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جالل.. خالد 
آخر لعام  الثقافى  اإلنتاج  لقطاع  رئيسا 

قرارا  الثقافة،  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أصدرت 

بتوىل املخرج خالد جالل رئاسة قطاع شئون اإلنتاج الثقاىف، 

وذلك ملدة عام آخر .

الدايم،  عبد  ايناس  للدكتورة  والتقدير  الشكر  جالل  ووجه 

إنه  وقال  املستمر،  الغالية ودعمها  ثقتها  الثقافة، عيل  وزير 

وقامة  فنانة  مع  بالعمل  وسعيد  الثقة،  بهذه  ويفتخر  يعتز 

فنية وإدارية كبرية مثل الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وكان »خالد جالل« قد حصل عىل منحة يف اإلخراج املرسحي 

وسافر إيل روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية يف الغرب، 

الوقت  ذلك  ىف  الثقافة  وزير  عيينه  العودة،  قرر  وعندما 

عمره  وكان  الشباب  ملرسح  مديرا  حسني،  فاروق  الفنان 

وقتها 28 سنة .

توىل جالل رئاسة مركز اإلبداع الفني، ثم رئاسة مرسح الغد، 

ثم  واالستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  رئاسة  ثم 

رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون 

اإلنتاج الثقاىف منذ عام 2015 .

وحصل املخرج خالد جالل، عيل جائزة الدولة لإلبداع الفني 

يف مجال اإلخراج، وأيضا جائزة التفوق يف الفنون عام ٢٠١٠، 

مهرجانات  ىف  والتكرميات  الجوائز  من  العديد  جانب  إىل 

دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد واملجالت 

املرصية.

الفتاح السيىس رئيس الجمهورية، يف  الرئيس عبد  كام كرمه 

الجلسة الختامية ملنتدى شباب العامل 2019 بنسخته الثالثة، 

عرضها  تم  التي  »املحاكمة«  مرسحية  بإخراج  قيامه  وبعد 

وصفه  والذى   ،2019 العامل  شباب  مرسح  فعاليات  خالل 

جالل بأنه »تكريم التكرميات«.

و  سبتمرب،   1 الثالثاء  مساء  من  السابعة  متام  يف 

ثقافة  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  بحضور 

دورات  من   27 الدورة  فعاليات  تفتتح  مرص، 

التجريبي،  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان 

وهي الدورة التي  اختارت إدارتها إقامتها يف ظل 

ظروف مير بها العامل للمرة األوىل يف تاريخه.

ارتبطت  السابقة،  الـ26  دوراته  مدار  وعيل 

باملرسح  الختام”  “االفتتاح،  الكربى  الفعاليات 

انتقال  الذي يجعل من  األمر  األوبرا،  لدار  الكبري 

املرصي  املرسح  يوم  احتفالية  ــ ومعهام  الحفلني 

مالمح  أحد  بالعتبة،  القومي  املرسح  إىل  ــ  

االختالف الكربى يف دورته الـ27.

يف  اإلجراءات  استثنائية  من  كجزء  جاء  االنتقال 

الدورة التي تقام أكرث من نصف فعالياتها “ أون 

معهد  و  الهناجر  مسارح  تحتضن  بينام  الين”، 

الفنون املرسحية و الجمهورية واملرسحني الصغري 

املرصية  العروض  مسابقة  باألوبرا   واملكشوف 

الحية، وقاعات املجلس األعىل للندوات، يف إطار 

اإللتزام  باإلجراءات االحرتازية املتعلقة بالحد من 

تداعيات وباء كورونا.

افتتاح  انتظار حفيل  يف  مفاجأة ستكون  من  أكرث 

وختام التجريبي، واحتفالية يوم املرسح املرصي، 

لكن أهمها أن الكل سيشعر  وكأن التجريبي كان 

موجودا يف “العتبة” دامئا.

قال  املهرجان  رئيس  سليامن  عدالعزيز  د.عالء 

الدورة  وإستثنائية  يتناسب  اإلفتتاح  حفل  أن 

من  الكثري  يحمل  الحفل  أن  مؤكدا  بالكامل، 

ظروف  مواجهة  يف  باإلبداع،  االحتفاء  مقومات 

وإجراءات احرتازية مفروضة  بسبب كورونا.

القومي،  تقترص عيل ساحة  لن  االحتفالية  الحالة 

يحرضه  الذي  ــ  االفتتاح  حفل  يتضمن  حيث 

سعة  من   25% يتجاوز  ال  وجمهور  مرسحيون 

القاعة، وفقا لقواعد التباعد املفروضة ــ بل متتد 

لفقرات االفتتاح، التي ستتضمن إيل جانب إعالن 

إفتتاح الدورة املهداة إيل اسم الراحل وتكريم ٨ 

من رموز اإلبداع املرسحي املغاير، عرضا مرسحيا  

من  ملجموعة  النظر”  تحت   “ بعنوان  قصريا 

شباب املرسح، من إخراج كامل عطية، الذي قال 

عيل  اإلبداع  إلنتصار  عنوانا  سيكون  العرض  أن 

إستعراضا  سيتضمن  أنه  كام  قاهرة،  ظروف  أية 

فضل  أخرى  وتفاصيل  املختلفة  املمثل  ألدوات 

د.كامل أن يحتفظ بها حتي ليلة االفتتاح ليفاجْي 

جمهوره.

الثالثة،  للفعاليات  مقرا  القومي  اختيار  فور 

رئيس  مختار  أسامعيل  املخرج  من  كامل  وبدعم 

البيت الفني للمرسح، تحول الفنان إيهاب فهمي 

الفرقة،  القومي ومعه عامل وفنيو  املرسح  مدير 

إىل جزء أسايس من فريق عمل “التجريبي”، ومل 

يبخل أي منهم بالعمل الجاد، كل يف موقعه، من 

صورة،  أفضل  يف  الثالث  الحفالت  خروج  أجل 

املهرجان  عمل  فريق  من  “الضيوف”  أختلط 

ومل  بالعتبة،  القومي  أرسة  من  البيت”  بـ”أهل 

العمل  أيام  أثناء  بينهام  التفريق  ممكنا  يعد 

الشاقة، وليايل الربوفات الجادة.

القومي على  ضيفا  يحل   2020 التجرييب 
استثنائية« لـ»دورة  استثنائي  بافتتاح 

إعداد : أحمد زيدان
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كوميديا  عرضاً  قبل  من  قدم  أنه  مشريا  الكوميدي.  املرسح 

زنقة   « عرض  وهو  بالعجوزة  الغد  مرسح  خشبة  عيل 

حسن  الرحيم  عبد   ، راتب  أحمد  الراحل  بطولة  رجالة« 

البيت  مستوي  عيل  إيرادات  اعيل  الوقت  ذاك  يف  وحقق 

العمل  لهذا  تحمس  أنه  متويل  أوضح  و  للمرسح،   الفني 

النوعية  املتلقي لهذه  التوقيت  الحتياج  الكوميدي يف هذا 

أمل  رسالة  طياتها  يف  تحمل  التي  الكوميدية  العروض  من 

وتفاؤل، مؤكداً أنه عندما يقدم عرضاً البد أن يكون مواكبا 

الغالبة«  »سلطان  املرسحي  العرض  مع  حدث  كام  للحظة 

عقب ثورة يناير مبارشه .

بوجوده  سعادته  عند  الصاوي  محمد  الفنان  أعرب  بينام 

وسط نجوم عيلة الفقري 

املسئول عن  األب   « بدور »سمعان  يقوم  أنه  الصاوي  قال 

أرسة مكونه من ولدين وبنت وزوجه تعتقد دامئاً أن الحظ 

النحس«   « فكرة  يزيل  أن  يحاول  أنه  مضيفا   ، ينصفها  ال 

يف  لهم  يحدث  ما  بسبب  واألوالد  الزوجة  به  تؤمن  التي 

ما يحدث من  أن  لهم  أن رسالته  اليومية، موضحاً  حياتهم 

رش قد يحمل يف باطنه خريا ولكننا ال نعلم .و أكد الصاوي 

ان كواليس العرض تتسم بالحب و أن هذه الحالة تنعكس 

عىل خشبة املرسح لتصل الرسالة للمتلقي كام هي .

األم  بدور  تقوم  أنها  الكاشف  فاطمة  الفنانة  قالت  بينام 

الفلكية« ويسري  »األبراج  بـ  تؤمن   ترتبط   التي  » سعاد«  

بالنصح  تبدأ  عليه  وبناء  الربج،  معتقدات  حسب  يومها 

النهاية  يف  ولكنها  بعينها  أشياء  عن  يبتعدوا  بأن  ألوالدها 

تكتشف أنها أخطأت عندما تركت األبراج  تتحكم يف حياتها 

اليومية، مضيفة أن اإلنسان البد أن يتفاءل وان كل األمور 

أعاملها  آخر  إن  إىل  الكاشف  أشارت  الله.  كتبه  مبا  تسري 

الحديث  املرسح  خشبه  عيل  غيبوبة«   « كانت  املرسحية 

املخرج  هو  الدور  لهذا  رشحها  من  وان  له  تنتمي  التي 

محمد متويل. 

تناقش  الفقري  عيلة  أن  إسامعيل  ماهر  الفنان  أوضح  فيام 

الذي  املرصي  الشعب  قلوب  يف  األمل  وتبث  هامة  قضيه 

دامئا وأبدا يتحدي األزمات مبختلف أشكالها مضيفاً أن مرص 

قد تعيش أصعب الظروف ولكن دامئا لدينا األمل والتفاؤل 

الذي يجعلنا ال نقف عند هذه األزمات. 

الفنان أحمد شمس  عضو املرسح الكوميدي فقال أنه  أما 

يقوم بدور املحامي  الذي يدخل حياه عيلة الفقري ليصحح 

بعض املفاهيم الخاطئة ويجلعهم ينظرون إيل الحياه بشكل 

حرضت »مرسحنا« بروفات العرض املرسح الكوميدي«عيله 

الفقري« للمخرج محمد متويل التي تجري حاليا عىل خشبة 

الشهر  نهاية  عرضه  املقرر  ومن  باملنيل،  العائم  املرسح 

الجاري. 

تدور أحداثه حول عائلة مكونه من خمسة أفراد  يواجهون 

مبا  دامئا  الرياح  وتأيت  الحياتية،  قراراتهم  كل  يف  الحظ  سوء 

متوقع  غري  أمر  يحدث  النهاية  يف  ولكن  السفن،  تشتهي  ال 

أمين   ، الكاشف  فاطمة   ، الصاوي  محمد  بطولة  العرض   ..

عبد  أرشف   ، الحليم  عبد  مجدي   ، شهاب  إيهاب   ، بشاي 

 . شمس  احمد   . الهنيدي  محمود   ، سعيد  نهاد   ، الفضيل 

، موسيقى احمد  ،  إضاءة عز حلمي  ديكور محمد هاشم 

النارص ، اإلخراج

مارجو،   النارص،  عبد  نبيل، شيامء  أحمد   ، الزهريي  ابراهيم 

مازن خلف.

تأليف: أحمد املواين،  إخراج محمد متويل. 

الفقري  عيلة  إن  قال  متويل  محمد  املخرج  مع  حوار  ويف 

عرض كوميدى تأليف الكاتب احمد امللواين وهو اسكندراين 

منها  قبل   من  التأليف  يف  جوائز  عدة  عيل  حصل  املنشأ  

)فابريكا(  الكتاب  رواية يف معرض  جائزة ساويرس وأحسن 

مرسحيه«  املؤلف  عليه  عرض  عندما  يرتدد  مل  أنه  مضيفاً 

هي  لتصبح  الكوميدي  املرسح  إيل  فقدمها  الفقري«  عيلة 

إدارة  عزب  أمين  الفنان  تويل  بعد  للفرقة  االول  اإلنتاج 

الفقري« »عيله 
بالمنيل العائم  المسرح  على  قريبا 

يواكب  أقدم عرضا كوميديا   : العرض  مخرج 
اللحظة
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ويف اإلطار نفسه  قال الفنان إيهاب شهاب أنه يقوم بدور 

الجار خفيف الظل،  لديه فرقه موسيقيه ويستغل مسكنه 

العامرة  سكان  يزعج  األمر  وهذا  اليومية  الربوفات  القامه 

مام يخلق بعض املواقف الكوميدية بينه وبني عيله الفقري 

.

محمد  املخرج  وبني  بينه  التعاون  هذا  أن  شهاب   أضاف   

متويل هو األول وأنه رشحه عندما شاهد له عمال مرسحيا .

بينام قال الفنان مجدي عبد الحليم أنه يقوم  بدور البواب 

بينهم  و  بينه  وتدور  العائلة  هذه  من  كثريا  يعاين  الذي 

أحداث ومواقف كوميديه .

أعامل  عدة  يف  البواب  دور  قدم  إنه  الحليم  عبد  أضاف   

سابقة ولكنه يري أن هذا املرة يقدم الدور بشكل كوميدي 

مختلف، متمنياً أن ينال إعجاب املتلقي.  

الكوميدي  املرسح  عضو  الفضيل   عبد  ارشف  الفنان  وقال 

أنه يقدم دورا مختلفا يف هذا العرض وهو دور » السباك« 

األعوام  يف  املختلفة  األعامل  من  العديد  قدم  أنه  مضيفاً 

قدم خاللها شخصية  » حيث  بديعه  » حوش  منها  املاضية 

اسموكن«  بدلة   « و  يروح«  خايف  اليل   « وعرض  املدمن  

كل  تناسب  املوقف  كوميديا  بها  اعامل هادفة   أنها  مؤكدا 

أفراد األرسة املرصية.  

الشابة منه املرصي فأعربت عن سعادتها وسط  الفنانة  اما 

تقوم  انها  وقالت  الفنانني  من  املتميزة  املجموعة  هذه 

القوية  الشخصية  »العانس« صاحبة  املسرتجله  البنت  بدور 

تناقش بعض األزمات املوجودة يف  املجتمع بشكل كوميدي 

ألرسة  حديثا  انضمت   أنها  املرصي  أوضحت  كام  خفيف 

بوجدها  وسعيدة  معهم  اندمجت  رسيًعا  ولكنها  العرض 

كوميدية.   مواقف  من خالل  القضية  يناقش هذه  عرض  يف 

أضافت أن آخر أعاملها املرسحية كانت عرض حدث يف بالد 

عيل  وحصلت  املهرجانات  بعض  يف  شاركت  وأنها  السعادة 

املتخصصني،   مهرجان  يف  رسيه  جلسه  عرض  يف  كام  جائزة 

وحاليا تستعد للمشاركة يف حفل ختام املهرجان التجريبي .

القومي لألطفال  الفنان أمين بشاي  عضو املرسح  قال  كام 

الذي  الفقري  عيلة  يف  الصغري   االبن  كريم  بدور  يقوم  أنه 

تناسب تخصصه   أن يجد فرصه جيدة  يبحث عن عمل إيل 

ويف  بعمله،  الخاصة  املقتنيات  وبعض  تليفونه  يفقد  ولكنه 

لحظة يفقد كل شئ، ولكنه ال يعلم ان هذا األمر قد يكون 

هذا  أن  أمين  أضاف  ينتظره   كان  من رش  له  النجاة  طوق 

العمل هو أول عمل يجمع بينه وبني املخرج محمد متويل .

محمود عبد العزيز

لهم  بالنسبة  الحياه  كانت  أن  بعد  بالتفاؤل   ملئ  أفضل 

سيئه بسبب أحداث يعتقدون أنها رش فيكشف لهم هم أن 

هذه األشياء لوال حدوثها  لكانوا قد وقعوا  يف  رش حقيقي 

مخرج  من  جاء  الدور  لهذا  ترشحه  أن  شمس  أضاف    ،

العرض محمد متويل ومدير عام فرقه الكوميدي الفنان أمين 

عزب .

الكبري  النجم  نجل  الهنيدي  أمني  محمود  الفنان  أعرب  و 

الراحل أمني الهنيدي عن سعادته  باملشاركة يف عيلة الفقري 

يعمل صحفي   الذي  الكبري  االبن   « » سامي  بها  الذي ميثل 

وتتاح له فرصه السفر للخارج إال ان القدر مينعه من السفر 

فيشعر بسوء الحظ الذي يالزم العائلة وتبدأ األحداث تسري 

النهاية،   يف  املفاجآت  بعض  تحدث  ان  ايل  االتجاه  هذا  يف 

العديد  الكوميدي وله  أنه عضو باملرسح  الهنيدي   وأوضح 

من األعامل املرسحية منها » ضحكة مرص« .
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واملرسح والتلفزيون، لهذا أخذت عىل عاتقي تأسيس هذه 

خالله  من  يتواصل  صغري  كوكب  مبثابة  لتكون  الصفحة 

ويتبادلون خاللها  الحيوي  الركن  بهذا  واملهتمون  املختصون 

الخربات وكانت انطالقتها يف٢١/٣/٢٠٢٠ وهو اليوم العاملي 

ملرسح العرائس، ذلك ليكون النطالقتها معنى وقيمة كبرية.

االفرتايض  الواقع  يوفره  ما  أن  وجدت  وقد  وأردفت: 

ميكن  و  به  البأس  وإمكانيات  سبل  من  والتكنولوجي 

استغالله إلحداث نقلة نوعية يف مستوى وعي الشباب من 

مجايل  يف  املتخصصة  األمري،  عبد  زينب  د.  العراقية  قالت 

جلسات  إقامة  فكرة  إن  الدمى،  ومرسح  الطفل  مرسح 

مع  نيوز  الدمى  مرسح  صفحة  عىل  الكرتونية  تفاعلية 

والعريب  املحيل  املستوى  عىل  الدمى  فنون  يف  املختصني 

ويف  نفيس  يف  ملّحة  حاجة  من  ملسته  ملا  جاءت  والعاملي 

نفوس العديد من الشباب املهتم بهذا الفن، لتلقي ثقافاته 

بفنون  املختصني  ألبرز  اإلبداعية  التجارب  بتنوع  املتنوعة 

الدمى يف العامل العريب والغريب فضاًل عن تسليط الضوء عىل 

تجارب املختصني بهذا الحقل داخل العراق.

لجريدة  خاصة  ترصيحات  يف  األمري،  عبد  وأضافت 

الفرصة  يل  سمحت  التي  لقاءايت  خالل  من  »مرسحنا«: 

العمل  فريق  مع  سفري  أثناء  املختصني  مع  بإجرائها 

املهرجانات  يف  املرسحية  العروض  تقديم  يف  للمشاركة 

الدولية، كنت ُأفاجأ مبا وصل إليه املختصون يف هذا املجال 

عند  وتحريكها  وصناعتها  الدمى  تصميم  مستوى  عىل 

مشاهديت لعروض الدمى العاملية وكنت أتساءل: مل ال يكون 

يف بلدي مثل هذا الوعي وهذا االهتامم بفنون الدمى.

ويكرب حلمي وشعوري  تكرب حامستي  مرة  كل  وتابعت: يف 

باملسئولية تجاه نرش هذا الفن كونه اختصايص الذي اشتغل 

 !! اعنيها  فأنا  مسؤوليتي  أقول  وعندما  عقد،  منذ  عليه 

كيف سيكون لهذا الفن مستقبل وامتداد؟ وما هي الطرق 

هذا  بأهمية  الوعي  ضعف  ظل  يف  ذلك  لتحقيق  املمكنة 

الفن والذي يلحقه ضعف الدعم املادي؟ وهي من األسباب 

يف  كبري  دور  له  كان  أن  بعد  العراق  يف  لرتاجعه  الرئيسة 

السينام  مستوى  عىل  الخمسينات  من  بدءاً  املنرصم  القرن 

الدمى  فن  إللحاق  نسعى  األمري:  عبد  زينب 
الفنون   أكاديميات  في  الدراسية  المقررات  ضمن 

نقلة في مستوى  أحدث  االفرتاضي  الواقع 
الدمى بفن  الوعي 
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إىل خوض التجربة التي طاملا كنت أحلم بتحقيقها.

أضافت عبد األمري : لقد رشعت قبل مرشوع عقد الجلسات 

اجمع  العامل  يف  الدمى  بفنون  املختصني  دعوة  يف  التفاعلية 

كورونا،  ڤريوس  من  للوقاية  توعوية  فيديو  مقاطع  لتقديم 

مستوى  عىل  رائعة  باستجابة  دعويت  قوبلت  لله  والحمد 

التجربة  وهذه  الغريب،  والعامل  العريب  الوطن  ودول  العراق 

بحد ذاتها تؤكد الدور الحيوي الذي أدته وتؤديه وستؤديه 

الدمى يف مختلف مجاالت الحياة، فهي كائنات لها سحرها 

أن  استطاعت  ملا  ذلك  ولوال  املتلقني،  نفوس  عىل  العجيب 

وحتى  التاريخ(  )قبل  األزل  منذ  وجودها  وتكرس  تصمد 

يومنا هذا.

الدمى  فنون  حق  يف  واضحا  تقصريا  هناك  أن  إىل  وأشارت 

تحديداً،  والعراق  العريب  الوطن  بلدان  مستوى  عىل 

وأوضحت: هذا الكالم مل استنتجه من خربيت املتواضعة فيه، 

العرائسيني  بل من واقع ما ملسته وما رسده يل العديد من 

اللقاءات أو من خالل ما اطلعت  العرب بشكل مبارش عرب 

هذا  يف  املختصة  والدراسات  املقاالت  من  العديد  يف  عليه 

إيجادها  مفقودة مبجرد  حلقة  هناك  أن  إىل  املجال، مشرية 

نرى  أن  خاللها  من  ميكن  التي  الصورة  بنية  ستكتمل 

مستقباًل واعداً وآفاقاً مرشقة لهذا الفن.

خالل  من  نستطيع  ال  العرائسيني  املختصني  نحن  وتابعت: 

تجاربنا الفردية أن نضمن لهذا الفن وجوده املستقل الذي 

إاّل  الدول  قبل  من  وفاحصة  واعية  بعني  له  ُينظر  أن  ميكن 

والتشكيلية  املرسحية  الفنون  كبقية  معاملته  نضمن  عندما 

الجميلة،  الفنون  ومعاهد  كليات  مناهج  يف  ُأدخلت  التي 

معها  تتداخل  الدمى  فنون  ألن  التشكيلية  الفنون  وأقول 

النجاح  للعرائيس  تضمن  التي  الفنون  أهم  من  هي  بل 

إىل  مهاراتها،  امتلك  إن  للدمى  وصانع  كمصمم  عمله  يف 

أن  خاللها  من  ميكن  التي  املرسحية  للخربة  امتالكه  جانب 

ال  ملاذا   : وأسأل  للدمية،  التشكييل  الكيان  يف  الحياة  يبث 

نحو  والرتبية  بالفن  املختصة  األكادميية  املؤسسات  تتجه 

يف  أكان  سواء  !؟  مناهجها  ضمن  الدمى  فنون  مواد  إدراج 

قسم الفنون املرسحية أو قسم الرتبية الفنية وقسم الفنون 

أن  مؤكدة  املعنية؟  األقسام  من  وغريها  واملرئية  السمعية 

إيجادها  خالل  من  ميكن  التي  املفقودة  الحلقة  هي  هذه 

الفن وتقوده لرب  وتفعيلها ضامن وجود أجياال تختص بهذا 

العرائسيني  من  العديد  أن  أعلم  و  أسعى  ولذلك  األمان، 

مناهج  ضمن  الدمى  فنون  إلدخال  كذلك  يسعون  العرب 

ونسعى  نحاول  وسنبقى  املعنية،  األكادميية  املؤسسات 

رسالتنا،  هي  فهذه  السعي  هذا  إفشال  محاوالت  كل  رغم 

أردد  ولهذا  لتكريسه،  ويسعى  الفن  بهذا  يؤمن  من  رسالة 

دوًما عبارة مهمة ال يدركها إاّل من يخرب منطلقاتها الفكرية 

قد  الذي  املمتنع«،  السهل  فن  هو  الدمى  »فن  أن   وهي 

يظن البعض أو األغلب أنه فن سهل، ولكنه يف نفس الوقت 

ممتنع عن الذين ال ميتلكون أدواته وأهمها حب هذا الفن 

واإلميان به.

ياسمني عباس

املهتمني بهذا الفن وحثهم عىل العمل لالرتقاء به من خالل 

حققته  ما  وهذا  العامل،  يف  التجارب  مختلف  عىل  االطالع 

الجلسات التفاعلية التي أجرتها الصفحة مع أهم املختصني 

حيال  به  سأقوم  الذي  الكثري  هناك  ومازال  الدمى،  عامل  يف 

ذلك. 

ستقوم  وما  الصفحة  هذه  يف  به  قامت  ما  أن  إىل  وأشارت 

أوال،  له  الكبري  وحبها  الفن  بهذا  إميانها  من  ينبع  الحقاً  به 

الشباب  من  كبري  وإقبال  تشجيع  من  وملسته  وجدته  وملا 

املهتم داخل العراق وخارجه إىل جانب تشجيع العرائسيني 

عىل  شجعها  ما  وهو  وثانياً   واألجانب  والعرب  العراقيني 

لتطوير  جعبتها  يف  الكثري  هناك  أن  وقالت  االستمرار، 

مبا  تام  وعي  عىل  جميعا  أصبحنا  وقد   الصفحة،  هذه 

بالوحدة  نشعر  جعلتنا  ظروف  من  كورونا  جائحة  أفرزته 

وقد  اإليجايب،  وجهها  أيضا  ندرك  أصبحنا  باالنعزال،كام  بل 

ما  وهو  اآلخر،  مع  للتواصل  بديلة  طرق  يف  نفكر  جعلتنا 

خالل  من  الثقافية  املؤسسات  من  العديد  عليه  دأبت 

إقامتها للجلسات الثقافية يف مختلف مجاالت الحياة ومنها 

مجال الفن بشتى أنواعه واألدب وما شابه، وهذا ما دفعني 
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يقول الباحث عن رسالته :

أو  عنه  كتب  ما  ندرة  هو  السعودي،  املرسح  إىل  انتباهي  لفت  ما   

باعتبار  السعودية،  العربية  اململكة  املرسحية يف  الحركة  ما رصد عن 

الكاتب  استوقفتني نصوص  السعودي مرسح وليد ولكن  أن املرسح 

اختالفا من  فيها  والتي وجدت  الحاريث  ردة  فهد  السعودي  املرسحي 

حيث البناء الدرامي ملرسحياته، وتطويعه للنصوص املرسحية لتواكب 

ما يعرتي املرسح السعودي من أزمات جعلته يتأخر عن مسرية ركب 

لألفعال  تدفق  الحوارية  الحاريث  لغة  يف  وجدت  كام  العريب،  املرسح 

املعارص  اإلنسان  بذات  تهتم  التي  الفكرية  وموضوعاته  املرسحية 

كل هذه األسباب جعلتني أقدم عىل مشواري البحثي ولكني أردت 

التأكيد عىل رصد البناء الدرامي ملرسح الحاريث، حيث أىت من وجهه 

الدرامي  البناء  يف  املعتاد   . للنسق  كارسا  املتواضعة  الباحث  نظر 

للمرسح عموما وهذا ما سأحاول إثباته يف بحثي إضافة ملدى التطور 

خصوصية  معالجة  وكيفية  املعارص،  السعودي  املرسح  يف  دب  الذي 

املرسح السعودي يف نصوص الحاريث املرسحية.

الدرامي  البناء  رصد  عىل  تؤكد  حيث  الدراسة  أهمية  تأيت  هنا  ومن 

بشكل مختلف عند مرسح الحاريث فالخروج أحيانا عن النسق البنايئ 

املتعارف عليه يجعل من مرسح الحاريث مرسحا مختلفا حيث التوغل 

وإيجابية  سلبية  ومشاعر  تناقض  من  بها  وما  اإلنسانية  الذات  يف 

شعور  من  اإلنسان  خلجات  يف  يدور  ما  إلبراز  الحوار  لغة  وتوظيف 

معوقات  مع  ليتناسب  املرسحي  النص  تطويع  هو  لهذا  وإضافة 

هذه  ضمن  فمن  السعودي،  املرسح  عىل  الظروف  فرضتها  خارجية 

املعوقات الصعبة هو غياب العنرص النساىئ وكيفية التغلب عىل هذا 

املعوق وقد استخدمت املنهج الوصفي التحلييل الذي من خالله حلل 

الباحث نصوص مرسح فهد ردة الحاريث. وتم تقسيم البحث كالتايل:

وخصوصية  وتطوره  وأصوله  ونشأته  السعودي  املرسح  عن  مبقدمة 

وما  السعودي  املرسح  أزمة  حول  الباحثني  وآراء  السعودي  املرسح 

األزمات  عىل  تغلبه  وكيفية  السعودي  املرسح  إليها  آل  التي  األمور 

التي أحاطت به من خالل مرسح سعودي معارص متطور واشتملت 

النص  يسخر  أن  استطاع  وكيف  الكتايب  وأسلوبه  املرسحية  نصوص 

املرسحي يف إعالء شأن املرسح السعودي.

املرسحي  الكاتب  عن  السابقة  الدراسات  عن  املقدمة  تضمنت  كام 

فهد ردة الحاريث وما وقفت إليه فيم يفيد بحثي حول البناء الدرامي 

تم  ما  عىل  البحث  سيضيفها  التي  اإلضافات  وما  للحاريث  املرسحي 

الوصول إليه:

وهما: بابني  إلى  البحث  ينقسم 
الباب األول: البنية الداخلية ملرسحيات فهد ردة الحاريث:

الفصل األول: الحبكة املرسحية عند فهد ردة الحاريث

العرض التمهيدي –العقدة- الحل

الفصل الثاين: عنارص الحبكة املرسحية عند الحاريث:

الفكرة .- الشخصية.- الحوار- الفعل -الزمن .- املكان .

