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رئيس مجلس اإلدارة
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محمد الروبى

واألنرثوبولوجيا المسرح 

.. التمثيل  أسس  من 
اإللقاء وفن  علم 

عليها وما  لها  ما  الرمضانية..  الدراما 
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الدايم: عبد 

واالتقان  األداء  بصدق  نجوميته  صنع  حسين  حسن  القدير  الفنان 

15 الدولي  المسرح  مهرجان 
بالتأجيل بيانا  يصدر 

الخامسة عرشة  نسختة  يف  الدويل  الجر  املرح  مهرجان  منظمو  أصدر   

بيانا حول تأجيل موعده ألجل غري مسمى بسبب جائحة كورونا التي 

يف  فعاليات  تبدا  ان  املفرتض  من  كان  والذي  اجمع،  العامل  اجتاحت 

السادس من يونيو الحايل

وقد استهل البيان بـ  » مل نصنع الفلك مبرسحنا، ولكننا اشعلنا العقول 

والعيون ، ومل ننزلق إىل الدوائر الخاطئة، بل بقينا قابضني عىل الجمر، 

املتخطني كل العقبات والصعاب، متسلحني دامئا بصدقية رسالة ، والتي 

التفات لصغائر  او  او ملل  كلل  دائرة دون  دواليبنا  ابقت مسار عجلة 

االمور. »

الكيان«  هذا  تأسيس  منذ  عاما  مدار عرشون  عىل   « البيان   وأوضح   

أدبيا ومعرفيا تجاه  التزاما  الحر« كفرقة مرسحية ملتزمة  فرقة املرسح 

الدائرة  دواليبنا  تنجرف  مل  مضت،  عاما  عرشون  الخالقة.  الفن  رسالة 

قادرا عىل مخاطبة  فكريا  إمنا فعال  لالرتزاق،  بوصفه وسيلة  الفن  وراء 

املرسحية،  تجاربنا  مجمل  يف  فعليا،  الرؤية  تلك  عىل  مربهنني  العقل، 

العام  يف  التأسيس  منذ  متثيل  خري  خارجيا  الوطن  منثل  السفراء  وكنا 

االحتفال  نية  مع  موعد  عىل  كنا  العام  هذا  ويف  االن   ولغاية   2000

األقدار  تشاء  عاما ولكن  العرشون  باملرسح واملرسحيني مبناسبة عبورنا 

أن تعاكس الظروف العامل كله، وتعاكس تطلعاتنا املبهجة. »

وتابع البيان » بيد أن أملنا الينقطع وطموحنا ال ينضب بأن نعود بعد 

ونحن  يناير  شهر  يف  العام  هذا  بداية  ومنذ  بأننا  علام  الغمة،  انقضاء 

املشاركة،  العروض املرسحية  باختيار  التحضريات سواء  الجهد، يف  نبذل 

مرسحية  فرقا  قامئته  يف  يضم  الذي  املهرجان  برنامج  مسودة  ووضع 

والكويت  وفلسطني  وهنغاريا  وايطاليا  واملانيا  سويرسا  من  محرتفة 

غريت  الكونية  الجائحة  لكن   ، األردن  إىل  باإلضافة  وتونس  ومرص 

مسارات العامل أجمع، وأغلقت كل األبواب، وعّز علينا أن تكون أبواب 

سيزول  طارىء  لظرف  املوصدة  األبواب  تلك  أيضا.  مغلقة  املسارح 

كراسيها  وألق  أنوارها،  وهج  ونيضء  مجددا،  فتحها  لنستعيد  بهمتنا، 

وجامهري املرسح املقدرة.«

منك  نلتمس    .. الجمهور  سيدي   .. املرسح  سيدي   « البيان  واختتم   

الدورة 15  تقام فعاليات  أن  بالتزامنا  ايفائنا  املقدرة عىل  العذر بعدم 

من مهرجان ليايل املرسح الحر الدويل والذي كان مقررا  يف 6/6/2020 

الدعوات  لها  وجهت  التي  العاملية  املرسحية  الفرق  من  ونعتذر 

أنحاء  للمشاركة ونعتذر من ضيوف املهرجان ومريديه محبيه من كل 

أقالمهم  املحبطني وسيوف  لفئة  االعتذار  تقديم  يفوتنا  ال  ، كام  العامل 

قهوتنا  فناجني  لهم  نقدم  ود  وبكل  عتباتنا،  عىل  أسنتها  تشحذ  التي 

يهذبنا  الذي  املرسح  هو  ويبقى  والسمو.  والشهامة  األصالة  بنكهة 

بروح  املفعمة  اإلنسانية  رسالتنا  املرسح  هو  الحياة.  ماء  ويسقينا 

الدنيا.  إىل  الجامل  رسالة  حامل  الحر(  )املرسح  وهو  والنقاء.  الحب 

 15 الدويل  الحر  املرسح  مهرجان  بأن  نعلن  بوباء  جائح  الكون  وألن 

قد تأجل ورحل إىل اجل رفيع قادم ووفق ما تقتضيه الظروف ، باقني 

عىل الوعد، متسلحني بإرادة صلبة، وعنفوان ال يجارى، لتستمر الحياة 

ويبقى املرسح الحر شامخا. 

املرسح الحر - عامن - االردن 30 مايو 2020

القدير  الفنان  السبت 30 مايو  رحل عن عاملنا صباح 

صانع البهجة حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاما اثر 

ازمة قلبية مفاجئة

الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  نعت  وقد 

حسن  الكبري  الفنان  والقطاعات  الهيئات  وجميع 

عالماته  احد  فقد  التمثيل  فن  ان  وقالت  حسنى 

عىل  والقدرة  بالحضور  الراحل  متيز  حيث  البارزة 

من  نجومية  صنع  ىف  ونجح  واتقان  بصدق  االداء 

متفردة  بصامت  وضع  ىف  تفوق  ان  بعد  خاص  نوع 

والسينام  املرسح  ىف  جسدها  التى  الشخصيات  عىل 

والتليفزيون .

يشار ان حسن حسنى ولد عام 1931 يف حي القلعة ، 

حصل عىل شهادة التوجيهية عام 1959 قام بالتمثيل 

ثم  العسكري  املرسح  إىل  انضم   ، املدرسة  مرسح  يف 

مبرسح  البطوالت  من  الكثري  وقدم  القومي  املرسح 

تليفزيونية  اعامل  ىف  شارك   ، الخاص  واملرسح  الدولة 

اىل  الفنى  نشاطه  وامتد   ، كبرية  جامهريية  حققت 

الشاشة الفضية حيث قدم الكثري من االعامل الناجحة 

وتشارك البطولة مع نجوم من أجيال مختلفة .

أحمد زيدان
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- اإللقاء هل علم أم فن ؟؟ 

- الحقيقة أن اإللقاء علم وفن ىف آن واحد .

أوال : اإللقاء علم :-

فعندما  الفكر  مظهر  تحت  يندرج  منطقى  نظرى  فالعلم 

تسأل أحدا من الناس 5 5 بكم سيقول الجميع بـ 52 وذلك 

لديه  أيضا  واإللقاء  الكافة  لدى  ثابتة  عملية  قاعدة  ألنها 

ال  حتى  معرفتها  للمدرس  عىل  ينبغى  التى  القواعد  بعض 

يتخطاها بل عليه تعريف الطالب بها هى:

1- براعة االستهالل :

أسامع  القول وذلك الجتذاب  بدء  الهجوم عىل  بها  ويقصد 

أخرى  أشياء  أو  أحاديث  أية  يرتكون  وجعلهم  املتلقني 

ويلتفتون إليه وعليه فإذا قام املدرس برشح الدرس ووجد 

أنه مل  البعض فعليه أن يعلم  التالميذ يحدثون بعضهم  أن 

يحسن االستهالل وأيضا ال يجيد اإللقاء .

2- أحكام الوقف :

عىل املدرس وهو يقوم بتأدية عمله أن يعلم أنه ليس كالما 

هناك  أيضا  بل  تالميذه  وجه  ىف  به  يقذف  أن  عليه  فقط 

قطع  هو  والوقف  املؤثرة  الفنية  قيمتها  لها  صمت  فرتات 

الكلمة عام بعدها وذلك إلحداث تأثريها أو للتنفس أو غري 

بالكلمات  للتعامل  اإلنسان  يتصدى  عندما   
وفن  بعلم  ملما  يكون  أن  بداية  فعليه 
للفكرة  جيدا  موصال  يكون  حىت  اإللقاء 
هذا  ويتمثل  عنها  يتحدث  أن  يريد  الىت 
كوسيلة  الكالم  يستخدمون  من  كافة  فى 
والمطرب  الممثل  منهم  نذكر  لعملهم 
والمحامون  والقراء  والخطيب  والمذيع 
فيما  وقفة  نقف  وهنا  والمعلمون 
فالمعلمون  المقام  هذا  فى  يخصنا 
لرتبية  أداة  خري  يكونوا  أن  إليهم  الموكل 
فالمدرس  وعليه  الوطن  هذا  أبناء  وتعليم 
البحث  لهذا  المستهدفني  من  واحد  هو 
بصوت  درسه  المدرس  يلقى  فعندما 
ووقفات  مؤثرة  معربة  ونربات  واضح 
اإللتفات  هو  الحكمية  النتيجة  تكون  سليمة 
وعليه  يقول  لما  الطالب  من  الكامل 
. ذلك  لمعرفة  الناس  أولى  فالمدرس 
إعداد: مجدى مرعى

ذلك والوقف له أنواع ثالثة هامة جدا وهى : الوقف التام 

– الوقف الناقص )املعلق( – الوقف السيئ .

 ** الوقف التام : وهو الوقف عىل متام املعنى .

من  النوع  هذا  ويستخدم   : )املعلق(  الناقص  الوقف   **  

النوع  هذا  استخدم  فمثال  متعددة  فنية  ألغراض  الوقف 

وتغري  مرتبتها  حسب  الكلامت  معاىن  وإبراز  للتشويق 

مقامات الصوت والخروج عن الرقابة ىف األداء والتى تسبب 

امللل وأيضا يستخدم كمحطة للمتلقى للتزود بالهواء الالزم 

الستكامل القول .

أماكن الوقف :

1- بعد القول مثل – قال – قل – قلت – قلنا – قالوا .

2- بعد املنادى . 3- بني املبتدأ والخرب للتشويق . 

4- بعد القسم . 5- بعد الرشط وجواب الرشط .

6- بعد السؤال والتعجب واالستفهام . 7- قبل وبعد الجمل 

االعرتاضية .

8- بعد حروف التلخيص مثل : إذا – أجل – نعم – لكن .

ومثال  معنى  يغري  أو  يفسد  ما  وهو   : السيئ  الوقف   **  

ما  مثال  يرضب  أن  يستحى  ال  الله  )إن  تعاىل  قوله  ذلك 

بعوضه فام فوقها(

.. التمثيل  اسس  من 

اإللقاء وفن  علم 
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املعنى  تفسد  فإنها  يستحى  كلمة  عند  املؤدى  وقف  فإذا 

الوقف يسء ولهذا يجب مراعاة ذلك حتى ال نغري  ويكون 

ونفسد املعنى .

3- الرتكيز عىل مناطق ىف الكالم :

امللقى  الكالم  ىف  معينة  مناطق  عىل  الرتكيز  يم  أن  يجب 

لهذا  القصوى  لألهمية  وذلك  بدقة  للمستمع  يصل  حتى 

إشباع  مبراعاة  وذلك  القصيد  بيت  يسمى  ما  وهو  القول 

ومخارج الحروف الرئيسية خمسة هى : 

1- الجوف : وهو مخرج حروف اللني األلف والواو والياء .

2- الحلق : من أقىص الحلق نحو الداخل الهمزة والهاء .

من وسط الحلق العني والحاء .

ومن أدىن الحلق ناحية الفم الغني والخاء .

والجيم  والكاف  القاف  لحروف  مخرج  وهو   : اللسان   -3

والشني .

4- الشفتان : وهى محرج لحروف الباء وامليم والنون .

5- الخيشوف )األنف( : وهو مخرج لحروف امليم والنون .

هذه هى املخارج الرئيسية ولكن هناك مخارج أخرى مثل 

الجرس  مثل  ترددى  بشكل  الحلق  اللسان من سقف  طرف 

ىف الراء وطرف اللسان مع األسنان ىف حروف الظاء والذال 

والثاء .

ثانيا : اإللقاء فن :-

ولذلك لكون القول عندما يقال بطريقة فنية جيدة يحدث 

البرشية واملشاعر واألحاسيس ويحدث  النفس  بالغا ىف  أثرا 

ذلك بإتباع األىت :

حسب  ذلك  ويتم   : )الفوليوم(  وخفضه  الصوت  رفع   -1

مقتضيات األلفاظ وأهميتها ىف القول 

 ويؤدى ذلك لكرثة الرتابة وامللل لدى املتلقى .

األداء  به  ويقصد   : )التون(  وترقيقة  الصوت  تغليظ   -2

بصوت رقيق غليظ حسب مقتضيات القول 

 والتنقل بينهام أيضا يكرس امللل والرتابة ويؤدى إىل تشويق 

املستمع ملزيد من االستامع .

3- األداء من الجواب والقرار : وهام منطقتان لألداء األوىل 

هى األداء من الحنجرة وتسمى منطقة 

املنطقة  وهو  الصدر  من  األداء  هى  واألخرى  الجواب   

الدافئة وتسمى القرار والتنقل بينهام أيضا 

 يساعد عىل التشويق وعدم امللل . 

الصحيحة  اإلشارات  استخدام  يؤدى   : اإلشارة  استخدام   -4

مع األداء باليدين إىل تأكيد املعاىن 

 ولفت نظر املتلقى ألهمية ما يقال .

5- استخدام اإلمياءة : ويتم ذلك عن طريق تحريك الرأس 

بإمياءات ذات مدلول ومعنى يتفق مع 

 القول الذى يلقى فيزيد من تأكيده باإليحاء إىل أهميته .

أن  املؤدى  ما سبق يجب عىل  : مع كل  بالوجه  التعبري   -6

يقوم بتغيري تعبريات الوجه حسب معاىن ما 

 يقال حتى يجذب املتلقى ملتابعة تعبريات الوجه مع حركة 

الرأس مع إشارات األيدى وذلك 

ىف  ذلك  ويتم  واألحاسيس  واملشاعر  البرص  حاسة  بواسطة   

نفس الوقت الذى يكون املدرس يلقى 

 فيه درسه بشكل جيد يلتقطه الطالب املتلقى عن طريق 

حاسة السمع فيؤدى ذلك إىل شغل جميع 

بأى  عنه  اإلنشغال  ميكنه  فال  أستاذه  مع  الطالب  حواس   

يشء آخر وهذا يأكد أهمية املرسح 

 ومفرداته ومنها اإللقاء ىف العملية التعليمية

بالفعل  أيضا  واالهتامم  الكلمة  تيضء  ألنها  اللني  حروف 

وسط الجملة فهو الذى ييضء الجملة .

4- خروج الحروف من مخارجها السليمة :

توضح  صورة  عىل  بالكالم  النطق  هو  اإللقاء  الن  نظرا 

ألفاظه ومعانيه فالبد للمدرس أن يكون ملام بحروف اللغة 

غري  من  حروفا  ينطق  ال  حتى  مخارجها  حيث  من  العربية 

يقصد  ملا  مخالف  ملعنى  املستمع  عند  فتؤدى  مخارجها 
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البالون مسرح 
بالعجوزة  النيل  بكورنيش  متميزا  موقعا  البالون  مرسح  يحتل 

مرسح  يشمل  كبري  ثقايف  مجمع  ضمن  ويقع  الجيزة,  مبحافظة 

البالون ومرسح الغد والسريك القومي ومرسح السامر وقاعة منف 

الفني  البيت  البالون  مرسح  ويتبع  الثقافة,  قصور  لهيئة  التابعة 

اإلنتاج  قطاع  عليه  يرشف  الذي  واالستعراضية  الشعبية  للفنون 

الثقايف بوزارة الثقافة. يف بداية الستينيات كان ظهور مرسح البالون 

يف سامء الحركة املرسحية حدثا كبريا بدأ بحديث تليفوين عام 1960 

الفني  املستشار  بدير  السيد  الفنان  إىل  وهبي  يوسف  الفنان  من 

التليفزيون املرسحية يف ذلك الوقت عن أعجوبة بناء مرسح  لفرق 

من  والحركة  قليلة  ساعات  يف  والرتكيب  للفك  قابل  بالون  شكل  يف 

مكان آلخر معروض للبيع يف إيطاليا. ومتت الصفقة ووصل البالون 

يف  بتشغيله  به  االستفادة  وبدأت   ,1962 عام  اإلسكندرية  إىل 

وفرقة  الشعبية  للفنون  فرقة رضا  لعروض  الدكة  بكوم  اإلسكندرية 

وهو الذي تم يف عام 1999 أثناء تويل الفنان عبد الرحمن الشافعي 

رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية, حيث تم تطوير 

الفنانني  غرف  وتطوير  الزوار,  كبار  قاعة  وإعداد  الرئيس,  املدخل 

وقاعة املرسح وخشبة املرسح بتجهيزاتها. ثم تم االفتتاح يف يوليو 

االفتتاح  , وتم يف حفل  فاروق حسني  الثقافة  1999 بحضور وزير 

وإخراج  فكرة  الروبابيكيا,  يف  قلب  االستعرايض  العرض  تقديم 

محمود رضا.

ويف عام 2017 متت أعامل التجديد واإلصالح مرة أخرى أثناء تويل 

الفنان هشام عطوة رئاسة القطاع, وأقيم حفل افتتاح كبري باملرسح 

تأليف حمدي  من  الفن(  )بيت  فيه عرض  قدم   2017 مايو   18 يف 

محمد  ناجي،  مروة  بطولة  ومن  عبده  عادل  واستعراضات  نوار 

قامح، مجدي فكري، وفتحي سعد، مع عدد كبري من فناين القطاع 

االستعرايض.

الشعبية  للفنون  الفني  للبيت  الرئيس  املرسح  هو  البالون  ومرسح 

إىل  البالون  نقل  ثم  اللبنانية,  األنوار  وفرقة  االستعراضية  القاهرة 

القاهرة وتم تركيبه بأرض السامر وعرضت عليه أوىل عروض الفرقة 

مكانه  يف  وتركيبه  فكه  تم  التايل  العام  ويف  االستعراضية,  الغنائية 

الحايل مع ملحقاته التي تضم أربع كرافانات تستخدم كغرف لتغيري 

وبلكون  متحركة  ومدرجات  وونش  متنقلة  إضاءة  وعربة  املالبس 

متحرك.

والسريك  البالون  مجمع  نال   1975 عام  يف  كبري  حريق  حدث 

منها  راح  الحيوانات  حتى  يشء  كل  النريان  فيه  التهمت  والسامر 

يوسف  اعتمد  الفور  وعىل  القومي.  السريك  من  أسود  خمسة 

صغري  صيفي  مرسح  إلعداد  ميزانية  آنذاك  الثقافة  وزير  السباعي 

جديدتني  خيمتني  وعمل  السريك  تجهيز  ورسعة  البالون  بجوار 

ومع  معدودة.  أيام  يف  والتشغيل  التنفيذ  وتم  والبالون,  للسريك 

مرور السنوات اهرتأت الخيمة وطفحت مياه الرصف داخل الغرف 

وأصبحت خشبة املرسح وإمكانياتها بحاجة إىل التجديد والتطوير، 

حكايات للمسارح 
)3( ..وأسرار 

المسرح  تاريخ  على  شاهدا  ليبقى  وأسرار,  حكايات  له  مسرح  كل 
وفنيني,  وممثلني  مخرجني  ومبدعيه  ومسرحياته  عروضه  بكل 

الالحقة  األجيال  تعرف  ال  أبدعوا  ومخرجني  تألقوا  نجوم  من  فكم 
تراكمية,  إبداعية  عملية  هو  والفن  شيئا,  إبداعاتهم  وعن  عنهم 

العرض  دور  أهم  من  بعض  على  الضوء  نسلط  أن  رأينا  هنا  من 
حاليا,  والفاعلة  القائمة  بالمسارح  انتقاء  بداية  بمصر  المسرحي 

من  وذلك  آخر,  مجال  في  الباقني  استكمال  حىت  نماذج  كمجرد 
التقنية  ومشاكلها  ومتطلباتها  وإمكانياتها  وتاريخها  نشأتها  حيث 

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

بها. االستعانة  تمت  اليت  والمراجع  المصادر 
أحمد محمد الرشيف
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واالستعراضية والذي يضم عدة فرق هي:

الفرقة الغنائية االستعراضية

فرقة رضا للفنون الشعبية

الفرقة القومية للفنون الشعبية

الفرقة القومية للموسيقى الشعبية

فرقة أنغام الشباب

فرقة تحت 18

السريك القومي, ومقره خيمة خاصة مجاورة ملرسح البالون.

مقرات  عبارة  غرف  بها  مبان  الفرق  هذه  بجوار  املرسح  ويضم 

القومية  والفرقة  رضا  لفرقة  والربوفات  للتدريب  وصاالت  إدارية 

كبري.  وكافيرتيا  الشباب,  أنغام  وفرقة  الشعبية  املوسيقى  وفرقة 

وتم حديثا أثناء تويل د. فاطمة املعدول رئاسة البيت الفني إنشاء 

قاعة ملحقة للعروض الصغرية )قاعة صالح جاهني(, بعد استقطاع 

األجهزة,  بأحدث  املجهزة  القاعة  إلقامة  اإلدارية  املباين  من  جزء 

الصغرية سواء  الغنائية والعروض املرسحية  العروض  والتي تستقبل 

بناء  حينها  وتم  خارجه.  من  الفرق  باستضافة  أو  القطاع  إنتاج  من 

مبني إداري جديد مكون من دورين بجانب الكافيترييا املطل عىل 

كورنيش النيل. وتم تخصيص غرفه كمقرات الدارات الفرقة الغنائية 

دورات  إلنشاء  إضافة  الشعبية،  املوسيقى  وفرقة   18 تحت  وفرقة 

مياه جديدة به لجمهور املرسح.

الكربى  الغنائية  الحفالت  من  كبري  عدد  البالون  مرسح  عىل  قدم 

لكبار نجوم الغناء مبرص والوطن العريب, كام استضاف البالون كربى 

مثل  والدولية.  املحلية  واالستعراضية  والفنية  املرسحية  املهرجانات 

املهرجان التجريبي واملهرجان القومي مهرجانات الثقافة الجامهريية 

ومهرجان آفاق لهواة املرسح، وغريها الكثري.

 , الناجحة  العروض  من  كبريا  عددا  شهدت  البالون  مرسح  خشبة 

والقومية مبشاهدة  رضا  الشعبية  الفنون  فرق  ارتبط جمهور  حيث 

عروضهام  يف  البالون  خشبة  عىل  الراقصة  االستعراضية  فقراتهام 

أنغام  لفرقة  كان  كام  كبريا.  جامهرييا  إقباال  تلقى  والتي  املوسمية 

عىل  قدمتها  التي  الكربى  الغنائية  الحفالت  يف  كبريا  نصيبا  الشباب 

االستعراضية  الغنائية  الفرقة  قدمت  أيضا  وعليها  املرسح,  خشبة 

ليلة  الشحاتني,  ملك  منها:  والتي  الناجحة  املرسحية  أعاملها  كربى 

التشكيل  اختالف  مع  الربتكابالت  تلك  وكانت  فيها,  منها  تخزينها 

ومستطيل  دائري  بني  ما  هنديس  شكل   140 من  يقرب  ما  تعطي 

املخرج  استخدام  حسب  وهكذا  ومكعب  منحرف  وشبه  ومربع 

أما  تشكيلها,  يسهل  كعجينة  كانت  أنها  أي  الديكور  مهندس  أو 

الهندسية  األشكال  كافة  توظيف  ميكن  يك  الوجهني  ذو  التكوين 

املتقابلة واملتوازية, فإذا وضعت وجهني أمام بعضهام البعض ينتج 

مثال منشور أو غريه من األشكال. السقف مغطى ومتحرك, بحيث 

سكك  أما   . الديكور  قطع  منها  ينزل  التي  األماكن  املخرج  يفتح 

التي  املنصات  مناطق  يف  وتتحرك  عجل  متحركة عىل  فهي  اإلضاءة 

األرض,  من  مرت   15 املرسح  ارتفاع  يبلغ  للتمثيل.  املخرج  يحددها 

حوايل  القاعة  مساحة  تبلغ  الشواية,  بأعىل   7.5 الكمر,  حتى   7.5

عرشة امتار يف عرشين مرت. وكل هذا يتيح حرية للمخرج أن يضع 

يتغري  الجمهور  بالقاعة وكذلك وضع  أي مكان  التمثيل يف  منصات 

معزولة  القاعة  كانت  املخرج.  نظر  وجهة  حسب  آلخر  عرض  من 

بخشب  مغلفة  الخارجية  األصوات  ملواجهة  بعزل حديث  الجوانب 

السابرس, ذي سمك كبري وعلفات مثل األستوديوهات. وتسع  من 

القاعة حوايل مائة كريس ملقاعد املتفرجني وقد تزيد أو تقل حسب 

رؤية املخرج وتوظيفه لقاعة العرض.

وأثناء عمليات إنشاء املرسح قامت الفرقة بإنتاج سبعة مرسحيات 

بالتبادل  و  واحد  آن  كلها يف  بها يف محافظات مرص  تجولت  حيث 

فيام بينها بني كل موقع , حتى تم االنتهاء من افتتاح مبنى مرسح 

عرض  أول  وكان  باملرسح.  التوايل  عىل  جميعا  عرضها  فتم  الغد 

باملرسح هو )رحلة الحالج( من تأليف عز الدين املدين زمن إخراج 

د. محمد أبو الخري.

د.  الوزير  أصدر  الخويل,  فهمي  الفنان  تويل  وأثناء   1997 عام  يف 

الفني  البيت  إىل  والفرقة  املرسح  تبعية  بنقل  قرارا  حسني  فاروق 

ذلك  عن  إثناءه  فحاولوا  الفرقة  أعضاء  حفيظة  أثار  مام  للمرسح, 

القرار واجتمعوا معه لذلك ولكن مل تفلح جهودهم. وانتقل املرسح 

والفنيني  اإلداريني  دون  فقط  بفنانيه  املرسح  قطاع  إىل  إداريا 

يف  الشعبية  الفنون  لقطاع  وظيفيا  تابعني  ظلوا  الذين  والعامل 

تابعا  وفنيا  وماليا  إداريا  الغد  مبنى مرسح  وأصبح  البالون  مرسح 

من ألف ليلة, العرشة الطيبة, مجلس العنطزة, ست الحسن, لويل, 

ينفع  ورقات,  والتالت  السنيورة  ياسمني,  أحالم  عجايب,  الخديوي, 

الغرام،  يف  التانية  الكبري،  البيت  السنان,  حارة  الشارع,  قطط  كده, 

شباب يف عني الرسول، سرية حب، وغريهم.

البالون  خشبة  عىل  لألطفال  عروضها   18 تحت  فرقة  قدمت  كام 

السعادة,  قميص  للبيع,  أراجوز  سالم,  نسمة  شطورة,  منها:  والتي 

ثم  الفيسبوك،  تالميذ  بيانوال،  عم  حريان,  فلفل  العجايب,  جزيرة 

البالون  تاريخ  يف  إيراد  أعىل  والتي حققت  العجائب  بالد  يف  أليس 

لإلقبال  نظرا   2019  ،  2018 عامي  وذلك  جنيه  مليوين  تخطى 

الجامهريي الكبري.

ساهم عدد من كبار املخرجني يف سطر تاريخ مرسح البالون بتقديم 

أعاملهم عىل خشبة البالون منهم: فؤاد الجزايريل, سعد أردش زيك 

أحمد  السالم,  عبد  حسن  مطاوع,  كرم  الرشقاوي,  جالل  طليامت, 

عبد  منري,  مراد  رايض,  السيد  مجاهد,  مجدي  خليل,  حسن  زيك, 

السيد,  عصام  فاضل,  محمد  الشافعي,  الرحمن  عبد  عودة,  الغفار 

حسن سعد, نارص عبد املنعم, حسام الدين صالح.

منهم:  الفن  نجوم  من  كبري  عدد  تألق  البالون  خشبة  شهدت  كام 

صفاء أبو السعود, عديل كاسب, عادل أدهم . هدى سلطان, صالح 

فاخر,  هالة  املليجي,  محمود  صالح,  سعيد  رضا,  محمد  نظمي, 

يونس شلبي, أحمد زيك, أحمد ماهر, عزت العالييل, صالح منصور, 

محمود  ليىل جامل,  الدين,  نور  شفيق  محمود,  كارم  الحجار,  عيل 

عبد  رزق,  أمينة  الحكيم,  آثار  كامل,  فايزة  الجامل,  رضا  الجندي, 

املنعم مدبويل, حنان ترك, سميحة أيوب, أرشف عبد الغفور, سمري 

الوارث,  عبد  أحمد  حمدي,  مديحة  الحلو,  محمد  شريين,  صربي, 

عرشات  وغريهم  بالله,  املنترص  نرص,  إبراهيم  درويش,  ممدوح 

النجوم ال يسع املجال لذكرهم .

