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احرتازية  بإجراءات 

المقبل  الخميس  تعود  المسرح«  »بيت  عروض 

المصورة« و»العروض  الحظر«  »مسرح  مسابقيت  يطلق  التجرييب 
الجائحة  وتداعيات  الحظر  ويتحدى   

و  انه  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  قال 

تعود  الثقافة،  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  برعاية 

ابتداء من  املسارح من جديد  لتنري  للمرسح  الفني  البيت  عروض 

البيت  يقدم  حيث  الجاري،  يوليو   ١٦ املوافق  املقبل  الخميس 

مجلس  رئيس  قرار  عىل  بناء  املرسحية  عروضه  للمرسح  الفني 

الوزارء بتخفيف اجراءات االغالق، و ضمن املرحلة األوىل من خطة 

املرسحية ب ٢٥٪ من سعة  العروض  تقديم  لعودة  الثقافة  وزارة 

مركز  بساحة  املكشوف  املرسح  عىل  ذلك  و  باملرسح،  الجمهور 

املرصية،  األوبرا  بدار  املكشوف  املرسح  عىل  و  للفنون،  الهناجر 

عىل أن تعود مسارح البيت الفني للمرسح ذات القاعات املغلقة 

للعمل من جديد ابتداء من أغسطس القادم ضمن املرحلة الثانية 

من خطة عودة تقديم العروض املرسحية. 

الكبري  للمرسح  الفني  البيت  التزام  عىل   “ مختار   “ أكد  و 

عمل  فرق  و  املواطنني  حياة  عىل  حفاظا  االحرتازية،  باالجراءات 

العروض املرسحية ، و ذلك وفقا لتعليامت وزارة الصحة املرصية. 

يوليو  شهر  نهاية  حتى  و  املقبل  الخميس  من  انه  بالذكر  جدير 

يقدم البيت الفني عروض “ الليلة الكبرية “ من إنتاج فرقة مرسح 

و  الشباب،  مرسح  فرقة  إنتاج  من   “ البخيل   “ للعرائس،  القاهرة 

عريض “ كأنك تراه” و “ الطوق و األسورة” من إنتاج فرقة مرسح 

و  الكبرية”  الليلة   “ أغسطس عريض  شهر  يف  يقدم  بينام  الطليعة، 

القاهرة للعرائس،  إنتاج فرقة مرسح  الجميل “ من  الزمن  “ رحلة 

“ظل الحكايات” من إنتاج فرقة مرسح الغد، “ أحوال شخصية “ 

إنتاج  من   “ الهالمية  السرية   “ و  الشباب،  مرسح  فرقة  إنتاج  من 

فرقة مرسح الطليعة 

أحمد زيدان

واملقرر  القادمة  دورته  مالمح  تكشف  مع 

11سبتمرب  إىل   1 من  الفرتة  يف  اقامتها 

“أون  فعاليتها  كافة  تكون  أن  عيل  املقبل، 

الين” أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدويل 

وضوابط  رشوط  عن  التجريبي  للمرسح 

تتضمن  والتي  الراغبة،  للفرق  املشاركة 

للمرة  تعرض  كونها  رضورة  إيل  إضافة 

تحت  املشارك  العرض  يندرج  أن  األوىل، 

واحدة من مسابقتي املهرجان وأوالهام. 

الحظر  مسرح  مسابقة  ـ 
املهرجان  يستقبل  العنوان  هذا  وتحت 

أو  الكامريات  فيها  تحالفت  التي  العروض 

اإلنرتنت،  عرب  املختلفة  التواصل  بدرامج 

وتحالف كالهام مع دراما الخشبة من أجل 

وهذا   ، الحي  للعرض  بدائل  عن  البحث 

بالحاجة  املدفوع  التجريب   جوهر  هو 

والرضورة الستكشاف املجهول

استخدام  إبداعات  املسابقة   وتستقبل 

اإلنرتنت  عرب  االتصال  وبرامج  الكامريا 

لخدمة  املثال(  سبيل  عىل   Zoom )زووم 

الجائحة  إنتاجها ىف زمن  تم  والتى  املرسح 

موعد  آخر   ، أغسطس  من  العارش  وحتي 

قام   والتي   ، املتقدمة  األعامل  الستالم 

الحرة،  لرؤيتهم  وفقا   ، فيها  املخرجون 

منفصلة  مقاطع  وتوليف  وتجهيز  بتجميع 

والراقصني  املمثلني  من   – املؤدون  بها  قام 

 – التشكيلية  الصورة  ومبدعى  والعازفني 

التباعد اإلجبارى  كٌل ىف مكانه، حرصا عىل 

– يف ڤيديو واحد كعرض مرسحي.

أن  أيضا  املسابقة  رشوط  قامئة  وتتضمن 

الفيديو بني 10 إىل 50 دقيقة  ترتاوح مدة 

ــ  تقترص  وال  ــ  املوضوعات  تحتوي  ،وأن 

ــ  تعتمد  قد  كام  الجائحة،  تأثريات  عيل 

حبكات  تفسري  إعادة  عيل  ــ  تقترص  وال 

مرسحية 

وفقا  العرض  تقييم  يتم  يتم  وسوف 

من  عليها  يحتوى  التي  اإلبداعية  للحلول 

عنارص  تكون  أن  عىل  مرسحى.  منظور 

واإلضاءة  واملونتاݘ  والصوت  كالتصوير 

الرؤية  لتحقيق  مساعدة  عوامل  مجرد 

فإن  ولهذا  التقييم.  محل  املرسحية 

هو  التصوير  يف  النقالة  الهواتف  استخدام 

أمٌر ُمرَحٌب به متاما.

ثاين مسابقات الدورة ستكون تحت عنوان 

المسرحية  العروض  مسابقة  ــ 
المصورة

العروض  بني  للتنافس  مفتوحة  واملسابقة 

التي تم إنتاجها مرصيا وعربيا وعامليا قبل 

 40 بني  مدتها  ترتاوح  أن  عيل  الجائحة، 

العروض  زمن  تعديل  ويتم  دقيقة   90 إىل 

تتجاوز  ال  بحيث  أطول  كانت  اذا  املقبولة 

حاجز الـ90 دقيقة ،

الفرق الراغبة يف املشاركة والتنافس ميكنها 

ملء استامرة الرتشح عرب املوقع اإللكرتوين 

للمهرجان 

www.cifet.org 

أحمد زيدان

تأجيل  فيه  أعلنت  بيانا  للمرسح  العربية  الهيئة  أصدرت 

دول  تسع  يف  الهيئة  تنظمها  التي  الوطنية  املهرجانات 

عربية، 

العربية  للهيئة  العامة  األمانة  “ترفع   بـ   البيان   واستهل 

تليق  التي  التحية  العرب  املرسحيني  كافة  إىل  للمرسح 

عىل  تفيض  التي  والتنوير  الوعي  بروح  وتليق  بقاماتهم، 

من  العديد  ومن  كورونا  جائحة  من  يعاين  ما  يعاين  عامٍل 

تتطلب  التي  الظروف  هذه  الشائكة،  والظروف  الكوارث 

الكثري من الصرب واألناة يف مواجهتها، إىل أن يتمكن اإلنسان 

كعادته من حامية استمرار الحياة وحامية البرشية. “

وليس  ممتدة  وآثارها  الجائحة  ألن  نظراً   .. البيان  وتابع 

كل  كام  نتمنى  وكم  متى،  إىل  واضح  بشكل  املعلوم  من 

املرسحيني يف العامل أن نشهد نهاية لها، فقد كان لزاماً علينا 

العربية للمرسح أن نفكر بشكل عميل وإيجايب،  الهيئة  يف 

التي  للمرسح  الوطنية  باملهرجانات  املتعلق  بالشأن  خاصة 

تنظمها الهيئة يف تسع دول عربية، لذا تواصلنا مع الجهات 

الرشيكة بتنظيم هذه املهرجانات وتوصلنا إىل قرار تأجيل 

تنظيمها هذه خالل العام 2020 ليصار إىل برمجة تنظيمها 

يف العام 2021.

لوعي  للمرسح  العربية  الهيئة  من  بتحية  البيان  واختتم 

يكون  أن  عىل  املرسحيني  كل  حرص  و  الرشيكة  الجهات 

العمل  معلنة  ملحبيه،  األمل  مسببات  عن  منأى  يف  املرسح 

الجهات  مع  بالتعاون  و  فرص،  إىل  التحديات  تحويل  عىل 

استثامر  يتم  سوف  املهرجانات،  هذه  تنظيم  يف  الرشيكة 

والتجديد  الشاملة  املراجعة  بعملية  للقيام  التأجيل  هذا 

املتمثلة  املستقبل  مفاتيح  ضبط  خالل  من  والتصويب 

وآليات  التنظيمية  اللوائح  وتطوير  االتفاقيات  تنقيح  يف 

باملهرجانات  الخاصة  واملالية  الفنية  والضوابط  التنفيذ 

لتؤدي  للمرسح،  العربية  الهيئة  تدعمها  التي  الوطنية 

الغرض املأمول منها يف رفع سوية املنتج املرسحي وتعميم 

ثقافة املرسح.

للمسرح  العربية  الهيئة 
المسرحية  المهرجانات  تؤجل 
2021 إلى  تنظمها  اليت 
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كبرية ورصاع  تقع ىف حرية  بلدها.،  الوحيد ىف ضياع  السبب  وليست 

الخراب  ويعم  ىشء  كل  تخرس  النهاية  وىف  بلدها،  وبني  حبها  بني 

والفساد .

وعن ما جذبها ىف الشخصية قالت “ أعشق السرية الهاللية وكنت أول 

آخر  يد  تدربت عىل  وقد  الهاللية  السرية  يف  شاركن  اللواىت  املمثالت 

حفظت  و  محمود  زين  والشيخ  الضوي  سيد  الهاللية  السرية  شعراء 

من  اللون  لهذا  أنجذب  أىن  كام  بالغناء،   وقمت  أجزاء  ثالثة  منها 

لذا  الخلفية  هذه  تعلم  زين  منار  املخرجة  وكانت  والغناء.  الدراما  

املخرجة  مع  تعاونت  أضافت:  ُسعدى..  شخصية  لتجسيد  رشحتني 

وهى  األمريكية،  بالجامعة  قدم  سنوات   9 منذ  عمل  ىف  زين  منار 

فرصة جيدة للتعاون مرة أخرى ، خاصة أنها مخرجة متتلك أدواتها. 

الكبري  التحدى 
منظور  من  دياب  شخصية  “أقدم  حفظي  محمد  املمثل  قال  فام 

مختلف ، فهو يربر كل أفعال الرش التى يقوم بها ليصل للحكم، فمنذ 

صغرة يسعى للسلطة فيقوم بقتل بركات ويخرب البالد. أضاف: عند 

منذ  منبوذا  دياب  كان  حيث   معها  تعاطفت  للشخصية  تحضريي 

صغره من الجميع، يعامل كعبد وخادم وهو ما دفعه دامئا للتمرد و 

السعى وراء السلطة خاصة أنه من أىت بالنرص للهاليل وفتح تونس، 

وهو ما حفز أطامعه للوصول إىل الحكم. 

كبريا  تحديا  ميثل  فهذا  الرشير  شخصية  املمثل  يقدم  عندما  وتابع:  

تجرى املخرجة منار زين بروفات تحضريية للعرض املرسح “تغريبة 

واآلالت  للموسيقى  القومية  الفرقة  مع  لتقدمها  الزناىت”   بنت 

من  واالستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفني  للبيت  التابعة  الشعبية 

تأليف بكرى عبد الحميد. وهو نص مستوحى من “السرية الهاللية” 

محمد   ، عادل  فاطمة  بطولة  العربية،  الشعبية  السري  أشهر  إحدى 

سارة   ، يوسف  مصطفى   ، عالء  محمد   ، سعد  البارى  عبد   ، حفظي 

مصطفى ، أحمد يحيى ، رضا كامبا ، مؤمن عيد ،هبه سليامن ، احمد 

عىل  منه   ، محمد  ضحى   ، حليم  يوستينا   ، املهدى  أحمد   ، شومان 

مالبس رشوق   ، األرشف  عمرو  وإضاءة  ديكور   ، العمروىس  نادين   ،

 ، النارص  عبد  موسيقى هاىن  تأليف  كامبا  رضا  دراما حركية   ، سامي 

 ، الشيمى ورشوق عىل  منفذ محمد أرشف مساعدين محمد  مخرج 

نهاد نايل ، سلمى محمد. يقدم العرض كام تقول مخرجته منار زين 

الهاللية وهم “ أبو  يف قالب معارص ويدورحول بعض أبطال السرية 

غانم،  حيث  ابن  الزناىت خليفة، ودياب  بنت  “ وسعدة  الهاليل  زيد 

للهاللية  تونس  مفاتيح  التى سلمت  دياب وسعده  بني  الرصاع  يدور 

ومن  إلنقاذها،  أهلها  كل  سعده  فتستدعي  مبطاردتها  دياب  ويقوم 

خالل هذا االستدعاء يتم  رسد األحداث بشكل بانورامى.  

الرتاث  من  سابقة  تجربة  قدمت  وأن  سبق  زين:  منار  اضافت 

دفعني  ما  وهو  كثريا  التجربة  وأحببت   “ يوسف  “حلم  عرض  وهو 

معارص  بشكل  الهاللية”  “السرية  من  تجربة  بتقديم  لتطويرها 

واملعارصة  الرتاث  بني  أدمج  حيث  العرض  عنارص  جميع  ىف  وحديث 

عىل مستوى الصورة  واملوسيقى مع ما يقدم من تعبري جسدي،  كام 

سنلعب عىل تفاعل الجمهور فلن نقدم العرض بشكل كالسييك.  

ومبا  الرثية  والقصص  الحكايات  من  بالعديد  يزخر  “تراثنا  وتابعت: 

فقد  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  إىل  انتمى  أىن 

اعتربتها فرصة جيدة يل لتقديم تجربة من الرتاث، إن بعض املخرجني 

األقىص  الرشق  من  الرتاث  قصص  قدموا  ألنهم  اشتهروا  األوربيني 

بشكل معارص، فلامذا ال نقدم ذلك ونحن أصحاب هذا الرتاث. 

طاقة  ميتلكون  الذين  املمثلني  من  مجموعة  العرض  يقدم   “ تابعت: 

متثيلية كبرية، وكنا قبل االزمة بعمل ورشة رقص للممثلني.

بالواقع  وربطه  الرتاث 
كتابة  فكرة  أن  إىل  الحميد  عبد  بكرى  املرسحى  املؤلف  أشار  فيام 

عمل  عن  تبحث  زين  منار  “كانت  حيث  املخرجة  من  بدأت  النص 

ترايث من  السرية الهاللية،  فاتفقنا عىل العمل عىل التغريبة وسعدى 

بنت الزناىت التي تسببت ىف ضياع بلدها تونس بسبب حبها لشخص 

معارص  بشكل  النص  تقديم  عىل  اتفقنا  وقد  دياب.  وهو  إنتهازى 

من  عدد  إبراز  أردنا  العمل  جلسات  خالل  ومن  مختلفة،   وبرؤية 

الشخصيات ومنها شخصية أبو زيد الهاليل. أضاف بكري :  تراثنا ثرى 

وميلء بالحكايات والقصص املمتعة واملثرية، وهناك  ىشء يعد  أكرث 

أهمية  من محاكاة الرتاث وهو استخدام الرتاث. موضحا أن الكاتب 

املعاش  بالواقع  بربطها  يقوم  ولكن  فقط  حكاية  يطرح  ال  املرسحى 

عىل املستوى األجتامعى واإلنساين وغريه من املضامني، بل وتطويرها، 

وأشار بكري إىل أن  الكاتب مهموم دامئا بواقعه وأن  الوطن العرىب 

لديه زخم ترايث واسع من القصص والسري املختلفة و علينا أن نوظف 

عند  نحققه  أن  يجب  الذي  اليشء  وهو  منه،  ونستفيد  الزخم  هذا 

التعامل مع الرتاث.  

قتل  ما  الحب  من 
تلعب الفنانة فاطمة عادل شخصية سعدى بنت الزناىت وعن دورها 

قالت: 

هي فتاة ىف سن املراهقة وقعت ىف حب دياب وبسبب هذا الحب 

ضاعت بالدها، ونكتشف مع مرور األحداث أنها كانت أحد األسباب 

معاصرة  برؤية  تعود  الهاللية  السرية 
الزناتى«  بنت  »تغريبة  لتقديم  تستعد  الشعبية  واآلالت  للموسيقى  القومية   

بالحكايات  ثرى ومليء  تراثنا  الحميد:   بكري عبد 
المهم هو كيفية تقديمها لكن  المثرية و 
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الهاللية  السرية  نقدم  أننا  ، خاصة  للغاية  زيد تحمست  أبو  شخصية 

أسمر  يولد  زيد  أبو  أن  عليه  واملتعارف  ومختلف،  معارص  بشكل 

البرشة وهو مايثري أقاويل نساء البلدة ،  و ما يجعل أبو زيد يواجه 

كام  نسبه،  ىف  التشكيك  يتم  حيث  أظفاره  نعومة  منذ  رصاعات 

يتصارع أبو زيد مع دياب الذي ميثل قوى الرش. 

والسلطة العاطفة 
يلعب دور الزناىت خليفة املمثل أحمد شومان الذي قال:  

وهو  فيه،  مبالغ  بشكل  ابنته سعدى  يحب  الذي  تونس  سلطان  هو 

الثانية،  املنزلة  بالده ىف  وتأىت  يفكر يف أى ىشء سواها،  يجعله ال  ما 

وتتسبب  ابنته سعدى ىف ضياع البالد بسبب وقوعها ىف حب دياب . 

إىل  وتحتاج  املركبة،  الشخصيات  من  تعد  الزناىت  شخصية   : أضاف 

مجهود كبري،  وأكرث ما أحببته فيها هو الرصاع الداخيل الذى يتعرض 

له بني مسئوليته تجاه السلطة وبني عاطفته البنته كأب, 

والقوة  الجمال  رمز 
عن  قالت  التي  مصطفى  سارة  املمثلة  “الجازيه”   شخصية  تقدم 

دورها:  “ الجازيه هى رمز القوة والجامل والسلطة ىف نفس الوقت، 

للغاية  ممتع  تجسيدها  فإن  ىل  وبالنسبة  مختلفة،  شخصية  وهي 

له  خاصة أن الرشير يقدم بشكل منطي ىف أغلب األحيان، و التحدى 

بشكل  وتقدميه  الرشير  هذا  داخل  جوانب  إىل  االنتقال  هو  األكرب 

مختلف بعيدا عن النمطية.  وختم بقوله إيقاع العرص تغري وهو ما 

يحتم علينا تقديم الرتاث بروح العرص دون االبتعاد عن أصوله ..

شؤم نذير 
و  سعد  الباري  عبد  املمثل  يقدمها  البني شخصية  غراب  أو  “األغرب” 

“الذى  البني  “غراب  ميثل  العرض،  ىف  التشاؤم  رمز  “هو   : عنها  قال 

ممتعة  فالشخصية  ذلك  ومع  البحرية.  عند  الرؤية  ىف  خرضة  رأته 

الشخصية،  هذه  مثل  رؤية  ىل  يسبق  مل  حيث  تخيلها  ىف  وصعوبتها 

هذه  أن  أدركت  العرض  مخرجة  مع  عمل   جلسات  عدة  وبعد 

قد  و  حقيقية،   غري  يعني  “ميتافيزيقي”  عامل  ىف  تقدم  الشخصية 

تحمست لهذه الشخصية بشكل كبري والتجربة هى الرهان .  تابع : 

فكرة إحياء الرتاث ىشء هام للغاية بالنسبة لألجيال الجديدة التي ال 

تعى أهمية الرتاث. 

مغرية  شخصية 
قال:”  الذى  عالء  محمد  املمثل  العرض  ىف  زيد  أبو  شخصية  يجسد 

لتقديم  زين  منار  املخرجة  رشحتني  وعندما  الهاللية  السرية  أعشق 

ألنها تجمع بني أمرين من الصعب أن يتوفرا ىف إمرأة واحدة ، فهي 

شديدة الجامل وقائدة حاسمة،  تتزوج من أبو زيد 40 يوما ولكنها 

تنفصل عنه، ما يحدث صدمة بداخلها. كام تحارب مع أبو زيد قوى 

الرش .

وتابعت: منذ قراءيت األوىل للشخصية وجدت بها جوانب كثرية كنت 

أسعى لتقدميها. 

جديد فراغ 
يف  الصورة  لتصميم  “تصوري  قال  األرشف  عمرو  الديكور  مهندس 

املرسحي  العرض  قاعة  فراغ  بناء  إعادة  عىل  يقوم  التغريبة  عرض 

الفنية  للرؤية  طبقا  خصيصاً  تصميمه  يتم  جديد  فراغ  وخلق 

واإلخراجية التي اتفقت عليها مع املخرجة، و تشمل تجهيز مساحة 

وثالثة  أماكن  أربعة  خالل  الدائرة  العرض  أحداث  بداخلها  تحتوى 

يف  الفراغ  نفس  داخل  الجمهور  احتواء  إىل  باإلضافة  مختلفة،  أزمنة 

اتصال مبارش مع مكان العرض املرسحي، مع املحافظة عىل استلهام 

روح الرتاث البرصي الخاص بأحداث التغريبة الهاللية، دون اإلغراق 

يف الكالسيكية وبشكل ال يخلو من بعض ملحات املعارصة. 

بني  النص تغريبة  العمل عىل هذا  أضاف: “ دفعني وشجعني عىل 

وملئ  والرثاء  الغنى  شديد  مصدر  فهي  الهاللية،  السرية  أو  هالل 

عام  بشكل  اإلبداع  عىل  املحفزة  الدرامية  التيامت  من  بالعديد 

لحبي  إضافة  خاص،  بشكل  املرسحية  الصورة  تصميم  يف  واإلبداع 

بها من أحداث ووقائع خصبة تخاطب  ذاتها وما  بالحكاية  وشغفي 

جميع  تشخيص  عىل  قدرته  من  وتعضد  فنان  أي  لدي  الخيال 

دالالتها  وبث  النص  لشخصيات  النفسية  والحاالت  الدرامية  املعاين 

األحداث  هذه  داخله  الدائر  للفراغ  تصميمه  من خالل  وانعكاساتها 

امللحمية.

بالرتاث  الحديث  الرقص  دمج 
يصمم الدراما الحركية للعرض الفنان  رضا كامبا الذى قال  “ ندمج 

الرقص الحديث بالرتاث وقد قمنا بعمل ورشة لتدريب املمثلني عىل 

عىل  املمثلني  تدريب  عند  صعوبة  أكرث  يعد  فاألمر  االستعراضات 

مع  تتامىش  مريحة  خطوات  تقديم  عىل  أحرص  ولكنى  االستعراض 

أجسام املمثلني وأمتنى أن نقدم عرضا ينال إعجاب الجامهري. 

مستوحى  العرض  موضوع  أن  املنفذ  املخرج  أرشف  محمد  ذكر  و 

زين  منار  املخرجة  ستخدمها  التى  اإلخراج  تقنية  يناسب  بشكل 

الفضاء  تشكيل  ىف  وأهميته  الجسد  حركة  عىل  االعتامد  وهو    ،

املرسحى، وتأثريه الدرامي الجاميل املغاير عن الشكل الواقعي .وتابع 

الجمهور.  تفاعل  العروض مختلفة وتعتمد عىل  النوعية من  “ هذه 

وأضاف “ هذا هو التعاون الفني الخامس يل مع املخرجة منار زين، 

ما  ودامئا  متفهمة  مخرجة  ألنها  كبرية  طاقة  يعطينى  معها  والتعاون 

التي  األسباب  أحد  وهو  معه  اآلراء  وتتبادل  العمل  فريق  تناقش 

تدفعنى للعمل معها . 

رنا رأفت

بشكل معاصر ونحن  التغريبة  أقدم   : زين  منار 
الغربيني برتاثنا من  أولى 

الجمهور التفاعل مع  العرض يعتمد على 
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06 ]متابعات
اعرف فكر  اضحك  مبادرة  في 

العالية المقامات  من  أقوى  المشاعر  ضعف  العالي«  »المقام 
للمرسح،  الفني  البيت  قدم  اعرف  فكر-  اضحك-  مبادرة  ضمن 

ألنطوان  الريفي”  “البيت  قصة  عن  العايل”  “املقام  مرسحية 

تشيكوف، من إعداد وإخراج إسالم إمام، عىل قناة وزارة الثقافة 

املرصية مبوقع يوتيوب. العرض بطولة عمرو عبد العزيز، حمدي 

حلمي،  عز  إضاءة  صبيح،  يحيى  ديكور  عالم،  سمر  عباس، 

قام  وقد  إمام.  إسالم  وإخراج  إعداد  من  خالد.  محمد  موسيقى 

بتقديم وتحليل العرض أون الين املخرج الكبري عصام السيد.

األحداث حول زوج يعمل مستشارا وله مكانة كبرية. يجد  تدور 

البداية  يف  صغرية.  فتاة  من  غراميا  خطابا  عمله  خطابات  بني 

بالتدريج  يستنكر املسألة حفاظا عىل مكانته وتاريخه, بعد ذلك 

نحو  الفضول  يجذبه  ثم  الخطاب,  تفاصيل  يف  التفكري  يف  يبدأ 

يقرر  حتى  املوضوع  يف  يندمج  ثم  الفتاة.  تلك  هي  من  معرفة 

يف  كفتاة  لنصحها  سيذهب  بأنه  نفسه  ويقنع  ملقابلتها.  الذهاب 

سن ابنته. ومبا أنه شخصية وقورة جدا فيعمل عىل ارتداء مالبس 

وبعد  املوعد  مكان  إىل  يذهب   الوقور.  مبظهره  واالهتامم  أنيقة 

فرتة انتظار يفاجأ بزوج أخته املحامي يف نفس املكان, ويستفرس 

منه عن سبب وجوده. فتحدث مشادة بينهام ويحاول كل منهام 

أن يرصف اآلخر, لكنهام ال ينرصفان. وبعد ساعتني يقرر املستشار 

معه  وشاهدت  حرضت  لو  الفتاة  أن  اعتبار  عىل  ينرصف,  أن 

اآلخر سيصيبها الضيق. ويذهبان معا إىل املنزل. أثناء العشاء مع 

حضورهام  وسبب  تجهمهام  سبب  عن  الزوجة  تسألهام  زوجته, 

وميارسان  واهية  بأسباب  اإلجابة  من  التهرب  فيحاوالن  معا. 

تعلم موضوع خطاب  بأنها  تفاجئهم  لكنها  األطفال.  الكذب مثل 

الفتاة. فيصدمان وتوضح لهام أنها طلبت منهام من قبل أن يرتكا 

أن  فرأت  بتنظيفه,  القيام  تستطيع  حتى  واحد  يوم  ملدة  البيت 

االثنان  فيشعر  املنزل.  من  ليخرج  الخطاب  هذا  لزوجها  ترسل 

أنهام رغم مكانتهام االجتامعية كمستشار ومحامي ويتعامالن مع 

املجرمني إال أن الزوجة ربة املنزل أذىك منهام وقد تالعبت بهام. 

ما  أول  قائال:  إمام  إسالم  العرض  مخرج  تحدث  املبادرة  عن 

العرض  أن  حيث  خاصة  طبيعة  له  أنه  املرشوع  هذا  يف  جذبني 

وهم  تشيكوف.  قصص  خالل  من  فقط  دقيقة   20 مدته  تكون 

عرشة مرسحيات يف املرحلة األوىل, لكني أمتنى أن يكتمل املرشوع 

قصة  مائة  من  أكرث  كتب  قد  فتشيكوف  مرسحية,  خمسني  إىل 

اكتشاف  ويتم  مخرجا  لخمسني  فرص  ستتاح  هنا  ومن  قصرية.  

األوىل  فاملرحلة  املرشوع,  ذلك  خالل  من  جدد  شباب  مخرجني 

الشباب  أيضا  بها  يعمل  أن  وأمتنى  املخرجني  من  أجيال  عدة  بها 

عروض  فهي  مادية,  إمكانيات  توجد  ال  أنه  خصوصا  الجدد. 

قصة  اختيار  كيفية  هو  املوضوع  يف  واملمتع  جدا.  التكلفة  قليلة 

مكتبة  لدينا  النهاية  يف  فيصبح  مرسحتها,  وكيفية  لتشيكوف 

ألن  كبرية  أهمية  له  وهذا  تشيكوف.  لقصص  مرص  يف  مرسحية 

الكتاب  حيث  للعرص  سمة  هي  والبرصية  السمعية  الوسائل 

هذه  صعبا  الناس  قبل  من  ومتابعته  توفره  أصبح  نفسه  الورقي 

األيام, لكن املشاهدة املبارش عىل اإلنرتنت تسهل هذا األمر كثريا.

وميكن أن يتبع ذلك تناول قصص قصرية ليوسف إدريس وغريه,  

مكان حتى لو عىل مقهى.

بقوله:  اإلخراجية  ورؤيته  العرض  مضمون  عن  املخرج  وتابع 

ويتناول  باملهمشني  ويهتم  إنسانية  قصصه  كل  تشيكوف 

وهي  الريفي”  “البيت  قصة  اخرتت  وأنا  ببساطة.  موضوعاته 

بسيطة جدا وميكن أن تحدث يف أي بيت يف مرص. رغم أن هذه 

القصة بسيطة إال أن معناها كبري يكمن يف أننا نقابل شخصيات 

حدوث  مبجرد  لكن  والجمود,  الوقار  عليها  تبدو  حياتنا  يف  كثرية 

يشء بسيط له عالقة باملشاعر يتحول متاما إىل شخص آخر وتتغري 

األزمة  أن  نجد  وهكذا  عظيام,  كبريا  مرشوعا  سنصنع  هنا  ومن 

إنتاجية  جهة  ألي  متاح  غري  أنه  خصوصا  جديدة.  أفكارا  تولد 

أخرى يف الظروف العادية أن تعرض عليها مثل هذا اإلنتاج لعدم 

يشاهد  حتى  املرسح  إىل  املشاهد  يذهب  فلن  جدواه جامهرييا, 

ربع ساعة فقط. 