الباب الثاين: الرصاع الدرامي يف مرسحيات فهد ردة الحاريث

الفصل األول: عنارص البناء الدرامي ودورها يف تشكيل الرصاع.

الرصاع الدرامي.-أشكال الرصاع الدرامي.-أنواع الرصاع الدرامي.

الرصاع  تشكيل  يف  وجورها  الدرامي  البناء  عتارص  الثاين:  الفصل 

الدرامي عند الحاريث

مرسحية “ تنصيص” منوذجا ومرسحية كاىف

مرسحيات فهد الحارىث ىف الرسالة التى حللها  الباحث :

ملف  البابور،  النبع،  القافلة،  شدت  العز،  بيت  الوادي،  رايح  يا 

إنجليزي، أنا مرسوريا قلعة، رشوق مريم، زبن خليك رجال، الربوفه 

والحبال،  الناس  عصف،  بازار،  الكرايس،  لعبة  املحتكر،  األخرية، 

الصمت،  أنباء  ينفجر،  أن  يوشك  الهوامش،  سفر  األخري،  العرض 

حالة قلق، رحلة بحث، كنا صديقني، نقطة آخر السطر، يا ورد مني 

الجثة  تغادر،  ال  املحطة  والحرب،  الحب  أسطورة  عنرتة  يشرتيك، 

صفر، رحلة بحث، مساحة بوح، تشابك، تفاصيل الغياب، بعيدا عن 

السيطرة، وأخريا تنصيص . وكاىف

: البحث  نتائج  اهم 
أعامقه  إىل  غاص  بل  اإلنسان  داخل  توغل يف  الحاريث  ردة  فهد  -أن 

قديم  منذ  اإلنسان  تشغل  كثرية  ألسثلة  تفسريات  يجد  أن  محاوال 

بالداخل اإلنساين وحواره مع ذاته ورؤيته  الحاريث  األزل، وقد عنى 

لديه  وتجلت  البرشية  الذات  هذه  خالل  من  واألشياء  لآلخر 

املونودراما يف العديد من مرسحياته.

يؤرقه  ما  الشامل  مبفهومه  اإلنسان  إىل  متيل  ردة  فهد  شخصية   -

وأفكاره  وطموحاته  أحالمه  يف  يفكر  ويجعله  ويحريه  ويشغله 

ومشاكله  وأوهامه  وعواطفه  وعذاباته  وآالمه  ومخاوفه  وهواجسه 

وأفراحه وأحزانه وكل ما يجول بذاته، فهو كاتب مرسحي اعتمد عىل 

اإلنسانيات ومناقشتها عىل املرسح من خالل شخصيات متثل أمناط 

مختلفة من البرش.

- إن الحاريث استطاع من خالل تسليط الضوء عىل الداخل اإلنساين 

يستخدم  حوار  خالل  من  املرسح  خشبة  عىل  تفاصيله  وتجسيد 

الفاظ متيل إىل الشاعرية والخيال ومن خالل االهتامم بالشخصيات 

هذه  عليها  الرتكيز  عن  التقليدي  املرسح  بعد  التي  املهمشة 

قيمة  لها  أبطاال  الحاريث  مرسح  يف  أصبحت  الهامشيه  الشخصيات 

وحواره  الحاريث  لغة  خالل  من  برزت  ألنها  واضحة  تكن  مل  كبرية 

منطقة  إىل  السعودي  باملرسح  يصل  أن  استطاع  فقد  املرسحي 

جديدة تتواءم مع ظروف.

الدرامي  البناء  لعملية  وتأكيدا  النصوص  فيشتحليل  برز  ما  وهذا   *

بالجملة املرسحية فاستطاع فهد أن يبني الدراما يف جملة حوارية .

* فهو كام يقول لرؤيته للنص املرسحي املختلف والجديد. 

متعددة  اتجاهات  نحو  الركض  رسيع  متبدل  متغري  عامل  أمام  “إننا 

االتجاهات  هذه  خلف  الركض  يف  نلهث  يجعلنا  بنا  مير  يوم  وكل 

ألنك ببساطة شديدة ال تستطيع أن تظل واقفا وكل يشء يركض من 

حولك، نحن يف عمق دوامات من التغري وإعادة الهدم والبناء لعامل 

جديد، عامل له فكرة وتكوينه وبنيته الخاصة به ولعل من أكرب أمنها 

عن..  دكتوراة  رسالة 

الحارثي فهد 
البناء  بعنوان   وهي  للدكتوراه  رسالته  محمود  أحمد  خالد  الباحث  ناقش 
االداب  بكليه  الحارثى  ردة  فهد  السعودى  الكاتب   مسرحيات  فى  الدرامى 
د/  إسماعيل،  علي  /سيد  د  والمناقشه  الحكم  لجنه  وتكونت  حلوان  جامعه 

. العساسي  الدين  بهي  احمد  السيد،د/  رشا  د/  صقر،  احمد 
محمود سعيد
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بنية متحركة ال قرار فيها”.

كاتبنا البد أن يواكب رسعة  النص املرسحي عند  أن  نفهم  ومن هذا 

الدرامي  والبناء  النص  يأيت من خالل  لن  املحيط، وهذا  العامل  وتغري 

بداخل  ما  مختلف،يرصد  عامل  يف  يتوغل  أن  البد  وإمنا  التقليدي 

محاط  العرص  هذا  فإنسان  وقضايا،  مشكالت  من  املعارص  اإلنسان 

وبعدم  والعنرصية  والفقر  والتهميش  واالغرتاب  الغربة  بقضايا 

هذا  يف  يغوص  أن  البد  املرسحي  النص  أن  كاتبنا  رؤية  االستقرار، 

التغيري الذي يشهده العامل وأن ميثل الرصاع الداخيل إلنسان اختلفت 

ظروفه املعيشية عن سابقه. 

-  لذلك نجد أن تدعيم فهد الحاريث للجدليات يف الفرتة القادمة من 

أن  ورضورة  العقل  بقيمة  إلميانه  تأيت  العريب  املرسحي  النص  كتابة 

املطروحة وأن  القضايا  العرض عقله يف  القارئ واملشاهد عىل  يعمل 

فهد  نصوص  اعتمدت  لذلك  كاملعتاد،  ساكنا  يكن  وال  دور  له  يكون 

وتداخل  الرؤيا  زوايا  وكرثة  والفرضيات  الجدليات  عىل  الحاريث  الردة 

األفكار ونجد ذلك يف أكرث من نص آخرهم نص “ تنصيص “ يحمل 

لنا فكرة مختلفة، تضع القارئ يف فرضيات وجدليات وهذا ما يجعل 

بالنص التجاه  أن يعرب  استطاع  الحاريث  الردة  أن فهد  يؤكد  الباحث 

يجعله نص حي، نص تفاعيل، نص يتعايش معنا ونتعايش معه.

الباحث أن الحاريث قد خجل  -  أفكار املرسحيات جريئة، فلم يرى 

من أفكار، متس داخل املرأة وإحساسها وقضاياها الخاصة كام جاء 

تتعلق  أمور  تناقشان  فاملرسحيتان   “ نبات  سكر  مريم،”  رشوق  يف 

بإحساس املرأة وقد عرب عنها بطالقة بل استطاع يف مرسحية رشوق 

وهي  لها  املجتمع  ونظرة  املطلقة  املرأة  إحساس  يجسد  أن  مريم 

قضية شائكة يف املجتمع السعودي.

كام  جدلية،  فلسفية  أفكار  أغلبها  يف  املرسحيات  أفكار  جاءت    -

النفس واإلنسان  بني  الداخيل  الرصاع  تشابك “ حيث   “ يف مرسحية 

واستطاع من خالل الفكر الفلسفي أن يطرح قضايا اجتامعية 

تدور  ملا  توضيحا  أو  ألفكار  عنوانا  من شخصياته  اتخذ  الحاريث،  أن 

مريم  رشوق   “ مرسحيات  مثل  املرسحية  والقيمة  الفكرة  حوله 

املرسحية  شخصيات  أسامء  أطلق  فقد   “ الكرايس  لعبة   – زين   –

كعنوان لها ألنها تعرب عن مضمون الفكرة.

 اهتم الحاريث بشخصيات جديدة وغري مستغلة يف املرسح من قبل 

فقد جعل “ الجثة “ يف مرسحية “ الجثة صفر “ تتحاور مع محققها 

النص  يكسب  مام  املعتاد،  غري  عىل  محورية  شخصية  جعلها  فقد 

كثريا من اإلثارة .

-  اعتمد الحاريث عىل التنوع والتجديد يف الشخصيات 

يحدد أسامء لشخصيات يف بعض نصوصه، فنجد استخدامه لكلمة “ 

ممثل “ رقم 1، رقم 2 ... وهذا جعل نوع من الصعوبة يف تحديد 

وتعاقب  الظهور  يف  الشخصيات  تقارب  وإىل  ومعاملها،  الشخصيات 

أدوارها.

دفئ  تربز  التي  الشاعرية،  اللغة  عيل  اعتمدت  الحاريث  لغة    *

و  فقط،  فكرة  توضيح  مجرد  ليس  الحاريث  عند  فالحوار  املشاعر، 

القيمة  اظهار  من خاللها  يراد  للممثل  عميقه  مشاعر  عن  يعرب  إمنا 

الحقيقية للحوار وهي توصيل املشاعر الصادقة .

و  البالغية  الصور  تقوم عىل  لغة  لغة حواره،  الحاريث يف  استخدم   *

املفارقة و التكرار و التفاصيل و التضاد , و الصور البالغية و الجناس 

و رد الصدر عيل العجز ورد العجز عىل الصدر و االستعارات .

*  كلامت الحوار مركزه و مكثفة بها دالالت و رموز التي لها قراءات 

مختلفة .

أنها تستخدم لغة موسيقية أو منسجمه  الحاريث  * ما مييز حوارات 

مع بعضها لها تأثريات صوتية .

و حيوي يف مرسحياته جميعها  متجدد،  الحاريث  الفعل يف مرسح   *

ميل  الرغم من  املتجدد عيل  الفعل  الحاريث من  يفتقد مرسح  مل  و 

العنارص  الفكر والفلسفة وذلك ألنه الحدث يرتكز عيل  مرسحه إىل 

الفكرية الداخلة يف الرصاع الذي يجريه

 ( الزمن  لتعبري عن  الرموز  استخدم  فقد  الحاريث رمز،  الزمن عند   *

م يف الُعمر،) الفجُر ( رمز للُبُزوغ والنُّور. املساء ( رمز للكرب أو للّتقدُّ

إّنه  يرى  ألّنه  والّصباُح،  والفجُر  الحارىث  بني  واضٌح  ارتباُط  ُهناك 

ُمجرُّد  ليس  الحاريث  عند  فالفجُر  بدايٌة،   ، ُحبٌّ أمٌل،  جديد،  موُلوُد 

بداية يوم وإمّنا ميالُد َحَياة
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مبلتقى  املشارك  العرسي،  املختار  املغريب  املخرج  قال 

إنه  الثقايف،   األديب  الباحة  بنادي  االفرتايض  املرسح 

»عيون  بعنوان  األطفال  مرسح  من  بعرض  يشارك 

مرسحي  عرض  وهو  وإخراجه،  تأليفه  من  الوطن« 

زرع  إىل  تهدف  التي  الرسائل  من  العديد  يحمل 

املصائب  مواجهة  أجل  من  والتعاون  التضامن  قيم 

أمن  يف  يعيشون  سكانها  كان  ما،   ببلدة  حلت  التي 

األطوار  غريب  رجل  ظهر  أن  إىل  واطمئنان،  وأمان 

يحاول السيطرة عىل أهل البلدة من خالل الشعودة، 

البلدة، تلك  وأعامل العرافة، واالستحواذ عىل خريات 

األطفال  إرصار  لوال  تنجح   أن  كادت  التي  املساعي 

خدعه،  كشف  عىل  والعمل  وجهه،  يف  ووقوفهم 

التغلب عليه وتحرير  ليتمكنوا بعد معاناة كبرية من 

البلدة من رشوره.

يف  العريب  الوطن  أن  إىل  العرسي  املختار  وأشار 

التي  املرسحية  األعامل  هذه  ملثل  الحاجة  أمس 

من  والتضحية  الوطن  حب  عىل  األطفال  تريب 

تسود  متقلب  عامل  ظل  يف  والنفيس،  بالغايل  أجله 

األوطان  تفتيت  إىل  تسعى  التي  الظالم  قوى  فيه 

الطفل  مرسح  أن  مؤكًدا  خرياتها،  عىل  واالستحواذ 

يعمل عىل ترسيخ مختلف القيم املجتمعية من خالل 

السلبية  املشاعر  الطفل من  وضعيات مرسحية تطهر 

والسلوكيات املشينة.

يف  تأيت  املشاركة   هذه  أن  املغريب،  املخرج  وأوضح 

تبادل  أجل  من  العريب،  العامل  عىل  انفتاحه  إطار 

وعاملًيا،  وعربيا،  وطنيا  به  والتعريف  املساق  تجارب 

تقديم  سيشهد   االفرتايض  امللتقى  أن  إىل  الفًتا 

الكهوف عرض  »تجربة مرسح  عنوان  مرسحية تحت 

الثقايف،  األديب  الباحة  نادي  إعداد  من  موندراما« 

االفرتاضية  »املرسحية  بعنوان  مرسح  »عرض  وأيضا 

من   لعدًد  امللتقى  تضمن  إىل  باإلضافة   ،»1441

واملرسحيات  اإلخراجية  والتجارب  التدريبية  الورش 

االفرتاضية، وتكريم عدد من رموز املرسح السعودي.

ياسمني عباس

املرسحى  للموسم  اإلستعداد   إطار  ىف 

لفرقة  املركزية  اإلدارة  قررت  2020م،  لعام 

والرياضة  الشباب  لوزارة  التابعة  الطالئع 

دماء  ضم  ىف  تساهم   ، تدريبية  ورشة  إقامة 

تم  حيث   ، املرسح   الطالئع  لفرقة  جديدة 

لألطفال   تدريبية  لورشة  التقديم  باب  فتح 

ممثل  إعداد  ورشة   ( البدرشني  شباب  مبركز 

املخرج  الورشة  مدرب  يقوم  حيث   ) لألطفال 

عىل  الجدد  األطفال  بتدريب  نوير»  »محمد 

املختلفة،  الشخصيات  وصناعة  التمثيل  طرق 

مرسحى  عرض  الورشة  هذه  عن  سينتج  كام 

الشباب  مركز  مرسح  خشبة  عىل  يقدم  سوف 

ىف  العرض  هذا  يشارك  وسوف  بالبدرشني، 

مسابقة كنوز مرصية .

إعداد  ورشة  ىف  التقديم  رشوط  من  وتعد 

من  األطفال  عمر  يتجاوز  أال   ، لألطفال  ممثل 

سن عرش سنوات حتى السابعة عرش ، وأن ال 

 25 عن  للورشة  املقدمني  املتدربني  عدد  يزيد 

متدرب ومتدربة ؛ 

مبركز  املرسح  طالئع  فرقة  أن  بالذكر  الجدير 

األوىل  املراكز  حققت  قد  البدرشني  شباب 

ىف  أعوام  خمسة  مدار  عىل  الجمهورية  عىل 

التصفيات النهائية بقيادة املخرج محمد نوير.

شيامء سعيد

العسري: المختار 
تربي  مسرحية  ألعمال  الحاجة  أمس  في  العربي  الوطن 
أجله من  والتضحية  الوطن  حب  على  األطفال 

المسرح طالئع 
لألطفال ورش  خالل  من  جديدة  دماء  تضخ 

املركز  يقدمه  متنوع  وفني  مرسحي  برنامج 

الحايل،  سبتمرب  خالل  الطفل  لثقافة  القومي 

العروض  من  مجموعة  الفعاليات  تشمل  إذ 

وتجديدات  واالستعراضية  والفنية  املرسحية 

إىل  باإلضافة  الثقافية،   الحديقة  مبرسح  خاصة 

وقد  مختلفة،   جهات  من  عروض  استضافة 

كشف رئيس املركز الكاتب محمد عبد الحافظ 

ناصف عن خطته يف  سبتمرب فقال:  »يتضمن 

عدة  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  برنامج 

 « »األراجوز  ومنها  وفنية  مرسحية  عروض 

من  الجمعة  الثقافية  الحديقة  ىف  يقدم  الذي 

بعنوان  السادسة،  الساعة  متام  ىف  أسبوع  كل 

عبد  نارص  ويقدمه  أجازة»  وسبت  »جمعة 

يحيى  وحسن  جابر  أحمد  والفنان  التواب 

محمد  والشاعر  زيدان  أحمد  الشاعر  ويكتبه 

تقدمه  للعرائس  برنامج  أيضا  هناك  الزناىت، 

بعنوان  الصغري  املرسح  عىل  محجوب  رحمه 

أسبوع،  كل  من  الجمعة  ويقدم   « ستو  »ماما 

وبرنامج »أبلة عطية » ويقدم عىل قناة املركز. 

فلدينا  املرسحى  النشاط  يخص  »فيام  اضاف: 

فرقتان، األوىل يرشف عليها الفنان إسالم محمد 

استعراضية  عروضا  وتقدم  صبحى  ريهام  و 

الفرقة عددا جديدا من  أسبوعيا وتعد  متنوعة 

الرقصات عىل أغان تم إنتاجها خصيصا مبناسبة 

الكورونا  .

االحتياجات  لذوى  فهى  الثانية  الفرقة  أما 

عىل  تقى   الطفلة  تقدمها   « »للتنورة  الخاصة 

مرسح الحديقة الثقافية، وهي تقدم أيضا فقرة 

الساحر لنبيل بركات الجمعة من كل أسبوع.

من  املرسحية  األعامل  من  الجديد  أما   : تابع   

تأليف  »كشفناه«  عرض  فسنقدم  املركز  إنتاج 

يتناول  و  الباقي،  عبد  إسامعيل  أحمد  وإخراج 

وامليكروبات  الفريوسات  أرضار  عن  الحديث 

نبيل  د.  ديكور  العرض  كوميدي،  سياق  ىف 

توزيع  الله،  عبد  محمد  موسيقى  الحلوجى، 

ومحمد  البيه  إبراهيم  بطولة  عوض،  وائل 

حمدان ومجموعة أخرى من الفنانني. 

وإجاميل  باملركز   الخاصة  اليوتيوب  قناة  وعن 

املركز  قناة  عىل  نقدم   « قال  املشاهدة  نسب 

من  يقرب  ما  وصفحته  الطفل  لثقافة  القومي 

املركز  قناة  أن  إىل  مشريا  متنوعا  برنامج   25

بعد  ماليا،  اعتامدها  تم   « »اليوتيوب  عىل 

تحقيق  كل رشوط »اليوتيوب » خالل 8 أشهر 

ما  حققنا  وقد   : وتابع  الجهد.  من  متواصلني 

من  يقرب   وما  مشاهد  ألف   220 من  يقرب 

كام  قريبا،  هذا  عن  وسنعلن  زيارة،  ألف   800

فسيكون  الكتب  لطباعة  موسعة  بخطة  نقوم 

السنة  خالل  كتابا   30 من  يقرب  ما  هناك 

للتأليف  مسابقة  تنظيم  مخططنا  وىف  القادمة، 

مسابقة  هناك  وستكون  للكبار  الطفل  ملرسح 

أيضا للسيناريو الخاص بأفالم األطفال.

وتابع عبد الحافظ »كذلك نستضيف بالحديقة 

لقصور  العامة  الهيئة  من  عرضني  الثقافية 

تأليف   « الحياة  »ساحر  عرض  هام  الثقافة 

قرموط  باسم  إخراج  الحدينى  جامل  محمود 

لقومية  الثاين  والعرض  نارص  منشية  لفرقة 

سبتمرب،   20 حتى  العروض  وتستمر  القاهرة، 

كام نستضيف أحد عروض فرقة الشمس لذوى 

اإلحالل  أعامل  نواصل  الخاصة كام  االحتياجات 

الحديقة  ملرسح  املدنية  والحامية  والتجديد 

الثقافية املغلق فاملرسح يكاد يكون مكتمال . 

رنا رأفت    

وأراجوز واستعراضية  مسرحية  عروض 
سبتمرب في  الطفل  لثقافة  القومي  أجندة   على 
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استحياء  على  عاد  وقد 

المسرحيون؟  يراه  كيف   .. الخاص  المسرح   
تقديم  في  بينها   فيما  تتنافس  خاصة  فرقا  فكونوا   الفن  من  اللون  هذا  أحبوا  أشخاص  بفضل   فيها  وانتشر  المسرح  مصر  عرفت 
صدور  وبعد   . وهكذا  الغنائي  المسرح  غريهما  وقدم  الرتاجيديا  وهيب  يوسف  وقدم  الكوميديا  الريحاني  فقدم  المسرح   ألوان  كل 
 « المجاالت  كل  في  لالستثمار  واألجنيب  العربي  المال  لرأس  المصري  االقتصاد  باب  بفتح  الخاص   ١٩٧٤ سنة  وتعديالته   ٤٣ قانون 
المسار  نفس  في  المسرح  وسار  المقاوالت  أفالم  عليها  أطلق  أفالما  السينما  فأنتجت  استهالكية  سلعة  إلى  الفن  تحول   االنفتاح« 
بالمسرح  والتسعينات  الثمانينات  مسرح  ووصف  الكوميديا،  وهي  المسرحية  العروض  من  واحدا  نوعا  سيد  الذي  التجاري  المسرح  فكان 
المسرح  كلمة  وكانت   . العروض  من  النوعية  هذه  على  العرب  األشقاء  إلقبال  نظر  للمسرح  الدخول  تذكرة  ثمن  وارتفع  السياحي 
تقدم  كانت  أنه  من  يمنع  ال  وهذا  الشديد،  باأللم  الواعي  الجمهور  و  المسرحيون  فيشعر  رديء   هو  ما  كل  على  تطلق  التجاري 
ليس  ألسباب  العرض،   دور  وأغلقت  القفول  في  التجاري  المسرح  نجم  بدأ  الثالثة  األلفية  مطلع  وفي  المتمزية،   العروض  بعض 
في  الباقي  عبد  أشرف  النجم  جاء  ثم  األخرية،  أنفاسه  لفظ  قد  التجاري  المسرح  كان   20١١ ثورة  قامت  وعندما  ذكرها،   مكان  هذا 
أحمد  الفنان  ظهر  و  بفرقته،  الخاصة  العروض  من  العديد  لتقديم  صبحي  محمد  الفنان  عاد  بعدها  و  مصر  مسرح  بمشروع   20١٤
حراك  إحداث  في  ساهمت  لكنها  عليها  ما  عليها  و  لها  ما  لها  تجاريه  عروضا  قدموا  جميعهم  و  الهوارى  مجدى  المخرج  و  أمني 
المسرح. من  النوع  بهذا  خاص  مسرحي 

نقدم  أن  يمكن   أال  ؟   كوميدية  عروض  التجاري  المسرح  عروض  تكون  أن  البد  حول:هل  وحاورناهم   المسرحيني   من  بعدد  التقينا 
أن  و  االستعراضي،  والمسرح  الشعري،  المسرح  نقدم  أن  و  المصري،  أو  العالمي  المسرح  نصوص  من  العربية  باللغة  تجارية  عروضا 
؟ متنوعا  عروض  ونقدم  مسرحنا  نطور  لكي  كمسرحيني  احتياجاتنا  ماهي  و   , جديدة؟   تقنيات  علي  تعتمد  عروضا  نقدم 

 جامل الفيشاوي 
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من  العديد  عيل  الحائز  الديكور  مصمم  شبل  حازم  يقول 

املرسح   : للسينوجرافني  العاملية  الهيئة  رئيس  ونائب  الجوائز 

وبالتايل  ربحا،  يحقق  أن  املطلوب  املرسح  هو  التجاري 

فالعروض الكوميدية هي التي تحقق ذلك ألنها  أحد األشكال 

الناس تحب الضحك، ولكن البد من أن  املحببة للجمهور، الن 

ومشكلة  املرسحية،  العروض  أنواع  كل  التجاري  املرسح  يقدم 

التي  املحلية  باللهجة  يقدم  ان  من  البد  أنه  الكوميدي  العرض 

أردنا  العرض،  وإذا  التفاعل مع  املتلقي حتي يتم  بها  يتحدث 

أن يكون لدينا مرسحا تجاريا رابحا و يقدم كل ألوان العروض 

لدي  يكون  أن  يتطلب  فذلك  العامل  مسارح  يف  كام  املرسحية 

خالل  الطفولة   مرحلة  منذ  يتلقاها  مرسحية،  ثقافة  الشعب 

املأخوذة عن قصص  املدرسية، ومشاهدة املرسحيات  األنشطة 

مثل  الكربى  املدن  إن  مثال.  العجائب   بالد  يف  كأليس  شهرية 

السياحة   عيل  تعتمد  ناجحة  عروضا  تقدم  برداوي  او  لندن 

ضمن  مشاهدتها   وتكون  األعوام   عرشات  بعضها  ويستمر 

كامل  الفتة  املسارح  تعلق  ولهذا  للسائح،  الزيارة  برنامج 

متنوعة،  عروض  وهي  عام  من  أكرث  إىل  تصل  قد  ملدة  العدد 

وهو  البؤساء  عرض  وهو  عاما   ٣٠ منذ  يقدم  عرض  وهناك 

عايل«  نجم  »املسيح  املوسيقي  العرض  وكذلك  كوميديا،  ليس 

إنتاجه سنة ١٩٧٠ وتتميز هذه  تم  يعرض من حني ألخر وقد 

التي  البسيطة  املرسحية  والحبكة  الضخم  بإنتاجها  العروض 

التمثيل والغناء واالستعراضات واإلضاءة  تصنع توليفة ما بني 

واألزياء والديكورات املتغرية املبهرة وعنارص كثرية،  ما يشكل 

للمتلقي سهرة ممتعة عىل الرغم من أنه ال يعلم من ميثل يف 

عىل  تعتمد  إمنا  النجم  عىل  تعتمد  ال  العروض  فهذه  العرض، 

التي  اللغة  لو مل تفهم   العنارص، فيمكن فهمها  حتي  تكامل 

تؤدي بها، بواسطة  اللغة املرسحية التشكيلية املمتعة برصيا. 

وهذه العروض تقدم عىل خشبات مصممة خصيصا لها، واهم 

املمكن  من  مرص  ويف  يشء.  كل  يف  االنضباط  نجاحها  عنارص 

تقديم كل ألوان  املرسح ففي مرص مبدعني قادرين عيل ذلك 

وااللتزام  الجدوى  ودراسة  السليم  التخطيط  من  البد  ولكن 

وصناعة العروض بتقنية فنية عالية لضامن النجاح، واذا أردنا 

البد  العامل  يف  املرسح  يقدمه  مبا  ونلحق  التطور  نواكب  أن 

جميع  يف  العرض  دور  وبناء   األساسية  بالبنية  االهتامم  من 

املحافظات وأن  نهتم بتعليم وتدريب جيل جديد من املهنيني 

املتخصصني . 

القيمة  عن  ابحث 
ويقول أمين فتيحة الكاتب واملخرج اإلذاعي : املرسح التجاري 

مثن  دفع  عىل   القادر  الجمهور  عليه  يقبل  الذي  املرسح  هو 

بشكل  يدار  أن  من  البد  لذلك  العرض،  يستمر  ليك  التذكرة 

به  تقوم  ما  وهذا  الجمهور  أمام  أبوابه  يغلق  ال  يك  اقتصادي 

كل املسارح التجارية يف العامل، هذا ال يعني أن نقدم عروضا 

بالكوميديا  مرص  يف  ارتبط  التجاري  املرسح  كون  و  مسفة، 

توجد مشكلة   أنه  أعتقد  وال  وانتهي،  فذلك منط معني حدث 

املشكلة  التجاري كوميديا، لكن  العرض املرسحي  يف أن يكون 

وتكامل  جودتها  ومدى  العروض  هذه  تقديم  كيفية  يف  

واملشجع  املناسب  املادي  املردود  تحقق  يجعلها  مبا  عنارصها  

النجاح  تحقق  الكوميدية ال  العروض غري  أن  ينفي  ال  . وهذا 

الجامهريي، مرسح الدولة قدم عروضا مميزة حققت مردودا 

عن  تراجيدي  عرض  وهو  لري«  امللك   « مثل  به  البأس  ماديا 

نقدم  ان  مانع  فال  إذن  العربية،  باللغة  وقدم  لشكسبري  نص 

تكون  أن  برشط  العربية  باللغة  العاملي  املرسح  من  عروضا 

منضبطة فنيا كام نستطيع تقديم كل األلوان لجذب أكرب عدد 

املتاحة  اإلمكانيات  . أضاف:  البد من تسخري  املشاهدين  من 

لتقديم مستوي متميز يحفز املشاهد للذهاب اىل املرسح، و 

يل  يف ذلك تجربتان ناجحتان  مع الفنان محمد صبحي  

 حيث قدم يل نصا من خالل برنامج »مافيش مشكلة خالص« 

مرسح  عىل  قدم  الذي  والدبور«  والنحلة  أنا   « هو   واآلخر  

األساس  إن  التليفزيون.  شاشة  عىل   وأذيع  سنبل  مدينة 

وكبرية،  صغرية  بكل  االلتزام  هي  املرسح  تطوير  عملية  يف 

باملحتوي املراد تقدمية تم يأيت بعد ذلك جملة العنارص الفنية 

يك يخرج العرض بالصورة الجاذبة للجامهري.  

