
  

اإلثنين 08 يونيو 2020العدد 667

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثالثة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

وفقدان  اإليهام 
المسرح في  الثقة 

التمثيلي  األداء  فن 
النجوم صانع  عند 

كازان ..إيليا 

التباعد  ظل  في   
لعودة جديدة  مقرتحات   

المصري للمسرح  الحياة   
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03متابعات [[
اليوتيوب على  اعرف   - فكر   - اضحك  المسرحية  العروض  برنامج  تدشني  بعد 

المسرح  ورموز  عظماء  مشاركة  من  يأتي  الفكرة  ثراء  الدايم:  عبد 

المسرح لبيت  جديدة  عروض   ١٠
»الكورونا«  رغم 

للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  قال 

يونيو   ٨ املوافق  األثنني  اليوم  من  ابتداء  و  املرسح  بيت  ان 

يبدأ أول حلقات مبادرة »  اضحك - فكر - اعرف » يف متام 

التاسعة و النصف مساء عىل قناة وزارة الثقافة املرصية عىل 

 « اإلليكرتونية   املبادرة  تأيت ضمن  التي  و   ، اليوتيوب  موقع 

الفنانة  رعاية  تحت   « ايديك  بني  الثقافة   - البيت  يف  خليك 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة. 

و أضاف »مختار » ان هذه املبادرة و التي تقدم بها الفنان 

بالبيت  التجوال  سامح بسيوين مدير فرقة مرسح املواجهة و 

التجوال  و  املواجهة  مرسح  فرقة  تقدمها  للمرسح   الفني 

للمرسح   الفني  بالبيت  القومي  املرسح  فرقة  مع  بالتعاون 

لتقديم  نوعية  مبادرة  يف    ، فهمي   إيهاب  الفنان  بادارة  

الثقافة  وزارة  قناة  عىل  جديدة  مرسحيات   ١٠ ل  حلقات 

التي  الراهنة و  الظروف  لتواكب    ، اليوتيوب  املرصية مبوقع 

عليه   املتعارف  بالنظام  مرسحية  عروض  تقديم  دون  تحول 

داخل مرسح بحضور جمهور ، ليظل املرسح حارضا و مضيفا 

يف األزمات كعادته دامئا، باالضافة اىل ان املبادرة تنفتح عىل 

ثقافة  مختلفة و ثرية بتناولها كتابات انطون تشيكوف أخد  

أهم الكتاب الروس. 

تقدم مبادرة  » اضحك - فكر - اعرف » ١٠ مرسحيات  ل١٠ 

تم  تشيكوف  انطون  الشهري  الرويس  للكاتب  قصرية  قصص 

مرسحتها ، لترتاوح مدة املرسحية الواحدة  ما بني ٢٠ ل ٥٠ 

و  تشيخوف  بانطون  تعريفية  مقدمة  اىل  باالضافة   ، دقيقة 

املقدمة عىل  للعروض  و  لكتاباته  نقدية  تحليالت  و  تاريخه، 

يد كبار املرسحيني ، حيث تبدأ املبادرة اليوم بحلقة للمخرج 

و  تشيخوف  نصوص  فيها  يتناول   ، الرشقاوي  جالل  الكبري 

أول  ليكون   املرسحية،   العروض  تباعا  بعدها  تقدم  حياته، 

أبو عطسة جنان عن قصة » وفاة موظف«   العروض عرض  

من اخراج هشام عطوة ، و من تقديم املخرج الكبري فهمي 

من  املغفلة«    « قصة  عن  املغفلة«   « عرض  يليه  الخويل، 

اخراج سامح بسيوين ، و من تقديم دكتور عالء عبد العزيز .

أحمد زيدان

دشنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات برنامج العروض املرسحية إضحك - فكر 

الفنان اسامعيل مختار ممثاًل ىف فرقة مرسح  برئاسة  الفنى للمرسح  البيت  ينفذه  الذى  - إعرف 

ايهاب فهمى  الفنان  القومى بقيادة  بالتعاون فرقة املرسح  الفنان سامح بسيوىن  املواجهة بقيادة 

التاسعة  انطون تشيكوف وذلك ىف  العاملى  الروىس  للمؤلف  القصرية  القصص  ويستلهم عدد من 

واملخرج  الفنان  يقوم  حيث  باليوتيوب  الثقافة  وزارة  قناة  عىل  يونيو   8 االثنني  مساء  والنصف 

الكبري جالل الرشقاوى بالتعريف بتشيكوف والقاء الضوء عىل منهجه واسلوبه .

قالت عبد الدايم ان تدشني برنامج العروض املرسحية اضحك - فكر - اعرف ياىت ىف اطار خطط 

ليعكس  الربنامج  اختيار شعار  ، وتم  ايديك  بني  الثقافة  االلكرتونية  املبادرة  انشطة  واثراء  تطوير 

مضمونه الذي يهدف ايل استنهاض الوعى وزيادة املعرفة من خالل تقديم اعامل عاملية باالسلوب 

قاموا  الذين  املرسح  ورموز  عظامء  مشاركة  من  يايت  الفكرة  ثراء  ان  وتابعت   ، املرصى  االبداعى 

 ، الخوىل  ، فهمى  الرشقاوي  التعليق عىل االعامل املرسحية وتحليل محتواها منهم جالل  بتقديم 

عصام السيد ، سمري العصفورى ، الدكتور سناء شافع وغريهم من العاملقة ، واضافت ان برنامج 

العروض يعيد اكتشاف كنوز املؤلفات التى شكلت بعض مالمح التاريخ الفنى لالنسانية ويحمل 

االخالقية  والقيم  العليا  املثل  نرش  ىف  فاعلة  بصورة  تساهم  التى  االيجابية  الرسائل  من  الكثري 

السامية .

من جانبه قال الفنان سامح بسيوىن ان برنامج اضحك - فكر - اعرف يضم مجموعة من العروض 

املرسحية املستلهمة من اعامل تشيكوف ، مشريا ان مدة العرض الواحد ترتاوح بني 20 اىل 50 ق 

ويسبقها رشح ملنهج املؤلف العاملى من خالل احد الرموز الفنية املرصية البارزة كام يعقبه تحليل 

للمرسحية والهدف منها .

أحمد زيدان
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[ 04متابعات

“العمى” عن رواية  لنص   ) ) ١٠ آالف جنيه  األويل وقيمتها 

جوزيه سارماجو ، إعداد الكاتب إسالم محمد محمد توفيق .

وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها ) ٧ آالف جنيه ( نص “تاروت” 

محمود  الكاتب  إعداد   ، “كارمن”  مريمييه  بريسية  رواية  عن 

محسن السيد .

لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  الدكتور  أعلن 

والتي   ٢٠٢٠ لعام  املرسحية  الكتابة  مسابقة  نتيجة  الثقافة 

املركزية  اإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة  نظمتها 

للشئون الفنية بالهيئة ، برعاية وزير الثقافة الفنانة د.ايناس 

عبد الدايم .

تشجيعا   ) جنيه  ألف   ٥٤  ( املسابقة  جوائز  إجاميل  ويصل 

فرق  لتدعيم  جديدة  مرسحية  نصوص  تقديم  عيل  للكتاب 

األقاليم املرسحية بنصوص جيدة .

حيث  كالتايل  املرسحي  التأليف  يف  املسابقة  نتائج  وجاءت 

“املهان”  نص  جنيه(  ألف   ١٥( وقيمتها  األويل  بالجائزة  فاز 

 ١٠( وقيمتها  الثاىن  املركز  وبجائزة   ، كتشيرن  سليم  للكاتب 

آالف جنيه( نص “ دوار البحر “ للكاتب محمد عيل إبراهيم، 

بينام جاء يف املركز الثالث بجائزة قيمتها )٧ أالف جنيه( نص 

“ هنَّ “ للكاتبة أمرية أرشف طه .

و قررت لجنة تحكيم نصوص التأليف املرسحي والتي ضمت 

عبد  عالء  د.  الكاتب   ، نسيم  محمود  د.  الناقد  عضويتها  يف 

منح   ، الخطيب  سمري  محمد  د.  الناقد   ، سليامن  العزيز 

شهادات تقدير لعدد من النصوص، استنادا إىل متيزها الفنى، 

عبد  حامد  هشام  للكاتب  القرص”   “  : هى  النصوص  وهذه 

الحافظ ، “ “القفص املفتوح” للكاتب األمري حسن شحاته ، “ 

الفاختة “ للكاتب عبد الهادي محمد عبد الهادي ، “خد لك 

ساتر” للكاتب طنطاوي عبد الحميد طنطاوي ، “اآلخرون ال 

ينترصون أحيانا” للكاتب أمين محمد أحمد.

والتي  مالية  بجوائز  الفائزة  النصوص  بإنتاج  اللجنة  وأوصت 

املرسحي  املوسم  خطة  ضمن   ، تقدير  شهادات  منحها  تم 

لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  املرسحية  األقاليم  لفرق  املقبل 

الثقافة .

اإلعداد  يف  املسابقة  تحكيم  لجنة  قررت  متصل  سياق  ويف 

حافظ  حاتم  د.  الكاتب  عضويتها  يف  ضمت  والتي  املرسحي 

الجائزة  منح   ، يارس عالم  د.  الكاتب   ، مختار  أحمد  الفنان   ،

نص   ) جنيه  أالف   ٥  ( وقيمتها  الثالث  املركز  بجالزة  وفاز 

“أحدب نوتردام” عن أحدب نوتردام لفيكتور هيجو ، إعداد 

الكاتب خالد توفيق السامن .

تقدير  شهادات  املرسحي  اإلعداد  تحكيم  لجنة  منحت  و 

رواية  عن  الكروان”  “دعاء   : وهي  لتميزها  التالية  للنصوص 

عبد  إميان سمري  الكاتبة  إعداد   ، الكروان”  “دعاء  طه حسني 

القادر ، و نص “مدد يا سيدي املنصوري” عن كتاب األهايل 

 ، املنصوري  حسني  ملصطفى  املرصية”  االشرتاكية  “فجر 

األعامل  مبنح  التوصية  مع   ، جليل  أبو  أرشف  الكاتب  إعداد 

الفائزة والحاصلة عيل شهادات تقدير أولوية اإلنتاج باملوسم 

األقاليم  فرق  تقدمها  التي  اإلنتاج  لخطة  املقبل  املرسحي 

املرسحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

أن  للمرسح  العامة  اإلدارة  مدير  حسان  عادل  املخرج  وقال 

الكتابة  مسابقة  عن  أعلنت  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

نصا   ١٧١( لها  وتقدم   ، املايض   ٢٠١٩ نوفمرب  يف  املرسحية 

من  لكتاب  املرسحي  واإلعداد  التأليف  فرعي  يف   ) مرسحيا 

مختلف األجيال دون تقيد باملرحلة العمرية ، وبدأت لجنتي 

التحكيم أعامل فحص النصوص وتقييمها قبل أربعة شهور .

للشئون  املركزية  اإلدارة  رئيس  الشافعي  أحمد  الفنان  وأكد 

باملسابقة  الفائزة  النصوص  طباعة  سيتم  أنه  بالهيئة  الفنية 

الفرق املرسحية  يف كتاب خاص لتكون متوفرة لجميع لفناين 

تنفيذا   ، القادمة  املرسحية  املواسم  ضمن  لتقدميها  باألقاليم 

التحكيم و تحقيقا ألهداف املسابقة بتقديم  لتوصيات لجنة 

أعامل و كتاب جدد لحركة املرسح املرصي يف األقاليم.

ويف سياق متصل قال املخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة 

إقامة  عيل  تحرص  سوف  الهيئة  أن   ، الثقافة  لقصور  العامة 

إحداث  عيل  والعمل  ألهميتها  تقديرا  سنويا  املسابقة  هذه 

حراك مرسحي يسهم يف تقديم و اكتشاف أسامء جديدة يف 

التأليف املرسحي بجانب كتابنا املهمني .

سمية أحمد

جنيه ألف   54
المسرحي  واإلعداد  للتأليف  الثقافة  قصور  مسابقة  جوائز 

كتشرن وإبراهيم وطه يفوزون 
المسرحي وتوفيق  التأليف  بجوائز 

اإلعداد والسيد والسمان في 
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املبحث الثالث: كشاف القضايا املجتمعية يف عينة الدراسة

الفصل الخامس: وجاء بعنوان:  )التقنية والبنية الفنية يف النصوص 

املرسحية عينة الدراسة(.

الدراسة نتائج  أهم 
معارصة  ليست  االجتامعي،  والواقع  املرسح  بني  العالقة  فكرة   -  1

أكد  الذي  “أفالطون”  عند  املحاكاة  مفهوم  قدم  قدمية،  ولكنها 

وقد  للطبيعة،  محاكاة  إال  هو  ما  الفن  أن  “الجمهورية”  مؤلفه  يف 

تطورت هذه الفكرة عىل يد “أرسطو”، وما تاله من فالسفة ونقاد، 

حتى دخلت يف القرن العرشين أفاقا جديدة جعلتها مثار بحث بني 

كثري من املهتمني باألدب ودارسيه.

أن  عىل  يقوم  واملجتمع  املرسح  بني  الربط  فلسفة  محور  إن   -  2

ولذلك  الحياة،  به  الذي متوج  النشاط  ألوان  من  مثل غريه  املرسح 

فيجب أن يعمل لخدمة املجتمع 

املرسحية  الرتبية  مقرر  عبدالدايم  السيد  عبدالله   / الباحث  ناقش 

بادارة ابوحامد التعليمية بالرشقية رسالته للامجستري وهي بعنوان 

“إقــــليم   املجتمعية  القضـــايا  معالجة  يف  األقاليم  مرسح  دور 

قسم  النوعية  الرتبية  بكلية  سوسيولوجية”  “دراسة  منوذًجا”  الدلتا 

املناقشه  لجنه   وتكونت  الزقازيق  بجامعه  املرسح  شعبة  االعالم 

والحكم من األستاذ الدكتور/ صربي فوزي ابوحسني – أستاذ األدب 

والنقد بكلية اللغة العربية بالزقازيق و األستاذ الدكتور / سيد عيل 

األستاذ  و  حلوان  جامعة  الحديث  العريب  األدب  أستاذ  إسامعيل 

الدكتور صالح السيد عراقي أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية الرتبية 

االستاذ  الكلية  عميد  ارشاف  تحت  وذلك  الزقازيق  جامعة  النوعية 

الدكتور/ هاين حلمي.  

الركيزة  وهو  األقاليم  مرسح  عن  تتحدث  فهي  الرسالة  عن  أما 

ملبيًّا  جاء  نشاط  وهو  اإلقليمية،  املرسحية  للثقافة  األساسية 

الحتياجات فعلية يف املواقع الزاخرة باملواهب والكفاءات اإلبداعية، 

وملرسح  وطننا.  يف  إقليم  بكل  املرسح  وعشاق  املبدعني  قبلة  فهو 

األقاليم دور أسايس يف حركة املرسح املرصي املعارص. 

الهواة  أكتاف  األقاليم ينهض أساًسا عىل  الباحث إن مرسح  ويقول 

والتجربة  الخربة  أصحاب  مبساعدة  واالتجاهات  األعامر  جميع  من 

فهو  األقاليم،  مرسح  لحركة  التأصيل  يف  وافر  بقدر  أسهموا  الذين 

رافد من روافد الحركة املرسحية بشكل عام، يف فرق تقدم عروضها 

بال مقابل مادي؛ ألنها التسعى إىل الربح بقدر ما تسعى إىل تحقيق 

أهداف املتعة والتثقيف والتعليم.

مرص،  يف  املرسح  حركة  يف  املهمة  األقاليم  من  الدلتا  إقليم  ويعد 

وله باع كبري يف اإلبداع املرسحي، وهو رافد مهم يف املرسح املرصي 

والعريب، وخرج من عباءته العديد من الرواد يف أجيال متنوعة.

البحثي  والشكل  واملكاين  الزمني  واإلطار  املوضوعية  للحدود  ونظرًا 

الكتاب   وهم  الدراسة،  عينة  الكتاب  عىل  االختيار  وقع  العلمي 

)محمد خليل – نارص العزيب - محمود كحيلة – أحمد سامي خاطر 

فقد  الحمزاوي(،  مجدي   – مكاوي  منصور   – املسلمي  محمد   –

وخارجها،   مرص  داخل  الجوائز  من  العديد  عىل  نصوصهم  حازت 

وقد توصل الباحث لشكل الرسالة من خمسة فصول وخامتة وقامئة 

النحو  عىل  وذلك  عنه،  واإلنجليزية  بالعربية  وملخصني  مبراجعه 

التايل: 

عن  حديث  وفيه  الدراسة،  إىل  عام  مدخل  األول:  الفصل 

وأبرز  وأهدافها  وتساؤالتها،  ومشكلتها  الدراسة،  بأهمية  مقدمة 

عىل  والتعقيب  السابقة،  والدراسات  وحدودها،  مصطلحاتها، 

السابقة،  الدراسات  من  االستفادة  وأوجه  السابقة،  الدراسات 

الدراسة،  ومنهج  الدراسة،  ونوع  للدراسة،  املنهجية  واإلجراءات 

وتعديد لعينة الدراسة، ثم بيان تفصييل لهيكل الدراسة املقرتح. 

وبه  وواقًعا(  تاريًخا  األقاليم  )مرسح  بعنوان:  وجاء  الثاين:  الفصل 

مبحثان هام:

املبحث األول: مرسح األقاليم: األهمية والتاريخ

املبحث الثاين: مرسح األقاليم :الواقع واملأمول

مرآة  يف  باملجتمع  املرسح  )عالقة  بعنوان:   وجاء  الثالث:  الفصل 

النقد األديب( وبه مبحثان هام:

املبحث األول :املرسح يف مرآة النقد األديب االجتامعي

املبحث الثاين: أثر التطور املجتمعي يف اإلبداع املرسحي

يف  االجتامعي  التحول  )قضايا  بعنوان:    وجاء  الرابع:  الفصل 

النصوص املرسحية عينة الدراسة( وبه ثالثة مباحث وهي:

املبحث األول: القضايا املجتمعية الخالصة

املبحث الثاين: القضايا املجتمعية املخلوطة بالشأن السيايس

األدب  بني  العالقة  “إن  بقوله  واملجتمع  األدب  بني  العالقة   -  3

العلم  بني  العالقة  مثل  وتأثرا  تأثريا  متبادلة  عضوية  عالقة  والحياة 

والحياة، إن املحاوالت الجادة التى سعت إىل تجديد الشكل الفنى 

وامتداده لعنارص مستمدة من الرتاث الشعبى املرصى. 

ميكن  ال  األقاليم  مرسح  نهضة  ىف  عاماًل  كان  الدولة  دور  أن   -  4

تصور هذه النهضة بدونه. 

هذا  ربط  ومحاولة  واملجتمع  املرسح  بني  قوي  رابط  وجود   -  5

بالتطورات والتغريات املجتمعية.

بقوميتهم،  احساسهم  املثقفني  ىف  توقظ  أن  استطاعت  الثورة   -  6

وأن توقظ وعيهم وتعطيهم الفرصة للحرية، فظهر الكاتب املرسحى 

املنتمى للمجتمع وللفكر الثورى

7 - حاول املرسح املرصى أن يلعب الدور الحقيقي للفن، كوسيلة 

إلعادة  تسعى  وكغاية  الشعب،  ومامرسات  أفكار  عن  للتعبري 

الكشف عن العيوب، وإعادة توازن ميزان املجتمع املختلة ونوعية 

جامهريه النتزاع حقوقها املسلوبة. 

8 - كان عىل الكتاب املبدعني أن يسلكوا طرًقا مختلفة للتعبري عن 

قضاياها امللحة، فمنهم من ينظر إىل الرتاث بصورة املقدرة، ومنهم 

املرسحية  بأحداثه  التاريخ  إىل  لجأ  من  ومنهم  الرمز،  إىل  لجأ  من 

والتى تحمل صوًرا فنية متس الواقع وتخدم قضاياه ، ومنهم من لجأ 

إىل التجريب. 

واختلفت  الدراسة  عينة  النصوص  يف  الفنية  البنية  تنوعت   -  9

بشكل واضح، حيث وظف كل كاتب رؤيته  وثقافته موظفاً الحوار 

والشخصيات واللغة داخل النص املرسحي بشكل خاص.

 محمود سعيد 

ماجستري  رسالة 
األقاليم  مسرح  عن 
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06 ]متابعات

رشدي( )فاطمة  العائم  المسرح 
بجوار  النيل  لنهر  الرشقية  الضفة  عىل  العائم  املرسح  يقع   

“كوبري الجامعة” مبنيل القاهرة. كان املرسح العائم يف البداية 

عبارة عن عوامة, )تم نقلها اآلن(, يقودها سائق الصندل اسمه/ 

إىل  شاطئ  ومن  مكان  إىل  مكان  من  بها  ويسري  فاروق,  هاشم 

آخر كمرسح متنقل يف النيل بني املحافظات املختلفة, ليتم فيها 

تقديم عروض مرسحية يف كل مكان تريس فيه ثم تعود العوامة 

لتستقر يف مكان املرسح اآلن. وكانت تلك الرحلة تستغرق أربعة 

مدينة  وصلت  حتى   ,1960 عام  أكتوبر  منذ  بدأت  وقد  شهور 

“عنيبة” جنوب محافظة “أسوان”.

وزارة  خطة  إطار  يف   1960 عام  العائم  املرسح  افتتح  وقد   

العرض  دور  من  عدد  الفتتاح  القومي”  واإلرشاد  “الثقافة 

حكايات للمسارح 
)4( ..وأسرار 

ومسرحياته  عروضه  بكل  المسرح  تاريخ  على  شاهدا  ليبقى  وأسرار,  حكايات  له  مسرح  كل 
تعرف  ال  أبدعوا  ومخرجني  تألقوا   نجوم  من  فكم  وفنيني,  وممثلني  مخرجني  ومبدعيه 
من  تراكمية,  إبداعية  عملية  هو  والفن  شيئا,  إبداعاتهم  وعن  عنهم  الالحقة  األجيال 

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

وجدت,  إن  التقنية  ومشاكلها  ومتطلباتها  وإمكانياتها  وتاريخها  نشأتها  حيث  من  وذلك 
الحلقة  نهاية  وفي  حلقات  عدة  على  ذلك  وسيكون  بها.  تألقوا  الذين  المبدعني  وأهم 

بها. االستعانة  تمت  اليت  والمراجع  المصادر  قائمة  أذكر  سوف  األخرية 
أحمد محمد الرشيف
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07 ]متابعات [

الفنان  بالقاهرة واألقاليم، من ضمن مرشوع  الجديدة  املرسحي 

التليفزيون.  بتخصيص عرشة مسارح ملرسح  بدير  السيد  الراحل 

“املرسح  ثم  النيل”  اسم “مرسح  افتتاحه  عند  عليه  أطلق  وقد 

النهر  مرسح  إىل  العوامة  انتقلت  الوقت  تطور  مع  العائم”  

األعظم  البحر  بشارع  حاليا  الجامهريية  للثقافة  التابع  العائم 

ثابتة  خشبة  بناء  مع  الردم  وتم   ,1975 عام  وذلك  بالجيزة 

للمرسح العائم باملنيل.  

تم افتتاح املرسح مبجموعة عروض من “ريربتوار” فرقة املرسح 

ذلك  ومنذ  القومي”،  “املرسح  فرقة  عروض  بعض  وتلتها  الحر، 

الصيف، سواء  فصل  املرسح خالل  بهذا  العروض  تتواىل  التاريخ 

عروض  أو  واملوسيقى”  املرسح  فنون  “مؤسسة  فرقة  لعروض 

بعض الفرق التجارية أو فرق الهواة.

عام  رشدي”  “فاطمة  الفنانة  اسم  العائم  املرسح  عىل  أطلق 

عيد  يف  السادات  الرئيس  قبل  من  تكرميها  تم  1974,عندما 

أساسا  العائم  املرسح  ومكان  صدقي.  زينات  الفنانة  مع  الفن 

باألمر  الفني للمرسح  البيت  القاهرة ويتواله  هو ملك محافظة 

هناك  ولكن  الحياة,  مدى  انتفاع  كحق  الستينيات  منذ  املبارش 

املرسح  بناء  تم  باملكان, حيث  التغيريات  بعض  فيها  تم  مراحل 

العائم الصغري  وهو منوذج جيد للبناء يف عهد السيد رايض, إال 

تدمريه  وتم   2017 عام  يف  نصفني  إىل  تقسيمه  تم  لألسف  أنه 

فيه  أصبح  الذي  األمر  داخلية  قاعة  إنشاء  بحجة  غريب  بشكل 

خشبة املرسح أكرب من صالة الجمهور, وهذا مخالف للمقاييس 

تصلح  ال  إنشاءها  تم  التي  والقاعة  عموما,  للمسارح  املعامرية 

مطابقة  وغري  جدا  صغرية  فهي  مناسبات,  قاعة  تكون  ألن 

للمواصفات الفنية. وقد تم الرتاجع بعد ذلك عن هذا التقسيم 

التقسيم  لهذا  أنشئت  التي  الحواجز  إزالة  )يف عام 2019(, وتم 

وعاد املرسح الصغري كام كان وهو تابع ملرسح الشباب بالبيت 

الفني للمرسح.

استثامري  موقع  أنه  العائم   للمرسح  الجغرايف  املوقع  يتميز 

منطقة  وهي   , حيوية  منطقة  يف  يقع  ألنه  جدا  واسرتاتيجي 

الجهات  جميع  يتوسط  وهو  الجامعة  كوبري  املنيل عىل حدود 

 ،)2016( بديعة  حوش   ،)2015( الرئيس  أنا   ،)2014( يروح 

تقدميه عىل خشبة  تم  آخر عرض  )2019(. وكان  توهان  الحالة 

املرسح العائم قبل التوقف لظروف وباء الكورونا هو مرسحية 

)حب رايح جاي( من تأليف سامح عثامن وإخراج يارس صادق 

وميدو  العزيز  عبد  ودنيا  وأحمد صيام  توفيق   رشوان  وبطولة 

عادل.

فرقة  مع  مشرتك  إنتاج  وآخر  أول  العائم  املرسح  أقام   

“الكوميدي املرصية”, فرقة فؤاد املهندس ومحمد عوض وصالح 

وعرضت  الثامنينيات  يف  رايض  السيد  عهد  يف  وذلك  يرسي, 

جدا.  عالية  إيرادات  وحققت   .1982 عام  “قسمتي”  مرسحية 

عبد  وهشام  رامي  وسحر  املهندس  فؤاد  بطولة  من  وكانت 

الحميد وكوكبة من نجوم البيت الفني للمرسح.

كان املرسح العائم قدميا يعترب ملتقى الفنانني قبل إنشاء نادي 

وأبو  صالح  وسعيد  إمام  عادل  مثل  النجوم  كبار  منهم  النقابة, 

حديقة  كانت  مرص,  ونجوم  فناين  كل  من  وغريهم  عزت  بكر 

املرسح تعمل 24 ساعة الستقبال النجوم  يف عهد يحيى سليط 

املرسح  بناء  وبعد  وغريهم,   العرض  دور  مديري  شديد  وبدر 

العائم الصغري وتقليل املساحة قل الرتدد قليال, ألن السيد رايض 

فكان  دامئا  به  لقاءاتهم  ينظمون  كانوا  وغريهام  مطاوع  وكرم 

املرسح هو البؤرة الرئيسية للفن ألنه أفضل مكان عىل مستوى 

للفنانني  املدق  زقاق  مرسحية  عرض  فيه  فنجد  العرض,  دور 

املتحدين بطولة فريد شوقي ومحمود ياسني, وتم إقامة رسادق 

كبري يف فصل الشتاء لعرض املرسحية وتصويرها. وقد قدم عدد 

فريد  منهم:  العائم,  املرسح  عىل  أعاملهم  نجوم مرص  من  كبري 

صالح  الفقار,  ذو  صالح  وهبة,  مجدي  عزت,  أبوبكر   , شوقي 

 , شلبي  يونس  املهندس,  فؤاد   , مدبويل  املنعم   عبد  السعدين, 

فؤاد,  نجوى  الغني,  عبد  سعيد  وهبة,  مجدي  مصطفى,  حسن 

نبيل  املرصي,  ماجد  املوجي,  نجاح   , صيام  أحمد  عبده,  فيفي 

الحلفاوي, عيل الحجار, روجينا, وائل نور وغريهم. وكان املرسح 

العائم دامئا يحقق يف عروضه أعىل اإليرادات مع تحقيق كامل 

كموقف  عريض  شارع  وأمامه  إليه  والتنقل  التحرك  سهولة  مع 

للسيارات. املكان به مساحة كبرية الستقبال الجمهور واألرس وبه 

كافترييا كبرية النتظار الجمهور لبدء العرض, وحديقة كبرية. 