خالل  من  الكورونا  بعد  حتى  املرشوع  هذا  يستمر  أن  وأمتنى 

أحد  يشاهدها  لن  الطويلة  املرسحيات  ألن  القصرية  املرسحيات 

عىل املوبايل, وميكن ألي متلقي أن يشاهد تلك الربع ساعة يف أي 
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ترصفاته متاما. فيبدو ظاهره غري باطنه, هذا هو تشيكوف يطرح 

املسائل ببساطة, يف قصتنا هذه من خالل قايض كبري املقام وفجأة 

أوراق  فيرتك  مشاعره  وتدغدغ  له  بحبها  تخربه  صغرية  فتاة  يجد 

القضايا التي بني يديه وينتبه فقط لها حيث تتواىل األحداث.

طبيعة  عن  محمود  عطية  محمد  والناقد  الكاتب  تحدث  كام 

الحوار قائال: يف قصة “يف البيت الريفي” للكاتب الرويس العاملي 

أنطون بافلوفيتش تشيكوف، تبدو مهارة توظيف الحوار الفني يف 

منت القصة لتأخذ بعدا ممتزجا بني الجو املرسحي، وكوسيلة للرسد 

يستعني بها السارد عن حكيه للمزيد من التفاصيل التي يعرب عنها 

الحوار بطريقة دافعة للنص القصيص، الذي يتحول يف هذه الحالة 

ميارسوا  بأن  لألشخاص  يسمح  الذي  املرسح  صور  من  صورة  إىل 

تتحرك  الذي  ذاته  الوقت  يف  اليرس،  من  مبزيد  النص  يف  أدوارهم 

أجواء القصة كلوحات مرسحية تأيت عىل خلفيتها لتشيع هذا الجو 

من املعايشة.. 

بهذه  أوله  من  القصيص  النص  بها  يأيت  التي  االستنفار  فحالة 

واألخ”  الزوج  من  كل  إىل  الزوجة  من  املرسلة  “الرسالة  الحيلة 

التي  الحيلة  األكذوبة/  براح  إىل  املنزل  جو  من  بالقصة  تخرج 

بقوله:  املستشار  العزيز طبيعة دور  الفنان عمرو عبد  ثم وضح 

بالنسبة يل.  وهو لشخصية  الدور يعترب ذو سامت جديدة  هذا 

أرسلته  الصدفة خطاب  بيده عن طريق  يقع  عقالين جدا.  رجل 

له فتاة صغرية. تطلب منه أن يقابلها يف حديقة قريبة من منزله. 

الوقت يف رصاع داخيل, هل ينترص املراهق بداخله  فيظل طوال 

ويذهب للمقابلة أم يحتفظ بالعقالنية وال يذهب للقاء. ويظل 

طوال الجزء األول يف املرسحية يف رصاع وتردد مثل الطفل الصغري 

إىل أن يتخذ قرارا بالذهاب فيجد أخا زوجته ويتعجب كل منهام 

أن  النهاية  يف  نكتشف  أن  إىل  املكان  نفس  يف  اآلخر  وجود  من 

تنظيف  تستطيع   حتى  فيهام  املقلب  هذا  صاحبة  هي  زوجته 

املنزل يف عدم وجودهام. 

بها  التي  األعامل  أنني أحب  العرض  لهذا  اجتذبني  وأضاف: وقد 

كوميديا موقف, فالضحك هنا ينبع من املوقف وليس من اللفظ. 

وقد أحببت هذا الدور  جدا خصوصا مع اإلعداد الرائع للمخرج 

الوقوف  للمرسح وكان من أحالمي  أنني عاشق  إمام. كام  إسالم 

عىل خشبة املرسح القومي.

فكرة جديدة  الثقافة هي  وزارة  مبادرة  أن  سبق  ما  إىل  يضاف   

وهي أن املرسح يذهب للمتفرج يف منزله. فهي مثل سهرة تقدم 

مل  ولكني  للمشاهدين.  مرسحية  ثقافة  وتعطي  الخميس  يوم 

بالتمثيل ملدة عرشين دقيقة فقط فهي مدة قصرية جدا.  أكتف 

وتحدثت مع املسئولني بأن نحاول عرضها بشكل أكرب عىل املرسح 

عرض  يتم  أن  فهمي   إيهاب  الفنان  عىل  اقرتحت  كام  بعد  فيام 

أربعة  املتفرج  فيشاهد  واحدة  سهرة  يف  منها  مرسحيات  أربع 

كل  أن  حيث  الفكرة  وأعجبته  واحدة  بسعر مرسحية  مرسحيات 

عنارص العروض الفنية جاهزة ولن تستغرق وقتا أو تكلفة.

التي  الزوجة  شخصية  سامت  مبينة  عالم  سمر  الفنانة  وتحدثت 

تصنع  بأن  األنثوي  الذكاء  تحمل  سيدة  بدور  أقوم  قائلة:  تؤديها 

والفكرة  ظل.  بخفة  مبارش  غري  بذكاء  تريده  ملا  تصل  يك  حيلة 

تقوم  أن  تريد  أنها  ملجرد  هذا  كل  فعلت  وهي  جدا  بسيطة 

ليقابل  ذهب  زوجها  أن  علمت  عندما  أنها  كام  البيت  بتنظيف 

فتاة مل تغضب ألنها تعلم ماذا يفعل الزوج؟ عندما قرأت القصة 

عنام  املخرج  لكن  صغري  الدور  كان  لتشيكوف  األصلية  القصرية 

القصة  يف  ما  وأجمل  الكثري.  إليه  أضاف  املرسحي  النص  أعد 

واملرسحية أنها قصرية فتبدو خفيفة عىل الجمهور.

ألن  املمثل  مع  كبريا  فارقا  يحدث  الجمهور  وجود   عدم  لكن 

وجود الجمهور يجعل هناك تفاعال مبارشا بالفعل ورد الفعل بني 

بتمثيل حلقة ست كوم   املمثل واملتلقي. فكنت أشعر كأين أقوم 

حتى ال أشعر بفراغ الصالة من الجمهور.

بعض  يوضح  حيث  حلمي  عز  اإلضاءة  مصمم  يحدثنا  وأخريا 

النقاط الخاصة بإضاءة العرض بقوله: لقد صممت إضاءة العرض 

له حسابات  بالكامريات ألن هذا  العرض  تصوير  مع  يتناسب  مبا 

أخرى ومبا يحقق افيكتات اإلضاءة املطلوبة دراميا للعرض. وكنت 

بعني  العرض  أشاهد  أن  البد  أنه  خصوصا  بالتجربة.  جدا  سعيدا 

الكامريا وليس بعني متفرج الصالة نظرا ألنه عرض للتصوير وليس  

للعرض املبارش مع الصالة فهناك فارق كبري بينهام البد أن يوضع 

األلوان  واستخدام  الخاصة  اإلضاءات  صعوبة  ورغم  االعتبار.  يف 

التأثري عىل الصورة يف  إال أنني نفذت ذلك بحسابات قليلة دون 

الكامريا. السيام أنه عرض كوميدي يف املقام األول.

أحمد محمد الرشيف

صورة  يف  تأيت  ثم  املنزل،  يف  ملوقعها  رؤيتها  خاللها  من  متارس 

مفارقة يطرحها النص يف نهايتها إمعانا يف الحس الساخر، وبينهام 

فضاء  هو  آخر  فضاء  آخر،  ملنظر  وتجسيدها  الحالة  مرسحة  تأيت 

الغابة التي يستبعد فيها كل من األخ والزوج بهذه الحيلة الكاذبة 

متقابلني  كيانني  أرجحت  التي  املزيفة  املشاعر  عىل  تلعب  التي 

خالل  من  الحالة،  تثريه  الذي  التناقض  يربز  وهنا  يشء،  كل  يف 

الدهشة املصطنعة التي جاءت كال الوجهني يف نهاية النص، ليهربا 

فيه وهي خالء  مصلحتها  إىل شق  الذكية  املرأة  انحازت  فخ،  من 

األخ  انخراط  وهو  األهم  الشق  عن  وتعامت  للتنظيف،  البيت 

والزوج يف أعامل مراهقة عاطفية شبابية تساوا فيها برغم الفارق 

الكبري يف السن بينهام.. 

الحركة  إذكاء  يف  الحوار  أهمية  هو  الحيز  هذا  من  به  نخرج  وما 

خشبة  إىل  الرصاع  هذا  نقل  سهولة  من  إىل  يؤدي  وما  النصية، 

بنوع من  نفسه  النص  بالفعل يف منت  تواجدت  التي رمبا  املرسح 

التوفيق الذي رمبا يرم إليه النص القصيص، ولكنه رمبا جاء لحرفية 

جانب  إىل  العظيمة  املرسحية  النصوص  كتابة  يف  العظيم  الكاتب 

قصصه امللهمة األكرث عظمة.
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أحدث  هو  الين”  أون  اآلول  الدويل  الصمود  “بلد  مهرجان 

املهرجانات الدولية التي نظمت خالل الفرتة األخرية اعتامدا عىل 

استمرارية  بهدف  وذلك  الحديثة،  التكنولوجيا  وسائل  توظيف 

ولو  والجمهور  باألنشطة املرسحية  املهتمني  التواصل مع  تحقيق 

النت(. وقد  العنكبوتية )شبكات  الشبكات  استخدام  عن طريق 

نظم املهرجان خالل الفرتة من 25 يونيو إىل 30 يونيو يف مدينة 

“بغداد” شامال مبسافة  العراقية  العاصمة  عن  تبعد  التي  “بلد” 

الشموخ  “بلد  أو  الصمود”  “بلد  باسم  وتعرف  كيلومرت،   75

والكربياء”. 

إحياء  بهدف  تنظيمه  تم  الذي  املهرجان  أن هذا  بالذكر  وجدير 

محيطها  وتحرير  “بلد”  مدينة  حصار  لفك  السادسة  الذكرى 

بألف شهيد إذا كان هو األول بتوظيف أسلوب ال “أون الين” 

الصمود”  “بلد  مبدينة  تنظيمه  تم  الذي  السادس  املهرجان  فإنه 

الخاصة  أهميته  له  مهرجان  فهو  وبالتايل  الشهداء،  ومدينة 

والجرحى  الشهادة  تكريم  عىل  لحرصه  نظرا  الناصع  وتاريخه 

الذين حملوا راية الكفاح ضد الفكر األسود والتطرف وجامعات 

“داعش اإلرهابية”. 

وجدير بالذكر أن فعاليات املهرجان قد تعددت وتنوعت خالل 

أيامه الست، وقد تضمنت عدة أنشطة ميكن تصنيفها إىل ثالث 

العروض  املحارضات،  التشكيلية،  الفنون  هي:  أساسية  محاور 

املرسحية.

وقد شارك بفعاليات املهرجان مثانية عروض مرسحية متثل ثالث 

دول عربية شقيقة، وهي يف مجموعها عروض متنوعة جدا فيام 

التعبريي،  للرقص  بينها، حيث تضمنت عروض درامية، وعروض 

املونودراما، خيال الظل، وأيضا فنون الدمى.

العرب  املرسحيني  من  نخبة  العربية  التحكيم  لجنة  ضمت  وقد 

)رئيسا(،  هارف  عيل  حسني  د.  العراق(  )من  األساتذة:  وهم 

)مقررة(،  األمري  عبد  زينب  د.  محمد،  د.ليىل  خامط،  جبار  د. 

األساتذة  من  كل  الشقيقة  العربية  األقطار  ومن 

خليفة  حافظ  )مرص(،  دوارة  د.عمرو  املرسحيني: 

الحايك  عباس  )سوريا(،  نارص  بسام  )تونس(، 

النتائج  اللجنة  أعلنت  وقد  )السعودية(. 

التالية.

عرض  أول:  مركز  عرض:  أفضل  جائزة   -

عرض  ثاين:  مركز  )العراق(،  “سيليڤون” 

عرض  ثالث:  مركز  )سوريا(،  “خيبانة” 

“سندباد” )العراق(. 

عرض  الصحي:  الحجر  يف  أنتج  عرض  أفضل  جائزة   -

“إكسباير” )العراق(. 

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: عرض “انرتوبيا” )العراق(. 

للكاتب  واحدة”  ليلة  “وهم  مرسحية  لنص  نص:  أفضل   -  

املغريب/ عبد املجيد أذهايب. 

العرضني  بني  مناصفة  منحت  مرسحية:  تقنيات  أفضل    -

العراقيني: سيليڤون، السندباد. 

الدولي« الصمود  »بلد  مهرجان 
جديدة وانطالقة 

مستقلة ولجنة تحكيم خاصة لكل مسار منها.

العربية  الدول  من  ممكن  عدد  أكرب  متثيل  عىل  الحرص   -

الشقيقة، مع منح الوقت الكايف الستقبال املشاركات بعد تحديد 

وتعميم رشوط املشاركة.

اللقطات  بعض  يتضمن  عرض  لكل  إعالمي  ملف  إعداد   -

االنتاج/  )تاريخ  العرض  عن  كاملة  وبيانات  الفوتوغرافية 

الدرامي  وخطابه  الرئييس  املوضوع  عن  ونبذة  املشاركني/ 

والقضايا التي يطرحها .. ألخ(.

املهمة  املرسحية  املفردات  لبعض  مستقلة  جوائز  تخصيص   -  

كاملوسيقى/ االٕضاءة/ األزياء، التصميم الحريك .. إلخ.

- إستحداث جائزة ألفضل تقنيات تكنولوجية للهندسة رقمية.

خالل  من  الين”  “األون  مهرجانات  خصوصية  عىل  املحافظة   -

العروض  وليس  خصيصا  تنتج  التي  املبارشة  العروض  اعتامد 

املسجلة مسبقا. 

أساسية  كلغة  واعتامدها  الفصحى  العربية  باللغِة  االهتامم    -

عىل  به  ومبالغ  كبري  بشكل  والرتكيز  االعتامد  وعدم  للعروض، 

اللهجات املحلية والتي متثل غالبا صعوبة عند التلقي.

“خيبانة”(  مرسحية  عن  حداد  مريانا  الفنانة/  ممثلة:  أفضل   -

سوريا(.

التحكيم  لجنة  قررت  ممثل:  أفضل   -

حجب الجأئزة.

- توصيات لجنة التحكيم:

كام قامت لجنة التحكيم باإلجامع 

دوارة  د.عمرو  وتكليف  باختيار 

اللجنة،  توصيات  واعالن  بصياغة 

وقائع  ضوء  يف  جاءت  والتي 

املهرجان ووفقا للمالحظات التي تم 

تسجيلها كام ييل:

للمهرجان  خاصة  الئحة  وضع  رضورة   -

بصفة  املرسحية  العروض  وملسابقة  عامة،  بصفة 

خاصة. 

طفل،  )مرسح  املهرجان  لعروض  مخصصة  مسارات  تحديد   -

الجسد،  ومرسح  الحديث  الرقص  عروض  دمى،  مرسح 

مونودراما، عروض مرسحية درامية .. الخ( مع تخصيص مسابقة 
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أقيمت ندوة عرض “كوميديا األيام السبعة” ضمن عروض الدورة 

الرابعة ملهرجان نقابة املهن التمثيلية، الذي أقيم يف الفرتة من 22 

ديسمرب حتى منتصف يناير املايض، عىل مرسح النهار بشارع قرص 

محمد  واملخرج  الصرييف  إميان  الفنان  الندوة  يف  تحدث  العيني؛ 

بتحية  الندوة  استهل  الذي  الهجريس  الناقد جالل  وأدارها  نجيب، 

الجمهور وأبطال العرض، كام أشار إىل أن العرض عبارة عن لوحة 

وتظهر  العربية،  الدول  يف  الرأي  مصادرة  مدى  توضح  رائعة  فنية 

الدول  من  لكثري  والعلمي  والثقايف  الفكري  االحتالل  وحشية 

السيايس  اإلسقاط  ينتمي ملرسح  بأنه  العرض  العربية؛ كام وصف 

الذي يسخر من االحتكار السيايس بكل أنواعه. 

مليئة  واقعية  مرسحية  السبعة«  األيام  »كوميديا  الهجريس:  تابع 

حول  العرض  ويدور  السياسية،  واإلسقاطات  الرموز  من  بالكثري 

سيدة  إليهام  تأيت  فقري،  منزل  يف  تعيشان  وحفيدتها  عجوز  سيدة 

تدعي أنها من جمعية حقوق اإلنسان وقد حرضت لتعيش معهام 

الجمعية؛  بتكليف من  الكرمية  الحياة  لهام  لتوفر  الوقت  فرتة من 

أهل  عىل  تفرض  أن  بد  وال  مات  قد  كلبها  أن  السيدة  تدعي  ثم 

بني  وحفيدتها  العجوز  السيدة  وتخري  روحه،  عىل  حداًدا  املنزل 

العجوز  فتختار  أيام،  سبعة  ملدة  الطعام  عن  االمتناع  أو  السجن 

العجوز  بتعذيب  الغريبة  السيدة  وتبدأ  الطعام،  عن  االمتناع 

أن  السيدة  تدعي  أيام  السبعة  وبعد  وحشية،  بطرق  وحفيدتها 

عىل  العقوبة  وتفرض  فتعود  عليه،  حزنا  توفيت  كلبها  زوجة 

العجوز وحفيدتها مرة أخرى. يضيف: وتساءل: ملاذا مزج العرض 

وأجاب:  فقط؟  العامية  تكن  مل  ملاذا  والعامية؟  العربية  اللغة  بني 

وأشار  العرض؛  داخل  فكاهية  ملسه  قدم  املزج  هذا  أن  اكتشفت 

إىل أن مهندس الديكور استخدم شقوق الجدران يف رسم خريطة 

العامل العريب ليشري إىل االحتالل الذي وقع عليها.

الحركي المونوتون 
دراما  قسم  خريجي  أن  يبدو  الرصيف:  إميان  الفنان  قال  فيام 

السبعة« األيام  »كوميديا 
الثقافي الغزو  فكرة  يناقش 

إىل أن يستطيع الجمهور توقع الحركة القادمة للممثل، لذلك ال بد 

للمخرج مراعاة التنويع يف حركات املمثلني عىل الخشبة.

والقواعد اإلبداع 
أبطال  أشكر  ونقد:  دراما  بقسم  طالبة  رشدي،  منى  قالت  فيام 

قسم  خريجي  من  ليسوا  وأنهم  خاصة  مجهودهم  عىل  العرض 

ذلك  ومع  ونقد،  دراما  قسم  خريجي  من  إمنا  واإلخراج،  التمثيل 

استطاعوا تقديم عرض مرسحي باحرتافية، ما يؤكد أن اإلبداع ليس 

مرتبًطا باألقسام والقواعد.

وقال محمود فتحي: أشكر املخرج عىل هذا العرض املشوق الرائع، 

الفكري  االحتالل  قضية  خاصة  الواقعية،  قضايانا  عن  يعرب  الذي 

املفروض عىل شعوب الوطن العريب بدون أسلحه أو حروب.

الحواجز كسر 
وقال بدر الدين الحامتي، من اليمن، خريج معهد الفنون الجميلة 

اللغة  بني  بالدمج  قام  املخرج  أن  أعتقد  ومتثيل:  إخراج  قسم 

بني  النفسية  الحواجز  كرس  عىل  يساعد  ليك  والعامية  العربية 

املمثلني عىل خشبة املرسح وبني الجمهور.

كل  وإخراج«:  متثيل  بقسم  »طالب  محفوظ  إيهاب  قال  بينام 

الشكر لهذا العرض الرائع الذي أمتع جمهوره. وتساءل عن داللة 

تغيري املخرج الشخصيات التي كانت يف النص األصيل ثالثة ذكور، 

إىل ثالث إناث.

من  وكثري  وأبطاله،  العرض(  )مخرج  نجيب  محمد  الندوة  حرض 

املهتمني باملرسح؛ واملشاركون يف املهرجان.

شيامء سعيد

)متثيل  املرسحي  العرض  داخل  األدوار  كل  عىل  استحوذوا  ونقد 

مشاركات  نقص  إىل  يؤدي  أن  ميكن  ما  وهو  وديكور(  وإخراج 

املشاركة  عن  واالبتعاد  منازلهم  يف  واالنزواء  األخرى،  الشُعب 

العمل وحرية  أطالب مبنعهم من  أنا ال  الرصيف:  أضاف  املرسحية. 

اإلبداع، ولكن ال بد أن يلتزم كل الخريجني مبهام شعبهم الخاصة 

السبعة«  األيام  »كوميديا  ملرسحية  بالنسبة  أما  تابع:  وتطويرها. 

واختالطها  العربية،  اللغة  أخطاء  أتجاوز  أن  أستطيع  ال  قال: 

فال  العربية،  باللغة  مرسحية  تقديم  يف  نرغب  كَنا  وإذا  بالعامية، 

العرض  صياغة  عىل  يساعدنا  ليك  لغة،  مبصحح  االستعانه  من  بد 

خشبة  عىل  املمثلني  حركات  تكررت  أضاف:  صحيحة؛  صياغة 

املرسحي، وهذا يؤدي لنوع من “املونوتون الحريك”، وهو ما يؤدي 
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عطسة  “أبو  املرسحي  العرض  املرصية،  الثقافة  وزارة  قدمت 

فعاليات  ضمن  باليوتيوب،  الثقافة  وزارة  قناة  عىل  جنان”، 

ينظمها  التي  اإللكرتونية،  اعرف”  فكر..  “اضحك..  مبادرة 

البيت الفني للمرسح ممثال يف فرقة مرسح املواجهة والتجوال 

بالتعاون مع فرقة املرسح القومي.

ممثل  رحلة  تتناول  كوميدية  مرسحية  جنان”  عطسة  “أبو 

الذي  النجم  فيلتقي  بالبطولة  ويحلم  صغرية  أدوارا  يلعب 

يأمل يف أن يساعده لتحقيق حلمه وتتواىل األحداث، ويشارك 

الحلواين،  أحمد  عبدالفتاح،  حسن  عزب،  محمود  البطولة  يف 

محمد  وألحان  أغاين  جابر،  محمد  ديكور  قطب،  رشيهان 

مربوك،  محمد  إعداد  تشيكوف،  أنطون  تأليف  مصطفى، 

وإخراج هشام عطوة.

عطسة  “أبو  عىل مرسحية  الخويل،  فهمي  الكبري  املخرج  علق 

اعرف”  فكر  “اضحك  قائاًل:  عطوة،  هشام  للمخرج  جنان” 

مرسح  مدير  بسيوين  سامح  املخرج  فيها  وفكر  بدأها  مبادرة 

القصرية  القصص  من  مستقاة  أعامل  تقديم  يف  املواجهة، 

“انطون تشيخوف”، وإعدادها  العامل  القصرية يف  القصة  لرائد 

الثالث  الضلع  هو  ليس  جمهورها  ويكون  وتصويرها  مرسحًيا 

املتواجد، وإمنا سيكون الجمهور يف البيوت خالل فرتة الحظر، 

القومي،  املرسح  عام  مدير  فهمي  إيهاب  الفنان  معه  وشارك 

الدكتورة  الثقافة  وزيرة  ملعايل  املبادرة  هذه  قدموا  واالثنني 

إسامعيل  األستاذ  مع  الفكرة  ودعمت  الدايم  عبد  إيناس 

مختار رئيس البيت الفني للمرسح.

وأضاف: “حقيقي يشء رائع أنه بداًل من االستسالم للظروف 

انتشار  لتداعيات  املنزيل  الحجر  ظل  يف  جميًعا  نعيشها  التي 

من  نوع  إلقاء  يف  كمرسحيني  نساهم  إننا  كورونا،  فريوس 

خاللها  من  نحاول  وتجربة  املرسح،  من  جديد  ونوع  البسمة 

العملية  يف  الثالث  الضلع  يكون  أن  املمكن  من  هل  نرى  أن 

البيوت،  الجمهور املتفرق يف  الكامريا وأن يكون  املرسحية هو 

الخولي فهمي  المخرج 
جنان« عطسة  »أبو  لمسرحية  عطوة  هشام  بإخراج  يشيد 

تشيخوف  انطون  تأليف  موظف”  “وفاة  بصدد  أننا  ونوه 

والفنان  بسيوين،  سامح  للمخرج  الشكر  موجًها  قصرية،  كقصة 

اختيارهم ملرسحية  واملخرج هشام عطوة عىل  فهمي،  إيهاب 

عطسة  “أبو  باسم  مرسحًيا  وأعدوها  عطس”  الذي  “الرجل 

العاملي  الجمهور  العطسة ماذا تشكل لدى  جنان”، خاصة أن 

وليس املرصي وال العريب فقط، الفًتا إىل أن اإلعداد الذي قام 

ممثل  إىل  موظف  من  البطل  جعل  مربوك  محمد  الكاتب  به 

بهذا  وقام  الفتاح،  عبد  حسن  الفنان  بدوره  يقوم  مبتدئ، 

الدور باقتدار، حيث تم تغيري اإلعداد إىل يشء معارص ويبعث 

إىل الضحك.

تشيخوف  الرويس  الكاتب  أن  الخويل،  فهمي  املخرج  وأوضح 

يعالج  أن  ويحاول  البرشية  النفس  داخل  يغوص  بأنه  يتميز 

األشياء،  آخر  إىل  وطموحات  وأفكار  نوازع  من  بداخلها  ما 

املتميزين  املخرجني  من  عطوة  هشام  املخرج  أن  إىل  مشريًا 

وانترش  نضج  السنوات  من  قليل  عدد  يف  استطاعوا  الذين 

عام  أخرج  حيث  الكبار،  مرص  مخرجي  من  كمخرج  وتأكد 

للمرسح  القومي  املهرجان  أثناء  “كاليجوال”  مرسحية   2006

يف  صاعد،  ملخرج  عرض  جائزة  بأفضل  وفاز  األوىل،  دورته  يف 

عام 2008 قدم مرسحية “البؤساء” باملهرجان أيًضا، وحقيقي 

املسابقة،  بهذه  تحكيم  لجنة  عضو  أكون  أين  الرشف  ليا  كان 

بالغ  يشء  وكانت  للمرسحية  عطوة  هشام  إخراج  ورأيت 

الجوائز  من  كبري  بعدد  فاز  ولذلك  العنارص،  كل  من  الروعة 

منها أفضل مخرج وأفضل ممثل أول وثان وعدد من الجوائز 

يف السينوغرافيا واملوسيقى التصويرية، وتوالت أعامل املخرج 

هشام عطوة حيث قدم أعامل كثرية للقطاع الخاص وملرسح 

الهناجر،  الدولة، وأثناء إدارته ملرسح الشباب ثم الطليعة ثم 

وحالًيا هو نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، مؤكًدا بأن هناك 

نهضة حقيقية يف املرسح لوال ظروف انتشار فريوس كورونا. 

 ياسمني عباس

وقطًعا سوف تنجح تلك املبادرة ألن هناك أكرث من 19 مليون 

نرش  يف  املرصية  الثقافة  مبادرة  يشاهدون  ومرصي  عريب 

إبداعها املرسحي والثقايف والفكري عن طريق اإلنرتنت”.

كاتب مرسحي  انطون تشيخوف  أن  إىل  الكبري،  املخرج  وأشار 

العامل،  يف  القصرية  للقصة  األول  الرائد  يعترب  طبيب،  أديب 

وفالدميري  هو  وعمل  قصرية،  قصة   150 حواىل  له  وترجم 

األعامل  من  كبري  عدد  موسكو  يف  الفن  مرسح  يف  قسطنطني 

الحكم  “أيام  ومنها  “تشيخوف”،  تأليف  من  املرسحية 

الرائد  بأنه  “تشيخوف”  نعترب  مثلام  أنه  إىل  الفًتا  القيرصي”، 

الكبري  الكاتب  أيًضا  نعترب  واملرسح،  القصرية  للقصة  األول 

الذي تخصص  العريب  األديب  أو  القصاص  إدريس هو  يوسف 

يف القصة القصرية، وله عدد كبري منها وهو رائد من روادها يف 

القصرية  القصة  رواد  من  كبري  عدد  وكذلك  كله،  العريب  العامل 

الكاتب  أبرزهم  كتابنا  من  كبري  عدد  “تشيخوف”  بـ  وتأثر 

الراحل نجيب محفوظ.
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11 [[ حوار

- ألم تخشي من تقديم هذه القضية و قد نوقشت 
؟ عرض  من  أكرث  فى 

مل أخىش من تقديم قضية التحرش، هى بالفعل متت مناقشتها ىف أكرث 

القضية  تناول  كيفية  هنا عىل  ينصب  األمر  ولكن  من عرض مرسحي، 

وقد أسعدين بشكل كبري رأى لجنة التحكيم ىف العرض.

 “ الين  اون   “ مهرجان  إقامة  فكرة  فى  رأيك  ما   -
؟ التجربة  وإيجابيات  سلبيات  ما   ..

الفكرة جيدة ىف ظل الظروف الراهنة، سلبيات التجربة أنه قد ال تتوفر 

قد  ما  وهو  يناسبه،  مكان  أو  كامريا  بعد  عن  العرض  يقدم  من  لدى 

األمر  هذا  يتسبب  وبالتاىل  جيد  بشكل  العرض  رؤية  عدم  يتسبب ىف 

إقامة مهرجان  إيجابيات  املتسابقني.. و من  الفرص بني  يف عدم تكافؤ 

“ اون الين “، منح الفرصة ألي هاوي للمشاركة بسهولة ىف املهرجان، 

وتقديم املحتوى الفني بشكل أرسع وبتكاليف قليلة.