جمهورك  اعرف 
واإلخراج  التمثيل  أستاذ  الشيوى  أمين  الدكتور  يقول  فيام 

باملعهد العايل للفنون املرسحية وعميد كلية العلوم السينامئية 

التجاري  املرسح  عروض  تكون  أن  يشرتط  ال  بدر:  بجامعة 

أن  نكتشف  املرصي  املرسح  تاريخ  يف  قرأنا  فلو  كوميدية، 

جورج أبيض ويوسف بك وهبي كانا يقدمان عروضا تراجيدية 

العاملي فسنجد أن  . كذلك لو نظرنا للمرسح  رفيعة املستوي 

الجامهريية،  الجذب  عنارص  هي  التجاري  املرسح  يف  ما  أهم 

أو  الغناء  أو  الكوميديا  عنارص  إما  فهي  رصدها  حاولنا  واذا 

االستعراض أو عنرص النجم، وأكرب مثال عىل ذلك  » امللك لري«  

الصعبة  الرتاجيديا  فهو نص عاملي من  الفخراين،  يحيي  بطولة 

وقد تم تقدميه بنجاح ساحق يف  تجربة فريدة من نوعها يف 

التجربة  هذه  يف  بوجودي  سعدت  وقد  العريب   والعامل  مرص 

العروض  أن  فسنجد  العاملي  للمرسح  نظرنا  لو  و  أضاف:   .

بردواي  يف  الرئيسية  الجذب  عنارص  متثل  تحديدا  املوسيقية 

بعضها  للربح  تهدف  عروض  وهي  العامل،  دول  من  كثري  ويف 

يسمى  ملا  آخر  اتجاه  ويوجد  هاميش،  كوميدي  عنرص  به 

باملرسح الرقمي أو مرسح التكنولوجيا وعروض اإلبهار تتضافر 

العروض  املوسيقي والغناء والتمثيل وتغلب فيها  فيها عنارص 

الليزر والربيجوكتور  تقنيات مثل  فيها  التي تجد  االستعراضية 

إمكانيات  الرقمية وكل  التكنولوجيا  التي توظف  الشاشات  أو 

التصوير السيناميئ والكمبيوتر بشكل عام. 

من  متعددة  أنواع  تقديم  إىل  بحاجة  نحن  الشيوى:.  تابع 

باملعني  موسيقية  عروضا  نقدم  مل  فنحن  املرسحية  العروض 

قدمنا   رمبا  طويلة  فرتة  منذ  اوبريتات  نقدم  ومل  الحقيقي، 

إيل  حاجة  يف  املرصي  واملرسح  األغاين،  بعض  تتضمن  عروضا 

املرسحية،   األلوان  كل  تقديم  إىل  يحتاج  وكذلك  نجوم جدد،  

يف  ويرغب  تستهويه  التي  املادة  مشاهد  كل  يجد  وبالتايل 

وفاء كاملو أمين الشيوي

الجمهور  إقبال  أكرب دليل على  لري«   الملك   « : الشيوي  أيمن 
األرباح ليس وحده من يحقق  الجيد، واإلسفاف  الفن  على 

الجمهور  بثقافة  االهتمام  : البد من  حازم شبل 
الخاص المسرح  الحديث عما يقدمه  المسرحية قبل 
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مشاهدتها، أما أن تنحرص العروض يف اتجاه واحد فهذا معناه 

الثبات و املوت . والبد من أن نقوم باستيعاب التكنولوجيات 

يكتشفوا  حتي  أنفسهم  املرسحيني  يطور  أن  و  الحديثة 

التليفزيون  عن  اختالفهم  وخصوصية  املرسح  خصوصية 

والسينام،  ويجب أعطاء الفرصة للشباب مؤلفني و ممثلني أو 

مخرجني،  واالهم من هذا كله أننا  بحاجة إىل دراسة الجمهور 

الذهبية تقول:  القاعدة  النفسية واالجتامعية، ألن  الناحية  من 

اعرف جمهورك .

العدد  كامل   
الرضوري  ليس من   : القدير حامدة شوشة   الفنان  يقول  فيام 

قدم  فقد  كوميدية،   كلها  التجاري  املرسح  عروض  تكون  أن 

كايرو  فرقة  قدمت  ف  كوميدية  غري  عروضا  التجاري  املرسح 

العاملي  املرسح  من  نصا  الهواري  مجدي  واملنتج  للمخرج  شو 

لشكسبري عام ٢٠١٩ بطولة يحيي الفخراين و إخراج تامر كرم و 

ارتفاع مثن  الرغم من  بالعمل فيه، وعىل  كنت من املحظوظني 

التذكرة فقد كان جمهوره كامل العدد، ويرجع السبب يف ذلك  

إىل االهتامم بكافة عنارص العرض وكان مستوي اإلنفاق لخروج 

احتياجاتنا  عن  نتحدث  عندما   : .أضاف  باهظا  للنور  العمل 

متنوعة  مرسحية  عروض  وتقديم  املرسح  لتطوير  كمرصيني 

األلوان   كل  لتقديم  والجرأة  الشجاعة  لدينا  يكون  أن  فالبد 

منها  العروض  من  متعددة  أنواعا  كايرو شو  فرقة  قدمت  وقد 

امللك لري وعالء الدين وحزلقوم،  وهي تجارب نجحت جميعا، 

ففي عالء الدين قدمت تجربة مهمة شديدة الجامل وشديدة 

مبستوي  الفنية  التقنيات  استخدمت  وقد  التنفيذ  يف  الصعوبة 

من  أخري  سلسلة  لتقديم  خطة  الفرقة   لدى  أن  كام  متميز، 

األعامل، والبد من دراسة هذه التجربة وأن يحتذي بها مرسحنا 

التجاري و املستفيد األول هو الجمهور،  لذا فالبد من التنافس 

الجيد  التخطيط  يف تقديم كل ما هو جديد وجميل والبد من 

ومواكبة ما يحدث يف العامل.

البشر  في  االستثمار 
املرسح  هو  التجاري  املرسح   : شافعي  محمد  املخرج  ويقول 

القطاع  الذايت، هو مرسح  التمويل  الهادف للربح املعتمد عيل 

بإسناد  الكوميديا  عيل  اعتمد  الفرتات  من  فرتة  ويف  الخاص،  

وعبد  املهندس  فؤاد  أمثال  الكوميديا  لنجوم  الرئيسية  األدوار 

املنعم مدبويل ومحمد عوض وسيد زيان وغريهم  وقدم من 

 . وغريهم  فهمي  ولييل  السيد  ونبيلة  البابيل  سهري  السيدات 

املتنوعة  العروض  تقديم  الدولة  الخاص ملرسح  املرسح  وترك 

التجريبي والعبث،  الرتاجيدية واالستعراضية والغنائية وكذلك 

واحدة  فرقة  أن  لدرجة  كبري  الخاص  القطاع  فرق  عدد  وكان 

عدد  ولكرثة  شعب  ثالث  متتلك  كانت  املتحدين  فرقة  مثل 

املرسحية  الحركة  وانتعشت  العرض  دور  تعددت  العروض 

وينتهي  يونيو  شهر  نهاية  من  يبدأ  الصيفي  املوسم  وأصبح 

يبدأ  فكان  الشتوي  املوسم  أما  سبتمرب،  من  األول  النصف  يف 

فرباير  من  األول  النصف  اىل  ويستمر  ديسمرب  أواخر  من 

أو  املرسحية  للنصوص  والتمصري  االقتباس  زادت حركة  ولذلك 

كتابة نص مرسحي مرصي خالص وكنا نعمل بالتقنيات الفنية 

واملوسيقي  االستعراض  الكوميدي  العرض  داخل  وكان  املتاحة 

تواصل  هي  املرحلة  هذه  من  استفادة  أهم  وكانت  والغناء، 

السياحة  عىل  يعتمد  املرسح  من  النوع  هذا  وكان  األجيال، 

ثم  املرسح  من  النوع  هذا  تاليش  ما  لظرف  ونظرا  العربية 

بدأ  فرتة  ومنذ  واستمرت،  الباقي  عبد  أرشف  تجربة  جاءت 

املرسح التجاري يظهر من جديد بعودة محمد صبحي وتجربة 

متنوعة.   مرسحية   عروض  وتقديم  ورشكاءه  الهواري  مجدي 

: البد من مجاراة فن عصر  الخالق  هنادي عبد 
ثقافتنا يتفق مع  العولمة وتقديم ما 
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التي قدمتها للطفل مثل سنو وايت،  واليس يف بالد العجائب 

و ربانزل بالعريب واليل عليهم العني من إنتاج كايرو شو ليست 

وصول  وامتني  وطفل،   أرسة  عروض  هي  بل  طفل،   عروض 

والشاشات  الهيلوجرام  مثل  عرض  دار  لكل  الحديثة  التقنيات 

وأجهزة الصوت واإلضاءة. 

الجيدة  السلعة   
 فيام تقول الدكتورة هنادي عبد الخالق املدرس بقسم التمثيل 

الجيدة  السلعة  املرسحية:  للفنون  العايل  باملعهد  واإلخراج 

بشكل  املرسح  قدم  فإذا  كبري  سوق  لديها  التي  السلعة  هي 

ان  املفرتض  من  وليس  املتلقي،  إليه  فسيسعي  متكامل  تقني 

نعم  الكوميدي،  وهو  معني  اتجاه  إىل  املرسحي  العرض  يخضع 

الناس  يطمنئ  الضحك  أن  كام  للضحك،  إنساين  احتياج  يوجد 

ومع  التفكري،  يف  البعض  بعضهم  يشبهون  أنهم  فيشعرون 

ذلك فالضحك ليس هو اليشء الوحيد يف حياتنا، وهناك ألوانا 

تجارب  وهناك    . املرسح  بها  يهتم  أن  الرضوري  من  اخرى 

 . املتوازنة  الوجبة  للنجاح، ألنها حققت  مهمة وجدت طريقها 

االنفتاح  مع  يتذوقه،وحاليا  من  له  الصادق  الحقيقي  فاإلبداع 

التي  العروض  إىل  واتجهت  املتلقي  ذائقة  اختلفت  العامل  عىل 

بعض  متابعة  الجمهور  ويستطيع  الحديثة،  التقنيات  تستخدم 

عروض  ومنها  االجتامعي،  التواصل  وسائل  خالل  من  العروض 

يف  الدخول  من  البد  مرسحنا  ولتطوير  السنني،  عرشات  تعيش 

التقنيات  باستخدام  ثقافتنا  يتفق مع  ما  وتقديم  العوملة  عرص 

الحديثة . وأيضا من املمكن االستفادة من الورش التي يقيمها 

جديدة  كوادر  تدرب  وبذلك  التجريبي،  املرسح  مهرجان 

نعتمد عليها يف النهوض بالحركة، كذلك  البد من إسناد العمل 

عيل  واقعيا  واألبحاث  الدراسات  تطبيق  من  والبد  لألكفاء، 

الطبيعة لالستفادة منها .

وانتهت  مرحلة   
القومي  للمرسح  السابق  املدير  لبيب  عزة  الفنانة  وتقول   

نقابة  مبرسح  األطفال  عروض  عن  حاليا  واملسئول  لألطفال 

كل  يقدم  وأن  البد  التجاري  املرسح  )النهار(:   التمثيلية  املهن 

األلوان املرسحية وال يقدم الكوميديا فقط، وهذه كانت مرحلة 

وانتهت . أما أن يقدم املرسح التجاري عروضا مرسحية باللغة 

فكل  العروض،  من  النوعية  هذا  تقديم  من  مانع  فال  العربية 

نوع له جمهوره الخاص وكل إنسان له ذائقته الفنية. 

نحتاج  فنحن  املرسح  لتطوير  نحتاجه  ملا  بالنسبة  أما  أضافت: 

عمال  يقدموا  مل  الفنانني  من  فكثري  اإلنسان  تأهيل  إلعادة  أوال 

فنيا منذ فرتة طويلة، وهم مثل الرياضيني البد من عمل كورس 

عن  املسؤلني  مع  باالتفاق  للعمل  وضع خطط  و  لهم  تدريبي 

لالسرتاحة  باملرسح  أماكن  تجهيز  تم  الفنية،   األعامل  صناعة 

واالستعداد لتقديم العمل الفني و حل املشاكل الخاصة بركن 

عيل  املسائل  هذه  تؤثر  حيث  الفنانني   قدوم  عند  السيارات  

جديدة  فنية  كوادر  بتدريب  للفنان،واالهتامم  النفسية  الحالة 

بناء  وبعد   املرسحي،   واملهني   التقني  بالعمل  لاللتحاق 

اإلنسان نبحث عن االستغالل األمثل له وملا  منتلك من معدات 

تقنية ومحاولة الحفاظ عليها ورفع كفاءتها للحصول عىل أعىل 

النص  عيل  العمل  وكذلك  مبهرة،  صورة  لخلق  ممكنة  طاقة 

عقلية  احرتام  إىل  باملحتوي  والوصول  متأين  بشكل  ودراسته 

للوصول  واحد  نسيج  يف  العنارص  جميع  تضافر  ثم  املتلقي، 

باملستوي ألفضل صورة مفيدة فنيا وفكريا وثقافيا.

نوع  ويتوقف  تقدميه  يريد  ما  يقدم  إذن  التجاري  املرسح 

املحتوي عىل الرشكة املنتجة، ويستطيع املرسح التجاري تقديم 

كل األلوان. تابع : اما بالنسبة الحتياجاتنا لتطوير املرسح فأوال  

ليتعلم كل منهم  األجيال  بتواصل  البرش  االستثامر يف  البد من 

من األخر،  و تجهيز الفنيني وصقلهم بالعلم لتحمل املسؤولية، 

حيث أن عددهم يف تناقص مستمر،  وكذلك زيادة دور العرض 

العرض  دور  أن  حيث  الحديثة،  الفنية  بالتقنيات  وتجهيزها 

يعي  وأن  اليد،  أصابع  يتعدى  ال  عدد  اال  منها  يبق  مل  الخاصة 

لخدمة  توظف  الحديثة  التقنيات  أن  الجدد  املرسحيون  شباب 

العرض واالرتقاء باملستوي التقني وليس مجرد تقليد . 

التكنولوجيا  توفر 
ليس   : جوائز  عدة  عيل  الحاصل  رزق  محسن  املخرج  ويقول 

 . كوميدية   التجاري  املرسح  عروض  تكون  ان  الرضوري  من 

الثامنينات  يف  قدمت  التي  الخاص  القطاع  عروض  ألن  رمبا  

يف  ذلك   علق  كوميدية  كانت  املايض،  القرن  من  والتسعينات 

ومتنوعة،  كثرية  التجاري  املرسح  يف  والعروض   .. األذهان 

يكون  أن  واملهم  واإلبهار،  الصورة  عيل  يعتمد  اآلن  واملرسح 

وممتع  فنيا  قوي  املنتج  يكون  وعندما  جيدا،  املقدم  املحتوي 

تقديم  نستطيع  مرص  ويف  ربحا،  يحقق  العنارص  ومكتمل 

إنتاجي  من  تجربة  يل  املثال  سبيل  املتنوعة،عيل  العروض 

املرسحي  العرض  قدمنا  املنعم، حيث  باالشرتاك مع مروة عبد 

ثالثة  يف  لله حققنا  والحمد  املنارة  بالعريب عىل مرسح  ربانزل 

أيام خمسة عرش ألف مشاهدة، وكان عرضا استعراضيا غنائيا،  

ومعنى ذلك أننا لو قدمنا أي نوعية من العروض بجودة عالية 

فسيقبل  مكتملة  وعنارص  للعرص  ومواكبة  حديثة  وتقنيات 

صناعة  عىل  قادرون  مبدعون  لدينا  يوجد  و  الجمهور.  عليها 

املادية  اإلمكانيات  تقف  األحيان  بعض  يف  ولكن  املنتج،  هذا 

حائال أمام تنفيذ املرشوع، مثال أنا اخرتت مرسح املنارة لوجود 

إليها،  وعندما توجد دار عرض  التي احتجت  كافة اإلمكانيات 

فمن  جيدة  أفكار  لديه  واملبدع  الحديثة  بالتقنيات  مجهزة 

السهولة واليرس أن ينفذ ما يراه مناسبا .

العنارص  أضاف : ولتطوير املرسح املرصي نحتاج إىل أن تكون 

البرشية املشاركة يف العرض عىل دراية ووعي وفهم بالتقنيات 

أصبح  جمهورها  أن  حيث  العامل،  يف  املستخدمة  املتطورة 

دور  تطوير  يتم  كذلك  التقنيات،  بهذه  ووعي  دراية  عىل 

تقني  مستوي  أعىل  عىل  مجهزة  تكون  أن  و  املرسحي  العرض 

املرسح  املستثمر يف  بجوار  تقف  أن  الدولة  أناشد  أناشد  لذا   .

بتسهيل كل اإلمكانيات املتاحة لبناء دور عرض جديدة يف كل 

باملرسح،  للنهوض  عاملي  مستوي  عيل  وتجهيزها  املحافظات 

العامل  يف  ما هو جديد  بكل  نلحق  الجهود يك  كل  تتضافر  وان 

العروض  اعترب  وأنا   . السنني  املرسحية عرشات  أعاملنا  وتعيش 

حامدة شوشةعزة لبيب

الفنان  تأهيل  أوال إلعادة  نحتاج   : لبيب  عزة 
بعد صقلها واالستثمار في طاقاته 

الخاص   المسرح  الشجاعة والجرأة هما سبيل   : حمادة شوشة 
والتكامل اإلجادة  تحقيق  ، مع  المسرح  ألوان  لتقديم كل 
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نوافذ

تكوين  عىل  بناء  حيوان(  أم  )برش  الحي  الكائن  يولد  عندما 

أو  بأنه ذكر  الكائن  ما ظاهر وواضح يف جسده.. يصنف هذا 

عصور  أذهى  حتى  الخلق  بدء  منذ  يتغري  مل  أمر  وهو  أنثى.. 

التكنولوجيا املعارصة.

هكذا يصنف كثري من النشاطات الجامعية أو الفردية بصفات 

أو  ميثل  إنسانا  ترى  عندما  وبالتايل  لها..  مميزة  ثابتة  عامة 

أنه  آخر.. يصنف ذلك  يؤدي مبارشة يف حضور مبارش إلنسان 

املبارش  الحضور  فقد  أو  منهم  طرف  أي  غاب  إذا  “مرسح”.. 

كامريا  بواسطة  منقول  كله  والعرض  األداء  كان  أو  بينهم 

أنه  أبدا  يوصف  ال  آخر  تصنيف  فلذلك  بعد..  عن  للمتلقني 

مرسح مهام تطورت التكنولوجيا أو الفلسفة أو حدثت أزمات.

يكون  وكام  أي مرسحي..  يتعلمه  الذي  األول  الدرس  هذا هو 

أو  أشقر  سواء  شكال  مختلف  أنثى(  أم  )ذكر  البرشي  الكائن 

ويختلف  وهكذا..  قصري  أو  طويل   – سمني  أم  رفيع   – أسمر 

وهكذا..  كاذب  أو  صادق   – رشير  أو  طيب  سواء  مضمونا 

تختلف تقديم األساليب الفنية يف املرسح شكال ومضمونا دون 

تغيري أساس جوهره.

أو  للتوثيق  فيديو  تصور  العامل  يف  املرسحيات  بعض  أحيانا 

عن  فكرة  ألخذ  فقط  محاولة  مجرد  هي  التلفزيوين..  للعرض 

متاما  واع  مرسحي  فأي  ومضمونه..  العرض  شكل  من  بعض 

فإنها  التصوير  تقنيات  يف  التكنولوجي  التقدم  كل  برغم  أنه 

باستقبالها  يستمتع  التي  الشعورية  الحالة  نقل  تستطيع  ال 

يتنقل  أن  يف  وحريته  فعليا  املرسح  يف  الحارض  الجمهور 

وتشكيالته  املرسحي  العرض  فضاء  داخل  يشاء  كيفام  ببرصه 

الناقل  نظر  وجهة  من  له  مختار  معني  كادر  يف  حرصها  دون 

التلفزيوين للعرض.

املؤدي  بني  اللحظة  نفس  يف  متبادلة  وروح  حضور  املرسح 

وشهقتهم  وتصفيقهم  وضحكهم  الجامهري  إنصات  واملتلقي, 

الجمهور  يتبادلها  التي  الروح  وحتى صمتهم.. هي  وانبهارهم 

مع املؤدين وكل مبدعي العرض ومنهم حتى املصممني وخاصة 

ضخم  ديكور  تغيري  من  أحيانا  نجده  ملا  الديكور،  مصممي 

تعبريية  بديكورات  أو  ثواٍن  يف  مختلف  آخر  ملكان  مكان  من 

يكمن تعبرييتها يف أن تراها كاملة دون اختصار لجزء منها يف 

كادر يفقد معناها التشكييل والدرامي, واملرسحي الحق يهاب 

إعادة  أو  توقف  فال  للجامهري..  املبارش  الحضور  هذا  ويخىش 

للتجويد كام يحدث يف الفيديو أو السينام.

من  التخوف  بسبب  للحظر  الراهنة  األزمة  وقت  يف  حتى 

الدولية  املهرجانات  من  كثري  أجلت  بكوفيد19-  اإلصابة 

حازم شبل

فرقة  أي  أو  كربى  مرسحية  فرقة  أي  توجد  وال  املرسحية 

مرسحية  عروض  تقدم  أن  عىل  أقدمت  العامل  يف  احرتافية 

موضوع  هذا  ألن  جمهور..  بدون  تلفزيونيا  إذاعتها  ملجرد 

أي  يستطيع  وال  وأصولها  املرسحية  املهنية  فهم  بأصل  متصل 

مرسحي حقيقي خيانة عهد املرسح وسحره وقوته - ومصدر 

حضور  دون  كمنتج  فقط  واستباحته   - مبدعيه  وسحر  قوة 

أحد أركانه )الجمهور( الذي بغيابه فقد املرسح هويته وفقد 

االستثنائية  للمحاوالت  التفهم  كامل  مع  مييزهم،  ما  مبدعوه 

وقت األزمات.

 صحيح قد نجد بعض الهواة يف العامل مارسوا فقرات متثيلية 

وأحيانا ربطوا هذا األداء بسيناريو ما أو حوار مرسحي وبثوها 

به  ومرحب  عليه  غبار  ال  أمر  وهو  اإلنرتنت..  صفحات  عىل 

ذلك  يف  وسيطهم  وكان  توصيفه..  وحدود  حجمه  حدود  يف 

أن  للبعض  كيف  حقيقة  أعرف  وال  أرت(..  )فيديو  الكامريا 

يسمي هذا مرسحا؟!

أو  بها  املستخدم  الحوار  كان  أيا   - أدائية  ملشاهد  كيف 

وسيط  من خالل  بعد  عن  للجامهري  منقولة   – األداء  طريقة 

للممثل  ثانية  مرة  وسأعود  مرسح؟!..  تسمى  أن  الفيديو 

ذكر  كل  داخل  بأن  واألنثى..  للذكر  سابقا  استخدمته  الذي 

إذا  ولكن  صحيح..  والعكس  األنثوية،  الهرمونات  من  قدرا 

حالة  أمام  فإننا  الطبيعية،  نسبها  عن  الهرمونات  هذه  زادت 

شاذة وليست حالة طبيعية أبدا, وال ميكن اعتبار ذلك تطورا 

يستخدم  وأحيانا  يستفيد  املرسح  وهكذا  البرشي,  للجنس 

ولكن  صحيح(،  )والعكس  عروضه  داخل  سينامئية  تقنيات 

مبهارة وداخل قالبه السائد املسيطر.. ولكن أن يصل الحال أن 

يوصف أداء بدون حضور جمهور منقول بكامريا بأنه مرسح.. 

فهذا هو الشذوذ بعينه.

املصورة  التجارب  تفهم وصف  أستطيع  وبالتايل عن نفيس ال 

عن بعد التي تقدمت للمسابقة التي سميت “مرسح الحظر” 

حدود  يف  وأتفهام  أشجعها  أن  أستطيع  ولكن  مرسح..  بأنها 

عن  الشباب  بها  يعرب  فني  بشكل  فيديو  تصوير  تجارب  أنها 

التكنولوجيا  مستغلني  األداء،  فنون  مامرسة  إىل  شوقهم 

وعرض  للتواصل  اإلجتامعي  التواصل  ووسائل  الحديثة 

تجاربهم إىل أصدقائهم وأهلهم وبعض ممن يستطيع املتابعة 

يف محاولة للتعبري الفني وقت الحظر.

مسابقة  التجريبي  املهرجان  يقيم  أن  أتفهم  أن  أيضا  وميكن 

شكال  أفضلها  تختار  اختيار  لجان  لها  ويعني  التجارب..  لهذه 

أن  للتسابق(  )املتقدمة  العروض  هذه  أن  األهم  ومضمونا، 

إىل  الفني  إبداعهم  وأوصلوا  هدفها  حققت  بالفعل  تكون 

القيد..  هذا  كرس  واستطاعوا  منازلها..  يف  املحظورة  الجامهري 

العروض  املهرجان  إدارة  أعلنت  عندما  به  فوجئت  ما  ولكن 

أن  الحظر..  مرسح  مسابقة  يف  للتسابق  املختارة  التسعة 

تقدمها  قبل  نهائيا  تعرض  مل  املرصية  العروض  )منوذج( 

للمهرجان عىل أي من الوسائل أو أي من صفحات األنرتنت، 

لها  ليس  نقدية عنها.. وحتى  أو  أخبار صحفية  أي  يوجد  وال 

العروض بعدم  أثر عىل صفحات مبدعيها.. وبالتايل فهذه  أي 

عنوان  من  يفهم  الذي  األسايس  الرشط  تحقق  مل  عرضها 

فصلوها  مبدعيها  أن  يبدو  ولكن  الحظر،  مرسح  مسابقة 

تفصيال بشكل مخصوص عىل املعايري التقنية لرشوط املهرجان 

أن  ميكنني  وهنا  الحظر..  كرس  وهو  األسايس  الرشط  وتناسوا 

أن  أستطيع  ال  ولكن  العروض،  تلك  ملبدعي  العذر  ألتمس 

سابق  دون  العروض  هذه  املهرجان  إدارة  قبلت  كيف  أفهم 

عرضها )بأي وسيلة( هذه الظاهرة مل تحدث نهائيا يف أي من 

مهرجانات مرص االحرتافية يف السابق.

نظر.. وجهة 

تمزينا نفقد  ال  حىت   
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الكتاب  فكرة  باختصار  قمنا  السابق  الجزء  في 
وهنا  فصوله   لبعض  وعرض  المتبع  والمنهج 
. العرض  هذا  نستكمل 

_4_
الحبكة

الحبكة  لفظ  يسمع  واملحرتفني  املبتدئني  الكتاب  من  كثري  إن 

فيصاب باالرتباك

ابسط تعريف للحبكة:

إن كانت القصة هي ترتيب األحداث بالزمن

فالحبكة ترتيب األحداث بالسبب

وليك تتضح إليك الفكرة قم بالتمرين اآليت:

مترين:

ماذا فعلت من الصباح حتى املساء:

مثال:

صحوت مبكرا صليت وفطرت

ذهب للعمل

قابلت صديق عىل املقهى

ذهبت معه لعرض مرسحي

هذه هي القصة برتتيب زمني:

 واألن آن أوان األسئلة:

صحوت مبكرا  وصليت..ملاذا ؟

)مؤمن بوجود الله( إلنني مؤمن بوجود الله  

ملاذا ؟ ذهبت للعمل 

)عميل وصبور( ألنني أقتات منه رغم عدم حبي له 

ملاذا ؟ قابلت صديق 

ألتناقش معه يف عميل املرسحي القادم

)لديه هواية وأصدقاء(  

ملاذا؟ ذهبت لعرض مرسحي 

)ودود ويراعي الصداقة( تلبية لدعوة من أصدقاء 

الفعل  وراء  السبب  هي  الفعل،والحبكة  هو  الحدث  إذن 

فحسب  الحبكة  املسمى  البعبع  لغز  تحل  مل  األسئلة  وهذه 

ولكن ايضا ميكن أن توضح لك جوانب متعددة يف شخصيتك 

الرئيسة.

هي  والحبكة  الحبكة  هي  الشخصية  أن  البعض  يقول  لذا 

الشخصية . شخصية املرء هي مصريه .

واألن:

ملاذا يوصف عمل ما بأنه »محبوك« وآخر ال ذلك ألن أحداثه 

للمنطق  تنتمي  الحبكة  إذن  مقنعة،  أسباب  عىل  تقم  مل 

ومتكاملة   وثيقة  بينهام  والعالقة  نتائج  إىل  تؤدي  مقدمات 

فمثال:

نرسين نور

أو  لزوجها  أنيابها  عن  زوجة كرشت  جزاء  يكن  أن  ميكن  ال   

زمجرت بكالم مل يعجبه عن أهله القتل،إال إذا اسهبت يف رسد 

املقدمات التي أدت إىل تلك النتيجة حينئذ من املمكن قبول 

_غري املعقول هذا_ عىل أنه قشه قضمت ظهر البعري ..

الدراما  قلب  وجود  مكان  هي  للحدث  العاطفية  االستجابة 

)نتيجة الحدث و الرصاع عىل الشخصيات( اتخانق مع مراته 

راح يسكر و ال رضب بنته .

الكتاب مشاهد ترينا شخصية يف رصاع لكنها  كثريا ما يكتب 

معناه  نستوعب  ال  لذلك  بالذات  الرصاع  نتيجة  ترينا  ال 

لتحقيق  العاطفة  الفعل  رد  و  الحدث  بناء  الحبكة  بالكامل 

التأثري املقصود

_5_
الصراع

الرصاع هو تنافس )عراك( بني قوتني متكافأتني _يف الغالب_ 

عىل شئ معني .

_لكل  أكرث  _أو  إرادتني  وجود  من  األساس  يف  الرصاع  ينشأ 

منهام رغبة ودوافع تختلف عن اآلخر،مام يؤدي للصدام .

