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للتقدم موعد  آخر  اغسطس   13

»16« الثقافية  ساويرس  جائزة 

ليلة« و  ليلة  ألف  من  »ليلة  من  الثاني  الجزء 
قريبا      سمري  أحمد  للمؤلف     

»السعادة« 
آفاق تياترو  على 

أعلن منظمو جائزة ساويرس الثقافية 

عن  عرشة  السادسة  نسختها  يف 

بفروعها  للجائزة  التقدم  باب  فتح 

من  عرش  الثالث  حتى  املختلفة 

الكرتونيا  والتقديم  الحايل،  اغسطس 

للجوائز  املتقدمون  ويتنافس  فقط، 

عىل: 

ومجموعة  روايئ  عمل  أفضل  جائزة 

األدباء، و قيمة  قصصية – فرع كبار 

جنيه  ألف  وخمسون  مائة  الجائزة 

روايئ  عمل  أفضل  وجائزة  مرصي،  

شباب  فرع   – قصصية  ومجموعة 

أول  مركز  الجائزة  قيمة  و  األدباء 

 70 الثاين  املركز  و  جنيه  ألف   100

جائزة  منح  مرة  وألول  جنيه،  ألف 

باملركز  الفائزة  للرواية  »الرتجمة« 

األول .

كام يتنافس كتاب املرسح عىل جائزة 

 150 وقيمتها  مرسحي  نص  أفضل 

الف  و80  األول  للمركز  جنيه  الف 

أفضل  جائزة  أما  الثاين،  للمركز  جنيه 

للسينام  مبارشة  مكتوب  سيناريو 

 150 الجائزة  فقيمة  الكتاب  كبار   –

أفضل  وجائزة  مرصي،  جنيه  ألف 

أو  للسينام  مبارشة  مكتوب  سيناريو 

مأخوذ عن عمل أديب مرصي منشور- 

 80 الجائزة  فقيمة  الكتاب،  شباب 

ألف جنيه مرصي .

يسمح  التي  األوىل  املرة  هي  وتعد 

فيها للتقدم للجائزة الكرتونيا فقط 

أحمد زيدان

الشاب  املرسحي  واملؤلف  الكاتب  أعلن 

الثاين  للجزء  كتابته  بدء  “أحمد سمري” عن 

ليلة  ألف  من  “ليلة  املرسحي  نصه  من 

وليلة”.

تنبهت  لقد  ملرسحنا:  سمري  أحمد  وقال 

املرسحي  للنص  ثاٍن  جزء  كتابة  أهمية  إىل 

الناقدة  الزميلة  قبل  من  رؤية  طرح  بعد 

جزء  النص  يشمل  أن  الحتامل  ناجي  نهى 

املرسحي  النص  أن  “سمري”:  وأوضح  ثاين، 

عام  يف  كتبته  وليلة”  ليلة  ألف  من  “ليلة 

ليلة  النص ألكرث من خمسني  وُقدم   ،2015

عرض مرسحية للعديد من الفرق املرسحية 

ومختلفة  متنوعة  ومؤسسات  لتيارات 

يف  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  يف  منها 

األقاليم  وفرق  املرسح  نوادي  مرشوعات 

عىل  واملستقلة  الخاصة  الفرق  وبعروض   ،

وعروض  ورومانس  الهوسابري  مسارح 

لتقدميه  باإلضافة  الجامعات  مسابقات 

خارج مرص أيًضا.

له  مرسحي  ومؤلف  كاتب  سمري  أحمد 

“من  منها  املرسحية  املؤلفات  من  العديد 

ثائر  قزاز،  فاترينة  ليلة زفاف،  اإلله،  يحكم 

املشهد  مخرج،  مطلوب  العزلة،  عىل رسير 

األخري، مرصع مشهد يف نهاية ما، املصفقون 

ألف  من  ليلة   ، مجاين  حلم  إىل  تذكرة   ،

تجربة  بينها  كثريًا من  األخري  ُأنتج  و  ليلة”، 

إخراجية للنص باململكة العربية السعودية، 

وقدمت له عروض باملرسح املدريس وفرق 

ورشح  والجامعات،  املرسح  ونوادي  الهواة 

لعدد من الجوائز منها جائزة الهيئة العربيه 

 2018 لعام  للكبار  املوجه  للنص  للمرسح 

شهريار”  “حكايات  املرسحي  النص  عن  م 

لعام  املرسحي  للنص  شو”  “كايرو  ولجائزة 

الهيئة  ولجائزة  زفاف”،  “ليلة  عن   2019

للطفل  املوجه  للنص  للمرسح  العربية 

و  ما”،  نهاية  2019 عن “مرصع مشهد يف 

حصل “أحمد سمري” عىل عدد من الجوائز 

مبهرجان  مرسحي  نص  أفضل  جائزة  منها 

، ومهرجان زفتى  الحر  للمرسح  ميت غمر 

رسير  عىل  “ثائر  نص  عن  الحر  للمرسح 

مبهرجان  نص  أفضل  جائزة  ونال  العزلة”، 

عىل  “ثائر  أيضاً  النص  نفس  عن  أسيوط 

العزلة” وجائزة أفضل نص مركز ثان  رسير 

 ،2019 لعام  الدويل  الشيخ  رشم  مبهرجان 

للمرسحي  الساحر  مبهرجان  نص  وأفضل 

من  “ليلة  املرسحي  النص  عن  الكوميدي 

سمري”  “أحمد  وحصل  وليلة”،  ليلة  ألف 

مركز  مرسحي  نص  أفضل  جائزة  عىل  أيًضا 

للمرسح  العربية  الهيئة  مبسابقة  ثاٍن 

تلفظها  “مآذن  نص  عن  للكبار  للتأليف 

لعام  باألردن  األخرية  للدورة  األندلس” 

. 2020

همت مصطفى

يقدم املخرج محمد طعيمه لتقديم مرسحية " السعادة" 

عىل مرسح تياترو آفاق تأليف وإخراج محمد طعيمه .

عرض   " السعادة   "  :" طعيمه  محمد   " املخرج  قال 

سعيدة  أرسة  حول  أحداثه  تدور   ، تراجيدى  كوميدى 

مكونة من أربعة أشخاص ، كانت االم ) حنان ( ىف هذه 

من  كثرياً  تغار  سيدة   ) نجوى   ( صديقة  لديها  األرسة 

ولدت  عليهم  نجوى  حقد  ومع   ، صديقتها  أرسة  سعادة 

قصة حب بني أبناء األرستني ، لكنه حب من طرف واحد 

للفتاة  عريس  تقدم  فعندما   ، والقتل  بالفشل  عليه  حكم 

قرر  خطبتها  ومتت   ) نجوى  ابن   ( هشام  يعشقها  التى 

هشام أن ينتقم بقتل هذا الخطيب ، لكن حدثت الكارثة 

الحدث  وهو   ، خطيبها  من  بداًل  الفتاة  يقتل  أنه  وهى   ،

انتقاما  نفسه  قتل  يقرر  جعله  الذي  لهشام  الصدمة 

لحبيبته .

محمد  متثيل  من   " "السعادة   : طعيمه  محمد  يضيف 

محمد  ـ  خالد  أحمد  عمروـ  عىل  ـ  طارق  أحمد  ـ  فضل 

طارق  محمد  ـ  محمد  فارس  ـ  بيدو  الرحمن  عبد  ـ  وائل 

ـ سلطان ـ يارس حلمى ـ مصطفى ريشا ـ محمود حمدان 

ـ حنني  ـ محمد غريب  وائل  ـ معتصم  ـ محمد مصطفى 

العايدى ـ نجوى خليفة ـ ياسمني هشام .

شيامء سعيد
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الحرة الفرق  يستقبل  للفنون  دوار 
المسرحيني من  جديد  جيل  مع  ويتعاون   

دوار الفنون مركز ثقاىف يستقبل فرق املرسح الحر ويتعاون مع جيل جدي من املرسحيني ىف املنيا )بيشوى 
عادل ، مينا ميمى ، هادى هارو( وسوف ينتج بعض االعامل بجهود ذاتية وتكلفة أقل ىف الديكورتحديدا 

وسوف يعرضون عىل مرسح الجيزويت حسب العوامل االحرتازية وعدد قليل من الجمهور .

أسامة  والمخرج  قرقاص  أبو 
جديد نص  اختيار  وجلسات  طه  

قرقاص  ابو  فرقة  مع  طه  اسامه  املخرج  يستعد   

املرسح  لدارة  فنى  مرشوع  لتقديم  املرسحية 

ملوسم الجديد واكرث من نص تم قراءتهم  )صعلوك 

ىف  املالك  هبط  كبشوت،  دون  امللوك،  وادى  ىف 

اخرى  اقرتاحات  وبعض  الفرقة  أفراد  وهناك  بابل( 

عبد  ومحفوظ  ونوس  الله  لسعد  عربية  ونصوص 

الرحمن..

ابداع بمسابقة  للبيع«  بـ»كابوس  يشارك  حسن  محمد  المخرج 
)كابوس  بعرض  حسن  محمد  املخرج  يشارك   

الشباب  مديرية  منافسات  ضمن  للبيع( 
والرياضة باملنيا .

وأشعار  العال  أبو  حسن  تأليف  من  املرسحية   
ارشف عرتيس والحان عز الدين الحسينى بطولة 
ليىل قطب ، سيد حسنى ، محمد سمري الكردى 
الجالد ضمن  ، ديكور رشيف  ، حسام مصطفى 
املراكز  مستوى  عىل  باملحافظة  املديرية  نشاط 

ومسابقة )ابداع( املرحلة الثانية . 

عودة  تشهد  المنيا  مسرح  نوادي 
الطريق على  جدد  وكتاب  الكبار 

املنيا   مرسح  لنوادى  صغرية  وتجارب  مشاريع  عدة 

محمد   ، سمري  ايهاب   ، اشيخ  ابو  )رائد  بها   يشارك 

مرة من  تكتب ألول  واسامء  تأليف جامعى  عجيزى( 

حسام   ، بخيت  الرحمن  عبد  ومنهم  الشباب  جيل 

الجميع  ان  بالذكر  الجدير   . السيد  محمد   ، مصطفى 

يتحمس للمشاركة هذا املوسم بعد فرتة انقطاع اثارت 

شغف املخرجني والفنانني ىف املنيا .

المسحور  من  ينتهي  عرتيس 
وهسترييا  وشهدي 

اكرث من نص مرسحى انتهى املؤلف أرشف عرتيس من كتابتهام خالل فرتة العزل املنزىل )املسحور، شهدى، 
للمخرجني  لتكون خطة  الرقابة  ثم  والفحص  القراءة  ولجنة  املرسح  ادارة  اىل  بهم  يتقدم  هسترييا( وسوف 

وتجارب الفرق الفنية ونوادى املرسح ايضا .

يقدمها أرشف عرتيس المنيا  � في  المسرح 

فضلك« من  أنفي  »اترك 
األحد من  للهناجر  تعود 

يعود العرض املرسحي “ اترك انفي من فضلك “ عىل مرسح د. 

هدى وصفي مبركز الهناجر للفنون بأرض األوبرا املرصية، ملديره 

املخرج محمد دسوقي وذلك من األحد 9 اغسطس الجاري .

 يقدم العرض املرسحي االستعرايض الكوميدي )أترك أنفي من 

مبركز  وصفي  هدى  د.  قاعة  عيل  إمام  اسالم  للمخرج  فضلك( 

ماعدا  يوم  كل  مساء  السابعة  الساعة  متام  يف  للفنون’  الهناجر 

اإلثنني ، و الدخول بأسبقية الحضور مع تطبيق كافة االجراءات 

االحرتازية بنسبة الجمهور ٢٥٪ مع التأكيد عىل ارتداء الكاممة 

واملرور من خالل بوابة التعقيم’ سعر التذكرة ٣٠ جنيه’ شباك 

التذاكر مفتوح من الرابعة عرصا، و يسمح بدخول الجمهور من 

الساعة ٦ ونصف’ 

أحمد زيدان
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المنديل«  في  »اليوبيل  تصوير  من  االنتهاء 
الثقافة  وزارة  مبادرة  ضمن 

التي    ) اعرف  –فكر-  )اضحك  الثقافة  وزارة  مبادرة  ضمن 

بتنفيذ و  الوزارة يف مارس املايض والتي تقوم خاللها  أطلقتها 

تصوير مجموعة من العروض املرسحية  وتقدميها ) أون الين( 

املرسح  بني  مشرتك   بإنتاج  اليوتيوب   عىل  قناتها  خالل  من 

املواجهة  مرسح  وفرقة  فهي  إيهاب  الفنان  بقيادة  القومي 

بقيادة الفنان سامح بسيوين،  قدمت األسبوع املايض مرسحيه 

“ اليوبيل يف املنديل” عيل خشبه املرسح القومي  عيل أن يتم 

عرضها الشهر الجاري عىل قناة وزارة الثقافة . 

رزق،  أمل  عاشور،  مفيد  إسامعيل،  يوسف  بطولة:  املرسحية 

إعداد  صالح،  هاله  منفذ  مخرج  بسيوين،  سامح  ونس،  لبني 

وإخراج محمد عمر عن قصة للكاتب الرويس تشيخوف.   

ويف كلمته عن العرض قال الفنان عالقة قوقه إن اختيار النص 

أحد  يعد  تشيخوف  أن  مؤكداً  موفقا،  اختيارا  كان  “اليوبيل” 

العامل عيل مدار تاريخ املرسح، مشريا إىل أن  أهم املؤلفني يف 

تشيخوف كتب أعامال كبرية كام كتب أعامل الفودفيل ومنها 

التي أعدها املخرج محمد عمر  و أوضح فوقه أن  )اليوبيل( 

الظل،  وخفة  الفكاهة  قائم عيل  الفودفيل هو مرسح  مرسح 

وأن املرسحية  تعالج  فكرة صغريه ومع ذلك متتلئ باألعامق،  

وهو أكرث ما مييز أعامل الكاتب. أضاف قوقة:  أحداث العرض 

تدور داخل بنك  أساس عمله هو األرقام واالنجازات والبناء 

ألنه  مختلفا  أصبح  األمر  “اليوبيل”  بنك  يف  ولكن  والتعمري، 

البنك ال ينتج شيئا إال الكالم فقط، وهو بدوره ال ينجز شيئا 

وقد استخدم العرض  جملة ) بلد املكلمة ال تنجز شيئاً(. 

العمل  عىل  والقامئني  الفنانني  بكل  قوقه  أشاد  النهاية  ويف 

متمنيا لهم تقديم املزيد من األعامل عيل منصة وزارة الثقافة.

باملشاركة  سعيد  إنه  إسامعيل  يوسف  الفنان  قال  فيام    

البنك  مدير  بدور  قام  وأنه  املنديل”   يف  “اليوبيل  عرض  يف 

“الفاسد” الذي ال ميلك إال الكالم فقط   عيل عكس شخصية 

معارضا لفكرة األون الين بأن املرسح البد أن يقدم يف اإلطار 

العامل   له  تعرض  ملا  استثنايئ  أمر  أن هذا  وأكد  له،   الطبيعي 

بسبب تفيش فريوس كورونا.

الفنان مفيد عاشور قام بدور ) كادح ( املوظف املجتهد الذي 

يف  مديرة  أسلوب  ويرفض  عمله  إلنجاز  طاقته  بكل  يعمل 

أمل  الفنانة  قامت  بينام  واملظاهر فقط،    الكالم  البنك وهو 

يف  تخوض  التي  الكالم  كثرية  البنك  مدير  زوجة  بدور  رزق 

واملظاهر  الكالم  تهتم بيشء سوى  وال  اآلخرين  تفاصيل  أدق 

العجوز  السيدة  لبني ونس فقامت بدور  الفنانة  اما  الكاذبة، 

 ( ب  وقامت  اليوبيل  بجائزة  البنك  اهتامم  استغلت  التي 

عيل  قصتها  وهميه  حكاية  طريق  عن  البنك  عيل  النصب( 

املدير وزوجته واستطاعت بها  أن تحصل عىل مبلغ من املال.

محمود عبد العزيز

)كادح(   الجاد  املوظف  بدور  قام  الذي  عاشور  مفيد  الفنان 

الشخصية  املصلحة  عيل  العامة  املصلحة  ويفضل  يعمل  الذي 

قال  املبادرة  وعن  الفاسد.  مديرة  ترصفات  ينتقد  ودامئا 

له  تعرض  التي  املرسحي  الجمود  حاجز  إنها كرست  إسامعيل 

املرسح بسبب فريوس كورونا املستجد ووقف النشاط، مؤكدا 

يوسف  أشاد  و  املبادرة   عيل  القامئني  من  موفق  قرار  أنه 

عرضني  تصوير  إن  قائال   القومي  املرسح  برجال  إسامعيل 

تقنيات  إيل  ويحتاج  جدا  وشاق  متعب  أمر  واحد  يوم  يف 

وإمكانيات عاليه وعامله عيل قدر عال من  املسؤولية، وهو 

ماتحقق بالفعل يف املرسح القومي سواء عيل مستوى العنرص 

برجالة  يزخر  القومي  أن  مؤكدا  التقني.  الجزء  أو  البرشي 

الذين ال يكلون وال ميلون يف سبيل تقديم صورة مرشفة لهم  

األفعال موضحاً  ردود  بعض  إيل  إسامعيل  أشار  و  وملرسحهم  

كان   اآلخر  البعض  وان  باملبادرة  إعجابه  أبدى  البعض  أن 
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استمرت  وقد   ، املرزوك  وأوضح   ، للرسالة   ومرشًفا  عضًوا 

املناقشة ملدة 5 ساعة ونصف بشكل علمي ومهني رصني، 

البحث وأخرجته بحلة جديدة، فشكري  ومالحظات قومت 

وتقديري للسيد رئيس وأعضاء لجنة املناقشة عىل جهدهم 

التوفيق  وكل   ، صحًيا  بها  منر  التي  الظروف  رغم  العلمي 

جهدها  تتوج  وهي   ، العلمية  رحلتها  يف  العزيزة   للباحثة 

باالمتياز . 

االجتماعي السياق 
الرفيعي  . رغد حميد مجيد حسون  د  الباحثة   قالت  فيام 

والطأمنينة،  والراحة  النفيس  باألمان  الفرد  ما يشعر  غالًبا   :

قد  أنه  حني  يف  املاضية،  وحياته  أحداثه  عىل  التعرف  يف 

الحكم  ويتم   ، املستقبل  بشأن  القلق  أو  بالخوف  يشعر 

وحادث  النفسية،  نظرته  بسبب  خاطئ  بحكم  عليه 

يوًما  سيواجه  أنه  ظن  ثم  لآلخرين،  بل  له  يحدث  مل  مؤمل 

املستجد    « كورونا   « جائحة فريوس  تفيش  استمرار  يف ظل 

دول  معظم  ومعايشة   ،  2020 لعام   « ــ19  »كوفيد 

كل  عىل  آثاره  ترك  الذي  الحدث  هذا  لتطورات  العامل 

يف  والفنية  الثقافية  النشاطات  ومنها   بالحياة   املجاالت 

؛  األيدي  مكتويف  أبًدا  املرسح  يقف  ال    ، االتجاهات   كل 

فيستكمل املرسحيون يف كل العامل   رحلتهم  معه   بحب  

يف  بالعمل  طريقهم   خطوات  يف  ويستمرون   ، له   كبري 

مسارته املتعددة  معلنني  قوة ، وأهمية الفنون يف مقدمتها  

هذا الساحر » أبو الفنون » ، وكانت من بني هذه الخطوات  

يزيد  الذي  العلمي  البحث  مباردة وخطوة قوية  يف مجال 

املرسح تطوًرا  وتنمية متثلت يف  مناقشة   أطروحة  لرسالة 

أون   « بابل    بجامعة   الجميلة  الفنون  كلية  يف  الدكتوراة 

الين  » يف  دولة الصمود » العراق »  . 

يف البحث العلمي للمرسح 

في  إلكرتونًيا   تناقش  دكتوراة   »رسالة  
ونصف« ساعات  خمس 

خمس ساعات

قال  الفنان ، واألكادميي املرسحي  العراقي  د .عامر صباح 

يف ظل   « العراق    « بها  مير  التي  الظروف  وفق   : املرزوك 

واستمراريتها  الحياة  تواصل  أجل  ومن   « كورونا  جائحة 

التعليم  وزارة  قررت  قد  كانت  العلمية  للحركة  ودعاًم 

الدرايس من  العام  بالعراق استمرار  العلمي  العايل والبحث 

من  التعليم  وجعل   ، إلكرتونية  إىل   الدراسة  تحويل  خالل 

الدرايس  العام  مستلزمات  إكامل  أجل  من  البيوت  خالل 

 ، هباًء  الطلبة  جهد  يذهب  ال  وحتى   ،  2020/  2019

إلكرتوين  بشكل  الدراسة  متطلبات  استكامل  تم  وبالفعل 

يف  العلمية  النشاطات  جميع  عىل  انعكس  بدوره  ،وهذا 

إىل  تحولت  فقد  العلمية،  املناقشات  ضمنها  ومن  الوزارة 

 ،)    Zoom( الزووم    « برنامج  عىل  إلكرتونية  مناقشات 

للدكتوراة   رسالة  أول  مناقشة  ومتت    : املرزوك  وتابع  

يوليو   5 يف  للمرسح  العلمي  البحث  مجال  يف  بالعراق 

وجاءت    ، بابل  بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  يف   السابق 

العراقي(  املرسحي  النص  يف  ومتثالتها  النوستالجيا   ( بعنوان 

للباحثة رغد حميد مجيد حسون الرفيعي ، تخصص الرتبية 

املرسحية  ، وتكونت لجنة املناقشة من  : األستاذ  الدكتور  

األستاذ  وعضوية   ، رئيًسا  الزبيدي  حسون  عيل  حميد 

الدكتورة  املساعد  واألستاذ  إبراهيم،  محمد  عباس  الدكتور 

ايفان عيل بريم ، واألستاذ املساعد الدكتور أمري هشام عبد 

  ، الله قدح  الدكتور حميد عبد  املساعد  ، واألستاذ  العباس 

املرزوك  صباح  عامر  الدكتور  املساعد  األستاذ  ومشاركتي  

 النوستالجيا وتمثالتها في النص المسرحي العراقي
الين« »أون  تناقش  للمسرح  دكتوراة  رسالة  أول 

للمسرح »أون الين« العلمي  البحث  »العراق« يقود مناقشة 
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يتم  إذ  الحارض،  الوقت  يف  يعيش  ال  أنه  الغريب  ومن  ما، 

يشعر وبرسعة،  أن  منه، دون  السعادة  لحظات من  سحب 

املايض،  يف  حدثت  التي  البطيئة  التغيريات  تكون  رمبا 

األشخاص  عىل  سّهلت  قد  االجتامعي،  السياق  يف  خاصة 

املتغرية  الرسيعة  باملقاييس  مقارنة  املشكالت،  مع  التعامل 

رغد  وتابعت   ، السن  كبار  بني  السيام  الحقبة،  هذه  يف 

وشك  عىل  حياته  أن  الشخص  يشعر  عندما   : الرفيعي  

بالدفء  يتسم  الذي  فالعقل  األسوأ،  إىل  وتغريت  االنتهاء 

ملنحه  املايض،  عن  طيبة  ذكريات  يستدعي  والعواطف، 

له  الحننَي  ،لكّن  معها  للتعامل  الحاجة  بأمس  هو  دفعة 

،اخرتعه  )النوستالجيا(  مصطلح  عليه  ُأطلق  نفيس،  أساٌس 

)1867:1928م   “ هوفر   يوهانس  السويرسي”  الطبيب 

بعد مالحظة مجموعة من  السابع عرش،  القرن  أواخر  ( يف 

كانوا  والذين  أجوًرا،  يتقاضون  الذين  السويرسيني  العامل 

الهضم  مثل عرس  شائعة  أعراض  من  يعانون  املغرتبني،  من 

واألرق، وعدم انتظام رضبات القلب، واتضح فيام بعد، أن 

، أصبح  الوطن  إىل  الحنني والشوق  الرئيسة كانت  األسباب 

الكشف عن » النوستالجيا » عملية استقاللية ، وظاهرة يف 

بدراسة  البحث  هذا  ُيعنى  لذلك  املعارص؛  العريب  مجتمعنا 

العراقي(، وتضمن  النص املرسحي  )النوستالجيا ومتثالتها يف 

البحث  مشكلة  للبحث(  املنهجي  )اإلطار  األول  الفصل 

متثالتها  وما  النوستالجيا؟  ما  اآليت:  االستفهام  عىل  املرتكزة 

البحث  أهمية  تجلت  العراقي؟، يف حني  املرسحي  النص  يف 

ونقاده،  املرسحي  الفن  داريس  يفيد  معرفيًّا  منجزًا  بوصفه 

أال وهو  للبحث،  أساس  اشتقاق هدف  تم  ذلك،  فضاًل عن 

العراقي،  املرسحي  النص  يف  ومتثالتها  النوستالجيا  تعرّف 

العراقية  املرسحية  النصوص  عىل  البحث  حدود  واقترصت 

الفصل  واختتم  م(،  م    2017  :2011( من  للمدة  املنشورة 

بتحديد مصطلحي: النوستالجيا والتمثالت. 

النظري اإلطار 
الثاين  الفصل  تناول  حني  يف   : الرفيعي  رغد   وأوضحت 

منها  األول  املبحث  عني  مباحث:  ثالثة  النظري(  )اإلطار 

ثالثة  وفق  عىل  مفاهيميًّا  النوستالجيا  مفهوم  بدراسة 

املبحث  عني  فيام  اجتامعيًّا(،  نفسًيا،  )فلسفيًّا،  محاور: 

وفق  عىل  ثقافيًّا  النوستالجيا  مفهوم  بدراسة  منها  الثاين 

النقد،  النوستالجيا يف  األدب،  )النوستالجيا يف  ثالثة محاور: 

فتناول  الثالث  املبحث  أما  املوسيقى(،  يف  النوستالجيا 

الفصل  واختتم  املرسحي،  النص  يف  النوستالجيا  متثالت 

اإلطار  عنها  أسفر  التي  واملؤرشات  السابقة  بالدراسات 

 “ الدكتوراة  ”ببحث  خصص    : الرفيعي  ،وأضافت  النظري 

الباحثة  حددت  حيث  البحث،  إلجراءات  الثالث  الفصل 

عراقٍي  مرسحٍي  نٍص   )30( من  املتكون  البحث  مجتمع 

منشوٍر، وتمَّ تحليُل خمٍس منها، هي:

1. مطر صيف، تأليف عيل عبد النبي الزيدي، 2011م.

2. عامل سفيل، تأليف صالح حسن، 2012م.

3. عزف عىل حراك الجمر، تأليف قاسم مطرود، 2013م.

4. الجنة تفتح أبوابها متأخرة، تأليف فالح شاكر، 2015م.

5. نساء الحرب، تأليف جواد االسدي، 2017م.

والتعبريي الرمزي  الطابع 
الفصل  احتوى  بينام    : الرفيعي  رغد   الباحثة  وتابعت    

ومتت  البحث   يف  إليها    توصلت  التي  النتائج  عىل  الرابع 

مناقشتها،  منها:

الكبت  ناتجة عن  انفعاالت نفسية  النوستالجيا  أنتجت   .1 

الطابع  ذات  املرسحي،  النص  يف  االجتامعي  أو  األرسي 

الرمزي والتعبريي، كام يف مرسحيات )عامل سفيل(، و)الجنة 

تفتح أبوابها متأخرة(، و)نساء الحرب(.

بشكل  املجتمع،  متطلبات  تلبية  عىل  الشخصية  إرغام   .2

الوطن،  داخل  الغربة  نوستالجيا  إىل  يؤدي  وجربي،  قرسي 

و)مطر  متأخرة(،  أبوابها  تفتح  )الجنة  مرسحيتي  يف  كام 

صيف(.

واملايض،  الحارض  يف  فاعليتها،  املكان  نوستالجيا  أظهرت   .3

مرسحيتي  يف  كام  حارًضا،  واملايض  ماضيًّا،  الحارض  فيكون 

: فضاًل  الرفيعي  واختتمت   ، الحرب(  و)نساء  )عامل سفيل(، 

االستنتاجات  من  مجموعة  بتقديم  قمت   فقد   ، ذلك  عن 

الفصل  هذا  واختتم   ، باملناقشة  البحث  عن  متخضت  التي 

أوصيت  التي  التوصيات  من  مبجموعة  واألخري   الرابع 

بها  األخذ  أمتنى  نظري   وجهة  من  أنها   عىل  كباحثة   بها 

 ، املصادر  وذكرت     ، املقرتحات  ذكرت   ثم   ، مستقباًل 

 ، البحث  مبجتمع   ملحق  بالبحث   قدمت   و   واملراجع،  

وملخص للبحث باللغة اإلنجليزية.