خالل  من  إبرازها  أردت  معينة  رؤية  هناك  هل   -
؟  “ الناطق  “الحيوان  عرض 

النفيس  وتأثريها   “ التحرش   “ قضية  أناقش  أىن  وأرشت  سبق  كام 

دون  تحول  قد  التي  الظاهرة  تلك  عىل  بالقضاء  ينادى  والعرض 

نفسية  أزمات  لهم  وتسبب  دراستهم  أو  أعاملهم  إىل  الفتيات  خروج 

واجتامعية كبرية.

يقدم  العرض  أن  خاصة  تجربتك،  صعوبات  أبرز  ما   -
؟ بعد  عن 

حيث  مرة،  من  أكرث  اإلعادة  هو  واجهتني  التي  الصعوبات  أكرث  من 

كنت أنظر للكامريا، وهو ما يتسبب ىف اإلعادة، وىف بعض األحيان كان 

الخارج وهو ما جعلني  بالعرض أصوات من  الخاص  الفيديو  يظهر ىف 

ىف  تصويره  تم  العرض  ألن  وذلك  مرة،  من  ألكرث  باإلعادة  أيضا  أقوم 

شهر رمضان، باإلضافة إىل الجهد الكبري املبذول ىف تنظيم مكان تصوير 

العرض.

المونودراما؟ نصوص  وجود  فى  ندرة  نعانى  هل 
ملسابقات  ولدينا  املونودراما  كتاب  من  كبري  عدد  لدينا  العكس  عىل 

تقام للكتابة، وهي خري دليل، وهناك أعداد كبرية من الكتاب الشباب 

األقاليم،  ىف  الكتاب  من  كبري  عدد  وجود  إىل  باإلضافة  بها  يشاركون 

للنور،  تخرج  وأن  أعاملهم  عىل  الضوء  يسلط  أن  فقط  ينقصهم 

عدد  هناك   .. والتوجيه  واملساندة  للدعم  يحتاج  املرسحى  فالشباب 

كبري من املوهوبني ىف جميع عنارص العرض املرسحى يحتاجون لتسليط 

الضوء عليهم .

؟ الساقية  مهرجانات  تطوير  يمكن  كيف   -
يتم  حتى  العروض  عن  واإلعالن  الدعاية  قاعدة  توسيع  املمكن  من 

أن  خاصة  أكرب،  بشكل  الشباب  إبداعات  وتصل  العروض،  انتشار 

الساقية مكان هام ومميز لشباب الهواة وقد كشفت عن العديد من 

من  أكرث  ووجود  املرسحى،  العرض  عنارص  جميع  ىف  الشباب  املبدعني 

التمثيل  مهرجان  او  املونودراما  مهرجان  كان  سواء  للشباب  مهرجان 

من  حالة  ويحقق  جيد  ىشء  الكبرية  العروض  مهرجان  أو  الصامت 

املواهب  من  العديد  تخريج  يف  ويسهم  املرسحى  املنتج  ىف  التنوع 

املتميزة.

بعد  المسرح  شكل  سيتغري  هل  نظرك  وجهة  من   -
؟ كورونا  فريوس  أزمة 

أنه  وأعتقد  فقط،  املرسح  وليس  كورونا  أزمة  بعد  ىشء  كل  سيتغري 

ومعاناة  املرىض  مع  تعاملهم  ىف  األطباء  معاناة  عن  الكتابة  سيتم 

املصابني وكيف تتعامل معهم عائالتهم والنفور والتباعد الذي يحدث 

وجهة  ومن  لألزمة،  واالستغالل  الطمع  إىل  باإلضافة  العائلة  افراد  بني 

العروض  العديد من  مناقشتها ىف  نظرى هذه قضايا ومشكالت سيتم 

وهناك قضايا أعمق ستتم مناقشتها أيضا.  

؟ بالمسرح  عالقتك  بدأت  كيف 
الصف  يف  وبالتحديد  اإلعدادية  املرحلة  يف  باملرسح  عالقتي  بدأت 

الثالث، واستمر األمر ىف املرحلة الثانوية ثم وأنا طالبة بالفرقة الثالثة 

البداية  وكانت  القاهرة  جامعة  اآلثار  كلية  مرسح  بفريق  التحقت 

لالنطالق ىف عامل أبو الفنون

عشر  الخامس  الساقية  مهرجان  جائزة  عن  وماذا   -
؟ للمونودراما 

غمرتنى فرحة كبرية شاركتها مع أرسيت، حيث أعترب حصويل عىل املركز 

أىن  خاصة  دامئا،  األفضل  وأقدم  نفىس  من  يل ألطور  قويا  حافزا  األول 

حصلت عىل ثقة كبرية من كلمة رئيس اللجنة املخرج نارص عبد املنعم 

ومباركته ىل وهو ما شكل لدى حافزا كبريا.

ورأيك  الناطق”  “الحيوان  لنص  اختيارك  أسباب  ما 
؟ مهران  هاني  المؤلف  كتابة  فى 

الناطق “ ألنه يناقش قضية تتعرض  وقع إختيارى عىل نص “الحيوان 

الذي يسبب  التحرش  الفتيات ىف مجتمعنا وهى قضية  الكثري من  لها 

الفتيات  بعض  المتناع  أحيانا  تصل  كبرية  ومعنوية  نفسية  مشكالت 

مهران،  هاىن  املرسحى  الكاتب  للتحرش.  تتعرض  ال  حتى  الخروج  عن 

كاتب ميتلك أدواته، وقد تعرض للقضية بشكل مختلف وتناولها بأبعاد 

جديدة وأيضا له أسلوب متفرد يف كتابته.

للمونودراما الساقية  مهرجان  في  األول  المركز  صاحبة 

قوية  دفعة  الجائزة  إسماعيل:  والء 
»كورونا«    بعد  سيتغري  والمسرح  لي 

تأليف  الناطق”  “الحيوان  عرض  حصد 
والء  وإخراج  تمثيل  مهران   هانى 

مهرجان  في  األول  المركز  إسماعيل 
الذي  للمونودراما،  ال15  الساقية 

االلكرتونية  الساقية  منصة  على  أقيم 
ناصر  المخرج  من  تحكيمه  لجنه  وتشكلت 

وليد  والمخرج  الناقد   ، المنعم  عبد 
إبراهيم.  ياسر  والناقد  الزرقانى 
خاص  وقع  الجائزة  لهذه  وكان 

الفنانة  العرض  وممثلة  مخرجة  على 
إسماعيل.    والء  الشابة  والمخرجة 

المسرحية  عروضها  أولى  والء  قدمت 
اآلثار  لكلية  الثالثة  الفرقة  فى  وهى 
عروضا  قدمت  كما  القاهرة،   جامعة 

 “ العمارة  “بواب  ومنها  بالجامعة 
 “ “النبوءة   ، اللطيف  عبد  محمد  إخراج 
ساعدت  كما  عماد  أحمد  وإخراج  تأليف 

لنفس  الحركية  الدراما  تصميم  فى 
العديد  في  شاركت  كما  العرض، 

والمستقلة  الحرة  الفرق  عروض  من 
على  لنتعرف  الحوار  هذا  معها  أجرينا 

الفائز.  العرض  وتفاصيل  بدايتها 
حوار: رنا رأفت
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[12 تحقيق

جمعة ..محمود  وداعا 
للناس  المنتمي  والفنان  المناضل  الشاعر 

واحًدا  والثقافي  الفين  الوسط  فقد 
الذين  المسرحيني،  الشعراء  أبرز  من 

وهو  أيضا  التمثيل  مهنة  مارسوا 
فشارك  جمعة   محمود  الشاعر 

منها  المسلسالت  من  العديد  فى 
وبركة  وزلزال  وبحر  القلوب  قوت 

فيلم  فى  أيًضا  شارك  كما   ، وكلبش 
جمعة  حياة  شهدت  األزرق.  الفيل 
طابًعا  عليها  أضفت  تقلبات  الفنية 
وجد  ثم  شاعًرا،  ُعرف  حيث  خاًصا، 
تقمص  الذي  التمثيل،  في  ضالته 

تارة  الطيب  »العجوز«  أدوار  فيه 
عن  الفنان  رحل  أخرى.  تارة  والشرير 
ترك   أن  بعد  عاًما،   71 يناهز  عمر 

عرفوه  من  ُكل  حياة  في  بصمة 
»مسرحنا«  التقت  معه.  وعملوا 

فنه. وعن  عنه  ليحدثونا  ببعضهم 
 إيناس العيسوى

الرؤية  تكاملت مع  االستعراضية بصورة مدهشة حقا  التابلوهات  

إىل  جمعة  محمود  الفنان  دفع  ما  فوكية،  فادي  للفنان  التشكيلية 

إضافة  باقرتاح  يل  تقدم  و  العرض.   وليايل  الربوفات  جميع  حضور 

هو  توىل  موافقتي  ومبجرد  النهاية،  الستعراض  بديل  استعراض 

بأننا  منه  إميانا  التنفيذ  برضورة  املشاركني  جميع  إقناع  مسئولية 

جميعا نعمل بروح الهواية.  

تابع دواره : واملتتبع للمسرية الفنية للشاعر القدير محمود جمعة 

وتألقه يف التمثيل خالل السنوات األخرية ميكنه التأكد من أنه ظل 

بأن  مؤمنا  ظل  ألنه  األخرية،  أنفاسه  حتى  الهواية  بروح  محتفظا 

الفن الحقيقي ينبع من الناس ويقدم بالناس ويهدف يف النهاية إىل 

تحقيق غد أفضل للناس.

شاعر  ممثل 
فرتة  أوائل  من  أصدقاء  نحن  رجب:  سيد  الكبري  الفنان  قال  فيام 

رائعا،  مرسحيا  شعرا  لنا  وقدم  كشاعر،  عليه  تعرفت  الثامنينات، 

مازلت  رائع،  صديق  أيًضا  فهو  جميل،  شاعر  هو  ما  قدر  وعىل 

فنية  قيمة  فقدنا  لقد  أضاف:   أيًضا.  وُأغّنيها  أشعاره  بعض  أتذكر 

كبرية ، لألسف مل يكن حارضا عىل الساحة منذ فرتة طويلة ، ولكن 

نحمد الله أن الجمهور رأى إمكانياته الفنية يف األعامل القليلة التي 

كشاعر  وبينه  كمخرج  بيني  الفني  التعاون  دوارة:  عمرو  د.  وتابع 

تحقق يف فرتة متأخرة جدا نسبيا وبعد سنوات طويلة من الصداقة 

بالفعل كان تعاونا مثمرا ورائعا ومتميزا  بيننا، ولكنه  التي جمعت 

تجربة  يف  بالتمثيل  مشاركته  أيضا  تضمن  قد  أنه  خاصة  فنيا،  جدا 

والتاج«  »التوب  بعرض  وذلك  املجال،  بهذا  تجاربه  أوائل  من  تعد 

الثقافة  العامة لقصور  للهيئة  إنتاج »الفرقة املركزية« )السامر(  من 

عام 1991. لقد نجحنا سويا ومبشاركة امللحن املتميز رجب الشاذيل 

أوبريت شعبي،  العال عامرة إىل  أبو  الراحل  الكاتب  يف تحويل نص 

األصوات  وهي  من خالله،  الرائعة  األصوات  من  كبري  عدد  وتقديم 

عزت،  محمد  الفنانني:  بينهم  ومن  ذلك  بعد  نجوما  أصبحت  التي 

بالغناء  العرض  نجوم  مبشاركة  وأيضا  الشاعر،  سيد  الصباغ،  هالة 

ومن بينهم األساتذة: أحمد صيام ورانيا فتح الله ومحمد الحديدي 

ومحمد حجاج. 

لفرقة  والناس«  »البحر  مرسحية  وتعد  دوارة:  عمرو  د.  وأضاف 

حيث  بيننا،  للتعاون  فنيا  تتويجا   2002 عام  القومية«  »القليوبية 

التي تداخلت مع نسيج  نجح يف كتابة مجموعة من االستعراضات 

املوهوب  امللحن  بعدما وفق كل من  بديعة، خاصة  العرض بصورة 

خالد جودة ومصمم االستعراضات الكبري عامد سعيد يف تقديم تلك 

حنوًنا،  أًبا  كان  الراحل:  الفنان  ابنة  جمعة،  محمود  خلود  قالت 

فخورة بكونه أىب وصديقى، وقد نرشت عىل صفحتي عىل الفيسبوك 

عقب وفاته فيديو أرسد فيه قصة هذا العظيم، الذي لقبوه بـ«مارد 

الفن«، وقد أعددت هذا الفيديو من شهور وأعجبه بشده. اضافت 

:  د.أرشف زىك كان أقرب شخص ألىب يف الوسط الفنى، و مل يرتكنا 

كاذبة  أخبارا  البعض   تداول  ُيحزننى  ما  أكرث  و  رحيله،  بعد  لحظة 

األخرية  اللحظات  فيديو  ونرش  وصيته،  كتب  أنه  منها  والدي،  عن 

لحياة »محمود جمعة«، واستعجب ذلك جًدا ألننا ال نعرف تفاصيل 

لحظاته األخرية.

والناس الوطن  عاشق  وداعا 
امُلخرج وامُلؤرخ املرسحى د. عمرو دوارة قال: الشاعر املبدع محمود 

خاصة،  إبداعية  وحالة  سامية  فنية  وقامة  حقيقي  مثقف  جمعة 

افتقدنا برحيله منوذجا مهام للشاعر الشعبي األصيل املهموم بقضايا 

مسريته  طوال  متيز  وقد  وآالمها.  الناس  مبشاكل  واملعجون  وطنه 

يف  كلامته  توظيف  عىل   وبقدراته  مبوهبته  الكبري  بإميانه  اإلبداعية 

التعبري عن معاناة األغلبية من طبقات الشعب الكادحة واملساهمة 

مبفرداتها  الصادقة  كلامته  فكانت  وآمالهم.  طموحاتهم  تحقيق  يف 

الرصاص  طلقات  وذهنه  قلبه  من  تخرج  التي  املعربة  البسيطة 

دامئا  تتسم  وكانت  تعديالت،  إلجراء  أو  صياغة  إلعادة  تحتاج  ال 

طموحاته  عن  املعربة  واملعاين  البالغية  الصور  من  لكثري  بتضمنها 

املرشوعة يف غد أفضل مهام كانت قسوة وسوداوية الصورة الحالية، 

فقد كان - رحمه الله - مؤمنا متاما باملقولة الشهرية لألديب السوري 

الكبري سعد الله ونوس: »أننا محكومون باألمل«.

الثقافة  أعمدة  أحد   : المنعم  ناصر عبد 
الجماهريية وشاعر عامية كبري
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وأضاف »رجب«: كان صديق وجدع وطيب وشاعر وحّساس وفّنان 

وُممّثل، وُكل ىشء ميكن أن يُوجد ىف شخص واحد. 

ُعمر  عشرة 
بدأت  العمر،  عرشة  هو  منري:  ماجدة  القديرة  الفنانة  قالت  و 

معرفتي به منذ أربعون عاًما وُرمبا أكرث، وبدأنا كفرقة هواة يف قرص 

من  مجموعة  تضم  وكانت  املرصي،  املرسح  فرقة  الريحاين،  ثقافة 

ُمنري،  ُمراد  أخي  العبقري  امُلخرج  قيادة  تحت  جًدا،  الهائلني  الهواة 

للثقافة  التابع  الريحاين،  ثقافة  قرص  يف  جًدا  كثرية  عروًضا  وقدمنا 

يكتب  الفرقة، وكان  الجامهريية، وكان محمود جمعة من مؤسيس 

أشعارا ومُيثل ىف نفس الوقت، كان فّناًنا شاماًل، و يستطيع أن يعزف 

والطيبني،  والفقراء  واألرض  بالوطن  عالقة  لها  أشعاره  الُدف.  عىل 

الكادحني ، كتب أشعارا كثرية  حامسية ووطنية جًدا، متعاطف مع 

ُمنري مرسحية  ُمراد  األستاذ  مع  منها  الجامهريية  الثقافة  ملرسحيات 

»ُمغامرة رأس اململوك جابر« لـ«سعد الله وّنوس«، وعىل الرغم من 

أن املرسحية من الثامنينات، إال أنني مازلت أتذكر بعض أبياتها.

فنانو  يظل  لألسف  ولكن  عبقريًّا،  شاعرًا  كان  »ماجدة«:  وأضافت 

الثقافة الجامهريية مغمورين عىل الرغم من أنهم فنانني كبار، وال 

يشعر بهم أحد. 

بنفسه،  بأسبوع وحدثني  وفاته  قبل  هاتفيًّا  معه  تحدثت  تابعت:  

وفاته  خرب  عرفت  وعندما  بالصدمة،  أشعر  جعلني  ما  هذا  وُرمبا 

انهرت متاًما، ومل ُأصدق ذلك حتى اآلن، كان ُيحدثنى لُيهنئنى عىل 

بعد   : له  أقول  وُكنت  أيًضا،  ذلك  أفعل  ُكنت  و  الجديدة،  أعاميل 

يا  بتاعتنا  جايه  الىل  األيام   « إيجابيا  رده  فكان  تذكرونا،  الستني 

الله«.. حزينة جًدا ألنه مل يستمتع بنجاحه، شهرته  ماجدة إن شاء 

جًدا.  يجعلنى حزينة  ما  لألسف، وهذا  بها  يهّنأ  مل  ُمتأخرة،  جاءت 

كان ُمحرتما جًدا، معنا دامًئا ىف ُكل مناسباتنا امُلفرحة وامُلحزنة، نحن 

أصدقاء عمر، ترك لنا ذكرى جميلة.

حاولنا  جميعنا  و  شاعرا،  بكونه  يكتفى  كان  »ماجدة«:  وتابعت 

التي  األعامل  آخر  جًدا،  كبري  ُممثل  أنه  فاكتشفنا  مُيثل،  بأن  إقناعه 

القصري  الفيلم  به كانت منذ ما يقرب من سنة ونص يف   جمعتني 

بدور  أقوم  وُكنت  الفكرة،  أحببنا  ألننا  تطوًعا،  وقدمناه   ،»2 »كنبة 

زوجته ىف هذا الفيلم الذى استغرق تصويره يوًما كاماًل. 

وممثال  شاعرا  أفاده  بالدراما  وعيه 
وقال امُلخرج الكبري ُمراد ُمنري: بدأنا مًعا وقمنا بعمل عرضني ُمهمني 

»جامعة  فرقتي  أعضاء  أحد  كان  فقد  الجامهريية،  الثقافة  يف  جًدا 

جابر«  اململوك  رأس  »مغامرة  كان  األول  العرض  املرصي«،  املرسح 

لـ »سعد الله ونوس«، وقد أبدع جًدا، وكتب أشعار ترقى إىل أشعار 

زيد  كأبو  الرُتاثية  الشخصيات  عن  يتحدثون  عندما  الربابة  شعراء 

تأليف  »املساخيط«  فكان  الثاين  العرض  أما  وغريه،  سالمة  الهالىل 

املوازى  النص  يشبه  ما  يكتب  أن  واستطاع »جمعة«  الفيل،  محمد 

عىل  قائم  العرض  ألن  الصعوبة،  غاية  ىف  ذلك  وكان  جًدا،  امُلبدع 

كان  ألنه  يستوعبه،  أن  استطاع  ذلك  كل  ورغم  الفعلية،  الطقوس 

من بيئة شعبية جعلته يستوعب ذلك .. ُكنا هواة ولألسف مل يأخذ 

العرض حقه من امُلشاهدة. 

وتابع ُمراد منري: ُكنا أشبه مبن يعيشون مًعا طوال الوقت، سواء يف 

املرسح أو خارجه، وأتذكر عندما أخرجت مرسحية »اللجنة« وكانت 

البحريى  داليا  والفنانة  الله(  )يرحمه  الرشيف  نور  الفنان  بطولة 

املرسحية،  أغاين  جمعة  محمود  وكتب  الجليل،  عبد  عمرو  والفنان 

ُمميزًا، أُحب شعره جًدا، وأكرث ما  وكانت كتابة مذهلة، كان شاعرًا 

مُييزه أنه كان يعرف جيًدا يف الدراما، وحتى عندما مثل، فإن فهمه 

للدراما والشعر أفاده جًدا.

أردنا  إذا  العصفوري:  سمري  الكبري  وامُلخرج  امُلمثل  قال  كذلك 

ثقافة  وليس  مرص،  أقاليم  ىف  الحقيقية   الثقافة  عن  نتحدث  أن 

قدمها. كان ممثال شاعرا، وهذا أكرث ما كان مُييزه.  

عىل  قدمناها  التى  »النديم«،  مرسحية  جمعتنا  »رجب«:  وتابع 

عند  نجتمع  وُكنا  املنعم،  عبد  نارص  إخراج  من  السامر،  مرسح 

وهو  أشعاره،  ألحان  ىف  ُيساهم  وكان  شعرًا،  لنا  ويلقى  أصدقائنا 

من كتب أغاين املرسحية، وُكنت أقوم بدور النديم صغريا، و كانت 

مرحلة  يف  للنديم  أغنية  منها  وأتذكر   ، األغاين  عىل  ترسم  الحركة 

تأرجحه بني السياسة والشعر، وكانت كلامت األغنية تقول:  

تتحدف من حالة لحالة وتسلم بشوات يا خسارة  

  يا ابن الشعب الشعب اتسخر وفنونك للشعب رسالة

  أديب بيدب دبيب ويصحى الناس تخلص من الديب 

 وال أديب زى األُداباىت.

ماجدة منري:  شهرته جاءت متأخرة فلم 

لمقولة »ونوس«   تمثيال حيا  كان  عمرو دوارة: 
باألمل إننا محكومون 

به يهّنأ  لم  بنجاحه و  يستمتع 

سيد رجب عمرو دوارةنارص عبد املنعم

 ماجدة منري مع محمود جمعة
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منتهى  الناس وهو شاعر ىف  بقضايا  وُملتزم  جًدا،  ُمميز  شاعر  وهو 

بتقديم  كممثل  متيز  األخرية  املرحلة  وىف  عامية،  كشاعر  األهمية 

أدوار لها طابع خاص. 

الثقافة  مرسح  أعمدة  من  واحد  هو  املنعم«:  »عبد  وأضاف 

الجامهريية، كان عضوا ىف فرقة السامر، وشارك ىف كثري من األعامل 

املرسحية، كان »رجل مرسح«. شارك يف البداية كشاعر و قدم بعض 

 « أخرجت  وعندما  جًدا،  ُمميز  شاعر  وكان  ُمتفرقة،  التمثيل  ادوار 

النديم » ُكنت طالبا ىف الجامعة ىف الفرقة الرابعة، وكان ُكل امُلمثلني 

أحمد  والفنان  كامل  عبلة  الفنانة  ومنهم  طلبة  املرسحية  هذه  ىف 

ُبثينة  واإلعالمية  رجب  سيد  والنجم  ُمختار  أحمد  واإلعالمي  كامل 

كامل، كان ذلك سنة 80، وشاركنا بهذا العمل ىف مهرجان املئة ليلة، 

وعندما  الجامهريية،  الثقافة  تنظمه  كانت  الذي   املهرجان  هذا 

أشعاره،  ليكتب  جمعة  محمود  من  أفضل  أجد  مل  العرض  أخرجت 

فرتة  والفكري  السيايس  النضال  ىف  دور  لها  النديم  شخصية  ألن 

الثورة الُعرابية، ومحمود كان من امُللتزمني بقضايا املجتمع والشعب 

الحقبة،  هذه  عن  ُيعرب  من  أفضل  سيكون  أنه  فشعرت  املرصي، 

والحقيقة أنه كتب أشعارا ُمتميزة جًدا، ولحنها عطية محمود، وكان 

أحد العنارص الهامة ىف نجاح املرسحية.

للتعلم، حتى  كان طيب جًدا ودمثا وعاشقا  املنعم«:   »عبد  وتابع 

بالدهشة  أشعر  كنت  عليه.  يتعلم  وبدأ  عودا   مؤخرا  اشرتى  انه  

مواقف سياسية  له  وكانت  الدخول يف مجاالت جديدة،  رغبته  من 

الكثري لكل  ، وكتب  ُيعرب عنها بشكل كبري جًدا  ُمهمة، واستطاع أن 

شعرية.   أمسيات  ُيقدم  والنجوع  الُقرى  ىف  حارض  و  مرص،  أقاليم 

كان أقرب إىل الراهب، يقدم  بدون ُمقابل، أو مُبقابل ال ُيذكر. 

املايض  العام  كان  بيننا  لقاء  آخر  أيًضا:  املنعم«  »عبد  وأضاف 

بالصدفة، ُكنت ذاهبا إىل مهرجان قرطاج للمشاركة بعرض مرسحي، 

الطائرة  ىف  تونس،  يف  إمارايت  ُمسلسل  لتصوير  متجها  هو  وكان 

دفرت  من  »حكايات  كتاب  وهو مرسحة  جديد  عن مرشوع  تحدثنا 

حتى  يعده   محمود  كان  عيىس،  صالح  الراحل  للكاتب  الوطن« 

العمل،  تنفيذ  عىل  اتفقنا  وبالفعل   ، أشعاره  وكتب  لإلخراج  يصلح 

هذا  لتنفيذ  نلتقي  مل  ولألسف  األخرية،  الفرتة  ىف  مرض   ولكنه 

و  تصلني،  أن  وأمتنى  العمل،  هذا  نسخة  تصلني  مل  و  املرشوع، 

بالتأكيد سأكون سعيدا جًدا بتنفيذه.

الستني بعد  نجومية 
فرقة  ىف  ُموظًفا  كان  جمعة  محمود  فرح:  شاذيل  امُلخرج  قال  و 

و  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  تتبع  التي  املرسحية  السامر 

املئات  كتب  كشاعر،  املرصي  املرسح  تاريخ  من  ُمهام  جزءا  ُيعترب 

الثقافة  ويف  االحرتاف  مستوى  عىل  سواء  املرسحية،  األغاين  من 

فيام  العصفوري  سمري  الكبري  املخرج  مع  تعامل  و  الجامهريية، 

الطليعة،  رقم 6« عىل مرسح  »عنرب  منها  أعامل  يقرب من خمسة 

عرض  وقدم  ألشعارها،  كتابته  جانب  إىل  أيًضا  فيها  مُيثل  وكان 

»شفيقة و متوىل« إخراج د. أرشف زىك، و بطولة حنان ترك، وكان 

امُلطربني  لكبار  األغاين  من  الكثري  والتسعينيات  الثامنينات  ىف  له 

وامُلطربات منهم الفنانني عىل الحجار ومحمد الحلو ولطيفة.

لها  أغانيه  األرض،  من  شاعر  جمعة  محمود  »شاذىل«:  واستكمل 

والفالحني  والعامل  والكادحني  الفقراء  عن  يكتب  األرض،  رائحة 

عىل  أصبح  عندما  للوطن.  عشقه  وعن  أشكالها  بكل  والطبيعة 

مثاًل  لنا  يرضب  يقول  وكأنه  جًدا،  صعد  التمثيل  ىف  نجمه  املعاش 

بأن من امُلمكن أن تأىت النجومية بعد الستني، من أشهر ُمسلسالته 

كلبش، وفوق السحاب وبركة. 

الناقد املرسحى أحمد خميس قال: رحمة الله عليه من الناس الذين 

وُممثال  وكاتبا  شاعرا  الجامهريية،  الثقافة  مرسح  ىف  حياتهم  أفنوا 

اإلعالمي.  الضوء  عليه  يسلط  ال  الذى  امُلهمشني  ، خاصٍة ىف مرسح 

أضاف :  لألسف مل يأخذ حقه ومل ُيعرف للجمهور إال عندما عمل 

كفاءات  لديه  أن  بشدة  أظهرت  التى  املسلسالت،  بعض  كممثل ىف 

يلعب  أن  له  ُتتيح  شكلية  وإمكانيات  بديهة  ورسعة  ُمغاير  ووعى 

الذى  والنصوص  واألدوار  واألشعار  اإلعدادات  ولكن  دور،  من  أكرث 

الحكمة  و  الشعر  و  والفطرة،  الجذور  ثقافة  بالقاهرة،  االحرتاف 

فنحن  املصنوعة،  غري  الشعبي  الرُتاث  حكمة  هى  التي  الحقيقية، 

لثقافة  الحقيقية  النامذج  من  فهو  جمعة،  محمود  عن  نتحدث 

شعب ، ظل يتحرك طوال الوقت مثل البندول بني القاهرة وبنها.

أو  تفكريه  طريقة  من  أبًدا  القاهرة  ُتغري  مل  »العصفوري«:  وتابع 

يعيش  إنسان  البرش،  كافة  مع  تعامله  طريقة  من  وال  أسلوبه  من 

بروح وطبيعة  ملتزمة  مازالت  التي  بنها  وبني  الحدثية  القاهرة  بني 

بنفس  ينطق  وشاعرا  ممثال  »جمعة«  كان  ُهنا  من  املرصي،  الريف 

عندما  البيئة.  هذه  ىف  يعيشها  التي  والقناعة  واألسلوب  الطريقة 

تعرفت عليه، اكتشفت أنني تعرفت عىل شخص مستنري جًدا فكريا 

الوقت.  ذات  يف  وحرفة  ومهارة  ووعى  حكمة  وعنده  وسياسيا 

»شوقى« كان شاعرا عظيام ولكن مل يكن يستطيع أن ُيلقى شعره، 

وُهناك ُشعراء كثريين ال يستطيعون إلقاء أشعارهم  ولكن »جمعة« 

كان خاّلبا عندما يلقى شعره أو يقرأ ما يكتبه، عشت معه أكرث من 

وكان صبورا جًدا  املختلفة،  املرسحية  األعامل  أغاين  كتابة  تجربة ىف 

و  ىل  يكُتبها  كان  التي  املشاريع  وآخر  ملرشوع،  مرشوع  من  معي 

»بري  العام مرشوع  هذا  النور  ترى  أن  امُلحتمل  ومن  النور،  ترى  مل 

السلم«، تأليف د. سعد وهبة وكلامته ، وكنت استمتع جًدا بالحوار 

الجميل  ُممتعة وُمسلية،  الهاتف، فهو شخصية  بالساعات عرب  معه 

فيه هدوءه وقدرته عىل ُصنع أشياء كثرية ُمتعددة. 