وثيقا  ارتباطا  البالون  ومرسح  الشعبية  الفنون  قطاع  ارتبط  وقد 

ونجاحا  طفرة  شهد  حيث  عودة  الغفار  عبد  الراحل  الفنان  باسم 

 1991 عام  منذ  القطاع  رئاسة  توليه  فرتة  يف  هائال  ونشاطا  كبريا 

الذين تولوا هذا املنصب من قبل  الفنانني  وحتى عام 1996, ومن 

وهاين  زيك  وأحمد  رضا  ومحمود  شفشق  الفتاح  عبد  أردش  سعد 

املعدول  الجابري وفاطمة  الشافعي وحمدي  الرحمن  مطاوع وعبد 

وخالد جالل وعصام السيد وهشام عطوة وغريهم.

من  عدد  قبل  من  إدارتها  توىل  فقد  البالون  مرسح  عرض  دار  أما 

منهم:  للديكور  ومصممني  وفنانني  إداريني  بني  ما  األكفاء  املديرين 

عباس حسني, جالل عثامن, محمد  املرصي,  الرشبيني, كامل  صالح 

هاشم, أسامة الرشبيني, محمد منذر ومحمد خبازة وغريهم.

الغد مسرح 
عودة( الغفار  عبد  )قاعة 

يقع مرسح الغد مبوقع متميز وهادئ عىل كورنيش النيل بالعجوزة 

بجوار مرسح البالون. وقد أنشئ عام 1995 عىل يد الفنان القدير 

عبد الغفار عودة رئيس قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية آنذاك 

عام1992,  إنشاءها  منذ  القطاع  لذلك  تابعة  الفرقة  كانت  حيث 

االفتتاح بحضور  التجريبية. كان  للعروض  الغد  وكانت تسمى فرقة 

د.  الفرقة  إدارة  يتوىل  وكان  حينها,  الثقافة  وزير  فاروق حسني  د. 

)وقد  مرزوق  زورس  د.  املرسح  بتصميم  قام  القادر.  عبد  حسني 

اختري من خالل مسابقة حاز فيها تصميمه عىل املركز األول( حيث 

األعامل  تقديم  إمكانية  بهدف  شديدة  خصوصية  له  تصميام  أبدع 

املرسح  أرضية  تصميم  تم  حيث  والحديثة.  التجريبية  املرسحية 

عبارة عن برتكابالت متعددة عىل أشكال مثلثات ذات وجهني )دبل 

فيس( بسمك عرشين سنتيمرت, بحيث يتم رصها يف األرضية فتعطي 

منصات  لتشكيل  منها  يأخذ  أن  للمخرج  وميكن  الصفر,  املستوى 

يتم  العرض  انتهاء  وبعد  طريقة,  بأي  يشاء  كام  للجمهور  وأماكن 
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مرسح  حرم  محيط  يف  جغرافيا  ظل  وإن  للمرسح  الفني  للبيت 

البالون التابع للفنون الشعبية.

د. هاين  تم تطوير وتجديد املرسح عام 2005, وكان حينها  عندما 

شئون  إدارة  وكانت  حينها,  للمرسح  الفني  للبيت  رئيسا  مطاوع 

اقرتح  الذي  الصعيدي  محمد  املهندس  إدارة  تحت  بالهيئة  اإلنتاج 

جديدة  برتكابالت  وعمل  سنتيمرت,  ال20  الربتكابالت  من  التخلص 

بسمك 60 سنتيمرت ذات وجه واحد مع تثبيت كرايس ذات تنجيد 

كالسييك عىل برتكابالت ثابتة, تغيري كل حوائط السابرس بأخشاب 

أبلكاش, ووافقه د. هاين مطاوع عىل ذلك ورشع يف التنفيذ. ونتيجة 

تخزين  استطاعوا  العقيم,  الفكر  بهذا  الفرقة  أبناء  اقتناع  عدم 

أغلق  التجريبي  املهرجان  نهاية عروض  بعد  عام 2019,  أواخر  ويف 

املرسح عدة أشهر منقبل إدارة الدفاع املدين حتى تم تنفيذ رشوط 

ومواصفات هيئة الدفاع املدين.

شهد مرسح الغد عروضا عدة حققت إقباال جامهرييا كبريا ونجاحا 

رائعا مثل )ذات الهمة( من إخراج عباس أحمد, و)شفيقة ومتويل( 

دوارة  عمرو  د.  إخراج  الزمان(  هذا  من  )يوم  زيك,  أرشف  إخراج 

يوسف(  )حلم  مجاهد,  سامح  إخراج   ) جمهورية  أهرام  )أخبار 

مثل  متقدما  فنيا  نجاحا  حققت  وعروضا  الجابر,  عبد  طه  إخراج 

إخراج  النار(  يف  وعني  الجنة  يف  )عني   , املظلمة(  الغرفة  )ملك 

الخري,  أبو  محمد  د.  إخراج  الحالج(  )رحلة  مختار,  إسامعيل 

التجديد  أعامل  عن  بعيدا  سنتيمرت  العرشين  ذات  برتكابالت  عدة 

إلنقاذها من براثن هذا التفكري. حتى متت عمليات التجديد لتعود 

الربتكابالت للقاعة مرة أخرى.

عبد  الفنان  تويل  أثناء  وصيانة  تجديد  عمليات  عدة  حدثت  وقد 

سرياميك  وتغيري  املدخل  تجديد  فتم   , الفرقة  إدارة  حسن  الرحيم 

لتجديد  باإلضافة  املرسح,  مدخل  يف  نافورة  وإنشاء  األرضيات 

وصيانة دورات املياه وغرف املمثلني. كام تم تجديد أرضة املرسح 

افتتاح  إعادة  وتم  الفرقة.  إدارة  مختار  إسامعيل  الفنان  تويل  أثناء 

املرسح بحضور د. سيد خاطر رئيس قطاع اإلنتاج الثقايف مع إطالق 

اسم الراحل عبد الغفار عودة عىل قاعة العرض باملرسح.
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09 ]متابعات [

أنور,  عادل  إخراج  النسا(  )كيد   , زيك  أحمد  د.  إخراج  )جلجامش( 

عروض  تقديم  يف  الغد  مرسح  فيها  نجح  مرحلة  هناك  ,فكانت 

بأكرث  املرسحي  الفضاء  باستخدام  التقليدية,  األشكال  عن  مغايرة 

من شكل, سواء دائري أو عىل شكل حرف U أو حرف L, أو صف 

ومن  املنتصف,  يف  أو  جوانب  األربع  أو  الجانبني  عىل  الجمهور 

العروض التي متيزت يف ذلك عرض مرسحية ماكبث لسعيد سليامن 

مرسحية  ويف  للتمثيل,  رأسية  مستويات  ثالث  فيها  استخدم  والتي 

جلجامش , تم بناء كوبري بأعىل القاعة تم عليه التمثيل , وكذلك 

البالكون الخاص بالسوفيتا بالتمثيل وأيضا استخدمت  تم استخدام 

كابينة اإلضاءة يف أحد العروض, .. فكان هذا تفكري وأسلوب فناين 

الفرقة , حتى عندما يأيت مخرج من خارج أعضاء املرسح كان يتم 

توظيفها  من  يتمكن  حتى  له  للقاعة  املتنوعة  اإلمكانيات  رشح 

التوظيف املغاير واملختلف بعيدا عن التقليدية.

يف السنوات األخرية والتي شهدت عودة أبناء الفرقة إلدارتها شهدت 

التي  العروض  يف  للقاعة  والتجريبي  املغاير  االستخدام  فكرة  إحياء 

الشحات  عمر  للمخرج  العراف(  )لعبة  عرض  يف  مثلام  بها,  قدمت 

عرض  ويف  جهات,  ثالث  من  والجمهور   U شكلها عىل حرف  حيث 

األربعة  الجوانب  عثامن  جالل  املخرج  وظف  نجيب(  عم  )شقة 

 360 بها  يدور  مقاعد  عىل  باملنتصف  الجمهور  وجلس  للتمثيل 

درجة للمشاهدة, وكذلك يف عرض )شامان( للمخرج سعيد سليامن 

ويف  جهات.  األربع  من  والجمهور  باملنتصف  التمثيل  كان  حيث 

بالطول  القاعة  قسم  دياب  محمد  للمخرج  وكداب(  )حلم  عرض 

املكان(  املتميزة يف هذا عرض )نفس  العروض  . و من  إىل شطرين 

بانتومايم  )عرض  ياعني  نيل  يا  عثامن,  جالل  إخراج  باريس  يف 

أحمد,  عباس  إخراج  الهمة  ذات  نبيل,  أحمد  إخراج  استعرايض( 

أرشف  إخراج  ومتويل  شفيقة  فاروق,  أرشف  إخراج  ملتوتة  حدوتة 

أهرام  أخبار  حسن,  محمود  إخراج  والسكر  امللح  زيك,حريم 

جمهورية إخراج سامح مجاهد, سعدى ومرعي إخراج أرشف زيك, 

زيك,  أحمد  إخراج  جلجامش  سليامن,  سعيد  إخراج  وبهية  ياسني 

متويل,  محمد  إخراج  امرأتان  دوارة,  عمرو  إخراج  يلهو  السلطان 

د.  إخراج  الزمان  هذا  من  يوم  مطاوع,  هاين  إخراج  حب  قصة 

إخراج  لري  سيمفونية  أنور,  عادل  إخراج  النسا  كيد  دوارة,  عمرو 

انتصار عبد الفتاح, وغريها حوايل 117 عرضا مرسحيا آخرها )فطائر 

التفاح( من إخراج محمد متويل. وقبل التوقف املفاجئ الناتج عن 

جائحة كورونا توقف العمل معها بالربوفات النهائية وقبل العرض 

أول  أن  يذكر  إخراج محمد صابر.  )جنة هنا(  قليلة ملرسحية  بأيام 

عرض لفرقة الغد سنة 1992 فور إنشائها مرسحية )أوقات عصيبة( 

أنشئت  قد  الغد  مرسح  قاعة  تكن  ومل  العصفوري,  سمري  إخراج 

الغد  املواجه ملرسح  الطالب  اتحاد  عىل مرسح  العرض  فقدم  بعد 

بكورنيش النيل بالعجوزة.

أحمد  منهم:  النجوم.  من  كبري  عدد  تألق  الغد  مرسح  شهد  وقد 

شوقي,  فريد  رانيا  ترك,  حنان  الرصيطي,  سامح  عزب,  امين  نبيل, 

أحمد,  فتوح  صادق,  عهدي  مغاوري,  سامي  الحديني,  محمود 

سهري  بدر,  سوسن  كامل,  محمد  مصطفى,  داليا  الرحيم,  عبد  عيل 

الرحيم  عبد  راتب,  أحمد  متويل,  محمد  مطاوع,  حنان  املرشدي, 

أحمد  حسني,  سمري  خطاب,  سلوى  الجندي,  محمود  حسن, 

الحجار, عثامن محمد عيل, سمرية عبد العزيز, خليل مريس, حنان 

سليامن, محمد رشف, وغريهم.

الكفاءات اإلدارية  الغد عدد من  وقد توىل إدارة دار عرض مرسح 

عامد  الراحل  الديكور  مصمم  املثال:  سبيل  عىل  منهم  والفنية, 

ثم   ,1995 عام  افتتاحها  عند  الغد  لقاعة  مدير  أول  وكان  مختار 

يوسف,  وعادل  شحاتة  وكرم  حسني,  عباس  أيضا  الديكور  مصمم 

هاشم  محمد  الديكور  ومصمم  الجمبالطي  وغادة  دياب  ورشيف 

مصممة  اآلن  الغد  مبرسح  العرض  دار  إدارة  ويتوىل  وغريهم, 

الديكور مي زهدي.

باملنتصف تدور  دائرة  أقام  الحاج عام 2006 حيث  للمخرج صالح 

حول نفسها بشكل دينامييك ويدور عليها التمثيل.

هناء  د.  من  بداية  املديرين  من  كبري  عدد  الغد  فرقة  إدارة  توىل 

عبد الفتاح الذي تم يف عهده إنتاج خمسة عروض )1992-1993( 

الدويل”,  “السريك  أراجوزات”,  “شغل  عصيبة”,  “أوقات  وهي 

مقر  يف  للفرقة  مدير  أول  لكن  ياعليش”.  “ليش  الصفر”,  “ساعة 

تجول  بتجربة  قام  الذي  القادر  عبد  د. حسني  كان  الحايل  مرسحها 

مثانية  أنتج يف عهده  واحد, وقد  آن  املحافظات يف  عدة عروض يف 

الزهور”,  تنبت  ال  “أرض  الحالج”,  “رحلة  “بكرة”,  وهي:  عروض 

“الطريق  إعدام”,  “فصيلة  نضحك”,  “الليلة  “فيلوكتيتوس”, 

استكمل  حيث  عليها  عثامن  جالل  الفنان  أرشف  ثم  “املولوية”.   ,

خطة د. حسني عبد القادر والتي يتضمن عروض “من ميلك النار”, 

يف  القيس  “امرؤ  فرعونية”,  “بانوراما  املظلمة”,  الغرفة  “ملك 

باريس”. ثم أخريا عرض “الفهلوان” الذي توقف مبجرد تويل املخرج 

عبد  رشيف  ثم   ,1996 عام  ذلك  بعد  الفرقة  قيادة  الخويل  فهمي 

خالد  عثامن,  جالل  الحليم,  عبد  سامي  مهران,  سامح  اللطيف, 

جالل, يارس جالل, نارص عبد املنعم, حمدي أبو العال, عبد الرحيم 

الفنان  اآلن  إدارتها  النقيل, إسامعيل مختار, ويتوىل  حسن, محمود 

سامح مجاهد.

عرضا مرسحيا  وسبعة عرش  مائة  من  أكرث  الغد  بقاعة مرسح  قدم 

سنذكر  املقال  هذا  يف  حرصها  ولصعوبة  اآلن.  وحتى  إنشائها  منذ 

أبو  محمد  إخراج  الحالج  رحلة  الحرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منها 

القيس  امرؤ  مجاهد,  سامح  إخراج  املظلمة  الغرفة  ملك  الخري, 
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الرمضانية الدراما 
عليها وما  لها  ما 

اإلجتماعية  والرتاجيديا  وش  ب100  مسلسل  ومنها  الكوميدى  مابني  الدرامية  األعمال  فى  تنوعا  العام  لهذا  الرمضانى  الموسم  شهد 

“اإلختيار”  مسلسل  إلى  باإلضافة  هذا  ليه”  تانى  “ونحب  بمسلسل  والرومانسى  و”الربنس”  عهد”  “خيانة  مسلسل  فى  والمتمثلة 

الوطنية  األعمال  األذهان  إلى  أعاد  ولكنه  المباشرة  فخ  فى  وقوعه  من  الرغم  على  الموسم  لهذا  مشاهدة  نسبة  أعلى  تصدر  الذى 

دراما  وهى  الدراما  من  جديدة  نوعيه  لتناوله  مختلفا   “ “النهاية  مسلسل  جاء  كما  طويلة   لسنوات  الجمهور  إفتقدها  الىت  والبطوليه 

الدراما  عالم  فى  جديدة  نقله  تعد  وهى  العلمى  الخيال 

“ب100  ومنها  األعمال  بعض  بإستثناء  الكتابة  مستوى  على  متمزيا  يكن  لم  منها  الغالبية  أن  إال  الدراما  صنوف  تنوع  من  الرغم  وعلى 

وعرض  للمشاهدة  ترقى  ال  ومشاهد  ألفاظ  تسرب  العام  هذا  السلبية  الظواهر  أحد  كانت  كما  ليه”  تانى  و”نحب   ”80 و”ليالينا  وش” 

خلفية  من  الفنانني  من  كبري  عدد  بمشاركة  الموسم  هذا  وتمزي  والنصب  والسرقة  القتل  مثل  الخاطئة  واألفعال  السلوكيات  بعض 

العديد  نجم  فزبخ  النجاح  ينشد  فنان  إلى  األكرب  المعلم  هو  المسرح  وأن  علم  على  قائمة  مهنة  التمثيل  أن  على  يؤكد  ما  وهو  مسرحية 

 ، الدرامية  األعمال  فى  صغرية  مساحات  فى  إستغاللهم  تم  وإن  وحىت  وتفردهم  موهبتهم  أثبتوا  الذين  المسرح  وأبناء  فنانى  من 

على  كبري  بشكل  يؤثر  وهوما  اعمال  ثالثة  فى  الذاكرة”  “فقدان  ومنها  التيمات  بعض  تكرار  هو  الموسم  هذا  سلبيات  أحد  كان  أيضا 
الدراما  صناعة 

اإليجابية  الظواهر  أهم  حول  النقاد  من  مجموعة  من  متنوعة  أراء  على  حصلنا  الرمضانية  الدراما  لنقييم  الملف  هذا  نفتح  أن  علينا  كان 

كاآلتى  وكانت  الدرامية  للكتابة  وتقيمهم  الرمضانية  للدراما  والسلبية 

رنا رأفت

اإلعمال بإستثناء بعض  الدرامية  الكتابة  ضعف 

10 [ تحقيق

الرمضانية الدراما  أثبتوا تمزيهم فى  المسرح  فنانو  املبدئية  املفاهيم  وغياب  التمثيل يف مرص  فن  إنهيار  تكشف 

أوتار  العزف عىل  إىل حرفية  املفزع  واللجوء  الدرامية  للكتابة 

والتدمري  والقتل  والدم  للعنف  إىل  الوحشية  وصوال  الرغبات 

والتجاوز السافر لكل الخطوط الحمراء حيث السقوط املدوى 

إىل هاوية الحضيض . 

رغم ضبابية هذا الواقع املؤسف املسكون بالنجاح الجامهريي 

 ، تانية”  “فرصة  “الربنس”  مثل  الهابطة  لألعامل  الساحق 

ليه”ومجموعة  تاىن  كنا صغريين” “نحب  ، “ملا  “خيانة عهد” 

مفهوم  أن  نجد  ذلك  رغم  الساقطة  الكوميدية  املسلسالت 

تفتح  التى  األعامل  ببعض  يواجهنا  اإلنساىن  العلمى  الجدل 

١٠٠ وش”  ،”ب  “النهاية”   ، “اإلختيار”  مثل  للضوء  مسارات 

الدرامى  ليالينا ٨٠” حيث جاءت مفرداتها متميزة وفكرها   “

ويذكرأن  الحقيقية  قضايانا  يشاغب  االنساىن  وطرحها  متوهج 

الشابة  الطاقات  من  العديد  عن  كشفت  قد  األعامل  هذه 

لفن  العلمية  األصول  يدركون  الذين  هؤالء  حيث  الواعدة 

التمثيل والركائز األساسية للدراما تلك الحالة التى متنحنا امأل 

يف املستقبل 

المعتاد”  من  أقل  “موسم 
للدراما  هامة  نقاط  عدة  ممدوح  أمل  الناقدة  إرتكزت  بينام 

الرمضانية فذكرت قائلة:

إنه  بل  متميز  الرمضاين  املوسم  هذا  أن  نقول  أن  نستطيع  ال 

يف  التنوع  من  املزيد  وجود  من  بالرغم  املعتاد  من  كثريا  أقل 

األعامل ما بني الكوميدي ومن اهم أعامل هذا العام مسلسل 

“ب ١٠٠ وش” وإن كان  كوميديا خفيفة”” اليت كوميدي 

الخيال  وبني  ليه”  تاين  “ونحب  كمسلسل  والرومانيس   “

مسلسلسالت  عدة  ومثلتها  “والرتاجيديا  “النهاية  كمسلسل 

واألعامل  وغريهام  عهد”  و”خيانة   “ “الربنس  مثل  إجتامعية 

أبرز  من  وهو  “اإلختيار”  مسلسل  مثل  البطولية  الوطنية 

إختالفات هذا العام  لكنها وإن نجحت يف جذب جمهور لها 

مل يكن معظمها متميزا يف نوعه او يف كتابته باإلخص  بإستثناء 

مسلسل “ب ١٠٠ وش” ومسلسالت قليلة اخرى مثل “ونحب 

تاين ليه”، “وملا كنا صغريين”   

عنها وسط  الحديث  التي ميكن  املفاجاة   “ قائلة  وإستطردت 

توسط مستوى معظم األعامل وإتسامها باإلستسهال قد يكون 

مسلسل ب ١٠٠ وش للمخرجة املتميزة كاملة ابو ذكري 

سائدا  صار  عام  الكوميدية  الكتابة  مستوى  إختالف  جهة  من 

وعمرو  وائل  أحمد  من  لكال  معا  واعية  سلسة  جيدة  بكتابة 

الدايل مع مضمون إجتامعي ال يخلو من رصد لفئات املجتمع 

ومشاكله بشكل جيد يف إطار خفيف مبهج رغم ما يعرب عنه 

إجتامعيا من أزمات متنوعة ترتبط ببعضها 

“ويف  ذكرت  املوسم  لهذا  املؤلفني  ألفضل  ترشيحاتها  وعن 

مستواها  وضعف  الكتابة  يف  باإلستسهال  عام  إتسام  وسط 

نظري  وجهة  من  العام  لهذا  املؤلفني  ألفضل  اإلشارة  ميكننا 

من  وكال  ليه”  تاين  “ونحب  مسلسل  عن  ياسني  عمرو  وهم 

عمرو الدايل وأحمد وائل عن مسلسل “ب ١٠٠ وش” وأحمد 

الفتاح يف مسلسل “ليالينا ٨٠” وأمين سالمة يف مسلسل  عبد 

بشكل  املرسح  نجوم  متيز  وقد  وأضافت  صغريين”  كنا  “ملا 

وزينب  الدسوقي  رشيف  مثل  العام  هذا  اعامل  يف  ملفت 

الدرامية” للكتابة  المبدئية  المفاهيم  “غياب 
لهذا  الرمضاىن  املوسم  دراما  وفاء كاملو عن  د.  الناقدة  قالت 

العام 

التدمري  التساؤالت حول  العديد من  دراما رمضان ٢٠٢٠  تثري 

تنتهك  لقيم شاذة  الواعي  والتكريس  املرصية  للهوية  املتعمد 

من  كالطوفان  تبدو  و  واألرسية  األنسانية  العالقات  أدق 

الخطايا واألثام تفتح املسارات أمام مزيد من الخلل والسقوط 

يف  وكرست  الناس  وعى  سوفت  فنية  خطيئة  إنها  واألنحراف 

الواقع  لعشوائية  لينترصوا  والقيم  العالقات  قداسة  أعامقهم 

وطموح الرغبة وسالسة التناقضات 

الدراما  كتابة  التفكري ىف  أن مجرد  النقاد واملفكرين  كبار  يرى 

مع  ساخنه  وإشتباكات  الدولة  لتنظيم  إعادة  هو  إخراجها  أو 

الفكر وااليديولوجيا وقضايا الناس 

أثرها  يبقى  الفصل   تقبل  ال  فريدة  الفن  تجربة  تظل  ولذلك 

تتناول  عندما  واإلدراك.  الوعي  ويثري  األعامق  يخدش  حيا 

الساقطات  وخطايا  والجنس  والدم  الفن  قضايا  الدراما 

والعاهرات

 فإن الطرح الدرامي يجب أن يظل ابنا رشعيا ملفاهيم الجامل 

واإلسفاف  والسقوط  القبح  لواقعية  حرفيا  نقال  يكون  وال 

كانت  فإذا  الناس  بعقول  واإلستهانة  والذوق  الحس  وإهدار 

عىل  تستند  ال  كتابة  اى  فإن  األخالق  هى  الكربى  الفن  غاية 

تجسيد  ىف  حتى  الفن  غري  آخر  شيئ  إىل  تتحول  الفكرة  هذه 

الرغبات واملحافظات النفس البرشية 

العام  لهذا  الفنية  األعامل  معظم  “جاءت  قائلة  وتابعت 

كإندفاع غري مسبوق إىل ردة فكرية وفنية تعلن بوضوح عن 

وثيقة  إىل  تحولت  والجامل   والفكر  واملعنى  الوعي  موت 
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غريب واحمد الرافعي ونيليل محمود              

 “قلام إحتل عمال دراميا مكانة تصمد يف ذاكرة الجمهور”

فقال  الرمضاىن  للموسم  نقاط هامة  النجار  الناقد محمد  آثار 

هي  رمضان  شهر  يف  تقدم  التي  الدرامية  األعامل  مازالت   :

كانت  ما  وغالبا  املرصي  الشعب  جموع  بني  مشاهدة  األعيل 

التسعينات  حتي  وكانت  النجومية  ايل  للعبور  امللكية  البوابة 

مع  الحال  وتغري  لالبداع  خصبا  مجاال  العرشين  القرن  من 

من  القيمة  لتتحول  اإلنتاج  وزيادة  الفضائية  القنوات  ظهور 

يف  تصمد  مكانة  دراميا  عمال  إحتل  وقلام  الكم  ايل  الكيف 

الحلمية”،  و”ليايل  الهجان”  “رافت  كصمود  الجمهور  ذاكرة 

“وارابسك” وما ايل ذلك من أعامل حقيقية حفرت مكانتها يف 

قلوب وعقول املشاهدين                            

ظهور  العام  هذا  رمضان  دراما  يف  العامة  “الظاهرة  وتابع 

صح  أن  بالستييك  شكل  ايل  الدراما  فتحولت  اإلستخفاف 

التعبري خالية من الدفء والفكرة والهدف والقيمة فضال عن 

تصدير قيم سلبية للمتفرج وبالتايل املساهمة يف تشكيل وعي 

الوعي  تزييف  من  ينجو  ومل  الحال  بطبيعة  ومشوه  مزيف 

املبارشة  فخ  يف  وقع  وإن  “اإلختيار”  مسلسل  اإل  وتشويه 

مبتعدا  خطايب  عمل  ايل  وتحول  عديدة  حلقات  يف  والخطابة 

بالجانب  واالهتامم  للمنيس  االنسانية  الحالة  تجسيد  عن 

حقيقي  بشكل  بالتوثيق  امتاز  وان  املعارك  وتنفيذ  العسكري 

وومميزا  وحيدا  ويقف  حقيقية  فيديو  مقاطع  توفرت  متي 

ومشاهد عنف وعري ال تتناسب مع العائلة املرصية فخلقت 

جيل فاقد للذائقة اإلخالقية وباحث عن إشباع الشهوات 

تقليدية  دراما 
لهذا  الدرامية  األعامل  مستوى  أنور  ملياء  الناقدة  وصفت 

املوسم بإنه مستوى تقليدى ومعتاد موضحه أن الدراما لعبت 

ما بني الواقع والخيال والحقيقة فعىل سبيل املثال كان الخيال 

متمثال ىف مسلسل “ النهاية “ بينام تجسد الواقع ىف “الربنس 

“ وكانت الحقيقة ىف مسلسل “اإلختيار” 

بأنها  الكتابة  ناحية  من  العام  لهذا  الدراما  شكل  وصفت  كام 

تقليدية وأحيانا آخرى ساذجة هذا بجانب اللعب عىل املناطق 

مع  للتعاطف  العاطفة  وإثارة  اإلنسانية  النفس  ىف  النفسية 

الشخصية 

وأضافت كانت املفاجأة لهذا املوسم مسلسل “ب 100 وش” 

الرغم  عىل  متميزا  كان  والذى  ذكرى  أبو  كاملة  للمخرجة 

العمل  هذا  ىف  املخيف  ولكن  جديدة  ليست  الفكرة  أن  من 

تعاطفنا مع النصابني إذا  تم القبض عليهم 

وهنا تكمن الخطورة “السم ىف العسل “ فهم مجرمني ولكننا 

سنتعاطف كذلك الحال ىف مسلسل “الربنس وشخصية رضوان 

كلمة  فأصبحت  لينتقم  السجن  من  يخرج  ان  ننتظر  الذى 

من  واإلستفادة  مطروق  غري  بتناوله شكل  “النهاية”  مسلسل 

التكنولوجيا والجرافيك وقراءة مغايرة للوضع السيايس العاملي 

دراما  يف  أويل  خطوة  اعتربناه  واذا  العاملي  اإلنساين  والوضع 

جدا  موفقة  خطوة  أنها  شك  فال  والجرافيك  العلمي  الخيال 

قد تكشف االيام املتبقية والحلقات القادمة يف غالب الدراما 

التساؤالت  من  العديد  عيل  تجيب  فنية  إجادة  تحقق  نقالت 

املتعلقة بالحتمية الدرامية اما عن السيناريو والحوار فاعتقد 

وإثارة  تشوقيا  النهاية  حقق  وإن  الطموح  عن  كثريا  يقل  أنه 

نجحت يف زيادة األيقاع وجذب االنتباه فضال عن متيز اإلخراج 

الواعي  واإلستخدام  وتدفقها  املشاهد  إيقاع  ضبط  يف  الناجح 

عمرو  متيز  الحال  وبطبيعة  الشامل  مبعناها  للسينوغرافيا 

عبدالجليل وسهر الصايغ يف “النهاية” 

