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رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

التليفزيون.. في 
المسرح أبناء 
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الثقافة.. وزير 

نصر وإبراهيم  الطوخى  محمود  تنعى 

للمونودراما  15 الساقية  مهرجان 
األلكرتونية  الساقية  منصة  على 

بالبصرة الجميلة  الفنون 
والعرائس« الدمى  لمسرح  اإللكرتوني  الدولي  »المهرجان  عن  تعلن    

بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  أعلنت 

البرصة بالعراق عن إطالق النسخة األوىل 

ملرسح  االٕلكرتوين  الدويل  املهرجان  من 

الكلية  طالب  ودعت  والعرائس  الدمى 

العملية،  وأقسامها  باملهرجان،  للمشاركة 

وجهت  وكام  الفنية  الجامعة  وفرق 

الفرق  مختلف  إىل  باملشاركة  الدعوة 

ودول  العريب  والوطن  بالعراق  الفنية 

مرسح  يف  املتخصصة  املختلفة  العامل 

)مرسح  عنوان  تحت  والعرائس  الدمى 

الدمى بنية تربوية واجتامعية يف مواجهة 

كورونا( 

 قال د. عضو لجنة املشاهدة للمهرجان: 

من  األوىل  للدورة  العليا  اللجنة  تدعو 

ملرسح  االٕلكرتوين  الدويل  املهرجان 

املرسحية  الفرق  جميع  والعرائس  الدمى 

كافة  والعاملية  والعربية  العراقية 

الدمى  مرسح  عروض  بإنتاج  املختصة 

عىل  عروضهم  إرسال  عرب  للمشاركة 

https://forms.gle/ التايل  الرابط 

PcjpKX11S5e6iAg27 » لفرتة أقصاها 

املهرجان يف » من  )2020/5/25( وينظم 

) /2020/6 2 ،1

كام أوضح د. عبداللطيف هاشم اللكعبي 

باملهرجان  املشاركة  وقواعد  رشوط  أن 

للعروض تتمثل يف : 

• أن تكون العروض باللغة الفصحى.

تزيد  وال  دقأيق،   5 عن  العروض  •التقل 

عن 15 دقيقة.

)اجتامعية،  العروض  أن تكون مواضيع   •

السياسة  عن  وبعيدة   ) تربوية  علمية، 

والطائيفية أو العنرصية

املتعلقة  املوضوعات  إنتاج  •يفضل 

العامل أجمع  الذي يعيشه  الحايل  بالظرف 

) الحجر، الحظر، الوقاية الصحية، التباعد 

االجتامعي...إلخ(.

عالية  بدقة  منتج  العرض  يكون  •أن 

ارسال  مع  ويذكر  الصوت  يف  وجودة 

العمل اسامء كادر املرسحية. 

كام رصح د. عبداللطيف هاشم اللكعبي: 

اختيار  طور  يف  املهرجان  إدارة  مازالت 

وهو   ،5 وعددهم  املشاهدة،  لجنة 

من  املشاهدة  لجنة  أعضاء  بني  من 

مرص  من  زيدان  وأحمد  العراق،  دولة 

لجنة  أعضاء  من  الباقيني  اختيار  وسيتم 

بعد  أسامؤهم  تثبت  و سوف  املشاهدة، 

أ.م.د   / أوضح  و  باللجنة،  موافقتهم  أخذ 

هو  الحمداين  الودود  عبد  الدين  سيف 

مدير ومٔوسس املهرجان .

همت مصطفى

بساقية  املرسحى  النشاط  مدير  رمزى  أحمد  أعلن 

الخامس  الساقية  التقديم ملهرجان  الصاوى عن رشوط 

عرش والتى تضمنت تصوير العرض بشكل جيد وتوافر 

ترت بداية ونهاية للعرض يذكر به كل الفريق هذا 

باإلضافة إىل إرسال موافقة الكاتب عىل العمل بتوقيعه 

الفتا إىل اهمية هذا األجراء حتى ال يصطدم املشاركني 

حالة  ىف  الجائزة  حجب  أو  التصعيد  عن  بإستبعادهم 

إعرتاض املؤلف 

 7 عن  العرض  مدة  التقل  أن  الرشوط  تضمنت  كام 

العرض  يكون  وأن  دقيقة   تزيد عن 15  وأن ال  دقائق 

إىل  رمزى  وأشار  للمهرجان  مخصص  واملرسل  املقدم 

الساقية  منصه  عىل  ورفعه  العرض  قبول  حالة  ىف  انه 

أن  كام  املنافسة  تبدأ  »اليوتيوب«  عىل  األلكرتونية 

املرحلة الثانية  سيتم التقييم من خالل لجنة متخصصة 

كام شدد رمزى عىل رضورة األلتزام بتعليامت الجهات 

الرقابية وىف حالة مخالفتها لن يقبل العمل موضحا أن 

سيتم غلق باب التقديم للمهرجان 21 مايو املقبل 

عىل  سيحصل  األول  باملركز  فالفائز  الجوائز  عن  وأما 

الثاىن  باملركز  الفائز  أما  جنيه   1500 وقدره  مبلغ 

الفائز  يحصل  بينام   1000 وقدره  مبلغ  فسيحصل عىل 

عىل املركز الثالث مبلغ وقدره 500 جنيه 

رنا رأفت

الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  نعت 

والكاتب  املخرج  والقطاعات  الهيئات  وجميع 

املوت  غيبه  الذى  الطوخى  محمود  الكبري  املرسحي 

إثر  عاما   75 يناهز  عمر  عن  مايو   12 الثالثاء  مساء 

أزمة صحية مفاجئة 

يف  ولد  الطوخي  محمود  الكاتب  ان  بالذكر  جدير 

قسم  اآلداب  ليسانس  ، حصل عىل   1945 مارس   13

 ،1965 عام  عني شمس  جامعة  من  االنجليزية  اللغة 

عمل بالسد العايل بأسوان عام 1964 وهناك شارك يف 

تأسيس فرقة أسوان املرسحية ، التحق باملعهد العايل 

واإلخراج  التمثيل  قسم   1968 عام  املرسحية  للفنون 

وسافر إىل سوريا عام 1969 وانضم إىل ورشة مرسح 

 ، عروضها  أول  يف  بالكتابة  وشارك  السورية  الشوك 

فرقة  من  مدعوا  لالسكندرية  حرض   1970 عام  وىف 

عرض  وإخراجه  تأليفه  من  وقدم  الجامعي  املرسح 

عام  لندن  إىل  سافر   ، بلدنا(  جروشح  عىل  )سربتو 

إدارة  1972 حيث امىض هناك 14 عام درس خاللها 

الفرق املرسحية واإلنتاج الفني بإكادميية ويربدوجالس 

بادي  العاملي  السيناريست  بورشة  التحق  ثم 

ومقدما  معدا  عمل  بعدها   ، عامني  ملدة  تشايفسيك 

بالبي يب يس كام عمل صحفيا  العريب  بالقسم  إذاعيا 

مبجلة الحوادث اللبنانية بعد هجرتها للندن ليصل إىل 

عام  القاهرة  اىل  عاد   ، التحرير  رئيس  مساعد  موقع 

الكتابة  ميارس  وبدأ  القومي  باملرسح  والتحق   1986

باملرسح والسينام والتليفزيون كمحرتف ومن مؤلفاته 

مرسحيات »غيبوبة«، »دستور ياأسيادنا«، أنا والبنت 

الدراما  ىف  مؤلفاته  ومن  بكرة  نواعم،  ، حظ  حبيبتى 

 ، بنات   X بنات  معارص،  زوج  حكايات  التليفزيونية 

رجل طموح وأيام الحب والشقاوة .

نرص  إبراهيم  القدير  الفنان  الدايم  عبد  نعت  كام 

نرص  ابراهيم  الفنان  والقطاعات  الهيئات  وجميع 

يناهز  عمر  عن  مايو   12 الثالثاء  املوت  غيبه  الذى 

البهجة ىف عامل  الراحل احد صناع  ان  74 عام وقالت 

مستقلة  مدرسة  التمثيل  ىف  اسلوبه  ويعد  الكوميديا 

ومميزة .

ولد  كوميدي،  ممثل  نرص  ابراهيم  الراحل  ان  يذكر 

عام 1946، حاز عىل  القاهرة يف  يف حي شربا مبدينة 

 ،1972 عام  يف  اآلداب  كلية  من  الليسانس  درجة 

نتيجة  وامليداليات  الجوائز  من  عدد  عىل  وحصل 

حياته  بدأ  بالجامعة.  التمثيل  فريق  يف  مشاركاته 

عدد  يف  مشواره  بعدها خالل  وعمل  النجوم،  بتقليد 

والسينام  املرسح  بني  املساعدة  األدوار  من  كبري 

خالل  من  كانت  الكربى  شهرته  لكن  والتليفزيون، 

شهر  تقدميه يف  اعتاد  الذي  الخفية(  )الكامريا  برنامج 

رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدوًيا.

أحمد زيدان

المسرح  أبرز كتاب  الطوخي  الدايم:  عبد 
ونصر مدرسة مستقلة ومتمزية
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يستطع  مل  الجائحة  أخطار  وبني  املنزيل  والحجر  الحظر  بني  ما   

منازلهم  يف  اإلجباري  االعتقال  رهن  االستسالم  الفنانني  من  كثري 

دون تفريغ الطاقات الفنية الكامنة بداخلهم. مام جعل الكثريين 

أون الين.  االنرتنت  الفنية عىل شبكة  الطاقات  بث  يعملون عىل 

من  أكرب  عددا  املرسحيني-  األخص  وعىل   - لهم  يضمن  الذي 

تشغيل  حالة  يف  املرسح  جمهور  من  متوقع  هو  عام  املشاهدين 

املسارح يف شهر رمضان الكريم. 

)محتاجني  بعنوان  الين  أون  دينية  ملحمة  أول  جاءت  هنا  ومن 

املرصيني  الفنانني  من  كبري  عدد  فيها  شارك  والتي  نبي(  يا  لك 

مبناسبة  تقدم  الكريم  الرسول  حب  يف  مناجاة  وهي  والعرب. 

عبد  الراحل  أشعار  من  شعرية  ملحمة  وهي  الفضيل.  الشهر 

للتمسك  دعوة  وتعترب  حسن.  طارق  وإخراج  حجازي  النارص 

بالقيم وبسنة النبي صىل الله عليه وسلم كام أنها دعوة للمحبة 

والسالم وحسن التعامل والتعايش بني األفراد،  جمعت بني الغناء 

الرقمية  التكنولوجيا  مع  ذلك   متزج  واإللقاء،  والتمثيل  واملديح 

التواصل  وسائل  خالل  من  االنرتنت  شبكة  عىل  االفرتايض  والعامل 

حقق  الذي  صداها  لها  جديدة  تجربة  أنها  شك  وال  االجتامعي. 

الشبكة  عرب  التواصل  وسائل  جمهور  بني  لألنظار  الفتا  نجاحا 

املغرب  من  امللحمة  هذه  يف  املشاركني  الفنانني  ومن  العنكبوتية. 

الفنانني  بني  املنسق  دور  لعب  الذي  اإلبراهيمي  رضوان  الفنانني 

بامتياز ومحمد الخطيب الباحث املرسحي واملنشدة نجاة غريب  

واملطرب  ميلود  يفيد  املخرج  والفنان  حداد  فاطمة  واملمثلة 

عىل  وحسني  العريب  املغرب  من  وجميعهم  العدنان  الصابونجي 

من  سلعوم  أبو  أحمد  الشامل  والفنان  العراقي  املخرج  هارف 

عبد  يارس  السعودية  ومن  عزوز  إكرام  التونيس  والفنان  القدس 

السالم والكويت سعيد محمد سعيد. 

فرح الوجود مبولدك يا يتيم 

والحكمة كانت عند رب كريم

ان انت ترتىب بأيادي الله 

فاليوم كان ليك يا نبي تكريم 

........

يف يوم ميالدك يا نبي...سجد الوجود لله

طهرتنا...قربتنا...من ربنا يف عاله

كان يوم ميالدك عيد و ميالد جديد للكون

جيت رحمة للعامل...من كل جنس و لون

تقديم  فكرة  جاءتني  لقد  امللحمة:  مخرج  حسن  طارق  يقول 

ملحمة “محتاجني لك يا نبي” من  الظروف الصعبة التي يعيشها 

هذا  استغالل  أحاول  فقلت  كورونا.  جائحة  ظل  يف  اآلن  العامل 

الكريم  رسولنا  فيه  نسترصخ  عمل  تقديم  يف  اإلجباري  الحبس 

ليشفع لنا عند الله سبحانه وتعاىل. ونتذكر معا كيف أننا جميعا 

حبيبنا  بسنة  والتمسك  الله  إىل  للعودة  اآلن  الحاجة  أمس  يف 

املحبة  إىل  تدعو  التي  وهي  إياها،  أورثنا  التي  وقيمه  املصطفى 

والتعامل  املعتقدات  كافة  واحرتام  اآلخر  ازدراء  وعدم  والسالم 

دين.  أو  لون  أو  لعرق  متييز  دون  الجميع  مع  والراقى  اإلنساين 

ولقد شارك معي كثري من مبدعي الوطن العريب. 

الرحيم  عبد  القدير  الفنان  قال  التجربة  هذه  يف  مشاركته  عن 

حسن: تجربة فريدة من نوعها تتناسب مع الظروف التي نعيشها 

حسن،   طارق  املخرج  من  ذكية  فكرة  وهي  كورونا  وباء  بسبب 

وتجاوب مشكور من كل املشاركني سواء من مرص أو من خارجها 

رشف  وهو  وسلم  عليه  الله  صىل  املصطفى  الحبيب  حول  ألنها 

لنا جميعا أن نتعاون ونشارك فيها.  وأنا أعتقد أنها ستحقق عىل 

من  الكثريين  ستشجع  تجربة  فهي  جيدا.  نجاحا  االنرتنت  شبكة 

والفنانني  حسن  الرحيم  عبد  القدير  الفنان  مرص  من  شارك  كام 

واملطرب  وامللحن  سليامن  وآية  الرشيف  وأحمد  السويفي  معتز 

حيث  األكرب  النصيب  بورسعيد  ملحافظة  وكان  حجازي،  أحمد 

عبد  محمد  الكبري  والشاعر  الدمرداش  صالح  فنانيها  من   شارك 

الغناء  يف  أما  اإللقاء،  يف  حامد  وشادي  منترص  ومحمد  القادر 

و  الزهار  العجمي ومحمد حافظ ومحمد  والتلحني فشارك أحمد 

من اإلسامعيلية شارك  امللحن واملطرب ماهر كامل ودولت حامد 

القناة  فنان  املونتاج  نادر مصطفى وعمل يف  الفنان  ومن دمياط 

الرابعة محمد طه القرييش.  

يقول مطلع امللحمة:

الحظر حاجز  يكسرون  فنانون 

اإلنرتنت عرب  تفاعلية  دينية  ملحمة  أول  نيب«  يا  لك  »محتاجني 

معتز السويفي

عبد الرحيم حسن 
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أحمد حجازي 

دولت حامد

طارق حسن

صالح الدمرداش

بنفس  مختلفة  درامية  موضوعات  تناول  عىل  واملبدعني  الفنانني 

ملوضوعات  السبيل  تفتح  أن  ميكن  و  الطريقة،  ونفس  الشكل 

سعيد  وأنا  الناس،  يعيشه  الذي  الواقع  تتناول  جديدة  وأفكار 

والوطن  مرص  من  الزمالء  وبوجود  التجربة  هذه  يف  باملشاركة 

العريب حيث يشارك كوكبة جميلة يف هذا الحدث يصعب تجمعها 

يف الحياة العادية .

املشاركة يف  نصيب من  أيضا  السويفي  معتز  القدير  للفنان  وكان 

اختياري  تم  أنه  الله  فضل  من  عنها:  يقول  حيث  امللحمة  هذه 

مائدة  حول  ديني  عمل  ىف  االفرتايض-   الفضاء  عرب   - للمشاركة 

تظهر  عظيمة  إبداعية  رسالة  الفن   : أضاف  الكريم.  رسولنا 

والخطأ  بالصواب  الكامل  االعرتاف  استطاعتنا  مدى  جميعا  لنا 

بها  نتأثر  وكيف  واجتامعيا  دينيا  املجتمعات  ثقافة  مدى  وتحدد 

العمل عرب  نشارك يف هذا  ونحن  املجتمع.  كثرية ىف  مشاكل  لحل 

االنرتنت لنثبت ألنفسنا أن الرسالة ال يستطيع أحد أن يؤثر عىل 

وصولها لآلخر.

بنا اآلالم واألحزان  الدمرداش: عندما تشتد  الفنان صالح   ويقول 

وكرثة  األوجاع  رحم  ومن  الكريم،    رسولنا  إىل  احتياجنا  يزداد 

الوباء وبشاعة الغالء وندرة الوفاء خرجت تلك امللحمة املحمدية 

اعتدت  التي  واألنشطة  الطقوس  تلك  إحياء  يف  مشاركتي  لعدم 

عيّل  عرض  حينام  نور  بادرة  األفق  يف  ظهر  ولكن  عام.  كل  عليها 

العطرة  النبوية  السرية  إلحياء  الرائعة  امللحمة  تلك  يف  املشاركة 

العمل  هذا  الله  جعل   . والتصوير  بالتسجيل  قمت  تردد  وبدون 

يف ميزان حسنات القامئني عليه ومن أعدوا له وجميع املشاركني. 

 ومن املغرب قال الفنان محمد الخطيب: يف طي كل محنة منحة، 

هذه  تأىب  االجتامعي،  والتباعد  الصحي  والحجر  الوباء  زمن  ويف 

املحنة إال أن تصبح منحة يقدمها لنا الفنان القدير األستاذ طارق 

حسن  مبعية الفنان األصيل األستاذ رضوان إبراهيمي. إنها تجربة 

فنية ناجحة بكل املقاييس، وقد  أتاحت لعدد من الفنانني األفذاذ 

الفضاء االفرتايض ألول مرة عىل املستوى  فرصة عمل مشرتك عرب 

الكوكبة  هذه  مع  املشاركة  رشف  يل  وحصل  واإلسالمي،  العريب 

واإلسالمي  العريب  الوطن  أضم  بأين  اشعر  جعلتني  التي  الرائعة 

“محتاجني  فملحمة  وتقدير.  محبة  بكل  مغربه  إىل  مرشقه  من 

بني  والتعامل  التعاون  من  جديدة  مرحلة  سطرت  نبي”  يا  لك 

الصحي وتبعاته  الحجر  الذين تحدوا معاناة  العريب،  الوطن  فناين 

ليقدموا عمال مميزا. ال يسعني سوى شكر النعم التي منحنا إياها 

الله سبحانه ومنها أنني كنت ضمن هذا العقد الرفيع من املمثلني 

محمد  املهداة  الرحمة  مع  العهد  جددوا  الذين  الكبار  واملبدعني 

صىل الله عليه وسلم بإنجاز ملحمة محتاجني لك يا نبي.

الكربى  العراقي حسني عيل هارف عن سعادته  الفنان  كام أعرب 

املرشوع  هذا   : وأضاف  املحمدية(  )امللحمة  من  جزءا  يكون  بأن 

الفنانني  أصوات  فيه  تجلت  والذي  والنبيل  الصادق  الروحاين 

حبها  عظيم  عن  لتكشف  والعربات  والنربات  املشاعر  بأصدق 

األخالق  مكارم  علمنا  الذي  قدوتنا  الرحمة  نبي  إىل  وحاجتها 

و  ومحبة.  بكرامة  والعيش  للحياة  ومضاًء  رحباً  طريًقا  لنا  ورسم 

ما أحوجنا إليه و إىل العودة إىل طريقه. والسري عىل خطاه. شكرا 

ملن بادر و ملن أسهم و رشف يل و للجميع أن نطلق هذا املرشوع 

يف هذه الظروف الصعبة التي متثل امتحانا للبرشية جمعاء.

وامللحن أحمد حجازي عن سعادته  املطرب  أكد  أيضا  ومن مرص 

خصوصا  نوعها،  من  وجديدة  فريدة  تجربة  يف  املشاركة  بهذه 

أنها عربت  عن رؤية جيدة من املخرج حيث  متكن من تجميع 

االنرتنت،   شبكة  خالل  من  بعد  عن  الفنانني  من  العدد  هذا  كل 

واملديح.  والغناء  واإللقاء  التمثيل  بني  تجمع  فنية  تعددية  يف  

فنانني  عدة  من  تكرارها  وأمتنى  الله.  بإذن  النجاح  لها  وأتوقع 

عن  الفنانني  بني  واإلبداع  التواصل  يحدث  يك  أسلوب  من  وبأكرث 

بعد من خالل تكنولوجيا العرص الحديث التي البد من استغاللها 

عليه  الكريم  نبينا  ومعية  خدمة  يف  جميعا  ونحن  ومواكبتها. 

الصالة والسالم.

ومن أجواء امللحمة:

إحنا مش بنحامي عنك يا حبيب 

 احنا مش بنوصف النور للغريب

إحنا بنشم يف ورودك 

دا الكالم حلو يف وجودك

نحمى مني؟ دانت املاليكة

يا نبي بحالهم جنودك

و اإلله فوق يف السام و ع األرض داميا برياعيك

و احنا مش بنحامي عنك يا نبي

اد ما بنتحامي فيك

أحمد محمد الرشيف

الرائعة لشاعر كبري رحل عن دنيانا وىف جعبة إبداعه الكثري، أمتنى 

أن  تكون  شفيعا له اىل الجنة بإذن الله،  هذه التجربة الفريدة 

التي تفتق عنها ذهن املخرج املبدع طارق حسن هي مع نفحات 

شهر رمضان املعظم،  نقدمها عرب صورة مرئية عىل النت  إلتاحة 

قد  و  اإلسالمي،   والعامل  العريب  الوطن  أرجاء  كل  يف  مشاهدتها 

الفنان  ومنهم  أصدقائه  من  الكثريين  عىل  الفكرة  املخرج   طرح 

تم  بينهام  متميز  وبتنسيق  اإلبراهيمي  رضوان  املغريب  واملخرج 

والقت  العريب  والوطن  مرص  فناين  من  مجموعة  مع  التواصل 

منى  طلب  أن  وقت  وقلت  كبريا،   وحامسا  وإعجابا  استحسانا 

بكلمة  ولو  أشارك  أن  يل  كبرب  لرشف  إنه  املشاركة:  حسن  طارق 

بجهد مشكور من  الجميع  وانطلق  الله،   واحدة محبة ىف رسول 

حاجة  ىف  نحن  كم  مفادها:   للدنيا  رسالة  لريسلوا  العمل  صناع 

أن يكشف هذه  املوىل عز وجل  عند  نبي  يا  لنا  تشفع  أن  ماسة 

الغمة ويرفع عنا البالء والوباء.  

يف  املشاركة  زمن  منذ  اعتدت  حامد:  دولت  الفنانة  وقالت 

الشهر  هذا  يف  تذاع  التي  اإلذاعية  واألعامل  الرمضانية  األمسيات 

كورونا  جائحة  وانتشار  الحالية  الظروف  مع  ولكن   . الفضيل 

وتوقف جميع األنشطة الفنية والثقافية اجتاحني يشء من الحزن 
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06 ]متابعات
الطفل لثقافة  القومي  بالمركز  الخاصة  »اليوتيوب«  قناة  على 

تفاعلية  وبرامج  ومسرحية  فنية  »عروض 
وتوعوية« وثقافية 

العام  واألمني  الدايم،  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  رعاية  تحت 

للمجلس األعىل للثقافة د. هشام عزمي، وضمن مبادرة “خليك يف 

البيت الثقافة بني أيديك” التي أطلقتها وزيرة الثقافة، يقدم املركز 

ناصف،  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة  القومي 

برنامجا شهريا واضحا وثابتا يقدم يوميا من 4 إىل 6 فقرات يف متام 

يوما،  يوميا عىل مدار 30  والنصف  الخامسة  الثالثة وحتى  الساعة 

فرتة  أثناء  يقدمه  الذي  املركز  لنشاط  استكامال  الربنامج  هذا  ويعد 

التفاعلية  برامجه  بث  حيث  مارس،  شهر  منذ  بدأها  التي  الحظر 

والتوعوية والفنية والثقافية عىل قناته بالـ»يوتيوب« وعىل صفحته 

الرسمية وعىل موقعه الخاص وعىل صفحة إصدارته.

قال رئيس املركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد عبد الحافظ 

ناصف، عن برنامج شهر رمضان املبارك: هناك برنامج ثابث يتكرر 

أسبوعيا ويتضمن مجموعة حلقات بعضها يبث مرة أسبوعيا وآخر 

املرسح،  وعروض  األداء  فنون  يخص  وفيام  أسبوعيا.  مرتني  يبث 

يقدم املركز برنامج »األراجوز يعظ« للفنان نارص عبد التواب، وهي 

سيد  والشاعر  زيدان  أحمد  الشاعر  مع  بالتعاون  حلقات  مجموعة 

الحلقات  من  بكتابة عدد  قاموا  الذين  زنايت  والشاعر محمد  لطفي 

عطية«  أبله  »حكايات  تقديم  الربنامج  يتضمن  أيضا  لألراجوز، 

تقدمه إميان صربي وميرسة خريي، وهناك حلقات خاصة بالفوزاير 

إميان صربي وميرسة خريي،  أيضا  تقدمه  املسحرايت”  “فوازير  وهي 

باإلضافة إىل فوازير »لولو ومورا« تقدمه كل من والء محمد ومروة 

“أهال رمضان”  أوبريت  املركز خالل شهر رمضان  يقدم  أحمد. كام 

“أنا  برنامج  إىل  باإلضافة  العناين،  سلوى  لألستاذة  العرب”  “علامء 

تقدمه  الهمة”  ذوي  و”عباقرة  حسني،  عيل  لألستاذ  الهمم”  وذوي 

منال منيب وإنجي عادل. 

