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كامل  عايدة  للقديرة  رسمي  وداع 
الفن تاريخ  في  خالدة  تبقى  سوف  أعمالها  الدايم:  عبد 

حافلة  خالدة  فنية  وأعامل  كبري  فني  تاريخ 

كلامت  بعض  كانت  هكذا  واالبداع  بالفن 

الوداع للفنانة القديرة عايدة كامل كام نعتها 

االنتاج  شئون  وقطاع  املرصية  الثقاة  وزارة 

وافتها  والتي  للمرسح،  الفني  والبيت  الثقايف 

املنية اإلثنني املايض يف السابع من سبتمرب عن 

عمر يناهز 89 عام بعد فرتة رصاع مع املرض 

وقد نعتها وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم 

حزنها  مبدية  والقطاعات  الهيئات  وجميع 

مرص  قوى  عالمات  من  مجموعة  لرحيل 

الناعمة خالل هذا العام 

فقد  التمثيل  فن  إن   : الدايم  عبد  وقالت 

ىف  نجحت  والتى  البارزات  نجامته  احدى 

التى  الشخصيات  عىل  مميزة  بصمة  وضع 

ستبقى  أعاملها  إن  وأضافت   ، بأدائها  قامت 

بالعزاء  وتقدمت  الفن  تاريخ  ىف  خالدة 

ألرستها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة 

برحمته .

قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  قدم  كام 

الدكتور  لنجلها  تعازيه  الثقاىف،  اإلنتاج  شئون 

األعىل  للمجلس  العام  األمني  عزمى،  هشام 

اليوم فنانة احرتمت  إننا فقدنا  للثقافة، وقال 

املميز  بأدائها  واستطاعت  وجمهورها،  فنها 

يذكرها  وسيظل  الجمهور،  قلوب  تسكن  أن 

جيل بعد جيل، وادعو الله أن يتغمد الفقيدة 

برحمته ويلهم أهلها ومحبيها الصرب والسلوان 

.

رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  نعي  وبدوره 

العاملني  جميع  و  للمرسح  الفني  البيت 

األىس  و  الحزن  ببالغ  للمرسح  الفني  بالبيت 

حياة  بعد  كامل،   عايدة  القديرة  الفنانة 

حافلة بالفن و االبداع ، داعيا الله أن يسكنها 

فسيح جناته، و يلهم أهلها و محبيها الصرب و 

السلوان.

عام  ولدت  كامل  عايدة  الفنانة  أن  يذكر 

محمود  الراحل  الفنان  من  وتزوجت   1931

عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمني عام 

يف  اإلذاعة  درست   ، للثقافة  األعىل  املجلس 

البكالوريوس،  درجة  عىل  وحازت  الجامعة 

الخمسينات  مطلع  منذ  السينام  يف  وعملت 

التليفزيونية  للدراما  جهودها  كرست  ثم 

مسلسل  ويعد  الثامنينات  منذ  واالذاعية 

أعاملها  أشهر  من  أفندى”  مرزوق  “عائلة 

اإلذاعية .

مهرجان  رئيس  رؤوف  اسامه  الدكتور  املخرج  رصح 

سوف  املهرجان  أن  للمونوراما  الدويل  القاهرة  أيام 

عىل  املرصية  املونودراما  عروض  استقبال  يف  يبدأ 

صفحة املهرجان  

أفضل  اختيار  يتم  سوف  أنه  رءووف  وأوضح 

تقام  التي  الدولية  املسابقة  يف  للمشاركة  العروض 

االستاذة  رعاية  تحت  عام  كل  من  فرباير  يف  سنوياً 

بدعم  و  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 

الثقايف و  اإلنتاج  الوزارة و منها قطاع  من مؤسسات 

الثقافة  العالقات  قطاع  و  الثقافية  التنمية  صندوق 

الفني  البيت  و  للمرسح  الفني  البيت  و  الخارجية 

و  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  و  الشعبية  للفنون 

مؤسسات  و  قطاعات  باقي  و  للكتاب  العامة  الهيئة 

الوزارة.

فرباير  يف  أقيمت  التي  السابقة  الدورة  أن  يذكر 

للمهرجان و شارك  الفائت حلت روسيا ضيف رشف 

اكرث من ١٥ دولة

السعي  استمرار  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أكدت 

تاريخ  بهدف صون  الناعمة  قوى مرص  رموز  مقتنيات  وتوثيق  لحفظ 

الحديث،  العرص  يف  اإلبداع  تاريخ  مالمح  رسم  ىف  نجحوا  عاملقة 

نجح من  الفنان خالد جالل  برئاسة  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  أن  وأضافت 

برئاسة  الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  خالل 

الحركة  برواد  خاص  متحف  تأسيس  يف  صادق  يارس  القدير  الفنان 

الخاصة،  مقتنياتهم  من  نادرة  مجموعات  يضم  املرصية  املرسحية 

التي  بجهودهم  الوطن  من  عرفانا  يعد  العظامء  تخليد  أن  مشرية 

حافظت عىل ريادة مرص الحضارية .