يف  صيفي(  )مرسح  مكشوفة  العائم  املرسح  صالة  كانت 

ثابت  هيكل  عبارة  ثابت  بسقف  تغطيتها  تم  حتي  البدايات، 

وتركيبه  فكه  ويتم  للحريق  مؤخر  بالستييك  عليه مشمع  يوضع 

املشمع  بني  واليسار  اليمني  األجناب  فك  يتم  بحيث  بأحبال, 

والحائط الخرساين لعمل تهوية داخلية للصالة, وتم إنشاء ذلك 

 .)2006/2007 عام  )خالل  الجديدة  األلفية  بدايات  يف  السقف 

كان  الكبري 450 مقعد, وقدميا  العائم  املرسح  مقاعد  يبلغ عدد 

به كرايس من إنتاج املصانع الحربية من مادة الفيرب فكان يسهل 

صيانتها وتنظيفها وتتحمل عمرا افرتاضيا كبريا, ولكن تم تغيريها 

إىل مقاعد مصنوعة من مادة البامبو, كانت جيدة إىل حد ما, ثم 

الجلد.  من  مصنوعة  مقاعد  إىل   2019 عام  يف  أخريا  تغيريها  تم 

ميل خفيف من  بها  أن  العائم  املرسح  ويعد من عيوب خشبة 

للفنان  الرأي  )هذا  قليلة  بتكاليف  تصلحيها  ميكن  وكان  األمام 

محمد شافعي املدير السابق لدار العرض( وذلك بإعادة تصميم 

الواجهة )الربوثينيوم( بشكل مناسب, لكن لألسف مل يتم ذلك. 

للعمق.  مرت   9  × للعرض  مرت   12 املرسح  خشبة  أطوال  وتبلغ 

التقنية لخشبة املرسح عادية جدا ومل يتم تطويرها  اإلمكانيات 

قرار  وجود  رغم  آخر  إىل  مرسح  من  األجهزة  تنقالت  بسبب 

إداري بعدم تنقل األجهزة حتى ال يتم تبديلها أو إتالفها. 

عرضت عىل خشبته عدة فرق مهمة ومن بينها عىل سبيل املثال 

الحكيم”،  “مرسح  القومي”،  “املرسح  القومي”،  “املرسح  فرق: 

الجيب”،  “مرسح  الكوميدي”،  “املرسح  الحديث”،  “املرسح 

الشباب”،  “أنغام  الحر”،  “املرسح  للعرائس”،  القاهرة  “مرسح 

“أنصار  التعبريي”،  للرقص  مظلوم  “نيليل  الحديثة”،  “الفنون 

املتنقل”،  “املرسح  العرصي”،  “املرسح  والسينام”،  التمثيل 

املرصية”،  “الكوميدي  قمر”،  الغني  “عبد  كاريوكا”،  “تحية 

“الفنانني املتحدين”، “املرسح الفكاهي”، “ثاليث أضواء املرسح”، 

“ابن البلد”، “الجمعية املرصية لهواة املرسح”.

“املرسح  فرقة  إنتاج  من  عليه  قدمت  التي  العروض  أما 

مدبويل  املنعم  لعبد   )1966( وفرد  جوزين  فهي:  الكوميدي” 

مواقف  أربعة  مصطفى،  وحسن  البابيل  وسهري  الهنيدي  وأمني 

احرتم  العال،  وزهرة  سامل  ونجوى  يس  لكامل   )1971( مجنونة 

نفسك يا أستاذ )1977(، أنا وهي ومرايت )1978( لزبيدة ثروت 

الضحك  ممنوع  مجاهد،  مجدي  إخراج  وهياتم  بدر  ونبيل 

بالك من  )1978( لجامل شبل، سيب وأنا أسيب )1979(، خيل 

الكيالين،  ونادية  وهبة  ومجدي  رسحان  ملحسن   )1981( راسك 

ال يا بابا ال )1981(، قسمتي )1982( لفؤاد املهندس وشويكار، 

مولد   ،)1984( تجنن  حاجة  املخطوف،   ،)1983( الصحة  إزي 

كورة  عامل   ،)1987( جدا  مجنونة  ليلة   ،)1985( غايب  وصاحبه 

وبعدين،  طب   ،)1988( مواطن  لكل  عفريت   ،)1987( كورة 

الحب  عنرب   ،)1990( حوش  حلق   ،)1989( فلوس  فلوس 

مطلوب   ،)1992( وإصالح  وتهذيب  تأديب  الزواج   ،)1991(

إفهموا  ناس  يا   ،)1994( بغبغانات  عامل   ،)1993( فورا  زواجه 

 - املرعب  سيدي  مولد   ،)1996( املحطة  يف  زمبليطة   ،)1995(

يا  فني  أنت  الهون،  إيد  فارس   ،)1999( حبيبتي  والبنت  أنا   ،1

صعلوك   ،)2002( قلبي  يف  إليل  أقول  خايف   ،)2001( جميل؟ 

البهلوانات   ،)2004( قوي  كبري  املوضوع   ،)2003( املليون  يربح 

الناس   ،)2009( حرامي  يا  دنيا  يا   ،)2007( روايح   ،)2005(

بتحب كده )2010(، مفيش حاجة تضحك )2011(، إليل خايف 
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يف  تباع  كانت  غالبا  تذاكره  أن  لدرجة  العرض,  لصالة  العدد 

السوق السوداء.

املرسح  عىل  أعاملهم  املخرجني  كبار  من  كبري  عدد  قدم  كام 

املنعم مدبويل, كامل يس, مجدي مجاهد,  عبد  منهم:   , العائم 

رزيق البهنساوي, سعد أردش, محمد أبو داوود, عبد الغني زيك, 

أرشف زيك, السيد خاطر, يارس صادق, وغريهم.

الشباب  مرسح  إلدارة  يتبع  فهو  الصغري  العائم  املرسح  أما 

لعدد  العرض  صالة  فيه  وتتسع  للمرسح  الفني  للبيت  التابعة 

250 مقعد. وقدمت فيه عدة عروض مرسحية شبابية منها عىل 

مرسح  إدارة  توىل  وقد  الشباب.  ملرسح  قليلة  سنوات  منذ  يف 

الشباب من قبل عدة مخرجني منهم عىل سبيل املثال: محمود 

الغنى ذيك، محسن مصيلحي,  الدمرداش، عبد  االلفي، مصطفى 

أسامة  عطوة,  هشام  الصرييف،  مصطفى  إميان  جالل,  خالد 

رؤوف, ويقوم بإدارته حاليا املخرج عادل حسان. 

 يحتاج املرسح العائم إىل اهتامم شديد من الدولة فهو املرسح 

الوحيد املكشوف ويقع عىل النيل مبارشة, وكاد أن يقام به ناديا 

للعاملني بالبيت الفني للمرسح ولكن لظروف ثورة يناير توقف 

املرشوع يف عهد تويل د. أرشف زيك رئاسة البيت حيث صادرت 

الرشطة النهرية الصندل الذي كان يحمل مواد ردم طرح النهر. 

ولألسف يكمن خلف املرسح قنبلة موقوتة حيث يحوي الهيش 

من  وغريها  السحايل  إىل  باإلضافة  النيلية   الثعابني  من  الكثري 

إىل  إضافة  املخاطر.  تلك  ضد  التأمني  ذلك  ويحتاج  الزواحف 

األخطاء  من  العديد  به  يحدث  لتجديده  التحضري  تم  كلام  أنه 

منذ  أعوام  ثالثة  لتجديده  مغلقا  ظل  وقد  الخربات.  النعدام 

2016م. حتى أعيد افتتاحه يف أبريل 2019م. أثناء تويل الفنان 

حفل  يف  وتم  الكوميدي.   املرسح  فرقة  إدارة  فهمي  إيهاب 

 ، الحميد  عبد  ريهام  تأليف  تقديم عرض ضحكة ملرص  االفتتاح 

أشعار طارق عىل ومن إخراج وليد الشهاوي والذي جسد عددا 

عرض  تقديم  تم  كام  املرصية،  الكوميدية  الشخصيات  أهم  من 

مرسح  إنتاج  من  الصغري,  املرسح  عىل  الفصيح  الفالح  ترنيمة 

الشباب تأليف وأشعار محمد أحمد ومن إخراج سعيد سليامن.

الكوميدي عدد من كبار  إدارة فرقة املرسح  وقد تويل من قبل 

مجدى  السيد,  عصام  رايض،  السيد  منهم  والفنانني  املخرجني 

مدحت  الخويل،  رياض  فهمي,  عايدة  صبحي,  مجدي  مجاهد, 

السيد  ،أحمد  محمود  محمد   ، العزيز  عبد  أحمد   ، يوسف 

وإيهاب فهمي وأخريا أمين عزب.

كفاءات  عدة  قبل  من  العائم  املرسح  عرض  دار  إدارة  توىل 

شوقي,  محمد  شديد,  بدر  سليط,  يحيى  منهم:  وفنية  إدارية 

إبراهيم,  رزق  ندا,  أرشف  العميد  العال,  أبو  جامل  املهندس 

رشيف دياب, ومحمد شافعي.

الفالح  اللعبة- بيت األشباح – ترنيمة  املثال: متثال ورق-  سبيل 

وياسمني”  “ورد  املرسح عرض مرسحية  هذا  كام شهد  الفصيح. 

الفني  البيت  يقدمه  عرض  كأول  فتحي,  رشيف  إخراج  من 

عرض  آخر  أما  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  من  لفنانني  للمرسح 

قدم عليه قبل التوقف لجائحة كورونا فهو مرسحية أفراح القبة 

القى  وقد  يوسف  محمد  إخراج  ومن  محفوظ  نجيب  قصة  عن 

نجاحا فنيا كبريا. 

لعروض  الرئيس  املتنفس  هو  الصغري  العائم  املرسح  ويعترب 

تخصيصه  تم  والذي  ملك  أوبرا  مرسح  بجانب  الشباب  مرسح 
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المسرح لجنة 
المسرحية الحياة  لعودة  تصورا  تطرح 

البد  كان  المسرح،  ومنها  الفنية  الفعاليات  من  العديد  توقف  من  عنه  نجم  وما   ”١9 “كوفيد  فريوس  بسبب  أزمات  من  العالم  به  يمر  لما  نظرا 
د.  مقررها  خالل  من  المسرح  لجنة  طرحت  وقد   . الراكدة  المياه  وتحريك  المسرحية  الحياة  إلعادة  مقرتحات  وتقديم  الصندوق  خارج  التفكري  من 
عروض  تقديم  الهناجر في  كساحة  المسارح  ساحات  استغالل  التصور  أخرى، وشمل  مرة  المسرحية  الحياة  لعودة  مبدئًيا  تصوًرا  حاتم حافظ، 
ممثلني،   4 تقدير  أقصى  على  الصغرية أو  الخشبات  بعض  و  واحد  للممثل  مونودراما  على عروض  الرتكزي  إلى  باإلضافة  للجمهور،  مفتوحة 
بعد   : أنه  المسرح  لجنة  تصور  في  وجاء  المناسبة،   على المسافة  والحفاظ  المسارح  وتعقيم  القمامة  كارتداء  اإلجراءات االحرتازية  أخذ  مع 
 New”عليه  أطلق  وأسبانيا، فيما  وسنغافورة  ألمانيا  ومنها  العام،  النشاط  استئناف  قررت  اليت  لبعض الدول  تجارب  عدة  على  االطالع 
أن  فالتصور  فى مصر..  المسرحى  النشاط  إنتاج  مؤسسات  وخصوصية  طبيعة  االعتبار  األخذ في  ومع  الجديد”،  “العادى  أو  Normal” 

التالي: النحو  على  المسرحى  النشاط  استعادة  يكون 
- ساحة  الهناجر  مسرح  ساحة  ومنها  مناسبة،  مسرحية  عروض  تقديم  واستغاللها في  المتاحة  المفتوحة  المساحات  كل  استغالل  أوال: 
إضافة  المماثلة.  والمناطق  وبيت الهراوى  خاتون  زينب  بيت  مثل  المتاحة  المناطق  وكذلك  إلخ.  الطليعة..  مسرح  كافيرتيا   - القومي  المسرح 
العامة  بالهيئة  المسرح  وإدارة  للمسرح  الفين  ويتولى البيت  الثقافة.  قصور  لهيئة  التابعة  الثقافية  المواقع  المتاحة في  المساحات  لكل 
في  باحتياطات السالمة  التقيد  أن  مالحظة  مع  وجمهوره،  العاملني بالمسرح  تحمى  الىت  المناسبة  الفنية  الشروط  وضع  لقصور الثقافة 

األماكن المغلقة. من  أقل  تكون  المفتوحة  األماكن 
فمثال  مسرح.  كل  لمساحة خشبة  تبعا  أقصى(  بحد  ممثلني  األربع  )وعروض  الممثل الواحد  عروض  تنظيم  يتم  المغلقة  للمسارح  بالنسبة  ثانيا: 
عليها  فيقام  مثال  الغد  مسرح  كخشبة  خشبة صغرية  أما  ممثلني  بأربعة  عروض  عليها  يقام  السالم  خشبة مسرح  مثل  نسبيا  كبرية  مسرح  خشبة 
فى  الصغرية  من العروض  عدد  أكرب  عرض  يتم  بحيث  المسرح  أشكال  الشكل من  لهذا  فنية  مهرجانات  تشجيع  األفضل  ومن  عروض مونودراما. 

قصرية. زمنية  فرتة 
ونصف  مرت  مسافة  وترتك  داخل الصاالت  االجتماعي  التباعد  على  المحافظة  تتم  المقاعد بحيث  عدد  مع  عرض  كل  حضور  عدد  يتناسب  ثالًثا: 
اليت  كافة االشرتاطات  توفري  مع  المسرح.  من  الخروج  وحىت  أثناء العرض  الكمامة  ارتداء  بالطبع  ويشرتط  واآلخر،  كل متفرج  بني  األقل  على 
داخل  المياه  دورات  إلغاء  مع  إلخ،  الكمامات والكحول  لتوفري  الحرارة  قياس  أجهزة  لتوفري  بوابات التعقيم  من  بداية  الصحة  وزارة  حددتها 

الشأن(. هذا  في  ألمانيا  أسوة بإجراءات  المسارح 
باالستعاضة  مخرج العمل  يقوم  بحيث  األداء  أثناء  الجسدية  المباعدة  يتبعون قواعد  والممثلون/ات  ساعة.  على  العرض  مدة  تزيد  ال  رابعا: 

المعىن. على  تحافظ  جديدة  بحيل مسرحية  المسرحية  الحركة  أشكال  من  األشكال  هذه  إلى آخر  واالحتكاك  والمواجهة  التالمس  عن 
المسارح. بوابات  على  للزحام  منعا  آب  الواتس  تطبيق  لذلك على  مخصصة  أرقام  طريق  عن  المقاعد  حجز  يتم  خامًسا: 

كافية.  بفرتة  المسرحى  النشاط  استئناف  قبل  التواصل االجتماعي  وسائل  على  المتبع  النظام  عن  اإلعالن  يتم  سادسا: 
. الشأن  هذا  في  أرائهم  على  للتعرف  المسرحيني   على  طرحه  رأينا  وقد   ، المسرح  لجنة  تصور  هذا  كان 

 رنا رأفت

خارجية  تجارب  على  االطالع  بعد 
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جمهورنا  بني  الخشبة  عىل  البقاء  لنا  تضمن  التي  الصحية 

يف  بساطة  بكل  الفكرة  تنفيذ  ميكن(   ( األقاليم  وىف  الحبيب.. 

الواسعة  وساحاتها  املفتوحة  األماكن  حيث  الشباب  مراكز 

املونودراما   ( عروض  تستوعب  التي  الثقافة  قصور  وقاعات 

بديال،  له  يرى  الجمهور يعشق املرسح وال  قليل من  ( وعدد 

تنفيذ  أيضا  ميكن  بسهولة  للتفعيل  التصورات  جاءت  وكام 

والجمهور  الفنانني  سالمة  تضمن  التي  الرشوط  بكل  عروضنا 

توافر  غري  االقرتاحات  هذه  تنفيذ  مينع  ما  هناك  ليس  معاً 

تعود   ( انه  أرى  الذي  الجديد(  العادى   ( مع  تتواءم  عقليات 

قد  مختلفة  بطريقة  وتقدميه  جديد  آخر( عىل شكل مرسحي 

نستفيد منها جميعا ، ىف ظل ظروف مستحدثة وجديدة أيضا.

تابع:  “ الفرق الفنية ال يجب عزلها عن هذا املرشوع النشط 

وأظن انه سيكون تفاعليا الشك يف هذا، فيمكن تكرار تجارب 

مجموعات  وتكون  املرسحى  املوسم  بطول   “ “عروض صغرية 

عدد أفرادها من 4 إىل 5 أفراد ىف الفرقة يرشف عليها مخرج 

معتمد لدى إدارة املرسح بالهيئة.  

التوعوي  الفن 
بينام أكد املؤلف أحمد سمري أهمية ورضورة هذا التصور يف 

الفنية  الحياة  مامرسة  عودة  أن  أري   “ فقال  الحالية  الفرتة 

وتقديم واجبها السامي أحد أهم املتطلبات الحالية، ويف رأيي 

ان  دور الفن التوعوي ال يقل أهمية عن دور العلم و الطب 

يف مواجهة الجائحة التي تستهدف العامل بأرسه، ولكن واجب 

الفرتة  تلك  يف  املامرسات  تكون  وكيف  نعود  كيف  نعي  أن 

ويف ظني يجب أن يأخذ بعني االعتبار جانبي املامرسة الفنية 

لكليهام،  الالزمة  الحامية  توفري  وعلينا  املبدع(  الجمهور،   (

من  الشخصية  الوقاية  بأساليب  يتمتع  أن  يجب  فالجمهور 

داخل  املقرر  بالتباعد  االلتزام  و  الكاممات  و  القفازات  ارتداء 

ماكينات  اليدين عىل  تعقيم  و  التذاكر  أو عىل شباك  املرسح 

بزيارة  املخاطرة  إىل عدم  باإلضافة  املسارح  أبواب  التعقيم يف 

املسارح حال التعرض ألي عرض يتشابه مع أعراض الوباء. 

فيجب  باملرسح  الخاصة  اإلحرتازيه  التدابري  جهة  من  وتابع: 

توفري  يتم  حيث  السالمة  درجات  بأقىص  املرسح  يتمتع  أن 

يرتدي  ال  ملن  بالدخول  السامح  وعدم  تعقيم  ماكينات 

الجيدة  التهوية  و  املقاعد  بني  التباعد  وفرض  الكاممات 

شكل  تحقيق  وجوب  أرى  اآلخر  الجانب  وعىل  للمرسح. 

مرسحي مختلف، يتسق مع مستجدات األزمة الراهنة ويعمل 

خالل  من  الراهن  الوضع  مع  تتامىش  متجددة  نظريات  وفق 

التطرق ملوضوعات معنية بالفرتة الراهنة وفرض التباعد فوق 

يصيب  ما  يصيبه  باألساس  إنسان  فاملمثل  املرسح  خشبة 

الناس و َميكن ذلك عرب اختيار نصوص محدودة الشخصيات و 

االهتامم بإنتاج مرسحيات الشخص الواحد وأظن أنها ستحقق 

توجها لهذه املرحلة، خاصة وأن مرسح املونودراما سوف يعرب 

بصدق عن أشكال العزلة التي تعرضنا لها جميعا طيلة فرتات 

الحذر املستمرة حتى اآلن ، ويف ظني أن الكتابة لهذا الشكل 

املرسحي وسامته الجديدة سوف تفرز نصوصا ذات أفكار غري 

جديد  لتيار  تؤسس  و  املستهلكة  النمطية  متجاوزة  تقليدية 

بصمة  سيرتك  مؤكد  لكنه   ، ال  أم  سيستمر  كان  إن  نعلم  ال 

نتذكرها ويتذكرها من بعدنا. 

شروطها  تفرض  كورونا   
اختلف الناقد محمد النجار مع اآلراء السابقة فقال “ لألسف 

مستجدات  مع  للتعايش  رشوطها  تفرض  القاسية  الجائحة 

اإلنسان كمخلوق اجتامعي فضال  تتنايف مع طبيعة  قاسية قد 

إبداعية  حلول 
إيجابيا  حل  يعد  التصور  هذا  أن  سليامن  سعيد  املخرج  رأى 

يعد  أنه   كمرسحي  له  بالنسبة  اإليجايب  الجانب  أن  موضحا 

السينوغرافيا،  مستوى  عىل  ومختلف  جديد  ليشء  ملهام  

وقال: “ استغالل املساحات املفتوحة مثل ساحة مركز الهناجر 

أو مرسح الطليعة أو ساحة القومي يتطلب وجود سينوغرافيا 

املرسحى  العمل  عنارص  كافة  استغالل  إىل  باإلضافة  مختلفة 

يقدمها  إبداعية  حلول  هناك  سيصبح  وهنا  مختلف  بشكل 

املبدع، كذلك األمر يف النصوص املقدمة، هل ستكون معتمدة 

مكتوبة  نصوصا  تكون   أم  الجامهري  مع  الحى  االرتجال  عىل 

وظني أنها ال تصلح ىف هذه النوعية من العروض 

للتعامل مع  تتطلب ممثلني مختلفني  العروض  وتابع: “ هذه 

أمور  وهي  الجديدة  والسينوغرافيا  الجديدة  األفكار  هذه 

يف  مألوفة  غري  مناطق  إىل  املبدع  خيال  يتحرك  أن  تتطلب 

األماكن  استغالل  التصور  إيجابيات  ومن  املرسحية،  العروض 

األثرية مثل بيت زينب خاتون والسحيمى وهو أمر جيد أن 

تعود هذه األماكن، ألن اغلبها أماكن مفتوحة. 

واقرتح سليامن أن يكون هناك تنسيق بني وزارة اآلثار ووزارة 

الثقافة حول عمل تذكرة واحدة متكن الجامهري من مشاهدة 

العروض داخل هذه األماكن

محمودة  خطوات 
املرسح موضحا  لجنة  بتصور  أكرم مصطفى  املخرج  أشاد  كام 

عروض  تقديم  من  املرسحيون  متكن  محمودة  خطوات  أنها 

وحتى ال تتوقف الحياة املرسحية ، وأضاف: “العادى الجديد” 

أن  نعلم  فكام  الجديد  باليشء  ليس  التصور  فهذا  بليغ،  اسم 

عروض  هناك  وكانت  واألقاليم  القرى  يف  جوالة  فرق  هناك 

تقدم يف الساحات وأمام املقاهى وىف األجران والحقول وهى 

النهاية هى  أشكال متأصلة يف املرسح ومن طبائعه ولكن ىف 

خطوات هامة إلعادة الفعاليات املرسحية.                                           

ضرورية  مقدمة 
إىل  عرتيس  أرشف  واملؤلف  املخرج  أشار  أخرى  نظر  وبوجهة 

أصاب  الذي  املوات  وكرس  العزلة  من  الخروج  فكرة   “ أن  

معها،  بالتفاعل  جديرة  العامل  إنحاء  ىف  ودول  مجتمعات 

خاصة عند الحديث عن الفنون واإلبداع وبالتحديد معشوقنا 

لنا  فكيف  نفسها،  الحياة  لنا  يعنى  الذي  )املرسح(  األوحد 

القاتل  هذا  وقهر  الظروف  هذه  كل  رغم  عنه  نستغني  أن 

إقامة  لدعم  رضورية  مقدمة  تلك  كورونا(   ( املسمى  الوغد 

االحتياطات  كل  اخذ  مع  للجمهور  مرسحية  وعروض  مرسح 

أرشف عرتيسمحمد النجارأحمد سمري

أبو الحسن سالم

المفتحة  الساحات  استغالل  التصور يقوم على 
الخالقة السينوغرافية  المونودراما والحلول  وعروض 
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يسطر  مام  كفن جامهريي حميمي  املرسح  لفن  منافاتها  عن 

خاصة  طارئة  فرتة  ونتمناها  األزمة،  عبور  حتي  مغايرا  وجودا 

كرائد  املشهد  من  الجامهريية  الثقافة  مرسح  انسحاب  مع 

عند  الوعي  لزيادة  الخالقة  الحلول  إضافة  عيل  قادر  توعوي 

وإمنا  املرسحيني  بإرادة  يكن  مل  االنسحاب  والن  الجمهور، 

بقرارات سيادية والعودة ملامرسة النشاط أيضا عودة بقرارات 

الدور عيل قالب مرسحي واحد  ، نتمي أن ال ينحرص  سيادية 

اإلجهاز عيل  ديودراما فقط، ألن هذا من شأنه  أو  مونودراما 

الثقافة  مرسح  وتحويل  األقاليم  فرق  يف  حقيقية  مواهب 

الجامهريية ايل مجرد تسديد خانات 

يف  مرسحية  عروض  تكوين  يف  أراه  “الحل  قائال:   واستطرد 

فضاء مغاير كمرسح الساحة والجرن أو ما شابه و التحكم يف 

عدد الجمهور املتلقي وإلزام املخرج بعدد محدد من املمثلني 

مع عدم اإللزام بقالب دون األخر وعيل التوازي تقام عروض 

للعروض  باإلضافة  ديودراما  أو  مونودراما  متخصصة  مرسحية 

الربوفات  تتم  ال  بحيث  الربوفات  مواعيد  تحديد  مع  الكبرية 

يف نفس الوقت لكل التجارب، اما عروض البيت الفني فهناك 

القومي  املرسح  ولكن خشبة  االيطالية.  للعلبة  مغايرة  أماكن 

والتعايش  أو صغرية  قصرية  عروض  يف  استغاللها  الصعب  من 

يكون عن طريق التحكم ىف عدد الجمهور وتواجده.

الشارع  في  المسرح   
تقديم   “ إن  سالم  الحسن  أبو  د.  قال  علمي  منظور  ومن 

عروض خارج املسارح املغلقة “مرسح العلبة اإليطالية” ينقلنا 

الشارع”  “مرسح  وليس  الشارع”  يف  “املرسح  مصطلح  إىل 

وهو بالرضورة يتطلب إجراءات أمنية ، باإلضافة إىل العروض 

األماكن  مؤثرات مرسحية وذلك ألنها ستقام ىف  املقدمة دون 

الظرف  مع  تتناسب  موضوعات  يتطلب  ما  وهو  املفتوحة 

الفصل  عروض  من  األغلب  عىل  ستكون  وكتابات  الراهن 

الفرجة  عنرص  أن  كام  “ديودراما”  او  “مونودراما”  الواحد 

الفنون  من  مختلفة  مجموعة  تقدم  برشية  عنارص  إىل  يحتاج 

األدائية، ورضب د. أبو الحسن سالم مثاال عىل تجربة املخرج 

سمري العصفوري وعرضه “العسل عسل والبصل بصل “ وهو 

التي تعتمد عىل  الكوميديا ديالرىت  إرتجاىل يعتمد عىل  عرض 

ممثلني  أربعة  يقدمها  عروض  أو  “ديودراما”  “مونودراما”، 

بغض  النظر عن توافر أفكار هامة يف هذه العروض. وتابعت:  

الجامهري  وخروج  لدخول  طريقة  هناك  املغلقة  املسارح  ىف 

وال أدرى إن كنا سنستطيع تطبيق اإلجراءات بشكل منضبط 

ميكننا من مراعاة سالمة وأمن الجامهري ام ال،   لذلك أنا مع 

إقامة عروض مرسحية يف أماكن وساحات مفتوحة ولكن وفق 

ضوابط وإجراءات وقائية واحرتازية 

الخاصة  التذاكر  حجز  يتم  أن  الجيد  من   “ واستطردت: 

وأمن  سالمة  عىل  يحافظ  أمر  وهو   “ الين  “أون  بالعروض 

الجامهري ويتفادى فكرة التزاحم. 

كام   “ قائال  املرسح  لجنة  مقرر  حافظ  حاتم  د.  عقب  و 

تقديم  عن  طويال  التوقف  نستطيع  لن  كمرسحيني  أننا  نعلم 

الستعادة  اتجهت  دول  فهناك  مرسحية،  وأنشطة  فعاليات 

يف  يرغبون  وما  بتصوراتهم  إسرتشدنا  وقد  أخرى  مرة  النشاط 

تقدميه، وكان من بني هذة األفكار والتصورات أعداد الجامهري 

التباعد بني املمثلني فحتى عىل مستوى الرقص  القليلة وفكرة 

أضفنا  وقد  تالمس،  دون  راقصة  عروض  الدول  بعض  قدمت 

املمثلني حسب  عدد  تقليل  وهو  التصور  هذا  يف  هامة  نقطة 

مثل  قاعة  ىف  نستطيع  ال  املثال  سبيل  فعىل  العرض  قاعات 

الجامهري  أعداد  تكون  أن  إدريس  قاعة يوسف  أو  الغد  قاعة 

املقاعد وهو  قليلة فمساحة مرت ونصف تعنى عدد قليل من 

ومثال  املكان  لسينوغرافيا  مختلفا  تصورا  أيضا  يعطى  ما 

قناوي  باسم  للمخرج  التجربة عرض “روح”  واضح عىل هذه 

بشكل  السينوغرافيا  الستخدام  واضحا  مثاال  يعد  الذي  

الصغرية  القاعات  تتسع   “ قائال  واستطرد   .. ومختلف  مغاير 

أصغر  التمثيل  مساحة  ستكون  كام  فردا   15 إىل   10 من  اىل 

عىل  بسيطة  بديكورات  مونودراما  عروض  هناك  فسيكون 

فيشاهد  للمونودراما،  عرض  من  أكرث  الواحد  اليوم  يشمل  أن 

أما  واحدة..  بتذكرة  للمونودراما  عروض  أربعة  الجمهور 

مرسح  أو  القومي  املرسح  يف  سواء  األكرب  للقاعات  بالنسبة 

املمثلني  يراعى  أن  عىل  أكرب  الدراما  مساحة  فستكون  البالون 

التقارب واملالمسة وأضاف إن  من  الوقائية وعدم  اإلجراءات 

من  وهو  املفتوحة   األماكن  يف  العروض  استمرارية  الجيد 

وتقدمت  سبق  وقد  املرسح،  لجنة  ىف  املطروحة  املرشوعات 

بهذا املرشوع قبل للدكتور هشام عزمي رئيس املجلس األعىل 

أن  قبل  وذلك  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  ولوزيرة  للثقافة 

يتم  أن  نتمنى  وأخريا  كمقرر،  املرسح  لجنة  يف  العمل  أتوىل 

استئناف النشاط املرسحى مرة أخرى وأن تستمر فكرة إقامة 

فعاليات يف أماكن مفتوحة 

منهج “األسلبة” اى تقوم عىل خليط من املناهج. 