يقرب  ما  إىل  الوصول  هدفنا  املركز:  رئيس  قال  الخطة  وعن هدف 

من مائة ألف طفل واالستمرار يف العمل عىل املنصات اإللكرتونية 

للقناة  تفاعيل  مدى  تحقيق  إىل  باإلضافة  املبارك،  رمضان  بعد شهر 

وزيادة عدد املتابعني لقناة املركز وهي خطوات من شأنها أن تدر 

ربحا يف املستقبل.

عام  الطفل يف  لثقافة  القومي  املركز  قناة  إنشاء  كان  قائال:  وأضاف 

فقط،  مشاهدة   5000 القناة  حققت  سنوات  الـ6  وطوال   2014

 30 يعادل  مبا  ذلك  أضعاف  حققنا  املاضيني  الشهرين  خالل  ولكننا 

ضعفا يف نسبة املشاهدين واملشرتكني، وهي خطوة مهمة. 

 9 قدمت  “مرسحنا”:  لجريدة  التواب  عبد  نارص  الفنان  قال  بينام 

املركز  قناة  عىل  يعظ”  “األراجوز  من  منفصلة  متصلة  حلقات 

الحافظ  عبد  محمد  الكبري  الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة  القومي 

فكتب  ناصف،  محمد  الكاتب  عند  الحلقات  بداية  وكانت  ناصف، 

الشاعر  معنا  تعاون  وبعدها  واملوالت”  “األراجوز  بعنوان  حلقات 

بكتابة  زنايت  محمد  والشاعر  لطفي  سيد  والشاعر  زيدان  أحمد 

الحلقات هو  الهدف من تقديم  الحلقات لألراجوز، وكان  عدد من 

التي  األزمة  مع  التعامل  كيفية  أيضا، عىل  والكبار  األطفال  توعوية 

مير بها املجتمع من وباء وبالء وكيفية استثامر الوقت وتنظيمه.

رنا رأفت

الجندي،  فتحي  أشعار  من  أسبوعيا  مرة  يقدم  دقائق   10 ومدته 

رسوم وتحريك جالل الدين جامل، موسيقى وائل عوض، كام تقدم 

الدكتور جلجول” رسوم وتحريك جالل  املتحركة “حكايات  الرسوم 

الدين جامل.

فنية  فقرة  القومي  املركز  يقدم  نوعها  من  األوىل  هي  سابقة  ويف 

الفقرة  هذه  خالل  ومن  الحجر”،  يف  األرس  “إبداعات  عنوان  تحت 

تقدم ثالثة عروض مرسحية تأليف د. شوق النكالوي، واملرسحيات 

من  مجموعة  تعرض  كام  املائية،  واألحياء  األكرب  اإلسكندر  عن 

“إبداعات  بعنوان  األطفال  يقدمها  التي  التفاعلية  الفيديوهات 

يف  كام  ولقاءات  تسجيالت  يف  بأنفسهم  األطفال  ويقدمها  الصغار” 

الرسوم املتحركة. هذا باإلضافة إىل مجموعة من الفيديوهات التي 

رياض  كليات  من  شباب  وهم  الشباب”  “إبداعات  عنوان  تحمل 

األطفال يقدمون خدمات مستقبلية ويدعمهم املركز القومي لثقافة 

الطفل.

الفن  ومنها  أخرى  فنونا  لتشمل  القومي  املركز  خطة  امتدت 

الفنان  “معرض  بعنوان  برنامج  املركز  قناة  تقدم  حيث  التشكييل، 

الصغري” وهو يعرض لوحات لفنان صغري يتحول من مجرد معرض 

إىل فيديو يصاحبه تعليق فنان تشكييل.

باإلضافة إىل فقرة أخرى بعنوان “مرص يف عيون أطفال العامل” وهي 

اللوحات  من  ملجموعة  عرضا  وتتضمن  عاما   30 عمرها  مسابقة 

قناة  تقدم عىل  أيضا  العامل،  وفنانات عىل مستوى  لفنانني  املختلفة 

وبرنامج  الشهداء”  “موكب  منها  وإرشادية  نصحية  برامج  املراكز 
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07 ]متابعات [

القومي المسرح 
 للمرسح القومي  تاريخ طويل مرتبط بفن املرسح ورواده , حيث كان 

بركة   “ عليها  يطلق  كان  كام  او  األمر  بداية  ىف  األزبكية  حديقة  مكان 

قرصه  أنشأ  والذى  اململويك،  اليوسفي  أزبك  األمري  اىل  نسبة  األزبكية” 

ىف  الفاخرة،    قصورهم  بناء  ىف  األمراء  من  العديد  وتبعه  ضفافها  عىل 

عام 1870 أمر الخديوي إسامعيل حاكم مرص بتحويل بركة األزبكية إىل 

نفس  استورد  أنه  حتى  بباريس  لوكسمبورج  حديقة  غرار  عىل  حديقة 

، وعىل مقربة من  الباريسية،  بالحديقة  أنواع وأعداد األشجار املوجودة 

حديقة األزبكية أنشأ اسامعيل املرسح الكوميدي “مبنى املطافئ حالياً” 

السويس  قناة  وأعدها الستقبال ضيوف  عام 1869  امللكية  األوبرا  ودار 

كام أنشأ ىف الحديقة مرسحا صغرياً.

و ىف الفرتة من” 1919-1870 “والذى شغله مرسح يعقوب صنوع، وكان 

األرستقراطية   الطبقة  مرسح  ويواجه  ليقابل  وطني،  مرسح  أول  مبثابة 

مرص  عىل  تفد  التي  األوروبية  الفرق  مقصد  املرسح  هذا  كان  كام 

للفانوس  عرض  به  تم  كام  مرص،  ىف  املقيمني  لألجانب  عروضها  لتقدم 

ومر  والسحرية  املرسحية  العروض  من  والعديد   1881 عام  السحري 

عامد  مسارح  ىف  وانترشت  الهزىل  املرسح  من  فرتة  املرصي  املرسح  عىل 

من  واسعة  رقعة  واحتالله  التيار  هذا  يسود  أن  إىل  أدت  والتي  الدين، 

والغنايئ. جانب آخر  الجاد  مجال املرسح مبرص حتى طغى عىل املرسح 

التمثيل  ترقية  رشكة  أسست   1917 عام  وىف  باملرسح  العرض  صالة  من 

العريب “جوق عبد الله عكاشة وأخوته ورشكاهم” وذلك باتفاق كل من 

الله عكاشة وأسسوا  الخالق باشا مدكور وطلعت حرب وزىك وعبد  عبد 

الرشكة املساهمة لتقوم باإلنفاق عىل فرقة عكاشة ومتويلها وتحميها من 

التيار الهزىل فقامت الرشكة بتأجري مرسح األزبكية ملدة 50 عاماً بإيجار 

سنوي وقدره 12 جنيها مبوجب عقد يسمح للفرقة بتجديد بناء املرسح 

وتم طرح أسهم الرشكة لالكتتاب حتى وصل رأس املال إىل 8000 جنيه 

لتغطى تكلفة البناء الجديد.

األزبكية  تياترو  موقع  نفس  ىف   1920 عام  األزبكية  حديقة  تياترو  شيد 

بتصميم  قام  و   1920 عام  للجمهور  رسميا  افتتاحه  تم  وقد  القديم 

املرسح وتنفيذه املهندس فريوتىش اإليطايل الجنسية، والذى كان يشغل 

منصب مدير عام املباين السلطانية ىف ذلك الوقت وقد صمم املرسح من 

الداخل عىل التصميم املعامري الذى كان سائدا ىف ذلك العرص من ناحية 

مرسح  لتصميم  تصغرياً  وكان  فرس  حدوة  هيئة  عىل  البيضاوية  الصالة 

حكايات للمسارح 
..وأسرار

في  تتلخص  اليت  المسرحي,  اإلنتاج  عملية  أركان  من  المسرحي  العرض  دور  تعد 
من  وتطويره  بالمسرح  االهتمام  ويعترب  والمكان.  والنص  والمتلقي  المؤدي 

عمليات  تواصلت  لذا  الفين.  العمل  بمستوى  لالرتقاء  المسرحي  العمل  أولويات 
أفضل  مسرح  نحو  سعيا  العرض,  لدور  واإلصالح  والتجديد  والتحديث  التطوير 
نجاح  في  مهما  عامال  تعترب  العرض  دار  أن  حيث  أكرب..  جمهور  جذب  ونحو 

ومجهزة  ممتازة  العرض  دار  حالة  تكون  أن  فالبد  المسرحي,  العرض  فشل  أو 
العرض   دار  ويمثل  جيد.  عمل  تقديم  من  المبدعون  يتمكن  كي  التقنيات  بأحدث 

أن  فالبد  المسرحي  العرض  واجهة  أنه  أي  الفين,  المنتج  تعرض  اليت  الواجهة 
ويليق  محرتم  مكان  في  الجمهور  استقبال  لحسن  مستعدا  العرض  دار  يكون 

للمتلقي  والحماية  الراحة  وسائل  كل  به  ويتوفر  المسرحي  والعرض  بالفنان 
عناصر  من  ذلك  ألن  الجمهور  أمام  جدا  مهم  العرض  دار  فمظهر  وللفنان. 

العرض  دار  ولموقع  واإلعالم.  الصحافة  من  لكل  االستقبال  وتجهزي  للرواد  الجذب 
 ، األخرى  نجاحه  عناصر  تكتمل  أن  شريطة  مسرحي  عرض  أي  نجاح  في  أهمية 
والجمهور  الفنان  راحة  في  المساهمة  الوسائل  أهم  من  العرض  دار  فموقع 

أو  البلد  وسط  من  قريبة  أو  مزدحمة  أو  هادئة  منطقة  في  المسرح  تواجد  مثل 
وجود  أو  المسرح  بجوار  للسيارات  وقوف  أماكن  توفري  األهم  ومن  عنها,  بعيدة 

وكذلك  الجماهريي.  لإلقبال  أهمية  له   barking فتواجد  مخصص  أو  عام  جراج 

وعدم  العرض  نجاح  تساعد  العوامل  تلك  كل  المكان  ونظافة  االستقبال  طبيعة 
شخصية  فإن  ذلك  لكل  إضافة  الجماهري.  لعزوف  بالضرورة  تؤدي  بها  االهتمام 

نوعا  األداء  مستوى  يختلف  وبالتالي  آلخر  مدير  من  تختلف  العرض  دار   مدير 
الجماهريي  اإلقبال  حيث  من  المسرحي  العرض  نجاح  في  أثر  له  يكون  مما  وكما 
ظروف  في  جيدة  فنية  بحالة  وخروجه  العرض  تنفيذ  حسن  حيث  من  وايضا  عليه 
والعاملني  العرض  دار  مدير  جانب  من  والتقين  اإلداري  التعاون  ناحية  من  ميسرة 

والتقنية. الفنية  الدار  وتجهزيات  إمكانيات  ومدى  معه 
عروضه  بكل  المسرح  تاريخ  على  شاهدا  ليبقى  وأسرار,  حكايات  له  مسرح  وكل 

ومخرجني  تألقوا   نجوم  من  فكم  وفنيني,  وممثلني  مخرجني  ومبدعيه  ومسرحياته 
عملية  هو  والفن  شيئا,  إبداعاتهم  وعن  عنهم  الالحقة  األجيال  تعرف  ال  أبدعوا 

العرض  دور  أهم  من  بعض  على  الضوء  نسلط  أن  رأينا  هنا  من  تراكمية,  إبداعية 
حىت  نماذج  كمجرد  حاليا,  والفاعلة  القائمة  بالمسارح  انتقاء  بداية  بمصر  المسرحي 
وإمكانياتها  وتاريخها  نشأتها  حيث  من  وذلك  آخر,  مجال  في  الباقني   استكمال 

بها.  تألقوا  الذين  المبدعني  وأهم  وجدت,  إن  التقنية  ومشاكلها  ومتطلباتها 
قائمة  أذكر  سوف  األخرية  الحلقة  نهاية  وفي  حلقات  عدة  على  ذلك  وسيكون 

بها. االستعانة  تمت  اليت  والمراجع  المصادر 
أحمد محمد الرشيف
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غرار  عىل  املسارح  من  العديد  تصميم  تم  وقد  املرصية،  امللكية  األوبرا 

 1922 عام  باإلسكندرية  عىل  محمد  وسينام  مرسح  مثل  املرسح  هذا 

“مرسح سيد درويش” ومرسح طنطا ومرسح ريتس عام 1923 ومرسح 

املوسيقى  معهد  ومرسح   1926 عام  الريحاين  ومرسح   1925 دمنهور 

العربية عام 1928 ويرجع فضل اختيار الطراز العريب للتصميم املعامري 

للمبنى إىل طلعت حرب والذى أنشأ ىف نفس العام بنك مرص عىل نفس 

الطراز والزخرفة املعامرية العربية.

املرجو منها ىف دعم املرسح  للمستوى   - - وقتها  و مل ترق فرقة عكاشة 

الفنية  املهارة  عكاشة  زىك  يقدم  فلم  عالية  مادية  خسائر  فلقت  الجاد 

املرجوة، وذلك أدى لرتاجع اإلقبال عىل عروض املرسح والذى تم تأجريه 

ىف معظم األوقات للفرق األجنبية لتقديم عروضها. ىف عام 1934 وعىل 

للتمثيل  مرص  رشكة  استأجرت  الحضور  وقلة  املرسح  حالة  تدهور  أثر 

رشكة  لتصفية  وسعت  به  السينامئية  عروضها  لتقدم  املرسح  والسينام 

وتم  جنيهاً  مقابل 35000  لها ىف  االمتياز  ونقلت حقوق  العريب  التمثيل 

باملعدات  تجهيزها  وتم  صيفية  سينام  لتكون  األمامية  الحديقة  إعداد 

القومية  الفرقة  املعارف  وزارة  أسست   1935 عام  وىف  لذلك  الحديثة 

سنة  الفرقة  اسم  عىل  املرسح  سمى  وقد  مطران  خليل  الشاعر  برئاسة 

.1958

ومنذ عام ١٩٥٦، تم تقديم أعامل أولئك الكتاب الشباب، ومنهم نعامن 

وميخائيل  وهبة  الدين  وسعد  إدريس  ويوسف  فرج  وألفريد  عاشور 

عبدالرحمن  فارسها  كان  شعرية،  مرسحية  صحوة  وانطلقت  رومان 

جاءت  أثرهام  وعىل  رسور،  ونجيب  عبدالصبور  صالح  وتبعه  الرشقاوي 

أعامل فوزى فهمى، وسمري رسحان، ويرسى 

الكتاب  من  كوكبة  بفضل  مسبوق  غري  رواجا  املرسح  فيه  شهد  وقت 

املرسحيني واملبدعني الذين دشنوا مرحلة جادة وجديدة يف تاريخ املرسح 

عبد  املخرجني  ومن  الثوري،  والحلم  الخمسينات  زخم  أبدعها  املرصي 

وتألق  مطاوع،  وكرم   ، األلفي  ونبيل   ، أردش  وسعد   ، الزرقاين  الرحيم 

العريب  املرسح  سيدة  مقدمتهم  ويف  خشبته  عىل  املرسح  متثيل  عاملقة 

نور  وشفيق   ، غيث  ، وحمدي  غيث  الله  وعبد   ، أيوب  الفنانة سميحة 

حديثا  القومي  خشبة  اعتىل  كام    , وغريهم.   ، أحمد  وحمدي   ، الدين 

العالييل,  النجوم يف مرص منهم نور الرشيف وحسني فهمي وعزت  كبار 

الحريري  وعمر  توفيق  ورشوان  الحلفاوي,  نبيل  الجندي,  ومحمود 

وغريهم.  

 شهدت عروض املرسح القومي إقباال جامهرييا عرب مشاركة فنانني كباراً 

الحائر(,  السلطان  التي يربز منها مرسحية ) مجنون ليىل(, )  يف عروضه 

)الزير سامل  لري«,  »امللك  ، ومرسحية  بكوات«  يا  البندقية(, »أهال  )تاجر 

ومؤخرا  التالت(,  يف  اليل  )الناس  )الست هدى(,  مطوة(,  أبو  )عطوة   ,)

قدم عرض  وأخريا  ملا متوت(.  )اضحك  )املحاكمة(,  ليلة(,  ألف  )ليلة من 

توقف  الذي  رجب,  أحمد  وإخراج  مهران  سامح  تأليف  من  )املعجنة( 

أهل  )يعيش  ثم  للمخرج,  ومساعد  ممثل  بني  الخالفات  بسبب  فجأة 

آخر عرض قدم  أما  نجايت,  بغدادي وإخراج عاصم  تأليف محمد  بلدي( 

والذي حقق  )املتفائل(  التوقف النتشار جائحة كورونا فكان عرض  قبل 

نجاحا جامهرييا كبريا وهو من بطولة سامح حسني وإخراج إسالم إمام.  

وقد توقف العمل بسبب الجائحة أثناء الربوفات النهائية وقبل االفتتاح 

بأيام قالئل لعرض مرسحية )هوالكو( والتي طالت أربعة سنوات, وهي 

من تأليف الشاعر فاروق جويدة وإخراج جالل الرشقاوي.

وقد مر عىل مبنى املرسح القومي عدد من مراحل التطوير بدأت ىف عام 

خشبة  تعديل  تم  وفيها  تشغله  أن  القومية  الفرقة  قررت  عندما   1940

املرسح وتغيري األثاث بالصالة بالكامل وفرش األرضية بالسجاد وإصالح 

املداخل وبعدها هناك نقطتان هامتان ىف مسار حياته املعامرية، األوىل 

إنشاء  بعد  متت  والتي   1960 سنة  ىف  عليه  متت  التي  التجديدات  هي 

مبنى  ىف  جوهرية  تعديالت  وشملتها   1959 للعرائس  القاهرة  مرسح 

والتي شملت  للمرسح  تجديدات  1983 متت  عام  ىف  والثانية   ، املرسح 

تجديدات ىف شكل املرسح خارجيا وتعديالت داخلية ىف املسقط األفقي 

ويف البنية العامة للمرسح وأعيد افتتاحه يف ٢ يناير١٩٨٦.

إدارة  اللطيف  عبد  رشيف  تويل  أثناء   2008 عام  سبتمرب   27 يوم  وىف 

هائل  لحريق  العرض  وصالة  املرسح  خشبة  تعرضت  القومي,  املرسح 

مخلفات  رفع  وبعد  املرسح  مبنى  عنارص  بجميع  بالغة  أرضارا  الحق 

متكامل  وتطوير  ترميم  مرشوع  إجراء  الثقافة  وزارة  قررت  الحريق 

وبتجهيزات  الفنية  الحياة  ىف  دورة  ألداء  وبقوة  ليعود  القومي  للمرسح 

وامكانات القرن الحادي والعرشين وكان أكرب رضر للحريق عىل املرسح 

للحريق  تعرضه  بعد  باملبنى،  اإلنشائية  العنارص  البالغ عىل جميع  تأثريه 

وىف بداية تأسيسها اتخذت الفرقة من مرسح دار األوبرا مكانا لعروضها 

وذلك حتى 1941 والتي تم االتفاق فيه مع رشكة مرص للتمثيل والسينام 

بعد  وذلك  األزبكية  حديقة  مرسح  عىل  عروضها  الفرقة  تقدم  أن  عىل 

ضمها لوزارة املعارف والتى كانت تتبعها رشكة مرص للتمثيل والسينام ىف 

القومية أسس املرسح  الفرقة  بداية عهدها وضعت  الوقت. ومنذ  نفس 

الجاد الهادف والذى تعاقب عىل قيادتها العديد من عاملقة فن املرسح 

ىف مرص والذين قدموا لنا ليس فقط مرسحيات عاملية بل مالحم مرصية 

ال تقل عن مثيلتها األوروبية حبكة أو مضمون هادف بناء. تحوَّل اسمه 

»الفرقة  هام  مرسحيتان  فرقتان  به  وتأسست  القومي«،  »املرسح  إىل 

القومية املرصية«، و»فرقة املرسح املرصي الحديث«.. 

فرص  أتيحت  كام  األلفي  ونبيل  غيث  حمدي  انضم  الخمسينيات  ويف 

عبدالرحيم  مثل  املعهد  خريجي  من  لجيل  مرسحية  أعامل  إخراج 

للتمثيل  الفرقتني »املرصية  الدمرداش وىف ١٩٥٣ تم دمج  الزرقاين، ونور 

الحديث« يف فرقة واحدة متت تسميتها »الفرقة  واملوسيقى« و»املرسح 

أكتوبر  حتى  وهبي  يوسف  للفنان  إدارتها  وأسندت  الحديثة«،  املرصية 

للنهوض  طموح  خطة  فوضع  حمروش  أحمد  الفرقة  وتوىل   ١٩٥٦ عام 

بالفرقة واهتم بشباب املـؤلفني وعرفت الفرقة آنذاك باسم فرقة املرسح 

القومي.
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 104 حواىل  ترميمه  تكلفة  وبلغت  سنوات،   6 ترميمه  أعامل  استغرقت 

ماليني جنيه. 

إعادة  حفل  يف  وشارك  املرسح  افتتاح  إعادة  تم   2014 ديسمرب  ويف   

عصفور  جابر  الثقافة  ووزير  محلب  إبراهيم  الوزراء  رئيس  االفتتاح، 

خالل  الوزراء  رئيس  وكرم  أحمد.  فتوح  للمرسح  الفني  البيت  ورئيس 

وحسن  الغفور  عبد  أرشف  منهم  واملمثالت  املمثلني  من  عددا  الحفل 

املرشدي  وسهري  أيوب  وسميحة  توفيق  ورشوان  فهمي  وحسني  يوسف 

ومحمد  عبدالحميد  وفردوس  العالييل  وعزت  زهرة  أبو  الرحمن  وعبد 

الفخراين  ويحيى  الرشيف  ونور  الحلفاوي  ونبيل  ياسني  ومحمود  وفيق 

لإلداري  كان  الفنانني  كل  وبني  العصفوري.  سمري  للمخرج  إضافة 

كلن  ملا  القومي  باملرسح  اسمه  ارتباط  يف  كبريا  نصيبا  السيد  فؤاد  الفذ 

له  شهد  واإلدارة  املالية  للشئون  كمدير  عمله  يف  فائقة  مهارة  من  لديه 

طوال  العمل  يف  وتفانيه  وأفكاره  جهوده  عىل  املرسح  باعتامد  الجميع 

قبل وحيد  من  القومي  املرسح  دار عرض  إدارة  توىل  وقد  مدة خدمته. 

دار  إدارة  ويتوىل  حجاج  وجامل  شوقي  ومحمد  شاكر  وحامد  الشناوي 

العرض حاليا مصطفى عبد الحميد.

كبار  من  عدد  تاريخه  مدار  القومي عىل  املرسح  عموم  إدارة  توىل  وقد 

الفنانني قدميا وحديثا منهم عىل سبيل املثال الشاعر خليل مطران, جورج 

أبيض, يوسف وهبي, أحمد عبد الحليم, سميحة أيوب, محمود ياسني,  

محمود الحديني, توفيق عبد الحميد, خالد الذهبي, ويوسف إسامعيل 

وإيهاب فهمي وغريهم.

الطليعة  مسرح 

القاهرة,  بوسط  العتبة،  مبيدان  متميز  مبوقع  الطليعة  مرسح  يقع 

للعروض  للعرض أحدهام قاعة “زيك طليامت”  ويتضمن املرسح قاعتني 

وكان  التجريبية،  للعروض  الصبور”  عبد  “صالح  قاعة  والثانية  الكبرية، 

بعروضها يف عدة أماكن, حتى استقرت يف حديقة األزبكية باملقر الحايل 

منذ عام 1973, أثناء تويل املخرج أحمد زيك إدارة الفرقة, وقد تم عمل 

مستواه  إىل  وصل  حتى  مرات  عدة  املرسح  يف  وإصالحات  تجديدات 

من  املرسح  أغلق  التي   2018 عام  التجديدات  تلك  آخر  وكان  الحايل. 

أجلها وأعيد افتتاحه يف أوائل عام 2019 بتقديم عرض يف االنتظار بقاعة 

صالح عبد الصبور وهو من تأليف سعيد حجاج وإخراج حامدة شوشة, 

أما قاعة زيك طليامت فقدم عليها يف نفس التوقيت عرض شباك مكسور 

من بطولة أحمد مختار وتأليف رشا عبد املنعم, وإخراج شادي الدايل.

قدم عىل خشبة الطليعة العديد من األعامل املتميزة منذ إنشائه , منها 

عىل سبيل املثال: جبل املغامطيس إخراج فهمي الخويل عام1974, دون 

كيشوت إخراج سناء شافع عام 1975, مولد امللك معروف إخراج سمري 

العصفوري عام 1975, ليايل شهر زاد إخراج محمود األلفي عام 1977, 

زيك  أحمد  إخراج  املخططني   ,1980 عام  حلمي  محسن  إخراج  زار  دقة 

 ,1984 عام  أردش  سعد  إخراج  بعده  واليل  بكرة  علينا  فوت   ,1983

العسل عسل والبصل بصل إخراج سمري  العصفوري عام1986, الصعود 

للقلعة إخراج نارص عبد املنعم عام 1994, منوعات شعبية إخراج سعيد 

سليامن عام 1998, مخدة الكحل إخراج انتصار عبد الفتاح عام 2001, 

إخراج  روماين  حامم   ,2007 عام  مصطفى  أكرم  إخراج  األخري  العشاء 

أن  يوم   ,2017 عام  عنرت  مناضل  إخراج  الجلسة    ,2010 جمعة  هشام 

الرائعة  األعامل  مئات  وغريها   ,2017 عام  كرم  تامر  إخراج  الغناء  قتلوا 

ال يسع املجال لذكرها كلها هنا. أما آخر عرض قدم بالطليعة قبل قرار 

 2020 الكحل  مخدة  صبايا  عرض  فكان  كورونا  جائحة  النتشار  الحظر 

بقاعة صالح عبد الصبور وهو للمخرج انتصار عبد الفتاح, وأيضا عرض 

محمد  وإخراج  فرح  شاذيل  تأليف  من  طليامت  زيك  بقاعة  النار  حريم 

ميك.