أنواع الرصاع:  الساكن،الواثب،املتنامي،املرهص.

يفيدك  لن  لكن  للكتب  بالرجوع  عليك  املزيد  أردت  وإذا 

يفيد  أن  شأنه  من  فهذا  شئ  عملك  يف  الرصاع  أنواع  معرفة 

ووضع خطته  عمله  يف  يرشع  كاتب  أصادف  مل  لكني  الناقد 

وتيمته الرئيسة وشخصياته ثم يقول واثقا سأستخدم الرصاع 

املتنامي  أو الساكن أو ....

ينشأ  ؟وكيف  الرصاع  هو  ما  معرفة  هو  حقا  يهمك  ما  لكن 

؟وما الذي يساعده عىل النمو ؟

وما نوعه من حيث هل هو رصاع داخيل أم خارجي؟

داخيل،داخل الشخصية وبينها وبني قيمها وأفكارها؟

خارجية،شخص،مؤسسة  وقوة  الشخصية  خارجي،بني 

أو  للطبيعة  تنتمي  قوى  حتى  مجتمع،أو  اجتامعية،قيم 

الغيب .

الصراع إقفال   : المتناقضات  وحدة 
املتعارضة  الشخصيات  يربط  ما  كل  هي  املتناقضات  وحدة 

التنازل و  التصادم..ال تستطيع  التفاعل و  معا و يجربها عىل 

ال تستطيع اإليقاف )إال تغري كامن يف الوضع الدرامي أو يف  

احدى الشخصيات( يحدث عادة ذلك عند الذروة  وستعلم 

أن الرصاع ليس مجرد عقبات و لكن ايضا أحداث تغري حياة 

الشخصية الرئيسة .

_6_
الحوار

األساس  يف  الوصف  عىل  تعتمد  الرسدية  الكتابة  كانت  إذا 

البنيه  فهو  الحوار  باألساس عىل  يعتمد  العمل املرسحي  فإن 

األساسية للمشهد )يف الدراما الكالسيكية(

وينقسم الحوار إىل:

حوار خارجي،داخيل،جانبي،مبارش،غري مبارش

للحوار الجيد سامت ثالث وهي :

1 -أن يقدم معلومات )عن الشخصيات أو عن القصة (

2 - أن يدفع الحدث لألمام

3 - يطور الحبكة

دعها  الجيد،  الحوار  ومواصفات  الحوار  أنواع  األن  عرفت 

الحوار  اكتب  حوار.  تكتب  وأنت  أبدا  فيها  تفكر  وال  جانبا 

كام يجري عىل لسان شخصياتك بكل سذاجته وتفاهته وقلة 

أصله..

حول  يلف  كان  الذي  الشيطان،النزناز(  )الناقد،  أتذكر  واألن 

وضع  الحوار  دوره،فالتقرأ  جاء  األن  عزمك  ويثبط  أفكارك 

يتم  أساسها  وعىل  السابقة  الثالث  الخصائص  األن  أمامك 

الحزف واإلحالل .

االجتامعية  )بخلفيتها  ؟  للشخصية  مناسب  الحوار  _هل 

والثقافية وقيمها األخالقية(

_هل هناك معلومات مقحمة بشكل مبارش؟

مثال : أنت تعلم بالطبع أنني طلقت زوجتي .

طيب طاملا هو يعلم وأنت تعلم وزوجتك بالطبع تعلم ملاذا 

تقولها األن ليك يعلم املتفرج ؟

من فضلك رسب املعلومات بشكل أكرث ذكاء.

_ هل الحوار يدور بخفة ينتقل بحيوية ويترسب كاملاء؟؟

_هل هناك شبهة إفتعال يف بث معلومة أو يف نربة أو إيقاع 

؟؟

مثل تلك األسئلة _الغلسة السخيفة _ ستجنبك مزالق كثرية 

يف كتابة الحوار .

واملامرسة خريمعلم للكتابة .

_7_
المعالجة

»إنك حني تدخل املطبخ ال تضع األشياء فوق بعضها وتدعها 

الذي  ما  تعرف  وأنت  محددة  مبكونات  تدخل  وإمنا  تنضج 

يف  وحتى  ونهاية  ووسط  بداية  لها  مكتملة  قصة   « تطبخه 

الدراما الحديثة تحتاج القصة)الحكاية، الحدوتة( صحيح من 

املمكن أن تختلف طريقة رسدك لها حيث تبدأ من النهاية أو 

من الوسط أو ال تعرضها كاملة لترتك للمشاهد إكامل مابني 

السطور لكن عليك أنت أن تعرف قصتك كاملة  ..

من أين سأبدأ القصة ؟؟

ال تفاجئ حني ال تلتزم بتلك املعالجة للنهاية فهي فقط متكأ 

يشعرك باألمان أن لديك خطة لكن عادة ما تتغري مع تطور 

الشخصيات  وتحريك  املشاهد  رسم  يف  تبدأ  حني  األحداث 

تتغري خطة العمل باستمرار وعليك الرجوع للمعالجة إلدراج 

العكس  وليس  األحداث   عىل  تأثريها  وتتبع  التغريات  تلك 

معطياتها  وفق  تتحرك  الصنع  جيدة  الشخصيات  أن  حيث 

فهناك   . قاعدة  هناك  ليس  أنت،وطبعا  خطتك  وفق  وليس 

 . للنهاية  له  املرشد  هي   . بحزافريها  الخطة  عىل  مييش  من 

املعالجة هي الهندسة وأساس الصنعة  عند البعض .

_8_
األدبي التحرير 

األن جاء دور املقص .

أن  الذي يعتقد  املغرور  يتوقف بني األحمق  بندوال ال  هناك 

مسرحية؟)2( تكتب  كيف 
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أين  أن يعرف  يغادر – حرفيا – دون  الحياة وكان  هدف يف 

سرتسوا قدماه لذا ينصح أي كاتب أن يعرف نهاية قصته قبل 

البدأ فيها .

أن  وعليك  النقيض  طريف  عىل  منهام  كل  رأيان  األن  أمامك 

تختار منهام ما يناسبك .

ثم يستعرض الفصل أنواع النهايات املختلفة بالتفصيل

_10_
مشروعة أسئلة 

هل هناك فرق بني النص األديب والنص املرسحي ؟؟؟

طبعا ..

كمثل  )مثله  املرسح   لجنس  ينتمي  أدبيا  نصا  يظل  النص 

إذا  أما  املرسح  عىل  بالفعل  ينفذ  مل  الرواية(طاملا  أو  القصة 

تحمس مخرج لتنفيذه »سرتى بنفسك أن هناك اختالف بني 

ما كتب وما تراه أمامك يف جوانب عديدة« وقد ملست ذلك 

بنفيس ..

فكل نص يحتاج إىل مفتاح يدخل منه املخرج إىل عامله ويبدأ 

منك  سيطلب  التنفيذ  مراحل  من  مرحلة  كل  ويف  تنفيذه  يف 

التعديالت  تلك  مع  مبرونه  تعامل  حذف.نصيحة  أو  إضافة 

املطلوبة طاملا وثقت يف املخرج .

ثم يستكمل الفصل بالعديد من األسئلة ويجيب عنها

_11_
والتفريغ الشحن 

بل  بالكتابة،  القراءة  كارتباط  باآلخر  مرتبط  هناك شئ  ليس 

 . باألساس  قارئ  أنه  عىل  نفسه  يقدم  الكتاب  من  كثري  إن 

وللحق إن القراءة هواية أي كاتب كذلك هي الوسيلة األوىل 

إلعادة شحنه .

يف  يوميا  يعمل  كان  الذي  محفوظ«  »نجيب  الكبري  كاتبنا 

ميعاد محدد _هذا الكاتب غزير اإلنتاج_

كان ال يكتب إبدا يف الصيف لرمض أصاب عينيه، فامذا كان 

طريق  عن  الشحن   إعادة  ؟؟  الصيف  شهور  طوال  يفعل 

التأمل، املالحظة، تدوين بعض األفكار للعمل عليها  القراءة، 

يف وقت الحق، املصيف )الرتويح عن النفس وتغيري املناظر( 

واألخبار  للناس  واالستامع  املقهى  عىل  الجلوس  االسرتخاء، 

التصديق  عن  بعيدا  يبدو  كان  ما  حتى  والقصص  والروايات 

شخصية  يف  الحقا  توظيفها  أو  منها  االستفادة  املحتمل  فمن 

مشعوذ أو مجنون .

كاتبنا  يفعله  كان  ما  عن  مؤكدة  معلومات  لدي  ليست  حقا 

الكتاب لكني أتخيل أن هناك طرق عدة  الكبري أو غريه من 

بنفسك  تتعرف  واملران  املامرسة  ومع  الكاتب  شحن  إلعادة 

مصادر  ايضا  وستعرف  بك  الخاصة  املثىل  الطريقة  عيل 

إلهامك فمشاهدة األفالم والذهاب ألماكن الرتفيه والوقوع يف 

الحب وقراءة صفحة الحوادث يف جريدة يوميه تهوى اإلثارة 

.،كلها وسائل مجربة إلعادة شحن الكاتب .

كاتب،ويقال  الشاغل ألي  الشغل  اإللهام  البحث عن مصادر 

أن األفكار ملقاه عىل قارعة الطريق تبحث عنك كام تبحث 

تتعرف  ال  وتلك  للتطور  القابلة  باألفكار  وعليك  عنها  أنت 

إن  إال  ذلك  يتأىت  وال  االختبار.،  تحت  وضعتها  إذا  إال  عليها 

كتبتها وحاولت العمل عليها ورأيتها تتطور .

الذي ال  القسوة  الصارم شديد  الناقد  ما يكتبه عبقري  وبني 

يرضيه شئ . من تضخم الناقد عنده توقف عن الكتابة، ومن 

تضخم األحمق عنده تدهور و فسد ما يكتب .

واملحرر األديب هو ناقد ذايت، أو صديق عزيز تثق يف رأيه .

األن لديك املسودة األوىل .. اعطها لواحد أوثالثة من الثقات 

)أصدقاء، أساتذة( واعرف رأيهم بدقة .

ماهي   _ إليهم  تستمع  أن  _بعد  محددة  أسئلة  ولتسألهم 

بؤرة الرتكيز ؟؟

ما الذي فهموه من القصة ؟؟

الدراما  يف  مشاكل  هناك  ؟؟ هل  الحوار  يف  ترهل  هناك  هل 

)يستطيع رسدها يف نقاط محددة(

واألن : أعد النظرإىل النص عىل ضوء تلك اآلراء وأعد كتابته .

األدبي المحرر  مهمة  خطورة 
كل عمل فني محاولة لتطوير عىل النوع الصادر منه، مهمه 

الحوار  قواعد  )اتذكر  القدمية  القواعد  تطبيق  األديب  املحرر 

الثالث، اتذكر معنى الدراما ؟؟ أتذكر الحبكة واملنطق(، مهمه 

املحرر األديب وضع تلك األسس أمام عينيه وهو ينظر للعمل 

وعىل أساسها يضع التقييم لكن :

األسلوب،  أو  الشكل  يف  سواء  وتجديد  شطحات  دامئا  هناك 

وحده  قلبك  استفت  ثم  )املحررين(  الجميع  من  خذ  لذا 

أسامئهم هم  ال  أنت  اسمك  العمل سيحمل  أن  وتذكر جيدا 

لذا أنت املسؤل األول واألخري إذا مل يطمنئ قلبك لنصائحهم 

أو  أو تتجاهل كالمهم   إما أن تغري األشخاص  عليك بشيئان 

تعيد تقييم رؤيتك أنت فمن املمكن أن النقد يصعب عليك 

_قدر  كن رصيحا  الصياغة  إعادة  عن  تكسل  أنك  أو  سامعه 

اإلمكان مع نفسك_ وتحىل بالوعي .

_9_
النهاية

املعالجة،  يف  أو  قصتك  يف  أو  دماغك  يف  النهاية  دامئا  هل 

يف  فيلد(  )سيد  يقوله  ما  رغم  ال   األحيان  أغلب  يف  اإلجابة 

بقصة  املثال  رضب  حيث  السيناريو«  كتابة  »فن  كتابه  

دون  فيهام  عاش  عامني  عن  الشخصية  حياته  من  حقيقية 

17 [[[



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 31 أغسطس 2020العدد 545 العدد 31679 أغسطس 2020العدد 679

يقدم مؤلف هذا الكتاب الفنان)جامل ياقوت( األستاذ املساعد 

ىف  )كمرشد  اإلسكندرية  جامعه  اآلداب  بكلية  املرسح  بقسم 

التحليل الفني لعنارص النص والعرض املرسحي (2018، يف رسالة 

غري مسبوقه للامجستري يف علم املرسح، حيث اضطر الستكاملها  

جوليا”   مس   “ النص  لكاتب  األصيل  البلد    - للدمنارك  للسفر 

1888 )أوجست سرتندبرج()1849 – 1812(، بحثاً عن التجارب 

اإلخراجية التي تناولت هذا النص، وهي كثرية بالطبع يف بلدان 

العامل..

“جوليا”    : لنص  مشاهدتها  له  أتيح  تجارب  أربعه  عند  نتوقف 

الطليعة  ملرسح    1969-  – طلب  السيد   : إخراج  من  وهي 

الدمنارك   مخرجي  كبري  إخراج  جوليا”   بالقاهرة،و”مس 

دنيانا عام  الذي رحل عن  برجامن(  )انجامر  العامل  وأشهرهم يف 

“مس  و   ،1985 عام  السويدي  املليك  باملرسح  وقدمها   ،2007

جوليا” من إخراج الدمناريك )تومي بريجرن( عام 2005، باملرسح 

مس   “ أيضا  شاهد  أفريقيا  جنوب  ومن  أيضا،  السويدي  املليك 

إخراج  من    1985 عام  أفريقيا  جنوب  يف  عرضت  جوليا”التي 

يقدم  أن  ياقوت  جامل  د.  استطاع  وأخريا  فالفوس(،  )ميخائيل 

لهيئة  التابع  التدوق  قرص  يف   2005 عام  جوليا”  مس   “ عرضة 

)املخرج  بدأها  طويلة  رحلة  وهي  باإلسكندرية،  الثقافة  قصور 

الحسن سالم( ىف مقدمة هذا  ابو  )د.  عليه  يطلق  الباحث( كام 

الكتاب -  )بحكم كونه باحثا أكادمييا منخرطا يف سلك التدريس 

عني  وقد   ،) اإلسكندرية  بجامعه  املرسح  بقسم  الجامعي 

بني  )باملقارنة  الحسن(  ابو  )د.  يشري  كام    -  ) ياقوت  )جامل 

خطوط تجسيد الصورة املرسحية ىف كل عرض من تلك العروض 

الثقايف  النمط  لطبيعة  منهم  مخرج  كل  فهم  حيث  من  نفسها 

حيث  ومن  كريستني(   – جان   – )جوليا  الثالث  للشخصيات 

إستاملة  ملراحل  منهم  كل  تفعيل  حيث  ومن  وأزياؤها،  سلوكها 

املتبادل  االستدراج  ومراحل  لآلخر،   ) جان   – )جوليا  من  كل 

بينهام، ومقارنة طرائق التباين األدايئ بني ممثيل الدورين ىف كل 

األخالقي  السقوط  نقطة  ايل  وصواًل  الدراسة..  موضوع  العروض 

املدوى من ساموات الحلم إيل قعر االنحطاط عىل أرض الواقع، 

وكشف  الذات  نقد  من  وهو  الذايت،   البوح  مبحطات  مروراً 

االنفالت  درامية عىل طريق  بعد كل صدمة  او جلدها،  عوراتها 

ايل  منهام  شخصية  كل  جاهدت  الذي  الطبقي  االنتامء  قيد  من 

سد(  )حارة  إيل  وصال  أنهام  النهاية  يف  ليكتشفا  منه،  التخلص 

باملعني الشعبي املرصي -  حيث استحالة التزاوج بني الطبقات، 

وهي الداللة نفسها التي انتهي إليها خطاب )سرتندبرج(، ويشري 

إيل )أن وجه االستفادة بالتحليالت النقدية لألربعة عروض الذي 

مع  مقارنة  مواجهة  مبثابة  كانت  )بجوليا(  ُشغلت  والتي  سبقته 

املؤلف )جامل  بإخراج  للنص نفسه  التطبيقي  )العرض املرسحي 

  - الكتاب  نظري وتطبيقي حواه هذا  نفسه، وهو جهد  ياقوت( 

املعارضات  مع    - والتطبيقي  النظري   التحليل  ىف  الجهد  ذلك 

اإلخراج  ورؤي  العاملي  املرسحي  اإلخراج  رؤي  بني  املرسحية 

املرسحي املرصي ..(

النصوص املرسحية  ويقرر املؤلف أن نص )سرتندبرج( هو درة 

الطبيعية املشوبة ببعض السامت التعبريية، ملا ينطوي عليه من 

تعقيدات  يف  النص  وان  ملؤلفها،  الشخصية  التجربة  مصداقية 

ومراوغات  غرائزية  نوازع  من  فيها  مبا  وتشابكها  عالقاته 

استدراجية مدفوعة بتيار وعي يف مقابل تيار شعوري منفلت، 

ويشري  العصور،  مر  عىل  تتكرر  وجودية  برشية  صورة  ولكونها 

ما  املرسح  عىل  إخراجيا  لدراسته  الزمنية  الحدود  أن  )املؤلف( 

الطليعة  مرسح  بعرض  بدأت    -  )2005  –  1979( أعوام  بني 

مرسح  خشبة  عىل    2005  – املؤلف  بعرض  وانتهت   1979

وانه  عاما،  وعرشون  ستة   )26( مدي  عىل  أي    - التذوق  قرص 

املعادل   (  : هي  بحثه  يف  علميا  مصطلحا  )20( عرشين  وظف 

املباغتة،  التوقعات،  الخيايل،أفق  الرفيق  امليتاتياتر،  املوضوعي، 

املنظومة  املعرفية،  املنظومة  الدراماتورجيا،  الدرامية،  الصدمة 

املراوغة  اإلستدراج،  اإلستاملة،  الدرامية،  املنظومة  الفنية، 

االخراجية  الرؤية  االستعارية،  االخراجية،  الرؤية  الدرامية، 

االخراجية  الرؤية  التفسريية،  االخراجية  الرؤيا  وااليدولوجية، 

ويشري  الدرامي،  التخلص  الشكالنية،  السينوغرافيا،  التأويلية، 

بني  من  طبيعيه  االكرث  االنتاج  هو  جوليا”  )“مس  نص  ان  ايل 

زائف هام  كالهام  )بقناعني(  يتقنع  )جان(  وان  املؤلف،  اعامل 

: طبيعته، وقناع تطلعاته أن يصبح مالكا لفندق .. ثم )كونتا( 

النفيس وااليدولوجي للشخصيتني،  التحليل  , ويوغل املؤلف يف 

ونقاط  الواحد،  للموقف  املعايري  تطبيق  التناقض يف  عن  كاشفاً 

االيهامي،  )جان(  ولعب  اإلسقاطي  )جوليا(  لعب  بني  التحول 

ولحظة االكتشاف الدرامي بني البنية الكربي والبنيات الصغري، 

وجرس  الكونت،  حذاء   : مثل  وملحقاتها،  االزياء  ايل  ويشري 

ال  التي  والنسور  بالصقور  العليا  الطبقة  وتشبية  الكونت، 

كناية  عن )وطيء(  جان لجوليا، واإلشارة  تكشف ظهورها – 

وكذا  جوليا،  قتلته  الذي  والكلب  واغتيالة،  )العصفور(  ايل 

وداللة  للسقوط،  الزمني  واالطار  )جان(  حلم  وتصوير  الزهور، 

يتغري  وكيف  البكارة،  غشاء  عرب  االعىل  للطبقة  جان  اخرتاق 

كمعادل  الرسد  وتوظيف  جوليا،  بعد سقوط  متام  الحدث  وجه 

نسيج  من  رئيسيا  جانبا  يشكل  وانه  املايض  الحداث  موضوعي 

اللغوي  )القاموس  ايل  املؤلف  املخرج  ويسري  الدرامي،  الحوار 

)القاموس  ايل  املؤلف  املخرج  يشري  الذي  االحداث  وتطور   )

وجان  )جوليا  تكوين  ايل  يشري  الذي  االحداث  وتطور  اللغوى( 

وما  )املطبخ  الحدث  ىف  )املكان(  داللة  وايل  وكريستني(، 

حولة(، ومحاوالت كل من )جان وجوليا( ىف انتحاالت مفردات 

السقوط  قبل  ما  مرحلة  يف  كلها  وتتم  االخر،  طبقة  من  ثقافية 

الوراثية  الصفات  واصداء  جان،  عند  الثقافة  منابع  ليكشف   ..

وأب  متواضعه  ايل طبقة  تنمني  ام  من  انها  أي  حياة جوليا  ىف 

موضعيتها  مع  مظهرها  وتناقض   ) االرستقراطية  الطبقة  من 

االجتامعيه التي تبدو يف انتفاء اللياقة يف السلوك، والجمع بني 

ان  ايل  مشريا  االول  الفصل  هذا  وينتهي  واملازوخية،  السادية 

الطبيعي  االسلوب  من  تتخذ  النص  هذا  ىف  الدرامية  املنظومة 

الفعل  رد  تعادل  عىل  يقوم  صاعد  رصاعي  خط  لبناء  أساساً 

 .. دافعني  وفق  الدرامي  الحدث  ينسج  بحيث   – الفعل  مع 

الوراثية  الخارطة  ىف  يتمثل  واالخر  البيئة،  ىف  يتمثل  أحدهام 

احساس جوليا  أن  املؤلف  يري  لكل من )جوليا وجان(.. حيث 

من  كان  اذ    - نفسه  املوضوع  من  بكثري  اكرب  هو  )بسقطتها(  

مستبعد  لها  االب  عقاب  ان  خاصة  بديال-   تجد  ان  املمكن 

جوليا« »مس  لدراما  اإلخراجية  الرؤي  تعدد 
ياقوت لجمال  كتاب  في  قراءة 

عبد الغني داود

18قراءة [
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اختيار املمثلني، ومل يهتم بتحليل دوافعهم كشخصيات درامية، 

العصفور ال يعرب عن مشاعر  تنفيذ مشهد لحظة قتل  كام جاء 

الذي  الوحيد  الكائن  انه  انها تري  .. رغم  )جوليا( بشكل جدي 

كان يحبها!!

يحمل  الذي  الشيق  الكتاب  هذا  من   ) الثالث  )الفصل  ويف 

الغور  البعيدة  العميقة ورؤاه  إبداع مؤلفة إيل جانب تحليالته 

والرؤية  التفسريية  الرؤية  بني  جوليا”  “مس  )إخراج  وعنوانه 

الدراسية  بزيارته   قام  حني   ) السويدي  املرسح  عىل  التأويلية 

عام  مايو   26 إيل   19- من  الفرتة  يف  هناك  إيل  واالستطالعية 

عىل  والتعرف  البحثية  املادة  تجميع  بهدف  وذلك   ،2007

رسالته  يناقش  ان  قبل  السويد  يف  عامة  املرسحي  النشاط 

بتناول  ويبدأ   ،2008 عام  اإلسكندرية  بأداب  للامجستري 

باملرسح    1985 عام  برجامن(  )انجامر  قدمه  الذي  العرض 

املليك السويدي ونشري ايل انه هذا املخرج الغريب قد قدم مثاين 

ومثانني عرضا مرسحيا وأربعه وأربعني فيلام سينامئيا، وهو من 

بني  ما  يقيض  املخرج   هذا  ان  ايل  ويشري  العامل،  مخرجي  كبار 

ويعمل  إخراجة،  ينوي  الذي  النص  دراسة  يف  ثالث  او  سنتني 

بشكل  الكاتب  نظر  يفهم وجهة  املرسحي يك  النص  مع  مبفردة 

دقيق، وأنه يهتم بتأكيد رؤيته من خالل االهتامم بكافة عنارص 

ان  ومبا   ... الخ   السينوغرافيا  ايل  النص  من  املرسحي  العرض 

ورصاع  أحداث  من  الدرامي  العمل  عنارص  بني  جدلية  العالقة 

املوضوعي  الدرامي  النقد  قوانني  حسب  وحوار  وشخصيات 

املظاهر  يف  العنارص  هذه  توحد  حتام   – يعني  هذا  فإن   –

ايل  املؤلف  ويشري  والخصائص،  السامت  يف  واشرتاكها   جدليا 

الدقة  ليحقق  )برجامن(  عرض  يف  الطبيعي  املرسحي  املنظر 

التزام   ايل  ويشري  االفتتاحي،  املشهد  ايل  ينتقل  ثم  التاريخية..  