واقعية  حلول 
وقد أشاد املخرج طارق الدويري بأهمية هذا التصور موضحا 

أنه يعد حال واقعيا، مضيفا أن هذا التصور يتطلب من املخرج 

وأن  األعامل  من  تقليدية  غري  وأمناط  مغايرة  أشكال  تقديم 

عن  مغاير  لشكل  يصل  حتى  مخرج  ألى  تحدى  مبثابة  األمر 

املرسح التقليدي املتعارف عليه . 

المغلقة  األماكن  ضد 
النشاط  استئناف  فكرة  أن  هامم  داليا  الناقدة  أوضحت  وقد 

جيدة  فكرة  وسنغافورة  أملانيا  منها  دول  عدة  يف  املرسحى 

ولكن لكل دولة ظروفها املختلفة

سيتم  التي  األنشطة  بعض  هناك  نعلم  كام   “ أضافت   

استئنافها ومنها أنشطة النوادي الرياضية وذلك منتصف هذا 

الشهر وعند استئناف هذه األنشطة سيكون هذا األمر مبثابة 

بضوابط  ولكن  واملرسحية  الثقافية  األنشطة  الستئناف  مؤرش 

وإجراءات وقائية،  وإن كنت ال أرجح  إقامة عروض مرسحية 

أماكن  يف  العروض  تقام  أن  األفضل  فمن  مغلقة،  مسارح  ىف 

مفتوحة كام ان  من املمكن أن يتجه البعض إىل إنتاج عروض 

أكرم مصطفى

طارق الدويري

داليا هاممسعيد سليامن

اإلسراع في  إيجابي ونتمىن  التصور   : مسرحيون 
المطلوبة االحرتازية  اإلجراءات  اتخاذ  تنفيذها مع 
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العربية الحروب  كتشرن:  سليم    
النص لكتابة  دافعي  هي   

كتشرن  سليم  والباحث  المسرحى  الكاتب 
عام  القاهرة  محافظة  مواليد  من  هو 
جامعة  التجارة  كلية  من  تخرج   ،١959
مخرًجا  العملية  حياته  بدأ  شمس،  عني 
يتفرغ  أن  قبل  الجماهريية  الثقافة  بفرق 
الكتاب  باتحاد  عضو  وهو  للكتابة، 
السينمائية،  المهن  نقابة  وعضو  المصرى 
المنشورة  المسرحيات  من  العديد  له 
الكذابني  وإمرباطور  الفرس  مربط  منها 
األرض  ومازالت  واألراجوز  عرب  وحق 
الجوائز  من  العديد  على  وحصل  تدور، 
للثقافة  األعلى  المجلس  جائزة  منها 
نص  عن  للشباب  المسرحى  التأليف  فى 
التشجيعية  الدولة  وجائزة  »األراجوز« 
نص  عن  المسرحى  التأليف  فى  للفنون 
ساويرس  وجائزة  تدور«  األرض  زالت  »وما 
»هزائم  نص  عن  المسرح  فى  الثقافية 
الهيئة  أعلنت  أيام  ومنذ  الفرسان«، 
الفائزين  أسماء  عن  الثقافة  لقصور  العامة 
للعام  المسرحية  الكتابة  مسابقة  بجوائز 
المسرحى،  واإلعداد  التأليف  فى  الحالى 
كتشرن  سليم  المسرحى  الكاتب  فاز  وقد 
التأليف  مسابقة  فى  األولى  بالجائزة 
تلك  وعن  »الُمهان«،  بنصه  المسرحى 
كان  أخرى  وأسئلة  الفائز  ونصه  المسابقة 
الحوار.  هذا  معه  لـ«مسرحنا« 
حوار: إيناس العيسوى

الفائز  »الُمهان«  المسرحى  النص  عن  -حدثنا 
المسرحى؟ التأليف  مسابقة  فى  األولى  بالجائزة 

العربية،  القومية  فكرة  وانهيار  العرىب  املواطن  يدور حول  النص 

حبيبته  ترك  الذى  النص  بطل  خالل  من   ، مبارش  غري  بشكل 

مصاب  بوجه  وعاد  العربية،  الدول  من  املال  لجمع  وذهب 

أن  وددت   . خطيبته  عليه  تتعرف  مل  عودته  وعند   ، بحروق 

أوضح من خالل هذا النص أننا قد ُحرقنا ىف كل مكان، ىف العراق 

واليمن وليبيا، تقريًبا ىف كل مكان ُحرقنا، والفكرة األساسية للنص 

هى انهيار فكرة القومية العربية.

المسابقة؟  لهذه  للتقدم  ُتخطط  كنت  -هل 
قبل؟ من  فيها  ُتقدم  لم  ولماذا 

ال مل أُخطط لذلك، ومل أكن أهتم باملشاركة ىف هذه املسابقة 

نظرًا ألن قيمة جوائزها املالية كانت صغرية جًدا وأنا حصلت 

عىل جوائز كبرية قبل ذلك، وهذا ما كان مينعني من التقديم 

مهم  عامل  لها  للجوائز  املالية  القيمة  وبالطبع   املسابقة،  ىف 

سبيل  فعىل  فيها،  للتقديم  الُكّتاب  من  الكبار  تشجيع  عىل 

ما  جنيه،   5000 املالية  قيمتها  مسابقة  طرح  تم  إذا  املثال 

السبب الذى يجعل كبار الُكّتاب ُيقدمون فيها؟!.

تلك  فى  مشاركاتك  أولى  هى  هذه  -هل 
فيها؟ للمشاركة  تقدمت  ولماذا  المسابقة؟ 

نعم هذه هى أول مرة ُأشارك ىف جائزة إدارة املرسح، والجوائز 

الرغم من أن عروض  الجدد، فعىل  الُكّتاب  مهمة جًدا الكتشاف 

الثقافة الجاهريية هى من قدمتنى للمجال املرسحى، ولكن سنة 

1991 حصلت عىل جائزة الشباب ىف املجلس األعىل للثقافة عن 

ُكّتاب  لإلدارات  ُتقدم  أن  وظيفتها  الجوائز  ألن  »األرجوز«،  نص 

هذه  تستمر  أن  جًدا  ومهم  جًدا،  مهمة  وظيفة  وهذه  جدد، 

الجائزة وُتقدم كل عام، ومن الرضوريات أن تزيد قيمتها املالية.

الثقافة قصور  هيئة  بمسابقة  فوزه  بمناسبة 
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هذه وظيفة الُنقاد ، أن يجلسون مع الُكّتاب الُجدد ويجعلوهم 

ىف  أنفسهم  من  التطوير  عىل  ويشجعوهم  الدراما،  ما  يفهمون 

الكتابة.

المسرحية،  الكتابة  مشاكل  ضمن  من  -هل 
الجيدة  بالنصوص  المخرجني  اهتمام  عدم 
الوقت؟ أغلب  فى  عالمية  نصوصا  وتقديمهم 

النصوص  عن  يبحثون  مخرجني  ُهناك  الجامهريية  الثقافة  ىف 

الجيدة ، أما ىف البيت الفنى للمرسح فتلك الفكرة غري موجودة 

العاملية،  ال  النصوص  لتقديم  يتجهون  العظمى   فالغالبية  متاًما، 

يتعبون أنفسهم يف البحث عن نصوص جديدة جيدة ، ألنهم ال 

ُيقدمون نصوًصا أجنبية  يرغبون يف أن يتحدثوا عن واقعنا، فهم 

تتعامل مع واقع بلد أخرى وظروف أخرى، كأننا امام رقابة داخل 

البيت الفنى نفسه قبل أن يذهب النص للرقابة للموافقة عليه. 

رفضها  يتم  نصوىص  طويلة  سنوات  مدار  عىل  لألسف،  و  لذلك 

وذلك  الرقابة،  عليها  تطلع  أن  قبل  للمرسح  الفنى  البيت  من 

ُيناقشون  ال  هم  ولألسف  املرصى،  الواقع  عن  أتحدث  ألنني 

بني  ؤ  بالتواطؤ   – نظرى  - من وجهة  االجتامعية، وهذا  مشاكلنا 

املخرجني ومديري املسارح.

السنوات  فى  إليه  المسرح  جمهور  عاد  -هل 
األخرية؟

نقدم  مل  ألننا   ، ذلك  ىف  يد  لنا  و  املرسح،  لجمهور  طرد  حدث 

اإلبداع للجمهور ، وهي  مشكلة كبرية .

على  اآلن  المطروحة  المؤلف  مشكالت  أبرز  -ما 
الساحة؟ 

تأخذ  الجامهري  يجعل  وهذا  الجامهري،  مشاكل  عن  الُبعد   -

موقفا مام نقدمه، كام ال يوجد اهتامم باملؤلف وإعطاؤه أجر 

عاًما،  أننا نسري عىل الئحة من عرشين  مناسب، فغري معقول 

أن  حني  ىف  أجرى!،  يعادل  النص  به  أطبع  الذي  الطباعة  مثن 

أي مؤلف مبتدئ يف أول مسلسل له يحصل عىل مليون جنيه 

أو عىل األقل 200 ألف جنيه. لألسف ال يوجد اهتامم بالئحة 

األجور الخاصة بُكّتاب ومؤلفي املرسح، لذلك فهم يف األغلب 

يجدون الدراما والسينام أفضل لهم، عىل الرغم من أن املرسح 

تقديم  خالل  من  يتم  الُكّتاب  تدريب  إن  الفنون.  أبو  هو 

األساس  العروض من  إنتاج هذه  عند عدم  ولكن   ، عروضهم 

يتعلموا ولن  يحصلوا عىل  فلن  األجنبية،  النصوص  تقديم  أو 

وهي  األخرية  الفرتة  ىف  أاُلحظها  أخرى  مشكلة  وُهناك  خربة، 

فمن  إنتاجهم،  عىل  يؤثر  وهذا  يقرؤون،  ا  الُكّتاب  معظم  أن 

يريد أن يحتفظ بلغة راقية يجب أن يقرأ باستمرار. ومع كل 

لديها  الجامهريية  الثقافة  أن  وهو  ايجايب   يشء  فُهناك  ذلك 

يقدمون  خاللهم  ومن  الجمهورية،  مستوى  عىل  فرقة   180

مؤلفني ُجدد، وهذا دور جيد جًدا، و لألسف ال تقوم به بقية 

مؤسسات املرسح.

أزمة  بعد  المسرحيون  يحتاجه  الذى  ما   -
كورونا؟

غري  فكرة  الثقافة  لوزارة  تابعة  يوتيوب  عىل  قناة    ، لألسف 

عىل  يشاهد  أن  تكلفة  ميلك  أحد  ُهناك  ليس  ألن  مكتملة، 

اإلنرتنت عرضا قد يصل إىل ساعتني ، وكان من املفرتض أن تنيشء 

الثقافة قناة تليفزيونية خاصة، كان ذلك سيحدث فرًقا ىف  وزارة 

األزمة الحالية، ونقدم عروًضا بدون جمهور ويتم نقلها عىل هذه 

القناة ، وأنا اقرتحت منذ فرتة طويلة أن يكون لدينا قناة فضائية 

قمت  و  مرسحية،  عروًضا  عليها  تعرض  الثقافة  بوزارة  خاصة 

بالفعل بعمل استبيان وكان رأى الناس أن األفضل أن تكون قناة 

تليفزيونية، وىف ظل املسلسالت التى أراها دون املستوى، كانت 

القنوات ألنه يشاهد عروًضا  املشاهد  عن جميع  القناة ستغنى 

مرسحية ممتعة.

الدراما  فى  المسرحني  من  العديد  تمزي  بعد   -
أدوارهم؟ وفى  فيها  رأيك  ما  الرمضانية، 

وبها  جًدا،  وضعيفة  سيئة  كانت  العام  هذا  الدراما  لألسف 

أحوالنا  عن  نبتعد  أننا  سابًقا،  ذكرتها  التي  املشكلة  نفس 

وقضايا مرص االجتامعية، بدليل أن أغلب املسلسالت تدور ىف 

هى  حياتنا؟!،  هى  هذه  فهل  ضخمة،  ورشكات  وفيلل  قصور 

حياة %10 فقط من حياة املرصيني. مسلسالت الُكّتاب الكبار 

أمثال أسامة أنور عكاشة ومحمد جالل عبد القوى أو محفوظ 

حقيقي،  بشكل  الناس  مشكالت  تناقش  كانت  الرحمن،  عبد 

ملشاهدة  التلفاز  حول  تلتف  األرسة  يجعل  كان  ما  وهذا 

الذين  املرسحيون  معها.  وتتفاعل  كاملة  املسلسل  حلقات 

أن  يجب  كان  نظرى  وجهة  من  رمضان  دراما  خالل  متيزوا 

يشتكون  املمثلني  نقابة  فأعضاء  ذلك،  من  أكرب  أدوارا  يأخذوا 

يدرى  أحد  ال  آخرين  هناك  بينام  يعملون،  ال  أنهم  من 

الفنون  معهد  خريجي  وليسوا  شيًئا  التمثيلية  قدراتهم  عن 

بطوالت  عىل  يحصلون  ونجدهم  موهوبني  وليسوا  املرسحية 

العكس هو ما يحدث،  التليفزيونية، واملفرتض أن  املسلسالت 

أكرب، ألنه أكرث  أدوار  أن من قدم مرسحا هو من يحصل عىل 

خربة، ولكن هذا ال يحدث لألسف.

بهم؟ تأثرت  الذين  الُكّتاب  من   -
كل الُكّتاب العرب الذين يعدون من الرواد مثل ألفريد فرج 

وميخائيل  دياب  ومحمود  رسور  ونجيب  ونوس  الله  وسعد 

اليسار  ُكّتاب  الغرب فمن رأيي أن  ُكّتاب  أما  رومان وآخرين، 

الرشقية،  ومنهم  الكتلة  ُكّتاب املرسح ىف  أمريكا أهم من  يف 

ُيعانون من  تينيىس وليامز وآرثر ميلر، والسبب ىف ذلك أنهم 

نار الرأساملية، لذا فمعالجتهم للمشكلة الطبقية أوضح وأكرث 

تأثريًا. 
التطرف األول ضد  الدفاع  الجماهريية هى خط  الثقافة 

النص؟  هذا  تكتب  جعلك  الذى  الدافع  -ما 
كتبته؟ ومىت 

جعلنى  الذى  الدافع  هى  العربية،  الدول  بني  الدائرة  الحروب 

عن  كناية  البطل  وجه  تشويه  أو  حرق  وفكرة  النص،  هذا  أكتب 

فكرة انهيار القومية العربية. وكتبت هذا النص منذ أربع سنوات، 

وكان من املفرتض أن يقدم ىف املرسح الحديث، ولكن التعامل مل 

يكن عىل املستوى املطلوب، لذلك قمت بوقف اإلنتاج.

النص؟  لهذا  النقاد  رؤية  كانت  -كيف 
ونقدوه  جًدا  النص  ميدحون  كانوا  الجائزة  قبل  النقاد  من  كثري 

ومنهم  املسابقة  هذه  ىف  للتقديم  شجعوىن  من  وهم  بّناًء،  نقًدا 

الناقد أحمد خميس والناقد أحمد هاشم.

النصوص  فى  أزمة  لدينا  أن  ترى  -هل 
للمسرح؟ يكتبون  من  عدد  فى  أم  المسرحية؟ 
الحوارات حول  كانت  الثامنينيات  وأوائل  السبعينيات  مرحلة  ىف 

املرسح دامئا تدور حول أزمة النص املرسحى، وهذا دفع أشخاص 

والنتيجة  له،  يكتبوا  أن  للمرسح   كتبوا  قد  يكونوا  مل  كثريون 

املرسح  ولكن  للمرسح،  جًدا  كثريين  ُكّتابا  هناك  أن  الحالية 

طريقه صعب غري القصة والرواية، ففكرة نقل الدراما عىل سبيل 

املوضوع ىف شكل جيد مشكلة كبرية،  فيها  ُيقدم  املثال ىف ساعة 

ألن املرسح صعب وليس سهاًل، ويحتاج إىل خربة طويلة، الكاتب 

يستمر فيه سنوات طويلة حتى يبدأ ىف النضوج.

ولكن  يكتبون،  األشخاص  من  كثري  هناك  أن  هو  الحايل  الوضع 

نصوًصا  يقدمون  ال  فهم  املطلوب،  املستوى  عىل  ليست  الكتابة 

ىف  القراءة  لجان  ىف  عضو  ألننى  بنفىس  ذلك  ُأتابع  وأنا  جيدة، 

أكرث من مكان، وهذا يجعلنى أطلع عىل معظم كتابات الُشّبان، 

والكتابات معظمها ضعيفة جًدا.

الكتابة  أزمة  ُنعالج  كيف  نظرك  وجهة  -من 
الُمقدمة؟ النصوص  وضعف  المسرحية 

يجب عىل الجهات املعنية بذلك أن تتبنى املؤلف وتطوره، وأيًضا 

الجدد  الكتاب  اكتشاف وتقديم  الجوائز  وظيفة 
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»ماجيك«:الجائزة  سعيد  حسام   
أكرب ومسئولية  جديد  دافع 

التجارة  كلية  فريق  غمرت  كبرية  فرحة 
حصول  بعد   شمس  عني  جامعة 
جائزتني  على  ماجيك  حسام  المخرج 
بمهرجان  »المأوى«  عرضه  عن 
إخراج  أفضل  وهما   »8 إبداع   «
عدة  إلى  باإلضافة  عرض،  وأفضل 
أخرى جوائز 

طالب   « »ماجيك  سعيد  حسام   
جامعة  التجارة  بكلية  الرابعة  بالفرقة 
كممثل  بدايته  كانت   ، شمس  عني 
سنوات  خمسة  منذ  الكلية  بفريق 
عرض   ١5 من  يقرب  ما  وقدم 
عروض   ١٠ بينهم  من  مسرحي 
من  العديد  ونال  الجامعة،  داخل 
. الجوائز 

»المأوى«  عرض  فوز  وبمناسبة 
إبداع  مهرجان  من  جوائز  بعدة 
 « الثامنة  دورته  في  المسرحي 
للربامج  المركزية  اإلدارة  تنظمه   الذي 
الشباب  بوزارة  والتطوعية  الثقافية 
 . الحوار  هذا  معه  كان  والرياضة 
حوار: رنا رأفت

موهبتي وأضاف إىل الكثري. 

اإلخراجية  تجاربك  أولى  في  تخشى  ألم   -
؟ الصعبة  النصوص  من  يعد  نص  تقديم 

ومنها  هامة  وأفكار  قضايا  عدة  يناقش  فالنص  بالفعل 

املهشمة،  والطبقات  الغنية  الطبقات  بني  والفوارق  االشرتاكية 

وأن  سبق  الجامعية،  الفرق  من  العديد  قدمته  النص  أن  كام 

الذي  الله  عبد  محمد  للمخرج  »البؤساء«  عرض  ىف  كممثل 

شارك أيضا ىف مسابقة إبداع، ومشاركتي هذا العام تعد إضافة 

بفريق  إلتحاقى  بداية  ىف  هديف  يكن  مل  فاإلخراج  ىل  هامة 

اإلخراج  تجربة  خضت  عندما  ولكنني  التجارة  بكلية  املرسح 

ألخوض  ىل  محفزا  كان  ما  وهو  وجيدا  كبريا  مردودا  وجدت 

أصقل  فاإلخراج  التمثيل،  بجانب  أخرى  إخراجية  تجارب 

؟  العرض  عناصر  لنا  قدم  أوال   -
حسن  موسيقي   إعداد   ، مهنا  أسامة  استعراضات  العرض   -

ديكور   كامل،  هاجر  مالبس    ، أرشف  نادين  مكياچ   ، خالد 

زياد  لغوي  تصحيح  الفرن،  إبراهيم  إضاءة   صالح،   محمود 

 ، خالد  وحسن   ، الله  عبد  محمد  اإلخراج  يف  ساعد  هاين، 

مخرجان منفذان محمد عبد الرازق ، أسامة مهنا ، دراماتورج  

محمود جامل حديني عن الحضيض ملكسيم جوريك. 

التجربة  أنها  خاصة   ، الجائزة  لك  تمثل  ماذا   -
؟  لك  األولى  اإلخراجية 

حصلت بالعرض عىل املركز الثاين ىف جامعة عني شمس ، و كان 

هذا األمر مبثابة دفعة قوية ىل. ورأيت أن العرض يستحق أن 

يشاهد بشكل أكرب خارج نطاق الجامعة وقد سبق وأن شاركت 

»8 »إبداع  في  بجائزتني  فوزه  بمناسبة 
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جذبني للنص. 

؟ إبداع   مهرجان  فى  رأيك  ما   -
عىل  املسابقة  هذه  أهمية  أدركت  »املأوى«  بعرض  مبشاركتي 

قصرية  أفالم  ،غناء،  »شعر  الفنية   املجاالت  جميع  مستوى 

الفائزة إىل  العروض  املهرجان يرشح  أن  ،مرسح وغريها » كام 

املهرجان القومي وهو أمر جيد وهام بالنسبة ملخرجني الفرق، 

املركز  عىل  وحصلت  القصرية  األفالم  مبهرجان  شاركت  اىن  كام 

الثاين وهو ما أسعدين كثريا 

وأبرز  أهم  من  شمس  عني  جامعة  تعد   -
كان  فهل    .. المسرح  تقدم  الىت  الجامعات 
صقل  فى  أثر  الكلية  بفريق  لمشاركتك 

موهبتك؟ 
بفريق  إلتحاقى  قبل  مرسحية  أعامل  ىف  املشاركة  ىل  يسبق  مل 

الكلية، حيث اكتسبت العديد من املهارات والخربات ىف عنارص 

العرض املرسحى، واود أن أشري إىل أن فرق الجامعات املختلفة 

تضم عددا كبريا من املواهب الفنية، كام أن املرسح ميثل حالة 

خاصة ومتفردة بالنسبة يل وهو متعة اليضاهيها ىشء.

ينقص  الذى  ما  نظرك  وجهة  من   -
؟ الطالبية  المهرجانات 

املهرجانات  أهم  من  تعد  شمس  عني  جامعة  مهرجانات 

وكذلك  املواهب  من  العديد  بتقديم  تتميز  فهي  الجامعية 

ورغم   ، وحلوان  القاهرة  جامعة  األخرى،  الجامعات  ىف  الحال 

هناك  ان  إال  شمس  عني  بجامعة  الطالبية  املهرجانات  متيز 

زيادة  يجب  أوال  لها:   اإلشارة  يجب  هامة  نقاط  أربعة 

بشكل  العروض  تخرج  حتى  الكليات  جميع  ىف  امليزانيات 

يتطلب  بدوره  الذي  الخامات  أسعار  ارتفاع  وتواجه  مكتمل 

ارتفاع ميزانيات العروض،  النقطة الثانية هى ترقيب النصوص 

إذ اننا نحتاج لوجود نسخة مرقبة يوم العرض وإذا مل تتوافر ال 

العديد  مع  املشكلة  تلك  حدثت  وقد  العرض  تقديم  نستطيع 

من الكليات ولكن بتدخل املسولني  استطاعت الكليات تقديم 

الثالثة هي رضورة أن تتاح الفرصة للعروض  عروضها، النقطة 

دولية   ملتقيات  ىف  تشارك  أن  متقدمة  مراكز  عىل  الحاصلة 

ملخرجي  قوية  دفعة  يعطى  ما  وهو  الجامعات  مستوى  عىل 

الجامعة عىل حد سواء، كام ميكنهم من تقديم عروضهم أكرث 

من ليلة عرض، والنقطة الهامة أيضا هو تخصيص جوائز مادية 

ومبجهودهم  بنجاحهم  ويشعرهم  يحفزهم  ما  وهو  للفائزين 

املقدر ، خاصة من يقدمون عرضهم املرسحى للمرة األوىل   

أن  المفرتض  من  اليت  المهارات  أهم  ما   -
إقباله  قبل  بدايته  في  المخرج  يكتسبها 

؟ مسرحي  عرض  تقديم  على 
فمنذ  شديدة،  بعجالة  اإلخراج  فكرة  يأخد  ال  أن  الهام  من 

ثالثة سنوات كان الجميع يشجعني عىل خوض تجربة اإلخراج 

ولكنى مل أقبل عىل اإلخراج حتى شعرت أىن لدي فكرة ورؤية 

القراءات  من  العديد  وبعد  التمثيل  يف  واكتسبت خربة  خاصة 

واملشاهدات للعديد من العروض باإلضافة  إىل قراءىت العديد 

من املدارس اإلخراجية. 

لتقديم  الجامعة  مخرجي  أغلب  يميل  لماذا   -
؟ عالمية  نصوص 

كبري  ولها مردود بشكل  املحلية متداولة  النصوص  ليست كل   

قدم  هاملت  نص  املثال  سبيل  فعىل  العاملية،  النصوص  مثل 

انتشار  التى حققت  العاملية  النصوص  املرات وغريه من  مئات 

واسع ىف مسارح العامل، ولكن عرض »املأوى« هو إعداد املؤلف 

متميزا  إعدادا  قدم   الذي  الحدينى  جامل  محمود  املرسحى 

املرصي  لللمؤلف  دور   هناك  وهنا  واإلضافة  بالحذف  وقام 

ولوال وجوده ملا خرج العرض بهذا الشكل. 

كيف  واألنشطة  الفعاليات  توقف  مع   -
؟ الحظر  فرتات  تقضى 

من  العديد  مشاهدة   « املشاهدة  »بثقافة  يسمى  ما  أتبع 

العروض املرسحية واألفالم باإلضافة إىل القراءة املستمرة وهذا 

أقوم به بشكل يومي 

والورش  المهرجانات  إقامة  في  رأيك  ما   -
؟ الحظر  فرتات  خالل  الين«  »أون 

حتى  ومناسبة  جيدة  فكرة  الين«  »أون  مهرجانات  إقامة  أن 

املرسحى  النشاط  مامرسة  الهام  فمن  األنشطة،   تتوقف  ال 

وقد  املشاركني،  سالمة  عىل  للحفاظ  وقائية  أساليب  إتباع  مع 

لها  اإلشارة  يجب  التي  النقطة  ولكن  املهرجانات  أحد  تابعت 

الكامريا،  أمام  مرسحية  منولوجات  يقدمون  املشاركني  أن  هو 

والتمثيل أمام الكامريا يختلف عن التمثيل عىل خشبة املرسح 

، فالتمثيل املرسحى تفاعل حى مع الجامهري وهو ما يتطلب 

طريقة أداء تختلف عن األداء التمثييل أمام الكامريا 

لها  بالتحضري  تقوم   كنت  الىت  العروض  ما   -
؟ التوقف  قبل 

كنت أعكف عىل دراسة وتحضري عرض »اللعبة« وكنت أسعى 

للمشاركة به ىف عدد من املهرجانات وعىل عدة مسارح .

إخراج   «  30 »سينما  عرض  فى  شاركت   -
الخربات  ما  كممثل  الحديىن  جمال  محمود 

؟ العرض  بهذا  بمشاركتك  اكتسبتها  الىت 
واختالف  متيز  إىل  باإلضافة  ومختلفة  جديدة  فكرة  به  العرض 

هي  مختلفة  زمنية  حقبة  يف  املتفرج  يدخل  و  السينوغرافيا 

دمت   وقد  واإلبهار،  التشويق  اعتمد عىل عنرص  و   1930 عام 

من  القادم  املخرج  مساعد  وهو  كوميدية  شخصية  بالعرض 

مبا  يعرتف  ال  وهو  بالقرية  وجوده  عىل  يعرتض  الذى  فرنسا 

يقوم به املخرج وقد سعدت كثريا مبشاركتي ىف العرض و كان 

محفزا ىل.
األفالم والمسرحيات  القراءة ومشاهدة  الحظر في  أقضى فرتات 

عىل  وحصل  شمس  عني  جامعة  الهندسة  كلية  فريق  قدمه 

الكليات ىف جامعة  قدمته عدد من  ، كام  الجوائز  العديد من 

القاهرة وهو ما مثل صعوبة كبرية يل ىف تقديم فكرة جديدة 

الديكور  بتوظيف  قمت  كام  تقدميه،   تم  عام  مغايرة  ورؤية 

بأبعاد مختلفة حتى أستطيع توضيح رؤيتي وفكرة العرض. 

