقة الستخدام الوسائل الواعية للوصول إيل ال وعي الفنان وتنشيطه 

يف خدمة الدور الذي يلعبه، كام أقر هدفه من التقنية النفسية .
 إثارة الالوعي اإلبداعي وإرشاكه بوسائل غري مبارشة . فليس من قبيل 
 : األسايس  أســس فن معايشتنـا يف  أحد  التعبري عن  يتم  أن  املصادفة 
)ما  للممثل  الواعية  العقلية  املؤثرات  خالل  من  الواعي  دون  اإلبداع 

دون الوعي من خالل الوعي، والالإرادي من خالل الطوعي ( .
إذن السؤال اآلن هو، كيف ميكن أن نستخدم وسائل الوعي املعرب عنها 
بتوافق اآلراء  التي  اإلبداعية،  لتنشيط حياتنا  اإلدراكية  العلوم  بواسطة 
العامة متتلك يف جوهرها أشياء خارج نطاق العقل والتحليل والتسمية 
. ولهذه الفجوة بني العقل واإلبداع والسيولة التي نستطيع من خاللها 

سد تلك الفجوة، جزئيا عيل األقل، عالقة برؤية )فوكونيه( و)ترينر ( :
 نظرا ألن األشكال اللغوية تطالب باملعاين بدال من أن متثلها، فال يتعني 
أن توجد األنساق اللغوية،وال ميكن أن تكون مناظرة يف الواقع لألنساق 
نهايات  وذات  وغنية  واسعة  املفاهيمية  فاألنساق   ...... املفاهيمية 
اللغوية، مهمــا كانت مثرية لإلعجاب، فإنها  مفتوحة، ولكن األنســاق 
انساق  وجود  هو  املشكلة  لهذه  التطوري  والحل   ..... نسبيا  رقيقة 

أشكال تتطلب بــناء املعاين التي تتجاوز أي يشء مثل الشكل نفسه .
يقدم هذا املنظور أيضا للممثل منوذجا لكيفية تحرير نفسه من منظور 
بعض  يف  املقيدة  األمريكية  التمثيل  أساليب  لبعض  النفيس  التحليل 
بدال من  اإلبداعية  االستجابات  تحفيز  كيفية  يدور حول  األحيان، ألنه 

استكشاف ذكريات مكبوتة نفسيا من التاريخ العاطفي للممثل .
 فاملمثلني يجب أن يتخيلوا أنفسهم من جديد، ويخلقون صورا جديدة 
للعالقة بني أجسامهم ومشاعرهم وأفكارهم ؛ يجب أن يجدوا متازجات 
)آمي  تقول  . وكام  يفعلونه  الذي  لفهم ذلك  جديدة وضغوط جديدة 

بعض  ولدينا  مجازيان  والكالم  الفكر  كان  إذا   “  )Amy Cook كوك 
جسمنا،  عن  فكرتنا  كتابة  نعيد  ليك  فقط(  منها  قليل  ولو   ( القدرة 
فيجب أن تعكسها نظرياتنا يف التمثيل ذلك . جزء مام ميكن أن نعزز 
تيارات  عيل  مكثف  بشمل  العمل  هو  التمثيل  لعملية  الفهم  هذا  به 
 ( والدافع  واملنطق  السببية  طغيان  من  أنفسنا  وتحرير  محددة،  صور 
نحو  املمثل  وتوجيه  تخدمنا  ال  عندما   ) النفيس  التحليل  مبعنى  أحيانا 

فهم أن كل لحظة هي شعر – ضغط .
التمثيل  يف  أفكر  جعلتاين  مقولتني  )ترينر(  و   ) فوكونيه   ( أطلق  وقد   
فيها  رأيت  التي  باملواقف  وذكرتاين  الخصوص،  وجه  عيل  واإلبداع 
القدرة   “ أن  األويل هي  املقولة   . رائع  بشكل  يعمالن  واملزج  الضغط 
. ثم  اإلنساين  للفكر  املميزة  السمة  أيضا  املزج هي  املزج وإعادة  عيل 
بشكل  التخيل  من  قوية  كخدعة  املزج  مع  الرتكيب  إعادة  استخدام 
استثنايئ، وعندئذ يكون املزج هو أداة ضغط بامتياز . و يقدم اإلسقاط 
عملية  املزيج  يف  والتكامل  املرتبطة  املساحات  مختلف  من  االنتقايئ 
الكاتبة واملمثلة  أقامته  التي  الورش  . ويف  استثنايئ  ضغط قوية بشكل 
يجلبوا  أن  أحيانا  املشاركني  تسأل   )Deb Margolin مارجولني  ) ديب 
أن  دون  املفضلة،  األغنية  لغناء  جاهزين  يكونوا  وأن  املفضل  الكتاب 
 ( دائرة  يف  املشاركون  يجلس  أن  وبعد   . هذا  يستخدم  كيف  تخربهم 
عادة عيل األرض( تسأل كل شخص أن يقف ويقرأ من كتابهم، عندما 
ويتكرر  الغناء،  ويبدأ  القراءة  ليوقف  منها،  عشوائية  أشارة  أنه  يبدو 
غالبا  وذهابا،  جيئة  واألغنية  الكتاب  بني  التدفق  يتطور  ليك  هذا، 
يف  جديدة  معاين  تخلق  دعابة  روح  أو  قوية  حيوية  أصداء  منه  ينتج 
هذا  تخيل   ( واضح  بشكل  املؤدي  جسم  عقل  وتوقظ  مألوفة  مادة 
مع أعامل مثل “ مكان ما فوق قوس قزح” والفصل األول من رواية 
ورش  يف  وتحامل(.  كربياء   “ و   “ يذهب  أي يشء   “ و  ديك”  مويب   “
ويلامن  ماك   ( املرسحي  الكاتب  يقوم  الدراسية،  والفصول  العمل 
Mac Wellman( بتمرين يكتب فيه كل من أفراد املجموعة سيناريو 
ويتلقى  البعض،  بعضهام  عن  متاما  منفصلني  يكونا  أن  ويجب  وحوار، 
بهدف  آخر  شخص  سيناريو  وحوار  به  الخاص  السيناريو  فرد  كل 
أن  ميكنه  ال  الكاتب  أن  هي  والنتيجة   . قصرية  مرسحية  ايل  تحوليهام 
يظل مرتبطا بطرق التفكري املعتادة فيام يتعلق مبادته، ألنه رمبا ينتهي 
به األمر إيل دمج سيناريو عن مزج إليزابيثي بحوار بني شخصني يقدم 
واملخرجني  واملمثلني   .  ) الفريدو  )فيتوشيني  نوع  من  جيدا  عرضا 
األطر  يبتعدوا عن  أن  منهم  املرسحيات مطلوب  يعرضون هذه  الذين 
يعاد  غالبا مجازات  تعني  أن  )التي ميكن  للحقيقة املرسحية  التقليدية 
مشاهدة  أو  النفسية  للواقعية  النمطية  الصور  أساس  عيل  توحيدها 
)ريتشارد  أعامل  يف  ٌيرى  أن  ميكن  وصفته  وما   . كثريا(  التليفزيون 
)اليفاتور  فرقة  و   ) ووسرت جروب   ( و   ،)Richard Forman فورمان
ريبري سريفس(، بجانب فرق أخرى، من الذين ميزجون األشياء ببعضها 
 – مختلفا  أقوله  ما  يجعل  الذي  ولكن   . جديدة  سيناريوهات  لخلق 
هو  الحداثية  بعد  األدبية  املعارضة  عن   – صياغة  اعادة  األقل  عيل  أو 
السياق – العلوم اإلدراكية من ورائها . هذه الرؤية يف املزج والتجاور 
يقوم   – جديد  إيل يشء  للوصول  فعاليتني  أو  مختلفني  شيئني  جمع   –
يعمل  التي  للطريقة  بيولوجية  نفسية  عصبية  رؤية  عيل  خاص  بوجه 
بها التخيل واللغة والفعل . وميكن أن تطبق يف األداء الذي يرتكز عيل 

نص .
تفريغ   “ االنخراط يف مبدأ  الفنانني  املهم يف بعض مراحل عمل   ومن 
املزج  يندفع  أن  يجب  إذ  متساوية،  األخرى  األمور  أن  : حيث  املزج” 
املزج  أن  مبعنى   . بالكامل  الشبكة  بناء  إعادة  إيل  نفسه  تلقاء  من 
للشبكة  األساسية  املبادئ  بكل  االرتباط  ايل  الفنان  يوجه  أن  يجب 
أننا  الكامنة هي  املشكلة  . ورغم ذلك،  التجسيد  لتنشيط  واستخدامها 
نتعلم ونستوعب املزج بعمق لدرجة أننا ال نستطيع أن نفصل عنارصه 
أو كام يقول   . أن نرى شوكة بدون وظيفتها  إذ ال نستطيع   . املتباينة 
أو  الصعب  فمن  تكامل،  لدينا  يكون  أن  “ مبجرد  )ترينر(  و  )فوكونيه( 
والذهنية  املادية  العوامل  نفرس  فنحن   . منه  الهروب  املستحيل  من 
خالل  من  نحققه  الذي  التكامل  بفضل  فيها  نعيش  التي  واالجتامعية 
البيولوجيا والثقافة . وهذا يقدم أشياء للممثل الذي يجب أن ينغمس 
اإلبداع(  يف  املشاركة  يف  دوره  أو  النص  مثل   ( يؤديه  الذي  العمل  يف 
وبحيوية  تلقائيا  االستجابة  النهاية عيل  قادرا يف  يكون  واع ليك  بشكل 
يستطيع  حتى  املرسحية  يف  املزج  أنواع  بني  املمثل  يفصل  أن  يجب   :
املزيج،  يف  يعيش  وأن  التأسيسية،  أجزاءها  من  اإلمكانات  استخراج 

وتقديم مزيجا جديدا لخدمة التخيل بهدف التجسيد والفعل .
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داخل  املرسح  مفهوم  أن  عىل  التأكيد  اىل  االول  الجزء  يف  انتهينا    

هذا   ، الخلط  من  العديد  اصابه   ، اصطالحيا  التعليمية  املؤسسات 

التعليمية من معوقات  بجانب ما يعانية املرسح داخل املؤسسات 

املؤسسات  يف  املرسح  ملاذا  السؤال  اهمية  اىل  أدى  الذى  األمر   ،

لتوظيف  املناسب  املصطلح  هو  وما  ؟  يعمل  وكيف  ؟  التعليمية 

املرسح داخل  املؤسسات التعليمية ؟

يف  املرسح  لوظيف  التنظري  محاولة  من  الثاين  الجزء  محور  وهذا 

املؤسسات التعليمية ؟

تقديــم
الدور  ذلك  املوافقة عىل  اليوم،  املسلامت  أصبح يف حكم   

التعليمية  املؤسسات  داخل  بفنونه  املرسح  يلعبه  أن  ميكن  الذي 

املختلفة.

نقل  عىل  يعتمد  الذي  اإلنساين  التواصل  أشكال  من  كشكل   : أواًل 

فيام  املتلقي.  إىل  املؤدين  خالل  من  اإلنسانية  والنامذج  الخربات 

يعرف بالعرض املرسحي. 

ثانياً : كفن جامع لكل الفنون يساعد عىل تنمية الكثري من املهارات 

النشاط  مامرسة  خالل  فمن  التالميذ،   / املشاهد  لدى  والقدرات 

املرسحي داخل جامعات أو فرق التمثيل باملدارس، ميكن أن تساهم 

والقدرة  اآلخرين،  مواجهة  عىل  والقدرة  والخطابة  اللغة  تنمية  يف 

من  وبعض  الفن  تعلم حرفيات هذا  بجانب  الجامعي،  العمل  عىل 

تقنياته. والتدريب عىل تنمية التذوق الفني لدى التالميذ.

يف  للمساعدة  إليها  الركون  ميكن  تعليمية  ووسيلة  كوسيط   : ثالثاً 

التعليمية  املفاهيم  أو  الدراسية  املقررات  بعض  وتفسري  تبسيط 

فيام  الفصل،  داخل  به  القيام  وحدة  للمعلم  ميكن  ماال  واستكامل 

يعرف مبرسحة املناهج.

: كوسيط عالجي ميكن االستفادة بتقنياته يف تعديل السلوك  رابعاً 

وعالج بعض االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى التالميذ يف كافة 

املراحل العمرية، سواء من خالل ما يعرف بالسيكودراما أو العالج 

بالدراما. أو من خالل األنشطة الدرامية فيام يعرف بلعب الدور أو 

الدراما االجتامعية.

املرسحية  األنشطة  تلقى  أن  الطبيعي  من  كان  لذلك   

االهتامم يف كثري من الدول املتحرضة،  وذلك إمياناً منها بأهمية هذا 

النشاط باعتباره وسيلة تربوية وتعليمية هامة تهدف إىل :

الفكرية   ، الثقافية   ، الوجدانية   ، الجاملية  النواحي  تربية   “  -  1

،الشخصية ، االجتامعية.

بنفسه  الطالب  يتوىل  بأن  التعليمية،  العملية  يف  املساهمة   -  2

تجسيد الشخصيات واألفكار التي ترد يف املنهج التعليمي.

3 - الكشف عن املواهب والقدرات الخاصة.

4 - اعتبار العملية املرسحية عملية شاملة لكافة الفنون.

سلوك  تغري  عىل  يساعد  تربوي  وسيط   الرتبوي  املرسح  أن   -  5

الطالب.