املخرج بالنزعه الطبيعيه يف العرض، خاصة فيام يتعلق بالوراثة 

وايل  املرسحية،  الصورة  يف  التفاصيل  نسج  من  والحد  والبيئة، 

رحلة استاملة )جوليا( واالستدراج املتبادل مع )جان(، ومراعاة 

من  جوا  يشيع  مبا  للشخصيتني   الحياتية  للتفاصيل  املخرج 

الرومانتيكية فتشعر وكأنه قد احرض ريشة والوان وقام برسم 

عند  )املؤلف(  ويتوقف  عالية،  بدقة  املتباينة  املشاعر،  هذه 

اليقظة كخطوة مرحلية عىل خط االستدراج عند جوليا(  )حلم 

منتظم  وبايقاع  واحد  صويت  بلون  يقظتها  حلم  تقص   وهي 

 ) الوهمي  )القذي  عن  ايضا  ويتوقف  هادئ،  صوت  وبنرب 

االستدراج  تحقيق  سبيل  يف  متقدمة  كخطوة  جان  ادعاه  الذي 

املادي ثم السقوط املدوي بني الحلم والواقع، وتصوير برجامن 

املختلفة  الخدم  سلوكيات  خالل  من  املتضاربة  النزعات  لهذه 

ويشري  املرسح،  خشبة  عىل  واحد  آن  يف  واملتباينة  واملتداخلة 

املرسحي من خالل  املشهد  بإيقاع  وعالقتها  )جوليا(  إيل صدمة 

األوضاع  انقالب  مشهد  يف  الحوار  مقومات  كأهم  اإليقاع 

املستسلمة  املطيعة  هي  و)جوليا(  الناهي  األمر  هو  )فجان( 

فيلجأ ايل استعامل جمل اعرتاضية حركية ميكن ان نطلق عليها 

)االستدراك الحريك ( بصفته )ُمخرجاً مفرساً ( خاصة وانه يقدس 

فكرة اإليقاع والدور املهم الذي يقوم به يف تحقيق فعالية األثر 

الدرامي، ويقصد إيقاع الكلامت وإيقاع الصورة -  ألن الحركة 

)د.جامل  ويتوقف  للغايه،  مهم  أمر  هي  للكلامت    الداخلية 

ويقظتها  الكربى  )جوليا(  لصدمة  األدايئ  التجسيد  عند  ياقوت( 

من غفوتها، فتحاملت عىل نفسها، وقررت ان تذكره بوضعيتها 

متباينة  الطبقي، ويف صور عديدة  مقابل وضعه  االجتامعيه ىف 

يتوقف )جان(  تتأرجح وتتصارع يف ذهنها، يف حني ال  متعاركة 

وهي  صدرها  من  وتارة  ثوبها،  تحت  من  تارة  معابثتها  عن 

تعرتيها،ورسم  متضاربة  مشاعر  عن  معربة  صورة  يف  تحتضنة 

تلك  عن  بليغ  بشكل  عربت  الحركة،  من  خطوطا  )برجامن( 

الحالة النفسية املتخبطة التي تعيشها )جوليا(، وهو الجو الذي 

مالمح  من  ملمح  أهم   عن  جيل  بشكل  وعرب  املخرج  ابدعه 

تعلمة جوليا  كانت  والذي  الجد  ايام  منذ  تفسخ االرسة  لتاريخ 

فية  يتحقق  ال  النص  هذا  ان  يري  فهو  لذا    - ايضا  والخدم 

املؤلف    = املبدع  احساس  عنارص  أي   ) املوضوعي  )املعادل 

الدرامية   الشخصية  احساس  عنارص  او  االبداعي  عملة  مبوضوع 

باملوضوع ؟ وهي وجهة نظر جديرة باالهتامم 

 “ لنص  املرتجم  اإلخراج  ايل   ) الثاين  )الفصل  املؤلف يف  وينتقل 

الطليعة  مبرسح    79 قاعه  ىف  )جوليا(  عرض  او  جوليا”   مس 

-  وهو النص املرتجم باللهجة العامية من اخراج )سيد طليب( 

يف  النص  وبذا  والجمهور،  العرض  بني  الحميمية  تحقيق  يهدف 

اطار املحلية لكنه مل يوفق واثر ذلك تأثريا سلبيا ىف اداء املمثلني 

السوقية – خصوصا عند ممثل  اقرب ايل  الذي تحول ايل لهجه 

مقدمي  بني  فعالية  األكرث  هي  فاللغة    (  – )جان(  شخصية 

فهي  )الجمهور(..   ومستقبلية  )املمثلني(  أي  املرسحي  العمل 

واشاعه  االنسانية  الشخصية  تلوين  ىف  فعالة  اضافات  تضيف 

الداللة  أو   املغزي،  وإبراز  املرسحية  يف  السائد  العام  الجو 

التي  اللغة هي  اخرى، وهو  تتوفر ملرسحية دون  التي  الخاصة 

وإدراك  الشخصية  مالمح  التقاط  يف  الناقد  او  املخرج  تساعد 

ىف  العشاموي(  ذيك   محمد   . د  يشري)  كام   ) لها  العام  املفهوم 

  -  1983 املقارن”   واآلداب  املرسحي  النقد  ىف  “دراسات  كتابة 

تحولت  فقد   ..  ) بريوت  والنرش-  للطباعه  العربية  النهضة  دار 

ايل  طليب  سيد  عرض  يف  الصيف(   منتصف  )ليلة  احتفاالت 

تختلف  والتي  النهار،  أثناء  تتم  التي  النسيم  شم  احتفاالت 

ال  حيث  الصيف  منتصف  بليلة  السويد  احتفاالت  عن  متاما 

افتقاد  يف  )اإلعداد(  تسبب  وقد   .. اليوم  طول  الشمس  تظهر 

منطق الفعل يف العديد من اللحظات الدرامية، واستمر العرض 

حيث  )الردح(،  ومستوى  املبتذلة  السوقية  يف  االستغراق  ىف 

يف  الشخصية  منطق  عن  خرجت  وقد  الشخصيات  حركة  تبدو 

وبدت  واإلقناع،  اإلمتاع  عنرصي  من  يجردها  مام  االصيل  نصها 

املؤلف،  صورهم  كام  طبقاتهم  مع  يتناسب  ال  مبا  الشخصيات 

ىف  واالستدراج  االستاملة  مراحل  يف  الفهم  عدم  يبدو  كام 

مع  يتناسب  مبا  البلهاء،  جان  ضحكة  ويف  لجان  جوليا  صفعه 

عىل  اقترص  الذي  )الرقص(  عنرص  وعن   ، الشخصيتني  طبيعة 

الثنايئ  أي راقصني فقط -  لذا فقد سقط مربر تخويف )جان( 

الرقص  حركة  عشوائية   تضافرت  وقد  الفضيحة،  من  )لجوليا( 

ايل  صاحبتها  التي  املوسيقية  املقطوعه  اختيار  عشوائية  مع 

الشامل  وذات  اليمني  ذات  املائدة  حول  دوران  ملجرد  تحولها 

-  لذا فإن تعاكس املواقف بهذا الشكل قد ابعد االحداث عن 

البناء  تسلسل  وأربك  املرسوم،  سياقها  وعن  البعض،  بعضها 

النفيس للشخصيات وتطورها، واخل بالعالقات االجتامعيه التي 

بالرغم  انه  ايل  ويشري  ببعض،  بعضها  الشخصيات  تلك  تربط 

نحو  مهمة  كمرحلة  الحذاء  تقبيل  مشهد  ىف  املخرج  براعة  من 

بدايته  يستمد  مل  مبتورا النه  بدا  انه  إال    - املتبادل  االستدراج 

السابق، وأن مشهد )حلم جوليا وجان ( قد  من نهاية املوقف 

الرومانتيكية   الجوانب  من  الكثري  الحلم  هذا  مونولوج  ىف  فقد 

اللحظة  فقدت  كام  العامية،  اللهجة  الىل  الحوار  تحويل  ملجرد 

تستمد  التي  الجاملية،  الصور  وضاعت  دراميتها،  من  الكثري 

التمثلييل(  )االداء  مستوي  وعىل   .. اللغة   رصانة  من  قوتها 

استخدم  حني  الحلم  حالة  مع  يتناسب  مل  الشخصيتني  عند 

املزيد  اضفي  مبا  فية  مبالغ  بشكل  الخارجية  أدواتهام  املمثالن 

الغريب  : ) ومن  من )الكرتونية ( عىل املشهد، ويقول املؤلف 

)جوليا(  دخول  ايل  الدافع  الطليعة  عرض  مخرج  يغيب  ان 

بفرتة  الخدم  يستبدل  اذ    - غرفته  ايل  جان  تابعة  الحتمي 

وأن  بالخارج،   الخدم  من  تنبعث  ضوضاء  ثم  طويلة  صمت 

وأنه  حسابا،  النفسية  او  الدرامية  للدوافع  يحسب  مل  املخرج 

يجب  وامنا  فقط،  معلقاً  او  أو مفرساً  يكون شارحاً  ان  ال ميكن 

داخل  )يغور(  الذي  فهو  ايضا،  مبدعا  يكون  ان  وبالرضورة 

بالصورة  مرسحيا  عرضا  ليقدم  النص  وداخل   الدرامي  الكاتب 

واالكروبات  والرقص  والبانتومايم  والضوء  والحركة  والصوت 

يف  كام  املرسح  ىف  )التكثيف(   رضورة  تعترب  هنا  ومن  احيانا، 

الشعر . ولكن مخرج النص قد حذف من النص )اعتباطا( دون 

عندما  الدرامي..  والتطور  والحبكة  والشخصيات  للبناء  تحليل 

املطبخ وهم يف حالة سكر  ايل  الخدم  حدث  يف مشهد دخول 

.. فاملخرج مل يعرف كيف ينتقل من حالة ايل اخري، ومل يدرك 

أهمية تطوير الحدث او ما نسميه )التخلص الدرامي (، وانه مل 

يستطيع ان يجسد صدمات االكتشاف عند شخصيات املرسحية 

مفصال  تشكل  االكتشاف  لحظة  ان  يرى  و)املؤلف(    - الثالث 

اساسيا ىف البناء الدرامي ، وانهام أي املمثالن قد لجأ ايل االداء 

التمثييل الحاد مام افقد املتلقي حالة التعاطف، وانه مل يكشف 

الثالث  املرسحية  شخصيات  بني  )الطبقي(  االنتامء  فكرة  عن 

النص   ىف  )العصفور(  وجود  قيمة  عىل  يتعرف  مل  انه  بدليل   –

املرسحي  بوصفة كائنا له دور يف النسيج الدرامي وخط الرصاع، 

األحداث  لتحريك  )الكونت(  لوجود  الهام  التأثري  ايل  ينتبة  ومل 

االنتحار  بفكرة  اقناع )جوليا(  يركز عىل حتمية  غيابة، ومل  رغم 

املنافذ قد أوصدت  أن جميع  كام جاءت عند)سرتندبرج(- من 

الكثري  ... فجاء قرار االنتحار يف عرضة ينقصه  متام يف وجهيهام 

أساء  قد  وأنه  الواعي،  املنطقي  والصعود  القناعه  اسباب  من 
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الخادمة  )كريستني(  شخصية  يهمل  ال  كذلك  الطبيعية،  النزعة 

وجود  بحتمية  تؤمن  التي  وهي  والواقعيه  املثالية  بني  ورصاعها 

التي  )املرآة(  ايل  املؤلف(  )الكاتب  وينتهي  البرش،  بني  الفوارق 

االمور  من  هي  التي  وجان  جوليا  من  لكل  )برجامن(  أضافها 

عىل  واعتامدة  االخراجية  نظرة  وجهة  تأكيد  ىف  فاعلية  االكرث 

رسم صورة تقوم عىل التناقض او التامثل غري التام، وأن اهتامم 

اللحظة الشعورية  ويقول  بالتفاصيل ادي ايل اشباع  )برجامن(  

ممثلية  مبساعدة  )برجامن(  قيام  ذلك  ايل  اضفنا  )اذا  املؤلف 

ميثل  الذي  الداخيل  الفعل  ينتج  مبا  لديهم  الدافع  خلق  عىل 

الصدق  هذا  سيكون  الناتج حتام   فإن  الخارجية،  األفعال  مربرا 

الذي غلف مشاهد برجامن، فتم االتصال بني مقدمي  الطبيعي 

االيقاعيه  الحالة  تلك  أكدتها  شديدة   بفاعلية  ومتلقية  العرض 

عالية الجودة التي قدمها فريق املرسحية (.

جوليا(  )مس  ملرسحية  آخر  تحلييل  عرض  ايل  املؤلف  وينتقل 

من  الخامس  يف  قدمت  والتي  بريجن(،  )تومي  السويدي  اخراج 

اكتوبر عام 2005  عىل املرسح املليك بالسويد .. تبدأ باستعراض 

)املعالجة النظرية واللوحة االفتتاحية للعرض(   فيشري ايل التزام 

التفاصيل  بنقل  يرتبط  الذي  التاريخية  الدقة  مببدأ  العرض  هذا 

الخاصة بشكل الديكور والتي ترتبط بطراز تاريخي معني، ويشري 

العرض  هذا  ىف  فاعال  دورا  لعبت  قد  )الكوميديا(  ان  ايل  ايضا 

عدا  فيام  النص  تناولت  التي  العروض  كافة  عن  اختلف  الذي 

بعض  تخلله   والذي  االسكندرية  يف  قدمة  الذي  املؤلف  عرض 

قدم  حني   ..  ) السقوط  قبل  )مرحلة  يف  الكوميدية  اللقطات 

منعزلة  املشاعر  من  مجردة  كانت  بانها  )كريستني(  شخصية 

العيب  ىف عرضة  املخرج هذا  املؤلف  ويتدارك  بها،  يحيط  عام 

واملداعبه  الغزل  مشهد  تشبيع  عىل  حرص  عندما  باالسكندرية 

جان  بني  واالستدراج  االستاملة  مشهد  ويف  )جان(،  وبني  بينها 

)تومي بريجرن( عن سلوك )جان(  املخرج  الذي يكشف  وجوليا 

أزال  قد  انه  رغم    - امام سيدته  القامة  منحني  الصوت  خافت 

هذا  إهتامم  عدم  لكن  بينهام،  الطبقية  الحواجز  من  حاجزا 

أدي  الذي  الشخصية، وهو  بناء منط  مؤثرة يف  بتفاصيل  املخرج 

افعال  عىل  تتأسس  مل  النها  االفعال  بالمنطقية   االحساس  ايل 

ياقوت(  )جامل  املخرج)املؤلف(  حرض  العكس  وعىل  داخلية، 

ايل  اشارة  ىف  جويل(  لحذاء  جان  تقبيل  )مشهد  عىل  ركز   حني 

سبيل  يف  لجسدها  موضوعي  كمعادل  جوليا  حذاء  استخدام 

حني  السويدي  املخرج  اخطأ  كذلك  جنسيا،  وإثارتها  استدراجها 

كام  التمثييل..   األداء  ىف  واحد  بايقاع  الحلم(  )مشهد  جسد 

يف  منطقيتها  افتقدت  جان   وجه  ايل  وجهتها  التي  الصفعه  ان 

املخرج  اهتم  العكس  العني، وعىل  الوهمي ىف   ) القذي  )مشهد 

عن  تعبريا  الصفعه  باعتبار  املشهد  بهذا  عرضة  ىف  ياقوت  جامل 

)جان(  رد فعل  اورد  لكنه هنا    - تغزو مشاعرها  بدأت  عاطفة 

عىل الصفعه سلبيا غري عابئ، وأن جاء ذلك متناسقا مع فرضية 

منذ  )جوليا(  التي طرحها وحملها يف شخصية  الطفويل(  )اللعب 

 . طفولية  لعبه  يف  وعي  او  خطة  بدون  تترصف  البداية،وجعلها 

سقوط  )بعد  احداثة  تدور  الذي  العرض  من  الثاين  القسم  ويف 

نفهسا  عن  االذي  دفع  عىل  قادرة  غري  هنا  تبدو  والتي  جوليا(، 

عىل  واهم  أمان  عن  )جوليا(  فتبحث  جان،  اليها  يوجهه  الذي 

صدر )جان(، ويتحول املشهد ايل مواقعه جنسية رصيحة بينهام 

الصورة  وهي  لها،  املتجاهل  وجان  جوليا،  من  االيجايب  بالفعل 

العرض  بداية  منذ  املخرج  بناها  التي  تلك  عن  تختلف  التي 

وهو  جوليا،  عند  الطفويل  اللعب  تعميق  اساس  عىل  والقامئة 

كام  ذاتها،  للشخصية  التأويلني  كال  بني  حائرا  املتلقي  يجعل  ما 

يف  )كريستني(  صدمة  قد  السويدي  املخرج  ان  الكاتب  يالحظ 

وينتقد  الكنسية،  ايل  وتذهب  بل  باهته،  كانت  )جان(  خطيبها 

وبعدم  بالتفاصيل  مهتم  غري  بانه  العرض  هذا  ياقوت  جامل  د. 

)للكونت  الفاعل  التواجد  الغى  وأنه  الشعورية،  اللحظة  اشباع 

سياق  الهامة يف  التفاصيل  من  الكثري  مع  املرسحية،  نهايه  يف   )

اذ    - العرض  ايقاع  بها  بني  التي  اآللية  عن  ويتساءل  العمل، 

اداء  منطية  بسبب  املرسحية  اجزاء  من  كثري  يف  االيقاع  اختل 

اجزاء  اعتورت  التي  املنطقية  غري  الوثبات  وبسبب  املمثلني، 

شاحبة  تبدو  الشخصيات  جعل  التفاصيل  فإهامل    - العرض 

حية  كائنات  وليست  كائنات  اشباه  ايل  تحولت  وأنها  وباهتة، 

ظهور  ايل  ويشري  العرض،  لحظات  من  قليلة  لحظات  يف  إال   (

نهايته  ثانية يف  لتظهر  العرض  بداية  التي ظهرت  ىف  )الطفلة( 

لعبة  تلعب  كانت  جوليا  بأن  منهجة  ليؤكد  جوليا..  لتحنو عىل 

سقوطها بشكل طفويل برئ، وهو ما يراه. جامل ياقوت مجافيا 

للعمق الدرامي الذي بني به )سرتنربج ( شخصياته .

والعرض املرسحي الثالث الذي تم تقدميه  خارج مرص ويتناوله 

افريقيا  جنوب  من  جوليا(  )مس  هو  والتحليل  بالنقد  الكاتب 

باكسرت(  )مرسح  يف   1986 عام  والفورس(  )مايكل  اخراج  من 

بني  ما  بالتفرقة  للعرض  قراءته  ويبدأ   .  ) تاون  كيب    - مبدينة 

اذ    - السياسية  االسقاطات  ذي  واملرسح  السيايس،  املرسح 

شخصيتي  املخرج  قدم  إذ  وذاك،  هذا  بني  نخلط  بلدنا  ىف  أننا 

)جان وكريسيتني( كممثل وممثلة من اصحاب البرشة السمراء 

ارتدت  ..حيث  بيضاء  فتاة  )جوليا(  دور  مثلت  بينام  السوداء- 

الطراز  نفس  من  التكوين  بسيطة  خادمة  ثياب  )كريستني( 

السائد، بينام ترتدي )جوليا ( فستانا اسود قصري، وتضع رابطة 

عىل عنقها.. أما )جان( فريديت قميصا وبنطلون، ويري )الكاتب( 

ان هذا املخرج قد تجاهل عنرص البيئة الذي يتالزم مع عنرص 

الوراثة يف تشكيل سلوك الشخصية، حيث  قسم املخرج العرض 

إيل أجزاء )االستاملة، واالستدراج( ُمشريا ايل رفض هذا املجتمع 

عىل  ويعرتض  بيضاء،  وامرأة  اسود  رجل  بني  عالقة  ايه  لوجود 

فيام  املنطقية  يتحري  ال  بأنه  العرض  هذا  يف  كريستني  سلوك 

يتعلق بحق كريستني يف ان تشك او تغار عىل خطيبها، ويشري 

التناغم يف  )الحلم( سيطرت حالة من حاالت  انه يف مشهد  ايل 

 ) )النرب  كان  حيث  وجان(  )جوليا  أداء  طريقة  بني  فيام  األداء 

هادئا حاملا عند جوليا – عريضا رصينا عند جان، وبالرغم من 

بني  وتوافق  انسجام  هناك  كان  انه  إال  للحلمني  البني  االختالف 

أداء املمثلني، ويرى أيضا إن حذف صفعه جوليا لجان يف مشهد 

لألحداث،  املتدرج  التصاعد  مبنطقية  كثريا  اخل  قد  )القذي( 

جان،  يقبلها  ان  ترفض  جوليا  فإن   السقوط(  )بعد  مشهد  ويف 

وهو ما يناقض العرضني السابق تقدميهام للمخرجني السويديني 

مستغرق،  جنيس  فعل  يف  جان  مع  تنخرط  جعالها  اللذين 

أنها  تصدق  جوليا  أن  نشعر  يجعلنا  الطائر(  )مقتل  مشهد  ويف 

ستسافر وتحقق حلمها، وهو ما يتعارض مع واقع النص، ومع 

تم  قد  العرض  هذا  أن  إيل  الكاتب  وينتهي  األحداث،  منطق 

التفرقة  قضية  مناقشة  يف  أساسا  تتمثل  واضحة  برؤية  تقدميه 

العنرصية – ُمعتمدا عىل مواد البيئة ىف تأثيث املطبخ ومالبس 

)بالسيدة(  والكونتسية  )بالسيد(  الكونت  وبدل-   الشخصيات 

)جان(  عند  الثقافة  منابع  أهم  من  واحد  هو  التليفزيون  وان 

جنوب  مجتمع  مع  تتاميش  بطريقة  جاء  قد  )الرقص(  وان 

أن  هو  األهم   واليشء  عامل،  إيل  الخدم  حول  حيث  أفريقيا، 

بينام جوليا من ذوي  السوداء  البرشة  جان وكريستني من ذوي 

لكل  مغايرا  تفسريا  ميثل  العرض  هذا  وان  البيضاء،  البرشة 

مسارح  عىل  جوليا”   “مس  عروض  يف  سبقته  التي  التفسريات 

النص صالح كتناول قضية سياسية وصالح  . مبا يؤكد ان  أخرى 

لكل زمان ومكان.

بني  جوليا  “مس  )إخراج  وعنوانه  واألخري  الرابع(  )الفصل  ويف 

تجربته  عن  املؤلف  يتحدث  وفية  املوازي(  والعرض  العرض 

باإلسكندرية  التدوق(  العرض عىل مرسح قرص  إخراج هذا  يف 

الثقافة  لقصور  الهامة  الهيئة  إنتاج  من  جنية   25000 مبيزانية 

حول  البداية  ىف  يشغله  كان  ما  وان   ،2006 عام  أغسطس  يف 

العرض  الفتتاحية  العام  الجو  بناء  يف  وتأثريها  األحداث  )زمن 

هذا  وطقوس  الدمنارك،  يف  الصيف(  منتصف  )ليلة  وهو   )

)مكونات  وكذا  األجواء،  هذه  وتصوير  والعادات   االحتفال، 

الكئيبة  الزرقاء  األلوان  وسيطرة  وأقسامه  املرسحي(  املنظر 

عىل املكان، والتوظيف الدرامي للمقاعد، وتصور جوليا وفكرة 

لديها  الشعور  وحالة  االفتتاحي،  املشهد  يف  الخيايل  الرفيق 

بالفقد والتعويض عنه، ودالله التوحد ووحدة املصريين جوليا 

الداخل  ومن  يرى من يف  أن  اإلخراج  وقيام خطة  والعصفور، 

األدوار  تبادل  بلعبه  الخدم  وقيام  بعضا،  بعضهام  الخارج  يف 

املستقبلية،  لالحداث  تنبؤية  بعمليات  والقيام   ، بينهم  فيام 

الخدم والرتهل والذبول ىف حركة )جان(،  والتناقض بني حركية 

عند  والجدية  الرتفع  وصورة   ، الهيستريية  جولية  ورقصة 

الكشف  نطاق  يف  كريستني  مع  جان  وسلوك  )كريستني(، 

التوافق  حالتي  بني  الفعل  ازدواج  وظهور  املقنع،  حلمة  عن 
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الطبقية وارتباطها  العالقة  واملباغته، وحرص االخراج عىل تأكيد 

جان  عىل  املباغت  جوليا  دخول  لحظة  عند  والتوقف  بالخمر، 

ومراعاة  )كريستني(،  عند  نفسيا  رشخا  لتحدث  وكريستني 

ورد  الفعل  تجسيد  يف  والتحريك  الحركة  جغرافية  عىل  التأكيد 

من  ينتقل  الذي  جان  ادعاء  ومسرية  دراميا،  تجسيدا  الفعل 

منهج االدعاء الذي ينهجة ىف سلوكة مع كريستني ايل سلوكه مع 

جوليا، ووضع حجر االساس لخطة اخرتق )جوليا( التي قصدت 

التباسط مع خدمها لتربير اختيارها )جان( عىل وجه الخصوص، 

كل  عند   .. و)التحريك(  الحركة  بني  وجان  جوليا  رقصة  وتردد 

من جوليا ىف الرقصة التي متثل لها املعادل املوضوعي من ـ أرس 

طبقتها بينام تنتاب )جان( مشاعر حلمة بأن يكون السيد وانها 

لخدمة الخطبة التي وضعها لاليقاع بفريسته )جوليا(، وتوظيفة 

)بالنظرة  املخرج  واهتامم  جوليا،  عىل  لالنقضاض    ) )املباغته 

االنفالت  بعالمات  اهتاممة  وكذا  االستدارج،  فعل  ىف  واالمياءة 

الكونت،كمعادل  حذاء  ودور  الدرامية،  واثارة  الطبقة  قيد  من 

عىل  وحرصة  االستثارة،  فعل  يف  جوليا  لجسد  موضوعي 

يف  جوليا  تسلل  حركة  مثل  املرسحية  الصورة  ىف  عنه  املسكوت 

اتجاه كريستني املسرتخية يف  نعاسها، وانقالب جوليا من الحالة  

الواعيه  الرشاسة  حالة  ايل   ) )الالوعي  أي  الناعمة  الرومانسية 

املدركة ملنزلتها الطبقية كونها )السيدة(.

أي   ) )للميتاتياتر  توظيفه   عن  املؤلف  املخرج  ويتحدث 

 ( ويقرر   ) املرسح  داخل  املرسح  وتقنية  الكاشفة  املشاهد 

“مس  لنص  االخراجي   تناويل  ىف  االخراجية  الرؤية  اعتمدت 

الرؤية  لبناء  )امليتاتياتر(  تقنية  عىل  اسايس  بشكل  جوليا” 

التفسريية للعرض متوازية مع البنية الدرامية التي صورها النص 

مرسحي  تشخيص  مشهد  باداء  مرئية  صورة  تقديم  طريق  عن 

تقديم  يتم  بحيث  الجمهور  عيون  عن  بعيداً  يتم  ملا  راقص 

أحداث،  من  املرسحية  بشخصيات  مير  ملا  موضوعيه  معادالت 

لغات  عىل  )امليتاتياتر(  مشاهد  جميع  عىل  اعتمدت  وقد 

واالميان  باالضافة،  النص  ىف  التدخل  لعدم  وذلك  كالمية،  غري 

تكونت  وقد  التعبريية،  املشاهد  تصوير  االمياءة ىف  لغة  بأهمية 

العيد  ليلة  بالقرص  املتواجدين  الخدم  من  امليتاتياتر  شخصيات 

وبالنميمة  العكس  ايل  ينقلب  ما  الذي رسعان  التلقايئ  وادائهم 

فتيات  خمس  وجعلهم  السادة،  مغادرة  حال  اغتيابا   والسب 

اساسا  مشاهدهم  وتقديم  متوسط،  عمر  ىف  فتيان  وخمسة 

وجان  جوليا  عند  )الحلم(  مشهد  يف  أما  الحريك،  )التعبري  عىل 

جمل  ايل  وتقسيمهام  وجوليا  جان  مونولوجي  بتجزئة  قام  فقد 

الثنايئ..  )الحوار  يشبة  فيام  وبينها  بينه   – معا  متداخلة  قصرية 

الحريك  االداء  ُمعتمدا عىل  الرصاع  يف  الطبقي  البعد  يشكف  مبا 

عىل  للمشهد  التعبريي  الحريك  االداء  وجعل  للمشهد،  التعبريي 

الفعل  و)   ،) الحايل  الوضع  )تجسيد    : وهم  مراحل  اربعه 

)النهاية،   ،) االتفاق  بني  وجوليا(  )جان   ،) للحلم  االيجايب 

ولحظة  لثاين  املشهد  ايل  ويشري    ،) الخدم  جمهور  واستحسان 

 ( وتوظيف  املستسلم،  الفعل  ورد  االيل  الفعل  بني  السقوط 

املرقص  يف  االلوان  تحدد  عىل  قامئا  دراميا  توظيفا  االضاءة( 

وتناول  )املوسيقي(،  توظيف  مع   .. الرصاع  تصوير  يعاد  عندما 

يف املشهد الثالث الفندق وسيادة الخدم، ودور ) الصمت( بني 

الفارق  لتحديد  االضاءة  وتتغري   الجاميل،  واالثر  الدرامي  االثر 

الكاشف  والحدث  االمامي  املستوى  يف  الواقعي  الحدث  بني  ما 

شخصية  كل  عزلة  لتأكيد  االضاءة  توظيف  تم  كام  الخلفية،  يف 

عن االخرى يف حالة حلم يقظتها، ويشري ايل تجميد التكوين بني 

جان وجوليا يف حني يتهاوي تكوين املمثلني )الخدم(، ويشري ايل 

تناولة لصورة املراوغة بني النص والعرض وتصنع وجود )القذي( 

-  حيث تم تأسيس املوقف عىل جدلية املرواغة بالتمنع تارة، 

واالقرتاب تارة اخرى . وعن مظاهرة التحول الدرامي  يف موقف 

الشخصيات يقدم دراسته ىف العرض يف مرحلتني : مرحلة ما بعد 

التساؤالت  ًبعض  طارحا  الحتمية..  النهاية  ومرحلة  السقوط، 

منهام  كل  بوصف  ليس  الشخصيتني  من  كل  فعل  رد  حول 

يخرج  منهام  كل  بوصف  بل  فحسب،  نفسها  عن  تعرب  ذاتا 

طبقة  ىف  االنخراط  البداية  منذ  يستهدف  النه  طبيعته،  عن 

ايل محاولة تطبيعه  اليها مبا يؤدي  ينتمي  التي  للطبقة  نقيضه 

ثقافة  مظاهر  مع  تتقارب  او  تتوافق  بحيث  سلوكة  ملظاهر 

الطبقة االخري التي يأمل يف الرحيل اليها-  بعد اكتشاف جان 

إلفالس جوليا، واكتشافها لخديعته لها، وكذا التأكيد  عىل وضع 

نحو  اإلخراج  فوجهها    - جوليا  حالة  إليه  آلت  الذي  اإلذالل 

بالقرب  يقف  الذي  جان  ساق  ايل  وصوال  االرض  عىل  الزحف 

ينحو نحو  الذي  املوقف  الحركة يف هذا  منها، وتباين خطوط  

الحدة والعنف ىف األداء الصويت أو األداء الحريك عند كل منهام 

 – والضعف  اللني  بني  ما  الطبقية  إيل طبيعته  ارتداده  حالة  ىف 

أحيانا -  ىف حالة التعبري عن انكسار جوليا وشعورها باإلذالل، 

انقالب   يعقبه  الذي  اإلمتثال  تصنعه  قي  جان  حالة  يف  أو 

النهاية  ملراحله  اإلخراج  )تحقيق  ويتناول  الحدة،  نحو  رسيع 

الحتمية ( ما بني انسحاب )جوليا( بدون خطة ىف حالة إقدام 

جوليا  بصدمات  كذلك  واهتم  ؟  خطته  تحقيق  محاوال  )جان( 

الشتائم والتحريض عىل رسقة   : وتجسيدها عىل املرسح  مثل 

التي  االغرتاب   لتكثيف حالة  الضوء عليها  أبيها، وتركيز  اموال 

تعيشها ، والصدمة االخرية املتبادلة بني جوليا وكريستني عندما 

رابحة،  واحدة  ورقة  ببيدها  تصبح  مل  التي  آمال جوليا  تتاليش 

التمثييل( يري املؤلف املخرج ان قرار  ويف )تحليلة لفن االداء 

)كريستني( بعدم خروج  الخيل هو السبب األخري والحاسم يف 

القرار  هذا  ألن    - جان  ِقبل  من  لإلنتحار   جوليا  دفع  سبيل 

يعني قطع األمل األخري للنجاة  بالفرار  من انقسام مجتمعها 

املتمثل يف أبيها، واستنجادها وسعيها الالهث بحثا عن مخرج 

من ورطتها -  بينام يصبح )جان( -  بعد ان كان اآلمر الناهي 

ينتظر  خادم  مجرد  ايل  األمور  ببواطن  والعامل  املدبر  املخطط 

األداء  عىل  يسيطر  حيث  نعمته،  وويل  سيده  من  قاسيا  عقابا 

املوسيقي  تعمها  طقسية  حالة  الشخصيتني  من  لكل  التمثييل 

جو  يف  تتلخص  الحالة  هذه  الخلفية،  ىف  نغامتها  تسمع  التي 

ووجه  املكان،  أفق  يف  يلوح  بدأ  الذي  املغناطييس  التنويم 

مع  املرسح  مقدمة  منتصف  يف  التمركز  نحو  واملمثلة  املمثل 

التكثيف.. بحيث تقف جوليا يف  عزلهام ببقعة ضوئية شديدة 

مواجهة الجمهور، ويقف جان خلفها موعزا لها،ويتحول ممثل 

الذي  اإلحساس  هذا   – اإلرادة  مسلوب  حاالت  بني  جان  دور 

الجامحة  رغبته  للكونت، وبني  الرمزية  املعادالت  يستمده من 

ىف الفرار من ارس هذا االحساس .