اثبتوا  العام  هذا  الشباب  من  املرسح  أبناء   “ قائال  وإستطرد 

نقابة  اعضاء  أنهم  من  الرغم  عيل  فرصة  نصف  من  إجادة 

افضل  مكانة  ويستحقوا  مرسحية  فنون  خريجني  او  وطلبة 

الجامهريية وإعطاء  الثقافة  أنه حال اإلهتامم مبرسح  وأعتقد 

املرصية  الدراما  يف  حقيقية  طفرة  سيحققوا  الفرصة  ممثلوه 

الفن يف مرص حاليا سوق وعرض وطلب وإستثامر  ولكن ألن 

ورغبات  نزوات  إثارة  يف  إال  إمواله  املنتج  يستثمر  فال  مايل 

ترقي  ال  ألفاظ  الصغرية  الشاشة  ايل  بالتايل  فترسب  املتفرج 

الرمضانية الدراما  أثبتوا تمزيهم فى  المسرح  فنانو 
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األداء  تواضع  برغم   “ اإلختيار   “ مسلسل  سوى  املوسم  هذا 

التمثيىل لبطل العمل واملعالجة الدرامية املتواضعة 

وتابع “مامييز هذا املوسم مشاركة عدد كبري من فناىن املرسح 

املدرب  املمثل  أهمية  إىل  يشري  ما  وهو  الدرامية  األعامل  ىف 

من  مجموعة  املوسم  هذا  متيزت  وقد  واإلكادميي  واملثقف 

الفنانات ومنهم الفنانة روجينا والفنانة سلوى عثامن والفنانة 

أحالم الجريتىل واألختيار هو األفضل لهذا املوسم 

التحرك نحو عدة أزمنة أحد إيجابيات صناعة الدراما ىف هذا 

املوسم 

وبرؤية مغايرة ملا سبق ذكره أشار الناقد رامى عبد الرازق إىل 

عدة نقاط هامة لدراما هذا املوسم فقال : أتسم هذا املوسم 

بظواهرة إيجابية عديدة منها أن رشكة اإلنتاج “سرنجى “ 

ىف  بدأت  األعامل  من  العظمى  الغالبية  إنتجت  والتى 

الحارض  حصار  عن  بعيدا  واملستقبل  املاىض  نحو  التحرك 

 ،”80 “ليالينا  وهم  أزمة  ثالثة  ىف  تحركت  أعامل  ثالثة  فهناك 

“النهاية”،”الفتوة” وهم يتحركون ىف ثالثة أزمنة مختلفة عىل 

القتل سهله وبسيطة وتحفز مشاعر املنطقة املظلمة داخل كل 

إنسان وهنا خطورة الدراما 

إستطردت قائلة “نستطيع القول أيضا بأنه موسم فقد الذاكرة 

 “ النسيان  “لعبه  وهم  أعامل  ثالثة  ىف  التيمة  هذة  فتكررت 

فهناك إستسهال ىف طرح   “ تانية  “  “فرصة  ليه  تاىن  ،”نحب 

العقد الدرامية “املؤلفني مش عاوزين يفكروا شوية “ كام أن 

خطورة الدراما تكمن ىف األفكار املنتجة 

املوسم  لهذا  اإليجابية  الظواهر  أهم  أحد  كانت  وأضافت 

العاىل  املعهد  وخريجى  املرسحيني  من  كبري  عدد  مشاركة  هو 

للفنون املرسحية ىف عدد كبري من األعامل الدرامية وهو ىشء 

جيد فأساس التمثيل هو املرسح ولكن عىل الجانب اآلخر كان 

هناك إخفاق وفشل شديد من ابناء مرسح مرص فعىل سبيل 

املثال مسلسل “عمرودياب “ فشل هذا املسلسل 

املريغنى  صندوق”لحمدى  ىف  أتنني   “ مسلسل  عكس  عىل 

الضوء  إنسانية وتلقى  أكرث ملنطقة  تتجه  فالفكرة  وأوس أوس 

السباق  عىل مهنة هامة ىف حياتنا وكانت أفضل ممثلة خالل 

وأفضل  جالل  يارس  ممثل  وأفضل  كريم  نيلىل  هى  الرمضاىن 

مخرجة كاملة أبو ذكرى

“ الموسم  هذا  فى  األفضل  “األختيار 
الناقد عبد الغنى داوود عن إستيائه الشديد من  بينام أعرب 

اليومية  الحوادث  كصفحات  بأنها  ووصفها  الرمضانية  الدراما 

األعامل  مستوى  تدىن  إىل  باإلضافة  بشعة  جرائم  من  فيها  مبا 

دراما  ىف  يكن  فلم  اإلستظراف  عىل  وإعتامدها  الكوميدية 

أمل ممدوح

وفاء كاملو
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الرغم من ضعف املستوى الفنى لكال من مسلسل “النهاية “ 

الدراما والزمن  و”ليالينا80 “ ولكن كان األفضل عىل مستوى 

لصناعة  اإليجابيات  أهم  أحد  فكانت  “الفتوة”  مسلسل  هو 

الدراما التلفزيونية التحرك نحو عدة أزمنة فقد ظلت الدراما 

لسنوات طويلة حبيسة الحارض ، واملكسب األكرب لهذا املوسم 

منط  بتغري  قاموا  فنانون  فهناك  التمثيل  مستوى  عىل  كان 

بيومى فؤاد والذى قدم  الفنان  التى يقدمونها ومنهم  األدوار 

ميلودرامى  “خيانة عهد” وهومسلسل  هاما ىف مسلسل  دورا 

األلتفات  دون  النجمة  أو  النجم  بها  يتمتع  التى  الجامهريية 

وينطبق  فشلها  أثبتت  نظرية  وهى  التمثيىل  أدائه  ملستوى 

صربى  ياسمني  وبطلته   “ تانية  “فرصة  مسلسل  عىل  ذلك 

ىف  األسوء  وكان  التوقعات  لكل  مخيبا  املسلسل  جاء  حيث 

التكفى  وحدها  التسويقية  فالقاعدة  الرمضانية  الدراما  قامئة 

إلنجاح عمل درامى ولكن هناك مجموعة من العنارص تساهم 

األكرثسلبية    وغريها   والكتابة  اإلخراج  ومنها  العمل  إنجاح  ىف 

الدرامية ىف أكرث من عمل ومنها “فرصة  التيامت  تكرار بعض 

تانية“،” ونحب تاىن ليه “، “ لعبه النسيان “ وهوأمر يشكل 

غري  منافسة  ميثل  أنه  كام  الدراما  صناعة  عىل  كبرية  خطورة 

لهذا  الفنانني  ترشيحاته ألفضل  املنتجة وعن  للرشكات  رشيفة 

املوسم فقال نيلىل كريم أفضل ممثلة وذلك ألنها قامت بكرس 

ممثل  أفضل  تقدمها  التى  األدوار  من  واملعتاد  السائد  النمط 

عىل  الفتوة  كان  لهذا  درامى  عمل  أفضل  أما  النبوى  خالد 

مستوى االخراج والكتابة الدرامية 

اإلستهالل  براعة 
رأى الناقد السينامىئ محمود قاسم أن أهم الظواهر اإليجابية 

عن  مأخودة  اعامل  تقديم  هو  املوسم  هذا  رمضان  لدراما 

نص  عن  فهو   “ الدنيا  آخر  “القمر  كمسلسل  أدبية  نصوص 

أدىب للكاتب محمود الورداىن كام متيزت األعامل الدرامية لهذا 

املوسم برباعة اإلستهالل فيبدأ العمل مبشاهد رائعة باإلضافة 

عىل  األخراجى  املستوى  عىل  وش  ب100  مسلسل  متيز  إىل 

الرغم من أن مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى سبق وأن قدمت 

أوىل  فيلم  “سنة  السينامئية ىف  أوىل أعاملها  النصب ىف  تيمة 

نصب“ ولكن إفتقدت معظم األعامل إىل اإلبتكار فقد كانت 

األماكن  بعض  تكرار  هو  املوسم  لهذا  السلبية  الظواهر  أحد 

ترشيحاته  عن  وأما  والفنادق  املستشفيات  أو  املدارس  مثل 

نضجت  شيحة  حال  الفنانة  أضاف  املوسم  لهذا  ممثلة  ألفضل 

عهد”  “خيانة  مسلسل  ىف  كبرية  مفاجأة  وكانت  كبري  بشكل 

الفنان يارس جالل ىف مسلسل  املوسم هو  لهذا  وأفضل ممثل 

“الفتوة” وأفضل مخرج بيرت ميمى.  

اجادة من نصف  اثبتوا  العام  الشباب هذا  أبناء املرسح من   

خريجني  او  وطلبة  نقابة  اعضاء  انهم  من  الرغم  عيل  فرصة 

حال  انه  واعتقد  افضل  مكانة  ويستحقوا  مرسحية  فنون 

الفرصة  ممثلوه  واعطاء  الجامهريية  الثقافة  مبرسح  االهتامم 

سيحققوا طفرة حقيقية يف الدراما املرصية.

إجتامعى  والفنانة نيلىل كريم والفنان آرس ياسني ىف مسلسل 

وهى  الدراما  من  جديدا  نوعا  قدموا  انهم  إذ  وش”  “ب100 

“اليت كوميدى” فقد كان للفنان آرس ياسني تجربة محدودة 

نوعيات  تغيري  ىف  النجوم  هؤالء  نجحوا  وقد  الكوميديا  ىف 

األدوار التى تسند إليهم .

يشكل  والذى  املوسم  هذا  سلبيات  أبرز  أحد  كانت  وأضاف 

رشكات  بعض  إتجاه  هو  الدراما  صناعة  عىل  كبري  خطرا 

القاعدة  عىل  معتمدين  النجوم  ألحد  البطولة  إلسناد  اإلنتاج 

عبد الغنى داوودملياء أنورمحمد النجار
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يتعرض  نصي  الكرشابى:  محمود 
اإلنساني جانبها  من  الندى  لقطر 

وتثمر  تنبت  الصعيد  أرض  كعادتها 
المبدعني  من  العديد  دائما  لنا 
يستطع  لم  األدب،  فروع  شىت  في 
القاهرة  مركزية  عن  المكان  ُبعد 
ومحاولة  اإلستمرار  من  منعهم 
ونشر  وإيصال  ألهدافهم  الوصول 
أبنائها  احد  هو  إبداعاتهم،وها 
خدمة  بكالوريوس  على  الحاصل 
إنه  إال  بالتجارة  ويعمل  إجتماعية 
خاصة  والشعر  عامة  األدب  أحب 
وقصور  األدب  نوادي  على  ،تردد 
الحياة  متطلبات  تعرقله  ،لم  الثقافة 
عددا  كتب  أن  ،وبعد  المضي  من 
يغزو  راح  الشعرية  الدواووين  من 
نصه  بكتابة  فبدأ  المسرح  عالم 
الندى«  »قطر  ثم  »اإلسكافي« 
العام  هذا  خالله  من  حصل  الذي 
مهرجان  من  الثاني  المركز  على 
الذي  للمونودراما  الدولي  الفجرية 
دائما  يرى  عامني،  كل  دورته  ُتقام 
للشعر  قريبة  المسرحية  الكتابة  أن 
من  عادة  جيله  أبناء  إليها  لجأ  لهذا 
لخياالتهم  العنان  فأطلقت  الشعراء 
المسرحية  نصوصهم  في  لتبحر 
الجائزة  على  الحاصل  النص  وعن 
األخرى  الموضوعات  وبعض  وبداياته 
والمؤلف  الشاعر  مع  لمسرحنا  كان 
. الحوار  هذا  الكرشابي  محمود 
حوار: روفيدة خليفة.

ال،فقد  أم  الجائزة  أن حصل عىل  أنه سبق  النظر  بغض  املشاركة 

القصرية  القامئة  ثم  الطويلة  القامئة  ضمن  اسمي  بطرح  فوجئت 

إلين  كتبتها  الندى  قطر  بينام  للجائزة  خصيصا  كتبتها  ،اإلسكايف 

أن رشوط  أظن  وكنت  بها  املشاركة  أتوقع  أكن  مل  كتابتها  أردت 

حتى  التوايل  عىل  الثانية  للمرة  املشاركة  من  متنعني  املسابقة 

أن  من  الرغم  وعىل  املشاركة  بإمكانية  األصدقاء  أحد  أخربين 

الذي  النصوص  عدد  لزيادة  العام  هذا  األصعب  كانت  املنافسة 

تعدى 210 نصا إال إنني حصلت عىل املركز الثاين،واملهرجان هام 

فهو  الكثري  يل  أضاف  وبالتأكيد  املونودراما  لفن  محدد  ألنه  جدا 

تجربة رائعة بالنسبة يل.

أيام  مهرجانات  أهمية  على  معنا  تتفق  إذن 
الصاوي  وساقية  للمونودراما  الدولي  القاهرة 

؟ للمونودراما 
لسوء  ذلك  يرجع  رمبا  املهرجانات  هذه  عن  أسمع  مل  لألسف 

من  طويل  وقت  منذ  أعرفه  الفجرية  مهرجان  ،لكن  لها  الدعاية 

اإلنرتنت ومن خالل أصدقاءنا والذين يشارك معظمهم يف  خالل 

دوراته وحصلوا من خالله عىل جوائز وُيقام املهرجان كل عامني 

العريب  املرسح  يف  املونودرامي  املرسح  حضور  لرتسيخ  ويهدف 

،ويشكل املهرجان فعالية مثمرة وناجحة من خالل مشاركة الدول 

نصيب  عىل  تحصل  مرص  أن  امللفت  من  ،و  واألجنبية  العربية 

؟ األدبية  بداياتك  عن  حدثنا  البداية  في 
كان  ديوان  ،أول  دواوين  أربعة  ،كتبت  بالشعر  كانت  بدايتي 

مشرتك يف 2004 تحت عنوان »أوقفنا فقلنا« ، وإنقطعت لعرشة 

سنوات عن الكتابة ،ثم أصدرت يف 2014 ديوان »الرحيل األول« 

الصادر عن  دفرتا«  ديوان »كشحاذ ميسك  أصدرت  ،ثم يف 2016 

»قطاع  ديوان  أصدرت  املايض  ،والعام  للكتاب  العامة  الهيئة 

 ، ثورته«  بعنوان«يتابط  شعرية  مرسحية  الطبع  املنايش«،وتحت 

النص  عن  للمونودراما  الفجرية  جائزة  الثاين  املركز  عىل  وحصلت 

املرسحي »اإلسكايف« دورة 2018 ،وحصلت عليها أيضا هذا العام 

بنص »قطر الندى«.

للبداية  تحديدا  المونودراما  اخرتت  لماذا 
المسرحية؟

بصفة  واملونودراما  عامة  بصفة  املرسح  من  قريب  الشعر  ألن 

القصيدة  فتشبه  الواحد  املمثل  عىل  تعتمد  ،ألنها  خاصة 

التاريخ  من  وهام  شعريتان  مرسحيتان  الندى  وقطر  ،واإلسكايف 

املرصي .

المهرجان  في  مشاركتك  لك  أضافته  الذي  ما 
بالفجرية؟ للمونودراما  الدولي 

بلغوا  ،ولكنهم  الثانية  للمرة  الجائزة  عىل  الحصول  أتوقع  مل 

لألعامل  ينظروا  بل  لإلسامء  الينظرون  ماجعلهم  الشفافية  من 

التواصل واإلنرتنت ذلل  وسائل 
الصعيد أمام مبدعي  العقبات 
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15 [[ حوار

العرض  أو  التمثيل  وجانب  املكتوب  املرسحي  النص  جانب 

الفنون  أبو  للجمهور،املرسح  حيا  النص  ينقل  الذي  املرسحي 

لكتابة  منها  نص  كل  شجعني  التي  املرسحية  بكتابايت  وسعدت 

النص التايل .

مع  تتفق  فهل  نخبوي  المونودراما  جمهور   
؟ ذلك 

للمونودراما  الدويل  الفجرية  السؤال قبل مهرجان  إذا سألت هذا 

لجاءت إجابتي مختلفة ،ولكن حني شاركت به وتابعت فعالياته 

،شاهدت  واألجنبية  العربية  الدول  مختلف  من  عروض  ،وجدت 

عرض فلسطيني عن القدس وكيف كان الجمهور متفاعل بشكل 

األجنبية  بخالف  العربية  العروض  من  ،وغريها  العمل  مع  كبري 

أيضا  القت  أنها  إال  وفهمها  لغتها  صعوبة  من  الرغم  عىل  التي 

أنه فن  أحكام مسبقة  نبدي  نحن  ،لألسف  كبريا  إقباال جامهرييا 

نخبوي أو له جمهوره الخاص دون أن نجرب ونتابع ،املونودراما 

فن مرسحي له جمهور مختلف الفئات والثقافات ،وأمتنى أن يتم 

إنتاج هذا الفن يف قصور الثقافة وأثق أنها ستلقى قبوال كبريا من 

الجمهور ،باإلضافة لتكلفتها املنخفضة والتي تتناسب وإمكانيات 

قصور الثقافة الضعيفة .

الشاعر  يدفع  النرثية  القصيدة  إقصاء  أن  قلت 
ذلك  فهل  الفروع  مختلف  في  للكتابة 

المسرحية؟ للكتابة  مادفعك 
،باإلضافة  الجوائز  من  النرثية  للقصيدة  مرص  يف  إقصاء  هناك 

اسمها  اليليق  املنافسة  عىل  تقوم  التي  األدبية  الجوانب  لكون 

املركزية  الجائزة  تكون  ،فحني  مرص  بإسم  لها  املادي  العائد  أو 

تبلغ  الهيئة  أدبية يف  الثقافة أكرب جائزة  العامة لقصور  الهيئة  يف 

إىل  تصل  التالية  واملراكز  جنيها  أالف  أربعة  األول  املركز  قيمة 

2000 جنيه أي ال تغطي قيمة طبع الكتاب فالتليق بإسم مرص 

يف حني أن الجوائز التي تتم باملجامالت واإلتفاقات العائد املادي 

لها كبري وهذا شئ غريب عكس مايحدث يف مسابقات اإلمارات 

الثقافة  وزارة  من  إهتامم  هناك  يكون  أن  العريب،أمتنى  والوطن 

باملسابقات التابعة لها ووضعها يف مستوى الئق مبرص وبالُكتاب .

ألجل  فقط  يكتب  قد  الكاتب  أن  ذلك  معىن 
الجائزة؟

نعم ما املانع لذلك ،لكن سواء كتب ألجل الجائزة أو كتب ألنه 

يريد الكتابة عليه أن يكون مقتنعا مبا كتبه ،أيضا رمبا تكتب مرة 

للجائزة فتكون تشجيعا لك لإلستمرار وتحمسك يف وقت محدد 

للكتابة ألن الجائزة خصصت لتحفيز املبدعني ،بخالف خلق حالة 

تعتمد عىل  وال  األدباء  كبار  تنافس  فأنت  الرشيف  التنافس  من 

اسم األديب بل كل يعتمد عىل ماكتبه .

يواجه  الصعيد  في  المبدع  مازال  هل 
التحديات؟

اإلنرتنت  وجود  مع  خاصة  تحديدات  أو  مشاكل  هناك  يعد  مل 

ومواقع التواصل اإلجتامعي ،فأصبحنا قادرين عىل إرسال أعاملنا 

أو  داخل مرص  سواء  املسابقات  من  أيا  يف  ،واملشاركة  شئنا  أينام 

،كام  العربية  الدول  من  وغريها  اإلمارات  يف  عام  كل  تقام  التي 

موقعنا  من  اإلصدارات  مختلف  عىل  لإلطالع  فرصة  لدينا  أصبح 

%70منها  املرصيني  عليها  الحاصل  الجوائز  معظم  أن  ،والدليل 

هناك  يكون  أن  نتمنى  بالتأكيد  الصعيد،ولكن  من  مبدعني 

إهتامم أكرب فليس هناك إمكانية إلكتشاف الشباب من املواهب 

الفرصة  عن  وبحثه  ذاته  عىل  إعتامده  خالل  من  إال  الجديدة 

الثقافة وأندية األدب أو بيوت األدب  ،وأفضل املتاح هي قصور 

نظرا لعدم إحتياجها إلمكانيات كبرية بعكس األنشطة األخرى .

كتاباتك؟ في  البيئة  أثرت  كيف 
القايس  ،والجو  واملبدعني  الُكتاب  عىل  تأثريها  لها  بيئة  أي 

غياب  إىل  باإلضافة  البيئة  لطبيعة  نظرا  اإلبداع  يخلق  للمحافظة 

للكتابات  املؤلف  يتفرغ  ،وبالتايل  وغريها  الرياضية  األنشطة 

األدبية ،الشعر ،والرواية، والقصة .

بما  مقارنة  لدينا  المهرجانات  في  رأيك  ما 
؟ الدولي  الفجرية  مهرجان  خالل  من  شاهدته 

لألسف مل أتابع أية مهرجانات يف مرص فدعويت ملهرجان الفجرية 

الدعوه  ،بينام  مرتني  املسابقة  يف  فائز  بنص  مشاركا  كوين  جاءت 

الذي  الوحيد  واملكان  أخرى  حسابات  لها  مرص  يف  مهرجان  ألي 

أتابع  لكنني  معارف  بدون  الشعر  بيت  هو  له  تدعى  أن  ميكن 

مؤمترات قصور الثقافة بشكل مستمر.

مايقدم  فهل  لألطفال  نص  كتبت  انك  بما 
تليفزيون  او  مسرح  الدراما  أشكال  كل  في 

ألطفالنا؟ مناسبا  تجده 
املثال  سبيل  ،فعىل  لألطفال  مايقدم  لدينا  ليس  الشديد  لألسف 

طيور  بقناة  متأثريين  الشامية  اللهجة  يتحدثون  املنزل  يف  أبنايئ 

أكرث  إليه  يجذبهم  مناسب  بديال  يجدوا  مل  ألنهم  ،وهذا  الجنة 

الخيال  بني  فيمزج  إبراهيم«  أم  »بستان  نيص  عن  ،أما  منها 

والرتاث ،ويدعو األطفال للعمل يف فريق بعيدا عن العمل الفردي 

واألنانية .

إعادة  مايمكن  تراثنا  في  لدينا  أنه  ذلك  معىن 
لألطفال؟ قراءته 

نعم بالتأكيد فحني كتبت هذا النص ذهبت لطفولتي يف الصعيد 

واإلنسان،لدينا  والحيوان  الطري  منها  يأكل  التي  النخيل  وبساتني 

وموازي  ومعارص  جيد  بشكل  قراءته  أعيد  إذا  تراثنا  يف  الكثري 

لعقلية طفل هذا القرن سنقدم للطفل فن يجذبه ويستفيد منه 

بشكل كبري بعيدا عام تقدمه القنوات من تسطيح لعقول.

في  خاصة  لكم  بالنسبة  األدبية  األندية  أهمية 
الصعيد؟

اكتشاف  بدافع  األدبية  األندية  أنشئت  فقد  الكثري  منها  تعلمنا 

املواهب األدبية وصقلها وتنميتها وتعريف الجمهور بها،ونعتربها 

أن  مايجب  عىل  وتطلعهم  للمبدعني،  حقيقي  تفريغ  معمل 

من  نوع  ،وتولد  األدب  فروع  شتى  يف  مواهبهم  لتنمية  يقرأوه 

اإلعتياد عىل املناقشة والنقد من خالل اللقاءات األسبوعية التي 

خاصة  للمواهب  الرئييس  البيت  ،فهي  األدبية  األندية  تقيمها 

من  األهمية  هذه  ،وتايت  والقصة  الشعر  كتاب  من  بداياتهم  يف 

عن  لبعدنا  نظرا  رائعة  فكرة  وأعتربها  مرص  ربوع  يف  إنتشارها 

القاهرة وضمها ألدباء حقيقني
الفن ضرورة لتوثيق هذا  إنشاء مكتبات 

األسد يف كل دورة ،فقد شارك يف العام املايض 32 مرصي وهذه 

املهرجانات يف  اسم مرص،وتكمن أهمية هذه  الدورة التخلو من 

خاصة  املرسح  وفنون  عامة  األدب  من  محدد  بجانب  تخصصها 

،وأمتنى أن تهتم الدولة بباقي الجوانب األدبية.

الندى؟ قطر  الفائز  نصك  عن  حدثنا 
هي القصة املعروفة لألمرية قطر الندى بنت خامرويه بن أحمد 

العبايس  الخليفة  بالله  املعتضد  احمد  تزوجت  التي  طولون،  بن 

وعمره يقارب السبعون عاما وهي فتاة صغرية يف الخامسة عرش 

من عمرها،والزفاف األسطوري الذي ُيقال أنه أفرغ خزائن مرص 

تاريخي  كعمل  الثابتة  التاريخية  الحقائق  يتناول  مل  النص  ،بينام 

وإمنا تناول القصة من جانبها اإلنساين وكيف كانت تتمنى أن يتم 

زواجها وشكل مراسم زفافها ،يتناول قصة الفتاة بعيدا عن كونها 

أمرية وما مير بداخلها حني تتزوج بشخص ُمسن.

في  األولى  مشاركتك  عن  إذن  حدثنا 
»اإلسكافي«؟ المهرجان 

يناقش نص اإلسكايف فرتة الحاكم بأمر الله أحد الحكام يف العرص 

منع  كان  غرابة  وأكرثها  غريبة  قوانني  له  كان  والذي  الفاطمي 

اإلسكايف من صناعة أحذية الخروج للنساء معتقدا أنه بذلك مينع 

النساء الخروج من املنزل منعا للفنت من أساسها.

الصعبة؟ الفنون  من  المونودراما   
الواحد  املمثل  عىل  إلعتامدها  نظرا  صعبة  أنها  البعض  يرى  قد 

الصعوبة  بتلك  أشعر  ،ولكني مل  النفيس  الرصاع  تقوم عىل  وألنها 

لقرب املونودراما من الشعر .

لنصوص  توثيقية  لمكتبات  حاجة  في  أننا  أترى 
المونودراما؟

منترشة  وليست  متوافرة  غري  الكتب  الشديد  لألسف  بالفعل 

فحني أردت الكتابة يف البداية مل أجد نصوصا للمونودراما ،فأمتنى 

بطباعة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  أو  الثقافة  وزارة  تقوم  أن 

للوزارة  التابعة  باملكتبات  وتوفرها  املميزة  املونودراما  نصوص 

،ففقد املكتبة العربية يف هذا اإلتجاه غريب جدا .

الكتابات؟ أصعب  المسرحية  الكتابة  تجد  هل 
من  الكثري  يشمل  ألنه  الرواية  من  أصعب  املرسحي  النص  كتابة 

العادي  املرسحي  النص  أن  ،حتى  متعددة  ،وشخوصه  العنارص 

جانبان  فيه  نراعي  املرسحي  ،النص  املونودراما  نص  من  أوسع 

الموندرامي للمسرح  يرسخ  الفجرية  مهرجان 
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[16 قراءة

املؤلف: د. حاتم حافظ

املعارص  للمرسح  الدويل  القاهرة  النارش: إصدارات مهرجان 

والتجريبي 2019 

اآلخر  نفي  ال  دامئا  يستلزم  لألنا  محدد  مفهوم  صياغة  إن 

ال  كمفهوم  األنا  أن  مبعنى  أيضا،  استيعابه  بل  فحسب 

ميكن صياغته فحسب بنفي اآلخر وإمنا استنادا عليه أيضا، 

بأنه  االعتقاد  “الغريب” مل تكن فحسب وليدة  األنا  فصياغة 

مثة  أن  يف  التفكري  وليدة  أيضا  وإمنا  نفيه  يجب  آخر  مثة 

بإزائه  “الغريب”  األنا  تعريف  يجب  ما  مكان  يف  “رشقي” 

وليس بعيدا عنه.

أثناء  املهيمن يجنح دامئا يف  الخطاب  ومن جهة أخرى فإن 

التعريف،  والم  بألف  التعريف  تعمد  إىل  لألنا  تعريفه 

آخر  بإزاء  أنا  ليست  األنا  بأن  دامئا  باإليحاء  آخر  مبعنى  أو 

وإمنا أنا مستوعبة آخر، كالقول مثال بأن ما حدث يف أوروبا 

مل  الحرب  أن  رغم  عاملية  حربا   )1924 ــ   1918( أعوام 

الحرب  مفهوم  صياغة  أن  يعني  ما  القارة،  حدود  تتجاوز 

اإلنسان  باعتباره  األورويب  اإلنسان  يقدم  كان  العاملية 

املفردة  استخدام  أن  كام  “اإلنسان”.  باعتباره  أو  العاملي، 

“Man” كدال عىل الرجل واإلنسان أيضا يف الثقافة الغربية 

يف  األنا/العاملي  باعتبارها  األنا/املذكر  تقديم  يعني  كان 

وأيضا  ساكسونية.  األنجلو  للثقافة  الذكوري  الخطاب 

تعريف العقل يف الثقافة الغربية كان يعني العقل باملفهوم 

عىل  تعريفه  يف  يعتمد  كان  هذا  ومع  فحسب  األورويب 

تقدميه باعتباره تعريفا عامليا. ورمبا لهذا السبب قال هيجل 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel )1770 1831 ــ(

إن التاريخ ليس مفهوما إنسانيا وإمنا هو مفهوم غريب.

ومن ثم فإن ثنائية )األنا ــ اآلخر( تظل هي الثنائية األهم 

املهمش  الخطاب  صياغة  )ويف  املهيمن  الخطاب  صياغة  يف 

أيضا( ألنه لوالها ملا أمكنه صياغة فكرته عن األنا باعتبارها 

أن  إذا ما فكرنا يف  الثنائية األهم  إنها تصبح  بل  أنا عاملية. 