إنشاءه  منذ  الفنانني  من  كبري  عدد  الطليعة  مرسح  عموم  إدارة  توىل 

بحديقة األزبكية كان أولهم املخرج أحمد زيك , منهم عىل سبيل املثال 

الفنانني سناء شافع, سمري العصفوري, محمود الحديني, محمود األلفي, 

محسن حلمي, وتوالت اإلدارات الناجحة حتى اليوم حيث يتوىل الفنان 

شادي رسور إدارته اآلن.

الذين  النجوم  من  العديد  أفرزت  فنية  مدرسة  الطليعة  مرسح  يعترب 

الفنانني  اعتلوا خشبة املرسح واكتشف من خاللها عدد كبري من شباب 

املوهوبني منهم عىل سبيل املثال: أحمد راتب, محمود الجندي, محمد 

طارق  محمود,  محمد   , عقل  أحمد  الحديني,  محمود   الحسن,  أبو 

مخيون,  العزيز  عبد  املرشدي,  سهري  الحجار,  عىل  صادق,  وفاء  لطفي, 

أحمد  مظهر,  فاطمة  عزمي,  السيد  فريد,  محمد  القلعاوي,  محمود 

الفنانني  عرشات  وغريهم  يرسي,  إبراهيم  املنعم,  عبد  صربي  حالوة, 

نجوما وشبابا.

للمرسح  القومي  املهرجان  عروض  سنويا  الطليعة  مرسح  ويستضيف   

املرصي, مهرجان القاهرة للمرسح املعارص والتجريبي.

وقد توىل إدارة عرض مرسح الطليعة عدد من املديرين األكفاء, منهم: 

رزق إبراهيم وأميمة السيد ومحمد شافعي وأحمد خرض وحنان مهدي 

وجهاد السيد. 

القومي  املرسح  حديقة  يف  يقع  صيفيا  مرسحا  البداية  يف  املرسح  هذا 

 1979 عام  املرسح  إدارة  قامت  ثم  يوليو”،   26 “مرسح  ب  ويسمى 

القاعة  من  جزء  باقتطاع  العصفوري(  سمري  الفنان  إدارة  فرتة  )خالل 

أضيف  وبالتايل  جديدة،  تجريبية  قاعة  إىل  وحولته  للجمهور  الرئيسة 

ألنشطة املرسح قاعة اتسمت بالطابع الحدايث أطلق عليها أوال قاعة 79، 

الصبور. حيث  عبد  املبدع صالح  الشاعر  اسم  ذلك  بعد  عليها  أطلق  ثم 

قدمت أول أعاملها مرسحية )مسافر ليل( تأليف صالح عبد الصبور ومن 

إخراج سمري العصفوري

القاهرة  ومرسح  القومي,  املرسح  مباين  الطليعة  مبرسح  .ويحيط 

كان  كام  أو  الطليعة  فرقة  مقر  هو  الطليعة  مرسح  ويعد  للعرائس. 

يطلق عليها من قبل مرسح الجيب. التي مل يكن لها مقر ثابت وانتقلت 
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»أوفر«  ليسوا  أنهم  أثبتوا 
الرباءة؟  على  يحصلون  فهل 

الذين  منهم  القليل  باستثناء  التليفزيونية،   الدراما  في  المشاركة  وعدم  التجاهل،  الماضية  السنوات  طيلة  المسرح  فنانو  يعاني 
 ، الرمضاني  الموسم  خالل  و  العام  هذا  أما  المسرح.   في  والعمل  الجهد  من  سنوات  بعد  األعمال  بعض  في  المشاركة  استطاعوا 
آداؤهم  إليهم  األنظار  لفت   ، التليفزيونية  الدراما  في  يشاركون  المسرح  فناني  أسماء  من  كبري  عدد  كبري،  بشكل  االنتباه،  لفت  فقد 
جعل  ما  االجتماعي،   التواصل  وسائل  عرب   اإلعجاب   رسائل  وتصلهم  الجمهور،  أعجاب  على  يستحوذون  جعلهم  الذي  الممزي 
رمضان  دراما  في  تألقوا   الذين  المسرحيني  من  بعدد  التقينا   !! جاءوا  أين  ومن   ، ذلك  قبل  هؤالء  كان   أين  يتساءل:   العام  الجمهور 
يظهروا   حىت  موهبتهم،  ويصقلوا  أدواتهم،  يطوروا  أن  بالمسرح  عملهم  خالل  من  استطاعوا  كيف  و  تجاربهم،   على  لنتعرف    ،

.. الكامريا  أمام  يقفون   وهم  الجمهور  إعجاب  على  ويحصلوا  المسرحيني  لكل  المشرف  الشكل  بهذا 
روفيدة خليفة

الفيديو في حرج؟   التليفزيونية يضع صناع  الدراما  المسرح في  تألق ممثلو 

رامي الطمباري

10 [ تحقيق



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 18 مايو 2020العدد 545 العدد 18664 مايو 2020العدد 664

11 [ تحقيق]

حني  للتألق  وتأهيله  املمثل،  يف  املرسحي  التأسيس  تأثري  عن 

تتاح له الفرصة للمشاركة يف الدراما التليفزيونية يقول الفنان 

يارس عزت املشارك يف مسلسل االختيار: إن املرسح أبو الفنون،  

يتطلب  حيث  التمثيل،  أنواع  أصعب  هو  املرسحي  التمثيل  و 

أداء خاص، وممثل املرسح ميلك هذا األداء وميلك األساسيات 

السليمة من حيث  مخارج الحروف والحركة والتشخيص، لكن 

املرسحي  التمثيل  طريقة  أو  التعامل  شكل  يف  تبقى  املشكلة 

التي تختلف عن الطرق املستخدمة يف الفيديو، أضاف : اآلداء 

يف  األمر  يختلف  بينام  والتضخيم  باملبالغة  يتسم  املرسحي 

الواعي فقط هو من  يدرك  ، واملمثل  املشهد  الفيديو حسب 

ذلك.

املرسح  من  كل  يف  األداء  تكنيك  يختلف  »عزت«:   تابع 

أساسيات  أي  »الصبة«  املمثل  مينح  فاملرسح   ، والفيديو 

يف النص ومكان األحداث، باإلضافة لدراسة الشخصية وأبعادها 

كيفية  عىل  يتعرف  أيضا   ، فيه  كتبت  التي  بالواقع  وعالقتها 

عن  لتعرب  للشخصية  منطقي  معادل  وعمل  النص  تحديث 

منوذج معني يعيش بيننا يف هذا العرص.

وأضاف »الطمباري«: االحتكاك يكسب ثقافات مختلفة، خاصة 

واملعهد  والتعليم  الرتبية  مرسح  املسارح،  يف  تنوع  لدينا  وأن 

العايل للفنون املرسحية والثقافة الجامهريية زهو الرصح الهام 

لتفريغ الطاقات، وكل ذلك احتكاك ونقل خربات، وإذا حرصنا 

أن   اليوم سنجد  فيلم سيناميئ يف مرص حتى  أول  الفنانني منذ 

األساس  يف  مرسحيون  هم  الجمهور  وجدان  يف  رسخوا  الذين 

الذي  الرشيف  نور  والفنان  الفخراين  ويحيى  إمام  عادل  أمثال 

وباملناسبة  غريهم،  وآخرين  وفاته  حتى  مرسح  يقدم  ظل 

فاملرسح الذي نعرفه عنهم أقل بكثري من املرسح الذي قدموه 

من خالل مرسح الجامعة.

أضاف الفنان رامي الطمباري:  كل مخرج له طريقته التي من 

املرسح  أيضا  جديد،  ونص  ثقافة  وعىل  عليه،  نتعرف  خاللها 

يصقل املوهبة حيث نتدرب عىل شتى املستويات فحني نقدم 

وأن  والغناء  الرقص  عىل  نتدرب  وغنائيا  استعراضيا  عرضا 

ولهذا  جاهزة،  والداخلية  الخارجية  وأدواتنا  لينا  الجسد  يكون 

قريبة،   باملرسح  عالقتهم  تظل  أن  عىل  الكبار  الفنانون  حرص 

لكنه  ذيك  أحمد  الفنان  مثل  عنه  بعيدا  ُخطف  من  باستثناء 

سحرنا يف السينام، حيث استخدم كل ما قرأه وتدرب عليه يف 

املرسح  مرسح.  ممثل  ألنه  يقدمها  مختلفة  شخصية  صناعة 

أدواره  وتجديد  عباءته  من  الخروج  يريد  الذي  للممثل  سحر 

فيتجدد، وبقدر تأثري الجمهور يتأثر الفنان.

يشء  بالكامريا  املمثل  عالقة  انعدام  هل  الطمباري:   وتساءل 

امليديا  اختالف  أن  إال  موهبته،   ستظهر  هنا   : أجاب  جيد؟  

الكامريا  مع  تتعامل  كيف  أي  الجديدة..  املكتسبة  الخربة  هو 

يتم  قد  ألنه  للحالة.   استمرارية  وتخلق  انفعاالتك  وتوظف 

حلقة،   أخر  من  مشهد  يليه  ثم  الحلقة  أول  يف  مشهد  تصوير 

عكس املرسح الذي يقف  فيه املمثل أمام الجمهور منذ أول 

األكرث  هم  املرسح  ممثيل  أن   وأؤكد  انتهاءه.  حتى  العرض 

معنى  وليس  الوقت،   طيلة  املسألة  هذه   تخطي  يف  متيزا  

ذلك أن غري املرسحني ليسوا أكفاء،  ولكني أتحدث عن مناذج 

لنجوم  باإلضافة   ، والريحاين  يس  ومحمود  جميل  سناء  مثل 

حلمي  وأحمد  السقا  وأحمد  هنيدي  محمد  التسعينيات  جيل 

يف  العام  هذا  األنظار  محط  و  النبوي،   وخالد  سعد  ومحمد 

ونس  لبنى  مثل  أيضا  مرسحيون  هم  التليفزيونية  الدراما 

الخالق  عبد  وضياء  عزت  ويارس  عناين  وعابد  منري  وماجدة 

أخريا  و  وغريهم،  األسدي  ويوسف  القليويب  الرحمن  وعبد 

املتخصص،  للممثل  األسايس  املحك  هو  الفني  البيت  أن  أرى 

وكل التجارب التي منر بها ال تنتهي عند »السوكسية« بل هي 

محطة يستفاد  من مفرداتها وعنارصها، وأحب أن أضيف أيضا  

نقاش  هي  جدا،  معقدة  مسألة  املرسحي  العرض  صناعة  أن 

وخالف واتفاق واستفادة من الخربات املتبادلة بني األجيال.

أما املمثل الشاب يوسف األسدي املشارك يف مسلسل فالنتينو 

فقال: بدأت من خالل مرسح الجامعة حني كنت طالبا بكلية 

الهواة  مرسح  يف  ملشاركتي   باإلضافة  والفنادق،  السياحة 

خاللها  من  التي  البلد  وسط  وتجارب   ، املتعددة  والورش 

كان  هنا  ومن  للتمثيل  الشديد  وحبي  موهبتي  من  تأكدت 

كل  ميلك   قوي   صوته  املرسح  ممثل   ، والصوت  الحركة 

التعبري عن مختلف  التي تجعله يستطيع  اإليقاعات والنربات، 

للحروف  الواضح  النطق  ميلك  كام   ، اإلنسانية  االنفعاالت 

يفتقد  مرسح  ممثل  وجود  يصعب  ولهذا  والجمل،  والكلامت 

وضوح الصوت يف الحوار..  ممثلو املرسح »طعمهم مختلف« 

أي  يف  العمل  إىل  وتنوعها  املرسحية  التجارب  تعدد  يؤهلهم   ،

وسيط أخر.

بني  متوازي  بشكل  الوقت  طيلة  أعمل  عزت:  يارس  أضاف 

التي  املرسحية  األعامل  أن  وأعترب   ، واملرسح  التليفزيون 

ملامرستي  باإلضافة  الخربات،   هذه  أكسبتني  ما  هي  قدمتها 

املعهد  خريجي  أحد  وكوين  الجامعي،   املرسح  يف  التمثيل 

يف  ليست  فهي  الحقيقية  متعتي  ،أما  املرسحية  للفنون  العايل 

الوسيط: فيديو أو مرسح ،  ولكن يف الدور«الحلو«. يف املرسح 

املرسح  عالمات  من  عالمة  وأعتربها  ممتعة  أدوارا  قدمت 

عالمة  تشكل  مؤثرة  أدوار  لعب  وأمتنى  والكالسييك،  الحديث 

يف التليفزيون.

التدريب 
مسلسل  يف  املشارك  الطمباري  رامي  الفنان  أشار  فيام 

التدريب،  يقوم عىل  كله  العامل  التمثيل يف  أن  إىل  »فالنتينو«  

وأن طرق التدريب يف كل املناهج القدمية والحديثة مرسحية، 

جسد  حيث  حية،  وأدواته  جاهز  دامئا  املرسح  فممثل  ولذلك 

والعبث  الرتاجيديا  من  واملختلفة  املركبة  األدوار  من  العديد 

والالمعقول بخالف االقتباسات من الروايات العاملية والقصص 

باولو وماركيز ونجيب محفوظ ويوسف  لكتاب مثل  املعروفة 

يقرأ  واملحيل،  والعريب  العاملي  األدب  عىل  يتعرف  إدريس، 

، يفهم أبعاد النص ومالبسات كتابته وشبكة العالقات  الشعر 

عارفة عبد الرسول

األدوار  يجيد تقديم  المسرح  الشرقاوي: ممثل  محمد 
المسلسالت لذلك ال غىن عنه في  الصعبة 

الممثل »الشاطر« يستطيع  الرسول:  عارفة عبد 
العمل في أي وسيط 
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ليست حكرا على  التمثيل  عابد عناني: موهبة 
الفارق  المسرح تشكل  لكن خربة  المسرحيني و 

عىل  قادر  فهو  وبالتايل  اليف«،  ويبكيه«  الجمهور   يضحك 

مواجهة الكامريا، عكس بعض ممثيل الفيديو الذين مل يتدربوا 

التي  مثل  نتائج   تعطي  لن  الكامريا  تدريب  ورش  فحتى   ،

يقرب  ما  فيه  العرض  بروفات  تستغرق  الذي  املرسح  يعطيها 

معلم  فاملرسح  ليلتني،  أو  واحدة   ليلة  لعرض  أشهر  ستة  من 

جبار. وأخريا فأنا أحب السينام أكرث ألنها أرشيف الفنان، فحني 

املرسح  بينام  السينام،  عن  ابحث  الفنان  تاريخ  عن  تبحث 

لألسف إبداع مهدر واإلعجاب به لحظي.

خربة أكرث  المسرح  فنان 

»الربنس«  مسلسيل  يف  املشاركة  ونس  لبنى  الفنانة  قالت  فيام 

شاشة  عىل  بظهورها  طيبا  أثرا  تركت  والتي    »80 »ليالينا  و 

التليفزيون خالل الفرتة املاضية: 

ممثلني،  أعظم  املرسح  فناين  وأعترب  الفنون،  أبو  املرسح 

املرسح  مبمثيل  االستعانة  لعدم  تربير  هناك  كان    : وأضافت 

أمام  الوقوف  عىل  قادرين  غري  أنهم  وهو  املسلسالت   يف 

الكامريا وأن أداءهم »أوفر«، لكن الحقيقة هي العكس،  فكل 

التليفزيونية  الدراما  يف  العام  هذا  إليهم  االنتباه  لفتوا  من 

العايل  املعهد  خريجي  من  أقول  ولن  املرسحيني  من  معظمهم 

لبنى ونس

اعتربته  الذي  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  االلتحاق  قراري 

التمثيل  أصبح  حيث  حيايت  يف  حقيقية  ونقلة  خطوة  أول 

دراستي وموهبتي وعميل.

وأضاف«األسدي«:  أما عن تأثري املرسح يف أدايئ،  فهو يؤسس 

املرسح  الكامريا،  أمام  يقف  حني  أداءه  ليتقن  ويؤهله  املمثل 

املرسحية،  للشخصيات  املمثل  لتجسيد  العنارص  كل  يبني 

مع  والتواصل  الجسد،  وحركة  الصوت  عىل  دربنا  املرسح 

وانتباه  وعي  حالة  يف  يجعلنا  ألنه  األصعب  وهو  الجمهور 

أن  البد  تخرج  التي  اللحظة  اعتبار  أن  عىل  ويجربنا  دامئني، 

النادر  من  اللحظة  وتلك  وتلقائية،  وطبيعية  حقيقية  تكون 

إعادته  الكامريا  ميكن  أمام  املشهد  الكامريا، ألن  أمام  حدوثها 

أكرث من مرة بينام يف املرسح ال مجال فيه لإلعادة ،  وهذا ما 

يجعلنا أكرث وعيا حني نواجه الكامريا ، املرسح خربة ومامرسة ، 

وأعتربه متعتي الخاصة، وهو األهم بالنسبة يل.

أّما املمثل الشاب أحمد مصطفى املشارك يف مسلسل االختيار 

فقال: 

السوق  ورسخ   ، الظلم  من  طويلة  لفرتة  عاين  املرسح  ممثل 

أعامل  يف  للمشاركة  املرسح  فناين  يريدون  ال  أنهم  لفكرة 

 ، التمثيل هو املرسح  أن  بالرغم من  أو سينامئية،  تليفزيونية 

ويف النهاية فالتمثيل هو التمثيل يف أي وسيط، ولكن يختلف 

التكنيك، وكل ممثل يقدم الشخصية التي يشعر بها.

للمرسحني،  نرصة  كان  الرمضاين  املوسم  »مصطفى«:   وأضاف 

التليفزيونية  الدراما  يف  االنتباه  لفتت  التي  األسامء  فكل 

الرافعي  وأحمد  الدسوقي  منهم رشيف  املرسح،  لفناين  كانت 

واجتهد  باملرسح  ، ومعظمهم عمل  وآخرين  الطمباري  ورامي 

لسنوات طويلة دون أن يلتفت إليه أحد وأرجو لفت االنتباه 

إىل أن معظم فنانينا الكبار مثل أحمد ذيك وعادل إمام وصالح 

األخرية  الفرتة  يف  ولكننا   األساس،  يف  هم مرسحيون  السعدين 

أصبحنا نرغب يف النموذج الرتيك بغض النظر عن املوهبة.

أمام  للوقوف  للممثل  وتأهيله  املرسح  تأثري  مدى  وعن 

كام   ، جيدا  ويتحرك  يحفظ  املرسح  ممثل  فتكنيكيا  الكامريا، 

واستكامال  قطعا  يحدث  حني  عليه  ويحافظ  انفعاله  يوظف 

من  اكتسبتاه  ذلك  كل  الحالة،  نفس  فيستدعي  للمشهد 

كارثة، حيث  أعتربها  التي  الجمهور  ملواجهة  باإلضافة  املرسح، 

الجمهور  مواجهة  ميكنهم  ال  نجوم مرص  من  أن  70%  أعتقد 

فهو  ذلك  يستطيع  املرسح  ممثل  بينام  املرسح،  خشبة  عىل 

بـ»األفورة«  المسرح  اتهام ممثل  لبىن ونس: 
باطل واسألوا مسلسالت رمضان 

محمد الرشقاوي
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للفنون املرسحية ،  ألن هناك آخرين من غري الدارسني باملعهد 

استطاعوا إثبات موهبتهم.

يجعل  مبارش،   فعل  رد  هناك  املرسح  يف   : »ونس«  وأضافت 

ولذلك   ، مبارشة  والضعف  القوة  مواطن  عىل  يتعرف  املمثل 

يف  ،أيضا  مبفاتيحه  دراية  عىل  يكون  الكامريا  أمام  يقف  حني 

طيلة  الرتكيز  من  مرتفعة  حالة  وهو  االرتجال  ندرس  املرسح 

الوقت، وهذا ينقذنا أثناء التصوير، إذا نسينا جملة  ميكننا أن 

نستحرض معناها وهذا هو حضور ممثل املرسح، هذا باإلضافة 

ملعرفة  يؤهلنا  وهذا  اإللقاء  وفن  والهدوء  الخيال  لتدريبات 

كيفية الوقوف أمام الكامريا وأن يكون حضورنا طاٍغ .

مستوى  ،ألن  يدعون  كام  »أوفر«  ليس  املرسح  أداء  تابعت:  

الصوت كام كان يقول دامئا الراحل سعد أردش يجب أن يصل 

أحد  ال  لألسف  لكن  زعيق«  »مش  املرسح  صالة  فرد يف  ألخر 

تستعني  أن  جرب  املقابل  يف  عبقري،  املرسح  ممثل  أن  يفهم 

السابق  التدريب  أو  الخربة  لديهم  ليس  ألنه   »مرصوصني« 

، كام أن  الحركة  يتدربوا عىل  للوقوف عىل خشبة املرسح ومل 

هناك آداب مرسحية اعتدنا عليها ومنها عدم الحديث وخلفي 

موضع  أي  يف  يتحدثون  املرسح  عىل  الجدد  لكن    ، الجمهور 

وسيط  أي  يف  العمل  يستطيع  »الشاطر«  املمثل  وبالتأكيد   ،

راديو أو سينام أو تليفزيون أو مرسح، وعن نفيس حني بدأت 

أمام  للوقوف  الجيدة  باملناطق  دراية  عىل  أكن  مل  الفيديو 

الكامريا وتداركت ذلك بتوجيهات املخرج.

فيام قال الفنان عابد عناين املشارك يف مسلسل االختيار:  

نتعلم  خالله  فمن  لقب،  مجرد  ليس  الفنون  أبو  املرسح 

املرسح  ممثل  بني  االختالف  أن  وأعتقد  الفنون،  أنواع  كل 

التجهيز،  فكرة  يف  يكمن  ميلك خربة مرسحية  ال  الذي  واملمثل 

لشخصيات  النص  يتحول  حتى  بناء  إىل   يحتاج  املرسح  ألن 

وقد  بها،  أعمل  التي  الطريقة  وتلك هي   ، وموسيقى  وديكور 

ساعدين تطبيق ما تعلمته يف املرسح خالل مسلسل »االختيار«  

رؤية  ميكنني  املكتوب،  الورق  من  كبرية  مساحة  توافر  فمع 

حقيقية  شخصية  هناك    ، الورق  »مفرودة«عىل  الشخصية 

الشخصية  أبعادها وتحركاتها، فنستطيع دراسة  نعرفها ونعرف 

ورسم انفعاالتها ومالبسها وشكلها، ويف كل حلقة تتعرف عىل 

الحميد  اإلرهايب عامد عبد  طبقة مختلفة موجودة مثال  لدى 

إقناع  استطاع  وكيف   ، الشكل  بهذا  يفكر  جعله  الذي  وما   ،

عشاموي وكيف بدأ رحلة البحث عن نفسه ليصبح قائدا بعد 

من  ماتعلمته  اتقانه  يف  ساعدين  ذلك  كل  كضابط،  فشل  أن 

املرسح.

ردود  من  أتلقاه  ملا  بالسعادة  أشعر  حاليا   : »عناين«  استطرد 

فعل الجمهور عرب وسائل اإلعالم أو وسائل التواصل االجتامعي 

العرض املرسحي وبعد  أثناء  ، ولكن حني يكون األمر مبارشة  

االنفعال حقيقيا  يكون  ،  حيث  الحالة مختلفة  تكون  إنتهاءه 

من  أول  أن  إىل   أنوه  أن  أحب   : أضاف  صادقا،  و  وساخنا 

تعلمت منه املرسح كان هو الفنان رشدي الشامي يف املرسح 

القومي ، وكان دامئا يقول لنا أن مستوى قدمك حني تقف عىل 

خشبة املرسح  يكون يف مستوى رقبة أعظم ملك يف العامل حني 

يكون جالسا يف الصف األول ليشاهدك،  فأنت املسيطر وأنت 

كان  فإن  يقدمه،  ما  وانتظار  ملشاهدته  الجمهور  يحرض  الذي 

لديك ما تقدمه ستحصل عىل انتباهه وتركيزه وإعجابه بشكل 

مبارش. تابع : وأخريا أرى أن قدرة  ممثل الفيديو عىل الوقوف 

ممثال  يكون  ألن  املمثل  الستعداد  ترجع  املرسح  خشبة   عىل 

املرسح،  خشبة  عىل  للتدرب  بفرصة  يحظ   مل  وإن  عظيام، 

بالتأكيد  لكن   ، املرسحيني  عىل  حكرا  ليست  موهبة  فالتمثيل 

خربة املرسح تشكل فارقا حني تقف أمام  الكامريا.

الشاب محمد هاين مهني املشارك يف مسلسل االختيار  املمثل 

رد  مينح  حيث  الحياة،   يف  إمتاعا  األكرث  هو  املرسح  إن  يرى 

فعل الجمهور مبارشة، أضاف :بدايتي كانت من خالل مرسح 

الكبار  التقيت فيه مبجموعة من األساتذة  كلية حقوق ،حيث 

وعملت  منهام  وتعلمت   ، صالح  وأحمد  جابر  أحمد  أمثال 

مستوى  عىل  الجامعة  عروض  و  املدرج  عروض  يف  معهام 

بالعديد من  الخاص والتحقت  بالقطاع  الجمهورية، ثم عملت 

الورش املختلفة يف الرقص والغناء الحي وفنون األداء املختلفة 

يوم  كل  أن  املرسح  من  تعلمنا  و   ، اإلسكندرية  و  القاهرة  يف 

د.محمد  قال  وقد  عليه،  واالطالع  تعلمه  علينا  جديد  هناك 

مبمثل تليفزيوين ليقف عىل خشبة املرسح ستجده »ماسخ« ال 

معنى له.