أبعادا  تحمل  كثرية   شخصيات  يضم  العرض 
ممثلني  اختيار  لك  تسىن  ..كيف  وعمقا 

؟ الشخصيات  مع  يتناسبون 
توزيع  فكرة  واجهتني  التى  الصعوبات  إحدى  كانت  بالفعل 

لجميع  الدقيق  االختيار  عىل  حرصت  وقد   ، الشخصيات 

وهام  الرئيسية  الشخصيات  التحديد  وجه  وعىل  الشخصيات، 

ىف  املأوى  من  تخرج  التى  فناتاشا  وناتاشا«   – ساتني   – لوقا   «

نهاية العرض متثل للوقا وساتني األمل فهل سيكون حقيقيا أم 

زائفا،  ويظل الرصاع قامئا بينهام.  

عند  عليها  ركزت  اليت  والقضايا  الجوانب  ما   -
للعرض؟ تقديمك 

او قضية  فكرة  تحمل   قدم جوريك 17 شخصية وكل شخصية 

هامة،  عىل سبيل املثال شخصية املمثل تشري اىل  فكرة الفن 

وهكذا،   الضمري  صاحب  العامل  فتمثل  »كليش«  شخصية  أما 

ومنها  الشخصيات  يف  الجوانب  بعض  بتعميق  قمت  كام 

النص األصيل مل يسلط عليها الضوء  شخصية »ناتاشا« فهى ىف 

بأفكار »لوقا« أم  العرض مثلت األمل فهل ستؤمن  ، ولكن ىف 

ستؤمن بأفكار »ساتني« الذى ميثل الواقع الحقيقي وقد كانت 

تحيا معه منذ صغرها. 

جوركي  مكسيم  كتابات  يمزي  الذي  ما  من   -
؟ 

مكسيم  عن  كثريا  قرأت  »املأوى«  تجربة  أخوض  أن  قبل 

فالحالة   ، الشديدة  بالواقعية  تتميز  التي  وتجربته   جوريك 

»الحضيض  العرض حالة حقيقية عاشها، نص  التي جسدت ىف 

منشأ  وهو  الفولجا  أنهار  منطقة  يف  حدثت  واقعية  أحداثه   «

جوريك الذى انتقل منه إىل عدة أماكن أخرى  وواقعيته أكرث ما 

النجاح أسباب  للشخصيات من  المناسبني  الممثلني  اختيار  الدقة في 
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تقديم  وحاولوا  املشكلة   امام  االيدى  مكتوىف  البعض  يقف  مل 

االسمر  املرسحى  الكاتب  هؤالء  العملية.من  الحلول  بعض 

فكرة  عن  النقاب  كشف  الذى  جريفيث”  “تريفون  الشاب 

مبتكرة للغاية حققت نجاحا كبريا ىف اسابيع قليلة بعد ان بدات 

ىف مارس.  

الفكرة هى “مرسح ىف املنزل” ويتم تطبيقها بالتعاون بني عدد 

نصوص  عىل  الفكرة  وتعتمد  الربحية.  غري  املرسحية  الفرق  من 

ساعة  نصف  اىل  دقائق   10 بني  مدتها  ترتاوح  قصرية  مرسحية 

تقوم الفرق ببثها عىل مواقع الفرق عىل االنرتنت بعد مراجعتها 

التعبريية.  املوسيقى  ببعض  ومصحوبة  ممثلة  بعضها  عرض  مع 

اذا  بيوتها  ىف  ومتثيلها  املرسحيات  هذه  تنزيل  لالرس  وميكن 

ارادت.  

مزايا
محبى  رغبات  اشباع  اىل  يهدف  الحل  ان هذا  ويقول جريفيث 

املرسح  من  الجمهور  وتقريب  الحرج  الوقت  هذا  ىف  املرسح 

النصوص  الفرق مبراجعة  وتقريب املرسح من الجامهري. وتقوم 

عىل  الواحد  النص  ملؤلف  دوالر   500 وتدفع  بدقة  املرسحية 

وتقوم  يريد.  ملن  مجانا  مواقعها  عىل  تبثها  ثم  املكافأة  سبيل 

عن  او  مبارش  بشكل  متثيلها  واعادة  بتحميلها  الراغبة  االرسة 

طريق الفيديو مع االقارب واالصدقاء. وميكن ان تكون املرسحية 

من مرسحيات املمثل الواحد او اثنني او ثالثة واليجب ان تزيد 

واحيانا  لالطفال  املرسحيات  بعض  تكون  واحيانا  ذلك.  عن 

للكبار.

انه يوجد  الفكرة حققت نجاحا كبريا حتى  ويقول جريفيث ان 

االن اكرث من مائة نص مرسحى متاحة عىل االنرتنت ملن يريد.   

وسوف تنرش قريبا احصائيات عن معدالت تحميل كل مرسحية 

ىف  متثيلها  اثناء  املرسحيات  لبعض  صور  نرش  يتم  وسوف   .

البيوت اذا امكن ذلك.

وتعلق عىل التجربة” ستيفاىن ايبارا “املدير الفنى الحدى الفرق 

الرئيسية  الشخصيات  واحدى  سنرت  بلتيمور  وهى  الربحية  غري 

تجربة  انها   ) سنة   50( ايبارا  تقول  االمريىك.  املرسح  عامل  ىف 

ايضا  بل  املقاييس ليس فقط النها تجربة مبتكرة   بكل  ناجحة 

ىف  كثريون  وهم  املرسح  عشاق  عند  رئيسية  حاجة  تشبع  النها 

العنرص  تحقق  نفسه  الوقت  والعامل. وهى ىف  املتحدة  الواليات 

املبارش  التواصل  وهى  له  الرئيسية  وامليزة  املرسح  ىف  الرئيىس 

لتحويل  رائعة  فرصة  رايها  ىف  وهى  واملمثلني.  الجمهور  بني 

املشاهدين اىل ممثلني فيشعر الواحد منهم مبتعة التمثيل بدون 

الضغوط التى يتعرض لها املمثل العادى. وهى ىف الوقت نفسه 

فرصة كبرية تتاح للكاتب املرسحى من اجل االبداع. وتساهم ىف 

تعريف القراء بالناشئني منهم ورمبا يكون لهم مستقبل كبري ىف 

عامل املرسح.

االنوار اضيئوا 
التجربة  بدء  منذ  اقباال  وجدت  التى  االعامل  اكرث  ومن 

الشاب  املرسحى  واملمثل  للكاتب   “ االنوار  اضيئوا  مرسحية” 

اطار فكاهى  تدور املرسحية ىف  يوتا.  ابن والية  ليفاس”  “تيتو 

بالنمل  يعجب  التاسعة  من عمره  خياىل حول طفل صغري ىف 

اىل  تحول  وقد  بنفسه  يفاجأ  ثم  مكربة  بنظارة  ويراقبه  النارى 

واحدة من النمل النارى ويسعى للتعايش معها. ويقول ليفاس 

لالطفال  ملرسحية  ومبسطة  مخترصة  معالجة  عن  عبارة  انها 

املزرعة  ىف  حياته  من  واستوحاها  واخرجها  كتبها  ان  له  سبق 

التى ميتلكها والحرشات التى تحفل بها تربة والية يوتا املعروفة 

باسم والية خاليا العسل. وكانت املرسحية االصلية تضم سبعة 

انواع من الحرشات اخترصها اىل ثالثة ىف املعالجة املخترصة .

والية  ابنة   دون”  “داىل  الشابة   املرسحية  الكاتبة  وهناك 

اجتاح  وباء  عن  مرسحية  كتبت  التى  الحنوبية   نيومكسيكو 

الجنوب االمريىك بالفعل ىف 1918 بعنوان “ ابتسم ىف مكانك”. 

الراحل  االكرب  جدها  تجربة  عن  ماوصلها  عىل  فيها  واعتمدت 

الذى عارص الوباء.  

الناجحة  التجربة  استمرار هذه  امكاين  التساؤالت حول  وتدور 

يعلم  احد  ال  انه  دون  داىل  وتقول  كورونا.  بعد  ما  مرحلة  ىف 

واملهم ان تنتهى املشكلة ثم نرتك االمور بشكل طبيعى ولرنى 

ماسوف يكون وقتها.

فاسد  القياس  ليدجر:  باتريوت  معلقة 
بديل بال  اساس  والعفة 

 ويقودنا ذلك اىل تساؤل اخر...هل ميكن ان يكون املرسح اداة 

توعية مناسبة ضد فريوس كورونا؟ ومبعنى اخر هل ميكن انتاج 

عمل مرسحى يعالج موضوع وباء الكورونا واثاره عىل املجتمع 

وغري ذلك من القضايا املتعلقة به.

هشام عبد الرءوف 

وكورونا والمسرح  أمريكا 

البيت ...عدة عصافري وحجر واحد  مسرح فى 

الحياة  يستطيعون  ال  الذين  عشاقه  للمسرح 
الذى  الهواء  بمثابة  ويعتربونه  بدونه 
الواليات  فى   – العشاق  وهؤالء  يتنفسونه. 
هذه  كثريا  يعانون    - االقل  على  المتحدة 
وباء  يفرضها  الىت  العزل  اجراءات  بسبب  االيام 
الحياة  على  الكئيبة  بظالله  يلقى  الذى  كورونا 
الحياة  وعلى  عام  بشكل  المتحدة  الواليات  فى 
خاص.   بشكل  الثقافية 

مشهد من مرسحية القلب الطبيعى

تريفون جريفيث - مرسح ىف املنزل

ديىل دون
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ثار هذا السؤال ىف الواليات املتحدة منذ ان بدات تكتوى بنريان 

فريوس كورونا املستجد الذى اصاب حتى االن نحو مليونني من 

ابنائها واودى بحياة اكرث من مائة الف منهم.

 وبدأ السؤال يثور بقوة اكرث بعد وفاة الكاتب املرسحى وكاتب 

وبدأ  عاما.   84 عن  ايام  منذ  كرامر”  “الرى  واملمثل  السيناريو 

قضية  يعالج  مرسحى  عمل  انتاج  امكانية  عن  يتحدث  البعض 

عاما  قبل 35  كرامر  مثلام فعل  كورونا ويتحدث عن مخاطرها 

االيدز  مرض  عن  الطبيعى”  “القلب  مرسحية  كتب  عندما 

ذروة  ىف  ذلك  وكان   .1985 عام  برودواى  مسارح  عىل  عرضت 

انتشار املرض بني عامى 1981و1989 قبل ان يتمكن الطب من 

ان تعالجه.  انتشار املرض فقط دون  الوصول اىل عقاقري توقف 

النهاية  ىف  الفريوس   حامل  مقاومة  انهيار  من  ذلك  والمينع 

من  جانبية  باثار  يصاب  او  بوفاته  والتعجيل  االعراض  وظهور 

االدوية نفسها فتعجل به اىل العامل االخر قبل املرض نفسه. وقد 

اعيد عرض املرسحية عدة مرات.

ان  االمريكية  انكوايرر  فالدلفيا  لجريدة  املرسحى  الناقد  يقول 

املرسحية حققت نجاحا كبريا ىف لفت االنظار اىل خطورة املرض 

كان  بل  فقط  امريكية  يكن مشكلة  مل  انه  البرشية حيث  عىل 

االيدز  لبحوث  التربعات  تدفق  ىف  فتسبب  عاملى.  وباء  مبثابة 

من املؤسسات واالفراد.

ووجد النداء الذى وجهه ناقد الفالدلفيا انكوايرر صدى واسعا 

املرسح  مؤلفى  دعا  من  ومنهم  عديدة  واوساط  صحف  ىف 

املحرتفني اىل تاليف مرسحيات حول هذا املوضوع سواء بشكل 

فردى او التعاون معا الخراج مثل هذا العمل اىل الحياة.

قدوة ليس 
لكن هذا الرأى مل يعجب سوزان ويل معلقة صحيفة باتريوت 

ليدجر التى تصدر ىف مدينة جاكسون عاصمة والية مسيسيبى 

افقر والية امريكية.

انتاج عمل مرسحى  املبدا  انها ال تعارض من حيث  تقول ويل 

الواليات  يهدد  الذى  الوباء  هذا  لخطورة  اعامل  عدة  حتى  او 

املتحدة بعواقب وخيمة طويلة االجل حتى بعد انحسار املرض.

الطبيعى”  “القلب  مرسحية  القدوة  تكون  ان  ترفض  لكنها 

شاذا  كان  نفسه  كرامر  ان  وهو  للغاية  بسيط  لسبب  لكرامر 

 – كرامر  وكان  شبابه  مطلع  منذ  الشاذة  بعالقاته  ومعروفا 

ادىن  دون  يفعل  مبا  يجاهر   - متطرف  صهيوىن  يهودى  وهو 

لالسف  ساعد  مام  الشواذ  معظم  مع  الحال  هو  كام  خجل 

رغم  خطري  بشكل  االمريىك  املجتمع  ىف  الشذوذ  انتشار  عىل 

االخري من  اليوم  يتوقف عن شذوذه حتى  وضوح مضاره. ومل 

انه تزوج من صديق له عام 2013 عندما كان ىف  حياته حتى 

السابعة والسبعني من عمره بعد عالقة دامت عرشات السنني 

او  املرض  من  مات  و  للفريوس  حامال  يكون  ان  تستبعد  ومل   .

من االثار الجانبية لالدوية التى تحد من انتشاره مبا تسببه من 

اثار جانبية. وكان نشطا ىف  اوساط جامعات الشواذ  ومدافعا 

ضخم  كتاب  الطبيعية”!!!.وله  “الحياة  ىف  حقهم  وعن  عنهم 

واظهار  املتحدة  الواليات  ىف  الشواذ  لحركة  يؤرخ  جزئني  من 

افالم ومرسحيات واعامل  املجتمع!!!. وله  “البناء “ ىف  دورهم 

وفيلم    faggots الشواذ  فيلم  مثل  عنهم  تدافع  تليفزيونية 

sessies  scrapbook اضطهاد الشواذ

انها شاهدت املرسحية فوجدتها دفاعا سافرا عن  قائلة  ومتىض 

يضمن  ان  ىف  فشل  ظامل  ملجتمع  انهم “ضحايا  واعتبار  الشواذ 

النقاذهم  التكاتف  من  “والبد  الطبيعية  الحياة  ىف  لهم حقهم 

...وياله من منطق فاسد. كانت تتوقع مثال ان تكون املرسحية 

يخالف  الذى  الشذوذ  عن  واالبتعاد  للفضيلة  دعوة  مبثابة 

ىف  النغمة  هذه  وكرر  املجتمعات.  ويهدم  االنسانية  الفطرة 

مرسحيات اخرى مثل “جيش املحبني”.

تعترب  بوسطن  ىف  عرضت  اخرى  مرسحية  اعجبتها  بينام  هذا 

االيدز نتيجة طبيعية للشذوذ والبد من انهائه خاصة انه ميكن 

من   % 4 ان  االخصائيات  تقدر  ابرياء حيث  يصيب  ان  احيانا 

مدمنى  او  الشواذ  من  ليسوا  مرضاه  او  االيدز  فريوس  حامىل 

عىل  اصابتهم  اسباب  والتعرف  الحقن  طريق  عن  املخدرات 

وجه الدقة.  

ما  لها  وكان  املرسحية  لوقف  الشواذ  جامعات  تدخلت  وقد 

رونالد  الراحل  االمريىك  الرئيس  املعلقة  ارادت لالسف. وتذكر 

البيت  امام  الشواذ  نظمها  مظاهرة  اىل  خرج  الذى  ريجان 

لهم  فقال  االيدز  بحوث  بدعم  للمطالبة   1985 عام  االبيض 

...افضل حل ان تقلعوا عام تفعلون. 

ثالثة شهور  أقل من  مائة مسرحية فى 

...ليست قدوة  مسرحية كرامر 

اعالن عن  املبادرة

ستيفاىن ايبارا
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من  جميل  فن  فكل  الفنون،  ملختلف  الجامع  الكبري  الفن  هو  املرسح    
املمكن توظيفه يف عروض املرسح خدمة للقيمة الفنية املرجوة من العرض 
الذي  الجمهور  دون وجود  الفنون  كل هذه  معنى الجتامع  وال  املرسحي، 

يشكل العنرص األساس الكتامل الفن املرسحي.
 وإذا كانت مرص قد عرفت الفن املرسحي منذ أواسط القرن التاسع عرش 
خالل  من  أو  مرص،  يف  عروضها  قدمت  التي  األجنبية  الفرق  من  سواء 
زيارات الفرق الشامية ملرص، فإن الفيوم قد عرفت الفن املرسحي منذ فرتة 
مبكرة، سمح بذلك قربها من القاهرة، فكانت الفيوم عىل رأس محافظات 
املرسح،  فن  عرفت  التي  القبيل  الوجه  محاظات  أوىل  هي  أو  الصعيد، 

وارتبط به كثري من جمهورها.
 وقد عرفت الفيوم الفن املرسحي من خالل عنرصين كبريين يف هذا الفن، 
العقد  فكان  املرسحي،  التأليف  هو  وثانيهام  املرسحي،  العرض  هو  أولهام 
األخري من القرن التاسع عرش)1890ــ 1900( موعًدا ملعرفة الفيوميني بفن 

املرسح، وتاريًخا لتأصيل هذا الفن يف املجتمع الفيومي.
المسرحية العروض  1ــ 

أــ فرقة أيب خليل القباين:
 وفدت هذه الفرقة إىل مرص يف 23 يونيو 1884 قالت عنها حينئذ جريدة 
للروايات  املمثلني  من  جوق  السوري  القطر  من  ثغرنا  إىل  قدم  األهرام، 
الدمشقي  القباين  خليل  أيب  الشيخ  الفاضل  حرضة  أعامله  يدير  العربية، 
الدانوب  قهوة  يف  العمل  التزم  وقد  املفلق.  والشاعر  املشهور  الكاتب 
املمثلني  مهرة  من  مؤلف  والجوق  رحمي،  بك  سليامن  قهوة  بجانب  التي 
تروق  واملطربني  املنشدين  من  زمرة  وبينهم  وأساليبه  التمثيل  رضوب  يف 

لسامعهم اآلذان، وأول رواية سيمثلها )أنس الجليس(
يف  عروضها  بعض  تقديم  إىل  بالنظر  تتجه  الفرقة  بدأت   1890 عام  ويف   
ولبيبة  مريم  الشقيقتني  املمثلتني  أعضائها  إىل  فضمت  املرصية،  األقاليم 
اتجهت  ثم  املنيا،  إقليم  يف  عروضها  بعض  الفرقة  مثلت   حيث   سامط، 
يونيو   4 يف  مرسحية)عنرتة(  منها  روايات،  عدة  بها  فمثلت  الفيوم،  إىل 

1890م)1( ثم مرسحية) والدة بنت املستكفي( يف اليوم التايل)2(
 ب ــ جوق الرسور:

األقاليم  يجوب  بدأ  مرسحًيا،  جوًقا  الخريية  الرسور  جمعية  أسست   
الرسور  جوق  عروض  بدأت  املرسحية،  عروضه  فيها  ويقدم   املرصية، 
فيها  الجوق  عرض  التي  الفيوم  ثم  طنطا،  ثم  أسيوط،  يف  تيج  بأيب 
رحمي،  محمود  املمثل  بطولة  1892م  مارس   23 يف  مرسحية)عايدة( 

واملمثلة لطيفة)3(، ثم مرسحية )املعتمد بن عباد( يف 26 أبريل 1892)4(
وقدم  الفيوم،  إقليم  زيارة  إىل  أخرى  إقليمية  جولة  يف  الجوق  عاد  ثم   
نابليون  ومرسحية)  الصديق(  ومرسحية)يوسف  مرسحية)عنرتة(  حينئٍذ 

بونابرت()5(
ج ــ فرقة اسكندر فرح:

ظهرت فرقة اسكندر فرح كفرقة مرسحية مستقلة بعد انفصالها عن فرقة 
سبيال  الخريية  الجمعيات  مقرات  من  الفرقة  واتخذت  القباين،  خليل  أيب 
أعضاء  أهم  ميليا  واملمثلة  الشيخ سالمة حجازي  وكان  لعرض مرسحياتها، 
التي  املرسحيات  أهم  أحد  الهائل(  مرسحية)الربج  وتعد  الفرقة،  هذه 
قدمتها فرقة اسكندر فرح، وكانت الفرقة قدمتها عىل مرسح جمعية منتزه 
النفوس الخريية األدبية، وذكرت جريدة مرص يف عددها 22 مايو 1898 أن 
هذه املرسحية حرض متثيلها كثريون من األدباء والفضالء يتقدمهم أصحاب 
السعادة مدير الفيوم، وباسييل بك تادرس ومجدي بك القاضيان مبحكمة 
البارع  املمثل  التمثيل، وخصوًصا حرضة  الجوق  االستئناف، وأحسن رجال 
ق لهم  الشيخ سالمة حجازي، والست ميليا، فإنهام أطرَبا وأعجَبا حتى صفَّ

  أمين عبد العظيم ُرحيِّم

الفيوم في  المسرح 
عشر التاسع  القرن  نهايات  في 

الحارضون مراًرا، وخرجوا مرسورين شاكرين.
التاريخية  املرسحيات  فن  الفرتة  هذه  يف  عرفت  الفيوم  أن  الواضح  من 
أكرث  تشري  إذ  املرسحيات،  أسامء  من  واضح  وذلك  التحديد،  وجه  عىل 
األخبار الصحفية عن هذه الفرتة إىل أن املرسحيات التي قدمت للجمهور 
بنت  والدة  و)  عباد(  بن  و)املعتمد  عنرتة(  و)  )عايدة(  هي  الفيومي 
عند  حارًضا  التاريخي  املوضوع  كان  لقد  بونابرت(  و)نابليون  املستكفي( 

جمهور املرسح يف الفيوم .
املرسحية  العروض  عرفت  الفيوم  أن  السابق  العرض  هذا  من  يتضح  كام 
عىل  ترتدد  ظلت  كامل  عقد  طوال  وأنه  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  منذ 
املواطن  يف  وجدت  الفرق  هذه  ولعل  املرسحية،  الفرق  من  كثري  الفيوم 
الفرق  هذه  أكرث  أن  وبخاصة  املرسح،  لجمهور  مثالًيا  منوذًجا  الفيومي 
كانت تقدم عروضها يف القاهرة واإلسكندرية فقط، ثم انتقلت بعد مدة 
وتتوقع حسن  جمهورها،  ذوق  يف  تثق  ما  مدنها  من  تختار  األقاليم،  إىل 

استقباله للعروض املرسحية
ويبدو أن الجمهور يف الفيوم كانت يستجيب للعروض املرسحية استجابة 
حيث  الرسور،  جوق  عروض  مع  تفاعله  ذلك  عىل  مثال  وخري  واضحة، 
جرجس  ميخائيل  الجوق   هذا  مدير  وكان  إسامعيل:  عيل  د.سيد  يقول 
أي  السريك يف  ُيقيم شادًرا  يشبه خيمة  أقاليم مرص، حيث  به يف  يتنقل 
هذا  أن  الغريب  و  املرسحية،  عروضها  الفرقة  ُتقيم  وفيه  فسيح،  مكان 
الجوق استطاع متثيل مرسحية )عايدة( يف مدينة الفيوم يوم 20/3/1892، 
جوق  إلينا  قدم   « قائلة:  بالعرض  أشادت  )الرسور(  جريدة  أن  واألغرب 
فمثل  جرجس  أفندي  ميخائيل  األديب  حرضة  بإدارة  الرسور  جمعية 
بيننا عدة روايات أدبية أشهرها رواية )عائدة(. وقد مثلها أمس بحضور 
وبراعة  اإللقاء  حسن  من  بأدوارهم  واملمثالت  املمثلون  فأجاد  كثريين 
رئيس  رداميس  دور  ممثل  رحمي  أفندي  محمود  حرضة  سيام  التمثيل 
اضطر  مام  عائدة  دور  ممثلة  لطيفة  الفاضلة  الخاتون  وحرضة  الكهنة 

الحارضون الستعادة عدة أدوار مهمة يتخللها تصفيق االستحسان«.
ما  ويستعيدون  يصفقوق،  الهاللية  السرية  يف  الجمهور  نجد  أن  اعتدنا 
يسرتعي انتباهم من جامل الرواية وإبداع الراوي، وللهاللية تراث عريق 
نهاية  الفيوم  يف  الجمهور  حال  هذا  نجد  أن  أما  واألذهان،  الوجدان  يف 
القرن التاسع عرش مع فن املرسح فهو أمر يستحق التوقف عنده طويال 

لالستدالل به عىل الذوق الفني الرائق عند جمهور هذا اإلقليم الفريد.
المسرحي التأليف  2ــ 

القرن  نهايات  يف  الفيوم  يف  املرسح  صفحة  يف  املضيئة  النقطة  أن  عىل 
الفن  اليزال جديدا  التأليف املرسحي، فبينام كان هذا  التاسع عرش هي 
من  بشاٍب  إذا  وأعرافه،  تقاليده  بعد  ترسخ  مل  املرصي،  املجتمع  عىل 
الفيوم، هو نابغة الفيوم إبراهيم أفندي رمزي)1867ــــ 1924( يرسع يف 
أوائل املرسحيات  لتكون من  نرثية، وينرشها سنة 1892  تأليف مرسحية 

العربية.
ألف إبراهيم أفندي رمزي األررضومليل رواية متثيلية عنوانها)املعتمد بن 
الباحثني  األندلس،ويرى بعض  الطوائف يف  عباد( سنة 1892م عن ملوك 
التمثيلية بتوجيه من الشيخ محمد  الرواية  أن إبراهيم رمزي كتب هذه 

عبده)6(
بك عن مرسحية  مجيد صالح  يقول  عربالعصور  املرسح  تاريخ  كتابه  ويف 
املعتمد بن عباد:« هذه املرسحية من أقدم املرسحيات العربية يف مرص، 
ملوك  تاريخ  من  طرًفا  فيها  وتناول  1892م،  سنة  رمزي  إبراهيم  كتبها 
الذي  عباد  بن  املعتمد  امللك  حياة  محورها  وكان  األندلس،  يف  الطوائف 
وقد  واألهوال،  املصائب  عليه  تصالحت  بلغ،ثم  ما  واملنعة  العز  من  بلغ 
الرطيب(  األندلس  غصن  يف  الطيب  كتاب)نفح  إىل  رمزي  إبراهيم  عمد 
تأليف املقري، ليلمَّ بتاريخ املعتمد بن عباد، ومأساة العرب يف األندلس، 
أن  دون  مرسحيته  يف  جمعها  كربى  أحداث  عدة  التاريخ  هذا  من  وأخذ 
وكيف  مرسحيته،  يبني  كيف  يعرف  أن  ودون  يفيده،  ال  ما  عنها  ينحى 

ينحي عنها الخلل والتفكك يف تناولها لثالث حوادث كربى رئيسية()7(
عقدها  ونظم  الرواية  هذه  برد  نسج  قائلة:  املقتطف  جريدة  ونرشت 
اآلداب  ذوي  إىل  وأهداها  رمزي،  أفندي  إبراهيم  األديب  الذيك  جناب 
النعيم  األلباب، وجعل مدارها عىل ما وقع للمعتمد بن عباد من  وأويل 
كل  وأورد  نرثها،  يف  املعهودة  واألوزان  نرثها  يف  السجع  والتزم  والبؤس، 
الذين  متكن  وإذا  اإلنشاء،  بحسن  له  تشهد  منسجمة  رقيقة  بعبارة  ذلك 
وأزياءهم  أسبانيا  يف  العرب  قصور  متثيل  من  الرواية  هذه  ميثلون 
وأسلحتهم وحروبهم كام كانت يف عهد املعتمد  تكون الرواية قد جمعت 

بني الفائدة التاريخية والعربة األدبية)8(.
نسق  عىل  الرواية  هذه  ألف  عنها:  تقول  فكتبت  اللطائف  جريدة  أما 
إبراهيم  اللبيب  األديب  حرضة  املسجع  والنرث  باألشعار  ودبجها  جميل 
اإلتقان  غاية  عىل  املقتطف،فجاءت  مطبعة  يف  وطبعها  رمزي  أفندي 

وحسن الرونق،وهي رواية متثيلية ذات فصول أربعة)9(
وإذا كانت رائعة إبراهيم رمزي مرسحية )املعتمد بن عباد( التي صدرت 
الحقيقة  يف  فإنها  املؤلفة،  العربية  املرسحيات  أوائل  من  تعد   1892 سنة 
أول مؤلفات إبراهيم رمزي عىل اإلطالق، ومل ينرش قبلها إال بضعة أبيات 
من الشعر يوم استقبال الخديوي عباس حلمي الثاين يف الوجه القبيل، وملا  
مل يجد رمزي مطبعة آنذاك تطبع مرسحيته يف الفيوم، فإنه قد اتجه إىل 
مطبعة جريدة املقتطف يف القاهرة ليطبعها، وكان إبراهيم رمزي حينئذ 
مطبعة  اسم  تحت  الفيوم،  يف  مطبعة  أول  ينشئ  أن  قبل  متابعيها،  أحد 

الفيوم سنة 1895
بن  مرسحية)املعتمد  ملاذا  فهو  الكلامت،  بني  من  الصاعد  السؤال  أما 
قد  كان  رمزي  إبراهيم  أن  الحقيقة  الفرتة 1892م  وملاذا يف هذه  عباد(؟ 
خليل  أيب  فرقة  خالل  من  1890م  سنة  الفيوم  يف  املرسح  عروض  شاهد 
القباين، وملدة عامني كانت الفرقة  تعرض يف الفيوم كثريًا من املرسحيات 
بالفن  إعجابه  فامتزج  املستكفي(  بنت  والدة   ( ومرسحية  )عنرتة(  مثل 
املرسحي الجديد  مبوهبة كتابة الشعر، فكان يحايك يف تأليفه ما يشاهده 
من العروض املرسحية، ومن ثمَّ صاغ مرسحيته) املعتمد بن عباد( بعد أن 
شاهد مرسحية) والدة بنت املستكفي( و)عنرتة(  فخرجت مرسحيته عىل 
الوقت من  كان يف مرسحيات ذلك  ما  فيها  نحو يشبه مرسحيات عرصه، 
مزايا وعيوب، وكانت محاكاته  خالصة ملا شاهده من هذا  الفن العجيب 

يف مدينة الفيوم.
الهوامش:

1  ـــ  جريدة املؤيد، عدد ١٥١، ٥ / ٦ / ١٨٩٠
2  ــ  جريدة املؤيد، عدد ١٥٣، ٨ / ٦ / ١٨٩٠

3  ــ   جريدة الرسور، عدد ١٢، ٢٤ / ٣ / ١٨٩٢.
4  ـــ جريدة الرأي العام، ٢١ / ٦ / ١٨٩٣، ص٧٦

5  ـــ جريدة األخبار، عدد ٢١٣، ٢٩ / ٤ / ١٨٩٧، ص٢
مرص،  يف  اإلسالمية  التاريخية  القصة  كتاب  يف  قراءة  البيان:  جريدة  ـــ    6

اإلمارات، 22 أكتوبر 2006م
7  ـــ مجيد صالح بك: تاريخ املرسح عربالعصور،الدار الثقافية للنرش، القاهرة، 

الطبعة األوىل 2002 صــ 121 صــ 122
8 ـــ جريدة املقتطف، الجزء السابع، السنة السادسة عرشة، عدد 1 أبريل 1892م

9 ـــ جريدة اللطائف، الجزء األول، 1892م
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األمرييك  املخرج  مع  األمرييك”  “الفيلم  مبجلة  قديم  حوار  هذا 

)أستوديو  خالل  من    2003  -  1909 كازان(  )إيليا  النجوم  صانع 

املمثل( الذي انشأة مع )يل سرتاسبورج وشريى كرافورد( عام 1948 

نيومان،  وبول   ، دين  وجيمس   ، براندو  البارزين)مارلون  املمثلني 

ىف  ممثال  الفنية  حياته  )كازان(  بدأ  وقد   ،) سانت  ماريا  وايف 

، ويف  الدراما بجامعه ييل بعد عامني  التحق مبدرسة  ، ثم  املرسح 

اوائل الثالثينات، التحق بفرقة مرسحية يف نيويورك ، وقام بادوار يف 

عدد من املرسحيات ، ويعلق الناقد ) هارولد كلريمان( عىل أداءه 

ىف   1935 عام  رائعا  متثيليا  أداءاً  أدي)كازان(   [  -: بقولة  التمثييل  

من  كان  اودتيس(..  تأليف)كليفورد  ثالث  مرسحيات  من  سلسلة 

بالتمثيل يف عدة  قام  “ كذلك  اليسار  انتظار  “ يف  بينهام مرسحية 

أفالم -  ولرمبا كان فيلم “مدينة الغزو” – أكرثها بقاءا يف الذاكرة 

األربعينيات  فأخرج يف   – املرسحي  اإلخراج  إيل  )كازان(  ويتحول   .