لتعريف/لتسمية  محاولة  مجملها  يف  البرشية  الحضارة 

األغيار،  بإزاء  هويته  لتعريف  اإلنسان  من  محاولة  الهوية، 

األرض  يف  حيوانية  وكائنات  السامء  يف  علوية  كائنات  فثمة 

كائنا  باعتباره  هويته  عن  يبحث  اإلنسان  يظل  وبينهام 

مقدسة  نصوص  وحسب  األساطري  بحكم  للسامء  ينتمي 

المهمشني مسرح 
1968 بعد  ما  المتحدة  الواليات  في 

الواقع  واألمر  الطبيعة  بحكم  لألرض  وينتمي  ساموية 

وبحسب نصوص لدارون وفرويد وماركس.

الخطابات  كانت  ما  إذا  الباحث  شغل  الذي  والسؤال 

امُلهيَمن عليها أو الخطابات املهمشة تتخذ نفس االجراءات 

لألنا،  تعريفها  يف  ال  أم  املهيِمنة  الخطابات  تتخذها  التي 

مهمشة  خطابات  منها  يجعل  باالثبات  اإلجابة  أن  ذلك 

تسعى للهيمنة وتسعى مثل الخطابات املهيمنة إىل صياغة 

مفهومها عن األنا باعتباره عامليا هي األخرى، بينام اإلجابة 

للـ  تعريف  لتقديم  ال  بديلة  آليات  لها  أن  يعني  بالنفي 

بإزاء  “أنا”  للـ  تعريف  لتقديم  وإمنا  “آخر”  بإزاء  “أنا” 

نفسها، غري مستبعدة اآلخر وغري مقصية إياه.

ثم بدأ الباحث يفرد فصول الكتاب بالشكل التايل 

• يف الفصل األول اإلطار الثقايف الذي تشكلت ضمنه ثنائية 

التأسيس”  “حفريات  الباحث  أسامه  فيام  واآلخر،  األنا 

التأسيس  مرحلة  وسمت  التي  التسمية  التباس  فناقش 

دشنت  التي  االستعامر  وميتافيزيقيا  الجديد،  العامل  يف 

محمود سعيد
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[ [17 قراءة

التاجر والراهب  املركز والهامش، وثنائية  القوة بني  عالقات 

التجارة،  وعامل  الربوتستانتية  األخالق  بني  زاوجت  التي 

العرقيات  تعدد  بسبب  املصطنعة  األمريكية  القومية  ثم 

وأزمة  العوملة  ثم  نفسه،  الوقت  يف  اجتامعيا  وتراتبيتها 

الهوية وانتفاضة الطالب يف 1968، ثم األصولية املتبادلة بني 

املركز والهامش األمرييك. وهو فصل تأسييس ملعرفة اإلطار 

املرأة  ـ  والرجل  األسود  ـ  األبيض  من  جعل  الذي  الثقايف 

مسألة إشكالية.

الباحث خطاب مرسح املهمشني من خالل ثالثة  ناقش  ثم 

األخالق.  السلطة،  املعرفة،  فوكو:  ميشيل  سامهم  فضاءات 

الفلسفة  ملشكالت  ـ  ومعدلة  ـ  موازية  فضاءات  ولعلها 

قد  فوكو  كان  فإن  الجامل.  األخالق،  املعرفة،  التقليدية: 

الثالثة  الفضاءات  مناقشة  فإن  بالجامل  السلطة  استبدل 

مشكلة  الجامل  مشكلة  تجعل  الدراسة  هذه  يف  جامليا 

َعرْضية وموزعة عىل الفضاءات الثالثة إىل حد كبري.

الباحث  ناقش  املعرفة  عنوان  وتحت  الثاين  الفصل  يف   •

التي  األيديولوجية  باعتبارها  والسياسة  والجنس  النوع 

والحكاية  األنثوية  والحكاية  املهمشني،  تأسس عليها مرسح 

السوداء أو كيف تصنع املرأة والسود حكايتهام عن العامل، 

ثم ناقش مفاهيم الشخصية والهوية والدور االجتامعي من 

وأخريا  املهشمني،  مرسح  يف  الشخصية  طبيعة  قراءة  خالل 

يف  والزمان  املكان  وعالقات  املعريف  التمثيل  قضية  ناقش  

هذا املرسح.

الباحث  ناقش  السلطة  عنوان  وتحت  الثالث  الفصل  يف   •

الرسد(  ـ  )الدراما  ثنائيتي  يف ضوء  الدرامي  الرصاع  طبيعة 

يف  والهامش  السلطة  عالقات  وناقش  التحول(،  ـ  )التعرف 

وأخريا  األسود(،  ـ  )األبيض  األنثى(  ـ  )الذكر  ثنائيتي  ضوء 

الوعي باملوضع الخطايب ومتظهرات األنا كأنا واألنا كآخر يف 

مرسح املهمشني.

الباحث  ناقش  األخالق  عنوان  وتحت  الرابع  الفصل  يف   •

واألرسة  األرسة  ثم  باملهمشني،  الدين  وعالقة  املتعايل  األنا 

البديلة أو األخوية/ األختية، وأخريا العنف ومتظهراته.

اهم نتائج الدراسة 

كانت  الذي  التلميح  املهمشون  مرسحيات  تتجنب   -  1

يف  و”متثيالتها  به.  تتورط  الربجوازية  البيض  مرسحيات 

محايدة”    تكون  أن  غري  يشء  بأي  تقوم  والقصص  الصور 

كام لو كانت ـ أي مرسحيات املهمشون ـ تتعمد أن تكون 

واضحة مبا يكفي. ثّم تجُنب ملستويات القراءة. صحيح أن 

صحيح  لكن  املرسحيات  من  ألي  كافية  غري  وحيدة  قراءة 

ينشغل  املهمشني ال  به مرسح  ُكتب  الذي  العقل  أن  أيضا 

بأن يكون ملا يقدمه مستويات متعددة للقراءة قد تعّطل 

بها.  قراءته  يف  املرسح  هذا  يرغب  التي  املتحيزة  القراءة 

يقول بول هاريسون يف كتابه “املرسح األسود”

واملرسح  النسوي  املرسح  بني  الفصل  نظريا  ميكن  ال   -  2

هذا  ومع  املتحدة،  الواليات  مثل  بلد  يف  األسود، خصوصا 

مناهضات  هن  النسويات  الكاتبات  من  كثريا  أن  ورغم  ـ 

للكتابة  مِيلن  البيضاوات  الكاتبات  فإن  ـ  اللوين  للتمييز 

بني  الفارق  ولعل  آخر.  يشء  أي  من  أكرث  النوع  بوعي 

أمي”  يا  خري  عىل  “تصبحني  نورمان  مارشا  مرسحيتي 

باقي  وبني  املالبس”  قياس  “غرفة  سينومان  وسوزان 

املرسحيات محل الدراسة دال عىل ذلك امليل.

3 - تلح مرسحيات املهمشون عىل تأسيس العامل بني مركز 

خارجي )خارج الذات النسوية والسوداء( وهامش داخيل. 

إنها تعرتف ببنية العامل الثنائية املفروضة من ِقبل السلطة 

بالنسبة  التهديد.  مصدر  تقلب  ولكنها  هامش(،  ـ  )مركز 

لكن  لهويته.  تهديد  مصدر  هو  آخر  هو  ما  كل  للمركز 

للهامش كل ما هو مركز هو مصدر تهديد لهوية  بالنسبة 

الهامش. لهذا يؤسس الهامش عامله مع اعرتافه ببنية العامل 

والشتات.  باالغرتاب  االحساس  عىل  السلطة  قصة  حسب 

الهوية املزدوجة للسود

الصابون  أوبرا  طريقة  عىل  يكتب  ما  عادة  الحوار   -  4

بطريقة  شخصياتهن  إظهار  من  يتحرجن  ال  فالكاتبات 

ولكن  ـ  الشخصيات  هذه  إقفار  عىل  ال  ـ  كدليل  مقفرة 

الحوار  ذلك.  بغري  لهن  يسمح  ال  املجتمع  أن  عىل  كدليل 

مثله مثل الحدث الدرامي ال يؤدي إىل يشء، يف الغالب ال 

نجد غري شخصيات تلتقي لُتفرغ ما لديها من كالم ال ميكن 

جييس  إعالن  بني  كاملسافة  تنرصف،  ثم  بالدرامي  وصفه 

قرارها قتل نفسها وقتل نفسها فعال، مسافة ممتلئة بفراغ 

طريقة  األظافر،  طالء  البياضات،  تغيري  اليومية  التفاصيل 

عىل  النميمة  التفاح،  فطرية  صنع  طريقة  الكاكاو،  عمل 

اآلخرين، تنظيم أدوات املائدة.

متثله،  ال  أي  العامل،  لنا  تقدم  ال  املهمشني  مرسحيات   -  5

أي من  إن  العامل.  الجانب من  لهذا  انحيازها  تقدم  ولكنها 

سوف  ما  بقدر  النساء،  وال  السود،  ميثل  لن  الشخصيات 

آخر  مبعنى  ألنفسهم.  انحيازهم  يف  والنساء  السود  ميثل 

فإن مرسح املهمشني لن يكون ممثال للعامل بقدر ما سوف 

الرؤية  أن  العامل. صحيح  لجانبه من  يكون ممثال النحيازه 

التي يعرّف بها الباحث املرسح يف هذه الدراسة هي رؤية 

تّدعي عدم وجود مرسح غري منحاز لكن الصحيح أيضا أن 

ينفي  ال  ـ  السائد  املرسح  عكس  وعىل  ـ  املهمشني  مرسح 

متثيله  يدعي  السائد  املرسح  كان  فإن  االنحياز،  نفسه  عن 

إنه  بل  النحيازه،  متثيله  يقدم  املهمشني  فإن مرسح  للعامل 

التمثيل نفسها. يقول هاريسون  انحيازه قبل عملية  يقدم 

األبيض واملرسح األسود هو فارق  “الفارق ما بني املرسح 

ميكن  ال  فارق  وهو  منهام،  لكل  املعرفية  التمثيالت  بني 

هو  الشكل.  أو  النمط  يف  اختالف  مجرد  يف  فقط  اختزاله 

بالوحدة  تتسم  رؤية  بني  فارق  للعامل.  رؤيتني  بني  فارق 

والتامسك وأخرى تتسم باإلبداع والديالكتيك.

يعرف  اكادميي  وباحث  ملؤلف  جيد  كتاب  امام  نحن 

مفردات لعبه جيداً.
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[18 نوافذ

السعدىن(  عثامن  )محمود  أوىل مرسحيات  ظهرت   1958 مايو  ىف  

)مايو   “ النبع  فيضان   “  )  2010 مايو   4  –  1927 نوفمرب   28(

 ، سعيد  أحمد   : إخراج  من  الحر  املرسح  قدمها   )1( هـ   –  1958

اإلستقالل  أجل  من  الجزائر  لشعب  البطوىل  الكفاح  فيها  ويصور 

السعب  لنضال  العرىب  الشعب  تضامن  حركة  ىف  بها  وُمشاركاً   ،

الجزائرى ضد اإلستعامر الفرنىس ، وُيعد هذا النص مبادرة فورية 

للمشاركة  السعدىن  محمود  الشاب  اليسارى   الكاتب  من  مبكرة  

الفصحى  العربية  باللغة  كتبت  وقد   ، الشعب  هذا  نضال  دعم  ىف 

قد عمل  قبلها  وكان   .. فقط  ليال   )6( ومل ميتد عرضها سوى ست 

بالصحافة من عام )1944( ىف صحف مثل ) نداء الوطن ، والكتلة 

أوائل   ىف  رضوان”  جنة   “ األوىل  القصصية  مجموعته  وأصدر   ،)

القومى  املرسح  يقدم  سنوات  بأربع  ذلك  وبعد   ، الخمسينيات 

جميلة”  مأساة   “ الرشقاوى  الرحمن  عبد  الشاعر  مرسحيات  أوىل 

-عندما  قرر   قد   ) الحر  )املرسح  . وكان  املوضوع  نفس  1962عن 

أنه   1962- مايو  حتى   1953 يناير  من  إمتد  الذى  نشاطه  توقف 

بتقدميها “أى مرسحية فيضان  الحر مل يحقق  ) وأن كان املرسح   :

ليال  إذ مل ميتد عرضها سوى لست   ، نجاح  أعتاده  من  ما  النبع” 

نصا  املرصى  للمرسح  كسب  فقد   .. ذكرنا  أن  سبق  كام   – فقط 

جيدا وكاتبا ناجحا ( .. هذا الكاتب الذى بدأ ىف عرشينياته صحفيا 

إىل  جامعات  ُمنضاًم   – “الكتلة”  و   “ الوطن  نداء   “ ىف صحيفتى 

اإلجتامعى   بالعدال  تنادى  التى  املقاومة   وأدب  الوطنى  التحرر 

السامء   “ املتميزة  القصصية  مجموعته  ذلك  بعد  يقدم  أن  إىل   ..

قناة  منطقة  النضال ىف  أغلب قصصها حول  يدور  التى   “ السوداء 

البارود  بدخان  املبلدة  والسامء  اإلنجليزى  اإلحتالل  ضد  السويس 

مبناخها  كبرية  شهرة  املجموعة  هذه  إكتسبت  حيث   – القنابل  و 

النظام  الخمسينيات إىل كتاب صحف  إنضم ىف  ، وكان قد  الخاص 

مجلة  إىل  ينتقل  ثم  الجمهورية”   “ جريدة  مثل  مرص  ىف  الجديد 

عدم  بتهمة   1959 عام  إعتقاله  يتم  ذلك  ورغم   ، روزاليوسف”   “

الحاكم  النظام  بها  ينادى  كان  التى  الثورية(  )للرشعية  اإلنتامء 

فرتة  إبان  وذلك  النظام  هذا  شعارات  برتديد  اإلميان  تعنى  والتى 

ومل   ... ومرص  سوريا  بني  ما  العمر  القصرية  الوحَدة  إقامة مرشوع 

أخرى  مرة  العامة  الحياة  إىل  ، وخرج  باملعتقل  إقامته طويال  متتد 

واألديب  الفتان   – الخميىس  الرحمن  بعبد   )1961( عام  ويلتقى   ،

)فرقة  سامها  حرة  مرسحية  فرقة  أسس  قد  كان  والذى   ، الشامل 

عبد الرحمن الخميىس( عام 1960 ، وتوقفت بعد تقديم مرسحية 

– السعدىن “ عزبة بنايوىت “ 1961 من إخراج )الخميىس( ومتثيله 

_محسنة  أبرزهم  واملمثالت  املمثلني  من  جديدة  مجموعة  مع 

 )8( عىل  مرسحيات   )6( قدمت  التى  الفرقة  وهى   ، توفيق(  

أحداث مرسحية  وتدور   ، )7( محافظات  بها ىف  ، وطاف  مسارح  

األغلبية  حكومة  أى  الوفد  حكومة  إلغت  عندما  بنايوىت”  عزبة   “

عبد الغني داود

ُ
السعدني محمود 

الستينيات مسرح  ..وكتاب 
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)معاهدة 1936( ، والكفاح املسلح ضد الوجود العسكرى الربيطاىن 

السائدة  النغمة  القتال ىف أكتوبر 1951 – وإنسياقا مع  ىف منطقة 

ضد  والكفاح  السياسية  الحياة  صور   – أنذاك  السياىس  املناخ   ىف 

الجيش ىف 23 يوليو 1952 -  بصورة قامتة  اإلنجليز – قبل حركة  

ضد  الكفاح  يقودون  كانوا  الذين  لهؤالء   – سخرية  ىف  وعرض   ،

اإلنجليز وكأن هؤالء – هم ىف الوقت نفسه هم أساس النكبة التى 

أصابت الكفاح ذاته حني جعل األب )حسنني( رجل األعامل وعضو 

البيض  توريد  متعهد  هو  البلدة  ىف  الكفاح  هيئة  وواجهة  الربملان 

واملواد الغذائية لإلنجليز ، وىف نفس الوقت هو قائد عصابة لرسقة 

الذى  )ممدوح(  الجامعى  الطالب  إبنه  بينام   – اإلنجليز  معدات 

إلغاء  بشأن  )السعدىن(  لسان  عىل  يردد  رفاقه  مع  القنال  إىل  جاء 

 ، املعاهدة  لغت  الىل  عم  يا  مني  )حكومة  بقوله   1936 معاهدة 

الىل لغى املعاهدة الشعب )ص “35” – األعامل املرسحية الكاملة( 

.. حتى ينفى عن حزب األغلبية أو أى حزب أخر أى ملمح ثورى 

)حسنني(  )إسامعيل( شقيق  القديم  املناضل  تجد  كام   .. نضاىل  أو 

رجل األعامل والنائب الربملاىن – دامئا ىف حاله ُسكر وغيبوبة ، وىف  

حالة إحباط ، وذلك ألنه قىض )15( سنه ىف السِجن بسبب مبادئه 

ىف  واألمل  البرشى  ويجعل   ،  1919 ثورة  خالل  السياىس  ونشاطه 

الجامعى  الشاب  بينام نجد  النهاية –  املستقبل يأىت عىل لسانه ىف 

)ممدوح( يردد طوال النص أمام األب  العميل كلامت خطابية  من 

مثل )عىل كل حال طلبه الجامعة كانوا همه الطليعة داميا يا بابا ، 

والزم نكون ىف أول الصف( )ص “36” – األعامل املرسحية الكاملة( 

، ويذكرنا هذا املوقف الدرامى – ولو من بعيد – بني األب حسنني 

املقاول عضو مجلس النواب الذى يتاجر مبصري البلد ومصري أبنائها 

أبناىئ”  كلهم   “ ميللر(  )أرثر  مبرسحية   – )ممدوح(  اإلبن  وامامه 

الذى  ورد قطع غيار صالحه للطائرات اثناء الحرب وأدت إىل مقتل 

إبنه األكرب الطيار .. )فحسنني( يدير عصابة لرسقة مواسري اإلنجليز 

وبيعها والتكسب منها مبعاونة )القلش( ، ويرضب صفحا عن كفاح 

إبنه وكفاح الشباب ىف ذلك الوقت ، إال أن رصاعا ينشأ بينه وبني 

 : طريقة  ىف  منهام  كل  ويسري   ، أبيه  رس  اإلبن  يكشف  إذ   – إبنه 

)الكفاح الرشيف ىف ناحية ، والكفاح غري الرشيف ىف ناحية أخرى 

)عزبة  عىل  وإستيالئه  )حسنني(  إنتهازية  حول  يتمحور  والتى   ،

هو  ويريد   ، قبل  من   ) بنايوىت”   “ األجنبى  نهبها  التى  بنايوىت( 

النهايه  بدوره أن ينهبها منه لحسابه  الخاص . وبالطبع تنترص ىف 

ُمستنجدا  التالىش  ينهار )حسنني( ويأخذ ىف  بينام  املقاومة –  روح 

التى  الشباب  ثورة  أمام   – املحبط  الثورى  )إسامعيل(  بشقيقه 

فنجد  الفنية  الناحية  من  أما   .. قادمة  لثورة  صالحة  بذورا  كانت 

،  وبالحوار  الذى ال رضورة له  بالكثري من الحشو  النص يحفل  أن 

الجنسية  اللفظية واإليحاءات  النكت واملفارقات  يعتمد عىل  الذى 

والشخوص املسطحة .. خاصة شخصية )إسامعيل( املكافح القديم 

– لكن نسيج الحوار يتميز بخفة ظل يجيد صياغته الكاتب ..

، ولكن ىف هذه  وبعد خمس سنوات يعود )السعدىن( إىل املرسح 

الحكيم حني يقدم له مرسحيته  الدولة أى مرسح  املرة إىل مرسح 

وبطولة    ، أردش  : سعد  إخراج  عام 1966 من  النصابني”   “ الثالثة 

وعقيلة  رضا(  )محمد  بعد  فيام  التالية  مرسحياته  سيشاركه  من 

راتب وسعيد أبو بكر وغريهم ، ويتحدث )السعدىن( عن مرسحيته 

هذه قائاًل : )بينت كيف أن املصالح الشخصية واألفكار الشخصية 

ميكن أن تقف ىف سبيل مصالح الناس واملجموع – فالصحفى الذى 

املكاسب والفلوس  )البالقسة( كان يدافع عن  كان يدافع عن حى 

عن  يتحدث  كان   .. األثار  عامل  واألستاذ   ، الحشيش  وجلسات 

الدميقراطية ، وىف سبيل إكتشافه )املزعوم يستعني بالبوليس لرضب 

الشعب ، والفنان الذى يتغنى بالشعب جرى وراء فتاة من الزمالك 

لإلستغالل ىف  محاربة  إنها   – ، وهكذا  نفسه  الشعب ونىس  ونىس 

أى صورة( مجلة “ املرسح” العدد )31( يولية – 1966 – ص )32( 

نظرى  وجهة  من  هى   .. أردش(  )سعد  مخرجها  عنها  يقول  بينام 

، وإن  )إمكانية مرسحية( فيها كثري من مقومات العمل املرسحى 

كانت تفتقر إىل البناء العلمى ، وأنا أطمع أن يقدم لنا )السعدىن( 

الدرامى  البناء  الطبيعية ىف قالب من  فكاهاته وشخصياته املرحة 

السليم  - )مجلة “ املرسح” العدد )31( يولية 1966 – ص “49”( 

عليه  أطلقوا  ما  فرتة  ىف  عرُضت  قد  املرسحية  هذه  أن  إىل  ونشري 

)أزمة املثقفني( والتى قاد حملتها الكاتب الصحفى محمد حسنني 

هيكل موضع ثقة عبد النارص .. إذ شعرت سلطة يوليو أنها تقف 

نحوها  تجذبهم  أن  فحاولت   ، املثقفني  من  غطاء  دون  عارية 

وتجعل منهم عنرصا إكرث إلتحاما بها .. لذا  يعود املؤلف بأحداث 

مرسحيته إىل ما قبل 23 يوليو 1952 بفرتة قصرية ، وإىل قرار هدم 

حى )البالقسه( الشعبى املالصق مليدان عابدين ىك ُيقام فيه متثال 

امللك فؤاد .. أى الفرتة من مايو إىل يوليو 1952 ، ومن خالل رد 

فعل أهل الحى لهذا القرار قدم )السعدىن( عددا من )الشخوص( 

بعضا  بعضها  ليسلخ  املؤلف  بلسان  لتنطلق  الدمى  أو  األمناط  أو 

أو  )النأوره(  و  والتجريح  والسخرية  بالرتيقة  نفسها  تسلخ  أو 

 ، درامية  حبكة  أو  شخصياته  تطور  إىل  نظر  دون   .. )النقوره( 

القلب الذى  .. )املعلم رضوان( الجاهل الطيب  وتتواىل الشخوص 

وهو  البالقسه  حى  هدم  أمر  سيجث  بأنه  األمن  مدير  يخدعه 

سعيد بهذا الترصيح ، و)جالل( الصحفى الذى يتشدق بالكلامت 

رسية  جمعية  إىل  منضم  وهو   ، معناها  يعرف  ال  التى  الكبرية 

الشعارية  كلامته  ، ورغم  الشعب  املسئولة عن مصري  أنها  تتصور 

مثل )النظرة العميقة بتقول إن امللك وحكومته بيمثلوا الشواىش 

العليا لتحالف الربجوازية واإلقطاع ..( فإنه ال يستنكف أن يقبض 

األموال  من أهل الحى حتى يثري املشكلة ىف الجريدة التى يعمل 

املعلم رصوان “   الحشيش مع “  ، كام ال يستنكف أن يدخن  بها 

و)عزب( وىف، نفس الوقت يتمنى له أن يلقى مزيدا من التعذيب 

وهناك   . دعاية  الصغري  حزبة  فيكسب   – ميوت  حتى  السجن  ىف 

الفولكلور ىف مرص – كام يدعى  الفنون الشعبية أو مخرتع  أستاذ 

بالحى  الشعبية  املطربة  عنان(  )أم  عىل  )ينصب(  والذى  لنفسه 

الزمالك  حى  بإبنة  يتشعلق  أن  إىل   – أموالها  عىل  يأىت  حتى   –

عن  الوقت  طوال  يكف  وال   ، متلك  ما  عىل  يستوىل  ىك  )شوشو( 

التشدق بالشعب وفَن الشعب . و)د . عزيز( أستاذ اآلثار . الذى 

بعد  اسمه  ُحرف  الذى  )اسمه(  سوى  البالقسه  حى  من  يهمه  ال 

أثريا  كشفا  يحمى  ىك  بالبوليس  ويستيعن   .. الربيطاىن  اإلحتالل 

أريستقراطية  نصابة  فهى  )شوشو(  أما   .. لنفسه  يدعيه  مزيفا 

الفقراء  بالزمالك ومهمتها ترقية  الفقراء(  وعضوة و)جمعية ترقية 

عن طريق اإلرتفاع مبستواهم الفكرى والوجداىن ، وتبدأ ىف رعاية 

 . تقول  مام  شيئا  يعى  ال  الذى  العاطل  الفقري  الشاب  )كباره( 

بنت  )كاملة( منوذج   : مثل  الحى  أخرى ىف  وهناك مناذج برشية  

البلد سليطة اللسان والخائفة عىل هدم بيتها الذى تعتربه )رسايه( 

، و العابرين ىف الحى مثل )أبو رسيع( و)الشاويش عبد الرحيم( 

، والذين يلتفون حول )املعلم رضوان( املنبهر بالسلطة والذين ال 

، ويظل )رضوان(  الحى  )الهدد( أى هدم  يشغلهم سوى موضوع 

ُمنبهراً بالسلطة رغم دخوله السجن ، ورغم )الرضب( الذى تعرض 

، وهناك منوذج  بإعجاب  األمن  مدير  كلملت  يردد  له هناك ظل 

 ، الثالث  الفصل  ىف  يظهر  الذى  املصور  )املرجوىش(  هو  هامىش 

والذى يتحول فجأة إىل زعيم وإبن وىف للشعب.

يري الناقد د . فاروق عبد الوهاب )مجلة “ املرسح” العدد )31( 

النصابني” كان   يونيه 1966( ص “75”( أن املؤلف ىف مرسحية “ 

من املمكن يكون ُموفقاً من الناحية الدرامية ، لو أنه إستطاع أن 

يوليو  قبل  )أى  التاريخية  واللحظة  األمناط  تلك  بني  تفاعال  يخلق 

52( عىل مستوى أعمق من مجرد رد الفعل املؤقت ، ملؤثرات هى 

األخرى مؤقته ، وأنه بإستخدامه أمناط ومناذج مل يخلق شخصيات 

فإن   ، املذكور  التفاعل  خلق  إستحال  ولذلك   ، الدرامى  باملعنى 

يدور   ، اآلخر  بعضها  عن  منفصلة  تظل   ، كذلك  لكونها  النامذج 

ىف  )التفاعل(  فرصة  تجى  حني  وحتى   ، خاصة  حلقه  ىف  منها  كل 

بحيث   ، املنفصلة  عالقاتها   حيسة  تزال  ال  نجدها  فإننا  النهاية، 

يجئ اإلنطباع النهاىئ أو األثر الكىل للمرسحية مفككا ممزقا ، وإن 

، ورمبا كانت  الجو(  أن نسميه )وحدة  النهاية ما ميكن  تحقق ىف 

هذه هى أهم مميزات مرسحية السعدىن( .. لكن تظل )العالقات 

املنفصلة( ىف املرسحية تصنع – كل ىف ذاتها حدوتة فرعية ال تصب 

املفروضة  الظاهرية  الوحدة  تلك  إال  يجمعها  وال  رئيىس  تيار  ىف 

وكلية  األمناط  بني  العام  التشابه  وهى   – امليكانيكية  ثم  ومن   –

)النَصب( وعموميته ..

وكان من الرضورى أن يصل النص إىل نهاية درامية ما – طاملا مل 

يتم تطوير األحداث والشخصيات – إذ تقوم حركة الجيش ىف ليلة 

الثالث والعرشين من يوليو 1952 ، وتتوجه الدبابات لحصار قرص 

عابدين بدال من هدم حى البالقسه الشعبى .. ولذلك يرى .. د . 

املرسحى  البناء  ضعف  أن  السابق(  )املرجع  الوهاب  عبد  فاروق 

والخناقات   ، الشخوص  بني  الخناقات  كرثة  إىل  يرجع  النص  لهذا 

 ) والشاويش   ، عنان  وأم  و)كبارة(  )كاملة(  بني  الكثرية  الفرعية 

وبعضها صورها املؤلف دون أن يكون لها وظيفة ىف تطور الحدث 

الذى إفتقدنا وجوده مرسحيا ، ويرجع أيضا – إىل أن النص توسل 

ىف  يقرر  لكنه   .. بالكلامت(  وباللعب  اللفظية  النكت  من  بكثري 

 – املرسحية  أن  إثنان هو  عليه  يختلف  ال  الذى  )ولكن   .. النهاية 

ومن   ، ضاحكة  لطيفة  سهرة  قضاء   – لإلنسان  ُتتيح   – ذلك  رغم 

أهم عوامل اإلضحاك ىف السهرة خفة دم السعدىن ، وطول لسانه 

للموضوع  )السعدىن(  تناول  يتميز  كام   ..  ) الالذعة  وسخريته   ،

بسخريته )املعهودة( ، وباملواقف الذكية التى تنتج بني املستويات 

املختلفة للشخوص وردود أفعالها لألحداث التى تجرى من حولها 

، وبالتصوير الكاريكاتورى لبعض املواقف ذات السامت اإلنسانية 

..