6 -  التعود عىل سالمة النطق.

7 - النمو املعريف.

 “ إلخ  واالنطواء...  كالخجل  النفسية  املشكالت  بعض  معالجة   -  8

 )2(

املؤسسات  داخل  تحقيقها  للمرسح  ميكن  التي  األهداف  هذه 

التعليمية، والتي وظف املرسح فعاًل من أجل تحقيقها ، ال يختلف 

عليها أحد.

التعليمية  القدرة  أو  التعليم  في  المسرح  :لماذا  أوال 
للمسرح

تعليمية  تحقيق  يف  تساهم  أن  ميكن  التي  الخصائص  أهم  من   

املرسح، اعتبار املرسح شكل من أشكال التواصل اإلنساين، فاملرسح 

مؤدى  بني  ما  التواصل  يعتمد عىل  الفني  األداء  أشكال  من  كشكل 

يقوم بدور املرسل، ومشاهد يستقبل الخطاب الثقايف الذي يشكله 

بني  يحمل  والذى  الدرامي،  املوقف  موضوع  أو  املرسحي  العرض 

سواء  التعليمية،  الجوانب  من  كثري  يقدمها  التي  الخربة  طيات 

أكانت ترتبط بجوانب الخربة ، أو ترتبط بعالقات األطراف اإلنسانية 

أو  الفعل،  ورد  للفعل  منها  كل  ودافعية  الخربة،  هذه  يف  املشاركة 

بالتعرف عىل املشكلة أو القضية محور الخربة وأساليب حلها.

 هذه هي الجوانب التعليمية التي يوظفها املؤلف املرسحي لطرح 

اتجاهاتهم  تعديل  إىل  سعياً  املشاهدين،  إىل  وآرائه  نظره  وجهة 

ورؤيا هم تجاه املشكلة التي يتعرض لها يف خطابه الدرامي، والذي 

يجسده املخرج واملمثل يف خطاب مرسحي مكتمل العنارص الفنية، 

فكر  يستهدف  الذي  التعليمي  الدرس  مبثابة  النهاية  ىف  ليصبح 

ووجدان املشاهد. 

 إذا فالهدف األسمى للمرسح يتشكل من قدرته عىل التواصل من 

ىف  التغري  إحداث  أجل  من  املشاهد،  مع  والنموذج  الخربة  خالل 

العملية  أهداف  أبسط  وهذا  ما.  موضوع  تجاه  واتجاهاته  أفكاره 

ذات  عملية  باعتبارها  التعليم  عملية  إىل  تنظر  والتي  التعليمية 

اتجاهني، ما بني املعلم )املمثل هنا( واملتعلم )املشاهد(.

 أما التعليم من خالل النموذج ، فاملرسح يقدم يف خرباته الدرامية 

والتطبيق  النظرية  بني  ما  التعليمية  المؤسسات  في  المسرح 
التعليمي)2( للمسرح  للتنظري  محاولة 

كامل الدين حسني
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يالحظها  أن  للمشاهد  ميكن  التى  اإلنسانية  النامذج  من  عدد 

ويتعاطف معها، وأخرياً ميكن أن يتوحد بها باعتبارها قدوة يتمثل 

سلوكها.

منهج  محوراً  بالنموذج،  والتعليم  بالخربة،  التعليم  من  كاًل  ويشكل 

التعليم باألنشطة الذي يوظف اآلن ىف كافة املراحل التعليمية.

 وظف اإلنسان  القدرة التعليمية للمرسح والدراما ىف رحلة بحثه 

عن وسيلة لنقل خرباته وتواصله مع األخر منذ أن وجد عىل سطح 

يعرف  أن  املرسح. وقبل  إىل  األداء  فن  تنتقل مع  أن  فقبل  األرض. 

الحريك  والتعبري  بالرسد  يستعني  كان  التمثيل،  فن  أصول  اإلنسان 

تعليمهم،  بقصد  إليهم  الحياتية  لنقل خرباته  اآلخرين  مع  للتواصل 

قبيلته” ليقص عليهم  أو  الصياد عند عودته ألرسته  كام كان يفعل 

أو  ترصده،  عدو  أمام  نفسه  عن  دفاعه  كيفية  أو  رحلته  ىف  تم  ما 

أفرادها  يعلم  القبيلة  حيوان مفرتس صادفه يف رحلته، وكان ساحر 

كيف يتغلبوا عىل أعدائهم، وكيف ينترصوا عىل مشاكلهم من خالل 

التواصل باألداء الطقيس والدعاء.

 وعندما عرف اإلنسان املرسح وارتبط باحتفالياته الدينية وعقائده 

العقائد  هذه  تجاه  نظره  وجهة  لطرح  وسيلة  اتخذه  األسطورية 

واآللهة، كام جاء يف املرسح اليوناين ، ومن أهم مظاهر التوظيف 

الديني لتعليمية املرسح، ما قامت به الكنيسة الغربية يف العصور 

أمام  والتشخيص  املرسحية  بالحواريات  استعانت  عندما  الوسطى، 

باألناجيل،  جاءت  التي  القصصية  املواقف  بعض  لتجسيد  املذبح 

هذا  وكان  مشوق،  بأسلوب  الجديد  دينهم  تعاليم  املصلني  لتعلم 

التوظيف إذناً بعودة فن املرسح إىل الحياة، بعد أن دعت الكنيسة 

لقرون ثالثة إىل رضورة نبذ هذا الفن الوثني.

املذاهب  وتنوع  السيايس  الفكر  تطور  مع  الحديث،  العرص  وىف   

كمنرب  املرسح  وظف  والشيوعية،  االشرتاكية  خاصة  السياسية 

سيايس لطرح األفكار واألحداث والتعاليم املرتبطة مبفاهيم التغري 

السياسية آنذاك، وكان  االجتامعي والسيايس والتعبري عن املواقف 

من أشهر من وظف املرسح سياسياً بسكاتور يف مرسحه السيايس 

صاحب  بريخت  برتولت  األملاين  الشاعر  يف  أثر  والذي  التعليمي، 

الرسالة  مرسحه  ىف  منهام  كل  تبنى  وقد  امللحمي،  املرسح  نظرية 

السياسية مستعيناً باألساليب الفنية، وكانت هذه الرسالة املبارشة 

توعيتها  أجل  من  الجامهري  ىف  التأثري  إىل  تسعى  التى  الواضحة 

ومقاومة  الجديدة،  السياسية  النظريات  وتعاليم  ألفكار  وجذبها 

النظام الرأساميل الطبقي. 

محاولة  إىل  واملرسحيني  الرتبويني  هذه،  املرسح   تعليمية  دفعت 

التعليمية كام  املؤسسات  تعليمي داخل  توظيفه كوسيلة ووسيط 

سنعرف بعد.

في  للمسرح  المناسب  المصطلح  تحديد  :نحو  ثانيا   
التعليمية  المؤسسات 

أواًل : هل “هو املرسح الرتبوي” ؟

والعملية  املرسح  بني  العالقة  مدى  عىل  للتعرف  محاولة  يف   

لإلجابة عىل   ، املرسح  تربوية  مدى  أخر  مبعنى   أو  ككل  الرتبوية 

املؤسسات  داخل  املرسح  نوظف  أن  ميكن  هل  مؤداه  تساؤل 

التعليمية بوصفه مرسحاً تربوياً ؟

وأهدافها  الرتبية،  ملفهوم  بإيجاز  نتعرض  أن  البداية  يف  البد   

كمنطلق للتعرف عىل مدى حدود وصحة هذا املصطلح. 

للوصول  تسعى  متكاملة  “عملية  هي  البعض  يعرفها  كام  فالرتبية 

النفس  جوانب  جميع  تشتمل  فهي   ، الكامل  درجة  إىل  باملرىب 

اإلنسانية، وتستعني بوسائل منها التعلم”)2( لتحقيق هذا الكامل.

النمو  “وهذا  فيه  مرغوب  منو  عملية  هي  الرتبوية  فالعملية  إذاً   

والعقلية  الجسمية   : جوانبه  جميع  من  الفرد  يشمل  املتكامل 

يلبى  أن  يستطيع  ال  وحده  واملرسح  والوجدانية)3(  واالجتامعية 

املستوى  فعىل  املجاالت.  هذه  كل  ىف  الرتبوية  االحتياجات  كافة 

اليسري  بالنذر  إال  الجسمي  النمو  عىل  املرسح  يساعد  ال  الجسمي 

لياقة  تدريبات  خالل  من  املحرتفني،  من  فقط  ميارسونه  وملن 

تنمية  عىل  يعمل  املرسح  فإن  العقيل  املستوى  وعىل  أشبه.  وما 

الجانب املعريف من النمو العقيل، من خالل ما يعرضه من خربات 

ومعارف.. إلخ، وعىل الجانب الوجداين قد يؤدى املرسح إىل إثارة 

املتلقي  من  كل  لدى  الوجدانية  التأثريات  أو  االنفعاالت  من  عدد 

الشخصيات  مع  التوحد  مبيكانيزم  يعرف  ما  خالل  من  املؤدى،  أو 

ليست  بالرضورة  لكنها   ، املقدمة  واملواقف  الخربات  أو  املرسحية 

ميكن  هل  الجانب  نفس  وىف  األفراد.  ملعظم  الوقت  طوال  مؤثرة 

الفكرية  الرتبية  األطفال يف مدارس  الذكاء لدى  ينمى  أن  للمرسح 

)املتخلفني ذهنياً( القابلني للتعليم مثاًل ؟

 إن دور املرسح ىف الرتبية البد وأن يتكامل مع العديد من املناهج 

واألساليب الرتبوية األخرى  التى تعمل ىف توافق، من أجل التنمية 

بالرتبية  يعرف  وما  عام  بوجه  الرتبية  هدف  وهو  للفرد،  الشاملة 

الرسمية Formal education بوجه خاص

 من جانب أخر يشري البعض إىل أن من خصائص الرتبية السعي إىل 

ىف  الفرد عضواً  يكون  أن  املجتمع، مبعنى  الفرد مع  تكيف  تحقيق 

سلك الجامعة، ووظيفة الرتبية هى مساعدة الفرد عىل أن يتكيف 

حياة  يف  السائدة  والتقاليد  والعادات  القيم  وفق  مجتمعه  مع 

تعد  أن  الرتبية  واجب  فمن  لذلك  كنفها،  ىف  يعيش  التي  الجامعة 

الربامج واألنشطة املتنوعة التى تهدف إىل إكساب الفرد تلك القيم 

والتقاليد والعادات واللغة، والتي تجعل منه 

لها  ويظهر  االحرتام،  لها  يكن  الجامعة،  سلك  ىف  منتظاًم  فرداً 

املنحى  هذا  ىف  يساعد  أن  ميكنه  قد  واملرسح  واإلخالص  االنتامء 

املجتمع،  نظر  وجهة  من  اإليجابية  النامذج  تقديم  خالل  من 

والعادات  واألعراف  القيم  تدعم  التى  واملواقف  والخربات 

هذا  كل  مع  الفرد  ويتفاعل  الجامعة،  ثقافة  منظور  من  والتقاليد 

أن  للفرد  ميكن  التوحد،  ميكانيزم  أو  بالنموذج  التعلم  ومن خالل 

له، وهذا قد يفرس  التى تقدم  النامذج  يتمثل بعض من خصائص 

ىف  تقدم  التي  املرسحية  النصوص  اختيار  وراء  تقع  التي  القصدية 

املؤسسات التعليمية، حرصاً عىل متثيلها لكل القيم اإليجابية التى 

يتمسك بها املجتمع، إال أن املرسح ىف هذا املنحى ال يستطيع أن 

املعلومات  ثورة  عامل  ىف  اآلن  نعيش  ونحن  خاصة  لوحده،  يعمل 

واألكرث جذباً  املتنوعة  املصادر  من  العديد  واالتصاالت، وىف وجود 
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تلك  كل  مع  تتعارض  قد  وخربات  مناذج  تقدم  والتى  املرسح،  من 

املرسح  نركن عىل  أن  وبالتايل ال ميكن  املرسح.  يقدمها  التى  القيم 

الفرد.  شخصية  بناء  ىف  الشامل  الرتبوي  الهدف  لتحقيق  وحدة 

أو يقدر عليه وإن كان ىف  ألن هذا ُيحمل املرسح ما ال يستطيعه 

عن كونه  بعيداً  لكنه يظل  الكل،  بجزء ىف هذا  أن يساهم  اإلمكان 

تربوياً عىل طول الخط.

داخل  يقدم  الذي  املرسحي  النشاط  عرفنا  لو  فإنا  ذلك  وعىل   

نفس  ىف  وقعنا  قد  نكون  تربوى  نشاط  بأنه  التعليمية  املؤسسات 

“هى  الرتبية  بأن  يعتقدون  حني  البعض  فيه  يقع  الذى  الخطأ 

اعتبار املادة الدراسية مركز االهتامم وهى الغاية، فمن أجلها تفتح 

الدراسية  املادة  أن  التالميذ)5(  ويتعلم  املعلمون،  ويعد   ، املدارس 

هى جزء من كل أيضاً، واملعلم ال يستطيع وحدة القيام بكل العمل 

داخل املؤسسات  الرتبية عملياً  الرتبوى، لذلك وحتى نحقق مفهوم 

الدراسية  باملادة  “االهتامم  من  األنظار  نحول  وأن  البد  التعليمية، 

جميع  من  التلميذ  هذا  منو  فيكون  نفسه،  بالتلميذ  االهتامم  إىل 

الغاية، ويكون كل ما يجرى ىف املدرسة ىف خدمة منو  النواحي هو 

هذا التلميذ، منواً متكاماًل.