بائع جوال”  ألثر  وايلدر(، وكذا مرسحية “موت  )لثورنتون  أعامال 

ميلر التي أصبحت مقياسا يتم الحكم به عىل كل محاوالت اإلخراج 

عام  السيناميئ  اإلخراج  اىل  )كازان(  واتجه   ، املرسحية  لهذه  التالية 

الروائية  األفالم  من  كبريا  عددا  التاريخ-  ذلك  -منذ  فيقدم   1945

الرغبة”  اسمها  “عربه  أمثال  من  العاملية  السينام  تاريخ  يف  الهامة 

،”ذئاب املينا” ، “ وجه يف الزحام “ وغريها ..

يقول عنه )مارلون براندو( :- )إن كازان  رائع يف تناوله للممثلني ، 

املمثلني  .. خاصة مع  بارزا  للممثلني يشغل مكانا  وهو ىف تحريكه 

الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل باهر.. فامتدحه كتاب املرسح، 

وتحدث )تينيس ويليامز( عن تفهم  الظاهرة الفنية لدي )كازان(، 

 ( عنه  قال  الذي  كلريمان(  )هارولد  مثل  النقاد  بعض  وتحدث 

من  كل  يف  للمثلني  تناوله  ىف  املخرجني  أفضل  من  واحد  كازان  أن 

السينام واملرسح ( ، وحتى بعد سنني من عرض أفالمه -  التي قام 

ببطولتها أبرز ممثيل عرصه -  فإن األداء التمثييل يف أفالم )كازان( 

األخاذ  )براندو(  وتجسيد  تصوير  زال  فام   .. الزمن  مر  عىل  يبقى 

الرغبة”  1952   لشخصية )ستنايل كوالسيل( ىف فيلم “عربة اسمها 

واحدا من أهم األعامل الفنية يف السينام األمريكية .. وقد دار هذا 

الفيلم  التابع ) ملعهد  العليا  الدراسات  الحوار عام 1977  يف مركز 

املمثل واألداء  التي دارت حول فن  باألسئلة  األمرييك(، ونركز هنا 

التمثييل ....

، وال تخاف من تقديم ممثلني  النجوم  س:  لك شهرة ىف اكتشاف 

غري مدربني  .. فعن أي يشء تبحث يف املمثل الذي يؤدي الدور؟

بسيطا  تدريبا  دربوا  قد  الكبار  النجوم  يكون  ما  كثريا   : كازان 

إذ   ... السيئة  عاداتهم  ايضا  ولهم   ، جيدا  تدريبا  يدربوا  مل  أو    -

من  اكرث  يهتمون  وهم   . سيئ  بشكل  الظهور  عدم  عىل  يحرصون 

الالزم بأنفسهم-  لذا فقدوا الصالبة املطلوبة ألداء عملهم... حتى 

منهم  تطلب  حني  الدوبلري(..   ( أو  )وكالئهم(  إيل  يلجئون  أنهم 

القيام بأداء مشهد فية قليل من الخطورة . هذا باإلضافة إيل أنهم 

عبد الغني داود

النجوم صانع  عند  التمثيلي  األداء  فن 
كازان إيليا 
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وكأنة  فيلم  بإخراج  اقوم  اآلن  وأنا   ، النقود  من  الكثري  يكلفونني 

.. )روبرت دنريو ،وجاك نيكلسون ، روبرت  الناس  سريك يضم كل 

ميتشوم ، وتوين كريتس ، وجني مورو ، ودونالد يليسانس ( .. متام 

الحبال  عىل  الراقصون  او  اوال  االسود  ظهرت  فإن   – السريك  مثل 

. ولكن  الطرافة  انه نوع من  -  فإن هذا ال يعنيني يف يشء سوى 

اذا كنت تتناول موضوعا واقعيا وتقول : - )إن هذا يحدث حقيقة 

الحقيقية  الحياة  فيه  تنعكس  بل   .. تربزه  كام  متاما  ليس  لكنة   ..

اآلن  ظهر  وقد   ، حقيقيون  أناس  حولك  يكون  ان  االفضل  فمن   –

جيل جديد من النجوم مناسب متاما ألهدايف. إنك حني تتعامل مع 

املقامرة  وانا أحب هذه  املقامرة،  أناس غري معروفني هو نوع من 

، وهي أحيانا تكسب -  وإن كانت يف مرتني مل تكسب -  واعتقد 

ان املرة التي أصابني فيها الرضر أكرث  من غريها كانت يف فيلم “ 

أمريكا .. أمريكا”  فقد كان من املمكن ان يظهر هذا الفيلم بشكل 

أفضل -  لو كان قد قام بالتمثيل )روبرت دينريو( او )ال باتشينو( 

 .. لقد خضت مخاطرة محسوبة وخرست   .. )داستني هوفامن(  او 

وهذا   ، ممثال  كنت  ألين   – أي شخص  تجربة  ابدا  اخيش  ال  لكني 

أو  غموض  أدين  لدي  وليس   ، التجربة  لهذه  تقديرا  أكن  يجعلني 

، ومن املمكن أن نشكو  املمثل  ان يعطيه  رؤية جانبية عام ميكن 

من املمثلني املجدين ، ومن املمكن ان يسببوا لك بعض املضايقات 

-  إال أنني ال أشكو منهم أبدا ، وال أخافهم ، وما عىل االن إال ان 

الطعام  .. فانتاول  التعرف عليهم جيدا  ، وما احاولة االن هو  أبدأ 

املادة  طبيعة  الكتشف  بزوجاتهم  والتقي  إليهم  وأتحدث  معهم 

اإلنسانية التي أتعامل معها، وبذلك ومبرور الوقت يصبح الغامض 

معروفا بالنسبة يل .

..أمريكا” )ستاش  أمريكا   “ فيلم  األول يف  املمثل  أين وجدت  س: 

جالييل(؟

التمثيل  ألدوات  مخزن  أمني  وهو   ، أثينا  ضواحي  من  كان  كازان: 

عند مخرج يوناين صغري-  مل ميارس التمثيل من قبل .. خطفته ىف 

التي مازلت    - األخطاء  أمريكا، ووقعت ىف   ايل  به  طائرة وعدت 

مصابا ببعضها . أجريت معه كثريا من التدريبات ، واستغرقنا ثالثة 

دروسا ىف  واعطية  أبدأ  أن  قبل  وتطويره  تقدمة  أسابيع ىف طريق 

يتحدث  ال  فهو    - اللعينة  الصوت  دروس  معه  تجٍد  ومل  الصوت، 

االنجليزية اليوم بأفضل مام كان يتحدث بها اثناء تصوير الفيلم ، 

وقد أصيب الفيلم بالرضر بسبب ذلك ، ويف اعتقادي ان الفيلم قد 

أصيب بالرضر بسبب هذا ، وقد كنت قلقا من ان تكون انجليزيته 

غري مفهومة، وقد عاد )ستاش( ايل اليونان عندما تغري نظام الحكم 

هناك .. حيث يشعر باالنتامء يف بلده..  

جزيرة  مشهد  يف  املبتهلة  الصارخة  الوجوه  تلك  وجدت  أين  س: 

)اليس( ىف فيلم “ أمريكا..أمريكا”؟

كازان : التقط هذا املشهد ىف بيت منعزل للعاديات يف أثينا. كنت 

اقوم بالتصوير متنقال بني حدود اليونان وبلغاريا ، وهناك أقيمت 

أرسلتهم  قد  السامء  وكأن  اليونان،  حدود  عربوا  ألناس  معسكرات 

وجوههم  كانت  ذلك  كل  وفوق   ، ونظراتهم  مالبسهم  فإن   – إيل 

مناسبة متام لهذا الجزء.. إن حرمان هؤالء الناس ومتاعبهم وقلقهم 

وثار   . نفيس  يف  كبريا  أثرا  أحدث  قد    - الحياة  اجل  من  املستمر 

سؤال : -  كيف ميكن ان نقودهم ونوجههم أثناء التصوير؟ اذ ليس 

 ، شكلهم  االعتبار  ىف  فوضعت    - لهم  بالنسبة  الكثري  إمكانك  يف 

وكيف يلبسون ، واملواقف التي وُضعوا فيها.

ففي بعض األحيان يكون وجه الشخص الحقيقي اكرث بالغة وتعبريا 

مام ال يستطيع ان يأيت به ممثل .. وهناك يشء نلحظه لدي اغلب 

.فإن كنت تريد  التغذية  اذ ان جميعهم يبدون جيدي    - املمثلني 

أو   ، الحياة  حرمته  إنسان  أو   ، العاملة  الطبقة  من  لرجل  مشهد 

إنسان ىف محنة -  فمن األفضل ىف كثري من األحيان ان تحصل عىل 

متثيل  عند  الرشطة  رجال  ترضب  ان  تستطيع  ال  أنك  وجه..  مجرد 

دور  يلعبون  الجميع  الن    - الرشطة  رجال  بها  يقوم  التي  األدوار 

رجال الرشطة دون تكلف، ومبهارة.

املمثلون  يعنيني إطالقا كيف يتحدث  انا ال   (  -: )فيلليني(  يقول 

او ال يتحدثون إطالقا -  فإنا أضع ذلك كله يف اعتباري.. لكن اوال 

او  )املثال(  عمل  من  فالوجه    - وجها  أعطني    - كل يشء  وقبل 

جزء من الكشف عن الرؤي.(

يف  “وجه  فيلم  قبل  مغمورا  جريفس(  )اندي  املمثل  يكن  مل  س: 

كان  أداءه  أن  إال   – كممثل  مشهورا  يكن  مل  انه  ورغم   ، الزحام” 

شيئا مميزا يف تاريخه الفني ..

كان  لكنه   – )مونولوجيست(  كان  بل   - ممثال   يكن  مل   : كازان 

حريصا عىل ان يجيد ويتقدم ، ومل يكن لدية أيا من العيوب التي 

بشكل  الصورة  يف  يظهر  أن  عىل  يرص  مل  إذ   – عادة  النجوم  لدى 

هناك  أن  أقول  أن  واستطيع   .. معينة  بطريقة  يتحرك  أو  معني 

مشاهد صعبه يف هذا الفيلم عىل أي إنسان آخر، وهي أجزاء من 

ضيق،  خط  يف  يسري  كان  الفيلم  أن  واعتقد   . بها  القيام  الصعب 

 ... واملأساة  التهكم  بني  ناجح  بشكل  ربط  قد  انه  متأكدا  ولست 

فقد كنا نسخر من الشكل العام للمواصالت العامة .. يف اعتقادي 

إننا قد توقعنا ما حدث يف )أيام نيكسون( وما يحدث هذه األيام 

-  وقد حاولنا  اخراجة عام 1956  تم  الفيلم  ان  -  رغم   )1977(

نحصل    - ذلك  بعد  ثم    - ناحية  من  الوضع  هذا  من  نسخر  ان 

عىل نوع من اللوحة البرشية لإلنسان من ناحية أخرى، واستطيع 

القول أن ما أعطاه )أندى( كان أداء ممتازا..

اليك )جيمس دين( وكان  ..حرض  )اندي جريفت(  س: وكام فعل 

شيئا مغمورا .. مغمورا جدا وذا مزاج خاص ..فكيف تعاملت معه 

يف فيلم “رشق عدن”؟

.. مل يكن مهذبا  كازان: لقد فعل شيئا ما زال حتى اآلن يجذبني 

يقتحمني   يك  نفسه  يجهد  ال  انه  أشعر  جعلني  فقد   .. معي 

ويقرتب مني . إذا كان لدية شعور حقيقي بذاته -  فحني قابلته 

قال يل :ـ ) سأخذك ىف جولة عىل دراجتي البخارية( .. وكان شيئا 

صعبا بالنسبة له أن يتكلم.. واركبني خلفه عىل دراجته البخارية 

.. حيث أحببت أن اعمل جولة يف شوارع نيويورك، وكانت هذه 

فقد   . خاللها  من  معي  متصال  بها جرسا  أقام  التي  الطريقة  هي 

فهو  للدور..  متاما  مناسبا  ،واعتربته  الخاصة  طريقته  له  كانت 

منوذج غري للفتيان -  إذ انه فتى غري سوى ، ومن خالل معرفتي 

انه قد انحرف نتيجة لفقدان الحب ذهبت  ألبية وألرسته أدركت 

غري  لفتي  دورا  أعطي  أن  أريد  بأين  وأخربته  ورانر(   )لجاك 

ان  ظني  وىف   ، فورا(  )ابدأ  :ـ  وقال  )جاك(  فتحمس  معروف.. 

، ولن يفعل غري ذلك – أي لن  )جاك ورانر( لن يفعل ذلك اآلن 

يتحمس أحد إلعطاء الفرصة للممثلني الشبان . عدت إيل نيويورك 

منزيل  إيل  تعال   .. كاليفورنيا  إيل  سنذهب   ( :ـ  )لجيمي(  وقلت 

حقيبتني  ومعه  وظهر)جيمي(   ،  ).. معينة  أوقات  يف  باستمرار  

 .. ، ووصلنا  قبل  الطائرة من  ، ومل يكن قد ركب  بورق  ملفوفتني 

فاتجهنا مبارشة إيل االستديو .. حيث قال)جيمي(:ـ )هل استطيع 

أن نتوقف هنا لدقيقة؟  إن أيب يعيش هنا( .. فتوقفنا ودخل إيل 

االنفعال  الرجل  عىل  يبدو  كان   .. أبوة  وبصحبته  وخرج   ، مكان 

الصادق -  مثلام حدث )لجيمي( .. وقفا لربهة – لكنهام كانا من 

تأكيدا  هذا  وكان  البعض،  بعضهام  إيل  النظر  يتبادال  ان  العسري 

مرعبا النحراف مل أره من قبل يف حيايت .. كان  من الصعب عليهام 

ان يتبادال الكلامت -  لكنهام متتام وهمسا لبعضهام ببضع كلامت 

أي  اجل  ومن   ، لرناه  اوقفنا)جيمي(  لعني  سبب  الي  اعرف  ومل   ،

غرض ! -  اذ انه بعد دقائق معدودة قال :-  )فلننرصف(..

له  والتقطت   ، حجرة  ىف  ووضعته   ، وتفكريي  اهتاممي  أوليته 

الذي  )الفري(  يؤمن  ومل   ، املالبس  ببعض  االختبارات  من  كثري 

كان يعمل معي مبا اجرية من اختبارات وقالوا :- ) هل هذا هو 

الذي ستعتمد علية!؟( ، وكان هذا التعليق اول عالمة تبرش بالخري 

انسانا  يبدوا  كان  إذ   – وحقييا  صادقا  يبدوا  ألنه    - يل   بالنسبة 

عليها  حصل  نقود  بأول  واشرتى)جيمي(  العمل،  وبدأنا  حقيقيا، 

 . صديقته  مع  مشاكل  يف  وقع  وعندما   ، بالومينو(  )حصان  لعبه 

الحجرة  ايل  انا  وذهبت   ، باالستديو  املالبس  حجرة  ايل  حملته 

االخرى .. كنت قلقا وخائفا من أن يفعل بنفسه شيئا مخيفا ، ومل 

انه يكمل الصورة -  فقد كان يف ذلك الوقت فتي مريضا  أتصور 

بكثري من  النجاح أصعب  ايل  الوصول   ( :ـ  يقول  )مثل(  .. وهناك 

الكثري  فيه  لكن   – املرء  )مثل( يصدم  ، وهو  الفشل(  إيل  الوصول 

ان  ألمثالة    - بالتأكيد  صعبا  النجاح  كان  فقد    - الحقيقة  من 
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ينالوه..

تجده  الذي  الفرق  ما هو    - متمرسا  بصفتك مخرجا مرسحيا  س: 

عند العمل مع املمثلني ىف السينام؟

كازان: إن كل ما تحاول عملة ىف السينام هو تنظيم مناذج السلوك 

 “ فيلم  باخراج  اقوم  االن  انا   – فمثال   .. للشخصية  األساسية 

)مونورستاهر(   بدور  دينريو(  )روبرت  ويقوم   ، االخري”  التايكون 

اليهودي املتحرض ذي الثقافة الرفيعه ، والذي ولد مصابا بروماتيزم 

القلب ويعمل مديرا )ألستديو سينام( ، ومل يلعب )بويب( دورا  ىف 

ابدا دور  الشارع االنيق، ومل ميثل )بويب(  يف حياته سوى دور فتي 

استوديو سيناميئ  يدير  الذي  املسئول  املدير  .. دور  املتعلم  الرجل 

بسكرتري  املجهزة  املكاتب  أحد  ىف  )بروفات(  عده  ارتجلنا  لذلك   –

يتوقف  ال  او خمسة-   أشخاص  بأربعة  والتقي   ، ومساعد سكرتري 

التليفون عندهم عن الرنني ىف مكاتبهم كمديرين. وأوحيت )لبويب( 

لشخص  أوامر  مبثابة  يعد  يقوله  ما  وان   ، متثيال  ليس  يقوله  ما  ان 

آخر عليه ان يؤديها ، واستطعت ىف هذا املكان وخالل عدة أيام أن 

عليه  واملستمر  املستميت  إلحاحي   بفضل  )دينريو(  شخصية  أغري 

وأنه   ، الزوار  انتظار  بغرفة  بان مصريه معلق  لقد جعلته يشعر   ..

ضحية آللة التليفون ، واستطعت الوصول الن اجعله يدرك معني 

االرتجالية   ) )الربوفات  يف  استخدم  أن  وحاولت  مديرا،  يكون  ان 

يف  هو  يبدأ  حتي   .. الفيلم  ىف  استخدمتهم  الذين  املمثلني  لنفس 

ان  واستطعت   ، اطارة  يف  يتحرك  الذي  العامل  مع  باأللفة  الشعور 

اجعل )دينريو( كام يقول الناس :ـ )يفكر مثل رجل متفتح الذهن 

يزن األمور من كافة النواحي او يري أكرث من جانب لليشء الواحد 

وهي  )كانتني(  بدور  ستقوم  التي  املمثلة  عن  متاما  وأبعدته   ،  )

عليها..  متعودا  أصبح  بينهام  الكلفة  رفع  إذا  ألنه   – أثريي  منوذج 

فيرض املشاهد التي يلتقطها ..لذا فقد تلقي أوامر مشددة مني باال 

يرثثر معها ، وال يصادقها ، وال يتجول معها يف أي مكان، او يتناول 

معها الغذاء.. بل يجعل بينهام دامئا مسافة كبرية .هل أدركتم ملاذا 

أثناء إخراج مرسحية تحتاج  أقيم مناذج للسلوك  فأنا  افعل ذلك ؟ 

كذبا  بعضهم  ويدعي  للعرض  جاهزة  لتكون  ونصف  أسبوعني  إيل 

فوق  الجميع  يتهاوى  إذا  ونصف-   أسابيع  ثالثة  ايل  يحتاج  انه 

مبشاكلهم  وأيضا   ، واملالبس  باملناظر  الثالث  األسبوع  ىف  رأسك 

الخاصة ، وسيأتيك كل فرد فيهم قائال:- ) أن ذلك ليس من أصول 

العمل ( ، وتدرك ان هذا مل يتم عمله ، وذلك اليشء  مل يتم عملة 

تحديد  والوضوح ىف  القوة  منتهي  تكون يف  أن  إذن  عليك   . أيضا 

تسيطر  أن  التي يجب عملها  األشياء  أول  فمن    - تريد عملة  ما 

يف  الالزم  من  أطول  وقتا  استغرقت  فلقد  انا  أما   .. املرسحية  عىل 

الثاين  األسبوع  نهاية  أكن أجهزها حتي  إذ مل   .. إخراج مرسحيات 

.. حيث ان كثريا من املخرجني املترسعني يجهزونها يف وقت اقرص،  

كينني(  )جارسون  املخرج  عرض  فقد   .. صواب  عىل  كانوا  ولرمبا 

 ، وأنا ال اصدق ذلك  فيه-   البدء  بعد يومني من  عرضة املرسحي 

وال أؤمن به – ألنه ال توجد مرسحية مكتملة متام -  إذ عليك أن 

العام  العرض  إيل  مبرسحيتك  تخرج  حتى  التعديالت  بعض  تجرى 

فقد   .. فقط  )العرض(  وليس  املرسحية  عن  مسئول  إذن  ..فأنت 

ونصف  عاما  األخري(  )التايكون  فيلم  منتج  سبيجل(  )سام  عمل 

يف  العمل  ابدأ  أن  وقررت   ، السيناريو  لكتابة  بنرت(  )هارولد  مع 

السيناريو املكتوب، وأنا هنا ال أقيم النص -  بل أحاول أنا اعمل 

كلمة  وهي  النص(،  مغزى  وإدراك  )بتفهم  الفرنسيون  يسميه  ما 

مناسبة سيتم إدراكها وبعث الحياة فيها.

س: باستثناء )دينريو( -  ما هو الجو الذي تخلقه بني ممثليك؟

عىل  يتعرفون  أجعلهم  الن  مستمرا  جهدا  أبذل  أن  هو   : كازان 

بعضهم البعض-  فمثال أدعوهم للغذاء ، وعندما أراهم مجتمعني 

معا.. افهم الكثري عن عالقاتهم التي هي عالقات حيوية ليس من 

السهل التعبري عنها.. فأرى كيف يقصون حكاياتهم ، وكيف يبدون 

يف  ذلك  وقد حدث   . جانبا  الناس  هؤالء  بعزل  قمت  لقد   .. معا 

  .. فعلته  الذي  هذا  تكرروا  أال  أنصحكم  لكن    - الزوار”   “ فيلم 

وبني  الزوج  بدور  يقوم  الذي  املمثل  بني  بسيطا  خالفا  أثرت  فقد 

اآلخرين ، وكان ذلك بالتأكيد شيئا غري مريح .. لكني فعلته ، وإن 

كنت اعتقد أن هذا قد أضاف الكثري إيل الفيلم ...

س: كم تحتاج من الوقت ليندمج املمثلون يف العمل ؟

كازان : أوال ً أوضح – مره واحدة -  للممثلني األهداف األساسية 

من  العمل فسحة  يف  املشاركة  فرصة  لديهم  ملن  واترك   ، للمشهد 

)هذا  :ـ  لهم  قلت  فقد    - آخر  مبعني  أو    - يشاركوا  ليك  الوقت 

أي  تفعلوا  وان  ا   ، فيه  السري  اآلن  تستطيعون    - الطريق   هو 

يشء تريدونه -  عىل رشط -  أن تسريوا يف نفس الطريق -  فقط 

عليكم أن تبقوا دامئا يف نفس الطريق ( قال أحدهم – مرة -  :ـ ) 

انك  تصبح أكرث حرية حني تعرف حدودك ( ، وهذا قول فيه كثري 

من الصحة -  إذ عندما أبدأ حديثي مع املمثلني يطرحون أرائهم 

أعطوين  التي  أفكاركم   فأملكهم  ألن   – أفكارهم  ويعلنون عن   ،

إياها تربطهم يب -  ألين اطلب منهم أنفاس الحياة، وليس طلبى 

هو ذلك األداء اآليل للحركة ..

س: كيف تعمل مع املمثلني يف مشهد تقليدي ؟

كازان: لديكم فكرة وتعرفون أنهم يقولون عني إين )مخرج متثيل( 

أوافق عىل  ال  أنا  الحقيقة  اعترب هذا مدحا وىف  أن  استطيع  وال   ،

وأتفهمهم   ، وأحبهم   ، أطول  وقتا  املمثلني  أعطي  لكني    - ذلك 

أتذوق  فانا  لذا    - أعوام  مثانية  ملدة  ممثال  اعمل  كنت  فقد   ..

عملهم وأحبة .. وإن من أكرث األشياء أهمية يف التمثيل -  خاصة 

الذي سبق  املشهد  تتحدث عن  إال    - القصري  التمثيل  ىف مشاهد 

يعطيك  ما  هو  عليه  تحصل  الذي  فالتمثيل   .. فقط  متثله  بل    -

إياه املمثلون -  أو ما يفرزونه نفسيا حتى يسري املشهد يف خطة 

الصحيح ...

ومبعني آخر يحرض إليك املمثلون -  كل ُمحمل بتجربته ومعاناته 

املشهد  يدخل  ان  يستطيع  أحد  من  وليس  الحياة،  يف  الخاصة 

-  فأنت تعود يف حالة ما بعد يوم يسء  -  ال يحمل شيئا  عاريا 

ىف املكتب – ايل بيتك ، وزوجتك تختلف عن حالتك -  إن عدت 

التي تسبق متثيل  .. لذا فإن األحداث  إليها بعد قضاء يوم سعيد 

املشهد مهمة جدا -  فإن أنت فعلت ذلك – فأنت تقسم املشهد 

– كام أميل أنا إيل القول -  إيل أقسام ... ايل حركات ، ويسمي ) 

انه  إذ  األساسية-   والنقطة  القلب،  -  دقات  ستانسالفسيك( ذلك 

نفس  القصري  للمشهد  يكون  وقد   ، أقسام  ايضا  الحياة  ىف  يوجد 

بناء مرسحية من ثالثة فصول  -  فأنت تصرب عىل املمثل يك تجعله 

املوجود  العمل  كيان  عىل  ويتعرف  ويفهم  ويستوعب  يتذوق 

وتعترب   ،) املساعد  )بالنص  غالبا   ، اسمية  ما  وهذا   ، السطور  بني 

تحريك  يف  العنارص  أصعب  من  واحدة  املساعد(  )النص  معاجلة 

املمثلني -  أو مبعني آخر – آال ُنربز ما ُيقال -  بل نربز ما يحدث ، 

وخاصة مع كاتب مثل )هارولد بنرت( وهو كاتب شديد الغموض -  

فام يقوله غالبا هو عكس ما يحدث -  او قد يتصل فقط بطريقة 

غري مبارشة مبا يحدث .

