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03متابعات [[
وحياة«.. »روح 

2020 يناير  المكثفة  واإلبداع  الفنون  دورات  شعار 

ستارز.. كايرو 
والسنباطي الحكيم  ووفاء  شوقي  حنان  تكرم 

- دورات  الكرازة  الشباب ومهرجان  بأسقفية  املبدعني  أقامت مدرسة 

الفنون واإلبداع املكثفة التي حملت شعار “روح وحياة” وتقام للعام 

الثاىن و نيافة  البابا توارضوس  التوايل، تحت رعاية قداسة  الـ 16 عىل 

األرثوذكسية،  القبطية  بالكنيسة  للشباب  العام  األسقف  موىس  األنبا 

بالعجمي..  مارمرقس  ببيت  يناير   28 إىل   24 من  الفرتة  ىف  وذلك 

القاهرة  وأحياء  إيبارشية   46 من  متدرب   600 حواىل  حرضها 

واالسكندرية.

مارمرقس  بيت  ىف  متصلة  بصفة  تقام  التى  التدريبية  الورش  تقام 

بالعجمى والتابع ألسقفية الشباب مرتني ىف السنة )خالل إجازة نصف 

التي  الواحد  اليوم  لورش  باإلضافة  الصيفية(،  اإلجازة  وبداية   - العام 

وكذلك  واإليبارشيات،  القاهرة  يف  مستمرة  بصفة  املدرسة  تقدمها 

رويس  باالنبا  منتظمة  بصفة  العام  خالل  تقام  والتى  املتصلة  الورش 

فنًيا  املبدعني  األطفال  ومنو  بناء  إىل  تهدف  و  محددة،  ملنهجية  وفًقا 

وروحًيا وكنسًيا وإجتامعًيا، نحو جيل مبدع ومتميز..

وقد اشتملت دورات الفنون واإلبداع عىل محارضات و ورش تدريبية 

التشكيلية،  الفنون  والكورال،  واملوسيقى  املرسح  مجاالت  ىف  مكثفة 

هذه  ىف  متخصصون  عليها  أرشف  والعلمية،  الهندسية  واالبتكارات 

عدد  لتكون  الدراسة  من  مستويني  األقسام  جميع  وشملت  املجاالت، 

الورش 28 ورشة تدريبية حرضها أكرث من  600 مبدع. 

املرسحي،  النص  تأليف  التمثيل،  اإلخراج،  املرسح  دورات  وشملت 

الصولفيج،  وشملت  والكورال  املوسيقى  ودورة  املرسحى،  املكياج 

األورج،  آالت  عىل  العزف  املوسيقي،  التوزيع  الصوت،  تدريبات 

التشكيلية فن  الفنون  الناى، وشملت دورات  العود،  الجتيار،  الكامن، 

بالرصاص،  والتصوير  الرسم  الزيتي،  التصوير  القبطية،  األيقونة  رسم 

الفوتوغرايف، وشملت دورة  التصوير  الخشب،  الفنية، أشغال  األشغال 

عامرة،  ورش  عىل  املستقبل،  مدينة  والعلمية  الهندسية  االبتكارات 

برمجة، اليكرتونيات .

أحمد زيدان

آفاق  مركز  مرسح  عىل  املايض  األسبوع   أقيم 
وفاء  و  شوقي  حنان  للفنانتني  تكريم  حفل 
مهرجان  رئيس  السنباطى  هشام  واملخرج  الحكيم 
مديرية  قيادات  من  مجموعة  و  مرسحية،  آفاق 
وكيل  البجرمى  أرشف  د.  منهم  والرياضة  الشباب 
الشباب  مديرية  ومدير  والرياضة،   الشباب  وزارة 
الشباب  وكيل  عثامن  منى  د.  بالقاهرة  والرياضة 
مدير  السيد  عبري  والرياضة،  الشباب  مبديرية 
اإلدارة العامة للشباب، وكذلك أعضاء لجنة تحكيم 
مسابقة كايرو ستار د. أحمد عامر، د.عبري منصور، 

د. يارا سعيد.
مسابقة  تصفيات  فعاليات  ختام  يف  ذلك  جاء 
ستار»  »كايرو  القاهرة  لشباب  الفنية  املنوعات 
بالقاهرة  والرياضة  الشباب  مديرية  نظمتها   التي 
تحت إدارة الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون 
مبديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة يف 
ومديرة  والفنون«  للثقافة  آفاق  مرص«مركز  عشق 

الشباب بالقاهرة.. يف اول تعاون مشرتك بينهم.
الفنون  إدارة  مدير  سمك  أحمد  قدم  كلمته  وىف 

مبديرية الشباب والرياضة بالقاهرة
التحية لقيادات مديرية الشباب والرياضة ومنهم د 
والرياضة  الشباب  مديرية  مدير  البجرمى  أرشف   .
باملديرية،  الشباب  وكيل  عثامن  منى  د.  بالقاهرة، 
للشباب،  العامة  اإلدارة  مدير  محمد  وعبري 

ومصطفى شعالن مسئول املكتب الفني.

من  األوىل  هى  سابقة  عن  سمك  أحمد  وكشف 

مسابقة  من  الفائزة  العروض  مشاركة  وهى  نوعها 

يرأسه  الذى  آفاق  مهرجان  نهائيات  ىف  ستار  كايرو 

لكل  التحية  قدم  كام  السنباطى،  هشام  املخرج 

الحكيم  وفاء  والفنانة  شوقي  حنان  النجمتني   من 

مؤكدا أنهام فنانتان قدما العديد من األعامل الفنية 

الشباب  دعم  يف  بارز  دور  لهام  كان  و  املتميزة 

وأنشطتهم الحرة خارج املؤسسات،

رئيس  السنباطى  هشام  للمخرج  التحية  قدم  كام 

مع  والفعال  البارز  لدوره  عشق مرص   يف  مؤسسة 

استطاع  أنه   إىل  مشريا  الحرة،  والفرق  الهواة  فرق 

مرسحية  أفاق  ملهرجان  متتالية  دورات   6 إقامة 

ألعضاء   التحية  قدم  كام  كبريين  واقتدار  بنجاح 

لجنة التحكيم .

بهذا  سعدت   « شوقي:  حنان  الفنانة  قالت  بينام 

ودامئا  الشباب  مع  العمل  أعشق  فأنا  التكريم، 

بالتحكيم  أقوم  عندما  شديدة  مبوضوعية  أتعامل 

يف مهرجاناتهم، مشرية إىل أنه  منذ خمسة سنوات 

برئاسة  مرسحية  آفاق  مهرجان  مع  تتعاون  وهي  

عدد  مولد  شهد  الذي  السنباطى   هشام  املخرج 

 : أضافت  املرسح.  يف  الشباب  املبدعني  من  كبري 

أستند  الذي  الرئييس  املبدأ  هو  الشديد  املوضوعية 

من  جائزة  أحد  يحصد  ال  بذلك  التحكيم  يف  إليه 

وأكدت   واستحقاق.  جدارة  عن  اال  آفاق  مهرجان 

الشباب هم نجوم املستقبل ومتنت  أن يكون  أن  

2020 هو عام االزدهار والتقدم يف جميع املجاالت  

.

سعادتها  عن  الحكيم  وفاء  الفنانة  أعربت  كذلك 

مدار  عىل  الشباب  مع  ولعملها  بالتكريم،  الكبرية 

سنوات طويلة موضحة أن هذه اللحظة هى لحظة 

شباب مرص.

من  كال  اتحاد  إن  إىل  كلمتها  ىف  الحكيم   وأشارت 

غاية  ىف  الثقافة  ووزارة  والرياضة  الشباب  وزارة 

األهمية النه يعرب عن اتحاد شيئني هامني يف حياتنا، 

بتقديم  كلمتها  وأختتمت  وأجسامنا  عقولنا  هام 

التحية لكل الحضور.

وقد أهدى املخرج هشام السنباطى رئيس مهرجان 

آفاق  مرسح  عمل  لفريق  التكريم  مرسحية  آفاق 

ومهرجان آفاق مشريا إىل أنهم  بذلوا  مجهودا كبريا 

ملؤسسة  التنفيذي  املدير  وهم  العروض،  لتنظيم 

عشق مرص د. ساىل سليامن، مدير عام مرسح آفاق 

املسئول  فوزى  أندور  و  املنعم،  عبد  هشام  الفنان 

عن تنظيم العروض، و الفنان أسامة حرىب. أضاف: 

إننا  نعمل بروح الفريق الواحد دامئا.

شارك ىف تصفيات مسابقات كايرو ستار  15 فرقة 

من مراكز الشباب.

رنا رأفت
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النور«.. »درايش 
العربي المسرح  قامات  بحضور  السعودي  الوطين  المسرح  تفتتح 

المحرر«.. و»الحب  و»هريكليس«  و»حلم«  »طرازن« 
فرباير  في  الساقية  مسرح  على 

املايض  الثالثاء  السعوديون  املرسحيون  احتفى 

الله  عبد  بن  بدر  األمري  سمو  رعاية  تحت  بتدشني 

الثقافة السعودى الذي أعلن والدة  ال سعود وزير 

الثقاىف،  فهد  امللك  مبركز  السعودى  الوطنى  املرسح 

كبار  من  ونخبة  السعوديني   املرسحيني  بحضور  و 

املخرج  مرص  ومن  العريب،  الوطن  ىف  املرسحيني 

عميد  الكاشف  مدحت  ود.  السيد  عصام  الكبري 

عيل  سيد  ود.  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد 

مهرجان  رئيس  الغرباوي  مازن  واملخرج  إسامعيل 

رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب..

واستهلت الفعاليات بكلمة سمو األمري بدر بن عبد 

إطالق  إن  فيها:  قال  الثقافة   وزير  سعود  ال  الله 

فيه  يعيش  وقٍت  يف  يأيت  الوطني  املرسِح  مبادرِة 

غري  بدعم  عصوره  أزهى  السعودي  الثقايف  القطاع 

سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  من  مسبوق 

األمني  عهده  ويل  وسمو  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 

املرسح  أن  إىل  سموه  مشرياً   ،  – الله  حفظهام   –

فباإلضافة  صلبة،”  أرضية  من  ينطلق  الوطني 

املرسحيني  وعطاء  وثقافتنا  تراثنا  وعمق  ثراء  إىل 

 2030 اململكة  رؤية  فإن  املستمر،  السعوديني 

جودة  مقّومات  “من  بوصفها  الثقافة  إىل  تنظر 

الحياة”، لذا فإن وزارة الثقافة ملتزمة بدعم الحركة 

املرسحية ومتكني املرسحيني من أداء رسالتهم وفتح 

مساحات أرحب إلبداع السعوديني”.

الثقافة تسعى ألن يكون  واكد األمري بدر أن وزارة 

األدائية،  الفنون  يف  لإلبداع  قائداً  الوطني  املرسح 

محلية  مرسحية  لصناعة  البرشية  القدرات  ويبني 

الرشاكة  أهمية  عىل  سموه  مشدداً  عاملية،  بجودة 

أهداف  تحقيق  يف  السعوديني  املرسحيني  مع 

املبادرة “فمن خاللهم سنحقق األهداف وسنتجاوز 

الصعوبات معاً، لنبني بنية ثقافية مستدامة”.

العزيز  عبد  الكبري  السعودي  املرسحي  وأوضح 

السامعيل رئيس املرسح الوطنى يف كلمته أن نشاط 

املرسحية  التجارب  الوطنى  سيدعم جميع  املرسح 

أهداف  مستعرضا   ، السعودية  يف  املرسحيني  و 

الوطني  املرسح  بني  الرشاكة  عىل  مؤكدا  املبادرة 

املرسح  إن   ”  : وقال   ، السعوديني  واملرسحيني 

عن  معرباً  أجلكم”،  ومن  وبكم  معكم  الوطني 

باملرسح  اهتاممه  نظري  الثقافة  وزير  لسمو  شكره 

وتوفري كافة الدعم ملبادرة املرسح الوطني.

 ” عرض  تقديم  تم  االفتتاحية  الكلامت  أعقب 

درايش النور ” وهو عرض مرسحى غنايئ خلط بني 

وسوف  السعودى،  والفولكلور  الحديثة  التقنيات 

واألربعاء  الثالثاء  يومي  املرسحية عىل مدى  تعرض 

وهي  بالرياض،  الثقايف  فهد  امللك  مركز  يف  املقبلني 
مختلفة،  أزمنة  يف  السعودي  املجتمع  حكاية  تروي 
فطّيس  وإخراج  زمانان  صالح  الشاعر  تأليف  من 
نايف  ود.  الحساوي  إبراهيم  بطولة  ومن  بقنة 
وخالد  الحاريث  وشايف  املبدل  وعبدالعزيز  خلف 
من  مجموعة  جانب  إىل  نشاط  وشجاع  صقر 

املواهب الشابة.

أحمد زيدان

أربعة عروض مرسحية،  فرباير  الصاوي خالل  ساقية  تشهد خشبة مرسح 
»طرازن«  املرسحى  العرض  الشهر  من  األول  األسبوع  ىف  يقدم  حيث 
استعرايض  غنايئ  عرض  وهو  حافظ،  محمد  إخراج  املغرىب  منال  إعداد 
ُمبهج، يستهدف جميع أفراد األرسة من أطفال وكبار، و يدور حول قصة 

»طرزان« الشهرية ولكن بنكهة مرصية جًدا .
أعامل  إلنتاج  توجهت  التي   املرسحية«  »يوتوبيا  فرقة  العرض  تقدم 
جامهرييَّا  نجاًحا  حقق  الذى  »موانا«،  الشهري  عرضها  نجاح  بعد  »ديزىن« 
مرسحى،  بشكل  األعامل  تلك  تقدميها  من  الهدف  أن  اعلنت  وقد  كبريًا، 
عليها..   والسعادة  البهجة  روح  إلدخال  األرسة،  ُيناسب  ملا  تقدميها  هو 
احمد  شعبان،  نادر  املجيد،  عبد  آيه  شوقي،  محمد  بطولة  »طرازن« 
الدسوقي، مونيكا هاين، هاجر كامل، طارق سيف الدين، سلمي العدوى، 
عبدالله، يارس جاكسون، مني خالد، مصطفى طاطا تصميم رقصات، أحمد 
دعبس,  يس  اسامة،  ديكور،اسالم  رشيف  موسيقى،محمد  إعداد  برعي 
مساعد  جامل  ماجد  ماكيري،  كامل  هاجر   : أزياء  املهدي  ارشف   : إضاءة 

مخرج : طارق سيف الدين.
بينام تقدم فرق »العرض األفضل» »الحب املحرر« تأليف سفيان الخرضي 
مايكل  وقال  الحكمة،  بقاعة  فرباير   10 يف  وذلك  مجدى  مايكل  إخراج 
مجدي مخرج العرض »الحب املحرر« عن رواية األدبية العاملية »فرنسني 

ريفرز« وتدور حول فكرة الحب غري املرشوط القادر عىل تغيري اإلنسان 

مهام كان سيئا .. قدم العرض 25 ليلة ىف 3 محافظات وشاهده أكرث من 

الروايات ألعامل مرسحية من  15 ألف متفرج وأضاف: » أهتم بتحويل 

الغري  باملفاجآت واألحداث  القصة مليئة  أن  باإلضافة إىل  منظور مختلف 

روما  مجدي،  جوزيف  خليل،  مينا  كرم،  أبانوب  بطولة  العرض  متوقعة. 

عصام، كالرا كرم.

 « »حلم  املرسحى  العرض  فرباير   يف   17 الصحبجية  فرق  تقدم  كذلك 

الرحمن.   عبد  أماين  تأليف  أمين وزيرى  إخراج  الرحمن  عبد  أماين  تأليف 

ىف  املتجسده  وحاالته  أنواعه  بكل  الخوف  حول  العرض  فكرة  وتدور 

هذه  تجتمع  والثقافات،  والطبقات  االنتامءات  مختلفة  شخصيات 

فرج،  عمرو  القايض،  سارة  بطولة  العرض  الصعيد.  قطر  يف  الشخصيات 

محمد  طارق،  الصياد،نشوى  العال،أحمد  عبد  مجاهد  البكرى،  رويدا 

هشام، أحمد هشام، مصطفى زكريا، يوسف شرباوى، نور غنيم، يوسف 

يارا  منفذ  مخرج  مجاهد  غادة  استعراضات  مصمم  وزيرى،  يس  العرىب، 

قاسم إخراج أمين وزيرى.

ويف 24 فرباير يقدم العرض املرسحي »هريكليس » إعداد وإخراج رضوان 

اإلستعانه  تم  وقد  ديزين  مجموعة  من   « »هريكليس   : قال  الذي   جالل 

لجميع  يقدم  والعرض  يوربيدس،  تأليف  هرقل  ملرسحية  األصيل  بالنص 

األعامر يف قالب كوميدي غناىئ راقص.. وهو بطولة :محمد مهنا، محمد 

عبد العزيز، محمد عبد الحليم، مصطفى عزب، أندرو عزيز، عبد الرحمن 

 ، نادر  ، مريم  ، مورال  إسامة، سلمى حسام  الخوىل، إسالم  رستم، محمد 

سيف مجدى ، جوليان أرشف ، رغد خليفة ، راقصني ميسون آمني ، ناهد 

زكريا ، ضحى محمد ، بوىس ، تصميم إستعراضات أحمد برعى ، تصميم 

وتنفيذ ديكور حنان كرم

  رنا رأفت

أزهى عصوره السعودي يعيش  المسرح  ال سعود:  الله  بن عبد  بدر  األمري 
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05متابعات [[
قراقوش«  »حوش 

آفاق بتايرتو  كرو«  »هاند  لفريق 
حوش   “ الجديد  عرضه  لتقديم  كرو  هاند  وان  فريق  يستعد 

أكرم  وإخراج  وإعداد   ، العال  أبو  حسن  تأليف   “ قراقوش 

والثامنة   ، السادسة  حفلتي  يف  الحايل  فرباير   ١٢ الدهشوري 

مساًء مبرسح تياترو افآق ، قال املخرج أكرم الدهشوري: نقدم 

 ، اجتامعي  بإطار  الكوميدي  القالب  يف  قراقوش”   حوش   “

وهو العرض األخري للفريق  بعد عدة عروض مرسحية متنوعة 

يس  جامل   : بطولة  وهو    ، أعوام  خمس  منذ  تقدميها  بدأنا 

عادل  ابتسام   ، النجا  أبو  إسالم   ، جامل  إسالم   ، عادل  عيل   ،

 ، طه  ساندي   ، برعي  أحمد   ، شعراوي  إسالم   ، خالد صالح   ،

كلامت    ، طه  حمزة   ، عبده   ، عاطف  يحيي   ، الليبي  محمد 

استعراض   ، نجاح  محمد  غناء   ، السبيك  جامل  مريم  أغاين 

إداري   ، فؤاد  وتامر  ميمي  عالء  إضاءة محمود   ، برعي  أحمد 

مكياج   ، يس  فريق/ جامل  مدير   ، رأفت حناوي  باسم  فريق 

ملياء محمود ، مالبس وديكور ورشة عمل الفريق ، مساعدين 

إخراج إسالم أبو النجا و إبراهيم أبو عيل وأسامة ناجي ورانيا 

محمد  و  عيل  رشوق  منفذان  مخرجان   ، وفولوباتري  فاروق 

متويل، تأليف حسن أبو العال ، و إخراج أكرم الدهشوري .

تأسيسه  منذ  يهدف  مستقل  مرسحي  كيان  كرو”  هاند  “وان 

مختلف  بني  واملزج  االتجاهات،  مختلف  يف  العروض  إلنتاج 

مجانية  ورش  نتاج  املرسحية  عروضه  ويقدم   ، األداء  فنون 

الدهشوري وهو طالب   أكرم  املخرج  الفريق  أسس   ، تدريبية 

مرسحي  عرض  أول  الفريق   مع  حينذاك  قدم  و   ،  2015 يف 

ثم  العرض  ألبطال  ارتجال  ورشة  نتاج   “ األنا  حديث   “ وهو 

يتم  الذي  الكدب”  كشف  “جهاز  منها  كوميدية  اسكتشات  

األطفال  2016عرض  يف  الفريق  قدم  كام  اآلن.  حتى  تقدميه 

“جالل ال يحب الفول” عيل مرسح الرتبية و التعليم ، وعرض 

يف  عرض  والذي   “ املسجون   “ وبانتومايم   “ إبليس  نهاية   “

 “ الفريق   قدم    2017 ويف   ، للكتاب  الدويل  القاهرة  معرض 

الدين   سعد  الراحل  الكاتب  تأليف    “ املدينة  يهدد  الذئب 

،ثم  الحمراء  بالزاوية  العامة  مرص  مكتبة  مرسح  عيل  وهبه 

العديد  يف  شارك  الذي   “ “لخبطة  بانتومايم  قدم    2018 يف 

العديد  حصد  و   ، آرت  مكرو  مهرجان  آخرها  املهرجانات  من 

الساقية  مهرجان  يف  لإلخراج  التميز  جائزة  منها  الجوائز  من 

أنه  الظاهر  و”   ،  ) )املايم  الصامت  للتمثيل  عرش  الخامس 

ثاين  ، وحصل عيل جائزة   ) التاريخ  ارتجال  “ )كوميديا  بيربس 

و  الشباب  بوزارة  للفنون  األمريية  مهرجان  يف  عرض  أفضل 

الرياضة يف دورته الثالثة و عيل جائزة أول مشاركة يف مهرجان 

املرسح الكوميدي التابع ملرسح تياترو افآق ،ويف 2019  قدم 

إمام شغف  ياسمني  تأليف    “ البهجة  رسول   “ الفريق عرض 

العرض  وشارك  آفاق،  تياترو  و مرسح  الجيزويت  عيل مرسح 

يف مهرجان إبداع املرسحي التابع لوزارة الشباب و الرياضة . 

همت مصطفى

الثالثة«.. »القروش 
الزقازيق ثقافة  قصر  مسرح  على  تستعد   

 “ املرسحي  العرض  لتقديم  املرسحية  الزقازيق  فرقة  تستعد 

بريخت،  لربتولد   “ الثالثة  القروش  “أوبرا  عن   “ الثالثة  القروش 

املرسحية  األقاليم  فرق  عروض  ضمن   ،  2020 فرباير  شهر  خالل 

للموسم املرسحي 2019 – 2020، بالهيئة العامة لقصور الثقافة – 

اإلدارة العامة للمرسح 

قال املخرج محمد صابر : تدور أحداث مرسحية “ القروش الثالثة 

من  مجموعة  فلك  ىف  بريخت  أعامل  معظم  ىف  الحال  هو  كام   “

التى  الرش  حاله  وأهمها  يعتنقها  كان  التى  واالطروحات  األفكار 

واقتصادية  اجتامعية،  تغريات  لعده  كنتاج  البرش  بني  استرشت 

والتى  املدينة  ملصطلح  الخاطئ  للفهم  وكمردود  الوقت  ذلك  ىف 

تحولت من النقيض إىل النقيض، فبدال من أن تساعد اإلنسان عىل 

أن يعيش حياه أفضل تجعله ينسحق أمام رشاستها وقسوتها وما 

تخلفه من رصاعات تتجاوز فكرة قوت يومه إىل رصاعه عىل البقاء 

.

من  مجموعة  بني  الرصاع  خالل  من  ذلك  ويتجسد   : صابر  وتابع 

اللصوص بقيادة ماكهيث ومجموعة من الشحاذين بقيادة بيتشام 

والسبب ىف هذا الرصاع قصة حب تنتهى بالزواج بني ماكهيث زير 

ويحاربها  العالقة  تلك  يرفض  الذى  بيتشام  ابنة  بوىل  وبني  النساء 

يدور  بريخت،  أعامل  معظم  ىف  معتاد  هو  وكام  الوسائل،  بكل 

الرصاع ىف إطار كوميدي ساخر بعيد عن املأساوية .

عتاب،  دينا  محى،  حسام  بطولة   “ الثالثة  القروش   “ مرسحية 

محمد حسنى، وليد نبيل، معتز الحلفاوى، حاتم جامل، رنا خالد، 

عامد، حسام  سهر  فايز،  نارين  حاتم،  أمرية  الشيخ،  محمد سالمه 

محمد  مؤمن،  ممدوح،  عمر  حمدي،  عامد  يارس،  أدهم  عطية، 

عصام، محمود سمري، محمد بالل،  أحمد عباس، أحمد الشحات، 

رحيم  سامى،  مصطفي  فوزى،  عاطف  رمزي،  االء  شلبى،  أحمد 

الطفل نور حاتم جامل، ترجمة د.  الزعبالوى،  العرشي، مصطفي  

عبدالرحمن بدوى، أشعار  أحمد سامى خاطر، الحان توفيق فوده، 

كريوجراف أمجد عبد العزيز، مخرج منفذ  رمضان جميل، إخراج 

محمد صابر،  تحت ارشاف مدير قرص ثقافة الزقازيق الفنان أحمد 

واصف

رمضان جميل 
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06 ]متابعات

يستكمل  مهرجان “إبداع8 “  منافسات موسمه الثامن بني طالب 

املجاالت  من  العديد  ىف  املرصية،  واملعاهد  الجامعات  وطالبات 

وإرشاف  وتنظيم  برعاية  تجرى  والتي  والفنية..  والعلمية  األدبية 

أعلنت  وقد   ، الجاري  فرباير  شهر  يف  والرياضة،  الشباب  وزارة 

قامئة  عن  بالوزارة  والتطوعية  الثقافية  للربامج  املركزية  اإلدارة 

يف  النهائية   للمرحلة  تصعيدها   تم  التي  املرسحية   النصوص  

تتنافس   والتي    ، املوسم  لهذا  املرسحي   التأليف  مسابقة  مجال 

عىل جائزة  أفضل نص مرسحي،و تحمل جائزة هذه الدورة اسم 

الفائزون  ومينح    “ الرحمن  عبد  محفوظ  الراحل”  الكبري  الكاتب 

عن  الوزارة  أعلنت  كام    ، جنيًها   54000 قدرها  مالية  جوائز  بها 

استضافة الذين تم تصعيدهم للمسابقة النهائية باملدينة الشبابية 

،وأنه ستعلن  بأيب قري باإلسكندرية،  من 8 فرباير حتى 10 فرباير 

نتيجة  املسابقة يف 9 فرباير الجاري، من قبل لجنة التحكيم  التي 

تتشكل من   الكاتب واملؤلف املرسحي محمد أبو العال السالموين 

، والفنان القدير محمود الحديني والفنانة فردوس عبد الحميد .

مسرحيا نصا   18
نًصا   18 املرسحي  التأليف  ملسابقة  النهائية  املرحلة  يف  يتنافس 

اللطيف أحمد  تأليف محمود محسن عبد  القاع “  وهي:  نص “ 

تأليف   “ العرايا   “ ونص   ، املنصورة    بجامعة  الهندسة  كلية  من 

الزقازيق   بجامعة  الهندسة  كلية  من  إبراهيم  يحيى  عادل  أمين 

عيل  النارص  عبد  عيل   تأليف   “ القلعة  سجن  يف  جرمية   “ ونص 

النامئون   “  ، بني سويف   الحقوق بجامعة  النارص  من كلية  عبد 

جامعة  الصيدلة  كلية  من  محمد  حارس حمودة  أحمد  تأليف    “

من  خليل   توفيق  حسني  محمود  تأليف  الزفة”    “ و   ، سوهاج 

بأكادميية  الشعبية   للفنون  العايل  باملعهد  الشعبي  األدب  قسم 

من  داوود  أحمد  محمد  تأليف   األحالم”  مدينة   “ و   ، الفنون 

القاهرة  جامعة  ومن   ، اإلعالم  وعلوم  للهندسة  الدولية  األكادميية 

والعنرصية..  االنحياز  قضية  أطرح  خاللها   ومن  بالنص  أساسية 

عنها  يسمع  أو  يدركها  مل  التي  الحروب  بعض   النص  يتناول  كام 

أحد من قبل،  و الرصاع  البرشي  الدائم حول  املبادئ. أشار عبد 

للمؤلفني  جًدا   مهم  أمر  إبداع   التسابق مبهرجان  إن   إىل  النارص 

الجدد من الشباب بكل الجامعات،  حيث مينحهم فرصة أن ُتقرأ 

مجال  يف  ،ومتخصصني  أكادمييني  أساتذة  قبل  من  مؤلفاتهم  أول 

واإلرشاد   بالتوجيه  يساعدهم هوالء  وأن  والفكريـ  األديب  إنتاجهم 

مبؤلفني  والعربية   املرصية  املرسحية  الحركة  املسابقة  ترثي  كام   ،

جدد  لهم رؤيتهم الخاصة و املختلفة  .

نص أول   
رحلتي  يف  نص   أول  هو   “ النقيضان   ”: محمد   رحمة  وقالت  

حياتية  مواقف  عدة  من  الرئيسة  فكرته  يل  جاءت   ، الكتابة   مع 

املرسح  يحبون  ممن  عديد  أن   أرى  بنفيس،  عايشتها   حقيقية 

ويسعون نحو العمل به ميرون بها وخصوًصا الفتايات يف مجتمعنا 

اآلباء  رؤية  من  املواقف  تلك  أطرح  أن  حاولت  وقد  املرصي، 

 ، يل  كبري  معنوي  مكسب  النص  هذا    : رحمة  تابعت   واألبناء.  