 وما يصدق عىل املادة الدراسية، يصدق عىل أى نشاط ميكن النظر 

إليه باعتباره نشاطاً تربوياً ىف املطلق.

 لذلك نجد أن النرشات الصادرة عن إدارة الرتبية املرسحية بوزارة 

الرتبية والتعليم تحرص أهداف الرتبية املرسحية ىف أهداف مرسحية 

املرسحية  والعروض  املرسح  بفن  ترتبط  التى  األهداف  تلك  وهى 

التقليدية، وأهداف تعليمية ترتبط بخدمة املناهج الدراسية.

الهدفني  تحقيق  خالل  من  ضمناً  تجئ  فهي  الرتبوية  األهداف  أما   

لو  فضفاضاً  مصطلحاً  الرتبوي  املرسح  يكون  هنا  من  السابقني، 

املؤسسات  داخل  والدرامية  املرسحية  األنشطة  لتعريف  اتخذناه 

التعليمية.

ثانياً : هل هو “املرسح املدريس” :

يف  املرسح  أن  حيث  املثال،  سبيل  عىل  مرص  يف  املرسح  لنأخذ   

أن  نجد  وهنا  وشاغلنا،  همنا  هو  مرص  ىف  التعليمية  املؤسسات 

املرسحية”.  “الرتبية  نشاط  خالل  من  باملدرسة  ارتبط  قد  املرسح 

املرسح  فنون  عىل  التالميذ  وتدريب  بتعريف  تعتني  كانت  والتى 

والتى   – مرص  ىف   – عامة  املدارس  ىف  التمثيلية  الحركة  “ولعل 

واتخذت  العرشينات،  أواخر  ىف  نشطت  ثم   ،1919 ثورة  واكبت 

وغريها،  بالقاهرة  ثانوية  مدرسة  كل  ىف  تكون  حيث  جدياً،  مظهراً 

الهواة من املدرسني”)6( وأدى هذا  فرقة متثيلية يرشف عليها أحد 

يف   التمثيل”  شئون  “تفتيش  العمومية  املعارف  وزارة  إقرار  إىل 

26/9/1943 لتحدد أغراض املرسح املدريس يف :

1 - إنهاض اللغة العربية وإذاعة محاسنها.

2 - تعليم الطلبة حسن اإللقاء نظاًم ونرثاً.

3 - زيادة املحصول األديب والعلمي والتاريخي لدى الطلبة.

4 - أن يكون آداه للتهذيب وإحياء املثل العليا ىف نفوس الطلبة.

5 - أن يكون أداة تسلية بريئة مهذبة.

6 - تنمية روح االجتامع والتعاون بني الطلبة ومتكينهم من مامرس 

بعض الفنون املتصلة باملرسح.

7 - تنمية الذوق واستشارة باعث الجامل)7(.

وفنون  العربية،  اللغة  استخدام  وتنمية  بإحياء  البداية  ارتبطت  إذا 

خالل  من  املدرسة،  داخل  للتالميذ،  املرسح  فن  وتذوق  اإللقاء، 

نشاط فرق التمثيل التى سعت لتقديم النصوص املرسحية العاملية 

واملرصية املرتجمة أو املؤلفة باللغة العربية.

املدرسة  داخل  املرسح  توظيف  مجاالت  واتساع  التطور  مع  لكن   

الرئيسية يف تحقيق  العوامل  أحد  املفهوم عن دورة. أصبح  واتساع 

الكثري من األهداف الرتبوية، وخاصة العامة والنفسية منها للتالميذ، 

والدينية  األخالقية،  والقيم  األساسية  املفاهيم  من  الكثري  أن  كام 

املرسح  التالميذ من خالل  عند  وتنمى  تتحقق  أن  والوطنية، ميكن 

املرسحي  العرض  أو  ذاته  املرسحي  النص  خالل  من  سواء  املدريس 

بكل حلقاته ومثرياته ومكوناته”)8(.

الرتبية  أهداف  ىف  النظر  إعادة  إىل  باملسئولني  دفع  الذى  األمر   

املرسحية ، “تفتيش شئون التمثيل” والتى كانت تقترص عىل تعليم 

إىل  املرسح،  بفنون  الفني  الحس  وتنمية  والخطابة،  اإللقاء  فن 

للعام  للرتبية املرسحية  العامة  الخطة  أهداف متعددة كام حددتها 

الدرايس 93/1994 ىف :

أواًل : أهداف فنيـة :

1 - تنمية الوعي املرسحي بااللتزام بتقاليد وأخالقيات املرسح عىل 

أن يكون عنرصاً أساسياً من عنارص تقييم العرض املرسحي.

2 - تنمية التذوق الفني ىف مجال املرسح.

والعمل  فنياً  الطالبية ورعايتها  املواهب املرسحية  الكشف عن   -  3

املرسحي  النشاط  رقعة  زيادة  طريق  عن  ذلك  ويتأىت  تنميها  عىل 

تنمية  مراكز  إقامة  ىف  بالتوسع  الدرايس  العام  أثناء  املدرسة  داخل 

القدرات ىف إقامة مراكز تنمية القدرات طوال العام.

ثانياً : أهداف تعليمية :

1 - إشاعة تطور الفكر ولهيب الثقافة.

املوضوعات  بعض  الدراسية عن طريق مرسحة  املناهج  - خدمة   2

املدريس  املرسح  نشاط  من  أسايس  جزء  هذا  أن  واعتبار  الدراسية 

عىل مستوى املديريات واإلدارات التعليمية.

العربية  اللغة  بقواعد  وااللتزام  الصحيح  النطق  عىل  التعود   -  3

الفصحى وذلك من خالل تنفيذ مسابقات القدرات الفردية )إلقاء – 

مونودراما( عىل املستوى املحىل واملركزي.

برامج  خالل  من  املرسحية  الفنون  ىف  الطالب  وتثقيف  صقل   -  4

املرسح املدرىس.

5 - االستفادة من مرسح العرائس وتشغيله لخدمة املادة التعليمية 

املراحل  ىف  وخاصة  التالميذ  لدى  املحببة  الرسائل  من  أنه  حيث 

األوىل من التعليم.

ثالثاً : أهداف تربويـة :

1 - تربية االعتامد عىل النفس. 

األساسية  املفاهيم  وتنمية  بامليول  والسمو  املهارات  ترقية   -  2

والقيم األخالقية والدينية والوطنية.

وتعديل  األداء  وتحسن  واملهارات  واالتجاهات  املعارف  تعلم   -  3

السلوكيات.

4 - التدريب عىل التعاون والعمل الجامعي املشرتك وإتاحة الفرص 

لنمو القدرات الفردية والجامعية.

ومبادئ  النشء  عليها  يرىب  أن  يجب  التي  املبادئ  التأكيد عىل   -  5

اإلميان الصحيح ومبادئ الوطنية الصادقة ومبادئ الحرية والسالم.

6 - خلق جيل جديد مؤمن برسالة املرسح الذي تضم كل الفنون.

البعد عام استهلك من أعامل مرسحية ال تتمىش مع متغريات   -  7

تهتم  وسلوكية  اجتامعية  هادفة  مرسحيات  عن  بالبحث  العرص 

بقضايا بالدنا.

السليمة  الفكرية  بالقيم  ومدهم  الشباب  شحنات  تفريغ   -  8

عن  بهم  والبعد  الفراغ  أوقات  وشغل  سلوكياتهم  وتهذيب 

االنحرافات)9(.

إضافة إىل ما ميكن أن تحققه مامرسة النشاط املرسحي من “إشباع 

السلوك  محل  السوي  االجتامعي  السلوك  وإحالل  الفردية،  الدوافع 

الزائدة،  الفرد  طاقة  ترصيف  عىل  واملساعدة  االجتامعي،  غري 

وتوجيهها، وتحقيق التوازن النفيس للتالميذ”)10(.

بالنظر إىل هذه األهداف نجد أنها فعاًل أهداف نبيلة، لكنها ال تؤثر 

ميارسون  فيمن  أكرب  بقدر  تؤثر  بل  القدر،  بنفس  التالميذ  كل  ىف 

ونظراً  الكل،  ليس  وهم  يشاهدونها  ومن  قله،  وهم  املرسح  فنون 

أشكال  من  وشكل  التواصل  وسائل  من  كوسيلة  املرسح  فن  ألن 

البعض  إليها  يفتقد  قد  التى  القدرات  من  لعدد  تحتاج  التعبري 

يكون  أن  يجب  لذلك  التلقى،  أو  األداء  قدرات  حيث  من  سواء   ،

للمرسح  ميكن  ما  تحقق  قد  التى  الوسائل  من  البدائل  لهؤالء 

إلشباع  األنسب  الوسيلة  فيه  يرون  من  أو   ، لعاشقيه  يحققه  أن 

وسيلة  فيه  تجد  التى  أو   ، النمو  عىل  ومساعدتهم  احتياجاتهم 

تربوية ناجحة، وسائل خالف ما يعرف بالرتبية املرسحية.

ميكن  ال  املرسحية  الرتبية  نشاط  خالل  يقدم  الذى  فاملرسح  إذا    

أن نعتمده نشاطاً تربوياً عاماً ، ألنه ال يؤثر ىف الكل. هذه واحدة. 

والثانية أن هناك مؤسسات تعليمية ميارس املرسح داخلها ىف أكرث 

عليها  املتعارف  باملفهوم  مدرسية  غري  مؤسسات  وهى  شكل  من 

جهة،  من  اإلبتداىئ  التعليم  من  األوىل  والسنوات  األطفال  كرياض 

منها حسب  كل  ىف  املرسح  نصف  فهل  أخرى،  جهة  من  والجامعة 

مرسح  فنقول  التعليمية  املراحل  ىف  ودورها  الوظيفية  الطبيعية 

رياض األطفال واملرسح الجامعي.

 إن مصطلح املرسح املدريس ، ال ميكن أن يظل كل أنشطة الرتبية 

املرسحية التى تقدم ىف كل املؤسسات التعليمية غري املدرسية، أواًل 

خصائصهم  ىف  بيناً  اختالفاً  الطلبة  من  املستفيدين  نوعية  الختالف 

والعقلية  املعرفية  واحتياجاتها  عمرية  مرحلة  فلكل  اإلمنائية، 

والنفسية واالجتامعية والوجدانية ، التى تسعى إلشباعها. وإشباعها 

ولو تم من خالل املرسح فسوف يتطلب شكاًل مستقاًل ىف خصائصه 

فإن  لذلك  عمرية.  مرحلة  لكل  عرضه  وأسلوب  ومحتواه  وتقنياته 

يقدم ىف  ما  يعمم عىل كل  يكفى لىك  املدريس ال  املرسح  مصطلح 

األطفال  رياض  مرسح  إىل  بجواره  يحتاج  بل  التعليمية  املؤسسات 

ثم  األسايس(  التعليم  من  األوىل  )املرحلة  األطفال  صغار  ومرسح 
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السعي  إذا  األمر  يتطلب  املرسح الجامعي فيام بعد... 

املرسحية  األنشطة  كل  بداللته  يظل  أن  ميكن  مصطلح  إليجاد 

أكانت  سواء  التعليمية  املؤسسات  كافة  يف  متارس  التي  والدرامية 

ترتبط مبفهوم الرتبية املرسحية أو مفهوم مرسحة املناهج.

؟ التعليمي  المسرح  هو  أم   : ثالثًا 
العروض  تلك  لدراسة  املوضوعية  ولتحقيق   ، سبق  مام  يتضح   

املرسحية التى تقدم داخل املؤسسات التعليمية ، البد وأن نربطها 

تلك  التعليمية،  بقدراته  أو  التعليمية  املرسح  بوظيفة  هنا  وظيفياً 

القدرات التي اعتمدها املرسح منذ نشأته.

التعليمية  املؤسسات  داخل  املرسح  تعريف  ميكن  ال  لذلك   

يضع  قد  تعريف  لكنه   ، االجتهاد  باب  من  التعليمي”  “باملرسح 

لذلك  تعليمي،  األزل  منذ  فاملرسح  الحقيقي،  نصابها  يف  األمور 

مجال  ىف  سواء   ، التعليمية  املؤسسات  داخل  يوظف  عندما 

قدراته  أجل  من  هنا  يوظف  املناهج،  مرسحة  أو  املرسحية  الرتبية 

كونه  من  أكرث  بالرضورة  تعليمياً  مرسحاً  لذلك  ويكون  التعليمية، 

تربوياً أو مدرسياً، ألن األنشطة واملامرسة املرسحية سواء إن كانت 

من أجل التعريف أو التدريب عىل فنون املرسح وحرفيته، أو تلك 

برصف  تعليمية  أنشطة  هي  التعليمية،  العملية  ىف  تساعد  التى 

النظر عن مجال أهدافها  أو املرحلة العمرية التى متارسها.