الذي  امُلمثل  من  ينتقل  أن  محمود  استطاع  »العصفوري«:  وأضاف 

يصبح  أن  و  الدولة  ومرسح  الجامهريية  الثقافة  مرسح  يف  يعيش 

واضًحا  جهًدا  فيها  بذل  كثرية،  تليفزيونية  أعامل  ىف  مرموقا  ُممثال 

شخصية  كان  والحضور،  والوقار  والصوت  باألداء  يتميز  فهو  جًدا، 

ُكنا  ُمصطنع..   غري   ، الشاشة  عىل  كثريًا  نراه  لن  ونوعا  متكاملة، 

امُلعاناة  و  قدره  ولكن  الرحلة  هذه  يواصل  أن  اىل  نطمح  جميًعا 

الطويلة التي عاشها أسلمته ىف نهاية األمر إىل الراحة األبدية.

النديم 
مرسحيًّ  عمًل  جمعنا  لقد  املنعم:  عبد  نارص  الكبري  امُلخرج  وقال 

له،  األشعار  وكانت  النديم،  الله  عبد  عن  »النديم«  مرسحية  وهو 

لثقافة  : مثال حقيقي  العصفوري  سمري 

إلى  ترقى  أشعاره مصرية خالصة   مراد منري:  
الربابة شعبية شعراء 

بالكلمة الشعب، ومناضل 

شاذيل فرح أحمد خميس ُمراد ُمنري

سمري العصفوري
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أن أشعاره ُمهمة وكتابته ُمختلفة وواعية، تم قبول طلبه كموظف 

ىف وزارة الثقافة، وبالفعل قدم ىف الفرقة النموذجية أكرث من عمل 

كممثل وكشاعر.

امُلمثل وامُلخرج املرسحى مجدي عبيد قال: كان شاعرًا يحمل هموم 

الوطن واملواطن، وتزاملنا يف حلم الخالص  من القهر والظلم ُننشد 

العدالة االجتامعية والكرامة اإلنسانية، وُطفنا سويًّا وثالثا املوسيقار 

شاهرًا سالحه  منا  ُكاًل  وُقراها،  أقاليم مرص  معظم  الرشنوىب  فاروق 

الفنية  األمسيات  من  العديد  قدمنا  و  والقهر،  التخلف  مواجهة  ىف 

والندوات السياسية.

 اكتفى بعشق املرسح، حتي تالقت موهبته الفذة يف التمثيل وهو 

حتي  له  ظهور  أول  من  ومتيزًا  تفرًدا  وحقق  عمره،  من  الستني  يف 

داهمه املرض، لقد ترك لنا وألرسته ثروة ال ُتقدر بثمن، وهى دفاتر 

أشعاره وروحه امُلبدعة وامُلحبة للسالم.

العامية  شعراء  أهم  أحد  هو  قال:  الزراع  عبده  والشاعر  الكاتب 

املرصية يف جيل السبعينيات األديب وينتمى ىف توجهه السيايس إىل 

وتتوجه  الثورية،  بالروح  تتسم  الشعرية  وقصائده  املرصي،  اليسار 

يهتم  مل  منهم..   واحدا  باعتباره  الوطن  هذا  أبناء  من  للبسطاء 

جمعه بإصدار دواوينه الشعرية بل ظل يطوف القرى والنجوع ىف 

الثامنينات وبداية التسعينات يلقى قصائده الشعرية ىف األمسيات 

التى كان يشارك فيها. 

أواخر  ىف  جمعة  محمود  عىل  تعرفت  الزراع:  عبده  وأضاف 

الثامنينات من خالل قصائده املنشورة ىف الصحف واملجالت، ولفت 

نظرى بقوة وأحببت أشعاره الثورية التى تحتفى بالوطن، والتقيت 

به ألول مرة ىف منتصف التسعينات ىف إدارة املرسح مبنف، وكانت 

كنت  ولكنى  مقربني،  صديقني  نكن  ومل  طيبة،  عالقة  به  تربطني 

ىف  ولكنه  أغانيها،  كتب  التي  املرسحية  العروض  ىف  كثريًا  به  التقى 

الدائم  وتواجده  الفنية،  الحياة  ىف  أكرث  انغمس  األخرية  السنوات 

للتصوير ىف االستوديوهات.

بالقليوبية  املرسحية  القومية  الفرقة  عضو  املرسحى  الفنان  قال  و 

يف  الفن  مع  مشواره  جمعة  محمود  الفنان  بدأ  الخري:  أبو  شوقى 

مع  ثم  املدريس  املرسح  خالل  من  األقاليم  فناىن  كل  مثل  طفولته 

يف  ممثل  أحسن  جائزة  عىل   وحصل  الجامهريية،  الثقافة  بداية 

الجامهريية إىل جانب  الثقافة  التي كانت تقيمها  املسابقات  إحدى 

من  تخرجه  حتى  واستمر  واألغاين،  واألشعار  الزجل  كتابة  هوايته 

و  النيابة  يف  وعني  القانون  شعبة  التجاريني  الفنيني  إعداد  معهد 

و  الوظيفة  هذه  يف  نفسه  يجد  مل  ،ولكنه  أكتوبر  حرب  يف  شارك 

استطاع االنتقال إىل الثقافة الجامهريية بالقاهرة.

وأضاف »أبو الخري«: شارك يف تأليف العديد من األعامل املرسحية 

حب  يف  اوبريت  منها  االستعراضية  القليوبية  لفرقة  االستعراضية 

مرص الذى لحنه الفنان سيد مهدى وأخرجه عبد الرازق العاوي  إىل 

الفنان  البطولة  الفالح املرصى وشاركه  بتمثيل دور  جانب مشاركته 

مجدى صالح، والجدير بالذكر أن هذا األوبريت استمر عرضه عامني 

متتالني  وعرض يف العديد من املحافظات وخاصة محافظات القناة 

الثقافة  تقيمها  كانت  التى  الثقافية  القوافل  يف  ورفح   والعريش 

القليوبية  لفرقة  االستعراضات  من  العديد  كتب  كام  الجامهريية،  

املختلفة، كام  املناسبات  تعرض يف  مازالت  التى  و  الشعبية  للفنون 

عمل كدراماتورجى لعدد من أعامل الفرقة إىل جانب تأليف األغاين 

الخاصة بها، كام كان له دوًرا بارًزا ىف املرسح الجامعى ببنها.

منى  طلب  أنه  أنساها  ال  التى  املواقف  من  الخري«:   »أبو  وأضاف 

بعد  للتمثيل  والتفرغ  منفذ  كمخرج  وعميل  املرسحية  اإلدارة  ترك 

سامح  الفنان  بطولة  بيت«  كل  »حكاية  مرسحية  عرض  شاهد  أن 

سامح  الفنان  ذلك  يف  وأيده  ممثاًل  بها  ُأشارك  وكنت  الرصيطى 

الرصيطى.

التي  الغنائية  النصوص  إىل  باإلضافة   ، وفري  لها حظ  يكن  مل  قدمها 

لديه  وكان  بها،  الالئق  بالشكل  ُتقدم  ومل  امُلطربني  من  لكثري  كتبها 

بحكم  عليها  ُمطلعا  ُكنت  بالكتابة،  خاصة  ُمستقبليه  فنية  مشاريع 

صداقتنا، ىف الفرتة األخرية استطاع أن ُيربز كفاءاته التمثيلية، وُهناك 

العصفوري،  سمري  الكبري  امُلخرج  عند  له  وُمهمة  كبرية  مشاريع 

حرص  ورغم  كوميدية،  لنصوص  جمعة  محمود  بها  قام  إعدادات 

أعطى  أنه  إال  ُيخرجه،  عمل  أى  كتابة  إعادة  عىل  »العصفوري« 

أشعار  مُييز  ما  أكرث  وكان  الكتابة،  قائد  يكون  أن  فرصة  »جمعة« 

محمود جمعة ارتباطها بالشارع واإلنسان البسيط.

التى  املحكمة  أوراق  ىف  كتب  أنه  ذكرياته  من  »خميس«:  وأضاف 

كان يعمل بها أشعاًرا بداًل من بيانات القضايا، ولكن عندما وجدوا 

مجدى عبيدشوقى أبو الخريعبده الزراع
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أزمة اليعرف أحد موعد نهايتها حتى اآلن. 

مرسحيا  وليس  تليفزيوين  عمل  هو  يوتيوب  موقع  عىل  شاهدته  ما 

الكامريا  وسيط  عىل  تعتمد  تليفزيونية  متثيلية  إنها   .. اإلطالق  عىل 

وفنون املونتاج .. وهى جيدة جدا يف محتواها الفكرى واألدايئ.

ولكن  ألصحابه  محمود  اجتهاد  هو  الين”  “األون  مرسح  مرشوع 

األسايس  الضلع  هو  فالجمهور   .. املرسح  فن  طبيعة  يحقق  ولن  مل 

آليات  لكل   .. الحية  العني  إال  رؤية  وبال وسيط  املرسحي  العرض  يف 

قناة  إلنشاء  نواة  يكون  رمبا  ولكنه   .. املرسحي  العرض  وعنارص 

الثقافة  وزارة  أنشطة  يف  أو  املرسح  فنون  يف  متخصصة  تليفزيونية 

بشكل عام .. أو نواة إلعادة إنتاج الدولة ألعامل درامية تليفزيونية 

القرن  ستينيات  من  يحدث  كان  كام  الثقافة  وزارة  عرب  وسينامئية 

خلف  مبا   .. والعرشين  الواحد  الحاىل  القرن  مطالع  حتى  العرشين 

بأرشيف  املوجودة  بجمهورها،  املرسحية  األعامل  من  كبريا  رصيدا 

ماسبريو والقطاع اإلقتصادي بوزارة اإلعالم املرصية .

الضبط  من  بد  ال  ولكن   ... عظيم  واالجتهاد  جيدة  التجربة 

االصطالحي للمسمى )مرسح األون الين( والعودة لالصطالح القديم 

برد  جمهور  وجود  بالرضورة  تتطلب  والتى  التلفزيونية(  )املرسحية 

الفعل الجامهريي عىل الحالة األدائية ... 

شكرا لالجتهاد  

األماكن واإلضاءة داخل حالة ثبات يف شخصية واحدة تتحرك وسط 

هذا العامل املرسحي ... 

دخول  باب  املبنى  خارج  إىل  املرسح  خشبة  عامل  من  خرج  أنه  إال 

املرسح ثم باب صالة والصالة إىل أن يصل إىل مقدمة خشبة املرسح 

خشبة  عىل  الساكن  املرسحي  اإلخراج  إطار  من  خرج  وبالتاىل   ...

زمنه  يف  وبسيط  راقي  تليفزيوىن  عمل  يف  أخرى  أماكن  إىل  املرسح 

وعميق يف أثره .. 

دراما تليفزيونية تتناول موضوعا مرسحيا بطله كومبارس أفنى عمره 

داخل هذه املهنة ذائبا يف أحالمه وأماله ...

بل  املرصي  املرسح  يواجهها  كربى  أزمة  عىل  عىل  أيدينا  نضع  وهنا 

العرض  دور  وأغلق  البرشية  التجمعات  منع  وباء  ظل  يف  والعاملي 

فكان   .. والفنية  الثقافية  الفعاليات  وكافة  والسينامئية  املرسحية 

يوتيوب(  )موقع  اإللكرتوين  الوسيط  استغالل  يف  البديل  عن  البحث 

تستمر  ىك  عليه  والعروض  الحفالت  ليقدم  اإلنرتنت  شبكة  عىل 

املشاهدات ... 

فن  طبيعة  يناقض  الذي   .. الين  األون  مرسح  اصطالح  تحت  وكان 

 - - مكان عرض  )مؤدي   .. املقدس  املثلث  يعتمد عىل  الذي  املرسح 

متفرج( يف حالة حضور حيوي ... 

يف محاولة إليجاد البديل املرسحي وإعادة إحياء فن املرسح يف ظل 

يتبلور  مل  مرسحي  مسمي  وهو   - الين  األون  مرسح  مرشوع  ضمن 

بعد كاصطالح فني - كان العرض التليفزيوين ملعالجة مرسحية إلحدى 

قصص تشيكوف القصرية .. مرسحية )مشهور مش مشهور( .. بطولة 

الفنان القدير سامي مغاوري .. وتم العرض عرب موقع يوتيوب. 

يف  عمره  أفنى  لرجل  جدا  خاصة  فردية  لحظة  تتناول  املرسحية 

هو  به  والعمل  املرسح  وأصبح  املرسح  داخل  واشتهر  املرسح  حب 

أى  بال  الحياة  داخل  وجوده  معامر  هو   .. له  بالنسبة  الكون  مركز 

للنوم  فقط  هو  صغري  منزل  يف  وحيدا  ويعيش  يتزوج  مل   .. مبالغة 

التى  شيخوخته  يف  املرسح  فن  ورهبان  سدنة  أحد  أمام  وكأننا   ...

واللقاءات  واألفعال  باألعامل  املفعم  حياته  مشوار  خاللها  من  يجرت 

إىل  االجرتار  هذا  اتجاه  ماينقلب  ورسعان   ... املرسحية  واالبداعات 

هو  بل   ... يعرفه  أحد  وال  مشهورا  ليس  فهو   .. الصادمة  الحقيقة 

واالماين  االحالم  من  يحمل  مبا  حياته  طوال  الواحدة  الجملة  ممثل 

التدريبات  تفاصيل  يف  مستغرقا   ... والنجومية  والشهرة  االبداع  يف 

والكواليس وتفاعالت املرسحيني يف تحقيق الحلم يف التجربة النهائية 

اإلنساين يف شاب صغري  النموذج  ليقابله نفس   ... الجيرنال(  )الربوفة 

امللقن  مكان   - الكمبوشة   - من  إليه  يخرج  طلبة(  محمد  )الفنان 

يف  بيته  لضياع  كاملة  إقامة  يف  املرسح  سكان  من  أنه  له  ليعلن   ..

.. عامل  الوجه اآلخر ملشهور وامتداه يف عامل املرسح  .. وكأنه  الزلزال 

.. يف مقابل موت  الكربى  بامتالك املرسح واإلنتاج والنجومية  الحلم 

الحياة االجتامعية املتمثلة يف األرسة زوجة وأطفال وطعام املنزل ... 

الحياة  بها  واستبدال  الطبيعية  الحياة  عن  انعزال   .. دنياهام  فاملرسح 

وال  املكان  هذا  يف  فاعلني  غري  كومبارس  مجرد  أنهام  رغم   ... املهنية 

هذه املهنة ... إنه عامل األحالم واألماين ... املنطلق من تفاصيل املكان 

ضوئية  وبؤر  وإظالم  وإضاءة  مختلفة  وديكورات  مرسح  كخشبة 

شكلت وسائل لتنوع الصورة املرسحية ...

إن األحالم ليس لها سقف وال منتهى ... وليس لها زمن يبدأ وينتهى 

.. وليس لها شخص يحملها وميوت .. بل هى دامئة خالدة يف النفس 

االنسانية مهام كانت الظروف بني الغنى والفقر والشهرة والال شهرة 

.. حتى تنتهى املشاهدة ببطل الدراما - مشهور - يرتدى بدلة سهرة 

باسم  الالفتة  ويقرأ   .. الخارجى  املرسح  باب  إىل  ويدخل  فاخرة 

املرسح )مرسح مشهور( .. ثم يدخل من باب صالة املتفرجني وتراه 

الخاوية  مبقاعدها  كاملة  والصالة  املرسح  خشبة  مكان  من  الكامريا 

ليسري هوينا بني املقاعد حتى يصعد إىل مقدمة خشبة املرسح ويقف 

ويحي  املرصي  القومي  للمرسح  الكالسيكية  الفخيمة  الستارة  أمام 

الجمهور عىل الفتح البطئ للستارة .. وينتهى العرض .... 

تعرض الدراما لحالة إنسانية عميقة يف تحليل نفيس تتسم به أعامل 

تشيكوف الطبيعية يف القصة واملرسح ... يف جودة أداء راقي للفنان 

القدير سامي مغاوري واجتهاد كبري للمخرج مازن الغرباوى يف تنوع 

جالل  الهجريس

مشهور مش  مشهور 
الكورونا زمن  في  المصري  المسرح  أزمة 

]رؤى
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العزيز صفر وإرشاف عام عيىس العلوي ومتثيل مجموعة من 

العقل وخالد  الرحمن  الكويتي: عبد  الكوميدي  نجوم املرسح 

وخالد  الله  عبد  ومي  بحصاص  وغالية  النجم  ونواف  املظفر 

كمر  وميس  الحامدي  الله  وعبد  البلويش  وحميد  العجريب 

وخالد الثويني ودانة البلويش 

التمثيل  واألزمات يف مرسحة  الكوارث  أمام  الكوميديا  أهمية 

عرب شبكة الويب:

حيث  لألزمات،  فعاال  سلوكيا  عالجا  الكوميديا  كانت  لطاملا 

األزمات  لتجاوز  السلويك  الّتامهي  من  مجاال  السخرية  متارس 

خشونة  من  والتخفيف  الكآبة  مناحي  وتخفيف  النفسية 

نكهة  تصحبها  التي  الطريفة  املواقف  اللغة  تتجرع  الحياة، 

زوشينكو(  ميخائيل   ( الرويس  الكاتب  قصص  وتربز  الضحك، 

الذي أطلق مجموعة قصصية السـاخرة سنة 1922 وقد نفذت 

جميع نسخه رغم مناخ الكآبة و االنفالت النفيس املعتم أمام 

يعاين  املؤلف  كان  وقد  الدامية  وانعكاساته  السيايس  التوتر 

الحقائق  مبالمستها  قاومت  التي  الكتابة  أثناء  الظروف  نفس 

تخفيف املآيس ومنحها طراوة الهزل وانسجامه بسالسة اللغة 

الهزيل  الواقع  قهر  متحدية   ، العبث  مواطن  يف  وانحناءاتها 

البلشفية يف روسيا سنة  الثورة  الدرامي مع  بالحروب واملوت 

1917، وهذا ما يفرس اتساع العروض حول مفهوم الكوميديا 

اليوتيوب(، مجموعة من  الوطني عىل  الرسمية )قناة املرسح 

الربنامج  هذا  يأيت  الربيطانية،  املسارح  أنتجتها  التي  العروض 

املرسح  تفاصيله  الجزائرية، وسطر  الثقافة  وزارة  نظمته  التي 

الوطني )محي الدين بشطارزي(.

وقد نظمت وزارة الثقافة املرصية  تحت رعاية الفنانة )إيناس 

الكوميدية  املرسحية  باليوتيوب  قناتها  عىل  الدايم(  عبد 

الثالثاء 7 أبريل 2020 ضمن عروض مبادرة  شيزلونج ىف متام 

األعامل  باكورة  وهى  ايديك،  بني  الثقافة   .. البيت  ىف  خليك 

املرسحية لثالىث مرسح مرص مصطفى خاطر وحمدى املريغنى 

ومحمد أنور.

عن  املأخوذة  مشهور(  من  )مشهور  مرسحية  عرضت  كام 

التي  )كلخاس(  تشيكوف  أنطوان  الرويس  الكاتب  مرسح 

مل  الذي  الفنان  معاناة  تحيك  التي  الغرباوي  مازن  أخرجها 

يحقق نجاحات إنسانية ومل يصل للشهرة املتوقعة، ومرسحية 

تحت  تشيكوف  مرسح  من  أيضا  مأخوذة  وهي  )املغفلة( 

الدايم(  عبد  )إيناس  ووزيرتها  املرصية  الثقافة  وزارة  رعاية 

ونرصد أيضا مرسحية شيزلونج من إنتاج فرقة مرسح الشباب 

لثاليث مصطفى خاطر – حمدي املرغيني – محمد أنور

الكويتية  بطنها(  )ولد  اليوتيوب  يف  املعروضة  مرسحية  أما 

القت اتساعا يف املشاهدة من تأليف بدر محارب وإخراج عبد 

ميثل  االلكرتونية  واملواقع  الرقمية  الفضائيات  عرب  املرسح   

التعايش معه وفق اآلليات املتاحة أو املطورة  واقعا البد من 

وتعزيز  السينوغرافيا  تأثيث  وكيفية  التلقي  ملستويات 

الصورة  تحسني  يف  الحديثة  االلكرتونية  الربامج  استخدام 

ما  أهميتها  حسب  العرض  يف  التكنولوجيا  وتتباين  وحركيتها 

 Digital( يدعو يف كثري األحيان إىل استخدام الصوت الرقمي

 Digital( الرقمية  والصوتية  الصورية  Sound(واملؤثرات 

Sound and Visual effects( والتشكيل السينوغرايف منتهج 

الفيديو  وتقنيات  الصوت  اإلضاءة  حيث  من  املؤلفة  عند 

الرؤية وتثري  تعزز  والسالمل وإنتاج أشكال وتصاميم حاسوبية 

الصورة بأبعادها الثالث واستخدام مجال اإلضاءة املتوافقة مع 

مقاله  الوسيطة كام رشحها عامد خفاجي يف  الرقمية  القاعدة 

)لبعد التفاعيل للفضاء املرسحي الجديد(

الفن  نحو  التصورات  تغريت   )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  مع 

كان  فإذا  دورها  تفعيل  يف  التكنولوجية  العلامنية  وحاجة 

الفنية،  املادة  حسن(:  عطيه  حسب)  مكوناته  له  املرسح 

الرتاجيدي  البطل  مفهوم  املحاكاة،  طريقة  املحايك  املوضوع 

توظيف  اآلن  يستدعي  ما  وهذا  اإلضاءة..  املحاكاة،  مفهوم 

حسب  املتلقي  يف  تأثريية  افرتاضية  رقمية  حداثية  تقنيات 

يحتاج  موضوع  وهذا  العرض  تتلقى  التي  والذهنية  الحال 

ومؤثرات  والحركة  الضويئ  واالنعكاس  األلوان  علم  يف  لدراسة 

األبعاد عرب حركة الدماغ وما يستقبله ضمن الواقع االفرتايض.

steve dickson   : أنواع املرسح عند ستيف ديكسون

يتعدد النوع املرسحي عند األمرييك )ستيف ديكسون( حسب 

مقالة الناقد املرصي )السباعي السيد( إىل مثانية أنواع:

1. عروض الواقع االفرتايض

2. عروض الرقص الرقمي 

3. عروض األجساد االفرتاضية الربوت 

Site Spectic املتصلة مبوقع fractures 4. الشذرات

Télématic 5. ربط الفضاءات الرقمية املتباعدة

online Performance 6. عروض أونالين

7. املرسح يف الفضاء التخييل 

8. العروض التفاعلية.

: البديلة  المسرحية  العروض  من  نماذج 
تفاديا للتجمهر ومحاولة إلحياء العروض املرسحية والنشاطات 

االفرتاضية  منصته  عرب  الجزائري،  الوطني  املرسح  عقد  الفنية 

د.زينب لوت

أونالين المسرح 
والتجديد ..الرؤية 
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عربياً،  وجودها  العربية  املرسح  مهرجانات  من  العديد  رسخت 

من  كل  شّكل  فقد  متفرقة.  دولية  مشاركات  مع  واضح،  بشكل 

املرسحية،  قرطاج  أيام  مهرجان  من  بدءاً  املعروفة،  املهرجانات 

الهيئة  ومهرجان  التجريبي،  للمرسح  الدويل  القاهرة  ومهرجان 

األردن.  يف  الحر  املرسح  ليايل  مبهرجان  وإنتهاًء  للمرسح  العربية 

كانت  املهرجانات ظاهرة مرسحية الفتة، وإن  شّكل كل من هذه 

اىل حّد كبري مهرجانات للنخبة، سواء مبفهوم اإلنتقائية أو مبفهوم 

العام  الجمهور  غالباً، غياب  تعني  والنخبة هنا،  باملرسح.  املعنيني 

الضحايا  أحد  اآلن  هي  املهرجانات  هذه  للمرسح.  الحقيقي 

قرر  األردن  يف  الحر  املرسح  فمهرجان  كورونا.  لوباء  الرئيسية 

تأجيل دورته هذا العام، ومل يتبق سوى مهرجان قرطاج املرسحي 

يف  املهرجان  لعقد  االعتيادية  بالتحضريات  االستمرار  قرر  الذي 

أعلن  فقد  التجريبي  القاهرة  مهرجان  أما  املعتادة،  تواريخه 

عقد  اىل  “تجريبياً”  رمبا  والذهاب،  املرسح  خشبة  من  إنسحابه 

أي  ومبارش”  “جاري  بشكل  اإلنرتنيت  يف  منصته  عىل  املهرجان 

عيل ماجد شبو

عىل  التقترص  املطروحة  الخيارات  أن  غري  الين.  أون  بتقنية 

وخيار  التأجيل،  يف  الحر  املرسح  مهرجان  خيار  بني  )اي  ماذكرت 

األون  يف  القاهرة  ومهرجان  وخيار  االستمرار  يف  قرطاج  مهرجان 

بنصف  املسارح  تفتح  أن  منها  عديدة  خيارات  فهناك  الين(، 

يف  املرسحية  العروض  خيار  وهناك  ذلك،  من  أقل  أو  طاقتها، 

الفضاء املفتوح، وخيار عروض املونودراما أو املرسحيات محدودة 

إمكانية  اىل  إضافة  الشارع.  مرسح  أيضاً  وهناك  الشخصيات، 

عن  واملفكرين،  واألدباء  والنقاد  املرسحيني  جمع  من  االستفادة 

طريق إحدى منصات اإلنرتنيت، بندوات متسلسلة املواضيع مرة 

كل شهر لبحث موضوع واحد محدد يف كل ندوة. النتائج الجدية 

للتنفيذ،  الندوات وماتويص به من إقرتاحات عملية وقابلة  لهذه 

ميكن ان تغّيري كثري من املامرسات املرسحية الشائعة. وغري ذلك 

بذلك  وأعني  مكتشفة.  غري  او  معلنة  غري  أخرى  خيارات  من 

أصعب  من  لعل  لصياغتها.  مبدعة  جهات  تنتظر  التي  الخيارات 

زنزانة  يف  وحيداً  املرء  فيها  ُيرتك  التي  تلك  هي  حقاً،  القرارات 

هذا  يف  “فالحرية”  شائع.  هو  مام  العكس  عىل  “االختيار”، 

“اإلختيار” هي مام هو متوفر من معطيات او حلول. ولكن إذا 

رفعنا نظرنا اىل األفق البعيد لعلنا نجد مساحة لإلختيار فيام هو 

يقول  كام  متاح”  الحرمان مام هو  “اإلختيار هو  غري ظاهر. إلن 

به  هنا مقصود  والحرمان  الرعوية”.  “السمفونية  أندريه جيد يف 

صعوبة إمتالك كل ماهو متوفر، فالخيار سيشمل أحد الحلول او 

املتاحة وإهامل كل ماسواه. إملجازفة إذن  الدروب  أو  املعطيات 

يخص  فيام  هو  واحد،  بخيار  الخيارات  جميع  حرص  يف  تربز 

البالد  يف  املرسح  مهرجانات  إلقامة  القادم  الشكل  عن  موضوعنا 

“التواصل  تقنيات  عىل  يعتمد  الذي  الشكل  وأعني  العربية، 

هذا  يف  هنا،  وانا  كورونا.  وباء  بسبب  الين”  “أون  أي  املتباعد” 

املقام بالذات، ال أوّد تسمية كورونا “بوباء” بل “بثقافة خاصة” 

ومن  القرسي.  والعزل  االجتامعي،  التباعد  فلسفة  عىل  قامئة 

من  املرسحي  املهرجان  يتحول  أن  واملؤسف،  بل  لالنتباه،  الالفت 

ابداعية تنويرية، وفضاء للتعارف وتبادل اآلراء والتجارب  قاعدة 

الفكر  هذا  تكرّس  قاعدة  اىل  املرسح  يف  واملعنيني  املرسحني  بني 

وهذا السلوك لثقافة كورونا التي هي يف طور التشكيل. وسأبحث 

تقنيات  من  متاح  مبا  أكرث  لنتمعن  ولكن  آخر.  مكان  يف  ذلك 

من  ولجمهوره.  للمرسح  صالحيتها  ومدى  إستخدامها  وكيفية 

كافة  عىل  ومنفتحة  باملرونة  متتاز  التقنية  فضاءات  أن  املعلوم 

متتلك  الوقت  ذات  يف  ولكنها  والفنون،  واآلداب  العلوم  تنوعات 

تؤثر عىل أي عنرص يشاركها فضاءها  ما،  التي، غالباً  خصوصياتها 

التكنولوجيا فضاء قائم بذاته، وان من  الخاص. وبلغة أخرى، أن 

يرغب ان يدخل هذا الفضاء عليه تغيري “سلوكه وخواصه” بشكل 

االتصاالت  تكنولوجيا  فإن  السياق  وبذات  الفضاء.  وهذا  يتوافق 

 Online أون الين  املسامة  واملبارشة  الجارية  االتصاالت  فيها  مبا 

سيكون لها إشرتاطات أساسية ألي عنرص “دخيل” عليها ليتوافق 

ألن  ببساطة،  وذلك  التقنية.  هذه  وفضاء  حيز  ومستلزمات 

تتحكم  وموجود،  حي  ماهو  كل  مبفاصل  تتحكم  التي  الطبيعة 

المسرحية المهرجانات  رحلة 
االجتماعي التباعد  بيداء  إلى  الفرح  كرفان  من 
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أيضاً، بفيزياء الكون، والفيزياء لها قوانني تتحكم بخواص العنارص 

يف  به  املحتفى  وهو  املرسح،  يصبح  السياق،  هذا  يف  الدخيلة. 