همت مصطفى
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اعرف« فكر..  »اضحك..  مبادرة  ضمن  العالي«  »المقام  لعرض  تقديمه  في 

االخرتاع أم  والحاجة  التجربة  لتقييم  المتابعني  أدعو  السيد:  عصام 

اعرف« فكر..  »اضحك..  مبادرة  ضمن  سعيدة«  »ليلة  عرض  تقديمها  في 

جديدة  أفكار  طرح  في  دائما  يفكر  جالل  خالد  العزيز:  عبد  سمرية 

عنوان  تحت  الثقافة،  وزارة  أطلقتها  التي  املبادرة  ضمن 

فهمي،  إيهاب  الفنان  إرشاف  تحت  اعرف«  فكر..  »اضحك.. 

مدير فرقة املرسح القومي، والفنان سامح بسيوىن، مدير فرقة 

العايل”  “املقام  املرسحي  العرض  تقديم   تم  املواجهة  مرسح 

أعده وأخرجه إسالم إمام، عن قصة “البيت الريفي” للكاتب 

العزيز، حمدي  عبد  بطولة عمرو  تشيخوف،   أنطون  الرويس 

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

عىل  الثقافة  وزارة  قناة  عىل  بثه  تم  الذي  العرض  وحول 

أم  هي  الحاجه  إن  السيد،  عصام  املخرج  قال  اليويتيوب 

االخرتاع، ومبا أننا يف ظرف مل مير العامل مبثله من قبل، فقد كان 

أمثر  ما  وهو  نعيشها،  التي  الجائحة  ملواجهة  اخرتاع  من  البد 

عن تقديم مثل هذه املرسحيات وبثها “اونالين”  .

أصبح  “اونالين”  املرسحيات  بث  إن  السيد:  عصام  وأضاف 

نصوصا  تقدم  املبادرة  تلك  أن  لدرجة  العامل  كل  يف  الحل  هو 

يف  زمالؤنا  أيضا  وهناك  تشيكوف،  انطون  الرويس  للكاتب 

تشيكوف،  عن  مرسحيات  يقدمون  الرويس  القومي  املرسح 

ومن غرائب القدر أن تشيكوف الذي يقدم حاليا كان طبيب 

لكنه مات مبرض السل.

التي يقدم فيها مرسحا بدون  املرة األوىل  وتابع: هذه ليست 

مرسحيات  يصور  أحد   ال  العامل  دول  معظم  ففي  جمهور، 

العامل  يف  خاصة  املرسحيات   تصوير  يتم  إمنا  املرسح،  عىل 

عنوان  تحت  الثقافة  وزارة  أطلقتها  التي  املبادرة  ضمن 

مدير  فهمي،  إيهاب  الفنان  بإرشاف  اعرف«،  فكر..  »اضحك.. 

فرقة  مدير  بسيوىن،  سامح  والفنان  القومي،  املرسح  فرقة 

وزارة  قناة  عرب  للمرسح  الفني  البيت  قدم  املواجهة.  مرسح 

سعيدة”  “ليلتكم  املرسحي  العرض  اليوتيوب   عىل  الثقافة 

الكورس”،  “مغنية  قصة  عن  جالل،  خالد  وأخرجه  أعده 

أنطون تشيخوف،  بطولة  محمد عيل رزق،  الرويس  للكاتب 

مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، مالبس 

هالة الزهدى، ديكور عمرو عبد الله.

العزيز:  عبد  سمرية  الفنانة  قالت  والعرض  املبادرة  وحول 

يقدم  جداً  عظيم  مرشوع  اعرف”  فكر..  “اضحك..  مبادرة 

الدايم، كذلك فإن  إيناس عبد  الدكتورة  الثقافة  برعاية وزيرة 

بث نشاط وزارة الثقافة عىل قناتها باليوتيوب كان مهام جدا 

أيضا  مرص  يف  جمهور،  بدون  استوديوهات  داخل  الغريب 

الثامنينات،  منذ  حدث  جمهور  بدون  املرسح  تقديم  اخرتاع 

هناك  كان  وقد  الفيديو،  جهاز  من خالل  التصوير  يتم  وكان 

طلب كثري جدا أيام صدور الفيديو عىل مواد مختلفة تغطي 

ساعات اإلرسال، التي كان يتم ملئها بعديد من املرسحيات، 

اليونان،  يف  املرسحيات  تلك  ليصوروا   يسافرون   وكانوا 

وبولندا وقد تم تصويرها يف مرص ايضا.

وأشار املخرج الكبري إىل أننا اليوم  أصبحنا مضطرين لتصوير 

املرسحيات بدون جمهور، متسائال: هل سيكون هذا يف صالح 

الله  أجاب:  ال؟  أم  طويال  سيستمر  وهل  ضده،  أم  املرسح 

أعلم. و متنى أن يشارك املشاهدين يف تقييم هذه التجربة.

ابني  إخراج  التجربة من  قال:  العايل”،  “املقام  أما عن عرض 

املخرجني  من  واحد  وهو  إمام،  إسالم  وتلميذي  وصديقي 

تقديم عروضهم، وسط جيل  كفاءة يف  أثبتوا  الذين  الشباب 

أيضا  وهو  مميزة،  مختلفة  أشياء  ويقدم  مؤخرا  ظهر  جديد 

مؤلف ومعد جيد حصل عىل العديد من الجوائز يف التأليف 

أما   أضاف:  نجاحه.   أري  بأن  سعيد  فأنا  لذلك  واإلخراج، 

القصة  أن  حيث  القصرية،  القصة  أبو  يعد  فهو  “تشيكوف” 

أن  متمنيا  بعده،  القصرية  القصة  غري  تشيكوف  قبل  القصرية 

تنال التجربة إعجاب الجمهور.

ياسمني عباس 

ليستمتع الجمهور بالفن يف الظروف التي متر بها البالد.

تشيكوف  قصة  عن  العرض  أن  إىل  القديرة  الفنانة  وأشارت 

املبدع  جالل  خالد  الفنان  واختارها   الكورس”  “مغنية 

“ليلتكم  باسم  جميل  مرسحي   شكل  يف  ليخرجها  املرسحي 

حتى  جيدة  مرسحية  خطوات  ضمن  خطوة  وهي  سعيدة”، 

أنها  بالفن املرسحي، مؤكدة  ال يحرم جمهورنا من االستمتاع 

طرح  يف  دامئا  يفكر  جالل  خالد  املخرج  وأن  رائعة   فكرة 

يحرضوا  أن  الفنانني   كل  من  ومتنت  للمرسح  جديدة  أفكار 

أنفسهم ليقدموا مرسحيات جيدة للجمهور.

ياسمني عباس 
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األول  بابل  ملتقى  إقامة  فكرة  بدأت  كيف   -
الشارع؟ لمسرح 

بداية لقد جاءت فكرة تأسيس ملتقى ملرسح الشارع ملناقشة 

اللجنة  فإن  لذا  والتطبيقي،  املفاهيمي  املستوى  عىل  واقعه 

بأعاملها  رشعت  قد  األوىل  دورته  يف  للملتقى  التحضريية 

الباحثني  من  كبري  عدد  مخاطبة  عرب  الحايل  العام  بداية  منذ 

كان  العامل حيث  عموم  من  الشارع  وفناين مرسح  والدارسني 

وندوات  عروضا  تتضمن  التي  فعالياته  تقام  أن  املؤمل  من 

وورشا تدريبية وتوقيع كتب عن مرسح الشارع وندوة فكرية 

مبشاركة  الشارع  يف  املرسح  أم  شارع  مرسح  بعنوان  رئيسية 

أبريل  العراق يف شهر  املتخصصني من داخل وخارج  عدد من 

ظروف  بسبب  لكن  العراقية،  بابل  جامعة  ربوع  يف  املايض 

حركة  وتعطيل  العام  باإلغالق  تسببت  التي  كورونا  جائحة 

بإلغاء  قمنا  أشكالها  بكافة  التجمعات  منع  عن  فضال  السفر 

تحضريات  جرت  الحالي  العام  بداية  منذ 
الذي  األول  الشارع  لمسرح  بابل  ملتقى 
مناقشة  بهدف  بابل  جامعة  أقامته 
المستويني  على  الشارع  مسرح  واقع 
ظروف  ورغم  والتطبيقي،  المفاهيمي 
برئاسة  الملتقى  إدارة  فإن  كورونا  جائحة 
على  أصرت  المرزوك  صباح  عامر  د. 
حىت  الين”  “أون  وسائطي  بشكل  إقامته 
األولى  الدورة  تدشني  فرصة  تضيع  ال 
الملتقى،  والدة  تمثل  اليت  وهي  له 
وإقبال  كبريا  صدى  الملتقى  حقق  وقد 
العرب  المسرحيني  من  كبرية  مجموعة 
وشملت  الشارع،  مسرح  في  المتخصصني 
المحاور  من  مجموعة  الملتقى  فعاليات 
مسرح  عن  إصدارات  إلى  باإلضافة  الفكرية 
حاورنا  الفعالية  هذه  حول  الشارع.. 
وهو  عليوي،  بشار  د.  المهرجان  منسق 
من  تخرج  عراقي  مسرحي  ومخرج  ناقد 
بابل  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  مسرح 
مسرح  في  دولي  وخبري   2001 عام 
عشر  أثين  من  أكرث  للمسرح  أخرج  الشارع، 
العديد  في  شارك  كما  مسرحيا  عمال 
وممثال  ناقدا  الدولية   المهرجانات  من 
التحكيم  لجان  في  وعضوا  وباحثا  ومخرجا 
العديد  على  وحصل  والنقد.  والمشاهدة 
المسرحية  المهرجانات  في  الجوائز  من 
المسرح  نادي  ورئيس  مؤسس  وهو 
منها  كتب  عدة  له  وصدر  بابل،  في 
الكردي”،  المسرح  في  استداللية  “قراءة 
“مسرح  الكردي”،  المسرح  “أنطولوجيا 
والوظيفة  المفهوم  حفريات  الشارع 
التغيري  بعد  العراقي  “المسرح  والنتاج”، 
“المسرح   ،”2003/9/4 بعد  ما  مسرح 

واإلرهاب”.� 
حوار : رنا رأفت

الشارع  لمسرح  األول  بابل  ملتقى  خلفية  على    
عليكم  المسرحيون  أيها  عليوي:  بشار   

المفتوحة والفضاءات  الشارع  بمسرح 

الشارع« كفعالية  نحتفي ونكرم »مسرح  أن  قررنا 
إنسانية ومعرفية مؤثرة
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قبل  التجربة  وأد  عدم  أجل  ومن  ولكن  حينها  إقامته  فكرة 

“أون  وليس  “وسائطيا”  يافطة  تحت  تنظيمه  قررنا  والدتها 

الين” وبدون عروض للتفريق بني كال التوصيفني ألننا بطبيعة 

الحال جميعا نستثمر الوسائط مبختلف أنواعها للتواصل فيام 

بيننا. 

في  الملتقى  هذا  إقامة  أهداف  هي  ما   -
التوقيت؟ هذا 

 مع وجود جائحة كورونا بشكل واقع ُمعاش حاليا ومع ُجملة 

حوَل  املرسحيني  عموم  قبل  من  شهدناها  التي  التساؤالت 

ظروف  بسبب  وتعطيلها  املرسحية  وامُلامرسة  املرسح  غياب 

مرسح  لوجود  االلتفات  أهمية  لتتضح  امُللتقى  جاَء  الجائحة, 

جميع  قيام  خالل  من  العربية,  املرسحية  الحياة  يف  الشارع 

الشارع  )مرسح  الَجديل  السؤال  مُبناقشة  امُللتقى  فعاليات 

ترشح  مُبخرجات  الوصول  منه  الهدف  الشارع(  يف  املرسح  أم 

عن ندوات امللتقى مُيكن اإلفادة منها ُمستقبال يف رسم معامل 

امُللتقى  أهداف  أهم  من  ولعل  مفاهيميا,  الشارع  مرسح 

الوسائط  بشتى  نتحاور  كمرسحيني  وجودنا  عىل  التأكيد 

الحوار  فاخرتنا  بيننا,  فيام  للتالقي  الُسبل  تقطع  رغم  امُلتاحة, 

ظروف  من  للتخفيف  الشارع  مرسح  حوَل  املعريف  والجدل 

الجائحة وقسوتها.

الفكرية  المحاور  أهم  على  نتعرف  أن  نود   -
الملتقى؟ في 

فكري  محور  عىل  ويشتمل  مرسحية,  عروضا  يضم  مل  امُللتقى 

تقدم  الشارع؟(  املرسح يف  أم  الشارع  بعنوان )مرسح  رئييس 

انطلقت  زووم،  وسيط  خالل  من  فكرية  ندوات  ثالث  عرَب 

جميعها يف متام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة وبغداد خالل 

يف  شارك  وقد  بامُلشاركة،  يرغب  ملن  ُمتاحا  وكان  امُللتقى  أيام 

أنساق   _ الشارع  )مرسح  عنوان  حملت  التي  األوىل  الندوة 

د.عامر  املرسحي  الباحث  من  ُكل  إدارتها  وتوىل  مفاهيمية( 

صباح املرزوك من العراق, والناقد املرسحي د. أحمد بلخريي 

والكاتب  والفنان  السالمي،  إياد  د.  والباحث  املغرب  من 

حسام  والباحث  والفنان  العراق،  من  هدايب  سعد  املرسحي 

فاتن  د.  والباحثة  عزيز  سوار  حمه  والناقد  مرص،  من  مسعد 

األربعاء  امُللتقى  أيام  ثاين  يف  أما  العراق،  من  ناجي  حسني 

اتجاهات   _ الشارع  )مرسح  الثانية  الندوة  فكانت   22/7

خمران  الجبار  عبد  املرسحي  الفنان  أدارها   وقد  وأشكال( 

الشارع  ناغ لفنون ومرسح  الهيئة املديرة ملهرجان أوال  عضو 

وامُلرتجم  والفنان  الباحث  من  ُكل  فيها  ُوشارك  املغرب,  من 

والفنان  فرنسا,  العراق  سيف  محمد  د.  املعروف  املرسحي 

الجمعية  الثقيل مدير عام  نايف خلف  والباحث املرسحي د. 

واملخرج  السعودية  من  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 

الدويل  القاهرة  ملتقى  ورئيس  مؤسس  قابيل  عمرو  املرسحي 

د.  املرسحي  والفنان  والباحث  مرص,  من  الجامعي  للمرسح 

أحمد محمد عبد األمري من العراق, والناقد والكاتب املرسحي 

مرص,  من  “مرسحنا”  جريدة  تحرير  مدير  الحسيني  إبراهيم 

غنام  د.  املرسحي  والباحث  النحيلة  عبود  حسن  د.  والباحث 

من  الدين  صالح  محافظة  أدباء  اتحاد  رئيس  خرض  محمد 

د.  والباحث  ُعامن  سلطنة  من  القصايب  عزة  والناقدة  العراق 

د.  املرسحية  واملخرجة  والباحثة  العراق  من  مصطفى  دلشاد 

أقيمت  امُللتقى  من  الثالث  اليوم  ويف  الجزائر.  من  فرح  سناء 

الفنان  بإدارة  الشارع(  مرسح  من  )تجارب  الثالثة  الندوة 

من  املرسحية  الطائف  فرقة  رئيس  الزهراين  سامي  املرسحي 

الغرباوي  مازن  املرسحي  املخرج  فيها  وشارك  السعودية, 

الشبايب  للمرسح  الدويل  الشيخ  مهرجان رشم  ورئيس  مؤسس 

من مرص, والفنان املرسحي محمد النبهاين رئيس فرقة مرسح 

ملرسح  الدويل  الدن  مهرجان  ورئيس  والفنون  للثقافة  الدن 

املرسحي  والفنان  ُعامن,  سلطنة  من  والشارع  والطفل  الكبار 

الشارع  ومرسح  لفنون  حضبة  ملتقى  رئيس  أيوب  طالل 

والفنان  العراق,  من  املهناوي  منتهى  د.  والناقدة  تونس  من 

الشارع  ملرسح  الدويل  مراكش  مهرجان  مدير  مطية  أيوب 

خنجر  كريم  ود.  من مرص,  داليا هامم  والباحثة  املغرب,  من 

من  الشارع  ملرسح  الدويل  بغداد  مهرجان  ورئيس  مؤسس 

العراق, والباحثة بدور املوىس من سوريا, والفنان نزار الكشو 

من تونس والباحثة والفنانة بكره تونيس مديرة ملتقى تبسة 

ملرسح الشارع من الجزائر, ود. إميان الكبييس من العراق. 

اإلفادة  مُيكن  مُبخرجات  الوصول  الندوات  هذِه  واستهدفت 

منها ُمستقبال يف رسم معامل مرسح الشارع مفاهيميا.

- ما مدى أهمية إقامة ملتقيات خاصة لهذا 
وماهى  الشارع”  “مسرح  المسرح  من  النوع 

مشكالته؟  أهم 
والساحات  الشوارع  يف  تقدم  التى  املرسحية  العروض  إن    -

باالعتامد  معريف  خطاب  إيصال  إىل  تهدف  العامة  واألماكن 

املرسحية  اللعبة  ىف  إرشاكه  خالل  معها  الجمهور  تفاعل  عىل 

لهذا  العشوايئ  التواجد  مكان  يف  تقدم  العروض  هذه  ألن 

الجمهور، وبالتاىل تحظى بوجود جمهور متفاعل معها، حيث 

كانوا،  حيثام  بالناس  يلتقي  بحيث  وجد  الشارع  مرسح  إن 

الساحات  يف  يقدم  مرسحي  عرض  “كل  هو  الشارع  فمرسح 

عشوائيا  املتواجدين  الناس  من  متخذا  العامة،  واألماكن 

بهدف  اليومي  الواقع  من  موضوعاته  ومستلهام  له،  جمهورا 

العرض،  مع  التفاعلية  املشاركة  طريق  عن  أفكاره  إيصال 

تواجدوا  حيثام  الناس  إىل  باملرسح  نذهب  أن  يعني  وهذا 

يف  يقف  األصعدة،  كافة  عىل  أهمية  عىل  ينطوي  فهو  لذا 

النبيل  املرسحية  املامرسة  هدف  يحقق  أنه  منها  املقدمة 

عروض  تحققه  ما  وهو  اإلنسان  حول  واملتمحور  نشأتها  منذ 

الناس  من  ووجدانيا  مكانيا  قريب  يكون  الذي  املرسح  هذا 

من  هو  الجمهور  أن  هو  املتجسد  السائد  العرف  أن  حني  يف 

مسبقا،  معلومة  وأوقات  أبنية  يف  املرسحية  العروض  إىل  يأيت 

لقد أربكت عروض مرسح الشارع مبا تحدثه من تأثري مبارش 

لدى الناس يف الشوراع والساحات والحدائق العامة واملقاهي 

فربغم  مساراته،  حول  النقدية  والتنظريات  الكتابات  مجمل 

التي  العلمية  واألبحاث  والكتب  الدراسات  من  عدد  صدور 

النظرية  األطروحات  من  آخر  عدد  مثة  الشارع  ملرسح  تنظر 

منحى  ذات  علمية  بنتائج  تخرج  أن  تستطع  مل  حوله  البحتة 

عميل تعكس ماهية مرسح الشارع.

ما  ظل  في  الشارع  مسرح  وجود  هل   -
أمرا  بات  كورونا  فريوس  جائحة  من  نواجهه 

ضروريا؟
حملت  نقدية  مقالة  صيغة  يف  بيانا  أطلقت  أن  يل  سبق  لقد 

والفضاءات  الشارع  مبرسح  عليكم  املرسحيون  “أيها  عنوان 

املفتوحة” إذ قمت بإعادة ذات األسئلة التي طرحها ويطرحها 

زمن  يف  املرسح  شكل  سيكون  كيف  املرسحيني،  جميع 

يوجهه  مرسحي  كل  انفك  ما  الذي  التساؤل  ذلك  الكورونا، 

إعادة  حول  حاليا  والتفكري  االهتامم  انصب  بل  ال  لنفسه 

املامرسات املرسحية مبختلف أشكالها، عىل مجمل  الحياة إىل 

النقاشات وحوارات املرسحيني يف ظل الظروف الحالية املتمثلة 

وفرض  كامل  شبه  بشكل  الحياة  وتعطل  كورونا،  بجائحة 

تلك  وتجسدت  الحياتية،  النشاطات  مرافق  كافة  اإلغالق عىل 

لتقديم  مالئم  مخرج  إيجاد  محاولة  يف  والحوارات  النقاشات 

سيكون  فهل  املرسحية  املهرجانات  وإقامة  املرسحية  العروض 

مامرستها  عىل  دأبنا  التي  املعروفة  والصيغ  اآلليات  بذات 

بوصلة  تغيري  يف  بالغ  أثر  الجائحة  هذه  لتداعيات  سيكون  أم 

وهل  مغلقة،  أماكن  يف  عروضهم  تقديم  لناحية  املرسحيني 

الفرجة  لذة  بذات  سواء  حد  عىل  واملتلقي  املؤدي  سيشعر 

نتحاور  التأكيد على وجودنا كمسرحيني  الُملتقى  من أهداف 
التالقي ُسبل  انقطاع  الُمتاحة رغم  الوسائط  بشىت 

لم يضم عروضا مسرحية واشتمل على محور  الُملتقى 
الشارع؟( المسرح في  أم  الشارع  بعنوان )مسرح  فكري 
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تم  التي  الصحية  اإلجراءات  من  مجموعة  ظل  يف  املرسحية 

فرضها ومن الواجب اتباعها. 

الملتقى؟ إصدارات  أهم  عن  وماذا   -
جملة  مختلفة  فعالياته  تكون  أن  عىل  ملتقى  كإدارة  حرصنا 

املرسحية  واملهرجانات  الفعاليات  من  مثيالتها  عن  وتفصيال 

اإلعالمي  الزخم  فمع  الفرتة  هذه  خالل  شهدناها  التي 

والتغطية واملتابعة الواسعة من قبل جميع املرسحيني يف العامل 

التغطية  عرب  امللتقى  بفعاليات  قبلهم  من  واالهتامم  العريب 

الشارع  بابل ملرسح  ملتقى  بها  التي حظي  املتميزة  اإلعالمية 

حرصنا مع الحوارات والنقاشات حول مرسح الشارع عىل أن 

األول هو “مرسح  كتابان  امللتقى،  يكون هناك إصدارات عن 

عامر  د.  ومشاركة  تحرير  الشارع”  يف  املرسح  أم  الشارع 

التي  والدراسات  األبحاث  جملة  الكتاب  هذا  وضم  املرزوك 

متت بطريقة االستكتاب من قبل عدد من الباحثني والباحثات 

دراسة   _ الشارع  “مرسح  الثاين  والكتاب  ودوليا،  عراقيا 

ونصوص” للدكتور بشار عليوي وضم عددا من نصوص مرسح 

الشارع التي كتبت خصيصا له.                      

من  األولى  الدورة  في  المكرمني  عن  ماذا   -
األول؟ بابل  ملتقى 

ال يوجد مكرمون يف هذه الدورة، لكننا قررنا أن نحتفي ونكرم 

حياة  يف  مؤثرة  ومعرفية  إنسانية  كفعالية  الشارع”  “مرسح 

الناس من خالل تسليط الضوء عىل أهميته عرب وجود ملتقى 

باسمه. 

إدارة  واجهتها  اليت  الصعوبات  أبرز  ما   -
إقامته؟ عند  الملتقى 

معنا،  املشاركني  جميع  ومشاركة  جهود  وبفضل  لله  الحمد 

وحتى  واجهتنا  التي  الصعوبات  عىل  التغلب  استطعنا 

بابل  جامعة  باسم  يقام  املتلقى  أن  ورغم  امللتقى  إصدارات 

ولكنه أقيم بتكاليف شخصية وجهود ذاتية. 

بعد  المسرح  شكل  سيتغري  هل  رأيك  في   -
كورونا؟ جائحة 

عرصنا  يف  مهام  جزءا  تعد  التي  الوسائطية  عرص  نعيش  ألننا 

ثقافة  من  انطالقا  ذاتها  بحد  قامئة  ثقافة  غدت  حينام  الحايل 

العرص الحالية التي أصبحت برصية عامة ال غنى عنها بوصفها 

املرسح  وألن  العرص  تبديات  أبرز  من  الوسائطية”  “أي 

واالجتامعية  الثقافية  عرصه  لظروف  طبيعي  انعكاس  هو 

عموم  يف  املرسحيني  جميع  لجأ  فقد  والسياسية،  واالقتصادية 

توظيف  إىل  العريب  العامل  بلدان  يف  املرسحيون  ومنهم  العامل 

نشاطاتهم  تقديم  بغية  الكورونا”  “زمن  يف  الوسائطية 

استثامر  عرب  املحنة  هذه  تجاوز  وبغية  املتعددة  املرسحية 

التواصل االجتامعي وتطبيقات البث املبارش املتعددة  وسائط 

صفة  أخدت  التي  املرسحية  املهرجانات  من  العديد  لتقديم 

الوسائطية  “أون الين” والورش املرسحية والندوات املرسحية 

الجائحة  تفيش  شهدت  التي  األوىل  األسابيع  يف  وخصوصا 

جميع  وتوقفت  املنازل  يف  البقاء  فيها  تطلب  واسع  بشكل 

أنواع الحركة والسفر برا وبحرا وجوا. 

نود  الشارع..  ومسرح  الشارع  في  المسرح   -
المصطلحني؟ بني  الفارق  على  نتعرف  أن 

الشارع  مرسح  أن  يف  يكمن  وجذري  واضح  فرق  هناك 

الفضاءات  يف  وتقدميه  تجهيزه  يتم  مرسحي  عرض  كل  هو 

وجود  ودون  املغلقة  والصاالت  املسارح  عن  عوضا  املفتوحة 

الشارع،  مرسح  عروض  بها  متتاز  التي  “التفاعلية”  سمة 

الشارع،  التعاريف ملفهوم مرسح  ما تحدده جملة من  وهذا 

كل  بوصفه  الشارع  مرسح  يعرف  السطور  كاتب  إن  إذ 

العامة  واألماكن  والساحات  الشارع  يف  يقدم  مرسحي  عرض 

ومستلهام  له،  جمهورا  عشوائيا  املتواجدين  الناس  من  متخذا 

موضوعاته من الواقع اليومي بهدف إيصال أفكاره عن طريق 

املشاركة التفاعلية مع العرض، لذا فإن مفهوم مرسح الشارع 

عروضه  تقديم  مكان  تربط  التي  الثنائية  للعالقة  خاضع 

بتفاعل الجمهور املجتمع عشوائيا معها. 

- ما رأيك في االتجاه إلى إقامة المهرجانات 
الين”؟ “اون 

مشوها  جاء  الين”  “أون  املرسح  مهرجانات  فكرة  تنفيذ  إن 

“زووم”  كربنامج  الربنامج،  ذات  لديهم  املرسحيني  كل  فليس 

بث  يحتاجها  التي  من  وغريهام  ميتنيج”  تو  “جو  وبرنامح 

تواجد  تتطلب  الين”  “أون  فكرة  ألن  واحد  آٍن  يف  العروض 

يضمن  مبا  واحد  بث  برنامج  وضمن  واحد  وقت  يف  الجميع 

هذه  تجاهلت  فيام  وسائطيا،  الجميع  بني  التفاعل  عنرص 

وليس  املرسحي  للعرض  املبارش  البث  أهمية  املهرجانات 

وسيط  عرب  سابقة  عروض  لبث  إعادة  من  فيها  حصل  كام 

املرسح  مامرسة  أن  االعتبار  يف  أخذنا  ما  إذا  “اليوتيوب”، 

املتلقي  بني  الكيميايئ  والتواصل  املادي  الحضور  إىل  تحتاج 

تلك  به  عرفت  الذي  والتأثر  التأثري  فعال  يحقق  أن  واملؤدي 

ناجحة  تجربة  إىل  اإلشارة  من  مينع  ال  هذا  لكن  املامرسة، 

الشارع  لفناين  وسائطيا  الحجر”  “شارع  مبباردة  تجسدت 

تقدميها  عىل  وأرشفت  إليها  دعت  التي  املغربية  اململكة  يف 

فيدرالية املغرب لفنون الشارع.