داخل  يقدم  الذي  املرسحي  النشاط  يكون  املنطلق  هذا  من   

املؤسسات التعليمية، تعليميا بالرضورة، يعتمد ىف تحقيق تعليمته 

عىل توظيف تقنيات وعنارص فن املرسح، لطرح عدد من املواقف 

التالميذ  منها  يتعلم  التى  اإلنسانية،  والنامذج  الحياتية،  والخربات 

والتعليمية.  واالجتامعية  واألخالقية،  الرتبوية  القضايا  من  الكثري 

اعتامداً عىل مشاركة التالميذ سواء كمؤدين أو مشاهدين إيجابيني 

للعامرة  التقليدي  بالشكل  بالرضورة  العروض  هذه  ترتبط  وال   ،

مكان  ىف  بالتنوع  تسمح  العروض  هذه  مثل  فطبيعة  املرسحية، 

املدرسة  فناء  إىل  واألنشطة  الدرس  حجرات  من  بداية  العرض، 

والقاعات التى تسمح بالتجمع، ونهاية باملسارح التقليدية.

التعليمي هو “ توظيف   نخلص مام سبق إىل أن مصطلح املرسح 

الرتبية  بقصد  إما  التعليمية،  املؤسسات  داخل  املرسحي  النشاط 

املرسحية، والتي تهدف إىل تعليم التالميذ، وتدريبهم عىل التقنيات 

بينهم  الفنية من  املواهب  املختلفة لفن املرسح، واكتشاف وتنمية 

من  التعليمية،  العملية  يف  املساعدة  بقصد  أو  املجال،  هذا  ىف 

يف  ما،  مقرر  من  جزء  بتقديم  املناهج،  مبرسحة  يعرف  ما  خالل 

إطار درامي، وعرض مرسحي بسيط يعتمد عىل املشاركة اإليجابية 

للتالميذ، ويتم ذلك داخل حجرات الدرس، أو ىف أماكن التجمعات، 

من  األطفال  صغار  تنشئة  يف  للمساعدة  أو  التقليدية،  املسارح  أو 

هذا  ويصدق  الروضات  داخل  اإلبداعية،  الدراما  أنشطة  خالل 

التعريف عىل كافة املؤسسات التعليمية سواء التى تهتم باألسوياء، 

أو تلك التى تهتم باألطفال ذوى االحتياجات الخاصة “.

 ويتفق هذا التعريف ىف مفهومه، مع ما يتم ىف املسارح التعليمية 

Theatre in education أو ).T.I.E( بالخارج، تحت ما يعرف بـ

التعليمية،  عروضها  بتقديم  محرتفه،  مرسحية  فرق  تقوم  حيث   

، داخل  والتالميذ  التدريس،  أعضاء هيئات  بالتعاون مع بعض من 

املدارس، وتتنوع املوضوعات التي تقدمها، ما بني موضوعات عامة 

ترتبط بقضايا ومشكالت معارصة تهم التالميذ، أو مرتبطة مبقررات 

دراسية.

ومرسحة  املرسحية،  الرتبية  وظيفة  بني  ما  تجمع   ، هذا  يف  وهى   

بجانبية  التعليمي  املرسح  تقدم  أنها  أخر،  مبعنى  معاً  املناهج 

)الرتبية املرسحية /باملفهوم املرصي – ومرسحة املناهج(.

يف  إذا  منه  الهدف  فام  التعليمي  املرسح  أنه  اتفقنا  لو  لكن 

املؤسسات التعليمية ؟ 

هذا ما سيجاب عليه يف الجزء الثالث . 

ترددت كثرياً قبل أن أكتب هذه الكلامت رغم أنني 

دونتها من أول يوم شاهدت فيه الخالف القائم بني 

الدكتور / سيد عيل والدكتورة / نجوي عانوس وبعد 

األفاضل  واملرسحني  األستاذة  من  الكثري  ظهور  ذلك 

 ، الرأيني   أحد  ضد  أو  مع  آراؤهم  تباينت  والتي 

يف  بساطته  رغم  املقال  نرش  من  البد  كان  وأخرياً 

املحتوي لكن  رمبا يكون له صدي أو بداية حل لهذه 

القضية والتي أثارت الكثري من الخالفات عيل الساحة 

املرسحية املرصية والعربية ايضاً .

ملهرجان  السادسة  الدورة  وأثناء   2014 عام  ففي 

الدكتور  بالشارقة حرضت مناظرة بني  العريب  املرسح 

بكروح حول صنوع  معروف   / والدكتور  / سيد عيل 

وريادته للمرسح املرصي وظل الحوار أكرث من ثالث 

والرباهني  األدلة   من  الكثري  هناك  كانت  ساعات 

هذه  من  الجميع  ليخرج  ثبوتية  وأوراق  العلمية 

هذا  ظهر  أن  ايل   ، بها  أقنع  التي  بالوجهة  املناظرة 

يف  وأنا  الخالف  هذا  وقت  ومن   ، الجديد  الخالف 

بني  تحاور  يظهر  فرمبا  اليه  نصل  قد  ما  ايل  تقرب 

لكن  دقيق  علمي  بحوار  مناظرة  تكون  أو  الطرفان 

بصديق  أيام  عدة  من  تحدثت  ....واخرياً  أجد  مل 

مرسحي وطرحت عليه إذا كان من املمكن أن تكون 

أي  لدية  من  دليل  لدية  كل  بني  حوار  او  مناظرة 

يشء يختص بهذا املوضوع عيل أن تكون من إحدى 

الجميع  يسرتيح  حتي   ، بعملة  املرتبطة  الفاعليات 

الرأي  ،  وأفقني  يتجدد دوماً  الذي  الجدال  من هذا 

بها  ليس  تاريخية  بحثية  علمية  مسألة  انها   ومبا    ،

غالب وال مغلوب بل هو خالف وأدلة علمية ألثبات 

 ، الشخص  هذا  كان  مهام  وثابتة   معينة  حقيقة 

فهناك الكثري من الخالفات والتي تم حلها عن طريق 

املناظرات الحوارية املفيدة , وبذلك نكون قد منعنا 

وتظل  ايضاً  املستقبل  الباحثني يف  يتشتت فكر  أن ال 

القضية بني مؤيد ومعارض ونظل هكذا ونرتك الكثري 

به  والنهوض  وطرق  مرسحنا  تخص  التي  األمور  من 

بيينا  ما  بيننا فيكفي  الفرقة واالختالف فيام  ونسبب 

من خالف ، فأمتني من كل باحث مرسحي أو مؤرخ 

لدية أي دليل يفيد يف هذه القضية يظهره ، وامتني 

للوقوف  جميعا  يتكاتفوا  ان  مرص  مرسحي  كل  من 

به  موثوق  تاريخي  لحل  نصل  االمر حتي   عيل هذا 

الحوار هو سيد املوقف رمبا  الفرقة ونجعل  ، وندع  

نصل لحل نهايئ يف هذا األمر فنرتك لألجيال القادمة  

دالئل وكتب موثوق بها يف هذا الخالف  .

مهرجان  أو  مرص  يف  ثقافية  هيئة  أي  من  وامتني 

الحوار للوقوف  مرسحي أن يتبني  هذه املناظرة أو 

عيل أدله ثابتة بالحوار العلمي والدالئل ،

اقوي  ويكون  جديد  يشء  لنا  يظهر  دليل  نجد  فرمبا 

من سابقية فنتحاور ونتناقش بكل هدوء لنكون عند 

فاملرسح  وفكرنا  ثقافتنا  لها  اولتنا  التي  الثقة  هذه 

والحوار هام سمة التحرض الفكري .

صنوع!!  يعقوب 
التاريخية  األدلة  من  للكثري  يحتاج  تاريخي  جدل 

مجدي محفوظ
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يظن البعض أن املرسح ظهر يف عاملنا العريب من أجل التسلية 

والرتويح عن النفس، أو لقضاء وقت فراغ يحتاجه كل إنسان 

ُيعّد صواباً من حيث  من أجل تجديد نشاطه! وهذا االعتقاد 

وانترش،  ظهر  املرسح  فإن  املضمون؛  حيث  من  أما  الشكل، 

ووجد التشجيع مع الجميع؛ ألنه أحد عوامل الرتبية الصحيحة 

سنتعرف  شتى،  صور  لها  هنا  املقصودة  والرتبية  والسليمة!! 

عليها – يف هذه املقالة - من خالل تتبع تاريخ املرسح العريب 

القرن  من  األول  الربع  نهاية  وحتى  ظهوره،  بداية  منذ   –

املتنوعة  الجوانب  بالرتبية، وتحديد  العرشين - ملعرفة عالقته 

ملفهوم الرتبية من وجهة النظر املرسحية.

أنيس،  األديب محمد  والرتبية، كان  أول من ربط بني املرسح 

النيل عام 1870 - مقالة نقدية  عندما نرش – يف مجلة وادي 

الفرق  إحدى  قبل  من   - )سمرياميس(  مرسحية  عرض  عن 

األجنبية - يف األوبرا الخديوية، قائاًل: “ لعبت مبلعب األوبرية 

سيمرياميس،  باسم  املشهورة  التياترية  اللعبة  القاهرة  مبرص 

األوروباويني،  التجار  من  كثري  وقوم  غفري  جم  وحرضها 

والبكوات  الباشوات  املرصيني، وال سيام من حرضات  واألهايل 

املالعب  ذوقية  أن  علم  وبذلك  التياترات.  غواة  من  وغريهم 

هذه  يف  املرصية  بالديار  االنتشار  يف  أخذت  قد  التياترية 

للرتبية  وطريقة  حسنة  بدعة  وهي  العرصية.  الحقبة 

تفتيق  من  عليها  يرتتب  ما  حيث  من  مستحسنة  العمومية، 

تكتسب  حتى  للعيان،  اإلنسان  أحوال  وتصوير  األذهان، 

الجميلة  الفوائد  من  ذلك  غري  إىل  رذائلها،  وتجتنب  فضائلها، 

والعوائد الجليلة. ويا ليته يحصل التوفيق لتعريب مثل هذه 

املرصية  التياترات  يف  بها  اللعب  وابتداع  األدبية،  التأليفات 

األهلية؛  الطوائف  يف  ذوقها  ينترش  حتى  العربية،  باللغة 

البالد  أعانت عىل متدين  التي  األهلية  املواد  فإنها من جملة 

األوروبية، وساعدت عىل تحسني أحوالهم املحلية”.

)لعبة(،  اسم  املرسحية  عىل  يطلق  األديب  أن  هنا  ونالحظ 

)لعب(!!  اسم  التمثيل  وعىل  )ملعب(،  اسم  املرسح  وعىل 

الذي  االنتشار  ينترش  مل  املرسح  إن  مقبول؛ حيث  أمر  وهذا 

يسمح إلطالق املصطلحات والتعريفات عليه! كام أن املقالة 

ُيعرض يف مرص قبل عام  العربية مل  باللغة  إن املرسح  تؤكد، 

1870، ويتمنى الكاتب أن ينترش هذا املرسح باللغة العربية؛ 

ألنه أسلوب متطور يف تربية األمم وتطويرها.

العربية  األمة  تربية  يف   - الكاتب  قبل  من  التمني  هذا 

وتطويرها من خالل املرسح – بدأ تحقيقه بعد أشهر قليلة، 

حيث أعلنت املجلة نفسها – وادي النيل – عن صدور ترجمة 

الخديوية،  األوبرا  يف  عرضها  تم  إيطالية،  ملرسحية  عربية 

وقام برتجمتها محمد عثامن جالل، الذي أكّد عىل أنه ترجم 

املرسحية من أجل نقل التمدن والرتبية من أوروبا إىل العرب، 

 “ للمرسحية:  املنشورة  ترجمته  مقدمة  يف  يقول  ذلك  ويف 

من  غرينا  عند  نظرناها  بل  عندنا  تكن  مل  األحوال  وهذه 

قوياً  سبباً  وجعلوها  التياترات  اتخذوا  الذين  األوروباويني، 

لتمدن بالدهم. فإن التمدن عبارة عن تربية النفس وتهذيبها 

باتباع ما يستحسن من األخالق”.

الفرتة – وتحديداً  النصوص املرسحية يف هذه  إىل  وإذا نظرنا 

ومن  خاصة،  بصفة  بالرتبية  تهتم  سنجدها   -  1888 عام  يف 

الحداد  نجيب  عرش  التاسع  القرن  يف  املرسح  ُكّتاب  أشهر 

يف  وأبان  الثالثة(،  )الفرسان  مرسحية  عرّب  الذي  اللبناين، 

العربية  بالدنا  واحتياج  املرسحي،  الفن  فوائد  مقدمتها 

 “ حيث  من  املقصود  بالغرض  وافية  فجاءت مرسحيته  إليه، 

ترويض النفوس وتهذيب األخالق مع تفكيه العقول وتسلية 

الخواطر”. كذلك نجد حنا عنحوري – يف العام نفسه – يصدر 

تعليم  وجوب   “ عن  أبان  مقدمتها  ويف  )أنجيلينا(  مرسحيته 

عظم  وأظهر  والفائدة.  النفع  من  عليه  يرتتب  وما  املرأة، 

وعىل  أوالدها  برتبية  حسناً  قياماً  األم  لتقوم  إليه  االحتياج 

الخصوص اإلناث منهم”.