الفيزياء  قوانني  وفق  دخياًل”  “عنرصاً  فجأة  يصبح  مهرجان، 

أهمها،  والتي  الفيزيائية  خواصه  أيضاً  للمرسح  أن  مع  الطبيعية. 

فهي  املرسح”.  “خشبة  هي  االوىل  خواص،  ثالثة  اإلطالق،  عىل 

هي  والثانية  املرسح.  قامة  ترتفع  به  الذي  الفقري  العمود 

العرض  عنارص  كل  شاملة  اإلخراجية  للرؤية  الجاميل  “الحضور 

الثالثة، واألهم، فهي  املرسحي اضافة اىل بهاء حضور املمثل”. اما 

تكنولوجية  يف  الدخول  من  للمرسح  البد  كان  فإذا  “الجمهور”. 

“كعنرص  املرسح،  فعىل  الين(  )أون  واملبارش  الجاري  االتصال 

ليتوافق  خواصه،  وبعض  عنارصه  بعض  عن  يتخىل  أن  دخيل”، 

آباء  من  اٌيا  )أو  أرسطو  لها  يحسب  مل  التي  التقنية  هذه  وفضاء 

ومؤسيس املرسح، وال من املنتفضني عىل تلك القواعد، بل وحتى 

أكرث  بتعبري  أي  حساب.  أي  اليوم(  للمرسح  الحداثيني  املنظرين 

وتحافظ  االرسطية  املرسحية  خواصها  من  تغرّي  أن  يجب  وضوحاً، 

عىل الشكل التوافقي الجاميل )مع كثري من التحفظ( ومع تعديل 

الين.  األون  وفضاء  تتوافق  ليك  واإلخراج  والتمثيل  النص  جوانب 

ليك  املرسحية  العروض  عىل  املطلوب  التغيري  من  القدر  هذا  اىل 

املعروف  الروايئ  يقول  الين.  أون  تقنية  ضمن  تأطريها  ميكن 

جوزيف كونراد “إن أي عمل يطمح، مهام كان بتواضع، إىل حالة 

الفن يجب أن يحمل تربيره يف كل سطر”. هنا يجب التأمل قلياًل. 

“الروح” املرسحية كام  العروض املرسحية عىل  هل حافظت هذه 

لو كانت عىل خشبة املرسح، اذا وجدنا بأن هذه العروض أبتعدت 

عن تلك الروح املرسحية فأن إمياين باملرسح سيمّدين بالجرأة ألقول 

اذن ماهو “أون الين” هو “شكل آخر” من العروض ولكنه ليس 

اىل  ستمتد  فجرأيت  ذلك،  عىل  اتفقنا  واذا  مرسحي”.  “بعرض 

التشكك بجدوى إقامة مهرجانات مرسح أون الين. ولكني،بالطبع، 

سُأعيد كل حسابايت حال حذف كلمة مرسح من عنوان املهرجانات 

األون  تكنولوجيا  يف  دخيل”  “كعنرص  املرسح،  مبقابل  املقصودة. 

حالياً  املستخدمة  التكنولوجيات  بعض  اذن رسيعاً  لنتفحص  الين، 

يف املرسح، مبا يف ذلك الفيديو والسينام والرشائح الفلمية اضافة 

اىل استخدام املنصات اإللكرتونية القامئة عىل اإلنرتنيت. كل هذه 

تفقد  النها  املرسح  يف  دخيلة”  “تقنيات  اىل  تتحول  التقنيات 

مساعدة  كوظائف  ُأستخدمت  جميعاً  وألنها  االساسية،  خواصها 

وعىل  خواصه  عىل  حافظ  الفيديو  فال  املرسحي.  العرض  لخدمة 

خصائص  عىل  تحافظ  الفلمية  املادة  وال  االساسية،  وظيفته 

اعاله.  املذكور  الفيزياء  لقانون  كلها تخضع  السينام وهكذا، النها 

التساؤل  خصائصها.  تغرّي  او  تفقد  التي  الكيانات  اليرحم  قانون 

هو  مام  املرسح  تجريد  ملاذا  ذلك؟  كل  ملاذا   : هو  هنا  املرشوع 

إجابات عىل  ليست  ولكنها  إجابات،  مرسحي؟ ويل يف ذلك ثالث 

االوىل  اإلجابة  السؤال.  ملساندة  إجابات  إنها  بل  التساؤل،  هذا 

وأضطرت  طويلة  لعقود  امتدت  عاملية  عريقة  مبهرجانات  تتعلق 

إعتامد  )مع  كورونا  وباء  بسبب  العام،  هذا  إحتفالها  تلغي  ان 

إقتصاد املدينة اىل حد كبري عىل هذا املهرجان( ولكنها تحرّض من 

املرسحي  أفنيون  مهرجان  بذلك  أعني  القادم.  العام  اىل  اآلن 

الشهري عىل سبيل املثال. والجواب الثاين يتعلق بافتتاح عدد من 

العدد  ربع  اىل  تصل  استيعابية  بطاقة  ولكن  األوربية،  املسارح 

األهم  وهو  الثالث  والجواب  قلياًل.  أكرث  أو  للصالة  الكيل 

تتناقض  أراها  التي  العربية  الثقافة  مباهية  يتعلق  بإعتقادي، 

األون  ثقافة  بذلك  وأعني  املعلنة  رضوراتها  ومن  كورونا  وثقافة 

النه  االول  السبب  متناقضني،  لسببني  الجميع  ُتدهش  التي  الين 

ُبعد.  عن  التواصل  يف  املنال  سهلة  سحرية  حلواًل  فيها  يجد 

من  مينعه  سبباً  واليجد  املرسح  لروح  ينترص  ألنه  الثاين  والسبب 

الصحية  الظروف  كل  إكتامل  عىل  الحذرة  وعينه  التأجيل، 

الظروف. أعود  بإكتامل رشوط تلك  املهرجان  واالجتامعية إلقامة 

الدخول  وقبل  العربية.  الثقافة  وتناقضها مع  كورونا”  “ثقافة  اىل 

“بالقيم  التذكري  املفيد  من  سيكون  العربية  الثقافة  بخصوصيات 

اإلجتامعي،  بالتباعد  بدأً  كورونا”  “ثقافة  لها  تدعو  التي  العامة” 

ُيستعاض  كقناع  “املاسك”  بتبني  وإنتهاًء  القرسية  بالعزلة  مروراً 

به عن الوجه. فالفلسفة القامئة وراء ذلك كله، أن ُيعالج الجميع، 

اي كل إنسان عىل هذا الكوكب، بوضع رشيحة دامئة تحت الجلد، 

تبعث املعلومات واألعراض وغري ذلك، عن ُبعد، اىل جهة مركزية. 

أو بصمة  العينني  لون  او  الوجه  اىل شكل  تحتاج  لن  الجهة  هذه 

تلك  عرب  نفسه  عن  اإلنسان  مااليعرفه  كل  فلديها  اإلبهام، 

التشكيل؟  طور  يف  خاصة  ثقافة  كلها  هذه  اليست  الرشيحة. 

عن  سطحياً،  ولو  مانعرفه،  مع  متناقضة  الثقافة  هذه  وآليست 

من  تنبثق  املقام،  هذا  يف  العربية،  الثقافة  العربية؟  الثقافة 

مجموع  ثم  ما،  مجتمع  تجمع  التي  اإليجابية  القيم  مجموع 

املشرتكات بني هذه القيم التي تربط مختلف املجتمعات الوطنية 

املجتمع  تشّكل  التي  القيم  مشرتكات  اي  ببعض.  القومية(  )أو 

ودينية  أخالقية،  كقيمة  التضامن  عن  أواًل  نتحدث  وهنا  العريب. 

هذا  تكوينه.  منذ  أقول،  أكاد  العريب،  املجتمع  مالمح  رسمت 

التضامن يّجر وراءه قيم أخرى مثل الرتابط اإلجتامعي واالهتامم 

بالحي وبالجريان .. الخ. هذه الثقافة املبنية عىل التقارب معادية 

اىل ثقافة العزلة ومعادية اىل ثقافة التباعد االجتامعي. انها ثقافة 

املجتمع.  خاليا  جميع  بني  الحي  التواصل  عىل  مبنية  إجتامعية 

الين  أون  املرسح  مهرجانات  إقامة  فإن  االخري،  وباالستنتاج 

املجتمع  وتعاند  تخاصم  بل  املرسح”  “روح  عن  فقط  التبتعد 

عروضاً  سيقدم  املهرجان  أن  اىل  إضافة  اليه.  تتوجه  الذي  العريب 

ان  سابقاً. يف حني  املذكورة  املرسحية  للخصائص  بالرضورة  تفتقد 

إقامة مهرجان مرسحي حي سوف لن يبذل أي جهد إضايف سوى 

البلد، ولعله  الصحية واالجتامعية يف  الظروف  أنه سرياقب بحذر 

بجميع  سيحتفظ  ولكنه  للمرسح  الزائرين  نسب  من  يخفض 

ثقافة  تكريس  فقط ميكن  وبذا  تنويعاته  وبكل  املرسح  خصائص 

أذّكر  أن  أود  وهنا  ومتابع.  واعي  مرسحي  وجمهور  مرسحية 

املرسحي  واملخرج  والكاتب  للفيلسوف،  الهامة  باملقولة  وأختتم 

الوحيدة  الطريقة  إن   “ املتمرد  االنسان  كتابه  يف  كامو  البري 

للتعامل مع عامل غري حّر، هي أن تصبح أنت مطلق الحرية، وأن 

يكون وجودك )يف هذا العامل( فعاًل من أعامل التمرد”.
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كان الفنان الكبري محمود رضا طوال فرتة مسئوليته عن فرقة 

رضا أو طوال حياته الوظيفية كوكيل لوزارة الثقافة ومسئوال 

مبنطق  يتعامل  ال  واالستعراضية  الشعبية  الفنون  قطاع  عن 

يتعامل  كان  بل  الثقافة  بوزارة  ومسئول  كبري  موظف  انه 

صاحب  وهو  ال  ومل  مرص،  ىف  الشعبى  الرقص  رائد  بصفته 

مبنطق  يتعامل  كان  كام  املجال.  هذا  ىف  محرتفة  فرقة  أول 

للدولة،  “تأجريها“  إىل  الديون  اضطرته  فرقة  صاحب  أنه 

أو  للمناقشة  تخضع  ال  وأقواله  وأفعاله  قراراته  كانت  لذا 

املراجعة، وكثريا ما سمعنا عن صداماته برؤسائه، النابعة من 

إحساسه بذاته كفنان والتى يرتجمها سلوكه املعتد، وطريقة 

وكأنها  الفرقة  مع  والتعامل  الطاووس  تشبه  التى  مشيه 

تداولتها  ما  سواء  كثرية  املروية  والقصص  له.  ملكا  زالت  ما 

الصحف، أو التى خفت عن األسامع. 

بفرقة رضا  االنطالق  املنطلق استطاع محمود رضا  ومن هذا 

إىل آفاق أرحب وأوسع وأشمل وقدم تجارب كانت جديدة 

عىل املرسح املرصى .

فربغم ريادته املعرتف بها واملشهود لها فإن البعض يعتقدون 

أضاف  بل  خالصا،  فنا شعبيا  ليس  رضا  قدمه محمود  ما  أن 

للرقصات الشعبية حركات من الباليه و تشكيالت ال ينتهجها 

ىف  مدرستني  أمام  فنحن  وهنا  األصليني،  الرقصات  أصحاب 

تناول الفنون الشعبية: إحداها ترص عىل تقدميه كام هو دون 

اضافات أو محسنات من أى نوع وحبذا لو كانت بشخوصه 

من  بعض  ىف  عيب  ال  أنه  ترى  األخرى  واملدرسة  الحقيقية، 

تحسينات وتدخالت تفرضها طبيعة الفن . 

ينتبه  مل  أخرى  ريادة  رضا  ملحمود  أرى  أننى  والحقيقة 

بل  فقط،  للرقصات  مصمام  يكن  مل  فالرجل  كثريون،  لها 

=حتى  و  نشأتها  منذ  رضا  فرقة  عروض  لجميع  مخرجا  كان 

أنه أخرج أوبريت تم تقدميه عام  التسعينات، كام  منتصف 

أخرج  أول من  بذلك هو  و  يا مرص“  باسم “حبيبتى   1974

عروضا للفنون الشعبية، و هو أمر يختلف – ولو قليال – عن 

عروض الدراما ولكن تلك الريادة ليست التى أقصدها أيضا 

فعن أى ريادة نتكلم ؟

عصام السيد

الراقص المسرح  رائد 

رضا ..محمود  األستاذ   
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راقصا  دراميا  عرضا  رضا  محمود  قدم  السبعينات  أوائل  ىف 

حرامى“  واألربعني  بابا  “عىل  هو  النهاية  إىل  البداية  من 

الفولكلور  من  )املأخوذ  الشعبى  الرقص  بني  فيه  خلط 

ان  الواجب  من  وكان  واإلمياىئ،  التعبريى  والرقص  بترصف( 

مرسح  تجربة  كأول  العرض  هذا  املرسحى  التأريخ  يذكر 

ىف  مرصية  أصول  عىل  اعتمد  انه  وخاصة  مرص  ىف  راقص 

الحركة واأللحان . ولكن السادة النقاد مل ينتبهوا لهذا العمل 

إلينا آخرين ىف  الصحيحة، وعندما أىت  ومل يوضع ىف مكانته 

ليقدموه ىف مرص وبراقصني  التسعينات مبرسح غرىب راقص 

مرصيني اعتربنا إنهم الرواد .

من  الخمسينات  اوائل  اىل  بداياته  تعود  الراقص  واملرسح 

آخرين  و  جراهام  مارتا  يد  عىل  وسطع   . املاىض  القرن 

اإلنساىن  للفعل  االساىس  املنبع  هو  الجسد  أن  يعتربون 

اىل  الباليه  فن  قدسية  حولوا  وعندها  أيضا،  الوعى  ومنبع 

هذا  واستخدموا  اليومية  حياته  ىف  اإلنسان  حركة  شعبية 

راقصة  عروض  ىف  البرش  أحاسيس  مختلف  عن  التعبري  ىف 

فقط من األلف إىل الياء تختلف عن الباليه ىف املوضوعات 

املرسح  ىف  األملانية  املدرسة  أما  الحركة.  وطريقة  املتناولة 

 – للمصطلح  تعريفنا  حسب   – الراقص  املرسح  أو  الحرىك 

الكلمة  تعتمد عىل  درامية  باستخدام مشاهد  فقد سمحت 

وسط العرض.

راقصة  أعامل  عدة  قدم  رضا  محمود  األستاذ  أن  والحقيقة 

ىف  و  الخلخال،  رنة  النيل،  وفاء  منها:  فصول  ثالث  من 

التسعينات كانت له تجربة ثانية ملا ميكن أن نسميه مرسح 

راقص تحت اسم : “ قلب ىف الروبابيكيا “ قدمها لفرقة رضا 

الراقص  باملرسح  فقط  ليس  تأثر  انه  نعتقد  لكننا  و  أيضا، 

كانت  التى  الشعبية  األوبرا  أو  أوبرا“  الروك  بـ“  أيضا  وإمنا 

منترشة – وما زالت – ىف املرسح الغرىب، حيث تختلط فنون 

الغناء واملوسيقى واالستعراض ىف بوتقة عرض واحد، ُمغنى 

لنا  النهاية وكل هذه تجارب قدمها  البداية إىل  وراقص من 

محمود رضا ومل تكن مسبوقة ىف مرص أو العامل العرىب.

 إىل جانب ان الرجل كانت له مكانة مشهودة ىف استخدام 

أحدث  استجالب  ىف  الريادة  أيضا  وله  املرسحية  اإلضاءة 

تقنياتها . فأول استعامل لجهاز )الفالرش( كان ىف فرقة رضا 

عرض  ىف  إخراجا  و  تصميام  املشاهد  اجمل  من  مشهد  وىف 

والفالحني،  القطن  دودة  بني  املعركة  تدور  حني  بابا(  )عىل 

باالضافة  األلرتا  وإضاءة  االسود  املرسح  استخدم رضا  حيث 

اىل الفالرش لينتج لنا معركة رائعة . ولذا ال عجب ان يضم 

املرسحية  االضاءة  عن  خاصا  فصال  الرقص(  معبد  )ىف  كتابه 

وهو الكتاب الذى صدر ىف وقت كانت املراجع عن االضاءة 

باللغة العربية قليلة و نادرة .

ىف  السبق  له  نثبت  أن  بد  ال  كان  نودعه  ونحن  واليوم 

ريادات عدة ومل يلتفت لها السادة النقاد . 

النجوم شهريار  موقع  في  نشر  وأن  سبق 
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: المرتجل  األداء   : الشروط  استيفاء   •
يتجاوز  أن  املرسح  خشبة  عيل  يؤدى  الذي  الطلب  تحليل  يقرتح 

الفعل عقبتني قبل أن نقول إن له قوة أدائية :

أن  بصدق  املمثل  يحاول  حتى  معقوال  الفعل  يكون  أن  يجب   -  1

يحقق رشوط استيفاءه .

السبب هو  يكون  أن  فيجب  النص،  ينجح  الفعل، ومل  نجح  إذا   -  2

استيفاء تلك الرشوط .

عليه  منصوص  األداء  ألن  العقبات  هذه  تنشأ  ملحوظ،  بشكل   

أنه  تخيل   . خيالية  املجسدة  األحداث  ألن  وليس  عليه،  ومتدرب 

منهم  ويطلب  املتفرجني  ايل  املمثل  يلتفت  األداء،  منتصف  يف 

أنهم  املتفرجون  ويعرف  امللك“.  جاللة  دخول  أجل  من  “يقفوا  أن 

 . الذي يوشك أن يدخل ليس ملكا  الرجل  ليسوا يف بالط مليك وأن 

تأليف: ديفيد سولتز 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

الواقع  الطلب يف  املتفرجون  أن يطيع  املمكن متاما  ومع ذلك، من 

فعال  يقصد  املمثل  أن  صدقوا  إذا  ذلك  يفعلون  وسوف  ويقفون. 

طلبه أن يجعلهم يقفوا، وهذا يعني، وفقا لسريل، أنه يقول النطق 

بصدق وبقصد التمثيل . إذ ال يتم التدرب عيل استجابة املتفرجني، 

وتحدث لسبب طبيعي متاما ؛ قاموا ألنهم ٌطلب إليهم أن يفعلوا . 

والطريقة الشائعة لوصف هذه الظاهرة هي أن نقول إن املتفرجني 

التظاهر  . وبالتأكيد هناك جرعة كبرية من  املمثلني”  “ يؤدون مع 

املتفرج  ويتظاهر  امللك،  بالط  يف  عضو  بأنه  املمثل  يتظاهر   : هنا 

بأنه موجود يف البالط . ومع ذلك، ال يتظاهر الجمهور بأنه يقف . 

إنهم يفعلون ذلك ألن املمثل ال يتظاهر بتقديم طلب هنا، بل انه 

املمثلني  مع  األداء  ن  الجمهور  بعض  استاء  إذا   . فعال  ذلك  يطلب 

ورفضوا الوقوف، فان استيائهم يشهد أيضا أن الفعل له قوة أدائية 

النهاية، وأنه ميكن رفض طلب حقيقي . وإذا مل يقف الجمهور  يف 

فسوف  يقفوا  أن  فعال  منهم  يطلب  املمثل  أن  يصدقون  ال  ألنهم 

يكون الفعل خاليا من القوة األدائية .

 وميكن تعميم هذا املوقف عيل أي أداء ال تكون فيه أفعال املمثل 

معدة مسبقا . ويف أثناء االرتجال بني مدير وموظف، يأمر املمثل/

يعطي  الفعل سوف  وهذا  الغرفة،  مبغادرة  املمثل  املوظف/  املدير 

املوظف/املمثل سببا مل يكن لديه من قبل أن يغادر منطقة التمثيل 

. فإذا غادر، فسوف يكون ذلك ألنه قد فهم األمر ورشوط استيفائه 

ايل  يحتاجان  املمثلني  كىل  وأن  األمر،  يطيع  ال  فانه  بقي،  وإذا   .

التعامل مع هذه الحقيقة . ومرة أخرى تنطبق السببية املنتظمة .

لها  ليس  مسألة  هو  أمر  بإصدار  يتظاهر  املمثل  أن  إىل  لإلشارة   

األوامر  تفعله  ما  يفعل  أن  املفرتض  من  األمر  فهذا   . كبريا  معنى 

 . اإلشارة  ذايت  استيفاء  رشط  ينشئ   : الكالم  فعل  لنظرية  وفقا 

املمكن  فمن   . نفسه  الفعل  وليس  السياق،  هو  هنا  والتظاهر 

مدير  بأنه  يتظاهر  الذي  املمثل   “  : أن  ورصاحة  بصدق  نؤكد  أن 

التزامات  أمرا “، “ موضحا أن أي  يتحدث ايل أحد موظفيه يصدر 

كمدير  دوره  أداء  أثناء  يف  إال  باملمثل  ترتبط  ال  األمر  يف  ضمنية 

وهو   – ودم  لحم  من  إنسان  يفعله  شيئا  يصف  التأكيد  وهذا   .  “

املمثل – يف مكان وزمان محددين يف العامل الحقيقي – وهو خشبة 

املرسح التي يرتجل عليها املمثل أثناء األداء . ويصح أن نقول أيضا، 

ولكن بتأكيد آخر متاما، أن الشخصية هي التي أصدرت األمر . هذا 

التأكيد األخري هو تأكيد عن القصة التي يجري متثيلها، وال ميتد إىل 

وجو حدث من أي نوع يف العامل الحقيقي .

أن  فعال  سبب  لديه  املدير  دور  يلعب  الذي  املمثل  هل  ولكن   

ذلك  عليه  يجب  وملاذا  ؟  الغرفة  يغادر  أن  اآلخر  املمثل  من  يريد 

؟ . املمثل اآلخر ليس مرءوسه فعال . واملطلوب هنا طريقة معينة 

أشياء تفعل  كيف 
)2-2( المسرح؟  خشبة  على 
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ذايت  تحفيزي  وضع   “ وليامز  برنارد  يسميه  ما  يتبنى  حتى  للممثل 

subjective motivational set للشخصية الخيالية .

مامثلة  إضافة  إىل  تدريجيا  الوسطاء  يخضع  الفعلية،  الحياة  يف   

 . آخر  شخص  عن  نيابة  ترصفوا  كلام  الذايت  التحفيزي  وضعهم  إىل 

 . الرشكة  عن  نيابة  يعمل  الذي  املوظف  هنا هو  النموذجي  واملثال 

التليفون  رقم  يعطيك  ألن  سببا  شخصيا  التليفون  عامل  لدي  فهل 

قاعة  قبل دخول  تذكرتك  يرى  أن  الحق يف  للمغني شخصيا  ؟ وهل 

املرسح ؟ . األمر مغري ولكن ليس من املفيد أن نقرتح أن األسباب 

معنى  فام   . أسبابه  ليست  األفعال  هذه  ملثل  املوظف  ميلكها  التي 

سببا  يوفر  أنه  بخالف   “ الوسيط  أسباب   “ بأنها  أشياء  نسمي  أن 

ملثل  املوظفني  ميلكها  التي  األسباب   . ؟  بيشء  يقوم  كيل  للوسيط 

من  كحزمة  الذايت  التحفيزي  وضعهم  ضمن  تدخل  األفعال  هذه 

األسباب املنصوص عليها بشكل تأسييس . مبعنى آخر، ٌتستمد هذه 

األسباب من رغبة املوظفني العامة النجاز وظيفتهم داخل املؤسسة 

أو دامئا،  الدور، سواء مؤقتا  املوظفون من ذلك  أن يخرج  . ومبجرد 

التحفيزي  وضعهم  األسباب  من  الكاملة  املجموعة  ترتك  فسوف 

تتوافق  بالدور  متعلقة  ألسباب  أداؤها  يتم  التي  فاألفعال   . فورا 

 borrowed املستعارة  النوايا   “ للخالف،  حسام  أسميه،  ما  مع 

intentions” . وباملثل، رمبا تستويف أفعال املمثلني النوايا املستعارة 

بأن يرتاجع عنها املمثل عندما تنتهي املرسحية .

املؤسسة  فان  املؤسسة،  عن  نيابة  املوظفون  يعمل  ما  وبقدر   

الرشكة  رئيس  أمر  اذا  فمثال،   . املوظفني  أفعال  مسئولية  تتحمل 

للموظف  الثمن  باهظة  ملعدات  رشاء  أمر  تضع  أن  سكرتريته 

هي  السكرترية  تكون  فلن  الثمن  دفع  عدم  األخري  وقرر  املسئول، 

ذلك  يف  مبا  الجميع،  مادام  أنه،  الحظ   . الثمن  دفع  عن  املسئولة 

الرشكة، يوافقون أن املوظف يترصف نيابة عن الرشكة، فان الرشكة 

يلتزم  التي  األفعال  عموما،   . املوظف  أفعال  عن  مسئولة  دامئا 

ورمبا   . الثاين  الوسيط  أفعال  من  تصبح  آخر  عن  نيابة  وسيط  بها 

. وعادة  الفعل  يعترب املوظف مسئوال أو رمبا ال يعترب مسئوال عن 

به  القيام  يتم  الذي  الفعل  مسئولية  شخصيا  املوظفني  نحمل  ال 

وفقا لدورهم إال إذا رأينا أن عدم قبول الفعل الذي تم القيام به 

كبريا للغاية بحيث كان يجب أن يوفر سببا كافيا للموظف للتخيل 

ال  وباملثل،   . استقالته  األحول  أقىص  يف  يعني  ما  وهو  دوره،  عن 

إال  الشخصية  تؤديها  التي  األفعال  عن  عادة  مسئوال  املمثل  يعد 

التمثيل  أسباب  تفوق  الفعل  بهذا  القيام  عدم  أسباب  كانت  إذا 

إذا كان مطلوبا من الشخصية أن تحرق املرسح  يف املرسحية، مثال 

قيم  عيل  اعتامدا  األشياء  هذه  وزن  ويختلف  األداء.  من  كجزء 

يرفضان  شخصان  يختلف  وبالتايل   . الحكم  يصدر  الذي  الشخص 

اذا  ما  حل  العادي  اليومي  الكالم  يف  النابية  األلفاظ  استخدام 

عيل  ينطوي  دور  متثيل  بسبب  املمثل  عيل  اللوم  إلقاء  يجب  كان 

استخدام ألفاظ نابية.

الكاتب  عن  نيابة  أداؤها  يتم  املمثل  أفعال  بعض  أن  الحظ   

الذي  للممثل  آنفا  اقتبسناه  الذي  املثال  . ويف  املخرج  أو  املرسحي 

يلعب دور الرئيس ريجان، فمن املمكن أن يدافع املمثل عن نفسه 

ضد املتفرجني الغاضبني من خالل تطمينهم بأنه ال يوافق عيل هذا 

التوصيف لريجان أيضا، وأنه ببساطة ممثل محرتف يؤدي عمله يف 

قد  املتفرجني، ألنهم  التأكيد غضب  . ورمبا ال يريض هذا  املرسحية 

املمثل  الجمهور  استبعد  إذا  وحتى   . لالفرتاء  مساند  بأنه  يتهمونه 

ٌأهني، وسوف  بأن ريجان قد  االتهام، فسوف يظلون يشعرون  من 

األفعال  وهذه   . املرسحي  الكاتب  أو  املخرج  عيل  املسئولية  يلقي 

كشخصية،  وليس  كممثل  املمثل  يؤديها  التي  تلك  بني  من  هي 

وبالتايل فهي ليست مثرية للجدل كأفعال حقيقية . ورغم ذلك، يف 

حني أن هذه األفعال هي بالتأكيد أفعال حقيقة، فهي ليست أفعال 

املمثل بالرضورة .

 قد يبدو مبدأ واعدا كمبدأ عام، احتامل أن يترصف املمثل كخادم 

داخل  من  يترصف  عندما  حتى  املخرج،  أو  املرسحي  للكاتب 

املبادئ  فأحد   . التحليل  عند  برسعة  ينهار  أنه  مع   ، الشخصية 

األساسية التي جعلت من الصعب أن ننسب للممثل قوة أدائية يف 

األدائية،  االلتزامات  املمثل مسئولية  نحمل  أننا ال  األول هو  املقام 

مثل الوعود التي قطعها، مبجرد انتهاء املرسحية . وقد رأينا أن هذه 

الصعوبة ميكن تجاوزها إذا اعتربنا املمثل مسئوال عن تلك األفعال 

خالل مدة عرض املرسحية، مثلام نحمل املوظفني مسئولية الوعود 

 . الوظيفة  يف  موجودين  ماداموا  الرشكة  عن  نيابة  يقطعونها  التي 

الكاتب  أو  املخرج  عن  نيابة  يترصف  املمثل  أن  إىل  لإلشارة  ولكن 

أي  يلتزم  مل  كبري، حيث  حد  إىل  الخلف  إىل  يعيدنا  فانه  املرسحي، 

يترصف  ما  وبقدر   . املرسحية  مدة  طوال  الشخصية  بأفعال  منهام 

بااللتزام  لهم  تسمح  التي  املستعارة  النوايا  خالل  من  املمثلون 

من  ليست جزءا  النوايا  فان هذه  أداء شخصياتهم،  بأفعال  بصدق 

أوضاع التحفيز الشخصية للكاتب املرسحي أو املخرج . إنها أفعال 

يف  رئيسيا  دورا  وتلعب  املمثل،  يلعبها  التي  الشخصية  إىل  تنتمي 

نيابة  أن يترصف  املمثل عمليا  ذلك، ال يستطيع  . ورغم  تحديدها 

نيابة عن  املوظف  بها  يترصف  التي  الطريقة  بنفس  الشخصية  عن 

مديره . وألن الشخصيات خيالية، فان اقرتاح أن الشخصيات تجيز 

بأن  املزعج  االقرتاح  عن  ندافع  أن  فيمكننا  فعال،  املمثلني  أفعال 

 . الحقيقية  األفعال  مسئولية  تتحمل  أن  ميكن  الخيالية  الكيانات 

النفايات السامة من خالل  ولن يكون للمرء فرصة أن يتخلص من 

توضيح أنه كان يترصف وفقا لتوجيهات صاحب عمل خيايل .