املطروحة  للشعارات  الرتويج  نصه  ىف  ُيغفل  مل  )السعدىن(  لكن 

العسكرى  النظام  توىل  من  عاما  عرش  إثنى  بعد   – الفرتة  تلك  ىف 

الجديد الحكم ، وما أطلقوا عليه )بأزمة املثقفني( ىف تلك الفرتة – 

حتى ولو كان قد صور املثقفني قبل يوليو52 – رغم أن مناذجهم 

كانت ما تزال مطروحة ىف الساحة الثقافية والسياسية .. إذ ترتدد 

عىل  ترتدد  تزال  ما  كانت  التى  الشعارات  تلك  بعض  النص  ىف 

)الىل   .. ثورته  بدأ  عندما  رضوان  املعلم  قول   .. مثل  من  األلسنة 
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باقوله أنا هو الىل صح – فاهم .. ما حدش جاب للبالد دى الكافية 

غري إبن الِهرمه امللك والىل حوالية( ص )185( “ األعامل املرسحية 

الكاملة – الجزء األول ، ومن مثل قول املصور )املرجوىش( – الذى 

ِجدع  راجل  غري  النهارده  ناقصها  مش  )مرص   .. فجأة  ثوريا  أصبح 

واحد – شارب من مية البلد دى .. واحد بس يضحى بحياته عشان 

طوال  عىل  جدعان  جابت  وياما   .. والده  دى  والبلد   ، األمة  ينقذ 

بظهور  يبرش  بهذا  وهو   ، السابق  املرجع   )  ”186“ ص   ) التاريخ 

بعد  بالفعل  ظهر  أنه  املفروض  من  الذى   – الفرد  املخلص  الزعيم 

فرتة قصرية ، والذى يشري بشكل واضح إىل عبد النارص .  وىف نهاية 

املثاىل  العسكرى  النموذج  )القومندان(  حمدى  الصاغ  يظهر  النص 

 ) تانيه  بيوت  هاينهد  )الىل   .. قائال  البالقسه  أهل حى  يبرش  وهو 

يقصد قرص امللك  - ص “ 188” ( املرجع السابق( ، ويردد )الصاغ( 

مرص(  نبنى  عشان  معلم  يا  نشتغل  ..)عايزين  الصفحة  نفس  ىف 

حركة  رفعته  والذى  والعمل(  والنظام  )االتحاد  شعار  يردد  الذى 

الجيش ىف البداية ، وتنتهى املرسحية بتعانق الصاغ حمدى واملعلم 

ىف  العاملة  الشعب  قوى  تحالف  إىل  مبكرة  إشارة  وكأنها   ، رضوان 

)اإلتحاد اإلشرتاىك( ..

بعيدا  ولكن   – املرسح  إىل  )السعدىن(  يعود  سنوات  ثالث  وبعد 

مِجلة  لتحرير  رئيسا  أصبح  قد  كان  أنه  رغم   – الدولة  عن مرسح 

جديدة  مرسحية  فرقة  تأسيس  ىف  يشارك  إذ   – الخري”  صباح   “

وتعتمد   ،  1966 عام  املعلم(  أو)فرقة  البلد(  ابن  )فرقة  باسم 

 12/1921/  21( رضا(  )محمد  الكوميدى  املمثل  شخصية  عىل 

الفرقة  وتقدم   ، املعلم  دور  بأداء  إشتهر  الذى   )  3/1995/  21  –

ومتثيل   ، أردش  سعد   : إخراج  من   1969 األورنس”   “ مرسحيته 

 ، مظهر  سناء   ، الغندور  عىل   ، محمد  السالم  عبد   ، رضا  )محمد 

وتتناول   ، الثانية  العاملية  الحرب  أثناء  أحداثها  وتدور  زايد(  أمال 

أثر التعامل مع قوات اإلنجليز ىف إفساد األخالق وىف سبيل اإلثراء 

وتدور   ، فصول  ثالثة  من  مكونة  وهى   ، الذعة  بسخرية  الرسيع 

أحداثها بشارع ىف حى شعبى حيث يعيش مجموعة من الكادحني 

أبرزهم  األملانية  بالقنابل  القاهرة  قصف  أثناء  املخابئ  أحد  بجوار 

)عبده املكوجى( الذى يعمل ىف إغواء بنات البلد للعمل مومسات 

العاطل عن  الشاب  العامل  ، و)سمري(  الجنود اإلنجليز  للرتفية عن 

العمل والذى تحاول الفتاة )هدية( والتى تكن له حبا عميقا – أن 

يتكسب  يجد عمال  ال  دام  ما  عيشه  ليكسب  )األرونس(  يعمل ىف 

– فريفض  اإلنجليز  الجنود  الرتفية عن  معها ىف  يعمل  أن  أو   ، منه 

دكانه  الحرب  أفلست  الذى  الفقري  البقال  شنودة(  )عم  وهناك   ،

البقال  )قطب(  وكذا   ، الخمور  أنواع  أردا  تعاطى  عن  يكف  وال   ،

املعتز بكرامته واملحافظة عىل  الكبرية  أيضا وصاحب األرسة  الفقري 

 . )الجارحى(  العاطل  الصعيدى   مثل  اخرى  مناذج  وهناك   . رشفه 

وترتكز األحداث حول )أرسة قطب( الذى يستطيع )عبده املكوجى( 

خداع إبنته )بكرية( لتعمل ىف الرتفيه عن الجنود اإلنجليز ىف املخبأ 

– كام سبق أن فعل مع )هدية( , ويوهمها بأنه يحبها رغم فارق 

السن بينمها ، ويشجع )أم بكرية( بإغراء املال .. بينام )قطب( ال 

صعيدى  فهو  )الجارحى(  أما   . ظهره  وراء  يحدث  مبا  شيئا  يدرى 

، ويكتشف  هارب بعد أن قتل شقيقته عندما إنحرفت وفر هارباً 

)شنوده( حقيقة أن )عبده( قواد لحساب الجنود اإلنجليز – بينام 

)الحاج  الحرب  أثرياء  بأحد  ، ويأىت )عبده(  )قطب( ال يدرى شيئا 

لكنهام   – وشنوده  قطب  ودكان  الشارع  بيوت  ليشرتى  فهمى( 

باملال – لكن )عبده(  ، ويحاول )عبده( و)فهمى( إغرائها  يرفضان 

الوقت  ، و ىف نفس  إبنه قطب ىف حبائله  إيقاع )بكرية(  ينجح ىف 

بكرية(  )أم  وتحاول   ، دكانه  ليبيع  قطب  عىل  الحاحه  يعاود 

مساعدته . وينجح )عبده( أيضا ىف أن يجعل )الجارحى( خفريا عىل 

املخبأ املشبوه الذى ميارس فيه الجنود اإلنجليز الرزيلة مع الفتيات 

إرتدى  أن  بعد  به  يقوم  ما  بحقيقة  يدرى  ال  وهو   – املرصيات 

جلبابا جديدا من )السكروته(  . وتعود )هدية( إىل اإللحاح عىل 

فتسبه وتنرصف   .. املرة  غاضبا هذه  للعمل معها فريَفض  )سمري( 

، وينصحه )شنوده(  به  تهتم  بها )سمري( ويواجهها فال  ، ويرتبص 

إبنته  سلوك  ىف  يشك  بدأ  قد  )قطب(  أن  ونجد   ، عنها  يبتعد  أن 

)أم  وتحاول   ، ِبسذاجة  )الجارحى(  رسها  كشف  عندما  )بكريه( 

الجميع  ليغوى  فهمى(  )الحاج  ويأىت   ، زوجها  إستغفال  بكرية( 

بالبيع .. بل وينفرد )بأم بكرية( ىف دكان شنوده ، وأخريا يكتشف 

)قطب( خداع عبده و)الحاج فهمى( – الذى أغدق عليه ببضاعة 

)البولوبيف(  من مخزنه الرسى ، وذلك عندما يضبط زوجته مع 

بهام  يلحق  وال  بسكني  فيطاردهام   ، شنوده  دكان  داخل  )فهمى( 

بصحبة  كانت   التى  و)هدية(  )سمري(  يلتقى  الوقت  نفس  وىف   ،

فترسع  يقتله  أن  الجندى  ويكاد   ، معه  فيتعارك  إنجليزى  جندى 

–وهكذا  مذعورا  يفر  الذى  اإلنجليزى  الجندى  بإصابه  )هديه( 

 – ويقدم عم شنوده   ،  !! )هدية(  يقتنع )سمري( بحب  وببساطة 

فيه  ليقيام  دكانه   – بلدته  إىل  والعودة  املدينة  قرر هجران  الذى 

عادوا  الذين   – اإلنجليز  الجنود  يطارد  بينام   – مأوى  بال  كزوجني 

وعندما   ، ويقتلونه  بالسكني  املمسك  )قطب(   – لزميلهم  لإلنتقام 

عىل  تعرض   .. أمها  وهروب  ُقتل،  قد  أباها  أن  )بكرية(  تجد 

)عبده( الهروب إىل اإلسكندرية – لكنه يرفض – فتقرر أن تهرب 

)الجارحى(  مع  عليها  إستولت  التى  )عبده(  عمر(  )بتحويشة 

الذى يتمنى زواجها – إىل اإلسكندرية . وتنتهى املرسحية بعودة 

)شنوده( إىل بلدته ، وإلتقاء )هدية( و)سمري( ]ىك ُينظفا الشارع 

] ...

النص نجد أصداء شصية )حميدة( نجيب محفوظ ىف “  وىف هذا 

زقاق املدق” لدى )هدية( و)بكرية( بشكل ما ، وكذا بعض مالمح 

)فرج( القواد ىف “ رفاق املدق “ لدى )عبده املكوجى( ، ومالمح 

الزقاق لدى )سمري( ىف “ األورنس” – فالصورة  الحلو( ىف  )عباس 

ىف النص عموما بشعة وجهنمية ، وتجسد أقىص مراحل السقوط 

قبل  ما  القاهرة  مجتمع  وكأن   ، الوعى  عنه  غاب  مجتمع  أى  ىف 

1952 كان غابة وحشية – لكن )السعدىن( القادر عىل تصوير هذا 

الحضبض بسخريته الالذعة ، وأسلوب )البارودى( – أى )النقوره( 

تصل   .. تلقاىئ  وبشكل  واملرنة  املرحة  البسيطة  الشارع  وبلغه 

الجندى  أصابت  ألنها  خطاياها  كل  )سمري()لهدية(  يغفر  أن  إىل 

اإلنجليزى لىك ال يعتدى عليه ! ...

النهدين(  )بني  مرسحية  البلد(  ابن  )فرقة  تقدم  التاىل  العام  وىف 

 ، رضا  محمد  املعلم  وبطولة   ، أردش  سعد   : إخراج  من   1970

، سناء مظهر  بكر  أبو  ، سعيد  السالم محمد  ، عبد  وسناء جميل 

 ،  ) شوقى  محمد   ، الغندور  عىل   ، محمد  أنور   ، زايد  أمال   ،

وتتناول موضوع الخروج من مرص للعمل بالخارج والبالد العربية 

الجميع  عىل  وإلحاحها  ذلك  بعد  الخروج  هذا  معدل  زيادة  قبل 

مقهى  يتصدره   شعبى  حى  ىف  مبيدان  النص  أحداث  وتدور   .

يتناول  حيث   -  ) للسعدىن   ( املحبب  الشعبى  الجو  وهو   ، بلدى 

عودة  حول  وحديثهم  املكان  سكان   من  املهمشني  من  مجموعة 

صبى  )جريوىل(  وهم   ، النهدين  بني  ما  بالد  من  أفندى(  )توكل 

بائعة  ، و)فواكه(  املقهى  زبائن  ، وزبون أخر من  املقهى و)عنرت( 

الرثوة  ويتخيلون   ، النهدين  بني  ما  بالد  ثراء  حول   .. اليانصيب 

املتصاىب  العجوز  إليهم  وينضم  أفندى(  )توكل  عليها  حصل  التى 

إىل  )فواكه(  إستدراج  يحاول  والذى  توَكل  صديق   – معشوق(   (

شقته .. فرتفض . وتظهر )نبوية( ىف النافذة تنادى زوجها )املعلم 

عزوز( النائم عىل الدكة ىف املقهى ، وتعنفه – بينام تسخر )فواكه( 

من رجولة )عزوز( وسيطرة )نبوية( صاحبة املقهى عليه ، ويظهر 

 ، للجنس  املقوية  واألدوية  املهربة  املستوردة  السلع  بائع  )رجب( 

وكذلك )زينهم( الذى قرر السفر إىل بالد بني النهدين ليصبح من 

األثرياء .. فيطلب منه )جربوىل( أن يساعده ىف السفر معه ، بينام 

تطارد )نبوية( زوجها املعلم ليصعد إليها فيتهرب – فتغضب  منه 

وتقرر إغالق املقهى وتسخر منه – إىل أن يصل )توكل أفندى( مع 

)معشوق(  موت  إشاعة  وتأىت   ، الحديثة  األجهزة   حاملني  أرسته 

ليتبني  ويرسع  نبوية  مع  فراشة  املعلم  فيرتك  )فواكة(  لسان  عىل 

 .. يهرول  وهو  النافذة  من  مبالبسه  نبوية  فتلقى   – معشوق  أمر 

نبوية  فتطرده   ، جربوىل  صبيه  مع  املقهى  إىل  يعود  نجده  لكننا 

)توكل(  مبشورة  الشارع  ىف  مقهى  يفتتح  أن  فيقرر  املقهى  من 

الذى قرر اإلنتقال إىل الزمالك – بينام يبدى )جرب( بائع املهربات 

إستعداده أن يحل محل املعلم عزوز ىف املقهى ، ويتواصل الرصاع 

الشارع  ىف  للمعلم  املصطنع  واملقهى  األساىس  نبوية  مقهى  بني 

تقليدا  كاريكاتورى  بشكل  تطويره  )توكل(  عليه  يشري  حيث 

، ويتنازع املقهيان عىل )زينهم( كزبون وقد  الخارج  للمقاهى ىف 

لتعلن  )فواكة(  وتعود   ، النهدين  بني  ما  إىل  بحقيبة سفرة  أمسك 

أن إشاعة وفاة )معشوق( غري صحيحة ، وهنا يستطيع )جرب( أن 

يقنع )فواكه( بأن تسافر معه إىل بريوت للعمل ىف تجارة البضائع 

 – بالخارج  للعالج  الخارج  إىل  السفر  )معشوق(  ويقرر   ، املهربة 

فيلح عليه )توكل( أن يرافقه ، وكذلك )املعلم عزوز( – الذى يلح 

عىل مرافقته ، وال يعرتف بأنه ال يصلح لهذه املهمة فهو ال يعرف 
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والفحش  اإلباحية  أنه  ويتصور   ، التكييف   = )الكوندشن(  معنى 

والفجور – لكنه رغم ذلك يصمم عىل السفر – فتقرر )نبوية( أن 

تكلف )جربوىل( بان يكون معلم مقهى  بديال عن عزوز ، عندما 

تجد )املعلم( ُمرصا عىل السفر وتنهال عليه رضباً )بالشبشب( .. 

املقهى  معلم  أصبح  قد  )جربوىل(  نجد  واألخري  الثالث  الفصل  وىف 

أن  ليكشف  أفندى(  )توكل  ويظهر  عزوز،  املعلم  إختفاء  بعد 

، وفواكه(  قد سافروا  ، وجرب  ، وزينهم  ، واملعلم عزوز  )معشوق 

ومل يعودوا ، وأن )توكل( قد أفلس بعد أن حول سيارته املرسيدس 

وأنه   ، الطريق  ىف  حادث  بعد  )خردة(  إىل  تحولت  ثم   .. تاكسيا 

عليه  ونصب  فخدعه  النهدين  بني  مملكة  ىف  مسئول  مع  تورط 

منتجا  أصبح  الذى   – )جرب(  وأولهم  العودة  ىف  املسافرون  ويبدأ   .

ومخرجا سينامئيا وجعل من )فواكه( نجمة – فيتشبث به املفلس 

عليه  ويعرض  بل  )سمرة(  إبنته  )يكتشف(  ىك  ويغريه   ، )توكل( 

.. ثم )معشوق( الذى تزوج من أجنبية ، ويحىك  إياها  أن يزوجه 

اإلسكندرية  ميناء  ىف  عزوز  املعلم  عىل  القبض  تم  قد  أنه  كيف 

الهارب  زوجها  أجل  )نبوية( من  وتغضب   ، بالسجن  عليه  ويحكم 

وأخريا   ، الجميع  حسد  موضع  ويصبح  غنيا  )زينهم(  يعود  ثم   ..

يعود )املعلم عزوز( مبالبس الخواجات ، ويدعى – كذباً – أنه قد 

ذهب إىل لندن وقام مبغامراته هناك – لكنه يُفَجع عندما يدرك أن 

،  ونعلم عىل لسان )حكمت( زوجة  الجميع يعرفون قصة سجنه 

توكل أن الزوج قد أحرض زينهم ليقيم معهم إىل أن يستوىل توكل 

)توكل(  يصاب  بينام   – بالِجنون  )زينهم(  فُيصاب  ميلكه  ما  عىل 

التى  نبوية(   ( بزوجته  عزوز(  )املعلم  يلتقى  وأخريا  )بالدروشة( 

له  لومها  بعد  النهاية  ىف  يتصالحان  لكنهام   .. البداية  ىف   – تعايره 

توكل(  الذى جرى )ألرسة  املؤسف  املصري  إىل  وتشري   ، عىل هروبه 

بسبب السفر إىل الخارج ، ويردد املعلم عزوز .. )خالص يا نبوية – 

أنا ال عاوز خالط وال مرشيدس ، والخواجايه – أنت عندى بالدنيا 

أصلها هفه وطلعت ىف دماغى   .. بالدنيا  .. ومرص عندى  نبوية  يا 

 .. .. حرمت خالص .. ماعدتش منقول من هنا .. وحطلع كل يوم 

.. يالال نطلع )فوق( أى الصعود إىل فراش  النبى  تعاىل وصىل عىل 

الزوجية ، ويحتضنها ويسري بها نحو املنزل(.

ورغم أن هذا  العرض قد تم تقدميه عام 1970 – إال أن )الصورة( 

املبكية الهازلة التى يصورها النص للمجتمع املرصى ىف ذلك الوقت 

إغرتاب  بسبب  املجتمع  عىل  السيئة  اآلثار  فيها  يتناول  والتى   ،

تفىش  وباء  إىل  وتحولت  تضخمت  قد   – بالخارج  للعمل  املرصيني 

مظاهره  أبرز  من  والذى   ! عاما  أربعني  بعد   – األن  مجتمعنا  ىف 

يهلكون  الذين  املرصيني  الشباب  ملئات  الرشعية(  غري  )الهجرة 

رغم   – النص  وكأن   ، الغربة  مدن  متاهات  ىف  أو  البحر  عرض  ىف 

الجنسية  التلميحات  وعىل   ، الهزىل  )الفارس(  شكل  عىل  إعتامده 

جدليا  خطابا  األن  واقعنا  يخاطب   – املكشوفة  وغري  املكشوفة 

.. فهو هنا راصد جيد للتغريات  النظر ىف األمور  يستدعى إعادة  

الشخوص  ألوان  فيها  تعددت  لوحة  ىف   ، املعارصة  اإلجتامعية 

بروح  تتسم  والتى  الخشنة  بالحوارات  حافل  مناخ  ىف  وأشكالها 

املحببة –  )املبارشة(  تلك  نتقبل  يجعلنا  ، مام  والهزلية   ، الفكاهة 

.. )إنت عندى  أحيانا – ىف كلامت )املعلم عزوز( األخرية لزوجته 

بالدنيا يا نبوية .. ومرص عندى بالدنيا( ..

شارك  التى  البلد(  ابن  )فرقة  مع  مشواره  ويواصل)السعدىن( 

 “ بعنوان  عرضا  التاىل  العام  ىف  )الفرقة(  له  فتقدم  تأسيسها  ىف 

البولوبيف” عام 1971 من إخراج : سعد أردش – أيضا ، وبذلك 

تأليف  أربعة عروض مرسحية من  بإخراج  قام  قد  )أردش(  يكون 

)السعدىن( ، وعىل رأس ممثليها )محمد رضا ، وعبد السالم محمد 

الفرقة  وأعضاء  الغندور(  وعىل   ، زايد  وأمال   ، مظهر  وسناء   ،

الحصول  )الذى مل يتسنى  العرض  .. ويبدوا أن نص هذا  األخرين 

العاملية  الحرب  أثناء  تدور  التى   – أحداثه  أن  إىل  يشري   – عليه( 

، والذى يتناول أثر  الثانية تشبه أحداث نص “األورنس” املنشور 

اإلثراء  سبيل  ىف  لألخالق  إفساد  من  اإلنجليز  قوات  مع  التعامل 

الرسيع – كام يشري )د . عمرو دواره( ىف مقاله )محمود السعدىن 

مايو   17  –  )149( العدد  مرسحنا”   “ جريدة  املرسحى(  ووجهه 

2010 – ص )26( ، ويبدو أن العنوان “ البولوبيف” وهو عنوان 

يكون  وقد   ، السوداء”1955  السامء   “ مجموعته  قصص  إحدى 

إشارة إىل محاولة تاجر الحرب الحاج فهمى إفساد )قطب( البقال 

الرشيف – عندما يجعله ينقل كميات كبرية  من البولوبيف املخبأ 

ولرمبا   .. الفقري  بقالته  دكان  ىف  بها  يتاجر  ىك  الرسى  مخزنه  ىف 

هذه  ىف  الساخرة  لقطاته  بعض  يضيف  أن  )السعدىن(  إستطاع 

النسخة الجديدة  من النص.

)بنرش(  السعدىن(  )محمود  يقوم   )1971( العام  نفس  وىف 

كان  التى  الخري”  صباح   “ مجلة  ىف   “  4-2-4  “ األخرية  مرسحيته 

مل  )والتى  حلقات”   “ أى  أسبوعى  مسلسل  ىف  تحريرها  يرأس 

املرسح-  خشبة  عىل  بعد  ُتقدم  وتم  بعد(  عليها  اإلطالع  يتيرس 

وتدور – كام يشري )د . عمرو دواره( )املرجع السابق( ىف كواليس 

واملرشوعات  املؤسسات  ىف  يحدث  ملا  كمثال  الرياضية  املالعب 

وال  )املكاسب(  من  قدر  أكرب  عىل  )الكبار(  إستحواذ  ىف  الكربى 

يتبقى للصغار سوى الفتات . وهذا النص  كام ارشنا – هو النص 

نصوصه  أن  رغم   – املرسح  خشبة  عىل  يُقدم  مل  الذى  الوحيد 

، وأن هذا  السابقة – عادة – ما كانت تولد فوق خشبة املرسح 

النص ىف حاجة إىل تقدميه عىل خشبة املرسح كام حدث لنصوصه 

األربعة السابقة ، والتى كانت تعتمد – فيام عدا “ فيضان النبع” 

و   ، األنية  الكاريكاتورية  واللقطات   ، الفورية  التعليقات  عىل 

اإلجتامعية  التحوالت  تناول  ويعتمد عىل   ، البارودى   – )النقوره( 

بنار  إكتوى  قد  نفسه  فهو   .. العرشين  القرن  ىف مرص  والسياسية 

السياسة ومل يسلم  من رشور لعبتها )الَخسيسة( ىف بعض األحيان 

.. فصوره واقعية موغلة ىف طبيعيتها وواقعيتها ... 

وىف نهاية رحلة )السعدىن( مع املرسح – نجده قد قدم )6( )ستة( 

نصوص مرسحية ىف الفرتة  من عام 1958 حتى عام 1971 – أى 

عىل مدى ثالثة عرش )13عاما( . وعندما نتوقف عند حديثه عن 

املرسح )ىف مجلة” املرسح” العدد )31( – يوليه 1966( أى بعد 

مرسحيته الثالثة “ النصابني” نجده يقرر أن أعاملة الثالثة ..)كلهم 

مرسحياته  أن  ذلك  ومعنى  موفقة(  تجارب  وكلها  العال  عال 

أقرب  أما   . يعرتض عىل شئ  ومل   ، يريدها  التى  بالصورة  خرجت 

عزبة   “ بأنها   – إلحاح  بعد   – فيجيب  نفسه  إىل  املرسحيات 

الثورية(  )باملفاهيم  تأثره  مدى  عن  وبسؤاله   ،  1961 بنايوىت” 

يتأثر  فنان  )كل   .. يجيب  ؟  فيه  يعيش  الذى  املجتمع  وبأحداث 

بالجو الذى يعيش فيه( وهى إجابه محايدة ال تعنى الكثري- رغم 

أن نقاد عرصه قد أشاروا إىل أنه عالج مضامني سياسية )ثورية( ىف 

مرسحياته .. لكننى أتصور أن )السعدىن( كان أكرث صدقاً وشفافية 

ىف قوله )املصدر السابق( .. )إن الفنان أو مبعنى أصح – الكاتب – 

لىك يصبح فنانا يجب أن يعيش ىف أذهان الجامهري .. ولىك يعيش 

ىف أذهانهم يجب أن يتجاوب معهم .. وال ينتظر )توجيها( لذلك 

إىل ما يسمى )توجيها(  من سلطة ما أو  .. إذن فقد كان منتبهاً 

من جهة ما ، وأتصور أن تلك شهادة ال ينقصها الصدق والشفافية 

السياسة  ثعابني  املعايشة ىف جحور  أو  للمشاركه  .. رغم إضطراره 

و)الخساسة( .. وسواءا  أكان رافضاً أو راضخاً لتوجيهات سلطة ما 

أو جهة ما ..

)الدراما  إىل  تنتمى  عموما  املرسحية  أعامله  فإن  النهاية  وىف 

الهجائية( التى تسخر من املعايب واألخطاء اإلجتامعية ، والسلوك 

املعوج ، والتى تعلق ىف سخرية وهجو عىل نقاط الضعف ىف الفرد 

إىل  أيضا  أقرب  وهى   ، )الريحاىن(  مرسحيات  كبعض  واملجتمع 

تتوفر  حيث  )الساتورا(   – الهجائية  امللهوية  الشعبية  التمثيليات 

الشخصيات  ووجود   ، الفكاهة  وخشونة   ، الحبكة  تأليف  بساطة 

النصوص  هذه  أن  كام   ، املعلم(  و)صبى  )كاملعلم(  النمطية 

بني    ، األورنس   ، النصابني   ، بنايوىت”  عزبة   “ األقل  عىل  )األربعة 

ليست  )ولكنها   – الساتريية(  )املرسحية  سامت  بها  النهدين( 

قصرية وال يعتمد مثلها – عىل الرقص الصاخب( ، ومن خصائصها 

الجسمى  التعبري  ، والبذاءة ىف  ، والنزق  والِجرأة   ، الوقحة  الحركة 

والكالمى ... حيث تذكرنا بعض مالمح مرسحية “األورنس” بفيلم 

... عىل  “ ساترييكوىن فيللينى” 1969 لإليطاىل فيدير يكوفيللينى 

سبيل املثال ..

قد  كان   )1971( عام  املرسح  مع  رحلته  نهاية  بعد  أنه  إىل  نشري 

مجموعات  بني  ما  كتابا  أربعون  من  أكرث  رحيله  حتى   – قدم 

أجزاء[   4[  ) الشقى  الولد   ، مثل) مذكرات  وكتابا ساخرة  قصصية 

من  وغريها  زمش(   إىل  و)الطريق   ، )املضحكون(  )والظرفاء(   ،

لعرش  الوطن  عن  وغربته  أعتقاله  فرتات  الساخرة حول  الكتابات 

سنوات وتجاربه الضاحكة واملريرة ..  
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لقد جذب الفهم الثقايف لألشكال املرسحية واستخداماتها يف مختلف 

املجتمعات اهتامم العلامء من مختلف املجاالت يف العلوم اإلنسانية 

تنشيط  ايل  األداء  فنون  املفاجئ يف  التقدم  أدى  . ومنذ عام 1970، 

يلعب  الفعال  األداء  أن  يدرك  بدأ  الذي  والبحث  النظري  التفكري 

درس  وقد   . معنى  الثقافية  املادة  منح  يف  أساسيا  اجتامعيا  دورا 

علامء األنرثوبولوجيا وعلامء اللغة وعلامء الفولكلور األداء من أجل 

االجتامعية  والتقاليد  التقليدية  للمواد  الفهم  من  املزيد  اكتساب 

الجنس  نوع  وعالقات  السياسية  والحياة  الدين  مثل  األخرى، 

والهوية العرقية . وقد ُطبق علامء األنرثوبولوجيا النظريات املرتبطة 

البنيات يف  الطقس، وطبقها علامء االجتامع عيل تفاعل  باألداء عيل 

الرسد  أنواع  يف  الشفهي  الفن  عيل  الفولكلور  علامء  وطبقها  اللغة، 

 )Gregory Bateson باتيسون  جريجوري   ( كان  وقد  الفولكلوري. 