فمن بعده ازداد حبي كثريًا لوالدي، فقد كنت  و أنا أقوم بكتابته 

فوجدت    ، عدة  أمور  يف  التفكري  ناحية  من  مكانه   نفيس  أضع 

أسعى    .. الدامئة  اعرتاضاته  يف  األعذار  كل  له  ألتمس  نفيس 

أمل  من  عايشته  ما  لكل  وممتنة   ، حلمي  تحقيق  نحو  بخطوايت  

مغايرة  رؤية  أطرح  أن  حاولت  يل.  نص  أول  مثاره   كان  ومعاناة 

النهائية   للمسابقة  بتصعيدي  كثريًا   سعيدة  والفنانني..  الفن  لعامل 

خاصة أنها  التجربة األوىل يل ،  وأمتنى  الفوز والحصول عىل أحد 

مراكز الجائزة وأنا  سعيدة باملشاركة ذاتها،  وأمتنى فقط أن يلقى  

نيص إعجاب اللجنة ألنها ستكون شهادة فوز وحدها  .

همت مصطفى

فوزي  عيل  رانيا  تأليف   “ اللعني  الهاتف   “ األول   نصان  ينافس 

 “ اإلدعاء  من  أيام  سبعة   “ و   ، النوعية   الرتبية  كلية  من  محمد 

كام   ، العلوم  دار  كلية  من  االه   عبد  إسامعيل   محمد  تأليف  

ناجح   أرشف  تأليف   “ األصنام  حارة   “ بنص  املنيا  جامعة  تنافس 

تأليف   “ اللوان  أرض   “ ونص   ، اآلداب  كلية  من  رزق   فرج 

نصان  وينافس   ، النوعية  الرتبية  كلية  من  إسامعيل  مؤمن  أحمد 

محمد  إبراهيم  تأليف   “ املغيبون   “ السويس:   قناة  جامعة  من 

أحمد  تأليف   الفجر”   “ و  اآلداب،   كلية  من  محمد  إبراهيم  

ماهر عليوة  من كلية األلسن، كام ينافس نص “ يوميات مواطن 

واملعلومات  النظم  من  صادق  محمود  صادق   كاظم   تأليف   “

املعهد  ومن  والتكنولوجيا،  لإلدارة  العايل  املدينة  مبعهد  اإلدارية 

العايل  للفنون املرسحية بأكادميية الفنون يشارك يف املسابقة  نص 

“ سرية الرجال املأساوية “ تأليف مينا بابوي توفيق بباوي ، ونص 

“ زهرة يف الرشق “ تأليف خالد شكري من قسم التمثيل واإلخراج  

عيل  محمد صبحي  رحمة  تأليف   “ النقيضان   “ نص  يشارك  ،كام 

من كلية اآلداب بجامعة عني شمس  ونص “ نداء الدم “ تأليف 

بجامعة  الصناعي  التعليم  كلية  من  حفني  عيل  محمود  أحمد 

تقى  تأليف   “ ساملة  أمانة  يف  الحرية   “ نص  ويشارك   ، السويس 

أحمد مجدي أحمد محمود من كلية األلسن بجامعة كفر الشيخ .

والعنصرية االنحياز 
قال عيل عبد النارص: أشارك للمرة األوىل مبهرجان إبداع 8 مبسابقة 

التأليف املرسحي  ممثاًل لجامعتي بني سويف ، وأمتنى  التوفيق 

عبد  وتابع   ، كلها  وللجامعة  يل  ترشيًفا  مركز  عىل   والحصول 

يبحث    “ القلعة  “ جرمية يف سجن  املشارك هو   : نيص  النارص  

القادر؟ وملاذا  عن الحقيقة  تحت عنوان “ من قتل د.رشيد عبد 

سجن  داخل  حدثت  التي  الجرمية  األحداث   وتعرض   “ ُقتل؟ 

درامية  شخصية  رشيد   د.  والضحية  بريطانيا   دولة  يف  القلعة  

مسرحيا..  نصا   18
إبداع بمسابقة  الرحمن  عبد  محفوظ  جائزة  على  تتنافس 
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07 ]متابعات [

مختار  إسامعيل  الفنان  برئاسة  للمرسح  الفني  البيت  افتتح 

الشتوية  الخطة  مؤخرا ضمن  أنتجت  التي  العروض  من  مجموعة 

لبيت املرسح، حيث شهد مختار افتتاح العرض املرسحي » صبايا 

الصبور  عبد  صالح  قاعة  عىل  املايض  الخميس  الكحل«  مخدة 

بالطليعة وسط حشد جامهريي  كبري. حرض االفتتاح مجموعة من 

فرقه مرسح  عام  مدير  شادي رسور  الفنان  رأسهم  وعيل  الفنانني 

 « العرائس..  مرسح  فرقه  عام  مدير  نور  محمد  والفنان  الطليعة 

 1998 يف  الطليعة  فرقه  أنتجتها  قد  كانت   « الكحل  مخدة  صبايا 

البيت  وضعها  »ريربتوار«  عمل  خطة  ضمن  اآلن  إعادتها  ويتم 

أخري،    مرة  املرسحية  األعامل  أهم  عرض  إلعادة  للمرسح  الفني 

العرض بطولة النجمة سمرية عبد العزيز، ديكور و مالبس نعيمة 

عجمي، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية و إخراج انتصار 

فدريكو  األسباين  للكاتب  ألبا  برنارد  بيت  نص  عن  الفتاح..  عبد 

جارسيا لوركا، وهو يتناول قضايا املرأة يف الصعيد من خالل عالقة 

أم ببناتها، و تأثري األفكار  والعادات والتقاليد.

الشباب،  مرسح  فرقه  مدير  حسان  عادل  املخرج  افتتح  كذلك  

العائم الصغري.   القبة« باملرسح  الخميس، العرض املرسحي« أفراح 

»أفراح القبة«  إنتاج فرقه الشباب. بطولة محمد تامر، سمر عالم، 

عبداملنعم  صالح،  أحمد  نبيل،  مينا  رأفت،  حمزة  عادل،  فاطمة 

رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، 

عباس،  أحمد  الطوخي،  عبري  عبدالخالق،  هايدى  يوسف،  محمد 

ديكور  طارق،  هدير  عالء،  حسام  روؤف،  مارتينا  سليامن،  باسم 

من النجوم، ويتم اآلن عمل التجهيزات الفنية كالديكور واملالبس 

فرباير  نهاية  االفتتاح  يتم  ألن  املخرج  من  محاولة  يف  واإلضاءة  

الحايل .

املرسحي«  العرض  بروفات  الصغري  محمد  املخرج  يجري  و    

ارتجال.. من  نتاج ورشة  العمل هو   أن هذا  ريسايكل«  موضحاً 

 ، ميض  عام  من  مستمرة  الربوفات  أن  و  الطليعة،  مرسح  إنتاج 

املوضوع،  مع  تتناسب  أفكار  تدريبات وطرح  العرض خالله  شهد 

بطوله  العرض  املقبل..  مارس  أول  العرض  افتتاح  املقرر  ومن 

 ، إبراهيم  أسامه  إبراهيم،  إسالم    ، عىل  يوسف   ، حسن  محمود 

حسام التوىن، محمد الحرضى، صالح الداىل ، أحمد محمد ، نانىس 

نبيل ، ياسمني خطاب ، أمل نور الدين ، لبنى املنىس ،.عليا أرشف 

البدراوى،  أزياء..عبري  عنرت،  الحرىك..مناضل  األداء  خميس،  آية   ،

ديكور..نهاد السيد، إيقاعات وإضاءة..محمد الصغري.

الربوفات  بانتهاء  سعادته  عن  مجاهد  سامح  الفنان  أعرب  بينام 

الشهر  بداية  افتتاحه  املقرر  التفاح«  فطائر  لعرض«   النهائية 

تأليف   ، العزيز  عبد  تيسري   ، الرافعي  أحمد  بطولة  من  الجاري 

إضاءة عز حلمي   ، فوكيه  فادى  ديكور ومالبس   ، العال  أبو  امجد 

متويل..موضحا  محمد  اخراج  النارص،  احمد  موسيقى  تأليف   ،

 ، البييل  تأليف صفاء    « الرسير   « بعرض  ايضا  تستعد  الفرقه  أن 

وإخراج محمد صابر ويجري حالياً املخرج بروفات الحركه . 

محمود عبد العزيز

وتصميم إضاءة عمرو األرشف، تصميم أزياء عبري بدراوي، تأليف 

وإخراج  كتابة  عنرت،  مناضل  حرىك  تصميم  نبيل،  أحمد  موسيقي 

محمد يوسف املنصور. العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ. 

اما املرسح العائم الكبري فقد شهد أيضاً افتتاح العرض املرسحي » 

حب رايح جاي« وسط  حضور جامهريي كبري،  وقد أعرب مخرج 

العرض الفنان يارس صادق عن سعادته بالتفاعل الجامهريي الذي 

رشوان  الكبري  الفنان  مع ظهور  العرض، خاصة  نهاية  استمر حتي 

توفيق عيل خشبه املرسح 

ميدو   , صيام  أحمد  توفيق،  رشوان  بطولة  جاي«   رايح  »حب 

حسني،  محمد  عادل،  فاطمة  العزيز،ميرسة،   عبد  دنيا  عادل، 

هاشم،  محمد  ديكور  الكوميدي،  املرسح  ونجوم  فتحي،  محمود 

عالء  استعراضات  الهوارى،  دنيا  مالبس  الفرن،  إبراهيم  إضاءة 

تأليف  الوهاب  عبد  دعاء  كلامت  الشهاوي،  وليد  ألحان  ليلة،  ابو 

سامح عثامن وإخراج يارس صادق. 

كام يعود إىل القومي مرة أخرى عرض »املتفائل » بعد العرض عيل 

مرسح بريم التونىس باالسكندرية .

إمام،   إسالم  إخراج  و  إعداد  لفولتري،  كانديد  رواية  عن  العرض    

بطولة سامح حسني، يوسف إسامعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و 

العديد من نجوم فرقة املرسح القومي.  كام  يجري املخرج الكبري 

جالل الرشقاوي  بروفات العرض املرسحي » هوالكو« عيل خشبه 

املرسح القومي الذي يضم مجموعة كبرية من النجوم الكبار وعيل 

الغفور وغريهام  الفنانه عفاف شعيب والفنان ارشف عبد  رأسهم 

الكبري  العائم  رايح جاي« في  »حب 
الصغري القبة« في  و»أفراح 

الكحل«..  مخدة  »صبايا 
الطليعة  علي 
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لإلدارة  والتابعة  الشيخ،  كفر  يف  املرسحية  دسوق  فرقة  تجرى 

املرسحي  العرض  بروفات  الثقافة،  بوزارة  للمرسح  العامة 

أشعار  الغيطي،  محمد  تأليف  من  والسكر”،  امللح  “حريم 

ديكور  الطمباري،  وبهاء  منري،  أحمد  الحان  جاويش،  أحمد 

قنيدة، مخرج  وخالد  أحمد،  دراما حركية حنان  راشد،  حسني 

منفذ كرم نارص، وإخراج عبد الرحمن املرصي.

عيل،  أحمد  جمعة،  صالح  املرسحي  العرض  ببطولة  ويقوم 

هيكل  ،محمد  السيد  احمد  راشد  وحسام  بسيوين،  محمد 

أحمد   ، إبراهيم  محمد  سالم،  محمد  أملاظ،  شوقي   ،

وعمرو  عاطف،  وعال  القشالن،  نورا  إبراهيم،  الصعيدي،،سها 

وحيد،،  وحنان عبد املوجود، رشا السيد،  أحمد عامر، رحمة 

مجدي، ندا توفيق، حسن زيدان،

 قال املخرج املرسحي عبد الرحمن املرصي، إن املرسحية دراما 

واملعتقدات  الثأر  فكرة  عن  الرئيسية  فكرتها  تدور  نفسية 

ويقوم  مرص،  صعيد  يف  املتوارثة  السيئة  والتقاليد  العادات  و 

  ، والعلم  الثقافة  طريق  عن  العادات  تلك  مبحاربة  النص 

الزوج وال يوجد من يأخذ  وهناك اسطورة تقول عندما يقتل 

والسكر  امللح  دارها  عىل  وتحرم  شعرها  زوجته  تحلق  بثأره 

مبعنى انها ال تطبخ وال تفرح اال بعد األخذ بالثأر، ولو عندها 

لألخذ  وتعدها  الكراهية  وتربيها عىل  ولد  باسم  تسميها  بنت 

بثأر أبيها ،وعىل جانب آخر حشد أهل البلد للتصدي لسيطرة 

خريات  انتهاك  من  ومنعهم  االموال  رؤوس  اصحاب  السيطرة 

البلد .

مشريا ألن ذلك العمل يعد األول من نوعه الذى يناقش فكرة 

كهذه باللهجة الصعيدية  عىل خشبة مرسح جامهريي يف وجه 

بحري، ويتم أداءه بأبناء فرقة دسوق املرسحية. املقدم بلهجة 

الرئيسية حول محاربة عادة  تتمحور فكرته  والذي  الصعيدية 

قديم  من  تنتهى  ال  قضايا  تلك  إىلHان  يشار  املذمومة،  الثأر 

الزمن رغم وجود اهل العلم ، لكن املعتقدات هى املسيطرة 

عىل العديد من األهايل ..

ويضيف عبدالرحمن املرصى ،سيتم تناول النص املرسحى بشكل 

اجتامعى بعيدا عن أي سياسة  سيتم التعامل من خالل املرسح 

دور  عىل  التأكيد  مع  مرص  بصعيد  القضايا  إبراز  عىل  التقليدي 

بشكل  سيتم  والديكور   ، الثأر  فكرة  عىل  القضاء  ىف  الشباب 

يربطها  وتضيف   ، والدها  ثار  ألخذ  الرجال  حياة  وعيش  الفتاة 

بينهم قضية  والحائل  الجامعى  الشاب  بابن عمها جميل  مشاعر 

الصعيد يوىص  والعرف ىف   ، ابيها  قتل  والد جميل من  الثأر ألن 

اال   ، بالثأر  األخذ  عن  سبب  ألى  الرجوع  أو  االستسالم  بعدم 

من  مالحقة  فيتم  مبوته  او  كفنه  للثأر  املطلوب  تقديم  حالة  ىف 

يخلفه .

زين  دور  ،ويلعب  املرسحية  الفرقة  اعضاء  أحد  عاطف  عالء  أما 

وهو  الصعيد   اعيان  كبار  من  الشخصية  وهذه  الحمراوى  بيك 

الضعفاء  عىل  التجرب  ىف  نفوذه  ويستغل  رشير  رأسامىل   رجل 

ويغتص االرض والعرض وكل من يحاول التصدى له .

صفاء صالح الدين

اللنب   بالطوب  قدمية  وبيوت  ملح  جبل  عن  عبارة  وهو  تقليدى 

تعرب عن  التى  الروح  اظهار  مع   ، الصعيد  البسيطة ىف  والحياة   ،

ذلك .

وتقول رشا اسامعيل  انها تلعب دور أم بدرية وهى سيدة من 

العديد  كحال  حالها  أمرها  عىل  مغلوب  شخصية  وتعد  الصعيد 

ارادت  ألنها   ، لها  اضافة  الدور   وذلك  البسطاء  السيدات  من 

لبدرية  ام  انها  ،كام  عليهم   املغلوب  النساء  إظهار  خالله  من 

يد  عىل  زوجها  قتل  قوية ورشيرة  فهى   أمها  عكس  وشخصيتها 

أخيه بسبب املرياث وعليه ارتدت ثوب الحداد وقصت شعرها ، 

ومبا ان املعتاد ان من لديه ابن هو الذى يثأر لولده فان أم بدرى 

ليس لديها غري ابنة وارادت ان تأخذ بثأر أبيها من عمها وابنه .

ثوب  تخلع   ان  لها  قدر  التى  مليحة  ابراهيم دور  وتلعب سهى 

والسكر«.. الملح  »حريم 
المسرحية  دسوق  لفرقة  جديد  رهان   
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الهناجر  مبركز  وصفي  هدى  د.  مرسح  بقاعة  الثالثاء  أمس  اختتمت 

يف  أقيمت  والتي  مرسحية  آفاق  لنهائيات  السادسة  الدورة  للفنون، 

الفرتة من 22 إىل 28 يناير الحايل مبشاركة 15 عرض مرسحي ، وتحمل 

واملهتمني  املرسحيني  من  نخبة  وبحضور  خفاجي،  سمري  املنتج  اسم 

برئاسة املخرج هشام السنباطي ،

لهم  تسجييل  فيلم  أعقبه  الوطني  بالسالم  الحفل  فعاليات  بدأت 

حنان  النجمة  الحفل  قدمت  ثم  دورات،   6 عرب  املهرجان  مراحل 

مراحل  إىل  لها  كلمة  يف  اشارت  والتي  التحكيم،  لجنة  عضو  شوقي 

الدولة  مبسارح  السنباطي  املخرج هشام  بحلم  بدأت  التي  املهرجان 

محتضنة فرق الهواة يف كافة ارجاء مرص.

وشهد الحضور تكريم لجنة تحكيم املهرجان املشكلة من  أ. د سيد 

االمام، أ. د أمين الشيوي، املخرج الكبري عبد الغني زيك، النجمة حنان 

شوقي، أ. د محمد عبد العزيز، د. عبري منصور، الكاتب سعيد حجاج.

كرمت إدارة املهرجان عددا من املبدعني الذين أثروا الحياة الثقافية 

الجداوي،  رجاء  الفنانة   : وهم  االبداع  من  طويل  تاريخ  عرب  وافنية 

التي قامت بشكر إدارة املهرجان ممثلة يف املخرج هشام السنباطي 

وصفته  الذي  جالل  خالد  الكبري  املخرج  وكذلك  التكريم  هذا  عىل 

املنتج  خفاجي  سمري  بدور  مشيدة  مكان،  كل  يف  النجوم  بصانع 

الراحل الذي كان معطاءا ويعطي الفرص للشباب، مشرية إىل  النجوم 

امثال عادل إمام وسعيد صالح وغريهم الذين كانوا ابطال مرسحياته، 

التصفيق  بعاصفة من  تكرميه  قوبل  الذي  لبيب  الفنان لطفي  وكرم  

ورد التحية للجمهور بكلمة وحشتوين، الفنان صالح السعدين وتسلم 

محمد  الراحل  والفنان  السعدين،  أكرم  الكاتب  عنه  التكريم  درع 

شخصية  خفاجي  سمري  واملنتج  زوجته،  التكريم  وتسلمت  خريي 

دسوقي  محمد  املخرج  من  كل  ملهرجان  كرم  كام  السادسة،  الدورة 

أحمد  و  سليامن،  عمرو  عنه  وتسلمها  للفنون  الهناجر  مركز  مدير 

البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .

قرار  املهرجان  ورئيس  مؤسس  السنباطي  هشام  املخرج  اعلن  ثم 

لجنة التحكيم والتي جاءت كالتايل : منحت لجنة التحكيم عدد من 

امللحن  تفاحة،  عرض  عن  مجدي  محمد   : من  لكل  التميز  شهادات 

افضل  جائزة  عىل  طاهر  رضوى  الفنانة  وخصلت  فالش،  عرض  عن 

السبعة، وحصل مصطفى  األيام  ثاين، عن عرض كوميديا  ممثلة دور 

خالد عىل جائزة افضل ممثل دور ثاين عن عرض هيلني، حصل احمد 

رشيف  مي  وحصلت   ،98 عرض  عن  ممثل  افضل  جائزة  عىل  نارص 

عىل جائزة أفضل ممثلة عن عرض سينام 30، وحصل الكاتب محمود 

جامل حديني عىل جائزة افضل نص مل ينتج من قبل، وحصل عرض “ 

املمثل “ عىل جائزة افضل مونودراما، كام حصل عرض سينام 30 عىل 

جائزة افضل مخرج، وحصل عرض خط سري عىل جائزة افضل عرض 

مايم، وحصل عرض سينام 30 عىل جائزة افضل عرض وجائزة أفضل 

 TOP1. عمل ابداعي باملهرجان

ورئيس  مؤسس  السنباطي  هشام  للمخرج  بكلمة  الحفل  واختتم 

القاهرة وعمل  التعاون مع مديرية شباب  أثنى عىل  الذي  املهرجان 

السابعة سوف  الدورة  أن  ليعلن عن  األوىل،  للمرة  تعاون  بروتوكول 

تحمل اسم وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي .

سمية أحمد

حسن زيك عن موسيقى عرض قواعد العشق 40، نوران حميد وريتاج 

البنا  عن دوريها يف مرسحية 98، إبراهيم الفقي عن دوره يف عرض 

بني  دوريهام يف عرض  وائل عن  وكنزي  العبيد، محمد خميس  ثورة 

آدم يجن،  محمد سعيد عن دوره يف عرض قواعد العشق.

: الجوائز 
منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة ملونودراما “ حكايات طرابلسية “ 

النارص،  الليبية خدوجة صربي وتسلمتها واملخرج جامل عبد  للفنانة 

وحصل عرض سينام 30 عىل جائزة افضل موسيقى، وحجبت جوائز 

املاكياج وافضل عرض قصري وأفضل ديودراما، وحصل عرض كوميديا 

العبيد  ثورة  عرض  وحصل  إضاءة،  افضل  جائزة  عىل  السبعة  األيام 

السبعة عىل  األيام  كوميديا  مالبس، وحصل عرض  افضل  جائزة  عىل 

افضل مؤدية  بوال معوض عىل جائزة  ديكور، وحصلت  افضل  جائزة 

مايم بعرض فالش، وحصل بيشو عزيز عىل جائزة افضل مؤدي مايم 

تكريمه »وحشتوني« لبيب في  لطفي 

النجوم  آفاق ولخالد جالل صانع  لتكريم  الجداوي: شمرا  رجاء 

سينما30..
مسرحية آفاق  نهائيات  ختام  جوائز  يحصد 
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أطياف  املرسحى  العرض  بروفات  املرسحية  مزار  بنى  فرقة  تجرى 

لعامة  اإلدارة  فرباير ضمن خطة  يوم 19  يننظر عرضه  والذى  البهنسا 

املرسح بهيئة قصور الثقافة، تأليف وأشعار إسالم فرغ، ألحان محمد 

فتحى عبد الوهاب ديكور ومالبس د. سهري أبو العيون، مخرج منفذ 

محمود الشوىك، مساعد مخرج إبرام نارص، إخراج حمدى طلبه، بطولة 

محمد،  حبيبة  محمد،  آية  جمعة،  مريم  أمين،  ندا  الشوىك،  محمود 

سهام أحمد، ميساء الشوىك، بوال بباوي، بوال عفت، توماس فهمى، بدر 

محمد، محمد عاشور، أحمد حسنى، عبدالوهاب الخزاعي، كامل أنور، 

خالد شعبان، ممدوح أنور، أحمد الكاس، محمد عبد املنعم، جرجس 

حنا، ممدوح أنور، إسالم تيتو، مينا عامد، رانيا محمد .

متت  النص  بأن  البهنسا،  أطياف  مرسحية  مؤلف  فرغىل  إسالم  يقول 

خاصة  البهنسا،  ىف  الشعبى  للرتاث  ميداىن  جمع  عملية  بعد  كتابته 

اسالمى   و  وقبطى  فرعوىن  تاريخ  بني  ما  حضاريا  تتنوع  البهنسا  وأن 

ىف  مهام  موقعا  مثلت  أنها  كام  الشعبى،  الرتاث  ألوان  من  والعديد 

األسطورة  األوزيرية، ومن هنا جاءت فكرة النص وهى كتابة معادل 

درامي شعبى لألسطورة يجمع أيضا الفولكلور املحىل للبهنسا .

وأوضح فرغيل : اعتمدنا عىل وجود حدث مهم ىف األسطورة األوزورية 

بني اوزير يعادل  منصور  حاكم البهنسا املعروف عنه العدل والحكمة 

يحبه أهل البهنسا، وأخوه سيفون أو شيخون االخ الرشير ملنصور  كام 

بينهم  الرصاع  يتم  والذى  املرسحى،   بالعمل  وتم عرضه  األسطورة  ىف 

محاولني  الوقت  ذلك  ىف  والعثامنيني  املامليك  دور  ويأىت  الحكم،  عىل 

االنتقام  محاولة  ويبدأ  يرفض  منصور  لكن  لجانبهم  منصور  استاملة 

منه عن طريق أخوه شيخون، وإقناعه بالتخلص منه مقابل وعد منهم 

زوجته  اخيه  من  التخلص  ويساعده عىل  البهنسا  بسيطرته عىل حكم 

الرجل  طاقية  وأبو  بنات  السبع  دور  يأىت  بعدها  وساعده،  الرشيرة 

الصوىف وتنطلق األحداث بعد ذلك بشكل درامى .

 : البهنسا  أطياف  أبطال  أحد  يلعب دور محروس  تيتو   إسالم  ويقول 

يولد قبل قتل  الذى  باالسطورة  اوزير كام  او  ابن منصور  أو  محروس 

وتربيته حتى  منه  عمه سيفون  تخلص  من  اخفاءه خوفا  ويتم  والده 

يكرب ويبدأ الظهور وسط أهاىل البهنسا ليدافع عنهم ضد ظلم شيخون 

أو »سيفون« ويساعده عىل ذلك أبو طاقية والسبع بنات من يحرصون 

عىل بقاءه حيا ويتم تدريبه عىل أيديهم، ويبدا الرصاع بينه وبني عمه 

حتى ينترص عليه ومعه أهل البهنسا ..

بأن  بنات  السبع  من  واحدة  دور  تلعب  والتى  جمعة  مريم  وتضيف 

أو  األسطورة  ىف  بنات  السبع  وأن  لها  بالنسبة  ملهمة  الشخصية  تلك 

بأنهم  الخيالية  القصص  من  عددا  عنها  سمعنا  الشعبية  الحكايات 

تجد  بلد  من  اكرث  وىف  االسالمية  الفتوحات  ىف  يحاربن  كانا  شهيدات 

لشدة حبها  الدور  وافقت عىل  انها  وتبني  االسم،  بنفس  لهم  مقامات 

القيم  ويعطون  القدر  يغزلن  بنات  السبع  املشاهد  وىف  للشخصية 

الظامل  عمه  من  ثأره  اخذ  عىل  محروس  يساعدون  هنا  وهم  النبيلة، 

مبساندتهم ومساعدة أبو طاقية 

ويستكمل محمود الشوىك أنه يلعب دور سيفون او شيخون وهو االخ 

الرشير عكس اخوه الطيب يتفق مع املامليك والعثامنيني عىل التخلص 

االسطورة  ىف  تسمى  والتى  نفيسة  زوجته  مبساعدة  منصور  اخيه  من 

البهنسا  أرض  عىل  السيطرة  همها  كل  رشيرة  شخصية  وهى  نفسيس 

وساعدهم مساعد شيخون الرشير، وبدأ الرصاع بني  شيخون ومنصور 

زمام  عىل  سيطر  انه  مشريا  والغدر،  بالخيانة  اخيه  من  التخلص  وتم 

االمر وبعدها بدأت الكوابيس واالحالم مبالحقة منصور منه لالقتصاص 

ملقتله اىل ان يظهر محروس او حورس ويبدا الرصاع بينهم حتى يقىض 

عليه .

تدور  القصة  أن  املرسحى  العرض  مخرج  طلبه  حمدى  الفنان  قال   

واليونانية  الفرعونية  التاريخية  بالعصور  املميزة  البهنسا  مدينة  حول 

االقتصادية  العاصمة  كانت  أنها  واإلسالمية،مشريا  والقبلية  والرومانية 

ملرص حتى العصور اململوكية والعثامنية .

وأضاف إن النص يستلهم من  أسطورة إيزيس وأوزوريس والرصاع بني 

أوزير وأخيه ست ثم بني حورس ومعه ست، وتم تناول النص ىف ثوب 

االحتفاالت  وأجواء  البهنسا  ملنطقة  الشعبى  الرتاث  مستخدما  عرصى 

الدينية التى متيز املنطقة .

شيخون،  و  منصور  األخوين  حول  تدور  املرسحية  أحداث  ان  وأشار 

عىل  لحفاظه  أهلها  بحب  يحظى  و  البهنسا  اقليم  كبري  هو  فمنصور 

مقدراتها  أثناء الرصاع بني املامليك و العثامنيني عيل حكم مرص،بينام 

أطامع أخيه شيخون تدفعه إىل قتل أخيه منصور ومن هنا يبدأ الرصاع 

بنات/  »السبع  الشعبية  والحكاية   . االوزيرية  األسطورة  خلفية  عىل 

ناسجات القدر«.

عليها  يغزل  مغازل   عن  عبارة  الديكور  ان  العرض  مخرج  ويوضح 

طوال  عليها  العمل  ويتم  االطوال  مختلفة  وستكون  بنات،  السبع 

والقبطية  الفرعونية  املوسيقى  من  مستوحاة  املوسيقى  اما  العرض، 

واملالبس سيتم تصميمها  امللحن،  باالتفاق مع  الدينى وذلك  واالنشاد 

بنفس النظام بشكل  .