فالالعبون   . الالعب  موقف  هو  املمثل  ملوقف  األقرب  واملوقف   

تحكم  التي  املستعارة  النوايا  من  مجموعة  يتبنون  املوظفون  مثل 

أن  السلة  كرة  لالعب  حاجة  فال   . محدد  دور  ماداموا يف  سلوكهم 

يفكر يف دوافع أعمق، وال داعي أن يحمل العب الشطرنج ضغينة 

ضد ملك خصمه . ففي اللعب، رغم ذلك، ال تنتمي أوضاع التحفيز 

مؤسساتيا  وسيطا  كان  لو  حتى  آخر،  وسيط  إىل  تبنيها  يتم  التي 

آخر،  أحد  عن  نيابة  يلعبون  ال  الشطرنج  فالعبي   . الرشكة  مثل 

للقواعد،  وفقا  يلعبون  ببساطة  إنهم   . الشطرنج  لعبة  حتى  وال 

املستعارة  النوايا  فان  وبالتايل،   . اللعبة  داخل  الدوافع  بناء  ويتم 

املستمدة من وسيط آخر أو مؤسسة – ولنسميها “ النوايا املعلنة 

النوايا  تلك  عن  تتميز  أن  يجب   –  “  authorized intentions

اللعبة  نوايا   “ أسميها  سوف  التي  اللعبة،  قواعد  من  املستمدة 

. “ game intentions

 ما أقرتحه هو أن املمثلني ميكنهم أداء أفعال حقيقية وصادقة عيل 

خشبة املرسح من خالل تبني نوايا اللعبة التي تنشأ إذا قبلوا كجزء 

من تقاليد األداء قاعدة أن املمثلني يعملون لتحقيق رشوط القناعة 

املمثل/ إصدار  سبب  يكون  فقد   . الشخصيات  أفعال  يف  املتضمنة 

املدير لألمر أثناء االرتجال، هو أنه يترصف وكأن املدير لديه سبب 

إلصدار األمر أثناء املوقف املرتجل . ومن خالل تحديد تقاليد األداء 
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الطريقة، سوف يكون لدي املمثل سبب لاللتزام بأي فعل يف  بهذه 

سببا  الشطرنج  العب  أو  السلة،  كرة  العب  لدي  أن  كام  املرسحية، 

ملحاولة اإلمساك مبلك الالعب اآلخر . فإذا مل يحاول املدير/املمثل أن 

يجرح املوظف/املمثل من منطقة األداء، فانه سوف يفسد اللعبة .

: المسرح  خشبة  علي  االعتقاد   •
عندما  صادقة  بأفعال  لاللتزام  طريقة  للممثلني  اللعبة  نوايا  تقدم 

سريل  يسميه  ما  الفعل  عليها  ينطوي  التي  القصدية  الحالة  متتلك 

مالمئة االتجاه يف كل كلمة، مثل الوعود واألوامر . ويف هذه الحاالت، 

يتغري  العامل  أن  هي  الفعل  عليها  ينطوي  التي  الرضا  حالة  فان 

الرضا  نفس رشوط  القصدية  املمثل  لحالة  تكون  وليك   . ما  بطريقة 

التي يتمتع بها الفعل، فكل ما نحتاجه هو تقديم سبب للممثل ليك 

يحاول إحداث التغيري بصدق . وتشكل أفعال االتجاه املالئم يف كل 

الحالة  أن  حيث  أصعب،  مشكلة  والتنبؤات،  التأكيدات  مثل  كلمة، 

إمالء  ميكن  فال  االعتقاد،  هي  األفعال  هذه  تتضمنها  التي  القصدية 

االعتقاد عيل املمثل من خالل قواعد اللعبة . ورمبا يكون الخطأ هنا، 

خارجها،  أو  املرسح  خشبة  عيل  الناس،  أن  افرتاض  هو  ذلك،  رغم 

ميكنهم أن يترصفوا بصدق وتوفيق عيل أساس معتقداتهم .

االتجاه  بواسطة مالمئة  أدائية  بأفعال  القيام  للوسطاء   ومثلام ميكن 

القيام  أيضا  املستعارة، فرمبا ميكنهم  النوايا  أساس  يف كل كلمة عيل 

أساس  عيل  كلمة  كل  يف  االتجاه  مالمئة  بواسطة  أدائية  بأفعال 

عن  تنبؤات  لتقديم  توظفت  أنني  لنفرتض   . املستعارة  املعتقدات 

اسم  عن  املتصلني  أسأل  أن  وظيفتي  وكانت   . الهاتف  عرب  الطقس 

التوقعات يف قامئة موجودة  للبحث عن  التي يتصلون منها،  املدينة 

التي  التوقعات  تكون  وقد   . تنبؤات  هذه  املتصلني  وأعطى  أمامي، 

بل  فحسب،  حرفيا  أقرأها  ال  حتى  للغاية،  مخترص  شكل  يف  أقرأها 

للتوضيح  املتصل  يسأله  سؤال  أي  عيل  وأجيب  بأسلويب،  أرشحها 

حول  الخاص  رايي  فلدي  الجوية،  األرصاد  هواة  من  ألين  واآلن،   .

ومع   . فيها  أعمل  التي  املؤسسة  آراء  مع  غالبا  يتعارض  الطقس 

ذلك، فان وظيفتي هي تقديم تنبؤات املؤسسة . وال تشكل الرغبة 

فمتطلبات  ؛  التأكيد  لتقديم  سببا  الطقس  اعتقادي حول  تقديم  يف 

العامة  العالقات  موظف  ويوضع   . كافيا  سببا  تقدم  وظيفتي 

يتم  اذ  ؛  املوقف  نفس  يف  املؤسسة  لرئيس  الصحفي  والسكرتري 

أو  الناس  ميثله  الذي  للوضع  ممكنة  أفضل صورة  لتقديم  توظيفهم 

الناس  إذا كانت املؤسسة تضلل  املؤسسة . وال يوجد خداع هنا إال 

لتأكيد وجهة  . ويتفاعل املستمعون مع ممثيل املؤسسة  مبعتقداتها 

الشخصية  اآلراء  الكتشاف  وليس  ميثلونها،  التي  املؤسسة  نظر 

هذه  مثل  يلعبون  والذين   . التليفون  عامل  أو  الصحفي  للسكرتري 

الخاصة  لتمثيل معتقداتهم  لرغبة غري مسئولة  األدوار ويستسلمون 

يخرجون عن أدوارهم . وإذا مل يوضحوا أنهم قد خرجوا عن دورهم 

الرسمي، وانهم يسيئون متثيل مؤسساتهم . ويف مثل هذه الحاالت، 

نفسه  التأكيد  فان  صحيح،  أنه  يعتقدون  ما  بتأكيد  قاموا  لو  حتى 

سوف يكون غري صادق .

األداء  يف  الدور  نفس  الشخصية  املمثل  معتقدات  تلعب  ورمبا   

أن  تردد  بال  يوافق  فسوف  ذلك  املمثل  إىل  طلب  وإذا   . املرسحي 

أغلب تأكيدات الشخصية زائفة فعال. ولكن هذا االمتياز يف صالح 

الفكرة، حيث أن أسباب املمثلني للترصف وفقا ملعتقدات الشخصية 

التي  فالتأكيدات   . األول  املقام  يف  املمثل  مبعتقدات  له  عالقة  ال 

املمثل،  يدركه  كام  العامل  إىل  مبارشة  تشري  ال  املمثل  يقدمها 

للشخصية  عليها  املنصوص  املعتقدات  الرغبات  اىل  تشري  ولكنها 

هي  الصحفي  والسكرتري  املمثل  كل  تأكيدات  فان  املعنى،  وبهذا   .

يقوم  رمبا  الصحفي،  السكرتري  مثل  ذلك،  ومع   . قصدية  تأكيدات 

رمبا  والتي  ميثلونها،  التي  املناصب  عن  حقيقية  بتأكيدات  املمثلني 

هذه  عن  للدفاع  أدوارهم،  داخل  توظفهم  أثناء  بها،  االلتزام  يتم 

املرسح  خشبة  خارج  املمثلني  الجمهور  يحمل  وال   . التأكيدات 

ألنهم  املرسح  خشبة  عيل  يقدمونها  التي  التأكيدات  مسئولية 

عدم  يوجد  فال   . التأكيدات  هذه  تشري  ماذا  إىل  تحديدا  يفهمون 

صدق هنا : قواعد اللعبة معروفة مقدما ومفهومة للجميع .

 املعلن عموما، أنه ميكن استيفاء رشط الصدق عيل خشبة املرسح 

اذا افرتضنا أن املمثل يتبنى ليس فقط نوايا مستعارة، بل مجموعة 

 – واملعتقدات  والنوايا  الرغبات   – القصدية  الحاالت  من  كاملة 

املحددة للشخصية . ويتحدد صدق أفعال املمثل باإلشارة إىل تلك 

القصدية  تضمينات  إقرار  طرق  أحد  ولعل   . املستعارة  القصدية 

بالتمثيل  ملتزمني  املمثلني  إن  نقول  أن  هو  للتأكيدات  املستعارة 

سامه  ما  تأكيد  وبالتايل   . املتضمن  االعتقاد  يحملون  وكأنهم 

فلن   ... إذا”   “ الخاصية ل  بهذه   :  “ السحرية  إذا   “ ستانسالفسيك 

. فكل يشء واضح،  يجربك أحد أن تعتقد أو ال تعتقد يف أي يشء 

وعيل السطح .

: التكرار  وأداء  عليه  المنصوص  األداء   •
اذا ظهر األمر بالخروج من الغرفة يف منتصف النص، فام هو الالزم 

له ليك يوظف وكأنه يتم كارتجال ؟ . أوال، قد يحتاج املمثلون أن 

أنهم  مفهوما  ويكون  مستعارة  قصدية  حاالت  خالل  من  يترصفوا 

إىل  التحديد  يحتاجون عيل وجه  . سوف  ذلك  يترصفون من خالل 

التالؤم مع املصالح والدفاع عن املعتقدات التي يعتقدون أنها لدى 

شخصياتهم يف املوقف الخيايل .

االحتامل  استعادة  يجب  أنه  هو  ذلك،  مع  األعمق،  املشكلة   

للكالم  التعوييض  illocutionary actواألثر  األدايئ  الفعل  بني 

ال  التي  الساعات  قضاء  فان  وبالطبع،   .  perlocutionary effect

هذا  تحقيق  محاولة  يف  األساسية  الدراسة  فصول  مشهد  يف  تحىص 

ويعدلون  اآلخر  لبعضهم  ينتبهون  املمثلني  جعل  برشط،  املعنى 

كل  يف  املمثلني  زمالئهم  لسلوك  مالمئة  لجعلها  مبهارة  استجاباتهم 

منصوص  أداء  أو  تدريب  أو  ارتجال  يف  ذلك  كان  وسواء   . لحظة 

الغرفة  مغادرة  أمر  كان  إذا  ما  ملعرفة  النهايئ  االختبار  فان  عليه، 

 . ناجح  غري  يكون  أن  ميكن  أنه  هو  كالم  كفعل  بالفعل  يوظف 

وافرتض أن نص األداء يطلب من املستمع أن يطيع األمر . فلو كان 

السامع  طاعة  وليس  الغرفة،  خارج  من  السامع  يصل  التي  األمر 

 – معيبا  تجعله  بطريقة  الكالم  املتحدث  نطق  إذا  عندئذ،  للنص، 

العرض ألن  ليايل  الكالم مؤقتا يف إحدى  كان  إذا  املثال،  عيل سبيل 

املستمع  يغادر  فلن   – حلقه  يف  عالق  يشء  من  يعاين  املتحدث 

الغرفة . ويتعلق هذا التناول بعنرص خطورة ؛ إذ لن يحكم إمكانية 

كبرية  ليست  الخطورة  ولكن   . الغرفة  يف  يبقى  سوف  املستمع  أن 

بقدر ما يبدو أوال، ألن املمثلني يؤدون عيل سطح مزدحم . وميكن 

األفعال  بها  تؤدى  التي  والطريقة  الخيايل  السياق  تعريف  معالجة 

الرضوري  هو  ما  يحددوا  أن  املمثلون  يستطيع  ليك  التدريبات،  يف 

املمثل  ألن  املتحدث  أمر  فشل  وإذا   . الغرفة  من  السامع  إلخراج 

لديه يشء عالق يف حلقه، فيمكنه تنظيف حلقه ويحاول مرة أخرى 

.

املمثلني  أن  باعتبار  يتعلق  فيام  مزعج  يشء  هناك  ذلك،  ورغم   

يؤدون مرسحيات متدرب عليها مسبقا . ونظرا ألن السياق الخيايل 

أدائية،  بقوة  حقيقية  بأفعال  االلتزام  من  املمثلني  مينع  ال  نفسه 

وأنهم يف التدريبات، كام هو الحال يف االرتجاالت، ميكنهم فعال أداء 

فعال  يعرفون  وسوف  التدريب،  فرتة  انتهاء  مبجرد   ،. األفعال  هذه 

املمثلني  أن  أخرى  مرة  نقول  أن  ميكننا  فهل  أفعالهم،  نجاح  مدى 

يلتزمون باألفعال مرة ثانية يف األداء ؟ . تخيل أن نطلب من العب 

الشطرنج الذي خرس املباراة للتو أن يقوم باللعب مرة أخرى برشط 

الشطرنج  العب  إن  نقول  أن  ميكن  فهل   . التحركات  بنفس  القيام 

املمثل  موقف  يختلف  وكيف   . ؟  الثانية  املرة  يف  الشطرنج  يلعب 

بعد التدرب عيل املرسحية عن موقف العب الشطرنج ؟ .

 : واحد  أساس  بفعل  الشطرنج  العب  يقوم  املمثل،  عكس  عيل   

تحريكها  مكان  و  تحريكها  يجب  التي  الشطرنج  قطعة  تحديد 

املحددة  القيود  من  مجموعة  خالل  من  الفعل  هذا  تنظيم  يتم   .

بوضوح وثبات : القواعد املتعلقة بنقل القطع . اذ أن كيف يحرك 

فكل  التحريك،  لنجاح  ليس رضوريا  أمر  هو  فعال  القطعة  الالعب 

وبالتايل ميكن لعب   . القطعة  إليه  تتحرك  الذي  املكان  ما يهم هو 

ميكن   : لوح شطرنج  بدون  أو  لوح شطرنج،  أي  عيل  املباراة  نفس 

من  بسلسلة  الحركات  متثيل  وميكن  التليفون  عرب  اللعبة  إجراء 

السهل  تجعل من  الشطرنج  الخاصية يف  . وهذه  واألرقام  الحروف 

جيدا  ٌتلعب  أن  دون  ولكن  الكمبيوتر،  عيل  للعب  برمجتها  جدا 

اتخاذ  أن  حيث  السلة،  كرة  لعبة  مع  الشطرنج  قارن  بالرضورة. 

أن  يجب  السلة  كرة  فالعب  كافيا.  ليس  فعله  يجب  فيام  القرار 

نقطة  اللعب  يسجل  املباريات  إحدى  ويف   . فعال  القرار  ذلك  ينفذ 

الالعب  يجد  رمبا  أخرى،  مباراة  ويف   . امللعب  يف  معني  مكان  من 

نفسه يف نفس ذلك املكان يف امللعب، وميكنه أن يتذكر كيف حرك 

أن  ميكن  ذلك،  عيل  عالوة   . سابقا  النقطة  سجل  عندما  ذراعيه 

يراقب خصومه وهم يحاولون أن مينعوه أن يفعل ما فعله يف املرة 

هذه  مع  يسرتيح  ال  ولكنه   . تفاداهم  كيف  يتذكر  ورمبا  السابقة، 

من  بالفعل  الالعب  إذا متكن  النقطة  تسجيل  يتم  املعرفة، وسوف 

تسديد الرضبة مرة أخرى . إنها عبارة عن صيغة لأللعاب الرياضية، 

ففي حني تبني النجاحات السابقة الثقة، فإنها ال تحرر الالعبني من 

. واملوقف مع املمثل  الحاجة إىل املحاولة يف كل مرة يلعبون فيها 

يشبه موقف العب كرة السلة يف هذا الشأن .

يستطيع  أوال،   . الهامة  الفروق  بعض  هناك  تزال  ما  ذلك،  ورغم   

الذي  املمثل  ولكن   . أخطائهم  من  يتعلموا  أن  السلة  كرة  العبوا 
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يلعب دور “بروتس” ال ميكنه أن يبدأ عرض “ يوليوس قيرص “ وهو 

يقرر أنه لن يجعل “مارك أنطوين “ يقول خطبته يف جنازة قيرص . 

املمثل  معينة عيل سلوك  قيود  االختالف من خالل  تفسري هذا  يتم 

التي تتطلب أن يترصف عيل أساس املعرفة التي يقال ان الشخصية 

املستعارة  التمثيل  فقصدية   . املرسحية  أثناء  لحظة  كل  يف  متلكها 

املحلفني  ملوقف  مامثل  موقف  يف  املمثل  يكون  وعندئذ   . دينامية 

األدلة  يف  النظر  باستثناء  الحكم  حول  يتداولوا  أن  يجب  الذين 

املحذوفة من السجل . فإذا ترك املمثل الذي يلعب دور “بروتس” 

عروض  أثناء  خصومه  عن  املكتسبة  باملعلومات  تتأثر  أفعاله 

املرسحية السابقة، فانه ميارس الغش .

املمثلني  مع  معنوية  مشكلة  نواجه  أن  يجب  وكأننا  األمر  يبدو   

آخر  فريق  أمام  املرات  مئات  الذي خرس  السلة  كرة  فريق  فحتى   .

ميكنه أن يواجه ذلك الفريق مرة أخرى بأمل أنه ميكن أن يفوز هذه 

املرة . ولكن ال أحد يتوقع من املمثل الذي يؤدي عطيل أن يبدأ كل 

الحرب ضد أنطوين  املرة سنفوز يف  عرض وهو يقول لنفسه “ هذه 

أمرا  املمثل  أصدر  إذا   . الجمهور”  نفاجئ  وسوف   . وأوكتافيوس 

وهو يعرف من أعامق قلبه أن األمر لن يطاع، فهل ميكننا أن نقول 

عندئذ إن املمثل أصدر أمرا ليك يطاع ؟ .

الفعل  أداء  قصد  كان  إذا  ما  حول  كبريا  جدال  هناك  أن  حني  ويف   

يستتبع االعتقاد يف النجاح املحتمل، فمن املقبول عموما أن محاولة 

أن  ميكننا  بالطبع   . االعتقاد  نجاح  عيل  يستتبع  ال  ما  بفعل  القيام 

نحاول أن نفعل شيئا ونحن متأكدون متاما أننا سنفشل . فمثال، رمبا 

تحاول )سو ( املتخصصة يف األمن أن تظهر أن نظام األمن يف املحطة 

النووية غري قابل لالخرتاق من خالل محاولة اقتحامه . ومن املهم أن 

ما يف وسعها، وتستخدم  راسخ، وتفعل كل  بإميان  تحاول )سو ذلك 

كل براعتها، الخرتاق املحطة . وليك تقدم عرضا فعاال، يجب أن تكون 

يحاول  الذي  املخرب  سام  بها  قام  التي  تلك  مثل  حاسمة  أفعالها 

املحاولتني،  كىل  فشل  وبفرض   . املحطة  اخرتاق  يستطيع  أنه  إثبات 

ال  أنهام  يوضحان   )2( املحطة،  اخرتاق  يحاوالن   )1(  : أنهام  يصح 

الوصف  أن  هو  الحالتني  بني  الوحيد  الفرق   . اخرتاقها  يستطيعان 

الثاين غري قصدي بالنسبة لسام، وقصدي بالنسبة ايل )سو( . وباملثل، 

الطيب  املالك  دور  يلعب  الذي  املمثل   )1(  : ان  نقول  أن  ميكننا 

أن  يحاول  أن  ميكنه   ”Dr. Faustus فاوست  دكتور   “ مرسحية  يف 

 )2( الشيطان،  مع  عقده  عن  بالتخيل  بصدق  فاوست  دكتور  يقنع 

ويظهر هذا املمثل أن الدكتور فاوست غري مقتنع، حتى مع تقديم 

الوصف  هذا  يكون  رمبا  العروض،  بعض  يف   . املمكنة  الحجج  أقوى 

بالنسبة  قصدي  غري  ولكنه  كمؤدي،  للممثل  بالنسبة  قصديا  األخري 

للشخصية . ورغم ذلك، كام يوضح هذا املثال، فان سؤال ما إذا كان 

الثاين قصديا أم ال قد ال يكون له أي تأثري عيل األداء  الوصف  هذا 

املالك، كشخصية، ميكنه أن  أن  نتخيل  أن  . فيمكننا بسهولة  نفسه 

إلثبات  يترصف  وأنه  ينجو،  لن  فاوست  أن  ويعرف  املستقبل  يرى 

 . القارب  حتمية توقعه .وعندئذ يكون املمثل والشخصية يف نفس 

ومن املهم لكليهام أن إميانهام بفشل فعلهام ال يوضح تحيزهام وال 

يظهر للجمهور ) عيل خشبة املرسح أو خارجها( .

: الدرامي  الفعل  لعبة  نموذج   •
مبحاكاة  املمثلني  يقوم  ال  حيث  الدرامي،  الفعل  لعبة  منوذج  أضع 

يلتزمون  ولكنهم  املرسح،  خشبة  خارج  أداؤها  سيتم  كام  األفعال 

هذه  وتوظف   . املرسحي  )البيئة(  السياق  يف  أدائية  بأفعال  فعال 

 : واحد  باستثناء  آخر،  سياق  أي  يف  األدائية  األفعال  مثل  األفعال 

يتم تحديد رشوط الرضا فيام يتعلق بالقصدية املستعارة، والسيام 

ألي  املمثل  قبول  من  مستمدة  القصدية  وهذه   . اللعبة  قصدية 

التزامات أدائية متضمنة يف أفعال الشخصية، ويف حالة توافق اتجاه 

كل كلمة مع العامل، والتزام املمثل مبحاولة تحقيق رشوط الرضا يف 

األفعال . وألن املمثلني يترصفون من قصدية اللعبة، فإنهم يظلون 

ملتزمني بأفعال خشبة املرسح – مثل الوعود واألوامر و التأكيدات 

– أثناء أدائهم ألدوارهم عيل خشبة املرسح، مثلام ال يلتزم الالعب 

يف لعبة االحتكار برشاء املمر التجاري بعد انتهاء اللعبة .

يعتمد  فانه  قصدية،  أفعال  لعبة  الدرامي  التمثيل  أن  وباعتبار   

بشكل كبري عيل القدرات التي اكتسبها املمثلون يف الحياة الحقيقية 

بد  فال  املرسح،  أمرا عيل خشبة  يصدر  كيف  املمثل  يعرف  وليك   .

أن يعرف ما هو هذا األمر، ما هي االلتزامات التي ينطوي عليها، 

من  العديد  تعتمد  بالطبع   . علها  يتعرض  التي  املؤثرات  هي  وما 

فالشخص   . الخارجية  القدرات  عيل  جميعها،  يكن  مل  إن  األلعاب، 

. عالوة  العدو  يشارك يف سباق  أن  يعدو ميكنه  يعرف كيف  الذي 

وجود  تفرتض  التي  الوحيدة  اللعبة  ليس  التمثيل  فان  ذلك،  عيل 

كفاءة أدائية . فمثال، ال يستطيع شخص أن ميارس لعبة االحتكار ان 

إيجار  ويطلب  العقار،  فيحاول رشاء  ممتلكاته،  بيع  أحد  يعرض  مل 

املنازل ... الخ .

 ورمبا ال تكون رشوط الرضا عن الفعل عيل خشبة املرسح مختلفة، 

رغم ذلك، عن رشوط الفعل يف الحياة الفعلية . إذ ميكن أن ينشئ 

ألفعال  الرضا  تعريف رشوط  تعيد  تأسيسية  قواعد  الدرامي  األداء 

بنصل  ما  شخص  ملس  أن  قاعدة  نؤسس  أن  ميكن  فمثال،   . معينة 

سارية،  القاعدة  كانت  وإذا   . الشخص  لذلك  طعنة  تعني  الخنجر 

الثاين  املمثل  فان  باملصادفة،  ولو  حتى  بخنجر،  زميله  ممثل  وملس 

سوف يكون ملزما باالعرتاف بهذا الفعل عيل نحو ما . ) فقد تكون 

هناك عدد من االستجابات الناسبة املتاحة له، مثل السقوط ميتا، 

ميكن  ال  الذي  لدرعه  امتنانه  عن  التعبري  ا،  كجريح،  الترصف  أو 

كل من  بواسطة  االستجابة،  نقص يف  أي  تفسري  . وميكن   ) اخرتاقه 

هذا  ويف   . الخداع  من  نوعا  باعتباره  والجمهور،  املمثلني  زمالءه 

املثال، فان ملس شخص ما بخنجر يعني التظاهر بطعنه وفقا لرأي 

. ويف أي  انه يؤدي فعال جزءا من فعل طعن شخص ما  سريل، أي 

يصبح  الواقعية  الحياة  يف  وحيش  فعل  هو  ما  فان  الحالتني،  من 

األفعال  هذه  أن  والسيام   . املرسح  خشبة  عيل  عليه  متفقا  فعال 

 non-linguistic اللغوية  غري  التوضيحات  مثل  توظف  أنها  يبدو 

 – الضحية  طعن   – مقرتح  محتوى  املمثل  يؤدي   :  declaratives

ضمن تقاليد تحدد ذلك املحتوى باعتبار أنه متثيل للحقيقة . فكل 

لقول  مساويني  فعلني  هام  اليد  تحريك  أو  الخنجر  ملس  فعيل  من 

تقاليد  نتخيل  أن  ميكننا  الواقع،  يف   .  “ بالخنجر  أطعنك   “ املمثل 

مرسحية تعترب جملة “ أطعنك بهذا الخنجر” مبثابة طعن .

تنفيذ  ال ميكن  بأنه  فعال  اعرتفت  املقال،  هذا  من  األول  الجزء  يف   

يف  اآلن  أنا  ذلك،  ورغم   . املرسح  خشبة  عيل  القتل  مثل  أفعال 

الحاالت،  الذي يتم فعله يف مثل هذه  موقف أفضل ليك أحدد ما 

يتظاهر  “عطيل”  يلعب  الذي  املمثل  ان  نقول  ليك   . يفعله  ومن 

بقتل املمثلة التي تلعب دور “ديدمونة” ميكن أن يكون شيئا زائفا، 

يتم  الذي  العمل  ما هو  واضحا  ليس  ألنه  بالكثري،  يخربنا  ال  ولكنه 

التظاهر به هنا . ففي حني أنه ميكننا أن نتخيل بعض العروض التي 

أو حتى بشكل  للفعل،  املكون  الجزء  فيها  التظاهر  يعني  أن  ميكن 

التقاليد  الفعل، كام رأينا، فمن املمكن ضبط  أكرث غموضا، ملحاكاة 

التي يؤدي من خاللها املمثل فعل الشنق من خالل االلتزام بفعل 

ال عالقة له بالشنق الحقيقي، وال يشبهه . فقولنا ان املمثل يتظاهر 

أن  أفضل  و   . حقا  املمثل  يفعله  ما  فهم  عيل  يساعدنا  ال  بالقتل 

تقاليد  داخل  القتل  مثل  يعد  بفعل  فعال  يلتزم  املمثل  أن  أقول 

املرسحية .

بوضوح  عليها  متفق  سببية  إىل  الجسدي  التحول  رؤية  ميكن   

مفتاح  عيل  املمثلون  ينقر  عندما   : املرسح  خشبة  عيل  موقف  يف 

فمشغل  الضوء،  يف  املفتاح  يتحكم  ما  فنادرا  املرسح،  اإلضاءة عيل 

اإلضاءة هو الذي يقوم بتشغيل الضوء فعال . ورغم ذلك، يستخدم 

 . املسيطر  فاملمثل هو   . املمثل كإشارة  اإلضاءة فعل  لوحة  مشغل 

أن  ميكن  كام  الضوء،  إشعال  فعال  يسبب  ال  للمفتاح  املمثل  فنقر 

 . لألضواء  تشغيل  مبثابة  يعد  ولكنه  الحقيقية،  الحياة  يف  يحدث 

الحفاظ  الفعل من خالل  التقليدي عيل هذا  الطابع  إضفاء  وميكن 

املرسح  خشبة  عيل  املمثلني  وإلزام  الوقت،  طوال  اإلضاءة  عيل 

ينقر  التي  اللحظة  حتى  الرؤية  يستطيعون  ال  وكأنهم  بالترصف 

فيها أحدهم عيل املفتاح . بهذه الطريقة، فان األفعال التي توظف 

خارج خشبة املرسح من خالل ما يسميه سريل “ القوة الغاشمة “ 

وبعيدا   . أدائية  أفعال  باعتبارها  املرسح  تعريفها عيل خشبة  يعاد 

عن كون القوة األدائية معلقة عيل خشبة املرسح، كام يقرتح سريل، 

فإنها غالبا ما تكون ممتدة .