ويقول املؤلف واملخرج الفنان جامل ياقوت : )وتأكيداً للفرض 

النهاية  الذي افرتضت يف متهيد الفصل األول حول عدم حتميه 

التي متثلت ىف انتحار جوليا وان تواصل حياتها مع ايجاد مخارج 

متعددة ايل ان يدخل )الخدم ( يستكملون لعبتهم التشخيصة 

منهم  كل  فينتزع    - يدها  يف   ) املوىس   ( ويرون  سيدتهم  مع 

سكنيا او أداة من أدوات املطبخ، ويدورون حولها بشكل راقص 

وهم يلوحون باألدوات التي يف أيديهم دالله عىل استمرار عىل 

لكنه  وسلبيات..  ايجابيات  من  فيها  ما  بكل  الحياة  استمرار 

-  كام اخرجها  الرؤية  ورأي ىف رحلة سقوط جوليا  تلك  رفض 

مرتكزا عىل )خمس ركائز(  تشكلت عىل هيئة صدمات متتابعه 

)سرتندبرج(  رسمها  التي  للنهاية  الدرامي  البناء  عليها  تأسس 

نفسة يف نصة : الصدمة االويل متثلت يف اكتشاف  )جان( لعدم 

الكونت،  والدها  خزانة  من  جوليا  رسقتها  التي  االموال  كفاية 

والثانية يف صدمة جوليا لذبح جان لعصفورها، والثالثة : فشل 

منطلقات  من  صفها  ايل  كريستني  استاملة  محاولة  يف  جوليا 

عىل  كريستني  لعزم  وجوليا  جان  صدمة   : والرابعه  نسوية، 

الكونت،  مجئ  قبل  الخيل  اخراج  بعدم  االسطبل  حارس  تنبية 

والخامسة : يف سامع جان وجوليا لرنني الجرس اعالنا عن وصول 

)د.  ويقدم   . الصباح  ضوء  إلبتالج  ترقبهام  حالة  بعد  الكونت 

جامل ياقوت( منوذجا لدور املخرج ىف خلق الدافع لدي املمثل 

الشخصية   قلب  رسم  ومنوذج  املؤلف  من  مقرتح  اخر  ومنوذج 

أهم  أن    ( :ـ  يري  إذ    - املؤلف  من  مقرتح  اخر  منوذج  وهو 

عىل  املمثلني   تدريب  هو  املرسحي  املخرج  بها  يقوم  وظيفة 

أداء أدوارهم، والتخطيط املسبق للعرض ىف مجال السينوغرافيا 

واملوسيقي وباقي عنارص العرض، وان أداء املمثلني البد ان ينبع 

من الرؤية التفسريية أو التأويلية أو التفكيكية للنص املرسحي 

وان  طريقة،  من  بأكرث  تؤدي  ان  ميكن  الحوارية  فالجملة    -

تحليل الشخصية يساعد ىف تحديد الطريقة املثيل لألداء، ويقول 

:- ) أن النموذج الذي اتبتعته ميثل تعظيام للمعارف املرسحية 

املتعلقة بطرق األداء وتسخريها ىف سبيل خلق منظومة متكاملة 

مطابقة لطرق أداء املمثلني ىف عرض “مس جوليا”  ( وقد قام 

املمثلني عىل كل موقف  لتدريب  بعمل جداول  كتابة  نهاية  يف 

قيام  أحيانا  األمر  تطلب  وان  متباينة،  تفسريات  من  يحمل  مبا 

فريق العمل بتعديل تفسري موقف ما وفقا ملا تقتضيه الرضورة 

الدرامية.. خاصة فيام يتعلق بارتباط املوقف الدرامي باملواقف 

اليها  توصل  التي  النتائج  أهم  لجداول  منوذجا  ويقدم  االخري، 

لكل عرض مقارنة بالعروض االخري .

التي  الدراسة  هذه  بنتائج  كتابة  املبدع  املخرج  املؤلف  وينهي 

الخمسة  للعروض   ومقارنة  تحليلية  دراسة  أساس  عىل  قامت 

الوجست  جوليا”  “مس  لنص  الكتاب  هذا  تناولها  التي 

سرتندبرج، وانه قام بعملية التحليل واملقارنة عىل :- 

 ، الظالم  مقابل  الضوء  وتوازن  واملالبس  املنظرية  املعالجة   -  1

املتداخلة،  األشكال  ووضع  واألفقية،  الرأسية  األشكال  وتناقض 

واالستخدام الحصيف للون -  وكأنها عنارص مساوية ىف الرتكيب 

وما  االفتتاحي  املشهد  وعىل    -  2 املرسحي.  النص  يف  للحبكة 

املتلقي يف جو  ليدخل  للعرض  العام  للجو  متهيد  به من  يرتبط 

العروض  تباينت  حيث  واإلشباع  التفاصيل  وعىل   -  3 العرض، 

الشعورية،  اللحظة  بتفاصيل  مخرجيها  اهتامم  ناحية  من 

وجهة  يحمل  قد  أو   للممثل،  املؤلف  يرتجم  قد  املخرج  وأن 

التجسيد  - وعىل   4 تفكيكة  او حتي  تأويلية،  او  تفسريية  نظر 

وجوليا  جان  وحلم  واالستدراج،  االستاملة  ملراحل  الدرامي 

كخطوة  الوهمي  القذي  ثم  االستدراج،  خط  ىف  مهمة  كخطوة 

متقدمة عىل خط االستدراج، واخربا دورة االستدراج والسقوط 

ما  التحول وصدمات  نقاط  وعىل    -  5 جان،  املدوي ىف حجرة 

األداء  وعىل    -  6 التحول،  نقاط  أهم  وتحديدا  السقوط  بعد 

الصورة  بناء   هو  أي  أهمية  األكرث  العنرص  وهو  التمثييل 

النص  ألفكار  الخاصة   لرؤيته  تجسيدا  املخرج  يرسمها  التي 

مختفية،  متوارية  لكنها  الخام  املادة  أنهام  أي    – وشخصياته 

والبد  التكثيف،  بالغ  األدوار يف شكل  تحت سطح  تكمن  وانها 

من اكتشافها عىل أيدي املمثلني -  قبل ان ميكن إظهارها عىل 

السطح وجعلها واضحة جلية بصورة مرسحية .

ىف  املرسح  عامل  ىف  ورائدة  ممتعه  تجربة  نرى  كام  والكتاب 

مرص بذل  فيها مؤلفها املبدع د. جامل ياقوت -  جهدا مضنيا 

ولحبيبته خشبة  للمرسح  عشقه  يف  غارقاً   .. السنوات  استغرق 

يأيت  ال  اإلبداع  ان  وهواته  املرسح  محرتفوا  ليدرك   .. املرسح 

من فراغ، ويلزمة بحث ودراسة وعشق لهذا الفن الذي ال يأيت 

 .. اآلخرين  إبداعات  والسطو عىل  االعمي،  التقليد  أو  بالفهلوة 

فهو رحلة صعبه يكشف عنها هذا الكتاب البديع...

[ [21 قراءة]
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تشيكوف,  أنطوان  الرويس  للكاتب  »كالخاس«  قصة  يف 

إىل  الشباب  من  وجدواها  الحياة؟  مفهوم  عن  التساؤل  يطرح 

الشيخوخة عىل مستوى الحب والعمل. حيث يجد البطل نفسه 

من  شيئا  لنفسه  يحقق  أن  دون  السن  يف  كرب  أن  بعد  وحيدا 

أحالمه كممثل, وال أحد يهتم به؟

وزارة  طرحتها  التي  فكر(  اعرف  )اضحك  مباردة  خالل  من 

الثقافة عىل شبكة اإلنرتنت, توازيا مع توقف األنشطة الثقافية 

للمرسح عن طريق  الفني  البيت  ملواجهة جائحة كورونا, قدم 

القومي  املرسح  مع  مشاركة  والتجوال  املوجهة  مرسح  فرقة 

العرض  »كالخاس«.  قصة  عن  مشهور«  مش  »مشهور  مرسحية 

طلبة،  ومحمد  مغاوري،  سامي  القدير  الفنان  بطولة  املرسحي 

موسيقى  وإعداد  التهامي،  مصطفى  ديكور  خالد،  ونادين 

مازن  وإخراج  إعداد  من  عباس,  خالد  وخدع  عيل،  إلسالم 

الغرباوي. وقدم وتم تصويره عىل خشبة املرسح القومي بدون 

جمهور.

يشعر  ممثال مرسحيا  تشيكوف  لنا  يطرح  »كالخاس«   يف قصة 

الجمهور  ويحدث  نفسه  ويحدث   ، املرسح  يف  تائها  بنفسه 

يف  عمره  ضياع  عىل  نادما  الخالية  الصالة  يف  أمامه  املتخيل 

وإرضاء  املرسح  حب  يف  رغبته  إرضاء  أجل  من  املرسح  

الجمهور، حتى يصري وحيدا يف النهاية دون تحقيق أي يشء ال 

أحد يهتم به, يف أواخر عمره متسائال عن جدوى كينونته, وأين 

املرسح  يف  ينام  الذي  املرسحي  امللقن  ويحاول  الناس؟  حب 

وعبارات  شعارات  فريدد  جدوى،  دون  عنه،  التخفيف  عادة، 

وكان  وفائدته.  جدواه،  ومدى  املرسح،  أهمية  عن  معروفة 

تشيكوف قد قام بتحويل تلك القصة القصرية إىل نص مرسحي 

وثائقه  إحدى  يف  عنه  قال  البجعة«  »أنشودة  بعنوان  قصري 

 20  –  15 يف  وستمثل  ورقة.  ربع  يف  املرسحية  هذه  »كتبت 

دقيقة. وتعد أقرص دراما يف أنحاء العامل«.

برؤية  املرسحي  للعرض  القصة  الغرباوي  مازن  املخرج  أعد 

نفسية عميقة من خالل  ممثل مغمور )الفنان سامي مغاوري( 

عشق  يجذبه  كواليسه,  وبني  املرسح  خشبة  عىل  حياته  أفني 

الحياة املرسحية, فاملرسح هو عمره, أودع  خفي لكل تفاصيل 

يجلس  العمر,  به  مىض  أن  وبعد  وأمنياته,  أحالمه  كل  فيه 

ربها  الجمهور  وجود  متخيال  خالية  وهي  وحده  الصالة  يواجه 

وأحالمه  ورغباته  أحاسيسه  عن  يفصح  إليهم,  كالمه  موجها 

هو  للمرسح  عشقه  يبقى  وذاك  هذا  كل  بني  وانكساراته, 

شيئا  يحقق  مل  أنه  اكتشافه  ورغم  جوارحه.  كل  عىل  املسيطر 

إال  البطولة  أدوار  ولعب   , النجومية  أو  الشهرة  مستوى  عىل 

أنه يبدي مع ذلك سعادته مبا يؤديه من جمل بسيطة وقليلة 

وبني  املرسحي  العرض  داخل  تواجده  يف  رغبته  تشبع  لكنها 

وكل  واملساعدين  واملخرج  املرسح  وعامله  وفنييه  ممثليه 

العنارص العمل املرسحي. فيظل مندمجا يف نفس دائرة الخداع 

والوهم الذي يخدعه له املرسح, ويبقى املرسح مخادعا وبال 

عليهم  الذين  الفنانني  من  عشاقه  نحو  إنسانية  وبال  ذاكرة 

العطاء فقط دون انتظار مقابل.

واملغمورين,  املهمشني  أعامق  داخل  رحلة غوص  العرض  هذا 

يف محاولة الكتشاف أفكارهم وحياتهم, فهم ال ينقصون شيئا 

مشهور مش  مشهور 
المهمشني للفنانني  المسرح  خداع  يكشف 

أحمد محمد الرشيف
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مغاوري  سامي  القدير  الفنان  متكن  عميقة  نفسية  حالة  هي 

باقتدار,  وانفعاالتها  أحاسيسها  بكل  توصيلها  من  بخربته 

حيث احتوى فراغ املرسح باقتدار من خالل الحركة املرسحية 

من  كال  ومعه  املخرج,  رسمها  التي  النشطة  الديناميكية 

محمد طلبة مبوهبته وخفة ظله، وإجادة نادين خالد لدورها 

املرسوم لها.

الذي  املتلقي  عرض متوازن يحدث متاسا داخليا مع أحاسيس 

املتلقي  كان  لو  العرض حتى  بطل  الشخصية  يشعر وكأنه هو 

صاحب مهنة أخرى غري التمثيل, ألن الفكرة األساسية املجردة 

تنطبق عىل كل الفئات وأصحاب كل الوظائف التي دامئا البد 

فيها من وجود أغلبية من املهمشني الذين تبخل عليهم الحياة 

بتحقيق بعض أحالمهم البسيطة.

واملشاهدة  التلقي  بفكرة  البعض  قناعة  عدم  رغم  وأخريا   

والنقد والتحليل عرب الشاشات وشبكة اإلنرتنت النتفاء التفاعل 

اكتامل  وعدم  والصالة  الخشبة  بني  املبارشة  والعالقة  الحي 

العرض  عنارص  من  العديد  وضوع  وعدم  الشاشة,  عرب  الرؤية 

الفنية عىل خشبة املرسح من خالل شاشة  كام هي بطبيعتها 

املواكبة  من  والبد  العرص  لهذا  سمة  أصبحت  أنها  إال  عرض, 

والتحليل  النقد  معها  ميكن  جديدة  نقدية  آليات  وإيجاد 

املرسحي-  العرض  عنارص  بعض  انتقصت  لو  حتى  والتفسري- 

أنه  يبدو  الذي  التكنولوجي  الوليد  هذا  لفظ  عدم  ويجب 

سيكتب له االستمرار ومسايرة أحوال العرص الحديث.

يستغنى  ال  املرسحي  العمل  إن  بل  واألبطال  املشهورين  عن 

لحياتهم  كشف  هي  عنهم,  موهبة  اليقلون  وهم  عنهم,  

أن يعشق كل  فيمكن  والعاطفية,  والفنية  االجتامعية  املنسية 

ويتأمل  واحد,  طرف  من  رسه  يف  الفرقة  بطالت  إحدى  منهم 

ويتعذب ويحلم ويتمنى دون أن يشعر به أحد, ويظل يحلم 

العمل  مستوى  عىل  وأيضا  العاطفة  مستوى  عىل  بالفرصة 

املرسحي. وهو يحفظ املرسح كله عن ظهر قلب بكل تفاصيله 

وكواليسه ومعداته وأجهزته وغرفه وهكذا, فهو يذوب عشقا 

فيه.

الديكور  مصمم  مع  باالشرتاك  الغرباوي  مازن  املخرج  تغلب 

ضعف  مع  املرسحي  الفراغ  اتساع  عىل  التهامي  مصطفى 

الحالة  مع  للتناص  داليل  بشكل  الفراغ  باستغالل  امليزانية 

قطع  تناثرت  وقد  املمثل,  يعيشه  الذي  واالنكسار  الداخلية 

االنفعالية  الحاالت  كل  إىل  دالالتها  يف  ترمز  واألثاث  الديكور 

يف  وتوظف  تستخدم  مفردات  تحمل  كلها  وهي  للبطل 

)بعد  مرسحي  عرض  ديكور  الوقت  نفس  يف  وهو  املرسح, 

نهاية العرض( الذي هو إحساس املمثل بنهاية حياته الخالية, 

األبيض  باللون  منزل  رشفة  تبدو  املرسح  منتصف  عمق  ففي 

عاش  الذي  بيته  املرسح  هذا  بأن  املمثل  إحساس  عن  معربة 

والتشبع. لكن يف  باألمان والدفء  فيه  فيه عمره كله ويشعر 

الجانب األمين نلحظ انكسارا مائال يف زجاج الرشفة معربا عن 

قابلها يف حياته. عىل ميني  التي  والهزائم  له  الداخيل  االنكسار 

الرشفة سلم يستخدم يف املرسح للصعود أعىل السوفيتا لضبط 

األجهزة, لكنه هنا يرمز إىل إحساس البطل بالرغبة يف الصعود 

)وهي  مرآة  ميينه  إىل  وتقع  يتحقق.  مل  الذي  الشهرة  إىل سلم 

تلك التي تستخدم أيضا يف املرسح يف غرف الفنانني( هي مرآة 

يسار  يف  أما  العمر.  فوات  بعد  اكتشافها  يحاول  التي  نفسه 

ومحاولة  الحياة  تأرجح  عىل  داللة  هزازا  كريس  نجد  الرشفة 

يرمزان  نصفيني  متثالني  بجوارها  ثم  العناء,  بعد  االسرتخاء 

لعصور األوىل لبدايات املرسح, كإشارة لعمق عشقه للمرسح 

وتغلل جذوره بداخله.

إلحداث  الفنية  األدوات  بعض  توظيف  إىل  املخرج  عمد  كام 

دخول  رغم  )ألنها  التمثيل,  أحادية  عىل  والتغلب  التنوع 

يف  نوع  حيث  املونودراما(.  إىل  أقرب  أنها  إال  أخرين  ممثلني 

زوايا  وعدة  أحجام  بعدة  التصوير  كامريات  زوايا  استخدام 

لإلضاءة  خاصة  لحظات  بعض  بتوظيف  قام  أنه  كام  مختلفة, 

الحالة  لتوصيل  املتفرج  عىل  املراد  النفيس  التأثري  إلحداث 

املزاجية والنفسية للممثل. إضافة إىل تصميم الحركة املتالحقة 

من مكان إىل آخر بكل دالالتها ومربراتها الدرامية. كام أنه يف 

نهاية العرض استغل صالة الجمهور باملرسح القومي كجزء من 

وذلك  األحداث,  فيه  تدور  الذي  املكان  درامية  ومن  الحدث 

األخري,  املونولوج  يف  الصالة  من  النهاية  يف  املمثل  بدخول 

حالته  يف  معه  واالندماج  التلقي  عىل  جيدا  تأثري  له  كان  مام 

النفسية.

[ [23 رؤى]
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فقدت   ، منه  سبتمرب   5 يف  وبالتحديد   ، م   2005 العام  منذ 

، ويف  واحدة  مرة   ، والعربية  املرصية  الفنية  الثقافية  الساحة 

مختلف  من  مرصًيا  انسانا  خمسني  من  اكرث   ، واحدة  حادثة 

بني   ثقافة  قرص  مرسح  حريق  يف  وذلك  العمرية،  االجيال 

،فيام  املرسح  لنوادي  االقليمي  املهرجان  اطار  ويف   ، سويف 

يعرف ب “ محرقة بني سويف “ ولآلن – ورغم مرور خمسة 

عرش عاًما – مل يتم التوصل ملعرفة السبب الحقيقي وراء هذا 

الحدث الجلل املروع ،الذي راح ضحيته نخبة كبرية من فناين 

للمرسح املرصي،  وصحفيني ومثقفني وطالب مرسح واساتذة 

مصيلحي  د0محسن   – الحرص  ال   – املثال  سبيل  عىل  منهم 

الفنون  بأكادميية  والدراما  النقد  وأستاذ  املرسحي  املؤلف 

االعالمي  والناقد  والصحفي  الشاعر  بكر  أبو  مدحت  د.   ،

املخرج  عبدالحميد  أحمد   ، الجمهورية  بجريدة  املخرضم 

 ، الجامهريية  بالثقافة  املخرج  املرغني  بهاء   ، النابه  املرسحي 

 ، والروايئ  املرسحي  واملؤلف  والباحث  املخرج  د. صالح سعد 

الرزين  ، والناقد  الجاد  املؤلف والناقد املرسحي  حازم شحاته 

 / الجامهريية  بالثقافة  الشاب  املخرج   ، سمك  نزار   / الهادئ 

–وقتها- املرسح  نوادي  ومدير  الشاب  املخرج   ، املرصي  عالء 

حسن عبده ، واملؤلف الشاب السكندري الواعد مؤمن عبده 

: املخرج  ، والعديد من شباب وكبار فناين املحافظات منهم 

الفيومي الكبري / صالح حامد وولده محمد ،  واملمثل الشاب 

وطالب الفنون املرسحية قسم التمثيل واالخراج/ شادي منري 

الوسيمي،وزميله من املنصورة طالب قسم التمثيل املوهوب 

 ،  .. الدسوقي  ابراهيم  باألهرام  والصحفي   ، شوقي  محمد   /

معظم  ومن  االقليمي  املرسح  وفتيات  شباب  من  والعديد 

حتى   ، وقتها  وجسياًم  كبريًا  الوجع  كان   ،... محافظات مرص 

ان كل مرسحي حقيقي منا ، متني وقتها ان يكون واحًدا من 

هؤالء الشهداء االبرار ، شهداء الكلمة / املرسح / الحياة .

 ، العسرية  املحنة  تلك   – – عىل مضض  ونعرب   ، األعوام  ومتر 

املوت  ويكرث   ، وتداعياتها  2011م  يناير  بثورة  لنصطدم 

ورجال  شباب  من  الكثري  املوت  ويحصد  رائحته،  وتفوح 

بثورات  يعرف  فيام   ، العريب  والوطن  مرص  وشيوخ  ونساء 

وتويل   2014 العام  منذ  نسبًيا  األمور  لتهدأ   ، العريب  الربيع 

الغالية  مرصنا  رئاسة  السييس  عبدالفتاح  الوطني/  الرئيس 

االنجازات  كمية   – أجمع  العامل  ومعنا   – اعيننا  بأم  لرنى   ،

الجديدة  السويس  قناة  من   ، قيايس  زمن  ويف  املسبوقة  غري 

...؟  الوجع  هذا  كل  ما  
األكرب الفقد  عام   2020  .. عاما  عشر  خمسة  الفقد  أعوام 

محسن العزب
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العاملي منذ مطلع مارس املايض وحتى االن ...، ففي الخامس 

من مايو من عام 2020 م وبعد رحلة قصرية من املرض ، مل 

تتجاوز الشهرين ، يرحل شقيقي الشاعر الكبري واستاذ االدب 

الحديث بجامعة بنها د. يرسي العزب ، يف نفس اليوم الذي 

عبدالعزيز   / الحصيف  واالزهري  الشاعر  والدنا  فيه  رحل 

 / الثاين عرش من رمضان 1441هجريا  املوافق  ، وهو  العزب 

5 مايو 2020 م ، اي بعد 21 عام بالتامم والكامل من رحيل 

م   1998 ديسمرب   31 املوافق  رمضان   12  ،... الحبيب  الوالد 

العزب هو  . يرسي  د  و  ؟!  ال  ، ومل  بينهام  امليعاد  وكأنه   ،...

رحمهام   “ العزب  عبدالعزيز   / ابيه  حديقة  يف  االسامء  أول 

مسعود  محمود  حقه  يأخذ  مل  الذي  الكبري  والفنان   “ الله 

والفنان ابراهيم الرشقاوي 

ويتواىل الوجع والفقد األكرب يف خطف األحبة من املرسحيني 

الشاعر  منا  املوت  فيخطف  والشعراء،  واألدباء  والفنانني 

، واملخرج  البهنساوي  الزجالني / محمد  الكبري ورئيس رابطة 

التليفزيوين الكبري / احمد خضري ، لريفرف ثانية – هذا الطائر 

أستاذي  عطية  د.حسن  منا  ليخطف   ، املخيف  املتوحش 

جوالته  ليختتم   ، الفنون  بأكادميية  والدراما  النقد  وأستاذ 

السوداء ويحط عىل أستاذ التمثيل واالخراج املرسحي وعميد 

املعهد العايل للفنون املرسحية السابق د. سناء شافع ...،

ايقونة  عىل  حط  قد  املتوحش  املوت  طائر  كان  قبله  ومن 

الكبري  الكوميديان   ، االخريين  العقدين  يف  املرصية  السينام 

رجاء  الكبرية  الفنانة  ثم   ،... حسني  حسن  البارع  املمثل   /

التي طاملا امتعتنا  الكوميديانة  الفنانة  الجداوي ومن بعدها 

عىل  حومته  ليحول   ،... شويكار  الجميلة  الخفيفة  بروحها 

االسكندراين  سمري   / الكبري  الوطني  املرصي  املطرب  الفنان 

وأخريا مفجع مبوت واحد من نجوم السينام املرصية أال وهو 

الفنان الكبري يرسي مصطفى .

أال أيها الطائر البغيض ... هل لنا منك هدنة قصرية نستجمع 

الفقد  هذا  كل  جراء  جروحها  لنلملم   ، ارواحنا  شتات  فيها 

عىل  وأعاننا  جميًعا  الله  رحمهم  ؟!   ... الوجع  هذا  وكل 

تذكرهم دامئًا طاملا بقينا ..

والعاصمة   ، الكربى  الجديدة  املرورية  واملحاور  والطرق   ،

من  ذلك  إىل  وما  الشباب  واسكان   ، الجديدة  االدارية 

نوعية  نقلة   ، ومواطنها  مرص  ستنقل   ، طموحة  مرشوعات 

ضخمة ، سياسًيا واقتصادًيا وثقافًيا وأمنًيا .

، ففي  يرتكنا يف حالنا  الكئيب مل  االسود  املوت  أن طائر  غري 

والعريب،  املرصي  التمثيل  منا عمالق  يأخذ  2014م  اغسطس 

استاذ  مريس  خليل  د.  الكبري  الفنان  الصديق   ، وفرعونه 

اكتوبر   6 وجامعة  حلوان  باداب  املرسحي  واالخراج  التمثيل 

 . د  الفنون  باكادميية  والدراما  النقد  استاذ  بعده  ومن   ،  ...

ومدير مرسح  واالخراج  التمثيل  واستاذ   ،... عامر  عامر عيل 

الطفل السابق د. عبداللطيف الشيتي .

الناقد  عىل  البغيض  املوت  طائر  يحط  م   2015 عام  ويف 

كام   ، فاروق  امين  الغد  مبرسح  واملوظف  الشاب  املرسحي 

ابتهال  بالقاهرة  املقيمة  البورسعيدية  الروائية  عىل  يحط 

سامل ، ثم الروايئ الكبري عبدالوهاب االسواين ، والشاعر الكبري 

التهامي ...، ويأيت العام 2016 ليأخذ منا طائر املوت  محمد 

الكريه املمثل النجم ممدوح عبدالعليم قبل ان يكمل عامه 

الستني ، ويجئ العام 2017 ليأخذ منا هذا الطائر البغيض ، 

العام  ويجئ   ،... يرسي  ابراهيم  النجم  املنصورة  ابن  الفنان 

النقد والدراما  ، استاذة  الكريه  الطائر  لياخذ منا هذا   2018

والدراما  النقد  واستاذ   ، صليحة  نهاد  د.  الفنون  باكادميية 

ورئيس  الفنية  املصنفات  عىل  الرقابة  ورئيس  باالكادميية 

الخمسني  عامه  يكمل  ان  قبل  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

د. سيد خطاب ...، ويخطف مني هذا الطائر البغيض ، أحب 

جاسم  محمود  العراقي   الروايئ  وهو   ، قلبي  إىل  االصدقاء 

النجار املقيم بهولندا ، وصاحب مؤسسة “ اوطان الثقافية “ 

والذي أقام فرًعا لها مبرص ، أصدر منه بعض مؤلفاته الروائية 

االطباء  وحذره   ، بديل  بقلب  يعيش  كان  وألنه   ، والشعرية 

ألوامر  ميتثل  مل  انه  إال   ، والرتحال  والسفر  التنقل  كرثة  من 

كان  التي   ، مرص  الثاين  موطنه  يف  املوت  وفضل   ، اطبائه 

يقول عنها : “ مرص خالتي – والعراق أمي – “ ، كان  ذلك 

م   2019 العام  ويأيت   ،... م   2018 عام  مايو  من  السابع  يف 

ليخطف منا هذا الطائر الكريه الناقد واملؤلف واستاذ النقد 

واملخرج   ،... سخسوخ  أحمد   . د  الفنون  باكادميية  والدراما 

الشاب / املنتج الفني / أحمد السيد مدير املرسح الكوميدي 

عام  مدير  حلمي  محسن   / الكبري  املرسحي  واملخرج   ،...

مرسح الطليعة السابق .

الوجع  يف  االكرب  العام  فهو   ،... م   2020 الحايل  عامنا  أما 

خاص  بشكل  قلبي  إىل  الحبيبة  االرواح  حصد  ويف   ، والفقد 

 “ كورونا   “ فريوس  انتشار  بعد  ، خاصة  عام  بشكل  وقلوبنا 

[ [25 نوافذ]
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[26 نوافذ

كلمة  تسمع  عندما   .. القارئ  عزيزي 
ولو  قضيتها!  ذهنك  إلى  يقفز  »فلسطني« 
إنها  ستقول  فلسطني،  قضية  هي  ما  سألتك 
عن  سألتك  ولو   .١٩٤8 عام  احتاللها  قضية 
من  ستندهش   ،١٩٤8 عام  قبل  فلسطني 
تسعفك  فلن  تجيب،  أن  وستحاول  السؤال، 
وكأن  النكبة؛  قبل  فلسطني  عن  معلوماتك 
وهذا  النكبة،  بعد  إال  لها  وجود  ال  فلسطني 
كنت  إذا  إال  الشديد؛  لألسف  تعتقده  كنت  ما 
فلسطني!  تاريخ  على  مطلعًا  عربيًا  أو  فلسطينيًا 
حول  معلوماتك  ستكون  الحالة،  هذا  وفي 
واالنتداب  بلفور،  ووعد  اليهود،  هجرة 
الصهاينة  وعصابات  األراضي،  وبيع  الربيطاني، 
لو  أما  المعلومات!!  هذه  إلخ   .. ومذابحهم 
فلسطني  في  المسرح  عن  تعرف  ماذا  سألتك: 
المسرح  عن  أسألك  أنين  ستظن  النكبة؟  قبل 
فلسطني  أن  ستظن  ألنك  المريخ!!  كوكب  في 
صراع  في  كانت   - النكبة  قبل   – تاريخها  طوال 
لديها  وقت  وال  واإلنجلزي،  الصهاينة  ضد  مرير 
تمامًا!! خاطئ  ظن  وهذا  للمسرح! 
مقاالتي  أهداف  أحد  الظن،  هذا  وتصويب 
المسرح  تاريخ  من  جزء  بتوثيق  وذلك  هذه، 
تعاملت  عربية،  دولة  كونها  فلسطني؛  في 
تعاملت  كما  المصرية،  المسرحية  الفرق  معها 
إن  حيث  والعراق،  الشام  دول  بقية  مع 
ألغلب  الرئيسية  المحطات  إحدى  كانت  فلسطني 
الشام  بالد  زارت  اليت  المصرية،  المسرحية  الفرق 
ُتسهم  أن  الفرق  هذه  واستطاعت  والعراق، 
المسرحي  النشاط  ظهور  في  بآخر  أو  بشكل 
بالفعل  أنبتت  بذورًا  تضع  وأن  الفلسطيين، 
وفي  فلسطني  في  األولى  المسرحية  الفرق 
هذه  في  لها  المجاورة  العربية  البلدان  بعض 
الفرتة!!
المقاالت،  هذه  وراء  من  أهدافي  أهم  أما 
قبل  فلسطني  في  المسرح  تاريخ  كتابة  هو 
وجود  على  شاهدًا  التاريخ  هذا  ليظل  النكبة، 
حياة  عاشت  فلسطني،  اسمها  طبيعية  دولة 
آخر،  باسم  اسمها  ُيستبدل  أن  قبل  طبيعية 

بثقافة  وثقافتها  آخر،  بشعب  وشعبها 
له  عالقة  ال   .. آخر  بمسرح  ومسرحها  أخرى، 
بفلسطني!!