الشوارع والساحات واألماكن  اليت تقدم في  العروض  الشارع هو  مسرح 
الجمهور تفاعل  باالعتماد على  إيصال خطاب معرفي  إلى  العامة وتهدف 

بنتائج  تخرج  أن  لم تستطع  النظرية  األطروحات  كثري من 
الشارع علمية عملية تعكس ماهية مسرح 
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اإلنسانية  الحضارة  أن يقود  العربي قادر على  العقل 
األسباب إذا توفرت  كما قادها من قبل 

الدولة  بجائزة  فوزك  خرب  استقبلت  كيف 
هذه  لك  تعين  وماذا  اآلداب؟  في  للتفوق 

الجائزة؟ 
اآلداب   يف  للتفوق  الدولة  بجائزة  فوزي  لخرب  استقبايل  كان 

الطريق  يف  يسري  أنه  اإلنسان  ويشعر  للغاية،  سعيدا  استقباال 

فاإلنسان  عندي،  خاصة  مكانة  للتفوق  الدولة  فلجائزة  الصحيح. 

مهام حصل عىل جوائز يظل تكريم دولته له هو التكريم األهم. 

هي  وما  الجائزة؟  لهذه  ترشيحك  تم  كيف 
شروطها؟ 

يتقدم  أن  اإلنسان  يستطيع  جائزة  هي  للتفوق  الدولة  جائزة 

يف  املعتمدة  الجهات  إحدى  ترشحه  أن  املمكن  ومن  بنفسه  لها 

آتيليه  برتشيح  وقد رشفت  للثقافة،  األعىل  املجلس  لدى  الرتشيح 

محمد  د.  ورئيسه  اآلتيليه  أشكر  املناسبة  وبهذه  يل،  اإلسكندرية 

القامئة  يف  رشحني  من  كل  وأشكر  إدارته  ومجلس  خليل  رفيق 

للثقافة.  األعىل  باملجلس  الجوائز  لجنة  بالتأكيد  وأشكر  القصرية، 

ملدة  منتجا  األديب  يكون  أن  فتستلزم  الجائزة  رشوط  عن  أما 

الواسع من  املدى  له أعامل عىل هذا  األقل، تصدر  15 عاما عىل 

السنوات، وبالطبع كلام كان له رصيد فني وثقايف معرتف به كلام 

ساعده ذلك يف لحصول عىل الجائزة.

من  عليها  حصلتم  اليت  الجوائز  هذه  أبرز  ما   -
قبل؟

رمبا كانت أهم الجوائز بالنسبة يل حتى اآلن، هي الجائزة األوىل 

أوىل  كانت  حيث  الجامهريية،  بالثقافة   1972 عام  الشعر  يف 

الجوائز التي تقدمت لها وحصلت عليها، ثم جائزة )أندلسية( يف 

قاسية.  بظروف  أمر  وأنا  عليها  حصلت  حيث   1998 عام  الشعر 

ومتنح  والعلوم،  الثقافة  يف  أندلسية  مؤسسة  متنحها  جائزة  وهي 

جائزتني سنويا إحداهام يف الشعر والثانية ألفضل مرشوع هنديس 

يف مرص. 

إبراهيم  محمد  أستاذي  قبل  من  الجائزة  هذه  عىل  حصل  وقد 

عام 1994   الشعر  يف  التشجيعية  الدولة  جائزة  أبو سنة. وجاءت 

فكان عاما سعيدا بالنسبة يل حيث حصلت فيه أيضا عىل الجائزة 

الثانية يف التأليف املرسحي عىل مستوى البالد العربية. ويف 2019 

اآلداب في  الدولة  جائزة  على  حصوله  بعد 
صامدا  ظل  المسرح  خضر:  فوزي  د. 
ينتهي ولن  وسيظل  السنني  آلالف 

اآلداب  ليسانس  على  حصل  والتاريخ،  األدب  في  ودراسات  كتابات  وله  مسرحي  ومؤلف  شاعر  خضر   فوزي  د. 
درجة   ثم  »جيد«.  بتقدير   1989 اإلسكندرية  جامعة  وآدابها  الشرقية  واللغات  وآدابها  العربية  اللغة  قسم   –

الفين  اإلبداع  »عناصر  في  الدكتوراه  ثم  »ممتاز«  بتقدير   »1995 الغرناطي  العصر  في  »الموشحات  في  الماجستري 
األولى. الشرف  بمرتبة   »2000 زيدون  ابن  شعر  في 

في  الفيصل  الله  عبد  األمري  جائزة  ثم   1994 عام  التشجيعية  الدولة  جائزة  منها  الجوائز  من  العديد  على  حصل 
الحوار..  هذا  معه  لنا  كان  لذا  اآلداب..  في  للتفوق  الدولة  بجائزة  مؤخرا  فاز  ثم   ،2019 عام  المسرحي  الشعر 

حوار: عامد علواين
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أو يقصد أن يعرف  للقراءة دون  نجيب محفوظ دفعين 

وكل  أي يشء  يف  ساعات  سبع  ملدة  يوميا  القراءة   عىل  فعكفت 

هكذا  فيه،  ما  وأستوعب  أقرأه  يدي  تحت  يقع  كتاب  أي  يشء، 

يف  كنا   1991 عام  ويف  يقصد.  أن  دون  محفوظ  نجيب  علمني 

جلسة وكان نجيب محفوظ ميتدح ثقافتي التي تتبدى يف برنامج 

الذي جعلني قارئا دون  له: أنت  العامل( فقلت  )كتاب عريب علم 

أن تنصحني بالقراءة، وما زلت أشعر حتى اآلن بحاجتي للقراءة. 

ويف منتصف السبعينيات كنت ألتقي أمل دنقل كثريا وأفخر بأنه 

كتب يل بخط يده بني قوسني )املستقبل لك(. 

املدورة وهي قصيدة عبارة عن  القصيدة  أكتب  بدأت حني ذلك 

لنهايتها  بدايتها  التفعيالت من  فيها  تتشابك  دفقة شعورية كبرية 

فكأمنا هي رصخة من شاعر للوجود. وقد كتب عني د. عزالدين 

الشكل  قوية يل لالستمرار يف هذا  كتابته دفعة  إسامعيل فكانت 

فالديوان  الروايئ  الشعر  أكتب  بدأت  الثامنينيات  ويف  الشعري. 

ثم  ذاتية،  سرية  متثل  أو  طويلة  حكاية  متثل  قصائد  عن  عبارة 

يف  منها  كبريا  عددا  فنرشت  جدا،  القصرية  القصيدة  إىل  انتقلت 

وقد  القط،  القادر  د.عبد  تحريرها  رئيس  كان  حني  الشعر  مجلة 

أثنى عىل كتابايت يف هذا الشكل.

هو  القصيدة  لهذه  الشكل  هذا  يف  يصدر  ديوان  أول  كان  وقد 

ديوان  أعقبه  ثم   1993 عام  النار(  شالل  من  )قطرات  ديواين 

ثم  الطريي  للشاعر عزت  ثم ديوان  للشاعر أحمد سويلم،  شظايا 

اللون،  هذا  عىل  املختلفة  املسميات  وأطلقت  الدواوين  توالت 

فقيل القصيدة التلغرافية، والقصيدة )الهايكو( نسبة إىل تسميتها 

املحطات  أبرز  كانت هذه هي  املسميات،  من  وغريها  اليابان  يف 

األدبية يف حيايت. 

العالم  علم  عربي  كتاب  برنامج  عن  ماذا  و   -
لسنوات؟  استمر  الذي  اإلذاعي  الربنامج  هذا 

واألستاذ  العبقري مدحت زيك  املخرج  مع  اجتمعت  البداية حني 

أمني بسيوين، واتفقنا عىل عمل برناج يعيد للعلامء العرب حقهم 

الذي سلبه الغرب، فعىل سبيل املثال يرتبط اسم نيوتن بالجاذبية 

العلم  األرضية، بينام يقول جورج سارتون وهو من أهم مؤرخي 

وليس  الجاذبية  مكتشف  هو  البريوين  الريحان  أبا  إن  العامل،  يف 

نيوتن.

أشهر مؤرخي  زيجرد هونكه، وهي من  األملانية  املؤرخة  وتقول   

وسائل  صناعة  طورت  التي  البخارية  اآللة  مخرتع  إن  العلم، 

بن  محمد  الدين  تقي  وإمنا  )إيستفنسون(  ليس  املواصالت 

معروف  القايض املرصي. 

قادر  العريب  العقل  إن  يقول  الذي  الربنامج  هذا  تقديم  يف  بدأنا 

يعلم  وأن  أجداده،  قادها  كام  اإلنسانية  الحضارة  يقود  أن  عىل 

يف  الحقيقية  الرغبة  األمة  ألبناء  توفر  إذا  كافة،  الفروع  يف  العامل 

التوصل  محاولة  أمناء يف  وكانوا  والتعلم  العمل  وأخلصوا  التقدم، 

إليه  يحتاجون  ما  بتوفري  الدولة  ساعدتهم  وإذا  العلوم،  لحقائق 

من معامل وغريها. وخالل الربنامج  تحدثت عن إنجازات العلامء 

مثل  مجاله،  كل يف  العاملي  العلم  تقدم  أسهموا يف  الذين  العرب 

وذلك  وغريهام،  الطب  يف  سينا  وابن  الكيمياء  يف  حيان  بن  جابر 

من  يذكر  حلقات  يف عرش  مسلسل  فهو  درامي،  شكل  خالل  من 

خالل املواقف الدرامية، بعض املعلومات عن الكتاب بطريقة غري 

ووصل  األسواق  يف  للباعة  وصلت  بسيطة  فصحى  بلغة  مبارشة 

اليمني  عليه  فأثنى  واألدباء،  املفكرين،  لكبار  الربنامج  الهدف من 

ونهاد  محفوظ،  ونجيب  الغزايل،  محمد  الشيخ  مثل  واليسار، 

الربنامج  هذا  من  أذيع  وقد  وغريهم.  عيىس  ويوسف  رشيف، 

األسد يف جوائز  بنصيب  ثالثة آالف حلقة يف عرشين دولة، وفاز 

اإلذاعات العربية. 

قبل  المصرية  المسرحية  الحركة  في  رأيك  ما 
بعدها؟  لما  وتوقعاتك  كورونا  أزمة 

قبل كورونا كنا أمام حركة مرسحية جيدة، تطمح إىل تحقيق يشء 

الشباب  واملخرجني  الفنانني  من  عدد  مع ظهور  جديد، وخصوصا 

الذين ميلكون قدرات طيبة. أما توقعايت عن مستقبل املرسح بعد 

كورونا ويف ظل التقدم التكنولوجي كالسوشيال ميديا، فأقول إن 

عليه  ومر  السنني  آالف  منذ  عاش  الذي  القوي  الفن  هو  املرسح 

وله  وموجودا  وظل صامدا  التكنولوجي  التطور  من  كثرية  حاالت 

تأثريه لن يؤثر فيه يف اعتقادي توجه تكنولوجي جديد. 

ظهر  وحني  عرصه،  انتهى  املرسح  إن  قيل  السينام  ظهرت  فحني 

الفن  هذا  املرسح  وسيظل  املرسح  ظل  ولكن  أيضا،  التليفزيون 

املمثل  بني  بالتفاعل  املرتبط  الجامهري،  مبشاعر  املرتبط  القوي 

وبني الجامهري، فهو فن ال ينتهي، أما االستفادة يف املرسح من أي 

توجه تكنولوجي فهو متاح ملن يقدر عليه. 

المسرحيني  لشباب  توجهها  رسالة  ختاما، 
الشعراء..  وشباب 

مقتنع  فأنا  املرسحيني،  املؤلفني  لشباب  رسالتي  أوجه  أن  أريد 

ومتثيال  إخراجا  املرسح،  يف  التنفيذي  املجال  وكفاءات  مبواهب 

ومهنديس ديكور وإضاءة وغري ذلك، لكني أتوقف ببعض التحفظ 

عند املؤلف، علينا أن نبحث دامئا عن الجديد وال نكون مأسورين 

أما لشباب  العصور.  الذي سبقنا يف أي عرص من  التأليفي  لإلطار 

هو  املرحلة  هذه  يف  مشكلته  الشعر  إن  فأقول  الشعراء  األدباء 

الذين  األدعياء  من  كثري  بني  أصواتهم  تتوه  حقيقيون  يوجد  أنه 

بوصفها  كتبهم  ويصنفون  بصلة،  للشعر  ميت  ال  غثاء  ينرشون 

وسط  تائهة  الجادة  األصوات  بشعر،  ليست  وهي  شعر  دواوين 

األكرثية التي استسهلت الكتابة دون أن ميتلكوا الشعر. 

حصلت عىل جائزة األمري عبد الله الفيصل العاملية يف الشعر، فرع 

من  به  بأس  ال  عدد  عىل  حصلت  ذلك  وخالل  املرسحي،  الشعر 

الجوائز لعل أهمها الجائزة األوىل يف التأليف اإلذاعي عىل مستوى 

عريب  )كتاب  برنامج  تأليف  عن  سنوات  عدة  العربية  اإلذاعات 

علم العامل( رمبا كانت هذه هي أهم الجوائز. 

كتبتها؟ اليت  المسرحية  األعمال  أهم  ما 
الطفل،  وأدب  واملرسح،  الشعر،  بني  متنوعا  كتابا   78 يل  صدر 

هذه  طبعت  وقد  التاريخية،  والكتب  النقدية  والدراسات 

أما  واألردن.  والكويت  وقطر  والسعودية  مرص  يف  األعامل 

عرضت  التي  األسطورة  مرسحية  كتبت  فقد  املرسحية  األعامل 

سعد  إخراج  من   1973 عام  الحرية  ثقافة  قرص  مرسح  عىل 

الدسوقي، وأوبريت صفحة جديدة وقد عرض يف القلعة بالقاهرة، 

واملجمع الثقايف بدمنهور، ومركز اإلبداع باإلسكندرية عام 2002، 

جائزة  عىل  حصلت  التي  سينا(  ابن  الرئيس..  )الشيخ  ومرسحية 

داوود  التذكرة..  )صاحب  ومرسحية  الفيصل،  الله  عبد  األمري 

فكر  أول من  كان  الذي  الهيثم(  بن  )الحسن  األنطايك( ومرسحية 

يف بناء السد العايل.

في  والثقافية  الفنية  المحطات  أبرز  ما 
مشواركم؟ 

زمييل  يد  عىل  األوزان  تعلمت  أن  بعد  الشعر  كتابة  يف  البداية 

أن  حريصا  كنت  إبراهيم،  فهمي  الشاعر  الثانوية  باملدرسة 

أستكمل أدوايت من الناحية اللغوية والعروضية وغري ذلك، إىل أن 

املحطة  وكانت   1972 عام  الشعر  يف  األوىل  الجائزة  عىل  حصلت 

أين  أشعر  وأنا  للقاهرة  اإلسكندرية  من  نزلت  يل.  بالنسبة  األوىل 

أعظم الشعراء، وذهبت للشاعر حسن توفيق، وكان مديرا ملكتب 

له  وقدمت  لألستاذ  وقدمني  الصبور،  عبد  صالح  الرائد  الشاعر 

أشعاري، فقرأ حوايل عرش قصائد، ثم قال قم بنا لإلذاعة فعندي 

األدباء  مع  برنامج  لتسجيل  العجيمي  هدى  األستاذة  مع  موعد 

هدى  األستاذة  لكن  قصائدي  ومعي  لإلذاعة  ذهبنا  الشبان. 

لها  فقال  املطبوعة،  الدواوين  نناقش  نحن  له  قالت  العجيمي 

القادم،  الشاعر  هو  خرض  فوزي  ولكن  ذلك  أعلم  الصبور:  عبد 

األدبية،  لألوساط  بها  قدمني  الروعة،  غاية  يف  حلقة  عني  وقدم 

حينام  الكاتب  مجلة  يف  باستمرار  يل  ينرش  أن  عىل  حريصا  وكان 

تعرفت عىل  ريش حيث  ملقهى  ثم ذهبت  لتحريرها.  رئيسا  كان 

يوم  وجاء  وغريهام،  مطر  عفيفي  ومحمد  رسور  نجيب  الشعراء 

كان  حينها  معهم،  فجلست  محفوظ  نجيب  ومجلس  الجمعة 

محفوظ يتحدث عن األدب والجغرافيا، وكيف يؤثر موقع األديب 

الجغرايف من حيث سكنه ومعيشته يف تواجده األديب، ثم تحدث 

الشعر  عن  الحديث  بدأ  أن  إىل  وغريهام،  والرواية  املرسح  عن 

فتقدمت مبقعدي لألمام وكنت أجلس مجاورا لألستاذ فاروق عبد 

القادر، إذ إن الحديث عن الشعر وأنا أرى نفيس أعظم الشعراء، 

ومذاهب شعرية  واتجاهات  نجيب محفوظ عن شعراء  فتحدث 

وعدت  مبقعدي  فرتاجعت  عيّل،  متر  ومل  قبل  من  بها  أسمع  مل 

تتوفر  وأن  بد  ال  واألديب  الشاعر  بأن  مؤمن  وأنا  لإلسكندرية 

ومل  بضآلتي  أشعر  وأنا  عدت  املجاالت،  كل  يف  عريضة  ثقافة  له 

يقرأ.  أن  بد  بل شاعر جاهل ال  بأين متفوق،  اإلحساس  يعد لدي 

بالجائزة جدا   بالنسبة لي، وسعيد  األهم  الدولة هو  تكريم 
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الفن هذا  إحياء  عاتقهم  على  حملوا  األراجوز  العبو  و  فنانو 

فن  لتقديم  خصيصا  تصنع  عربات   / الشعبية  /الموالد  والمقاهى  )الشوارع  الفرجة  مكان  مستوى  على  عدة  بأشكال  الشارع  فى  يقدم  كان 
المدارس( بجوار  األراجوز 

علم  بالفطرة  يفهم  حلو  )صوته  والغناء  الظل  وخفة  البديهة  وسرعة  اإلرتجال  منها  كثرية  مهارات  له  العب  على  األراجوز  فن  ويعتمد 
عن  يتوارثه  شافهى  تراث  عن  عبارة  )وهي  األراجوز  لنمر  حافظًا  يكون  أن  البد  وأيضا  )الجونىت(  لقفاز  ا  العرائس  تحريك  ومهارة  النغم( 

. متعددة  أشكال  ولها  الممزي  صوته  لتصنع  األراجوز  العب  فم  فى  تـُضع  أداة  وهي  )الزمارة(  أو  باألمانة  معلمه(ويلعب  أو  أبيه 
منها  خاصة  مهارات  لديه  يكون  أن  من  أيضا  للمالغاتى  (والبد  األراجوز  مساعد  )وهو  المالغاتى  أو  المالغى  شخصية  األراجوز  ويصاحب 
اإليقاع  يعزف  وهو  البديهة  سرعة  وأيضا  الغناء  ومهارة  البلدي  والطبلة  الغربى(  االيقاع  اآلت  السنريفى  الرتومبيطة)مثل  على  العزف 

. األراجوز  لنمر  حفظه  من  والبد   . والجمهور  األراجوز  بني  الوصل  حلقة  فهو   ، األراجوز  لغناء  المصاحب 
فى  حظ  لديهم  ليس  وكلهم  أراجوز  العىب  أصبحوا  حىت  المالغىت  دور  يلعبون  بداياتهم  فى  كانوا  األراجوز  العىب  معظم  أن  والحقيقه 

للتكسب األراجوز  فن  مهنة  يمارس  كان  لهذا  )فقري(،  بسيط  المادى  مستواهم  وأيضا  والكتابية(  )القراءة  التعليم 
الحقيقى)الشعىب( االراجوز  العىب  بايادى  مخطوطات  اى  نحصل  لم  ولهذا 

فى  الشعبية  الموالد  لكرثة  وذلك  الماضى  القرن  من  والسبعينات  والستينات  الخمسينات  فى  مزدهرة  المهنة  هذه  كانت  البداية  وفى 
الوقت  مرور  مع  ولكن  والستااليت  الفضائيات  وانتشار  الوقت  ذلك  فى  الميديا  عالم  وجود  لعدم  ،وأيضا  أقصها  إلى  أقصها  من  مصر 

فى  األراجوز  دور  يتقلص  بدأ  الثمانيات  بدايات  فى  الشعبية  الموالد  عليها  تقام  الىت  األراضى  مساحات  وتقلص  السكان  زيادة  وأيضا 
المعيشة غالء  يقاوم  ال  فتات  أصبح  الذي  النقدي  دخله  جدوى  لعدم  الفن  هذا  العىب  عدد  أيضا  ويتناقص  وانتشاره  الشارع 

. لتطويره  السبل  وما  الفن  هذا  تراجع  لماذا  ومنها  مختلفة  أطروحات  عدة  على  لنتعرف  األراجوز  فن  ملف  نفتح 
  رنا رافت

هل 
فن  إندثر 
األراجوز؟
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منر  سبق  فيام  لدينا  يكن  مل  ألنه  الفن  هذا  يتطور  مل 

محفوظة لألراجوز

قال الفنان نارص عبد التواب تراجع هذا الفن ألنه يبدو أنه 

األراجوز  ألن  وذلك  األراجوز  لالعبى  الغرض  يؤدى  يعد  مل 

الشكل  لتغري  نتيجة  وذلك  املوالد  ىف  وجوده  يتقلص  بدأ 

املجتمعى ىف مرص وهو بدوره ما قلل الدخل املادى لالعبى 

األراجوز ،

وعن سبب عدم تطور هذا الفن تابع قائال “ مل يتطور هذا 

بخالف  له  فيام سبق منر محفوظة  لدينا  يكن  مل  الفن ألنه 

خيال الظل الذى تطور إىل صور وأشكال متعدد وصوال ب 

يكن  مل   1990 عام  وحتى  “الكادر”  ولعروسة  دى”  “ثرى 

أبو  د. عصام  النمر  لإلراجوز وقام بجمع  لدينا منر مجمعة 

العامة للكاتب وجمع ىف هذا  الهيئة  العال ىف كتاب طبعته 

الكتاب 6 منر لألراجوز أما ىف عام 2005 قام د. نبيل بهجت 

عن  الرتاىث  اإلراجوز  منر  من  منرة   19 من  يقرب  ما  بجمع 

إلعبى اإلراجوز عم صابر وسيد األسمر وغريهم

وعن توظيف اإلراجوز ىف أكرث من عمل مرسحى أشار قائال 

ومنها  اإلراجوز  لتوظيف  لفنان  تجربة  من  أكرث  “هناك 

بهاء  الفنان  وتجربة  الفتاح  عبد  إنتصار  املخرج  تجربة 

املريغنى د. كامل الدين حسني وأحمد إسامعيل وغريهم

حول  سيكون  اإلراجوز  تطوير  أن  أرى   “ قائال  وإستطرد 

بجانب  وهذا  اإلراجوز  شكل  وليس  اإلراجوز  يقدمه  ما 

خيال  او  الباتو  أو  املاريونت  كانت  سواء  األخرى  العرائس 

تعود  حتى  منه  نعاىن  الذى  البالء  رفع  الله  ونسأل  الظل 

الحياة الفنية واملرسحية آخرى وحتى نقوم بتفعيل مدرسة 

والتى  الدايم  عبد  إيناس  د.  عليها  وافقت  التى  اإلراجوز 

من  أنه  وأعتقد  الطفل  لثقافة  القومى  املركز  ىف  ستقام 

املحافظات  مستوى  عىل  املدرسة  هذة  وجود  الرضورى 

كام أن املركز القومى لثقافة الطفل قام أثناء فرتات الحظر 

اليوتويب  قناة  خالل  من  وذلك  لإلارجوز  منر  بتقديم 

ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  بادر  كام  بها  الخاصة 

منرة  بكتابة  بكتابة  الطفل   لثقافة  القومى  املركز  رئيس 

مشاركة  إىل  باإلضافة   “ يعظ  األراجوز   “ بعنوان  لإلراجوز 

أحمد  ومنهم  لإلارجوز  منر  كتابة  ىف  الفنانني  من  مجموعة 

لكتابات  بداية  تعد  وهى  زيدان  أحمد  والشاعر  جابر 

ولكنى  األن  التجربة  تقيم  نستطيع  ولن  لإلارجوز  جديدة 

أدعوا كل كتاب الدراما

)األرجوز(  بعودة  الراغبني  فى  كبري  تباين  هناك 
للواجهة

عن  حديثه  ىف  هامة  نقطة  قطامش  محمد  الفنان  آثار 

أبواب  عىل  ونحن  الطبيعى  “من  فقال  األراجوز  فن 

عن  والشعوب  األمم  تبحث  أن  الجديد  العاملى  النظام 

بالرجوع  إال  ذلك  يتأىت  ولن  غريها  عن  متميزه  يجعلها  ما 

يتناسب  ما  عن  فيها  والبحث  واإلقليمية  األصلية  للهوية 

املجتمعات  به  مرت  ما  وبعد  هنا  من  عامليآ  للمحاكاة 

للغرب  كان  وفنية  ثقافية  متوجات  من  والعربية  الرشقية 

كبري  جزئ  املرصى  املجتمع  طال  فقد  فيها  األكرب  الدور 

وتنوع  الوسائط  تعدد  أن  كام  وإيجاب  سلبآ  ذلك  من 

للثقافة  التلقى  تأثري عىل حميمية  له  كان  الجاذبة  أدواتها 

والفنون وخصوصآ الشعبية منها والتى كانت تقدم بالطرق 

الحاوى - املولد (  البسيطة للشارع ) األرجوز -  التقليدية 

ومناهضتها  بل  وغريها  الفنون  لهذه  الدولة  رعاية  وعدم 

يخدم  ال  تأثري  لها  أفكار  تقدمه  ملا  األحيان  من  كثري  ىف 

الحفاظ  ىف  عظيم  أثر  الفنون  لهذه  ما  فأغفلت  توجهاتها 

الهوية ألنها وببساطه شديده أصبحت فنون تراثية ترضب 

فارق  تاريخية  لحظات  وىف  املجتمع  عمق  ىف  بجزورها 

ثقافته  به  أثقلت  ملا  نفسه  عن  بالغربة  املجتمع  إستشعر 

نفسه  فوجد  عميق  مجتمعى  إىل رشخ  أدت  إمالئات  من 

اإلنتباه  وزاد  أكون   ال  أو  أكون  بني   الفاصله  املساحة  ىف 

عن  يعرب  موتيف  وجود  لرضورة  الشعبى  والعوز  الرسمى 

موروثها  وأصيل  ويحمل سمتها  املرصية  الشخصية  مكنون 

وتراثها ) األرجوز (

ورضورة  لألرجوز  والداعمه  الداعية  األصوات  وعلت 

بعودة  الراغبني  ىف  كبري  تباين  هناك   ! ولكن  حضوره 

منضبطة  عوده  يريدها  من  فهناك  للواجهة  )األرجوز( 

يريدها  من  وهناك   ) بكرفته  ارجوز   ( مجمدة  وأكادمية 

وأخرين  رسمية  مؤسسة  خالل  من  منمقة  شعبية  عوده 

أرجوزاتهم  لبقايا  الحقيقني  الورثه  بأنهم  يتشدقون 

وهناك  الحقيقية   ) )األرجزة  لروح  مفتقدين  وأغلبهم 

فحملوه  األرجوز  بدمية  ضالتهم  وجدو  املهمشني  بطبقة 

هناك  وبالتاىل  والتجمعات  البيوت  به  ويغزون  بأفكارهم 

تنوعات بأوجه مختلفه كلها تحمل لواء عودة وتفعيل دور 

أراها كلها مصتنعة ولحظية  األراجوز ك رضوره مجتمعية 

ظهور  املؤكد  ومن  الراكد  املاء  لتحريك  محموده  ولكنها 

مختلفة  وأدوات  مختلفة  مبعطيات  رمبا  لألرجوز  حقيقى 

املرصى  الجمعى  العقل  مع  تتناسب  مختلفة  أيضآ  وصوره 

الوجه  أما  أحمر  وجلباب  طرطور  فقط  الدمية  األرجوز 

الحقيقى  األرجوز  املرصية   الوجوه  كل  مالمح  فيحمل 

أصبح متلبسنا جميعآ فكلنا يحمل بداخله )أراجوز(

رابطة له  ليس  األراجوز  فن 
تراجع  أسباب  إىل  الفتاح  سالمة  عبد  محمد  الفنان  أشار 

هذا الفن إىل عدم وجود رابطة أو معني من وزارة الثقافة 

عىل  معدودون  املهنة  هذة  ميتهنون  من  أن  إىل  باإلضافة 

وهناك  وتساندهم  تساعدهم  نقابة  لهم  وليس  األصابع 

تطور  جهات  خالل  من  اإلراجوز  فن  لتوظيف  رضورة 

ودوليا  وعربيا  مرصيا  لألفضل  الفن  هذا  وتربز  لتنمى 

وشدد عبد الفتاح إىل أهمية إستجابة وزارة الثقافة لعمل 

وإعالن  رعايتها  تحت  مرص  ىف  األراجوز  فن  رابطةلألعبى 

أسامء لألعبى األراجوز ىف مرص الفعليني.