بهمن  رواية   ( بعنوان  مرسحية  ألف  فقد  أيوب،  محمد  أما 

  - مرسحية  مبعنى  كانت  رواية،  كلمة  إن  حيث   - شاه( 

ونرشها عام 1899، وكتب لها مقدمة مهمة ملا نحن بصدده، 

بتأليف  الناس  اشتغال  إن   ...  “ العبارات:  منها هذه  نجتزئ 

الجليلة.  األمور  ملن  ومتثيلها،  بقراءتها  واهتاممهم  الروايات، 

أعظم  من  الروايات  يعتربون  أوروبا  أهل  اآلن  إىل  يزل  ومل 

عىل  يقدم  ال  وكان  منفعة.  وأسامها  قدراً  وأجلها  املؤلفات، 

إليها  فتسابقت  الكتاب.  ومهرة  الرجال،  فحول  إال  تأليفها 

القوم  فجنى  والنفوس،  العقول  حولها  وحامت  األيدي، 

عىل  باالنعكاف  نشأيت  منذ  أولعت  وقد   ... مثراً  فوائدها  من 

سيد عيل إسامعيل

األوبرا

والرتبية المسرح 
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مطالعة التاريخ، والوقوف عىل أحوال األمم، وغرائب حوادثها 

التأليف واإلقدام عىل كل مبتكر  وأعاملها، فوّلد ذلك يّف حب 

ألسنة  عىل  دائر  هو  ما  أسمع  كنت  عندما  سيام  وال  جديد، 

واالبتكار  االخرتاع  عىل  له  قدرة  ال  الرشقي  أن  من  الجميع: 

فكانت  فقط.  بالغريب  خّص  قد  ذلك  وأن  التأليف[،  ]أي 

وأقول:  الرشقية،  الوطنية  وحمية  النفس،  أنفة  حينئذ  تأخذين 

إن هذا الزعم مل يولده سوى الكسل واإلهامل وشدة الوهم. 

الروايات،  تأليف  عىل  وعكفت  والعمل،  البحث  إىل  فنشطت 

استعدادي  وعدم  الشقة،  طول  عىل  زادي  بقلة  علمي  مع 

أدبية  تاريخية  روايات  عدة  فألفت  املشقة.  هذه  لتحمل 

كثرية الفوائد متعددة املواضيع .... القصد منها إمنا هو تربية 

والوقائع  الغابرة  الحوادث  متثل  ألنها  وتهذيبها،  النفوس 

السالفة املاضية. فهي إذن يف مقام أمهر أستاذ، ال غنى للهيئة 

االجتامعية عن االحتفاظ بها وتالوتها وحضور متثيلها”.

سنجد  بالرتبية،  وعالقتها  املرسحية  العروض  إىل  نظرنا  وإذا 

الياباين( يف األوبرا  فرقة جورج أبيض تعرض مرسحية )الرشف 

السلطانية؛ ألن الفرقة مؤمنة بأن “ خري التمثيل ما ُيجاد فيه 

تصوير الحكمة واملوعظة الحسنة مبا يحببها إىل النفوس. فإنه 

من  شأنه  يرفع  ما  إرادة  عىل  الجمهور  ُيطبع  الحال  هذه  يف 

الفضائل واألخالق الحسان. ويهذب الناس تهذيباً عاماً يشتمل 

الفردية لكل من يشهده”، هكذا جاء يف جريدة مرص  الرتبية 

عام 1914، وهذا هو هدف الفرقة من التمثيل، وبسبب هذا 

الياباين(؛  )الرشف  مرسحية  عرض  عىل  اختيارها  وقع  الهدف 

كثرياً”، كام جاء  ألنها تضمنت “ من دروس تربية األمم شيئاً 

يف جريدة مرص أيضاً.

التمثيل  بأن   “ ليوسف وهبي، فهي مؤمنة  أما فرقة رمسيس 

األخالق،  ومكارم  الفضيلة،  ونرش  الرتبية،  عوامل  من  الراقي 

وإضعاف قوى الرش والفساد مبا فيه من العظات البليغة، التي 

لها من الوقع يف نفوس املشاهدين والسامعني ما ال تبلغه إذا 

طالعوها يف كتاب، أو سمعوها من فم خطيب”، كام جاء يف 

جريدة املقطم يف مارس 1923 . وبناًء عىل هذا اإلميان برسالة 

التي  الكاميليا(،  )غادة  الفرقة بعرض مرسحية  قامت  املرسح، 

يف  الجمهور،  عىل  الرتبوي  أثرها  املقطم  جريدة  ناقد  وصف 

التمثيل من  لنقد  نتعرض  قائاًل: “... ال  السابق،  الجريدة  عدد 

ولكننا نصف وقع  الفن؛  بل نرتك هذا ألرباب  الفنية،  وجهته 

التمثيل يف نفوس الحارضين، كام رأيناه، وكام شعرنا به. فقد 

كان اإلصغاء والسكون تامني، والتصفيق وعالمات االستحسان 

الفصل  كان  إذا  حتى  اإلجادة.  مواقع  تقدير  بيان  يف  متواترة 

العيون،  يف  الدموع  ترقرقت  الرواية،  فصول  من  الخامس 

بني  ذلك  يف  فرق  ال  ملسحها  الجيوب  من  املناديل  واخرجت 

الرجال والنساء من الحارضين”.

النصوص  حد  عند  بالرتبية  العريب  املرسح  عالقة  تقترص  مل 

املرسح،  عروض  أن  إىل  ذلك  تخطت  بل  املرسحية،  والعروض 

الجمهور  تدعو  التي  الحامسية،  الخطب  إلقاء  يف  سبباً  كانت 

 ،1899 عام  ففي  الرتبية.  مجال  املرسح يف  من  االستفادة  إىل 

)هناء  مرسحية  باإلسكندرية  األديب  التمثيل  جمعية  مثلت 

التمثيل  حرض  الذي  عاصم،  إسامعيل  تأليف  من  املحبني( 

التمثيل  يف  الرواية  تشخيص  خالل  أنيقة  خطبة   “ وألقى 

جريدة  قالت  كام  األخالق”،  وتهذيب  النفس،  برتبية  وعالقته 

 ،1909 عام  حدث  نفسه  واألمر   .1899 نوفمرب  يف  املؤيد 

العريب  التمثيل  بدار  املركزية  املحبة  جمعية  مثلت  عندما 

نجيب  ألقى  العرض  انتهاء  وبعد  الغواية(،  )ضحية  مرسحية 

ومساعدة  البنات،  تربية   “ عىل  فيها  الحضور  حث  خطبة، 

لكالمه  فكان  اللطيف  الجنس  تهذيب  به  يقصد  مرشوع  كل 

القبطية  املدرسة  احتفلت  عام 1911،  استحسان”. ويف  صدى 

بأسيوط بنهاية العام الدرايس، فمثل الطالب مرسحية )أستري(، 

وألقى ناظر املدرسة شحاتة معوض “ خطبة شائقة عن فوائد 

الرتبية والتعليم”.

الرتبية  دعم  يف  سبباً  كان  العريب،  املرسح  إن  بالذكر  والجدير 

جمعية  أقامت   1899 عام  ففي  وإنسانية!  مادية  بصورة 

عرضت  الخديوية،  األوبرا  يف  خريية  ليلة  القبطية  النشأة 

جورج أبيض
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الليلة  هذه  إيراد   “ وخصصت  األكرب(،  )بطرس  مرسحية  فيها 

)املؤيد(  جريدة  قالت  هكذا  البنات”،  لرتبية  مدرسة  إلنشاء 

يف إبريل 1899. ويف عام 1904 عرضت جمعية مكارم األخالق 

وخصصت  اليتيمة(،  )العذراء  مرسحية  الخريية  اإلسالمية 

إيرادها لصالح “امللجأ العبايس امُلنشأ لرتبية اللقطاء واأليتام”، 

 1905 عام  ويف   .1904 أبريل  يف  املؤيد  جريدة  أخربتنا  كام 

األندلس(  )غانية  مرسحية  الخريية  املساعي  جمعية  عرضت 

بطولة سالمة حجازي، وقالت الجمعية يف إعالنها: و”يخصص 

أبواب  الشبيبة، وهي أحسن  الفقراء وتربية  إيرادها ملساعدة 

الخري واملربات ... فنأمل أن يكون اإلقبال عليها عظياًم، إجابة 

الخريية، والله ال يضيع أجر  اإلنسانية، ونرصة األعامل  لداعي 

يناير  بتاريخ  األهرام  أعلنت جريدة  من أحسن عمال”، هكذا 

باملنصورة  الحياة  مثرة  1908 عرضت جمعية  عام  ويف   .1905

الليلة  هذه  إيراد   “ وخصصت  )سمرياميس(،  مرسحية 

ملساعدة مدرستها، التي تقوم بتعليم البنات وتربيتهن الرتبية 

الصالحة”، كام قالت جريدة مرص يف يوليو 1905.

املرسح  بني  الوطيدة  التاريخية  العالقة  لنا  تتضح  سبق  مام 

هذه  من  النقاد  موقف  هو  ما  اآلن:  السؤال  ولكن  والرتبية؛ 

األمثل  والنقاد  األدباء  تصور  هو  ما  أوضح:  ومبعنى  العالقة؟! 

لتوظيف املرسح يف خدمة الرتبية؟! اإلجابة عىل هذا السؤال، 

 - األسواين  إبراهيم  بغدادي  نرشها  كبرية،  مقالة  يف  وجدناها 

الطالب بالقسم العايل باألزهر الرشيف – يف جريدة )املقطم( 

مسارح  عىل  )أخالقنا  عنوان  تحت   ،1923 يوليو  بتاريخ 

التمثيل(، وتدور فكرتها حول عتاب الكاتب لألدباء والرتبويني، 

واالجتامعية  الخلقية  عيوبنا  عن  نظرياً  يكتبون  الذين 

يف  يذكروا  أن  دون  الرتبية،  سوء  عن  الناتجة  والسلوكية 

املقالة  العيوب!! ويف  الرتبوية لعالج هذه  األساليب  تنظريهم 

ال  االجتامعية  عيوبنا  عالج  بأن  اقرتاحاً  الكاتب  يقدم  نفسها، 

تكون بالتنظري، بل بالتطبيق العلمي عن طريق املرسح، الذي 

يؤثر يف الجمهور تربوياً وأخالقياً، ويف ذلك يقول:

يف  اختصاصيني  نكون  أن  من  الفائدة  هي  ما  أعرف  ال   “

تشخيص عيوبنا االجتامعية فقط؟! وما هي املصلحة املنتظرة 

نحن  كنا  وإذا  الداء؟!  وصف  يف  اإلغراق  هذا  وراء  من 

املكلفون  فمن هم  لألدواء،  والواصفون  للعيوب،  املشخصون 

الُكّتاب  من  فريق  وأي  أدوائنا!؟  ومداواة  عيوبنا،  بإصالح 

املراد  األخالقية،  املحاسن  تقرير  عىل  بهم  االستعانة  ميكن 

طبعها يف النفوس، إذا كانت جهود كتابنا جميعاً منرصفة إىل 

األخالق  إصالح  وليس  العمليات!  عىل  منها  أكرث  النظريات، 

وإمنا  عليه،  فينشئوا  املدارس،  يف  الطالب  يتلقاه  عملياً  درساً 

أذهانهم،  إيل  وتقريبها  النصائح،  سامع  النشأ  بتعويد  يكون 

ظاهرة  واضحة  مقارنة  والرذيلة،  الفضيلة  بني  واملقارنة 

أخالق  تكوين  عظياًم يف  أثراً  املدرسية  للرتبية  إن  نعم  األثر. 

االستقامة  دواعي  من  الصغر  يف  التعليم  وإن  الشعوب، 

الدائم  النفوس من غري املران املستمر والتعويد  األخالقية يف 

عىل التمسك بالفضائل، كلام جاءت ظروف يصح فيها تقرير 

هذه املبادئ السامية. وليس هناك شك يف أن مرسح التمثيل 

أمام املتفرجني، إمنا هو موضع الذكري ومجال العربة ومستقر 

اإلصالح، الذي يتبني فيه الفرق بني الحق والباطل عىل صورة 

فعلية ال مجرد القول باالستنتاج”.

يف  متخصص  أول  عىل  الضوء  بإلقاء  املوضوع،  هذا  وأختتم 

مجال املرسح والرتبية، وهو )محمود مراد 1888 – 1925(؛ 

بوصفه أول مبعوث عريب إىل أوروبا لدراسة املرسح وعالقته 

بإنجلرتا.  التمثيل  معهد  يف  و1924   1923 عامي  بالرتبية 

املرسح  استخدام  عن  فكرته  حول  مقالة  كتب  عاد  وعندما 

يف مجال الرتبية، ونرشها يف جريدة )البالغ( يوم 7/2/1924، 

تحت عنوان )املوسيقى والتمثيل: قيمتها يف الرتبية ومركزهام 

االجتامعي(؛ بدأها بقوله: “ إن ذكر فضل املوسيقي والتمثيل 

العظيم،  االجتامعي  الذكر  من  لهام  وما  الرتبية،  يف  وأثرهام 

ملن قبيل ذكر فضل العلم عىل املال، ووجوب محاربة العامية 

وما أشبه ذلك ... وعندي أن املدارس واملسارح خري ما يعمل 

املدرسة  بنفيس يف فرقة  األمر  القيم منها. ولقد خربت  لنرش 

سنني  خمس  منذ  الطلبة  أغاين  كانت  أن  فبعد  الخديوية، 

الكشاكش  أبو  )يا  و  الفل(،  وبامل  وباحششش  باسكر  )كنت 

كان جرى لك أيه يا هل ترى(، وما شكلها من سخط املعاين، 

وسقيم األلفاظ مام كانوا يلتقطونه يف أفواه املمثلني، يف دور 

واملوسيقى  التمثيل  فرق  بفضل  أصبحت  الخليع،  التمثيل 

من  تعد  تاريخية  أدبية  وطنية  نظامية  مقطوعات  املدرسية 

أوروبا  يف  الرتبية  علامء  أحل  لهذا   ...... الرتبية  عنارص  أقوى 

تعليم األغاين املحل األول، وجعلوه يف معظم ماملكها إجباريا 

املدارس  إىل  الطالب  انتقل  ما  فإذا  االبتدائية،  املدارس  يف 

بحيث  نفسه  من  متكن  قد  الفنون  هذه  حب  كان  الثانوية 

....... يف سويرسا عامل فن  به فيدرسه اختيارياً  يظل متمسكاً 

الفنون  تعليم  يف  رأى   ،“ دالكروز   “ املسيو  أسمه  اجتامعي 

خري عالج لألمراض االجتامعية

مجلة  يف  نفسه  بالعنوان  ورقياً  قبل  من  ُنرشت  املقالة،  هذه 

رأس  مرسح  يصدرها  التي   ،2018 يوليو  الفنون(  )بشت 

الخيمة الوطني بدولة اإلمارات.