و)مارجريت ميد Margaret Mead( يف فيلمهام “ النشوة والرقص 

 )Jane Belo و)جني بيلو ”Trance and Dance in Bali ويف بايل

الذين  األنرثوبولوجيا  علامء  أول  هم  للفيلم،  املصاحبة  بدراستها 

أشاروا اىل أن األداء التقليدي أصبح مجال دراسة رسمي . وقد تلت 

هذا املثال األول دراسات أخرى ركزت عيل تقاليد املرسح الوطني 

األمرييك ولكنها مل ترسخ تقاليد لدراسات املرسح يف األنرثوبولوجيا 

الثقايف  األداء  مفهوم   )Milton Singer سينجر  )ميلتون  وقدم   .

الثقافة  لتقاليد  املركزي  الرمزي  النظام  تحمل  اجتامعية  كتقاليد 

وتروج له يف دراسته التي تحمل عنوان “ عندما يتم تحديث تقاليد 

عظيمة When a Great Tradition Modernizes” عام 1972 . 

• دراسة املرسح يف األنرثوبولوجيا واملجاالت املرتبطة بها : املرسح 

باعتباره طقسا :

التكوينات  عيل  التأكيد  ومع  األساسية،  لألنرثوبولوجيا  فعل  كرد   

السيميوطيقية  التحوالت  اهتمت  الثابتة،  املتجانسة  الثقافية 

والرمزية والسيامنطيقية يف األنرثوبولوجيا باألداء املرسحي خصوصا 

كموقع خاص للتحول االجتامعي والرمزي . فام يجعل املرسح شكل 

األنرثوبولوجيا هو حقيقة  لعلامء  بالنسبة  ثقايف مثري لالهتامم  أداء 

تجعل  ومنسقة  مرتبة  عامة  أحداث  هي  املرسحية  العروض  أن 

وألن   . املكان  الزمان  نفس  سياق  يف  يلتقون  والجمهور  الفنانني 

أشكال املرسح تعتمد عيل رؤية املشاهد وعيل املشاركة الجامعية، 

فهي ذات طبيعة انعكاسية وتخلق مناسبات مهمة للمجتمع . كام 

أن حضور املتفرج الذي يشاهد ويقّوم هو حضور مميز يف األشكال 

 . األخرى  األداء  فعاليات  عن  وتفصلهم  متيزهم  التي  املرسحية 

وهناك جانب آخر فريد ومحوري يف الفهم السيميوطيقي للعروض 

املرسحية، وهو حقيقة أنها تركز عيل الواقع الرمزي . 

عيل  األداء  مواد   )Victor Turner ترينر  )فيكتور  استخدم  وقد   

 Ndembu الندميبو  طقوس  حول  املبكرة  دراسته  يف  واسع  نطاق 

يف  االنعكاس  الحتمية  مفاهيم  تطوير  يف  بدأ  حيث   ،Rituals

العمل البرشي . وقد ردد طالب املرسحانية أصداء هذه الدراسات. 

 )Clifford Greetz جريتز  و)كليفورد  )ترينر(  من  كل  طبق  إذ 

عمومية  أكرث  وسياسية  اجتامعية  أبعاد  عيل  املرسحية  العدسة 

الثورات  مثل  التاريخية،  لألحداث  تحليله  ويف   . املجتمع  حياة  يف 

االجتامعية  الدراما  مفهوم  ترينر(   ( وّسع  االجتامعية،  واالضطرابات 

أن   ) جريتز   ( قصد  كان  وباملثل،   . الطقسية  البنيات  تضم  ليك 

يوضح الرتابط بني األداء وأبعاد الثقافة الزائدة األخرى – مثل الدين 

لحياة  دراسته  يف   – املعيارية  الشخصية  السلوك  ومناذج  والسياسة 

سكان جزيرة بايل . مل يكن اهتاممه منصبا عيل بنية أداء بعينه، بل 

دراسته  أوضح يف  الجامل، كام  لعلم  العامة  البنية  منصبا عيل  كان 

ملصارعة الديوك يف بايل، وهو أداء ثقايف ال يقدم عيل خشبة املرسح 

وميكن تعريفه بأنه أحداث رياضية . 

األدائية  الجوانب  عيل  الفولكلور  علامء  ركز  الثامنينيات،  ويف   

وقد   . النصية  الجوانب  عن  فضال  أيضا،  الفولكلورية  للمواد 

األداء  اخرتاق   “ األسايس   )Dell Hymes هاميز  )ديل  مقال  دعم 

بأن  االقتناع   Breakthrough into Performance ” 1975

منوذج  يف  متأصلني  كانا  الفولكلورية  واملواد  الشفهي  األدب  معنى 

االتصال وأداءه . وقد كانت دراسة )هاميز( تأسيسية للتحول األدايئ 

الجوانب  لدراسة  منوذج  إنشاء  من خالل  االجتامعية  اللسانيات  يف 

دراسته  يف  أوال  النموذج  هذا  وطبق   . اللغة  استخدام  يف  األدائية 

سنوات،  بضعة  وبعد  األمريكية،  األصول  لذوي  العرقية  لألصول 

صاغ ) بول فريدريش )Paul Friedrich عام 1986 مفهوم التخيل 

الشعري والذي يكمن طبقا له يف أساس كل الوظائف اللغوية . وقد 

األدائية  اللغة  استخدام  أن  كيف  تفسري  عيل  املفهوم  هذا  ساعده 

يساعد املتحدثني لتحقيق أهداف اجتامعية وجاملية . وميكن تتبع 

هذه النفعية يف اللغة يف نظرية فعل الكالم التي تطورت ليك توحي 

تأليف: الكسندرا دونوفريو

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

واألنرثوبولوجيا المسرح 
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عالوة   . ملموسة  أهداف  تحقيق  من  مّيكنها  للغة  األدايئ  البعد  بأن 

عيل أن دراسة املجاز والعمليات املجازية كانت مفيدة يف فهم بناء 

التمثيل الرمزي يف مختلف أنواع األداء . 

 وقد استلهم العديد من علامء املرسح واملتخصصني، مثل )ريتشارد 

بروك(  و)بيرت  جروتوفسيك(  )جريزي  و  ماكويل(  و)جاي  شيشرن( 

ذلك  يف  األنرثوبولوجية  االستفسارات  من  زاريليل(،  و)فيليب 

وبفضل   . أعاملهم  يف  الطقوس  مع  السيميوطيقا  ودمجوا  الوقت 

تدريبه كمخرج ساهم ) شيشرن ( يف هذه الحركة من خالل ادخال 

املرسحي  األداء  ايل  واملعرفية  الطقسية  األسس  تحليل  التفاصيل يف 

فيكتور   ( و  باتيسون(  جريجوري  ب)  كثريا  )شيشرن(  تأثر  فقد   .

الجامليات  بني  جمعت  التي  املناهج  من  سلسلة  تطوير  يف  ترينر( 

وقد   . األورويب  املرسح  مع  التقليدية  للعروض  املعرفية  واألسس 

صنع عمله حالة للباحثني الذين يدرسون األداء دفعتهم ايل النظر 

للرتكيز  املشاهدين  أمام  يظهر  الذي  املجسد  الحدث  وراء  ما  ايل 

مثل  تحديدها  يتم  والتي  الطويلة  والتدريب  التحضري  عملية  عيل 

عقود،  بضعة  وبعد   . االجتامعية  بنيتها  بواسطة  املجسد  الحدث 

أعامله  أول  األداء،  دراسات  يف  متخصص  وهو  )ماكويل(،  نفذ 

االثنوجرافية “ ليس سحرا بل عمل Not Magic but Work“ عام 

2012، وهو عملية تدريب مرسحي لتوضيح أنه، اذا كان ال بد لنا 

أن نفهم ونقوم املامرسة املرسحية، بأننا نحتاج أن ننظر عن كثب 

نوضح  وأن  العمل  يف  املخرج  طريقة  تصنع  التي  الدقائق  ايل  أكرث 

)شيشرن(  حجة  مع  وتجاوبا  املشاهدين.  عيل  النهايئ  املنتج  تأثري 

يدعو )ماكويل( إتباع نهج اثنوجرايف لوصف املجال االجتامعي الذي 

يحدث إبداع العرض املرسحي . ولتحقيق هذا، يجادل بأننا نحتاج 

اآلخر  منهم  كل  املشاركون مع  بها  يرتبط  التي  للطريقة  تفسري  إىل 

أثناء إعداد العملية، من خالل شبكات اجتامعية ومهنية . 

 بني الخمسينيات والسبعينيات طور عدد من املتخصصني والباحثني 

الثقافية  االكتشافات  بضم  الفنية  أشكالهم  الغريب  املرسح  يف 

واألنرثوبولوجية، باستخدام تقاليد مرسحية وتدريبات بدنية مغايرة 

التقاليد  مختلف  بني  املشرتكة  والتشابهات  العام،  اإلحساس  لنفل 

مخترب  كان  الثقايف،  بني  باألداء  وباهتاممه  املرسح.  يف  الثقافية 

جروتوفسيك املرسحي البولندي من بني أول املختربات التي دمجت 

للدراسة  نفسه  جروتوفسيك  سافر  وقد  األوروبية.  غري  التأثريات 

والهند  هايتي  من  والجامليني  الطقسيني  املؤدين  مع  والعمل 

واملكسيك. وطور يوجينو باربا، وهو مخرج مرسحي ايطايل ومنظر 

شارك لفرتة طويلة مع جروتوفسيك، بعد تأسيسه ملرسح أودين يف 

الدمنارك، املرسح الدويل لألنرثوبولوجيا، حيث كان هدفه خلق بيئة 

التدريب  يف  للمشاركة  العامل  أنحاء  جميع  من  القادمني  للممثلني 

من  فريقه  ومع   . واألفالم  الدرس  وحلقات  التقنيات،  وتبادل 

التي طرحها ألنرثوبولوجيا  األوىل  املهمة  كانت  املتعاونني،  العلميني 

الفنانني  املتكررة واملشرتكة بني  املبادئ  تتبع  الواقع  املرسح هي يف 

األشكال  من  الرغم  عيل  مختلفة،  وأماكن  أوقات  يف  املختلفني 

األسلوبية الخاصة بتقاليدهم . 

املرسح  لبحوث  الدويل  مركزه  بروك  بيرت  طور  السبعينيات  ومنذ   

وأوروبا  وآسيا  أفريقيا  من  مؤدين  تضم  فرقة  بتكوين  باريس،  يف 

إىل  ميدانية  رحالت  يف  فرقته  يأخذ  أنه  املعروف  ومن   . وأمريكا 

يف  املستخدمة  البحثية  واملواد  التقنيات  ويتبادل  القارات،  جميع 

جبل   “ أبرزها  من  والتي  املرسحية  العروض  من  متنوعة  مجموعة 

و  الجبل(  شعب   “ ترينبول  كولن  مرسحية  من  املأخوذ   (  “ أيك 

وهي  العطار،  الدين  فريد  كتاب  من  )املأخوذة   “ الطري  منطق   “

حكاية صوفية ( ، و” املابهارتا “ . وفيليب زاريليل املقيم يف جامعة 

تنظريه بكل من  تأثر  املتحدة، وهو مخرج ومؤدي  باململكة  اكسرت 

الراقصني  . وهو معروف بعمله مع  ) شيشرن وترينر ( إىل حد كبري 

العمليات  عيل  املمثلني  وتدريب  الهنود  من  الرقصات  ومصممي 

النفسية الجسمية من خالل فنون الدفاع عن النفس األسيوية . 

من  املستمدة  األنرثوبولوجية،  األداء  نظريات  استلهمت  وقد   

وارفينج  بورك  كينيث  و  باختني  ميخائيل  و  ترينر  فيكتور  املرسح، 

بنية  ترينر( يف   ( أعامل  استخدمت  لقد  آنفا،  . وكام ذكرنا  جوفامن 

 ( آراء  وأثرت  األداء،  أحداث  لتحليل  مناظرة  باعتبارها  الطقس 

العادية عيل  الحياة  الفن وعامل  بني  التحولية  العالقات  ( يف  باختني 

الدرامي  )بورك(  لتناول  كان  املنوال،  نفس  وعيل   . األداء  بحوث 

التأكيد عيل  للوجود اإلنساين أثرا كبريا عيل نظرية األداء من خالل 

يف  اإلنساين  والقصد  االتصال  يف  الرمزية  للمواد  البرشي  االستخدام 

الذي  التناول،  وبهذا   . رمزي  فعل  خالل  من  اآلخرين  عيل  التأثري 

عيل  نتائج  له  والذي  التفسري  يحتاج  الذي  الرمزي،  الفعل  يحفزه 

العالقة بني املمثل واملتلقي، هو االكتشاف الذي يرتكز عليه معنى 

املرسحية  الجوانب  عيل  بتأكيده   – جوفامن(   ( وأخريا   . املرسح 

النشاط  عيل  الناس  يفرضها  التي  واألساليب  االجتامعية  للحياة 

السلوك  يف  منفصلة  قواعد  تفرض  والتي  نفيس،  كاطار  االجتامعي 

عيل  تأثري  له  كان   – اليومي  الفعل  عامل  يحكمها  التي  تلك  عن 

توسيع استخدام مفهوم االطار بواسطة )شيشرن( و) ترينر(، وآخرين 

لوصف العالقة بني أحداث األداء والعامل املعتاد . 

السياسية  املرسحية  املامرسة   : الثقافية  املعالجة  ايل  التحول   •

واالنعكاسية 

االستفسار  بدأ  التسعينيات  يف  الكولونيايل،  بعد  النقد  تأثري  يف ظل 

االجتامعي  للنقد  مكان  باعتباره  املرسح  إىل  ينظر  األنرثوبولوجي 

جينفر  و)  سيزر(  )سوزان  األمثلة  وتضم   . واملنافسة  والسيايس 

جودلندر( يف بحث ما يحدث عندما بدأت النساء يف متثيل أدوارهم 

املؤدين  كان  حيث  الثقافية  والبيئات  العروض  داخل  وشخصياتهم 

 “ يف  النساء  من  املؤديات  دور  )سيزر(  واكتشفت   . الرجال  من 

الدراما الخاصة special drama” وهو شكل من املرسح الشعبي 

يف الوالية الجنوب رشقية “تاميل نادو “ . فمن خالل األداء العلني 

عموما،  الغرباء  من  الذكور  لجامهري  األقرباء  غري  الرجال  بجوار 

يضعفن وضعهن  أنهن  “ عيل  الخاصة  الدراما   “ ممثالت  إيل  ينظر 

املرأة وجودها يف  ايل  ينظر  الذي  املجتمع  األخالقي واالجتامعي يف 

املمثالت  أن هؤالء  ويفرتض   . عليه  دورها  ويقرص  املنزلية  األماكن 

قواعد  وينتهكن  املالمئة  إيل  يفتقرن  أنهن  عيل  إليهن  ينظر  اللوايت 

يعرتضن  يجهلن  مام  رشعيات،  غري  االجتامعي،  النظام  يف  التاميل 

للزواج  قابالت  غري  ويجعلهن  اإلسكان  سوق  يف  يف  التمييز  عيل 

جيدا  مصدرا  باعتبارها  وظيفتهن  يف  املمثالت  تبقى  ذلك،  ومع   .
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 . العار  عن  أنفسهن  لفصل  طرقا  أيضا  يجدن  أنهن  رغم  للدخل، 

ويناقش عمل )جودالندر( كيف أن استبدال الرجال املؤدين بالنساء 

يف عروض “ عرائس الظل wayang kulit “ وهو شكل من مرسح 

مكانا  األداء  من  الشكل  هذا  قد جعلت  بايل،  يف  التقليدي  العرائس 

يف  الوطنية  األعامل  وجداول  الجنس  نوع  عالقات  بحث  يف  ممتعا 

جنسية  ملساواة  امكانية  تقدم  النساء  عروض  أن  يبدو   . التحديث 

أكرب وأصبحت نوعا من السياقات األكرث قيمة لعلامء األنرثوبولوجيا 

الكتشاف عالقة النساء بالتقاليد يف جزيرة بايل .

)فوزية  جادلت  كام  الكولونيايل،  بعد  املرسح  انرثبولوجيا  تدعو   

أفضال خان(، ايل “ االنتقال ايل املعالجة” عن طريق تحليل بحوث 

الكولونيالية  البيئات  يف  واألدائية  األداء  حول  اآلخرين  العلامء 

والتغري  الزمن  مفاهيم  وضع  خالل  من  الكولونيالية  بعد  وما 

جاملية  كمامرسة  املرسحي  األداء  تكوين  يف  البرشية  والفاعلية 

املالبس  مثل  أشياء  كمعالجة  املرسح  تصور  وقد وضع   . واجتامعية 

فيها،  تضمينها  يتم  التي  االجتامعية  الحياة  يف  والرموز  والكلامت 

الفن  عامل  يف  السائدة  الخاطئة  املفاهيم  يتحدى  الوقت  نفس  ويف 

جامدة  فنون  أنها  باعتبار  التقليدية  األفريقية  الفنون  حول  الغريب 

املامرسة  ايل  النظر  خالل  ومن   . االنقراض  اىل  طريقها  يف  ومتزمتة، 

الطريقة،  بهذه  الكولونيالية  بعد  وما  الكولونيالية  الظروف  يف 

يف  الثقافية  العروض  لهذه  الفعال  بالدور  االعرتاف  املمكن  فمن 

ماري   ( تحليل  ويف   . ومقاومتها  االمربيالية  االيديولوجيات  متثيل 

مايل،  يف  للدمى  التقليدية  التنكر  االثنوجرايف ألعامل   ) أرنولدي  جو 

تذكرنا )أفضال خان ( بأن الرتكيز عيل مامرسة صنع املرسح يجعلنا 

نبتعد عن مالحظة “ اآلخر “ باعتباره ثابتا ويسمح لنا بتصور املعنى 

دينامية  عملية  خالل  من  باستمرار  ينشأ  أنه  باعتبار  االجتامعي 

باإلضافة   . الطقيس  األداء  األحيان مشفرة يف  متضاربة ويف كثري من 

هذه  تجمع  كيف  هو  خان(  أفضال   ( تربزه  أن  تتمنى  ما  أن  إىل 

القيام بذلك  القدمية والزمن املعارص، إذ يعيد  التقاليد  العروض بني 

يف  املرسحية  الفرق  وتستخدم   . الرشطي  االحتامل  من  حالة  خلق 

منطقة سيغو يف مايل الفنون من أجل تحدي التسلسل الهرمي للعمر 

واملكانة والجنس وإلغائهم من خالل التهكم والسخرية والهجاء . 

 والحضور الرضوري للجمهور هو ما يجعل املرسح ومناسبات األداء 

انعكاسيان، مام يزيد من معنى الجامعة . وهذا ما يحاول أن يفعله 

يخلق  ليك  باملشاهدة،  الجمهور  مطالبة  طريق  عن  املرسح،  تراث 

أمثلة  بعض  )واترسون(  لنا  ويقدم   . والتعاطف  التضامن  معنى 

شهادات  من  املستوحاة  أسيوية  رشق  الجنوب  الطليعية  العروض 

 . صادمة  أو  للجدل  مثرية  تاريخية  أحداث  من  عانوا  الذين  األفراد 

من  تسيطر  للرقابة  قوانني  توجد  مثل سنغافورة، حيث  بيئات  ففي 

السيايس  املحتوى  ذات  التسجيلية  األفالم  إنتاج  عيل  الدولة  خاللها 

وتحد منها . فمرسح الشهادة يسمح مبساحة للتفكري النقدي . ومن 

خالل رؤية الشهادة عيل أنها أداء للذاكرة، فان البحث يف هذا النوع 

لالهتامم  مثرية  أسئلة  يطرح  واترسون(،   ( يقرتح  كام  املرسح،  من 

للذكريات  شكال  تعطي  التي  والعمليات  األداء  أخالقيات  حول 

الجامعية . 

 وقد جمعنا أمثلة أخري لالنتاج املرسحي ذات األجندة السياسية يف 

مجموعة من املجاالت أصدرها ) أليكس فالين( و ) جوناس تينوس( 

 Anthropology، والتنمية  واملرسح  األنرثوبولوجيا   “ عنوان  تحت 

هو  هو  وهدفهم   .  2015 عام   ”Theater، and development

أجل  من  األنرثوبولوجية  والنظرية  االثنوجرافية  األمثلة  بني  الجمع 

ببعضهام  الجامل  وعلم  السياسة  تربط  أن  ميكن  التي  الطرق  عرض 

من  وجزء   . االجتامعية  من  جديدة  أشكاال  يخلق  مام  البعض، 

أفكار  تثري  سياقات  يخلق  أن  ميكن  السيايس  األداء  أن  هو  حجتهم 

االنسانية،  يف  الناس  يفكر  كيف  الستكشاف  األنرثوبولوجيا  علامء 

العروض  تجميع  ويتم   . املستقبل  وآمالهم يف  والتغيري،  واالجتامعية 

العروض  وهذه   . تحليلية  ومقرتحات  اثنوجرافية  كأمثلة  السياسة 

تجمع املتفرجني واملؤدين معا من أجل تجربة تأملية، ضمن مساحة 

تؤسس من خالل املشاركة فهام مشرتكا جديدا للعامل . 

 “ هو  الكتاب  هذا  مقدمة  عن  الناشئة  الرئيسية  املفاهيم  أحد   

التسعينيات،  يف  العاطفي  التحول  فبعد  العالئقية”.  االنعكاسية 

من  أبعد  إىل  عالقتهم  انتباه  توجيه  يف  الكتاب  هذا  مؤلفو  يرغب 

املرسحانية أو األداء والتي تركز عيل ما يتم عن طريق األداء، وبدال 

اذ   . العروض “  الذي يتم يف هذه  من ذلك نحو “ كيف يتم، وما 

بوريود(  نيكوالس   ( تصور  باستعارة  هنا،  الفني  العمل  فهم  يتم 

عيل  تركز  التي  األهداف  بني  مشرتكة  ذاتية  مواجهات  باعتباره 

املرسح  ُيرى  وبالتايل   . والجامعية  املستقرة  وغري  املؤقتة  األماكن 

املساحات  تخلق  مامرسات  نتاج  باعتبارهام  واألداء  السيايس 

التي تشبه املجتمعات املؤقتة والتي  العالئقية والجالية والسياسية 

الذي  السيايس  . فاإليحاء   “ يوتوبيات صغرية  بوريود( “   ( يسميها 

يراه املؤلفون يف األمثلة التي جمعوها يكمن يف املغزى املمنوح يف 

التغلب عيل الثبات – إنتاج املرسح السيايس يف حد ذاته . 

األنرثوبولوجيا   “ لكتاب  املؤلفني  أحد  هيميك(  رولف   ( ويعرض   

واملرسح والتنمية “ عام 2015 هذا النهج يف يف تحليل العالقة بني 

الجامليات والسياسة واالنعكاسية يف ثالثة عروض من لبنان وسوريا 

وتونس يف سياق ثورات الربيع العريب التي بدأت يف أواخر 2010 . 

ففي تحليله للعمل الذي تطور حول اإلطار النيص ملخرجني بعينهم 

االهتامم  يلق  مل  عمل  أنه  املدهش  ومن   ( إبداعي  فريق  داخل 

هيميك   ( لفت  اذ   ،) العامل  يف  الفرتة  هذه  شهدته  الذي  النقدي 

املتأصلة  الجاملية  واالستجابات  املرسح  مامرسة  ايل  انتباهنا   )

عروضا  ليس  العروض  هذه  ألن  ونظرا   . السياسية  االضطرابات 

تفتح  فإنها  احتجاج،  مسرية  املثال،  سبيل  عيل  مبعنى،  طقسية، 

وسياسات  الجاملية،  األبعاد  ومزج  الذايت  والتأمل  املناقشة  مجال 

السيايس،  االضطراب  من  السياق  هذا  ويف   . والسيميوطيقا  الهوية 

بسبب  باستمرار  تعطل  قد  الواقعية  معنى  بأن  الناس  شعر  حيث 

خالد  أبو  عصام   “ مثل  مرسحيون  مخرجون  وجد  الصعبة،  األزمة 

“ من لبنان، و”عمر أبو سعادة” و”محمد العطار” من سوريا، و” 

مريم بوسليمي” من تونس، التعبري االبداعي واملتجدد يف أعاملهم 

الفنية، والتي غالبا ما يجب أن تبتعد عن التقويم العام . فاملرسح 

بالنسبة لهم أصبح وسيطا لتطوير لغة سياسية جديدة للتعبري عن 

فمثال،   . بالحرب  واملتأثرة  املضطربة  بالحالة  يتعلق  فيام  مخاوفهم 

يف رد فعل للحرب األهلية السورية اللبنانية، طور “ إسالم أبو خالد 

من  سلسلة  بريوت،  يف  املرسحي  املشهد  يف  بارزة  وهو شخصية   ،“
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الذي  فالعمل   . الحرب  حامقة  عيل  ركزت  التي  املرسحية  العروض 

الحرب  ظل  يف  اليومية  الحياة  عبثية  يعكس  الفرتة  هذه  يف  قدمه 

الصور  ومع  والعنف،  الحرب  وقسوة  املوت،  مع  التعامل  وكيفية 

 . اللبناين  التليفزيون  شاشات  عيل  تذاع  التي  للحرب  الوحشية 

الجاملية  وطبقا لرأي ) هيميك( ينجح “أبو خالد” يف فتح املساحة 

لغة  تقاليد  وتجاوز  املحدودة،  تعبرينا  صيغ  وراء  فيام  تأخذنا  التي 

معنى،  لخلق  محلولة  فمرسحه   . واألداء  واإلمياءات  املرسح  خشبة 

ولو بشكل مخترص، من خالل حضور تلقايئ برئ وهش داخل هذه 

املساحة الجديدة، التي تتضمن شكل التعبري اإلنساين املستقل . 

ولكنها  مضطربة  ظروف  يف  واملقدمة  امللتزم،  املرسح  هذا  أمثلة   

محفزة سياسيا، هي اعرتاف بقدرة املرسح عيل الدخول ايل تفاصيل 

صعوبة  األفراد  يجد  قد  والتي  األكرب،  والسياسية  التاريخية  الصورة 

التعامل معها . وهذا يرتبط بافرتاض ) أوجستو بوال( بأن  كبرية يف 

املرسح “ تلسكويب”، وهو ما يعني تقريب بعض تفاصيل يشء قد 

وقد   . بالكل  املتعلقة  األجزاء  فهم  أجل  من  خفيا  أو  غامضا  يبدو 

العديد من  إىل جانب  املرسح،  املميز يف مامرسة  الطابع  حّول هذا 

املامرسات األخرى، التى كشف عنها منهج املرسح التطبيقي، الذب 

لعلامء  مفيدة  أداة  ايل  األداء  مؤسسيه،  أهم  من   ) بوال   ( يعترب 

وأفكارهم  للناس،  الخاصة  التجارب  ومتثيل  الستكشاف  االجتامع 

وتفسرياتهم ورواياتهم . 

• املرسح يف األكادميية : من اثنوجرافيا األداء ايل أداء االثنوجرافيا 

)فيكتور  مارس  محارضاتهام،  يف  الدراسة  موضوع  إحياء  يف  رغبة   

فهم  تعزيز  أجل  االثنوجرايف، من  األداء  التجريب يف  ترينر(  وايديث 

طالبهام للكيفية التي يتعايش بها الناس يف الثقافات األخرى مع ثراء 

قدرة  مدى  عن  النظر  بغض  أنه  جادال  وقد   . االجتامعي  وجودهم 

املختلفة يف  األجزاء  لتامسك  تفسريات  تقديم  يف  املوهوبني  الباحثني 

السياقي  والتفسري  النص  خالل  من  ومتثيلهم  تقدميهم  فان  الثقافة، 

فسوف يظلون تقدميات إدراكية . فمن خالل توفري الروابط اإلدراكية 

انطباع  اكتساب  يف  نفشل  فقط،  االجتامعية  الناس  لحياة  متثيلنا  يف 

العامل  ومع  البعض  بعضهم  مع  الناس  معايشة  كيفية  عن  مستنري 

تربوية  ألغراض  األداء  استخدام  يف  الباحثان  بدأ  فقد   . حولهم  من 

االجتامع  علامء  حفزت  تجربتهم  ولكن  األنرثوبولوجيا،  تدريس  يف 

املعرفة  لنقل  النص  استخدام  أولوية  أيضا  انتقدوا  )الذين  اآلخرين 

األنرثوبولوجية ( لتقديم نتائج أبحاثهم يف األشكال الدرامية العرقية 

والوسائل  املخرجات  استخدمت  وقد   .  “ عرقية  مرسحيات   “ بأنها 

البديلة يف الدراسات النوعية يف مختلف التخصصات : األنرثوبولوجيا 

وعلم االجتامع والتعليم والرعاية الصحية . 