“كهنوات” وليس  للناس  الفن 
فن  لرتاجع  نقاط  عدة  إىل  شهبه  أبو  عاطف  الفنان  إرتكز 

األراجوز ومنها أن فن العرائس مل يكن له لسنوات طويلة 

أقسام متخصصة ىف اكادميية الفنون سوى مؤخرا ىف املعهد 

هو  األارجوز  فن  أن  إىل  الطفل،باإلضافة  للفنون  العاىل 

عىل  منغلقني  كانوا  الفن  هذا  ومامرىس  شعبى  تراىث  فن 

الذاتية  مجهودتهم  عىل  كبري  بشكل  ويعتمدون  أنفسهم 

فلن يستطيعوا توصيل هذا الفن وتعلميه إلجيال مختلفة 

فالفن  “كهنوات”  أو  رسا  ليس  والفن  رس  يعتربونه  ألنهم 

للناس يجب العمل عليه وتوصيله لكل األجيال

جعلت األراجوز البطل ىف نص “األراجوز الكسالن”

األراجوز  مع  تجربته  فهيم  السيد  الكاتب  ذكر  بينام 

الكسالن”  “األراجوز  نص  تقديم  ىف  فكرت  عندما  فقال  

محمد سالمةفوزي خرضالسيد فهيم
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ومنها فكرة العروسة وصناعتها وكم عدد من يصنعون هذة 

الرتاىث  الشكل  العروسة  شكل  غايب  إىل  باإلضافة  العروسة 

املتعارف عليه كام  أن األراجوز عروسة “سليطة اللسان “ 

وكانت تقدم بهذا الشكل ىف املوالد وحتى يتم تخطى هذة 

التوعوى  األراجوز  فكرة   ىف  يدخل  األراجوز  بدأ  الجزيئة 

فاألراجوز يتم تروضيه فهل هذا ىف صالح األمر أم ال يحتاح 

منا إىل التأمل واملناقشة .

الصورة  الفن عىل مستوى  تطوير هذا  إىل  “نحتاج  وأضاف 

والكتابة له  فيعاىن هذا الفن من ندرة ىف الكتابة له واألمر 

أفكار  النجد  وبالتاىل  القدمية  والنمر  اإلرتجال  عىل  قائم 

جديدة.

وإستطرد قائال “ هناك نقطة هامة يجب اإلشارة لها وهى 

األراجوز  مساحة  من  أكرب  مساحته  أصبحت  املالغى  أن 

حتى  األراجوز  مع  وجوده  الرضورى  من  ألنه  ذلك  ويرجع 

ومع  نظرى  وجهة  ومن  األراجوز  يقوله  ما  فهم  لنا  يتسنى 

أدواته  يطور  بأن  رضورة  هناك  املالغى  مساحة  إتساع 

وعالقته  تجاربه  وعن  الفرجة  لفنون  ومامرس  كممثل 

باألراجوز

عرض  ىف   97،  96 عام   ىف  باألراجوز  عالقتى  بدأت   “ تابع 

موسم  وعرض  السنباطى  هشام  إخراج  بيربس”  “الظاهر 

واحد ىف مركز الهناجر للفنون والقى العرض إستحسان كبري 

حيث طلب منى د.عبد العزيز حمودة طباعة األشعار مع 

النص ىف حالة طباعته مره آخرى ثم بعد ذلك قمت بكتابة 

مونودراما  بالفصحى عن األراجوز وقد شاركت ىف الجلسة 

حول  أراء  عدة  طرحت  والتى  باألراجوز  الخاصة  النقاشية 

إشكاليات هذا الفن

علينا أن نعود مرة آخرى لتقديم األراجوز كام كان يقدم

مؤسس  عزمى  ناصف  الفنان  ذكر  مختلفة  نظر  وبوجهة 

من  العديد  ىف  توظيفه  تم  األراجوز  أن  الكوشة،  فرقة 

لإلرشاد  نقدمه  فأصبحنا  للغاية  طفوىل  وبشكل  االعامل  

ىف  ونحن  يفعله  مام  أكرث  بحديثه  نهتم  وأصبحنا  والتعليم 

العروض  من  العديد  ونقدم  األراجوز  نقدم  الكوشة  فرقة 

ودامئا هناك عدد كبري من الجامهري يشاهدوننا فقد قدمنا 

ما يقرب

نعود مرة آخرى  أن  وتابع “علينا  يقرب من 300 عرض  ما 

طابع  لها  التى  الشخصية  يقدم  كان  كام  األراجوز  لتقديم 

وتنترص  تنهزم  محدد  أداء  ولها  محدد  صوت  ولها  محدد 

األراجوز  قسمني  إىل  األراجوز  بتقسيم  قمنا  وأضاف 

األرشادى وهو ىشء ساذج للغاية وسقيمة وال ستخدم إال 

لبضع دقائق والقسم الثاىن أنه فن قديم وتراىث وعن تطوير 

فن األراجوز قال “ لكل فن جمهوره وهناك رضورة لتواجد 

العبيني جيدين وتواجد مساحات وأماكن لتقديم هذا الفن 

وتطوير شكل األراجوز

األطفال عن  الفن  تعليم  بداية 
إقرتح دكتور جامل املوجى لإلستفادة من األراجوز أن يقدم 

والعمل  النجوع  وىف  الهواة  وفرق  الثقافة  قصور  جميع  ىف 

كل  يجعل  ما  وهو  وتصميام   وتنفيذا  رسام  تطويره  عىل 

الشباب واألطفال يخرجون طاقتهم األبداعية ىف تقديم هذا 

تعليم  كبداية  الفن  هذا  من  اإلستفادة  املمكن  ومن  الفن 

الفن عند األطفال وهو ىشء هام يدعو للتأمل ، وتابع من 

الطبيعى تراجع هذا الفن فدخول وسائط  جديدة للفنون 

ومنها السينام والتلفزيون وغريها أدى إىل ذلك وخاصة أن 

منذ خمسامئة  إى  عرش  الخامس  القرن  ىف  ظهر  الفن  هذا 

محببة  عروسة  فهى  لإلطفال  نص  تقديم  ىف  فكرت 

ظل  بخفة  يتمتع  البديهة  رسيع  مشاغب  فهو  لإلطفال 

يحب  الطفل  أن  كام  لإلطفال  محببة  التفاصيل  هذة  فكل 

الشغف،وقدمت شخصية املالغى بشكل مختلف فهو يقوم 

بتصحيح أخطاء األراجوز فهو يعد مبثابة الشخصية الكاشفة 

لألراجوز وهى ما كانت تقدم ىف النمر القدمية،وحاولت أن 

أو  منرة  يكون  أن  من  فبدال  األراجوزبشكل جديد   أقدم   

والذى  الحدث  يحرك  الذى  البطل  أصبح  املرسحية  فقرة ىف 

لألراجوز  خاصة  سلسلة  عمل  ىف  وفكرت  ويتفاعل  يعلق 

كتيامت مختلفة لألراجوز

يرجع  األمر  أن  أرى   “ أضاف  الفن  تراجع هذا  وعن سبب 

تطور  ولكنه  العروسة  يعيب  ال  ىشء  فهو  املجتمع  لتطور 

الذى  الوحيد  الفن  هو  املرسح  ولكن  مجتمع  ألى  طبيعى 

ولكننا  مبارشة  فرجة  يعترب  ألنه  وذلك  األستمرار  إستطاع 

عىل  الحافظ  علينا  يجب  للرتاث  إحياء  هناك  يكون  عندما 

وطرحت  ثرية  عروسة  ألنها  وذلك  النسيان  من  األراجوز 

التقليدية  والعرائس  األراجوز  ملتقى  ىف  هامة  نظر  وجهة 

النوادى  ىف  للناس  الفن  هذا  يذهب  أن  رضورى  وهى 

وىف  بينية  فقرات  وتقدم  األماكن  من  وغريها  واملدراس 

العروض والحفالت وذلك حتى تكون هناك فقرة مخصصة 

لألراجوز حتى تتابع األجيال الجديدة هذا الفن

الشاعر والناقد أحمد زيدان إرتكز ىف حديثه عن تراجع فن 

فن  إى  تراجع  أو  إنتهاء  أن  وهى  نقاط  عدة  إىل  األراجوز 

يعود ىف املقام األول إىل أنه مل يستطيع أن يخلق جمهوره 

الشارع  ىف  فعاليات  وإقامة  التواجد  أن  كام  به  يحتفظ  أو 

إىل  مشريا  مشكالت  عدة  له  أصبح  الثامنيات  فرتة  عقب 

املهن  عىل  الحافظ  إىل  الفنانني  من  مجموعة  محاوالت 

العاجل  “الصون  ىف  األراجوز  مهنة  دخلت  لذلك  املنقرضة 

للرتاث” كام أن هناك فرق لإلراجوز تتبع األجهزة الرسمية 

وهو ما ميثل أيضا طريقة للحفاظ عىل هذا الفن بأن تكون 

له مساحة من الدعم

ثم إنتقل زيدان للحديث عن عدة مشكالت تخص األراجوز 

الشارع األراجوز هو واحد من أهم وأقدم فنون 

محمد عبد الحافظ ناصف

احمد زيدانسيد السوييسعاطف ابو شهبة
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ملناحى  وتوجيه  الفن  هذا  من  اإلستفادة  علينا  ولكن  عاما 

مختلفة

فاصل  14 يحوى  األراجوز  موروث 
الفنان سيد السويىس أشار إىل عدة أسباب أدت إىل تراجع 

الثامنينات من  الفن ىف أوائل  إندثر هذا  الفن فقال “  هذا 

 1985 عام  شكوكو  محمود  الفنان  توىف  فقد  املاىض  القرن 

ليس  األراجوز  فناىن  من  العظمى  الغالبية  أن  إىل  باإلضافة 

لديهم جهة تهتم بهم كام أنه من املالحظ أن جميع العبى 

األقتصادية  الظروف  من  يعاونون  إستثناء  بال  األراجوز 

التمثيلية  املهن  نقابة  واملعيشية فال يوجد إهتامم من قبل 

بهذة الفئة باإلضافة إىل قلة أعداد العبى األراجوز

الفن  هذا  تتعلم  أجيال  هناك  يكون  حتى   “ قائال  وتابع 

بشكل صحيح  يجب العلم بأن هذا الفن يحوى 14 فاصل 

وليس به إى زيادة

كام أن األراجوز ال يقدم الضحك والفكاهة إال عن طريق 

املوروث الخاص به

هناك  أن  إىل  السويىس  أشار  رسيعة  تاريخية  وبنظرة 

شخصية  وهام  األراجوز  تصحاب  كانتا  هامتان  شخصيتان 

“زنوبة” و”عثامن”  فزنوبة شخصية حقيقة وكانت سليطة 

كانت   1944 عام  قدمت  عثامن  شخصية  أما  اللسان 

أحمد  موىس  الواحد  عبد  ويدعى  سوداىن  رجل  شخصية 

عام  األراجوز  لصوت  املسببه  األمانة  صنع  الذى  راشد 

1899

أغنية  وله  السودان  من  رجل  ألنه  عثامن  شخصية  وقدم 

شهرية من املوروث وقام بتأليفها الدكتور نبيل بهجت قام 

بعمل كتاب عن األراجوز ولكن أصول وتاريخ الفرق مع د. 

سيد عىل إسامعيل

وإستطرد قائال “ لدى أقدم أمانة ىف التاريخ وحتى نحافظ 

عىل هذا  الفن يجب  أن نهتم بالعبى  األراجوز وبالفنانني 

من  تطور  جديدة  أجيال  تخرج  حتى  الفن  بهذا  املهتمني 

هذا الفن العريق .

األراجوز فن  يرتاجع  لم 
عبد  محمد  الكاتب  قال  ذكر  ملا  مخالفة  نظر  وبوجهة 

األراجوز  أن  للطفل   القومى  املركز  رئيس  ناصف  الحافظ 

ينترش  أن  دون  حالت  ما  ظروف  هناك  ولكن  يرتاجع  مل 

العروسة  إنتاج  ظروف  ومنها  كبري  بشكل  الفن  هذا 

بإخراج  تقوم  التى  األداة  وهى   “ “اإلمانة  إنتاج  وظروف 

التى يحبه األطفال وهو يعد  األراجوز  الرفيع من  الصوت 

العبى  من  أحد  بها  يبوح  ال  التى  العميقة  األرسار  أحد 

األراجوز  العب  بها  يبوح  أن  السهل  من  وليس  األراجوز 

منغلق عىل مجموعة  تصورى  األراجوز ىف  فن  ولذلك ظل 

القومى  املركز  ىف  قمنا  وقد  األراجوز  العبى  من  معينة 

للتعرف  للثقافة  االعىل  املجلس  ىف  نقاشية  حلقة  بعقد 

واملهتمني  األساتذة  من  له  املحبني  وتجارب  شهادات  عىل 

االول  امللتقى  أقمنا  كام  املختلفة  شهادتهم  عىل  للتعرف 

من  العديد  به  شارك  الذى  التقليدية  والعرائس  لألراجوز 

مهم  قد حدث ىشء   28 يوم  ىف  أنه  األراجوز حيث  فناىن 

إذ أعلنت منظمة اليونكسو األعرتاف بفن األراجوز املرصى 

بوصفه تراثا عامليا ويجب وضعه عىل قامئة الرتاث والصون 

العاجل للحافظ عليه من اإلندثار وهو حدث مهم ال شك  

وقد قمنا أثناء فرتات الحظر بتقديم منر مختلفة لألراجوز 

عىل قناة اليوتيوب الخاصة باملركز القومى لثقافة الطفل

نارص عبد التواب محمد قطامش
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املجملة  الكتابة  هذه  بها  أستهل  أن  ميكن  نقاط   ثالث 

، حياة  لنا  الذى مثل   ، الدكتور حسن عطية  واملختزلة عن 

وكتابة ، حضورا دامئا وفاعال، وشكل قيمة متجددة وباقية، 

افتقاد   تبدت فيام استشعرناه جميعا بعد غيابه األخري من 

يتنامى مع الوقت ، وأىس شفيف يرتامى ضاغطا وعميقا. 

املعرفية  والحقول  املجاالت  بتعدد  متصلة  األوىل  النقطة 

التى تحرك فيها وتفاعل معها، باحثا وناقدا ومتحاورا.

عىل  وعابرة  خاطفة  كانت  ولو  حتى  مجملة،  نظرة  إن 

أن  ميكن  متصلة،  عقود  مدار  عىل  امتدت  التى  تجربته 

تكشف لنا تنوع املجاالت واالنشغاالت ، ابتداء من السينام 

ظل  وإن  والرواية،  الشعر  إىل  عبورا  الشعبية  والفنون 

املرسح  بالطبع هو فنه األثري الذى توحد به ومتاهى بحيث 

حسن  استكشاف  نستطيع  لآلخر،  مرآة  منهام  كل  أصبح 

عطية من خالل املرسح ، وبالكيفية ذاتها، ميكن االستدالل 

لعبة  النقدية،  واستقصاءاته  كتاباته  عرب  املرسح  عىل 

انعكاس دامئة  بني الناقد والخشبة، أينام يوجد هو، تتكون 

منصة  عىل  برصية  وتتابعات  ومواقف  وحوارات  مشاهد 

عرض، وحيثام يكون املرسح، يرتاءى هو مشاهدا ومتداخال 

ومستكمال التجربة ىف الوعى النقدى العام.

لقاء،  القصيدة   : موٍح  باسترشاف  يوما  هيدجر”   “ قال   

نستدعى  حينام  بالقصيدة  املرسح  نستبدل  أن  لنا  وميكن 

العبارة  لقاء، وهى  : املرسح  العبارة  لتصبح   ، حسن عطية 

لعامله  والصائب  الفعىل  املدخل  أتصور  فيام  تشكل  التى 

مواسم  مع  يتجدد  لقاء  دامئا  لديه  كان  فاملرسح  النقدى، 

أداءات،  لتتولد  أداء  ينتهى  املتعاقبة،  ولياليها  العروض 

مرسحية،  ىف  ختامى  مشهد  عىل  خافتة  اإلضاءة  وتسقط 

املنتهية  املشاهد  ومع  أخرى،  مشاهد  عىل  وامضة  لتربق 

منصات  عىل  ظله  وميتد   ، دامئا  يرتاءى  املتجددة،  وتلك 

كثيف  بحضور  صوته  ويتجىل  املشاهدة،  وقاعات  العروض 

عرب سجاالت شفهية  واستقصاءات منهجية ومعرفية.

كونه   ويتجاوز  النوعية  طبيعته  املرسح  يفارق   ، وهكذا 

الكتشاف  معرفية  وأداة  العامل  الستجالء  مجاال  ليغدو  فنا 

 محمود نسيم 

تحوالته وتاريخه وأنساقه املضمرة.

 

مع املرسح، كام أرشت سابقا، تجاورت مجاالت وتداخلت 

منذ  شملت  متعددة،  فنية  أطر  وتوازت  انشغاالت 

ومع  الشعبية،  والفنون  والسينام  الشعر  األوىل  بواكريه 

الثانية  النقطة  هى  وتلك   ، طبيعيا  كان  املساحات،  تعدد 

واملشاركات  الكتابة  أشكال  ىف  مامثل  تنوع  يصاحبها  أن   ،

والدراسات  املنهجى  والبحث  املقال  مابني  والحضور، 

والسجاالت  الشفهية  الحوارات  مع  وتداخل  تواٍز  ىف   ،

 ، وامللتقيات  واملؤمترات  الندوات  ىف  املرسلة  والتعقيبات 

وهى اإلسهامات التى شهدت حضوره املمتد ىف محافظات 

العواصم  كذلك  و   ، النائية  وقراها  الصغرية  ومدنها  مرص 

العربية ومراكزها ومنتد ياتها املرسحية املختلفة.

أو  باملرسح  املشتغلني  أحد  مع  التقيت  أينام   ، ومجددا 

له  أثرا  تجد  سوف  فنية،  مجاالت  من  ذلك  غري  أو  النقد 

وعالمة، وكلام تواجدت ىف عرض أو حلقة بحثية أو مؤمتر 

علمى  باقتدار  رؤاه  طارحا   ، ماثال  تراه  سوف  ندوة،  أو 

استجالء  مستهدفا  واالختالفات  القضايا  يثري  آرس،  وحضور 

بواقعها  وعالقتها  اإلبداعية،  لألعامل  املتخيلة  العوامل 

االجتامعى وانعكاساته الخفية. 

املرصى  الثقاىف  املشهد  ىف  وتواجد  عطية  حسن  ظهر 

األوىل  السبعينيات  من  ابتداء   ، نعلم  كام  والعرىب، 

ومثل  املتكررة،  الفجائية  وصدماتها  الفاجعة  بتحوالتها 

العام  العمل  ىف  اندمج  ومثقفيها،  الفرتة  تلك  مبدعى  أكرث 

االجتامعية  ورؤيته  اليسار  بتجربة  متأثرا  النقدية  والكتابة 

ومنهجه املعرىف وآلياته البحثية  وإطاره املرجعى ، ولست 

النقطة،  تلك  استقصاء  املجملة  الكتابة  تلك  ىف  أستهدف 

فهذا يحتاج بالقطع إىل جهد أراه اآلن مؤجال، فام يعنينى 

املنهجية  املرتكزات  عن  وكاشفة  مجملة  إشارة  هو  هنا 

ظل  فقد  النقدية،  وأعامله  العلمى  منجزه  ىف  العميقة 

الناقد الكبري منذ بواكريه األوىل وحتى كتاباته اإلخرية، يرى 

 - متولدة  مجملها  ىف  املعرفية  والبناءات  املرسح  تجربة 

بانعكاس جدىل - عن بنية تحتية وعالقات وقوى اجتامعية 

تشكل األساس املادى الذى تصدر عنه النتاجات واألنظمة 

املعرفية ومنها الظواهر األدبية والفنية. 

ظلت   ، والفنية  االجتامعية   : البنيتني  بني  العالقة  أن  غري 

لديه جدلية وليست خطية أو مرآوية أوسببية ، وذلك ما 

مع  تداخل  واملتتابعة  الالحقة  أعامله  ىف  أنه  كيف  يفرس 

وإجراءاتها،  مصطلحاتها  واستخدم    ، الحديثة  املنهجيات 

وبناء  والرموز  واإلشارات  البنية  استكشاف  وحاول 

الرصيحة   : املتعددة  بأشكالها  الدالالت  وإنتاج  العالمات 

تصورى  ىف  ظل  ولكنه   ، ذلك  وغري   ، والنسقية  والضمنية 

عطية  د.حسن 
والبصرية السرية 
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اعتقاداته  عىل  وظل  للمرسح،  االجتامعية  الوظيفة  يؤكد 

بني  جدىل   انعكاس  عالقة  بوجود  املعرىف  ويقينه  الراسخة 

 ، الفكرية  الظواهر  وبني  املادى،  االجتامعى  األساس 

وحاول تبعا لذلك أن يتجاوز اآللية التى وقع فيها التحليل 

العالقة  اإلبداعية، وذلك ألن  للظاهرة  التقليدى  االجتامعى 

استقرائه  النقدى ىف  الفكر  التى طاما هيمنت عىل  السببية 

فالناتج  للتفسري،  له كافية  بالنسبة  الفنية مل تعد   للظاهرة 

هذا  ألن  أصله،  إىل  نرجعه  أن  لتفسريه  يكفى  ال  الثقاىف 

الناتج يخرج عن األصل ويتجاوزه ، وبكتسب خالل تطوره 

دالالت خاصة مستقلة .

النقطة  تلك  هنا  أستقىص  ال  وأوضحت،  ذكرت  وكام   

أن حسن  إىل  فقط  اإلشارة  وإمنا هى   ، املرجعية  وإطاراتها 

االجتامعى  إطاره  عن  منفصال   املرسح  يرى  ال  عطية 

العامل  مع  الجدلية  عالقته  عرب  دامئا  يراه  وإمنا   ، واملعرىف 

أبدا مجرد تقنيات أو أشكال  والذات والتاريخ، ومل يعتربه 

أو صياغات نخبوية مفارقة .

وكشف  بحث  إىل  تحتاج  رمبا  مجملة  مالحظة  تلك 

لالستدالل عىل التصورات املركزية ىف بنائه الفكرى، ولعىل 

اآلن  مكتفيا  النقطة  تلك  استجالء  أحاول  أخرى  كتابة  ىف 

بالتأكيد عىل مركزية العالقة  لديه بني األساس االجتامعى 

واألبنية الفنية املتولدة عنها واملنعكسة.

ثالثة،  نقطة  بهام،  وتتصل  السابقتني  بالنقطتني  ترتبط  

وإسهاماته   وحركته  لكتاباته  فاملتابع   التجدد،  بها  وأعنى  

ميكن أن يالحظ  التجدد الذى كان ينمو ببطء وعمق معا، 

ظلت  مفاهيم  منهجى  بشكل  يتجاوز  أن  له  أتاح  تجدد 

مهيمنة طويال  وشائعة، أكتفى استدالال عىل ذلك بتجاوزه 

لتصور مركزى يعترب املرسح تجليا لخطاب أو رسالة، بكل 

ما ارتبط بذلك من صياغات راسخة مثل الوحدة العضوية 

أفكار  من  ذلك  وغري   ، االجتامعى  والدور  النص  ومركزية 

سياق  ىف  ومستغرقا  متأثرا  ما  بدرجة  عطية   حسن  بدا   ،

خارج  متسائال   عقال  كان  ولكنه  والتصورات،  األطر  تلك 

سلطة املعرفة املتوارثة، ولهذا عرب جدل دائم مع األشكال 

سكونية  تجاوز  وأسئلته،  املرسح   وتاريخ  والتجارب  

كتاباته  ىف  به   لنلتقى  الجامدة،  وإطاراتها  املفاهيم  هذه 

النوعية  والتحوالت  الحديثة  باملنهجيات  متصال  املتعددة  

اتصال  ،ولكنه  وفضاءاته  املرسح   تجارب  شهدتها   التى 

العارف ال املقلد واملحاىك، تأثر وتفاعل وتجدد ولكن دون 

لنا  ميكن  هذا  وفق  منهجى،  واستنساخ  معرىف  استخذاء 

للتجدد  لديه  الدامئة  النزعات  هذه  عام  بشكل  نرصد  أن 

القوالب  ونقض  للتجاوز  القلق  الطموح  وهذا  والكشف، 

املصمتة واألمناط الثابتة.

 

ما حاولت هنا كان طوافا حول سطوح ال أكرث، و ما كتبت 

كان نوعا من التالمس مع الحواف : حواف الحياة، وحواف 

ما  شكلت  التى  الثالثية  وهى  الكتابة،  وحواف   ، التجربة 

يكاد أن يكون مرشوعا نقديا له مرتكزاته الفكرية وآلياته 

املتجدد  وأثره  املعرىف   وسؤاله  العميقة  وتحوالته  البحثية 

والدائم. 

حسن عطية ليس مرورا عابرا علينا، وليس زائرا طرق بابا 

ذات حياة ، وحينام انفتحت  لخطوته مداخل وتهيأت له 

الضوء  تالىش  حينام  غادر  ثم   ، زمنا  املنزل   سكن   ، غرفة 

من عىل املرسح، وحلت عتامت شفيفة عىل العتبات. 

حسن عطية ليس عابرا وليس زائرا، ولكنه صاحب الطريق 

صاحبه  ولكن  وساكنوه،  املنزل  ضيوف  يتغري  قد  واملكان، 

سوف يظل موجودا وحارضا، يطل علينا حتى ولو كان من 

صورة عىل جدار، باسام - كام اعتاد -  وحيا . 
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منوذجاً - دراسة تحليلية

واملعنونه  للدكتوراه  رسالتها  شفيق  رباب  الباحثة  ناقشت 

بعروض مرسح التليفزيون يف معالجة القضايا املجتمعية 

برنامج “ أعزايئ املشاهدين مفيش مشكلة خالص “

منوذجاً - دراسة تحليلية

العلوم  قسم   - النوعية  الرتبية  كلية   - الزقازيق  بجامعة   

االجتامعية واالعالم

محمد  أ.د/  الساده  من  والحكم  املناقشة  لجنه  وتكونت 

العاىل  باملعهد   والنقد  الدراما  أستاذ  شيحه  أحمد  إبراهيم 

عبد  حسن  ھمت  د/  أ.  الفنون  أكادميية  املرسحية  للفنون 

محمود سعيد

العلوم  بقسم  واإلعالن،  العامة  العالقات  أستاذ  املجيد 

اإلجتامعية واالعالم -كلية الرتبية النوعية – جامعة الزقازيق،  

والنقد  الدراما  أستاذ  العال   أبو  حسن  الدين  عصام  أ.د/ 

باملعهد العاىل للفنون املرسحية أكادميية الفنون،  ا د / صالح 

عراقي أستاذ االذاعه والتلفزيون بكليه تربية نوعيه الزقازيق، 

اد عصام عبدالعزيز أستاذ النقد والدراما بأكادميية الفنون 

الرسالة:   مقدمة 
يعد االعالم جزء اليتجزأ من املجتمع  فهو رشيك أصيل مع 

اإلجتامعية  املشاكل  كافة  ومناقشا  اإلجتامعية   البيئة  تلك 

كل  ىف  تدور  التى  والسياسية  واإلقتصادية  والثقافية 

تطورات  مع  تطور  قدمية  اجتامعية  ظاهرة  ألنه  املجتمعات 

حظى  فقد  وعليه    , احتياجاته  ىف  معه  تتالئم  يك   املجتمع 

باهتامم  واملجتمع  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  موضوع 

وقضاياه   املجتمع   دراسة  تعد  حيث   , الباحثني  من  كثري 

أن  خاصة   , العرص  هذا  يف  املهمة  األمور  من  واحتياجاته 

الحياة العرصية  وما يصاحبها من مشكالت متزايدة جعلت 

الفرد يف حاجة ملحة إىل معلومات عن الكثري من املوضوعات 

والقضايا التي يستحيل عليه أن يلم بها مبفرده .