نجيب الحدادمحمود مراد
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29 [[[[[ بين الظل والضوء

فنية  وقامة  قيمة  شكيب  ميمي  القديرة  الفنانة  أن  فيه  الشك  مما 
زمن  فنانات  وإحدى  بمصر،  التمثيل  فن  رائدات  إحدى  فهي  متمزية، 
بموهبتهن  مسريته  إثراء  في  المشاركة  استطعن  الالتي  الجميل  الفن 
أو  ريادتها  على  أحد  يختلف  ال  وبالتالي  ودأبهن،  وخرباتهن  التلقائية 
رمزا  تعد  حياتها  طوال  ظلت  فقد  الفنية،  حياتنا  في  الفنية  مكانتها 

الناعمة. قوتنا  رموز  من 

شكيب ميمي   
األرستقراطية المسرح  دلوعة 

عام  ديسمرب   25 مواليد  من  وهي  شكيب،  أمينة  الحقيقي  واسمها 

كبرية  ارستقراطية  عائلة  إىل  وتنتمي  “القاهرة”،  مبحافظة   1913

لقسم  مأمورا  يعمل  والدها  فكان  رشكسية،  ألصول  وتعود  وثرية 

جدها  كان  كام  عابدين(،  بقسم  ذلك  بعد  )ومن  حلوان  بوليس 

شقيقة   - والدتها  أما  الخديوييإسامعيل،  عهد  يف  بالجيش  ضابطا 

التحدث  تتقن  آرستقراطية  سيدة  فكانت   - باشا  صدقي  إسامعيل 

بعدة لغات )منها الرتكية، اإليطالية، اليونانية واألملانية(، وكانت لها 

“زينب”  هي   )1909 )مواليد  سنوات  بأربع  تكربها  واحدة  شقيقة 

والتي أشتهرت بعد ذلك بأسمها الفنيزوزو شكيب.

وبالتحديد  البدايات  مرحلة  يف  املرصي  املرسح  أن  بالذكر  وجدير 

ظهور  عرف  قد  العرشين  القرن  بدايات  مع  األول  النصف  خالل 

الصعاب  تخطي  استطعن  الاليت  املرسح  نجامت  من  مجموعة 

ومواجهة جميع التحديات )ويف مقدمتها العادات والتقاليد(، وتضم 

الله،  عبد  لطيفة  الفنانات:  من  كل  أسامء  الرائدات  املمثالت  قامئة 

عقيلة  صدقي،  زينب  أبيض،  دولت  اليوسف،  روز  املهدية،  منرية 

مصابني،  بديعة  وأنصاف(،  )رتيبة  فاطمة رشدي وشقيقتيها  راتب، 

أمينة  جميل،  علوية  حسن،  فردوس  إبراهيم،  زكية  ولعة،  نعيمة 

رزق، ماري منيب، نجمة إبراهيم، ميمي وزوز شكيب، زوزو نبيل، 

املوهبة  عىل  اعتمدن  وجميعهن  الرشيف،  إحسان  رشدي،  سامية 

كبار  من  نخبة  مع  تعاونهن  تكرار  من  املكتسبة  والخربة  التلقائية 

املخرجني، وبفضل مبادرتهن استمرت مسرية املرسح والتنوير خالل 

النصف الثاين مبشاركة جيل جديد من الدارسات لفن التمثيل.

تعليمها  وتلقت  والرسايات،  القصور  يف  )ميمي(  أمينة  عاشت 

متفوقة  تكن  مل  أنها  من  الرغم  وعىل  املقدسة”،  “العائلة  مبدرسة 

واإلسبانية،  الفرنسية  اللغتني  إتقان  استطاعت  أنها  إال  دراستها،  يف 

الرغم  وعىل  والدلع،  والخفة  بالشقاوة  تتميز  طفولتها  منذ  وكانت 

بسبب  بالسعادة  تشعر  مل  أنها  إال  عاشتها  التي  املرفهة  الحياة  من 

الذي كان ال يسمح لهام - هي وأختها -  معاملة والدها املتشددة، 

بالخروج للمنزل إال من أجل الذهاب للمدرسة فقط.

انقلبت  استمرت حياة “أمينة شكيب” هادئة ومستقرة، حتى  وقد 

تكن  والدها بشكل مفاجىء، ومل  وفاة  بعد  رأسا عىل عقب  حياتها 

قد أكملت الثانية عرش من عمرها، فعندئذ دخلت والدتها يف رصاع 

بشكل  رفضت  بعدما  خاصة  املرياث،  عىل  الزوج  أرسة  مع  عنيف 

قاطع طلبهم بتسليم الشقيقتينزينب وأمينة ليك يتولوا مسئوليتهم، 

فتم حرمانهم من املرياث واضطرت األم للنزول للعمل حتى تتمكن 

)ابن  األثرياء  أحد  تقدم  األثناء  تلك  ويف  ابنتيها.  عىل  اإلنفاق  من 

شقيقة إسامعيل باشا صدقي رئيس الوزراء( للزواج من أمينة، وعىل 

الرغم من أنه يكربها بنحو عرشين عاما إال أنها وافقت عىل الزواج 

حياتها  ستعيش  أنها  منها  ظنا  الزيجة،  بتلك  سعيدة  وكانت  منه، 

األمر  وهو  للسينام،  الذهاب  من  بسهولة  وتتمكن  وانطالق  بحرية 

بأن زوجها  أنها فوجئت  إال  قاطع،  والدها بشكل  يرفضه  كان  الذي 

ومل  نهايئ،  بشكل  الخروج  من  مبنعها  وقام  والدها  من  تزمتا  أكرث 

يتوقف األمر عند ذلك ولكنه بعد ثالثة أشهر من زواجهام تركها يف 

امرأة آخرى،  املنزل وحيدة وهي حامل يف طفلها األول وتزوج من 

فلم تتحمل هذه الصدمة وأصيبت بحالة من الشلل املؤقت ونقلت 

طفلها  تضع  أن  وقبل   - شفائها  وبعد  العالج،  لتلقي  والدتها  ملنزل 

األول - أرصت عىل طلب الطالق، ومع إرصارها مل يجد زوجها حال 

سوى تنفيذ طلبها. 

قررت “أمينة” بعد اإلنفصال العيش بحرية دون قيود والتمرد عىل 

تعشقه  كانت  والذي  بالفن  العمل  السابقة، وفكرت يف  منط حياتها 

يف  وتجولت  للمسارح  الزيارات  بعض  بعمل  فقامت  طفولتها،  منذ 

االستديوهات، حتى وجدت فرصتها األوىل من خالل جامعة “أنصار 

فرط  ومن  لفرتة،  فيها  وتدربت  لها  فانضمت  والسينام”،  التمثيل 

ونجحت  بها،  خاصة  فرقة مرسحية  بتأسيس  قامت  نفسها  يف  ثقتها 

يف إقناع بعض الفنانني بالعمل معها )ومن بينهم األستاذينزيك رستم 

بعنوان “فيوليت”، وعىل  لها  أول مرسحية  و أحمد عالم(، وقدمت 

الرغم من عدم نجاحها إال أنها مل تفقد األمل، فذهبت مع شقيقتها 

الريحاين  الكبرينجيب  الفنان  إىل  العرشين  القرن  ثالثينات  مبنتصف 

الذي رحب بضمهام إىل فرقته.

عمرو دوارة
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كان الريحاين صاحب الفضل األكرب عليها وعىل شقيقتها الكربىزوزو، 

أدوارهام،  حفظ  وكيف  الكلامت  نطق  كيفية  علمهام  الذي  فهو 

فرتة  خالل  ويف  املرسح،  خشبة  عىل  الجمهور  مواجهة  كيفية  وأيضا 

قصرية جدا نجحت ميمي” يف أن تصبح بطلة الفرقة، وقامت ببطولة 

عدة مرسحيات مهمة ومنها: “حكم قراقوش” و”قسمتي”، أما أهم 

مرسحياتها التي قدمتها مع الفرقة فكانت “الدلوعة”، التي حققت 

من خاللها نجاحا كبريا، لذا أطلق عليها لقب “دلوعة املرسح”.

“ميمي”  اتجهت  أيضا  العرشين  القرن  ثالثينات  منتصف  ومنذ 

الشعب”  “ابن  أفالمها:  أول  خالل  من  وذلك  بالسينام،  للتمثيل 

ماري  واكيم،  بشارة  منري،  بطولةرساج  ابتكامن،  إخراجموريس  من 

الظالم”  “حياة  أفالمها:  ثاين  خالل  من  وجودها  أكدت  ثم  منيب، 

ثريا  محمد،  فردوس  رسحان،  بطولةمحسن  بدرخان،  إخراجأحمد 

تجاوز  حتى  السينامئية  مشاركاتها  الوقت  مع  كرثت  ثم  حلمي، 

رصيدها من األفالم أكرث من 130 فيلام، من أهمها: يس عمر، ليىل 

بنت مدارس، شاطىء الغرام، القلب له واحد، علموين الحب، دهب، 

دعاء الكروان، الحموات الفاتنات، نشالة هانم، أنت حبيبي، من غري 

السينامئية  الضاحكة، االختيار. وكان آخر مشاركاتها  الجرمية  ميعاد، 

وبطولةنور  صادق،  إخرجعادل  من  “الذئاب”  بفيلم:   1983 عام 

الرشيف، فريد شوقي، بويس. 

قتل  لجرمية  ضحية  عاملنا  عن  فيه  رحلت  الذي  العام  نفس  وهو 

حيث ألقي بها من رشفة منزلها يف 20 مايو عام 1983، ومل يعرف 

كانت  وإن  مجهول.  ضد  القضية  فقيدت  الجرمية  مرتكب  أحد 

بعض  قبل  من  منها  التخلص  تم  قد  أنه  وقتها  ترددت  األحاديث 

رجال السياسة. 

الفنية طبقا الختالف طبيعة كل  ميكن تصنيف مجموعة مشاركاتها 

قناة من القنوات الفنية مع مراعاة التتابع الزمني كام ييل:

السينمائية: األفالم  أوال 
األفالم،  عرشات  السيناميئ  مشوارها  خالل  شكيب  ميمي  قدمت 

التي حاول املخرجون من خاللها حرصها يف أدوار الرش التي متيزت 

زوجة  املتكربة،  االرستقراطية  السيدة  شخصيات:  مثل  أدائها  يف 

الغازية  بالحارة،  املعلمة  البلد  بنت  القاسية،  الحامة  الرشيرة،  األب 

كانت  أنها  إال  املدينة(،  يف  )الراقصة  والعاملة  الريف(  يف  )الراقصة 

النمط  هذا  من  الخروج  وتحاول  األدوار  تلك  عىل  أحيانا  تتمرد 

وتقدم أدوارا أخرى لألم الطيبة، كام شاركت أيضا بأداء بعض األدوار 

التي  املتميزة  األدوار  من  مجموعة  أفالمها  قامئة  وتضم  الكوميدية، 

تعد عالمة يف تاريخها الفني ومثال لها: شخصية “زنوبة املخدماتية” 

ممثلة  أفضل  جائزة  عنه  حازت  والذي  الكروان”،  “دعاء  بفيلم 

فيلمي:  يف  منري(  )لرساج  القاسية  األب  زوجة  وشخصية  ثاين،  دور 

االرستقراطية  الحامة  شخصية  وأيضا  رشبات”،  “البنات  “دهب”، 

بعدما  خاصة  تجسيده  يف  برعت  الذي  الفاتنات”  “الحموات  بفيلم 

شكلت فيه مع الفنانةماري منيب ثنايئ كوميدي رائع.