أزمة  من  بحثي،  كمنهج  املستخدم  االثنوجرايف  األداء  نشأ  وقد   

والرسديات  الحقيقة  اداعاءت  ونقد  التمثيل  يف  الحداثة  بعد  ما 

النقد  هذا  رشع  وقد   . للمعرفة  املوضوعي  واإلنتاج  و  الشارحة 

البحوث،  بديلة الجراء  للمعرفة، ومناهج  االكتشافات بطرق أخرى 

اعرتف  الجديد،  النموذج  هذا  ظل  ويف   . جديدة  متثيل  وأشكال  و 

املكتوبة،  للكلمة  القمعية  والهيمنة  املوضوعية  بخداع  الباحثون 

موضوعات  ايل  تحولوا  الذين  األشخاص  عيل  االستعامر  وتأثري 

بدأ  األنرثوبولوجيا،  يف  ما  بقدر  االتصال  دراسات  ويف   . للبحث 

األداء يعد طريقة رشعية وأخالقية يف تأهيل املواجهة االثنوجرافية 

وقد   . التبادل  ذلك  خالل  من  متكينه  تم  التي  والفهم  اآلخر  مع 

أخالقي،  كعمل  البحث  يف  األداء  دور  كونكارجود(  )دوايت  رأي 

ظهرت  ملعرفة  طريقة  تقديم  خالل  من  التمثيل  أزمة  عالج  ألنه 

يتعلق   . باآلخر  العميق  واإلحساس  والتعاطف  التجسيد  من خالل 

خالل  الفهم  اكتساب  عملية  يف  باملشاركني  أيضا  االثنوجرايف  األداء 

مجال العمل . وتقدم عملية إبداع املرسح طريقة فريدة وإجبارية 

تلك  املعرفة من خالل  وإنتاج  للناس  املهمشة  الذوات  ايل  للوصول 

التوثيق  من  تتهرب  أن  التي ميكن  االجتامعية  الحياة  من  الجوانب 

استجابات  استنتاج  من  الباحثني  متكن  فهي   . والكالم  والنسخ 

ستبقي ضمنية أو غري منطقية . وبدال من تأمل العمليات اإلدراكية 

أهمية  تعطي  بحث  كمنهج  املرسح  مامرسة  فان  االجتامعية، 

للتلقائية والحدس وتجسيد التجربة والتأثري . 

 وقد تزامن هذا التغري يف النموذج مع تطور املامرسني لفعالياتهم 

ما  وغالبا  السائدة،  التقليدية  املرسح  مؤسسات  خارج  الدرامية 

يتعاملون مع مجموعات من الناس املهمشة اجتامعيا . وكان ذلك 

أجل  من  العام  املجال  ايل  املسموعة  غري  أصواتهم  إظهار  بقصد 

الناس.  حياة  وتحسني  النمطية  والقوالب  والتحيزات  النقاش  إثارة 

التطبيقي،  املرسح  أشكال  أحد  وهو  املجتمعي،  املرسح  بدأ  فقد 

 . بديلة  اثنوجرافية  طرق  عن  الباحثني  املتخصصني  بني  االنتشار  يف 

)ويسيلز(  املكان، جمع  ترتكز عيل  التي  العروض  فمثال، من خالل 

التي  االجتامعية  بالتغريات  يتعلق  فيام  قيمة  اثنوجرافية  بيانات 

يعاين منها الشباب يف ضواحي تورونتو . وقد تحدت وجهات النظر 

أساطري  البحث  فيها  أجرت  التي  املدارس  يف  الطالب  قدمها  التي 

االنقسام القدمية بني الحياة الحرضية والضواحي . فعروض الطالب 

التي صورت عالقاتهم االجتامعية وطقوسهم اليومية، ولكن عملية 

اجتامعية  للطالب إلنشاء عالقات  أيضا فرصة  املرسح خلقت  صنع 

جديدة ومساحات عالئقية . 

 وقد استخدم مرسح املنتدى forum theater ) وهو أحد أساليب 

ومرشوعات  بوال(  أجستو  نظريته  وضع  الذي  املقهورين  مرسح 

وانعكاسية،  شموال  أكرث  بحث  مساحات  لخلق  املشارك  املرسح 

مستمرة  ملفاوضات  املشرتك  االنتاج  خالل  من  املعرفة  تظهر  حيث 

استخدم  وقد   . املشاركني  ومجال  الباحث  وحاجات  مصالح  بني 

ويتأمال  يفهام  ليك  املنتدى  مرسح  عروض  و)كونروي(  )لوندي( 

عمليات صناعة املعنى يف دروس البيئات االثنوجرافية . ومل تطمس 

الباحث  التوازن يف عالقة  املشارك قوى عدم  املرسح  مناهج بحث 

وتأمل  مواجهة  وسيلة  فهم  ايرنيا(.  لويزا   ( أشارت  كم  املخرب،   –

اعطاء  خالل  من  املجال،  هذا  يف  املتكافئة  غري  القوة  عالقات  يف 

االثنية  الدراما  تكون  ما  وعادة   . ورواياتهم  الناس  لتجارب  أهمية 

استخدامها  ميكن  ولكن  االثنوجرايف،  للبحث  الدرامي  الناتج  هي 

وجهة  وإلظهار  البحث  يف  املشاركني  ربط  العادة  قيمة  كطريقة 

البحث  فريق  ومثلها  التي حمعها  والقصص  البيانات  نظرهم حول 

مساعدي  أعامل  عيل  ركزت  التي  املشاركة  املالحظة  تنفيذ  وبعد   .

العقيل  املرض  من  يعانون  الذين  العجائز  من  الصحية  الرعاية 

البحث  مخرجات  بأن  وآخرين  )شيشرن(  اعرتف  وقد   . انجلرتا  يف 

 . مبارشة  الصحية  الرعاية  مساعدي  مشاركة  يف  فشلت  التقليدي 

عالوة عيل ذلك، وقد كانت املالحظات امليدانية مليئة باالعتبارات 

من  يكن  ومل  الرعاية،  دور  يف  اليومي  العمل  يف  الحية  الدرامية 

 . النص  عيل  القائم  الناتج  يف  العدالة  املواد  هذه  اعطاء  املمكن 

البديل  باعتباره  البحث ايل املرسح  وملعالجة املشكلة، تحول فريق 

مع  عواطفهم  مشاركة  برضورة  املؤلفون  شعر  وقد   . فعالية  األكرث 

يساعد  أن  أمل  عيل  عملهم،  مبراقبة  لهم  سمحوا  الذين  األشخاص 

الصحيني  للمامرسني  سياق  وخلق  العقيل  املريض  رعاية  عيل  ذلك 

املرىض واحتياجاتهم  للتفكري يف وظائفهم وتعزيز وعيهم بشخصية 

الخاصة لالعرتاف واالحرتام . ومن خالل التعاون مع كاتب مرسحي 

تقديم عرض  البحث  املبدعني اآلخرين، كان هدف فريق  والفنانني 

املعرفة  تبادل  انجاز  يف  عام  هدف  لها  كان  ومناقشات  ورش  تليه 

للمخرجات  املمنوح  التفضيل  هذا   . املستهدفني  املشاهدين  مع 

فريق  أراد  الذي  العام  التأثري  مع  مع  سلبا  يتعارض  مل  العاطفية 

البحث تحقيقه . 

عن  فضال  املرسح  يف  املتخصصني  مع  األنرثوبولوجيا  ومامرسة   

علامء  يفعله  أن  جات(  كارولني   ( تشجع  ما  هو  نفسه  املرسح 

االثنوجرافيا من أجل التفكري بشكل نقدي يف الطرق التي يتعاملون 

واألداء  املعرفة  بأن  االعرتاف  وبعد   . البحث  يف  املشاركني  مع  بها 

يسريان معا، فان الطرق املحتملة التي ميكن أن تتطور بها األبحاث 

املستقبلية يف مجال االنرثوبولوجيا واملرسح هي ما تسميه ) جات( 

“األنرثوبولوجيا األدائية” . يعيد هذا االتجاه الجديد تصور العالقة 

األنرثوبولوجيا  وتحرير  املرسح  وصناع  األنرثوبولوجيا  علامء  بني 

الآلزمة  األدواد  تقديم  خالل  مم  البحث.،  مجال  يف  واملواجهة 

االنرثوبولوجيا  ومع   . فيها  واملشاركة  املجسدة  العالقات  لفهم 

عن  لإلبالغ  األداء  مامرسات  تضمني  ايل  )جات(  تدعو  األدائية 

العمل  مناحي  جميع  يف  بدايتها  من  األنرثوبولوجية  املرشوعات 

املهارات  وبفضل   . البحث  ملخرجات  النهايئ  العرض  حتى  امليداين 

العمل  طرق  من  األنرثوبولوجيني  يطورها  أن  ميكن  التي  الجديدة 

إشكالية  يف  األدائية  األنرثوبولوجيا  تسهم  فلن  واألداء،  املرسح  يف 

فحسب،  األنرثوبولوجية  املامرسة  يف  االنعكاس  استخدام  وتحويل 

فاملعرفة   . االثنوجرافيا  يف  املتأصل  الزمني  التوجه  أيضا  ستغري  بل 

االبداعية  العملية  يف  الفعالة  املشاركة  عن  الناتجة  األنرثوبولوجية 

ألهداف صناعة املرسح، وكذلك تغيري مامرسة التخصص بعيدا عن 

الوصف االسرتجاعي والتوثيق لنظام أكرث استجابة ومرتبط باملجال 

بشكل مؤقت . 

باململكة  مانشسرت  بجامعة  استاذا  تعمل  دونوفريو  الكسندرا   •

املتحدة

• نرشت هذه الدراسة يف املوسوعة الدولية لألنرثوبولوجيا 2018
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يناير  من  األول  السبت  يوم  من  عرصاً،  والنصف  الرابعة  الساعة 

التمثيل«  فن  محارضات  »قاعة  افتتاح  وتاريخ  موعد  هو   ،1932

ناظر  اجتمع  وفيه  اللوق!!  بباب  الثانوية  اإلبراهيمية  باملدرسة 

وظل  القاعة،  بطالب   - محمد  حسني  محمد  األستاذ   – املدرسة 

وجوب  عىل  والحث  واإلرشاد،  النصح  إليهم  يوجه  ساعة  نصف 

املحارضات!!  حضور  عىل  واملواظبة  الحميدة،  باألخالق  التمسك 

فهو يعلم علم اليقني أن ترصفات بعض الطلبة والطالبات، كانت 

السبب املبارش يف غلق املعهد وتحويلة إىل قاعة محارضات!! كام 

القاعة،  بهذه  يرتبص  التقاليد  وزير  أن  أيضاً  الناظر  هذا  يعلم 

وينوي إغالقها مثل املعهد املوءود!!

األولى المحاضرات 
أول محارضة تلقاها الطلبة املستجدون يف أول يوم درايس، كانت 

وكانت  الواحد«،  عبد  »عيل  لألستاذ  املرسحي«  »األدب  مقرر  يف 

محارضة تعريفية، طلب األستاذ من كل طالب ذكر اسمه وبلده 

املحارضة  وقت  جاء  ثم  يعرفها.  التي  األجنبية  واللغات  وعمره 

فذهب  واإلخراج،  اإللقاء  أستاذ  أبيض  جورج  لألستاذ  الثانية 

الطالب إىل ردهة واسعة، ُصّف فيها عدد كبري من املقاعد، وعند 

وقد  التصفيق،  من  شديدة  بعاصفة  ُقوبل  أبيض  األستاذ  دخول 

.. هكذا وصفت  اإللقاء  فن  املحارضة عن  تحدث معهم يف هذه 

لنا جريدة »أبو الهول« اليوم الدرايس األول.

وبعد مرور أسبوعني تابعت الجريدة الدراسة يف القاعة، وعلمنا 

بدأ   – العربية  اللغة  مادة  أستاذ   – صفوت  األستاذ  أن  منها 

الجريدة  وأشارت  البالغة«،  »نهج  كتاب  بتفسري  الطلبة  يحارض 

وآدابه  املحارضات  يف  بطريقته  الشامل  الطلبة  إعجاب  “إىل 

فقالت  أبيض،  جورج  محارضات  أما  عليه”.  وثنائهم  العالية 

عنها الجريدة: “وطريقة األستاذ أبيض يف محارضات اإللقاء، أن 

الخنجر  متثيلية، كقطعة  روايات  مختارة من  قطعاً  الطلبة  يحلل 

»أوديب  من  القيرص  رسول  من  وقطعة  »مكبث«،  رواية  من 

ويصلح  مبفرده،  كل  أمامه،  يلقوها  أن  إليهم  يطلب  ثم  امللك«، 

فتمثلت  طليامت،  زيك  محارضات  أما  اإللقاء”.  يف  أخطاءهم 

املحارضة  وهي  الصوت«،  إخراج  »كيفية  األوىل  محارضتني،  يف 

محارضات  عن  حديثنا  أثناء  قبل  من  عنها  تحدثنا  التي  نفسها 

»كيف  بعنوان  كانت  األخرى،  واملحارضة  التمثيل«،  فن  »معهد 

التي ذكرها  الجريدة محاورها األساسية،  تخرج دورك«، وذكرت 

يأيت:  ما  اتباع  ينبغي  دوره  املمثل  يخرج  “ليك  وهي:  طليامت، 

ودور  دوره  يقرأ  أن  ثانياً،  يفهمها.  حتى  الرواية  يقرأ  أن  أواًل، 

مكماًل  أمامه  الذي  كالم  يكون  ما  فكثرياً  أمامه،  الذي  املمثل 

يقسم  أن  رابعاً،  جيداً.  حفظاً  دوره  يحفظ  أن  ثالثاً،  لشخصيته. 

ُجمل الدور حسب املعاين، وحسب قدرته عىل التنفس. خامساً، 

أن يعمل عدة بروفات باملالبس التي ستمثل بها الرواية، فكثرياً 

عبد  عيل  األستاذ  أما  جديدة”.  حركات  إىل  املالبس  تحتاج  ما 

هذا،  فيه  نكتب  الذي  اليوم  “إىل  الجريدة:  عنه  فقالت  الواحد، 

األدب  »تاريخ  عن  محارضاته  الواحد  عبد  عيل  األستاذ  يبدأ  مل 

املرسحي«! ففي أول يوم الجتامع الطلبة يف القاعة، أعلن األستاذ 

أنه مضطر أن يحذو حذو الدكتور طه حسني يف البدء مبحارضات 

أعلن  املايض  السبت  يوم  ويف  بذلك.  واكتفى  سوفوكليس  عن 

اعتذاره، واستبدلت محارضته مبحارضة يف اللغة العربية”. 

باستحالة  القاعة  إدارة  شعرت  الدراسة،  من  شهر  مرور  وبعد 

 – املستجدين  الطلبة  من  الهائل  العدد  لهذا  الدراسة  استمرار 

جريدة  وتحدثت  العدد،  هذا  تصفية  قررت  لذلك   – طالباً   130

قررت   “ قائلة:   ،1932 فرباير  يف  األمر  هذا  حول  الهول«،  »أبو 

عددهم،  لتقليل  األوىل  السنة  لطلبة  تصفية  عمل  القاعة  إدارة 

ثبت  الذين  الطلبة  فصل  أساس  عىل  التصفية  هذه  وستكون 

ال  أساس  هذا  أن  وعندنا  متعددة.  مرات  الحضور  عن  غيابهم 

فنياً  أصلح  هم  من  املتغيبني  بني  يكون  فقد  عليه.  للسري  يصلح 

لتعليم التمثيل من املواظبني عىل الحضور. وفوق ذلك فللغائب 

وإثبات  العذر  هذا  لتقديم  الفرصة  له  ُتعطى  أن  ويجب  عذره 

رشعيته. وخري أساس يصلح لهذه التصفية هو امتحان عام لطلبة 

السنة األوىل، وال سيام فيام يختص بكشف الهيئة. فام زلنا نقول 

إن كثريين منهم ال يصلحون شكاًل البتة ألن يكونوا ممثلني. وإىل 

جانب هؤالء يوجد كثريون تعدوا سن التعليم، أو صغار جداً ال 

خشبية،  عرائس  أو  صبيانية  لعبة  أنه  إال  التمثيل  من  يفهمون 

السبب  ويرجع  عليهم من محارضات.  ُيلقى  ما  يفهمون  ال  فهم 

يف ذلك إىل أن إدارة القاعة أباحت تقديم طلبات االنضامم دون 

اعتبار  ودون  أقىص.  وسن  أدىن  سن  تحديد  وال  رشط  وال  قيد 

املستقبل  يف  يكون  أن  يريد  الذي  الطالب  عند  التعليم  لدرجة 

أستاذاً للجمهور. وهذا خطأ مازال يف اإلمكان مالفاة نتائجه”.

ونتائجها االمتحانات 
بدأت  بدايته  ومنذ  االمتحانات،  شهر  وهو  مايو،  شهر  جاء 

التي تعكس حقيقة  املتضاربة،  القرارات واألخبار  الصحف تنرش 

مثل مصري  القاعة، سيكون  أن مصري هذه  واضحة وجلية، وهي 

ناظر  برئاسة   – االمتحانات  إن  قيل  فقد  التمثيل«!!  فن  »معهد 

وحرفية  اإللقاء  مواد  يف  شفوية  ستكون   - اإلبراهيمية  املدرسة 

سيد عيل إسامعيل

)16( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

المحاضرات بقاعة  األول  الدراسي  العام 

املدرسة اإلبراهيمية الثانوية مقر قاعة محارضات فن التمثيل
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كام  التمثييل!  واألدب  اإلخراج  يف  أخرى  وتارة  تارة،  املرسح 

أدوار  الثانية يف  القاعة  االمتحانات “أن ميتحن طلبة  قررت لجنة 

ُوزعت  وفعاًل  الرجال!  أدوار  يف  السيدات  ميتحن  كام  السيدات، 

من  مشهد  ومنها  الطلبة،  عىل  فيها  االمتحان  املطلوب  األدوار 

»أدنونيس«.  دور  يف  البدوي  أحمد  سيمثله  »كليوباترا«،  رواية 

يوجد  فال  الطالبات  أما  »كليوباترا«.  دور  يف  حسن  الفتاح  وعبد 

منهن إال »زوزو حمدي الحكيم«؛ ألنها هي الوحيدة التي واظبت 

امتحانها”!! وبالرغم من  التي تقرر  الوحيدة  الدراسة، وهي  مدة 

ذلك وجدنا »روحية خالد«، و»فاطمة محمد محمد« يف كشوف 

النتائج النهائية!!

القرار،  هذا  عىل  الطلبة  “احتج  التمثيلية،  األدوار  توزيع  وبعد 

ومحمد  البدوي،  وأحمد  القدوس،  عبد  »محمد  عنهم  وانتدبوا 

بهجت«، فقابلوا هيئة اللجنة، ورفعوا االحتجاج إليها”، ومل يؤخذ 

به!! وجاء موعد االمتحان، وامتحن الطالب والطالبات يف الفصلني 

األول والثاين، وكتبت مجلة الصباح كلمة، قالت فيها، تحت عنوان 

امتحان  “بدأ  املحارضات«:  قاعة  يف  والطالبات  الطلبة  »امتحان 

وقد  املايض،  السبت  يوم  من  املحارضات  قاعة  وطالبات  طلبة 

األحد  وأيام  الطلبة،  المتحان  واألربعاء  واالثنني  السبت  ُخصص 

العريب  امتحان  كان  وقد  الطالبات.  المتحان  والخميس  والثالثاء 

جورج  األستاذ  مبعرفة  واإللقاء  صفوت،  محمد  األستاذ  مبعرفة 

أبيض واألستاذ زيك طليامت، واألدب املرسحي مبعرفة األستاذ عيل 

أبيض. وقد اشرتكت  األستاذ جورج  الواحد، واإلخراج مبعرفة  عبد 

»زوزو  اشرتكت  كام  »ليىل«،  بدور  االمتحان  يف  خالد«  »روحية 

حمدي« بدور »قيس« من رواية »مجنون ليىل«”.

نهاية  يف  »الكواكب«  مجلة  النتائج  وأعلنت  االمتحانات،  انتهت 

»اإلخراج  ملاديت  الكربى  الدرجة  أن  علمنا  ومنها   ،1932 يونيو 

الدرجة  أما  درجة.   16 والصغرى  درجة،   40 املرسحي«  واألدب 

مثاين  والصغرى  درجة،   20 فكانت  العربية«،  »اللغة  ملادة  الكربى 

درجات. أما مادة »اإللقاء«، فكانت درجتها الكربى 60، والصغرى 

الثانية،  بالقاعة  الخاص  املنشور  الجدول  خالل  ومن  درجة.   30

امللغي،  التمثيل«  فن  »معهد  وطالبات  طالب  نتيجة  ظهرت 

تاريخ  يف  تتكرر  لن  مبيزة  مميزة  الدفعة  هذه  تكون  وبذلك 

املعاهد املرسحية؛ حيث إنها الدفعة الوحيدة التي درست سنتني: 

األوىل نظامية داخل معهد أكادميي، واألخرى داخل قاعة بإحدى 

الثانوية!! وعىل الرغم من أن كل طالب مل ينل »شهادة  املدارس 

رسمية« من وزارة املعارف؛ إال أنه نال شهادة معنوية من تاريخ 

التي  األوىل  الدفعة  من  الطالب  هذا  “إن  فيها:  مكتوب  املرسح، 

مرص  يف  مرسحي  معهد  أول  يف  أكادميية  دراسة  املرسح،  درست 

ويف العامل العريب”!!

الدرجة  ذكر  مع  التفوق،  لرتتيب  وفقاً  الطالب  أسامء  وهذه هي 

الفتاح  عبد   ،)132( الغزاوي  محمد   ،)133( وهبه  حنا  الكلية: 

 ،)125( عزو  الفتاح  عبد   ،)129( البدوي  أحمد   ،)131( حسن 

بهجت  محمد   ،)120( موىس  أمني   ،)120( القدوس  عبد  محمد 

)111(، طلعت عزمي )110(، إسامعيل نظمي )110(، فهمي حنا 

الحكيم،  زوزو حمدي  ثالث:  منهن  فتقدم  الطالبات،  أما   .)103(

األوىل  ونجحت  محمد،  محمد  وفاطمة  خالد،  محمد  وروحية 

األدب  مادة  امتحان  تأدية  عن  تغيبت  فقد  الثالثة  أما  والثانية، 

املرسحي، مام أدى إىل رسوبها!!

وبعد إعالن النتيجة، تلقى كل طالب خطاباً رسمياً - ظن الجميع 

األمر  »الصباح«  مجلة  فحسمت   – الرسمية  التخرج  شهادة  أنه 

إنكم  مبا   ... “ حرضة  نصه:  وهذا   ،1932 يوليو  أواخر  يف  ونرشته 

لقاعة  الحضور  عىل  واظبوا  للذين  املباراة،  امتحان  يف  نجحتم 

بأن  كلفتنا  فالوزارة   ... ترتيبكم  وكان  التمثيل،  فن  املحارضات يف 

محمد  القاعة  مدير  ]توقيع[  تحياتنا.  وأقبلوا  فنهنئكم،  نهنئكم 

حسني محمد ]ناظر املدرسة اإلبراهيمية الثانوية[.

الناجحني أقوال 
مثلام  أعوامها،  أول  يف  املحارضات  قاعة  بأخبار  الصحف  تهتم  مل 

امللغي!!  التمثيل«  فن  »معهد  تاريخ  يف  الوحيد  بالعام  اهتمت 

قصري،  القاعة  عمر  بأن  الجميع  قناعة  إىل  راجع  السبب،  ورمبا 

ووجودها كان من أجل وأد املعهد يف مهده!! وبالرغم من ذلك، 

 – نجاحهم  بعد  املنشورة  وأقوالهم  الطالب،  نتائج  يف  نجد  رمبا 

نقرأ  لنا ما فقدناه، ومل نشهده ومل  - ما يعكس  الصباح  يف مجلة 

عىل  وهبه«  »حنا  األول  الناجح  اعرتض  املثال  سبيل  فعىل  عنه!! 

أن  يتمنى  وكان  تحريراً،  امتحاناً  كونه  املرسحي،  األدب  امتحان 

يكون بجانبه امتحان شفوي، ليستطيع الطالب من خالله تعويض 

إن  أيضاً:  ويقول  التحريري!!  االمتحان  يف  درجات  من  فقده  ما 

والحوار،  الكالم  إىل  ويحتاج  ممثاًل،  وظيفته  ستكون  الطالب، 

وتقوية هاتني املهارتني ستكون بواسطة االمتحانات الشفوية!

مبصلحة  موظف   - األصل  يف   – الطالب  هذا  إن  بالذكر  والجدير 

هذا،  وبسبب  التمثيل.  أنصار  جمعية  أعضاء  وأحد  الصحة، 

غالف كتاب نهج البالغة

روحية خالد

عبد العليم خطاب حنا وهبي األول يف دفعة قاعة املحارضات
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باإلضافة إىل تفوقه، اعرتض عىل ترتيبه، وشكك يف نتائجه الطالب 

من  “بالرغم  قائاًل:  الثاين،  الرتتيب  نال  الذي  الغزاوي«،  »محمد 

األول!  إنني  أعتقد  فإنني  االمتحان،  نتيجة  يف  الثاين  ظهرت  أنني 

أن طلبة  املحارضات، ينص عىل  قاعة  بإنشاء  الخاص  املنشور  ألن 

والسنة  للمستجدين،  األوىل  السنة  فصلني:  إىل  يقسمون  القاعة 

حنا  الطالب  ]يقصد  األول  فإن  امللغي.  املعهد  طلبة  من  الثانية 

وهبه[ ولو أنه عزيز عيّل إال أنه كان من مستمعي السنة األوىل 

يف العام املايض، والنتيجة كانت أقرب إىل الحظ منها إىل الحقيقة! 

أما التدريس .. فقد كانت قرص املدة تجعلنا ال نستفيد كثرياً”.

ورمبا ما نرشه الطالب أحمد البدوي – بوصفه أحد طالب معهد 

فن التمثيل امللغي - يلخص حقيقة قاعة املحارضات غري املعلنة، 

التمثيلية  املحارضات  قاعة  “كانت  قال:  فقد  للجميع!!  واملعروفة 

السكك  االسرتاحة يف محطات  بغرفة  األشياء  أشبه  العام،  يف هذا 

الحديدية. وستظل كذلك حتى يدق ناقوس القطار، الذي ننتظره 

فيحملنا جميعاً إىل الغاية التي كرسنا لها حياتنا، فنصل إليها عن 

التمثيل«[.  فن  »معهد  عودة  ]يقصد  منقوص  غري  كامل  طريق 

وفساد  القاعة عدم صالحيتها  لهذه  النهائية  النتيجة  أثبتت  ولقد 

يرتبط  ال  وتاريخ،  ثقافة  درس  املرسحي  األدب  فمثاًل  نظامها. 

ارتباطاً وثيقاً بفن املمثل ذاته!”.

قاعة  يف  املستجدين  الطالب  أقوال  من  مناذج  إىل  تطرقنا  وإذا 

»عبد  االمتحانات  يف  واألول  املتفوق  الطالب  سنجد  املحارضات، 

انتظام  بعد – يتحدث عن  الشهري فيام  املمثل   - العليم خطاب« 

عند  املحسوبية  بعض  من  إال  األساتذة  كفاءة  وعن  الدراسة، 

عيل  األستاذ  عىل  الثانية  الفرقة  طالب  من  وحقد  أبيض،  جورج 

عبد الواحد. وعن نفسه، قال: كنت مندهشاً عندما رأيت زماليئ 

ألنني  إال  مطلقاً  ليشء  ال  شذراً!  إيّل  ينظرون  النتيجة  ظهور  بعد 

إين كنت  أبايل، وكفاين فخراً  فأنا ال  أي حال  الناجحني. وعىل  أول 

أول الناجحني بالسنة األوىل أمام لجنة مكونة من األستاذين زيك 

طليامت وجورج أبيض.

كان هناك ظلم”. كام ذكر هذا الطالب رأيه يف الطالب األول يف 

ترتيب الناجحني – وهو »عبد العليم خطاب« - ذاكراً عنه موقفاً 

أقوله عنه،  ما  فليس عندي  األول،  الناجح  “أما  فيه:  قال  غريباً، 

سوى أنه من أضعف طلبة القاعة يف اللغة العربية. وهو مل يعتِل 

الواحدة.  اليد  أصابع  عىل  ُتعد  مرات،  إال  القاعة  مرسح  خشبة 

أستاذنا  له حرضة  أبدى  أن  املرات  من هذه  مرة  يف  وقد حدث 

الكبري جورج أبيض بعض املالحظات عىل إلقائه، فأظهر العجرفة 

فقال  عاجبك كالمي؟«  األستاذ: »مش  له  قال  واالمتعاض، حتى 

له: »أل مش عاجبني«، وترك القاعة وانرصف”.

أما الطالب حسن لطفي املنفلوطي - الثامن يف ترتيب الناجحني 

“ كنت  قوله:  مثل  أمور مهمة،  يف كشفه عن  كان جريئاً  فقد   -

الكايف؛  االستعداد  استعدادي  لعدم  االمتحان  دخول  يف  مرتدداً 

ولكن أخرياً دخلت فوجدت أن امتحان األدب املرسحي، هو كل 

ما ُأعطى للطلبة يف خالل السنة. أما عن نظام القاعة، فقد كان 

نتيجة  كانت  وقد  إنسان؟  لكل  ُيباح دخوله  كيف  إذ  جداً!  سيئاً 

ذلك تلك النتيجة السيئة لالمتحان! ثم أين هي املحارضات، التي 

كانت  التي  البسيطة،  التمرينات  تلك  انتظارها؟ هل هي  ُكنا يف 

مقصورة عىل بضع أفراد دون اآلخرين؟”.