وتأثريا   انتشارا  وأكرثها  الوسائل   أهم  من  املرسح  وألن 

اإلذاعة  إىل  باإلضافة  الجمهور  مع  املبارش  اتصالها  بسبب 

والتليفزيون  ىف املجاالت التنموية  , فاملرسح  كوسيلة إعالم 

ألهميته  كبري  جانب  عاتقه  عىل  يقع  فإنه  وتعليم   وتثقيف 

لوجه  وجها  الجمهور  مخاطبة  عىل  املقدره  له  ألن  وذلك 

بأسلوبه  توصيلها   املراد  املعلومات  كل  وتوصيل  وإيصال 

الخاص لجميع فئاته العمرية  ومستوياته  اإلجتامعية , سواء 

من عىل خشبة املرسح أو من خالل نقلها ىف وسائل اإلعالم 

وتوصيل  االقناع   عىل  الفائقة  وقدرته  واملرئية  املسموعة  

الفكرة الرئيسية التى تعرضها املرسحية بشكل جيد ومتميز .

التواصل  بفرصة  االعالم  ويتميز املرسح عن غريه من وسائل 

فعندما  املشاهد  وبني  املؤدي  أو  املمثل  بني  املبارش  الكامل 

املمثل كوميدي  فيضحك  الذى يؤديه  النص املرسحي  يكون 

املشاهدون من قلوبهم كام يبكون أيضا عىل أحداث العرض 

التلفزيون مسرح  عن  دكتوراة  رسالة 
خالص« مشكلة  مفيش  المشاهدين  »أعزائي  برنامج 
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ىف الرتاجيديا  وال سبيل ملغافلة  األخطاء  وليس هناك فرصة 

لإلعادة كام هو الحال ىف باقى وسائل اإلعالم األخرى كاألفالم 

واملسلسالت التى قد يتم إعادة تصويراملشهد الواحد أكرث من 

يقصدها  ما  رسالة  لتوصيل  معينة  لدرجة  يصل  أن  إىل  مرة 

وجهات  تعارض  عىل  يقوم  الذى  الوحيد  الفن  فهو   , املخرج 

واألفكار  األحداث  خالل  من  يدور  الذى  والرصاع  النظر 

والرصاع  النظر  وجهات  تبادل  خالل  من  وذلك  اإلجتامعية 

الدائر بينهم لتصاعد األحداث الدرامية بالعرض املرسحي وقد 

أو  املجتمع   له  يتعرض  التى  املشاكل  لتلك  نهاية  لها  يجعل 

وجهة  من  مناسبة  نهاية  فرد  كل  يضع  مفتوحة  نهاية  تكون 

نظره فقط مختلفة عن األخر .

املضامني  ضمن  املرسحيات  بإعادة  التليفزيون  قام  فقد  ولذا 

معظمها  ظهرت  والتى  التليفزيون  ىف  وعرضها  اإلعالمية 

الخريطة  ضمن  وجعلتها    . املاضية  القليلة  السنوات  يف 

تعرض  أخرى  وقنوات   , يومياً  بها مرسحية  الخاصة  الربامجية 

مرسحية أسبوعيا , وتنوعت هذه املرسحيات ما بني اجتامعية  

وسياسية  وكوميدية ساخرة .

ومن هنا قامت الباحثة بدراسة حول دور املرسح التليفزيوين 

املجتمع   مشكالت  متس  التى  املجتمعية  للقضايا  عرضه  ىف 

وقسمت الدراسة إىل الفصل األول وتناول هذا الفصل اإلطار 

ثم  السابقة  الدراسات  عرض  خالل  من   , للدراسة  املنهجى 

مشكلة الدراسة وأهميتها  وأهداف الدراسة , ونوع الدراسة  

والثبات  الصدق  وقياس  الدراسة  وعينة  ومجتمع   ومنهجها  

وأخريا  املضمون  تحليل  استامرة  خالل  من  بالدراسة  الخاص 

األساليب اإلحصائية املستخدمة بالدراسة .

بقضايا  املرسح  عالقة  الفصل  هذا  تناول   : الثاين  الفصل 

والروماين  اليوناىن  املرسح  من  بدايته  كانت  والذى  املجتمع  

املرسح  وكذلك  النهضة  وعرص  الوسطي   بالعصور  مر  أن  إىل 

شاشة  إىل  وصل  ثم  العرب  عند  وانتقل  واملعارص  الحديث  

التليفزيون املرصي .

التى  املجتمعية  القضايا  الفصل  هذا  تناول   : الثالث  الفصل 

عرضت ىف برنامج “ مفيش مشكلة خالص – عينة الدراسة “ 

القضايا  ثم  اإلقتصادية  القضايا  ثم  القضايا اإلجتامعية   ومنها 

السياسية  وأخريا القضايا الفكرية .

التحليلية   الدراسة  نتائج  عىل  اشتمل  فقد   : الرابع  الفصل 

والتى انتهت بعرض ألهم النتائج التى توصلت إليها الباحثة 

: الدراسة  مجتمع 
املشكالت  تعرض  التي  التليفزيونية  الربامج  كرثة  مع 

األعامل  وبعض  املرصي  املجتمع  متس  التي  االجتامعية 

تياترو  مرص,  مرسح   “ ومنها  الساخرة  الكوميدية  املرسحية 

مفيش  املشاهدين  أعزايئ  النهار,  السعد,مرسح  مرص,وش 

حلقات  عن  عبارة  هي  الربامج  هذه  وكل  خالص”  مشكلة 

أسبوعية وكل حلقة تشتمل عىل مشكلة ما متس املجتمع .

: الدراسة  عينة 
فقد  املرسحية  والعروض  الربامج  هذه  تعدد  من  وبالرغم 

مشكلة  مفيش  املشاهدين  أعزايئ   “ برنامج   الباحثة  اختارت 

موضوعاته  عرضت  قد  والذى  عمدية   كعينة   “ خالص 

 –7/5/2015( من   بدأ  األول  ,املوسم  موسمني  مدار  عىل 

30/1/2016 ( والتى كانت عناوين موضوعات الحلقات هى 

) االستهالك , األرسة , التعليم , االختيار , األطفال , التعصب 

, التمييز , السلوك الحضارى , العمل , الشباب , اعلنواالحب 

, أجمل ما فينا , اإلشاعات ( .

 )3/5/2016  –1/4/2016  ( من  بدأ  فقد  الثاين  املوسم  أما 

 , الزواج   ( هى  عناوينها  الحلقات  موضوعات  وكانت 

ذوى    , مخ  غسيل   , النظام  أيه   , البطالة   , العشوائيات 

القدرات الفائقة , املرور, الكذب ,  ىف حب سوريا ( .

النتائج:-  بعض  الي  الباحثة  توصلت  وقد 
مؤلفة  كانت  األول  املوسم  ىف  املرسحية  العروض  تعترب   -  1

املوسم  ىف  املرسحية  العروض  كانت  بينام   )100%( بنسبة 

عدا   -  )88.9%( النسبة  بلغت  حيث  مؤلفة  معظمها  الثاين 

واحدة  مرة  تكررت  والتى  معالجتها  متت  واحدة  مرسحية 

بنسبة )11.1%(.  

األول  املوسم  ىف  التى عرضت  املرسحيات  نسبة   بلغت   -  2

للنصوص  بالنسبة  أما   ,  )53.8%( الكوميدي  الطابع  ذات 

)6مرات(  تكررت  فقد  امليلودراما  الطابع  ذات  املرسحية 

الثاين  املوسم  ملرسحيات  بالنسبة  أما   .  )46.2%( بنسبة 

فكانت املرسحيات التى اتخذت أسلوب درامى كوميدي فقد 

تكررت )4 مرات ( بنسبة )%44.4( , بينام كانت املرسحيات 

مرات(   5( تكررت  فقد  ميلودرامي  أسلوب  اتخذت  التى 

بنسبة )55.6%( .

والذى  األول  املوسم  مرسحيات  ىف  اللغوي  القالب  جاء   -  3

أن  حني  ىف   ,  )100%  ( نسبته  العامية  اللغة  فيه  استخدم 

نسبة  فيه  بلغت  العامية  اللغة  كانت  قد  الثاين  املوسم 

)%88.9( – بينام كانت اللغة الفصحي نسبتها )11.1%( .

4 - العالقة الوطيدة واملتناسبة بني عنارص العرض املرسحي ) 

التوكيدية املوجهه “-  اإلضاءة بأنواعها “العامة االنتشارية – 

الحركة املرسحية– املمثلني–  املالبس واالكسسوار–  الديكور– 

املوسم  بانواعها( ىف مرسحيات  الصوتية  واملؤثرات  املوسيقى 

والقضية  الفكرة  وعرض  تقديم  حيث  من  والثاين  األول 

الرئيسية املراد طرحها فيها.

مرسحيات  ىف  ذكرت  التى  املجتمعية  القضايا  كانت   -  5

احتلت  االجتامعية  القضايا  كانت  فقد  والثاين  األول  املوسم 

القضايا  جاءت  بينام  نسبتها)70.3%(  وبلغت  األول  الرتتيب 

الثالث  الرتتيب  بنسبة)%22(أما  الثانية  املرتبة  ىف  الفكرية 

الرابع  فكان للقضايا االقتصادية بنسبة)%5.5(وأخريا الرتتيب 

فكان للقضايا السياسية بنسبة)2.2%(.

وضع  مع  القضية  فيها  عرضت  التى  املرسحيات  كانت   -  6

حلول بلغت نسبتها)%46.2(ىف حني املرسحيات التى عرضت 

فيها القضية ومل تضع لها حلول بلغت نسبتها)53.8%( .

7 - تعادلت مرسحيات املوسم األول والثاين ىف اختيار مصدر 

فكرتها من املشكالت املعارصة والتى بلغت نسبتها)100%(.

قد  األول  املوسم  مرسحيات  ىف  املغلقة  النهاية  كانت   -  8

بلغت نسبتها)%46.1( ,أما املرسحيات ذات النهاية املفتوحة 

املوسم  مرسحيات  كانت  بينام   - نسبتها)53.9%(  فكانت 

الثاين ذات النهاية املغلقة بلغت نسبتها )%44.4(بينام كانت 

النهاية املفتوحة بلغت نسبتها )55.6%( .

9 - أشارت مرسحيات املوسم األول ذات النهايات التى تقدم 

التى  املرسحيات  أما   , نسبتها)46.2%(  بلغت  مبارشا  حال 

كانت نهايتها قدمت حل غري مبارش بلغت نسبتها) 15.4%( 

أنواع  من  نوع  أى  نهايتها  تقدم  مل  التى  املرسحيات  وأخريا 

مرسحيات  كانت  بينام   - نسبتها)38.4%(  بلغت  قد  الحلول 

حل  نهايتها  تقدم  التى  املرسحيات  فكانت  الثاين  املوسم 

املرسحيات  كانت  بينام   , نسبتها)44.4%(  بلغت  قد  مبارش 

, وأخريا  التى تقدم حل غري مبارش بلغت نسبتها ) 11.2%( 

املرسحيات التى مل تقدم حل كانت بلغت نسبتها )44.4%(.

10 -كانت مرسحيات املوسم األول التى كانت خامتتها انتهت 

 )7.7%( نسبتها  بلغت  قد  للجمهور  موجه  سؤال  بتقديم 

جامعية  أو  فردية  بأغنية  انتهت  التى  الخامتة  كانت  بينام   ,

)%23.1(,وأخريا  نسبتها  بلغت  املطروحة  القضية  عن  معربة 

الشخصيات  لسان  عىل  جاءت  بعبارة  انتهت  التى  الخامتة 

بالنسبة  أما   ,  )69.2%( بلغت  قد  الثانوية  أو  الرئيسية 

املرتبة  فكانت  الثاين  باملوسم  الخاصة  املرسحية  للعروض 

النهاية  وهى  املرسحية  العروض  كافة  أخذت  والتى  األعىل 

عىل  تجئ  عبارة  فكانت  املرسحية  عليها  اختتمت  التى 

الفكرة  هدف  تؤكد  الثانوية  او  الرئيسية  الشخصية  لسان 

(وكانت   88.9% (بنسبة)  8مرات  تكررت)  فقد  املطروحة 

حقى–  ضايع  البتاعة–  االنضغاطي–  مرسحيات”العرص  ىف 

فيه  احرتس  وحيلة–  حيلة  ألف  جديدة–  جوازة  البطل- 

وكدا”والتى  كدا  مرسحية”فيلم  عدا  هدية “,ما  أغىل  رادار– 

واحدة  )مرة  تكررت من  والتى  فردية  بأغنية  انتهت خامتتها 

( بنسبة )11.1%(.
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    [[22 قراءات

املناهج التقليدية للتحليل البنيوي هي مناهج استقرائية باألساس. 

تخلق قواعد أو مبادئ عامة من خالل أمثلة معينة – الرتاجيديات 

تجاهل  ويتم  الكربى.  واملرسحيات  واألعامل  وشكسبري  اليونانية، 

من  بدال  )النص  الرسد  عىل  فالرتكيز  األخرى.  املرسحية  األشكال 

األدبية.  البنية  مثل  املرسحية  البنية  يجعل  املرسحي(  العرض 

الكاريكاتري،  رسوم  يف  املوجودة  تلك  مثل  البيانية،  الرسوم  وُتقرتح 

يف  املوجودين  املرىض  أو صحة  سرتيت  وول  يف  الرثوة  توضح  التي 

مستشفى، باعتبارها توضيحا تجريديا للبنية املرسحية. وحتى عندما 

يتالءم مثل هذا التفكري مع نوع الدراما املستمدة منها، فلن تكون 

مفيدة عندما نطبقها عىل أشكال أخرى من املرسح – مثل الرقص، 

وعروض املنوعات، والسريك، وما إىل ذلك. وبالتايل فإن كل التحليل 

ناقص.  تحليل  األحوال،  أفضل  يف  هو،  الدرامية  للبنية  االستقرايئ 

اعتباره  يف  يأخذ  ال  ولكنه  املرسحيات،  بعض  عىل  تطبيقه  ميكن 

املرسح  أشكال  املرسحيات مع  تلك  فيها  التي ترشك  البنية  جوانب 

األخرى.

البنية املرسحية  لتحليل  استنتاجي  إنشاء نسق  أساليب  يتمثل أحد 

عىل  والعمل  ممكن،  نطاق  أوسع  عىل  النظر  قيد  املجال  جعل  يف 

األقل جزئيا انطالقا من املبادئ العامة من خارج املجال نفسه. نحن 

والكوميديا  الدراما،  بنية  وليس  لألداء،  املرسحية  بالبنية  نهتم  إذن 

علم  مثل  علوم  يف  املبادئ  عن  نبحث  ورمبا  ذلك.  إىل  وما  والبالية 

املبادئ  إننا نهتم بكل  الحريك.  النحت  النفس والفنون األخرى مثل 

لتحليل بنية الظاهرة املرسحية يف الزمان واملكان.

العمل  أجزاء  بها  ترتبط  التي  الطريقة  إىل  لإلشارة  البنية  تستخدم 

ببعضها البعض، وكيف تتناسب معا لتشكيل تكوين معني. ويحدث 

املتفرج.  ذهن  يف  يحدث  الذي  املوضوعي  العمل  يف  التناسب  هذا 

فليس لدينا )أو رمبا ال نحتاج( معدات مثل املجهر أو إجراءات مثل 

معنيني  ولسنا  املرسح.  بنية  فهم  يف  ملساعدتنا  الكيميايئ  التحليل 

يفعله  ما  بدراسة  معنيني  بل  األداء،  عنارص  أو حرص  وصف  مبجرد 

العقل بهذه العنارص. وهذه مسألة ذاتية. بالطبع يختلف األمر من 

شخص إىل آخر، ورمبا ستختلف، فرمبا يفهم كل شخص بنية مختلفة 

إىل حد ما يف نفس األداء. ولكن مل متنع نفس املشكلة علم النفس 

النفس، رمبا نضع  من محاولة أن يكون علام موضوعيا. ومثل عامل 

بالوظائف  تتعلق  التي  العامة  املوضوعية  البنيوية  املبادئ  بعض 

الذاتية.

البنيوي: التحليل   •
إذا اعتربنا أن الرسم فن ُيعنى بالرتتيب ثنايئ األبعاد للخط والشكل 

واللون، فإن كل ما نعرفه عن مبادئ البنية يف الرسم ميكن تطبيقها 

أيضا عىل دراسة بنية األداء. وإذا تأملنا النحت كفن ُيعنى بالرتتيب 

ثاليث األبعاد لألشكال يف الفراغ، فكل يشء نعرفه عن مبادئ البنية 

ممثلني  فأي  األداء.  بنية  دراسة  عىل  أيضا  تطبيقه  ميكن  النحت  يف 

تكوينات  يشكل  مرسح  خشبة  أي  عىل  مشهد  وأي  أدوات  وأي 

تأليف: مايكل كرييب 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

البنية  مع  يتعاملوا  أن  األداء  محللو  استطاع  وإذا  األبعاد.  ثالثية 

معرفة  من  ميكن  ما  بأقىص  املرسحية  لألعامل  والنحتية  التصورية 

من  تستفيد  أن  ميكن  للفن،  محللني  باعتبارهم  ممكنة  وتفاصيل 

دراسة األداء.

أو  الثاين  البعدين  يف  املرسح  بنيات  أغلب  توجد  ال  ذلك  ومع 

الثالث بل إنها توجد يف البعد الرابع. توجد بنية األداء باألساس يف 

الزمن. فالزمن، وهو البعد الرئييس يف األداء، ميكن أن ُيرى كتتابع 

املايض.  من  جزءا  تكون  ليك  منها  كل  تتحرك  الحارض،  للحظات 

برتتيب  متصلة  التسلسل  فأجزاء  االتجاه.  أحادية  الحركة  وهذه 

املميزة  السمة  هذه  نؤكد  أن  املهم  ومن  تبديله.  ميكن  وال  ثابت، 

نستطيع  ال  فنحن  املوضوعية.  البنية  مقابل  يف  الذهنية  للبنية 

التدخل  نقطع  أن  نستطيع  وال  األداء.  يف  لحظة  قراءة  نعيد  أن 

املقارنة  أجل  من  الحارض  لحظة  جانب  إىل  املايض  لحظة  ونضع 

نتصور عالقات  لن  فإننا  وتكرارا،  مرارا  وإذا حرضنا عرضا  املبارشة. 

أو  السابقة  تجربتنا  يغري  لن  ذلك  ولكن  مسبقا،  نفهمها  نكن  مل 

إعادة  أو  القراءة  إعادة  ُتفهم فقط من خالل  التي  فالبنية  بنيتها. 

فقط.  األوىل  املرة  بتجربة  اهتاممنا  كان  إذا  توجد،  لن  املشاهدة 

فمع تجربة املرة األوىل، ينبغي االهتامم بالتحليل البنيوي للمرسح 

األداء  بها  يتغري  التي  الكيفية  تكون  رمبا  بالطبع  األول.  املقام  يف 

أن  يجب  ولكن  التحليل،  هذا  من  جزءا  املتكررة  املشاهدات  مع 

يتضح دامئا املستوى الذي يتم إجراء التحليل عىل أساسه. فتجربة 

مهتمني  كنا  إذا  وشيوعا،  متيزا  األكرث  هي  األوىل  للمرة  املرسح 

الرتكيز  عملية  خلق  يف  عملية  كنظرية  للتحليل  املحتمل  بالتطبيق 

االتجاه  أحادي  الخربة  تدفق  أن  كام  األوىل،  املرة  العروض يف  عىل 

هو أمر مهم بشكل خاص.

اإلدراكي المستوى  االستمرارية:  بنية   •
فإن  معا،  األجزاء  بها  ترتبط  التي  الطريقة  هي  البنية  أن  مبا 

لحظتني  يجمع  الذي  ما  هو:  األداء  بنية  تحليل  يف  األهم  السؤال 

يفصلها  التي  املقدم،  األداء  من  أجزاء  يجمع  أو  يوحدهام،  أو 

أوضح  إىل  أوال  ننظر  دعونا  السؤال،  هذا  عىل  لإلجابة  الزمن؟ 

األماكن، وعندما نفعل سنالحظ مبدأ بنيويا أساسيا: أي يشء يوجد 

باستمرار خالل الزمن يخلق بنية.

ودامئا  اإلدرايك.  املستوى  عىل  جزئيا،  االستمرارية،  بنية  توجد 

يف  األساسية  اإلدراكية  الوحدة  هو  الشخصية  املمثل/  يكون  ما 

المسرحي  األداء  بنية 
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  [ [23 نوافذ]

فإن  ممتدة،  لفرتة  املرسح  خشبة  عىل  املمثل  كان  وإذا  املرسحية. 

لحظة  كل  وألن  املمثل.  بحضور  معا  تتالحم  الزمنية  املدة  هذه 

حارضة تتالىش يف املايض، فهناك مبدأ أو عنرص مشرتك – هو املمثل 

خشبة  املمثل  يرتك  وعندما  املتباين.  الزمن  تجارب  يف  يشارك   –

املرسح، تنتهي االستمرارية املادية؛ يكتمل ذلك املبدأ البنيوي.

وبالتايل، فإن مرسحية، مثل مرسحية اسخيلوس “برميثيوس مقيدا” 

أو “بيكيه البارييس” التي تظهر فيها الشخصية عىل خشبة املرسح 

الناحية  من  متاما  مختلف  بشكل  إليها  ُينظر  قد  الوقت،  طوال 

البنيوية عن مرسحية هوبتامن “النساجون” التي تظهر فيها العديد 

مرسحيتيه  ببناء  أولدنربج  كاليس  وقام  وتختفي.  الشخصيات  من 

 ”Fotodeath املوت  و”صورة   ”Ironworks الحديد  “أشغال 

بتحديد مناطق مختلفة عىل املرسح ألنشطة مختلفة. وقد تطورت 

منها  أي  تتفاعل  مل  الصور،  بعض  حذف  أو  بإضافة  آنذاك  األعامل 

بعضها  مع  الزمن  يف  الفعاليات  تداخلت  فقد  األخريات.  مع  ماديا 

أكرث.  وأحيانا  فعاليات،  ثالث  أو  فعاليتان  أحيانا  وكأنها  البعض 

بنى  البنية،  هذه  نفس  وباستخدام  الوقت.  نفس  يف  تقدم  وكانت 

وعرص  “حياة  مرسحية  يف  معينة  مشاهد  بعض  ويلسون  روبرت 

 ”The Life and Times of Joseph Stalinستالني جوزيف 

بإضافة وإزالة شخصيات تداخلت ولكنها مل تتفاعل أو تؤدي املشهد 

الشخصيات  من  املزيد  بإضافة  الفعل  ُبني  فقد  البعض.  بعضها  مع 

املمثل/  مقارنة  ميكن  شكليا،  مستقل.  بشكل  توظف  التي 

وبعيدا  الزيتي.  التصوير  فن  أو  الرسم  يف  بالخطوط  الشخصيات 

بطريقة  ويبنيه  العمل  يجمع  حضورهم  فإن  ميثلونه،  عام  متاما 

معينة.

للعرض  املادية  الصور  يف  االستمرارية  نفس  توجد  أن  وميكن 

بنيتان  لهام  التاليتني  املرسحيتني  أن  مثال  الواضح  فمن  املرسحي. 

مختلفتان:

املرسحية األوىل “الذي يتم صفعه” تأليف أندريف

الفصل األول: غرفة واسعة جدا، قذرة نسبيا بحوائط مطلية باللون 

األبيض....

الفصل الثاين: نفس الغرفة....

الفصل الثالث: نفس الغرفة....

الفصل الرابع: نفس الغرفة.

واملرسحية الثانية “بيال وميلساند” تأليف ميرتلنيك

الفصل األول

املشهد األول: بوابة القلعة.

املشهد الثاين: غابة.

املشهد الثالث: قاعة يف القلعة.

املشهد الخامس: أمام القلعة.

من  لفرتة  يبنيه  أو  معينة  لفرتة  الفعل  مكان  أو  مشهد  كل  يؤكد 

بني  تاما  ماديا  انفصاال  أن هناك  يعني  ذلك، هذا ال  الزمن. ورغم 

نحلل  أن  علينا  يتعني  وسوف  وميلساند”.  “بيال  مرسحية  مشاهد 

األدوات   – املستمرة  العنارص  تتداخل  كيف  لرنى  بعينها  عروضا 

ذلك  إىل  وما  واألضواء،  والزخارف  واألشكال  واأللوان  واألزياء 

الزمن  ودمج  الفجوات  بني   – الشخصيات(  املمثل/  إىل  )باإلضافة 

عىل مستوى مختلف.

خالل  من  بيانيا  لألداء  اإلدراكية  االستمرارية  بنية  رسم  وميكن 

أن  وميكن  املتباينة.  األطوال  ذات  املتوازية  الخطوط  من  سلسلة 

ميثل كل خط استمرار الوعي لعنرص مادي معني؛ آنيتها أو تداخلها 

عالوة عىل أن استمراريتها الداخلية ميكن أن تشري إىل كيفية ترابط 

األداء.

الذهنية: البنية  استمرارية   •
الذهني  للعنرص  املستمر  الحضور   – السيكولوجية  االستمرارية 

املمتد.  الزمن  أجزاء  يبني   – اإلدرايك  أو  املادي  العنرص  عن  فضال 

فقد ُتقدم الشخصية/ املمثل إىل العقل مثال بطرق متنوعة رغم أنه 

غري متاح للحواس عىل خشبة املرسح. شخصية عىل املرسح مخفية 

متوقع  وشخصية  رسير(،  تحت  أو  شاشة،  )خلف  األنظار  عن 

عنه  التحدث  يتم  الذي  والشخص  يظهر،  رمبا  وشخص  وصولها، 

النفيس، وبالتايل إمكانية  يقدم أيضا درجات متفاوتة من الحضور 

استمرارية البنية الذهنية.

ما يحدث عندما ترتفع الستارة لعرض فعالية عىل خشبة املرسح، 

تكون  ال  عندما  وحتى  األداء.  أنه  عىل  يفهم  بعد،  فيام  تنزل  ثم 

مرتابطة  املنوعات،  استعراض  يف  الحال  هو  كام  التقديم،  عنارص 

بينها.  فيام  اتحاد  يحدث  البعض،  بعضها  مع  رسديا  أو  منطقيا 

وعندما  الزمن.  يف  الفعاليات  اإلطار  يجمع  إذ  موجودة.  فالبنية 

أن  نعتقد  فرمبا  األوىل  للوهلة  وإنزالها  الستارة  رفع  بنية  نتأمل 

وبالتايل  متاما  منفصلتني  نقطتني  وتربط  الزمن،  عرب  تقفز  الستارة 

هي  الزمن  عرب  القفزات  هذه  مثل  بداخلها.  يشء  كل  تتضمن 

الدقيق  بالفحص  ولكننا  الحقا،  أعالجها  وسوف  بنيوية،  احتاملية 

نجد أن ذلك ليس هو ما يحدث بالضبط يف هذه الحالة. إذ عندما 

الستارة  تنزل  حتى  لحظة حارضة  وكل  يبدأ يشء.  الستارة،  ترتفع 

يختفي  الشعور  وهذا  يجري.  ما  شيئا  هناك  بأن  شعورا  يتضمن 

عندما تنزل الستارة فقط.

بالطبع،  الوقت.  ينظمون  وبالتايل  باستمرار،  املمثلون  يحرض  ورمبا 

هناك أفعال من مختلف األحجام واملدد. بعضها، مثل طرفة العني، 

الحارضة،  اللحظة  يف  بالكامل  توجد  أنها  لدرجة  جدا  مخترصة 

الزمن.  يف  متتد  القاتل،  عن  البحث  مثل  األخرى،  األفعال  لكن 

أحداث  من  كثريا  فإن  وبالتايل  سيكولوجي؛  اإلنساين  الفعل  أغلب 

العني  طرفة  تكون  وقد  بدنية.  وأخرى  نفسية  صورة  لها  املرسحية 

رد فعل مفاجئ ليس له بعد ذهني، ولكن األفعال البرشية األكرب 

الدافع  من  كل  عىل  تنطوي  املرسحيات  معظم  مادة  تشكل  التي 

أن  فيمكننا  اآلخر،  أو  مسيطرا  أحدهام  يبدو  ما  بقدر  والسلوك. 