تقوم  . هل  هنا  تجاوزها  أقرتح  ال  مهمة  أسئلة  التحليل  يثري هذا   

األمر كذلك،  إن كان  ؟  بها  تقاليد خاصة  بإعداد  املستقلة  العروض 

أنواعه  أو  املرسح  أساليب  تتميز  أن  ؟ هل ميكن  ذلك  يتم  فكيف 

شامل  منطقي  تصنيف  هناك  وهل  ؟  تنشئها  التي  التقاليد  بفصل 

املبادئ  ما هي  كذلك،  األمر  كان  إذا  إنشاؤها،  التي ميكن  للتقاليد 

النهاية، وهل هناك تقاليد عامة لكل حدث  الكامنة وراءها ؟ ويف 

مرسحي ؟ .

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

يف  والسينام  املرسح  دراسات  لقسم  رئيسا  يعمل  سولتز  ديفيد   •

جامعة الينوي . 

وقد سبق أن قدمنا له عدة مقاالت يف جريدة مرسحنا . 

 Journal of Aesthetics and Art يف  املقالة  هذه  نرشت   •

 Criticism 49:1
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[26 نوافذ

تقييمك  يف  التفكري  ُتعيد  سوف  بأنك  واثق  أنا   .. القارئ  عزيزي 

تحديداً!!  املقالة  هذه  قراءة  بعد  توفيق،  محمد  القدير  للفنان 

حتى   .. فيها  ُيوضع  مل  التي  الحقيقية،  مكانته  يف  تضعه  ورمبا 

األدوار  مئات  يف  ظهر  الذي  املمثل  هو  توفيق  فمحمد  وفاته!! 

املركبة  األدوار  واملسلسالت، وهي  واملرسحيات  األفالم  يف  الصغرية 

يعلم  ال  أغلبنا  أن  وأظن  سواه!!  لتمثيلها  يصلح  ال  التي  الصعبة، 

للفرقة  التابع  التمثيل  معهد  يف  طالباً  كان  توفيق،  محمد  أن 

القومية!! بل وال يعلم معظمنا أنه كان عضواً يف أول بعثة طالبية 

كتب  بأنه  جميعاً  علمنا  عدم  فهو  املؤكد  اليشء  أما  إنجلرتا!  إىل 

مجموعة من املقاالت، وصف فيها هذه البعثة، وما قام فيها من 

أول  تفاصيل  ألدق  مجهواًل  تاريخاً  ُتعّد  املقاالت،  وهذه  مجهود!! 

القومية  للفرقة  التابع  املرسح  فن  معهد  لطالب  أوروبية  بعثة 

بالجامعة املرصية!!

صاحب  إىل  توفيق«  »محمد  البعثة  طالب  أرسلها  رسالة  أول 

عن  فيها  وتحدث   ،1937 أغسطس  يف  كانت  »البالغ«،  جريدة 

ميتاز  قائاًل:   – معه  وتعايش  شاهده،  الذي   – اإلنجليزي  املرسح 

املرسح اإلنجليزي أن كله حياة وكله قوة، وأن لندن هي املوطن 

الرئييس لهذا الفن، الذي يقدسه اإلنجليزي كل التقديس ويعبده 

شعبه،  له  مرسح  لندن  أحياء  من  حي  كل  ويف  العبادة.  كل 

نهاية كل  واملساء، ويف  الصباح  ممتلئة يف حفالت  دامئاً  ومقاعده 

رواية مُتثل يعمل اجتامع عام، يحرضه كل من رأى الرواية، التي 

مثلت يف هذا اليوم. ويتناقش الجمهور مع املخرج ومع املمثلني 

بني معجب ومنتقد. وأذكر أن أحد املجتمعني قدم اقرتاحاً بحرمان 

مشاهدة  من  الستار  رفع  بعد  املرسح  إىل  يصل  متفرج  كل 

باإلجامع  عليه  وافقوا  قد  االقرتاح  هذا  بأن  علمت  وقد  التمثيل! 

 »Westminster »وستمنسرت  مرسح  يف  اجتامع  يف  هذا  كل   ..

مكتبة  كل  ويف  هذا  لشكسبري.  »هملت«  رواية  متثيل  أثر  عىل 

كبرية يف لندن فرع خاص بالكتب التي تبحث يف الفنون املرسحية 

وما أكرثها وما أروعها. وما أدق وما أعظم ما يكتب اإلنجليز يف 

فنون املرسح، إنهم علامء جهابذة، وأبحاثهم عىل جانب كبري من 

التمثيل،  الروعة يف كل ناحية من نواحي الفن املرسحي: اإللقاء، 

املرسح،  متويل  املرسحية،  اإلدارة  اإلضاءة،  الديكور،  اإلخراج، 

اختيار الرواية .. إلخ. ولقد جاءت هذه الكتب بالخراب عيّل، بأن 

عن  كتباً، مستعيضاً  أشرتي  زيارايت ليك  وأوفر من  قويت  أقلل من 

يف مرسح  اآلن  أعمل  أنا  والفني.  الروحي  بالغذاء  املادي  الغذاء 

مشاهدة  عىل  عميل  ويقترص  القديم،  فكتوريا  مرسح  اسمه 

لشكسبري  بدقة«  »دقة  رواية  يف  بالفعل  اشرتكت  وقد  الربوفات، 

تحت  نعمل  ونحن  الفائدة.  زيادة  منها  الغرض  ثانوية،  أدوار  يف 

مخرجي  طليعة  يف  ُيعد  »جوتري«  يسمى  هائل  مخرج  إرشاف 

بسبب ميويل نحو اإلخراج املرسحي.  اإلنجليز، وقد صادقته كثرياً 

بأرسار  يعتزون  اإلنجليز  مخرجي  أن  نجد  نفسه  الوقت  ويف 

مع  الحال  فكيف  أنفسهم،  اإلنجليز  عىل  بها  ويضنون  مهنتهم، 

أن  استطعت  واللباقة،  والكياسة  بالُظرف  أنني  عىل  الغرباء! 

أرغمه عىل السامح يل مبرافقته دامئاً! وقد تعبت كثرياً يف الحصول 

الجديدة.  لروايتهم  اإلضاءة  تكوين  عملية  بحضور  منه  إذن  عىل 

حجرة  يف  الرشوق  إىل  الغروب  من  كاملة  ليلة  معه  قضيت  فقد 

التجارب أمام املرسح النموذجي الصغري، وأمامه أدوات اإلضاءة. 

طلب  وقد  الضوء،  نظريات  من  الكثري  لفهم  الفرصة  يل  فاتيحت 

مني أن أستعني بكتاب خاص، هو آخر ما وصلت إليه اإلضاءة يف 

املسارح الحديثة، وقد كلفني هذا الكتاب ثالثة جنيهات دفعتها 

ثالثة  األسبوع  يف  يتقاىض  منا  الواحد  أن  حني  يف  واحدة«  »مرة 

يتضح  هذا  ومن  حاجياته.  كل  عىل  للحصول  ونصف،  جنيهات 

غنيمة  هي  بل  تضحية،  هذه  تكون  أن  وحاشا  التضحية!  مقدار 

وال  اإلنجليزية،  املسارح  من  الكثري  بزيارة  قمت  وقد  نظري.  يف 

متيض يب ليلة حتى أزور مرسحاً معيناً ألرى رواية معينة، فإذا ما 

والحجر«  »بالبيضة  العباً  املرسح  باب  إىل  لجأت  الرواية  انقضت 

الداخل،  من  املرسح  برؤية  يل  يسمحوا  حتى   - املثل  رأي  - عىل 

كام   .. وأساليبهم  ونظمهم  وتجاربهم  مستحدثاتهم  عىل  فاطلع 

باألزياء  يختص  وما  والتامثيل  الصور  متاحف  أغلب  زرت  أنني 

واملعارض، وسأزور ما تبقى إذا سمحت بذلك ماليتي الضعيفة.

جريدة  إىل  أخرى  رسالة  توفيق  محمد  أرسل  أيام،  وبعد 

سيد عيل إسامعيل

)22( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

لندن من  يكتب  توفيق  محمد  الطالب 

أحد العروض عىل مرسح وستنمسرت
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[ [27 نوافذ]

أستطيع  قائاًل: “...  البعثة،  يف  دراسته  عن  فيها  تحدث  »الجهاد«، 

بعد ذلك أن أحدثك عن دراستي يف لندن، وهي تنقسم إىل ثالثة 

معلومات  وإمناء  واطالع  نظرية،  ودراسة  عملية،  دراسة  أقسام: 

إحدى  بروفات  حضور  يف  فتنحرص  العملية  الدراسة  أما  عامة. 

وهذه  الطليعة.  فرق  من  بحق  تعترب  التي  الكبرية،  لندن  فرق 

الفرقة معدة خصيصاً إلخراج الروايات ذات القيمة الفنية الكربى 

يعملون  إنجلرتا،  ممثيل  أفذاذ  من  أفرادها  وجميع  أيضاً.  واألدبية 

أو  األخرى،  الفرق  يف  مبراكزهم  احتفاظهم  مع  بالتناوب  فيها 

بسيطاً،  أجراً  منها  ويأخذون  الفرق«  من  »منتخب  أوضح  بعبارة 

فهي مظهر  الطيبة.  الفنية  لألخالق  عالياً  مثاًل  الفرقة  وتعترب هذه 

جميل من مظاهر التعاون املطلق بني الصغري والكبري. فكلهم مع 

اختالف مراكزهم يتعاونون عىل إخراج الروايات بنجاح تام. فرمبا 

دوراً  صغري  ممثل  ُأعطى  ورمبا  »كمبارس«،  بدور  كبري  ممثل  قام 

وتنعدم  وإخالص!  عالية  وأخالق  بتواضع  فنه  يخدم  والكل  هائاًل، 

لنا  اختريت  ولقد  الدكتاتورية!  أو  بالفردية،  يسمى  ما  الفرقة  يف 

ألنه  الروح؛  وبهذه  الخلق،  بهذا  العمل  عىل  نتدرب  يك  خصوصاً، 

كام ال يخفى عليك: إن الفردية وعدم اهتامم كل ُمخرج أو ممثل 

الكيل،  واإلنتاج  العام،  الصالح  إىل  النظر  دون  بنفسه وشهرته،  إال 

هو من أكرب العوامل التي ساعدت عىل اضمحالل املرسح املرصي. 

أغلبها صامت  بسيطة  أدوار  بعض  يف  معهم  بالفعل  اشرتكنا  ولقد 

إلبسن،  »األشباح«  هي:  نجهزها  التي  والروايات  اللغة«  »بسبب 

وسيفتتح  لربناردشو.  و»بجامليون«  لشكسبري،  بدقة«  و»دقة 

التمثييل الصيفي يف بلدة بكستون يوم 22 أغسطس. كام  املوسم 

الطريقة  بنفس  املذكورة  للروايات  خاص  مدرس  عىل  ندرس  أننا 

التي تدرس بها الروايات اإلنجليزية يف مرص. أما الدراسة النظرية 

»يف  التمثيلية  الروايات  وحضور  املسارح  وزيارة  باملشاهدة  فهي 

فهي  العامة،  املعلومات  دراسة  أما  عامل«.  مرسح   200 لندن 

والتعارف  الضواحي  ويف  لندن،  يف  اإلنجليزي  الشعب  مبخالطة 

وزيارة  وقراءتها  القيمة  الكتب  فبرشاء  االطالع  أما  والتزاور. 

يف  حيناً   – لندن  يف  حيايت  هي  هذه  منها.  واالستعارة  املكاتب 

مرسح »األولد فيك« الذي التحقنا به – ويف مسارح لندن األخرى 

ما  أحدث  أطالع  ذلك،  بعد  وقت  من  يل  يتبقى  وفيام   – أحياناً 

يف  الجموع  وخالطنا  وتفرقنا  معاً،  السكنى  تحاشينا  فقد  حدث! 

دائرة عملنا، وبعيداً عن هذه الدائرة. واستعملنا اللغة اإلنجليزية 

إىل  نرفعها  التي  اليومية  التقارير  ويف  مخاطباتنا،  يف  يشء:  كل  يف 

نسمعها،  فنحن  اللغة،  بهذه  كان  اطالعنا  أن  كام  علينا،  املرشفني 

ونتكلم بها دامئاً. وقد أنتج كل هذا أثره املنطقي املعقول، فأصبح 

أشار  وقد  اللغة.  بهذه  نتفاهم  وأن  نفهم،  أن  علينا  السهل  من 

أما  تقاريره.  أحد  يف  الفكرة  هذه  نجاح  إىل  »سكيف«  أستاذنا 

والهدف   – املهم  الغرض  وهو   – البعثة  هذه  من  الثاين  الغرض 

فهو  بأنفسنا،  ملسناه  حتى  عنا،  وأخفوه  األمر  أولو  قصده  الذي 

التضامن  بروح  اإلنجليز  ُيعرف عند  ما  البعثة عىل  أعضاء  تدريب 

غري  الروح  وهذه  الواحد[.  الفريق  روح  ]أي   »Team Spirit«

آفة  هي  فالفردية  املرسحي!  بالفن  يتعلق  فيام  مرص،  يف  متوفرة 

املرسح املرصي، بل ومسارح العامل كله حتى إنجلرتا نفسها يف غري 

الفرقة، التي تعمل فيها. فكل فرد يعمل لنفسه، إما للشهرة، وإما 

بل  املصلح،  أو  الناقد  موقف  نفيس يف  أضع  بذلك  ولست  للربح! 

متأكد  وأنا   »Old Vic« فرقة  لنا  اختريت  الباحث.  موقف  أقف 

غري  دامئاً،  ثابتة  الفرقة  فهذه  الغرض!  لهذا  عمداً  لنا  اختريت  أنها 

أن ممثليها ومخرجيها غري ثابتني .. فإذا وفقت إدارة هذه الفرقة 

- وهي مشمولة بالرعاية امللكية ويوجد أعضاء من األرسة املالكة 

أدبية  أو  فنية،  قيمة  ذات  رواية مرسحية  إىل   - إدارتها  يف مجلس 

مخرجي  بني  من  باالنتخاب  واملمثلني  املخرج  اختارت  كبرية، 

يتعارض هذا  ال  بحيث  العاملة؛  الكبرية  اإلنجليزية  الفرق  وممثيل 

والكل  الفرق!  هذه  مصالح  مع  كبرياً  تعارضاً  املؤقت  االنتداب 

يتمنى أن يكون له رشف هذا االنتداب. فإذا انتخب ممثل للعمل 

األصلية،  فرقته  مرتبه يف  ربع  يبلغ  ال  مرتباً  أعطي  الفرقة  يف هذه 

كان  وملا  جنيهات.  عرشة  أعطى  جنيهاً  أربعني  يتقاىض  كان  فإذا 

مليزانية  ووفقاً  خاص،  ترتيب  حسب  يعيشون  اإلنجليز  أغلب 

خاصة، قد ال تقل عند هذا املمثل عن عرشة جنيهات، اضطر إىل 

يف  ولست  يضحي!  بذلك  فهو  الخاص،  جيبه  من  العجز  يدفع  أن 

إذ  بخسارة  تعمل  والفرقة  التضحية.  هذه  مغزى  إىل رشح  حاجة 

أن أمثان مقاعدها ال تزيد عىل شلنني، أي بثامنية قروش مرصية، 

مرسح  فهو  قرش«.  ونصف  قرشان  »أي  بنس   6 أمثانها  وأغلب 

شعبي جعل للخدمة العامة، أما خسارته فيعوضها االكتتاب العام 

املرسح  تعاون  ال  األسف  مع  اإلنجليزية  الحكومة  إنجلرتا؛ ألن  يف 

الصحف  بعض  أن  حتى  بالرضائب  ترهقه  بل  جدية،  معاونة 

عىل  تعمل  بأنها  واتهمتها  شديدة  حملة  عليها،  حديثاً  حملت 

األفراد  أن  عىل  إنجلرتا.  يف  أديب  تراث  أكرب  وتدمري  املرسح،  خنق 

معني  زمن  يف  املرسح  يطلب  ما  فكثرياً  املساعدة.  يف  يرتددون  ال 

بعض  إرجاع  إىل  الزمن  هذا  ميض  قبل  يضطر  ثم  معيناً،  مبلغاً 

هنا  ومن  الخاصة.  بإيراداته  حاجته  سد  ألنه  بها؛  املكتتب  املبالغ 

كل  قبل  بأخالقه  العظيم  الشعب  هذا  يقدر  أن  املرء  يستطيع 

حرج  وال  عنها  فحدث  واملخرجني  املمثلني  بني  األخالق  أما  يشء. 

عجيب،  وتضامن  عميقة،  ومحبة  مطلق،  وتفاهم  تام،  وفاق   ..

تفاهموا،  وإذا  صغري.  وال  بينهم،  كبري  ال  بعضاً.  بعضهم  يساعد 

عمياء.  طاعة  أطاعوا  أمروا  وإذا  وأدب.  دقة  بكل  تفاهمهم  كان 

حفظ  أو  دور،  دراسة  يف  تقصرياً  أو  بالعمل،  استهتاراً  تجد  ال 

قالت  حرصها.  عندهم  لها  واملواعيد  قلب.  ظهر  عن  عباراته 

أن  أنكر  ال   “ بالفرقة:  األوىل  املمثلة   »Miss Nay« ناي  مس  يل 

املمثل يجب أن يعمل لنفسه ولشهرته؛ ولكنه يكون عندئذ ممثاًل 

املمثل  طور  من  ينتقل  القدير  فاملمثل  حقيقياً،  فناناً  وليس  فقط 

التي يعمل فيها إىل  الحالة  الفنان يف حالة واحدة، وهي  إىل طور 

التي يعمل معها يف حالة تركيز  الذات يف سبيل املجموعة،  نكران 

يف  فيها  املمثل  يتالىش  التي  بحالته،  العامة  الخدمة  إىل  الغرض، 

مرسح األولدفيك أيام البعثة

محمد توفيق

أخرجته املكاتب اإلنجليزية عن املرسح.

عامة،  الثالثة  رسالته  توفيق«  »محمد  أرسل  سبتمرب  شهر  يف 

األوىل  الفكرة  كانت  لقد  قال:  »البالغ«، وفيها  إىل جريدة  والثانية 

وفهم  اإلنجليزية،  اللغة  تكلم  عىل  العميل  التمرين  بعثتنا  من 

الجامعة  يف  املقبل  العام  يف  الفنية  لدراستنا  متهيداً  بها؛  ُيقال  ما 

من  بداًل  العميق،  التحصيل  من  الدرايس  للجهد  وتركيزاً  املرصية، 

إضاعة الوقت يف دراسة لغوية! ورشح صحة هذا الرأي، يتمثل يف 

مبالغاً  أكون  ال  قد  ولعمري  اللغة!  تعليم  يف  أثرها  لها  البيئة  أن 

إذا قلت إن شهراً يف مترين عميل عىل التكلم بلغة من اللغات يف 

بيئة هذه اللغة، أقوى أثراً وأعظم إنتاجاً من دراسة سنوات لهذه 

ما  هو  وهذا  استعاملها،  عىل  التمرين  وبغري  بيئتها،  غري  يف  اللغة 
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وهذا  املجموعة«.  أو  »بالفرقة  تعرف  التي  الهائلة،  الفنية  الكتلة 

بأذين  سمعت  ولكم   .»Team Spirit« الجامعة  بروح  يعرف  ما 

املخرج يقول ملمثل يقوم بدور بسيط وقد ناقشه يف نقطة فنية: 

هو  تقوله  ما  إن   .. يل  أغفر   .. حق  عىل  إنك   .. جداً  آسف  »أنا 

عني الصواب«! فهل قال مثل ذلك مخرج مرصي ملمثل مرصي يف 

وحققناه،  ملسناه  وقد  البعثة،  من  الثاين  الغرض  هو  هذا  مرص؟ 

ما  هذا  إىل  أضفنا  فإذا  نفوسنا.  يف  الروح  هذه  تربية  عىل  وعولنا 

نستفيده من متابعة املستحدثات املرسحية، وزيارة املكاتب لرشاء 

امللكات  تستفيده  وما  عليها،  لالطالع  استعارتها  أو  الفنية،  الكتب 

الفنية من زيارة املتاحف، ما بني تصوير وحفر ونقش .. إلخ، وما 

نستفيده من اضطراد يف املعلومات العامة، ألمكن أن نتصور مدى 

الخارج.  إىل  إرسالها  يف  التفكري  صواب  ومدى  البعثة،  هذه  نجاح 

ورجال  واألدباء  النقاد  وبعض  جمعنا  أن  أيام  منذ  حدث  ولقد 

الطلق«  الهواء  »يف  لندن  مرسح  مجلس  اإلنجليز،  من  الصحافة 

لشكسبري،   »Winter’s Tale شتاء  »حكاية  رواية  متثيل  أثر  عىل 

التي أخرجها »روبرت إتكنز« املمثل واملخرج املعروف، أن سألني 

الحديث، جاء ذكر  باب  املسارح يف مرص. فلام ولجنا  صحفي عن 

الحكومة  إرشاف  عن  اليشء  بعض  له  فذكرت  القومية«،  »الفرقة 

له  زميل  إيل  الصحفي  التفت   .. املالية  باملساعدة  ومدها  عليها، 

وقال: “يا إلهي .. الحكومة املرصية تساعد مرسحها يف حني ترهق 

الحكومة  مساعدة  إن  برضائبها”.  املرسح  اإلنجليزية  الحكومة 

العربية  اللغة  ثقافية ولحامية  إمنا هي ألغراض  للمرسح،  املرصية 

لغة القرآن الكريم. وعىل كل حال فإن يف مساعدة اإلنجليز كأفراد 

هذا  يف  الصحف  كتبت  وقد  الحكومة.  مساعدة  عن  يغني  ما 

إنجليزية«،  قومية  »فرقة  بإنشاء  حديثاً  األمر  وانتهى  املوضوع، 

“إن  فيه  جاء  املوضوع  هذا  يف  مقااًل  »التيمس«  جريدة  وكتبت 

مرص سبقت إنجلرتا يف إنشاء فرقة قومية”. هذا وقد اعتزمت أن 

الطلق«،  الهواء  »مسارح  عن  تقريراً  القومية  الفرقة  إلدارة  أقدم 

لها  تعرض  قد  فابر«  »إميل  الفرنيس  الخبري  أن  عليك  يخفى  إذ ال 

من  املوضوع  هذا  يف  شيقة  أبحاث  بعمل  قمت  وقد  تقريره،  يف 

كثرية  بصور  التقرير  وسأرفق  واإلدارية،  والعملية  الفنية  النواحي 

لرشح ما سأذكره، مام اضطرين إىل رشاء آلة تصوير خاصة للحصول 

عىل ما أريد.

والثانية  عامة،  الرابعة  رسالته  توفيق  محمد  أرسل  أيام،  وبعد 

إنجلرتا،  يف  املرسحي  النقد  فيها  تناول  وقد  »الجهاد«،  جريدة  إىل 

املرسح،  لفنون  النقد رضوري  أن  اإلنجليزي  الشعب  يعتقد  قائاًل: 

مينع  ال  ميسور،  املرسحي  النقد  طريق  أن  به،  الشفقة  إىل  دعت 

والعملية  الفنية  للدراسات  األساسية  العنارص  إىل  املرء  حاجة 

بالنسبة  املرسح  فن  قسنا  إذا  هذا  اجتيازه.  من  املرسح  لشؤون 

وفن  التصوير  وفن  النحت  كفن  األخرى  الفنون  يف  مبا  النقد،  إىل 

أنه  عىل  ودراية!  علم  بها  له  ليس  ملن  فيها  النقد   .. املوسيقى 

الناقد  مزاولته  يستطيع  ال  إذ  األدب  فن  إن  بالذكر  يجدر  مام 

يف  يتخبط  ما  املرسحية، رسعان  الفنون  بأصول  الجاهل  املرسحي 

وتظهر  جهله،  حقيقة  عنه  السرت  يتكشف  ما  ورسعان  طريقه، 

للمأل تفاهة نقده. والظاهرة األخرى واألغرب أن الناقد من هذا 

السبب  أما  نفسه!  من  الواثق  استمرار  عمله  يف  يستمر  الصنف 

له  وقبولهم  النقد  من  النوع  لهذا  والجمهور  النارشين  تحمل  يف 

وأن  النقد،  حق  بشيوع  القائلة  الفكرة  تغيب  إىل  يرجع  عرفاً، 

كل كائن يف استطاعته أن ينقد أي مرسحية أو ممثليها؛ ألن كل 

كائن ممثل بطبيعته يلعب دوره يف حياته الخاصة. وقد نتج عن 

الشعور بهذه الطريقة واتخاذها عرفاً، أن تعطي الشعور بالحاجة 

وقد  الفني.  املرسحي  للنقد  كأساس  الفنية  املرسحية  الدراسة  إىل 

رضراً  وإرضاره  عامة  بصفة  املرسح  عىل  النتائج  بأسوأ  ذلك  عاد 

مطلعني  مثقفني  نقاداً  إنكلرتا  يف  األخرى  الفنون  تجد  وقد  بليغاً. 

فيها،  النقد  حق  لهم  تخول  دراسة  الفنون  هذه  درسوا  أكفاء، 

اإلنجليزي  املرسحي  الناقد  أما  وأهميته.  قيمته  لنقدهم  وتجعل 

... فلم يظهر بعد! وأن محب االطالع لو عاود قراءة نقد ما نقده، 

الجمهور  قرأ  وإذا  كامل.  أو  الناقد غري واضح  أن حكم  له  اتضح 

اإلنجليزي نقداً ما فإمنا يقرأه ألنه من عمل محرر كبري أو كاتب 

فذ .. يف حني أننا نريد النقد من ناقد ال من محرر وال من كاتب. 

أن  اإلنجليزي،  املرسحي  النقد  يف  املحزنة  الظاهرة  هذه  ونتيجة 

الجمهور منقاد عىل غري أساس أو قاعدة! كام أن هذا النوع من 

العاملني للمرسح من مخرجني  النتائج، وميس  النقد، يعود بأسوأ 

وممثلني ومنتظمني وعامل، ألن درجة النجاح أو الفشل يف عمل 

مبعدل  الخاصة  املقاييس  غري  أخرى  مبقاييس  عملهم  يف  يقاس 

بالتاجر  الناس  أشبه  الصنف  هذا  من  والناقد  املرسحي.  النقد 

من  يصنعه  مكياله! يف حني  بغري  شيئاً  يكيل  الذي  الرشيف،  غري 

هم أقل منه شأناً يف طريقته، بدافع من غريزة التقليد والقياس. 

فيصبح  املرسح،  بدوره يف جمهور  النقد  النوع من  يؤثر هذا  ثم 

ملقاييس  خاضعني  جميعهم  والعامل  واملنظم  واملخرج  املمثل 

إنتاجهم، ويف هذا  القبح يف  أو  الجودة  بها درجة  نقدر  مشوهة، 

يذكر  أن  أحد  يستطيع  وهل  فيه!  والعاملني  باملرسح  الصد  أبلغ 

الفنون يف حالة ما إذا  التمثيل كفن من  لنا أية فائدة تعود عىل 

حدث إن نجحت ممثلة يف متثيل دور ما، ثم تبع ذلك سيل من 

التي  الفنية  األسباب  إىل  الرجوع  دون  ومدحهم،  النقاد  تهويل 

أسباب  هي  وهل  حقيقتها!  معرفة  ودون  النجاح،  هذا  إىل  أدت 

إىل  راجع  النجاح  هذا  كان  لو  كام  سلبية  أو  كاملقدرة،  إيجابية 

ملصالح  عنها  امُلعلنني  رغبة  أو  إليها،  أسند  الذي  الدور  ضخامة 

يوم،  جعجعة  هي  إمنا   .. كال   .. املمثلة  يفيد  هذا  هل  خاصة! 

النظارة  ثم تنتهي. يف حني يؤدي ذلك إىل ظهور املرسح يف أعني 

الفاحصني مدمراً خرباً، ويهبط مبستواه أمام الجمهور. النقد يشء 

إليه  يحتاج  ما  وكل  آخر.  يشء  اإليجابية  أو  السلبية  والدعاية 

»املرسحيني«،  النقاد  من  جامعة  هو  اإلنجليزي  املرسح  لخدمة 

كالتمثيل  وحرفيته  التمثيل  فن  شؤون  عن  شيئاً  يفهمون  الذين 

نقاد يستطيعون  بأقسامهم. نحن يف حاجة إىل  واإللقاء واإلخراج 

تعبري  ثم يستطيعون  املهوش،  والعمل  املمتاز  العمل  بني  التمييز 

محصورة  الناقد  مهمة  وليست  مفصاًل.  العام  للرأي  ذلك ورشحه 

يف نقد ما يرى، إمنا هي تتعدى ذلك إىل ناحية أشد خطراً، تجعلنا 

ندقق النظر فيمن يصلح للنقد وفيمن ال يصلح له.

مبثابة  هو  املرسحي  النقد  ألن  الُكّتاب؛  فحول  من  لبعض  وحافز 

شائع  فن  بطبيعته  املرسحي  الفن  أن  إذ  للفن،  الحياة  عنرص 

يف  االنتباه  حاسة  إيقاظ  عىل  يعمل  ألنه  جداً؛  رضوري  والنقد 

وتهذيب  الفهم  ملكة  تدريب  عىل  يعمل  كام  املرسح،  جمهور 

التمييز بني  النقد املرسحي، هي  العام. وملا كانت وظيفة  الذوق 

األول  مزايا  إظهار  مع  والرديء،  الجيد  املرسحي  اإلنتاج  نوعي 

النقد، كعامل  السهل علينا إدراك صفة  ومساوئ اآلخر؛ فإنه من 

املعروفة  العظيمة،  الظاهرة  تلك  تكوين  يف  ورضوري  أسايس 

أخرى  مهمة  املرسحي  للنقد  ذلك  عىل  زد  الجامهري«.  »بذوق 

اضطراد  إىل  دامئاً  دفعهم  وهو  املرسح،  يف  بالعاملني  يتعلق  فيام 

السوق  يف  بضاعتهم  خري  إظهار  عىل  إرغاماً  وإرغامهم  التقدم، 

بطريقة  عملهم  ملراجعة  الفرصة  دامئاً  لهم  يهيئ  كام  الفنية. 