تجربة  ساعدتك  فهل    - أفالم  عدة  وىف  ىف مرسحيات  مثلت  س: 

التمثيل يف توثيق عالقتك باملمثلني ؟

التمثيل قد ساعدتني ىف عمل  كازان : من الواضح أن تجربتي يف 

أخاف  ال  إين  قلت  إذا  نفيس  وسأغالط   ، باملمثلني  قوية  عالقة 

املمثلني -  لكني ال أخاف من مطالبتهم ببعض األشياء ، واعتقد 

 ، املزيد  عطاء  إيل  معهم  وأصل  املزيد،  إعطايئ  يستطيعون  أنهم 

وان هذا   ، الشاشة  تشاهده عىل  رائع حني  أن هذا يشء  واعتقد 

برشي  سلوك  من  أو رشيحة  وجه  مجرد  الحصول عىل  من  أفضل 

وال يوافقني كثري من املخرجني -  وهم مخرجون مشهورين -  عىل 

هذا الرأي إطالقا ، ويقولون :-  ) أنا ال أريدك أن متثل( أال متدين 

مبثل هذا النوع من املمثلني السيئني )حشو االستويوهات( – فأنا 

خالقني  أناس  أنهم  عىل  أساسا  معي  يعملون  الذين  الناس  اختار 

 ، جيد  عمل  أداء  ويحاولون   ، كافية  بدرجة  وحساسني  ومبدعني 

كدمي  املمثلني  مع  يتعامل  ال  فاملرء    - اإللهام  من  نوع  ولديهم 

-  بل يتعامل معهم كشعراء من نوع خاص .

جيمس دين ورميون مايس يف رشق عدن
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الخمسينيات مرورا  الواليات املتحدة األمريكية، بداية من  يف 

من  هائلة  مجموعة  حدثت  السبعينات،  مبنتصف  األقل  عيل 

سينري  )آرثر  املرسحي  الكاتب  عنها  قال  املرسحية  التجارب 

 :)Arthur Sainer

؛  املرسح  املؤدي يف  مكان   : أصبح كل يشء موضع سؤال   “  

النـص  وفائدة  املرسحي،  الكاتب  ووظيفة  الجمهور،  ومكان 

لــنوع  الحاجــة  ذلك،  وبعد  املرسح،  قاعة  وبنية  املكتوب، 

كقوة  للمرسح  املسـتمر  الوجـود  النهاية  ويف  املرسح، 

وثيقةالصلة بثقافة متغرية “. 

 اختلفت دوافع هذه التجارب مثلام اختلفت التجارب نفسها. 

مصاحبة  واقتصادية  جاملية  أمل  خيبة  هناك  كانت  فقد 

األنشطة  يف  املشاركون  كان  اذ  التجاري.  املرسح  لعروض 

قوة  لحشد  طرق  عن  يبحثون  فيتنام  فرتة  خالل  السياسية 

وأراد  للجمهور،  جديدة  بيئة  يف  األنشطة  تلك  يف  املرسح 

بعض  رغب  وقد  املرسحية،  األحداث  يف  املشاركة  بعضهم 

يف  أخالقي  ثقة  فقدان  أيضا  هناك  وكان  مواجهتها.  يف  منهم 

النفسية  الصور  إىل  أكرث  مالت  التي  والدراما  الشكل املرسحي 

النهاية  االجتامعية. ويف  للحياة  إشارة واضحة  للشخصية دون 

كان هناك ميل إىل فقدان الثقة يف تقاليد املرسح نفسها. 

 وقد اندمج هذان االثنان األخريين – وما زاال مندمجني. فقد 

 “ علق )سينري( يف عام 1975 عيل عرض عام 1959 ملرسحية 

سلبية  تجاوزت  لقد   “ بقوله   ”The Connection العالقة 

األكرث  وباملعنى  الشخصية.  إصالحهم  يتوقع  الذين  املدمنني 

ال  الدراما...  غياب  ولكن  اإلطالق،  عىل  سلبية  تكن  مل  تطرفا، 

عالقة له بالشخصية التي يتم صنعها، ولكن له عالقة بتوقف 

أن  ينبغي  هل  نسأل  وملاذا  العروض.  تقديم  عن  املؤدين 

يفعلوا ذلك ؟ فيخربنا ) سينري ( : 

املرسحيات،  يف  الكلامت  أن  الستينيات  يف  نفهم  “بدأنا   

أيضا  كانت  واألحــداث،  املرسحيات،  يف  املادية  والكائنات 

مراوغات ، وحيل ال عالقة لها بالحقائق بل لها عالقة باملظاهر 

الخارجية.

أنها  عن  فضال  يشء  حول  تدور  األحوال  أفضل  يف  كانت  إذ   

تقديـم  فضال  تجارب،  تصف  أشياء  كانت   : بعينه  شيئا  يشء 

التجارب نفسها “

 تبدو يل هذه الفقرة غريبة من ناحيتني. فهي ال تخلط فقط 

الشخصية  عيل  تؤكد  التي  الدراما  )والسيام  الدراما  يف  الشك 

إنها تركز أيضا الشك يف املرسح عيل  ( بالشك يف املرسح، بل 

بطبيعته  فاملرسح   : املرسح  لطبيعة  مضللة  صورة  أعتربه  ما 

معطى يف أغلب األحوال إىل املظاهر الخارجية، وأفكار تصف 

البديل   ( نفسها.  والتجارب  الحقائق،  عن  فضال  التجارب، 

مجرد  هي  نفسها  الحقائق  تلك  أن  هو  الصورة  لهذه  اآلخر 

مظاهر أيضا (. 

حدود  حول  املتعددة  تجلياتها  يف  الصورة  هذه  تحوم   

يف  النظريات  هذه  مركز  وهي   – املعارصة  املرسح  نظرية 

أحداث  تطور  شكلت  التي  الصورة  إنها  الحاالت.  بعض 

صورة  أيضا  إنها  معينة.  مرسحية  وحركات  معينة  مرسحية 

 ( يعد  ناحية،  فمن  تبنيها.  السهل  ومن  معروف  أصل  لها 

تأثريا  برتولت بريخت(، من نواح كثرية، أكرث منظري املرسح 

أن  الشائع  من  يكون  يكاد  األخرى،  الناحية  ومن  عرصنا.  يف 

لإليهام  إبداعا  باعتباره  املرسح  عن  يتحدثون  من  نسمع 

املخادعة  أو  الزائفة  املظاهر  يف  نفكر  أن  السهل  من  وأنه  ؛ 

عندما نواجه كلمة “ اإليهام”. ولكنها أيضا صورة مضللة. 

املرسح.  اإليهام يف  ملفهوم  مناقشة  ييل هو  ما  فان  وبالتايل   

هذا  توضيح  إطار  داخل  املناقشة  وضعت  واضحة  وألسباب 

يف  اإليهام  فيها  هاجم  التي  )بريخت(  نظرية  من  الجزء 

املرسح. والغرض من هذا التوضيح والعديد من االستطرادات 

فيه هو تتبع الخيوط يف استخدامات الكلمة من خالل رؤية. 

الفرتاض  وجيه  سبب  هناك  كان  إذا  عام  االستفسار  وأخريا 

أو  زائفة  أن هذا املرسح، بطبيعته، يعمل من خالل مظاهر 

خادعة. وسوف تكون اإلجابة هي كال. 

 The Short أوال – يف كتابه “ األورجانون الصغري يف املرسح 

أن  )بريخت  حاول   ،1948 عام   “  Organon for Theater

أداء  يف  جديدة  طريقة  يكون  أن  يجب  ما  ويرشح  يصف 

تأليف: جيمس هامليتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

اإليهام 
المسرح)١-2( في  الثقة  وفقدان 
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املرسح، حيث مل يعد من واجب املمثل، من بني أشياء أخرى، 

بذاته  وليس هو  املؤلف  بأنه شخصية يف نص  الجمهور  إقناع 

إيهام  أمامهم عيل خشبة املرسح، حيث ال يوجد  الذي يقف 

مع  األداء  ويتطابق  الشخصية  مع  املؤدي  خالله  من  يتطابق 

الديكور  مينح مصمم  أن هذا سوف  ويوضح  الفعيل.  الحدث 

أو  مساحة  اإليهام  إلعطاء  مضطرا  يعد  مل  ألنه  كبرية  حرية 

أيضا،  ويخربنا  أيضا.  لنا  ويقول  مشاهده.  يبني  وهو  مكان 

أن   : إيهام آخر  إلغاء  يعني مع ذلك  أن هذا  أننا سوف نجد 

النهاية، ما أراد  يترصف الجميع مثل الشخصيات املعنية. ويف 

)بريخت التخلص منه هو املرسح حيث كل ما يهم هو إيهام 

لقوة الدفع اإلجبارية يف القصة املروية. 

إيهام  كلمة  استخدام  والسيام  املالحظات،  هذه  نفهم  كيف   

أساليب  ألن  األخريتني.  باملالحظتني  نبدأ  أن  املفيد  من  فيها؟ 

لبديلهام  )بريخت(  سعى  اللذان  املشهد  وإعداد  التمثيل 

الذي  مثال،  الطبيعي،  التمثيل  فأسلوب  نسبيا.  جديدين  كانا 

وفكريا  تاريخيا  تناغم  للشخصية،  النفسية  الصور  عيل  أكد 

يف  وآخرين  وتشيكوف  وهوبتامن  وشو  ابسن  مرسحيات  مع 

األساسية  الفكرة  تتبع  ولكن ميكن  التاسع عرش.  القرن  أواخر 

من  بريخت  رفضها  والتي  ذاته  املرسح  يفعله  أن  يجب  ملا 

خالل التقاليد الدرامية ككل. وهي عيل وجه التحديد اعرتاضه 

عيل تركيز التقاليد الدرامية عيل فكرة القدر أو املصري : فكرة 

قابلة   ) نفسية   ( ألمناط  وفقا  ويتفاعلون  يترصفون  البرش  أن 

االجتامعية  الرتتيبات  الطبيعة ومستقلة عن  للتغري معطاة يف 

بريخت(   ( املرء نفسه. ففي عام 1927 الحظ  فيه  التي يجد 

أن جانب من االختالف بني املرسح الدرامي وما سامه آنذاك 

املرسح امللحمي هو أنه يتم تناول اإلنسان يف النوع األول كام 

هو دون تغيري بينام يف النوع الثاين يكون اإلنسان هو موضع 

السؤال، فهو متغري وقادر عيل التغري. ويف هذا السياق ينبغي 

أن نفهم مالحظاته حول اإليهام بقوة الدفع اإلجبارية وإيهام 

كل شخص يترصف مثل الشخصية املعنية. 

؟  املرسح  غريب عن  إيهام  ؟ هل هو  اإليهام  نوع هذا  فام   

إيهام   “ كلمة  يستخدم  )بريخت(  أن  الواضح  من  أنه  أعتقد 

املضاد  الدليل  بجهل  خاطئ  بافرتاض  املالحظات  هذه  يف   “

للناس  فيه  نقول  الذي  املعنى  هو  وهذا  واملتاح.  الواضح 

بالعامل  االلتزام  أن  وجدنا  لو  أننا  أفرتض   ( إيهام.  لديهم  أن 

يف  مبارش  بشكل  مقدم  أنه  كام  للتحقيق،  قابل  غري  املزيف 

مواجهة الدليل، فمن املمكن أن نستمر يف القول بأن الشخص 

مخدوع أو يخدع نفسه (. عيل أية حال، هذه طريقة منطقية 

أنه  الواضح  فمن  هنا،   “ إيهام   “ لكلمة  )بريخت(  الستخدام 

اإلجبارية  الدفع  قوة  إيهام  أن  مبعنى  باملرسح.  لها  عالقة  ال 

قد  عموما  النفسية  الشخصية  أو  للتغري(  القابل  غري  القدر   (

وأيضا  والروايات،  والصور  والحكايات  النكات  يف  تتورط 

أهمية  األكرث  ورمبا   ( ذلك  عيل  عالوة  املرسحية.  العروض 

بأي  يعتمد  إيهاما  ليس  هذه  فان   ) بعد  فيام  سرنى  كام 

اإليهام  أنه  مخادع. مبعنى  أو  زائف  شكل حاسم عيل مظهر 

الناس لديها تركيبه نفسية غري قابلة  الزائف( بأن  ) االفرتاض 

بعينه.  مظهر  أي  إىل  لالختزال  قابلة  غري  ومصائر  للتغري 

قصة  أنها  مبعنى  وليس   – وهمية  قصة  هو  هنا  واملطلوب 

نقبل  أن  يجب  القصة  نقبل  ليك  أننا  مبعنى  ولكن   – خيالية 

فرضياتها )دون نقاش عادة( ضمن ما سوف يكون افرتاضات 

زائفة )وهمية( محل سؤال. 

عيل  بريخت(،   ( هاجمها  التي  املرسح  صيغ  انترشت  وقد   

الخاطئة  االفرتاضات  بأسلوب يعزز  أنه كان يؤمن  الرغم من 

التي  الطريقة  للتو. وهذا يعنى أن هذه هي  ناقشناها  التي 

كانت ٌتروى بها القصص ) الوسائل التي ٌقدمت بها ( ساعدت 

من  وضمت  عليه.  استندت  الذي  االفرتاض  زيف  إخفاء  يف 

واملالبس  اإلضاءة  مثل  ذلك  يف  املستخدمة  الوسائل  بينها 

أيضا  )بريخت(  واستخدم  بالطبع،  والتمثيل  املشاهد  وإعداد 

كلمة “ اإليهام “ يف هذه العالقات. 

يعطي  يعد  مل  املشاهد  مصمم  أن  تتذكر  ولعلك   – ثانيا   

مساحة أو مكان لاليهام عندما يبني املشاهد. واللغة يف هذه 

املرسح  نوع  من  املشاهد  تصميم  أن  بفكرة  توحي  الفقرة 

نتحدث  وهنا  البرصي.  اإليهام  لظاهرة  مناظرا  كان  الطبيعي 

خشبة  بإطار  ارتبط  تقليد  وهو   : الرابع  الحائط  تقاليد  عن 

وكأنهم  املشاهدون،  خاللها  من  يرى  التي  االيطالية  املرسح 

ما  شخص  بيئة  يف  مفقود  رابع  حائط  خالل  من  يشاهدون 

إعدادات املشاهد  حية فعليا. وليس هناك شك يف أن بعض 

الناجحة من هذ النوع عيل األقل، ورمبا الكثري منها، تستخدم 

نتذكر عيل  أن  املهم  من  ذلك  ومع  تنجح.  ليك  برصيا  إيهاما 

حد سواء أن ما لدينا هنا هو تقليد واحد من بني عدة تقاليد 

تنجح  أن  ميكن  اإلعدادات  هذه  مثل  وأن  املشاهد  إلعداد 

أن  املفرتض  إيهام برصي. ومن  أي  فيها  يستخدم  مل  لو  حتى 

أننا  فكرة  يفرس  الذي  ما  ولكن  للجميع.  واضحا  هذا  يكون 

يجب أن نستمر يف التفكري يف يشء مبثل هذه الطريقة ؟. 

أحد  هو  البرصي  اإليهام  التايل.  النحو  عيل  األمر  أن  يبدو   

مفهوم  ويصل  مالمئة،  بطرق  تخصيبه  يتم  ؛  اإليهام  أشكال 

اإليهام إما إىل مظهر زائف أو مظهر مخادع ) مبعنى املظهر 

اإليهام  النهاية،  يف  ولذلك،   .) خاطئ  اعتقاد  إىل  يؤدي  الذي 

يف  فكرنا  وإذا  إثراءه.  يتم  ملفهوم  مثال  منوذج  هو  البرصي 

خشبة  مشهد   )1( شيئني.  أحد  نقول  فرمبا  اآلن،  املرسح 

أو   ( رؤية  إىل  تقودنا  التي  الصيغ  من  مجموعة  هو  املرسح 

هو  الواقع  يف  أمامنا  نراه  ما  بينام  غرفا،  نرى(  أننا  اعتقاد 

قامش وخشب وطالء وليس غرف عىل اإلطالق، فهي مظاهر 

ال  عندما  حتى  ؛  خادعا  األمر  هذا  أيضا  نجد  ورمبا  زائفة. 

وهذا  التصديق،  بعدم  املتفرج  مطالبة  يجب  ألنه  ٌنخدع، 

املتفرج  عيل  يجب  النهاية  يف   ( اإلرادة  من  جهدا  يتطلب 

قصة  مثل  قصصا  نتذكر  رمبا  عندئذ   )2(  .) التصديق  عدم 

يف  أنه  يعرف  مل  الذي  تايلر”،  “رويال  تباتني  يف  جوناثان”   “

املرسح، ومل يسبق له أن ذهب إىل املرسح، واعتقد أنه كان 

ملاذا،   : كالتايل  له  حدث  ما  لنا  ويصف  الساحر،  إىل  ذاهبا 

خرضاء  قامش  قطعة  رفعوا  عنه،  أبحث  كنت  بينام  أتعهد، 

العديد  لك  صنعت  فهل  الجريان.  منزل  ايل  ننظر  وجعلونا 

من املنازل الجيدة يف نيويورك بنفس هذه الطريقة؟. ) الرد 

املنازل  من  كرث  ليس   “ الجافة  اإلجابة  هو  السؤال  هذا  عي 

يصور مدى خداع خشبة  “ جوناثان”  أن  يبدو  وبالتايل   .)  “

املرسح، بحيث تؤدي إىل اعتقاد خاطئ. 

من  بالقلق  شعر  الديكور  مصمم  أن  لنفرض   : أنظر  ولكن   

خاطئة،  اعتقادات  إىل  تؤدي  أن  ميكن  زائفة،  مظاهر  تقديم 

الغرفة  أقدم  سوف  بغرفة،  إيهام  تقديم  من  بدال   “ فقال 

أن  تذكر   )1( ظل  يف  ؟،  ينجح  أن  ميكن  فهل   .“ ! الحقيقية 

فعال.  غرفة  ليست  فهي  ؛  زائف  مظهر  هو  بالغرفة  اإليهام 

الطريقة  بهذه  نفكر  أننا  وبافرتاض  لوحة.  يف  مشهد  ولكن 

فيمكن أن نقول ان نجاح هذا النوع سهل ) رغم أنه مكلف 

ويستغرق وقتا(. ثم إذا فكرنا ثانية، ميكن أن نعتقد أنه، ألن 

خشبة  عيل  والجص  اللوح  بناء  يتم  فسوف  مرصعة،  الغرفة 

املرسح من أجل األداء، فان اإلرصار عيل هذا النوع مستحيل 

متاما. وباملثل، يف ظل )2( ميكن أن يقال ان “ جوناثان” لديه 

أنها  نتذكر  ثانية، عندما  ثم مرة  أنها غرفة.   – اعتقاد صحيح 

 “ غرفة  تظل  أن  ميكن  األداء،  أجل  ومن  مرسح  خشبة  عي 

جوناثان” ذات اعتقاد زائف – وأنها غرفة فعال. فمن أي نوع 

هي ؟. 

نزعج  فلن  الطريقة  بهذه  التفكري  واصلنا  إذا  أننا  أعتقد   

ألن  شيئا.  نفعل  أن  نستطيع  مازلنا  ذلك  ورغم  أبدا.  أنفسنا 

السابقة  املعضالت  يف  الثانية  النتائج  إىل  املؤدية  الحجج 

الديكور  التي تصور بها مصمم  خاطئة. وبالنظر ايل الرشوط 

لدينا مشكلة، ألن معيار “ حقيقي “ مقابل “  املتخيل، فان 

التسليم  إذ يتم  الغرفة.  الذي تصنع منه  وهمي” هو اليشء 

فان  لذلك  األداء.  أجل  ومن  املرسح  خشبة  عيل  غرفة  بأنها 

بوسعنا  كان  إذا  عام  سؤال  طرح  هو  الحقيقة  هذه  التامس 

مع  نحن  بالطبع  الحقيقي.  اليشء  وتقديم  اإليهام  تجنب 

واأللواح  األزرار  مجموعة  أن  مفادها  التي  املقلقة  األفكار 

من  املبدأ(  حيث  )من  بأخرى  أو  بطريقة  أفضل  والجص 

جوناثان” يف هذه   “ غرفة  القامش،ان  من  املصنوعة  نظريتها 

انتباهنا  الظروف ليست مضللة. هناك يشء صحيح يف لفت 

نحو خشبة املرسح واألداء. 

 تقونا الطريقة الصحيحة لفعل ذلك إىل رفض الطريقة التي 

نفكر بها يف كلمة “إيهام”. فام نحتاج أن نتذكره أوال هو أن 

املذهب الطبيعي هو تقاليد تصويرية. ويف داخل التقاليد ال 

الوهمية  الغرفة   “ بني  به  منيز  أن  يجب  الذي  املعيار  يوجد 

املشهد  كان  سواء  أنه  يعني  وهذا  الحقيقية”.  و”الغرفة   “

الطبيعي مصنوع من األزرار واأللواح والجص أو مصنوع من 

القامش والخشب والطالء، فان هذا األمر ال عالقة له بأصول 

التقاليد. وهذا ال يعني أن ننكر أنه رمبا تكون هناك أسباب 
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حجم  مثل   – املواد  باختيار  عالقة  لها  مهمة  وجاملية  عملية 

والتذكري  إليها.  وما  وامليزانية..  املمثلني،  وحاجات  املرسح، 

أيضا  “ جوناثان” مرتبطة  أن مشكلة  نحتاجه هو  الذي  الثاين 

يتم  املرسح،  بتقاليد  لجهله  ف)جوناثان(،  التقاليد.  بفكرة 

لقد  فهمه.  أساء  طبيعي،  ومتثيل  طبيعية  مشاهد  ايل  تقدميه 

أخطأ موقفا مل يكن مألوفا له متاما مبوقف آخر ) وهذا مألوف 

ومل  زائف  مظهر  ببساطة  له  يقدم  فلم  غريبا(.  كان  وان   (

الذي  ما  يعرف  مل  ببساطة  فهو  الزيف.  لتصديق  خداعه  يتم 

يحدث : من األفضل أن يوصف بأنه حرض بينام فشل يف رؤية 

جاهال،  كان  فقد   ”School for Scandal الفضائح  “مدرسة 

أنه  ) عيل من  األول،  املقام  ما رآه يف  يعتقده بشأن  ليس مبا 

كذلك أيضا بشكل مهم( ولكن بشأن كيفية رؤية ما رآه. اذ مل 

يتعرف عيل علة ما رآه. لقد كان غري معاد عيل تقاليد املرسح 

البالغية.  الرابعة عيل األسئلة  الطفل يف سن  اعتياد  مثل عدم 

 “ سألته  إذا  تضليله  يتم  قد  الطفل  هذا  أن  من  الرغم  وعيل 

هل تحب املوز حقا ؟ “ بينام يلتهم واحدة، فقد يبدو يف حرية 

عيل  التأكيد  إىل  متاما  األمر  ميتد  وسوف  إجابتي،  يف  ويفكر 

أنني قدمت املظهر الزائف يف طرح السؤال. 

 وقد يكون التذكري األخري هو أننا ال نستخدم كلمة “ إيهام “ 

فقط.  الطبيعي  املذهب  إىل  تنتمي  التي  املشاهد  تصميم  يف 

يف  املشهد  تصميم  منوذج  يف  لربيخت  التايل  الوصف  ولنتأمل 

مرسحيته “ األم شجاعة “ إذ يقول : “ الشك أن السيكلوراما 

خلف خشبة املرسح الخالية متاما ) يف االفتتاحية ويف املشهد 

طبيعي  مبنظر  إيهاما  تخلق   ) األخرية  املشاهد  ويف  السابع 

مناسبا،  هذا  كان  إذا  واآلن،   .“ ضخمة  سامء  ذو  مسطح 

اإليهام يف  خلق  فكرة  فهم  يجب  ال  فانه  كذلك،  أنه  وأعتقد 

العبث  فمن  املخادعة.  املظاهر  أو  الزائفة،  املظاهر  إطار 

السيكلوراما  يخطئ  أن  شخص  ألي  ميكن  أنه  نفرتض  أن 

تشبهها.  أنها  أو  ضخمة،  سامء  أنها  عيل  الخلفية(  الستارة   (

األم  مرسحية  يف   ( املهم  من  )بريخت(،  ل  بالنسبة  بالطبع، 

من  عارية  مرسح  خشبة  املشاهدون  يواجه  أن   ) شجاعة 

الديكور حتى يتمكنوا من املشاركة يف الفراغ األويل الذي يبدأ 

الخالية، والتي  منه كل يشء، من خالل رؤية خشبة املرسح 

سوف تيم شغلها فورا. ويدرك املشاهد أن هذه هي الخلفية 

التي يعمل عليها املمثلون لعدة أسابيع ويختربون التفاصيل 

شجاعة  األم  عربة  تدخل  نبدأ،  “واآلن  األخرى.  تلو  الواحدة 

اىل خشبة املرسح “. 

إن  القول  الخطأ  من  أنه  الواضح  من  السياق  هذا  يف   

كاذبتني  اآلن  تبدوان  العارية  املرسح  وخشبة  السيكلوراما 

فجأة بطريقة غامضة عيل اعتبار أنهام منظر طبيعي وسامء 

ظهور  اآلن  يختربون  املتمرسني  املرسح  رواد  وأن  ضخمة 

ذلك  ومع  خداعهم(.  عدم  من  الرغم  )عيل  والسامء  األرض 

يخلقان  العارية  املرسح  وخشبة  السيكلوراما  أن  فعال  نقول 

اإليهام موضوع السؤال. 

 هل هذه مجرد طريقة مضللة أو خاطئة يف الكالم ؟. أعتقد 

يشء  لدينا  يكون  لن  الطريقة  بهذه  نتحدث  عندما  أننا 

الحالة  أن  فقط  نعني  رمبا   : أشياء  عدة  بل  ذهننا  يف  واحد 

مزدحم   ( معني  مكاين  شعور  يتحقق  أن  أو  تنشأ،  املزاجية 

توليفة  أو  املواقف،  بعض  تحدث  أن  أو  الخ(  فارغ..  مقابل 

منها، جنبا إىل جنب مع حقيقة أن ما هو موجود عيل خشبة 

ورمبا  ما.  مكان  لتمثيل  تقليدية  كأداة  تناوله  يتم  املرسح 

مع  الواضح  من  ولكن  أيضا.  هنا  معنية  أخرى  أشياء  هناك 

 “ قائال   ) )بريخت  يكتب  أن  االعتبار  يف  األشياء  هذه  وضع 

يقرتح  أن  ميكن  اإليهام  ابتكار  بها  تم  التي  السهولة  بفضل 

االستثامر  مفتوحا  واسعا  أفقا  هناك  أن  البداية  يف  املمثلون 

يواجه  النهاية  ثم يف  الصغرية مع مقصفهم،  للعائلة  التجاري 

ال  فرمبا  له “.  حدود  ال  خرابا  السعادة  عن  املنهك  الباحث 

أنه  وأعتقد  ؛   “ إيهام   “ لكلمة  مبارشا  استخداما  هذا  يكون 

فلن  صحيح،  يشكل  الظواهر  فهمنا  إذا  ولكننا  كذلك.  ليس 

نتوه بجد. 

النهاية ايل السؤال : ماذا كان لدي بريخت   وهذا يقودنا يف 

ضد إعداد املشهد الطبيعي ؟. اتضح بشكل مرث لالهتامم أن 

ذاته  حد  يف  اإليهام  بابتكار  لها  عالقة  ال  الرئيسية  اعرتاضاته 

بالفعل  ذلك  كان  إذا   ( للتو  يوضحه  الذي  باملعنى  حتى  وال 

 ) )بريخت  يزعم  ذلك،  من  بدال   .)  “ إيهام   “ كلمة  معنى 

أقيمت  التي  املزاجية  والحاالت  والتوقعات  التوجهات،  أن 

ما  وأن  الخاطئة.  هي  الطبيعي  املذهب  تقاليد  بواسطة 

يعرتض عليه بريخت هو إعداد املشهد وفقا لتقاليد املذهب 

الطبيعي واإلضاءة الخفية وأسلوب متثيل ستانسالفسيك. 

عيل  تأثريها  ونالحظ  الدور  هذه  إحدى  إىل  “ولنذهب   

املتفرجـني.

غريبة  شخصيات  هي  كم  نري  فسوف  حولنا  نظرنا  وإذا   



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 08 يونيو 2020العدد 545 العدد 08667 يونيو 2020العدد 667

[ [25 نوافذ]

جامـدة :

 يبدو أنها تعمل بقوة لشد جميع عضالتها، باستثناء الحاالت 

التي تكون فيها مبتهجة ومرهقة. ونادرا ما تتواصل مع بعضها 

يف  وكأنهـم  النامئـني،  من  كثري  ؛ عالقاتهم عي عالقات  البعض 

حلم ال يهدأ، ألنهم كام يقال عموما من الذيـن يعانـون مــن 

الكوابيس، وهم مستلقون عيل ظهورهم. صحيـح أن عيونهــم 

كمــا  يرون،  أنهم  عن  فضال  يحــدقون  أنهم  إال  مفتوحة، 

أنهــم ينصتون فضال عن أنهم يسمعون. وينظرون إىل خشبة 

الوسطى  العصور  من  قادم  تعبري   : نشوة  يف  وكأنهم  املسـرح 

وأيام السحرة والكهنة. تعد الرؤية السمع فعاليات، وميكن أن 

تكون ممتعة ، ولكن يبدو أنه هؤالء الناس يشعرون بالراحة 

لهم.  بيشء  القيام  يتم  الذين  الرجال  مـثل  الفعالية،  من 

إعطائهم مشاعر  يتم  أنه  يبدو  املنعــزلة، حيـث  الحالة  هذه 

غامضة ولكن عميقة، تنمو بشكـل أعمق يف عمل املمثلني يف 

أفضل األحوال، ولذلك يجب علينا، مادمنا ال نوافق عيل هذا 

املوقف، أن نكون سيئني بقدر اإلمكان مثلهم “. 