الرغبة  إن  ولنقول  البدين.  والفعل  النفيس  الفعل  عن  نتحدث 

من  ورمبا  الشخصية،  بواسطة  تتجىل  القاتل  عىل  للقبض  املكثفة 

بدنيا،  جدا  القليل  يفعل  املمثل  ولكن  واإلمياءات،  الكلامت  خالل 

ورمبا  املهمة.  غري  البسيطة  األفعال  من  سلسلة  سوى  يؤدي  وال 

تطارد شخصية أخرى مشتبها به، وتقاتله، وتنتزع منه اعرتافا، وما 

إىل ذلك. يف الحالة األوىل من املفيد أن نتحدث عن الفعل النفيس، 

أن  من  الرغم  عىل  البدين،  الفعل  عن  نتحدث  الثانية  الحالة  ويف 

كال الفعلني نفسيان. فاستمرارية بنية الفعل األول ميكن أن تكون 

ذهنية، واستمرارية الفعل الثاين إدراكية.

ميكن أداء الفعل بواسطة شخص واحد أو أكرث. وبالتايل رمبا تشارك 

هذا  يتكون  ولكن  واحد.  فعل  يف  املرسحية  يف  الشخصيات  كل 
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الفعل الضخم من عدة أفعال أصغر. تتناسب األفعال داخل بعضها 

البعض مثل الصناديق داخل صناديق. ورمبا يرمش كثري من العيون 

أثناء البحث عن القاتل. وهذا يعني أنه من وجهة نظر واحدة، من 

زمن  عرب  االستمرارية  خالل  من  مبنيا  أداء  أي  يكون  أن  املحتمل 

تداخل العديد من األفعال من مختلف السعات أو املدد.

إذا تم تضمني أفعال أصغر وأقرص – كل منها عبارة عن وجود كامل 

إن  أكرب.  أفعال  خلق  عىل  تساعد  فإنها   – ونهاية  ووسط  بداية  له 

الناحية  ومن  بنيوية.  أهمية  له  الذي  ذلك  هو  األداء  يف  فعل  أكرب 

الفلسفية ميكن االدعاء بأن كل فعل/ صندوق داخل صناديق أخرى 

ولكن  األكرب.  الفعل  أو  األكرب،  الصندوق  نفسها  الحياة  تصبح  حتى 

يستحيل عىل أي أداء أن يقدم هذا الفعل. نستطيع بنيويا أن نهتم 

فقط باألفعال املقدمة مبارشة بواسطة األداء، وليس تلك التي، رغم 

منطقيتها، رمبا من املفرتض أن توجد بسبب ما هو معطى. فبسبب 

إىل  ويشار  الدمنارك؛  يف  كبرية  تغريات سياسية  مثال حدثت  هاملت 

هذا الفعل األكرب، ومع ذلك تبقى طبيعته الحقيقية مسألة تخمني 

وتخيل.

بد  بنيوي فال  نحو  املمثل وظيفيا عىل  أنه ليك يكون  يعني  هذا ال 

الدامئة  االستمرارية  إن  الواقع،  يف  متاما.  املرسحية  داخل  يكون  أن 

الستارة، وتستمر طوال األداء،  التي تبدأ قبل رفع  للفعل هي تلك 

للمرة  الستارة  نزول  قبل  للمتفرج،  معروفة  غري  بطريقة  وتنتهي 

أن  من  الرغم  عىل  وبالتايل،  التقديم.  كل  تضم  أن  ميكنها  األخرية، 

يبدو  ككل  املرسحية  ميأل  الذي  الحدث  وحدة  عىل  أرسطو  تأكيد 

يف  للفعل  ونهاية  بداية  تضمني  يتم  بأن  فمطلبه  مهام،  بنيويا  مبدأ 

إلنشاء  املستمرة  محاولته  إىل  يشري  مام  تذوق،  مسألة  هو  األداء 

نسق قيم ظاهري يدلنا عىل املرسحيات الجيدة والرديئة.

الشكل الدافعة؛  القوة   •  
يحول التحليل األديب الفعل ايل عبارة، يفرسها ويسميها، والفعل هو 

التعبري، خالل  ان جاز  أنه يوظف بشكل اسرتجاعي،  وصفه، ويبدو 

الفعلية، نعي  األداء  قراءة وإعادة قراءة نص املرسحية. ويف تجربة 

لالنتظار.  مضطرين  ولسنا  يحدث.  ما  شيئا  أن  نفهم  عندما  الفعل 

ننتظر  أن  ماذا يحدث. ولسنا مضطرين  أن نعرف  ولسنا مضطرين 

إىل نهاية املرسحية، حتى يكتمل الحدث، ليك نفهم أن هناك فعل 

أو أن نشعر باتجاهية ذلك الفعل. فمن نافذة القطار املرسع، نطل 

ونعرف  الفعل.  نعرف  اللحظة  تلك  ويف  حقله.  يحرث  الفالح  ونرى 

مقدار ما حرثه، والنمط العام لتقدمه، ومقدار ما مل يحرثه – رغم 

أنه رمبا ال ينهي العمل. وقد ال يكون الفعل الدرامي سهل القراءة 

ولكن تنطبق عليه نفس املبادئ. حتى الوعي اللحظي ألي فعل من 

أي نوع يتضمن ماضيا أو مستقبال يف بناء الزمن.

وهو  معينة،  لفرتة  الزمن  عرب  تتدفق  طاقة  عيل  الفعل  يحتوي 

بطبيعته اإلدراكية أو الذهنية دينامي. ويخلق توقعا أو تنبؤا بذلك 

النفس  علم  تجارب  يف  املمتد  القوس  مثل  بعد.  يحدث  مل  الذي 

الجزء  يصبح  عندما  دائرة  باعتبارها  إليها  ُينظر  التي  الجشطالتي 

استكامل  العقل  من  الفعل  يطلب  اذ  الكايف،  بالقدر  املفقود صغريا 

الحالية  اللحظة  خالل  املتدفقة  القوة  أو  الطاقة  فتتحرك  الدائرة. 

نحو املستقبل. ورمبا تسمى هذه الطاقة الدينامية “ القوة الدافعة 

النهر املتدفق،  تيار  للفعل the momentum of action “. ومثل 

ورمبا يتم معاينة هذه القوة الدافعة يف نقاط منفردة. وميكن قياس 

مدي اإللحاح الذي تضغط به اللحظة الحالية يف اتجاه املستقبل.

يف  يستمر  الفعل  كان  إذا  عام  سؤال  مجرد  األمر  يعد  مل  وبالتايل 

الزمن من عدمه ولكن يف كيفية استمراره. ما مقدار القوة الدافعة 

الذي  ما  تتقلب؟  أو  الدافعة  القوة  تتغري  الفعل؟ وهل  التي ميلكها 

تدل عليه كل لحظة حارضة فيام يتعلق باملايض واملستقبل ؟.

سبيل  عيل  جرو،  دو  أندرو  الراقص  أو  دين،  لورا   – الرقصة  تدور 

املثال،يف أحد عروض روبرت ويلسون – يف دوامة بثبات، ويستمر 

الدوران، ومتر من اللحظة الحارضة إىل املايض بدون تغيري. وميكننا 

أن نسمي هذا “ الوضع الثابت” إلدراك الحركة : الصورة ال تتغري 

إشارة  أي  تعطي  ال  ولكنها  تلح،  بل  املمتد.  الوقت  جوهريا خالل 

للتطور.

يؤدي ستيف باكستون يف عرضه “ انجليزي English “، وهو أحد 

من  املأخوذة  األوضاع  من  سلسلة  الحدايث،  بعد  الرقص  يف  أعامله 

ولكن  الصورة  تتغري  الرياضة.  ميارس  لشخص  فوتوغرافية  صورة 

أن  وميكن  وديناميا.  بنيويا  متساوية  لحظة  وكل  يتطور.  ال  الفعل 

خالله  من  تتدفق  الذي   “ لإلدراك  االنتقايل  الوضع   “ هذا  نسمي 

ابتكار  دون  األخرى،  تلو  الواحدة  الحالية،  اللحظات  سلسلة 

ذكريات أو تجارب عملية.

ولكن األكرث شيوعا هو أن الفعل يغري الشكل أو التكوين وهو ميتد 

املادية  االستمرارية  بها  تتغري  التي  الطرق  ُتذكر  )ومل  الزمن.  عرب 

للشخصية وإعداد املشهد واألزياء، وما إىل ذلك (. وإذا كان الفعل 

كله  الشكل  هذا  تلقي  فيتم  الحالية،  اللحظة  يف  بالكامل  موجودا 

احتامل  فناك  أطول،  زمني  مدى  الفعل  استغرق  وإذا  بالكامل. 

رضورية  فالذاكرة  ممتدة،  أفعال  يف  ككل،  الفعل  ُيسجل  ال  أن 

بخصائص  والتنبؤ  التوقع  ابتكار  أيضا  ككل. وميكن  التشكيل  لفهم 

املستقبل املتغرية من مقدار الفعل املدرك.

ومل يعد الرسم البياين الذي يوضح سلسلة من الخطوط املستقيمة 

شكل  نفرس  أن  بد  فال  الفعل.  لبنية  كتمثيل  مالمئا  املربعات  أو 

أنها  عيل  الخصائص  هذه  تصور  وميكن  الدافعة.  قوته  و  الفعل 

نفس  عيل  موجهة  مختلفة  بأحجام  املرنة  األشكال  من  سلسلة 

يتكون  البعض.  بعضها  مع  كليا  أو  جزئيا  تتداخل  وأحيانا  املحور، 

لتكوين  أفعال أصغر تتالءم معا  شكل كل فعل من عدة أجزاء – 

هي  تتغري  وال  مستطيلة  الثابت(  )الوصع  األشكال  بعض  الكل. 

نفس  تكرر  االنتقايل(  )الوضع  األخرى  واألشكال  الزمن.  يف  متتد 

التشكيل مرارا وتكرارا. واألشكال األخرى )وضع الذاكرة / التوقع( 

يتمدد ويضيق وينحني ويلتف ؛ لديهم نقاط متفاوتة الحدة، مام 

يشري إىل قوتهم الدافعة. كل شكل للفعل له مدى محدد ) طول ( 

فال يشء  فعل،  كل  رؤية  )عرض(. وميكن  نسبي  أو حجم  وأهمية 

يحجب أو يخفي األفعال األخرى.

هذا  يف  ممثلة  غري  تزال  ال  الفعل  خصائص  أحد  فان  ذلك،  ورغم 

التصور. تتضمن أشكال الفعل عالقة سلبية بني وحداته التي يكون 

اتصالها الوحيد هو التامس. يف الواقع، يؤدي أحد األفعال إىل آخر 

يف بعض األحيان، وميكن أن توجد سلسلة ربط سببية أو تسلسل 

الشعر “  “ فن  كتاب  أرسطو يف  اليه  كان يشري  ما  لألفعال. وهذا 

أي  كان  سواء  متاما  األمر  يختلف   “ قال  عندما  العارش(  الفصل   (

حدث يف الحبكة، وهو يحايك الفعل، هو حالة خاصة ) بسببها ( أو 

حالة أخرى خاصة تأيت بعدها “. لقد كان يلفت االنتباه إىل الفرق 

أو  تتتابع  التي  البعض، واألفعال  إىل بضها  تؤدي  التي  األفعال  بني 

تتجاور وراء بعضها البعض.

مرتبة  أخرى  أفعال  من  يتكون  أنه  عيل  الفعل  ايل  النظر  ميكن 

من  واحدة  لحظة  يف  فاملوجة  املوجة.  مثل  انه  سببية.  سلسلة  يف 

طاقة  أو  قوة  أنه  ثوان.  بضع  بعد  األخرى  املوجة  مثل  املاء  نفس 

رمبا  الطريقة،  وبنفس  كموجة.  منيزه  الذي  املاء  خالل  تتحرك 

أكرب.  حدثا  لتصنع  سببيا،  الرتابط  خالل  من  القوة  أو  الطاقة  ُترى 

أرسطو  ملفهوم  األساس  االتجاهية  القوة  أو  الطاقة  هذه  وتبدو 

تتابع  هي  والحبكة  الحبكة.  بواسطة  محاكاته  تتم  الذي  للحدث 

استمرارية  أن  من  الرغم  وعيل  الفعل.  يتدفق  وخاللها  سببي، 

فهناك  متطابقني،  مفهومني  ليسا  للفعل  الدافعة  والقوة  الفعل 

قليل  مع  الوقت  لبعض  الفعل  يستمر  وق  بينهام.  فيام  ما  عالقة 

لتشكيل  مطلوبة  ليست  الطاقة  بدونها.  أو  الدافعة  القوة  من 

وأفعال  العالية  الدافعة  القوة  أفعال  من  فكل  ؛  االستمرارية  بنية 

القوة الدافعة املنخفضة يحمالن معا مدى زمني ممتد. ومع ذلك، 

املستقبل،  ايل  نفسها  تدفع  التي  العالية،  الفعل  طاقة  لحظة  فان 

قد تسمح للفعل باالستمرار واإلرصار يف ذهن املتفرج عيل الرغم 
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تتعلق  التي  املشاهد  عرب  تقفز  ورمبا  املرسح.  عيل  متثيله  عدم  من 

البنيات  تقسيم  ميكن  وبالتايل،  أخرى.  وأفعال  آخرين  بأشخاص 

املمتدة ايل صنفني كبريين : بنيات مستمرة وبنيات متقطعة. ومثل 

تكون  عندما  وأشكالها  ألوانها  تتضاءل   – املاء  يف  امللقاة  الرشائط 

تحت سطح املاء، وتتضح عندما تطفو فوق السطح – سواء اعتربت 

العنارص الثابتة مستمرة أو متقطعة فهذه مسألة اختيار. وعيل أية 

حال، كان متاسكها سمة أساسية يف بنية األداء.

المتقطعة البنية   •
بدأنا  الصلة،  ذات  غري  املتداخلة  املواد  عرب  القفز  فعل  فكرة  مع 

املعلومات  تقديم  يتم  ما  فعادة  املتقطع.  الفعل  بنية  تأمل  يف 

ومضات  مثل  يأيت  متقطعة.انه  بطريقة  املتفرج  بواسطة  وتجميعها 

الليل  سامء  مثل  األداء  خالل  بانتظام  متناثرة  أجزاء  أو  مفاجئة 

من  العديد  عيل  حارضة  لحظة  كل  تحتوي  رمبا  بالنجوم.  املرصعة 

تم  التي  املواد  تضاف  مطلقا.  يشء  عيل  تحتوي  ال  أو  املعلومات 

التقاطها يف لحظة واحدة، واملواد املحتفظ بها يف الذاكرة، إىل املواد 

الشخصيات  حول  الحقائق  ُتبنى  الحق.  وقت  يف  أخذها  تم  التي 

واملواقف واألفعال وُتجّمع. فأغلب املرسحيات شبكة من املعلومات 

العديد من  التي تجنع  الشبكة  تعزز وتوضح وتفرس نفسها. وهذه 

اللحظات الحارضة املتباينة هي بنية املعلومات.

فإذا  االستمرارية.  نحو  املعلومات  بنية  متيل  األحيان  بعض  ويف 

 – عنها  البحث  يصبح  فقد  معينة،  حقائق  إىل  حاجة  هناك  كانت 

تخلق  األدلة – عملية مستمرة نشطة  يبحث عن  الذي  املخرب  مثل 

استمرارية من لحظة إىل لحظة. ولكن يف أغلب األحيان يتم تقديم 

مصورا،  لغزا  يحل  الذي  الشخص  مثل  متقطع  بشكل  املعلومات 

عندما  املتفرج  بواسطة  املعلومات  بنية  يف  الحقيقة  تضمني  يتم  إذ 

يتم  فسوف  كذلك،  األمر  يكن  مل  ولن  صحيحا،  التكوين  يكون 

التخلص منها، أو وضعها عيل جانب واحد، حتى تتالءم مرة أخرى. 

وال تتم هذه الصالت مبعدالت منتظمة. فهي ال تتدفق مثل الفعل، 

عيل الرغم من أن كثري منها رمبا يشري ايل الفعل ويوضحه. وكام هو 

الصالت  إجراء  يتم  العنكبوت،  املستقلة يف شبكة  األجزاء  الحال يف 

من نقطة إىل أخرى، إن جاز التعبري، عرب الزمن.

ان الرتكيب، جزئيا، هو الذي يوجه البحث عن الصالت املعلوماتية. 

االتصال  يف  املعلومات  تجميع  تحكم  التي  القواعد  هو  فالرتكيب 

 : الواسع  باملعنى  األداء  تركيب  عن  الحديث  وميكننا  الشفهي. 

املرسحية  العنارص  كل  من  املعلومات  تجميع  تحكم  التي  القواعد 

– األضواء والصوت واللون والحركة، باإلضافة إىل الكلامت. وميكن 

لها معنى، وهذه  العنارص البتكار عالمات  استخدام كل من هذه 

املعاين تتجمع أو متتزج ليك تشكل معاين أكرب – جمل مرسحية إن 

إعطاءنا  تم  فإذا  التوقع.  عيل  الرتكيب  عملية  تنطوي  التعبري.  جاز 

توقع  يتم توجيهنا إىل  الفعل، مثال، فسوف  اسام ونوعا معينا من 

مفعوال. واعتامدا عيل اسم وفعل محددين، فقد نكون قادرين عيل 

التوقع،  وتحدي  الرتكيبي،  االستفزاز  هذا  بالضبط.  باملفعول  التنبؤ 

عالوة عيل صنع الصلة الرتكيبية عرب الزمن، هو مسألة بنيوية .

البنية  ولتمثيل  املتقطعة.  البنية  أساس  هام  والتوقع  الذاكرة 

السهم  يشري  أن  إذ ميكن  األسهم.  نستخدم  أن  لنا  بد  ال  املتقطعة 

املتجه إىل اليمني نحو املستقبل يف خريطتنا املتخيلة ايل أنه قد تم 

أنها  نشعر  التي  املعلومات  نقدم  ورمبا  باملستقبل.  التوقع  ابتكار 

تنتزع  عندما  حتى  غالبا  الخاصية  هذه  وتوجد  بعد.  فيام  مفيدة 

وحدة األداء من السياق.

ديسار: )مصافحة باأليدي( السيدة سرتانج.

دورا: لألسف السيد سرتانج مازال يف الجريدة. ينبغي أن يكون يف 

املنزل خالل دقيقة .

ديسار: هل يعمل يف أيام األحد أيضا ؟

دورا: أجل..ال يدخر الكثري من الجهد يف أيام األحد.

 )مرسحية ايكوس تأليف بيرت شافر (

انشاء  تم  فقد  مفيدة،  تكون  سوف  املعلومات  هذه  أن  شعرنا 

توقع، ميكن متثيله بسهم. ورمبا فيام بعد يف األداء، سيصل السهم 

يتحقق  مل  لو  الرتكيبية. وحتى  الصلة  يتم عمل  : سوف  إىل هدفه 

التوقع، فبمجرد إنشائه يتحد مع الزمن بطريقة معينة.

األداء  يف  معينة  لحظة  يف  تتولد  التي  الذكريات  متثيل  يتم  وقد 

باتجاه   ( الخلف  إىل  األسهم  تشري  الحالة  هذه  ويف   – باألسهم 

ليست  باملايض  الصالت  هذه  الزمن.  خط  طول  عيل   ) اليسار 

تركيببة بالرضورة. ورمبا ال تزيد املعلومات املنقولة بأي حال.

رمبا يكون تكرار العنارص املتطابقة أو املتشابهة هو النوع األسايس 

للبنية املتقطعة غري الداللية. فعندما يتكرر ظهور عبارة أو إمياءة 

بأنه  ما  توقع  الستدعاء  ميل  لديه  فيكون  مرة،  من  أكرث  يشء  أو 

سوف يكون هناك تكرار آخر عند نقطة ما. وبالتايل يقفز التكرار 

املتفاوتة  النقاط  ويربط  االتجاهني،  كال  يف  الزمن  استمرارية  عيل 

بطريقة غري منطقية.

بالطبع، رمبا يرتبط التكرار أيضا باملعني والداللة. فغالبا ما تتكرر 

األخرى،  الناحية  ومن  معناها.  وتوضيح  لتأكيد  عبارة  أو  كلمة 

ما  فعادة  املعنى،  تدمري  ايل  والرسيع  فيه  املبالغ  التكرار  مييل 

أو  منطقي  غري  هراء  الكلمة  وتصبح  الكايف،  بالقدر  الكلمة  تتكرر 

تريستان  ترتيل  إىل  اإلصغاء  تجربة  حللنا  وإذا  منطق.  بال  صوت 

“ زئري “ 176 مرة  كلمة  تتكرر  إذ   –  ”Roar زئري “ لقصيدة  تزارا 

عالوة عيل السطر األخري، الذي يقول “ فمن ذا الذي ال يزال يرى 

نفسه فاتنا “ – فيمكن رسم سلسلة من املعنى/ الهراء / الصوت. 

وحتى اآلن، عيل الرغم من أنه ميكن تأمل الخاصيات الداللية وغري 

التكرار الداليل. فأي تكرار  الداللية بشكل منفصل، فال يوجد معه 

غري  التكرار  يكون  رمبا  األخرى  الناحية  ومن  شكيل.  بعد  له  داليل 

داليل متاما، كام هو الحال يف املوسيقى.

أغلب البنيات التي ناقشتها هي بنيات شكلية بشكل محض وغري 

داللية. وال ينقل أي منها يف ذاته املعنى. وهذا ال يعني أن البنية 

رمبا ال يكون لها معنى. فالبنية أيضا ميكن أن تصبح عالمة مرتبطة 

 La الحلقة   “ فمرسحية  وظيفة.   – عالمة  تصبح  ليك  ما  مبعنى 

Ronde” تأليف “ آرثر شنايتزلر”، مثال، تتكون من عرشة مشاهد، 

كل مشهد به شخصيتني. يظهر أحد الشخصيات يف كل مشهد مع 

رشيك جديد، ويف املشهد التايل ؛ تظهر الشخصية الجديدة بدورها. 

األخري  املشهد  يتضمن  وال  رسد.  وال  حدث  وال  حبكة،  توجد  ال 

 – األول  املشهد  يف  قابلناها  التي  الشخصية  بل  جديدة  شخصية 

الشخصية الوحيدة التي مل يتكرر ظهورها. يكون تطور الشخصيات 

يف دائرة كاملة. هذه الزخرفة غري العادية يف املرسحية رمبا ارتبطت 

باملعنى رغم ذلك. فالحلقة أو دائرة الرقص يف العنوان – ويف البنية 

– ميكن أن ُترى كاستعارة للحياة.

شكليا.  يكون  أن  ايل  والرسم  النحت  يف  البنيوي  التحليل  مييل 

واملضمون.  املعنى  إطار  يف  يكون  أن  ايل  املرسحي  التحليل  ومييل 

ومثل رسم الطبيعة الصامتة، مثال، رمبا تدور املرسحية حول يشء، 

اإلشارة  بدون  تحليلها  يتم  ما  نادرا  لبنيتها  الشكلية  الصور  ولكن 

 ( املعلوماتية  البنيات  بني  التمييز  هو  هنا  والهدف  مضمونها.  إىل 

الداللية(  غري   ( الشكلية  والبنيات  الداللية(  أو  السيميوطيقية 

تم  التي  األخري  هذا  ملعالجة  ومصطلحات  منهج  واقرتاح  األداء  يف 

تجاوزه وإهامله.

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

جامعة  يف  للدراما  استاذا  عمل   )1931-1997( كرييب  مايكل   •

نيويورك سيتي وله العديد من الكتب أهمها : “ مرسح الوقائع” و 

“ األداء املستقبيل” 

وعمل محررا مشاركا مع مجلة دراما ريفيو. 

 “ الشكيل  املرسح   “ كتاب  من  الثاين  الفصل  هي  املقالة  هذه   •

الصادر عن مطبوعات جامعة بنسلفانيا عام 1987. 
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[26 نوافذ

بعثة  اكتامل  عدم  إىل  أدت  التي  الظروف  سبق  مام  علمنا 

املعهد الثانية إىل إنجلرتا! كام علمنا أن البعثة األوىل كانت بعثة 

صيفية إىل إنجلرتا أيضاً وكانت ناجحة! كام قرأنا ما كتبه الطالب 

الصحافية بعد  املقابالت  به يف  أدلوا  الخارج، وقرأنا ما  وهم يف 

عودتهم! وبناًء عىل ذلك أقول: إن الهدف من سفر الطالب يف 

مبعهد  التدريس  هيئة  ألعضاء  نواة  أول  تكوين  هو  البعثتني، 

التمثيل!! ولوال عدم إمتام البعثة الثانية – ثالث سنوات – لكنا 

سامية  »الدكتورة  التمثيل  معهد  يف  يلقيها  محارضات  عن  قرأنا 

فهل  حلمي«!  حسن  والدكتور  توفيق،  محمد  والدكتور  فهمي، 

كانت  ولو  لذلك؟!  مؤهلني  كانوا  حينها،  الطالب  هؤالء  فعاًل 

 – اآلخرين  الطالب  إن  نقول  أن  نستطيع  فهل  بنعم،  اإلجابة 

رشف  يستحقون  ال   - الثانية  البعثة  يف  اختيارهم  يتم  مل  ممن 

فنياً  أو  علمياً  مؤهلني  غري  كانوا  فعاًل  وهل  للبعثة؟!  االنضامم 

باملعهد!!  التدريس  هيئة  ألعضاء  األوىل  النواة  ضمن  ليكونوا 

هؤالء  كتبها  كتابات،  مجموعة  وجدت  ألنني  هذا،  أقول 

الطالب، ُتجيب عىل األسئلة املطروحة، ويف الوقت نفسه، ُتعد 

إنتاجاً علمياً مجهواًل لهؤالء الطالب – حينها – من الواجب عيّل 

أن أوثقها، وأحفظها؛ كونها جزءاً من تاريخ أول معهد مرسحي 

تابع للفرقة القومية، ومقره كلية اآلداب بالجامعة املرصية.

توفيق لمحمد  بحث 
أول عمل علمي وجدته منشوراً، كان ملحمد توفيق، ونرشه يف 

ذات  »املرسحية  عنوان  تحت  »البالغ«،  بجريدة   1937 أبريل 

من  واألهم  »بحث«!!  بأنه  الكاتب  ووصفه  الواحد«.  الفصل 

ذلك – من وجهة نظري – إنه ُيعد أول منشور باللغة العربية 

لنا قدرة  املوضوع، مام يعكس  املرصية حول هذا  الصحف  يف 

هذا الطالب يف ذلك الوقت، وقبل أن يسافر إىل إنجلرتا!! وقد 

مهد صاحب الجريدة للموضوع مبقدمة، قال فيها: “ أقدم هذا 

حسن  محمد  لألديب  وهو  وهواته،  املرسح  لجمهور  البحث 

التي  التمثيلية  للبعثة  واملرشح  التمثيل،  الطالب مبعهد  توفيق 

املرسحية.  الثقافات  فنون  لدراسة  إنجلرتا  إىل  قريباً  ستوفد 

التي  الرشوط  عن  قصرية  بكلمة  لبحثه  توفيق  األديب  وميهد 

الواحد،  الفصل  ذات  املرسحية  كتابة  يف  تراعى  أن  يجب 

هذا  كتابة  كيفية  يف  قيمة  تكون  أن  أرجو  ببحوث  وسيتبعها 

النوع من املرسحيات”

الفصل  ذات  املرسحية  تختلف  توفيق«:  »محمد  الطالب  قال 

القصة  فيه  تختلف  ما  مثل  يف  الكبرية،  املرسحية  عن  الواحد 

االختالف  هذا  وليس  الكاملة.  القصصية  الرواية  عن  الصغرية 

الفصل  ذات  فاملرسحية  والطول،  الكم  يف  اختالف  مجرد 

هذه  يف  الكتابة  وقواعد  أصول  وضعها  يف  روعي  التي  الواحد 

املرسحيات، ليست إال مرسحية كاملة متعددة الفصول اتخذت 

أنه  كام  الحوادث.  وتركيز  الشديد  الضغط  بعد  األخري  شكلها 

تتوسع يف مرسحية ذات فصل واحد، فتعمل منها  أن  ال ميكن 

والعامل  والتطويل.  الحشو  بطريق  الفصول  متعددة  مرسحية 

واملرسحية  الواحد  الفصل  ذات  املرسحية  بني  التفرقة  يف 

التي  والطريقة  ذاتها،  املرسحية  طبيعة  إىل  يرجع  الكبرية، 

وبهذه  وتكوينها.  الواحد  الفصل  ذات  املرسحية  بناء  يف  تتبع 

واحداً يشرتط فيه أن يكون مستحقاً  املرسحية تعالج موضوعاً 

الفصل  ذات  املرسحية  وهدف  املرسح.  بطريق  للمعالجة 

األثر  كان  وإن  واحدة  جهة  يف  املبارش  التأثري  هو  الواحد، 

نفسها،  املرسحية  نوع  باختالف  يختلف  املرسحية  ترتكه  الذي 

تراجيديا كانت أم كوميدية. ولألوىل األثر املحزن وللثانية األثر 

املفرح، واملؤلف حر فيام يريد تركه يف نفوس النظارة من أثر. 