 وأفضل تقديم لهذه املقاالت، ما كتبه األستاذ »يرسي حسان« 

 ،2020 يونية   29 يوم  »املساء«  بجريدة  »تياترو«  صفحته  يف 

عندما قال تحت عنوان »املرسح يف فلسطني قبل نكبة 1948 .. 

وثائق جديدة يكشف عنها الجربيت«:

إسامعيل  عيل  سيد  الدكتور  العريب  املرسح  جربيت  يستعد   “

فلسطني  يف  )املرسح  حول  ضخمة،  مقاالت  مجموعة  لنرش 

أو  باحث  أي  فيه  يكتب  مل  موضوع  وهو   ،)1948 نكبة  قبل 

املفاجآت  واستخراج  النبش  بأسلوب  قبل  من  موثق  أو  مؤرخ 

يف  املعروف  الجربيت  أسلوب  وهو  املعروفة،  غري  واملعلومات 

الباحثني  بعض  نجد  أن  املمكن  فمن  العريب!  للمرسح  تأريخه 

تطرقوا إىل هذه املرحلة من خالل النصوص املرسحية، أو املرور 

مل  ولكننا  والفقرات؛  الجمل  ببعض  الكرام  مرور  املرحلة  عىل 

النشاط  تفاصيل  كتب عن  مؤرخاً  أو  باحثاً  أن  نسمع  ومل  نقرأ 

الفرق  خالل  من   1948 نكبة  قبل  فلسطني  داخل  املرسحي 

املرسحية املرصية التي زارت فلسطني، والتي وصل عددها إىل 

عبد  وفرقة  الله،  عطا  أمني  فرقة  مثل:  فرقة،  من عرشين  أكرث 

املهدية،  منرية  وفرقة  حجازي،  سالمة  وفرقة  الجاهيل،  العزيز 

الكسار،  عيل  وفرقة  رشدي،  فاطمة  وفرقة  رمسيس،  وفرقة 

لوز.  عيل  وفرقة  منيب،  فوزي  وفرقة  الريحاين،  نجيب  وفرقة 

املرسحي  النشاط  عن  بالتفصيل  سيتحدث  الجربيت  أن  كام 

داخل مدارس فلسطني، مثل: مدرسة روضة املعارف، ومدرسة 

سيد عيل إسامعيل

)١(  ١٩٤8 نكبة  قبل  فلسطني  في  المصري  المسرح 

فلسطني تزور  مصرية  مسرحية  فرقة  أول 

مدينة يافا التي شهت أول عرض مرسحي مرصي
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[ [27 نوافذ]

الساليزيان! ناهيك عن النشاط املرسحي يف األندية والجمعيات 

االتحاد  جمعية  مثل:  فلسطني،  يف  والثقافية  واألدبية،  الدينية 

املارونية،  الشبيبة  املسلمني، وجمعية  الشبان  والرتقي، وجمعية 

الشبيبة  وجمعية  البيتجالية،  والجمعية  يسوع،  قلب  وجمعية 

والنادي  بيافا،  املسيحية  اإلسالمية  والجمعية  األرثوذكسية، 

يف   – القارئ  سيتعرف  كام  الحيفاوي.  التمثيل  ونادي  الساليس، 

هذه املقاالت - عىل النشاط الفني واملرسحي، الذي كان ُيقدم 

وقهوة  السنرتال،  قهوة  مثل:  ومسارحها،  فلسطني  مقاهي  يف 

زهرة الرشق، وقهوة كوكب الصباح، وقهوة أيب شاكوش، وقهوة 

الجزيرة، وقهوة مصطفى رابية، وقهوة النيوبار، وقهوة املعارف. 

تياترو  ومنها:  حرج،  وال  فحدث  فلسطني،  داخل  املسارح  أما 

زحيامن،  وتياترو  املعارف،  وتياترو  أوليمبيا،  وتياترو  أنيستي، 

بستان  ومرسح  عدن،  سينام  ومرسح  صهيون،  سينام  ومرسح 

االنرشاح، ومرسح الكلوب انرتناسيونال، ومرسح الست روجينا، 

ومرسح حديقة بريستول، ومرسح فاينجولد”.

العنوان إشكالية 
املقاالت  عنوان  إن  يقول  املساء  جريدة  يف  املنشور  الخرب 

الرئييس  والعنوان   ،»1948 نكبة  قبل  فلسطني  يف  »املرسح 

 »1948 نكبة  قبل  فلسطني  يف  املرصي  »املرسح  هو  للمقاالت 

يف  »املرسح  األول  العنوان  أن  الحقيقة  التغري؟!  هذا  فلامذا 

الكتاب، الذي سأجمع فيه هذه املقاالت!  فلسطني« هو عنوان 

املرسحية  الفرق  حول  األوىل  مجموعتني:  إىل  تنقسم  واملقاالت 

األخرى  واملجموعة  النكبة،  قبل  فلسطني  زارت  التي  املرصية 

النكبة، سواء  التي متت يف فلسطني قبل  عن األنشطة املرسحية 

األدبية  النوادي  أو  الجمعيات  أو  املدارس  داخل  أنشطة  كانت 

باملجموعة األوىل، فهذا راجع  والثقافة واملرسحية. وكوين بدأت 

إىل أن تاريخ الفرقة املرسحية املرصية التي زارت فلسطني، كان 

ملا  أسبق من تاريخ ظهور أي نشاط مرسحي يف فلسطني، وفقاً 

بني يدي من معلومات. وهذا املعيار سألتزم به أيضاً يف ترتيب 

بناًء  وذلك  فلسطني،  زارت  التي  املرصية  الفرق  عن  الكتابة 

داخل  املرسحي  بالعرض  وقيامها  الفعيل،  حضورها  تاريخ  عىل 

أننا  والعرض،  الحضور  فعلية  عىل  التأكيد  وسبب  فلسطني!! 

ما، ولكن  منشورة تتحدث عن قرب حضور فرقة  أخباراً  سنجد 

هذا  أعّد  ال  ذلك  عىل  وبناًء  حضورها،  منعت  معينة  ظروفاً 

التاريخ بداية نشاط الفرقة يف فلسطني.

التمثيل منع  خدعة 
بأن  تفيد  إشارة،  أو  وثيقة  أو  خرباً  باحث  يجد  أن  الجائز  من 

تّم يف فلسطني داخل إحدى املدارس أو الكنائس  عرضاً مرسحياً 

يف القرن التاسع عرش، كام وجد األستاذ تيسري خلف – يف كتابه 

“نشأة املرسح يف بالد الشام” - عدة أخبار عن عروض مرسحية 

البحث  أما   !!1881 عام  عكا  يف  األرثوذكسية  الجمعية  أقامتها 

قبل  من  الفلسطيني  الجمهور  إىل  ُقدم  أول عرض مرسحي  عن 

إحدى الفرق املرسحية املحرتفة يف القرن التاسع عرش، فهذا أمر 

يف  عرضه  تّم  عرض مرسحي  أول  ألن  اآلن؛  حتى  كشفه  يتّم  مل 

- كان عام 1901، من خالل فرقة  فلسطني – من وجهة نظري 

مرسحية مرصية عربية .. هذه قصتها:

العاملة  املرسحية  الفرق  كانت  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف 

القرداحي،  سليامن  وفرقة  الحداد،  سليامن  فرقة  هي:  يف مرص، 

 .. ميخائيل جرجس  وفرقة  القباين،  وفرقة  فرح،  إسكندر  وفرقة 

ينتقلون  واملطربات  واملطربون  واملمثالت  املمثلون  وكان  إلخ. 

توقفها  أو  إخفاقها  أو  الفرقة  لنجاح  وفقاً  أخرى؛  إىل  فرقة  من 

.. إلخ. وُيعد القباين من أبرز أصحاب الفرق املرسحية يف تغيري 

وهو   – الصيف  موسم  يأيت  فعندما  آخر.  إىل  حني  من  فرقته 

ُيوّفر  فرقته، حتى  بحّل  القباين  يقوم   - املرسحي  الكساد  موسم 

سورية.  إىل  هو  ويسافر  الصيف،  أشهر  طوال  ممثليه  رواتب 

ومعه  مرص،  إىل  يعود  الجديد،  التمثييل  املوسم  يبدأ  وعندما 

فرقة  بتكوين  ويقوم  الشوام،  املمثلني  من  جديدة  مجموعة 

إليها عدد من خرية ممثيل مرص يف ذلك العهد من بينهم املمثلة 

بيبس  أفندي  ورحمني  وأختاها  سامط  مريم  السيدة  الشهرية 

أبحرت  أوائل سنة 1901، وقد  قرينته. حدث هذا يف  والسيدة 

بنا الباخرة من بور سعيد قاصدة بريوت! ودخلنا بريوت فكانت 

وبدأت  عظياًم،  للفن  الجمهور  وتقدير  بالغة،  مبقدمنا  الحفاوة 

ليايل التمثيل فكانت من خرية الليايل .. ثم تركناها إىل يافا وهي 

مدينة تجارية كبرية لقينا فيها كل إقبال من جمهورها، وتشجيع 

الخواجة  ميلكه  جميل  مرسح  إىل  وفقنا  وقد  األمر،  أويل  من 

جورج خوري”.

عند  نتوقف  أن  يجب  يافا،  يف  حدث  ما  إىل  نتطرق  أن  وقبل 

التمثيل  نقطة مهمة ذكرها عمر وصفي، عندما قال: “وملا كان 

أخذ  فقد  الحميد،  عبد  السلطان  من  بأمر  بريوت  يف  ممنوعاً 

لُترصح  الحكومة  لدى  السعي  عاتقه  عىل  السوري  الشاب 

السلطاين  األمر  عن  تتحدث  تحديداً،  املقولة  هذه  بالتمثيل”! 

الذي صدر ضد القباين ومنعه من التمثيل يف سورية – وبريوت 

التي  القصة  وهي   – الوقت  ذلك  يف  الكبرية  سورية  من  جزء 

السلطان  أصدره  فرماناً  بأن  كثرياً  عنها  وقرأنا  جميعاً،  نعرفها 

إغالق  وتم  التمثيل  من  فمنعه  القباين،  مرسح  ضد  العثامين 

عندما   ،1901 عام  حتى  ظل  املنع  وهذا  سورية!!  يف  مرسحه 

إىل  الدخول   – عنها  نتحدث  التي   – املرسحية  الفرقة  حاولت 

فرمان  بعد  مرة  ألول  إدخالها  يف  طنوس  جورج  ونجح  بريوت، 

املنع!!

املرسحي  تاريخنا  يف  ُخدعة  أكرب  لنا  كشفت  املحاولة  وهذه 

ومل  القباين،  ضد  فرماناً  يصدر  مل  العثامين  السلطان  ألن  العريب؛ 

بناء  تم  املنع  هذا  بل   .. يغلق مرسحه  ومل  التمثيل،  من  مينعه 

عىل تعليامت شفهية – غري رسمية – من أحد أعوان السلطان 

العثامن، وبدون علمه!! وظل هذا املنع الشفاهي سائداً وسارياً 

بيننا  عاشت  التي   – الكذبة  يكشف هذه  ومل  األمن،  رجال  بني 

وعشنا بها – إال الباحث »تيسري خلف« يف كتابه »نشأة املرسح 

الرتكية –  باللغة  برقية مكتوبة  الشام«، عندما نرش نص  يف بالد 

مرفق صورتها - مؤرخة يف عام 1901، وترجمتها تقول: “ »برقية 

من والية سورية«: بعد قدوم رشكة مرسح عربية من مرص إىل 

مساء  وصلت  هناك  شهور  عدة  مرسحيات  وتنفيذها  بريوت 

أمس إىل الشام وأرادت تنفيذ مرسحيات هنا أيضاً، فلم ُيسمح 

األشخاص  من  هو  الرشكة  هذه  رئيس  أن  بلغنا  كام  بذلك،  لها 

فرقته  من  تبقى  ما  مع  الُجدد  هؤالء  من  جديدة  مرسحية 

السابقة، أو ممن ترك فرقته ويريد االنضامم إليه.

مجلة  يف  املنشورة   - مذكراته  يف  وصفي«  »عمر  لنا  ويروي 

الصباح عام 1931، بعض تفاصيل هذه املرحلة – قائاًل: “عندما 

حرض إىل مرص شاب سوري من بريوت ]ويقصد جورج طنوس[، 

لفرقة  املايل  املدير  عنايت  بك  الرازق  عبد  عن  يبحث  جاء 

تقدم  متثيلية  فرقة  تأليف  يتضمن  اتفاقاً  عليه  وعرض  القباين، 

رواياتها يف بريوت وأن يكون املرصوف مناصفة بني االثنني. وملا 

التمثيل ممنوعاً يف بريوت بأمر من السلطان عبد الحميد،  كان 

الحكومة  لدى  السعي  عاتقه  عىل  السوري  الشاب  أخذ  فقد 

لُترصح بالتمثيل. وكان فرح املمثلني بهذه الفرقة عظياًم وانضم 

وثيقة تفيد مبنع املرسح يف الشام

عبد الرازق عنايت
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28 [ نوافذ

من  لطردهم  البوليس  دائرة  بتنبيه  الفور  عىل  فقمنا  املرضين، 

هنا. أرجو التفضل باالطالع. ]توقيع[ الوايل ناظم”.

وهذه الربقية – وفقاً لتاريخها – تخص الفرقة املرسحية املرصية 

دخوله  يف  املرغوب  غري  الفرقة  صاحب  أما  عنها.  نتحدث  التي 

أمنياً فهو القباين، ألنه صاحب الفرقة وإن مل يكن معهم، إال أن 

أغلب أفراد الفرقة، هم من أفراد فرقة القباين، ال سيام مديرها 

املايل واإلداري »عبد الرازق عنايت«!! الشاهد يف األمر أن الوايل 

مل يتلق أي رد من رؤسائه يف أسطمبول عىل هذه الربقية!! أي 

مام  املرسحية،  الفرقة  دخول  منع  بوجوب  عليه  يردوا  مل  إنهم 

يعني عدم وجود وثيقة أو فرمان أو تعليامت أو وثائق رسمية 

الوايل  موقف  لنا  يكتشف  وبذلك  املنع!!  هذا  تفيد  مكتوبة 

ناظم أن تعليامت منع القباين أو منع التمثيل يف الشام، كانت 

تعليامت شفهية ال أساس رسمي لها .. لذلك دخلت الفرقة إىل 

بالد الشام، ومنها إىل فلسطني.

يتم لم  عرض 
أول  عن  ذكره  ما  ونستكمل  وصفي،  عمر  مذكرات  إىل  نعود 

فرقة مرسحية مرصية تزور فلسطني، وتعرض يف يافا أول عرض 

واملمثلون  التمثيل،  موعد  قرب   “ قال:  حيث  لها،  مرسحي 

وفتحت  األنوار،  أشعلت  وقد  للعمل،  االستعداد  يف  يجّدون 

أفواجاً؛  إليها  تتدفق  والجنود  إال  نشعر  فام   .. الصالة  أبواب 

جميع  فاحتلوا   .. النرص  لهم  وتم  عاماً،  معسكراً  تحولت  كأمنا 

نأخذ  أن  نحاول  وعبثاً  أجر.  بال  ولكن  يتفرجون  جاءوا  املقاعد! 

منهم ملياًم واحداً، بل كيف السبيل إىل التفاهم وهم أتراك ال 

مكتوف  ظل  ولكنه  بالقامئقام  واستنجدنا  لغتهم!  غري  يدركون 

الجند  .. فهم من  اليد، وليس يف وسعه أن يعمل حيالهم شيئاً 

العسكرية.  األوامر  من  حلٍّ  يف  وأصبحوا  مدتهم  قضوا  الذين 

أحد  حاول  فإذا  وطنهم،  إىل  العودة  وشك  عىل  اآلن  وهم 

إزعاجهم هاجوا وثاروا فال سبيل غري السكوت والصرب .. وهكذا 

ثاروا  قد  رأيناهم  أن  لبثنا  ما  ولكنا  أجلهم.  من  التمثيل  بدأنا 

 .. يريدون غناًء ورقصاً  إمنا  التمثيل،  يريدون  وصاحوا، ألنهم ال 

صالة  ال  للتمثيل  مرسحاً  هنا  أن  أفهمناهم  طويل  جهاد  وبعد 

غناء .. وهكذا تركونا ومضوا، وهم يحطمون يف طريقهم كل ما 

.. قضينا يف هذه املدينة الجميلة  تصل إليه أيديهم من مقاعد 

»كذا«  فرقة  هي   – يافا  يف  وتحديداً   – فيها  وعرضت  فلسطني 

نتحدث  إننا  أي  كانت مرسحية »كذا«!!  أول مرسحية،  .. واسم 

عن فرقة بال اسم وعن مرسحية بال عنوان؛ ألن الفرقة 

الفرق  أعضاء  بقايا  من  خليط  عن  عبارة 

املرصية والشامية املرسحية، التي كانت 

تعمل يف مرص واملتوقفة بسبب فرتة 

فلم  املرسحية  اسم  أما  الصيف. 

مذكراته  يف  وصفي  عمر  يذكره 

أننا – حتى  .. فهل هذا يعني 

السم  التوثيق  نجد  مل   – اآلن 

مرصية  مرسحية  فرقة  أول 

وقدمت  فلسطني،  دخلت 

أول عرض مرسحي له اسم أو 

عنوان؟!

به  وأخربتنا  وجدناه  التوثيق  هذا 

 – الفلسطينية   - »القدس«  جريدة 

الجوق  إن   “ قالت:  عندما   ،1909 عام 

الشيخ  برئاسة  هو  الذي  األديب  املرصي 

الخميس  مساء  سيمثل  اإلسكندري،  أحمد  إبراهيم 

يف  وسيساعده  الثالثة«.  »اللصوص  رواية  املعارف«  »قهوة  يف 

الشبان  من  وجملة  الشهري،  مصطفى  أفندي  محمد  التمثيل 

الذين نبغوا يف هذا الفن الجليل”.

وأرجو عزيزي القارئ أال تستخف بهذا الخرب، وتظن أن العرض 

قهوة  ألن  املعارف«؛  »قهوة  يف  ُعرض  ألنه  وقصرياً،  بسيطاً  كان 

املعارف – يف هذا الوقت – ُتعّد صالة فنية، تشبه صاالت عامد 

الدين يف مرص، مثلها مثل صالة بديعة مصابني، بل وُتعّد بعض 

– يف  نقرأ كثرياً  .. وسوف  املقاهي يف فلسطني مسارح متكاملة 

عرضت  كبرية  لفرق  مرسحية  عروض  عن   - القادمة  املقاالت 

مرسحياتها يف املقاهي الفلسطينية!! 

 – أغلبنا  إن  حيث  الفرقة؛  بصاحب  التعريف  إال  لنا  يبق  مل 

رمبا – ال يعلمون عنه شيئاً ومل يسمعوا باسمه من قبل! لذلك 

ممثاًل   1900 عام  ظهر  اإلسكندري،  أحمد  إبراهيم  إن  أقول: 

الذي  الوطني« إلبراهيم حجازي  ومطرباً يف »جوق شبان مرص 

اإلخاء«  »صدق  ومرسحية  قنا،  يف  »كليوباترا«  مرسحية  عرض 

فرقة مرسحية  لنفسه  إبراهيم  كّون   1902 عام  ويف  فاقوس.  يف 

جّوالة حملت اسمه، عرض من خاللها مرسحيتني يف طنطا. ويف 

يف  ومثل  الرشقي«  »الجوق  اسم  فرقته  عىل  أطلق   1903 عام 

يتنقل  إبراهيم أحمد اإلسكندري  البارود بدمنهور. وظل  إيتاي 

عندما   ،1926 عام  حتى  كثرية،  سنوات  مرص  أقاليم  يف  بفرقته 

نرشت عنه جريدة »املؤدب« يف يناير 1926 – آخر خرب وجدناه 

ببورسعيد«،  التمثيلية  األخوي  االتحاد  »جمعية  عنوان  تحت   -

قائلة:

إليها  انرصف  سارة،  متثيلية  نهضة  البلد  يف  تقوم  أن  يرسنا   “

بتمثيل  يقوم  الجميل،  الفن  هذا  إلحياء  البلد  شبان  من  فرقة 

الشيخ  القدير  حرضة  إدارة  تحت  واألخالقية  األدبية  الروايات 

من  إداراتها  مجلس  تألف  وقد  اإلسكندري.  أحمد  إبراهيم 

العز  أبو  أفندي  حسني  وحرضة  رئيساً،  أفندي  محمد  حرضات 

وزيك  الصندوق،  أمني  حسن  أفندي  سليامن  وحرضة  وكياًل، 

مراجعاً  املنياوي  أفندي  محمد  وحرضة  سكرترياً،  السيد  أفندي 

شبان  خرية  من  والجمعية  املجلس  أعضاء  وباقي  للحسابات، 

الدين«  تقديم رواية »صالح  أنها عزمت عىل  البلد. وقد علمنا 

يف القريب العاجل، فرنجو لحرضاتهم التوفيق يف العمل”.

معلومات  من  يدي  بني  ملا  وفقاً   – التوثيقية  البداية  هي  هذه 

بعض  فيها  وتعرض  فلسطني،  تزور  مرسحية  فرق  أول  عن   –

فلسطني  وزارت  كثرياً،  عرضت  التي  الفرق  أما  املرسحيات! 

التالية، والتي  املقالة  ابتداء من  سنوات طويلة، سنتحدث عنها 

سنتحدث فيها عن فرقة كشكش بك البديل!!

أحمد أبو خليل القباينعمر وصفي

القدس  زرنا  خاللهام  ويف  املتعة.  حق  خاللهام  متتعنا  شهرين، 

الحفالت  ما كان أهايل فلسطني يسألوننا أن نحيي بعض  وكثرياً 

هناك”.

هذا هو الوصف التفصييل ألول عرض مرسحي 

فرقة مرسحية  قبل  من  فلسطني  يف  ُأقيم 

ومن  مرص!  من  جاءت  محرتفة، 

عرضت  الفرقة  هذه  أن  املؤكد 

ألنها  يافا،  يف  كثرية  مرسحيات 

والفرقة  شهرين!!  فيها  مكثت 

مكاسب  من  تعيش  محرتفة، 

ولألسف  املرسحية!  عروضها 

يف  اإلشارة  هذه  لوال  الشديد، 

كنا  ما  وصفي،  عمر  مذكرات 

العرض  هذا  عىل  يدنا  وضعنا 

باحث  يهتم  أن  وأمتنى  املرسحي!! 

آخر بهذا العرض – أو العروض طوال 

يف  الفرقة  هذه  أخبار  ويتتبع   - شهرين 

التي  الصحف  يف  يبحث  وأن  والقدس،  يافا 

يف  وتحديداً  الفرتة،  هذه  يف  فلسطني  يف  تصدر  كانت 

صيف عام 1901، ألنه سيجد إعالنات أو مقاالت مكتوبة حول 

تزور فلسطني  فرقة مرسحية محرتفة  أول  بوصفها  الفرقة؛  هذه 

وتعرض فيها مرسحياتها.

ترصف  عند  نتوقف  أن  يجب  املوضوع،  هذا  نرتك  أن  وقبل 

من  طلبوا  عندما   – وصفي  عمر  رشحه  كام   – األتراك  الجنود 

القارئ  عزيزي  فرمبا  ورقصاً!!  غناء  تقدم  أن  املرسحية  الفرقة 

تظن أن هذا ترصف غري الئق من الجنود!! والحقيقة أن أغلب 

الذي كان  الغناء والرقص،  الفنون يف فلسطني ظهرت من خالل 

ُيقدم يف املقاهي، قبل ظهور العروض املرسحية. وهذا يعني أن 

املقاهي الفنية، كانت موجودة ومنترشة يف فلسطني منذ أواخر 

القرن التاسع عرش، ألنني مل أجد أخباراً عنها إال منذ عام 1908. 

وسنتحدث عن هذا األمر كثرياً يف املقاالت القادمة.

األولى الفرقة  توثيق 
دخلت  مرصية  مرسحية  فرقة  أول  أن  لنا  يتأكد  سبق  مام 

جورج طنوس
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تحرير  ألسرة  والتقدير  والشكر  التحية  كل  توجيه  يجب  بداية 
والقيمة  المهمة  لمبادرتهم  “مسرحنا”  األسبوعية  جريدتنا 
بتاريخ   ،6٧8 )العدد:  السابق  بالعدد  األخرية  الصفحة  بتخصيص 
المغربية  الفنانة  كتبتها  اليت  العربي  المسرح  لكلمة   )2020/8/2٤
لإلحتفال  للمسرح”  العربية  “الهيئة  من  بتكليف  جربان  ثريا  القديرة/ 
إلى قيمة  يناير 20١٣. فباإلضافة  العربي في ١0  المسرح  بيوم 

العربي،  بالمسرح  المرموقة  ومكانتها  الكبرية  الفنانة  هذه 

جربان  ثريا  وداعا 
المغربي المسرح  سيدة   ..

واملعاين  اإليجابية  األفكار  من  كثري  تضمنت  التي  الكلمة  وأهمية 
السامية أرى أنها كلمة معربة جدا عن شخصيتها ونجحت يف تلخيص 
وانحيازها  البرشية  نفسها  أغوار  عن  وكشفت  الرثية،  الفنية  مسريتها 
املبكر للجموع واملهمشني، كام وثقت أيضا لتجريتها املرسحية الرثية. 
ما  للمرسح.  الُعْمر  )مَنحُت  كلامتها:  نتذكر  أن  مثاال  لذلك  ويكفي 
والعربّية  املغربّية  املسارح  ويف   - الخشبات  عىل  سنوات  من  قضيُته 
الّصغرية.  أرسيت  أفراد  وبني  بيتي  يف  قضيُته  ماّم  أكرث   - واألجنبّية 
اّتخذُت املرسح مسكنا، وأهل املرسح أهال، وتهُت طويال يف الّنصوص 
عمل  كّل  يف  سعاَديت  وكانت  والخيال.  واألحالم  واألقنعة  والشخوص 
... املرسح كائن  الكثري من األمل يف طريقي  جديد، وطبعا كان هناك 
وإىل  فيضيئها،  الّتوازنات  وإىل  فيقوُلها،  الّتناقضات  إىل  ينتِبه  حّي 
ويبقى  منيض،  نحن   ... يها  فُيَسمِّ الهزائم  وإىل  يها،  فُيَعرِّ االعوجاجات 
راسام  الّطريق،  كاشفا  املستقبل،  صوب  دامئا  وسيتَِّجه  دامئا،  املرسح 
الخطوة أمام الّناس ... َعاش ْمرُسَحنا الَعريب ملجد األمة وأفقها وآمالها، 
ِ للحرية والحلم  ناعا للَجامل وَرعاة  ُ أهل املرسح أينام كانوا صَّ عاش 

والتُّخِيل والْفعل الصادق أألْمني(.
األثنني  يوم  عاملنا  عن  رحلت  والتي  جربان -  ثريا  القديرة/  والفنانة 
املوافق 24 أغسطس )2020( - هى سيدة املرسح املغريب بال منافسة، 
قريطيف-  من  السعدية  امليالد:  لشهادة  طبقا  الحقيقي  واسمها 
بدرب  وتحديدا  البيضاء”  “الدار  مبدينة   1952 أكتوبر    16 مواليد 
والدها  فقدت  قد  أنها  ويذكر  السلطان”.  عمق” درب  يف  بوشنتوف 
لتعمل  األطفال”  “دار  الخريية  باملؤسسة  أمها  والتحقت  مبكرا، 
عالقتها  وأن  خاصة  املكان،  هذا  الكتشاف  قادها  ما  وهو  كمربية، 
وازدادت  تربوي،  إىل فضاء  تجاوزت حدوده كمقر عمل ألمها  بالدار 
شقيقتها/  زوج  رعاية  تحت  طويلة  فرتة  عاشت  بعدما  به  تعلقا 
الدعامات  وإحدى  الخريية  باملؤسسة  نزيال  كان  الذي  جربان،  محمد 
“دار  مصحة  عن  مسؤوال  ليصبح  اختياره  يتم  أن  قبل  بها  املرسحية 
شهادة  عىل  حصوله  بعد  )وذلك  الزمن  من  طويلة  لفرتة  األطفال” 
الدولة يف التمريض(. مل يكن السيد/ جربان الذي “أعار” اسمه العائيل 
الرتبوية،  املنظومة  للسعدية، مجرد متعهد للطفلة وعنرص أسايس يف 
مجموعة  استقطاب  يف  الطبي  املجال  يف  دوره  جانب  إىل  ساهم  بل 
زميله/  جانب  إىل  كان  كام  األطفال”،  “دار  إىل  املرسحية  الوجوه  من 
أبناء  من  باملرسح  اشتغلوا  الذين  األوائل  من  الشناوي  العظيم  عبد 
املؤسسة الخريية، يف الوقت الذي كان أغلب النزالء يفضلون مامرسة 

الرياضة )خاصة لعبة كرة السلة(.
الفنية:  بدايتها 

تألقت الطفلة “ثريا” عىل خشبة “املرسح البلدي” وانتزعت تصفيق 
ال  وعمرها  الهواة  مرسح  عامل  يف  بدايتها  كانت  الجمهور.  وإعجاب 
وكانت  املرسحية.  يف  الصغري  دورها  من  بالرغم  سنوات  يتعدى عرش 
تقاسمها  التي  والدتها  من خالل  “الخريية”  نبض  متابعة  تحرص عىل 

هموم املؤسسة.