وتضم قامئة أعاملها السينامئية أكرث من مئة وثالثني فيلام من بينها 

مجموعة األفالم التالية: ابن الشعب )1934(، الحل األخري )1937(، 

عمر  يس  مدارس،  بنت  ليىل   ،)1940( الظالم  حياة  الباشمقاول، 

حنان،   ،)1943( قدميه  فات  من   ،)1942( تزوجت  أخريا   ،)1941(

قلوب   ،)1944( عيل  محمد  شارع  كدب،  يف  كدب  الستات،  تحيا 

اللطافة )1945(،  كازينو  املظاهر، أحالهم،  له واحد،  القلب  دامية، 

 ،)1946( األبيض  املالك  السعادة،  أصحاب  بالني،  صاحب  أيب،  رس 

 ،)1948( املجد  نحو   ،)1947( بنات  والسبع  جحا  العرب،  أحكام 

الغرام،  شاطئ  أفراح،  خرضة،  مغامرات   ،)1949( أفندي  بيومي 

إسامعيل  سوسو،  حبيبتي   ،)1950( للبيع  أخالق  زهر،  يا  معلهش 

التليفون،  سامعة  سلم،  تعال  حلوة،  الدنيا  األشباح،  بيت  يف  يس 

الدم  آمال،  وحدي،  أنا   ،)1951( رشبات  البنات  الروح،  حبيب 

حكم  دهب،  هانم،  نشالة  الحق،  كلمة  ذوات،  ابن   ،)1952( يحن 

إلحقوين   ،)1953( الفاتنات  الحموات  ناس،  يا  إشهدوا  قراقوش، 

باملأذون، املحتال، خليك مع الله )1954(، عهد الهوى، عاشق الروح، 

عمري  أين  أحكام،  له  القلب   ،)1955( سعيد  نهارك  العمر،  أماين 

فتى  الصغري،  املالك  الحب،  علموين  األمل،  طريق  الفتوة،   ،)1956(

ماليش غريك،  أنت حبيبي )1957(، إسامعيل يس طرزان،  أحالمي، 

التالمذة  إحنا  الغرام،  الكروان، عش  السعيدة )1958(، دعاء  أيامي 

الحب كده  باإليجار، هاء 3،  العائلة )1960(، زوج  )1959(، شجرة 

غري  من  تلميذة،  مذكرات  الغرام،  قايض  القرصين،  بني   ،)1961(

ميعاد، هذا الرجل أحبه )1962(، الباب املفتوح، الجرمية الضاحكة، 

املجانني يف نعيم )1963(، فتاة شاذة، ثورة البنات، دعني والدموع، 

هي  الراهبة،  وبنات،  صبيان  للجميع،  حب   ،)1964( شيطانة  فتاة 

)1965(، غرام  فيلم قصري   - والرجال، مدرس خصويص، رسق عمته 

الشوق، وداعا  الحياة حلوة، قرص  السجن،  يف أغسطس، 30 يوم يف 

السامن  املرح،  )1966(، شاطئ  عمته  سارق  لصوص-   3 الليل،  أيها 

والخريف، شباب مجنون جدا )1967(، حواء والقرد، مرايت مجنونة 

دخان  للحب،  وجوه   3  ،)1968( كده  عايز  بابا  مجنونة،  مجنونة 

 ،)1969( البنات  والجو، أرسار  أنا ومرايت  واحد عسل،  يوم  الجرمية، 

أنت إليل قتلت بابايا، الصديقان، سفاح النساء، املراية، كانت أيام، 

شلة   ،)1971( املصيدة  يف  رجال  اإلختيار،   ،)1970( الورقة  حرامي 

املدينة  قاع  الهنا،  عريس   ،)1973( فضيحة  عن  البحث  املراهقني، 

 ،)1981( الطريق  عىل  طائر  القرش،   ،)1975( املطلقات   ،)1974(

حدوتة مرصية، السلخانة )1982(، الذئاب )1983(.

السابق ذكرها مع  إنها قد تعاونت من خالل األفالم  بالذكر  وجدير 

جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  السينامئيني  املخرجني  كبار  من  نخبة 

عبد  ابتكامن،  موريس  مزراحي،  توجو   : األساتذة:  بينهم  ومن 

محمد  سليم،  كامل  مصطفى،  نيازي  مدكور،  جامل  حسن،  الفتاح 

كريم، عباس كامل، أحمد بدرخان، إستيفان روستي، هرني بركات، 

جامل مدكور، فريد الجندي، حسن عبد الوهاب، ويل الدين سامح، 

معلوف،  يوسف  صدقي،  حسني  الجزايريل،  فؤاد  عامرة،  إبراهيم 

الدين  السيد زيادة، أنور وجدي، صالح أبو سيف، عز  رشيف زايل، 

الفقار، حلمي رفلة،  املهندس، محمود ذو  الفقار، حسني حلمي  ذو 

حليم،  حلمي  الوهاب،  عبد  فطني  الصيفي،  حسن  سامل،  عاطف 

كرامة،  عيىس  الشيخ،  كامل  شاهني،  يوسف  الدين،  ضياء  أحمد 

حسام  نجيب،  رمسيس  عطية،  كامل  حافظ،  نجدي  اإلمام،  حسن 

الدين مصطفى، عيل رضا، محمود فريد، نور الدمرداش، عبد املنعم 

القايض،  إسامعيل  خان،  محمد  صادق،  عادل  فؤاد،  أحمد  شكري، 

إبراهيم عفيفي، أحمد السبعاوي.

اإلذاعية:  األعمال  ثانيا: 
بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لألسف 

وبالتايل يصعب حرص جميع  اإلذاعية،  األعامل  بطولة  للمشاركني يف 

التي  القديرة،  الفنانة  لهذه  واملتنوعة  الكثرية  اإلذاعية  املشاركات 

عىل  الدرامية  األعامل  من  بكثري  املرصية  اإلذاعة  إثراء  يف  ساهمت 

مدار مايزيد عن خمسني عاما ومن بينها املسلسالت التالية: أبو عيل 

عامل أرتيست، مريامار، دندش، القصاص، عروسة من باريس، شارع 

عامد الدين، أيام عاصفة، أنف وثالث عيون، عودة ريا وسكينة.

التلفزيونية: األعمال  ثالثا 
تقريبا  التلفزيوين  البث  بدايات  منذ  شكيب  الفنانةميمي  شاركت 

من  عدد  بأداء   - املايض  القرن  ستينيات  منتصف  منذ  بالتحديد   -

األدوار الرئيسة ببعض السهرات واملسلسالت التلفزيونية ومن بينها 

عىل سبيل املثال فقط: شيطان من الجنة، سعدية، األبواب املغلقة، 

الرحيل، اإلنتقام، أبدا لن أموت، املطاردة، حب وكربياء، البيانوال.

المسرحية: األعمال  رابعا: 
تستمتع  الذي  واألسايس  األول  عشقها  مجال  هو  املرسح  ظل 

مشاركاتها  أول  منذ  حرصت  فقد  ولذا  خشباته،  عىل  بالوقوف 

رصيدها،  إىل  تضيف  التي  الرئيسة  األدوار  تلك  أداء  عىل  املرسحية 

وسط  متميزة  مكانة  السمها  وتضع  وجودها  تثبت  أن  فاستطاعت 

سيدات املرسح سواء بأدائها لبعض األدوار الرتاجيدية أو الكوميدية، 

بصفة  تنتمي  متتالية  لسنوات  ظلت  قد  أنها  نذكر  أن  ويكفي 

الفرق  كربى  من  بالشك  تعد  والتي  “الريحاين”،  فرقة  إىل  مستمرة 

الكوميدية الخاصة. وميكن التوقف من خالل رصد مجموعة أدوارها 

مسريتها  يف  عالمات  تعد  التي  املهمة  األدوار  بعض  عند  املرسحية 

الفنية ومن بينها: حكم قراقوش،  لو كنت حليوة، إستنى بختك، إال 

خمسة، الستات لبعضهم، وراك والزمن طويل، الستات ما يعرفوش 

الستات،  زنقة  مرصية،  صناعة  مرايت  يدلع،  ملا  الشايب  يكدبوا، 

مريامار.

هذا كام ميكن تصنيف مجموعة املرسحيات التي شاركت يف بطولتها 

الخربات  باكتساب  حرصت على صقل موهبتها 
الفنية القمم  وبالتعاون مع 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 27 يناير 2020العدد 545 العدد 27648 يناير 2020العدد 648

31 [[[ بين الظل والضوء

طبقا الختالف الفرق املرسحية وأيضا للتسلسل التاريخي كام ييل:  

1 - فرق القطاع الخاص:

مني  العادة،  فوق  مندوب   ،)1936( قراقوش  حكم  “الريحاين”:   -

 ،)1938( بختك  إستنى  حليوة،  كنت  لو   ،)1937( ؟  ست  يعاند 

إال   ،)1941( نفيس  يف  كان  ياما  جناين،   ،)1940( يوم  كل  حكاية 

أشوف   ،)1949( السجن  يف  يوم   30 أحب حاميت،   ،)1945( خمسة 

لك  أين  من  أشطر،  غريك  كان  لبعضهم،  الستات  أستعجب،  أمورك 

هذا ؟، أنت وهو، إحرتس من الستات )1950(، ابن مني بسالمته؟، 

والزمن  وراك  املداولة،  بعد  الحكم   ،)1952( غريها  وتاخد  تعيش 

طويل، لزقة إنجليزي )1953(، الدلوعة، الرجالة ما يعرفوش يكدبوا، 

يا سالم عىل كده، قسمتي )1954(، أنوار بغداد )1955(، عىل عينك 

بيوم،  منك  أكرب   ،1956 يف  مرص  الستات،  من  فني  أروح  تاجر،  يا 

أوعى تعكر دمك، إبليس ورشكاه )1956(، حاميت بوليس دويل، كالم 

يف رسك، إليل يلف يتعب، حسب الخطة املوضوعة، خليني أتبحبح 

 ،)1958( التنفيذ  إيقاف  مع  اتجوزت،  ما  ريتني  يا   ،)1957( يوم 

مقلب   ،)1960( إبليس  عشم  كده،  ماشية  الدنيا  تضحك،  ملا  الدنيا 

يدلع،  ملا  الشايب   ،)1961( يكدبوا  يعرفوش  ما  الستات  حرميي، 

حسن ومرقص وكوهني )1962(، وبعدين يف كده )1963(، الحظ ملا 

يطرقع )1965(، 4-2-4، شارع الغالبة )1966(.

- “ساعة لقلبك”: مرايت صناعة مرصية )1959(.

- “املتحدين”: زنقة الستات )1968(.

- “عمر الخيام”: الشنطة يف طنطا )1969(.

- “الكوميدي املرصية”: الطرطور )1969(.

- “املرسح الحر”: مريامار )1969(.

- “املرسح الساخر” )نجوى سامل(: موزة وثالث سكاكني )1970(.

- “الهنيدي”: سد الحنك )1971(.

- “املرسح الباسم” )نبيل الهجريس(: املحتاس والناس )1972(.

- “نجم”: أنا أجدع منه )1982(.

مصورة: عريس طنط جالجل )1970(، املطب، 

-2 فرق مسارح الدولة:

- “الحديث”: سعادات هانم )1964(.

- “الجيب”: حكاية ثالث بنات )1972(.

- “الكوميدي”: مخالفة يا هانم )1972(.

السابق  املرسحية  األعامل  خالل  من  تعاونها  إىل  اإلشارة  وتجدر 

ذكرها مع نخبة من كبار املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ومن 

أحمد،  العزيز  عبد  منري،  رساج  الريحاين،  نجيب  األساتذة:  بينهم 

بديع خريي، عادل خريي، نبيل خريي، السيد بدير، حسن إسامعيل، 

كامل يس، عبد املنعم مدبويل، نور الدمرداش، أحمد حلمي، السيد 

رايض، نجيب رسور، محمود األلفي، عادل صادق.

متناقضة شكلت  أن ميمى شكيب عاشت محطات كثرية  والحقيقة 

بها،  طفولتها  قضت  التي  والرسايات  القصور  من  حياتها،  مشوار 

حتى رشفة منزلها ىف وسط البلد التى القيت منها، وكانت ضحكتها 

أو  السينامئية  أفالمها  املميز - سواء يف  الصوت  الرنانة ذات  العالية 

عىل املرسح - خري معرب عن الحياة الصاخبة التي عاشتها، ولذا فقد 

وأسلوبها  لطريقتها  طبيعيا  نتاجا  واملؤملة  املؤسفة  نهايتها  جاءت 

مسريتها  مالمح  وأبرز  أهم  اسرتجاع  ميكن  خاللها  ومن  الحياة،  يف 

الحياتية يف النقاط الثالث التالية:

-1 حرية وانطالق:

التي  الطبقة األرستقراطية  ابنة  الجميلةميمي شكيب  الفنانة  كانت 

عاشت يف القصور والرسايات تعشق السهر وتهوى الرقص، وال تشعر 

فقد  لذا  واألثرياء،  واملريدين  باملعجبني  محاطة  وهى  إال  بالسعادة 

بهم  ارتبطت  من  بني  من  وكان  عاطفية  عالقة  من  أكرث  يف  دخلت 

عندما  بها  أعجب  الذي  باشا،  حسنني  امللكيأحمد  الديوان  رئيس 

ذلك،  بعد  بينهام  اللقاءات  وتعددت  “الريحاين”  فرقة  يف  شاهدها 

باألمر  امللكةنازيل  علمت  إذ  كثريا،  تستمر  مل  العالقة  تلك  ولكن 

فطلبت من الفنانالريحاين طردها من الفرقة، ونظرا ألن “ميمي” ال 

تستطيع منافسة امللكة عىل حب “أحمد حسنني” مل تجد حال سوى 

أن تقطع عالقتها به. وارتبطت بعده عاطفيا باإلقتصادي الكبريأحمد 

العاطفية  مغامراتها  تعددت  ثم  بالهدايا،  أغرقها  الذي  باشا  عبود 

حتى أنها أصبحت حديث الصحف يف تلك الفرتة، فقررت أن تتزوج 

مرة أخرى وكان رجل األعامل “جامل عزت” الزوج الثاين يف حياتها، 

إال أن تلك الزيجة مل تستمر كثريا فرسعان ما وقع االنفصال بسبب 

غريته الشديدة عليها.