 تكمن املساهمة التي تقدمها تقاليد إعداد املشهد يف املذهب 

أو  القداسة”   “ أحيانا  بريخت(   ( يسميها  والتي  الطبيعي، 

باملألوف  لإلحساس  تحفيزها  يف  املغناطييس”،  التنويم   “

املقابل  يف  للجمهور  هذا  ويسمح  الجمهور.  عند  والواضح 

يكون  فكيف  للتغري.  قابلني  غري  البرش  بأن  الزائف  باالفرتاض 

ذلك ؟ إنها جزئيا مسألة نفسية/اجتامعية : فمن خالل تقديم 

العام.  السلبي  املظهر  يف  بدور  املتفرج  يقوم  مألوف،  مشهد 

ما  يدهشنا  ما   : املنطقي  العنرص  هو  األهم  العنرص  ولكن 

يبدو مألوفا وواضحا وال يحتاج ايل تفسري عيل وجه التحديد. 

مألوف  هو  ما  يقدم  باعتباره  املشهد  نقبل  ما  بقدر  وبالتايل، 

لقبول ما يحدث يف داخله بنفس  أيضا  نكون عندئذ مستعني 

الطريقة. ويف املقابل يكون لدينا من ) بيخت ( ما ييل : 

 ليك يحول الشخص نفسه من القبول السلبي العام إىل حالة   

تطوير  إىل  يحتاج  فسوف  الشكويك،  االستفسار  مع  التطابق 

تلك العني املنفصلة التي الحـظ بها جاليليــو العظيم الرثيــا 

يتوقعهـا  مل  وكأنه  البندول،  حركة  أدهشته  فقد  املتأرجحة. 

إىل  يصل  أن  ساعده  وهذا  يفهم سبب حدوثها،  ومل  تحدث، 

مثمــر،  ولكــنه  املحــري  التوقع  وهنا  تحكمها.  التي  القواعد 

الحيــاة  يثيــره يف متثــيل  والــذي يجــب عيل املســرح أن 

تحقيــق  يرث دهشة جمهوره، وميكن  أن  ويجب  االجتامعية. 

هذا بأسلوب تغريب املألوف. 

 وبالتايل نرى أن )بريخت( ال يشكو أساسا أن إعداد املشاهد 

فعال  تكون  ال  عندما  حقيقيا  يبدو  الطبيعي  للمذهب  وفقا 

كذلك، وال يشكو من أنها تبدو لنا بهذه الطريقة التي تؤدي 

بنا إىل اعتقادات خاطئة تجاهها. اعرتاض )بريخت ( هو أنه 

؛ نظرا ألنها تبدو حقيقية فمسموح لنا أال نفكر فيها مطلقا، 

لنا أال نستفرس عنها مطلقا. فهل ميكن  أنه مسموح  والسيام 

أن تكون األشياء عيل خالف ذلك ؟ وميكن أن تكون التقاليد 

نحو  توجها  املشهد  إعداد  تبناها  والتي  إليها  سعى  التي 

يف  أعظم  مقولة  تصنع  والتي  املرسح  خشبة  عيل  األحداث 

الحقيقية.  الفائدة االجتامعية والتاريخية من إعداد املشاهد 

الطبيعي  تنتمي إىل املذهب  التي  املشكلة يف خشبة املرسح 

هو مزيجها الخايل من األشياء التافهة ذات الصلة والتي تتيح 

لنا أن ننظر دون أن تقودنا إيل فهم أي يشء من كل القوى 

االجتامعية والتاريخية التي تكمن وراء الحياة اإلنسانية التي 

يجب تغيريها ما شاء لها أن تتغري. 

 “ إيهام   “ لكلمة  األكرث حرية  االستخدام  يحدث  رمبا   – ثالثا 

أعتقد  التمثيل.  ظاهرة  مع  عالقة  يف  )بريخت(  جانب  من 

أننا نستطيع أن نفهم تعبريات جيدة مثل “ املؤدي متطابق 

رفضه  الذي  الطبيعي  األسلوب  تقاليد  )يف   “ الشخصية  مع 

األمر لن يكون واضحا مبجرد توضيح معنى  ( ولكن  بريخت 

تعبري “ ملاذا كان ينبغي عيل بريخت تسمية تلك الظاهرة “ 

بني  الفرق  لفهم  مبارشة  طريقة  هناك  أخرى،  ومرة  إيهام “. 

التمثيل وفقا للمذهب الطبيعي الذي يدخل فيه املؤدي إىل 

الشخصية، والتمثيل امللحمي حيث يوضح املمثل الشخصية، 

قول  يعني  أن  ميكن  ماذا  اإلطالق  عيل  واضحا  ليس  ولكن 

يقنع  أن  املمثل  عيل  يجب  يعد  مل  )بريخت(  مرسح  يف  انه 

الذي  بذاته  وليس هو  املؤلف  نص  أنه شخصية يف  الجمهور 

يقف عيل خشبة املرسح. 

الطريقة.  بهذه  يتكلم  الذي  وحده  )بريخت(  ليس  بالطبع،   

إيهام “  الشائعة استخدام كلمة “  الواقع، من املامرسات  يف 

الخادعة، مهام كان  أو  الزائفة  املظاهر  واملقصود منها معنى 

ما يفعله املؤدون، وهذا بشكل خاص، وليس حرصيا، يف حالة 

أن  ذلك  من  واألكرث  الطبيعي.  املذهب  يف  التمثيل  أسلوب 

أن  الناس  دفعت(  وقد   ( تؤدي  قد  التي  مختلفة  عدة طرق 

تتكلم بهذه الطريقة. وفيام ييل، وقبل أن نعود إىل ) بريخت 

(، سوف أحدد بعض هذه املسارات. 

أوال، يعتقد غالبا أنه يف أسلوب املذهب الطبيعي يف التمثيل 

بأنه ليس ما هو عليه ) مبعنى  املؤدي  بوجه خاص، يتظاهر 

ورغم   .) مخادع  بشكل  يترصف  وأنه  زائفا  مظهرا  يقدم  أنه 

التمثيل  بظاهرة  يتعلق  فيام  مهمة  حقائق  هناك  ذلك، 

هذه  عكس  عيل  تدور  التي  الطبيعي  املذهب  لتقاليد  وفقا 

أن  حقيقة  برغم  فمثال،  بريخت.  قصد  كان  مهام  الصورة، 

يدخل  فعندما  الدور،  إعداد  يف  حاسام  دورا  تلعب  املحاكاة 

الشخصية  ايل  ستانسالفسيك  بأسلوب  يؤدي  الذي  املمثل 

بتطوير  ويتعلق هذا جزئيا  املحاكاة.  كبري من  مقدار  يحدث 

بالنسبة  معنى  العاطفية  االستجابة  ألمناط  يجعل  تاريخ 

الخاصة  حياتنا  من  مواقف  أيضا  نتذكر  وعندئذ  للشخصية. 

وبالتايل  لتكييفها  متشابهة  عاطفية  فعل  بردود  أتت  التي 

الحقيقة  يف  نستطيع  لشخصياتنا.  العاطفية  الحياة  نصنع 

املحاكاة  مقدار  اختزال  هو  املنهج  هذا  هدف  إن  نقول  أن 

األدىن، عن طريق  الحد  إىل  املرسح  تحدث عيل خشبة  التي 

مجموعة من التقنيات التي تساعد املؤدي ليس فقط للتعبري 

تكون  ليك  ولكن  املشاعر،  من  مجموعة  عن  محاكايت  بشكل 

نواجه  أننا  أعتقد  هنا  ما  نقطة  وعند  الواقع.  يف  جاهزة 

صعوبة يف اعتبار هذا مبثابة التظاهر. وليك نرى كيف يكون 

يف  الطفل  يبدأ  أن  ميكن  كيف  نتذكر  أن  فقط  نحتاج  ذلك، 

اللعبة  الذي يجعل  التخييل  اللعب  بأنه خائف. ويف  التظاهر 

تقنية  إيجاد  من  متكن  وإذا  بالفعل.  نفسه  يخيف  مستمرة، 

أسلوب  اكتشاف  يعيد  أن  ميكنه  عليه  وللسيطرة  ذلك  لفك 

حال،  أية  عىل  منه(.  الشبه  قريب  يشء  أو   ( ستانسالفسيك 

انه  انتبه،   “ لآلخر  الوالدين  أحد  يقول  مثل هذه  نقاط  عند 

مل يعد يتظاهر !”. األمر ال يتعلق فقط بطريقة الكالم عندما 

ميكن أن نقول عن املمثلة إنها “ ال متثل “هيدا جابلر “، فقد 

كانت “هيدا جابلر فعال “. 

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

والية  جامعة  يف  للفلسفة  أستاذا  يعمل  هاميلتون  جيمس   •

 The Art of Theater كنساس ومن أبرز كتبه  “ فن املرسح

“ عام 2009. وقد سبق أن قدمنا له عدة مقاالت يف أعداد 

سابقة لجريدة مرسحنا. 

 Journal of Dramatic مجلة  يف  املقالة  هذه  نرشت   •

Theory and Criticism. العدد 41  املجلد 1 – الصفحات 

50 - 39
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[26 نوافذ

التمثيل«  أن »قاعة محارضات فن  السابقة مبعلومة  مقالتنا  أنهينا 

– يف عامها األول - مل يدرس فيها الطالب إال مقرر »تاريخ األدب 

هذه  وتوضيح  الواحد!!  عبد  عيل  األستاذ  يد  عىل  املرسحي« 

امتحانها  كان  الباقية،  املقررات  جميع  أن  يف  تتمثل  املعلومة، 

وإذا  تحريرياً.  كان  املرسحي«  األدب  »تاريخ  مقرر  عدا  شفوياً، 

من  أقّل  سوى  الدرايس  العام  طوال  يدرسوا  مل  الطالب  أن  علمنا 

القاعة!!  هذه  يف  للدراسة  العامة  الصورة  سنتخيل  أشهر،  ثالثة 

مايو  كانت يف  النهائية  واالمتحانات  يناير،  يف  بدأ  الدرايس  فالعام 

1932!! ولو عدنا إىل ما ذكرناه، بأن الدراسة مل تكن منتظمة طوال 

الشهر األول، وأن مجلة الصباح ذكرت بأن بعض املقررات مل تبدأ 

جديدة،  معلومة  وهناك  بل  الدراسة!!  بدء  من  شهرين  بعد  إال 

بسبب  كاماًل،  شهراً  التدريس  عن  تغيب  أبيض  جورج  إن  تقول: 

كان  كله،  لهذا  الفؤاد«!!  »أنشودة  فيلم  لتصوير  باريس  إىل  سفره 

األستاذ عيل عبد الواحد هو األنشط تدريساً!!

الواحد عبد  علي 
وقف القدر ضد هذا األستاذ وقفة عجيبة!! فمقرر »تاريخ األدب 

القاعة الدكتور طه حسني - كام كان  املرسحي« كان سيدرسه يف 

اعرتاضاً  اعتذر  ولكنه   - التمثيل«  فن  »معهد  يف  سابقاً  يدرسه 

الوزارة األستاذ عيل عبد  عىل تحويل املعهد إىل قاعة!! فانتدبت 

الواحد من دار العلوم، لُيدرس هذا املقرر، بداًل من الدكتور طه 

حسني! وبالطبع سيقوم بتدريسه إىل طالب وطالبات »معهد فن 

الدكتور طه حسني من  نفسه مع  املقرر  الذين درسوا  التمثيل«، 

صالح طه حسني!  يف  جاءت  التي  املقارنة،  كانت  هنا  ومن  قبل، 

التمثيل«  معهد  »فن  رّس هجوم طلبة  أيدينا عىل  وبذلك وضعنا 

عىل األستاذ عيل عبد الواحد – الذي قرأنا عنه يف املقالة السابقة 

لهم  كانت  الذين  املستجدين،  الطالب  إىل  الشعور  ونقلوا هذا   –

صوالت وجوالت مع هذا األستاذ!!

أوائل  يف   - »الصباح«  مجلة  ذكرته  ما  املثال:  سبيل  عىل  ومنها 

يونية 1932، أي بعد االمتحانات مبارشة – قائلة: “قد شكا إلينا 

كثري من طلبة السنة األوىل والسنة الثانية من أسئلة تاريخ األدب 

عن  الهول«  »أبو  جريدة  تحدثت  أسبوعني  وبعد  املرسحي”. 

درجات الطالب أحمد البدوي يف مادة »تاريخ األدب املرسحي«، 

وأن تقريراً بخصوص هذا املوضوع، يتم بحثه يف الوزارة!! وطوال 

شهري أغسطس وسبتمرب، نرشت مجلة »الصباح« عدة خطابات 

وهو   - الخطيب«  »توفيق  الطالب  كتبها  وشكاوى،  ومذكرات 

أيضاً طالب مبدرسة التجارة املتوسطة بالحلمية - يتظلم فيها من 

امتحانه  بإعادة تقييم  رسوبه يف مقرر األدب املرسحي، ويطالب 

»األدب  مقرر  المتحانات  لجنة  تشكيل  ويقرتح  أخرى،  مرة 

املرسحي« .. إلخ هذه األمور، التي مل تسفر عن أية نتيجة.

األدب  »تاريخ  مادة  أستاذ  الواحد  عبد  عيل  صورة  هي  هذه 

أول  يف  تجاهه  وترصفاتهم  الطلبة  شعور  هو  وهذا  املرسحي«، 

وبهذه  التمثيل«!!  فن  محارضات  »قاعة  يف  تدريسه  أعوام 

الصورة، بدأ العام الدرايس الثاين، وأصبح األستاذ عيل عبد الواحد 

الصحف  تتسارع  خصبة،  إعالمية  مادة  وامتحاناته،  ومحارضاته 

واملجالت يف نقلها، والحديث عنها، ومنها جريدة »األهايل«، التي 

»الدراما  بعنوان   1932 نوفمرب  يف  له  محارضة  تفاصيل  نرشت 

املرسحية«؛ قالت فيها:

املحارضات  قاعة  يف  الواحد  عبد  عيل  األستاذ  ألقاها  محارضة   “

من  فيها  ملا  القراء،  إىل  نلخصها  أن  فرأينا  والثانية،  األوىل  للسنة 

كل  عىل  ُتطلق  درام  كلمة   .. املستقبل  مرسح  لُكّتاب  الفائدة 

بالروايات  خاصة  أنها  من  الناس  يظنه  ملا  خالفاً  قطعة مرسحية، 

توفرت  ما  فالجدية  جّدية،  وغري  جّدية  نوعان:  وللرواية  املحزنة. 

فيها الرشوط الفنية املرسحية، مبا فيها من امُلضحك وامُلحزن. وغري 

يشتمل  جدي  درام  وكل  الرشوط.  تلك  فيها  تتوفر  مل  ما  الجدية 

سيد عيل إسامعيل

)١7( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

وأستاذه المسرحي  األدب  محاربة 

جورج أبيض يف فيلم أنشودة الفؤاد
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[ [27 نوافذ]

فكرة  للجمهور  املؤلف  يعطي  وفيها  »املقدمة«  أجزاء:  ثالثة  عىل 

الرواية،  عقدة  إىل  ويشري  البارزين،  الرواية  أشخاص  عن  عامة 

الحبكة«  أو  »العقدة  األول.  الفصل  تتجاوز  ال  الغالب  يف  وهي 

املشتبكة،  حوادثه  املؤلف  بها  يستعرض  الرواية،  قلب  وهي 

العقدة  الشوق لحل هذه  الجمهور  املعقد، ويبعث يف  وموضوعه 

حل  وهي  النتيجة«  أو  »الحل  جذاب.  جميل  طبيعي  بأسلوب 

املختلفة  الطرق  تلك  فيها  نتيجتها، ويجتمع  الرواية وظهور  عقدة 

حيث  من  الجدية«  الدراما  »أقسام  أما  العقدة.  يف  تفرعت  التي 

»تأثريها عىل العواطف« تكون »تراجيديا«، وهو كل درام محزن، 

يكون  أن  حلها  يف  ويجب  الحق.  عن  زود  أو  رشيف،  كانتقام 

مسارحنا  يف  ُتعرض  التي  الروايات،  جميع  مثل  ومثلها  محزناً. 

إىل  نشأتها  من  سارة  مفرحة  درام  »الكوميدي«  تقريباً.  الجدية 

الرتاجيديا  من  مخلوط  حوادثها  دراماتيك«  »الكوميدي  منتهاها. 

والكوميدي، بها امُلحزن والسار؛ ولكنها مفرحة النهاية. ومن حيث 

كلها  تراجيديا  وهي  »األوبرا«  طرق:  أربع  فلها  متثيلها«  »طريقة 

والكوميدي  الكوميدي  »أوبرا كوميك« وهي  غنائية وتكون شعراً. 

الكالم  من  خليط  وهي  »أوبريت«  غنائية.  كلها  ولكن  دراماتيك، 

وكوميدي  وكوميدي  تراجيدي  الثالثة،  األنواع  من  تكون  والغناء، 

كأغلب  غناء  بها  ليس  التي  وهي  كالمية«  »دراما  دراماتيك. 

وهي  منه«،  اقتبست  »ما  حيث  ومن  تراها مبرص.  التي  الروايات 

أحمد  املرحوم  كروايات  تاريخي  أصل  وتكون من  نوعان: »قصة« 

وشّكلها  مخيلته،  من  املؤلف  أنشأها  ما  وهو  »رواية«  شوقي. 

»العرص  نجد  التمثيلية«،  »العصور  حيث  ومن  مراده.  حسب 

الكالسييك« وكان يف عصور اإلغريق والرومان والعرص السابع عرش 

تقريباً وأكرث رواياته من نوع القصة. و»العرص الرومانتييك« وكان 

النوع  وهذا  الرواية.  من  رواياته  وأكرث  عرش،  التاسع  القرن  من 

كان سائداً إىل وقت قريب، حتى تغلبت عليها الروايات العرصية 

البسكيولوجية”.

عىل  العلمية  األستاذ  قدرة  لنا  عكست  املحارضة،  هذه  محاور 

تدريس مقرر »تاريخ األدب املرسحي«، وفقاً لظرف هذا العرص!! 

باجتهاده  قديراً  أستاذاً  وأصبح  وترجم،  وقرأ  اجتهد  فاألستاذ 

ألنه  إفشاله؛  أجل  من  وطاليب  إعالمي  اضطهاد  وسط  الشخيص 

إىل  كثريون  يسعى  التي  املحارضات،  قاعة  يف  املضيئة  النقطة 

إفشالها وغلقها؛ حتى ال تصبح واقعاً مفروضاً، ُيبعدهم عن أملهم 

مجلة  نرشته  ما  ذلك  عىل  والدليل  أخرى!!  مرة  املعهد  عودة  يف 

»الصباح« - يف مايو 1933 – قائلة: “ تحدد يوم 27 مايو الجاري 

الطلبة يعلنون تذمرهم  بدأ  المتحان طلبة قاعة املحارضات، وقد 

بعض  واقرتح  وصعوبته،  املرسحي  األدب  امتحان  من  اآلن  من 

إذا  ما  حالة  يف  معينة  خطة  لتنفيذ  جميعاً  يتضامنوا  أن  الطلبة 

كانت أسئلة االمتحان يف مادة األدب املرسحي ستكون يف صعوبة 

العام املايض”.

ويف أوائل يونية 1933، نرشت جريدة »أبو الهول« أسئلة امتحان 

السنة  طالب  بأن  التنويه  مع  املرسحي«،  األدب  »تاريخ  مادة 

األوىل، وجدوها أسئلة صعبة؛ لذلك قامت الجريدة بنرشها تأكيداً 

القطعة  يف  يشرتط  عام  تكلم   )1(  “ كاآليت:  وهي  صعوبتها،  عىل 

عدد  حوادثها،  وأسلوبها،  لغتها  اآلتية:  األمور  بصدد  التمثيلية 

فصولها، عدد ممثليها، أبطالها ولونها املحيل. )2( تكلم عن أظهر 

األخطاء الفنية التي ارتكبها املرحوم شوقي بك يف قصصه التمثيلية 

عند  الرتاجيديا  املسابقات  نظام  عن  تكلم   )3( تقول.  ملا  ممثاًل 

قدماء اإلغريق، وبنّي إىل أي حد أثرت هذه املسابقات يف النهوض 

باملرسح األثيني”.

موفقاً   – شوقي  أحمد  مبرسحيات  الخاص   – الثاين  السؤال  كان 

جداً، حيث إنه سؤال ُيحفز الطالب عىل العصف الذهني والتفكري 

الناقد .. إلخ أساليب التعليم املتطورة اآلن، والتي ظهرت بوادرها 

عيل  األستاذ  قدرات  من  تتناسب  والتي  الفرتة،  تلك  يف  أوروبا  يف 

عبد الواحد، كام سيتضح لنا فيام بعد!! ومن وجهة نظر مخالفة، 

نجد أن هذا السؤال غري موفق، ال سيام بعد عام واحد من وفاة 

نرش  من  الجريدة  غرض  هو  وهذا  شوقي!!  أحمد  الشعراء  أمري 

األسئلة، ألنها وجهت سهامها إىل األستاذ عيل عبد الواحد، قائلة:

التي وجهت إىل طلبة السنة األوىل، وال نفهم  “هذه هي األسئلة 

مطلقاً ما هو الغرض من تحريض الطلبة عىل نبش قرب املغفور له 

شوقي بك، بدعوتهم إىل إظهار األخطاء الفنية، التي ارتكبها! وقد 

يكون هذا السؤال بعيداً عن الغرض، لو ُوضع يف صيغة غري هذه؛ 

كأن ُيقال مثاًل: هل الحظت يف روايات شوقي بك نقصاً فنياً؟ وما 

تقرير  مبثابة  فهي  األخطاء،  أظهر  عن  الكالم  إىل  الدعوة  أما  هو؟ 

حيال  والطالب  أظهرها!  عن  الكالم  ُيطلب  كثرية،  أخطاء  وجود 

ذلك، يرى نفسه ملزماً بذكر ما يعتقد أنه خطأ، أو يذكر أي يشء 

الواحد  عبد  األستاذ  من حرضة  نود  كنا  ولقد  الخطأ.  إليه  ُينسب 

فلم  لو حفظ لشوقي بك ذكراه،  بالقاعة،  األدب املرسحي  مدرس 

يعرض قصصه لنقد طلبة مهام كانت دراستهم فهم طلبة عىل كل 

حال!”.

إىل  رّداً  حجاج«  العظيم  »عبد  الطالب  أرسل  قليلة،  أيام  بعد 

الجريدة، التي نرشت منه ما يتناسب مع غرضها، قائلة وبأسلوبها: 

األوىل  السنة  لطلبة  املرسحي  األدب  امتحان  أسئلة  نص  نرشنا   “

الواحد  عبد  عيل  الفاضل  األستاذ  عىل  وأخذنا  املحارضات،  بقاعة 

اقرتاحه عىل الطلبة أن يدلوه عىل أظهر األخطاء الفنية يف روايات 

املغفور له أمري الشعراء، وقلنا إن الطلبة ليسوا يف صف واحد مع 

وصلت  نرشناه  ما  ومبناسبة  نقده.  لهم  يجوز  حتى  الشعراء  أمري 

يدافع  بالقاعة،  طالب  حجاج  العظيم  عبد  بإمضاء  رسالة  إلينا 

يف  ويجعله  الواحد،  عبد  األستاذ عيل  نظرية  عن  حاراً  دفاعاً  فيها 

مرتبة أعىل من مرتبة أمري الشعراء. ويقول إن شفقة األستاذ عبد 

بالحديث  يكتفي  العرب يف قربه، جعلته  كرامة شاعر  الواحد عىل 

عن رواياته، ومل يتعرض لشعره ولو فعل ملا أبقى له شيئاً. وبلغت 

إنه  إلينا،  يقول عن شوقي يف رسالته  أن  الرسالة  الجرأة بصاحب 

إال أنه ال يدري شيئاً عن قواعد املرسح! وقد كنا  وإن كان شاعراً 

األستاذ  أو  األستاذ يوسف وهبي،  لو صدر عن  القول،  نقبل هذا 

ما  فهذا  املذكورة،  الرسالة  صاحب  عن  يصدر  أن  أما  عيد.  عزيز 

ال يجب أن يكون، ال سيام وأنه ما زال يجلس مع الطلبة يف قاعة 

فاحتفلت  قدره،  الشعراء  ألمري  عرفت  التي  املعارف،  وزارة  تتبع 

برئاسة معايل وزيرها بتأبينه، وقررت تدريس رواياته”.

األستاذ عيل عبد الواحد

محمود السباع أحمد سامل
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28 [ نوافذ

الثانية السنة  ختام 
عبد  عيل  وأستاذها  القاعة  تهاجم  الهول«  »أبو  جريدة  ظلت 

نتائج  تنرش  وهي  حتى  الهجوم،  هذا  عن  تتوقف  ومل  الواحد، 

التهنئة، فقالت  العزاء لهم، بداًل من  الطلبة، حيث قامت بتقديم 

فإذا  املحارضات،  قاعة  يف  االمتحان  نتيجة  ظهرت  “وأخرياً  ساخرة: 

الناجحني من  طالباً، وعدد  6 من 26  األوىل  السنة  من  بالناجحني 

السنة الثانية 9 من 17 طالباً. وملا كان ليس لطلبة هذه القاعة أي 

جزاء عن نجاحهم، غري أن ُتنرش أسامؤهم؛ فإننا ننرشها هنا كعزاء 

لهم عىل ما تحملوا من عناء مدة عام كامل”.

التفوق،  حيث  من  لرتتيبهم  وفقاً  األسامء  الجريدة  ذكرت  ثم 

]الفنان  السباع  سعيد  محمود  الثانية:  السنة  طالب  أسامء  وهذه 

مصطفى  املعروف[،  ]الفنان  خطاب  العليم  عبد  املعروف[، 

املعروف[،  ]الفنان  صدقي  حسني  الظن،  عيل  أحمد  البنداري، 

حسني محمد فياض، حسن لطفي املنفلوطي، محمد عبد العظيم، 

محمد أبو هاشم. أما أسامء طالب السنة األوىل، فهم: عباس عيل 

األزهري، هالل عبد الحميد، عبد العظيم حجاج، قناوي إبراهيم، 

سعيد.  محمود  سامل[،  أحمد  املعروف  ]الفنان  سامل  عيل  أحمد 

قالت فيه: “ كان  الجريدة، خرباً  الناجحني نرشت  ومبناسبة أسامء 

أساتذة التدريس بقاعة املحارضات التمثيلية، قد أرفقوا مع نتيجة 

االمتحان طلباً موقعاً عليه بإمضاءاتهم إىل وزارة املعارف، يقرتحون 

نفذت  وقد  مالية.  جوائز  الناجحني  من  األول  الثالثة  منح  فيه 

السباع  سعيد  محمود  فمنحت  فعاًل،  االقرتاح  هذا  املعارف  وزارة 

الناجح األول 5 جنيهات، وعبد العليم خطاب الناجح الثاين مبلغ 

3 جنيهات، ومصطفى البنداري الناجح الثالث جنيهني”.