صفاء صالح الدين

البهنسا«.. »أطياف 
مزار  لبين   
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المؤلف  حماية  إلى  السبيل  كيف 
مؤلفاته؟ سرقة  من 

كتب عىل  الذي  يوسف شعبان مسلم،  باملؤلف  التقت “مرسحنا” 

صفحته مؤخرا عن تعرض نصيه “ الحارس “ و” الشبيهان “ لعملية 

 “ باسم  عرض مرسحي  تقديم  إعادة  عن  قرأت خربا  فقال:  سطو، 

املايض،  يناير  خالل  اإلسكندرية  مبدينة  اإلبداع  مبركز   “ شبيهان 

أعلنوا  الذي  العرض  من  لنسخة  اليوتيوب”  “عرب  مشاهديت  وبعد 

عرب وسائل التواصل االجتامعي بأنه من  إخراج  أحمد عبد الرحيم، 

دمج  هو  العرض  نص  أن   : اآليت  الحظت  عثامن،  نريفانا  تأليف  و 

مخل ملرسحيتي “ الحارس” و”الشبيهان” وهام من كتابتي، ونرشتا 

السيدة  أن  واملالحظ  و2009،   2007 عامي  منفصلني  كتابني  يف 

الرئيسية  الفكرة  استعارت  تأليفها  من  العرض  أن  مرارا  أعلن  التي 

يف مرسحية الحارس وهي حراسة العجوز لقرية مهجورة، وجعلته- 

أغلبه  يدور  الحوار  مغزى  لكن  معطلة،  ساعة  يحرس   - نصها  يف 

التي طرحتها مرسحية “الحارس” ومن األمثلة  حول األفكار نفسها 

الواضحة عىل ذلك  مثاًل، حني يتحدث العجوز عن الحي الذي تقع 

أن  )... لكني أحفظه شربًا شربًا، ميكنني  املعطلة يقول  الساعة  فيه 

أرسمه لك بشوارعه ومنازله بل وسكانه، لقد قضيت أغلب عمري 

لسنوات طويلة عن صيانة هذه  كنت مسئوال  أعىل،  له من  ناظرًا 

الساعة( وهو ما يتامس مع مشهد يف مرسحية الحارس يقدم هذي 

الفكرة بوضوح. وتابع  مسلم: بل إن كلمة خمسون عاًما وهي رقم 

املؤلفة  كثرية، حولته  مرات  الحارس  ويتكرر يف مرسحية  داللته  له 

نجد  الشبيهان”   “ مرسحية  ويف  عاًما!  ستني  إىل  سالًفا  املذكورة 

الحادي  القرن  ببداية  املحتفلون  الشباب  يتقاذفه  صعلوًكا  عجوًزا 

ما  كنفاية، وهو  املرسح  يلقونه عىل خشبة  ثم  كدمية،  والعرشين 

متاًما  كتبته  كام  الرحيم  عبد  أحمد  عرض  افتتاحية  يف  بالفعل  تم 

ببداية  االحتفال  لفكرة  اإلشارة  دون  ولكن  الشبيهان،  مرسحية  يف 

القرن، فضاًل عن ذلك فكل جمل الحوار الخاصة بالعجوز مأخوذة 

عالقة  أن  كام  مسلم:  تابع  الشبيهان!  مرسحيتي  حوار  من  نًصا 

يريب معه  الذي  الوحيد  وابنه  الواحد  الثدي  بزوجته ذات  الرشطي 

الكلب مريض، قد  باملوت ألن  كلًبا يك يحرسه من املوت، واملهدد 

تم السطو عليها كاملة مع تحريف بسيط، إذ جعلوا عاهة الزوجة 

الحوار تم رسقتها  نًصا من مرسحيتي، كام تم رسقة مشهد الفينال 

كاماًل و السطو عليه من مرسحيتي بجمل حواره كافًة، وأكد مسلم 

الحوار يف عرض “ شبيهان  “ تنتسب  أن ما ال يقل عن ثلث لغة 

بالفعل إىل مرسحيتي “ الشبيهان “  نًصا، وهو ما ال يندرج تحت 

الباقيني  الثلثني  ألن  شابه،  ما  أو  الخواطر  توارد  أو  التناص  مسمى 

يف  طرحتها  التي  نفسها  أفكاري  حول  يــدوران  أيضا  الحوار  من 

بعض  عن  فضاًل  مسطحة،  ورؤية  ساذج  تحريف  مع  املرسحيتني، 

كتبتها  رئيسية  لغوية  تكئات  يف  والساذجة  الوضيعة  التحريفات 

الرشطي  يقنع  العجوز  أن  مثاًل  منها  “الشبيهان”  نص  يف  بالقصد 

العامل  يف  الطبيعيان  وحدهام  وأنهام  الكوكب  عباقرة  آخر  بأنهام 

ومن دونهام هم مجرد أشخاص مصطنعني ومستنسخني، فنجد يف 

وعلق  مثاليان.  بأنهام  األمن  رجل  يقنع  العجوز  املرسوق  العرض 

الشبيهان  نص”   يرسقا  مل  فهام  مزدوجة  رسقة  جرمية  إنها  مسلم: 

مبا  أعــرتف  ال  أنا  موضحا:  أيًضا.  الحارس”   “ نص  بل   وحــده   “

بنص  كدراماتورج  الترصف  أو  الكتابة،  عىل  بكتابة  البعض  يسميه 

يف فقدانها للعينني بداًل عن كونها ذات ثدي واحد. وأضاف مسلم:  

يف نص العرض  املقدم باسم  نريفانا عثامن تم تغيري مهنة الرشطي 

تفاصيل  من  كثري  الحفاظ عىل  مع  قبعات،  أمن يف مصنع  فرد  إىل 

الشبيهان، وكذلك شبكة عالقاته، بل إن  رسم شخصية الرشطي يف 

مشهد مساومة العجوز للرشطي يك يغري مهنته للحصول عىل نقود، 

العجوز عىل الرشطي  اقرتاح  السطو عليه كذلك، لكن بداًل عن  تم 

املرسوق  العرض  نص  يف  منه  طلب  الشبيهان  يف  قواًدا  يصبح  أن 

العجائز مقابل أجر، بل  النساء  الجنس مع  أن يعمل عاهرًا ميارس 

يف  باستقالته  ويقذف  العمل  يف  رئيسه  إىل  يذهب  أن  كذلك  حثه 

بداًل  ولكن  متاًما،  يحدث يف مرسحيتي  ما  دون خوف، وهو  وجهه 

أشار  الضابط يف مرسحيتي. كذلك  كان  األمن عندهم،  من مرشف 

يوسف مسلم املؤلف األصيل إىل أن األمر وصل لديهم إىل السطو 

العجوز شخصية  الجلد يف مرسحيتي، إذ بعدما تقمص  عىل مشهد 

ويجلده  الساعة  إىل  فيقيده  لتطاوله  الرشطي  يعاقب  راح  الضابط 

جمل  كل  إن  بل  املرسوق،  عرضهم  يف  بالفعل  تم  ما  وهو  إميائيًّا، 

السرقات،  أن���واع  سائر  ع��ن  ج��رًم��ا  تقل  ال  الفنية  واألع��م��ال  النصوص  سرقة 
وقد  عموما،   اإلب���داع  هوية  مسخ  في  تتسبب  حيث  جرما  وتفوقها  بل 
ب��أس��م��اء  وت��ق��دي��م��ه��ا   ، اآلخ���ري���ن  ن��ص��وص  ع��ل��ى  ال��ق��ف��ز   ه����ذا   م���ؤخ���را  ان��ت��ش��ر 
إب���داع���ه  ع���ن  األص���ل���ي  ال���م���ب���دع  أث����ر  ت��م��ح��ى  واه���ي���ة  م��ع��ال��ج��ات  أو  م��ش��اب��ه��ة 
السطو  م��ن   مبتكرة  عمليات  أم���ام  أصبحنا  ك��ذل��ك  دالالت���ه،  عمله  وتفقد 
دون  ج��دي��د  م��ن  وت��ق��دي��م��ه��ا  األف���ك���ار  اس��ت��ن��س��اخ  بينها  م��ن  ال��ن��ص��وص  ع��ل��ى 
اليت  التحايل  أشكال  وك��رت  اسمه،  ذكر  أو  الحقيقي  المؤلف  إلى  الرجوع 
هذه  ط��رح  ب��ص��دد  ون��ح��ن  األك��ادي��م��ي��ن،  و  المؤلفن  م��ن  ع��دد  لنا  يكشفها 

لمواجهتها.  ومقرتحات  آليات  إلى  الوصول  ومحاولة  األزمة 
همت مصطفى 

المفاهيم بوضوح تحديد  بعد  المشكلة  لحسم 
األكاديميني والممارسني  لجنة من  البد من تشكيل 
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يوسف مسلم

محمد النجار

مؤلف إىل درجة محو شخصية املؤلف عن نصه، وكل هذه األمور 

أعتربها رضًبا من الهراء، خاصة وأن هاتني املرسحيتني يل ليستا من 

مرسحيات  مجرد  فهي  أوديب،  أو  كهاملت  الراسخة  الكالسيكيات 

قد يرى البعض أنها بسيطة الشأن ولكن بذل يف كتابتها جهد شاق 

الكتابة  سنوات  عارصوا  الذين  مني،  املقربني  أشد  إال  يعلمه  ال 

وقرأوا مسوداتها التي امتدت ملئات الصفحات. 

علين  سطو  عملية 
يناير   19 األحد  مساء  يف  قائال:  املريغني  محسن  الناقد  علق  فيام 

املايض  نرش الشاعر واملؤلف املرسحي يوسف مسلم عىل صفحته 

عىل  تتم  علني  سطو  عملية  هناك  بأن  يفيد  ما  بوك،  الفيس  يف 

مرسحية من تأليفه” الشبيهان” وهو نص مرسحي منشور يف الهيئة 

محمود  جائزة  عىل  وحاصل  1999م،  عام  للكتاب  العامة  املرصية 

تيمور اإلبداعية، وأن املخرج السكندري أحمد عبد الرحيم ينتوي 

لإلبداع  الحرية  مركز  يف  شبيهان”   “ باسم  عرض  تقديم  إعــادة 

باإلسكندرية، بعد إجراء تعديالت مبساعدة كاتبة “ نريفانا عثامن” 

املاسينجر،  عرب  مسلم”  “يوسف  األصيل  املؤلف  معها  تواصل  وقد 

وكان ردها هو أن ما سيتم تقدميه مختلف متام االختالف عن نصه 

أحمد  العرض  مخرج  أن  املريغني  وأوضح   . “الشبيهان”  املرسحي 

خالل  األصيل  ملؤلفه  “الشبيهان”  نص  قدم  وان  سبق  الرحيم  عبد 

وهو  السامر،  مرسح  خشبة  عىل   2017 يف  املرسح  نوادي  تجارب 

مثبت بنرشة املهرجان حينذاك، و ما حدث أن املخرج  تجرأ وقام 

يوسف  ملؤلفه  الرجوع  دون  األصيل،  النص  عىل  تعديالت  بإجراء 

و  املخرج  قبل  من  رسقة  حدث  ما  أن  عىل  أرص  الــذي  مسلم، 

بجملة  ذلك  عىل  مستداًل  “شبيهان”،  لعرض  املزعومة  الدراماتورج 

عبد  أحمد  العرض  بها مخرج  له، صدر  األصيل  النص  من  مأخوذة 

مكان  يف  وحدك  تكون  أن  “يالقسوة  جملة  وهي  دعايته،  الرحيم 

كهذا، وحدك والربد، ساعة عمالقة تجمد فيها الوقت”!” .. وتساءل  

لدى  ساكًنا  تحرك  أن  الوقائع  لهذه  ميكن  مدى  أي  إىل  املريغني: 

مبوجب  للمؤلف  ميكن  وهل  مرص؟  يف  القوانني  بتنفيذ  املعنيني 

يقومون  من  تجاه  القانون  ينفذ  أن  الفكرية  امللكية  حامية  قانون 

حاليا بانتهاك القانون؟! هذا ما نتمنى أن نجد حلوال له .

العرض  تأجيل  قرار   
عىل  باإلسكندرية،  لإلبداع  الحرية  ملركز  الرسمية  الصفحة  نوهت 

العرض املرسحي ) شبيهان(  تأجيل  أنه تم  بـ”فيس بوك”  صفحتها 

اإلبداع  مبركز  عرضه  مقرًرا  كان  والذي  الرحيم،  عبد  أحمد  إخراج  

عيل  النزاع  انتهاء  لحني   ،٢٠٢٠ يناير   ٢٨ الثالثاء  باإلسكندرية،  

حقوق امللكية الفكرية للنص املرسحي.

الكربى الطامة   
إن  النجار  محمد  املرسحي  والناقد  واملخرج  املؤلف   يرى  بينام 

وسائل التواصل االجتامعي لها دور كبري يف انتشار ظاهرة الرسقات 

النصوص  كتابة  إعادة  ظاهرة  كانت  ملّا  وأضاف:  والفنية،  األدبية 

لرفعة  استناًدا  العاملي،  املــرسح  تاريخ  يف  موجودة  املرسحية 

أو  أوديب  مثل  أسطورة  عيل  األصيل  النص  قيام  أو  األصيل،  النص 

أكرث  أصبح   األمر  أن  إال  األقالم،  بعرشات  كتبت  التي  بجامليون 

تعقيًدا يف اآلونة األخرية،ووصل إىل حد تجاهل اسم املؤلف األصيل 

الشخصيات  بعض  إضافة  أو  أو حذف  مشهد  صياغة  إعادة  ملجرد 

دون سند درامي حقيقي، مام يجعلها عروًضا مشوهة فكرًيا، حتى 

الرجوع  أن  من  الرغم  عيل  وبرصًيا،  تشكيلًيا  مميزة  كانت  وإن 

أضاف  مفيدة.  أفكارا  يضيف  قد  وإمنا  العرض،  يضري  لن  للمؤلف 

للعرض  مرسحي  نص  إعداد  يف  فتتمثل  الكربى  الطامة  أما  النجار: 

بتكثيف األحداث أو متديدها أو حذف شخصية أو أخرى لتتناسب 

مع الطاقة البرشية املنتجة للعرض ويقوم املخرج بتغيري اسم النص 

املؤلف  الظاهرية أخفيت يتم حذف اسم  املعامل  السم آخر، وألن 

لعدم  الكرام  مرور  الحادثة  متر  ما  وغالبا  حقه،  يبخسه  مام  متاًما 

والطامة  العرض،  مشاهدته  لعدم  تم،  مبا  األصيل  املؤلف  معرفة 

الكربى هو االحتفاء بالعمل املشوه وضياع حق صانع اإلبداع األول. 

وختم النجار بقوله : القضية   كبرية و األزمة تتفاقم والبد لها من 

حل . 

السكندري مع نصوصي  العرض  ارتكبه  ما  يوسف مسلم: 

بقوة   اللصوص  داليا همام:البد من مواجهة 

األركان إنما سرقة مكتملة  تناص  أو  توارد خواطر  ليس 

اإلعالم وفضحهم  في 

الحقوق  عىل  للحفاظ  األويل  الخطوة  أن  أرى  لذا  األدب،   أساء 

القانونية تقع عىل كاهل صاحب اإلبداع مبحاولة توثيق أعامله يف 

ورقم  الثقافة،  بوزارة  املؤلف  حقوق  إدارة  مثل  الرسمية  الجهات 

اإليداع والرتقيم الدويل بالهيئة العامة للكتاب ثم يأيت دور الجهات 

التي  وهي  الفنية،  املصنفات  عىل  الرقابة  رأسها  وعىل  الرسمية 

الفالين، وأصبحت  وإخراج فالن  إعداد،  اسمها  ثغرة خطرية  فتحت 

هي حيلة ترقيب النص بدون علم أو حضور املؤلف. وختم السيد 

الشباب  املبدعني  شخصية  بناء  وإعادة  القيم  زرع  يلزمنا   : فهيم 

كام تعلمنا من أساتذتنا.. فال يعيب املبدع أن يذكر املصدر األصيل 

و  عليه مرشوعه..  بنى  الذي  األصيل  البناء  أو  الفكرة  ألهمه  الذي 

بالعكس هذا سريقى بالذوق العام وسيجعل ملا يقدمه قيمة، ألنه 

ذاتها  حد  يف  الرسقة  إن  فهيم  السيد  املرسحي  املؤلف  رأي  فيام  

القانون، ويتناىف مع املبادئ وامُلثل  فعل غري أخالقي، يعاقب عليه 

والقيم. وقال:  ال أتخيل مبدًعا حقيقًيا تسول له نفسه أن يعتدي 

من  كل  أن  فاملالحظ  لذلك  لنفسه،   وينسبه  غريه  ــداع  إب عىل 

بإبداعه،  ينشغل  يجعله  ما  املوهبة  من  ميلك  ال  رسقة  سابقة  له 

وإفالسه اإلبداعي وضحالة موهبته يدفعانه ملحاولة إدعاء املوهبة، 

بالقرصنة عىل اآلخرين، متوهاًم غفلة املجتمع عنه، ومضلاًل ببضعة 

مصفقني له من محدودي الثقافة واإلطالع،  لكن هيهات، فرسعان 

ما ينكشف إفالسه الفني وضحالة موهبته ويف النهاية ال يصح إال 

روحه  من  ويجرده  يشوهه  غريه  إبداع  يف  بالعبث  ألنه  الصحيح. 

العقوبة  أمن  من   : تابع  األصيل.  مبدعه  روح  هي  التي  الحقيقية 

محسن املريغني

السيد فهيم
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المؤلف  العينني: يمكن عدم ذكر  أبو  ياسر 

يحافظ  اإلبداعية  النصوص  توثيق   : السيد فهيم 

بشروط األصلي ولكن 

أوال المؤلف  عليها وهي مسئولية 

13 [ تحقيق]

برؤية ومنظور  به وطوره وقدمه  انفعل  ثم  إبداع غريه  اطلع عىل 

جديدين، وهذا سيجعله يطور من نفسه ومن موهبته.  

الفكرية الملكية  حقوق  
الوقوف  علينا كمرسحيني  داليا هامم:  والباحثة  الناقدة  قالت  فيام 

أرص  وإن  ومواجهته،  الجديد  للمؤلف  التامة  باملصارحة  ذلك  أمام 

وسائل  عىل  بفضحه  فعلينا  آخر  من  مأخوًذا  ليس  النص  أن  عىل 

محاولة  يف  إيجابيني  نكون  وأن  ذلك،  وغري  االجتامعي  التواصل 

اإلعداد  إن  هامم:  أضافت  النصوص.  من  مخزوننا  عىل  الحفاظ 

يكون عن نص روايئ، تعده من وسيط آلخر، و الدراماتورج هو أن 

تجعل النص يف جاهزية للعرض يف هذه اللحظة الزمنية، وإمكانية 

قام  ملن  يسمح  ال  جديد  عنوان  تحت  جديد  من  النص  يقدم  أن 

العرض  نص  أن  ذكرنا   الطليعة   إنتاج مرسح  من   “ روح  لعرض” 

كل  يف  بريستيل  يب  جي  ملؤلفه   “ والتاج  الوردة   “ عن  دراماتورج 

أو  املعد  عمل  أن  العينني  أبو  وأوضح  واإلعــالن.  الدعايا  وسائل 

الدراماتورج ال يعطينا الحق يف أن نسقط اسم مؤلف النص األصيل 

أبًدا غري يف حاالت خاصة ومنها أن نقدم  نًصا مرسحًيا كاماًل جديًدا  

القديم   استلهمه  كاتبه من قصص األدب  أو  القصة  مستوحى من 

أو العاملي أو من الرتاث، وقدم ذلك بفكر مغاير وقدم كتابة كاملة 

جديدة يف قالب مغاير،  ومثال ذلك نص” براكسا “ للكاتب الكبري 

للمؤلف  النساء”  “برملان  املستوحى من  مرسحية  الحكيم،  توفيق 

اإلغريقي “أرستوفانيس“ وقد قدم الحكيم القصة بأسلوب  مغاير 

جديدة  كتابة  مبثابة  فكانت  وشخصياته،  ــه  ودالالت صياغته  يف 

صياغة  إعادة  الحديث   العرص  كتاب  اعتاد   العينني:  أبو  أضاف   .

مؤلفات عاملية مثال “ برؤية جديدة، ولكن عند اإلعداد عن نص 

ملؤلف معارص يجب أن يلتزم املعد واملخرج باملؤلف األصيل،وذكر 

ُيستأذن   أن  النص مرسحًيا   تقديم  البدء يف  قبل  يلزم  كام   اسمه، 

املؤلف وأن يوافق عىل ذلك كام يجب أن يوافق أيًضا  عىل تقديم 

والكتاب  العاملية  النصوص  فقط   ونستثنى  آخــر..  بإعداد  نصه 

الراحلون. وذكر  أبو العينني أنه  يف آخر دورة ملهرجان نقابة املهن 

التمثيلية قدمت املخرجة سلمى رضوان عرض “ املنعزل “ لنص “ 

ذكرت  و  السالموين  أبو  محمد  والكاتب  للمؤلف   “ التهديد  تحت 

التكثيف  هو  العرض  نص  يف  تم   ما  أن  وأوضحت  بوضوح،  ذلك 

والرتكيز فقط  للنص  .

األكادمييني  من  الثقافة  بوزارة  لجنة  تشكل  أن  العينني  أبو  واقرتح 

املشكالت،   هذه  مثل  يف  الحسم  بها  يناط  املامرسني  و  املرسحيني 

 ، والدراماتورج  واملؤلف  املعد  بوضوح  املفاهيم  تحديد  وكذلك 

ومتنى أن تنظم وتفعل قوانني امللكية الفكرية 

ورادعة قوانني 
باملعايري  الوعي  من  البد  سمري:  أحمد  املرسحي  الكاتب  وقــال 

األخالقية، والسامت اإليجابية للمجتمع، وأن تعالج أزمة الرسقات 

لألمانة.  والــدعــوة  والتنشئة،  بالتوعية  الفرد  بإصالح  األدبية 

بالنقل   أن يسمح  أنه ال يجب  إىل  ننتبه  أن  أيًضا   يلزم   وأضاف:  

دون  اآلخرين   أعامل  أو  مؤلفات  من  الصور  بجميع  األخــذ    أو 

جميًعا،  ذلك  نرفض  وأن  بذلك،  املعنية  الجهات  وإعالم   علمهم، 

وقد عايشنا يف بعض الفرتات فكرة  “التمصري “، وأعدها نوعا من 

لحامية  ورادعة   قوية  قوانني  تسن  أن  من  البد  أضاف:  التحايل.. 

الفنية  األعامل  كل  عىل  القوانني  تلك  تنفذ  أن  و  املؤلف،  حقوق 

ملصدرها  الرجوع  دون  تقدم  عاملية  ونصوصا  أعامال  شهدنا  وقد   .

باسم   “ ديزين  “والت  عامل  من  مؤخرا  قدم  ما  مثل  له  اإلشارة  أو 

آلخرين  بالنسبة  بذلك  نسمح  كيف  وتساءل:  مــرصي.  مؤلف 

 . املرصي  املؤلف  حقوق  ضياع  من  نشكو  كله،فيام  العامل  يعرفهم 

تابع: إن مسؤولية الحامية هي مسؤوليتنا جميًعا ونأمل أن يعتني 

بها جهاز الرقابة عىل  املصنفات كنافذة رشعية تعطي حق العرض 

العمل  إنتاج ملخًصا ملا يطرحه  بأن يقدم مع كل طلب  واإلنتاج،  

وإطاره الدرامي،  فيام ال يزيد عن صفحة، ويتم مقارنة امللخصات 

و مالحظتها، وعند شبهة التطابق يتم إبالغ املؤلف األصيل.   

نبيه:  ليست هناك قوانني حقيقية  فيام قال املؤلف واملخرج كرم 

إدارة  أن  غري  تفعليها،  يتم  حتى  املؤلف  حق  حامية  تستطيع  

تحد  أن  بإمكانها  يكون  قد  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  املرسح 

املوافقة  عدم  خالل  من  املرسحية  النصوص  رسقة  أزمة  تفاقم  من 

البعض  عىل إعداد نص عن نص مرسحي آخر. أضاف: ما يقوم به 

من نرش نصوصهم   إلكرتونيا  يجعلها أكرث عرضة للرسقة والعبث، 

املرسحية   العروض  مجال  يف  و  مؤخرًا،  انترشت  الظاهرة  هذه  و 

بالنص  املساس  له  يحق  وال  العرض،  صائغ  هو  املخرج  أن   أرى 

أنا   و  املؤلف،  واستئذان  إعالم  دون  مسمى  أو  ظرف  أي  تحت 

كمؤلف إذا تعرضت ملثل هذا العبث و التشويه تحت أي مسمى  

فساقأيض املخرج .

بالدراماتورج أن يكتب اسمه كمؤلف، عىل جميع  وسائل الدعايا 

الدراماتورج  بعمل  يقوم  أن  للمخرج  ويحق  العرض،  عن  واإلعالن 

نًصا  يقدم  أن  فعليه  وإال  تأليفه،  يعيد  أن  ال  تقدميه   املراد  للنص 

آخر له، وعىل املخرج أن  يضع عنوانه الذي يتناسب مع رؤيته إىل 

جوار عنوان النص األسايس، و هذا  ال يضريه  يف يشء، واختتمت 

تفعيل  يجب  املؤلف  الحفاظ عىل حق  اجل  من  أنه  بقولها  هامم 

قوانني الحقوق امللكية الفكرية. 

أما  الفنان واملؤلف والدراماتورج يارس أبو العينني فقال إن األمانة 

لنص  دراماتورج  عمل  أو  جديد  إعداد  تقديم  عند   تلزم  الفكرية 

مرسحي، أن نقوم بذكر اسم املؤلف األول لهذا النص، ومن بعده 

الدراماتورج   بعمل  قمت  عندما  و  الدراماتورج،  أو  املعد  اسم 

يارس أبو العينني

كرم نبيه

داليا هامم

أحمد سمري
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14 ]حوار
المرأة  لمسرح  إيزيس  مهرجان  رئيسة 

كثريا بمصرييت  أعزت  لطفي:  عبري 
المهرجان تأسيس  في  فكرت  لهذا  

ل��ط��ف��ي..ع��اش��ق��ة  ع���ب���ري  ال���م���ب���دع���ة  ال���ف���ن���ان���ة   
الثمالة،  حىت  فنانة  جوارحها،  بكل  للمسرح 
وال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��م��أل��وف  ل��ك��س��ر  دائ���م���ا  ت��س��ع��ى 
م���س���ت���وى  ع����ل����ى  م����غ����اي����رة  ت�����ج�����ارب  ب���ت���ق���دي���م 
م��ن  ال����ع����دي����د  ق����دم����ت  واإلخ��������������راج.  ال���ت���م���ث���ي���ل 
ال��ث��ق��اف��ة  وم���س���رح  ال����دول����ة  ب��م��س��رح  األع����م����ال 
م��ن  م����ج����م����وع����ة  ج�����ان�����ب  إل��������ى  ال����ج����م����اه����ريي����ة 

الدرامية.  األعمال 
ع����رض  ف�����ي  م����م����زا  دورا  م�����ؤخ�����را  ق����دم����ت   
خ��ش��ب��ة  ع���ل���ى  ي����ق����دم  ال�������ذي  ال�����ن�����ار«  »ح����ري����م 

مكي. محمد  للمخرج  الطليعة،  مسرح 
م��ه��رج��ان  ورئ���ي���س���ة  م���ؤس���س���ة  ل��ط��ف��ي  ع���ب���ري 
ال�����ذي  ال�������م�������رأة،   ل���م���س���رح  ال������دول������ي  إي�����زي�����س 
 29 وح���������ىت   23 م�������ن  ال�������ف�������رتة  ف�������ي  ي������ق������ام 
أس����م  ال��������������دورة  وت����ح����م����ل  ال����م����ق����ب����ل،  م����������ارس 
ش��رف��ي��ا  وي���رأس���ه���ا  ال���ع���س���ال،  ف��ت��ح��ي��ة  ال��ك��ات��ب��ة 
ال��ن��اق��دة  وي���دي���ره���ا  ب������در،   س���وس���ن  ال��ف��ن��ان��ة 
عبري  وال��م��خ��رج��ة  ال��م��ن��ع��م  ع��ب��د  رش���ا  وال��ك��ات��ب��ة 
وزارات:  رعاية  تحت  يقام  المهرجان  علي. 
وال���س���ي���اح���ة  وال�����ري�����اض�����ة  وال����ش����ب����اب  ال���ث���ق���اف���ة 
وم����ح����اف����ظ����ة  ال�����س�����ي�����اح�����ة  ت����ن����ش����ي����ط  وه�����ي�����ئ�����ة 
ل����ل����م����رأة  ال������ق������وم������ي  وال�����م�����ج�����ل�����س  ال������ق������اه������رة 
فى  ي���أت���ي  و  اإلن����س����ان،  ي��ه��م��ين  وج��م��ع��ي��ة 
تمكن  ل���دع���م  ال����دول����ة  وخ���ط���ة  ت���وج���ه  إط�����ار 
أس��اس��ي  ك��م��ك��ون  ق��درات��ه��ا  وت��ن��م��ي��ة  ال���م���رأة 

 .2030 التنمية  إسرتاتيجية  فى 
ه���ذا  ل���ن���ا  ك�����ان  ال���م���ه���رج���ان  ف���ع���ال���ي���ات  ح�����ول   

ومؤسسته رئيسته  مع  الحوار 
حوار: رنا رأفت

إيزيس  بدأت فكرة مهرجان  البداية كيف  - فى 
؟ المرأة  لمسرح  الدولي 

كان من املفرتض أن أشارك ىف مهرجان ملرسح املرأة ىف احدى 

وقد  السفر،  من  أمتكن  مل  ما  لظروف  ولكن  العربية  الدول 

لفت نظرى آنذاك وجود مهرجانات ملرسح املرأة عىل مستوى 

ملاذا  أتساءل:  ما جعلني  نفتقده، وهو  ما  العرىب وهو  الوطن 

الرغم  عىل  مرص  يف  املرأة  ملرسح  دويل   مهرجان  يوجد  ال 

والفعاليات  الفنون  جميع  ىف  الريادة  و  السبق  لدينا  أن  من 

الفنية، وأنا فنانة أعتز مبرصيتي كثريا ولذلك فكرت يف تأسيس 

وان  دوليا،  إقامته  يف  السبق  لدينا  يكون  أن  عىل  مهرجان، 

تحمل أسم الدورة التأسيسية الكاتبة فتحية العسال التى متثل 

تعملت  التي   الثانية  أمي  وهى  والفن،  الحياة  يف  أيقونة  يل 

وأمل  نور  كطاقة  وجداىن،  تشكيل  ىف  وساهمت  الكثري،  منها 

فأحببت أن يكون ذلك جزءا من رد الجميل لهذه املبدعة بأن 

تحمل الدورة التأسيسية أسمها.