»رجالة  مسلسالت  يف  املشاركة  الرسول  عبد  عارفه  الفنانة 

املرسح  ممثل  يقال عن  ما  قالت:  واللعبة«  و»النهاية  البيت« 

والصحيح   ، خطأ  واألداء،  واالنفعال  الصوت  يف  »أفروة«  من 

أن طبقة الصوت يف املرسح تكون واضحة بدون تأتأة، يف حني 

يف  وأحيانا  به،  ينطقون  ما  تفهم  ال  الفيديو  ممثيل  بعض  أن 

فيها ال تستطع فهم  الصوت  يعلو  التي  الشجار  بعض مشاهد 

بصوت  تتحدث  كيف  عىل  يدربك  املرسح  بينام  املمثل،  كالم 

منخفض أو مرتفع واضح، كام يطلع املمثل عىل مناطق القوة 

والضعف التي ميلكها مبارشة،  من خالل رد فعل الجمهور عىل 

املشهد أو اإلفيه، فيتعلم املمثل  متى يكسب الجمهور ومتى 

يسعده، وهذا جيد حني يواجه املمثل الكامريا حيث يتعلم منه  

فيتم  املرتفع  الصوت  مسألة  أما  الجمهور،  عىل  يسيطر  كيف 

تداركها.

خالله  ومن   ، كبرية  مدرسة  املرسح  الرسول«:   وأضافت«عبد 

الذي  وما   ، وقويت  مواطن ضعفي  بشكل شخيص عىل  تعرفت 

الجمهور  عىل  السيطرة  استطيع  وبالتايل   ، الجمهور  يعجب 

التليفزيون، أيضا تعلمت منه كيف تكون  سواء يف املرسح أو 

تكسبه  عام  ناهيك  واضح،   بشكل  واأللفاظ  الحروف  مخارج 

أمر مختلف  الجمهور من خربات، وهي  مع  املبارشة  املواجهة 

متاما ورائع، ومينحك خربة كبرية تأهلك للوقوف أمام الكامريا.

عىل  يقف  أن  الفيديو  ممثل  عىل  السهل  من  كان  إذا  وعام 

الرسول عدم تحيزها  الفنانة عارفة عبد  خشبة املرسح أكدت 

ينقص  أن  املمكن  من  أنه  وأوضحت  اآلخر،  دون  لوسيط 

الوقوف  ميكنه  حتى  التدريب  وبعض  الخربة  الفيديو  ممثل 

يف  بدأوا  ممثلني  شاهدت   : وأضافت   ، املرسح  خشبة  عىل 

يقفون  وجدتهم  متأخرين،  املرسح  ودخلوا   التليفزيون 

يمد  التمثيل  نواه شجرة  المسرح  أحمد والي: 
الثمر بأطيب  التليفزيون والسينما 

عابد عناين
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املمثل الشاب واملؤلف أحمد سعد وايل مؤلف مسلسل اللعبة 

واملشارك يف مسلسل »رجالة البيت«  قال: خالل أربع سنوات 

دراسة بالكلية قدمت 16مرسحية،  أي مع 16 مخرجا مرسحيا 

يف  منهم  كل  أسلوب  عىل  ،تدربت  مختلفني  وأسلوب  بفكر 

أكرب  بشكل  والتدرب  ذايت  تطوير  بدأت  ،ثم  واإلخراج  التمثيل 

املخرج  مع  اإلبداع  مبركز  والتحقت  اإلخراج  تجربة  فخضت 

خالد جالل الذي أصقل موهبتي ،وأشارك هذا العام يف »رجالة 

شاهدين  وقد  الجندي  أحمد  املخرج  اختيار  عىل  بناء  البيت« 

يف عرض »سينام مرص« ،كام شاركت يف فيلم البعض ال يذهب 

للأمذون مرتني، باإلضافة لكوين مؤلف مسلسل »اللعبة« الذي 

ليست موجودة  االرتجال وخلق حالة  كتابته فكرة  ساعدين يف 

وقد تدربنا عليها يف املرسح .

وأضاف »وايل«:  األماكن املوثقة لتعليم الفنون  املعهد العايل 

السينام ال يضم  لكن معهد  السينام،  للفنون املرسحية ومعهد 

أماكن  فهناك  ولذلك  املرسحية،  الفنون  بعكس  للتمثيل  قسام 

أخرى للتعلم مثل الورش أو مركز اإلبداع، وللعمل يف السينام 

األساس  ألنه  عليه  والتدرب  املرسح  تعلم  علينا  والتليفزيون 

سنوات  مدار  عىل  رصدنا  وإذا  املمثل،  تأسيس  كيفية  يف 

أنهم   لوجدنا  املرسح  رحم  من  خرجوا  الذي  النجوم  طويلة 

الصاوي  الفنان خالد  التليفزيون ومنهم  أبدعوا حني ظهروا يف 

عالء  العزيز،واملؤلف  عبد  ،وطارق  الله  عبد  أحمد  واملؤلف 

تخرج يف مرسح  ،وكذلك  وأخرون  أمري شوقي  واملخرج  حسن 

فؤاد  الراحل  والفنان  رمزي  وهاين  فراج  محمد  تجارة  كلية 

وصالح  إمام  عادل  الزراعة  كلية  مرسح  يف  املهندس،وتخرج 

الحية  النواة  هو  املرسح  أن  جدال  فال  وغريهام،  السعدين 

تجد  أن  النادر  من  وأخريا   : تابع  التمثيل،  شجرة  تطرح  التي 

املشاغبني  مدرسة  مثل  طويلة  سنوات  تبقى  مرسحية  أعامال 

 20 من  ألكرث  وصلنا  وإن  حتى  واملتزوجون،  بناتك  عىل  وسك 

و   ، الكبري  العدد  يضامن   والتليفزيون  فالسينام  مرسحية، 

السينام هي التاريخ .

يف  املشارك  الرشقاوي  محمد  واملمثل  املخرج  بالرأي  وشارك 

أبو  هو  املرسح  أن  عىل  أكد  حيث  املعز«   »سلطانة  مسلسل 

الفنون وهو املخترب األسايس الذي يتعلم فيه املمثل، وأضاف:  

املرسح فن حي منضبط يدرب املمثل عىل االلتزام وأبجديات 

الفنون ، يدرب عىل الرتكيز وتقديس دور الفن ،كام أن احتكاك 

من  الحقيقي  املمثل  عن  يكشف  بالجمهور  املبارش  املمثل 

من  أدائنا  يف  والصواب  الخطأ  موضع  معرفة  بخالف   ، املزيف 

القرى  داخل  التجوال  يف  تجربتي  بسبب  أضاف:    ، املرسح 

لدي  االنفعالية  والذاكرة  كثرية،  مناذج  ،شاهدت  والنجوع 

أصبحت مليئة« الكراكرت« املختلف.

الرتشح  يف  مشكلة  املرسح  فناين  »تواجه  »الرشقاوي:  وتابع 

ممثل  أن  فكرة  لرتسيخ  السينامئية،  أو  التلفزيونية  لألدوار 

املرسح »أوفر« لكنهم حني يريدون ممثال لتجسيد دورا صعبا 

فإنهم يبحثوا عن ممثل املرسح ،فهو إضافة ألي عمل ،ونحن  

نفاجئ  السينام  أو  التليفزيون  يف  فرصة  عىل  نحصل  حني 

نتيجة  وهذا  كثريا،  لإلعادة  نضطر  ال  ألننا  خاصة  املخرجني، 

فلكل  وسيط  أي  بني  فارق  ال  نفيس  ،وعن  املرسح  ملامرسة 

مجاله ، وكممثل حصلت عىل فرصة كبرية يف مسلسل »سلطانة 

املعز« والدور كان صعبا جدا والقى استحسان الجمهور بشكل 

كبري وردود األفعال كبرية.

عماد:   رامز  الناقد  قال  أخريا 
مرص  يف  ،و  الفنون  أبو  كونه  عن  بعيدا  كبرية  مدرسة  املرسح 

تحديدا من ميارس املرسح لفرتات طويلة يكون لديه مجموعة 

يف  للمشاركة  يؤهله  الذي  الطويل  النفس  منها  املقومات،  من 

،وتلك  وتقنية  وفنية  ثقافية  خربات  يكسبه  مام  كثرية  أعامل 

فرصة  عىل  يحصل  »شاطر«حني  ممثل  تجلعه  ما  هي  الخربة 

شبابا  ممثلني  عكس  عىل  ،وهذا  تليفزيوين  عمل  يف  املشاركة 

قرروا البدء بعيدا عن املرسح كاملذيعني الذين اتجهوا للتمثيل 

العمل يف  اكتساب خرباتهم من خالل  ، وبالتايل فهم يحاولون 

املجال نفسه سواء سينام أو تليفزيون، وبالتايل يستغرقون وقتا 

وجهدا ليبدأوا يف الظهور ،بينام املرسح من الطبيعي أن يكون 

النه  املسافة«  »تقرص  للممثل  العمل  من  كبري  رصيد  هناك 

استطاع فهم طبيعة التمثيل أمام الكامريا عىل عكس من بدأوا 

بشكل رسيع.

أضاف : كثري من األسامء التي ملعت خالل الدراما التليفزيونية 

عبد  ،ومحمد  الدسوقي  رشيف  منهم   ، مرسحية  خلفيتهم 

لدينا  املاضية  السنوات  وخالل   ، الطمباري  ورامي  العظيم، 

آتيلية  مرسح  وهي  مهمة  مرسحية  مدرسة  من  فؤاد  بيومي 

فنون جميلة ، وجميعهم لهم تجارب مرسحية لسنوات طويلة 

بدأت  التي  الكاستينج  مكاتب  باتجاه  أشيد  املناسبة  وبهذه   ،

العام  هذا  متيزا  األكرث  فهم  املرسح،  من  ممثلني  عن  تبحث 

نتيجة ملجهودهم الكبري خالل السنوات املاضية

يارس عزت

الرمضانية  الدراما  أكسبوا  المسرح  ياسر عزت:ممثلو 
مذاقا مختلفا

تساوي  املامرسة  مع  املوهبة  مقاالته:   إحدى  يف  الهادي  عبد 

 ، إبداعا  نتيجة كبرية، واملوهبة مع املامرسة والدراسة تساوي 

فالدراسة لن تجدي بدون مامرسة عىل أرض الواقع ومواجهة 

فاألمر  لذا  الحقيقية،  األفعال  ردود  عىل  والحصول  الجمهور 

و%20دراسة  %80مامرسة  وشهادات.   دراسة  مجرد  ليس 

وثقافة.

وسيط  أي  يف  للعمل  املمثل  يؤهل  املرسح  وأضاف«مهنى«: 

املشهد  ألن  الرتكيز  عىل  نتدرب  فيه  الفنون،  أبو  فهو   ، أخر 

»ري  ألن  باإلضافة  أقوى  وأداءه   – الفيديو  بعكس   - حي 

انفعاال  أكرث  يكون  الذي  املرسح  من  أهدأ  أكشن«التليفزيون 

الخاصة حني ندخل من  الجمهور، للمرسح حالته  ملبارشته مع 

»الكالوس« ال نشعر بها يف الفيديو،  بالتأكيد هو ليس األوسع 

بالنسبة يل وتدريباته جعلتني  األهم واألمتع  جامهرييا ولكنه 

أكرث أريحية حني أقف أمام الكامريا.

أما عن قدرة فناين التليفزيون عىل الوقوف عىل خشبة املرسح 

فقال :  للمرسح هيبته وليس سهال الوقوف عليها ، ونجاح أي 

فنان مل يرتاده يعتمد عىل وجود قاعدة جامهريية له  ورصيد 

الشعبية  هذه  له  يكن  مل  إذا  أما  املتفرج،  معه  ليتفاعل  كاف 

عىل  والحصول  املرسح  خشبة  عىل  الوقوف  عليه  فسيصعب 

وإن  املمثل  يبتلع  »غول«  فاملرسح  األوىل.  املرة  من  التفاعل 

الجمهور،  منه  سيمل  األوىل  الطلة  من  الجمهور  يخطف  مل 

التجربة  خوض  املرسح  ممثل  عىل  السهل  من  أن  أجد  ولهذا 

للكثري  يحتاج  العكس  السينامئية لكن حدوث  أو  التليفزيونية 

من الربوفات والتدريب واملامرسة.

العالم  التدريب في  الطمباري: طرق  رامي 
المسرحيون يتمزي  ..لذلك  للمسرح  تنتمي 
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»مواهب  مسابقة  أقمت  ياقوت:  جمال 
صغرية« الكتشاف مواهب أطفال األقاليم

ال���س���ك���ن���دري  ال���م���س���رح���ى  ال���م���خ���رج 
مؤسس  ه��و  ي��اق��وت  ج��م��ال  د. 
ب���ال  م������س������رح  م������ه������رج������ان  ورئ�������ي�������س 
ع��ل��ى  ح�����اص�����ل  ال��������دول��������ي،  إن������ت������اج 
ق���س���م  ال��������ت��������ج��������ارة  ب�������ك�������ال�������وري�������وس 
اإلس���ك���ن���دري���ة،  ج���ام���ع���ة  م��ح��اس��ب��ة 
م���س���رح  ق���س���م  اآلداب  ل���ي���س���ان���س 
واإلخ���������������راج  ال����ت����م����ث����ي����ل  أس��������ت��������اذ   ،
جامعة  اآلداب  ب��ك��ل��ي��ة  ال��م��س��اع��د 
أي����ًض����ا  ُي�����������درس  و  اإلس�����ك�����ن�����دري�����ة، 
المسرحية  ال��ف��ن��ون  م��ع��ه��د  ف��ى 
العديد  ف��ى  م��ّث��ل  باإلسكندرية، 
ع��ي��ل��ة  م����ن����ه����ا  ال����م����س����رح����ي����ات  م������ن 
وال����غ����ض����ب  وش���������ه���������رزاد  ده�����������ب، 
ال��م��دي��ن��ة  وح���ري���ة  ال��ش��ع��ري��ة  وب����اب 
جوليا،  وميس  مالطا  ويهودى 
ال��ع��روض  م��ن  ال��ع��دي��د  أخ���رج  كما 
على  الطابعان  منها  المسرحية 
ه���زل���ي���ة  رواي�����������ة  وال�����دن�����ي�����ا  اآلل�����������ة، 
ج��ول��ي��ا،  وم����س  ال��ب��ن��دق��ي��ة  وت���اج���ر 
شجر  تحي  ورغبة  الدمية،  وبيت 
الشعر..  كثيف  وال��ق��رد  ال����دردار، 
ال���م���ه���م���وم���ني  م������ن  واح����������د  ه������و 
ل�����ذل�����ك  وال��������ط��������ف��������ل،  ب������ال������م������س������رح 
للفنون  ك��ري��ش��ني  م��درس��ة  أس���س 
ب��������دور  إلي������م������ان������ه  ب������اإلس������ك������ن������دري������ة 
ال���ش���خ���ص���ي���ة  ب�����ن�����اء  ف������ى  ال���ت���م���ث���ي���ل 
ظل  وف����ى  ال���س���ل���وك،  وت��ع��دي��ل 
أن  اس����ت����ط����اع  ال���ح���ال���ي���ة  ال�����ظ�����روف 
مسابقة  خالل  من  ذلك  ُيمارس 
ت��ل��ك  ع������ن  ل������أط������ف������ال،  أق�����ام�����ه�����ا 
السكندري  وال��م��س��رح  ال��م��س��اب��ق��ة 
ل�»مسرحنا«  ك��ان  أخ���رى  وأس��ئ��ل��ة 

الحوار. هذا  معه 
حوار : إيناس العيسوى
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المسرحية الكتابة  أزمة كبرية فى  لدينا  نعم   

إليه المسرح وتحتاج  اإلسكندرية تدرك معىن 

صغرية  »مواهب  مسابقة  فكرة  عن  -حدثنا 
بالبيت«؟

»كريشني«  مدرسة  أطفال  وافتقاد  الحالية  الظروف  بسبب 

للفنون ، وألنهم عىل تواصل دائم معي، فقد أعلنوا عن  ىشء 

جاءت  هنا  ومن  التمثيلية،  طاقاتهم  يخرج   بالبيت  يعملونه 

أن  ىف  أرغب  ومل  بالبيت«،  صغرية  »مواهب  مسابقة  فكرة 

رأيت  وإمنا  فقط،  املدرسة  أطفال  عىل  املسابقة  هذه  تقترص 

قبول  تم  وبالفعل  املحافظات،  جميع  ىف  األطفال  حق  أنها 

عرض  وتم  املسابقة،  رشوط  عليهم  انطبقت  وطفلة  طفاًل   27

إىل  نصل  حتى  مراحل،  بثالثة  التصفيات  ومتر  فيديوهاتهم، 

فيها   يشاركني  التي  التحكيم  لجنة  خالل  من  الثالثة،  الفائزين 

جزًء  أيًضا  وهناك  قابيل،  السعيد  والفنان  الخشاب  أمين  د. 

عىل  الجمهور  تصويت  عىل  معتمد   25% بنسبة  التحكيم  من 

موقع مدرسة كرييشن للفنون، أما جوائز املسابقة فهي اشرتاك 

القادمة للثالثة األوائل، وأفضل عرشة أطفال  مجاين يف الورشة 

سريبحون تذاكر مجانية للعرض القادم ملدرسة كرييشن للفنون.

التمثيل  على  المسابقة  تقتصر  لم  -لماذا 
التمثيلي  المشهد  يضم  أن  واشرتطتم  فقط 

50%؟ ال  تتجاوز  ال  بنسبة  المختلفة  الفنون 
فقط،  الكالم  هو  التمثيل  أن   قناعة  شبه  لدينا  أصبح  لألسف 

كمحاولة  أخرى  فنوًنا  املشهد  يضم  أن  إمكانية  وضعنا  ولذلك 

ىف  الفنون  جميع  يحمل  ُمرّكب  فن  التمثيل  أن  فكرة  لعودة 

عباءة التمثيل.

وهل  التجربة..  تلك  تكرار  الممكن  من  هل   -
فقط؟ األطفال  على  ستقتصر 

ولكن   ، انتهائها  بعد  التجربة  نكرر  أن  خطتنا  يف  بالفعل 

ألطفال  الله  شاء  إن  االشرتاك  باب  نفتح  سوف  املرة  هذه  ىف 

إقبااًل  القت  األوىل  التجربة  ألن  نظرًا  أيًضا،  العربية  الدول 

موقع  عىل  للفنون  كرييشن  صفحة  عىل  ملحوًظا  ونشاًطا  كبريًا 

ىف  األطفال  قدمه  ما  ألن  وأيًضا  فيسبوك،  االجتامعي  التواصل 

أو  إرشادات  أي  بدون  ألنه  توقعاتنا  فوق  كان  فيديوهاتهم 

ُنقدم  أن  املمكن  من  القادمة  املرة  أننا  وأعتقد   ، منا  تدخل 

املسابقة  قبل  بسيطة  عمل  ورش  أو  اإلرشادات  من  مجموعة 

الوقوف  وكيفية  الفيديو  صناعة  بكيفية  املعرفة  لديهم  ليكون 

أمام الكامريا بصوت واضح وبزاوية صحيحة.

مسابقة  تقديم  املقرر  من  بأن  أرصح  التي  األوىل  املرة  وهذه 

للكبار ستكون بنفس مراحل مسابقة األطفال.

المسرحية  الورش  بفكرة  تهتم  -لماذا 
كريشني  ورش  يمزي  الذي  وما  لألطفال 

غريها؟ عن  للفنون 
ورش األطفال بها فوائد كثرية جًدا أهمها تقديم إنسان سوى، 

فالفن ميثل قوى التغيري الشخصية وتأسيس اإلنسان عىل أساس 

منهجي سليم، فالتمثيل والفن محاولة لتوجيه األطفال للسلوك 

وأيًضا  معتدل،  تفكري  ذوي  فنانني  يكونوا  أن  وكيفية  القويم 

مل  إن  فحتى  وبالفن،  باملرسح  وعى  األطفال  لدى  يكون  حتى 

يستمر يف التمثيل فيام بعد فعىل األقل سنكون ربحنا جمهورا 

استمراريته  حالة  وىف  والثقافة،  الوعي  من  قدر  عىل  للمرسح 

فإن تدريبه منذ الصغر سيجعله ممثال حقيقيا، والحب هو ما 

كيفية  يتعلمون  فاألطفال  للفنون،  كريشني  مدرسة  ورش  مييز 

تقديم فن قائم عىل الحب.

السكندرية؟  المسرحية  الحركة  فى  رأيك  -ما 
يمزيها؟ ما  وأكرث 

عليهام  واملناخ  فالبيئة  الفن،  منبع  وستظل  كانت  اإلسكندرية 

الجمهور  ألن  بالفطرة،  الفن  يحبون  والسكندريني  كبري،  عامل 

كبري  تاريخ  بها  ألن  وأيًضا  للمرسح،  محب  السكندرى 

وشخصيات عظيمة خرجت من اإلسكندرية، ودورنا أن نحافظ 

عىل هذا الرتاث الفنى السكندرى. فأى إنسان هو نتاج لتفاعل 

عاميل الوراثة والبيئة، ودعينا نعرتف أن الوراثة أهم من البيئة 

أو  سينام  سواء  اإلسكندرية  ىف  عظيمت  تاريخا  ورثنا  ونحن 

وستظل  كانت  اإلسكندرية  أن  وأرى  تشكييل،  فن  أو  مرسح 

بها  وألن  حقيقي  بشكل  للفن  وحب  بحر  بها  ألن  الفن  منبع 

تاريخ كبري وشخصيات عظيمة خرجت من اإلسكندرية ، كذلك 

املثال  والفن، فعىل سبيل  اإلبداع  عامل مهم جًدا يف  له  املناخ 

مل  الوقت  نفس  يف  والعرب  وفن  مرسح  عندهم  كان  اإلغريق 

يكن لديهم ذلك،

إىل  باإلضافة  املرسحية،  الفنية  الحالة  ىف  كبري  عامل  له  والبحر 

قسم  مثل  باملرسح  تهتم  اإلسكندرية  ىف  كثرية  أماكن  تواجد 

وهام  املرسحية،  للفنون  العايل  واملعهد  اآلداب  بكلية  املرسح 

هو  ما  ومدركني  واعيني  أشخاصا  ُتخرجان  أكادمييتني  جهتني 

عىل  تربوا  اإلسكندرية  يف  الكبرية  األجيال  كذلك  املرسح، 

املرسح، وذلك ألن اإلسكندرية صيًفا كان بها ما يقرب من 25 

إليه،  ويحتاج  املرسح  معنى  ُيدرك  السكندري  فالشعب  عرضا، 

ألنه يتنفس من خالل املرسح والفن.

وال  هدمها  تم  كثرية  مسارح  ُهناك  الحارض  ىف  لألسف  ولكن 

نهتم  أن  نحاول  فنحن  ذلك  ومع  باملرسح،  كبري  اهتامم  يوجد 

بالحركة املرسحية السكندرية، لدرجة النحت ىف الصخر لتقديم 

ىف  نعرض  نحن  كثرية،  مسارح  وجود  عدم  ظل  ىف  حقيقي  فن 

أى مكان متاح باإلمكانيات املتاحة، فالظروف ال تجعلنا نقف، 

إنتاج، يف ظل  بال  مهرجان مرسح  بعمل  قمنا  أننا  وهذا سبب 

دوليا،  مهرجانا  أصبح  أن  إىل  املادية،  اإلمكانيات  توفر  عدم 

الدولة والعامل يعرتفون به.

الريادة  ُتقاس  أساس  أى  على  رأيك  فى   -
المختلفة؟ المحافظات  في  المسرحية 

املثال  تتميز بطعم مرسحي مختلف، فعىل سبيل  كل محافظة 

لها  البيئة  سابًقا  ذكرت  وكام  الغنايئ،  باملرسح  تتميز  املنصورة 

عامل أسايس، فكل محافظة لها الجزء الخاص بها الذي مييزها.

الفرتة  في  الدولة  له  تتجه  فيما  رأيك  -ما 
وخاصٍة  بعد،  عن  بالتعلم  يتصل   فيما  الحالية 

المسرح؟ فى 
التعليم له مزايا كثرية، فعملية  التجربة أكدت أن األونالين يف 

واإلنرتنت  »الفيزيكال«،  الحضور  من  أفضل  أصبحت  الحضور 

وفر للطالب وقتا ومجهودا، إن 

مناقشتها  ثم  املحارضة  قبل  الطالب  لدى  املادة  تواجد  فكرة 

أن  يستطيع  فيها  جزئية  أى  عن  تخلفه  حالة  وىف  جًدا،  رائعة 

ىف  كثرية  مزايا  فهناك  وقت،  أى  ىف  مشاهدتها  ويكرر  يراها 

وتوقفت  التمثيل  مواد  عند  جاءت  ولكنها  األونالين،  التعليم 

فرًدا،   30 إىل  فيه  املمثلني  عدد  يصل  قد  التمثيىل  املشهد  ألن 

وأنا  أساسها،  عىل  نتعامل  أن  يجب  قصوى  طاقة  له  واإلنرتنت 

األونالين،  املحارضات  مع  ولكن  األونالين  الورش  مع  لست 
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بشكل سليم اإلنسان  الشخصية ويؤسس  الفن يغري 

المسرح  البسطاء ال يعرفون  لألسف 
وبالفعل أقوم بذلك مع األطفال وهى ناجحة جًدا، من وجهة 

التمثيل  يف  تكون  ال  أونالين  ورش  تقديم  تم  إن  حتى  نظري 

بحركة،  ويجب أواًل أن يكون لدينا بنية أساسية جيدة لإلنرتنت 

القيام  اإلنرتنت  خالل  من  ميكننا  حيث  بذلك،  القيام  قبل 

خالله  من  نستطيع  ال  ولكن  ومناقشتهم،  للطلبة  مبحارضات 

واملرسح  الفردية  لألعامل  يصلح  فهو  حركة،  بربوفات  القيام 

عمل جامعي، فيمكننا القيام بورش إخراج ومتثيل وكتابة ولكن 

ىف التمثيل تحديًدا صعب.