العظيم  عبد  السيد/  شجعها  أن  بعد  املرسح  سكة  الطفلة  اختارت 

أستاذ  وأن  خاصة  املجال،  هذا  يف  والتخصص  االهتامم  عىل  الشناوي 

عىل  بتشجيعها  قام  قد  مبارك  بن  فريد  الراحل/  املخرج  املرسح 

اإلحرتاف، وااللتحاق مبعهد املرسح الوطني بالرباط عام 1969، وذلك 

صاحبه  عىل  خطورة  من  للمرسح  اإلنتامء  يشكله  كان  مام  بالرغم 

يتم  امللتزمة  الجادة  املرسحية  األعامل  كانت  إذ  الفرتة،  تلك  خالل 

تقدميها مبراقبة املخربين الرسيني والعلنيني.

املؤكدة  موهبتها  صقل  عىل  حرصها  جربان   ثريا  للفنانة/  ويحسب 

بالدراسة، فبعدما مارست هواية التمثيل منذ فرتة شبابها املبكر من 

خالل انضاممها لبعض فرق الهواة، ومشاركتها بعروض فرقتي “القناع 

بالعاصمة  “الكونسريفتوار”  معهد  يف  تخرجت  “املعمورة”  الصغري”، 

فرقة  تأسيس  يف  مشاركتها  أيضا  لها  يحسب  كام  الرباط.  املغربية 

لسنوات  عليه  ترشف  ظلت  الذي  اليوم”  “مرسح  وفرقة  “الناس”، 

طويلة. ويذكر أنها قد تنقلت خالل مسريتها املرسحية  بني عدة فرق 

مرسحية، سواء شاركت فيها كممثلة فقط أو بالتأسيس واإلنتاج أيضا، 

ومن بينها عىل سبيل املثال ال الحرص: مرسح الشعب، مرسح الفرجة، 

مرسح الشمس، مرسح الفنانني املتحدين. وجدير بالذكر أيضا أنها قد 

شاركت عدد كبري من املرسحيني املغاربة يف التوقيع عىل “البيان األول 

عن اإلحتفالية يف املرسح” عام 1976.

والفنانة القديرة/ ثريا جربان إذا كانت تعد سيدة املرسح املغريب بال 

عمرو دوارة
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30 بين الظل والضوء]

املتفرد  الطراز  من  متميزة  مرسح  سيدة  بالتأكيد  أيضا  فهي  منافسة 
مبرسحنا  الناعمة   القوة  ميثلن  الاليت  العريب  املرسح  سيدات  ومن 
العريب، ويف مقدمتهن السيدات: سميحة أيوب )مرص(، نضال األشقر 
قمر  )العراق(،  الربيعي  فاطمة  )سوريا(،  واصف  منى  )لبنان(، 
عائشة  )الكويت(،  الفهد  وحياة  الصالح  مريم  )األردن(،  الصفدي 
عامر  بن  رجاء  )الجزائر(،  مكيو  وصونيا  بكلثوم،  الشهرية  عجوري 

وجليلة بن بكار )تونس(. 
ليست  جربان   ثريا  القديرة/  الفنانة  بأن  نقرر  أن  الحقيقة  وتقتيض 
تتخطى  أن  استطاعت  قديرة  وسينامئية   مرسحية  ممثلة  مجرد 
مبهارتها ومتيزها حدود اململكة املغربية لتتواصل مع الجمهور العريب 
يف كل مكان بل هى أيضا صاحبة تاريخ نضايل وسيايس مرشف، فهى 
مناضلة سياسية صاحبة فكر ومواقف واضحة وكان لها دور كبري من 
اإلشرتايك(،  الحزب  )وبالتحديد  السياسية  باألحزاب  مشاركتها  خالل 
الجموع  إىل  تنحاز  أن  الفني  مشوارها  بداياتها  منذ  قررت  حيث 
لها يف خدمة  الله  وهبها  التي  الفنية  ومهاراتها  موهبتها  توظف  وأن 
مجتمعها وأبناء بلدها - خاصة املهمشني - وكذلك للدفاع عن القضايا 

العربية بصفة عامة. 
أول  أنها  الريادة  مجال  يف  جربان  ثريا  الفنانة/  لرصيد  ويضاف  هذا 
)ممثلة(  العريب  بالوطن  الثقافة  وزارة  حقيبة  تتوىل  )ممثلة(  فنانة 
السيد/  بحكومة   2009 عام  إىل   2007 عام  من  الفرتة  خالل  وذلك 
عباس الفايس، وإن كان يجب اإلشارة إىل أنها ليست أول سيدة تتوىل 
ظلت  الذي  العطار  نجاح  األديبة/  إليه  سبقتها  حيث  املنصب  هذا 
من  الفرتة  )خالل  عاما   24 ملدة  السورية  بالجمهورية  للثقافة  وزيرة 

1976 إىل عام 2000(. 
ويجب التنويه إىل أن طريق الوزارة مل يكن ممهدا أمام الفنانة/ ثريا 
للجميع،  املعروفة  نضالها  بالرغم من مواقفها املرشفة ومسرية  جربان 
بتأييد  يحظى  كان  عندما  االشرتايك”  اإلتحاد  “حزب  من  وقربها 
األغلبية الشعبية. فهي مل تسلم طوال مسريتها النضالية من تلك النار 
ويسعى  الحق  لخطاب  ينحاز  رشيف  مناضل  كل  لهيبها  يلفح  التي 
للتغيري، ويكفي أن نذكر أنها تعرضت يوما ما )أيام إدريس البرصي( 
الحواري  الربنامج  يف  املشاركة  عن  لثنيها  شعرها  وحلق  للخطف 
خرجت  لكنها  الثانية،  املغربية  القناة  عىل  الساعة”  “رجل  الجريء 
اإلعالن  سبق  التي  الحلقة  عن  غابت  بعدما   - وحبسها  محنتها  من 
مرسحياتها،  خالل  من  التنويري  خطابها  وأكملت  صالبة  أكرث   - عنها 
لتعرب وبصوت أقوى فوق خشبة املرسح وترصخ جهرا مبا كان الجميع 
يهمسون به رسا. وعندما تولت الوزارة هاجمها البعض لعدم حصولها 
الطويلة  املتميزة وتجاربها وخرباتها  عىل شهادات عليا وكأن موهبتها 
ووسام  الوطني  االستحقاق  عىل  وسام  وحصولها  املرشف  وتاريخها 
الجمهورية الفرنسية للفنون واآلداب من درجة “فارس” مل يشفعون 
لها لتويل ذلك املنصب!!. ومام يدعو للدهشة حقا أن بعض الصحفيني 
الشعبية  بالتلقائية والبحث عن  بالوزارة  ظلوا يصفون أسلوب عملها 
نفسها  تقدم  فكانت  هي  أما  والفنانني،  الجامهري  اسرتضاء  ومحاولة 
أن  أيضا  املؤسف  ومن  بذلك.  تفخر  وكانت  الشعب”  “بنت  كوزيرة 

النارصي - واملنتمي إىل حزب  زميلها يف الحكومة وزير اإلعالم/ خالد 
أن  أساس  عىل  الكوميدي  مسلسلها  بّث  إيقاف  إىل  سعى   - تقدمي 
األدوار الهزلية التي تؤديها قد تؤثر عىل صورتها كوزيرة، وبالتايل قد 
يترضر منها األداء الحكومي، ولكن “ثريا” رفضت بشدة هذا اإلقرتاح، 
شديدة  التمثيل  فن  إىل  الوزير  هذا  نظرة  بأن  الفور  عىل  ورصحت 
عن  يعرب  إبداعي  عمل  الكوميدي  مسلسلها  وأن  خاصة  السطحية، 
هموم املجتمع، وبالتايل ميكن أن يساعد أفراد الحكومة يف النزول من 

أبراجهم العاجية لإلقرتاب من نبض الشارع.
الفنية: أعمالها   -

ثريا جربان يف جميع  للفنانة/  اإلبداعية  تعددت وتنوعت اإلسهامات 
واإلذاعية(،  التليفزيونية  الدراما  السينام،  )املرسح،  الفنية  القنوات 
أهم  من  ملجموعة  وتصنيف  حرص  لتقديم  محاولة  ييل  وفيام 
مراعاة  مع  وذلك  املجاالت،  تلك  من  مجال  بكل  الفنية  مشاركاتها 

اختالف القنوات الفنية والتتابع الزمني بكل مجال: 
المسرحية: مشاركاتها   -1

املجال  فهو  جربان،  ثريا  للفنانة/  املحبب  املجال  هو  املرسح  ظل 
وأكدت  أظهرت  كام  خالله،  من  التمثيل  لفن  هوايتها  تفجرت  الذي 
أخلص  من  نخبة  بفضل  خالله  من  التمثيل  أصول  وتعلمت  موهبتها 
كبري  عدد  ببطولة  الرثية  الفنية  مسريتها  شاركت خالل  وقد  أساتذته. 
الدرامية  الشخصيات  من  عدد  خاللها  من  املرسحيات، وجسدت  من 
املرسحية  أعاملها  قامئة  وتضم  املعارصة.  أو  التاريخية  سواء  املتنوعة 

حيان  أبو  حدود،  بال  حكايات  التالية:  العروض  املختلفة  بالفرق 
التوحيدي، سيدي عبد الرحمن املجذوب، ألف حكاية وحكاية، سوق 
عكاظ، النمرود يف هوليوود، الشمس تحترض، بوغابة، ونركبو الهبال، 
يف  املجانني  لها،  تتحفظ  مابغاتش  إمتى؟،  نبدأو  إمتى  أنا،  غري  ياك 
بيتنا، امرأة غاضبة، جنان الكرمة، خط الرجعة، العني واملطفية، عود 

الورد، النساء العاملات، أربع ساعات يف شاتيال.
محليني  ملؤلفني  كانت  ذكرها  السابق  املرسحيات  أغلبية  أن  ويالحظ 
يف  الفصحي  العربية  باللغة  تقدميه  تم  بعضها  وأن  املغربية  باململكة 
املغربية  باللهجة  األخرى  العروض  من  كبريا  عددا  أيضا  قدمت  حني 
السابقة  املرسحيات  بعض  أن  كذلك  يالحظ  كام  )العامية(،  الدارجة 
كانت من خالل تعاونها مع املرسحي الكبري/ الطيب الصديقي، ومن 
أهم مشاركاتها معه دورها يف العمل البديع “اإلمتاع واملؤانسة” الذي 

اقتبسه الصديقي عن أيب حيان التوحيدي.
السينمائية:  أعمالها   -2

الشخصيات  وبعض  األساسية  البطولة  أدوار  بعض  بتجسيد  شاركت 
اإلنتاج  غزارة  عدم  )برغم  السينامئية  األفالم  من  بعدد  املحورية 
أركانة،  الفقراء،  جنة  بينها:  ومن  عامة(  بصفة  املغريب  السيناميئ 

جوهرة بنت الحبس، عود الورد، بامو، قرص السوق.
3 - مشاركاتها بالدراما التليفزيونية:

أهمها  ومن  املهمة  التليفزيونية  األعامل  من  كبري  عدد  يف  شاركت 
إىل  إضافة  وذلك  قريش،  صقر  قرطبة،  ربيع  التالية:  املسلسالت 

بفاعلية  فنانة قديرة ومناضلة سياسية ساهمت 
والتنوير الوعي  نشر  في 
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بالوطن  الثقافة  تتولى منصب وزيرة  أول فنانة 
العربية للمرأة  القدوة  العربي فكانت 

بالدراسة  ممثلة قديرة أصقلت موهوبتها 
الفنية القنوات  بجميع  المتتالية  وبالخربات 

31 بين الظل والضوء]]]

سلسلتها التلفزيونية الكوميدية: املعنى عليك يا املغمض عينيك.
مسرحية: ذكريات   -

الشديد  إعجايب  خالل  من  القديرة  الفنانة  بهذه  معرفتي  بدأت 
التي  الشخصيات  معايشة  عىل  الرائعة  وقدرتها  أدائها  بحساسية 
النفسية  املشاعر  مختلف  عن  التعبري  يف  ومهارتها  بتجسيدها،  تقوم 
جميل  سناء  الرائعتني/  بأداء  تذكرنا  عامة  بصفة  وهي  شديدة،  بدقة 
متنيت  الفنية  بقدراتها  إعجايب  شدة  من  والحقيقة  توفيق.  ومحسنة 
أن تتاح يل فرصة اإلقرتاب من عاملها والتعرف عليها من قرب، ولكن 
مرت أكرث من عرش سنوات قبل أن يحقق الله يل أمنيتي وطموحي. 
مام  بكثري  أجمل  وبصورة  األمنية  تحققت  حينام  سعاديت  كانت  وكم 
“املمثلة  مرسحية  حظت   2008 عام  يناير  شهر  نهاية  ففي  متنيت، 
ورشفت  انتصار  الفنانة/  جسدتها  التي  محفوظ”  نجيب  عاشقة 
األول  “الرباط  مبهرجان  “مرص”  متثيل  بفرصة  وإخراجها  بإعدادها 
خالل  العرض  يحظى  أن  املنطقي  من  وكان  القصرية”.  للمرسحيات 
وكثافة  ضخم  إعالمي  باهتامم  املغربية  باململكة  الثالث  عروضه 
مشاهدة كبرية، وأن يسعدين الحظ بصورة شخصية بفرصة اللقاء مع 
واللقاء  العرض  مشاهدة  عىل  حرصوا  الذين  األصدقاء  من  كبري  عدد 
د.حسن  برشيد،  الكريم  د.عبد  الكبار:  املرسحيني  مقدمتهم  ويف 
بن  الحكيم  عبد  أمني،  د.خالد  زيدان،  بن  الرحمن  د.عبد  املنيعي، 
إعجايب  عن  اعالين  ومبجرد  ريحان.  يوسف  فنيش،  املجيد  عبد  سينا، 
مع  لقائها  يف  ورغبتي   - آنذاك  الثقافة  وزيرة   - جربان  ثريا  بالفنانة/ 
عبد  املبدع/  الكاتب  بادر  عوزري  الواحد  عبد  الكبري/  املخرج  زوجها 
يف  املوعد  تحديد  تم  وبالفعل  للقاء،  موعد  بتنظيم  برشيد  الكريم 
الدرب  ورفيق  أنا  مبكتبها  باستضافتي  وقامت  مبارشة  التايل  اليوم 
لهواة  الجمعية املرصية  إدارة  الله )رئيس مجلس  الفنان/ عصام عبد 
ودي  إطار  يف  اللقاء  استمر  مشاغلها.  كرثة  برغم  وذلك  املرسح(، 
بإرصارها  اللقاء  وانتهى  كاملة،  ساعة  ملدة  أصيل  عريب  وكرم  حميمي 
الرئيسة  بالقاعة  الخامس”  عىل تكرميي واهدايئ درع “مرسح محمد 
للوقت  توفريا   - مبكتبها  تكرميي  القرتاح  القاطع  ورفضها  باملرسح، 
القدير/  الفنان  مع  التواصل  برسعة  مكتبها  مدير  وطالبت   - والجهد 
وتنظيم  استقبالنا  مهمة  ليتوىل  املرسح  عام  مدير  نسيب  الله  عبد 

بالذكر  بعد ساعتني متاما. وجدير  إىل حني وصولها  باملرسح  لنا  جولة 
أن “املرسح الوطني محمد الخامس” أو “مرسح محمد الخامس” هو 
انشائه  تم  مرسحي  مبنى  وأول  اململكة املغربية،  يف  مرسح  أكرب 
وسط  يقع  وهو   1962 عام  وقد تأسس  املغرب،  استقالل  بعد 
املدينة  من  وبالقرب  املغربية(،  اململكة  )عاصمة  مدينة” الرباط” 
هذا  أن  إىل  التنويه  يجب  كذلك  الخامس.  محمد  وشارع  القدمية 
املرسح والذي حظى بعروض كربى الفرق العربية واألجنبية قد حظى 
حافظ.  الحليم  وعبد  كلثوم  أم  الكبار/  الفنانني  غناء  بحفالت  أيضا 
وأمتت  بدقائق  املحدد  املوعد  قبل  الوزيرة  الفنانة  حرضت  وبالفعل 
مراسم التكريم الذي شاركها فيه زوجها املخرج/ عبد الواحد عوزري، 
املغربية  باململكة  مرص  وسفري  برشيد،  الكريم  عبد  الكبري/  واألديب 

الدبلومايس املتميز/ قدري عبد املطلب.
وبقدر سعاديت بهذا التكريم كانت سعاديت أيضا باكتشاف مدى حب 
هذه الفنانة األصيلة بل وعشقها ملرص وأهلها وللفن املرصي والفنانني 
تربطها بعدد كبري منهم صداقات قوية ويف  الذين  والنجوم املرصيني 
مقدمتهم الفنانني/ سميحة أيوب، فاتن حاممة، نور الرشيف، وعادل 
من  بوضوح  العشق  هذا  عن  عربت  حيث  نجم،  فؤاد  وأحمد  إمام، 

خالل كلمتها أثناء التكريم وأيضا خالل حواراتنا املشرتكة.
يف  القديرة  الفنانة  هذه  مع  الثاين  اللقاء  لتنظيم  الفرصة  وتجيء 
للمهرجانات  عليا  كلجنة  بدأنا  حيث  قليلة،  شهور  وبعد  العام  نفس 
ملهرجان  السابعة  للدورة  اإلعداد  املرسح”  لهواة  “املرصية  بالجمعية 
الرشقاوي(،  )جالل  الفن  مبرسحي  نظم  والذي  العريب”،  “املرسح 
حيث  ياسني،  محمود  الفنان/  برئاسة   2008 مارس  خالل  والهوسابري 
اقرتح الفنان/ عصام عبد الله تكريم الفنانة/ ثريا جربان ضمن أسامء 
دول  عرشة  )وميثلون  سنويا  تكرميهم  يتم  الذين  العرش  املرسحيني 
تكريم خاص،  بإضافة  اإلقرتاح  بتطوير  قمت  ولكنني  عربية شقيقة(، 
األساتذة:  وهم  العريب  مبرسحنا  مهمة  رموز  لثالثة  بالتتويج  وذلك 
“الهيئة  بتأسيس  قام  الذي  القاسمي  د.سلطان  الشيخ/  سمو  األديب 
مسرية  قاد  الذي  فهمي  ود.فوزي  العام،  نفس  يف  للمرسح”  العربية 
عاما،  عرشين  ملدة  التجريبي”  للمرسح  الدويل  القاهرة  “مهرجان 
الوزارة،  مسؤولية  تتوىل  فنانة  أول  بوصفها  جربان  ثريا  والفنانة/ 

الفوري  التواصل  وتم  باإلجامع  املوافقة  اقرتاحي عىل  وبالفعل حظى 

ثريا  الفنانة/  وبادرت  موافقتهم،  عىل  للحصول  الثالث  املتوجني  مع 

لألسف  ولكن  التكريم،   بهذا  الكبرية  سعادتها  عن  باإلعالن  جربان 

تكرميها  مراسم  حضور  من  لها  الطارئة  املرضية  الظروف  حالت 

الطيبة  متنياتها  مع  باإلعتذار  جدا  رقيقة  رسالة  فأرسلت  بالقاهرة 

بنجاح الدورة.  

والجوائز: التكريم   -
جائزة  هي  جربان  ثريا  الفنانة/  بها  فازت  التي  الجوائز  أوىل  كانت 

وبعد  عاما،  عرش  خمسة  يتجاوز  مل  وعمرها  للهواة  األوىل  التمثيل 

متثيل  يف  املشاركة  فرصة  لها  أتيحت  الفنية  مسريتها  ومن خالل  ذلك 

كام  والدولية،  العربية  املهرجانات  من  كبري  بعدد  املغربية”  “اململكة 

فازت بعدد من الجوائز القيمة ومن أهمها:

- جائزة املمثلة األوىل مبهرجان “بغداد املرسحي الدويل” عام 1985.

- جائزة أحسن أداء نسايئ مبهرجان “قرطاج املرسحي الدويل”.

كام حصلت عىل العديد من مظاهر التكريم والدروع واألوسمة ومن 

بينها:

الجمهورية  وسام  املغربية.  باململكة  الوطني  االستحقاق  - وسام 

الفرنسية للفنون واآلداب من درجة “فارس”. وجائزة الشارقة لإلبداع 

املرسحي العريب. 

عام  الدويل”  املرسحي  “قرطاج  ملهرجان  الرابعة  بالدورة  التكريم   -

.1987

للمرسح  الدويل  “القاهرة  مبهرجان  الرابعة  بالدورة  التكريم   -

التجريبي” عام 1992.

نظمته  )الذي  العريب”  “املرسح  ملهرجان  السابعة  بالدورة  التتويج   -

“الجمعية املرصية لهواة املرسح”( عام 2008.

- تكليفها بكتابة رسالة اليوم العريب للمرسح )10 يناير( بتكليف من 

“الهيئة العربية للمرسح” عام 2013. 

ثريا  بحق  كانت  التي  جربان،  ثريا  املناضلة/  القديرة  الفنانة  رحم 

املرسح املغريب والعريب املنرية، والتي رحلت عن عاملنا عن عمر ناهز 

68 عاما يف مستشفى “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” مبدينة الدار 

إذا كانت  اللعني. ولكنها  الرسطان  البيضاء بعد رصاع مرير مع مرض 

أبرز رموز املرسح املغريب،  قد رحلت بجسدها فإنها ستظل رمزا من 

فارسة  بذاكرتنا  وستظل  العريب،  باملرسح  الشامخة  القامات  وإحدى 

 - الله  رحمها   - بالفعل  وكانت  الجميل.  الطاغي  بحضورها  املرسح 

عباراتها  بعض  أن  ويكفي  الجاد  للفن  وأيقونة  نادر  طراز  من  فنانة 

الشهرية ستظل جزءا من ذاكرة أجيال من املغاربة، بعدما أضيفت إىل 

الجميع،  ووجدان  قلوب  يف  ستظل  كذلك  للبالد،  الجمعي  القاموس 

معاناة  عن  التعبري  يف  برباعتها  البسطاء  ذاكرة  يف  ارتبطت  بعدما 

وحرصها  باهتاممها  الفنانني  ذاكرة  يف  وأيضا  واملهمشني،  املحرومني 

عىل إعطاء األولوية للجانب االجتامعي والخريي، من خالل مجموعة 

والتغطية  الفنان  وبطاقة  الفنان  قانون  كإصدار  مهمة  إجراءات 

الصحية لجميع العاملني مبجال الفنون.
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يف املرسح الذي يقول كل الخيانات وال يخون.

وتظهر  األقنعة،  كل  فيه  تسقط  الذي  املرسح  يف 

وجوه القتلة واملجرمني. 

إىل  ننعزل  ثم  ونحلل...  نتمعن،  نجلس،  املرسح،  يف 

نقع  ال  يك  اخرتناها  نختارها،  أن  قبل  اختارتنا  غربة 

نبتعد عن طوابري  أو يك  الضحايا،  يف حفرة من حفر 

كتائب الخونة واملرتزقة.

ترضب  التي  واألحالم  الذاكرة  حضن  املرسح،  هو 

لحايل:  قلت  السكوت.  منه  تطلب  وتكاد  قلبي 

أهديئ، فجلست.........

صوت كارم محمود أنعش قلبي. 

» يا حلو نادييل...وشوف منادييل

ودي طرحة بالرتتر عىل حرير قالب

فوق الجبني تسحر وتجنن الّخطاب

منسوجة يا طرحة.... بالِعز والفرحة

وليل موالييل.... يا حلو نادييل......«

الغشوم،  العامل  الجامل، سكينة يف هذا  إّلهي لهذا  يا 

ما زال يّف جزٌء حي، سأهرب به إىل املرسح. 

الذي أقفله عامل علم األرشار، عربت كل  بابه  دفعت 

َمهيب  صمٌت  صامت،  يشء  كل  الخاوية،  املقاعد 

بصمت  تحركت  أكرثها...  وما  الجنازات،  كصمت 

التقيت  كأن  إليها  صعدت  الخشبة،  إىل  أخرس 

ونظرت  قلبها  حتى  رست  أنشج،  لن  ال  أمي،  صدر 

حضور  من  املمنوع  البحر  البحر...  إنه  أمامي، 

سمكات  صيد  عن  باحثني  يأتونه  الذين  الصيادين 

البحر  لهذا  أحيك  أن  أريد  الطازجة،  واملعرفة  املتعة 

من  له  وأقرأ  بالدنا  الغول  حرق  كيف  املهجور... 

نصوص  من  وأقرأ  الخراب،  عن  الخراب  نصوص 

الذي  للعدم، ودرويش  الذين رحلوا وتركونا  الحاملني 

نام واستيقظت الحاجة إىل كل ما قال: 

» ماذا يعنيك من تاريخي ايها العامل؟ ماذا يعنيك؟

خرجَت  حتى  فلسطني  تراب  عىل  دامئاً  أراك  كنت   :

اآلن؟  تعود  فلامذا  األرض،  إىل  والسالم  الصفاء  وعاد 

بغيابك  مرشوط  الدويل  فاألمن  الصفاء؟  تكرس  ملاذا 

عن فلسطني وعن اإلنسانية.

عىل  التوقيع  مقابل  بصداقٍة  وعدين  العامل  لكن   :

أعطاين  عيّل:  العامل  تصدق  ولقد  القاتل،  مع  هدنٍة 

العامل  كثرية يل وألطفايل، سمح  وخياماً  وثياباً  طحيناً 

ألطفايل أن يولدوا مقابل أن أعطيه الوطن واألمن.

حني كنت أشعر بالربد يف املنايف، كانت صحف الرأي 

كنت  واألمطار، وحني  الربد  من  تقيني  العاملي  العام 

من  أسطر  ثالث  من  فقرٌة  كانت  بالجوع،  أشعر 

وحني  تشبعني،  دولة))متحرضة((  رئيس  خطاب 

كنت أشعر بالحنني، كانت األغاين ))األجنبية(( تجعل 

الرحيل تجربة جميلة... تجربًة جميلة.

مدجٌج  وهو  يصحوا  وهكذا  العامل،  ينام  وهكذا 

بالسالح، وأنا مدجٌج بالقيود،

التاريخ  وليس  بربري،  والضعيف  متحرض  القوي 

بالحضارة  يتباهون  والذين  موظف،  التاريخ  قاضياً، 

والتمدن، هم غالباً ما يكونون القتلة.«

وابتعد صوت درويش وتعالت أصوات نعي التاريخ 

والجغرافيا واألوطان. 

وأشاعوا موت اللغة وموت النص واملؤلف.

 ملاذا ال يريدوننا أن نقول؟ وعىل املرسح، ال يريدون 

كلامت، يريدوننا أن نتقافز يف الهواء ليكون كل ذلك 

هباء وبال ذاكرة.

الذي  األبيض  الرجل  أيها  تاريخي  من  يعنيك  ماذا 

تقتل كل ما عداك؟

براءة  الصحراء  ويعلن خادمك، مذيع قصور سالطني 

مراسم  تحضريات  ويعلن  القتيل،  دم  من  القاتل 

وليس  األول  القتيل  ستدفنون  أي صحراٍء  يف  الدفن. 

األخري؟

»يف ساعٍة متأخرة من النهار، ينهض العامل من غرفة 

صافية،  ليلته  كانت  لقد  العمليات،  غرفة  إىل  النوم 

وأحالمه متواصلة السعادة

فلامذا توقظ العامل من النوم؟؟!«

ال يشء، فقط كنا ننتظر مؤسسة الرأي العام العاملي 

ومنظامته ليقولوا لنا ماذا نقول. 

»العامل يريد أن يلعب وأن يرشب

ملاذا توقظ العامل من النوم؟ّ؟!

جثتي  ارتطام  صوت  هذا  صويت،  ليس  هذا 

باألرض......«

سكوت تام....

وغادرت الخشبة، فاملرسح ال يقبل اليأس، وارتكنت 

وصارت  لنا،  بالد  قصص  تحيك  التي  كتبي  زاوية  إىل 

بعيدة. 

وقرأت حوارية درويش مع الطفل الذي يف داخله...

»متى نلتقي ثانية؟

يف  لتجلس  منه  وتقفز  صدري  جدار  تدق  »حني 

مواجهتي كعادتك. 

ولكن ال تكرث من زياراتك... أرجوك، ال ينقصنى حزن 

وبراءة.

تقتلني؟

حني يقتل اإلنسان طفولته ينتحر. وأنا يف حاجة إليك 

متأل  البشاعة  ألن  كثرياً  تأت  ال  جيل.  عىل  كشهادة 

املدن، وأصدقايئ ميوتون كثرياً هذه األيام.

ال تنسني.

وعاد إىل صدري ليتسلق جذع شجرة التوت يف ساحة 

يف  يسقط  مل  الذي  القمر  ويقطف  القديم،  البيت 

البرئ.«

انتظر....لحظة.....

هل القمر مل يسقط يف البرئ حتى اآلن؟ 

وهل سنذهب إىل املرسح ثانيًة؟

بدرويش  تستعني 
تتساءل:  عمران  نادرة  الفنانة 

سنعود؟ هل 