تصنيف  الضروري  من  هل  رأيك  فى   -
نسائية؟ وغري  لنسائية  المهرجانات 

األمناء  مجلس  يف  معنا  ويشارك  الرجال  مشاركة  ضد  لسنا 

صنعها  عروض  به  يشارك  املهرجان  أن  كام  رجال  واإلدارة 

دور  إبراز  عىل  ينصب  فهو  يختلف،  لدينا  والتصنيف  رجال، 

متثل  هى  املجتمعية..  الرشائح  بعض  يف  مهمشة  ألنها  املرأة 

املجتمع  أكرث من نصف  أنها  الخاص  رأىي  املجتمع وىف  نصف 

الرجل  ضد  وليس  املرأة  عن  يعرب  شديدة  ببساطة  واملهرجان 

التي  الهامة  والنقطة  النسوي  اإلبداع  يشجع  أنه  إىل  باإلضافة 

أود توضيحها  أنه ليس مهرجانا للمرأة ولكنه ملرسح املرأة.

- ما الشروط والمعايري اليت استندت إليها إدارة 
العروض؟ اختيار  فى  المهرجان 

فيام يخص رشوط مشاركة العروض هى أن ال تقل مدة العرض 

من  العرض  كان  وإذا  دقيقة،   90 عن  تزيد  وال  دقيقة  عن45 

إخراج رجل فالبد أن يدور حول قضايا املرأة، وأود أن أشري إىل 

األخرى،  الجوائز  إىل  باإلضافة  رجال،  للتمثيل  جوائز  هناك  أن 

ألن هناك عروض يقوم بالتمثيل بها رجال، وفيام يخص معايري 

االختيار فهى الجودة و أن يكون العرض متقنا، كتابة وإخراج 

ومتثيال و يكون منضبطا ىف جميع عنارصه.

القديرة  الفنانة  شرفيا  المهرجان  يرأس   -
عليها؟ االختيار  وقع  لماذا  بدر  سوسن 

الرجل المرأة وليس ضد  المهرجان يعرب عن 
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15 ]حوار]
لدي قضية تؤرقين كان  إذا  إال  اإلخراج  أقدم على  ال 

قديرة ومشوارها  وفنانة  نجمة  بدر ألنها  الفنانة سوسن  اخرتنا 

الفني يزخر باألعامل الفنية املتميزة وتربطني بها عالقة طيبة، 

وعندما تحدثنا إليها  تحمست للغاية ورأت أن فكرة املهرجان 

جيدة ، ومن منطلق  أن مسمى املهرجان »إيزيس« وهو اسم 

ما  وهو  ومرصية  فرعونية  مالمح  تحمل  أنها  وجدنا  فرعوين 

يتفق مع مسمى املهرجان.

يحمل  وهل  المشاركة  العروض  عن  وماذا   -
خاصة؟ تيمة  المهرجان 

املهرجان  ألن  ذلك،  الصعب  فمن  محددة،  تيمة  توجد  ال 

وهناك  عروض   10 الرسمية  املسابقة  ىف  ويشارك  متخصص، 

هامة  فاعلية  ايضا  ونقدم  الهامش،  عىل  مرسحية  تجارب 

و  الونج،   التحرير  مبشاركة   « صليحة  نهاد  حاضنة   « اسمها 

تشمل الفاعلية  تبنى فرقا مستقلة أو هاوية أو محرتفة ولكن 

تدريبات ىف  الفرق عىل  بعض  إمكانياتها ضعيفة، وقد حصلت 

تطوير النص واإلخراج والتمثيل، وبالفعل قاموا بتقديم عروض، 

وسوف نقوم باختيار بعضها  لتشارك  عىل هامش املهرجان.

؟ المهرجان  فى  المكرمن  عن  وماذا   -
هناك عدد كبري من األسامء املطروحة للتكريم وجارى الرتشيح  

أن  ونحاول  املبدعات،  النساء  من  كبري  عدد  فهناك  بينها،  من 

كتابة  من  املختلفة،  والتخصصات  لألعامر  وفقا  االختيار  يكون 

وإخراج ومتثيل  وغريها، باإلضافة إىل تكريم املبدعات الراحالت 

عىل  املبدعات  الفنانات  بعض  أسامء  سنطلق  كام  عاملنا،  عن 

الجوائز ومنها عىل سبيل املثال جائزة التمثيل التي تحمل أسم 

الفنانة سناء جميل.

- هل نعانى نقصا فى الكتابات الخاصة بالمرأة؟
النسايئ  اإلبداع  تشجيع  هو   املهرجان  أهداف  وأحد  نعم، 

يف  اإلبداع  املرأة عىل  وتشجيع   الفنية،  املستويات  عىل جميع 

عنارص،  من  وغريها  والسينوغرافيا،  والتمثيل  والتأليف  اإلخراج 

و أود أن أشري إىل أن لدينا كاتبات مبدعات ومنهم الكاتبة رشا 

عبد املنعم، ومن الجيل القديم كان لدينا الكاتبة فوزية مهران 

والكاتبة فتحية العسال.

الساحة  على  المخرجات  عدد  أن  نالحظ   -

التجربة  هذا  على  نتعرف  أن  نود   .. الوهاب 
تحديدا؟ التوقيت  هذا  في  قدمت  ولماذا 

كان العرض ملخصا ملحطات يف حياة مرص، يرتكز هذا امللخص 

هناك  يكون  لن  فن  أو  ثقافة  بال  أنه  وهى  رئيسية  فكرة  عىل 

تزخر  ومرص  الناعمة،   القوى  يف  تكمن   فريادتنا  وبناء،  تطور 

بالعديد من املبدعني ىف جميع املجاالت، وقد أردت من خالل 

منهم  تعلمنا  من  لكل  وعرفان  تحية  برسالة  أبعث  أن  العرض 

سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.. فمرص والدة، كام أن العرض 

يدعو إىل التمسك بهويتنا.

- هل أنت مع المباشرة في طرح بعض القضايا 
المسرحية؟ العروض  في 

بعض  يف  ولكن  مبارش،  الغري  بالفن  تستمتع   الفنية  ذائقتي   

األحيان تكون املبارشة مطلوبة .

إخراجية  تجارب  تقدمي  لم  سنوات  أربع  منذ   -
السبب؟ فما 

املوافقة  ومتت  الغد  ملرسح  تجربة  أقدم  أن  املفرتض  من  كان 

أعلم  وال  التجربة  تكتمل  مل  ولكن  النص  إعداد  وتم  عليها 

خري  عىل  »تصبحي  بعنوان  النص  وكان  اآلن،  حتى  األسباب 

ياماما » وهو لكاتبة أمريكية وتم متصريه، من ترجمة د. سناء 

صليحة.

أم  الممثلة  لطفي  عبري  تفضلنى  أيهما   -  
المخرجة؟

كالهام، ولكن عندما بدأت يف مجال التمثيل مل أكن أتصور أىن 

سأقوم باإلخراج، كنت أرى أن املخرج هو رب العمل، وعندما 

التحقت بالدراسات العليا كان هديف صقل موهبة التمثيل وقد 

قام بالتدريس يل فنان عظيم هو د.سعد أردش وهو ما جعلنى 

أحب اإلخراج، وشجعني عليه، و دامئا عندما أقبل عىل إخراج 

تجربة مرسحية يكون هناك لدى قضية أؤمن بها وتشغلني.

المؤلف  المخرج  ظاهرة  انتشار  فى  رأيك  ما   -
؟ المسرحية  العروض  من  كبري  عدد  في 

العايل  باملعهد  طالبة  كنت  أن  منذ  الظاهرة  هذه  مع  أختلف 

من  فالبد  نص  بكتابة  املؤلف  يقوم  فعندما  املرسحية،  للفنون 

وجود مخرج يفرس رؤيته بشكل أعمق وبأبعاد أخرى وهو أمر 

هام للغاية الكتامل العمل .

والفرق  الهواة  فرق  عروض  فى  رأيك  ما   -
والجامعات؟ الحرة 

أكرث  من  وهى  ناجحة  تجارب  و  كبرية  شبابية  طاقات  هناك 

فاعلية  بعمل  قمنا  وعندما  كبري،  أمل  تعطينا  التي  املؤرشات 

نهاد صليحة » سعدت كثريا، فهناك شباب جاءوا من  »حاضنة 

»ابدا  ورشة  وىف  هائلة،  فنية  طاقات  ولديهم  مبدعني  األقاليم 

حلمك«  شباب مبدع ولديه طاقة فنية إبداعية كبرية، وأسعد 

كثريا بهؤالء الشباب.

المسرح  مدير  يكون  ان  الضروري  من  هل   -
علم  على  الذي  اإلداري  تفضلن   أم  فنان.. 

والقوانن؟ باللوائح  واسع 
الذي يقدم أعامل جيدة ومتميزة، ويصبح هناك  املدير  أفضل 

إقبال جامهريي، فمن الهام أن يحقق الهدف املرجو، سواء أكان 

فنانا أو إداريا.

؟ بهويته  مسرح  كل  يلزتم  أن  مع  أنت  هل   -
أن  معنى  فام  مرسح،  كل  هوية  بفكرة  مؤمنة  وأنا  بالطبع، 

يكون لكل مرسح اسم خاص به، إن مل يوضح طبيعة عروضه.

؟ مؤخرا  المسرحية  الحركة  في  رأيك  ما   -
هناك  الحركة،ولكن  داخل  أىن  وخاصة  التقييم،  الصعب  من 

مجموعة متميزة من العروض التي تقدم الفرتة الحالية، وهناك 

كم من العروض الجيدة التي تم افتتاحها مؤخرا ومنها »أفراح 

القبة »، »البخيل »، »مخدة الكحل »، »قواعد العشق »وغريها 

وهناك حالة حراك ونشاط كبري .

كيف  المخرجن،  عدد  من  أقل  المسرحية 
؟ ذلك  تفسرين 

ليس هناك سبب واضح لهذا األمر ولكن من املمكن أن يكون 

انجذاب املرأة  بشكل أكرب للتمثيل والكتابة، وليس لإلخراج..

النار«  »حريم  عرض  في  متمزا  دورا  قدمت   -
هذه  عن  فماذا  الطليعة  مسرح  خشبة  على 

؟ التجربة 
محمد مىك مخرج مخلص ومتفاين ىف عمله، يحب فريق العمل 

إىل  كبري  بشكل  أنجذب  وأنا  كثريا،  ويجتهد  معه  يتعامل  الذي 

العليا  الدراسات  ىف  يل  مرشوع  أول  كان  فقد  لوركا،  كتابات 

وأحب  الصعيدية  اللهجة  أحب  أىن  هو  الثاين  واليشء  للوركا، 

قدمتها  التي  والشخصية  النص  جذبني  وقد  املرصي،  الصعيد 

كثريا واستمعت كثريا بالعمل مع هذا الفريق.

تقديم  في  واجهتك  اليت  الصعوبات  أبرز  ما   -
الشخصية؟ تلك 

يف  ايضا  ومتعة  صعوبات  بها  املمثل  يجسدها  شخصية  إى 

ذهاب  وىف  بتذليلها،  املمثل  يقوم  عندما   الصعوبات  تحدي 

هذا  ىف  واملختلف  طبيعته،  عن  مختلفة  منطقة  إىل  املمثل 

العرض هو اللهجة أو »اللكنة« الصعيدية التى يجب أن تخرج 

بالروح الصعيدية.

قدم  الذي  »النافذة«  عرض  في  شاركت   -
هذه  على  نتعرف  أن  نود  القومي..  بالمسرح 

التجربة؟
النقدي  املستوى  عىل  كبري  بشكل  ناجحة  كانت  التجربة  هذه 

باملرسح  الزرقاىن  الرحيم  عبد  بقاعة  قدمت  والجامهريي، 

الحليم  عبد  د. سامي  التجربة  يشاركنى يف هذه  وكان  القومي 

والفنان فتحى عبد الوهاب وكان ذلك يف بداية مشواراه الفني،

من  وهو  عالم،  عايدة  د.  العرض  سينوغرافيا  بعمل  وقامت 

أعشق  ما  وهو  إنسانية،  حالة  يقدم  الذي   النفيس،  املرسح 

تقدميه.

أنت مش شامم« تجربة متمزة قدمتيها   »بس 
عبد  فتحي  الفنان  مع   2016 عام  أيضا  

لذلك  الحياة والفن  أيقونة في  العسال  فتحية 
التأسيسية اسمها الدورة  أن تحمل  قررنا 
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[[ 16رؤى

دون  من  للكوميديا  تقدميها  يف  جادة  ومحاولة  جديدة  تجربة 

إسفاف أو إبتذال يقدمها العرض الكوميدي “حب رايح جاي” من 

تأليف  ومن  فهمي  إيهاب  الفنان  ملديره  الكوميدي  املرسح  إنتاج 

سامح عثامن وإخراج ليارس صادق،والذي يعرض يوميا عيل املرسح 

عن  بسيطه  حدوته  عيل  يعتمد  فالعرض  رشدي(   )فاطمة  العائم 

الفتاة واسمه  لكن جد  الزواج  يريدان  عالقة حب بني شاب وفتاة 

غريبا  رشطا  للزواج  املتقدم  الشاب  عيل  يشرتط  القول”  “صادق 

وعددهم  الجد،  هذا  أبناء  كل  بدعوة  الشاب  هذا  يقوم  أن  وهو 

الجد  يسأل  لذا  جدا  كبريا  العدد  هذا  يجد  الشاب  لكن  ولد،   22

أن يخفضه له فهو ال يستطيع أن يقوم بدعوة كل هؤالء والتأكيد 

عيل حضورهم جميعا، يستجيب الجد ويخفض عدد املدعوين من 

أبنائه لثالثة فقط.

عامة: لداللة  نفسها  تتخطي  نماذج 
الثالثة  أول  عن  ويبحث  فتاته  الشاب  يصطحب  الرحلة  تبدأ  وهنا 

بالفعل، لكنه ال يستطيع دعوته ألن  داخل املدن املرصية، ويجده 

هذا اإلبن متورط يف العديد من قضايا النصب والرتبح من الجميع، 

يف  الجميع  عيل  ينصب  “فهلوي”  الشعبي  التعبري  ووفق  أنه  أي 

تهمه  ال  وبالتايل  طريقه،  وبأي  شكل  بأي  نقودهم  إبتزاز  محاولة 

املتقدم  الشاب  يصيب  ما  وهو  الجد،  دعوة  وال  الشاب  دعوة 

لذا  يثنيه عن مواصلة رحلته،  األمر ال  لكن هذا  باإلحباط  للزواج 

اللكنه،  اللون، جنويب  الثاين أسمر  األخ  باحثا عن  للجنوب  يذهب 

يرتدي مالبس لها خصوصية بيئة الجنوب بعكس منوذج األخ األول 

العرصي يف لهجته ومالبسه وشكل معيشته، وهناك داخل مجتمع 

تتميز   “ للفهلوة   “ مقابلة  أساسية  نتعرف عيل مفردة  الثاين  األخ 

وعائلته  األخ  فهذا  “الكسل”،  مفردة  وهي  الثاين  األخ  عائلة  بها 

يتميزون بالكسل الشديد جدا مام يضيع معه كل الفرص التي من 

شأنها مساعدتهم عيل العيش أو التحسني من مستواهم، لذا نجد 

أن رفض هذا األخ لحضور مراسم العرس بسبب كسله الواضح هو 

النتيجه التي يحصل عليها الشاب وخطيبته.

أما األخ الثالث فهو كاذب، مدع، متلون، نجده ميارس الكذب ليل 

إخوته من  السباب يف كل  الخاصة، ودائم  الفضائية  قناته  نهار يف 

الشاب  ما يجعل  إعالمي وهو  أو  له ضمري مهني  يوجد  حوله، ال 

بعدما  يرفضان حضوره ملراسم زواجهام خاصة  وخطيبته هام من 

إخوته  كل  بني  من  الوحيد  املدعو  هو  يكون  أن  عليهام  يشرتط 

وسيتكلف بكل أعباء الزواج بسبب ذلك.

إيل هنا تنتهي فكرة مل الشمل، وبالرغم من هذا يوافق الجد عيل 

بشكل  الفكرة  وهذه  أوالده،  من  أحد  حضور  بدون  الزواج  إمتام 

إليه  ترمي  ما  بسهوله  نلمح  أن  نستطيع  تداعياتها  بكل  عام 

وعدد  األول،  العريب  الجد  أن  تعرف  أن  ميكنك  فالجد  بسهولة، 

بدعوة  الجد  واقرتاح  العربية،  الدول  عدد  تعني  ولد   22 أوالده 

هؤالء جميعا ومل شملهم هو إقرتاح دائم عيل األقل لدي الكتاب 

والفنانني بالرغم من صعوبة تحقيقه عيل مستوي الواقع السيايس 

الذي يفرق أكرث مام يجمع .

عليه  يعتمد  الذي  والفكري  الفني  الطرح  بساطة  من  وبالرغم 

الهامة،  القضايا  من  العديد  يثري  أنه  إال  جاي”  رايح  “حب  عرض 

لعل أولها يخص هذا الطموح الطوباوي للم الشمل العريب وإعادة 

إحياء القومية العربية كحلم مفارق للزمن وهو األمر الذي مل يعد 

يقدم اآلن فنيا إال عيل استحياء، وثانيها يخص شكل تجسيد مرص 

يف رجل وليس كأنثي كام درجت عليه العادة يف الكثري من أعاملنا 

اعتامد  وثالثها  غنائية،  أو  تشكيلية  أو  فنية  كانت  سواء  السابقة، 

وفكرة  عثامن،  سامح  نصوص  لطبيعة  مغاير  نص  عيل  العرض 

بالقبول، ولكنها مجرد  أو  بالرفض  قيمة  املغايرة هنا ليست حكم 

توصيف لشكل كتابة النص املرسحي املعتمد عيل بنية تقليدية لها 

بداية ووسط ونهاية، وخطوط رصاع واضحة ومنطلقة لألمام، وهو 

ما يعني إعتامد نوع كتايب مختلف عن طبيعة نصوصه السابقة.

تكامل:
الكثري  لدي  دائم  فهناك سعي  العريب  التكامل  فكرة  يخص  ما  أما 

من  كحلم  ألعاملهم  الفكرة  تلك  لتضمني  والفنانني  الكتاب  من 

فيها  فشلت  ما  وحدة  بعمل  الفن  يقوم  ألن  وكرغبة  أحالمهم 

ال  الوحدة  هذه  محاوالت  كل  أن  تاريخيا  الثابت  لكن  السياسة، 

تنجح دامئا ألسباب كثرية ـ ليس مجالها هنا ـ رمبا تنجح ـ بنسب 

صغرية ـ عيل املستوي التجاري، اإلقتصادي، الفني، أو عيل مستوي 

عيل  نتائج  أية  تحقيق  يف  تخفق  لكن  لبعضها،  الشعوب  محبة 

املستوي السيايس .

بسهولة  يستطيع  العرض  أوردهم  التي  الثالثة  للنامذج  واملتأمل 

التعرف عيل أن األخ األول يجسد مرص، وأن األخ الثاين ميثل دولة 

تنتهج  أسيوية  الثالث ميثل دولة عربية  األخ  أن  أفريقية مجاورة، 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

حب رايح 

جاي

جهة اإلنتاج: 

املرسح 

الكوميدي 

عام اإلنتاج: 

2019

 تأليف:

سامح عثامن 

إخراج: 

يارس صادق

  .. جاي  رايح  حب 
العربي.. الشمل  بلم  تحلم  عائلية  كوميديا 

إبراهيم الحسيني
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[ [[ 17رؤى]
العرض  أوضح  وقد  األخرية،  الفرتة  يف  للكثريين  معادية  سياسات 

دون  معينة  ألفكار  يروج  الذي  الضخم  اإلعالمي  بوقها  من  جانبا 

غريها، واكتفاء العرض بهذه النامذج الثالثة دال جدا وكاف للتعبري 

عن استحالة هذا التجمع، وبقاء حلم الوحدة معلقا كام هو حاله 

دامئا ..

: كرجل  مصر 
تصوير  عيل  العرشين  القرن  بدايات  منذ  الفنية  أعاملنا  دأبت 

هذا  ومر شكل  سيدة،  أنها  عيل  الفنية  األعامل  يف  وتجسيد مرص 

سيدة  أنها  عيل  مرص  بتجسيد  بدأت  متعددة  مبراحل  التجسيد 

فالحه، كام يصورها بعض أفالم االبيض واإلسود يف بدايات السينام 

ثم  مرص”،  “نهضة  مختار  محمود  متثال  جسدها  وكام  املرصية، 

ومتعلمة  مثقفة  إمرأة  مرص  لتصبح  التجسيد  هذا  شكل  تطور 

ومسئولة عن تربية جيل، وهي رمانة امليزان يف محيطها، وبالتايل 

تغريت املالبس والوظيفة بالنسبة لهذة املرأة املعربة عن مرص، كام 

ظهر يف العامل منذ عدة سنوات كتابا مهام لروث بارون عنوانه “ 

عيل  ومتاح  موجود  وهو   Egypt as a woman  “ كسيدة  مرص 

الشبكة العنكبوتية ونجد الكتاب يعتمد نفس طريقة التفكري التي 

تصور مرص كسيدة، هذا يف حني خالف العرض كل هذه التصورات 

مبواصفات  الرجل  هذا  وأظهر  كرجل،  مرص  بتصوير  وقام  املسبقة 

منطق  عيل  تقوم  اليوم  مجتمع  تناسب  وبصفات  عرصية، 

“التكسب باملحايلة” وتعتمد شخصية “اللص خفيف الظل” الذي 

ينصب عيل الجميع ويتكسب قوت يومه بأي طريقة يك يستطيع 

الواقع بشكل أو  العيش، وهي لألسف نظرة لها ما يقابلها داخل 

بآخر.

: اختالف 
وهذا النص الكوميدي الذي إعتمد عليه العرض املرسحي للكاتب 

املرسحية  الكتابة  يف  مختلفة  منطقة  صوب  يتجه  عثامن  سامح 

درامية  بنيه  له  كوميدي  نص  عيل  ألفكارها  طرحها  يف  تعتمد 

السابقة والتي كانت  تقليدية باملخالفة لطبيعة نصوصه املرسحية 

املشاهد  تجاور  فكرة  وعيل  املشهد،  وحدة  عيل  بنيتها  يف  تعتمد 

املناهج  من  الكثري  فيها  تختلط  حالة مرسحية  لتقديم  بعضها  إيل 

الكتابية الجديدة التي تستفيد من تيارات مرسح الصورة، مرسح 

ما بعد الحداثه، ونوعية هذه الكتابة تعتمد هي األخري يف متنها 

عيل حدوته ونص حكايئ لكنه يعتمد فكرة رسد هذه الحدوته من 

خالل التقديم، التأخري، وكذا تداخل األزمنة، وبالتايل ال توجد بنيه 

ما يشغل  بانتهاء  النص املرسحي  ينتهي  ما  دراميه حاكمة، وغالبا 

بال الكاتب من أفكار ومشاكل اجتامعية، ويف “ حب رايح جاي” 

التي  املشهدية  البنيه  عن  تخيل  لكنه  أفكاره  عن  عثامن  يتخل  مل 

كان يعتمدها قبال، وبهذا يضيف طريقه أخري إيل أشكال كتابته 

تعتمد السهولة يف طرح معانيها.

: ومتكاملة  متجاورة  عناصر 
والعرض بشكل عام يقف يف منطقه وسط ما بني إتجاهني، يتوسط 

النخبوي،  املتلقي  عن  البحث  يف  متيل  التي  الشباب  عروض  تيار 

وال تنساق من الجهة األخري وراء إسفاف القطاع الخاص املعتمد 

وجود  من  فبالرغم  اإلستعراض،  الرقص،  الغناء،   : توليفة  عيل 

بشكل  وظفها  صــادق  رس  يا  املخرج  أن  إال  هنا  عنارص  الثالثة 

تتناسب  حركة  خطوط  ورسم  شديدة،  وبساطه  وبهارمونيه  جاد 

ملحمد  الديكورات  أما  دورهــا،  متطلبات  حسب  شخصية  وكل 

كانت  العرض،  داخل  التشكيلية  العنارص  أهم  من  فكانت  هاشم 

فمنزل  وآخر،  مشهد  بني  ما  بسالسه  بك  تنتقل  ومعربة،  مبهجة 

العريب  للرتاث  موتيفاتها  بعض  يف  متيل  عربية  شخصية  له  الجد، 

وخاصة اإلسالمي، وهذا بخالف املقهي ومنزل األخ األول، وهكذا 

فالتنوع أثري الشكل ومنحنا جاملية خاصة، إضاءة الفرن حاولت 

للتشكيالت  اللجوء  دون  من  الحدوته  رسد  مواكبة  األخري  هي 

الفرن،املالبس  إبراهيم  عروض  يف  قبال  رأيناها  التي  والتكوينات 

للشخصية  ومبناسبتها  بألوانها  كانت  الهواري  لدينا  األخري  هي 

مالبسها  أزعجتني  التي  الشخصيات  أكرث  ولعل  ومتناسقه  جيده 

يف  فمثال  ـ  عادل  ميدو  ـ  للزواج  املتقدم  الشاب  شخصية  هي 

ـ  البني  اللون  الضخم ذو  الحذاء   ( األول أفسدت مالبسه  املشهد 

البنطلون الجينز والذي دخلت أطرافه للحذاء ـ الجاكت القاميش 

املفتوح واملديل ألسفل أكرث مام يجب ..( كل ذلك مل يكن مناسبا 

ملالبس الراقصني وال ملالبس خطيبته ـ دنيا عبد العزيز ـ والغريب 

بتغيري مالبسهم ألكرث من مرة  إلتزموا  املمثلني  أن جميع  األمر  يف 

داخل العرض بينام هو ظل بهذه املالبس طوال العرض مع بعض 

التغيريات البسيطه وغري املعربة .

عبد  لدعاء  واألغاين  ليلة  أبو  لعالء  إستعراضات  العنارص من  بقية 

البهجة،  يسريا من  قدرا  منحتنا  الشهاوي  لوليد  واأللحان  الوهاب، 

الوقت ومل  الدرامي معظم  الحدث  فالكلامت عادية ومعلقة عيل 

كانت  واإلستعراضات  املوسيقي،  جامليات  من  بالرغم  له  تضف 

عاديه ومل يكن بها شيئا متجاوزا للعادة أو مختلفا.

التمثيل:
تناغمت مجموعة من العنارص التمثيلية الجيدة لعل أهمها الفنان 

الثالثة،  األخوة  لنامذج  أداها  التي  الثالثة  بــأدواره  صيام  أحمد 

الشخصيات ومنح كل  بني  الفصل  ذلك  كبري يف  إيل حد  فقد وفق 

الصارخة  الكوميديا  فمن  ومميزا،  خاصا  طعام  الثالثة  من  واحدة 

الرشيقه  والحركات  األول  األخ  منوذج  يف  وموقف  وكحركة  ككلمة 

إيل منوذج الكوميديا الهادئه واملعتمدة عيل الكلمة فقط يف منوذج 

عن  والتخيل  الثالث  األخ  منوذج  يف  التامة  الجدية  إيل  الثاين  األخ 

الكوميديا، ميرسة هي األخري تجاوبت كثريا مع الحالة الكوميدية 

العزيز  عبد  دنيا  الشديدة،  بتلقائيتها  كثريا  لها  وأضافت  للعرض 

ووضعيتها  يتناسب  مبا  دورها  تفاصيل  أداء  من  متمنكه  كانت 

اللحظات  ببعض  اإلمساك  عيل  قــادرة  شقيه،  مرحه،  كخطيبه، 

الكوميدية، أما ميدو عادل فبالرغم من كونه ممثال حقيقيا وقادرا 

إال  كانت  أيا  الدرامية  الشخصية  عليه  متليه  ما  كل  إمتالك  عيل 

الكوميدي خاصة كوميديا  للتمثيل  الكايف  بالقدر  أنه مل يكن مهيأ 

أحمد صيام، أما الثاليث فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي 

فكانوا مبثابة روح العرض الكوميدية بخفة ظلهم الكبرية وخلقهم 

لكل هذا املرح املصاحب لوجودهم عيل خشبة املرسح.

أية  تقديم  فالعرض هو وجبة كوميدية حقيقية من دون   وأخريا 

تنازالت فنية من قبل مخرج يعرف ما يقدمه وكاتب ال يتخيل عن 

طموحه يف كتابة أفكار كبرية كـ “مل الشمل العريب، قيمة الحب يف 

سهل  حكايئ  منت  عيل  اعتامده  من  بالرغم  ذلك،  إيل  وما  حياتنا” 

وبسيط ومفهوم لكل الناس.
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[ 18نوافذ

: البدايات  
الرحالة عملها عام 1991 وكانت تحمل اسم  بدأت فرقة مرسح 

“مخترب الرحالة املرسحي” أو “املخترب املرسحي العريب .. الرحالة” 

كنوع من االمتداد لتجربة الدكتور عبد الرحمن عرنوس مؤسس 

والذي  األردن،  يف  الريموك  جامعة  يف  املرسحي”  الريموك  “مخرب 

تتلمذ فيه  معظم مؤسيس “الرحالة”، التي تغري اسمها يف إحدى 

عن  خارجة  لظروف  الحي”  املرسح  “فرقة  إىل  عملها  مراحل 

إرادتها، إىل أن استقرت أخرياً عىل اسم “فرقة مرسح الرحالة” . 