عروض  من  الدولة  قدمته  فيما  رأيك  -ما 
قناة  على  عمل  وورش  وفنية   مسرحية 
على  الرسمية  وصفحتها  الثقافة  وزارة 
يكون  أن  في  رأيك  وما  الفيسبوك.. 
الرقمية  المنصات  مثل  مسرحية  منصة  لدينا 
وأيهما   ،!WATCH Itو وشاهد   Netflix

ُتفضل؟
من  البيت«  يف  »خليك  اليوتيوب  عىل  الثقافة  وزارة  قدمته  ما 

نجاًحا  القت  عروضا  لنا  قدمت  ألنها  جًدا،  الرائعة  األشياء 

يقومون  اآلن  هم  التجربة  تلك  نجاح  وبعد  كبريًا،  وإقبااًل 

أونالين،  تكون  التليفزيونية  املرسحية  مبنطق  عروض  بإنتاج 

جيدة  فكرة  الوزارة  خالل  من  املقدم  حلمك«  »ابدأ  ومرشوع 

واستمراره  وسعها  يف  ما  تقدم  أن  تحاول  اآلن  والوزارة  جًدا، 

أونالين، للتواصل مع الشباب حتى يستغلوا وقت تواجدهم يف 

يحجم  األونالين  النهاية  يف  ولكن   بامللل،  يشعرون  وال  املنزل 

ذات  والورش  الواقع  مثل  تكون  ولن  التمثيل  ورش  طاقة  من 

الحضور الحقيقى، ولكن الدولة مشكورة تحاول أن تتعامل مع 

أزمة يف  لدينا  لألسف  و  املتاحة،  باإلمكانيات  الحالية  الظروف 

نسبة من يحتاجون اىل املرسح يف العدد اإلجاميل لسكان مرص 

لكيفية  واضحة  إسرتاتيجية  لدينا  ليس  وأيًضا  العريب،  والوطن 

خلق هذا االحتياج، فإن ذهبنا للناس البسطاء ىف املدن الصغرية 

والقرى وأخربناهم أننا سنعاقبهم بحرمانهم من املرسح، اإلجابة 

ستكون ما هو املرسح من األساس؟! لألسف االحتياج للمرسح 

باملرسح هم من عىل  املهمومون  البسطاء،  لدى  ليس موجودا 

مسابقات  بعمل  أقوم  لذلك  معه،  مبارش  واحتكاك  به  دراية 

املخرج  اإلسكندرية  ففى  الحايل  الوضع  مع  وحتى  املرسح،  ىف 

ُبوسطة«  »ورقة  إذاعيا  مسلسال  قدم  الحرضي  سامح  املرسحى 

فممثل  السكندريني،  املمثلني  من  متميزة  باقة  فيه  وجمع 

من  األخرى  الفنون  كل  يقدم  أن  وبجدارة  يستطيع  املرسح 

ورمبا  نجاحها  أثبتت  التجربة  وهنا  وإذاعة،  وتليفزيون  سينام 

تقديم  الثقافة  وزارة  استطاعت  فإذا  أفضل،  يكون  األونالين 

سيكون  عليها  املتعارف  الرقمية  املنصات  مثل  مرسحية  منصة 

غاية يف الروعة، ولكن يجب أن تكون مجانية، ألنه كام ذكرت 

ال يوجد احتياج ُملح للمرسح.

وعودة  الله-   شاء  -إن  الحالية  األزمة  -بعد 
تركز  أن  يجب  ما  أكرث  ما  جديد،  من  المسرح 
المسرحية  الحركة  إلعادة  وتنفذه  الدولة  عليه 

جديد؟ من 
من الهام أن تهتم الدولة بالبنية التحتية وإنشاء مسارح تكون 

بخاصٍة  املرسحى  اإلنتاج  بدراسة  االهتامم  وأيًضا  جيًدا،  مؤّمنة 

إىل  باإلضافة  املرسح،  أقسام  وىف  املرسحية  الفنون  معهد  يف 

االهتامم بإقامة ورش ىف الكتابة املرسحية نتاجها من النصوص 

والنصوص،  املرسحية  الكتابة  يف  كبرية  أزمة  لدينا  ألن  ُينتج، 

ولكنها ليست أزمة وجود فقط وإمنا أيًضا أزمة وصول، وكيفية 

ُكّتاب  ُهناك  لألسف  ألن  الشباب،  املؤلفني  مستويات  تطوير 

فكرة  يأخذون  االستسهال  من  كنوًع  بعًضهم   ولكن  جيدين 

املوضوع  هذا  عليه.  مرسحية  بكتابة  ويقومون  ناجح  عمل 

عىل  هائلة  قدرة  لديهم  ُكّتاب  ُهناك  ألن  حدين  ذو  سالح 

خاصة  ليست  الفكرة  النهاية  يف  ولكن  الدرامية،  البنية  عمل 

احرتام  ويجب  ناجح،  فني  عمل  من  مرسوقة  هى  وإمنا  بهم 

حقوق امللكية الفكرية، وأنا بالفعل تعرضت لذلك، حيث رُسق 

شكوى  وقدمت  الشعر«  كثيف  »القرد  وهو  كامل  عرض  منى 

واللجنة املختصة بذلك تدرس هذا األمر، لذلك يجب أن يتعلم 

اقتباسهم  وعند  بهم،  أفكار خاصة  العمل عىل  كيفية  املؤلفون 

لفكرة  يجب أن يذكروا اسم صاحبها.

فى  إنتاج  بال  مسرح  مهرجان  مصري  -ما 
مع  نتعامل  وكيف  الحالية؟  الظروف  ظل 

؟ كورونا  أزمة  ظل  فى  المسرح  مهرجانات 
مرسح  مهرجان  يوجد  ال  نظري  وجهة  من  جًدا  عميل  بشكل 

يقف  ودم  لحم  من  وممثل  الجمهور  هو  املرسح  أونالين، 

ما  أونالين  ىشء  بأى  نقوم  أن  نستطيع  املرسح،  خشبة  أمام 

املرسح  عروض  نشاهد  أن  فنستطيع  املرسحية،  العروض  عدا 

أونالين ولكن ليس من خالل مهرجان مرسحي، ولذلك ىف حالة 

كل  ُيقام  الذى  املهرجان  موعد  حتى  الحاىل  الوضع  استمرارية 

املرسح  يفتح  أن  إىل  سيتوقف  فلألسف  نوفمرب،  شهر  ىف  عام 

من جديد، ألن بهذا الشكل لن يحتوى عىل أي متعة، فاملرسح 

هو الحضور الحي، وىف حالة استمرارية الوضع بهذا الشكل من 

بعمل  نقوم  أن  ميكن  املهرجان  ورئيس  كمؤسس  نظري  وجهة 

املهرجان،  توقيت  نفس  ىف  والندوات  املحارضات  من  مجموعة 

العليا  للجنة  يكون  أن  املمكن  من  ألن  ألوانه  سابق  هذا  وكل 

للمهرجان رأى آخر.

أشياء  عن  غافلة  الدولة  مازالت  -هل 
المسرح؟ يحتاجها 

أن  الخاص  أولويات، ورأيي  لديها  ليس فكرة غفلة، ولكن رمبا 

أن  أهمها  إعادة هيكلة ألشياء كثرية  تكون  أن  األوليات يجب 

أيًضا  لدينا  ويكون  املدين،  بالدفاع  مؤّمنة  مسارح  لدينا  يكون 

جمهور،  لدينا  يكون  أن  ذلك  كل  من  وأهم  إنتاج،  ميزانيات 

وُهنا نطرح سؤال ُيعيدنا ملا ذكرته سابًقا.. هل يحتاج املرصيون 

السكان  عدد  ما  آخر..  سؤااًل  نطرح  أن  ويجب  للمرسح؟، 

مرص  جمهورية  ىف  العرض  قاعات  كل  بخدمتهم  تقوم  الذين 

أن  لدرجة  النتيجة،  من  سنذهل  ذلك  حساب  عند  العربية؟، 

اآللة الحاسبة سرتفض أن تخرج لك النسبة من ضآلة  النسبة. 

بها  نسمة  مليون  سبعة  تقريًبا  اإلسكندرية  املثال  سبيل  فعىل 

األنفويش«  »مرسح  الجامهريية  للثقافة  فقط  واحد  مرسح 

املسارح  أهم  من  وهذا  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة  التابع 

ألنه ميثل املسارح املجانية أو التى كانت مجانية، فإيجار مرسح 

أيًضا  وهناك  الواحد،  اليوم  ىف  جنيًها  لـ25000  يصل  األنفويش 

مرسح بريم التونيس التابع للبيت الفنى للمرسح، أى أن لدينا 

كل  وأمريكا  أوروبا  ىف  مواطًنا،  مليون  لسبعة  فقط   مرسحني 

هو  الفارق،  و  مرسًح،  يخدمهم  مواطن   15000 من  يقرب  ما 

احتياج ووعى املواطن بأهمية املرسح، وأخريًا لن يكون هناك 

بتواجد  إال  نتمناه  الذي  بالشكل  مُيارس  مرسح  وال  جمهور 

مرسحية،  تربية  مادة  وتدريس  املدارس،  ىف  مرسحية  مناهج 

لدينا  باملرسح، ومن هنا سيكون  حتى ننىشء جيال عىل دراية 

جمهور يحتاج للمرسح، فبناء الجمهور يتم عىل املدى الطويل.

القادمة؟ مشاريعك  -ما 
أعمل الفرتة الحالية عىل كتابة مرسحية ألطفال الورشة القادمة 

الخالفات  قضية  ُتناقش  وهى  للفنون،  كريشني  مدرسة  من 

الزوجية وتأثريها عىل نفسية األطفال، ولكننى مل اختار لها اساًم 

بعد ألنني مل انتهى من كتابتها بعد.
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املرأة  بني   / والذكر  األنثي  بني  محتدما  الرصاع  ومازال 

والرجل هذان اللذان بني العامل االنساين عيل اكتافهام منذ 

الثقافات  بعض  يف  لالنثي  النظرة  ومازالت  الخليقة  بدء 

النساء كامتهان  تراها بوضوح جيل  االنسانية نظرة دونية 

لكيننونتهم 

وملا كان املرسح قوة كاشفة ملشكالت املجتمع يري ما به 

ويكشف  أمكن يف حدود  ان  عالجات  ويطرح  قصور  من 

االكرث  الضوء  عليها  مسلطا  املشكلة  تلك  اسايس  بشكل 

ابهارا لتطفو عيل السطح كانت عني املبدع الراحل محمد 

أنامل  وكانت  الظاهرة  تلك  أمام  تلكأ  اكرث  الرشبيني 

كتابات  الذهب  مبيزان  تكيل  الراحل  املرسحي  الكاتب 

الدكتورة عزة بدر وصاغ بالتايل منها املونودراما االنسانية 

املثقف  رؤية  فأتفقت  العاطفي  اللجوء  حق  النسائية   /

امتهنها  التي  االنثي  رؤية  مع  مجتمعه  بقضايا  املهموم 

كينونتها  الهمية  مدركة  وغري  متسلطة  ذكورية  ثقافة 

ليحيلها ايل قضية اكرث شموال عن امتهان االنسان يف مطلق 

القول متخطيا ذاتية التجربة النسائية ايل عمومية التجربة 

االنسانية 

حق اللجوء العاطفي مونودراما من متثيل وإخراج رحاب 

مرص  مكتبة  مرسح  خشبة  عيل  قدمت  والتي  املهداوي 

ليست  الحر  للمرسح  األول  الزقازيق  مهرجان  يف  العامة 

اال لحظات حياتية ممرسحة صاغها باقتدار الراحل محمد 

من  اقرتبت  رؤية  يف  املخرجة   / املمثلة  وادتها  الرشبيني 

حد  ايل  عامة   / ذاتية  قضية  عرض  ايل  الطامح  الحيك 

التخصيص وان احتاجت للتكثيف لبيان مقتيض الحال . 

انثي شعرت بوجودها يف مجتمع ثقايف راكد ال يلوذ  هي 

باالمان فيه اال الرجل / الذكر وهي مجرد رقم يف كشوف 

االنثي  هذه  فعدت  املجتمع  ذاك  يف  والوفيات  املواليد 

أي  انتظار  يف  الضائعة  األيام  ينتظر   ، ينتظر  كائن  مجرد 

حياة  يف  يتحقق  شئ  فال  شئ  كل  انتظار  حتي  أو  شئ 

اي  دون  املعتاد  والروتني  والرتابة  االلية  غري  االنثي  تلك 

شئ  فكل  التحديث  او  التجديد  مصادر  من  اخر  مصدر 

محمد النجار

العاطفي  اللجوء  حق 
الوعي مواجهة  في  األنيث 
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األمس سيتم يف  تم يف  اليوم مثل كل شئ غدا وكل شئ 

التي  العابرة  االشارات  بعض  مع  حتي  الغد  وبعد  الغد 

ايل  املرصية  القوات  رجوع  من  العرض  منت  يف  ادرجت 

ان  القادة  ترصيحات  او  الخليج  حرب  بعد  الوطن  أرض 

ان ذاك االصالح  اال  االقتصادي كان رشا البد منه  االصالح 

واالصالح  االستعامر  من  دولة  انقاذ  يف  ممثال  السيايس 

انسانا  االقتصادي مل يوازيه اصالحا اجتامعيا يحيل االنثي 

تؤدي  العرض  بطلة  فامزالت  االناث  نظر  وجهة  من 

حياتها بروتني مميت ومازالت تنتظر ) اتوبيس 32 ( ذاك 

مسكنها  ايل  بها  ويعود  عملها  ايل  يقلها  الذي  االتوبيس 

وخصوصية  خصوصيتها  تخرتق  وعودتها  ذهابها  يف  وهي 

درجة  ايل  بشدة  املزدحم  االتوبيس  هذا  تركب  انثي  كل 

االعتداء  حد  ايل  شخصية  لكل  البونية  املسافات  اخرتاق 

فالجسد  جسدا  اما  وجسدا  لفظا  الشخصية  املساحة  عيل 

أما  امرأة  املنتصف  يف  كان  اذا  خاصة  الزحام  يف  ينتهك 

لفظا فلزاما عيل كل من تركب ) اتوبيس 32 ( ان تسمع 

ان تعمل فهي  لها  االنثي ال يحق  ان  اهانات مبارشة عن 

وبالتايل  الحال  وضيق  الزحام  يف  واالخري  االول  املتسبب 

الشخصية  مساحتها  تخرتق  ان  والواضح  االسايس  فعقابها 

فلن يقف لها ذكر ليعطيها كرسيه وقد يدنو ويقرتب بغية 

الفرصة  له  سنحت  اذا  االنثي  بهاتيك  الجسدي  التحرش 

هذا  يف  الذكري  الوعي  تزاحم  التي  األنثي  عيل  كان  فام 

امللتصقة  واالجساد  العرق  رائحة  تحتمل  ان  اال  املجتمع 

الذكور  افواه  من  الخارجة  املوبوئة  الكلامت  عن  فضال 

املعدومي االنسانية فام كان من االنثي يف هذا العرض اال 

االعتصام بالروح واالعتصام بالوحدة انتظارا لوعي مغاير 

ملجتمع يري ويسمع ويشعر بالجميع

املونودراما  قالب  العاطفي عرضا مرسحيا يف  اللجوء  حق 

عشقا  ؛  وطربا  فرحا  املتالحقة  األنفاس  فيه  اقرتنت 

وانتظارا بالرؤية الشخصية جدا معلنة عن ممثلة طامحة 

الذات  بني  الرصاع  فكان  واألداء  التعبري  فنون  امتالك  ايل 

الشكل  عن  التخيل  محاولة  جليا  وظهر  محتدا  واالخر 

التشكييل  املستوي  عيل  يأيت  فلم  املضمون  سبيل  يف 

التي  الشخصية  الذاتية  الرؤية  يعضد  مبا  والسينوغرايف 

السينوغرافيا  ابتعاد  جليا  وبدا  كبرية  خصوصية  احتملت 

وجاء  عمقا  االكرث  السيمولوجي  والطرح  التفسري  عن 

يف  مقعدين  عن  عبارة  املرسح  لخشبة  التشكييل  البناء 

يتغري  ومل  مكانهام  من  يتحركا  مل  العرض  منصة  منتصف 

هذا  يف  واملكان  الزمان  تعدد  من  الرغم  عيل  وضعهام 

العرض وبالرغم من ذلك جاء التصميم املعامري لخشبة 

النفسية  للحالة  بامتياز  مناسبا  العامة  مرص  مكتبة  مرص 

االجاملية للعرض من حيث صغر مساحة خشبة املرسح 

املمنوحة  الحياتية  املساحة  وقلة  بالضيق  اشار  مام 

عيل  المعة  طولية  خطوط  ووجود  املجتمع  يف  لالنثي 

تسجن  قضبان  وكأنها  فظهرت  ويسارها  الخشبة  ميني 

والن  املونودراما  قالب  يف  قدم  العرض  والن  االنثي  فيها 

مخرجة العرض هي بطلته فقد اتضح جليا تفوق املمثلة 

من  القضية  القرتاب  االخري  التحليل  يف  املخرجة  عيل 

روحها لفظا وحياة فاستسلمت املخرجة للممثلة لتامرس 

التطهر مام حاق  ) الحيك / الفضفضة ( علها تقرتب من 

بروحها من أدران تراها حقيقية 

لعبة االضاءة دورا كبريا يف تحقيق رتابة الصورة املرسحية 

النفسية  الحالة  مع  واضح  بشكل  مناسبة  حالة  وهي 

لالنثي التي تعيش روتني ممل فاعتمدت حركات االضاءة 

طريق  عن  تركيزه  ثم  بالضوء  املرسح  خشبة  غمر  عيل 

الغمر  ايل  تعود  ان  تلبس  وما   ) الزوووم   ( ضيقة  بؤرة 

ومحققا  التقنية  االمكانات  فقر  متخطيا  فالبؤرة  بالضوء 

لتصبح  التشكيلىة  الرؤية  ثبات  مع  خاصة  برصي  تدفق 

من اميز مفردات العرض بعد التمثيل بطبيعة الحال 

الرشبيني  تأليف محمد  العاطفي  اللجوء  مونودراما حق 

رحاب  وإخراج  متثيل  بدر  عزة  الدكتورة  كتابات  عن 

املهداوي

بطاقة العرض
أسم العرض: 
حق اللجوء 
العاطفي
جهة اإلنتاج: 
مهرجان 
الزقازيق األول 
للمرسح الحر
عام اإلنتاج: 
2020
تأليف: محمد 
الرشبيني
اخراج: رحاب 
املهداوي
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القرن  اواخر  ىف  مرة  الول  املرسح  عرفت  فلسطني  ان  ويعتقد   
19.وكانت املرسحيات من عيون املرسح العاملى لكن الميكن توثيق 
الفلسطينى  الرتاث  عن  كثرية  وثائق  بسبب  العروض  هذه  من  اي 

فقدت ىف الحرب وما اعقبها او تعمدت ارسائيل تدمريها.  
 1865( نصار  نجيب  كتبه  معروف  فلسطينى  واقدم نص مرسحى   
1948-( صاحب جريدة الكرمل التى تصدر ىف حيفا. هذا النص هو 
مرسحية “شمم العرب” التى كتبها عام 1914 . وله مرسحية اخرى 
هى “وفاء العرب”  كتبها عام 1929.  فضال عن  مرسحيات اخرى 
املرسحية  الفرق  بواسطة  تقدم  مرسحياته   وكانت  الينا.  تصل  مل 
املدرسية وبعض فرق الهواة التى كانت تنترش ىف املدن الفلسطينية. 
الثقافية  الحياة  ىف  الوحيد  اسهامه  الوحيد  اسهامه  ذلك  يكن  ومل 
حتى  فيها  االقامة  اىل  وانتقل  عشقها  التى  لفلسطني  والسياسية 
املرشوع  مهاجمة  عىل  دأب  رأسه.  مسقط  لبنان  تاركا  حياته  نهاية 
وصنف     .1908 عام  اسسها  التى  “الكرمل”  جريدة  عرب  الصهيوىن 
وتعرض   2005 عام  حتى  الصهيونية  الحركة  تاريخ  عن  كتابا 
به فرحل عن  القدر رحيام  الربيطاىن. وكان  االحتالل  ملضايقات من 
الحياة ىف مطلع 1948 قبل ان تكتمل حلقات املؤامرة عىل فلسطني. 
ويالحظ هنا الكتاب املرسح ىف فلسطني مل يكونوا متفرغني للتاليف 
كام  وطنهم.  لخدمة   اخرى  مجاالت  لهم  كانت  بل  فقط  املرسحى 
أن  نصار وغريه  من ادباء فلسطني مل يبدعوا مرسحياتهم   بشكل 
رئيس من اجل متثيلها عىل خشبة املرسح. بل كانوا يهدفون اساسا 
اىل ابداع عمل ادىب مطبوع يستمتع به القارئ ،ثم يأىت التمثيل يأىت 
قد حقق  املرسحى  العمل  يكون   ان  بعد  مرحلة الحقة خاصة   ىف 

النجاح مطبوعا.  
قصرية  حياة 

فلسطني  ىف  املرسحى  لالدب  الفعىل  الرائد  ان  البعض  ويرى 
كثريون  يشعر  مل  الذى  البحرى”  “جميل  واالديب  الصحفى  هو 
التى مل  القصرية  الفلسطينى نظرا لحياته  بانجازاته ىف عامل املرسح 
تتجاوز 35 عاما )1895 - 1930( قبل اغتياله برصاص مجهولني ىف   

حيفا التى كان يقيم بها.  
مجلة  أصدر   واالدبية يف حيفا حيث  الصحفية  حياته  بدأ جميل   
كام   ،1922 ىف   “الزهرة”  وأصبحت    1921 يف    الجميل”  “زهرة 
ملموساً  نشاطاً  أحدثت  التي  األدب،  حلقة  نفسه  العام  يف  أسس 
مبحارضاتها وحفالتها ومسابقاتها للتأليف القصيص واملرسحي ونرش 
العربية  اللغة  إىل  بالرتجمة  اهتاممه  إىل  باإلضافة  األدبية،  الكتب 

مام أسهم يف توسيع آفاق املثقفني. 
 ،1919 سنة  أوائل  يف  أخيه”    “قاتل  األوىل  مرسحيته  وطبع 
مسارح  يف  ومثلت   املرسح    عشاق  من  كبرياً  ترحيباً  ووجدت 
سوريا وفلسطني   مام شجعه عىل مواصلة املشوار.   وكان مجموع 
15مرسحية  حياته   من  األخرية  السبع  السنوات  خالل  كتبه  ما 
الخرساين   مسلم  و”أبو  القرص”      “و”سجني  أخيه   “قاتل  منها 
“و”الوطن املحبوب”   و”حصار طربيا” و”وفاء العرب”. وانخرط 
مام  وإخراجاً،  ومتثياًل  وإعالماً  وكتابة  ترجمة  املرسح  يف  البحرى  
يجعله رائداً حقيقياً من رواد املرسح العريب بصفة عامة، وال شك 
أن الطباعة كان لها الدور الكبري يف توثيق جهوده وحفظها  ، ولعل 

هشام عبد الرءوف 

النكبة على  عاما   72
الصهيونية المؤامرة  من  حذر  الفلسطيىن  المسرح 

العربي المسرح  في  جولة 

المتواضعة  الصارمة واالمكانيات  الرقابة  رغم 
مرسحية لدروزة تم تقدميها ىف الثالثينيات عىل مرسح ىف نابلس

احدى مرسحيات محمد عزة دروزة

ماساة  على  عاما   72 مرور  ذكرى  فى 
نطالع  ان  المفيد  من  يصبح  فلسطني 
تاريخ  عن  سريعة  بنبذة  العزيز  القارئ 
 . النكبة  قبل  فلسطني  فى  المسرح 
حركة  النكبة  قبل  فلسطني  شهدت  وقد  
الممزي     موقعها  بفضل   مزدهرة    ثقافية 
ثقافات  وتجمع  بها  المقدسات  ووجود 
مدارس  بها  كانت  فقد  بها.  متعددة 
والمانية   وروسية  وايطالية  وفرنسية  انجلزيية 
من  المسرح  يكون  ما  وعادة  وارمينية. 
ان  يعقل  وال  الثقافية.  الحياة  مالمح  ابرز 
فى  مزدهرة  مسرحية  حياة  هناك  تكون 
كذلك  االمر  يكون  ال  ثم  لبنان  وفى  سوريا 
الفلسطيىن  المسرح  ولعب  فلسطني.  فى 
على  التأكيد  فى  كبريا  دورا  النكبة   قبل 
المؤامرة  من  والتحذير  فلسطني  عروبة 
الصهيونية. 

محمد عزة دروزة
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هذا ما افتقده معظم املرسحيني يف السنوات التي سبقت.
وروسيا فلسطني  بني 

هو  بالغاً  أثراً  ترك  الذي   )-1942 الجوزي”)1871  “صليبا  وهناك  
وأرسته  يف تاريخ املرسح الفلسطيني،   كتب صليبا فصواًل مرسحية 
ومن  العلم،  عىل  وتحث  الفلسطيني  املجتمع  مشكالت  تعالج 
املرسحيات التي ألفها “ال بد للحب أن ينترص” عام 1925، مجسداً 
  1926 عام  “أمي”  ومرسحية  واملال،  الحب  بني  الرصاع  خاللها  من 
فريق  مع  مثل  عندما  مبكرة  فرتة  من  املرسح  يف  انخرط  قد  وكان 
من الهواة مرسحية “لصوص الغاب” لنيتشة قبل االحتالل الربيطاين، 

ومرسحية “صالح الدين األيويب” يف مدينة القدس.
عهد  ىف  سواء  روسيا  ىف  حياته  معظم  عاش  انه  رغم  ذلك  وكان   
جامعاتها  ىف  استاذا  كان  التى  الشيوعى    العهد  وىف  القيارصة 
 1891 عام  اصال  اليها  توجه  وكان   واالسالمية.  العربية  للدراسات 
الثانوية  الدراسة  ىف  تفوق  ان  بعد  الجامعية  دراسته  الستكامل 

متحديا ظروف نشاته الصعبة فقريا ويتيم االبوين.
أجربته عىل  الرتكية  السلطات  لكن     1900 سنة  القدس  إىل  وعاد  
جامعاتها  ىف  بالتدريس  ليعمل  روسيا  إىل  والعودة  البلد  مغادرة 
ويستقر بعد زواجه حتى وفاته. ومل تنقطع  صلته بفلسطني   وكان 

االسالم  عن  الحار  دفاعه  له  ويذكر  واالخر.  الحني  بني  عليها  يرتدد 

ضد مطاعن املسترشقني رغم مسيحيته. وكان يجيد عدة لغات اىل 
واألملانية  واإلنجليزية  الفرنسية  والروسية    وهي   العربية  جانب 
الالتينية  يجيد  أيضاً  وكان  والفارسية.  والرتكية  القدمية  واليونانية 

والعربانية والرسيانية، ويقرأ اإليطالية واإلسبانية بطالقة.