الفني،  إنتاجهم  كنة  إدراك  من  ميكنهم  الذي  البطيء،  العرض 

كليهام.  أو  الضعف  أو  فيه  القوة  مواضع  ليتبينوا  ومفصاًل  محلاًل 

وأغرب الظواهر، التي أساءت إىل النقد املرسحي يف إنكلرتا، والتي 

لندن عاصمة إنجلرتا مقر البعثة

روبرت إتكنز
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 الممثلة المصرية المتمزية رجاء الجداوي واليت رحلت عن عالمنا يوم األحد 
أسعدتنا  وقد  حقا،  قديرة  فنانة   )2020( يوليو  من  الخامس  الموافق 
كما  المسرح،  بينها  ومن  الفنية  القنوات  بجميع  المتنوعة  بأدوارها  كثريا 
وجدير  الرفيع.  وذوقها  وأناقتها  بشياكتها  دائما  ذاكرتنا  في  ارتبطت 
الشرس  “الكورونا”  بفريوس  باصابتها  متأثرة  توفيت  قد  أنها  بالذكر 
بالحجر  اللعني  المرض  هذا  مع  صراع  في  يوما   43 فرتة  قضت  بعدما 

اإلسماعيلية.  بمحافظة  الطيب”  للعزل  “أبوخليفة  بمستشفى  الصحر 

الجداوي رجاء 
واألناقة الذوق  أيقونة 

وهي ابنة شقيقة الفنانة الكبرية تحية كاريوكا، والتي تولت تربيتها 

مدينة  من  االنتقال  قررا  بعدما  )فاروق(  األكرب  وشقيقها  هي 

الجداوي  رجاء  والفنانة  بالقاهرة.  لديها  واإلقامة  “اإلسامعيلية” 

اسمها الحقيقي: نجاة حسن عيل الجداوي، ومن مواليد 6 سبتمرب 

عام 1934، وقد تلقت تعليمها األول يف مدارس “الفرانسيسكان” 

عملت  وقد  الفرنسية،  اللغة  اتقنت  وبالتايل  بالقاهرة  الداخلية 

وذلك  اإلعالنية،  الرشكات  إحدى  يف  الرتجمة  بقسم  تخرجها  مبجرد 

قبل أن يتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب “ملكة 

وبعدما حصلت عىل وشاح  عام 1958،  املرصي” يف  القطن  جامل 

القاهرة” يف كرنفال بحديقة األندلس، والذي حصلت من  “سمراء 

خالله أيضا عىل جائزة “ملكة حوض البحر املتوسط”. ويحسب لها 

وتطويرها  ملوهبتها  وصقلها  مبثابرتها  نجاحها  العملية  مسريتها  يف 

حتى  مرصية،  أزياء  عارضة  أشهر  ذلك  بعد  تصبح  أن  يف  ألدواتها 

أطلق عليها كثري من األلقاب ومن أشهرها: “ملكة جامل القطن”، 

مانيكان قرص النيل”، ولدرجة أن الرئيس الراحل جامل عبد النارص 

“مرص”  لتمثيل  بنفسه  رشحها  قد   - الصحف  بعض  أشارت  كام   -

وتقاطيعها  بسامرها  لتميزها  نظرا  بباريس  األزياء  معارض  بإحدى 

املرصية.

إىل  طريقها  عرفت  تقريبا  الزمنية  الفرتة  نفس  يف  أنها  ويذكر 

الفنانة  خالتها  بفرقة  )بداية  واملرسح  السينام  بني  فتنقلت  الفن، 

اإلذاعية  الدراما  عاملي  إىل  ذلك  بعد  انطلقت  ثم  كاريوكا(،  تحيه 

مهمة  أفالم  عدة  قدمت  الفنية  مسريتها  وخالل  والتليفزيونية. 

إشاعة  الكروان،  دعاء  بينها:  ومن  الجامهريية  األفالم  بعض  وأيضا 

حب، مثن الغربة، أيام يف الحالل، بريق عينيك، عاد لينتقم، الوحل، 

مرايت  كركر،  يشتغلونها،  الثالثة  وشفيقة،  تيمور  البواب،  البيه 

املرسحية عدة  أعاملها  قامئة  تضم  كذلك  وزوجتي، ومن 30 سنة. 

مرسحيات شهرية وجميعها من انتاج كربى فرق القطاع الخاص ويف 

مقدمتها فرقتي: “تحية كاريوكا”، و”الفنانني املتحدين”.

وتظل مساهامتها مبجال الدراما التليفزيونية هي املساهمة األهم 

حيث  والكيفي،  الكمي  املستويني  من  كل  عىل  الفنية  مسريتها  يف 

يف  املهمة  الدرامية  الشخصيات  من  كبري  عدد  بتجسيد  شاركت 

سبيل  عىل  أبرزها  ومن  الشهرية  املسلسالت  من  كبرية  مجموعة 

املثال مسلسالت: هند والدكتور نعامن، أوان الورد، تامر وشوقية، 

زوجة  يوميات  لوز،  رشبات  متويل،  الحاج  عائلة  املأذونة،  نونة 

مفروسة أوي، يف غمضة عني، ولعبة النسيان الذي كان آخر عمل 

عرض لها يف شهر رمضان املايض.

التقديم  مبجال  تجارب  عدة  يف  أيضا  مشاركتها  إىل  التنويه  ويجب 

اإلذاعي والتلفزيوين، ومن أهمها مشاركتها للمذيع عمرو أديب يف 

تقديم برنامج “الحكاية” عىل قناة إم.يب.يس مرص.

وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن عالقة فنية قوية قد جمعتها 

بالنجم الكبري عادل إمام منذ فرتة بدايات كل منهام، فشاركت معه 

يف الكثري من أعامله ومن بينها عىل سبيل املثال أفالم: “بوبوس”، 

“عصابة  األبهة”،  “حنفي  الظالم”،  “أمري  الدمناركية”،  “التجربة 

حامدة وتوتو”، ومسلسيل: “عوامل خفية”، و”أحالم الفتى الطائر”، 

ومرسحيتي: “الزعيم”، و”الواد سيد الشغال”.

للفنانة  الرثية  الفنية  للمسرية  واملتتبع  املتخصص  الناقد  ويستطيع 

الخروج  نجاحها يف  لها  ويحسب  يرصد  أن  الجداوي  رجاء  القديرة 

واملخرجون  املنتجون  أراد  الذي  الضيق  التقليدي  اإلطار  ذلك  من 

تنجح  التي  الرشيرة  املرأة  أدوار  تجسيد  وهو  أطاره،  يف  حبسها 

سيدة  كانت  )سواء  الرجال  اصطياد  يف  وأناقتها  وشياكتها  برثائها 

أعامل أو مجرد عاشقة أو زوجة ثانية(، وذلك يف محاولة توظيف 

وخرباتها  واالكسسورات  املالبس  اختيار  يف  الرفيع  وذوقها  أناقتها 

متردت  الكبري  بذكائها  ولكنها  األزياء،  عروض  مجال  يف  السابقة 

حرص  طويلة  ولسنوات  كثريا  ورفضت  اإلطار  هذا  عىل  رسيعا 

املرأة  شخصية  تجسيد  وتكرار  الرش  أدوار  تجسيد  يف  موهبتها 

تنويع  عىل  وأرصت  العشيقة،  أو  الثانية  كالزوجة  الرجالة  خطافة 

أدوارها، بل واقتحام عامل الكوميديا أيضا. 

الهادئة،  العائلية  حياتها  الحاسمة  الفنية  قرارتها  يف  ساعدها  ورمبا 

حيث ارتبطت بالزواج ىف بداية سبعينيات القرن العرشين )1970( 

عمرو دوارة
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 ،)2016 عام  تويف  )والذي  مختار  حسن  الشهري  الكرة  العب  من 

وأنجبا ابنة واحدة )أمرية(.

إلختالف  طبقا  الفنية  أعاملها  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

مراعاة  مع  تليفزيون(  إذاعة،  سينام،  )مرسح،  املختلفة  القنوات 

التتابع التاريخي كام ييل: 

المسرحية: األعمال   - أوال 
املبكرة  املرسحية  وبداياتها  للمرسح  برغم عشقها  الشديد  لألسف 

ومسريتها الفنية الطويلة إال أنها مل تشارك سوى بأداء بعض األدوار 

من  )وجميعها   !! فقط  مرسحية  عرش  خمسة  عدد  يف  الرئيسة 

املستمر  بارتباطها  ذلك  تفسري  وميكن  الخاص(.  القطاع  فرق  انتاج 

أدوار  تقديم  فرصة  لها  أتاحت  التي  الدرامية  باملسلسالت  بالعمل 

مشاركتها  إىل  باإلضافة  وذلك  بعناية،  ومرسومة  متنوعة  رئيسة 

“الفنانني  فرقة  انتاج  من  مرسحيتني  بطولة  يف  إمام  عادل  للفنان 

سنوات  عدة  مرسحية  كل  عرض  الستمرار  ونظرا  املتحدين”، 

اضطرت إىل قضاء أكرث من خمسة عرش عاما بالعمل يف مرسحيتني 

مجموعة  تصنيف  وميكن  الزعيم(.  الشغال،  سيد  )الواد   !! فقط 

مع  )الفرق(  االنتاجية  الجهات  الختالف  طبقا  املرسحية  مشاركاتها 

مراعاة التتابع الزمني كام ييل: 

- “تحية كاريوكا”: قهوة التوتة )1962(، التعلب فات )1969(. 

- “الريحاين”: حرم حرضة املحرتم )1984(.

الزعيم   ،)1986( الشغال  سيد  الواد  املتحدين”:  “الفنانني   -

.)1993(

انتجت  )التي  املصورة  املرسحيات  من  عدد  إىل  باإلضافة  وذلك 

اآلخر  الوجه  بينها:  ومن  التليفزيوين(  والعرض  للتصوير  خصيصا 

نصيحة   ،)1980( الجواز  أدب   ،)1977( كرشي  والحلو  للقمر، 

مخلصة للسيدات )1981(، آخر كرم )1983(، أكابر أكابر )1985(، 

امللعب  يف  التعلب   ،)1986( العجايب  زمن  قدميه،  فات  من 

)1992(، لحظة ضعف )1995(. 

وجدير بالذكر أنها ومن خالل مجموعة املرسحيات التي شاركت يف 

بطولتها قد تعاونت مع نخبة من املخرجني الذين ميثلون أكرث من 

جيل ومن بينهم األساتذة: فايز حالوة، السيد رايض، حسني كامل، 

عبد الغني زيك، شاكر خضري، أرشف زيك، رشيف عرفة.

السينمائية: أعمالها   - ثانيا 
الفنانة  لهذه  أبدا  املطلقة  البطولة  أدوار  فرصة  السينام  متنح  مل 

بأداء  املشاركة  فرصة  منحتها  ذلك  من  بالرغم  ولكنها  القديرة، 

بعض األدوار الرئيسة واألدوار الثانوية - والتي أجادت وتألقت يف 

ال  عامة  وبصفة  فيلام.  ومثانني  خمسة  من  يقرب  فيام  تجسيدها- 

تألقها يف تجسيد عدة شخصيات درامية مرسومة  ميكننا أن ننىس 

بعناية ومؤثرة باألحداث الدرامية ومن بينها - عىل سبيل املثال - 

الشخصيات التالية: “خديجة” ابنة املأمور بفيلم “دعاء الكروان”، 

أول  املالزم  والدة  شخصية  “بوبوس”،  بفيلم  “راجية”  شخصية 

عصمت أبو شنب )ياسمني عبد العزيز( بفيلم “أبو شنب”، والدة 

والدة  شخصية  جرايد”،  “كالم  بفيلم  الوهاب(  عبد  )فتحي  سيف 

سامح )إدوارد( بفيلم “بدون رقابة”، والدة الدكتورة هيام )نشوى 

مصطفى( بفيلم أحالم الفتى الطائش”، والدة ياسمني )حال شيحة( 

ألفت  األستاذة  املدرسة  والثعبان”، شخصية مديرة  “السلم  بفيلم 

األستاذ  زوجة  جامالت  ومدام  البنات”،  مدرسة  يف  “سفاح  بفيلم 

سمرية  شخصية  البواب”،  “البيه  بفيلم  املهندس(  )فؤاد  فرحات 

)مديحة  سعاد  أمني(،  )مريفت  سهري  من  لكل  الكربى  الشقيقة 

الدين(  فخر  )يوسف  عادل  عمها  ابن  من  تزوجت  والتي  كامل(، 

بفيلم “أصعب جواز”. 

وجدير بالذكر أن أول مشاركاتها السينامئية كانت بفيلم “غريبة” 

حمدي  وعامد  الصغرية  نجاة  وبطولة  بدرخان،  أحمد  إخراج  من 

وأحمد مظهر، وذلك يف حني كان آخر أفالمها فيلم “توأم روحي” 

عام 2020، من إخراج عثامن أبو لنب، وبطولة حسن الرداد وأمينة 

خليل. 

التالية  األفالم  التي شاركت فيها مجموعة  األفالم  هذا وتضم قامئة 

الكروان  دعاء  الليل،  نور   ،)1958( غريبة  الزمني(:  للتتابع  )طبقا 

الثالثة،  الفرسان  القط،  مخلب   ،)1960( حب  إشاعة   ،)1959(

كرامة  البنات،  )1961(، معسكر  الخافت  الضوء  الليل،  يف  القاهرة 

 ،)1968( الحب  أيام   ، نساء   3 كده،  عايز  بابا   ،)1967( زوجتي 

سيلوفان  ورق  عىل   ،)1973( الفجر  زائر   ،)1970( جواز  أصعب 

نساء   ،)1976( طائشون  أزواج  الحب،  عرفت  ما  ليتني   ،)1975(

يا  تبيك  ال   ،)1978( تكفي  واحدة  ابتسامة   ،)1977( املدينة  يف 

عىل  موعد   ،)1980( الثمن؟  يدفع  من   ،)1979( العمر  حبيب 

حدوتة  عينيك،  بريق  وتوتو،  حامدة  عصابة   ،)1981( العشاء 

 ،)1985( الحالل  يف  أيام  السموم،  تجار   ،)1982( إنهيار  مرصية، 

املشهد األخري )1986(، يوميات امرأة عرصية، مثن الغربة، الوحل، 

ترويض   ،)1988( الثائر  األب  لينتقم،  عاد   ،)1987( البواب  البيه 

العقرب )1990(، سفاح يف مدرسة  األبهة،  الرجل )1989(، حنفي 

املراهقات )1992(، قدارة )1994(، ويف الحياة حب آخر )1997(، 

وبس  بنات  فرقة  ثقايف،  فيلم  أحبك،  خلتني  ليه   ،)1999( ملاضة 

)2000(، السلم والثعبان، العاشقان )2001(، أمري الظالم )2002(، 

 ،)2005( عمري  إنت   ،)2003( الدمناركية  التجربة  الليايل،  سهر 

تيمور  معاهم،  مش  أنا  شيكامارا،  كركر،   ،)2006( األوصاف  كامل 

املش  العامية،  بلطية   ،)2007( الطايش  الفتى  أحالم  وشفيقة، 

الثالثة   ،)2009( رقابة  بدون  بوبوس،   ،)2008( حسن  مهندس 

غش  ونص،  ساعة   ،)2011( هوه  يا  أنا  يا   ،)2010( يشتغلونها 

كلبي  راجل،  هاتويل   ،)2012( خمسة  إال  العم،  بنات  الزوجية، 

برص  املواطن  جرايد،  كالم  وزوجتي،  مرايت   ،)2013( تتح  دلييل، 

الجبابرة،  أبو شنب )2016(،  )2014(، حملة فريزر، من 30 سنة، 

إىل  باإلضافة  وذلك   .)2020( روحي  توأم    ،)2018( كريم  رمسة 

بيت  واحدة،  العمر  غلطة  بينها:  من  األفالم  من  أخرى  مجموعة 

العز، أسانسري خمس نجوم.

قد  بها  شاركت  التي  األفالم  مجموعة  خالل  ومن  أنها  ويذكر 

أكرث من جيل ومن  الذين ميثلون  املخرجني  نخبة من  تعاونت مع 

بركات،  هرني  مصطفى،  نيازي  بدرخان،  أحمد  األساتذة:  بينهم 

بسيوين،  محمد  رفلة،  حلمي  الوهاب،  عبد  فطني  شاهني،  يوسف 

كامل،  حسني  نصور،  رميون  حليم،  حلمي  املهندس،  حلمي  حسني 

الخالق،  عبد  عيل  خان،  محمد  العزيز،  عبد  محمد  جالل،  نادر 

نادية  يحيى،  أحمد  الرشيف،  نور  شكري،  ممدوح  شوقي،  خليل 

حمزة، أنور الشناوي، حسن إبراهيم، عادل األعرص، يس إسامعيل 

يس، أحمد السبعاوي، محمد كامل، رشيف حمودة، طارق النهري، 

نارص حسني، رشيف شعبان، عادل عوض، عيل إدريس، عيل رجب، 

إنعام محمد عيل، علوية  نبيه، محمد سامل،  البدري، محمد  أحمد 

عمرو  العريان،  طارق  فوزي،  جرجس  هاين  إحسان،  وائل  زيك، 

عرفة، خالد يوسف، هاين خليفة، ساندرا نشأت، إسامعيل فاروق، 

خالد  إمام،  رامي  لنب،  أبو  عثامن  أمني،  محمد  العزيز،  عبد  سامح 

مرعي، منال الصيفي، أرشف فايق، أحمد سمري فرج، شادي الرميل، 

تامر  مكرم،  أمين  الخالق،  عبد  عيل  هشام  خضري،  شاكر  محمد 

بسيوين، معتز التوين، محمد سعيد، رامي غيط، لؤي السعدي.

التلفزيونية: أعمالها   - ثالثا 
االستفادة  يف   - السينام  خالف  عىل   - التلفزيونية  الدراما  نجحت 

فرصة  منحتها  حيث  املتألقة،  الفنانة  هذه  ومتيز  موهبة  من  كثريا 

املشاركة فيام يزيد عن مئتي وخمسني مسلسال وسهرة تليفزيونية، 

تنوعت من خاللها أدوارها بني امليلودراما والرتاجيديا وأيضا بعض 

من  كبري  عدد  مشاركاتها  قامئة  تضمنت  وقد  الكوميدية.  األدوار 

األعامل االجتامعية ومن بينها املسلسالت التالية: وهزمتني امرأة، 

الحب، شقة بدون سقف، عندما  الحب، عيون  وكان رسابا، ولكنه 

خاصة،  حالة  لشلبي،  يشء  كل  دع  العمر،  حلم  األوتار،  تضحك 

املجهول،  إىل  الهجرة  أمينة،  حلوة،  يا  فني  انت  األيام،  مع  حسايب 

املصري، العودة، املرأة أصلها منر، الحرمان، الشنطة مع مني؟، جراح 

الساعة  جرمية  أشجان،  العصابة،  ساديت،  سيدايت  ليىل،  عميقة، 

النفاق،  أرض  الدوامة،  فردوس،  عن  البحث  والناس،  القاهرة   ،11

الهاربان، هروب، املجهول، هذا املصري، أحالم الفتى الطائر، لحظة 

هند  الحب،  يختنق  ال  حتى  الظريف،  اللص  الغريبة،  رس  اختيار، 

والدكتور نعامن، غابة من األسمنت، خطوات الشيطان، أهال أهال 

للنائب  بالغ  آدم،  أوالد  القضية،  وكسبنا  مختلفة،  امرأة  بالسكان، 

العام، كوم الدكة، صامئون والله أعلم، حارة السكري، الرسايا، تزوج 

وابتسم للحياة، أنا وأنت وبابا يف املشمش، رجال يف املصيدة، نقل 

عنرت،  إسطبل  متوت،  ال  الزهور  الساعة،  دقات  وأسود،  أبيض  مخ، 

رحلة أبو الوفا، رصاع األجيال، بني ثالثة، مربوك ألف مربوك، قرص 

البحر،  عروس  املرآة،  يف  رجالة،  كالم  الفرسان،  عرص  الرمال،  فوق 

الطيبني،  األزواج  بيت،  كل  لعبة  الحب،  بيت  يف  أمهات  السحت، 

حارة  العائلة،  األقوياء،  زمن  صدري،  يف  يشء  املصيدة،  يف  أبرياء 

أحبه،  الذي  اللص  السحاب،  يف  بريق  املاليك،  وصية  املحروسة، 

بكربي  شاركت في بطولة خمسة عشر مسرحية 
الخاصة المسرحية  الفرق 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 13 يوليه 2020العدد 545 العدد 13672 يوليه 2020العدد 672

 400 الرئيسة فيما يقرب من  األدوار  جسدت 
85 فيلما بينهم  عمال فنيا من 

31 بين الظل والضوء]]]

السكري، كالم يف كالم، أرسار  الرشيد، كلهن طيبات، عائلة  هارون 

الضحك  أيام  مشكور،  سعيكم  قلبي،  رد  األقنعة،  سقوط  خاصة، 

الضائع،  املفتاح  أحيانا،  يخطئ  القلب  قيود،  بال  أسري  والدموع، 

الظالم  وبعد  مذكرات رضة،  واملرة،  الحلوة  ع  املضمون،  اللعب يف 

ترشق الشمس، رائحة الورد، حكيم روحاين حرضتك، الرجل اآلخر، 

أوان  الفسطاط،  النساء،  تثور  عندما  للموت،  ويوم  للحياة  يوم 

بنا،  رفقا  الجليل  أستاذي  العمر،  أحالم  والخديعة،  الوهم  الورد، 

الجحيم رجل، الحب واالختيار، وتاهت بعد العمر الطويل، ليه يا 

البكري، مثار الوهم، عائلة  دنيا ليه؟، للعدالة وجوه كثرية، منشية 

ديدي  قادمون،  النساء  وأقدار،  آمال  األحالم،  شجرة  متويل،  الحاج 

الشهرة،  مع  موعد  العدل،  يحيا  وابتسم،  حولك  انظر  ودوليل، 

يف  فالح  أبدا،  يأيت  لن  الخريف  املنتظر،  الرجل  عابدين،  يف  أمرية 

زوج  حكايات  املايض،  رياح  األحالم،  يف  وال  الجاللة،  صاحبة  بالط 

معارص، بياع املواويل، مرص الجديدة، مشوار امرأة، قلبي يناديك، 

يف  األبيض  عباس  دكتور،  يا  عيب  الرحمة،  أهل  قضبان،  بال  قيود 

طبيب،  املهنة  الخشاب،  هند  أحالم  أيامك،  عيش  األسود،  اليوم 

يف  أحالم  العميل 1001،  سارة،  قلق،  جالك  العشق، مربوك  ينابيع 

 30 الشوارع،  أوالد  السندريال،  بنوت،  بنت  فرح،  دعوة  البوابة، 

حق  عام،  رأي  قضية  جدا،  مجنونة  عائلة  حسني،  مصطفى  شارع 

وتاخد غريها،  تعيش  الله،  املدندش، خليها عىل  مرشوع، حكايات 

هيمة - أيام الضحك والدموع، مسك الليل، وعادت القلوب، جدار 

القلب، عدى النهار، ثورة وحكاية، بعد الفراق، بنات عمري، هانم 

بنت هانم، الفنار، ما تخافوش، خاص جدا، إن غاب القط، برشى 

سارة، نعم ما زلت آنسة، ابن األرنديل، أحالم نبيلة، شاهد اثبات، 

املأذونة،  نونة  سكر،  أزمة  العميا،  القطة  السمعة،  سيئة  مذكرات 

بنات،  فاعل، حكايات  بفعل  لوز،  أزواج يف ورطة، رشبات  سامرة، 

الهروب، ابن النظام، البحر والعطشانة، نكدب لو قلنا ما بنحبش، 

الدجال،  اشتباك،  فض  الداعية،  الجوافة،  نظرية  عني،  غمضة  يف 

زوجة  يوميات  الخطيئة،  )ج2،1(،  األخوة  لهفة،  الحب،  دوائر 

أوتيل،  جراند  األسطورة،  رجال،  أريد  )ج2،1،3،4(،  أوي  مفروسة 

طلعت  وأشجان،  عزمي  خفية،  عوامل  الدنيا،  حالوة  املدام،  ريح 

روحي، شرب ميه، أيام العسل، لعبة النسيان، ألف ليلة وليلة، ألف 

ليلة وليلة )ذات املال(، ألف ليلة وليلة )ضوء املكان وبدر التامم(، 

افهمني شكرا  املناسبات،  الدنيا، فوازير  أم  فوازير عمو فؤاد مرص 

بالكافيار،  كوم: طعمية  السيت  مسلسالت  ومن  متحركة(،  )رسوم 

وعيلتها  شوقية  شوقية،  ساب  تامر  ملا  )ج1،2،3،4(،  وشوقية  تامر 

املفرتية، شطحات نسائية، جوز ماما )ج2،1،3(، عائلة أبو حديد. 

وذلك باإلضافة إىل مشاركتها بعدد كبري من التمثيليات والسهرات 

القلب  ويخطئ  تعيس،  يوم  سعيد  يوم  بينها:  ومن  التليفزيونية 

أحيانا، وجه الحب اآلخر، هيام، مهر العروسة، نص عمر، لن أتزوج 

العمر  أبدا، كاتبة تبحث عن قصة، قطار  أغفر  زمييل، كاميليا، لن 

الرسيع، ظل رجل، رد إعتبار، تجربة يف الحب، الشكل واملضمون، 

إذا  وراثة،  اعالم  الرشنقة،  من  الخروج  السؤال،  املدمرة،  العاطفة 

كان والبد، نوسة، لألزواج فقط، مباذا تشرتي النقود، بصامت عىل 

الطريق، قطار الذكريات، جرمية يف قرص العدالة، اللص والخروف، 

العني إليل صابت، عش العصفور، ابن ليل.

اإلذاعية: إسهاماتها   - رابعا 
املرصية  اإلذاعة  إثراء  يف  الجداوي  رجاء  املتميزة  الفنانة  ساهمت 

الشديد  لألسف  ولكننا  املتميزة،  الدرامية  األعامل  من  كبري  بعدد 

اإلذاعية،  لألعامل  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد 

واملتنوعة  الكثرية  اإلذاعية  مشاركاتها  جميع  يصعب حرص  وبالتايل 

والتي ومن بينها عىل سبيل املثال وليس الحرص: مزيكا وبولوتيكا، 

الغريب،  الضيف  العروسة،  أم  والصياد،  تفيدة  الهوى،  مالك 

معه،  أيام  الشيطان،  أحزان  الرهيب،  االعرتاف  السارق،  الجذور، 

يا  أنا  يا  الهوى،  بر  عىل  عوام  بالصلصة،  حب  والحامول،  الرباري 

خيال،  مش  عصابة،  زعيم  بابا  الرشف،  مرتبة  مع  منحوس  أنت، 

حكاوي  سعيدة،  مش  سعيدة  أنا،  هو  البخيل  السياحة،  شوربة 

دكتور نفساوي. 

التكريم:  ومظاهر  الجوائز   -
األزياء  عروض  مجال  يف  بها  فازت  التي  واأللقاب  الجوائز  بخالف 

 ،1958 عام  املرصى”  القطن  جامل  “ملكة  )كجائزة  واألناقة 

وحصولها عىل لقب “سمراء القاهرة”، وجائزة “ملكة حوض البحر 

التكريم  املتوسط”( فازت بعدة جوائز كام حصدت بعض مظاهر 

عن مشوارها الفني ومن أهمها:

بناء عىل تصويت  فيلم “من 30 سنة”  أفضل ممثلة عن  - جائزة 

عام  السنوى  جيست”  “دير  مجلة  جوائز  استفتاء  ىف  الجمهور، 

2016

العرىب للموضة )الذى أقيم بقرص  - تكرميها من املهرجان اإلسباىن 

مارس  ىف  مدريد(   اإلسبانية  بالعاصمة  التاريخى  نونيس  فران 

ىف  املرصى  الفن  رموز  من  ورمز  أزياء  عارضة  باعتبارها   ،2019

الوطن العرىب .

)برعاية  أوردز”  “نيش  مجلة  جوائز  مهرجان  بحفل  التكريم   -

باللغة  إصداراتها  تطبع  والتي  الشهرية  الربيطانية  “نيش”  مجلة 

اإلنجليزية(، بدورته الثانية يف أبريل 2019.

أكتوبر  ىف  الفني  الرياض  مبوسم  الرتفيه  صناع  حفل  يف  التكريم   -

السعودية  العربية  باململكة  للرتفيه  العامة  الهيئة  قبل  من   2019

الفن ىف  الفنية )مع مجموعة كبرية من نجوم  عن مجمل مسريتها 

شاروخان، محمد  فاندام،  شان،  منهم: جاىك  العرىب  والوطن  العامل 

عبده، عمرو دياب، هاىن شاكر، ويرسا(.

الرابعة  دورتها  ىف  املرأة،  ألفالم  الدوىل  أسوان  مبهرجان  التكريم   -

عام 2020. 

زمالئها  واحرتام جميع  وكذلك حب  الجمهور  وتقدير  ويبقى حب 

الفنية،  مسريتها  خالل  عليه  حصلت  الذي  األكرب  التقدير  هو  لها 

الخري  وحب  الخلق  ودماثة  األخالق  سمو  عنها  عرف  وقد  خاصة 

إثارة أي مشاكل حول  العون للجميع، والحرص عىل عدم  وتقديم 

األجور أو كيفية كتابة وترتيب األسامء، فقد كانت تؤمن  - رحمها 

ومدى  الفني  التزامه  من  وتتحدد  تنبع  الفنان  قيمة  بأن   - الله 

تجسيدها  يجيد  التي  األدوار  اختيار  عىل  وحرصه  لعمله،  اتقانه 