هوية  عن  والبحث  العريب  للمرسح  التأصيل  محاولة  من  وكنوع 

عملها  “الرحالة”  فرقة  بدأت  واملبتكر،  الجديد  وراء  له،والسعي 

املرسح  لبدايات  تؤرخ  التي  العربية  املرسحية  بالظواهر  متأثرًة 

حيث  نقاش”،  “مــارون  ل  “البخيل”  مرسحية  قبل  ما  العريب 

الحكوايت واألراجوز واملقهى وصندوق العجب والعروض الجوالة،  

متمردة عىل صاالت العرض التقليدية، فقدمت عروضها املرسحية 

مرسح  عن  منها  بحثاً  العامة،  والساحات  واملقاهي  الشوارع  يف 

والتغيري  التفاعل  عىل  قدرة  وأكرث  الجامهري  يف  ومؤثر  حي  عريب 

تأكيداً  “الرحالة”،  االسم  بهذا  الفرقة  تسمية  جائت  هنا  ومن   .

مع  اإلنسان  وإثارة متثل رصاع  بحث  رحلة  املرسح  أن  منها عىل 

حقيقته ومحاولته املستمرة لكشف القناع عن وجه الحياة، وهو 

النفس  ودهاليز  رساديب  داخل  للمجهول  وغزو  اكتشاف  أيضاً 

البرشي   الوجود  محيطات  يف  وغــوص  إبحار  ورحلة  البرشية، 

الغامض، بحثاً عن الكنوز الدفينة، وأماًل يف اكتشاف قارات وجزر 

تقتحم  سفينة  مرسحنا  فخشبة  والجامل،  الدهشة  من  جديدة 

أعتى األمواج لرتسو فوق شواطئ املعرفة والحقيقة واإلدراك .

ومغامرة  بحث  رحلة  الرحالة  مرسح  فرقة  تأسيس  سبق  وقد 

 1988 عام  لوحده  حرب”  “حكيم   املخرج  بها  قام  واكتشاف 

الدكتور “عبد  الفنان املرصي  من األردن إىل مرص للحاق مبعلمه 

جامعة  يف  املرسحي  الريموك  مخترب  مؤسس  عرنوس”  الرحمن 

الريموك يف األردن يف الفرتة )1987-1983( حيث تتلمذ “حكيم” 

اليونان، ذلك  البحرية يف  بدراسة  عىل يديه، بعد أن كان شغوفاً 

بالدكتور  التقي  عندما  املرسح  بدراسة  ترجمه  الذي  الشغف 

بحار  تبقى  “عايز  املحببة  املرصية  بلهجته  له  وقال  “عرنوس” 

ومن  الحقيقي”،  البحر  تكتشف  وانت  املرسح  اطلع عىل خشبة 

األرحب  بحره  واكتشف  املنشودة  ضالته  “حكيم”  وجد  يومها 

واألعمق، فأصبح املرسح بالنسبة له رحلة إبحار الكتشاف اآلىلء 

وعندما  الجامل،  وقارات  املعرفة  جزر  إىل  وللوصول  املدهشة 

ركب  مرص،  بلده  إىل  عائداً  األردن  “عرنوس”  الدكتور  غادر 

“نويبع”  ميناء  باتجاه  األردين  العقبة  ميناء  من  البحر  “حكيم” 

السفينة  فوق  قدم  الطريق  ويف  القاهرة،  إىل  وصــواًل  املرصي 

الفرنيس  تأليف  من  “كاليجوال”  ملونودرما  عرضاً  أقلته  التي 

من  بدعوة  مرصية  مدن  عدة  يف  بها  طاف  التي  كامو”،  “البري 

بإقامة  رشع  مرص  من  عودته  وعند   . املــرسح  هــواة  جمعية 

آن  للمرسح  املتحمسني  الشباب  من  كبري  لعدد  ورشة مرسحية 

ذاك، بهدف استقطاب جيل جديد من عشاق املرسح واستثامر 

األداء  شوائب  من  تخليصهم  عىل  والعمل  اإلبداعية  طاقاتهم 

التقليدية ومن ترسباته الحركية والصوتية للوصول إىل ما يطلق 

عليه “جروتوفسيك” باملمثل املقدس والعاشق والنبيل  وكان من 

مثار هذه الورشة تأسيس فرقة مرسح الرحالة، التي حملت آن 

تقديم  يف  الرحالة  وانطلق  املرسحي،  الرحالة  “مخترب  اسم  ذاك 

يصلب  هاملت  واألراجوز،  املتمردة  أغراب،  املرسحية:  أعاملهم 

من جديد، الشوك اليل يف الورد .

الصورة: مسرح 
ما  إطار  يف  قدمناها  التي  املرسحية  العروض  من  سلسلة  وبعد 

اكتشاف  رحلة  وبعد  الشارع،  ومرسح  املقهى  مبرسح  يسمى 

مرسحية  عروض  تقديم  عىل  خاللها  عملنا  املرسح  يف  وغوص 

باملحافظة عىل  التزمنا خاللها  وعاملية  عربية  معدة عن نصوص 

البيئة  ثوب  الباسهام  محاولة  مع  الدرامي  وبنائه  الكاتب  فكرة 

سلسلة  وبعد  الهوية،  وهاجس  التأصيل  خدمًة ملرشوع  العربية 

من املشاركات املرسحية مع عدد من املخرجني والفرق املرسحية 

املحلية والعربية،

املهرجانات  يف  املرسحية  واملشاركات  الورش  من  العديد  وبعد   

تجربتنا  إثــراء  يف  األثــر  كبري  لها  كان  التي  العربية  املرسحية 

رحلة  وبدأنا  املرسح  داخل  رحالهم  الرحالة  حط  املرسحية، 

اكتشاف فضائه املدهش، وأدركنا أن الخشبة بإمكانها أن تختزل 

كونياً  فضاًء  يكون  أن  قادر عىل  الرحب  فضائها  وأن  كله،  العامل 

الشارع  يف  جديدة  فضاءات  عن  للبحث  الحاجة  دون  شاماًل، 

بأن  مؤمني  والتأصيل  الهوية  هاجس  من  وتحررنا  واملقهى، 

انتقل اىل بقية  الينا كعرب مثلام  انتقل  ثم  املرسح ولد إغريقياً 

األمم، وأنه فن إنساين يعنى بهموم اإلنسان يف كل زمان ومكان، 

نقتحم  بدأنا  وهكذا  واللون،  والعرق  الجنس  عن  النظر  بغض 

عامل مرسح الصورة، وقدمنا عدة أعامل منها  :

ميديا، ملهاة عازف الكامن، كوميديا حتى املوت، مكبث، مأساة 

املهلهل، خشخاش، نريفانا .

عن: يكتب  حرب  حكيم 

الرحالة  مسرح 
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[ 19نوافذ]

الرتاجيدي  ومن  الواقعي  إلى  األسطوري  من  التحول 
: الكوميدي  إلى 

لنا،  بالنسبة  املرسحية  الحكمة  رأس  “نريفانا”  مرسحية  كانت 

بطل  أدرك  فمثلام  جذرية،  تحول  نقطة  لنا  بالنسبة  فشكلت 

نريفانا الجواب املطلق الذي جعل روحه تنعم بالسكينة فتصالح 

أدركنا  مصريه،  ضد  يصارع  يعد  ومل  الوجود  مكونات  كافة  مع 

نحن جوابنا املرسحي فتصالحنا مع كافة أشكال املرسح األخرى 

التي كنا نصارع ضد وجودها ألنها تعمل عىل النقيض مام نعمل 

يحتاج  وال  وجميل  جيد  املرسح  يف  ما  كل  أن  فتعلمنا  ونفكر، 

بطل  تعلم  ومثلام   . نجربه  أن  ويستحق  وقبولنا،  أالملوافقتنا 

الجمهور  من  تعلمنا  الحياة،  البسيط رس  املراكبي  من  “نريفانا” 

هو  الجمهور  هذا  أن  فأدركنا  املرسح،  رس  والبسيط  الشعبي 

بال  مرسح  وبأن  مرسحي،  عرض   أي  لنجاح  األساسية  الركيزة 

متدفقاً  الجمهور  يكن  مل  فإذا  الظالم،  يف  الرقص  يعني  جمهور 

عىل أبواب املسارح كتدفق النهر يف نريفانا فإننا سنبقي بعيدين 

تقديم  جدوى  عن  نتسائل  بدأنا  وهنا  املرسحية،  الحكمة  عن 

العريب،  للجمهور  الدراما”  بعد  ما  “مرسح  أو  الصورة  مرسح 

وحول حقيقة وصول الجمهور العريب ملرحلة القدرة عىل تذوق 

واستيعاب رؤى اخراجية ملرسح الصورة وما بعد الدرامي، بينام 

ال زال ذاك الجمهور يف مرحلة محاولة تذوق واستيعاب مرسح 

الكلمة واملرسح الدرامي ذاته .

الرحالة: تجربة  في  العربي  الربيع  انعكاسات 
العريب  الربيع  أحدثها  التي  الرسيعة  الدراماتيكية  التحوالت  ان 

فيهم  مبا  العامل  يف  املرسح  كتاب  كبار  ببال  تخطر  مل  مؤخراً 

حول  تراجيدية  بقصص  مرسحياته  تعج  الذي  شكسبري”  “وليم 

النهايات املأساوية التي وصل اليها أعتى القيارصة واألباطرة عرب 

وهرني  الثالث  ريتشارد  مكبث،  قيرص،  يوليوس  مثل  التاريخ، 

من  وغرائبية  مأساوية  أكرث  غدا  العريب  الواقع  فأن  لذا   . الرابع 

قصص  تقديم  عن  عاجزين  كمرسحيني  جعلنا  مام  املــرسح، 

وأحداث وموضوعات درامية قادرة عىل منافسة قصص وأحداث 

وموضوعات الواقع العريب املعاش، العامل . وهنا بدأنا كمرسحيني 

رحالة رحلة التحول من األسطوري إىل الواقعي، ومن الرتاجيدي 

اىل الكوميدي، وبدأنا نرى أننا بحاجة إىل نوع جديد من املرسح 

ال يعمق اإلحساس الرتاجيدي لدى املتلقي العريب - الذي أتخم 

كبار  تخيلها  عن  يعجز  التي  الرتاجيدية  الحاالت  من  هائل  بكم 

هذا  عىل  واملتهكم  الساخر  موقف  يأخذ  أن  بل   – املرسحيني 

شعوبه،  عىل  وسالم  ورفاهية  خرياً  ربيعه  يزهر  مل  الذي  الواقع 

بل تفجر دماً ودموعاً وويالت، ال زالت حممها تتطاير حتى االن 

قضايا  يتناول  أن  للمرسح  نريد  نعد  مل  فإننا  الوقت  وبنفس   .

امللتهب  الواقع  عن  بعيدة  وسوريالية  وميتافيزيقية  وجودية 

الذي يعيشه املواطن العريب، املتمرتس وراء شاشات التلفزة ليل 

نهار، ملتابعة األحداث السياسية الجسام التي تجري كل يوم، وال 

كان  اذا  ما  ملعرفة  “جودو”  مشكلة  حل  يف  للتفكري  لديه  وقت 

سيأِت أم سيطول انتظاره، وال الصرب عىل تأمل “سيزيف” وهو 

الوادي  قعر  إىل  ودحرجتها  الجبل  قمة  إىل  الصخرة  حمل  يكرر 

ومن ثم معاودة حملها من جديد، وال البكاء بحرقة عىل املصري 

املأساوي الذي لقياه العاشقان الرومانسيان “روميو وجولييت”. 

مبغادرتنا  متمثاًل  العريب  للربيع  األقوى  االنعكاس  كان  هنا  ومن 

بها  تزخر  التي  والعبثية،  والذهنية  الفلسفية  للقضايا  كرحالة 

“جان  و  كامو”  “البري  نصوص  مثل  العاملية،  املرسحية  النصوص 

نبض  من  واقرتابنا  وغريهم،  بيكيت”  “ صموئيل  و  سارتر”  بول 

فقدمنا  املرصية،  وقضاياهم  الناس  وهموم  العريب  الشارع  

 : قالب كوميدي وتهكمي ساخر مثل   مرسحيات واقعية ضمن 

عرائس فوق مرسح متوهج، عصابة دليلة والزيبق، ليلة سقوط 

 : مثل   مغايرة  مبادرات مرسحية  لنا  وكان   . وجنونستان  طيبة 

الذي  الجّوال  مرسح املقهى ومرسح السجون واملخترب املرسحي 

وقد  منها،  ورعاية  وبدعم  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  أقمناه 

يف  هامة  جوائز  عىل  حصلت  أن  الرحالة  مرسح  لعروض  سبق 

األردن ويف مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي ومهرجان 

األبيض  البحر  ومهرجان  بغداد  ومهرجان  تونس  يف  قرطاج 

املتوسط يف إيطاليا . 

الرحالة: رحلة  خالصة 
السائد  يتجاوز  املرسح  من  جديد  لنوع  بحاجة  أننا  صحيح 

مبعناه  الدرامي  املرسح  يتجاوز  أو  يسبق  مرسح  واملألوف، 

عىل  القدرة  تلك  ميتلك  أن  املرسح  هذا  عىل  لكن  التقليدي، 

التفاعل مع أرواح البرش بشكل عفوي وبسيط وعميق يف نفس 

الوقت، فكام يقول “ غسان كنفاين” : 

“ليس بالرضورة أن تكون األشياء العميقة معقدة وال أن تكون 

هو  اليوم  عنه  البحث  يجب  فام  ساذجة”  البسيطة  األشياء 

مرسح يقول األشياء العميقة مبنتهى البساطة . 

الفكري  المؤتمر  في  تقديمه  الرحالة  مسرح  بيان 
عشرة  الثانية  الدورة  فعاليات  خالل  أقيم  الذي 

عمان. األردنية  العاصمة  في  العربي  المسرح  لمهرجان 

حرب حكيم 
مسرحي وكاتب  وممثل  مخرج 

األردن،  في  الرحالة  مسرح  فرقة  ورئيس  مؤسس 
في  شاركت  اليت  المسرحية  األعمال  من  العديد  له 
جوائز  على  وحصلت  ودولية  وعربية  محلية  مهرجانات 
ومهرجان  المسرحية  األردن  مهرجانات  في  متقدمة 
إيام  ومهرجان  التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة 
بغداد  ومهرجان  تونس  في  المسرحية  قرطاج 
إيطاليا،  في  المتوسط  األبيض  البحر  ومهرجان 
عن  األردنية  الدولة  جائزة  على  لحصوله  باالضافه 
وله  االبداعي،  التفرغ  وإجازة  المسرحية  الفنون  حقل 
المقهى،  مسرح   : مثل   هامة  مسرحية  مبادرات 
الذي  الجّوال  المسرحي  والمخترب  السجون  مسرح 
وقد  األردنية،  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  أقامه 
في  والفنون  المسرح  مديرية  مدير  منصب  شغل 
وغريه  األردني  المسرح  مهرجان  ومدير  الثقافة  وزارة 

. واألطفال  الشباب  مسرح  مهرجانات  من 
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[ 20نوافذ

: التقمص   •  
تناولت  مؤمتر  جلسة  مع  التقمص  استكشاف  أصال  بدأت  لقد 

مجموعة من وجهات النظر حول املوضوع واستخدامه يف املرسح، 

 . األداء  يف  والسياسية  االجتامعية  الفعالية  حيث  من  والسيام 

األداء  يف  التقمص  ومخاطر  إمكانيات  دراسة  الجلسة  وكان هدف 

التطبيق  تجديد   “ للجلسة  الرئيس  العنوان  )وكان   . والفعالية 

التقمص والفعالية واألداء “ جزءا  : مائدة مستديرة حول  العميل 

كنا   .  )2007 عام  العايل  التعليم  يف  املرسح  مؤسسة  مؤمتر  من 

للتقمص  االيجابية  اإلمكانيات  عن  بإرصار  التحدث  عيل  قادرين 

عيل  املشاهدين  التقمص  يساعد  أن  ميكن  املثال،  سبيل  عيل   :

ورمبا  مواقفهم،  عن  مختلفة  مواقف  يف  أفضل  بشكل  محنة  فهم 

املخاطر  بني  ومن   . االيجايب  التغيري  نحو  موجهة  أفعال  إيل  يؤدي 

التي تأملناها كانت عرض أنفسنا بطريق الخطأ، أو االستيالء عيل 

يف  العاطفي  الشعور  زيادة  التشجيع عيل  أن  اآلخر، مبعنى  موفق 

غري محله هو تعاطف نرجيس، واستهالك مفرط ألمل اآلخر – ورمبا 

الرقابة االستهالك بدال  الثقافية املتمثلة يف  اللحظة  األهم يف هذه 

من املشاركة – باعتقاد أنه، ألننا نشعر بيشء له عالقة بالتقمص، 

نشعر  ألننا  هكذا،  نترصف  أو  مفيد  يشء  عن  نتحدث  فإننا 

مفيدا  األقل  عيل  أو  مفيدا،  شيئا  نفعل  وأننا  التقمص،  من  بيشء 

ردود  إثارة  عيل  القادرة  الخيالية،  الرسديات  عن  أيضا  وتساءلنا   .

 . الفعالية  إطار  يف  واملناسبة  بالتقمص،  املرتبطة  القوية  األفعال 

وكان دوري يف هذه الجلسة هو التفكري يف بعض الطرق املتعلقة 

بعلم األعصاب اإلدرايك للتقمص، وكيف ميكن أن يوضح هذا فهمنا 

املمثل  عيل  يكون  ما  عادة  تركيزي  أن  من  الرغم  عيل   . للمرسح 

بني  املتبادلة  العالقات  عن  نتحدث  ألننا  بالتقمص،  يتعلق  فيام 

األشخاص بطرق متعددة، فان بعض ما أفكر فيه هنا يرتبط أيضا 

بعالقة املمثل بالجمهور . اذ يبدو يل أننا يجب أن نكون واضحني 

بأقىص ما ميكن عام نعني عندما نتحدث عن التقمص، ولذلك أبدأ 

من  املقدم  للتقمص  الطبقات  متعددة  الرؤي  مبراجعة  باختصار 

بعض العلوم التي رمبا لها أثار مفيدة عيل املرسح واألداء .

من  قبل وقت قصري  الغربية  الفلسفة  يف  بدأ  التقمص كمصطلح   

يف  انه   .1870 عام  أواخر  يف  مستقل  كمجال  النفس  علم  انفصال 

عرش،  الثامن  القرن  يف  التعاطف  ملفهوم  امتداد  النواحي  بعض 

العواطف  “نظرية  يف   )Adam Smith سميث  آدم   ( وصفه  كام 

األخالقية “ يف عام 1759، فالتعاطف وفقا ل )سميث( هو شعور 

اآلخرين  مع  التواصل  من  ميكننا  مام  أسايس،  بشكل  مصاحب 

 )Robert Vischer وفهمهم . ويف عام 1873 صاغ )روبرت فيرش

كلمة “ التقمص العاطفي einfuhlung” مبعنى “ الشعور ب “ أو 

“الشعور من الداخل “ لوصف إسقاط الشعور اإلنساين عيل العامل 

 ،)Theodore Lipps ليبز  ثيودور   ( ذلك  وسع  وقد   . الطبيعي 

مناقشته  يف  فرويد(،  )سيجموند  به  أعجب  الذي  الفيلسوف  وهو 

نفس  “علم  بعد  فيام  ثم  الجاملية  التجربة  لسيكولوجية  أوال 

إطار  يف   ”Psychology of intersubjectivity الذاتية  املشاركة 

فهم  اتجاه  املتصورة، كخطوة يف  اآلخرين  الداخلية حركة  املحاكاة 

يف  االنجليزية  اللغة  ايل  املصطلح  دخل  وقد   . ذوات  لآلخرين  أن 

1909 مبعنى “ التقمص Empathy” والذي ترجمه العامل النفيس 

اليونانية  من  واشتقه   )Edward Titchener تيتشرن  ادوارد   (

أو  املايض  العقد  . ويف   “  to make suffer يعاين “ جعله  مبعنى 

نحو ذلك، كانت دراسة التقمص مجاال متناميا يف العلوم العصبية 

كل من  وقدم  التغري،  األوجه ورسيع  ومتعدد  ومعقدا  واإلدراكية، 

فرضيات  وكتابة  قوية(  أدلة  عيل  يقوم  الذي   ( النظري  املفهوم 

إليه  يشري  ما  أبعد  إيل  االستقراء  ما  حد  إيل   ( قوية  أسس  عيل 

البحث بشكل صحيح يف هذه املرحلة، ولكنه يتبع معايري ومبادئ 

باستنتاج  وأقوم   .  ) للتقدم  وسيلة  اتجاه  يف  املقبولة  املجاالت 

انتقايئ من القراءة األولية لبعض املصادر املتاحة، يف محاولة إللقاء 

الضوء عيل األداء املرسحي .

عالقة  للتقمص  يكون  أن  بد  ال  كان   . املبكرة  التعريفات  بهذه   

 . باآلخر  يتعلق  فيام  الذات  يف  املتولدة  املادية  باالستجابة 

التعريفات،  بني  اختالفات  بالطبع،  فهناك،   . أسايس  والتجسيد 

ولكن عرب األدب، يف شكل أو آخر، هناك اتفاق عيل ثالثة سامت 

اآلخر،  للشخص  مؤثرة  استجابة  يوجد  أن  يجب  أوال،   . للتقمص 

لهذا  العاطفية  الحالة  مشاركة  تستتبع  أنها  البعض  يعتقد  والتي 

الشخص – فالبد لنا بدرجة ما أن نشعر مبا يشعر به اآلخر . ثانيا، 

يجب أن يوجد طاقة إدراكية التخاذ منظور الشخص اآلخر – البد 

أن نكون قادرين بدرجة ما عيل تصور أو تخيل أنفسنا يف موقف 

بعض  توجد  أن  البد  ثالثا،   . مكانه  أنفسنا  ونضع  اآلخر  الشخص 

مقابل  الذات   ( املامرس  الشعور  أصل  تتابع  التي  الرصد  آليات 

عن  ومستقلني  منفصلني  أننا  نعرف  أن  األمر  يتطلب   -  ) اآلخر 

الشخص اآلخر . وقد تكررت هذه الحقيقة يف بحث ) جني ديستي 

 )Jessica Summervill سومرفيل  جيسكا   ( و   )Jean decety

التمثيل  شبكة  نظر  وجهة  تدعم  التي  املشرتكة،  املعامالت  حول 

الذات  بني  العصبي(  أو  اإلدرايك  املستوى  عيل  )سواء  املشرتكة 

الذايت والوساطة هام من  الوعي  الرغم من أن معنى  واآلخر عيل 

نحن   . املشرتكة  التمثيالت  هذه  داخل  للتنقل  املتممة  املكونات 

نظل  بينام  مستويات،  عدة  عيل  البعض  بعضنا  نعكس  أو  ننسخ 

التمثيل   وفن  اإلدراكي  األعصاب  علم 
والتقمص)2( اإلدراكي  والمزج  التخيل                

تأليف: روندا بلري

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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[ 21نوافذ]]
ندرك أننا لسنا اآلخرين، ولدينا إمكانات ألفعال مختلفة ومنفصلة 

– أي أن حدودنا ال تذوب .

 Marco( ياكوبوين  ماركو   ( والعصبي  النفيس  عامل  ويصيف   

واللغة  املحاكاة  بني  عصبية  صلة  اكتشف  الذي   Iacoboni

تبحث   . التقمص  لفهم  املمكنة  الطرق  من  املزيد  والتقمص، 

العصبية  الهندسة  من  األدىن  الحد  عن  الدماغ  تصوير  دراسات 

األوىل   : الدماغ  يف  مناطق  ثالثة  عيل  تشتمل  التي  للمحاكاة 

نرى  أن   ( محاكاته  يجب  الذي  للفعل  مريئ  عيل وصف  للحصول 

الفعل(، ثانيا، يرمز للمواصفات الحركية املفصلة للفعل إيل أن يتم 

الفعل،  قصد  )نتوقع  الفعل  محاكاة  هدف  اىل  يرمز  ثالثا  نسخه، 

وهذا معروف بأنه “ قراءة العقل “ ( . وهذه املناطق الثالث هي:

منطقـة   وهي   perisylvian يسمي  الدماغية  القرشة  من  جزء   

قرشية حرجة للغة، مام يشري إيل أن اآلليات العصبية التي  تنفذ 

املحاكاة تسـتخدم أيضا يف أشكـال أخرى من التواصـل  مثل اللغة 

)....( وتشري البيانات اإلضافية إيل أن التقمــص  يحـدث عرب الحـد 

ذات  املخ  مناطق  مع  طريـق  عن  العصبية  الهندسـة  من  األدىن 

الصلة بالعاطفة.

باختصار :

التي   الفعل  متثيل  آلية  خالل  من  اآلخرين  مشاعر  نتفهم  ونحن   

يرتكز   التقميص  الصدى  هذا  فمثل  العاطفي،  املحتوى  تشكل 

بحركـات   املرتبطـة  والعواطـف  التمثييل  جسمنا  تجربة  عيل 

السـريك  عيل  أالحــظ مـؤدي  ليبز(، عندما   ( . وكام يشري  معينة 

نعتمد  نتقمص،   وليك   . بداخــله  أنني  أشــعر  املعلق،  الســلك 

التي  بالعواطف  املرتبطة  األفعال  متثيل  بواسطة  التوسيط  عيل 

نشاهدها، وأن شبكة املخ تتضمن البنيــات التي تدعــم  االتصال 

بني دوائر متثيل الفعل والدوائر املكرسـة للمعالجـــة  العاطفية .

الفعل  بتقمص  ارتباطها  هو  الصياغة  هذه  يف  للممثلني  املهم   

 . املوقف  لحظة  يف  البدنية  التجربة  عيل  املرتكزة  ومحاكاته، 

متيل  التي  التمثيل  عملية  يف  الشائعة  الرتاكيب  من  يخفف  انه 

يف  االختالفات  ولعب  وشعور،  وعقل  جسم  اىل  الذات  تجزئة  ايل 

الثنائية الديكارتية القدمية .

التقمص  مفهوم  توسيع  املتشعبة  فرضيته  يف  جاليزي(   ( يفرتض   

األهداف  بني  للتفاعل  شموال  أكرث  مقدار  تقديم  امكانية  لفتح 

وطرق أكرث ثراء لفهم عالقاتنا مع بعضنا البعض . وتشتمل فرضية 

يتضمن  )وهو  الفينومينولوجي   : مستويات  ثالثة  عيل  )جاليزي( 

إجراءات  عيل  ينطوي  الذي   ( والوظيفي   ،) واملشاركة  التقمص 

التي تنشأ داخلنا  املوقف، وكأن العمليات، ومتكني مناذج اآلخرين 

– والكثري من هذا عيل مستوى ما دون الوعي (، وشبه الشخيص ) 

الذي هو نتيجة سلسلة من النسخ املتطابق مع الدوائر العصبية ( 

. ويتعلق هذا األخري بالدراسات التي أجريت يف املحاكاة بواسطة 

املمثل(  وهو   ( تعبريي  منوذج  لها  والتي  وآخرين  )ياكوبوين( 

اذ ميكن تشغيل شبكات عصبية   : املشاهد(  ) وهو  تلقي  ومنوذج 

ال  وهذا   . املشاهدة  طريق  عن  أو  الفعل  طريق  عن  اما  معينة 

املتطابق  العصبي  النسخ  يف  عموما  الحايل  بالبحث  فقط  يرتبط 

للتخيل  للممثل  املوسع  باالستخدام  يرتبط  بل  املحاكاة،  وأنساق 

واستخدام “ كأن اليشء “ يف الدخول إيل الشخصية . وبالطبع قبل 

املعارصين  األعصاب  بواسطة علامء  اليشء”  كأن   “ تبني مصطلح 

استخدمها  متخيلة،  لظروف  للجسم  املادية  االستجابات  لوصف 

اذا   “ يف  املمثل  ينغمس  أن  يجب  كيف  لوصف  ستانسالفسيك 

الشخصية؟  موقف  يف  كنت  لو  ماذا  مثل   – لتخيله  السحرية   “

أسلوب  درس  ممثل  ألي  املألوف  السحري،  إذا”   “ مبدأ  ويؤكد 

عاطفية  رابطة  لدية  تكون  أن  يجب  املمثل  أن  ستانسالفسيك، 

القدرة عيل االنخراط يف تجربة الشخصية بشكل  مع الشخصية – 

املنفصلة  الذات  بإحساس  الوقت  نفس  يف  يحتفظ  بينام  مبدع 

اإلحساس  عيل  املحافظة  إيل  الحاجة  هذه   ( الشخصية.  عن 

مثل  الدور،  يف  أنفسهم  يفقدون  الذين  املمثلون  ينافسه  بالذات 

بداية  الشخصية من  يبقى يف  أنه  يقال  الذي  لويس،  دانييل داي 

يقوم  ذلك،  رغم  املمثل،  هذا  اختيار  ولكن  نهايته،  ايل  التصوير 

عيل معلوماته املؤكدة أنه ليس تلك الشخصية، وبالتايل يجب أن 

يعمل بوعي للمحافظة عيل صلة بالبديل، وهي الذات املؤقتة ( .