ودمشق نابلس  بني 
وعندما نتحدث عن تاريخ املرسح الفلسطينى ال ميكن ان نتجاهل 
دروزة)-1887  عزة  والعامل محمد  واالديب  القومى  والزعيم  املفكر 

.)1984

النجاح  ملدرسة  رئيساً  دروزة  عزة  محمد  ُعني  ايضا  العرشينيات  ىف 
يف نابلس -  من عام 1922 إىل عام 1927، ورغب يف تفعيل الحياة 
املرسحية يف مدرسته الوطنية يف مقابل النشاط املرسحي للمدارس 

التبشريية، فقام عام 1923 باعداد معالجة مرسحية  روايته “وفود 

التي كان قد نرشها يف بريوت عام  أنورشوان”  النعامن عىل كرسى 

واصل  ثم  البلدية،  مرسح  عىل  بتمثيلها  الطالب  وقام     .1911
املشوار فكتب مرسحية “عبد الرحمن الداخل”  ، ومرسحية “ملك 
مرسح  عىل  بتمثيلها  الطالب  قام  حيث  األندلس”    يف  العرب 

البلدية  بهدف إحياء الوعي العريب واإلسالمي يف نفوس الطالب. 
الجوزى  صليبا  شقيق  الجوزي  نرصي  نشأ  مرسحية  بيئة  ويف   
)-1908 1996(. وكان يتميز  بغزارة يف اإلنتاج التمثييل واإلخراجي 
  1928 عام  والتمثيل    الفنون  جمعية  أسس  حيث  واإلبداعي  
كتابة  عىل  شجعه  نجاحاً  فالقت  “عنرتة”،  مرسحية  مثل  حيث    ،
اإلكثار  يف  األكرب  أخيه  نهج  منتهجاً  يعلو”  “الحق  األوىل  مرسحيته 
واإلنجليزية  العربية  باللغات  العاملية  املرسحيات  قراءة  من 
النابعة  املرسحيات  تقديم  إىل  خاللها  من  لالنطالق  والفرنسية، 
الفلسطيني  و كتب عام 1930 مرسحية “فؤاد  الشعب  من واقع 
وليىل” التي تعالج قضية الرصاع األزيل بني املال والحب، ومرسحية 
السلبية املرتتبة عىل مشاعر  التي تعالج اآلثار  “الشموع املحرتقة” 

اآلباء. 
من  أخرى  سلسلة  بدأ   1932 عام  التدريس  يف  عمل  وعندما   
كتب  حيث  املدرسية  املرسحيات  خالل  من  املرسحية  نشاطاته 

عرثات  “جابر  ومنها:   ،1948 وعام  العام  هذا  بني  ما  منها  العديد 
الكرام، والوفاء، عمر بن الخطاب  و معركة ذي قار، عمر بن عبد 
العزيز والوفود، فاتح األندلس طارق بن زياد. وىف 1935    كتب 

السامرسة  مخاطر  من  فيها  محذراً  األحرار”    “أشباح  مرسحية 

رغم  نفسه  العام  يف  ومثلت   . لليهود  األرايض  بيع  ومحاوالت 
ترخيص،  دون  املسيحية    الشبان  جمعية  مرسح  عىل  املخاطر 

ودون ذكر اسم املؤلف يف اإلعالنات خوفاً من املالحقة.   

إنشاء  من  استفاد  حيث  ذلك  عىل  املرسحي  نشاطه  يقترص  ومل   

من  ليقدم  الجوزي  فرقة  فكون   1936 عام  الفلسطينية  اإلذاعة 
أصدر  كام  والكبار  لألطفال  اإلذاعية  املرسحيات  عرشات  خاللها 
الخليفة  مع  الحداد  “باسم  منها   للكبار   متثيلية  فصول  خمسة 

الحياة”. ومل يكن مجرد كاتب بل  الرشيد” و” أمة تطلب  هارون 

كان يتدخل ىف تفاصيل االخراج واملاكياج والديكور .
اخرى اسماء 

وليس هؤالء فقط من ساهموا ىف صنع تاريخ املرسح ىف فلسطني 

قبل النكبة. وسوف نحتاج مساحة كبرية لنتحدث عن كل منهم.

القصاص  ىف  “ولكم  صاحب مرسحية  عرفات”  عمرو  “انور  فهناك 

اطلقا  اللذان   طرزى”  ووديع  “شفيق  الشقيقان   وهناك  حياة”. 

املرسح الفلسطينى ىف غزة “ من خالل كلية غزة التى اسساها معا 

عام 1944 . وكان شفيق من خريجى جامعة هارفارد . الف االثنان 

عدة مرسحيات تحذر من الخطر الصهيوىن وشاركا ىف لجان شعبية 

ملواجهة االستيطان ورعاية ابناء الشهداء. وكان وديع يحفظ اجزاء 

من القرأن. وتوىف االثنان ىف عامني متتاليني )1979 و1980(

ادخل   الذى  ونرصى  صليبا  شقيق  الجوزى  جميل  والننىس 

باملرسحية  ايضا  واهتم  املرسحيات.  اىل  التصويرية  املوسيقى 

االذاعية حيث قدم اكرث من مائة منها عرب االذاعة الفلسطينية بني 

التى  املطبوعة  املرسحيات  من  العديد  وله   . و1948  عامى 1936 

مل تقدم عىل خشبة املرسح. وكان له ابنان ساهام ىف املرسح هام 

فريد واميل الجوزى. 

محمود   “ يافا  ابن  النكبة  قبل  الفلسطينى  املرسح  اعالم  ومن 

سيف الدين االيراىن”)1914 – 1974(صاحب مرسحية اللهب. وقد 

عرفناه ىف مرص من خالل مسلسل قطار منتصف الليل الذى قدم 

عام 1978 وقام ببطولته عدد من كبار املمثلني . 

الدين ورجال  اللطيف  الجنس 
1905- طوىب)  اسام  فوجدنا  دوره  اللطيف  للجنس  وكان 

سوريا  ىف  وتقدم   1925 عام  روسيا  قيرص  مرسحية  1983(تنرش 

من  مرسحياتها  عىل  تنفق  وكانت  االعامل.  توالت  ثم  ولبنان 

(وهالة   -2015 قعوار)1923  نجوى  أيضا  وهناك  ارستها.  اموال 

سكاكينى)2003-1923 (وهدية عبد الهادى .

القس اسطفان سامل )-1913 الدين مثل   وكان بعضهم من رجال 

للرتويج  يسعى  وكان  مدارس  لعدة  مديرا  عمل  الذى   )1983

للمجتمع.  الكثري  يقدم  ان  ميكن  فنا  باعتباره  طلبتها  بني  للمرسح 

مرسحيته  ىف  يحذر  وكان  التاليف.  ثم  املرتجمة  باملرسحيات  وبدا 

ودقت  املجهول  فلسطني  بطل  مثل  الصهيونية  املؤامرات  من 

الساعة يافلسطني.

بندىل صليبا

نجيب نصار

جميل البحرى

نرصى الجوزى

شفيق طرزى

وديع طرزى

محمود سيف الدين االيراىن

احدى مرسحيات محمد عزة دروزة
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يف  متزايد  باهتامم  املرسحي  البحث  متيز  األخري،  العقد  يف 

األداء  فنون  يف  اإلبداعية  العمليات  وتحليل  وبناء  تدوين 

مع  بالتعاون  غالبا  واألداء،،  والرقص  املرسح  باحثوا  قام   .

صناع املرسح ومصممي الرقصات، الذين حرصوا استكشاف 

العمليات اإلبداعية وأساليب العمل الخاصة بهم، واملشاركة 

إىل  األداء –  النهايئ – وهو  املنتج  أفقهم من  بتوسيع  فيها، 

األداء وترسخه  التي تسبق ذلك  املركبة  املتنوعة  الفعاليات 

تغذي  التي  األساسية  األفكار  أحد  ولعل   . النهاية  يف 

 Josette فريال  جوزيت   ( وصفته  ما  بتحليل  االهتامم 

 pre-performance ذات يوم بأنه “ ما قبل األداء )Feral

“، هو التوقع بأن النظرة الثاقبة يف نشأة األداء سوف تقدم 

لنا منظورا أكرث شموال للعمل املرسحي ككل . وهذا املنظور 

الجيني مثمر والسيام عندما ننظر إىل فنون األداء، وتحديدا 

والذي   ،Postdramatic Theater الدرامي  بعد  املرسح 

الخاطفة،  النظرة  . وحتى  املقال  يكون موضوع هذا  سوف 

سوف توضح أن التنوع الجاميل الهائل يف اللغات املرسحية 

يف املرسح املعارص ميكن مقارنته مبجموعة كبرية ومتساوية 

 . اإلبداعية  واالسرتاتيجيات  العمل  أساليب  من  تقريبا 

أو  املرسح،  بصناع  خاصة  األساليب  هذه  تكون  ما  وغالبا 

عمل  فكل   “ يستخدمونها،  الذين  املستقلة،   املرشوعات 

البلجيكية  الدراماتورج  ذكرت  كام   “ الخاص  أسلوبه  يخلق 

 )Marianne Van Kerkhoven كريكوفن  فان  ماريان   (

واألداء  اإلبداعية  العملية  بني  العالقة  ولكن   . يوم  ذات 

النهايئ مركبة،  وموجزة، وبدون مسار خطي محدد مسبقا، 

يؤدي من البداية إىل النهاية . وال شك أن الوصول إىل هذه 

العالقة وفهمها، والسيام يف أشكال املرسح التي تعتمد أكرث 

النصية،  العنارص  من  بدال  والبرصية  األدائية  العنارص  عيل 

ميكن أن يشكل تحديات منهجية مهمة . 

الحاسم يف  العنرص  نركز عيل  املقالة، سوف       ويف هذه 

املتنوعة  املالحظات  تحديدا  وهي  اإلبداعية،  العملية  هذه 

وسوف  املرسح.  صنع  أثناء  املرسحي  املخرج  يبديها  التي 

وثائق  باعتبارها  املتنوعة  املالحظات  هذه  مع  نتعامل 

مسودات  وتظهر  اإلبداعية  العملية  آثار  فهي   : أصلية 

النهايئ وتشكله يف  املنتج  ايل  التي تؤدي  املشاهد املرسحية 

نهاية املطاف  . فدراسة هذه املالحظات تقدم للباحثني يف 

يسمح  الذي  للمخرج  الجاميل  اإلبداع  إىل  مدخال  املرسح 

لهم يف املقابل أن يفهموا بشكل أفضل الجامليات الناتجة 

ال  األمر  أن  ذلك،  مع  هنا،  املهم   . املرسحي  العمل  عن 

وعيل  أيضا،  ولكن  املالحظات،  هذه  توثقه  ما  عيل  يقترص 

املرسح  ففي   . املالحظات  تفعله هذه  ما  الخصوص،  وجه 

استخدامها  ميكن  التي  الوسائط  تتوسع  الدرامي،  بعد 

بشكل تقليدي كأدوات تدوين ملخرجي املرسح ايل ما وراء 

بأن  نجادل  وسوف   . الصفحة  وراء  ما  ايل  وحتى  الكتابة 

هذه النقلة لها تأثري مهم ألن الخصائص املحددة لوسائط 

يف  بها  يستهان  ما  وغالبا  محوري  تأثري  لها  املخرج  سجل 

عملية إعداد األداء املرسحي واملنتج النهايئ . 

أن  لنا  كان  إذا  أنه  فرضية  من  املقالة  هذه  وتبدأ       

بعد  املرسح  يف  اإلبداعية  للعملية  أفضل  فهام  نكتسب 

الحاسم  الدور  اعتبارنا  يف  نأخذ  أن  بد  فال  الدرامي، 

أثناء  املرسح  صناع  يستخدمها  التي  املتنوعة  للوسائط 

كيف  أوال  نتأمل  سوف  هذا،  وملناقشة   . العملية  هذه 

ظهور  منذ  املاضية،  العقود  يف  اإلبداعية  العمليات  تغريت 

بأن  نجادل  وسوف   . الدرامي  بعد  النموذج  يسمى  ما 

العملية اإلبداعية قد أصبحت عملية هجينة بشكل متزايد 

ما   “ باختصار  أو  الوسائط،  مختلف  وموامئة  مزج  وأن 

 . حاسام  دورا  يلعبون   ،”intermediality الوسائطية  بني 

التحوالت  النظرية وتوضيحها، سوف ندرس  والختبار هذه 

املرسح  صناع  من  اثنني  مالحظات  يف  الوسائطية  بني 

البلجيكيني املؤثرين يف تطوير املرسح بعد الدرامي، محليا 

وعامليا عيل حد سواء، وهام “ جان فابر Jan Fabre “ و 

فابر(  جان   ( إذ طور   .  ”Luk Perceval برسيفال  لوك   “

العملية  يبدأ  فهو  األداء،  يف  الجسم  مادية  عيل  تركيزه 

ويستخدم   . باستمرار  اليه  يعود  الذي  بالرسم،  اإلبداعية 

بالفيديو،  التدريبات  يصور  فهو   : أخرى  حيلة  )برسيفال( 

وبعد عمل املونتاج عليها، يستخدم هذه التسجيالت أثناء 

نفهم  وليك   . املمثلني  مع  للعمل  كأداة  التالية  التدريبات 

تأثري هذه املالحظات املرسومة أو املصورة بالفيديو بشكل 

كامل  عيل أصول جامليات األداء الذي ابتكراه، نحتاج أن 

ذلك،  نفعل  وليك    . التوثيق  لعملية  املميز  الطابع  نفهم 

املتغرية ملالحظات  املخرجني، قبل أن  املكانة  سوف نحدد 

نوجه اهتاممنا إىل “فابر” و “برسيفال “ . 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

أصيلة   إبداعية  كوثيقة  المخرج  سجل 
)2-1( الدرامي  بعد  المسرح  في   
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تتبع تحول االبداعات :  •

ميكننا  املرسحي،  النص  مسودات  مختلف  عن  النظر  بغض 

أن منيز املالحظات التمهيدية تسجل البحوث الدراماتورجية 

أو التاريخية التي قام بها املخرج أو املمثل أو الدراماتورج 

فوضوية،  كانت  ما  غالبا  التي  للغاية،  املتنوعة  واملالحظات 

والتي تقدم أثناء التدريبات . فبينام ميكن أن يتطور البحث 

الدراسة  أهداف  كانت  إذا  نسبيا  بنجاح  املرسح  الجيني يف 

املستند  الجيني  التحليل  فان  مكتوبة،  مصادر  عن  عبارة 

غري  الجوانب  مع  التعامل  عند  ينقصه  الذي  هو  النص  إىل 

األشكال  مع  التعامل  عند  أو  اإلبداعية  للعملية  النصية 

النص.  حول  تتمركز  تعد  مل  أو  تتمركز  مل  التي  املرسحية 

واملرسح داخل ما يسمى النموذج بعد الدرامي هو بالتايل 

 Hans-Thies ليامن  ثيز  هانز-   ( ويجادل   . خاصا  تحديا 

Lehmann( بأن أحد أهم سامت الجامليات بعد الدرامية 

واالتجاه  الرتاث  حول  املرسح  متركز  عن  بعيدا  النقلة  هي 

املرسح  أن جامليات  ناحية،  من  يعني،  وهذا   . األداء  نحو 

بعد الدرامي تتحدي أو حتى تذيب الشكل الدرامي، ومن 

تعد  مل  املرسح  خشبة  عيل  النص  دور  أن  األخرى،  الناحية 

والخاصية  املؤدي،  وحضور  السينوغرافيا،  عيل  األولوية  له 

 . األخرى  املشهد  لغة  وعنارص  واإلضاءة،  للصوت،  املادية 

الجوانب  أيضا  املرسح  نشأة  استعادة  تتضمن  أن  ويجب 

بعد  األداء  متيز  التي  املادية  وغري  والبرصية  املجسدة 

الدرامي .

ما  وتطور  النص  مركزية  ال  بني  أيضا  )ليامن(  وميزج       

بعد الدراما مع انقطاع مجتمع الوسائط . ويتمثل الجانب 

القليل من البحوث حتى اآلن يف كيف أن ظهور الوسائط 

غرّي  انه  بل  املرسح،  جامليات  يف  فقط  يؤثر  مل  الجديدة 

الرسومات  إىل  أضيفت  فقد   . أيضا  اإلبداعية  العملية 

موجودة  كانت  التي  املفاهيمية  والتأمالت  واملالحظات 

بشكل تقليدي، حرفيا ومجازيا، يف هوامش النص الدرامي، 

مجاالت  من  تستعار  ما  غالبا  ووسائط،  متنوعة  أشكاال 

البرصية  والفنون  والفيديو  األفالم   ( األخرى  الفنون 

ومن   . الجديدة  بالوسائط  القدمية  الوسائط  ومزج   ،)

صناعة  تقنيات  املخرجون  يستعري  أن  الواقع  يف  املذهل 

السينام ) مثل القصة املصورة( أو املوسيقي ) مثل النوتة 

كأدوات  والفيديو  الفوتوغرايف  التصوير  أو  املوسيقية(، 

الكمبيوتر،  برامج  بعض  عيل  االعتامد  أو  التدريبات،  يف 

الفنون  مامرسات  دمج  أو  األخرى،  الرقمية  والوسائط 

البرصية مثل الرسم أو النحت . وتستدعي الوسائطية غري 

ملحوظا يف مالحظات  توسعا  التدريبات  لوثائق  املتجانسة 

التي تفسد  املخرج، وتتحدانا أن نضع يف اعتبارنا الطريقة 

بها هذه الوسائط بعضها البعض باإلضافة إىل أنها تؤثر يف 

املنتج النهايئ . 

     تتضمن العمليات التي تؤدي من العملية اإلبداعية إىل 

. ورغم  إىل آخر  انتقاالت حتمية من وسيط  النهايئ  األداء 

الوسائطية  بني  التحوالت  يف  البحث  تركيز  كان  فقد  ذلك، 

التحول  حول  اإلبداعية  العمليات  يف  الداللية  بني  أو 

إىل  املكتوبة  الصفحة  من  أو  األداء  ايل  املرسحية  نص  من 

غالبا  بالتفصيل  دراستها  من  الرغم  فعيل   . املرسح  خشبة 

أو  واملوامئة،  والتغيري  الرتجمة   ( مختلفة  عناوين  تحت 

يف  االنطالق  نقطة  تظل  املصطلحات(  هذه  من  مزيج 

وبالتايل مصدر  الدرامي  النص  االنتقال هذه هي  نظريات 

 Reba نيص لغوي ) بحت ( . وكام يجادل )ريبا جوستاند

دراميا،  مرسحا  كان  لو  حتى  املرسح،  فان   )Gostand
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نص  من  فقط  ليس  مستمرة،  ترجمة  عملية  دامئا  يتطلب 

نص  إىل  األصيل  املفهوم  من  ولكن  األداء  إىل  املرسحية 

األداء ) عندما يكون هناك نصا لألداء(، وايل تفسري املنتج/ 

املمثلة،   / واملمثل  املشاهد  مصمم  مشاركة  وايل  املخرج، 

عالوة   . الجمهور  الستجابة  البرصية   / السمعية  والصور 

عيل ذلك، متيل نظريات الرتجمة بني الوسائطية أو الرتجمة 

ايل  وسيط  من  الرسالة  نقل  عيل  الرتكيز  ايل  الداللية  بني 

لكل  الوسائطي  يحمله  الذي  التأثري  تتجاهل  وبالتايل  آخر، 

األساس،  فاالنقسام   . املستهدف  والنص  املصدر  نص  من 

يجب  التي  الفكرة  أو  املضمون  أو  املعنى  بني  ناحية،  من 

األخرى،  الناحية  من  املدلول(،  ؛  الرسالة  أو  )النصية  نقلها 

أو  املادية   ( للرسالة  الداللية  الشفرة  أو  الوسائطي  الحامل 

الدال ( الذي ينقل املعنى الصحيح، يؤدي ايل  ؛  الوسائطية 

لنص  الوسائطية  اآلثار  الحفاظ عيل  بفقدان  تخاطر  مقاربة 

املصدر . 

الوسائطي  الحامل  تأثري  أن حساسية  الرغم من       وعيل 

تأثري  يكن  فلم  املاضية،  السنوات  يف  زادت  قد  للرسالة 

النصني – نص املصدر والنص  الوسائطية واملادية لكل من 

مدرسا  االبداعية  املرسحية  العملية  داخل   – املستهدف 

فقد   . االهتامم  يستحق  هذا  فان  ذلك،  ورغم   . نسبيا 

املرسح  مخرجو  أوالها  التي  املتناقصة  األهمية  صاحب 

الضمني  الوسائطي  الحامل  إىل  وبالتايل،   ( الدرامي  للنص 

يؤكد  اإلبداعية،  للعملية  وسائطي  تهجني   ) والورق  للحرب 

يف  أسايس  بشكل  تغري  قد  التدريبات  وثائق  شكل  أن 

املرسح املعارص . 

 – الدرامية  بعد  الوسائط  تدريبات  وثائق  تختلف       

والكتابات  الرسومات  يف  أخرى،  أشياء  بني  من  املوجودة، 

والتسجيالت السمعية والفيديو والربامج الرقمية والقصص 

التي  املرسحية  العروض  تلك  بشكل حاسم عن   – املصورة 

لهذا  مثالية  املخرج  مالحظات  وتعد   . إبداعها  عيل  عملوا 

انطلقت  ألنها  الوسائط،  يف  للتطور  منوذج  فهي   : التحليل 

من شكل لغوي ايل تهجني وسائطي، كام سنوضح يف أعامل 

املخرجني ) جان فابر ( و )لوك برسيفال( . 

ما وراء سجل املخرج : االبداع من خالل الرسم يف   •

العملية االبداعية عند “جان فابر :

البلجييك  املرسحي  واملخرج  البرصي،  الفنان  لعب  لقد 

وفنان األداء ) جان فابر( )املولود يف انتويرب عام 1958( 

منذ  الدرامية  بعد  الجامليات  تطوير  يف  رئيسيا  دورا 

استغرق  الذي  عرضه  ترك   ،1982 عام  ففي   . الثامنينيات 

 It Is مثاين ساعات “ انه املرسح كام كان متوقعا ومنتظرا

 ”Theater as Was to Be expected and foreseen

معه  وبدأ  أوروبية،  مهرجانات  عدة  يف  قويا  انطباعا 

حياته املهنية باعتباره فنانا من املشهود لهم دوليا . ومنذ 

والرقص  املرسح  بني  الحدود  الرائد  عمله  تجاوز  البداية، 

وفنون األداء . وباستلهام استخدام الوقت الحقيقي/ الفعل 

الحقيقي يف فن األداء، مل تدور لغة )فابر( املرسحية حول 

للمؤدي  البدين  الحضور  حول  تدور  إنها  بل  الشخصيات، 

عيل خشبة املرسح . اذ يتم استحضار األجسام يف حالة من 

فقط،  عرقا  تتصبب  ال  فهي   : الجسدية  املادية  التحوالت 

تصطدم  أو  باستمرار،  اإلمياءات  نفس  تكرار  من  تكل  أو 

تتفاوض عيل  أيضا  بل  به،  القيام  فعال  ما تستطيع  بحدود 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 18 مايو 2020العدد 545 العدد 18664 مايو 2020العدد 664

[ [25 نوافذ]

اإلنسان  بني  الحدود  ترسم  التي  الثقايف  االنضباط  آليات 

والحيوان أو بني الجسم الطبيعي والجسم األسايس . 

     ويحتل الرسم، داخل مامرساته اإلبداعية مكانة أساسية 

. فأعامله اإلبداعية، ليس فقط البرصية، بل أيضا للمرسح 

استكشاف  إىل  بانتظام(  وتعود   ( تبدأ  والرقص  واألوبرا 

املوضوعات  أوال  تتشكل  حيث  الورق  عيل  اليدوي  الرسم 

الرسومات  وهذه   . األداء  يف  تتحقق  سوف  التي  واألفكار 

هي اآلثار الجينية املميزة لعروضه املرسحية . وميكننا متييز 

متت  رسومات   : املرسومة  املرسحية  اآلثار  من  أنواع  عدة 

بينام  بعضها،  نرش  تم  وقد  األداء،  وتدريبات  اإلعداد  أثناء 

الرسومات األخرى بقيت يف أرشيف الفنان الشخيص أو تم 

باعتبارها  متت  التي  الرسوم  ثانيا،  متعمد،  بشكل  تدمريها 

ثالثا  األداء،  من  جزء  الرسم  فعل  يكون  بحيث  أداء، 

املقالة  هذه  وألهداف   . األداء  بعد  متت  التي  الرسومات 

نهتم بشكل رئيس بالصنف األول .  