فكان   – الناجحني  ترتيب  يف  الثاين   - محمود  وهبه  الطالب  أما 

وزارة  نقض  إن   “ قاله:  ومام  ومكاشفة!!  جرأة  املتحدثني  أكرث 

املعارف األسس التي وضعت من أجلها تلك املدرسة، وتحويلها 

إىل قاعة للمحارضات التمثيلية، وعدم اعرتاف وزارة املعارف بها 

كمدرسة أمريية، لها نظمها وبرنامجها، هو مبعث الضجة القامئة 

من  األمور  والة  رأي  يتغري  حتى  هكذا  ستستمر  والتي  حولها، 

العربية،  اللغة  “كانت  قال:  الدراسية،  املقررات  وعن  جهتها”. 

ليس لها برنامج محدد وال قواعد معلومة، بل كانت قارصة عىل 

أن  شك  وال  املعنى.  رشح  مع  ليىل«  »مجنون  من  فصلني  قراءة 

تفاوت إدراك الطلبة كان عقبة يف طريق املدرس. غري أن األستاذ 

ومادة  طالب.  كل  بنارص  األخذ  يف  جهداً  يألو  ال  كان  صفوت 

حقيقياً  مقياساً  ليست  فيها  االمتحان  وطريقة  مبتورة،  اإللقاء 

لكفاءة الطالب، وال تدل عىل استعداده يف التمثيل. وكان األستاذ 

العام  انتهى  وباإلجامل  بالضبط.  موعده  يف  يحرض  ال  جورج 

أن  النقص  املرسح! ومن  بأرسار  تام  والطلبة عىل جهل  الدرايس 

يكون الطلبة بني طالب يف الخامسة عرش، وآخر يناهز األربعني! 

املوجود  واملكان  اإلدارية.  األعامل  يف  منترشة  املحسوبية  وكانت 

أدخلت عليه بعض  إذا  إال  باملرة  اإلبراهيمية ال يصلح  باملدرسة 

التعديالت”.

يف  القاعة  هذه  تاريخ  خالصة  هي  مجملها،  يف  األقوال  هذه 

الشاسع  الفرق  التمثيل«، مع  فن  بعام »معهد  أسوة  كامل،  عام 

بتحويل  التقاليد  وزير  قرار  أن  تثبت  هنا،  واملقارنة  بينهام!! 

»معهد فن التمثيل« إىل »قاعة محارضات فن التمثيل«، هو قرار 

وإن  محارضات«!!  »قاعة  اسمه  فاشل  عنه مرشوع  نتج  خاطئ، 

كنا مل نسمع شيئاً ذا بال عن جورج أبيض، أو زيك طليامت، فهذا 

بأيديهام  شيدا  أن  بعد  القاعة،  يف  للتدريس  يتحمسا  مل  ألنهام 

املعهد املوءود من قبل!! واملعلومة التي ذكرها أحد الطالب، بأن 

القاعة مل يدرس فيها الطالب إال مقرر »األدب املرسحي« عىل يد 

عن  سنتحدث  صحيحة؛  معلومة  هي  الواحد،  عبد  عيل  األستاذ 

تفاصيلها يف املقالة القادمة!!

أما »ألبري عمون« الذي مل يقع عليه االختيار ضمن طالب »معهد 

فن التمثيل«، عندما تم افتتاحه منذ سننت - وكتب ضد طليامت 

طالباً  وجدناه   - باملعهد  التحاقه  عدم  بسبب  كثرياً،  واملعهد 

الرتتيب  ونال  االمتحان  أدى  وقد  املحارضات،  قاعة  يف  مستجداً 

أثناء  سيجارة  دخن  أنه  من  الرغم  عىل  الناجحني،  ضمن  الثالث 

االمتحان،  قاعة  األستاذ خارج  فأخرجه  املرسحي،  األدب  امتحان 

من  احتسابها  تم  ساعة،  نصف  يف  السيجارة  تدخني  ليستكمل 

وقت امتحانه!! هذا الطالب – الذي أصبح صحافياً مشهوراً فيام 

بعد - أدىل برأيه يف القاعة، بكلمة متوقعة، قال فيها: “إين أفضل 

رشط  عىل  السابق،  التمثيل  معهد  عن  الحالية  املحارضات  قاعة 

االعتناء  برامجها  بتنظيم  يعتني  وأن  خاص،  قانون  لها  ُيسن  أن 

الكايف، األمران اللذان بهام حياة القاعة، وبدونهام ذبولها وموتها. 

اآلن  إىل  يعلم  ال  القاعة  مدريس  من  مدرساً  إن  برصاحة  وأقول 

عن  وال  متخرجيها،  مصري  عن  وال  فيها،  الدراسة  سني  عدد 

يف رشعهم،  األشياء  هذه  كل  بل  طالبها.  من  املتقدمني  مكافآت 

موكولة إىل القضاء يقاسمه فيها القدر! وطالب القاعة بني القضاء 

ال حول  حيارى  املظلم،  ومستقبلهم  املؤمل  ماضيهم  وبني  والقدر 

لهم وال قوة ... وإين ألعتقد اعتقاداً أكيداً أن الطالبني الوحيدين 

و»محمود  حمدي«،  »عثامن  هام  القاعة  يف  يتفوقان  اللذين 

السباع«”، وهو الفنان الشهري والقدير فيام بعد.

الناجحني،  ترتيب  يف  الرابع  حمدي،  حسن  محمود  الطالب  أما 

“مبا  قال:  وفيه  اإللقاء،  المتحان  بالنسبة  وجيهاً  اعرتاضه  فكان 

إىل  بالنسبة  جداً  كبرية  درجة  هي  لإللقاء  املخصصة  الدرجة  أن 

الدرجة  تكون هذه  أن  البنّي  الظلم  األخرى، فمن  املواد  درجات 

قطعته  من  جزءاً  الطالب  أثناءها  يلقي  دقائق،  خمس  ضحية 

املختارة! ألن الطالب - بل وكل إنسان - معرض لطوارئ نفسية 

أو صحية تؤثر يف إلقائه، تأثرياً قد يؤدي به إىل السقوط. عىل أنه 

لو ُخصصت درجات إلقاء الطالب أثناء العام الدرايس، ووضعت 

مع الدرجة التي حصل عليها يف االمتحان، ثم أُخذ املتوسط، ملا 

نتيجة الدفعة األول يف قاعة التمثيل
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29 بين الظل والضوء]

لشهادة  طبقا  )واسمه  فهمي  منسى  الراحل  القدير  المصري  الفنان 
األول  الرعيل  عمالقة  أحد  هو  فهمي(  ابيسخارون  منسى  الميالد: 
يصعب  الذين  العشرين،  القرن  من  األول  النصف  خالل  الممثلني  من 
شباب  بعض  أن  ذلك  على  دليل  أكرب  ولعل  الذاكرة،  من  سقوطهم 
إلى  ينجذبون  ما  سرعان  ولكنهم  اسمه  يعرفون  ال  قد  الجديدة  األجيال 
بحسن  ويتعلقون  بمهاراته  فيعجبون  اإللقاء  في  الرصني  الممزي  أسلوبه 

أعماله.  باقي  عن  بالبحث  فيقومون  أدائه  وصدق 

فهمي منسى 
المصري الفن  راهب 

بصفة عامة قد متيز بهيئته الوقورة وصوته الرخيم املعرب وبأدائه 

بينها  ومن  واملسامح،  املسامل  الطيب  الرجل  لشخصيات  املتقن 

الراهب  أو  القس  أو  اإلسالمي  )الشيخ  الدين  رجل  شخصية 

األمني  الخزينة  مسؤول  أو  املحاسب  والطبيب،  املسيحي( 

من  مينعه  مل  الشخصيات  تلك  أداء  متيزه يف  كان  وإن  )الرصاف(، 

التألق أيضا يف تجسيد بعض أدوار الرش ومن بينها الباشا املغرور 

الصدد  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر  العصابات.  رجل  أو  القلب  غليظ 

إىل نجاحه أيضا يف أداء بعض األدوار الكوميدية، وإن ظل مجال 

باملرسحيات  الوقورة  للشخصيات  تجسيده  هو  وتألقه  متيزه 

عاملية  نصوص  عىل  اعتمدت  سواء  واملليودرامية  الرتاجيدية 

مرتجمة أو نصوص محلية.  

“بني  قرية  يف   1890 عام  أبريل  من  السابع  مواليد  من  وهو 

العديات” التابعة ملحافظة “أسيوط”. وقد درس خالل فرتة شبابه 

يف  بالعمل  العملية  حياته  بدأ  ثم  بأسيوط،  األمريكية  الكلية  يف 

- وذلك ملدة ست  املختلطة  املحاكم  - كموظف يف  القضاء  سلك 

سنوات حتى عام 1911. 

التمثيل يف مرحلة مبكرة من حياته،  أنه قد عشق هواية  ويذكر 

عام  وبالتحديد   - املختلطة  باملحاكم  عمله  فرتة  خالل  فالتحق 

الكبري  الفنان  عىل  تعرف  ثم  فرح”،  “إسكندر  بفرقة   -  1906

شاركه  ثم  املرسح،  يف  معه  بالعمل  أقنعه  الذي  الريحاين  نجيب 

تأسيس “جمعية ترقي التمثيل العريب” عام 1908، والتي ضمت 

ذلك  وبعد  املرسح،  هواة  من  واملوظفني  الطلبة  من  مجموعة 

عيل  املمثل  بتأسيسها  قام  جديدة  فرقة  إىل   1910 عام  يف  انضم 

خاصة  املرسحية،  الفرق  كربى  بني  كثريا  بعدها  وليتنقل  يوسف، 

للتمثيل،  ليتفرغ   1912 عام  الرسمي  عمله  من  استقال  بعدما 

فعمل يف عدة فرق مرسحية ومن أهمها فرق: “أحمد الشامي”، 

“عمر  رشدي”،  الرحمن  “عبد  الكسار”،  “عيل  املهدية”،  “منرية 

“أوالد  وهبي،  ليوسف  “رمسيس”  أبيض”،  “جورج  رسي”، 

موىس”  “فيكتوريا  العريب(،  التمثيل  ترقية  )رشكة  عكاشة” 

و”فاطمة رشدي”. 

تأسيسها،  عند  املمثلني”  “إتحاد  فرقة  إىل   1934 عام  انضم 

)جورج  الثالث  الكربى  الفرق  نجوم  من  كبري  عدد  مع  وذلك 

بعض  بطولة  يف  وشارك  رشدي(،  فاطمة  وهبي،  يوسف  أبيض، 

بعد  ولكن  طليامت،  زيك  الفنان  بإخراجها  قام  التي  املرسحيات 

انضم  القومية”  “الفرقة  بتأسيس  الدولة  وتدخل  التجربة  فشل 

)الفرقة  القومي  املرسح  مع  لسنوات  وعمل   ،1935 عام  إليها 

واستمر  الحديثة(،  املرصية  واملوسيقى  للتمثيل  املرصية  القومية 

بالعمل بها بانتظام حتى بعد إحالته للتقاعد عام 1952، وبالطبع 

النفسية،  حالته  عىل  جدا  يسء  أثر  للتقاعد  إحالته  لقرار  كان 

بها وبالفعل قدم من خاللها  ولذا فقد أرص عىل أن يختم حياته 

نهاية  يف  الفقراء”  “أوالد  مرسحية  وهي  املرسحية  أعامله  آخر 

مشاركاته  آخر  خالله  قدم  الذي  العام  نفس  وهو   ،1954 عام 

السينامئية أيضا.

ويتضح مام سبق أنه قد تنقل كثريا بني الفرق املرسحية املختلفة، 

مرة  من  أكرث  الفرق  لبعض  انضم  قد  أنه  إىل  اإلشارة  تجدر  كام 

الكبري مبوهبته  بإميانه  ذلك  تفسري  خالل سنوات مختلفة، وميكن 

وحرصه عىل اإلحتفاظ بروح الهواية، ورفضه أو عدم مقدرته عىل 

التعامل مبنطق وسلوكيات اإلحرتاف، والتي قد تجربه عىل الدخول 

الفنية،  املكانة  أو  األجور  تحديد  أحيانا حول  الرصاعات  بعض  يف 

وأكرب دليل عىل ذلك احتجابه عن مزاولة هوايته للتمثيل ومهنته 

أعلن خاللها عن  التي  الفرتة  تلك  الزمن،  لفرتة من  يعشقها  التي 

رغبته يف تنظيم دروس خصوصية يف فن التمثيل للهواة.

مبكرا  السينام  عامل  دخل  قد  منيس  الفنان  أن  بالتنويه  وجدير 

وبالتحديد منذ ثالثينيات القرن املايض. وكان أول فيلم شارك به 

بعنوان: “بنت النيل” عام 1929 من إخراج عمر وصفي، وبطولة 

عمرو دوارة
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30 بين الظل والضوء]

آخر  كانت  حني  يف  البارودي،  حسن  عالم،  أحمد  أمري،  عزيزة 

حسني  إخراج  من  حسن”  “الشيخ  فيلم  وهو   1954 عام  أفالمه 

صدقي وبطولته مع هدى سلطان، ليىل فوزي وإستيفان روستي. 

وقد بلغ رصيده من األفالم أكرث من 50 فيلام، من أهمها: فاعل 

غرام  الوادي،  يف  رصاع  وداد،  حسن،  الشيخ  دلييل،  قلبي  خري، 

الشيوخ، بياعة اليانصيب.

 65 يناهز  عمر  عن   1955 عام  مايو   5 يف  عاملنا  عن  رحل  وقد 

من  كبري  لعدد  بتجسيده  الفنية  حياتنا  أثرى  بعدما  عاما، 

عشق  غرس  يف  بنجاحه  وأيضا  املتنوعة،  الدرامية  الشخصيات 

 12101910( فهمي  منىس  اسكندر  الكبري  الفنان  ابنه  لدى  الفن 

كثريا  تأثر  والذي  كبرية،  بدرجة  يشبهه  كان  الذي   )14111989  -

بأسلوب وطريقة أداء والده، بل وقام بتجسيد بعض الشخصيات 

الرشقي  والرجل  الدين،  كرجل  تشخيصها  يجيد  والده  كان  التي 

املحافظ عىل التقاليد، واملوظف الصغري، واألب املطحون.

منىس  الكبري  للممثل  الفنية  األعامل  مجموعة  تصنيف  وميكن 

وطبقا  السينام(  )املرسح  الفنية  القنوات  الختالف  طبقا   - فهمي 

للتسلسل الزمني - كام ييل:

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

به  العمل  يف  قىض  الذي  وهو  األسايس،  إبداعه  ومجال  فهمي 

أدواره  أهم  ومن  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  محرتف  كممثل 

“أهل  مبرسحية  ميليخا  شخصية  تجسيدها:  يف  أبدع  ايل  املرسحية 

الوزير  متلوف”،  “الشيخ  مبرسحية  متلوف  شخصية  الكهف”، 

الحادي  “لويس  مبرسحية  الكاهن  لري”،  “امللك  مبرسحية  جلوسرت 

عرش، الرشير ياجو حامل راية الجيش مبرسحية “عطيل”، شخصية 

مبرسحية  القضاة  قايض  كلينوف”،  “األستاذ  مبرسحية  كلينوف 

الكاهن  ليبونار”،  املركيز مبرسحية “األب  الدر”، شخصية  “شجرة 

“الفاكهة  مبرسحية  األب  شخصية  الخالدة”،  “مرص  مبرسحية 

املحرمة”.

طبقا  فيها  شارك  التي  املرسحيات  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

)تنوع  اإلنتاجية  الجهات  اختالف  إبداعه وكذلك  الختالف طبيعة 

الفرق( مع مراعاة التتابع الزمني كام ييل:

-1 يف مجال التمثيل:

شارك بأداء بعض األدوار الرئيسة بعدد كبري من املرسحيات التي 

قدمتها عدة فرق مختلفة كام ييل:

اإلنتقام  اإلنتقام،  مدهشات  الغرام،  مكايد  الشامي”:  “أحمد   -

الدموي، تنازع الرشف والغرام )1906(.

الدموي،  اإلنتقام  السفاح،  ابن  فرح(:  )إسكندر  العريب”  “مرص   -

املغتصب،  اإلرث  واحتيال،  غرام   ،)1906( الرشيدان  الولدان 

الكونت دي كوالنج )1907(.

- “منرية املهدية”: الكابورال سيمون )1916(، كارمن، ليث الغيل 

)1917(، كالم يف رسك )1919(، العذارى )1926(.

الصيد  حارس  ابنة   ،)1920( الطالق  الغريب،  فهمي”:  “منىس   -

.)1923(

- “جورج أبيض”: دولت )1922(، سفينة نوح، الشيطان الجميل، 

حور محب، إحسان هانم )1924(.

أنطونيو  املجاذيب،  مستشفى   ،)1923( الرشف  “رمسيس”:   -

الرئيسة،  بيكوبك،  املسرت  الصحراء،  مكسيم،  حانة  وكليوباترا، 

الطاغية )1925(، نائب رغم أنفه، الكوكايني )1926(، الربكان، دم 

الحب   ،)1928( األرستقراطي   ،)1927( الصغري  النرس  األخوين، 

 ،)1930( الجناية   ،)1929( وظاويظ  نسوان  لوك،  قيرص  املحرم، 

بيومي أفندي )1931(. 

- “أوالد عكاشة”: الثائرة )1926(. 

الحبايب،  عقبال  شيكوالت،  كريم  الساحر،  موىس”:  “فيكتوريا   -

سخرية الحياة )1927(، املشكلة الكربى )1931(، عايدة )1933(، 

سوسن العربانية، الفجر، الشيخ متلوف )1934(.

املائدة   ،)1927( الحب  الزيزفون،  ركن  رشدي”:  “فاطمة   -

الخرضاء، فوت، الذهب )1928(، رقصة املوت، الكابورال سيمون 

.)1929(

- “إتحاد املمثلني”:  جميلة بثينة، فتاة شنغهاي، اإلسكندر األكرب، 

الحالق الفليسوف، مجنون ليىل )1934(.

- “القومية” )املرصية للتمثيل واملوسيقى املرصية الحديثة(: أهل 

املحرمة،  الفاكهة  والعقاب،  الجرمية   ،)1935( لري  امللك  الكهف، 

السيد، سافو )1936(، املعجزة، الحب والدسيسة، الزوجة الثانية، 

الشيطان  تلميذ  الشباب،  طيش  أنتيجونا،   ،)1937( املنتحرة  رس 

عطيل،  األمل،  كليوباترة،  مرصع  أسبانيا،  سامء  تحت   ،)1938(

 ،)1940( القيامة  يوم  أوبريت   ،)1939( عرش  الحادي  لويس 

الخالدة، األستاذ كلينوف، رجال )1941(، متلوف )1942(،  مرص 

مرتفعات وذرينج، األب ليبونار )1944(، أوبريت عزيزة ويونس 

النارص،   ،)1946( الطيبة  العرشة  أجازة،  يأخذ  املوت   ،)1945(

 ،)1948( الصهيوين   ،)1947( الحريم  ظالل  يف  ثانوي،  طالب 

شجرة الدر، قلوب األمهات، غرام لص )1950(، الخيانة العظمى، 

 ،)1952( البؤساء  مجانني،  عيلة  الهائل،  الرس   ،)1951( الذهب 

ياتلحقوين يامتلحقونيش )1953(، أوالد الفقراء )1954(.

 ،)1945( السلطان  بنت   ،)1943( الغجر  سفينة  ملك”:  “أوبرا   -

فاوست )1946(.

ويذكر أنه قد تعاون من خالل مجموعة املرسحيات السابقة مع 

نخبة من كبار املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ويف مقدمتهم 
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31 بين الظل والضوء]]]

العزيز  عبد  وهبي،  يوسف  عيد،  عزيز  أبيض،  جورج  األساتذة: 

جميعي،  عمر  نشاطي،  فتوح  وصفي،  عمر  طليامت،  زيك  خليل، 

املخرج  إىل  باإلضافة  بدير،  السيد  حلمي،  حسن  منري،  رساج 

الفرنيس الفندر.

2 - يف مجال اإلخرج:

اإلخراج  مجال  يف  أيضا  بابداعه  فهمي  منىس  الفنان  شارك 

املرسحي وخاصة من خالل الفرقة التي قام بتأسيسها )وإن كانت 

لألسف مل تستمر طويل(، وكذلك ببعض الفرق األخرى، وتتضمن 

املرسحيات  املختلفة  للفرق  بإخراجها  قام  التي  املرسحيات  قامئة 

التالية:

“ابنة   ،)1920( “الطالق”  “الغريب”،  فهمي”:  “منىس  فرقة   -

حارس الصيد” )1923(. 

- فرقة “أوبرا ملك”: “بنت السلطان” )1945(.

- “الفرقة املرصية للتمثيل واملوسيقى”: “غرام لص” )1950(. 

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
قام الفنان القدير منىس فهمي بأداء بعض األدوار الثانوية املؤثرة 

من  أكرث  عددها  يبلغ  والتي  السينامئية  األفالم  من  كبري  عدد  يف 

عايدة،  )وهي:  كلثوم  أم  مع  أفالم  ثالثة  بينها  من  فيلام  خمسني 

وداد، دنانري(، وخمسة أفالم مع ليىل مراد )وهي: يف ليلة ممطرة، 

والحقيقة  الحب(.  الحياة  دلييل،  قلبي  أنا  الظالم،  يف  ليىل  ليىل، 

الشخصيات  مختلف  تجسيد  يف  الشديد  إخالصه  برغم  أنه 

رصد  ميكنني  أنه  إال  األفالم  من  كبري  عدد  يف  وتألقه  الدرامية 

بعض الشخصيات املهمة واملؤثرة دراميا والتي أبدع يف تجسيدها 

بفيلم  رياض(  )حسني  األمري  معاون  جودت  بينها: شخصية  ومن 

“سالمة يف خري”، الشيخ رضوان بفيلم “وداد”، شخصية إسامعيل 

بن يحيى بفيلم “دنانري”، عيل علوي والد أحمد )محسن رسحان( 

بفيلم “حياة الظالم”، شخصية شوكت باشا بفيلم “أحب الغلط”، 

الفقراء”، والد ليىل  الباقي بفيلم “أوالد  الشيخ عبد  العزبة  ناظر 

)ليىل مراد( بفيلم “ليىل يف الظالم”، اللواء فتحي باشا شاكر بفيلم 

الحكمدار  “شهرزاد”،  بفيلم  الوزير  شخصية  الجديد”،  “الجيل 

مجدي بك بفيلم “قلبي دلييل”، شخصية الشيخ بفيلم “رصاع يف 

الوادي”، الدكتور جعفر بفيلم “الحياة الحب”.

هذا وتضم قامئة أعامله األفالم التالية: بنت النيل )1929(، تحت 

ضوء القمر )1930(، معجزة الحب، وخز الضمري )1931(، الدفاع، 

عنرت أفندي )1935(، وداد )1936(، سالمة يف خري )1937(، الشني 

حياة  الليل،  يف  )1939(، رصخة  ممطرة  ليلة  يف  دنانري،   ،)1938(

الظالم )1940(، صالح الدين األيويب )1941(، أوالد الفقراء، أحب 

نداء  كليوباترا،  املستقيم،  الطريق   ،)1942( عايدة  ليىل،  الغلط، 

الدم، بنت الشيخ، ماجدة )1943(، ليىل يف الظالم، غرام وانتقام 

)1944(، رجاء، ليلة الحظ، الجيل الجديد )1945(، بنت الرشق، 

املعبد  راقصة  الطائشة،  الشيوخ،  غرام  قلبي،  يف  داميا  شهرزاد، 

)1946(، نور من السامء، شبح نص الليل، البدوية الحسناء، بياعة 

الحزين،  الريف   ،)1947( دلييل  قلبي  الجرمية،  مثرة  اليانصيب، 

عاشت يف الظالم، فتح مرص، القاتل )1948(، حلم ليلة )1949(، 

املرأة كل يشء، فاعل خري  العجائب )1952(،  أنا بنت مني، زمن 

)1953(، رصاع يف الوادي، العاشق املحروم، الحياة الحب، الشيخ 

حسن )1954(،

األفالم  مجموعة  خالل  من  تعاون  قد  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر 

ميثلون  الذين  السينامئيني  املخرجني  كبار  من  نخبة  مع  السابقة 

الما،  بدر  كرامب،  فريتز  األساتذة:  مقدمتهم  ويف  جيل  من  أكرث 

توجو مزراحي، يوسف وهبي، أحمد جالل، أحمد بدرخان، نيازي 

وصفي،  عمر  مريس،  كامل  أحمد  روستي،  إستيفان  مصطفى، 

حسن،  الفتاح  عبد  مايض،  شكري  جميعي،  عمر  فوزي،  حسني 

حسني صدقي، فؤاد الجزايريل، إبراهيم عامرة، محمد عبد الجواد، 

صالح أبو سيف، حسن حلمي، السيد زيادة، أنور وجدي، حسن 

الدين  اإلمام، صالح بدرخان، يوسف شاهني، حلمي رفلة، سيف 

شوكت.

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

ولكنه  حياته  يف  التكريم  مظاهر  بعض  عىل  بحصوله  القدير 

لألسف مل يحظ بأي تكريم مناسب يليق بأصالة موهبته وحجم 

املرسح  مجايل  من  بكل  الفنية  حياتنا  إثراء  يف  الكبرية  مشاركاته 

ألعامل  وتقديره  الجمهور  حب  يظل  ذلك  مع  ولكن  والسينام، 

للفنان  متنح  التي  األوسمة  وأهم  أكرب  هو  الفنان  واسهامات 

الحقيقي ويسعد بالحصول عليه، ويكفي أن نذكر إختيار خمسة 

أفالم من ألفالم التي شارك بها الفنان منىس فهمى ىف قامئة أفضل 

إستفتاء  أهم  املرصية حسب  السينام  تاريخ  فيلم ىف  مئة   )100(

قام به النقاد واملتخصصون عام ١٩٩٦، حيث ضمت قامئة األفالم 

املائة أفالمه التالية: سالمه ىف خري )١٩٣٧(، الشني )١٩٣٩(، دنانري 

)١٩٤٠(، غرام وإنتقام )١٩٤٤(، رصاع ىف الوادى )١٩٥٤(.

املرسحي  الرائد  شهادة  أسجل  أن  يل  يطيب  الصدد  هذا  ويف 

الكبري  الفنان  هذا  وإسهامات  موهبة  حول  طليامت  زيك  الكبري 

وأدائه  الجيد  بإلقائه  يتميز  فهمي  منىس  “الفنان  كتب:  حيث 

معارصيه  من  كثري  عىل  متيز  وقد  الشخيص،  وحضوره  املتزن 

كان  متثيله.  يف  اإلنفعايل  الجانب  عىل  العقيل  الجانب  بسيطرة 

بأداء يقوم عىل الصدق يف اإلنفعال  يبدع بأسلوبه يف فن املمثل 

والسهولة يف التعبري”. 

حياته  طوال  ظل  فهمي  منىس  القدير  الفنان  أن  بالذكر  وجدير 

وراء  سلوكياته  جميع  وكانت  املرصي،  للفنان  مرشفا  منوذجا 

واشتهر  عرف  فقد  يحتذى،  أن  يجب  مثاليا  منوذجا  الكواليس 

جميع  واتسام  الحميدة،  السامية  باألخالق  ومتتعه  قلبه  بطيبة 

معامالته بالتواضع والهدوء والرقي، وأيضا باإللتزام الشديد بدقة 

بالتعاون  وكذلك  املخرجني،  مالحظات  جميع  وبتنفيذ  املواعيد، 

والعطاء بال حدود مع جميع الزمالء وخاصة من األجيال التالية، 

له طوال حياته حول حجم  أي خالف  ويكفيه فخرا عدم تسجل 

التحية  ترتيب  أو  األفيشات  يف  األسامء  ترتيب  كيفية  أو  الدور 

سمة  كانت  أنها  والحقيقة  املرسحية.  العروض  نهاية  يف  لجمهور 

عامة من سامت هذ الجيل املحب والعاشق للفنون والذي برغم 

آخر  حتى  الهواية  بروح  يحتفظون  ظلوا  فنيا  وتألقهم  احرتافهم 

مشاركاتهم، فهذا الجيل الذي ضم - عىل سبيل املثال - األساتذة: 

نجيب  وهبي،  يوسف  اليوسف،  روز  عيد،  عزيز  أبيض،  جورج 

حسني  صدقي،  زينب  رشدي،  فاطمة  الكسار،  عيل  الريحاين، 

عبد  محمد  شفيق،  فؤاد  عالم،  أحمد  نجيب،  سليامن  رياض، 

عباس  فايق،  حسن  واكيم،  بشارة  البارودي،  حسن  القدوس، 

فارس، فتوح نشاطي، هم الذين ساهموا يف غرس الفن املرسحي 

الراسخة،  وتقاليده  قواعده  وضع  يف  واجتهدوا  املرصية،  بالرتبة 

الفنية  والنقابات  األكادميية  املعاهد  أول  تأسيس  يف  كام ساهموا 

نظرة  تغيري  يف  بتعاونهم  وفقوا  فقد  وبالتايل  العريب،  بالوطن 

املجتمع إىل الفن والفنانني.  