 وتردد رؤية عاملة األعصاب ) جني ديستي( متعددة املستويات 

 ( فرضية  بالذات  واإلحساس  التقمص  بني  الحميمة  للصلة 

حول  آخر  منظورا  أيضا  وتقدم  ما،  بشكل  املتشعبة  جاليزي( 

الطبيعة املتناقضة لعالقة األنا – اآلخر، والتي يكون فيها اآلخرون 

علامء  بعض  ويفرتض   . بالذات  اإلحساس  لتطوير  لنا  رضوريني 

نتيجة  باعتباره  ينشأ  بالذات  اإلحساس  أن  التطوريني  األعصاب 

آخر  شخص  عيل  وقياسه  الفعل  توقع  إيل  الحي  الكائن  لحاجة 

التقمص  وأن  الحياة  قيد  عيل  البقاء  إمكانيات  تعظيم  أجل  من 

الهامة يف عالقة الفعل باإلدراك . وميكن رؤية  هو أحد الجوانب 

الفينومينولوجية  للرؤية  عضوية  خلفية  باعتبار  التفاعل  هذا 

 . اآلخرين  تصور  عن  مبعزل  الذات  نتصور  أن  ميكن  ال  بأننا 

 ) )ديستي  عند  التقمص  يف  الفعل  تصور  منوذج  مفهوم  ويحاول 

و ) سومرفيل( أن يأخذنا من الوعي إيل املستوى العصبي . فهذا 

النموذج يصف التقمص يف اطار :

 )1( مفهوم التمثيالت الذهنية املشرتكة بني الذات واآلخر .

)2( حاالت الجسم مثل األوضاع وتعبريات الوجه التي تنشأ أثناء 

املعلومات  معالجة  يف  مركزية  أدوارا  وتلعب  االجتامعي  التفاعل 

اإلدرايك  النفس  علم  يف  األدب  توسع  مع  املتوافقة  االجتامعية 

التفاعل  يف  تكمن  اإلدراكية  الوظائف  من  كثري  بأن  توحي  والتي 

التجسيد  بفرضية  يرتبط  وهذا   ( الفعل  وأنساق  اإلدراك  بني 

االجتامعي(

العصبية  الخاليا  مستوى  عيل  يحدث  الذي  املتطابق  النسخ   )3(

الشخص  فعل  عيل  البرش  يف  والدليل  القرود،  عقول  يف  املفردة 

الحالة  يف  والتفكري  السامت،  وتقييم  اآلخرين،  وسلوك  نفسه 

الذهنية، أي أن أجزاء مامثلة من عقولنا تضئ يف بعض الحاالت 

من  املرحلة  هذه  يف  املهم  من   (  . نشاهد  أو  نفعل  كنا  سواء 

القرود،  عند  نعرفها  التي  األعصاب،  مرآة  بني  نفصل  أن  البحث 

والتي لها دليل محدود حتى اآلن عند البرش ( . يفرتض يف منوذج 

االستجابات  تلقائيا  تحفز  اآلخر  حالة  إدراك  أن  الفعل  إدراك 

من  أدىن  وبعضها  متعددة،  مستويات  عيل  تتولد  التي  الجسدية 

املزج  بإبداع  صلة  ذات  االستجابات  وهذه   . وعي  أي  مستوى 

والضغط ألن التجربة الجسمية التي تنشأ من الصور التي ندركها 

ال  ولبنام   . نتفاعل  تجعلنا  أخرى  صور  استحضار  إيل  وتوجهنا 

يشء  فهناك  العصبي،  املستوى  عيل  يعمل  أن  املمثل  يستطيع 

مفيد للممثل هنا، ولو فقط يف إطار معرفته بطريقة عامة بشكل 

فوجود   . املمثل  زميله  لحضور  ويستجيب  عقله  يعمل  كيف  ما 

يف  املمثل  تفكري  طريقة  يغري  قد  هذا  مثل   – صورة   – تخيل 

املالحظة بطريقة مثمرة ) وهي نقطة البداية يف عمل املمثل ( .

أعيل  إيل  أسفل  من  املعالجة  التقمص عن طريق  تحفيز   وميكن 

 . الوقت  نفس  ما يشارك كالهام يف  أسفل، وغالبا  إيل  أعيل  ومن 

املنظورين،  هذين  بكىل  واعيا  يصبح  أن  املمثل  عمل  من  وجزء 

ميكن  ما  بأقىص  فعال  نحو  عيل  بهام  يتالعب  أن  يتعلم  وأن 

خالل االستخدام، عيل سبيل املثال يف متارين االنعكاس الجسدي 

فمعالجة   . والتدريب  البحث  عمليتي  يقوم عيل  الذي  والتخيل، 

لتمثيل  لدينا  التلقايئ  امليل  هو  أعىل  ايل  أسفل  من  التقمص 

ما،  شخص  يبتسم  عندما  املثال  سبيل  عيل  اآلخرين،  تعبريات 

االنعكاس  إذ تعد متارين  ؛  نبتسم  أنفسنا  األرجح نجد  فإننا عيل 

البدين األساسية يف من دروس التمثيل املثال األسايس عيل كيفية 

عملية  هي  أسفل  إىل  أعىل  من  واملعالجة   . هذا  عيل  االعتامد 

كام  آخر،  شخص  وفكر  شعور  داخل  ايل  لتخيلنا  الواعية  النقل 

 Claus ) كالوس الم  االجتامعية  االدراكية  األعصاب  علامء  يقول 

Lamm( و)دانييل باتسون Daniel Bastson( و ) جني ديستي 

مبعالجة  أو  واع،  بشكل  التخيل  استخدام  أو   ،)  Jean Decety

مجهدة، كام تقول ) ستيفاين بريستونStephanie Preston( و) 

يتعلق  ما  بالضبط كل  Frans de Waal(، وهذا  وال  فرانس دو 

ب “ إذا” السحرية .

 ويف حني أن هذين الوضعني من أعيل إىل أسفل ومن أسفل إيل 

عيل  ما  حد  إيل  يعتمد  كليهام  أن  املرجح  فمن  مختلفان،  أعيل 

 – املشاعر  نفس  نعايش  عندما  تشارك  التي  العصبية  اآلليات 

اآلخر  استجبنا مع  . وسواء  اآلخر  يشعر  عندما  نشعر  أننا  مبعنى 

العمل  خالل  يؤديهام  أن  مطالب  واملمثل   ( لآلخر  استجبنا  أو 

)الم(  يقرر  والتي  املحاكاة،  عيل  االستجابتني  كال  تعتمد  اذ   ،)

يتطلب  وال   . االجتامعية  واالستجابة  اللغة  تسبق  أنها  وآخرون 

البيولوجي،  بناءنا  طريقة  بسبب  واعيا  إدراكا  بالرضورة  التقمص 

اإلدراكية  الطاقات  بواسطة  كبته  أو  تقويته  ميكن  ذلك  ورغم 

أن يغذي موهبته  فاملمثل يجب بشكل واع  ؛  الشخصية  والخربة 

يف  التقمص  حول  بحث  أيضا  )هناك   . التعاطفي  اإلدراك  يف 

الرئيسيات األخرى، يشري ايل أن هناك تشابهات يف طريقة عملنا(.

فيام  والسيام  التقمص،  تقدير  عيل  اإلدراكية  القدرات  تأثري  إن   

. وقد أوضحت  ( وزمالئه  ) الم  باألمل، هو موضوع بحث  يتعلق 

ما  بدرجة  يفّعل  أمل  حالة  يف  آخر  شخص  تخيل  أن  دراساتهم 

يتأمل  شخص  نشاهد  عندما  الحال  هو  كام  مامثلة  عصبية  آليات 

فعال – التخيل والرؤية هام عصبيا نفس اليشء يف بعض الوجوه 

آخر  شخص  وأمل  لطبيعة  الفرد  تقييم  أن  لالهتامم  املثري  ومن   .

ميكن أن يتوقف بدرجة كبرية عيل تناول املنظور والسياق . وقد 

أظهرت بعض التجارب التي تضمنت املشاهدين وهم يشاهدون 

لدرجة  املشاهدين  أحد  تقييم  أن  أمل،  حالة  يف  ظاهريا  الذوات 

ما   : مثل  لعوامل  تبعا  يختلف  آخر  منه شخص  يعاين  الذي  األمل 

؛  األمل  حالة  اآلخر يف  الشخص  أو  نفسه  يتخيل  املشاهد  كان  إذا 

ملدة  أم  قصرية  ملدة  يستمر  األمل سوف  أن  املشاهد  وهل صدق 

وميكن  واسطة  لدية  أن  صدق  قد  املشاهد  كان  إذا  وما  طويلة، 

أن يؤثر ايجابيا عيل حالة الشخص اآلخر من خالل قيامه بالفعل 

. يبدو يل أن هذه املعلومات العامة عن الكيفية التي يعمل بها 

يف  للممثل  مفيدة  تكون  أن  باألمل ميكن  املرتبط  فهمنا  أو  تخيلنا 

الظروف  مع  الخيالية  العالقة  بها  يبني  التي  الكيفية  تحديد 

املعينة للمرسحية عموما أو مشهد أو لحظة معينة ، سواء لزيادة 

املخاطر أو تقليلها أو الشعور بالعجلة – وهي املصطلحات التي 
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يف  املؤثر  املمثل  انخراط  لوصف  واملخرجون  املمثلون  يستخدمها 

املادة املرسحية .

مرتبطون  البرش  أن  )ياكوبوين(  يقول  أن  املستغرب  من  وليس   

البعض  بعضنا  نفهم  تجعلنا  مخنا  يف  خاليا  فلدينا   . بالتقمص 

ملاذا  سؤاله،  يف  ومييض  وسيط.  ودون  وتلقائية  بسيطة  بطريقة 

يوجد الكثري من الوحشية والعداء يف العامل ؟ . ويؤكد أن املشكلة 

وهو  وافرتاضه   . الطريق  تعرتض  وثقافتنا  الواعية  عقولنا  أن  هي 

يحاول أن استخالص العالقة بني بعض التوظيف العصبي األسايس 

وحقيقة سلوكنا، هو أن:

بالتقمص  مربوطني  تجعلنا  التي  البيولوجية  العصبية  اآلليات   

وأن   . وضمني  وتلقايئ  انعكايس  قبل  مستوى  عيل  تعمـل  

 . وصـريح  وانعكاسـي  متعـمد  خـطاب  عيل  مبنية   مجتمعاتنا 

الذهنية  للعمليات  املختلفان  املستويان  يتقاطــع   مـا  ونادرا 

غالبا  ميكن  أنهم  عيل  أدلة  هناك  فبالطبـع   والعلنية:  الضمنية 

الدينية   – الهائلة  االعتقاد  أنساق  أن   بسبب  . وهذا  ينفصلوا  أن 

واالنعكايس  القصدي  املســتويني  عيل   تعمل  التي   – والسياسية 

عيل  القويـة  الطريـقة  بهــذه  بهــذه   تقســيمنا  عيل  قــادرة 

الرغـــم من أن علــم األعصــاب  البيولوجي يجب أن يجمعنا .

رؤية  مثل   –  “ الجديد  “التنوير  هو  أيضا  من  شيئا  هناك  ولكن 

)ياكوبوين( للبرش باعتبارهم تطوروا بطرية فطرية ايل حد ما من 

أجل التعاطف والتعاون، وكل ما نحتاج إيل فعله هو مجرد منع 

األنساق الثقافية من العبث باألمور . وهذا بسيط جدا – والشك 

الفرضيات  تتجاهل  حجته  ولكن  )ياكوبوين(،  تحليل  أضخم  أنني 

لتسهيل  موجه  كيشء  يتطور  مل  التقمص  أن  تقرتح  التي  األخرى 

لتعظيم  معد  كيشء  تطور  ولكنه  املتبادلني،  واالهتامم  الرعاية 

من  أو  وقبيلتنا  صغارنا  حامية  خالل  من  سواء  الكائنات،  بقاء 

ويف   . العدو  يفعله  أن  ميكن  ما  وتوقع  فهم  عيل  قدرتنا  خالل 

هذه الرؤية، ال يوجد خري أصيل وال رش أصيل، وال أخالق أصيلة 

نستفيد  أن  وميكننا   . باألساس  البيولوجيا  إنها  بالتقمص،  تتعلق 

)عطيل(  رأس  إيل  ينفذ  أن  )ياجو(  قدرة  فمثال   . أردنا  كلام  منها 

الرشير  لالستخدام  األويل  املثال  هو   – بعمق  عليه  للتأكيد   –

أن  هو  البحث  يف  مفيدا  أجده  ما  فان  النظر،  وبغض   . للتقمص 

الوسائل  البعض بكل  أجسامنا وعقولنا تعمل مبارشة ضد بعضها 

بطريقة  نعرف  ليك  أيضا  بل  نفهم،  ال  ليك  فقط  تساعدنا  ليك 

الفعل  نتناول  عندما  عامال  ذلك  وليكون  منا،  كل  تجربة  عميقة، 

. وبالنسبة للممثل فهناك القليل الذي هو أكرث أساسية من هذا .

العصبية،  استجاباتنا  مستوى  عيل  سيطرة  لدينا  ليس  فنحن   

لعقل  مامثلة  بطريقة  ينري  عقيل  أن  أعرف  أن  املثري  من  ولكن 

اآلخر وأن عضاليت تقلد عضالته . وأجد من القوة أن أعتقد، بناء 

ما  بقدر  بالتقمص  مربوطني  نكون  أن  ميكن  أننا  ما،  دليل  عيل 

وبالتايل  اإلدراك،  إطار  اآلخر يف  منا  كل  أجسامنا وعقولنا  تعكس 

أساسا  يتعلق  الذي  التخيل،  أن  القوة  من  وأجد  للفعل.  تجهزنا 

مختلفة  وسياقات  مواقف  يف  لذاته  الحي صورا  الكائن  لدي  بأن 

يحدث  ال  ميكن،  ما  بأقىص  بيئته  مع  يتفاوض  كيف  يعرف  ليك 

أيضا عيل نطاق واسع وثري تحت مستوى  بشكل واع فقط، بل 

الوعي، ليك ميكنه أن يعرض ما نفعله عندما نجعل املرسح وسيلة 

القصص  داخل  أنفسهم  تخيل  عيل  املشاهدين  أجسام  تساعد 

العاملني  الفنانني  أحد  بوال  أوجستو  كان  وقد   (  . نحكيها  التي 

رصاحة،  ذلك  طبق  وقد  وجامعي،  اجتامعي  سياق  أساس  عيل 

تجسيد  إعادة  املشاركني  يعيد  حيث  منهجه  عيل  ترتكز  ورش  يف 

يتخيلون  الرصاع، وبعد ذلك  أو  القهر  فيها  التي عايشوا  املشاهد 

تجسد  جديدة  بطرق  معها  ويتفاعلون  املشاهد  جامعي  بشكل 

نتائج  ايل  مثايل  بشكل  وتؤدي  للموقف،  االستجابة  كيفية  مناذج 

ايجابية ( . ونحن كفنانني لدينا بعض السيطرة عيل صور التقمص 

نستخدم  أن  ونستطيع   . العليا  واإلدراكية  البدنية  مستوياته  يف 

التعاطف  إثارة  خاللها  من  يتم  التي  العضالت  استخدام  وميكننا 

الذي  الشعور  تثري  جسدية  مناذج  وإيجاد  املصاحب  الشعور  أو 

. واذا كانت  نريده عند املشاهدين يف سياق العمل الذي ننجزه 

فرضية علامء األعصاب صحيحة، فان التفمص ٌيثار مبدئيا كوسيلة 

به تجاه اآلخرين  الذي يقوم  الفعل  ما  الفرد يف تحديد  ملساعدة 

يف البيئة . وقد كانت بعض آليات النسخ املتطابق واملحاكاة التي 

أن  بد  ال  فكان  ؛  البقاء يف صميمها  استجابة الحتياجات  تطورت 

نصل إيل داخل اآلخر من أجل البقاء . وميكن للمرسح واألداء أن 

يعظام طرقا رفيعة املستوى للقيام بذلك .

 ( االستديو  يف  عميل  يف  البحث  هذا  تطبيقات  اختربت  لقد   

ساعدين  فقد   . مثار  له  أن  وملست  ومؤدية(،  ومدربة  كمخرجة 

العلم لتوجيه املمثلني أن يعملوا مبزيد من الخصوصية العاطفية 

النفسية عندما  الواقعية  والتصويرية، ليك يطرحوا جانبا مجازات 

ويربط  متاما  عليه  مسيطر  تفكري  إيل  وتؤدي  مفيدة  تكون  ال 

الجسمية  الفورية  عيل  ويركزوا  يحرره،  أنه  عن  فضال  التخيل، 

 . املمثلني  وزمالئهم  املادة  مع  عالقة  يف  والحضور  والتخيلية 

التقني  الفهم  بني  واملزج  بالضغط  األسايس  الشعور  ووجود 

مع  والتحدث  التمثيل  يف  للتفكري  وسائل  يعطيني  للتقمص 

املمثلني الذين يعملون بشكل مبارش عيل الجسم والحواس . ويف 

دليل  فان  التمثيل،  الحاسم يف  الجزء  الذهني هو  الفهم  أن  حني 

عمل املمثل يف النهاية يف التجسيد ؛ فهذا هو االختبار الحقيقي – 

إيجاد طرق للتحرك ميكن استخدامها بعد ذلك لتحريك الجمهور 

بوضوح  التخيل  نفهم  أن  والعصبية  اإلدراكية  العلوم  لنا  وتتيح   .

وعالقته باللغة والتقمص بطرق ميكن أن تؤيت مثارها الحقيقية يف 

املرسح واألداء .

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

 Southern Methodist بلري تعمل أستاذا للمرسح يف   • روندا 

التمثيل   : والفعل  والصورة  املمثل   “ كتبها  وأهم   .  university

 2008 عام  روتلدج  عن  صدر  وقد   “ العصبية  االدراكية  والعلوم 

تدريس  حول  نظر  وجهات   “ لكتاب  مشارك  كمحرر  وعملت   .

املرسح” عام 2001.

 Drama Review 53:4 )T 204( نرشت هذه املقالة يف مجلة • 

2009
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التعليمية  المؤسسات  في  التعليمي  المسرح  أهداف 
لتوظيف  واألوقع  املنطقي  املصطلح  أن  الثاين  الجزء  يف  خلصنا 

مصطلح  عليه  يصدق  التعليمية،  املؤسسات  يف  املرسح  فنون 

هى  ما  واآلن  املرسح،  لتعليمية  تبعا   “ التعليمي  املرسح   “

التعليمي يف املؤسسات  التي ميكن أن يحققها املرسح  األهداف 

التعليمية ؟

املؤسسات  يف  املرسح  لدور  التاريخي  للتطور  وتبعاً  هنا  من 

التعليمية يف مرص، والذى بدأ مدرسياً وانتهى تربوياً، من خالل 

مصطلح الرتبية املرسحية، والذى أثبت اتساع رقعته، مام أفقده 

والدرامي  املرسحي  النشاط  كل  إن  باعتبار  وانتهاء  املصداقية، 

مرسح  هو  بتنوعها،  التعليمية  املؤسسات  داخل  يقدم  الذى 

من  للمرسح  التعليمية  القدرة  عىل  اعتامداً  أساسه،  يف  تعليمي 

جهة، وتوظيفه يف أكرث من شكل تعليمي، ميكن تحديد أهداف 

داخل  املرسح  تعليمية  توظيف  التعليمي،أو  املرسح    مامرسة 

املؤسسات التعليمية إىل:

الفني  التذوق  وتنمية  وتقنياته  املرسح  حرفية  تعليم   -  1

والجامل من خالل نشاط الرتبية املرسحية.

2 - املساعدة ىف تفسري ورشح بعض املقررات الدراسية أو أجزاء 

منها فيام يعرف بنشاط مرسحه املناهج.

االضطرابات  بعض  وعالج  السلوك  تعديل  ىف  املساعدة   -  3

أو  النفيس(  )اإلرشاد  بنشاط  يعرف  فيام  واالنفعالية  السلوكية 

استخدام السيكودراما والعالج بالدراما.

و  املرسحية  األنشطة  خالل   من  االهداف  هذه  تحقيق  ويتم 

الدرامية يف املجاالت التالية:

1 - الرتبيــة املرسحيـة:

املؤسسات  داخل  العام   املرسح  أنشطة  مجال  بها  ويقصد   

عىل  التالميذ  وتدريب  تعليم  إىل  يهدف  والذى  التعليمية، 

بالعروض  يرتبط  ما  وإكسابهم  املرسح.  فن  وحرفية  تقنيات 

املختارة من قيم تربوية واجتامعية ومعرفية.

2 -مرسحة املناهج : ويقصد بها مجال أنشطة املرسح التعليمي 

الدرامي لجزء  باإلعداد  يهتم  التعليمية والذى  املؤسسات  داخل 

الفنية  املتعة  من  إطار  يف  تقدميه  بقصد  ما.  مقرر  من  كل  أو 

لتسهيل الفهم والرشح، وتوضيح الجانب املعريف به.

تقنيات  بعض  توظيف  مجال  به  ويقصد   : السلوك  تعديل   3-

بعض  وعالج  التالميذ،  سلوك  تعديل  أجل  من  املرسحي  األداء 

عىل  مبساعدتهم  لديهم  واالنفعالية  السلوكية  االضطرابات 

يتعرضون  التي  والنامذج  الخربات  الواقع من خالل  مع  التكيف 

ويلعبون  أدائها،  يف  بها  يشاركون  التي  املرسحية  األعامل  يف  لها 

املرسح،  تقنيات  تستخدم  عالجية  جلسات  يف  أو  أدوارها 

كالسيكو دراما، أو العالج بالدراما.

ومع اختالف هذه املجاالت إال أن هناك عدد من الثوابت الفنية 

خاللها  من  يعمل  التي  املفاهيم  أهم  تشكل  التى  والرتبوية 

املرسح التعليمي، ىف مجاالته الثالثة، فام هي هذه املفاهيم ؟
التعليمي للمسرح  األساسية  المفاهيم 

والفنية  الرتبوية  املفاهيم  من  عدد  هناك  أن  فيه  الشك  مام   

التي تتحكم يف تطور واستمرار مامرسة أنشطة الدراما واملرسح، 

املرسح  قدرات  من  لالستفادة  التعليمية،  املؤسسات  داخل 

الرتبوية  األهداف  تحقيق  يف  وللمساعدة  جهة،  من  التعليمية 

رأيي  يف  وهى  أخرى،  جهة  من  املؤسسات  لهذه  والتعليمة 

داخل  املرسح  توظيف  عملية  عليها  تعتمد  التي  األركان  أهم 

املؤسسات التعليمية بشكل عام. ومن هذه املفاهيم :

1 - التعلم من خالل الخربة.

2 - املرسح وسيلة وليس هدف.

3 - ارتباط القضايا املطروحة باحتياجات التالميذ.

4 - التلميذ كخبري.

 Learning Through الخربة  خالل  من  التعليم   -  1

: experience

 يعتمد التواصل ىف املرسح التعليمي عىل مفهوم التعلم بالخربة، 

والذى  التعليم،  أساليب  لتطور  الحديث  املنظور  من  جزء  وهو 

ينظر فيه للعملية التعليمية بوصفها عملية ذات اتجاهني، وفيها 

دالالت  املرسحي  العمل  ىف  يراه  ما  املشاهد   / التلميذ  يحمل 

موضوعات  بني  يربط  هنا  الطفل  أن  مبعنى  مبعرفته،  ترتبط 

برامج  ىف  يحدث  ما  ومعظم  الذاتية،  وخرباته  ومعرفته  التعلم 

)أنا ال  الطفل ويعرفه  فيه  يفكر  ما  إىل  يتجه  التعليمي،  املرسح 

أعرف، ثم أىن أعرف هذا – ولكنى اآلن عرفت وأعرف. وأعمل( 

وبالتاىل  يعرفه  ما  إىل  يحيله  ما  لعمل  التالميذ  مشاهدة  منذ 

تهتم  لذلك  مستقباًل  به  يقوم  فيام  تؤثر  التى  معرفته،  تزداد 

التالميذ،  اهتامم  دائرة  ىف  تقع  موضوعات  بعرض  الربامج  هذه 

ومن  والتعليمية،  الرتبوية  أهدافها  لتحقق  منهم  الصغار  خاصة 

هذه املوضوعات الفضول الشديد تجاه األغراب، بعض العالقات 

عىل  تساعد  ما،  ملوضوع  للتالميذ  املمثلون  ومشاركة  اإلنسانية، 

والتطبيق  النظرية  بن  ما  التعليمية  المؤسسات  في  المسرح 
التعليمي)3( للمسرح  للتنظري  محاولة 

كامل الدين حسني
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وهذا  املوضوع.  هذا  فهم  من  تعمق  التى  التفاصيل  تقديم 

حل  ىف  الجديدة،  املعرفة  من  االستفادة  عىل  التالميذ  يساعد 

مشكالتهم، أو ىف وضع قراراتهم، أو اختيار هذه القرارات.

عىل  الخربة،  هذه  يف  التالميذ  مشاركة  تساعد  أخرى.  جهة  من   

تعميق الفهم لها واالستفادة بها، عماًل باملقولة الصينية املعروفة 

فأفهم”  أفعل  فأتذكر،  أرى  فأنىس،  أسمع  “أنا  تقول  التى 

يساوى  ال  الشخصيات،  عن  والحديث  القصص،  إىل  فاالستامع 

املشاركة ىف تجسيد الفعل أو الشخصيات. وبهذا يتحول النشاط 

نشاط  إىل  املتعة،  يثري  نشاط  مجرد  من  املرسحي   / الدرامي 

يساعد ىف العملية التعليمية، من خالل املشاركة الفعالة للتالميذ 

للمراحل  وتفضل بعض فرق TIE الفصل بني التالميذ هنا طبقاً 

العمرية. ليكون التواصل أكرث فائدة، فعىل سبيل املثال فقد وجد 

أن التالميذ ما بني 11-7 عاماً مييلون إىل إرجاء الشك، ويد خلوا 

فهم  خوف،  أو  احباط،  دون  املرسحي  العمل  روح  ىف  مبارشة 

مدخل  المتالك  مييلوا  كام  يتعلموا،  أن  عىل  حريصون  واثقون، 

إيجاىب حول حل املشكالت. 

 Theatre a mean not an هدف  وليس  وسيلة  املرسح   -  2

: end

بل  مرسح،  نجوم  يصنع  أن  املرسحية  الرتبية  نشاط  يسعى  ال   

ذاته،  ىف  هدفاً  وليس  وسيلة  باعتباره  هنا  املرسح  إىل  ينظر 

وبالتايل ينصب االهتامم عىل موضوع العرض املرسحي. 

فرصة  وهى  األطفال  باهتامم  املرتبطة  املوضوعات  اختيار   -  3

 .TIE ،للتعليم الجاد، ال تضيعها فرق املرسح التعليمى املحرتفة

التى متيل الختيار برامجها من املوضوعات ذات الداللة واألهمية 

لها وللتالميذ. 

صعوبة  املعلمون  يجد  ملجاالت،  مثاًل  التطرق  ىف  هذا  ويتمثل 

وجود  لعدم  إما  الفصل  داخل  التالميذ  مع  لها  التعرض  ىف 

لنقص  أو  الكاف،  الوضوح  لعدم  أو  للبحث،  الكاف  الوقت 

يتم  وسياسياً،  اجتامعياً  أخالقياً،  لقضايا معقده  كالتعرض  الثقة، 

تجمع  التي  العمل  ورش  نتاج  العمرية  للمرحلة  تبعاً  اختيارها 

عىل  للتعرف  أسابيع  تستغرق  قد  والتي  والتالميذ  الفرقة  بني 

هذه القضايا قد يعارض البعض هذا النشاط بدعوى أن األطفال 

ال ميتلكون االهتامم مبثل هذه املوضوعات، والتي قد تسبب لهم 

أساليب  وجدت   TIE فرق  لكن  الفهم  وعدم  القلق  من  املزيد 

تشجيع   – فيها  يتم  برامج  بتقديم  االدعاء،  هذا  لنقض  حديثة، 

الدرامي  اإلمتاع  خالل  من  ناضجة،  قضايا  مع  للتامس  التالميذ 

واملرسحي.

بشكل  يهتموا   7-11 من  األطفال  إن  مثاًل  بياجيه  جان  ويرى   

خاص باملشاكل األخالقية، ومييلوا للتعرف عىل القواعد واألعراف، 

املدارس  ىف  التالميذ  مييل  بينام  والخطأ.  الصواب  بني  والتفرقة 

تؤثر بشكل  التي  القضايا  تلك  السيايس، خاصة  للتعليم  الثانوية 

مبارش يف حياتهم.

الفن  بني  ما  تجمع  بوصفها  التعليمي  املرسح  فرق  فإن  لذلك   

والتعليم، تكون قادرة عىل التحرك نحو حل املعضالت السياسية 

بني  الجيد  التعاطف  خالل  من  لكن  بالنقاش  ليس  واألخالقية، 

املشاهدين وبعض الشخصيات، ىف لحظات محددة، ومتاشياً مع 

احتياجاتهم.

: Children as expert 4 - الطفل كخبري

عن  تختلف  والتي  الدرامي  العمل  شخصيات  تساعد  كام   

التالميذ، ىف أنها تشجع التالميذ عىل النظر إىل عاملهم بيشء من 

املوضوعية.

القضايا  لبعض  التعرض  يحاول  وشخصياته  املرسحي  فالعرض   

أو  التالميذ جوانبها  التى قد ال يعرف بعض  الحياتية،  واملواقف 

كيفية الترصف فيها.

ملعرفة  الجميع  يتوصل  األطفال،  ومناقشة  العرض  خالل  ومن   

يكسبهم  أنفسهم، مام  األطفال  الحل صادر عن  وكأن  ما يجب، 

الثقة أواًل واملعرفة الصحيحة كخرباء ىف هذا املوقف ثانياً.

املرسح  تحقيق  يف  الثوابت  تشكل  التي  املفاهيم  هي  هذه   

مجاالت  من  مجال  كل  وأهداف  عامة،  ألهدافه  التعليمي 

توظيفه يف املؤسسات التعليمية خاصة. 