2 - ارتباطها بالفنانرساج منري:

عام   “ الشعب  “ابن  فيلم  هو  شكيب  الفنانةميمي  أفالم  أول  كان 

شابا  وتحب  الباشوات  ألحد  ابنة  بدور  فيه  قامت  والذي   ،1934

الزواج بسبب  يفشالن يف  ولكنهام   - منري  - جسد دوره رساج  فقريا 

رفض والدها لتلك الزيجة نظرا لفارق املستوى االجتامعي، فيكافح 

وقد  حبيبته،  ويتزوج  معروفا  محاميا  يصبح  حتى  ويجتهد  الشاب 

ميمي  بني  حقيقية  حب  قصة  إىل  الفيلم  يف  الحب  قصة  تحولت 

بطلب  منري  رساج  تقدم  الفيلم،  نهاية  ومع  منري،  ورساج  شكيب 

أخريا  وجدت  أنها  شعرت  بعدما  أسعدها  الذي  األمر  منها،  الزواج 

الحب الحقيقي يف حياتها، ولكن سعادتها لألسف مل تكتمل بسبب 

لعودتها  يخططون  كانوا  وأنهم  خاصة  الزيجة،  لتلك  أرستها  رفض 

حتى  منري،  رساج  عن  االفرتاق  سوى  أمامها  يكن  فلم  طفلها،  لوالد 

جمع القدر بينهام مرة أخرى بعد ثالث سنوات، من خالل اشرتاكهام 

سويا يف فيلم “الحل األخري”، فتجدد الحب وكرر طلبه بالزواج مرة 

أن أرسته هي من  املفارقة  ولكن  املرة،  فوافقت أرستها هذه  أخرى 

عارضت زواجه من فنانة بشدة، وهنا لجأ رساج منري لصديقه نجيب 

فتوسط  حبهم،  قصة  مع  بشدة  متعاطفا  كان  كان  الذي  الريحاين 

أكرث من مرة خالل عدة سنوات لدى أرسة رساج منري حتى أقنعهم 

باملوافقة عىل الزواج، لتتوج قصة الحب بالزواج عام 1942، وعاش 

الفنان/ رساج  السعادة، حتى رحل  الزوجان معا 15 سنة يف منتهى 

أحد  وقته  يف  الزواج  هذا  اعترب  وقد   .1957 عام  الحياة  منري عن 

أقوى االرتباطات الفنية حيث كان زواجا مبنيا عىل التفاهم والحب 

العديد  التغلب عىل  استطاعا  أنهام  الفرتة وخاصة  تلك  واإلحرتام يف 

خاللها  قدما  األفالم،  من  العديد  يف  سويا  واشرتكا  الصعاب،  من 

البنات  أفندي،  بيومي  األخري،  الحل  ومنها:  حبيبني  أو  زوجني  دور 

رشبات، نشالة هانم، دهب، ابن ذوات، وكلمة حق. وجدير بالذكر 

الرتكيز  وقررت  زوجها  لذكرى  وفية  ظلت  شكيب  ميمى  الفنانة  أن 

فقط بشكل كبري عىل عملها، وعدم الزواج مرة أخرى طوال حياتها، 

بخمسة  وفاته  )بعد  رحيلها  تاريخ  حتى  قرارها  نفذت  وبالفعل 

وعرشين عاما تقريبا(. 

3 - قضية املوسم:

شكيب  الفنانةميمي  تستطع  مل  السن  يف  تقدمها  من  الرغم  عىل 

فكانت  عليها يف شبابها،  اعتادت  التي  الصاخبة  الحياة  اإلبتعاد عن 

يف  املسئولني  كبار  من  عدد  يحرضها  منزلها  يف  يومية  تقيم حفالت 

الفنانات  من  لعدد  باإلضافة  وعرب،  أثرياء مرصيني  وبعض  الدولة، 

الشابات الجميالت، ولكن تلك الحفالت تسببت لها يف كارثة، حيث 

تم القبض عليها يف أحد أيام شهر فرباير عام 1974، ومعها مجموعة 

بتهمة  باستمرار،  حفالتها  يحرضن  كن  الاليت  الشابات  الفنانات  من 

حظيت  التي  القضية  وهى  لآلداب،  املنافية  لألعامل  منزلها  إدارة 

باهتامم إعالمي كبري وعرفت باسم “قضية اآلداب الكربى”، وكانت 

املحاكمة  جلسات  كانت  كام  واسعة  مساحات  لها  تفرد  الصحف 

تشهد حضور آالف املواطنني وعدد من املراسلني األجانب، مام دفع 

تقريبا  أشهر  ستة  حوايل  وبعد  رسية،  الجلسات  جعل  إىل  القضاء 

لعدم  الرباءة  عىل  املتهامت  وجميع  شكيب  الفنانةميمي  حصلت 

من  تعاين  ظلت  ذلك  من  بالرغم  ولكنها  تلبس،  حالة  يف  ضبطهن 

توابع تلك التهمة، خاصة وأنها ظلت محبوسة طوال فرتة املحاكمة، 

وقيل أنها كانت تبيك دامئا وتؤكد بأنها مظلومة وأن القضية ملفقة، 

لبضعة  نفسية  مصحة  دخول  إىل  اإلفراج  بعد  أضطرت  أنها  حتى 

أشهر. كام أنها مل تستطع مواصلة حياتها بشكل عادي بعد ذلك، ومل 

الفنية،  تشارك سوى يف عدة أعامل قليلة، وبأدوارا ال تليق مبكانتها 

من  استثنايئ  معاش  عىل  لحصول  اضطرت  السيئة  لظروفها  ونتيجة 

صندوق معاشات األدباء والفنانني بوزارة الثقافة.

رحم الله هذه الفنانة املتميزة التي بذلت جهدها يف سبيل إسعادنا 

الكوميدية  األعامل  ببعض  مبشاركتها  شفاهنا  عىل  البسمة  ورسم 

املهمة التي ميكن إدراجها تحت مسمى الكوميديا الراقية، تلك التي 

التخدش حياة األرسة.

المتفرد الخاصة وبأسلوبها  ببصمتها  تمزيت 
أدوارها أداء جميع  في 



    

أقيمت هذا  التي  العريب  الـ12 ملهرجان املرسح  الدورة  شهدت 

العام بالعاصمة عامن، حضورا مرصيا الفتا عىل مستوى األبحاث 

للطفل  املوجهة  سواء  النصوص  كتابة  مستوى  وعىل  الفكرية 

مستوى  عىل  باهتا  حضورا  شهدت  حني  يف  للكبار.  املوجهة  أو 

املشاركة الفنية. فمرص التي سبق لها أن فازت بالجائزة يف العام 

عرض  تقديم  يف  تفلح  مل  واألسورة(  )الطوق  عرض  عن  املايض 

الثاين،  باملسار  تسميته  عىل  اصطلح  ما  أو  املسابقة  يف  يشارك 

خارج  هو  )الذي  األول  املسار  يف  واحدة  اكتفت مبشاركة  بينام 

عن  سند  أرشف  الشاب  أخرجه  صفراء(  )أيام  بعرض  التسابق( 

نص سويرسي وبإنتاج مركز الهناجر للفنون.

)أيام صفراء( يف  يشرتك عرض  مل  وملاذا  البعض  يسأل  أن  وقبل 

نذكر   – العادة  كام   – تآمرية  بتفسريات  ذلك  ويفرس  املسابقة، 

أن يكون  القاسمي تنص عىل  الشيخ سلطان  أن الئحة مسابقة 

لتشجيع  محاولة  يف  خالص.  عريب  نص  عن  بها  املشارك  العرض 

االهتامم بالنصوص العربية بعد أن لوحظ كرثة اللجوء إىل النص 

األجنبي.

املشاركة  املشاركة، وضعف  عن  املرصي  املرسحي  العرض  غياب 

عىل الهامش عوضتهام املشاركة البحثية والنصية حيث حصلت 

النص  مسابقة  يف  ثالث(  ثاٍن،  )أول،  الثالث  الجوائز  عىل  مرص 

زغلول  طه  للكاتب  العامل«  »حافة  نص  فاز  حيث  املرسحي. 

تلفظها  »مآذن  نص  بها  فاز  الثانية  واملرتبة  األوىل،  باملرتبة 

»سيدة  نص  الثالثة  وباملرتبة  سمري،  أحمد  للكاتب  األندلس« 

مرص  فازت  وكذلك  عبادي.  النبي  عبد  للكاتب  اليوتوبيا« 

بنص  لألطفال  املوجهة  الكتابة  مسابقة  يف  األوىل  بالجائزة 

مرص  فازت  كام  عقاب.  محمود  للكاتب  املستقبل(  )أساطري 

عرفة  منى  يف  ممثلة  البحثية  الدراسات  مجال  يف  الثاين  باملركز 

خمس  حققت  بذلك  مرص  لتكون  والخلق(.  )الجسد  وبحثها 

الفخر،  إىل  يدعو  أمر  وهو  التسع  الجوائز  مجموع  من  جوائز 

بأصحاب  مرص  يف  املرسح  عن  املسئولني  اهتامم  ويستدعي 

الثقافة  وزارة  قبل  من  مستحق  تكريم  عرب  فقط  ليس  الجوائز 

اإلرساع  خالل  من  األهم  وهو  ولكن  للمرسح،  الفني  والبيت 

بتقديم هذه النصوص الفائزة عىل خشبات املرسح املرصي.

املسابقة  املشاركة يف  )ملاذا غابت مرص عن  السؤال حول  يبقى 

التفسري  عىل  وردا  وبداية  العروض(.  مسابقة  وهي  األهم 

ال  ممقوتة،  بشوفينية  إليه  اللجوء  للبعض  يحلو  الذي  التآمري 

بد أن نعيد إىل هذا البعض السؤال )وملاذا مل تطل هذه املؤامرة 

أن  نفسه  باملنطق  ميكن  وهل  واألبحاث؟(.  التأليف  جوائز 

مسابقة  يف  الجوائز  كل  عىل  مرص  حصول  )هل  آخرون:  يسأل 

الدول  بقية  ضد  مرص  لصالح  مؤامرة  هو   - مثال   – التأليف 

ثم  أوال،  املرسحي  إنتاجنا  يخص  إذن  األمر  املشاركة؟(.  العربية 

للمشاركة. وهنا  االختيار  منهج  للمسابقة، وأخريا  التقدم  كيفية 

ال بد أن نسأل: هل تقدمت مرص بأكرث من عرض للمسابقة وتم 

رفضها جميعا، أم أن أحدا مل يتقدم؟ وأخريا، كيف يتم االختيار؟ 

ثم  عربية  دولة  كل  من  داخلية  لجنة  عرب  الرتشيح  يتم  هل 

تختار لجنة أعىل تابعة للهيئة عرضا أو أكرث مام تم ترشيحه من 

اللجنة الداخلية؟.. رمبا اإلجابة عن هذه األسئلة تكشف لنا أين 

مكمن الخطأ، إذا كان هناك خطأ.

بشبابنا  نفرح  دعونا  األسئلة،  لهذه  إجابات  عىل  نحصل  وحتى 

أن  أخىش  إنجازا  حققوا  الذين  والباحثني  املؤلفني  من  املرصي 

يضيع يف زحمة التبايك عىل الخروج من التسابق.. فهل نفعل؟

العربي  المسرح  لمهرجان  الـ12  الدورة  في 
بمؤامرة؟! مصر  فازت  هل 

مشهد 
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الثقافة  الت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير 

مرسح  يقدمها  التى  العاملى  االدب  اعامل  ان 

انفتاح مرص عىل مختلف  اهمية  الدولة تؤكد 

التى  املؤلفات  كنوز  اكتشاف  وتعيد  الثقافات 

لإلنسانية  الفنى  التاريخ  مالمح  بعض  شكلت 

تتضمنها  التى  االيجابية  الرسائل  اىل  مشرية   ،

املثل  نرش  ىف  فاعلة  بصورة  تساهم  العروض 

العليا والتأكيد عىل القيم االخالقية السامية .

الثقافة مرسحية  جاء ذلك عقب حضور وزير 

موليري  الشهري  الفرنىس  للكاتب  البخيل 

الفنان  وبصحبتها  برمسيس  ملك  أوبرا  مبرسح 

اسامعيل مختار رئيس البيت الفنى للمرسح .

حول  ساخر  اطار  ىف  تدور  البخيل  مرسحية 

اتاحة  ورفضه  هاربجون  الربجوازى  شخصية 

الفرصة البنيه الختيار رشيكا حياتهام وارصاره 

الفروق  رغم  اثرياء  من  تزويجهام  عىل 

العمرية .

املخرج  بقيادة  الشباب  مرسح  انتاج  العرض 

حسونة  خالد  وإخراج  إعداد  حسان،  عادل 

محيى  متوىل،  محمود  طلبة،  أرشف  وبطولة 

نشوى  مدحت،  سوزان  يحيى،  الدين 

محيى،  هادى  أحمد،  جاسمني  عبدالرحيم، 

عصام أرشف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، 

وليد،  عمرو  أحمد،  مجيب  سعد،  البارى  عبد 

ياسمني عسكر، فادى سمري، آالء النادى، أشعار 

حسنى،  محمد  موسيقى  السحرىت،  حامد 

عامد،  ناردين  مالبس  الدخاخنى،  رانيا  ديكور 

استعراضات شريىل أحمد، ومكياج أمل حسام 

أحمد زيدان

ملك أوبرا  فى  البخيل  تشهد  الثقافة  وزير 
تساهم  العروض  تتضمنها  الىت  االيجابية  الرسائل  الدايم:  عبد 

العليا المثل  نشر  فى  فاعلة  بصورة 