والجدير بالذكر إن جريدة »أبو الهول«، مل تفوت أية فرصة للنيل 

من القاعة وتشويه عملها، حيث قالت بعد نرش أسامء الناجحني: 

“ما أن ظهرت النتيجة، حتى تكرر يف هذا العام ما حدث يف العام 

املايض، فالطلبة جميعاً، سواء منهم من نجح ومن سقط، يوجهون 

أرسل  الطلبة  فأحد  وامتحانها.  ونظامها  القاعة  إىل  االنتقادات 

الثانية  السنة  طلبة  فاجأت  القاعة  إن  فيها:  يقول  رسالة،  إلينا 

بدعوتهم إىل تأدية االمتحان يف فن اإلخراج، مع إنهم مل يدرسوه 

فيه:  قالت  بتعليق  موضوعها  الجريدة  واختتمت  العام!!”.  طوال 

“لقد سبق أن وجهنا القول إىل وزارة املعارف لتلغي هذه القاعة، 

واآلن نتوجه ألولياء أمور الطلبة ليحولوا بينهم وبني ضياع وقتهم 

والتواكل  الكسل  تعلمهم  إنها  أنفسهم  هم  يقولون  دروس،  يف 

ندرس؟  ملاذا  نتيجة!  توجد  ال  ألنه  الجواب  لرسوبهم؟  الراسبون 

نتيجة؟  له  إذا مل يكن  التمرين  فائدة  للتمرين؛ ولكن ما  يقولون 

فائدة، وأصبح  أكرب  التمرين  استفاد من  الطلبة  أحد  أن  ولنفرض 

مملؤة  ألنها  تقبله  ال  املسارح  مُيثل؟؟  فأين  املمثلني!  شيخ 

يبني  وهل  بالتمثيل؟  هوايته  يشبع  فأين  البارزين،  باملمثلني 

ميثل  ثم  ملشاهدته،  والحشم  الخدم  ويدعي  منزله،  يف  مرسحاً 

يا  أجبني  ماذا؟  أو  حسن،  الشاطر  أو  الهاليل،  زيد  أبو  دور  لهم 

ُمرصح  أنه  معنى  ما  ثم  محارضات!  قاعة  ُيسمى  ما  خلقت  من 

بدخول القاعة ألي إنسان؟ وعىل ذلك تجد اأُلوسطا فالن جالساً 

الخط،  ُيفك  يعرف  ال  الذي  فالناً  وتجد  فالن،  األستاذ  بجوار 

يا  أجبني  هذا؟؟  معنى  ما  الحقوق.  حامل  فالن  بجوار  جالساً 

أال  القاعة  إدارة  عىل  يجب  هي:  واقرتاحايت  القاعة؟  خلقت  من 

تجعل  أن  ويجب  فوق،  وما  االبتدائية  الشهادة  حاميل  إال  تقبل 

السنني، فتكّون  القاعة طول هذه  الطلبة يف  نتيجة لعمل  الوزارة 

الحكومية،  الفرقة  اسم  عليها  تطلق  متثيلية  فرقة  املتخرجني  من 

وتعهد إىل األستاذين زيك طليامت وجورج أبيض بإخراج روايات 

تنتخبها الوزارة لهذه الفرقة، ثم متثل هذه الروايات عىل مرسح 

بأجور  واملوظفون  والطلبة  الشعب  ويحرضها  امللكية،  األوبرا 

ألنه  النسايئ.  العنرص  بدخول  اإلدارة  تسمح  أن  ويجب  مخفضة. 

النسايئ.  العنرص  بوجود  إال  روايات  ومتثيل  مرسح  وجود  يتم  ال 

وأعتقد  القاعة،  إدارة  وعىل  املعارف  وزارة  عىل  اقرتاحايت  وهذه 

تنفذ  أن  الرجاء  يف  وألح  بل  وأرجو  عليها،  يوافقني  الجميع  أن 

هذه االقرتاحات، وإال فسيأيت اليوم الذي ال تجد القاعة فيه طالباً 

واحداً، ونجد جميع مقاعد الطلبة خاوية عىل عروشها”.

طالب  من  طالب  أسلوب  من  بكثري  أرقى  املقالة  هذه  أسلوب 

القاعة، كام أنها تحمل أفكار مصطفى القشايش!! والغريب أنني 

مل أقرأ شيئاً عن هذا الطالب – أو الطالبة – ضمن أخبار القاعة 

أن  املمكن  ومن  الناجحني!!  ضمن  اسمه  أقرأ  ومل  بل  وأحداثها! 

يكون من الطالب املستمعني، أو من غري املقيدين!! والحق ُيقال، 

فقد وجدت هذا االسم بهذه الصفة »نور عابد بقاعة املحارضات 

التمثيلية« منشوراً يف جريدة »أبو الهول« مع خرب عنوانه »ميمي 

شكيب يف رواية الهاوية«!! وال يوجد وجه مقارنة واحد بينه وبني 

ال  االسم،  هذا  أن  يؤكد  مام  عابد«،  »نور  باسم  سابقة  ُنرش  ما 

يريد!! وهذا هو  الجريدة حسبام  له، ويستخدمه صاحب  وجود 

نص الخرب املنشور، واملكتوب بأسلوب »نور عابد«:

املايض  الخميس  يوم  والسينام  التمثيل  أنصار  جمعية  “أقامت 

عىل مرسح رمسيس، حفلة مثلت فيها رواية »الهاوية« للمرحوم 

أمينة  السيدة  مرة  ألول  الجمعية  مع  واشرتكت  تيمور.  محمد 

وهذه  هانم«.  »رتيبة  الرواية  يف  األول  الدور  فمثلت  شكيب، 

مثلت  فقد  وهدوء،  ثبات  بكل  قفزتها  ولكنها  لها؛  هائلة  قفزة 

عامل  يف  مرتفعاً  رقاًم  بذلك  فسجلت  للغاية،  بديعاً  طبيعياً  متثياًل 

باهر يف عامل  النجاح وأبرشها مبستقبل  بهذا  البطولة. وأنا أهنئها 

متثل  ميمي،  شقيقة  شكيب  زينب  اآلنسة  أيضاً  ورأينا  املرسح. 

دور الخادمة. وقد أدت دورها عىل ما يرام. وبعد انتهاء الفصل 

الثاين من الرواية ظهر الدكتور فؤاد رشيد رئيس الجمعية، ومعه 

من  كبرية  باقات  أربع  بجانبهم  وظهرت  الجمعية،  أعضاء  أغلب 

املعجبني  من  شكيب  ميمي  السيدة  إىل  أهديت  الجميل،  الورد 

بفنها ونجاحها ]توقيع[ نور عابد بقاعة املحارضات التمثيلية”.

والرثثرة، وتفسد عليهم مستقبلهم، فيصبحون بال عمل ميكن لهم 

مزاولته”.

»أبو  جريدة  صاحب   – القشايش  مصطفى  أن  املحتمل  ومن 

الهول«، ومجلة »الصباح« وغريهام – استعان بآخرين يف هجومه 

يكتب  أو  لهم،  يكتب  كان  إنه  األكرب  واالحتامل  القاعة!  عىل 

أغسطس  ففي  لها!!  ال وجود  بأسامء وهمية  يكتب  أو  باسمهم، 

»شكاوى  عنوان  تحت  مقالة  الهول«  »أبو  جريدة  نرشت   ،1933

التمثيلية«،  املحارضات  قاعة  عن  املعارف  وزارة  إىل  واقرتاحات 

كتبها أو كتبتها »نور عابد«، وعرّفت نفسها، أو عرّف نفسه بهذه 

العبارة »نور عابد بقاعة املحارضات التمثيلية«، وهذا نص املقالة:

تقدمنا  وأخرياً  الحضور،  وواظبنا  القاعة،  إىل  وذهبنا  “ذهبنا 

البعض،  ورسب  البعض،  ونجح  النتيجة،  ظهرت  ثم  لالمتحان، 

من  بسيل  مقروناً  الناجحني  أسامء  املجالت  بعض  ونرشت 

منازلهم  إىل  رسبوا  الذين  ورجع  واالستهزاء.  السخرية  كلامت 

بالناجحني؟؟ ثم ملاذا مل يأسف  غري آسفني! ملاذا سخرت املجالت 

إعالن فيلم أنشودة الفؤاد

حسني صدقي
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مساء  عالمنا  عن  رحل  والذي  حسين  حسن  النجاح  وأيقونة  المتمزي  الفنان 
اشتهر  قدير  مصري  ممثل   )2٠2٠( مايو   3٠ الموافق  السبت  يوم 
بحضوره المحبب وخفة ظله وتمزيه في أداء األدوار الكوميدية، وإن كان 
والميلودراما  الرتاجيدية  األدوار  من  كبريا  عددا  أيضا  يتضمن  الفين  رصيده 
باللغة  كانت  سواء  براعة  بكل  تجسيدها  في  وتمزي  نجح  اليت  تلك  الجادة، 
موهبته  حجم  على  يؤكد  مما  العامية،  باللهجة  أو  الفصحى  العربية 

المتمزية.  األدائية  ومهاراته  محدودة  الال  الفنية  وقدراته  الكبرية 

حسين وداعا..حسن 
والنجاح الضحك  أيقونة 

وليس  الفنية  أدواته  جميع  بصدق  ميتلك  حقيقي  ممثل  فهو 

وبرع  متيز  فقد  ولذا  مضحك”،  “مهرج  أو  “كوميديان”  مجرد 

الرتاجيديا  بني  تجمع  التي  اإلنسانية  لألدوار  تقدميه  يف  وتألق 

السوداء”  “الكوميديا  مسمى  تحت  تصنيفها  وميكننا  والكوميديا 

وخاصة   - الفنية  مسريته  له خالل  ويحسب  “الرتاجوكوميك”.  أو 

موهبته  إىل  األنظار  لفت  يف  نجاحه   - البدايات  فرتة  خالل 

قدرته  وكذلك  الكوميديا،  نجوم  كبار  من  جيل  وسط  الكوميدية 

عىل تأكيد مهاراته الفنية حتى من خالل أصغر األدوار.

وهو من مواليد حي “القلعة” مبحافظة “القاهرة” يف  15 أكتوبر 

عام 1931، وينتمي ألرسة من الطبقة املتوسطة حيث كان والده 

يف  وهو  والدته  توفيت  حيث  يتيام  ونشأ  للمباين،  مقاوال  يعمل 

السادسة من العمر. وقد بدأت هوايته للتمثيل من خالل املرسح 

املدريس وبالتحديد من خالل مدرسة “الرضوانية اإلبتدائية” التي 

الخديوية”  “املدرسة  خالل  من  ثم  بها،  األسايس  تعليمه  تلقى 

شهادة  عىل  خاللها  من  وحصل  ذلك  بعد  بها  التحق  التي 

التوجيهية عام 1959. ويذكر أن املرسح املدريس - وخاصة أثناء 

فرتة الدراسة الثانوية - قد منحه فرصة القيام بأدوار رئيسة ومن 

وكذلك  كليوباترا”،  “مرصع  مبرسحية  “أنطونيو”  شخصية  بينها 

األوىل  خطوته  وكانت  وامليداليات.  الجوائز  بعض  حصد  فرصة 

يف  الجيزاوي”  “عمر  فرقة  إىل  بانضاممه  التمثيل  احرتاف  تجاه 

بفرقة  يلتحق  أن  قبل  وذلك  العرشين،  القرن  خمسينات  نهاية 

وهي  تجنيده،  فرتة  أثناء  العروبة(  )مرسح  العسكري”  “املرسح 

وقد  خاصة  الفنية  الثقة  ومنحته  موهبته  أصقلت  التي  الفرتة 

مام  املحافظات،  من  كبري  عدد  يف  بعروضها  الفرقة  مع  تجول 

ينضم  أن   - يونيو  نكسة  بسبب   -  1967 عام  إغالقها  بعد  أهله 

“كالم  مرسحية  وكانت  الحكيم”.  “مرسح  فرقة  عضوية  إىل 

عام  العصفوري  سمري  وإخراج  رجب  أحمد  تأليف  من  فارغ” 

ومهاراته  موهبته  إىل  األنظار  لفت  بداية  بالتحديد  هي   1974

بعض  بأداء  املشاركة  له  قد سبق  ذلك  قبل  كان  فقد  الكوميدية. 

من  الثاين  النصف  خالل  الخاص  القطاع  بفرق  الصغرية  األدوار 

ستينيات القرن املايض، ولكنه بعد نجاحه الكبري يف “كالم فارغ” 

الخاص  القطاع  بفرق  املرسحيات  من  كبري  عدد  ببطولة  شارك 

ومنها:  الجديدة  األلفية  وحتى  تقريبا  السبعينيات  منتصف  منذ 

سندريال واملداح، زواج مسرت سالمة، إعقل يا مجنون، ميت مسا، 

عىل الرصيف، سكر زيادة، حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، 

أوالد ريا وسكينة، ملا بابا ينام، عفرتو.

قد  بالسينام  حسني  حسن  الفنان  عالقة  أن  إىل  التنويه  ويجب 

شارك  عندما   1963 عام  وبالتحديد  جدا،  مبكرة  فرتة  يف  بدأت 

بركات  هرني  إخراج  من  املفتوح”،  “الباب  فيلم  يف  التمثيل  يف 

آخر  كانت  حني  يف  وذلك  مريس،  ومحمود  حاممة  فاتن  وبطولة 

من   2019 عام  مرص”  بورصة  “قهوة  فيلم  السينامئية  مشاركاته 

الله،  عبد  صالح  لبيب،  لطفي  مع  وبطولته  نور،  أحمد  إخراج 

تتضمن  السينامئية  مسريته  أن  والحقيقة  ياسني.  محمود  رانيا 

من  كبري جدا  بعدد  أهمها مشاركته  من  لعل  املفارقات  من  كثري 

من  بالرغم  وذلك  فيلام،  وستني  مائة  من  أكرث  إىل  وصل  األفالم 

تأخر شهرته حتى الثامنينات تقريبا. والحقيقة أن بداياته الفعلية 

خالل  يشارك  مل  ولكنه  املايض  القرن  ستينيات  بداية  مع  كانت 

ليتضاعف  فقط،  أفالم  أربعة  يف  بأدوار صغرية  سوى  العقد  ذلك 

العدد خالل عقد السبعينيات فيشارك يف مثانية أفالم، ثم ينطلق 

املهمة  األدوار  من  عدد  بتجسيد  ويشارك  التالية  العقود  خالل 

لهذا  أتاحت  قد  السينام  أن  ويذكر  األفالم.  من  كبري  عدد  يف 

اإلنسانية  األدوار  بعض  لتقديم  كاملة  الفرصة  القدير  الفنان 

املوقف  كوميديا  عىل  تعتمد  التي  األدوار  بعض  لتقديم  وكذلك 

السينامئية  أعامله  قامئة  والجامهريية، وتضم  الشهرة  له  فحققت 

البدرون،  الربيء،  األتوبيس،  سواق  بينها:  من  متميزة  أفالم  عدة 

عمرو دوارة
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املدينة،  فارس  األسفلت،  عىل  دماء  مرصي،  املواطن  املغتصبون، 

ليه يا بنفسج، امرأة وخمسة رجال، الفرح، جواز بقرار جمهوري، 

أفريكانو، خريف أدم، ليلة سقوط بغداد، قلب جريء، ومجموعة 

اللمبي،  عز،  ابن  الناظر،  الحدود،  عىل  عبود  الكوميدية:  األفالم 

وأربع  أسد  خلع،  محامي  شان،  زيك  تلميذ،  الباشا  مشاكل،  ميدو 

قطط، غبي منه فيه، يا أنا يا خالتي، بوحة، حامدة يلعب، حاحا 

وتفاحة، أحالم الفتى الطائش، إبقى قابلني، بوبوس.

وتجدر اإلشارة إىل أن الفنان حسن حسني قد تألق أيضا يف عدد 

املثال:  التليفزيونية ومن أشهرها عىل سبيل  كبري من املسلسالت 

مودرن،  ناس  قيود،  بال  جواري  السبنسة،  شكرا،  األعزاء  أبنايئ 

سليامن   ، ناعسة،  والبنون،  املال  الحلواين،  بوابة  الهجان،  رأفت 

الكهف  أعلم،  والله  صامئون  غوايش،  الرسايات،  بني  الحلبي، 

والوهم والحب، مخلوق اسمه املرأة، مذكرات زوج، النوة، دموع 

أم  وفار،  قط  قلبي،  رد  أرابيسك،  املنرية،  أيام  الجاللة،  صاحبة 

كلثوم، أمرية يف عابدين، مالعيب شيحة، ابن النظام. 

هذا وتتضمن قامئة أعامله أيضا عددا كبريا من األعامل اإلذاعية، 

العلمي،  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  الشديد  لألسف  ولكننا 

ساهم  والتي  اإلذاعية،  مشاركاته  جميع  حرص  يصعب  وبالتايل 

عاما،  أربعني  عن  مايزيد  مدار  عىل  املرصية  اإلذاعة  إثراء  يف  بها 

اإلذاعية  والتمثيليات  املسلسالت  املثال  سبيل  عىل  بينها  ومن 

أبو عيل  الناظر،  لحرضة  املزدوجة، سالم  الجرمية  قشتمر،  التالية: 

كالمك،  من  بالك  خيل  كرش،  مببة  وعليوه،  سكر  أرتيست،  عامل 

كل هذا الحب، رحلة إىل كوكب السعادة، النجمة، العمر لحظة، 

رجل  أشجع  ضاحكة،  أوراق  فكيهة،  الست  عيلة  مر،  بني  فارس 

يف العامل، قشطة يا دنيا، حاجة تفلق، أنا وبابويا عىل نص أخويا، 

سبع  القضايا،  أغرب  دنيا،  يا  ولو   ،13 رقم  الخطة  كاراتيه،  عبده 

الوهم، جرمية يف اإلكسربيس، عودة ريا  الجواسيس،  الليل، صياد 

بيتك،  بيتك  ينام،  بابا  ملا  نعمت، صيف حار جدا،  كفر  وسكينة، 

حلزوين يت يف، عيلة كويسة غنية مفلسة، أطلبني من بابا، الحبيبة 

صغريين  إحنا  اليك،  زيك  وسعد،  طيبة  تحية  خيال،  مش  التالتة، 

أوي يا ماندو، تاهت ولقيناها.

املمثلني  أكرث  من  طويلة  لفرتة  ظل  أنه  جليا  سبق  مام  ويتضح 

قام  حيث  األخرية(،  الثالث  العقود  يف  )خاصة  وحضورا  نشاطا 

بتجسيد كافة األدوار سواء كانت كوميدية أو امليلودرامية، وسواء 

والحكام  واألجانب  الباشوات  من  العليا  الطبقة  أدوار  كانت 

ورجال األعامل أو من الطبقات املتوسطة واملثقفني وكذلك أيضا 

الحارة  أهايل  أو  والفالحني  العامل  من  الكادحة  الطبقات  أدوار 

املرصية.  

حسن  الفنان  أن  هي  البداية  يف  تأكيدها  يجب  التي  والحقيقة 

حسني ينتمي إىل هؤالء املمثلني املوهوبني الذين ميلكون القدرة 

وبتميزهم  املحبب  بحضورهم  اإلنتباه  وجذب  األنظار  لفت  عىل 

حتى  الفنية  ومهاراتهم  املؤكدة  موهبتهم  إثبات  وعىل  الفني، 

أنه طوال حياته  أن نذكر  بأداء مشهد واحد، ويكفي  ولو شاركوا 

الفنية مل يحظ إطالقا بفرصة البطولة املطلقة - وخاصة يف األفالم 

أن  إستطاع  فقد  ذلك  ومع   - التليفزيونية  والدراما  السينامئية 

التي  األعامل  بجميع  الجمهور  إعجاب  ويكسب  وجوده  يؤكد 

شارك بها حتى ولو من خالل بعض األدوار الصغرية. كذلك يجب 

طوال  يلجأ  مل  أنه  وهي  الصدد  هذا  يف  مهمة  مالحظة  تسجيل 

مسريته إىل األساليب املبتذلة أو املفتعلة لإلضحاك، بل كان شديد 

املوقف  كوميديا  خالل  من  مهاراته  توظيف  عىل  دامئا  الحرص 

الكوميديا  النص أو توظيف  الخروج عن  اإلبتعاد متاما عن  وعىل 

الحركية أو اللفظية.   

األفالم  تلك  خالل  من  أنه  أيضا  بالتسجيل  الجديرة  واملالحظة 

وتلك املسلسالت التليفزيونية واإلذاعية كان حريصا - وكعادته يف 

الكوميديا  نجوم  من  كبري  عدد  مساندة  - عىل  املرسحية  األعامل 

الدين،  ويل  عالء  سعد،  محمد  الفنانني:  مقدمتهم  ويف  الشباب 

الباقي،  عبد  أرشف  رمزي،  هاين  حلمي،  أحمد  هنيدي،  محمد 

كريم عبد العزيز، أحمد عيد، رامز جالل.

المسرحية: أعماله   -
ظل املرسح هو املجال املحبب للفنان حسن حسني طوال حياته، 

خالله  من  اكتشف  الذي  املجال  فهو  األسايس،  إبداعه  ومجال 

يزيد  ما  محرتف  كممثل  به  العمل  يف  وقىض  وصقلها،  موهبته 

عن نصف قرن، شارك خاللها بعروض أهم الفرق املرسحية )من 

“مرسح  الخيام”،  “عمر  “الريحاين”،  الحديث”،  “املرسح  أهمها: 

إثراء  يف  العروض  تلك  خالل  من  ونجح  إمام”(،   “عصام  الفن”، 

التي  الدرامية  الشخصيات  لعدد كبري من  بأدائه  حياتنا املرسحية 

املتميزة:  أدواره  أشهر  ومن  ومهارة،  بصدق  تجسيدها  يف  تألق 

عىل  ويستوىل  زوجته  يخدع  الذي  املستغل  الزوج  شخصية 

مدخراتها مبرسحية “ع الرصيف”، شخصية الباشا املكلف بتشكيل 

األكرب  األخ  شخصية  وسكينة”،  ريا  “أوالد  مبرسحية  الوزارة 

مبرسحية  الرصينة  والتقاليد  العادات  عىل  املحافظ  “الزواوي” 

مبرسحية  اللييل  امللهى  صاحب  “نونو”  شخصية  يا”،  “حزمني 

“جوز ولوز”، شخصية القاتل جابر مبرسحية “الجنة الحمراء”.

الزمني  التسلسل  إسهاماته املرسحية مبراعاة  هذا وميكن تصنيف 

وطبقا إلختالف طبيعة اإلنتاج وتنوع الفرق املرسحية كام ييل:

الدولة: بمسارح   -
سيأيت  رشيد،  عروس  املشلول،  نهضة  العسكري”:  “املرسح   -  1

لسه  تودي،  إليل  املركب  مرايت،  يا  أنا  يا  تفاهم،  مفيش  الوقت، 

نونو )1961(.

قمر  يا  ليل  يا  آه   ،)1966( الحب  لعبة  الحكيم”:  “مرسح   -  2

دارك  جان   ،)1968( العرضحالجي  الرتحيلة،  قطر   ،)1967(

)1969(، سلطان زمانه )1970(، الزعيم غوما )1972(.

 ،)1969( الوحش  قتلت  إليل  أنت  الكوميدي”:  “املرسح   -  3

املرجيحة )1993(. 

4 - “الغنائية اإلستعراضية”: ملك الشحاتني )1971(.

الحب   ،)1972( الجديدة  هوليود  الحديث”:  “املرسح   -  5

والحرب )1973(، كالم فارغ )1974(، الجنة الحمراء )1992(.

الخاص: القطاع  بفرق   -
1 - “الريحاين”: الستات ما يعرفوش يكدبوا )1966(، واحد لقى 

شقة )1979(.

روبابيكيا   ،)1966( العامرة  صاحب  كاريوكا”: حرضة  “تحية   -  2

  .)1967(

تأكيد موهبته ومهاراته حىت من  نجح في  ممثل قدير 
الميلودرامية أو  الكوميدية  األدوار سواء  خالل أصغر 
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إلى مهاراته  األنظار  يلفت  أن  استطاع  فنان موهوب 
الكوميديا نجوم  كبار  الكوميدية وسط جيل من 

31 بين الظل والضوء]]]

الحب  أسمها  لعبة   ،)1972( يا سمسم  افتح  الخيام”:  - “عمر   3

)1974(، أنهم يقتلون الحمري )1974(. 

4 - “املرسح الجديد”: سندريال واملداح )1973(.

5 - “الكوميدي شو”: زواج مسرت سالمة )1982(.

الرصيف  ع   ،)1982( أنفه  رغم  طبيب  الفن”:  “مرسح   -  6

)1986(، قشطة وعسل )1997(.

7 - “نجم”: إعقل يا مجنون )1984(.

8 - “النيل املرسحية”: سكر زيادة )1985(.

9 - “الثاليث”: لو انت فار أنا قطة )1985(.

10 - “أوسكار”: ميت مسا )1989(، جوز ولوز )1991(،

11 - “فاروق بيومي”: والد ريا وسكينة )1990(.

بابا  ملا  يا )1994(، شبورة )1998(،  إمام”: حزمني  - “عصام   12

ينام )2002(.

13 - “الباشا املرسحية”: عفرتو )1999(.

بينها:  ومن  املصورة  املرسحيات  من  كبري  عدد  بخالف  وذلك 

أول  الزوجة   ،)1981( سكابان  مقالب   ،)1980( الجميل  اإلنفجار 

من يعلم )1982(، حاول تفتكر )1983(، املرحوم رجع يف كالمه 

 ،)1985( أحالمي  فارس   ،)1985( الشجرة  فوق  فالح   ،)1984(

الدار  يف  غريب   ،)1988( البنات  جواز   ،)1986( املوسم  قنبلة 

)1989(، بخيل بالوراثة )1990(، حرامي واثنني لصوص )1991(، 

سيارة الهانم )1992(، الواد شطارة )1992(، أنا وهي والكمبيوتر 

ضمري  صحوة   ،)1994( حريان  مقالب   ،)1993( قشطة   ،)1992(

 ،)2011( الكابوس   ،)1997( حاميت  إيد  يف  العصمة   ،)1996(

إىل:  باإلضافة  وذلك   ،)2017( صبح  صبح   ،)2013( الجن  عاشقة 

الدار،  غريب  ولكن،  عقالء  ثالثة  الكذاب،  مسيلمة  املتحذلقات، 

الرجالة  كل  الحمراء،  املحبة  املغردة،  الكناريا  الغبي؟،  فينا  مني 

 ، املرحوم  بيت  شقيقة:  عربية  بدول  املرسحيات  وبعض  كده، 

تهامي كول )2010(.

مع  السابقة  املرسحيات  خالل  من  تعاون  قد  أنه  بالذكر  وجدير 

نخبة من كبار املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ويف مقدمتهم 

األساتذة: حسن عبد السالم، جالل الرشقاوي، السيد رايض، سمري 

العصفوري، عبد الغفار عودة، فايز حجاب، عبد الفتاح شعراوي، 

صالح املرصي، هاين مطاوع، عبد الغني زيك، جالل توفيق، عادل 

صادق، محمد عبد العزيز، فيصل عزب، فؤاد عبد الحي، محمود 

أبو جليلة، سيد خاطر، خالد جالل، نبيل أمني.

الفنية  مسريته  طوال  حسني  حسن  الفنان  رصيد  إىل  ويضاف 

ومواجهتهم   - األجيال  مختلف  من   - املضحكني  كبار  مع  تعاونه 

املثال  سبيل  عىل  بينهم  ومن   البطولة  مشاركتهم  خالل  من 

فاروق  إسامعيل،  جامل  عزت،  بكر  أبو  كاسب،  عديل  الفنانني: 

نبيل  بيجو(،  )الخواجة  راتب  فؤاد  جمجوم،  الدين  بدر  نجيب، 

حسني  سيدهم،  جورج  غانم،  سمري  سيف،  وحيد  الهجريس، 

حسن  شلبي،  يونس  نجم،  محمد  السعدين،  صالح  الرشبيني، 

فؤاد  راتب،  أحمد  زيد،  أبو  محمود  القلعاوي،  محمود  عابدين، 

خليل، أحمد بدير، محمد هنيدي، هاين رمزي، أرشف عبد الباقي، 

كاريوكا،  تحية  النجامت:  وأيضا  الرشقاوي،  املريغني، محمد  ضياء 

سهري البابيل، وداد حمدي، ميمي جامل، هالة فاخر، سعاد نرص، 

إسعاد يونس، معايل زايد، سعاد حسني، إحسان القلعاوي، ماجدة 

زيك. 

والجوائز: التكريم 
واملشوار  العطرة  املسرية  تلك  تتويج  يتم  أن  املنطقي  من  كان 

مظاهر  بعض  عىل  بحصوله  القدير  الفنان  لهذا  الرثي  الفني 

التكريم وعيل عدد كبري من الجوائز واألوسمة وشهادات التقدير 

املحلية والدولية، ولعل من أهم مظاهر تكرميه حصوله عىل:

أفضل  قامئة  بها ىف  شارك  التي  األفالم  من  أفالم  إختيار خمسة   -

)100( مئة فيلم ىف ذاكرة السينام املرصية حسب إستفتاء النقاد 

 ،)١٩٨٣( األوتوبيس  سواق   ،)١٩٧٥( الكرنك  وهي:   ١٩٩٦ عام 

الربئ )١٩٨٦(، زوجة رجل مهم )١٩٨٨(، ليه يا بنفسج )١٩٩٣(.

- حصوله عىل جائزة من مهرجان األفالم الروائية عن فيلم “دماء 

مبهرجان  ممثل  أحسن  وبجائزة   ،1992 عام  األسفلت”  عىل 

أيضا  العام  نفس  ويف   ،1993 عام  الدويل”  السيناميئ  “القاهرة 

السيناميئ  “اإلسكندرية  مهرجان  يف  ممثل  أحسن  بجائزة  فاز 

عام 1995  املدينة”، كام حصل  “فارس  بفيلم  دوره  الدويل” عن 

عىل خمسة جوائز عن دوره )عم ركبة القردايت( يف فيلم “سارق 

الفرح”. 

ومن  ودولية  محلية  وسينامئية  مرسحية  مهرجانات  بعدة  كرم   -

“الجمعية  نظمته  )الذي  الضاحك  للمرسح  الثاين  املهرجان  بينها: 

السيناميئ  القاهرة  ومهرجان   ،1996 عام  املرسح”  لهواة  املرصية 

له مبهرجان “نقابة  األربعني، وكان آخر تكريم  الدويل” يف دورته 

املهن التمثيلية املرسحي” بدورته الرابعة عام 2019.