 أوال : أهداف الرتبية املرسحيـة

1 - أهداف جاملية وفنية :

 وتقصد بها تنمية قدرات التذوق الفني تجاه فنون املرسح من 

داخل  الفن، وميارسه  التالميذ يعشق هذا  خالل خلق جيل من 

املؤسسات التعليمية، يف أنشطة الفرق املرسحية التى تسعى إىل 

:

حرفيات  عىل  التالميذ  وتدريب  املرسح،  بفنون  التعريف   أ- 

وباقى  األداء،  وفنون  اإللقاء  من  بداية  املرسح  فن  وتقنيات 

العنارص الفنية.

 ب- تدريب التالميذ عىل مشاهدة العروض املرسحية، وتذوقها، 

وإقامة  مخفضة،  بأسعار  للمسارح  بزيارات  بالقيام  وتقيمها، 

الندوات.

 ج- انتداب خرباء ومتخصصني أكادمييني ىف فنون املرسح لتدريب 

فنون  حول  التالميذ  مع  ندوات  لعقد  أو  املرسحية.  الفرق 

املرسح.

التعليم  مبراحل  املرسح  فرق  بني  املرسحية  املسابقات  إقامة   د- 

التالميذ، وتحفيزهم  بني  الرشيفة  املنافسة  بقصد خلق  املختلفة 

للتفوق ىف هذا املجال من األنشطة.

التالميذ  بني  من  املرسحية،  واملوهبة  القدرات  اكتشاف   ه- 

ورعايتها وتنميتها فنياً.

 و- التعريف بالرتاث املرسحي العريب والعاملي نصوصاً ومؤلفني.

2 - أهـداف تربويـة :

 يعمل املرسح من خالل قدراته التعليمية عىل إكساب التالميذ 

الذات  نحو  اإليجابية،  واالتجاهات  السلوك  أساليب  من  الكثري 

خالل  ومن  العامة  الثقافية  للتوجهات  تبعاً  واألمة  واملجتمع 

الهدف،  هذا  تحقيق  ميكن  املناسب  للنص  الجيد  االختيار 

وتحقيق عدد من األهداف الرتبوية منها :

أ- التنمية االجتامعية للتالميذ :

يتطلب  بطبيعته،  جامعى  عمل  املرسحى  العمل  أن  حيث   

وأن  فالبد  قدراته،  حسب  كل  الجميع،  من  اإليجابية  املشاركة 

لتحقيق  األنانية،  أو  الذات،  ىف  تفكري  بدون  الجميع،  يتعاون 

هدف العمل الجامعى، وهو نجاح العرض املرسحى.

والتعاون،  الحب  من  مناخاً  الذى يسوده  الجامعى  العمل   هذا 

ينمى لدى التالميذ، اإلحساس بأهمية التعاون إلنجاح الجامعة، 

يسعى  التى  الجامعة  إىل  باالنتامء  الشعور  لديه  تنمى  كام 

ويساهم ىف نجاحها.

ب- تنمية روح التنافس الرشيف :

التالميذ،  بني  الفنية  املسابقات  ىف  املشاركة  خالل  ومن   

للتالميذ  ميكن  قراراتها،  ىف  والعادلة  أحكامها،  ىف  واملوضوعية 

وأن  لإلنجاز،  املوضوعية  السوية  الدافعية  روح  تكتسب  أن  هنا 

وجميعها  موضوعى،  بشكل  الذات  وتقييم  النجاح،  بخربة  ميروا 

الرشيف،  التنافس  مفهوم  نحو  تتجه  بناءه  إيجابية  اتجاهات 

الذى يحقق التقدم والتطور، لكل من التالميذ واألنشطة. بعيداً 

يعملون حتى  أنهم  الجميع  يشعر  األحمق. حيث  التعصب  عن 

مع تنافسهم عىل تحقيق هدف واحد، وهو تحقيق نشاط ناجح 

بالجهد  لتحقيقه  منهم  كل  يسعى  أن  يجب  العنارص،  مكتمل 

والعمل ومزيد من التدريب.

جـ- تنمية االنتامء للوطن :

خربات  من  املرسحية  العروض  تقدمه  أن  ميكن  ما  خالل  ومن   

وشخصيات  عظام  أحداث  حول  تدور  مرشفة،  وطنية  ومناذج 

نبيلة ساهمت ىف رفعة شأن الوطن والتقدم به، كل هذا يساعد 

عىل تنمية االنتامء والتقدير للوطن ورجاله.

د- التمثل بالقدوة الحسنة :

سواء  واألبطال  العلامء  من  اإليجابية  النامذج  خالل  من  أيضاً   

رجال  عىل  التالميذ  يتعرف  العاملى،  أو  املحىل  املستوى  عىل 

النهوض  عىل  وساعدوا  العلم،  وتاريخ  أممهم،  تاريخ  صنعوا 

باإلنسان وتقدم اإلنسانية، مام يدفع إىل التوحد بهم ومتثلهم ىف 

حياتهم، والسعى الدوؤب للتشبه بهم، والقيام بإنجازات تضاف 

إلنجازاتهم وتعمل عىل خلق مزيد من الرفاهية لإلنسانية.

هـ- تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ :

بالنفس،  الثقة  إكسابهم  للتالميذ،  الرتبوية  الجوانب  أهم  من   

متوازنة  للذات، صورة  إيجابية  تكوين صورة  تساعد عىل  والتى 

يتطلب  املرسحى  فالعرض  لصاحبها،  السوى  النمو  عىل  تساعد 

أن  يتطلب  الذى  األمر  واملتلقى،  املؤدى  بني  مواجهة  بالرضورة 

يكون املتلقى مستعداً وقادراً عىل هذه املواجهة، ويتحقق هذا 

األمر من خالل التدريبات التى تزيد من ثقة التالميذ بأنفسهم 

من  عليه  يحصلون  ما  بجانب  وتحفزهم،  وتدعمهم  وقدراتهم، 

أمام  بها،  يشعرون  التى  النجاح  واملدربني، وخربة  املرشفني  دعم 

املتلقني.

أو  الرتبية املرسحية  تحققها  أن  التى ميكن  األهداف  أهم   هذه 

املؤسسات  داخل  التعليمى  املرسح  من  املرسحية  الرتبية  مجال 

واقع  عىل  التعرف  هنا  نحاول  وسوف  عام.  بشكل  التعليمية 

بقصد  ومرص،  وإنجلرتا  أمريكا  من  كل  ىف  التعليمى  املرسح 

واقع  تقييم  ىف  منها  لالستفادة  منهام،  كل  أهداف  التعرف عىل 

وطرح  األجنبية،  الخربة  ضوء  عىل  مرص  ىف  التعليمى  املرسح 

االقرتاحات التى ميكن أن تساهم ىف حل مشاكل هذا الواقع. 
المسرحية الرتبية  أهداف  تتحقق  كيف 

 من خالل تعرفنا عىل التجارب الغربية واملرصية ىف مجال الرتبية 

تقنياته،  التالميذ  تعليم  بقصد  املرسح  وظفت  والتى  املرسحية، 

التى  والعامة،  والسياسية  االجتامعية  القضايا  من  عدد  وطرح 

تهم التالميذ وتشمل محتوى الخطاب الدرامى التعليمى.

فهل تستطيع اآلن أن تستخلص املعايري العامة، التى تساعد عىل 

تحقيق أهداف الرتبية املرسحية عامة ؟

إليها،  اإلشارة  السابق  املرسحية  الرتبية  أهداف  لتحقيق   

النصوص  اختيار  أساسه  عىل  يتم  معياراً  هناك  يكون  وأن  البد 

املرسحية أواًل، ومعياراً ملا ميكن أن يكون عليه العرض املرسحى 

هذه  لتحقيق  يتبع  علمياً  ومنهجاً  التعليمية،  املؤسسات  داخل 

األهداف، وسنحاول استخالص املعايري املرتبطة بـ :

• اختيار النص املرسحى التعليمى.

• اختيار إطار العرض املرسحى.

• املفاهيم العلمية والفنية للرتبية املرسحية.

معايري اختيار النص املرسحى :

تتضمنها  أن  ميكن  التى  املوضوعات  تلك  لتحديد  التعرض  قبل   

النصوص التعليمية ىف عروض الرتبية املرسحية، سنحاول تحديد 

املناسب  املرسحى  النص  ىف  توافرها  الواجب  الرشوط  بعض 

أو  املؤسسة  خطة  إطار  ىف  التعليمية  املؤسسات  داخل  لتقدميه 

تحقيق  أجل  من  املرسحية  الرتبية  لتوظيف  لها  التابعة  الهيئات 

أهدافها وهذه املعايري أو الخصائص نوجزها ىف :

1 - رضورة ارتباط النص املرسحى بقيمة فكرية إيجابية بالنسبة 

للمجتمع.

العامة  بالثقافة  وأعراف  قيم  من  تقدمه  مبا  ترتبط  أن   -  2

للمجتمع.
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التى تقدم من خاللها  التعليمية  للمرحلة  أن تكون مناسبة   -  3

من حيث :

أ - املستوى اللغوى املناسب لتالميذ املرحلة.

ب - مستوى الخربة الحياتية التى تقدمها، أن يكون عىل مستوى 

إدراك هذه املرحلة.

ستقوم  التى  والبرشية  املادية  لإلمكانات  مناسبة  تكون  أن  ت - 

بإنتاجها.

نشاط  ىف  عامة  املدارس  ىف  تقدميها  ميكن  التى  املوضوعات  أما 

الرتبية املرسحية فتتنوع ما بني :

1 - املرسحيات األخالقية واالجتامعية :

 وهى تلك املرسحيات التى تتناول موضوعات وقضايا اجتامعية 

تشكل  أو  لهم،  تقدم  التى  الدراسية  املرحلة  ىف  التالميذ  تهم 

النسيج  بناء  ىف  وتساهم  للمجتمع  العامة  الثقافة  من  أنواع 

االجتامعى واألخالقى للمجتمع وتدعم القيم األخالقية املوجودة 

ىف املجتمع.

2 - املرسحيات التاريخية :

بعض  حول  موضوعاتها  تدور  التى  املرسحيات  اختيار  ويفضل   

ىف  أثرت  التى  الشخصيات  أو  مرص  تاريخ  من  املرشفة  املواقف 

تاريخ مرص

- املرسحيات الوطنية :

القيم  بعض  حول  موضوعاتها  تدور  التى  املرسحيات  وهى   

واملواقف ذات البعد الوطنى الذى يدعم قيم االنتامء والوحدة 

الوطنية والتضحية من أجل الوطن.

بالتاريخ  بالرضورة أن يكون مرتبط  النوع ال يشرتط فيه   وهذا 

الواقعى للبلد ولكن ميكن أن يكون إبداعاً خيالياً للمشرتك ولكنه 

يشري من قريب أو بعيد للوقائع التاريخية كنوع من اإلقناع.

4 - مرسحيات من الرتاث املرسحى العاملى :

العاملى  بالرتاث املرسحى  التعريف  األحيان من أجل   وىف بعض 

املؤسسات  داخل  العاملية  املرسحيات  بعض  تقديم  ميكن 

التعليمية ولكن عند تقدميها البد من مراعاة الخصائص السابقة 

من حيث االرتباط باألخالقيات ...إلخ.

5 - مرسحيات من الرتاث العرىب واملرصى والعاملى :

والعامل  مرص  ىف  املرسح  فن  رواد  كتبها  التى  املرسحيات  وهى   

املرسح  خالل  ىف  وتقدم  والغرب  مرص  ىف  واملشاهري  العرىب 

التعليمى بتقنياته املتنوعة ضمن نشاط الرتبية املرسحية.

وهنا يطرح تساؤاًل نفسه ؟ هل تقدم هذه املرسحيات كام هى 

العمرية  املراحل  حسب  لتبسيطها  إعدادها  يتم  أن  ميكن  أم 

والدراسية؟

النصوص  بعض  هناك  أن  العامل  بلدان  جميع  ىف  الشائع  من   

املراحل  لتالميذ  بسيطة  صياغات  ىف  تقدم  التى  املرسحية 

الدرامى  اإلنجليزى  األدب  ىف  نجد  املثال  سبيل  فعىل  املختلفة. 

ومن  منها  القصد  ويتنوع  شكسبري  ألعامل  بسيطة  صياغات 

الصياغات  هذه  من  تحقيقه  املرجو  الهدف  حسب  تبسيطها 

اللغة  تعليم  عىل  ليساعد  لغوياً،  صياغته  يعاد  فبعضها 

الصياغات  هذه  تكون  أن  ميكن  وأيضاً  الحديثة،  اإلنجليزية 

الدراسية  أو  العمرية  املرحلة  املدارس حسب  تقدميها ىف  بقصد 

املختلفة.

يف  املرسح  ألخصايئ  يحق  بأنه  القول  فيمكن  بهذا  واسرتشاداً   

املؤسسات  ىف  باملرسح  للمهتمني  أو  التعليمية  املؤسسات 

ىف  املرسحية  األعامل  لبعض  الصياغة  يعيدوا  أن  التعليمية 

واملعرفية  اللغوية  القدرات  مع  تتناسب  بسيطة  صياغات 

واآلدائية بالنسبة لتالميذ هذه املرحلة.

6 - املرسحيات الفكاهية “الكوميدية” :

باللغة  الفكاهية  املرسحيات  تقديم  األحيان  من  كثري   ميكن ىف 

التعليمية بقصد  العامية داخل املؤسسات  الفصحى أو  العربية 

التعريف بتقنيات املرسح رشط أن يتوافر فيها نفس الخصائص 

السابق اإلشارة لها.

معيار تحليل عنارص البناء الدرامى لنصوص الرتبية املرسحية ىف 

ضوء أهدافها :

الرتبية  أهداف  حول  آراء  من  استخالصه  تم  ما  عىل  بناء 

ومقارنة  للمرسح،  الكتابة  فنيات  عىل  وبناء  املعلنة،  املرسحية 

هذه  وضع  تم  التعليمى  املرسح  مجال  ىف  اإلنجليزية  بالخربة 

املعايري للتعرف عىل مدى ما تسهم به عنارص البناء الدرامى – 

ىف تحقيق أهداف املرسح التعليمى ىف مرص.

أ- الفكرة:

1. مدى ارتباط الفكرة بأي من أهداف الرتبية املرسحية.

2. مدى ارتباط الفكرة بالقضايا العامة للمجتمع.

املرحلة  لتالميذ  الرتبوية  باملعايري  الفكرة  ارتباط  مدى   .3

االبتدائية.

4. مدى مناسبة الفكرة للمرحلة العمرية.

ب- املوضوع:

الرتبية  بأهداف  قيم  من  يحمله  مبا  املوضوع  ارتباط  مدى   .1

املرسحية.

وأفكار  معتقدات  من  يحمله  مبا  املوضوع  ارتباط  مدى   .2

للشخصيات بالثقافة العامة للمجتمع.

3. مدى ارتباط املوضوع بالجوانب الرتبوية.

4. هل يرتبط املوضوع بأي من املقررات الدراسية.

5. هل يتناسب املوضوع مع املرحلة العمرية. 

ج- الحبكة:

الطفل  عىل  يسهل  منطقي  تسلسل  يف  الحبكة  تصاغ  هل   .1

متابعته.

بها حبكات  أم  واحد  رئييس  الحبكة عىل هدف  تعتمد  2. هل 

فرعية.

3. هل يتناسب طول الحبكة مع قدرة التالميذ عىل الرتكيز.

4. هل الحلول التي تصل إليها الحبكة يف حدود املنطق العقيل.

5. هل الحلول التي تصل إليها الحبكة مناسبة لقدرات التالميذ.

الثقافية  القيم  تراعي  الحبكة  إليها  تصل  التي  الحلول  هل   .6

والرتبوية.

7. هل الحلول التي تصل إليها الحبكة تساعد عىل إثارة خيال 

الطفل.

د- الشخصيات:

عىل  تساعد  إيجابية  تربوية  مناذج  الشخصيات  تقدم  هل   .1

تعديل سلوك األطفال.

2. هل الشخصيات املضادة تنال عقابها يف نهاية العمل.

3. هل الشخصيات الرئيسية تكافئ عىل ما بها من خري يف نهاية 

العمل.

4. هل املكافأة، العقاب تتناسب مع أفعال الشخصية.

5. هل الشخصيات مناسبة لطبيعة الثقافة والقيم املرصية.

أو   – والتاريخي  املحيل  بالواقع  الشخصيات  ترتبط  هل   .6

الخيال العلمي أو الفانتازيا أو بواقع أجنبي.

 هـ- الرصاع :

هذه  أطفال  من  عقلياً  مقبول  ملنطق  الرصاع  يخضع  هل   .1

املرحلة.

أو  اإليجابية  القيم  لصالح  النهاية  يف  الرصاع  يحسم  هل   .2

األخالقية.

3. هل يحسم الرصاع بأساليب تربوية.

4. هل ينفذ الرصاع بشكل منطقي أو يعتمد عىل املصادفة غري 

املقنعة.

الرتبية املرسحية ؟تصور ملا ميكن أن يكون عليه  . كيف ننشط 

واقع املرسح التعليمي ؟

املرسح  وواقع  قضايا  تناولت  التي  الدراسات  معظم  أن  مع   

تدهور  عىل  أكدت  قد  التعليمية،  املؤسسات  يف  التعليمي 

املرسحية،  الرتبية  مظلة  تحت  أنشطة  من  يقدم  ما  مستوى 

تربويا  املرسح  بأهمية  للوعي  االفتقاد  أو  ضعف  بسبب  إما 

لعزوف  أو  واملالية،  اإلدارية  املشاكل  بسبب،  أو  وتعليمياً، 

فإن  هذا  كل  مع  املرسح.  أنشطة  يف  املشاركة  عن  التالميذ 

الجميع مل يفقدوا األمل بتاتاً يف إمكانية احياء وتنشيط النشاط 

بعدد  الدراسات  التعليمية. وجاءت  املؤسسات  داخل  املرسحي 

ال يحىص من االقرتاحات والتوصيات والتي ميكن أن نصنفها يف 

خمس محاور:-

1. تنمية الوعي املرسحي.

2. اعادة النظر يف برامج اعداد الكوادر.

3. منح اخصايئ املرسح املزيد من االختصاصات.

4. تحفيز الطلبة عىل املشاركة.

5. البحث عن مصادر جديدة للتمويل.

6 - هل اللغة مناسبة للموضوع والتالميذ.

وهذا سيكون محور الجزء الرابع 
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[26 نوافذ

املرسح  ألعامل  السعودية  الثقافة  وزارة  تدشني  مبناسبة 

املايض،  يناير   28 يوم  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوطني 

تعديل  أي  اليوم وبعنوانه األصيل – دون  املوضوع  أنرش هذا 

أو تغيري أو حذف أو إضافة - حيث إنه ُنرش من قبل ورقياً يف 

وُنرش   ،2015 فرباير  بتاريخ   39 عدد  اإلماراتية  كواليس  مجلة 

بعنوان مختلف، وهو )املدينة املنورة األسبق خليجياً يف عرض 

أول مرسحية(!!
تمهيد

شبه  يف   – القدمية  الخليجية  املرسحية  الدراسات  معظم 

هي  البحرين  مملكة  أن  عىل  أجمعت   - العربية  الجزيرة 

 ،1925 عام  مدرسية  مرسحية  أول  عرض  يف  خليجياً  األسبق 

)القايض  مرسحية  الخليفية  الهداية  مدرسة  عرضت  عندما 

الكويت  فكانت  الثانية،  الخليجية  الدولة  أما  الله(!  بأمر 

عام  عمر(  )إسالم  ملرسحية  املباركية  مدرسة  عرض  خالل  من 

1939. وظل هذا االعتقاد – أو اإلجامع - حتى وقت قريب؛ 

كويتياً  مرسحياً  نصاً  الحديثة  الدراسات  اكتشفت  حيث 

اإلصالحية(  )املحاورة  ملرسحية  بغداد  يف   1924 عام  منشوراً 

عرضتها  املحاورة  هذه  إن  وُيقال  الرشيد،  العزيز  عبد  تأليف 

املدرسة األحمدية يف الكويت عام 1922 أو عام 1924! وهذا 

االكتشاف جعل الكويت هي األسبق يف هذا املضامر!

النص  بوصف  مصداقيته؛  يف  ُيطعن  املحاورة  عرض  ورمبا 

محاورة وليست مرسحية! أو بسبب التضارب يف تاريخ العرض 

بني  النص  وجود  عدم  عن  ناهيك   ،1924 أو   1922 هو  هل 

أيدينا، وعدم حامس املختصني – الذين اكتشفوه - بنرشه مرة 

أصل  عن  مصورة  منه،  صورة  عن  بالحديث  واالكتفاء  أخرى، 

محفوظ يف إحدى مكتبات بغداد منذ عام 1924 .. إلخ! لذلك 

أيهام   .. والكويت  البحرين  بني  متأرجحة  األسبقية  ستظل 

األسبق يف عرض أول مرسحية مدرسية؟!

يف هذه الدراسة، سأحسم األمر بني الدولتني يف هذا املضامر، 

األسبق  بل   .. أسبق  الكويت  وال   .. أسبق  البحرين  ال  وأقول: 

الجزيرة  يف  مدينة  أول  إنها  حيث  املنورة(!!  )املدينة  خليجياً 

 1910 عام  مدرسة  داخل  جامهريية  مرسحية  تعرض  العربية 

بدليل  تأيت  أن  تستطيع  خليجية  دولة  هناك  أن  أظن  وال   ..

عىل أسبقيتها يف العروض املرسحية قبل عام 1910 .. هذا هو 

اكتشايف املرسحي الجديد .. وإليكم التفاصيل!!
الخليجي والمسرح  لنداو  يعقوب 

 )Jacob Landau( لنداو  يعقوب  أصدر   1958 عام  يف 

 STUDIES IN THE ARAB( عنوانه  باإلنجليزية  كتاباً 

ترجمه  الكتاب  وهذا   .)THEATER AND CINEMA

عنوان  تحت   1972 عام  مرص  يف  ونرشه  املغازي  أحمد 

ُيقال:  والحق  العرب(.  عند  والسينام  املرسح  يف  )دراسات 

باللغة  العريب  املرسح  عن  كتاب  أول  هو  الكتاب  هذا  إن 

اإلنجليزية منشور يف الغرب، وُيعد حتى اآلن املرجع الرئييس 

ألغلب الدراسات األجنبية حول املرسح العريب! وبالرغم مام 

غري  بصورة  األمور  بعض  وخلط   - تاريخية  أخطاء  من  فيه 

يف  مهاًم  مرجعاً  أصبحت  العربية،  ترجمته  أن  إال   - منطقية 

كتاباتنا العربية حول املرسح العريب وتاريخه.

ويف هذا الكتاب تحدث املؤلف عن بدايات املرسح العريب يف 

لبنان وسورية ومرص بصورة تفصيلية، ثم تحدث إجاماًل عن 

)املرسح  العربية تحت عنوان  البالد  بقية  بدايات املرسح يف 

البلدان  خّص  اإلجامل  هذا  ويف  األخرى(.  البالد  يف  العريب 

الخليجية بصفحة واحدة، قال فيها اآليت يف ص)179(:

اإلمارات  يف  كام  واليمن،  السعودية  العربية  اململكة  “ويف 

سيد عيل إسامعيل

عيل أحمد باكثري

السعودي الوطين  المسرح  تدشن  بمناسبة 

)1(  1910 عام  مرة  ألول  المنورة  المدينة  في  التمثيل 
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[ [27 نوافذ]

األخرى،  العربية 

الشعور  أن  نجد 

الديني، ال يزال يقبض عىل 

شديد،  بإحكام  األمور،  مجريات 

إىل حد أن املرسحيات ال تزال تؤدى فيام 

وقد  وحدهم،  الهواة  بها  وينهض  جداً،  يندر 

املدارس  إحدى  نظمت  عندما   ،1910 عام  يف  حدث 

إيراده  يخصص  مرسحي،  عرض  إقامة  بجّدة،  الصناعية، 

وبدا   .. كبرياً  عجباً  هذا  أثار  أن   – حدث  اإلحسان،  ألغراض 

آنذاك أن هذه املحاولة لن تكون لها الحقة. )وكانت املرسحية 

الحكم  االستبدادي وجوره. ومزايا  الحكم  أهوال  تتحدث عن 

الدستوري وما ينتظر منه من نفع، يف ظالل من روح العرص( 

حاول  عندما  وحتى   .[318 رقمه  هامشاً  املؤلف  وضع  [وهنا 

بالذات  هنا  ونعني  السعودية،  العربية  اململكة  من  كاتب 

ذلك،  بعد  واسعة  شهرة  حقق  الذي  )وهو  باكثري  أحمد  عيل 

بخصوبة إنتاجه ككاتب مرسحي(، أن يكتب مرسحيته األوىل، 

هذه  اسم  وكان   ،1934 القاهرة  يف  يصدرها  أن  عليه  كان 

إىل هذه  ُنظر  وقد  األحقاف(.  عاصمة  أو يف  )هامم  املرسحية 

املرسحية عىل أنها يشء خطري يف املوطن األصيل للمؤلف. ومل 

فيه،  وضعت  الذي  املرسحي  قالبها  بسبب  فقط،  هذا  يكن 

ولكن ألنها أيضاً كانت تدعو إىل التعليم العام للمرأة العربية، 

التي بسبب أميتها، يفرس لنا املؤلف: ملاذا يعيش أهل بلده يف 

هذا املستوى الهابط”.
المعلومة في  الشك 

منذ  اإلنجليزية  الكتاب  أجنبي يف نسخة  قرأه كل  الكالم  هذا 

إىل  الكتاب  ترجمة  نسخة  يف  عريب  كل  قرأه  كام   ،1958 عام 

عليه  الكالم حكم  قرأ هذا  من  وكل   .1972 عام  منذ  العربية 

غري  كالم  بأنه   – القارئ  أيها  اآلن  عليه  أنت  تحكم  كام   –

صحيح والخلط فيه واضح وجيل؛ ألن املؤلف يتحدث عن عيل 

العربية  اململكة  يف  كاتب مرسحي  أشهر  بوصفه  باكثري  أحمد 

 ، ية د لسعو ا

ف  و ملعر ا و

وهذا  )ميني(!  أنه 

القارئ  جعل  الخلط 

بقية  مصداقية  يف  يثق  ال 

دول  يف  املرسح  عن  املؤلف  كالم 

بأن  زعمه  وتحديداً  العربية،  الخليج 

أقامت  )جّدة(  يف  الصناعية  املدارس  إحدى 

عرضاً مرسحياً عام 1910، لذلك مل يلتفت أي باحث إىل هذه 

من  التحقق  أو  دراستها  دون  بالخطأ  عليها  وحكم  املعلومة، 

هذا  سيقول  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  مصداقيتها! 

الباحث يف خاطره: من املؤكد أن الباحثني السابقني تأكدوا من 

بها  أهتم  لذلك سأتجنبها ومل  بها،  يهتموا  فلم  املعلومة،  خطأ 

أنا أيضاً!

املعلومة  التحقق من هذه  الطريف يف األمر أن من سيحاول 

كتابتها!  يف  املؤلف  عليه  اعتمد  الذي  املرجع،  من  سيتعجب 

الهامش رقم  املعلومة، وهو  الذي وضعه عند هذه  فالهامش 

جريدة   –  )R.M.M( “انظر  اآليت:  املؤلف  فيه  كتب   ،)318(

بالفرنسية – مجلد 12 – عام 1910 – ص  العامل اإلسالمي – 

عام  مارس   19 عدد  )املؤيد(،  جريدة  عن  نقاًل   – و307   306

صعوبة  من  سيتأكد  الهامش  هذا  سيقرأ  باحث  وأي   .”1910

إال  أمامه  يكون  ولن  املراجع،  أو  املصادر  هذه  إىل  الوصول 

يقرأها،  مل  وكأنه  نهائياً  املعلومة  تجنب  األول،  طريقني:  أحد 

مستنداً إىل كرثة أخطاء الكتاب، وخلط املؤلف بني السعودية 

سلكه  الطريق  وهذا  سعودياً،  مؤلفاً  باكثري  واعتبار  واليمن، 

اعتامد  فهو  اآلخر،  الطريق  أما  اآلن.  حتى  الباحثني  معظم 

الطريق  وهذا  خاطئة،  أو  صحيحة  معلومة  بوصفها  املعلومة 

مل يسلكه أي باحث حتى اآلن  - حسب علمي – ألن سلوك 

أو  صحة  من  التحقق  منه  يستوجب  الطريق،  هذا  الباحث 

خطأ املعلومة عن طريق البحث يف املراجع واملصادر املذكورة، 

وهو األمر الذي مل أجده عند الباحثني حتى اآلن!!