مالحظات  باعتبارها  الرسومات  هذه  مكانة  ولفهم       

املخرج  بسجل  نقارنها  أن  املفيد  فمن  درامي،  بعد  مخرج 

الرسوم  هذه  تلعبه  الذي  وبالدور   director’s book

املخرج،  فسجل   . السجالت  هذه  مثل  يف  تقليدي  بشكل 

 production العرض  سجل  أيضا  أحيانا  يسمى  الذي 

 ،theatrical notebook املرسحية  املذكرة  أو   book

تحظ  والتي  عموما  املتاحة  للوثيقة  مثال  أشهر  هو  رمبا 

حفظ  أعامل  أن  املالحظ  فمن   . للمشاهد  املخرج  تخيل 

ظهور  مع  بالتزامن   1900 عام  بدأت  املرسحية  املذكرات 

عيل  املرسحيات  تقديم  يف  محورية  يف  كشخصية  املخرج 

لتمكني  كرمز  يستخدم  املخرج  فسجل   . املرسح  خشبة 

القرن  بداية  ففي  الحديث.  املرسح  تاريخ  يف  املخرج 

العرشين، أصبحت سلطة الكاتب املرسحي ) وبالتايل النص 

الدرامي( باعتباره األصل الوحيد موضع تساؤل . وتتجسد 

أو  املرسحي،  والكاتب  املخرج  بني  املتطورة  العالقة  هذه 

الشكل  هذا  يف  واألداء،  الدرامي  النص  بني  أوسع  بشكل 

البرصية  للرؤية  تجسيد  هي  املرسحي،  التدوين  من 

 ( املخرج  سجل  ويعد   . العمل  أثناء  للمخرج  والصوتية 

لكيفية  ماكس رينهارت Max Reinhardt( منوذجا مثاليا 

خاصة  شخصية  أداء  جامليات  بتطوير  املخرجني  قيام 

الدرامي  النص  هوامش  عيل  األحيان  بعض  يف  حرفيا  بهم 

النص،  بجانب  واملالحظات  الرسومات  بتدوين  قام  إذ   :

األمر  يقترص  فلم   . السطور  وبني  تحته،  ومن  فوقه،  ومن 

التمثيل،  وأسلوب  السينوغرافيا،   ( امليزانسني  تخيل  عيل 

الفجوات  مرة يف  ( ألول  ..الخ  واألزياء  األرضية،  وتخطيط 

أشارت هذه  بل  النص،  يف  املوجودة  الزمنية  الفواصل  ويف 

مرسحانيته  يطور  أن  ميكن  األداء  أن  اىل  أيضا  املامرسة 

وجاملياته بشكل مستقل عن صنعته األدبية . ويكن ربط 

 Erika فيرش-ليشت  )ايريكا  أشارت  مبا  املخرج  سجل 

تاريخ  يف   “ أدايئ  ميل  أول   “ أنه  إىل   )Fischer-Lichte

املرسح يف بداية القرن العرشين . 

     وإذا كان من املمكن النظر إىل سجل املخرج باعتباره 

فانه يظل مرتبطا  املقومات يف عملية تحرير املخرج،  أحد 

تسفر  مل  اذ   . الدرامي  املرسح  عيل  املرتكز  بالنص  بشدة 

كذريعة  للرشح  ولع  عن  املخرج  لسجل  املنشورة  األمثلة 

إرشادات  دليل  باعتباره  يوظف  فهو  الدرامي،  للنص 

الطريقة  بنفس  الالحقة  وأداءاته  املرسح  خشبة  لعرض 

لتحكم  امللقن  ونسخ  املرسحية  النصوص  بها  توظف  التي 

املطبوعة   الصفحة  من  املرسحي  العرض  يف  اإلمكان  قدر 

املوازية  النصية  املادة  هذه  من  جزء  هي  والرسومات   .

توضيح  تقديم  تحديدا  وهي  واضحة،  وظيفة  وتخدم 

يتم  أن  املستغرب  من  وليس   . األزياء  أو  للسينوغرافيا 

البيئات  يف  املخرج  سجل  عيل  التقليدي  الطابع  إضفاء 

التي  فالصور   . قوية  تذكارية  تقاليد  لها  التي  املرسحية 

صارم  بشكل  ترتبط  اليوم،  املخرج  سجل  يستحرضها 

األداء  مستودع  أنها  باعتبار  املخرج  مالحظات  بتطبيق 

ميزانسني   : املخرج  يتصوره  كان  كام  األصيل  املرسحي 

إعادة  بها  يتم  التي  للكيفية  تذكر  كأداة  يستخدم  معتمد 

تقديم العروض يف املستقبل يف حالة تناول الرؤية األصلية 

للمخرج . ويف هذا السياق، فان وساطة الرسوم محدودة 

لألداء  البرصية  الصور  تساعد  كذاكرة  الوسائلية  بوظيفتها 

املرسحي األصيل . 

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

توماس   - كاسريز  ايدث   - روي  لو  فريدريك 
درايز  دين  فان  لوك   - كرومبزي 

 Contemprary Theater مجلة  يف  املقالة  هذه  نرشت   •

Review   عام 2016 – العدد 26 املجلد 4 – الصفحات من 

 484 - 468

تاريخ  : يعمل أستاذا مساعدا يف قسم  لو روي  • فريدريك 

الفن واملوسيقي ودراسات املرسج يف جامعة جينت ببلجيكا. 

• ايدث كاسريز : تعمل أستاذا للمرسح يف جامعة أنتويرب 

ببلجيكا . 

الجميلة،  الفنون  كلية  يف  محارضا  يعمل   : كرمبيز  توماس   •

ويقوم بتدريس فلسفة فن املرسح . 

يف  املرسح  لدراسات  أستاذا  يعمل   : درايز  دين  فان  لوك   •

جامعة أنتويرب ببلجيكا . 
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املعهد،  حول  انقسمت  التي  اآلراء  السابقتني  املقالتني  يف  قرأنا 

وتحويله إىل قاعة للمحارضات؛ ولكنني احتفظت برأي أهم شخص، 

ُيعّد  الشخص؛  املقالة!! هذا  لهذه  رأيه  وأرجأت  أذكره،  أن  أشأ  ومل 

التخصص نفسه،  لزيك طليامت يف نشأة املعهد، ويف تدريس  رشيكاً 

ويف تقسيم طالب املعهد أنفسهم .. إنه جورج أبيض!! الذي رحب 

بتحويل املعهد إىل قاعة، وعّد القاعة أهم من املعهد؛ ألنها ستسع 

التمثيل لهم!! وأنه ال يجد فائدة من  ملائة دارس، سيقوم بتدريس 

املقررات امللغاة، مثل: حرفية املرسح، واأللعاب الرياضية، والرقص، 

الوجه )املكياج(؛ ألنها مقررات ليست مهمة  والسولفيج، وتخطيط 

يف تكوين املمثل!! هكذا أخربتنا مجلة الصباح يف أواخر سنة 1931!!

الكبري االنقسام 
ما ذكره جورج أبيض، كان مفاجأة كبرية، غري متوقعة!! ولكن بيشء 

أبيض،  جورج  فعله  ما  أن  وهي  الحقيقة،  سنكتشف  التأمل،  من 

فجورج  كارك«!  ابن  »عدوك  القائل:  الشعبي  للمثل  تطبيقاً  كان 

أبيض درس يف فرنسا، وطليامت درس يف فرنسا أيضاً! وجورج أبيض 

مقرر  املعهد  يف  ُيدرس  وجورج  طليامت!  وكذلك  وُممثل،  ُمخرج 

نفسه  املقرر  يدرس  كذلك  وطليامت  الطالب،  عدد  لنصف  اإللقاء 

الطالب يحق لهم أن  بأن  الوزارة سابقاً  للنصف اآلخر - وما قررته 

يدرسوا اإللقاء عىل األستاذين معاً، مل يحدث - ورغم هذا االشرتاك 

الرجل  هو  طليامت  بأن  يقّر  كان  العميل  الواقع  أن  إال  والتشابه، 

األول، حيث إن نشأة املعهد ارتبطت باسمه، وإنه كان مدير املعهد 

ورئيسه الفعيل! لذلك رحب جورج بإلغاء معهد طليامت، وتحويله 

إىل قاعة محارضات لن ترتبط باسم زيك طليامت!!

قبل   –  1931 أكتوبر  يف  جلياً  ظهر  األستاذين،  بني  االنقسام  هذا 

الصباح  مجلة  أخربتنا  عندما   – بشهرين  املحارضات  قاعة  افتتاح 

بأن جورج أبيض، قرر تشكيل فرقة مرسحية جديدة، ستضم بعضاً 

الغزاوي،  محمد  أمثال:  امللغي،  التمثيل  فن  معهد  يف  طالبه  من 

بالفعل يف  بدأ  النابليس وغريهم. وأنه  السالم  النحاس، وعبد  وفرج 

الحادي عرش« و»عطيل«، “وعهد بدور  بروفات مرسحيتي »لويس 

إىل  عرش«  الحادي  »لويس  يف  و»ماري«  »عطيل«،  يف  »ديدمونة« 

يف  إلغائه  قبل  املعهد  يف  طالبة  كانت  التي  محمد،  نفيسة  السيدة 

أكرث مواد  لرسوبها يف  ُفصلت منه  ثم  أبيض،  األستاذ  قسم طالبات 

االمتحان األخري”.

املجلة، تحت  ببيان، نرشته  عليه طالب زيك طليامت  رّد  الخرب  هذا 

أبيض«،  جورج  األستاذ  وحفالت  التمثيل  معهد  »طلبة  عنوان 

أصحاب  بعض  ُيشيع   .. الغراء  الصباح  جريدة  “صاحب  نصه:  هذا 

الحفلتني  يف  سيشرتكون  التمثيل،  فن  معهد  طلبة  أن  األغراض 

الخاص يف  أبيض لحسابه  اللتني يحييهام األستاذ جورج  التمثيليتني، 

مرسح رمسيس. وُيعلن طلبة األستاذ زيك طليامت، إنهم لن يشرتكوا 

لغري  تقام  متثيلية،  حفالت  يف  يشرتكوا  ولن  الحفلتني،  هاتني  يف 

وتفضلوا  التمثيل.  فن  معهد  أنشئ  أجله  من  الذي  الفني،  الغرض 

عنهم  التمثيل،  فن  معهد  طلبة  ]توقيع[  االحرتام،  فائق  بقبول 

يوسف فهمي حلمي”.

أبيض  جورج  طالب  قيام  بعد  وانقساماً،  اشتعااًل  املوقف  وزاد 

يوسف  لهم  قدمه  الذي  رمسيس،  مرسح  عىل  املرسحيتني  بعرض 

لطليامت وطالبه – وبناًء عىل  لدوداً  – بوصفه عدواً  وهبي مجاناً 

قسم  »طالب  باسم  أخباراً  تنرش  الصحف  أصبحت  االنقسام،  هذا 

زيك طليامت« تارة، وتارة أخرى باسم »طالب قسم جورج أبيض«!! 

طليامت،  طالب  أن  إىل  الفريقني،  بني  واالنقسام  التنافس  ووصل 

أعلنوا عن قيامهم بعرض مرسحيتني، أسوة مبا قام به جورج أبيض 

طلبة  “إن  فيه:  قالت  خرباً،  الصباح  مجلة  نرشت  لذلك  وطالبه. 

حفلتني.  ميثلوا  أن  قرروا  التمثيل،  معهد  يف  طليامت  زيك  األستاذ 

مرسح  يستأجروا  أن  اعتزموا  أنهم  البدوي  أحمد  أبلغنا  وقد 

و»غادة  »فيدورا«  هام  الروايتني  وأن  الغرض،  لهذا  الكورسال 

الكاميليا«، وأن السيدة روز اليوسف ستشرتك معهام يف الروايتني”. 

فريق  من  مكايدة  مجرد  الخرب  كان  حيث  يتحقق،  مل  األمر  وهذا 

طليامت، ضد فريق جورج أبيض!!

كبريين،  علمني  بني  االنقسام  بهذا  املرسحي  الوسط  يرض  مل 

األمر،  ونجح  الطرفني،  بني  الشمل  مل  أجل  من  األصدقاء  فتدخل 

أبيض  األستاذين  الصباح، تحت عنوان »بني  نتيجته مجلة  ونرشت 

طليامت  زيك  األستاذين  بني  نشأ  قد  “كان  قائلة:  وطليامت«، 

وجورج أبيض سوء تفاهم عىل أثر صدور األمر بإلغاء املعهد، وظل 

هذا السوء تفاهم إىل األسبوع املايض؛ حيث زال وحل محله الود 

سوء  زوال  أثر  وعىل  األستاذين.  أصدقاء  بعض  بواسطة  والصفاء، 

ملعايل  يقدما  أن  زيك  األستاذ  عىل  أبيض  األستاذ  عرض  التفاهم 

بالتمثيل  لهام  السامح  فيه  يطلبان  مشرتكاً،  طلبا  املعارف  وزير 

عىل مرسح األوبرا، يومي األربع واألحد من كل أسبوع يف املساء، 

الكوميديا  فرقتي  حفالت  من  األوبرا  فيها  تخلو  التي  األيام  وهي 

الفرنسية واألوبرا اإليطالية، عىل أن يشرتك األستاذان معاً يف متثيل 

روايات جديدة مع طلبة املعهد من القسمني – قسم األستاذ زيك 

وقسم األستاذ أبيض – ويتوىل األستاذ زيك إخراجها بنفسه، فأعتذر 

الظهور  لرغبته يف عدم  العرض  املوافقة عىل هذا  األستاذ زيك عن 

عىل املرسح هذا املوسم لضيق الوقت”.

األول المسرحي  العرض 
وانتهت  بني طالبهام،  أيضاً  وانتهى  األستاذين،  بني  االنقسام  انتهى 

إيجابية  نتيجة  االنقسام  لهذا  كان  ذلك  ورغم   .. السلبية  آثاره 

عرفنا  كنا  ما  االنقسام،  هذا  »لوال  املقولة:  هذه  يف  متثلت  مهمة، 

بها طالب  قام  احرتافية جامهريية،  أول عروض مرسحية  عن  شيئاً 

أول معهد مرسحي يف تاريخ مرص، وهي العروض، التي ُتعّد مبثابة 

سيد عيل إسامعيل

)14( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

المعهد لطالب  األولى  المسرحية  العروض 

العرض األول

عبد العزيز خليل
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انتهاء  بعد  متت  إنها  حيث  املعارص؛  مبفهومنا  التخرج،  مشاريع 

يؤكد  ومام  أكادميي!!«.  معهد  داخل  عام  ملدة  منتظمة  دراسة 

التشابه بني هذه العروض ومشاريع التخرج – حالياً – أن املمثلني 

املقبولني  الطالب  من  ومجموعة  أبيض،  جورج  قسم  طالب  كانوا 

وتم  بدأت،  إجراءاتها  ولكن  ُتفتتح،  مل  التي   - املحارضات  قاعة  يف 

قبول الطالب بها – مام يعني أن العروض ضمت طالباً من صفوف 

دراسية متنوعة، دون أن يشرتك فيها أي ممثل من خارج املعهد أو 

القاعة!! 

افتتاح  من  شهرين  قبل   –  1931 نوفمرب  يف  املرسحيتني  عرض  تم 

تّم  عرش«،  الحادي  »لويس  األوىل  واملرسحية   - املحارضات  قاعة 

يف  مقالة  »أماتري«  الناقد  عنها  وكتب  رمسيس،  مرسح  عىل  عرضها 

طلبة  “مّثل  فيها:  قال  تشويقية،  مبقدمة  بدأها  السياسية،  جريدة 

عليه  تلقوا  الذي  أبيض،  جورج  أستاذهم  مع  التمثيل،  فن  معهد 

هذا الفن يف العام املايض رواية »لويس الحادي عرش« عىل مرسح 

بالجمهور  ومامشيه  ورشفاته،  مقاعده،  امتألت  الذي  رمسيس، 

لطلبة  أول حفلة  ليشهدوا  الذين حرضوا،  النقاد،  والزمالء  واملمثلني 

املعهد، ولريوا األثر الذي تركته الدراسة الكاملة من النواحي األدبية 

والفنية، التي أعدت لهم، وتلقوها عاماً بأكمله”.

كشف  الذي  ومنهجه،  الناقد  ألسلوب  متهيداً  كانت  املقدمة،  هذه 

مؤيدي  من  يزل  ومل  السطور،  هذه  كاتب  كان  “لقد  قائاًل:  عنهام، 

فكرة املعهد. وقد نارصه بقلمه طوال العام املايض، وقبل ذلك. فإن 

أو  ننقد،  أننا  ذلك  معنى  فليس  املعهد،  هذا  طلبة  ننقد  اليوم  كنا 

فالناقد  الفكرة!  أنتجته هذه  الذي  األثر  ننقد  وإمنا  الفكرة،  نحارب 

طريقه.  يف  ويسري  ليتشجع  العطف  بعني  الهاوي  املمثل  إىل  ينظر 

التمثيل  من  أتخذ  الذي  املحرتف،  املمثل  إىل  نظرته  تلك  وليست 

أن  عليه  لزاماً  فأصبح  لخدمتها،  حياته  وكرس  لها  وتفرغ  له،  مهنة 

كل  عىل  ونحاسبه  يقظة،  بعني  إليه  ننظر  فلهذا  املهنة.  هذه  يجيد 

ويتالفاه،  خطأه  يعرف  ليك  تافهة؛  كانت  مهام  منه  تبدو  هفوة 

املعهد وقد  واسعة. فطلبة  بخطى  األعىل  املثل  نحو  فيتقدم ويسري 

ودرسوا  املهنة،  هذه  والحرتاف  التمثيل  فن  لخدمة  أنفسهم  أعدوا 

يد  عىل  املعارف  وزارة  عليه  ترشف  رسمي،  معهد  يف  كاماًل  عاماً 

بهذا  أساتذة من كبار رجال األدب والتمثيل، وكانوا قباًل قد هاموا 

التمثيلية،  والفرق  الهواة  جامعات  يف  منهم  كثريون  وعمل  الفن، 

يجب أن يعلموا أنهم يف حاجة إىل أن نصارحهم بآرائنا، ليعرف كل 

واجبنا  فهذا  فليعذرونا،  يعهدوها  مل  رأوا رصاحة  فإن  منهم خطأه. 

اليوم”.

بصورة  وتناوله  اإلخراج،  عنرص  إىل  ذلك  بعد  أماتري  الناقد  انتقل 

معارصة؛ لدرجة أن القارئ، ال يتخيل أن هذا الكالم قيل منذ تسعني 

نهاية  وفيه  األخري،  الفصل  يف  قوله: “..  ذلك،  عىل  ومثال  عاماً!! 

املأساة، كان النور ساطعاً، واملنظر منقوشاً بألوان حارة صارخة، بداًل 

األثر  يبعث  حتى  قاتم  لون  ذا  واملنظر  ضئياًل،  النور  يكون  أن  من 

أمل   .. للفاجعة  أعصابهم  النظارة مقدماً، ويهيئ  نفوس  املطلوب يف 

يدرس الطلبة ذلك يف العام املايض؟!”.

يف  عنرص  أهم  وهو  التمثيل،  عنرص  إىل  ذلك  بعد  الناقد  انتقل 

حيث   – بعد  فيام   – املعهد  طلبة  مستقبل  عليه  ويتوقف  العرض، 

أجمل  لذلك  الجمهور؛  أمام  األول  ظهورهم  هو  العرض،  هذا  إن 

الطالب!! وهذه  الناقد رأيه يف فقرة واحدة، ثم قام بتفصيلها عىل 

وخروج  الشخصيات،  فهم  يف  “خطأ  فيها:  قال  اإلجاملية،  الفقرة 

بعض  لياقة  وعدم  واأللوان،  الخطوط  من  املؤلف  رسمه  عام  بها 

ووجوه  املحرتفني،  املمثلني  لبعض  وتقليد  بأدوارهم،  للقيام  الطلبة 

فيها  يضطرم  وما  عواطف،  من  النفوس  يخالج  ما  عليها  يرتسم  مل 

من إحساسات متضاربة. هذه أهم مظاهر النقص، التي الحظناها. 

لنفسه  البعض، كان يف تفكريه بصوت مرتفع، ويف مناجاته  أن  عىل 

يتحدث إىل الجمهور، وهذا خطأ كنا نود أن يتوقاه طلبة املعهد”.

وأخرياً بدأ الناقد يتحدث عن كل الطالب، فقال عن رفيعة النحاس: 

مثل  وهيئتها  صوتها  يف  وهي  الطلبة،  من  مّثل  من  “أحسن  إنها 

منها  وُيرجى  املرسح،  عىل  ظهورها  أول  عند  رزق  أمينة  اآلنسة 

الجمهور، وهي  كانت تخاطب  الثاين،  الفصل  أنها يف  خري كثري، غري 

عنه:  فقال  عزو،  الفتاح  عبد  أما  مرتفع”.  بصوت  نفسها  تناجي 

“طبيعته المست دوره، الذي يعهد به يف أوروبا إىل الفتيات. وهو 

ورقة”.  طيبة  عىل  تنطوي  التي  األدوار  هذه  ملثل  يصلح  رأيي،  يف 

شخصية  ولبس  دوره،  “أجاد  قال:  الخطيب،  توفيق  الطالب  وعن 

ألجل  فيها،  تعاليه  عليه  أعيب  ولكن  فيها  فنجح  الساذج.  الفالح 

إضحاك  يهمه  أن  غري  من  فقط  ميثل  أن  ويجب  الضحك.  انتزاع 

اهتم  لو  مستقباًل  الشاب  لهذا  أن  عىل  يضحك!  مل  أم  الجمهور 

حيث  دوره،  يف  ينجح  مل  الغزاوي  محمد  والطالب  أدواره”.  بدرس 

بحرارة، ورسعان ما تعب وهدأت حرارته، ومل يساعده  بدأ مندفعاً 

ويف  آذاننا.  إىل  يصل  وزفريه،  شهيقه  صوت  فكان  القصري،  نفسه 

مخدع امللك كان متخاذاًل ضعيفاً، ومن الصعب أن تصدق أن الذي 

االنتقام،  فكرة  وتقويه  عليه  تتسلط  الذي  تيمور،  أمامك هو  يقف 

املدرس  موىس،  أمني  عن  وقال  تيمور”.  شخصية  فهم  أخطأ  وقد 

بتجهيزية دار العلوم، واملنتسب ملعهد التمثيل: “صوته قوي حسن؛ 

يظهر  ومل  يتحرك.  أن  دون  محفوظات،  كقطعة  دوره  ألقى  ولكنه 

عىل وجهه أي أثر نفساين. عىل أن ُيرجى منه، لو عرف كيف يكون 

خفيفاً عىل املرسح، ودرس دوره الدراسة الكافية”. حتى النجم عبد 

“ال  الناقد:  عنه  قال  حيث  االنتقاد،  من  يسلم  مل  النابليس  السالم 

بأس به، غري أنه لحن كثرياً، وينقص إلقاءه القوة وحرارة الشعور”. 

واختمم  كبري”.  إىل حد  دوره  “نجح يف  النحاس:  فرج  عن  قال  كام 

القاسية، قال  الناقد تقييمه هذا، بعبارة خففت من وطأة أحكامه 

نريد  أننا  يعرفوا  أن  ويجب  الطلبة،  إىل  نوجهها  كلمة  “هذه  فيها: 

بها البناء وليس الهدم. وقد يكون ظهورهم إىل جانب األستاذ أبيض 

بأنفسهم  يثقوا  أن  فرنجوا  فتهيبوا،  نفوسهم  يف  أثر  قد  مرة  ألول 

ويطمئنوا إىل تشجيع النظارة، وعىس أن يجيدوا يف رواية »عطيل« 

يف مساء السبت القادم عىل مرسح رمسيس أيضاً”.

الثاني المسرحي  العرض 
جاء السبت، ومثل الطالب مرسحية »عطيل«، وكتب الناقد »ماتري« 

هنا؛  نرشه  وُيفضل  أيضاً،  السياسة«  »جريدة  يف  نرشه  لها،  نقداً 

بوصفه وثيقة ملقال نقدي حول آخر عرض قام به طالب أول معهد 

مرسحي يف تاريخ مرص!! قال الناقد ماتري:

نرشنا يف األسبوع املايض نقداً لرواية »لويس الحادي عرش«، فالقى 

بعض  المني  وقد  آخرين.  من  واستياء  الطلبة،  بعض  من  قبواًل 

األساتذة األدباء، إذ رأوه قاسياً عىل طلبة يف أول عهدهم باملرسح. 