تستغرق  ال  أنها  الواحد  الفصل  ذات  املرسحية  يف  واملفروض 

سيد عيل إسامعيل

)26( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

التمثيل معهد  طالب  كتابات 

عرض لييل يف مرسح الهواء الطلق يف لندن
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يراعى  أن  لزاماً  أصبح  ولذلك  الزمن،  من  القليل  إال  متثيلها  يف 

مرتبطة  املرسحية  املتناهية يف جعل  الدقة   – أواًل  يأيت:  ما  فيها 

الوحدة  ]أي   »Artistic unity« دقيقاً  فنياً  ارتباطاً  ببعضها 

 ،»Ecanomy« اإلمكان  بقدر  االقتصاد  مراعاة   – ثانياً  الفنية[. 

ذات  مبرسحيات  التمثيلية  الفرق  إرهاق  املستحسن  من  فليس 

للمرسح،  إعدادها  يف  طائلة  مصاريف  إىل  تحتاج  واحد،  فصل 

يف  املرسحية  تستغرقه  الذي  القصري  الوقت  مع  تتناسب  وال 

الفصل  ذات  املرسحية  يف  الرشطان  هذان  توفر  فإذا  متثيلها. 

الواحد، كان نجاحها كبرياً. ومن الرضوري جداً مالحظة الرسعة 

واملحافظة  بد  ال  أنه  كام  الجمهور،  انتباه  اجتذاب  يف  املتناهية 

عىل تيقظ ذهن الجمهور وتتبعه لحوادث املرسحية ويكون هذا 

بطريقني: أواًل - هجوم املؤلف بفكرته منذ البداية يف املرسحية. 

الحياة،  صميم  من  مرسحية  مادة  يتناول  أن  مراعاته  الكاتب 

أن  يستطيع  فياض،  ينبوع  إنسان  كل  وحياة  فيها.  يعيش  التي 

خليق   »Suggestion« إيحاء  مصدر  وهي  مادته،  منه  يستقي 

يكون  أن  برشط  وأدقها،  املرسحيات  بأروع  الكاتب  ميد  بأن 

الينبوع  اللباقة واملهارة ما ميكنه من استغالل هذا  للكاتب من 

املبتدئ من طرق  الكاتب  أحذر  وأنا  األدب املرسحي.  يف صالح 

الحياة وخصائصها.  تتنافر مع طبيعة  التي  الشاذة،  املوضوعات 

وابتداع  بوجودها،  االعرتاف  يصعب  التي  الشخصيات  فخلق 

ال  التي  الحوادث،  وابتداع  وقوعها  يحتمل  ال  التي  الحوادث، 

إىل  يسئ  العادية،  الحياة  حقائق  مع  لتنافرها  وقوعها  يحتمل 

استطاع  فإذا  تصويرها.  يف  الكاتب  يتعب  ما  بقدر  املرسحية 

املألوفة،  الحياة  من  مرسحياته  موضوعات  يستقي  أن  املؤلف 

يخلق  وأن  الحبكة،  فيه  تتوفر  عنده  من  قالب  يف  يصبغها  وأن 

النصيب  له  يكون  االعتبار،  هذا  عىل  مرسحيته  يف  الشخصيات 

املؤلف  إىل تذكري  أنني لست يف حاجة  النجاح. عىل  األوفر من 

هي   ،»Accurate abyervation« الدقيقة  املالحظة  بأن 

القصص بوجه عام، واملرسحيات بوجه خاص.  األساس يف وضع 

الفصل  ذات  املرسحية  عن  الحديث  صدد  يف  وأنا  يفوتني  وال 

عىل  مرسحيته  موضوع  اختار  الذي  الكاتب  أذّكر  أن  الواحد، 

يختص  فيام  قبل  من  ذكرناه  ما  يراعي  أن  السابق،  األساس 

والرسعة  بالفكرة  املتفرج  مهاجمة  أي  والرتكيز،  الغرض  بوحدة 

املتناهية يف اجتذاب انتباهه واملحافظة عىل هذا االنتباه بخلق 

املواقف الجذابة منذ عرض املرسحية وتعقيدها إىل ساعة الحل. 

الفصل  ذات   »Historical« التاريخية  املرسحية  يف   - ثانياً 

قواعد  فهنا  تاريخي،  موضوع  ذات  املرسحية  كانت  إذا  الواحد 

 - ب  التاريخية،  الدراسة   - أ  ييل:  فيام  تتلخص  مراعاتها  يجب 

حسن االختيار. أما الدراسة التاريخية »للموضوع« الذي تعالجه 

املرسحية أو »الشخصيات«، التي متسها فهذا أمر رضوري. وكلام 

كانت الدراسة عميقة واملصدر موثوق بصحته، فكل التوفيق يف 

يحاول  أن  العبث  أثراً. ومن  مثااًل وأعظم  أسهل  كتابة مرسحية 

للموضوع  وافية  دراسة  دون  تاريخية  مرسحية  كتابة  اإلنسان 

بالده  بتاريخ  أدرى  اإلنسان  كان  وملا  فيه.  الكتابة  يبغي  الذي 

الكاتب  صالح  من  أن  أرى  فإين  وتقاليدها،  أهلها  وعادات 

املبتدئ أن يبعد بقدر اإلمكان عن طرق املوضوعات التاريخية 

أبحاثه،  تحقيق  واستطاع  دراسته،  نضجت  إذا  إال  األجنبية. 

والجزم بصحتها، واإلميان بصدق املرجع الذي استقى منه فكرته. 

أما ُحسن االختيار فاملرجع فيه إىل الذوق وحده، عىل أن هناك 

عوامل أخرى تؤثر بدورها عىل الذوق، أهمها هدف املرسحية؛ 

ملرسحيته  الكاتب  يختار  أن  يشء  يف  الذوق  من  يكون  ال  فقد 

موضوعاً تاريخياً عن هزمية منكرة أو فضيحة مكشوفة يف تاريخ 

إذا  الذوق  عن  النبّو  هذا  له  اغتفر  رمبا  ولكني  وعشريته؛  أمته 

والقياس  املقارنة  بواسطة  اجتامعياً،  إصالحياً  مثاًل  الغرض  كان 

يكون  أن  الواحد  الفصل  ذات  املرسحية  يف  ويجب  التاريخي! 

املرسحيات  من  النوع  هذا  يف  ويشرتط  جذاباً،  مثرياً  موضوعها 

باملرسحية  والسمو  اللفظ  يف  والتأنق  باألسلوب  التامة  العناية 

- »Dramatising« أي تحويل  ثالثاً  العاملي.  إىل مراتب األدب 

يف  القصصية  الرواية  نصب  بأن  مرسحية،  روايات  إىل  القصص 

مرسح الليدو يف الهواء الطلق بالقاهرة

مع موضوع مرسحيته.  املتمشية  الجذابة  املواقف  – خلق  ثانياً 

للعرض  مجال  الواحد  الفصل  ذات  املرسحية  يف  هناك  فليس 

ال  أنه  كام  السطحي.  للبحث  وال  اململ،  للديالوج  وال  الطويل، 

إليه  ترمي  الذي  الغرض  وتعدد  املوضوعات  تنوع  مطلقاً  يجوز 

املرسحية ذات الفصل الواحد، فهي أقرص من أن تتسع ملثل هذا 

الفصول.  متعددة  املرسحية  مرغمة  به  تسمح  قد  الذي  النقص 

يسببان  عاملني  توفر  إىل  الواحد  الفصل  ذات  املرسحية  وتحتاج 

الدقة   - ثانياً  املرسحية.  بناء  يف  املتناهية  الدقة   - أواًل  نجاحها: 

التي يجب عىل  العملية  الطرق  أما  الحوار.  اختيار  املتناهية يف 

النوع،  هذا  من  مرسحية  كتابة  يف  اتباعها  املرسحي  األديب 

أواًل  يأيت:  ما  يراعي  أن  فيجب  وفنية،  أدبية  قيمة  ذات  لتكون 

ما يجب عىل  أول  املرسحية.  تغذي  التي   »Material« املادة   -
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بالدنا  إن  حقاً  الريحاين؟  األستاذ  عليه  يشتغل  أن  يصح  الذي 

تشييد  إىل  النفوذ  أصحاب  نظر  يلفت  فقراً  املسارح  إىل  فقرية 

عدد منها يف العاصمتني. وها هي ذي الفرقة القومية، ستعمل 

يف  املعارف  وزير  معايل  رصح  كام   – بها  خاص  مرسح  إلنشاء 

الربملان – وهي خطوة مشكورة، بل خطوة لها خطرها وأثرها 

يف حياة املرسح املرصي .. ونحن يف انتظار الخطوة الثانية، أال 

زمن  الفرقة  عليه  تعمل  الطلق  الهواء  يف  مرسح  تشييد  وهي 

الصيف إذ ال يتكلف هذا املرسح نفقات كثرية”.

أخرى كتابات 
سأكتفي بهذه املقالة من الطالب »حسن عيل سامل«، وأشري إىل 

بجمعها  ويقوم  بها،  يهتم  الباحثني  أحد  لعل  األخرى،  مقاالته 

بالعربية يف مرص حول  ُتنرش  إنها أول مقاالت  ودراستها؛ حيث 

مرصياً  أجد  مل  معلومات،  من  لدي  ما  فحسب  موضوعاتها!! 

مجموعة  املرصية  الدوريات  يف  ونرش  العربية،  باللغة  كتب 

كتب خمس  الطالب  فهذا  املرسح!!  علوم  أوليات  عن  مقاالت 

»مبادئ  عنوان  تحت  منها  ثالثاً  »الصباح«:  مجلة  يف  مقاالت 

أولية يف التمثيل املرسحي«، واثنتني تحت عنوان »مبادئ إدارية 

يف  منشورة  الخمس،  املقاالت  وهذه  املرسحي«!!  اإلخراج  يف 

شهري نوفمرب وديسمرب عام 1938، أي بعد شهر أو شهرين من 

ملعهد  الثانية  البعثة  يف  أعضاًء  بوصفهم  لندن؛  إىل  زمالئه  سفر 

للجميع:  يقول  أن  أراد  سامل«،  »حسن  الطالب  وكأن  التمثيل!! 

ها أنا أكتب عن التمثيل واإلخراج، دون أن أكون ضمن أعضاء 

البعثة، وأنا قادر أن أكون مثلهم، ورمبا أفضل منهم!!

والجدير بالذكر إن حسن سامل يف هذه املقاالت الخمس، قارن 

البعثة  يف  رآه  ملا  وفقاً  اإلنجليزي  واملرسح  املرصي  املرسح  بني 

يف  ُتوزع  التي  املطبوعة،  املرسحية  ُنسخ  عن  فتحدث  األوىل، 

تعتمد  يف مرص،  بينام  إنجلرتا،  يف  الجميع  عىل  األوىل  الربوفات 

ومكتوبة  املخرج،  مع  تكون  واحدة،  نسخة  عىل  كلها  الفرقة 

بخط اليد!! كام تحدث أيضاً عن »الكمبوشة« والتلقني، وكيف 

من  تتخلص  مل  ولكنها  الكمبوشة،  من  تخلصت  إنجلرتا  أن 

مكان  أي  أو يف  الكواليس  فامللقن موجود ومختبئ يف  امللقن!! 

عند  إال  يتدخل  ال  وامللقن  لها!!  وجود  ال  التي  الكمبوشة،  غري 

أو  ما،  جملة  املمثل  ينىس   - مثاًل   – عندما  القصوى،  الرضورة 

بداية لحوار ما!! كام ناقش الطالب حسن سامل - يف مقاالته عن 

املمثل  يؤدي  وكيف  املمثل،  اندماج  موضوع   - التمثيل  مبادئ 

وكيف  معها،  ينسجم  وكيف  منه،  املطلوبة  الفنية  الشخصية 

الجامعي.  العمل  خالل  من  األخرى  الشخصيات  مع  يتعامل 

الديكور ورسم  اإلخراج، وإىل  أشار حسن سامل إىل مدارس  كام 

من  التي  التدريبات،  بعض  عن  بالتفصيل  وتحدث  املناظر، 

املمكن أن يؤديها املمثل يف بيته، وعىل خشبة املرسح وحده.

والحق ُيقال: إنني وجدت رأياً منشوراً يف جريدة »أبو الهول« 

حول  سامل«،  »حسن  الطالب  كتبه   –  1938 أغسطس  يف   -

فقام  جميعي«!!  »عمر  املخرج  كتبه  اإلخراج  عن  نقدي  مقال 

عمر جميعي بالرد عىل الطالب، وقد نرشته الجريدة يف الشهر 

يف  يقع  عليه،  والرد  املوضوع  يقرأ  من  أن  والحقيقة  نفسه!! 

حرية ويتساءل: من منهام األستاذ ومن منهام التلميذ!!

حسن سامل

عمر جميعي

أهمها.  مزايا  املرسحيات  وضع  يف  النوع  ولهذا  قالب مرسحي. 

أ- أن الكاتب لن يبذل مجهوداً كبرياً يف تكوين هيكل مرسحيته 

وال يف خلق شخصياتها. ب- رمبا استعمل الكاتب جزءاً كبرياً من 

حوار املوضوع يف الرواية القصصية. وال بد للكاتب أن يحدث 

تغيرياً محسوساً يف الرواية القصصية. ألن هناك اختالفاً شاسعاً 

بني القصة واملرسحية، كام أن الكاتب يجد نفسه أمام موضوع 

ناضج يأخذ منه مرسحيته. وهذه الطريقة يف كتابة املرسحيات 

يفضلونها  اإلنجليز  وُكّتاب  لسهولتها.  املبتدئ  الكاتب  تالئم 

املرسحية  أن  وأرى  والفنية،  األدبية  قيمتها  لها  أن  ويعتقدون 

يف هذه الحالة ال تكون حقاً مكتسباً للكاتب، وال يحق له بأية 

مجهود  يف  اشرتاك  هي  نظري  يف  فالعملية  إليه!  نسبتها  حال 

أديب ال تتجىل فيه فضيلة االستقالل.

الطلق الهواء  في 
»مرسح  عن  يونس«  »عباس  كتبه  ما  سابقة،  مقالة  يف  قرأنا 

أعضاء  ضمن  كان  عندما  إنجلرتا،  يف  شاهده  كام  الخالء« 

عيل  »حسن  الطالب  عنه  كتب  املرسح،  هذا  الصيفية.  البعثة 

البعثة  – كونه أحد أعضاء  أيضاً  إنجلرتا  سامل«، ألنه شاهده يف 

ما  بقدر  شاهده،  الذي  املرسح  عن  يكتب  مل  ولكنه   – نفسها 

كتب عنه من أجل إنشاء مثيل له يف مرص!! كام أنه مل يوافق 

الهواء  »مرسح  اسم  عليه  وأطلق  الخالء«،  »مرسح  اسمه  عىل 

الطلق«!! والجدير بالذكر إن مجلة »الصباح«، نرشت املوضوع 

مرسح  الجديد:  املرسحي  للشباب  حرة  »آراء  عنوان  تحت 

الثانية  البعثة  سفر  قبل  أي   !!1938 سبتمرب  يف  الطلق«  الهواء 

التي مل يكن بها حسن سامل – كاتب  البعثة  بأيام قليلة، وهي 

املوضوع - وكأن املجلة تريد أن تقول: إن كاتب هذا املوضوع 

يف  أستاذاً  ليكون  إنجلرتا،  إىل  واالبتعاث  بالسفر  األجدر  هو 

املعهد التمثييل عندما يعود!!

وهبها  التي  بالدنا  يف  ليس   “ سامل«:  »عيل حسن  الطالب  قال 

الله جامل الطبيعة - من سامء زرقاء صافية األديم إىل طقس 

معتدل، يكاد يخيم عىل البلد ثالثة أرباع العام – مرسح واحد 

مرسح  أن  مثاًل  يظن  من  ويخطئ  الطلق.  الهواء  يف  للتمثيل 

»الليدو« بالجيزة الذي يعمل عليه اآلن األستاذ يوسف وهبي 

وفرقته مرسحاً يصح أن يسمي كذلك .. فمرسح الهواء الطلق 

مكان  بالجلوس يف  تتمتع  النظارة  لتكون جامهري  ال  ُيتخذ  إمنا 

نفسه  التمثيل  أن  إذ  بذلك  ُسمي  ولكنه  يظله سقف؛  ال  طلق 

خشبي،  مرسح  يوجد  ال  أنه  أي   .. الطلق  الهواء  يف  يكون 

املمثل  يعمل  بل  الحاجة،  حني  وتسدل  ترفع  وأستار  ومناظر، 

تحت السامء مبارشة، فال يجوز حينئذ أن نسمي مرسح الليدو 

الفرصة  يل  أتيحت  ولقد  الطلق.  الهواء  مسارح  يشابهه  ما  أو 

مرسحيات  بضع  أشهد  أن  املايض،  الصيف  يف  بإنجلرتا  وأنا 

وقد  بلندن.  الطلق  الهواء  مرسح  يف  شكسبري  الخالد  للشاعر 

جميع  من  األشجار  تحفه  مكان  املرسح  هذا  إلقامة  اختري 

تكبري  أجهزة  ونصبت  املشهورة،  »ريجنت«  حدائق  يف  جهاته 

وصنعت  للجمهور،  تظهر  ال  بحيث  أشجار  عدة  يف  الصوت 

القديم.  اإلغريقي  باملرسح  فذكرتنا  مدرج  شكل  عىل  املقاعد 

عن  مرتفع  فهو  ذاته،  املرسح  أما  بالصالة.  يتعلق  ما  كل  هذا 

األرض حفر يف مقدمة مجرى عىل شكل قناة، حفت بها بعض 

تسلط  التي  القوية  الكهرباء  ثريات  بداخلها  واختفت  األزهار، 

طريقان:  أنشئ  وقد  األمر.  احتاج  إذا  املمثلني،  عىل  ضوءها 

يدخل  ومنهام  يساره،  عىل  واآلخر  املرسح،  ميني  عىل  أحدهام 

املمثل إىل املرسح أو يغادره. ولهذان الطريقان ممران ضيقان 

ومخزن  املمثلني  غرف  وراءها  تخفي  التي  األشجار،  جوف  يف 

العيون،  عن  مختفية  نصبت  خيام  الغرف  وهذه  املالبس. 

مقصف  جانبي  مكان  يف  وأعد  الكشافة.  خيام  كثرياً  وتشبه 

فاخر يرتاده النظارة يف أوقات االسرتاحة .. وال يفوتنا أن نذكر 

وبها  كثرية،  مقاعد  بها  ُصفت  للغاية،  كبرية  إننا شاهدنا خيمة 

املسرت  وهو  الفرقة  مدير  وسألنا  رؤيتها  فراعنا  خشبي  مرسح 

حاالت  يف  وقال:  فابتسم  العظيمة،  الخيمة  هذه  عن  »إتكنز« 

حساب  نعمل  أن  بالدنا  يف  مضطرون  إننا  نعمل؟  ماذا  املطر 

الهواء الطلق املحرومة  األمطار يف كل لحظة! ذلك هو مرسح 

منه مرص، وهي أجدر بالد العامل بتشييده! فمتى نرى يف بالدنا 

مرسحاً كهذا يكسب الصيف ثوب العمل الفني، حتى ال ينفرد 

الشتاء بلقب »صاحب املوسم التمثييل«! إن أهايل اإلسكندرية 

يغادر  أن  الريحاين«  »نجيب  األستاذ  من  ويطلبون  يشكون، 

مرسح »الهمربا« الشتوي، ويعمل عىل مرسح آخر يكون أنسب 

اإلسكندرية،  اآلخر يف  أين هو املرسح  .. ولكن  القيظ  يف زمن 
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يعرف  ال  قد  الجميل،  الفن  زمن  نجمات  إحدى  هي  الشال  رفيعة  القديرة  الفنانة 
والمحببة  المألوفة  الوجوه  إحدى  شك  بال  ولكنها  الحالي  الجيل  أبناء  بعض  اسمها 
الفور  على  تشعرنا  اليت  والعطاء  الحنان  أيقونة  أنها  نذكر  أن  ويكفي  الجميع،  لدى 
وخاصة  الدرامية  األعمال  من  كبري  بعدد  مشاركتها  خالل  من  والنقاء  القلب  بطيبة 
وجهها  ومالمح  الحنون  الرقيق  بصوتها  عامة  بصفة  تمزيت  فقد  والسينما،  بالمسرح 
بكل  األم  شخصية  تجسيد  على  ساعدها  الذي  األمر  الممتلىء،  وجسمها  الهادئة 
الفنية، فنجحت في تحقيق شهرة كبرية  سالسة وتمكن في عدد كبري من األعمال 
ولكن  صغري،  سن  في  الفن  عالم  دخولها  من  الرغم  على  وذلك  األدوار  بهذه 

تجسيدها،  في  برعت  بعدما  األم  شخصية  أداء  في  حصرها  فضلوا  المخرجني 

الشال رفيعة 
والعطاء الحنان  أيقونة 

أبدا  ينىس  أن  ميكنه  ال  العريب  املشاهد  أن  ذلك  مثال عىل  وأوضح 

عبد  الفنان  املطرب  مع  الخالية”  “الوسادة  فيلم  يف  املؤثر  دورها 

الحليم حافظ.

من  الثامن  مواليد  من  الشال  إسامعيل  رفيعة  القديرة  والفنانة 

مبحافظة  رشبني  ملركز  التابعة  “دنجوى”  بقرية   1904 عام  أكتوبر 

وبدأت  املتوسطة.  الطبقة  من  أرسة  يف  نشأت  وقد  “الدقهلية”، 

التحقت  ثم  آنذاك،  العادة  هي  كام  الكتاب  ىف  األوىل  تعليمها 

بفرصة  لها  تسمح  مل  الحياتية  ظروفها  ولكن  االبتدائية،  باملدرسة 

الدراسة  عن  )توقفت  ذلك  بعد  تعليمها  مراحل  بقية  استكامل 

الرئييس وراء ذلك  السبب  وهي يف عمر األربعة عرش عاما(، وكان 

املبكرة  السن  هذه  ىف  التحقت  حيث  بالفن،  الشديد  تعلقها  هو 

سنوات،  بضعة  معها  واستمرت  املتجولة  املرسحية  الفرق  بإحدى 

افتتاحه  التمثيل ىف  حتى نجحت يف االنضامم عام 1930 إىل معهد 

األول، وتخرجت منه بعدما أرص عىل إغالقه يف السنة التالية وزير 

الرجعية  القوى  لضغوط  استجابة  عيىس  حلمى  العمومية  املعارف 

يضم  آنذاك  املعهد  وكان  بالشباب.  الفتيات  اختالط  تعارض  التي 

الحكيم،  حمدى  زوزو  الفنانتني  من  وكل  )هى  فقط  فتيات  ثالث 

لتعمل  أبيض  الرائد جورج  اختارها  لتميزها  ونظرا  خالد(.  وروحية 

مبرسحية  “ديدمونة”  شخصية  تجسيد  فرصة  ومنحها  بفرقته،  معه 

عطيل رائعة الكاتب العاملي وليم شكسبري، وكذلك تجسيد شخصية 

“مارى” مبرسحية “لويس الحادى عرش”. وبعد ذلك التحقت لفرتة 

بعدها  ومن  وهبي،  يوسف  الفنان  ملؤسسها  “رمسيس”  فرقة  إىل 

انضمت إىل فرقة “إتحاد املمثلني عام 1934 )والتي استمر نشاطها 

ملدة ستة شهور فقط(، ثم إىل فريق “األخوان املسلمني املرسحي” 

مؤسس  )شقيق  البنا  الرحمن  عبد  املرسحي  املؤلف  أسسه   الذي 

الفريق  وكان  املايض،  القرن  ثالثينيات  يف  البنا(  حسن  الجامعة 

عىل  بينهم  ومن  آنذاك  والسينام  املرسح  نجوم  من  كوكبة  يضم 

سبيل املثال: رساج منري، عبد املنعم مدبويل،  محمود املليجي، عبد 

العنارص  بعض  أيضا  يضم  كان  كام  السبع،  محمد  العريب،  البديع 

النسائية الشهرية ومن بينهن الفنانات: فاطمة رشدي، عزيزة أمري. 

)وجدير  املرصية  األوبرا  بدار  عروضها  أغلب  الفرقة  عرضت  وقد 

وزارة  تتحملها  انتاجها  تكاليف  كانت  املرسحيات  هذه  أن  بالذكر 

كبث  املرصية  اإلذاعة  عرب  أغلبها  إذاعة  تم  كام  املرصية،  املعارف 

بعد  املرسحية  مسريتها  الشال  رفيعة  الفنانة  تتوج  وأخريا  مبارش(. 

)التي  “القومية”  الفرقة  إىل  األربعينيات  أوائل  يف  بانضاممها  ذلك 

تأسست عام 1935(. 

فرتة  يف  بالسينام  للعمل  اتجهت  الشال  رفيعة  الفنانة  أن  ويذكر 

األفالم، حيث شاركت ألول مرة ىف  مبكرة، وقدمت عددا كبريا من 

فيلم “الحل األخري” عام 1937، تأليف عبد الفتاح حسن وسليامن 

ميمي  نجيب،  سليامن  وبطولة  حسن،  الفتاح  عبد  إخراج  نجيب، 

آخر  كانت  حني  يف  وذلك  إبراهيم.  راقية  منري،  رساج  شكيب، 

سيد  إخراج  من   1961 عام  “زيزيت”  بفيلم  السينامئية  مشاركاتها 

عيىس وبطولة يحيى شاهني، برلنتي عبد الحميد، محمود املليجي. 

من  لعل  فيلام  وخمسني  خمسة  عن  يزيد  ما  بينهام  وقدمت 

من  الظالم،  ىف  قبلنى  الخالية،  الوسادة  الجمهور:  بذاكرة  أشهرهم 

فيلم  وكذلك  اليوم،  وشباب  أفندى  بحبوح  املهابيل،  درب  القاتل، 

عيل بابا واألبعني حرامي لعيل الكسار والذي جسدت فيه شخصية 

“زليخة” زوجة قاسم شقيق “عيل بابا”.

يرصد  أن  املتذوق  للمشاهد  وكذلك  املتخصص  للناقد  وميكن 

الشال وسط نخبة كبرية من  القديرة رفيعة  الفنانة  أداء  مدى متيز 

أو  باملرسح  سواء  األمهات  أدوار  أداء  يف  تخصصن  الاليت  الفنانات 

بالسينام العربية، ويف مقدمتهن كل من القديرات: فردوس محمد، 

عبد  علية  سمري،  ناهد  حلمي،  عزيزة  زايد،  آمال  راتب،  عقيلة 

دور  بتقديم  اشتهرن  وجميعهن  العال  زهرة  سلطان،  هدى  املنعم، 

األم الطيبة الحنون يف حني ارتبطت القديرات: علوية جميل، زوزو 

حمدي الحكيم، نجمة إبراهيم، زوزو شكيب، ميمي شكيب، ماري 

منيب بأداء أدوار األم القاسية أو زوجة األب والحامة، وتبقى مع 

أدوارهن  تنوعت وتباينت  الاليت  املمثالت  قليلة من  ذلك مجموعة 

رفيعة   ، رزق  أمينة  مقدمتهن:  ويف  القاسية  واألم  الحنون  األم  بني 

عمرو دوارة
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الشال، زينب صدقي، دولت أبيض، آمال زايد. 