تجنبوا  من  ضمن  األول  الطريق  يف  أنا  رست  للحق  وإحقاقاً 

املعلومة نهائياً، ومل أفكر يف الطريق الثاين إال منذ عام تقريباً، 

عندما كنت مكلفاً – من قبل أحد األندية األدبية السعودية – 

بإلقاء بحث حول عاملية املرسح السعودي. وعندما رشعت يف 

بوصفه  لنداو،  يعقوب  بكتاب  بدأت  املوضوع،  لهذا  التحضري 

عن  ولو  حتى  السعودية،  يف  املرسح  ذكر  أجنبي  كتاب  أول 

طريق الخلط بني السعودية واليمن. وهنا استوقفتني معلومة 

يف  أسري  أن  فقررت   ،1910 عام  جّدة  يف  املرسحي  العرض 

خطأ  أو  صواب  من  والتحقق  البحث  طريق   .. الثاين  الطريق 

هذه املعلومة!
الفرنسية اإلسالمي  العالم  مجلة 

عىل  املرسحي  العرض  معلومة  يف  لنداو  يعقوب  اعتامد  كان 

قامئة  ويف   .)R.M.M( الحروف  بهذه  له  رمز  أجنبي  مرجع 

اختصاراً  الحروف  هذه  وجدت  الكتاب،  ومراجع  مصادر 

أي   ،)Revue du Monde Musulman( مجلة  لعنوان 

عليها  واعتمد  فرنسية،  مجلة  وهي  اإلسالمي(،  العامل  )مجلة 

إىل  العودة  ومع   .1910 عام  عرش  الثاين  مجلدها  يف  املؤلف 

هامش املؤلف وجدته يقول عن املجلة الفرنسية: “ نقاًل عن 

املؤلف  أن  أي   .”1910 عام  مارس   19 عدد  )املؤيد(،  جريدة 

يف  أقيم  الذي  املرسحي  العرض  معلومة  نقل  لنداو،  يعقوب 

الصادرة  الفرنسية  العامل اإلسالمي  جّدة عام 1910 من مجلة 

)املؤيد(  جريدة  عن  نقاًل  املعلومة  كتبت  التي   ،1910 عام 

املرصية يف عددها املؤرخ يف 19/3/1910. إذن أساس املعلومة 

التي  الفرنسية،  اإلسالمي  العامل  مجلة  ال  )املؤيد(  جريدة  هو 

اعتمد عليها لنداو!! أي إن يعقوب لنداو مل ينقل عن جريدة 

من  بالوساطة  ونقل   – للمعلومة  األول  املصدر   – )املؤيد( 

املرجع الفرنيس، الذي اعتمد عىل جريدة املؤيد!! إذن الوصول 

 1910 مارس   19 بتاريخ  املرصية  )املؤيد(  جريدة  عدد  إىل 

سيحسم األمر!!

األخرى،  العربية 

الشعور  أن  نجد 

الديني، ال يزال يقبض عىل 

شديد،  بإحكام  األمور،  مجريات 

إىل حد أن املرسحيات ال تزال تؤدى فيام 

وقد  وحدهم،  الهواة  بها  وينهض  جداً،  يندر 

املدارس  إحدى  نظمت  عندما   ،1910 عام  يف  حدث 

إيراده  يخصص  مرسحي،  عرض  إقامة  بجّدة،  الصناعية، 

 ، ية د لسعو ا

ف  و ملعر ا و

وهذا  )ميني(!  أنه 

القارئ  جعل  الخلط 

بقية  مصداقية  يف  يثق  ال 

دول  يف  املرسح  عن  املؤلف  كالم 

بأن  زعمه  وتحديداً  العربية،  الخليج 

أقامت  )جّدة(  يف  الصناعية  املدارس  إحدى 

كتاب يعقوب لنداو

غالف كتاب لنداو
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ذهبت إىل دار الكتب املرصية، وبحثت يف قسم الدوريات – 

وما أدراك صعوبة البحث يف هذا القسم – ووصلت إىل بعض 

أعداد من جريدة )املؤيد( – املفقودة أغلب أعدادها - يف عام 

املطلوب  العدد  عىل  الحصول  يف  أخرياً  الله  ووفقني   ،1910

املؤرخ يف 19 مارس 1910؛ فالتهمت جميع صفحاته بعناوينها 

العرض  عن  شيئاً  أجد  فلم   .. وحروفها  وكلامتها  وسطورها 

أمامي  يبق  ومل  جّدة!  مدارس  إحدى  عرضته  الذي  املرسحي 

 Revue du Monde( الفرنسية  اإلسالمي  العامل  مجلة  سوى 

Musulman(؛ يك أتحقق بنفيس أنها ذكرت خرب هذا العرض 

املرسحي، وأنها بالفعل نقلته من جريدة )املؤيد(!!

اإلسالمي  العامل  جريدة  عىل  حصلت  جداً  كبري  عناء  بعد 

املقصودة  والصفحات  املطلوبة  السنة  إىل  ووصلت  الفرنسية، 

عنوان  تحت  وجدت  وجدت؟!  فامذا   ،1910 عام  مجلد  يف 

الفرنسية،  باللغة  أسطر  عرشة  املنورة(  املدينة   A Médine(

مرسحي  عرض  عن   - شويل  عيل  محمود  لسان  عىل   – تحيك 

ُأقيم يف املدينة املنورة – وليس يف جّدة – أقامته لجنة االتحاد 

والرتقي يف إحدى املدارس الصناعية برئاسة طاهر بك، والعرض 

الدستور، ودخول  إعالن  قبل  االستبدادي  الحكم  يتحدث عن 

ثالث  العرض  واستغرق  ثالث،  درجات  عىل  كان  الجمهور 

ساعات، ألنه عرض خريي مبقابل مادي .. إلخ املوضوع املنشور 

بالفرنسية، وهذا نصه:

 A Médine. Mahmoûd ‘Ali Showayl raconte au

 Moayyad )19 mai( deux fêtes récentes. L’une, la

 “première représentation théâtrale “ )sic( qu’ait

 vue la ville du Prophète, qui ne l’avait sans doute

 pas prévue. Le comité  local “ Union et Progrès

 “ sous la présidence de Tâhir Bey, directeur de

 l’École professionnelle, fit jouer une pièce sur

 les horreurs du Despotisme et les splendeurs de

 la Constitution. Premières places, I guinée par

 tète; deuxièmes et troisièmes, “ moins “ )sic(.

 Après trois heures de spectacle, les spectateurs se

 retirérent, poliment enthousiasmés de la troupe

 improvisée, et 200 guinées restèrent au bénéfice

 de l’École. “Qu’Allah recompense les gens de bien

.“... au mieux de ses recompenses
التاريخي واالكتشاف  المؤيد  جريدة 

ولكن  الخرب صحيح؛  أن  لنا  يتضح  الفرنيس،  النص  وبناًء عىل 

من  املوضوع  نقلت  الفرنسية  فاملجلة  الخطأ!!  هو  تاريخه 

كام  مارس   19 وليس   ،1910 مايو   19 عدد  )املؤيد(  جريدة 

كتب يعقوب لنداو!! فعدت إىل دار الكتب مرة أخرى، ألجد 

ولكنه  الورقية؛  الدوريات  ضمن  موجود  غري  مايو   19 عدد 

حصلت  حتى  األمرين  وعانيت  )ميكروفيلم(!!  عىل  موجود 

التاريخي،  عىل صورة العدد، وبالتايل حصلت عىل االكتشاف 

من  األوىل  الصفحة  يف  املنشور  املرسحي  العرض  خرب  وهو 

 .. القارئ  عزيزي  صورته  وتشاهد  ستقرأه  والذي  الجريدة، 

األسبوع القادم!!

يعقوب لنداو

مجلة العامل االٕسالمي الفرنسية - عام 1910

الصفحة الخاصة مبرسح الخليج يف كتاب لنداو

خرب مجلة العامل االٕسالمي الفرنسية عام 1910
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بمدينة   1926 عام  يناير   18 مواليد  من  مصري  ممثل  ذوالفقار  صالح 
هو  وكان  شرطة  ضابط  والده  كان  الغربية.  بمحافظة  الكربى”  “المحلة 
وممدوح(،  كمال  الدين،  عز  محمود،  )هم:  أشقاء  ألربعة  األصغر  األخ 
وعلى الرغم من صغر سنه كان طفال هادئا يتمتع بالذكاء، وبعد حصوله 
على الثانوية العامة عشق رياضة “المالكمة” وتعلم قواعدها وتدرب 

فرج.  محمد  آنذاك  العام  بطل  يد  على 

الفقار ذو  صالح   
الظل خفيف   

بالفعل  التحق  وقد  طبيبا،  يصبح  بأن  يحلم  “صالح”  وكان 

بكلية طب األسكندرية إال ان مرض والده جعله يتواجد معه 

فرتة طويلة يف القاهرة فتم فصله من الكلية )لتجاوزه نسبة 

فيها،  طالبا  وأصبح  الرشطة  كلية  إىل  التقدم  فقرر  الغياب(، 

بعد  تعيينه  ثم  “املنوفية”،  بدأ عمله مبحافظة  تخرجه  وبعد 

استقالته  تاريخ  حتى  واستمر  الرشطة  كلية  يف  مدرسا  ذلك 

عام 1957.

من  لكل  األصغر  شقيق  فهو  فنية،  عائلة  إىل  ينتمي  وهو 

واللذان  الفقار،  ذو  ومحمود  الفقار،  ذو  الدين  عز  الفنانني 

عمال باإلخراج والتمثيل ومنحاه فرصة خوض تجربة التمثيل 

وهو طفل ولكنه مل يستمر بالتمثيل آنذاك، ولكن أثناء عمله 

فاتجه  الفني،  للعمل  الحنني  الرشطة عاوده  كلية  كمدرس يف 

للعمل بالسينام بتشجيع من أخويه، ثم قرر التفرغ لها بعد 

ذلك.

كانت أول أفالمه السينامئية “عيون سهرانة” عام 1956، من 

إخراج عز الدين ذو الفقار، وبطولة شادية، عبد الوارث عرس، 

فردوس محمد، وذلك يف حني كان آخر فيلم “اإلرهايب” عام 

وبطولة  نادر جالل،  إخراج  من  وهو  أفالمه،  آخر  هو   1993

مديحة يرسي، عادل إمام، شريين، إبراهيم يرسي. 

رد  ببطولتها:  شارك  التي  األخرى  السينامئية  أفالمه  أبرز  من 

قلبي، الرجل الثاين، األيدي الناعمة، النارص صالح الدين، أغىل 

زوجتي،  كرامة  مرايت،  عفريت  عام،  مدير  مرايت  حيايت،  من 

الطاووس،  العزيزة،  زوجتي  يا  الخري  صباح  ورشوق،  غروب 

من  بالعديد  شارك  فقد  التلفزيونية  الدراما  ملجال  وبالنسبة 

الهجان،  رأفت  دوامة،  يف  امرأة  أهمها:  ومن  املسلسالت، 

تقديم  نجح ىف  كذلك  املدير،  األسطى  عائله شلش،  الثعلب، 

روبابيكيا،  مرسحيات:  بينها  ومن  املرسحية  األعامل  بعض 

رصاصة يف القلب، عازب وثالث عوانس، زوجة واحدة تكفي. 

مرات،  أربع  الفقار  ذو  صالح  الفنان  تزوج  العائلية:  حياته 

بهجت  نفيسة  وهى  به  قرابة  األوىل عىل صلة  زوجته  كانت 

 1947 عام  يف  تزوجها  وقد  اإلجتامعي  العمل  رائدات  من 

يتم  أن  دون  من  شكليا  اإلنفصال  قررا  الخالفات  وبعد 

أحمد  املهندس  ابنائه  والدة  أنها  خصوصا  الرسمي  اإلنفصال 

الحب  ربط  قلبي”  “رد  فيلم  تصويره  وأثناء  منى،  واملحامية 

بالفيلم  زواجهام  وأثناء مشهد  العال،  املمثلة زهرة  وبني  بينه 

الزواج  تم  وبالفعل  حقيقة،  إىل  املشهد  تحويل  منها  طلب 

انتهى بالطالق بعد عام واحد دون أية خالفات. وبعد  الذي 

ذلك بفرتة وبالتحديد يف نصف ستينيات القرن املايض ارتبط 

من  “أغىل  فيلم  تصوير  أثناء  شادية  الفنانة  مع  بعالقة حب 

حيايت”، وتم االعالن عن الزواج بعد عرض الفيلم، ونجحا معا 

1965، حيث  عام  من  بدءا  متميز جدا  فني  ثنايئ  تكوين  يف 

شاركا معا يف بطولة عدة أفالم ولكن بعد ذلك بعدة سنوات 

الزواج  وكان  النهايئ.  اإلنفصال  تم   1973 عام  يف  وبالتحديد 

من  وهي  مقبل  بهيجة  السيدة  من  حياته  يف  واألخري  الرابع 

خارج الوسط الفني ودام الزواج 18 عاما حتى وفاته )وهي 

جدة املمثل رشيف رمزي(، وقد أوىص بها ابناءه قبل وفاته.

وكان من املنطقي أن يحوز خالل حياته الفنية الحافلة ببعض 

إعجاب  بخالف   - جائزة  من  أكرث  وأيضا  التكريم  مظاهر 

عن  األول  املمثل  جائزة  أهمها  ومن   - له  الجمهور  وتقدير 

 22 يف  عاملنا  عن  رحل  وقد  حيايت”.  من  “أغىل  بفيلم  دوره 

ديسمرب عام 1993، وذلك أثناء تصويره فيلم اإلرهايب.

هذا وميكن تصنيف مجموعة املشاركات الفنية للفنان القدير 

مراعاة  مع  الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  الفقار  ذو  صالح 

التتابع الزمني كام ييل:

السينمائية: أفالمه   - أوال 

عمرو دوارة
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املتميزة  الدرامية  الشخصيات  من  عدد  تجسيد  يف  نجح 

سبيل  عىل  بينها  من  بذاكرتنا  املحفورة  املهمة  األفالم  ببعض 

الواحد  عبد  الريس  ابن  حسني  الضابط  شخصيات:  املثال 

الجنايني بفيلم رد قلبي، املناضل البطل عيىس العوام بفيلم 

الدكتوراه  درجة  عىل  الحاصل  حمودة  الدين،  صالح  النارص 

اللغة العربية يف “حتى” بفيلم األيدي الناعمة، الدكتور عبد 

املنعم رب األرسة بفيلم اإلرهايب، قائد القوات البحرية بفيلم 

الطريق إىل إيالت، وذلك باإلضافة إىل شخصية الزوج املحب 

لزوجته )شادية( بعدة أفالم  من بينها: أحمد بفيلم أغىل من 

ببنك  املوظف  صالح  زوجتي )،  كرامة  بفيلم  محمود  حيايت، 

مرايت  بفيلم  حسني  املتميز  املهندس  مرايت )،  عفريت  بفيلم 

مدير عام.

األفالم  مجموعة  بطولتها  قام  التي  األفالم  قامئة  وتضم  هذا 

قلبي  رد   ،)1956( سهرانة  عيون   ،)1944( حبابة  التالية: 

نساء  األطالل،  بني  الثاين،  الرجل   ،)1958( جميلة   ،)1957(

مالك   ،)1959( الليل  نور  العبادة،  حتى  حب  محرمات، 

لقمة  ونساء،  مال  أتهم،  إين  املقدس،  الرباط  وشيطان، 

من  عاصفة  األبطال،  طريق   ،)1960( امرأة  رس  العيش، 

كده  الحب  املايض،  مع  موعد  وحيدة،  وبنايت،  أنا  الحب، 

يف  موعد  أوالدي،  كلهم  الزوجات،  قتل  جمعية   ،)1961(

النارص صالح  الناعمة،  الربج، القرص امللعون )1962(، األيدي 

زوجة  أجازة،  يف  زوج  الحياة،  من  هارب   ،)1963( الدين 

مدير  مرايت   ،)1965( حيايت  من  أغىل   ،)1964( باريس  من 

زوجتي  كرامة   ،)1966( لصوص   3 الهول،  أبو  ابتسامة  عام، 

مرايت،  عفريت  ظله،  فقد  الذي  الرجل  نساء،   3  ،)1967(

النيل والحياة )1968(، صباح الخري يا زوجتي العزيزة، سوق 

ورشوق،  غروب  الحياة،  عني  العذراء،  برج   ،)1969( الحريم 

حنان،  ملسة  القتلة،   ،)1970( زوجي  امرأة  مالمح،  بال  رجال 

 ،)1971( إمرأة  إعرتافات  نار،  من  إمرأة  والحب،  باريس 

الناس والنيل، جرمية مل تكتمل، دعوة للحياة )1972(، ذكرى 

اتنني  دنيا،  األعداء،  األخوة   ،)1973( اآلخر  الرجل  ليلة حب، 

واحد صفر، يف الصيف الزم نحب )1974(، املذنبون، الكرنك 

 ،)1976( مجنونة  عاقلة وال  ال  أنا  عيال،  عيال  عامل   ،)1975(

مالك  خطيئة   ،)1978( والثمن  الرغبة  طريق،  بال  مسافر 

ولكني  أكذب  ال  أنا  رسية،  زيارة  ضعف،  لحظة   ،)1979(

بونابرت  يا  الوداع   ،)1982( الطاووس   ،)1981( أتجمل 

الحافية،  املليونرية   ،)1986( األنثى  الذئاب،  عرص   ،)1985(

 ،)1987( الوحل  إمرأة،  عيون  يف  رجل  أكرث،  تعرف  الزوجة 

الحداد  مالبس  لألسف،  إمرأة  املدير،  األسطى  الرعب،  أيام 

الحمراء، آسف لإلزعاج، الحب أيضا ميوت )1988(، إلحقونا، 

 ،)1989( خيانة  تو،  حكاية  اإليه،  والد  عليوة،  األستاذ  شقة 

الدكتورة  األرشار،  لعبة   ،)1990( وكامن  كامن  أسكندرية 

الطريق   ،)1992( إبنتي  إال  املتهمة،   ،)1991( ترقص  منال 

ديسكو  الجبس،  يف  وزير  نجوم،  خمس  لصوص  إيالت،  إىل 

بخالف  وذلك   .)1993( اإلرهايب  اإلنتقام،  لهيب  ديسكو، 

بعض األفالم األخرى مثل: من فضلك وإحسانك خريف امرأة 

مشاعر انسانية. 

األفالم  مجموعة  خالل  من   - تعاونه  إىل  اإلشارة  وتجدر 

ميثلون  الذين  املخرجني  كبار  من  نخبة  مع   - ذكرها  السابق 

عز  مصطفى،  نيازي  األساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكرث 

ذو  محمود  بركات،  هرني  شاهني،  يوسف  الفقار،  ذو  الدين 

سامل،  عاطف  الشيخ،  كامل  رميون،  اإلمام،  حسن  الفقار، 

كامل  محمد  املهندس،  حلمي  حسني  إسامعيل،  محمود 

حسن  الدين،  ضياء  أحمد  الصيفي،  حسن  املحامي،  حسن 

رفلة،  حلمي  الوهاب،  عبد  فطني  الجواد،  عبد  محمد  رضا، 

رضا  شوكت،  الدين  سيف  سلامن،  محمد  بسيوين،  محمد 

ميرس، حسام الدين مصطفى، سعد عرفة، نادر جالل، سعيد 

مرزوق، عيل بدرخان، محمد عبد العزيز، أرشف فهمي، عيل 

بكري،  مدحت  شكري،  املنعم  عبد  سيف،  سمري  الخالق،  عبد 

الدمرداش، محمد  نور  يحيى، يوسف شعبان محمد،  رشيف 

العلمي،  يحيى  الشقنقريي،  إبراهيم  مرزوق،  يوسف  فاضل، 

إنعام محمد عيل، ناجي أنجلو، سيد طنطاوي، خليل شوقي، 

الدغيدي،  إيناس  حمزة،  نادية  عامر،  كامل  شامية،  شفيق 

ضياء  كريم  حموده،  الله، رشيف  عبد  سعيد  الوكيل،  حسني 

الدين، باإلضافة إىل املخرج العاملي دشيو تساري.

2 - اإلنتاج:

ذو  القدير صالح  للفنان  الفنية  املساهامت  أن  بالذكر  جدير 

من   - أيضا  ساهم  بل  التمثيل  مجال  عىل  تقترص  مل  الفقار 

السينام  إثراء  يف   - بتأسيسها  قام  التي  اإلنتاج  رشكة  خالل 

العربية بإنتاج تسعة أفالم وهي: موعد يف الربج، أنا الهارب، 

مدير  مرايت  لصوص،   3  ،)1962( مجهولة  امرأة  من  رسالة 

عام )1966(، يشء من الخوف )1969(، أغنية املوت، الرجل 

أنه قد فاز بجائزة  أريد حال )1975(. ويذكر  اآلخر )1973(، 

أفضل منتج عن فيلم “أريد حال”. 

التليفزيونية: بالدراما  مشاركاته   - ثانيا 
أيضا  له  الفقار يف وضع بصمة مميزة  ذو  الفنان صالح  نجح 

الكمي  املستويني  من  كل  عىل  وذلك  التليفزيونية،  بالدراما 

شخصيات  عدة  تقديم  يف  وفق  بعدما  خاصة  والكيفي، 

مشاركاته  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  هذا  متنوعة.  انسانية 

ببعض  أدواره  بني  كثريا  تنوعت  قد  التليفزيونية  بالدراما 

اإلجتامعية.  باملسلسالت  األخرى  وأدواره  الكوميدية  األعامل 

زهور  التالية:  املسلسالت  التليفزيونية  أعامله  قامئة  وتضم 

الضياع،  بعد  األخرى،  املرأة  الخمسة،  املغامرون  وأشواك، 

والحقيقة،  الوهم  امرأة يف دوامة،  الضياع،  قبل  حالة خاصة، 

طائر  الفراشة،  وجوه،  الخمسة  ذو  الرجل  املجهول،  الرقم 

الذين يحرتقون،  الروح،  املجهول، عودة  الحقيقة ذلك  البحر، 

األيدي  القط،  راس  الباحثة،  املباحث،  مفتش  وأرانب،  أفواه 

عذاب،  رحلة  املرصية،  داليا  رسا،  يعرتفن  النساء  الناعمة، 

إىل  الهروب  بستان،  من  زهرة  املرايا،  إمرأة،  إنتقام  الحوت، 

أبيض  السنني،  حساب  دبلوماسية،  حقيبة  يف  الحب  السجن، 

وأسود، عائلة األستاذ شلش، رأفت الهجان )ج2(، الطاووس، 

شوشو،  مذكرات  وغاضبات،  غاضبون  الجاللة،  صاحبة  دموع 

السينما  إثراء  عائلة سينمائية ساهمت في  إلى  ينتمي 
المهمة األفالم  بعدد من  العربية 
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األعامل  بعض  إىل  باإلضافة  وذلك  الثعلب،  األخرية،  العودة 

الدينية ومن بينها: األنصار، محمد رسول الله إىل العامل. 

كبرية  مجموعة  أيضا  التليفزيونية  أعامله  قامئة  وتضم  هذا 

عىل  بينها  ومن  التليفزيونية  والسهرات  التمثيليات  من 

سبيل املثال: الشقيقان، ال يا زوجتي، عيون ال ترى يف النور، 

األوهام،  رحلة  الصدئ،  الحديد  من  قطعة  وأصبحوا خمسة، 

للاميض،  عودة  للحقيقة،  وجه  ألف  إعتبار،  رد  وهام،  وكان 

الرجل  أبدا،  أنساه  لن  الليل، ساحرة،  منتصف  أعمدة  نوسة، 

الطيب.

اإلذاعية: إسهاماته   - ثالثا 
يف  املميز  وأدائه  ظله  بخفة  الفقار  ذو  صالح  الفنان  شارك 

نسبيا  كبري  عدد  يف  املتميزة  الدرامية  الشخصيات  بعض  أداء 

اإلذاعية،  والسهرات  والتمثيليات  الدرامية  املسلسالت  من 

املشاركات  جميع  ويستحيل حرص  بل  يصعب  لألسف  ولكن 

ثالثني  عن  مايزيد  مدار  عىل  القدير  الفنان  لهذا  اإلذاعية 

عاما، وذلك نظرا ألننا نفتقد ولألسف الشديد لجميع أشكال 

التوثيق العلمي بالنسبة لألعامل اإلذاعية، وتضم قامئة أعامله 

اإلذاعية مجموعة كبرية من املسلسالت والتمثيليات اإلذاعية 

ومن بينها: النشالة والجاسوس، ال يشء يهم، هذ الحب هل 

اسألوا  الفريوز،  أرض  لحظة،  العمر  الحب،  مع  ميوت؟، رصاع 

عن  البحث  الشمس،  تغيب  عندما  السباق،  الرحلة،  األيام، 

املايض،  لعنة  جنيه،  مبليون  فكرة  السادات(،  )أنور  الذات 

عاشق الروح، الطعام لكل فم، صابرين.

المسرحية: إسهاماته   - رابعا 
قد  املرسح  أضواء  أن  إال  الكبري  السيناميئ  تألقه  من  بالرغم 

نجحت يف اجتذاب الفنان صالح ذو الفقار للمشاركة ببطولة 

بداياته  أن  إىل  التنويه  ويجب  الجامهريية.  العروض  بعض 

وبالتحديد  الخاصة  الفرق  بعض  خالل  من  كانت  املرسحية 

فرق: “

للتتابع  طبقا  املرسحية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

التاريخي مع مراعاة إختالف الفرق املرسحية وطبيعة اإلنتاج 

كام ييل:

1 - فرق “مسارح الدولة”:

- “الحديث”: رصاصة يف القلب )1965(.

- “الجيب”: عازب وثالث عوانس )1972(.

2 - فرق “القطاع الخاص”:

- “تحية كاريوكا”: روبابيكيا )1967(

- “املرسح الساخر” )نجوى سامل(: صديقي اللص )1973(.

- “الريحاين”: جوازة مبليون جنيه )1974(. 

- “ثاليث أضواء املرسح”: فندق الثالث ورقات )1974(.

تكفي  واحدة  زوجة  عناين(:  )حسني  الكوميديا”  “نجوم   -

.)1979(

3 - املرسحيات املصورة: 

وباإلضافة للمرسحيات السابقة شارك الفنان صالح ذو الفقار 

للتصوير  خصيصا  انتجت  التي  املرسحيات  بعض  بطولة  يف 

املرسحيات  مشاركاته  قامئة  وتضم  التليفزيوين،  والعرض 

التالية: لعبة شهر العسل، راجل لكل بيت )1973(،  املصورة 

مصيدة لراجل متزوج )1978(، القضية رقم 1 )1979(، أدب 

مشرتكة  شقة  للسيدات،  مخلصة  نصيحة   ،)1980( الجواز 

التفرغ  لعدم  مطلوب   ،)1982( شهر  ملدة  محرتم   ،)1981(

األزواج  أيها  انتبهوا   ،)1985( جدا  شخصية  دعوة   ،)1984(

وذلك   ،)1990( الزلزال   ،)1988( املفقود  اليوم   ،)1986(

بينها عىل سبيل  ومن  األخرى  املرسحيات  بعض  إىل  باإلضافة 

املثال: منقذ العامل، الحلوة دي من حارة الفيل، معقول ؟ ال 

معقول، مرايت حنان. 

وجدير بالذكر أنه قد تعاون - من خالل مجموعة املرسحيات 

الذين  املخرجني  من  نخبة  مع   - بطولتها  يف  شارك  التي 

نور  يس،  كامل  األساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكرث  ميثلون 

الدمرداش، كامل حسني، سمري العصفوري، فايز حالوة، محمد 

اللطيف، محمد أبو داود،  الغني زيك، شاكر عبد  فاضل، عبد 

زغلول الصيفي، محمد شعالن، فهمي الخويل، شاكر خضري. 

شارك  ذكرها  السابق  املرسحيات  خالل  من  أنه  يذكر  كام 

املثال:  سبيل  عىل  بينهن  ومن  النجامت  من  نخبة  بالبطولة 

وصفي،  نعيمة  سامل،  نجوى  راتب،  عقيلة  كاريوكا،  تحية 

نبيلة  حسني،  رجاء  طاهر،  ليىل  الجمل،  ملك  نبيل،  زوزو 

البدراوي،  زيزي  بويس،  البابيل،  سهري  املرشدي،  سهري  عبيد، 

راشد،  عزيزة  فاخر،  هالة  حمدي،  مديحة  الجداوي،  رجاء 

ليىل فهمي، سناء يونس، مشرية إسامعيل، هناء ثروت، ناهد 

النجوم  البشبييش، وأيضا نخبة من كبار  جرب، نرسين، تغريد 

أبو  حالوة،  فايز  الدفراوي،  محمد  رضا،  محمد  بينهم:  ومن 

الغني،  عبد  سعيد  نجم،  محمد  سيف،  وحيد  عزت،  بكر 

الجندي،  املوجي، محمود  جورج سيدهم، أحمد بدير، نجاح 

التوين، حسن  محمود  راتب،  أحمد  وايف،  ممدوح  زيك،  أحمد 

حسني، محمود أبو زيد، عبد املحسن سليم، وحيد عزت، عبد 

الوهاب خليل، إبراهيم نرص. 

أمتعنا  الذي  الظل  خفيف  القدير  الفنان  هذا  الله  رحم 

من  أكرث  مدى  عىل  الفنية  القنوات  بجميع  املتنوعة  بأدواره 

خمسة وثالثني عاما، كان خاللها رمزا من رموز قوتنا الناعمة 

بالقيم  امللتزم  املرصي  للفنان  طيبة  وقدوة  مرشفا  ومثاال 

اختياراته  دقة  عىل  الحرص  كل  والحريص  السامية،  النبيلة 

مسريته  طوال   - مشاركته  عدم  له  نسجل  أن  ويكفي  الفنية. 

الفنية - إال بتلك األعامل القيمة رفيعة املستوى التي تتناول 

وتعالج القضايا اإلجتامعية املهمة. حقا أنه فنان قدير ميتلك 

ويكفي  جيدا،  التنويري  دوره  ويعي  بجدارة  الفنية  أدواته 

الرتاجيدية  األدوار  بعض  أداء  إجادة  يف  تفرده  له  نذكر  أن 

ويف  الكوميدية،  األدوار  أداء  يف  وتألقه  إجادته  درجة  بنفس 

التنويه إىل أن نجاحه املبكر جدا يف وضع  هذا الصدد يجب 

السينامئية -  الفنية - وبالتحديد من خالل مشاركاته  بصمته 

مبوهبته  وذاكرتنا  قلوبنا  يف  له  خاصة  مكانة  لحفر  أهله  قد 

الدائم  وحرصه  املتنوعة  وأدواره  املحببة  وتلقائيته  املؤكدة 

عىل تقاليد املهنة والتمثيل املرشف للفنان العريب. 

بخفة ظله  تمزي  فنان موهوب وقدوة حقيقية 
السامية المهنية والسلوكات  التقاليد  وحفاظه على 