والحق إين مل أكن قاسياً، بل كنت رصيحاً، والرصاحة ألزم ما تكون 

للممثل املبتدئ. ومل أكن متحاماًل، بل كنت عاداًل إذ قست اإلخراج 

هواة،  أنقد  مل  وأنا  كلمتي.  وقلت  الدقيق  الفني  باملعيار  والتمثيل 

بل نقدت إخراج أستاذ كبري، ومتثيل طلبة مل يعتلوا خشبة املرسح 

والديكور  الحديثة  واإلضاءة  والتمثيل  اإللقاء  درسوا،  أن  بعد  إال 

وغريها عىل أساتذة كبار يف معهد حكومي. وال غرض يل من النقد 

ويف  إكاملها.  فيعملوا عىل  فيهم  النقص  أوجه  الطلبة  يعرف  أن  إال 

مساء يوم السبت 14 نوفمرب أخرج األستاذ جورج أبيض مع طلبة 

وليم  العظيم  الشاعر  إحدى معجزات  رواية »عطيل«  أيضاً،  املعهد 

سنوات،  عرش  منذ  أخرجها  أن  أبيض  لألستاذ  سبق  وقد  شكسبري، 

ومثلها بعد ذلك مراراً فال حاجة بنا إىل تلخيصها. أما اإلخراج، فعىل 

الرغم من املالحظات التي وجهناها يف مقالنا السابق، وقع امُلخرج 

اإلضاءة  كانت  األول،  املشهد  ففي  نفسها.  السابقة  األخطاء  يف 

فيغطيها،  الكنيسة  عىل  يقع  وصاحبه  ياجو  ظل  رأينا  فقد  عجيبة، 

الليل من  الطبيعي ال يصدر يف  السحاب! والنور  من  ويغطي جزءاً 

فيجعل  ذلك،  إىل  يتنبه  أن  باملخرج  جدير  كان  أعىل!!  إىل  أسفل 

موضع الستار الخلفي إىل الوراء قلياًل، ويرسل الضوء من عٍل، بداًل 
العرض الثاين
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28 [ نوافذ

من أن يصدر من مقدمة أرض خشبة املرسح. ويف هذا املنظر أيضاً 

نادى والد ديدمونة أتباعه، وهو مطل عىل ياجو من الشباك، بداًل 

الفصل األخري كان الضوء  الداخل. ويف  من أن يدخل ويناديهم من 

غرفة  يف  املوجود  الضوء  من  أبهر  ديدمونة،  فراش  عىل  الساقط 

ىسىَ وجه ديدمونة جاماًل، وعندما  املخدع، وكان لونه أحمر صارخاً، كىَ

عىل  الوجه  وبقى  األحمر،  الضوء  يتغري  مل  ديدمونة  عطيل  خنق 

عادة.  الخنق  تعقب  التي  املخيفة،  الزرقة  عليه  تظهر  ومل  جامله، 

ولو أن املخرج كان قد نبه مدير املرسح إىل تغيري الضوء، لظهرت 

آثار الجرمية عىل وجه ديدمونة. هذه بعض مآخذ اإلخراج التي كنا 

نتمنى أال تفوت عىل املخرج هذه املرة، وخاصة بعد أن لفتنا نظره 

ما  أبعد  الطلبة  بعض  فكان  التمثيل،  أما  السابق.  املقال  يف  إليها 

يكونون عن فهم الشخصيات، وكان همهم إجادة اإللقاء. وقليلون 

أولئك الذين أعطوا التمثيل جانباً من العناية. عىل أن منهم من مل 

ترتسم عىل وجهه، ما يضطرهم يف نفسه من إحساسات متضاربة، 

فكانت  فقط.  بدوره  ممثل  كل  واهتم  عواطف.  من  يخالجها  وما 

وجهه.  وعىل  اآلخر  املمثل  نفس  يف  لها  تأثري  ال  ممثل  كل  كلامت 

وجهها  عىل  يظهر  فلم  الزنا،  بجرمية  ديدمونة  عطيل  رمى  فمثاًل 

سمعت  وقد  الوقت.  أغلب  األرض  إىل  تنظر  وكانت  عينيها،  وال 

وجهها  عىل  يظهر  فلم  بالزنا،  يتهمها  وهو  التمثيل(،  )يف  زوجها 

بعزمه  أمامها  ورصح  تنفعل!  ومل  الدهشة،  أو  لالحتجاج  أثر  أي 

عىل قتلها، فلم ترتجف ومل تفزع، بل سارعت يف الحال إىل طلب 

منها  يخلقان  قد  والدرس،  املران  أن  عىل  الهدوء!  يشبه  مبا  العفو 

ممثلة، وقد غنت بصوت جميل جدير مبطربة. ياجو – النحاس – 

الذي حاول أن يشتغل  الوحيد  الثناء، وهو  يستحق  أظهر مجهوداً 

بعينيه ووجهه، وأراد أن يجمع بني الحرارة ليمتلك الجمهور وبني 

وهذا  الكثرية،  واإلشارات  االفتعال  إىل  لجأ  لذلك  يقدر،  فلم  الفن 

النحاس – مل تحفظ  ما نأخذه عليه. زوجة ياجو – السيدة رفيعة 

إىل  تقدمت  أن  ديدمونة  مع  موقفها  يف  وهي  وقد حدث  دورها، 

ممجوج.  خطايب  شكل  يف  الجمهور  عىل  النصائح  لتلقي  األمام، 

شخصية  اسم  املمثل  ينىس  قد   – النابليس  السالم  عبد   – كاسيو 

زميله؛ ولكن ال يصح أن ينىس اسم الشخصية التي يقوم بتمثيلها. 

ففي الفصل الثاين دخل عىل ياجو وقال له: “أهاًل بك يا كاسيو”! 

وهو عىل العموم ال بأس به، ولكنه ممثل ضعيف، ويحسن به أن 

عن  شيئاً  نقل  مل  أننا  وبديهي  كثرياً.  عليها  ويتمرن  أدواره  يدرس 

جورج أبيض، ألنه ال يحتاج إىل كالم. هذه كلمة أرجو أن تصادف 

من الطلبة قبواًل.

الطالب في  الممثلني  رأي 
يف  املحرتفني  املمثلني  آراء  من  مناذج  ذكر  املقالة،  لهذه  ختام  خري 

متثيل الطلبة، بعد انتهاء العرضني - وهي اآلراء املنشورة يف مجلة 

قال:  وهبي  فيوسف   – املرسحيتني  متثيل  انتهاء  بعد  »الصباح« 

رأيت  وقد  ومران طويل،  تهذيب  إىل  طبعاً  حاجة  غواة يف  “طلبة 

بعد  املستقبل  يف  تجدي  قد  بها  بأس  ال  مواهب  منهم  البعض  يف 

عليهم  الحكم  ميكن  “ال  عالم:  أحمد  وقال  والتعليم”.  الصقل 

كممثلني، ألنهم ما زالوا طلبة أو غواة. والذي أدهشني أنهم فهموا 

واهتموا  بطريقة خطابية،  يلقي  أغلبهم  فكان  فهاًم خطأ،  التمثيل 

أي  النفساين.  الجانب  وأهملوا  الصناعي  بالجانب  االهتامم  كل 

أنهم كانوا يعتمدون عىل حناجرهم فقط دون اإلحساس مبختلف 

أبيض:  دولت  وقالت  الكلامت”.  عليها  تنطوي  التي  العواطف، 

لهم  وينتظر  جداً  أجادوا  فإنهم  مرة،  ألول  ميثلون  كطلبة  “إنهم 

لنا عىل خدمته”. وقال  مستقباًل كبرياً يف خدمة الفن ليكونوا عوناً 

اإللقاء  يف  يترسعون  الطلبة  أن  عام  بوجه  “أالحظ  نشاطي:  فتوح 

أبيض  األستاذ  بني  كبرياً  تفاوتاً  هناك  وأن  واإلحساس،  واإلشارات 

وإين  كمبتدئني.  بالتهنئة  جديرون  حال  كل  عىل  ولكنهم  وبينهم؛ 

ستكون  أنها  وأعتقد  الشال،  رفيعة  السيدة  بنجاح  اغتباطي  أعلن 

أماًل من آمال املستقبل”.

تدافع  وبرود  بهدوء  نطقت  بل  تتحرك،  أو  تحفل  ومل  أثر،  أي 

عرش«  الحادي  »لويس  روايتي  يف  املمثلني  قارنا  وإذا  نفسها.  عن 

و»عطيل« رأينا غرابة؛ فاألدوار األوىل للسيدات والرجال، اختلفت 

من ناحية النجاح. إذ وفقت املمثلة دون املمثل يف الرواية األوىل، 

التي  واملمثلة  الثانية!  الرواية  يف  املمثل  ووفق  املمثلة  ُتحسن  ومل 

الثاين يف عطيل؛  الدور  توفق يف  مل  لويس،  األول يف  بالدور  قامت 

الكلامت،  بعض  نطق  ُتعيد  فكانت  جيداً،  دورها  تحفظ  مل  ألنها 

أن  من  بداًل  الجمهور  وخاطبت  امُللقن.  من  النجدة  تأتيها  حتى 

متثل أمامه، ولقد حذرنا الطلبة من مخاطبة الجمهور، ولألسف مل 

إليها  املمثلني  نظر  ألفت  أن  أحب  كلمة  بقيت  يعملوا مبالحظاتنا. 

القوى  فيه  تنسجم  مجموعة،  فن  التمثيل  فن  أن  وهي  جميعاً، 

القوى  تكون  أن  الرواية  لنجاح  فيشرتط  الفردية!  فن  ال  وتأتلف، 

والكبرية،  الصغرية  باألدوار  يقومون  الذين  املمثلني  بني  متوازنة 

املخرج  عىل  تجب  التي  الهامة  األسباب  أول  املجموعة  فاتساق 

مالحظتها. هذه مالحظات عامة، وفيام ييل رأيي يف املمثلني الذين 

كانت   – رمزية  اآلنسة   – ديدمونة  الرئيسية:  بالشخصيات  قاموا 

تستعمل وجهها  الكلامت، ومل  أواخر  وتأكل  تنطق بصوت خافت، 

دولت أبيض

جورج أبيض يف مرسحية لويس الحادي عرش
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29 بين الظل والضوء]

الثالثاء  يوم  عالمنا  عن  رحل  الذي   - نصر  إبراهيم  المتمزي  الكوميدي  الممثل 
خاصة  مكانة  حفر  في  نجح  قدير  مصري  ممثل   -  )2020( مايو   12 الموافق 
الشقيقة،  العربية  األقطار  بمختلف  أو  بمصر  سواء  الكبري  جمهوره  بقلوب  له 
به  ارتباط جمهوره  له مدى  نذكر  أن  بمختلف فئاته وأعماره، ويكفي  وأيضا 
الخفية”،  الشهري “الكامريا  أكرث من عشرين عاما متصلة وبربنامجه  على مدى 
زكريا”،  “زكية  أهمها:  ومن  تقديمها  في  برع  اليت  التنكرية  وشخصياته 

النقراشي”.  “غباشي 

نصر إبراهيم 
البهجة عنوان 

)وذلك  النخييل  نرص  إبراهيم  امليالد:  لشهادة  طبقا  واسمه 

من  ولكنه  أسيوط(،   محافظة  من  النخيلة”  “مركز  إىل  نسبة 

“القاهرة”،  مواليد 18 أغسطس عام 1946 بحي شربا مبدينة 

كان  بالقاهرة حيث  للعمل  الصعيد  من  جاء  والده  ألن  نظرا 

العرش  حدود  يف  عمره  صار  عندما  معامريا.  مقاوال  يعمل 

سنوات بدأ يف تقليد أقرباه، وأصبح املقلد والكوميديان الذي 

يضحك العائلة، خاصة بعدما برع يف تقليد جميع الشخصيات 

واألمناط التي يقابلها. ثم بدأت هوايته لفن التمثيل من خالل 

حينام  املدرسة  يف  البداية  كانت  والجامعي،  املدريس  املرسح 

شارك يف أول عمل مرسحي حقيقي وهو مرسحية نهاية العام 

مبدرسة “عثامن بن عفان” بحي شربا، وأهله نجاحه إىل تحمل 

مسؤولية رئاسة فريق التمثيل. 

“جامعة  اآلداب  بكلية  التحق  الجامعية  دراسته  فرتة  وخالل 

بفضل  وامليداليات  الكؤوس  من  عدد  عىل  وحصل  القاهرة”، 

الحصول  يف  نجح  ثم  بالجامعة،  التمثيل  فريق  يف  مشاركاته 

بدأ   .1972 عام  اإلنجليزية  اللغة  “ليسانس”  درجة  عىل  عىل 

حياته الفنية كمونولوجست موظفا موهبته وخرباته يف تقليد 

صدفة  التقى  عندما  اإلحرتاف  مبجال  بدايته  كانت  الفنانني. 

أقنعنه  الذي  بيومي  بخيت  واملؤلف/  بالشاعر  األيام  أحد  يف 

بالذهاب معه إىل “التليفزيون الرصي” ليك يلعب دورا دراميا 

املذيعة  تقدمه  كانت  الذي  املشاهد”  “عزيزي  برنامج  يف 

الالمعة/ أماين ناشد، وكان الربنامج عىل الهواء مبارشة فحقق 

أبدا. ثم عمل بعده  له شهرة وميالدا حقيقيا مل يكن يتوقعه 

بني  املساعدة  األدوار  من  كبري  عدد  يف  الفني  مشواره  خالل 

من  كانت  الكربى  لكن شهرته  والتليفزيون،  والسينام  املرسح 

“شهر  يف  تقدميه  اعتاد  الذي  الخفية”  “الكامريا  برنامج  خالل 

زكريا”  “زكية  شخصية  مع  خاصة  سنوات،  لعدة  رمضان” 

هو  نرص”  “إبراهيم  أصبح  حتى  مدويا،  نجاحا  حققت  التي 

حوله  تتجمع  الذي  رمضان”  “شهر  وضحكة  بهجة  عنوان 

املسحراىت  مثل  للطقوس  مميزة  أيقونة  صار  املرصية،  األرسة 

وكوب الخشاف وصنية الكنافة وطبق الطرىش، ومنذ إطاللته 

املايض  القرن  تسعينيات  خالل  الخفية”  الكامريا   “ برنامج  ىف 

بالفربكة  البعض أحيانا  اتهمه  ظل ىف صدارة املشهد حتى ولو 

الشهرية  عباراته  انتشار  نذكر  أن  ويكفي  املواقف.  واصطناع 

“عبارات  إىل  تحولت  ترديدها  بتكرار  التى  )“اإليفيهات”( 

ما  “كشكشها  املثال:  سبيل  عىل  بينها  ومن  )تريند(،  مأثورة 

امليالد”،  عيد  علشان  الباللني  أنفخ  ناجاىت  “يا  تعرضهاش”، 

و”ملا أقولك بخ تبخ”، “إرقيص يا بلوظة” .. وغريها، ولتصبح 

الشارع  ىف  األشهر  الشخصية  هى  زكريا”  “زكية  دمية  أيضا 

بيوتهم  ىف  الناس  يضعها  التى  األيقونة  فصارت  املرصي، 

إبراهيم  أصبح  وبالتايل  للحياة،  ويبتسمون  مزاجهم  ليعتدل 

شكوكو  محمود  الراحل/  بعد  مبارشة  الثاين  الفنان  هو  نرص 

الذي يصنع له التامثيل.

وجدير بالذكر أنه كان يعيش حياة عائلية هادئة، فهو متزوج 

ووهبه الله كل من اإلبن/ عامد واإلبنة/ دينا.

وميكن تصنيف مجموعة أعامله الفنية طبقا الختالف القنوات 

الفنية )املرسح/ السينام/ التلفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني 

كام ييل:

المسرحية: أعماله   - أوال 
للفنان/  املحبب  املجال  هو  طويلة  لسنوات  املرسح  ظل 

يف  قىض  الذي  وهو  األسايس،  إبداعه  ومجال  نرص  إبراهيم 

العمل به كممثل محرتف أكرث من خمسة وعرشين عاما. هذا 

عمرو دوارة
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بطولتها  يف  شارك  التي  املرسحيات  مجموعة  تصنيف  وميكن 

طبقا الختالف الفرق وأيضا للتتابع الزمني كام ييل: 

1 - فرق “مسارح الدولة”:

- “أنغام الشباب”: عطشان يا صبايا )1976(، بسمة )1980(.

يف  بالوظة   ،)1979( الخري  نوار  اإلستعراضية”:  “الغنائية   -

البالون )1996(، زكية زكريا والعصابة املفرتية )2000(.

-1 فرق “القطاع الخاص”:

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

يا دكتور )1980(.

- “الصقر” )إبراهيم حافظ(: شفت إليل حصل )1988(.

بلوظة  يا  وراك  وراك  اإلبياري(:  )يرسي  تياترو”  “كوميك   -

.)1998(

- “أستديو 2000”: أرسار الكامريا الخفية )1999(.

- “محمد فوزي”: زكية زكريا تتحدى شارون )2001(.

الراجل   ،)1970( جالجل  طنط  عريس  مصورة:  مرسحيات   -

يخاف من خياله )1977(، يف إنتظار مغاوري، درويش يتألق 

اإلشرتاك يف  مع  )1984(، جواز  كالم خواجات   ،)1983( فرحا 

 ،)1986( ألوان   ،)1985( البنزهريي  جوازة   ،)1984( األرباح 

مطلوب   ،)1988( بخت  لها  ناس   ،)1987( تحري  عروسة 

اللعبة   ،)1991( جدا  عرصية  عائلة   ،)1989( فورا  مجرمني 

)1992(، مشوار طويل )1994(.

كبار  نخبة من  السابقة مع  تعاون من خالل املرسحيات  وقد 

املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ويف مقدمتهم األساتذة: 

عبد  بغدادي،  إبراهيم  السالم،  عبد  حسن  الدمرداش،  نور 

رجايئ،  محمد  البهنساوي،  رزيق  السيد،  عصام  زيك،  الغني 

فوزي عرفة، كامل نعيم، رائد لبيب.  

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
شارك الفنان القدير/ إبراهيم نرص بأداء بعض األدوار الثانوية 

يقارب  قد  التي  السينامئية  األفالم  من  كبري  عدد  يف  املؤثرة 

األفالم  أعامله  قامئة  وتضم  فيلام،  وثالثني  خمسة  عددها 

وقضبان  ليل   ،)1971( أرسار  البيوت   ،)1970( املراية  التالية: 

الزمان،  قمر   ،)1974( عاشقة  امرأة  الحب،  املهم   ،)1973(

عزاء  وال   ،)1977( الحياة،  أجل  من   ،)1976( حنان  بال  بيت 

املواردي  قهوة  مجهول،  ضد  وقيدت   ،)1979( للسيدات 

محطة  غايل،  الثمن   ،)1983( واجب  اإلحتياط   ،)1981(

 ،)1986( والجمجمة  التفاحة  السيف،  حد   ،)1985( األنس 

ليل   ،)1990( تكفي  ال  واحدة  امرأة   ،)1989( العبيط  أحالم 

جحيم   ،)1991( القانون  ضد  نساء  الزنايت،  شمس  وليايل، 

امرأة، الستات )1992(، غراميات سايس، مسرت كاراتيه، لهيب 

العوامل  درب   ،)1993( ديسكو  ديسكو  الثعالب،  اإلنتقام، 

)1994(، وداعا للعزوبية )1995(، حسن اللول )1997(، أوىل 

 ،)2011( الرج  إكس   ،)2001( الربملان  يف  زكريا  زكية  ثانوي، 

إىل  باإلضافة  وذلك   .)2020( املقام  صاحب   ،)2018( الكهف 

ماشية  الدنيا  وغوازي،  ليل  بينها:  ومن  األخرى  األفالم  بعض 

كده.  

نخبة من  السابقة مع  األفالم  تعاون من خالل مجموعة  وقد 

مقدمتهم  ويف  جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  كبار 

السيد  سامل،  عاطف  اإلمام،  حسن  بركات،  هرني  األساتذة:: 

محمد  فهمي،  أرشف  جالل،  نادر  الدين،  ضياء  أحمد  زيادة، 

خان، أحمد فؤاد، عيل عبد الخالق، سمري سيف، أحمد ثروت، 

نادية  السبعاوي،  أحمد  النرص،  أبو  هشام  السباعي،  مدحت 

حمزة، إيناس الدغيدي، رشيف عرفة، نارص حسني، نبيل زيك، 

حسن إبرهيم، محمد أبو سيف، طارق النهري، سمري حافظ، 

إسامعيل جامل، رائد لبيب، أمري شوقي، ماندو العدل. 

التلفزيونية: أعماله   - ثالثا 
شارك الفنان القدير/ إبراهيم نرص بأداء بعض األدوار الرئيسة 

التلفزيونية،  والسهرات  التمثيليات  املسلسالت  من  عدد  يف 

ولكن لألسف يصعب حرصها، وتضم قامئة أعامله املسلسالت 

التالية عىل سبيل املثال فقط: ولكنه الحب، مهال أيها العمر، 

من  سحابة  هادئة،  رحلة  الزمن،  حكم  الحب،  فقدت  قلوب 

الظالل،  رمضان،  يف  وطمطم  بوجي  السعادة،  بالد  املايض، 

الرجل والقطار، الخطة، عىل باب زويلة، مارد الجبل، الفندق، 

الطريق،  وتاه  اإلمتحان،  والحصان،  الرجل  العسل،  يف  مليون 

للنائب  بالغ  الرشفا،  حارة  وليلة،  ليلة  ألف  أعيش،  دعوين 

الصابرين، يحىك أن،  الكابنت جودة، سكة  بادي،  العام، حادي 

الهروب إىل السجن، رحلة يف نفوس البرش، أوالدي، ناس وناس 

يلمظ  زغلول  )ج2(،  الهجان  رأفت  الظهرية،  يف  )ج1(،أحالم 

شقوب، ماما نور، رحلة أبو الوفا، عيل عليوة، املنزل الخلفي، 

صور  الرشاقي،  العرضحالجي،  املرآة،  يف  وجوه،  وثالثة  إمرأة 

أيوب  حكايات  )ج2(،  قصادي  ساكن  والتفاحة،  حواء  ملونة، 

يف  كالم  الحلزوين،  التخطيط  املحروسة،  حارة  عنايات،  ومسز 

إىل  باإلضافة  وذلك  السحاب،  فوق  ناس،  أجيب  ومنني  كالم، 

فوازير  بينها:  ومن  الفوزاير  بعض  تقديم  يف  باملشاركة  تألقه 

املناسبات، فوازير عمو فؤاد وكنوز األرض، ، فوازير عمو فؤاد 

رئيس تحرير، ، فوازير عمو فؤاد راجل أعامل، فوازير عجائب 

صندوق الدنيا.

التمثيليات  ببعض  أيضا  مشاركاته  إىل  باإلضافة  وذلك 

الفوري  اإلرتجال  الظل وقدرة  المرحة وخفة  الروح 
الفنية جميعها أهم سماته 
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اإليرادات في مسرية  أعلى  زكريا”  حقق بشخصية “زكية 
الشعبية الفنون  قطاع 

31 بين الظل والضوء]]]

قلوب  ؟،  ماما  فينا  مني  بينها:  ومن  التلفزيونية  والسهرات 

خرضاء، قلوب مؤمنة، سالم يا أحالم، الربيء والصورة، 

من  فنانا  يعد  نرص  إبراهيم  الفنان/  أن  يتضح  سبق  ومام 

العرشين  القرن  من  الثاين  بالنصف  الكوميديا  نجوم  أهم 

بجميع  ومؤثرة  ومتميزة  جامهريية  أعامال  قدموا  الذين 

التلفزيون(،  أو  السينام  أو  باملرسح  )سواء  الفنية  القنوات 

األدوار  من  جدا  قليل  عدد  عىل  حصوله  من  بالرغم  وذلك 

 - يؤكد  وهذا  نسبيا،  متأخرة  فرتة  ويف  والبطوالت  الرئيسة 

فئة  إىل  وانتامئه  الحقيقة  موهبته   - للشك  مجاال  اليدع  ومبا 

كل  يف  مميزة  بصمة  وضع  يستطيعون  الذين  الكبار  املمثلني 

جدا.  صغريا  دورا  كان  ولو  حتى  تقدميه  يف  يشاركون  دور 

و”كاريزما”  محبب  حضور  صاحب   - الله  رحمه   - كان  فقد 

البهجة  إشاعة  عىل  والقدرة  الظل  بخفة  يتمتع  وكان  خاصة، 

بارعا  الفوري، كام كان  اإلرتجال  القدرة عىل  والرسور وكذلك 

التنكر  فن  ويجيد  الصغرية،  التفاصيل  التقاط  يف  وبحرفية 

حرص  لذلك  بتجسيدها،  يقوم  التي  الشخصيات  ومعايشة 

تقديم  وعىل  أدواره،  تكرار  عدم  عىل  الفني  مشواره  طوال 

يف  فنجح  املتناقضة،  البرشية  والنامذج  األمناط  من  كبري  عدد 

تجسيد شخصيات الفالح والصعيدي والعامل األجري واملوظف 

الرثي  األعامل  ورجل  الكبري  واملسؤول  والقيادي  املطحون 

الشخصيات  تجسيد  يف  وتفوق  نجح  كام  العصابة،  وزعيم 

امليلودرامية والرتاجيدية بنفس درجة إجادته ومتيزه يف تقديم 

الشخصيات الكوميدية. 

املحصلة  فإن  الكبرية  وشعبيته  متيزه  برغم  الشديد  ولألسف 

النهائية ملجموعة أعامله تعد حصيلة ضئيلة جدا وال تتناسب 

أبدا مع عمق واتساع وتنوع موهبته الكبرية، ويكفي أن نرصد 

أعامله  فبخالف  النضج،  سنوات  يف  املهمة  أدواره  بعض  له 

ولعل  متميزة  أدوارا  عدة  تقديم  يف  وفق  املطلقة  بالبطوالت 

مبرسحية  غانم(  )سمري  د.نادر  بعيادة  التمرجي  أهمها:  من 

الزنايت”،  “شمس  بفيلم  “جعيدي”  شخصية  دكتور،  يا  أهال 

“إكس  بفيلم  حلمي(  )أحمد  مجدي  خال  “عزمي”  شخصية 

الرج”، وشخصية “الدب” والد ماندو )هاين سالمة( مبسلسل 

“فوق السحاب”.

باملرسح، حيث  الكبري  نجاحه ومتيزه  إىل  التنويه  كذلك يجب 

أثناء  املفرتية”  والعصابة  زكريا  “زكية  مرسحيته  حققت 

منذ  الدولة  مرسح  تاريخ  يف  اإليرادات  أكرب  بالقاهرة  عرضها 

جنيه  مليون  مبلغ  اإليرادات  فتجاوزت  اآلن،  وحتى  انشائه 

لقب  نرص  إبراهيم  الفنان/  عىل  أطلق  حتى  واحد،  شهر  يف 

الكبرية  اإليرادات  بخالف  وذلك  املليون”،  مرسحية  “بطل 

التي حققتها بعض مرسحياته األخرى من خالل تنظيم بعض 

ومن  العربية  الدول  ببعض  لها  الناجحة  املرسحية  الجوالت 

بينها جوالت بكل من دولتي الكويت واإلمارات وذلك بخالف 

تنظيم جوالت أخرى للعرض أمام الجاليات العربية يف أمريكا.  

عاشقا  متميزا  فنانا  برحيله  جميعا  افتقدنا  قد  كنا  إذا  وأخريا 

صديقا  الشخيص  املستوى  عىل  أيضا  افتقدت  قد  فإنني  لفنه 

عىل  وقادرا  للحياة  ومحبا  ألصدقائه  مخلصا  متواضعا  رائعا 

إشاعة البهجة والرسور، ويكفي أن أذكر أن صداقتي معه قد 

وبالتحديد  املايض  القرن  سبعينيات  منتصف  منذ  استمرت 

للراحلني/ حسام  يا صبايا”  الرائع “عطشان  العرض  من خالل 

حازم، حسن عبد السالم، عادل عثامن وعبد الله حفني، وقد 

شاركهم أيضا البطولة الفنانني القديرين والصديقني العزيزين/ 

سامح الرسيطي وسعيد الصالح أطال الله عمرهام.