وتجدر اإلشارة إىل أن الفنانة رفيعة الشال كانت أول ممثلة تؤدى 

بعد  أصبحت  ورمبا   ،1934 عام  وذلك  باإلذعة  دراميا  بصوتها عمال 

أشهر  قامئة  ضمن  كانت  حيث  الفنية،  مسريتها  طوال  األشهر  ذلك 

املحظوظني  قامئة  عليها  تطلق  كانت  )التي  إذاعية  أصوات  عرش 

كل من  والتي ضمت  لإلذاعة،  الذهبي  بالعيد  تكرميهم  تم  والذين 

حلمي،  عزيزة  كامل،  عايدة  نبيل،  زوزو  الشال،  رفيعة  الفنانني: 

نادية رفيق، صالح منصور، محمد علوان، محمود عزمي، لطفي عبد 

الحميد، فؤاد املهندس(. وقد اشتهرت الفنانة رفيعة الشال بالنسبة 

يامرزوق؟”،  فني  أنت  ترى  “يا  الشهرية:  بعبارتها  اإلذاعة  ملستمعي 

الكبري صالح  الفنان  مع  “قسم”  مسلسل  من خالل  أطلقتها  والتي 

االصيل”،  و”عوف  ولطف”  “قدر  لالذاعة  قدمت  كذلك  منصور، 

وكان لها ىف شهر رمضان كل عام: عدة مسلسالت وبرامج من بينها: 

عزومة رمضان، وفرحة رمضان. وقد وصفها عميد األدب العرىب طه 

حسني بقوله: “ذات الصوت الساحر” .

أدوارها  تنوع  عامة مبدى  بصفة  الشال  رفيعة  القديرة  وتتميز  هذا 

بشدة، فبخالف تنوع أدوارها بني أدوار األم الحنون الطيبة املساملة 

األم  أدوار  بني  آخر  تنوعا  نجد  الشديدة،  القاسية  األم  أدوار  وبني 

القاهرية  األم  أو  سوابق(،  صحيفة  بهية،  فيلم  يف  )كام  الفالحة 

أو  الخالية(،  الوسادة  فيلم  يف  )كام  املتوسطة  بالطبقات  التقليدية 

األم العرصية املودرن )كام يف فيلمي إلهام، حياة أو موت(، ولكنها 

وبرباعة  أجدّن  الاليت  الفنانات  قامئة  ضمن  أصبحت  عامة  بصفة 

أنها  من  بالرغم  وذلك   - الفضية  الشاشة  عرب  األم  أدوار  شديدة 

بأدوار  أكرث  ارتبطت  أنها  حتى   - عاما   14 ابنة  وهي  الفن  دخلت 

بينهم عىل سبيل  النجوم ومن  كبار  لعدد من  البطلة  أو  البطل  أم 

أو موت” عام  بفيلم “حياة  للفنانة مديحة يرسي  األم  املثال: دور 

عام  القاتل”  “من  بفيلم  أحمد  سمرية  للفنانة  األم  دور   ،1954

عام  الخالية”  “الوسادة  بفيلم  حافظ  الحليم  عبد  وللفنان   ،1956

1957، وللفنانة مريم فخر الدين بفيلم “شباب اليوم” عام 1958، 

وكذلك للفنانة ليىل طاهر بفيلم “قّبلني يف الظالم” عام 1959.

الفنية: أعمالها   -
يف  الشال  رفيعة  للفنانة  اإلبداعية  اإلسهامات  وتنوعت  تعددت 

ييل  وفيام  واإلذاعة(،  السينام،  )املرسح،  الفنية  القنوات  جميع 

الفنية  مشاركاتها  ملجموعة  وتصنيف  شامل  حرص  لتقديم  محاولة 

القنوات  اختالف  مراعاة  مع  وذلك  املجاالت،  تلك  من  مجال  بكل 

الفنية والتتابع الزمني بكل مجال: 

المسرحية: مشاركاتها   - أوال 
يف  املرسحية  مشاركاتها  خالل  من  الشال  رفيعة  الفنانة  نجحت 

خاللها  من  واستطاعت  متميزة،  درامية  شخصيات  عدة  تجسيد 

أهمها  ومن  الفنية  قدراتها  وإظهار  موهبتها  إىل  األنظار  لفت 

شخصيات كل من: مدام مونييه مبرسحية “قلوب األمهات”، الجارة 

“مرتفعات  مبرسحية  نيليل  الظالم”،  “سلطان  مبرسحية  شنكا  ماربو 

“دم  مبرسحية  زينب  “الصفقة”،  مبرسحية  العجوز  وذرينج”، 

عبده مبرسحية  أم  إبليس”،  “دموع  السعد مبرسحية  أم  األخوين”، 

“جمعية قتل الزوجات”، منرية مبرسحية “املأخوذة”، شخصية املرأة 

مبرسحية “جمهورية فرحات”، هدية مبرسحية “صنف حريم”، األم 

تحية )زوجة فاخر فاخر( مبرسحية “يف بيتنا رجل”، املدام مبرسحية 

“سينام أونطة”، زوجة الوايل بأوبريت “العرشة الطيبة”.

بفرق  سواء  بطولتها  يف  شاركت  التي  املرسحيات  قامئة  وتضمن 

املختلفة(  )مبسمياته  القومي”  “املرسح  بفرقة  أو  الخاص  القطاع 

طبقا للتسلسل التاريخي املرسحيات التالية:

1 - بفرق القطاع الخاص: 

إخالص   ،)1921( عرش  الحادى  لويس  عطيل،  أبيض”:  “جورج   -

الزوجة، تكية الربامكة، بشري أغا )1923(.

 ،)1927( الجحيم  الرشيدان،  الولدان  الحديد،  ملك  “رمسيس”:   -

القضية املشهورة، عنرت، شجرة الدر )1928(، يد الله )1939(، امرأة 

لها مايض )1949(.

- “إتحاد املمثلني”: املستهرتة، الست درية، الوالدة بلقيس، يف سبيل 

الوطن )1934(.

مثاين  مسريته  خالل  الفريق  قدم  املرسحي”:  املسلمني  “اإلخوان   -

رفيعة  الفنانة  وشاركت  البنا،  الرحمن  عبد  تأليف  من  مرسحيات 

نهاية  إىل  الثالثينيات  نهاية  من  الفرتة  )خالل  منها  خمسة  يف 

يف شعب، صالح  عامان  بينها:  ومن  العرشين(  بالقرن  األربعينيات 

الدين بطل حطني، غزوة بدر )1946(، الهجرة )1947(.

2 - بفرق مسارح الدولة:

- “املرصية للتمثيل واملوسيقى”: مرتفعات وذرينج )1944(.

صندوق   ،)1951( كدب   × كدب  الحديث”:  املرصي  “املرسح   -

الدنيا، بنت الجريان )1952(. 

الشيطان  مع  صفقة   ،)1953( املأخوذة  الحديثة”:  “املرصية   -

 ،)1956( فرحات  جمهورية   ،)1955( الصعيد  يف  دماء   ،)1954(

دموع إبليس، جمعية قتل الزوجات )1957(.

- “املرسح القومي”: الصفقة، سلطان الظالم، سينام أونطة )1958(، 

صنف حريم، يف بيتنا رجل )1960(

وقد تعاونت من خالل هذه املرسحيات مع نخبة من كبار املخرجني 

الذين ميثلون أكرث من جيل ومن بينهم األساتذة: جورج أبيض، زيك 

الرحيم  عبد  عالم،  أحمد  نشاطي،  فتوح  وهبي،  يوسف  طليامت، 

الزرقاين، نبيل األلفي، سعيد أبو بكر، نور الدمرداش. 

نخبة من  ذكرها  السابق  املرسحيات  البطولة مبجموعة  وقد شاركها 

جورج  األساتذة:  املثال  سبيل  عىل  بينهم  من  املرسح  نجوم  كبار 

أبيض، يوسف وهبي، حسني رياض، أحمد عالم، عبد العزيز خليل، 

نور  شفيق  فاخر،  فاخر  شفيق،  فؤاد  البارودي،  حسن  فهيم،  فؤاد 

الحريري،  عمر  حسني،  كامل  الطوخي،  محمد  رشدي،  عيل  الدين، 

محمود عزمي، توفيق الدقن، عبد املنعم إبراهيم، عبد الغني قمر، 

غيث،  الله  عبد  يوسف،  حسن  الجزيري،  أحمد  الحكيم،  لطفي 

محمد الدفراوي، نظيم شعراوي، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد السالم 

محمد.

عىل  بينهن  من  املرسح  نجامت  كبار  من  نخبة  شاركها  وكذلك 

رشدي،  سامية  رزق،  أمينة  إبراهيم،  نجمة  السيدات:  املثال  سبيل 

إحسان رشيف، فردوس حسن، روحية خالد، سامية فهمي، إحسان 

العال،  زهرة  الجمل،  ملك  جميل،  سناء  أيوب،  سميحة  القلعاوي، 

نادية السبع، رجاء حسني، سهري البابيل، . 

السينمائية: أعمالها   - ثانيا 

المسرح  بكل من  أثبتت جدارتها   فنانة قديرة 
اإلذاعة تألقت في  والسينما كما 
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... وأنجبت  الفن  الطب بسب  ابنها طالب  انتحر 
المسرح ابنتها على خشبة 

31 بين الظل والضوء]]]

وخمسني  خمسة  من  أكرث  للسينام  الشال  رفيعة  الفنانة  قدمت 

أن  املفارقات  األم، ومن  منها شخصية  كبري  فيلام، جسدت يف عدد 

والدة  دور  وهو  الجمهور  أذهان  يف  ارتبط  والذي  أدوارها  أشهر 

يعد  الذي  الخالية”  “الوسادة  بفيلم  حافظ(  الحليم  )عبد  صالح 

البحتة، حيث  بالصدفة  العربية قد جاءها  السينام  من كالسيكيات 

قام املنتج الكبري رمسيس نجيب باالتفاق مع املخرج القدير صالح 

القديرة  الفنانة  ترشيح  عىل  حافظ  الحليم  عبد  والفنان  سيف  أبو 

فردوس محمد ألداء الدور، والتي مبجرد أن علمت مبوضوع الفيلم 

يف أول لقاء لها مع املنتج قدمت اعتذارها عىل الفور، ورشحت له 

الفنانة املتميزة رفيعة الشال التي كانت متر بظروف نفسية صعبة 

وترفض العمل منذ وفاة ابنها )يف ظروف مشابهة ألحداث الفيلم(، 

فام كان من املنتج والعاملني بأرسة الفيلم اإل الرتحيب الفوري بهذا 

الرتشيح أوال لثقتهم يف قدراتها وجدارتها وثانيا الحساسهم برضورة 

مساعدتها يف الخروج من تلك األزمة النفسية باالنخراط يف العمل. 

هذا وتضم قامئة أعاملها السينامئية - طبقا للتابع الزمني - األفالم 

التالية: الحل األخري )1937(، أوالد الفقراء، ليىل، عيل بابا واألربعني 

سالمة   ،)1944( الظالم  يف  ليىل   ،)1943( جوهرة   ،)1942( حرامي 

 ،)1946( املدينة  الرشق، ضحايا  أنا  قلبي،  داميا يف  راوية،   ،)1945(

ليايل  املترشدة،  الصحراء،  سلطانة  وعذاب،  غدر  املجتمع،  عدو 

األنس، نور من السامء )1947(، فتح مرص، ليىل العامرية، شمشون 

 ،)1949( هدى  اإلعرتاف،  كريس   ،)1948( والشباب  الهوى  الجبار، 

وهيبة  املحبوب،  بلد  غايل،  الرشف   ،)1950( األربعة  جوز  إلهام، 

األيام،  مرت   ،)1952( النسيم  شم  اإلميان،   ،)1951( الغجر  ملكة 

حدث ذات ليلة، حياة أو موت، إعرتافات زوجة، الشيخ حسن، يا 

 ،)1954( أفندي  بحبوح  الوادي،  يف  األسود، رصاع  الفارس  ظاملني، 

صحيفة  املايض،  من  صوت  ؟،  القاتل  من   ،)1955( املهابيل  درب 

 ،)1957( أنام  ال  الخالية،  الوسادة   ،)1956( قلوب حائرة  السوابق، 

الحب  املعلمة، شارع  اليوم،  العذراء، شباب  الزوجة  النساء،  ساحر 

ثالثة  وليىل،  قيس   ،)1959( هدى  الظالم،  يف  قبلني   ،)1958(

بهية )1960(، زيزيت، عنرت بن شداد  العشاق،  رجال وامرأة، نداء 

.)1961(

وميكن من خالل دراسة وتوثيق مشاركاتها السينامئية السابقة رصد 

املخرجني  كبري من  السينامئية مع عدد  املسرية  تعاونها خالل هذه 

الذين ميثلون أكرث من جيل ويف مقدمتهم األساتذة: توجو مزراحي، 

هرني  مصطفى،  نيازي  بدرخان،  أحمد  وهبي،  يوسف  فرنيتشو، 

بركات، صالح أبو سيف، عز الدين ذو الفقار، يوسف شاهني، كامل 

حسني  معلوف،  يوسف  حلمي،  حسن  الدين،  ضياء  أحمد  الشيخ، 

عبد  محمد  اإلمام،  حسن  عامرة،  إبراهيم  بدير،  السيد  صدقي، 

الجواد،  عبد  محمد  الوهاب،  عبد  فطني  الجزايريل،  فؤاد  الجواد، 

الفقار،  ذو  محمود  سامل،  عاطف  صالح،  توفيق  التلمساين،  كامل 

عبد  حليم،  حلمي  الصيفي،  حسن  رفلة،  حلمي  نجيب،  رمسيس 

الحميد زيك، بهاء الدين رشف، حسن رضا، سيد عيىس. 

اإلذاعية:  والتمثيليات  المسلسالت   - ثالثا 
لها  كان  الشال  رفيعة  القديرة  الفنانة  بأن  التنويه  يجب  بداية 

إذاعية،  ممثلة  أول  كانت  حيث  اإلذاعي  بالتمثيل  الريادة  رشف 

عام  انشائها  عند  االذاعة  قدمتها  متثيلية  أول  ىف  مبشاركتها  وذلك 

املمثل  البطولة  يقاسمها  ليىل”، وكان  باسم “مجنون  1934 وكانت 

أحمد عالم الذى قام بدور املجنون. وقد ظلت الفنانة رفيعة لعدة 

اإلذاعة  فرقة  ىف  زمالئها  وكان  األوىل  االذاعة  ممثلة  طويلة  سنوات 

مبرحلة البدايات هم مجموعة املذيعني املعينني عىل خليل ومحمد 

فتحى وحافظ عبد الوهاب.

اإلذاعة  إثراء  يف  مساهمتها  الفني  مشوارها  خالل  لها  ويحسب 

والتمثيليات  املسلسالت  من  جدا  كبري  بعدد  بالتمثيل  املرصية 

التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لألسف  ولكن  اإلذاعية، 

جميع  حرص  يصعب  وبالتايل  اإلذاعية،  لألعامل  بالنسبة  العلمي 

التي  القديرة  الفنانة  لهذه  واملتنوعة  الكثرية  اإلذاعية  املشاركات 

عىل  بينها  ومن  املتميزة  الدرامية  األعامل  بعض  ببطولة  ساهمت 

سبيل املثال فقط: عوف األصيل، قدر ولطف، قسم، عزومة رمضان، 

مندوب  حيايت،  العيد،  زهرة  ورضوان،  وعيل  حسن  رمضان،  فرحة 

وعيل  حسن  خديجة،  ننىس،  لن  شباب،  لسه  نفوسة،  املريخ،  من 

فتحي،  أم  خديجة،  التيار،  مع  راحت  القمر،  يف  حاميت  ورضوان، 

بيتنا  يف  حيايت،  ويونس،  عزيزة  خاطبة،  إفالس  الرهيب،  الحائط 

الربنامج  إىل  باإلضافة  وذلك  مؤلف،  عن  تبحث  شخصيات  رجل، 

خالله  من  تجسد  كانت  والذي  لقبك”،  “ساعة  الشهري  الفكاهي 

شخصية “أملظ” زوجة الرجل الحمش )فؤاد املهندس(. وقد رصحت 

الدور  اإلذاعية، وأن  بأنها فخورة جدا مبشاركاتها  يف بعض حواراتها 

فهم”  “سوء  رواية  ىف  األم  دور  باالذاعة هو  به  تعتز  الذى  املتميز 

أم رشيرة  تجسد خاللها شخصية  وكانت  املرشي  أنور  ترجمها  التى 

تتسم بالقسوة . 

العائلية: حياتها   -
الفنان  زميلها  األوىل من  املرة  مرتني،  الشال  رفيعة  الفنانة  تزوجت 

أفندي”  “مرزوق  شخصية  بتجسيد  اشتهر  الذي   - النحاس  فرج 

تعرفت  قد  وكانت   - البيوت”  “ربات  الشهري  اإلذاعي  الربنامج  يف 

أمثر  وقد  املرسحية.  الفرق  إحدى  بعروض  معا  مشاركتهام  أثناء  به 

السنة  آنذاك ىف  توىف عام 1954، وكان  ولكنه  ابن  الزواج عن  هذا 

النهائية بكلية طب القرص العينى، حيث قام باإلنتحار ألنه فشل ىف 

وأن  منها، خاصة  الزواج  ويود  يحبها  كان  التى  الفتاة  اإلرتباط من 

سبب رفض أرسة العروس له بأن والديه من املمثلني، فشعر بطعنة 

شديدة يف كرامته خاصة وهو يرى مدى تقدير واحرتام املجتمع كله 

من حوله لكل منهام، فأصيب باكتئاب حاد دفعة إىل تناول كم كبري 

األولية  واالسعافات  الجهود  أن  من  وبالرغم  األسربين،  حبوب  من 

معه  النيابة  تحقيقات  استكامل  أثناء  لكنه  انقاذه  يف  نجحت  قد 

 - والدته  الثالث مام دفع  الطابق  بنفسه من  والقى  الحارس  غافل 

والتي أصيبت مبجرد سامع خرب وفاته بصدمة عصبية شديدة - إىل 

الذي  ابنها  عىل  الحفاظ  يف  أمانتها  لعدم  الرشطة  عىل  قضية  رفع 

يعاين من مظاهر اكتئاب شديد. 

القدير حسن  الفنان  من  الثانية  للمرة  تزوجت  وبعد عدة سنوات 

البارودى، والتى من شدة تقديرها وحبها له فضلت حمل لقبه بعد 

زواجهام، وبالتايل فقد شاركت يف جميع األعامل الفنية بعد زواجها 

بابنة  الله عام 1933  البارودى”، وقد رزقها  الفني: “رفيعة  باسمها 

اسمتها أمرية، والتي ظلت مقيمة معها وتقوم برعايتها خالل أيامها 

األخرية. وقصة انجابها البنتها تعد طريفة فعال، حيث وضعتها اثناء 

رحلة لها مع فرقتها املرسحية اىل العاصمة اللبنانية بريوت، ومبجرد 

إسدال الستار النهايئ للعرض سقطت عىل األرض ووضعت املولودة 

ىف لحظتها. 

الفنانني  وميكن من خالل املواقف الشخصية وشهادات زمالئها من 

القديرة  الفنانة  لهذه  صادقة  صورة  نرسم  أن  والصحفيني  والنقاد 

التي كانت تجمع بني بعض التناقضات يف تناغم وانسجام شديدين، 

طيبة  ذلك  ومع  درجة  أقىص  إىل  وعنيدة  جدا  قوية  فهي شخصية 

ذلك  ومع  واالنطالق  الحرية  تعشق  ظلت  ومسامحة،  جدا  القلب 

عنها  عرف  عامة  وبصفة  ترصفاتها،  جميع  يف  جدا  ملتزمة  كانت 

متتعت  فقد  لذا  والكرم،  الخلق  ودماثة  والتواضع  السامية  األخالق 

وكانت  الزمالء.  وتقدير جميع  واحرتام  بحب  الفنية  مسريتها  طوال 

تعشق عملها جدا لدرجة أنها كانت تشعر بقمة سعادتها ونشوتها 

أمام  املرسح  خشبة  عىل  أو  اإلذاعة  ميكروفون  أمام  تقف  حينام 

القومي(  الجمهور، وخاصة خشبة “مرسح األزبكية” )مقر املرسح 

التي ارتبطت بها لسنوات طويلة، فهي الخشبة التي جمعت بينها 

وبني نخبة كبرية من جيل العاملقة الرواد يف زمن اإلبداع واألصالة.

الفنانة  هذ  أصالة  مدى  تؤكد  التي  املواقف  من  كثري  وهناك 

واعتزازها بوطنها ويكفي أن نذكر عدم ترددها وتقدميها الستقالتها 

األجور  بالرغم من  اإلذاعية”  األدىن  الرشق  إذاعة “محطة  من  فورا 

جميع  الستقاالت  أيضا  وتجميعها  تتقضاها،  كانت  التي  الكبرية 

زمالئها من الفنانني املرصيني مبجرد أن بدأت تلك اإلذاعة يف اإلساءة 

ملرص الثورة بربامجها املختلفة.

ىف  كانت  كام  البارودى  رفيعة  )أو  الشال  رفيعة  الفنانة  أن  ويذكر 

الربجامى  بشارع  حياتها ىف شقة  فرتات  عاشت معظم  أيامها(  آخر 

)بحى جاردن سيتى(، وذلك قبل أن تنتقل إىل شقتها األخرية بشارع 

محمود بسيوين مبدينة القاهرة، وكانت ترافقها باستمرار ابنتها أمرية 

الخريية  الجمعية  مستشفى  اىل  فجاءة  نقلها  إىل  اضطرت  والتي 

وطلبت  البطن.  جدار  غشاء  ىف  دهنى  كيس  الستئصال  بالعجوزة 

أن  إال  فرقتة(،  ىف  موظفة  )باعتبارها  القومى  املرسح  من  أجازة 

التزامها األديب وأيضا حاجاتها املادية جعلها تواصل العمل باستمرار 

اىل  وعادت  العملية  تجرى  أن  بدون  أجازتها  وانتهت  اإلذاعة،  ىف 

برغم  العملية  أجرت  األالم  تجدد  مع  ولكن  املرسح،  ىف  عملها 

خطورتها، لرتحل عن عاملنا ىف العارش من يونيو عام 1961.



    

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  تفقدت 

أرشف  الدكتور  وبصحبتها  الثقافة  وزيرة 

ونائبته  الفنون  أكادميية  رئيس  زىك 

الحليم  عبد  وهند  جبارة  غادة  الدكتورة 

خدمة  لشئون  الجيزة  محافظ  نائب 

الجديدة  املرشوعات  من  عدد  املجتمع 

الجديد  املبني  شملت  والتى  لألكادميية 

سور  ومكتبات  للسينام  العاىل  للمعهد 

والفنون  الرتاث  ومتحف  األكادميية 

الشعبية ومدرسة الفنون

قالت عبد الدايم إن أكادميية الفنون تعد 

كتائب  إعداد  عىل  يعمل  عريقا  رصحا 

ومفردات  عنارص  يشكلون  املبدعني  من 

قوة مرص الناعمة وقادرين عىل املنافسة 

أن  وأضافت   ، مجاالتهم  ىف  العاملية 

متكاملة  تطوير  عملية  تشهد  األكادميية 

والتعليمى  االنشاىئ  املستويني  عىل 

إلمتام  الكامل  الدعم  تقديم  مؤكدة 

أن  واوضحت  الالزمة،  التحديث  عمليات 

تجهيزه  تم  السينام  ملعهد  الجديد  املبنى 

والتكنولوجيا  التقنيات  بأحدث  وتزويده 

العاملية ىف هذا املجال استعدادا الستقبال 

ليكون  الجديد  الدراىس  العام  ىف  الطالب 

العامل  يف  السينام  معاهد  أهم  من  واحدا 

إىل جانب مدرسة الفنون التي تعد األكرب 

األماكن  إىل  باإلضافة  األوسط  الرشق  يف 

والجارى  األكادميية  بسور  املستحدثة 

ومنافذ  كمكتبات  لتشغيلها  إعدادها 

وتابعت  الثقافة،  وزارة  إلصدارات  بيع 

األكادميية  مباين  يربط  الفنون  جرس  أن 

بينها،  االنتقال  الدارسني  عىل  وييرس 

والفنون  الرتاث  متحف  إىل  باإلضافة  هذا 

ومجسامت  مناذج  يضم  والذى  الشعبية 

للعديد من املشاهد واملظاهر الفلكلورية 

املرصية  الهوية  عن  تعرب  التى  والرتاثية 

إلستثامر  دراسة  تنفيذ  مؤكدة  املتفردة، 

والفراغات  املفتوحة  األماكن  بعض 

مالعب  وتجهيز  للطالب  لتقديم خدمات 

وصاالت رياضية .

أحمد زيدان

بها.. الجديدة  المشروعات  من  لعدد  تفقدها  بمناسبة 
الناعمة مصر  قوة  ومفردات  عناصر  يشكل  عريق  صرح  الفنون  أكاديمية  الدايم:  عبد 

ما  فذلك  العنوان،  من  القارىء  عزيزي  تتعجب  ال 

أخرى  أنواع  عن  نسمع  ورمبا  قريبا،  عنه  سنسمع 

اخرتع  أن  وبعد  فالبعض  وخيايل.  خيالك  تتجاوز 

مد  الين(  الـ)أون  مرسح  هو  جديدا  مصطلحا 

ما  لنا مسميات  يخرتع  وبدأ  امتداده،  الخيط عىل 

يستهدفوا  مل  مسميات  سلطان،  من  بها  الله  أنزل 

منها إال إثارة جدل عقيم يربأ العقالء من الدخول 

بعضا  تجد  حني  قمته  يصل  االستفزاز  لكن   . فيه 

شطحات  يشطحون  ومدرسيه  املرسح  داريس  من 

تهدم فكرة املرسح من أساسها التي هي وببساطة 

مساحة  يف  واحدة  لحظة  يف  يلتقون  ومتلق  )مؤد 

واحدة( وحاولوا التواجد مستغلني جائحة )كورونا( 

يعلم  من  أول  هم  هامئة  بأفكار  علينا  ليلقوا 

بإستحالة تنفيذها.

تسمع  حني  القارىء  عزيزي  تتعجب  ال  لذلك 

القدم  كرة  وبقوانني  )امللعب(  مرسح  عن  قريبا 

إدعاء  ألحدهم  قرأت  إذا  تتعجب  وال   .. )مثال( 

املقيم  الفالين  فالن  وبأن  ونفعت(  )جربناها  بأننا 

بل  )املرسحية(،  املباراة  )مثال( شارك يف  يف هولندا 

الفالين  فالين  أمام  بارعا  )مرسحيا(  هدفا  وأحرز 

املقيم يف )اليمن( .. هو لن يعرض عليك األهداف، 

فقط سيحدثك عنها.

يخرتع  الذي  ذلك  مناقشة  حاولت  إذا  أنك  املفزع 

تقصد  )رمبا  له  وقلت  املصطلح  إثر  يف  املصطلح 

استخدام امللعب كمساحة خاصة للعرض املرسحي 

مستفيدا من شكل امللعب وزوايا جلوس الجامهري 

مرسحا  أقصد  بل   .. ال  )ال  بتعامل  سيقاطعك  و...( 

يظن  ما  رشح  يف  وسيرشع   .. القدم  كرة  بتقنية 

له  تقول  أن  إال  حينها  تجد  ولن   ) و...  اخرتاع  أنه 

)طيب( ومتيض لحال سبيلك.

الكورونا  بنا  فعلته  ما  أقىس  هو  هذا  أن  أظن 

املجال  أباحت  أن  عليه،  أجربتنا  الذي  بالفراغ 

آخر  إىل  اخرتاع سارعوا  انتهوا من  كلام  للمتعاملني، 

هو  فها  تقلق  وال  القارىء  عزيزي  تتعجب  ال   ..

بـ)طيب(  تسلح  فقط   .. ببطء  وإن  يعود  املرسح 

تواجه بها من يستفزونك مبصطلحاتهم العجيبة. 

القدم  كرة  بتقنية  المسرح 
مشهد 

محمد الروىب
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