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  متحف  أن  يذكر 

هم  املرسحية  الحركة  رواد  من  شخصية   19 من  أكرث  مقتنيات  يضم 

العزيز، مديحة  أيوب، سمرية عبد  نبيل، سميحة  الدقن، زوزو  توفيق 

محمود  الجندي،  محمود  العصفوري،  سمري  رمزي،  آمال  حمدي، 

النجا،  أبو  مظهر  محمد عوض،  الحريري،  عمر  طرابيك،  عزمي، سعيد 

رواد  مقتنيات  إىل  باإلضافة  مسعود  محمود  زيان،  سيد  مكرم،  منري 

السريك القومي محاسن الحلو، محمد الحلو، أوالد ياسني وجاري حاليا 

القديرة  والفنانة  الفيشاوي  فاروق  مقتنيات  املركز  إهداء  استكامل 

الراحلة عايدة كامل ومحمود الحديني ورشوان توفيق وحسني رياض .

رؤوف:  أسامة 
العروض  يستقبل  للمونودراما  الدولي  القاهرة 
الدولية المشاركة  على  لتتنافس  المصرية 

للمسرح  القومي  المركز 
الرواد من  شخصية   19 مقتنيات  لمتحفه  يضم 

 .. احرتمت فنها وجمهورها  خالد جالل: 
بالفن واالبداع إسماعيل مختار: حياة حافلة 

إعداد : أحمد زيدان
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الرقمي  بالحيك  املهتمني  العرب  الفنانني  بني  املشرتكة  املشاريع 

إىل  امللتقى  خالل  من  تسعى  كام  بينهم  فيام  الخربات  وتبادل 

توسيع القاعدة الجامهريية لفنون الحيك الرقمي وتعريف جمهور 

وإنتاجاتها  الرقمية  الفّنية  للمامرسات  يرسخ  مام  بها،  جديد 

وخاصة توظيف فنون وأدوات رقمية لدعم فن الحيك الذي طاملا 

عرفناه بصورته الحّية. 

)أون  اإلنرتنت  عرب  امللتقى  فعاليات  كافة  تكون  أن  اختيار  وعن 

الفريق  اتخذ  فقد   : الله  عبد  السميع  عبد  املخرج  قال  الين( 

الفرصة ألكرب عدد  إتاحة  القرار من أجل  للملتقى هذا  التنظيمي 

لفرتة  والندوات  العروض  توفري  وكذلك  للمشاركة  الفنانني  من 

أطول للجمهور ملتابعتها دون التقيد بوقت محدد وهذا سينعكس 

عىل تفادي العديد من التهديدات واملخاطر اإلدارية واللوجستية 

الحيك  املتاحة، كذلك الرتباط تجربة  املوارد  خاصة مع محدودية 

يعد  فلهذا  اإلنرتنت  عرب  الحتوى  ونرش  االفرتايض  بالعامل  الرقمي 

لطبيعة  مالمئاً  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  الفعاليات  تنظيم 

املحتوى املقّدم. 

الفّنية  األنشطة  من  سلسلة  هو  املرشوع   : الله  عبد  واوضح 

العديد  يضم  مجتمع  لبناء  تسعى  الرقمي  الحيك  عىل  املرتكزة 

من الفنانني املهتمني بفنون الحيك الرقمي كفضاء للحوار وتطوير 

يف  أماًل  بينهم  فيام  الخربات  وتبادل  املشرتك  واإلنتاج  القدرات 

الرقمي ومامرسيه من أجل  الحيك  الفرص أمام فن  توسيع نطاق 

االستمرار وتطوير تجاربهم الفّنية وبناء جمهور ويّف لها. 

عن فن الحيك الرقمي: هو فن رسد الحكاية عرب توظيف األدوات 

وتقنيات  الشفاهي  الحيك  فن  بني  ميزج  فهو  الرقمية،  والفنون 

تسجيل الصوت ووضع املؤثرات والصور والرسوم املتحركة وغريها 

من املواد التي تعطي بعداً جديداً لرواية القصص. 

عبدالله  عبدالسميع  االتصال  ومسؤول  امللتقى  مدير  أن  يذكر 

العروض  من  عدداً  قدم  مرصي،  ثقايف  وناشط  مرسحي  مخرج   ،

مرصية  مرسحية  تجارب  يف  وممثل  كمؤلف  شارك  كام  املرسحية 

واستشاري  ثقايف  مدير  كونه  جانب  إىل  هذا  مختلفة،  وعربية 

يف  املساهامت  من  العديد  وله  الفّنية  املشاريع  إدارة  مجال  يف 

يف  ساهم  العربية،  املنطقة  امتداد  عىل  إقليمية  فّنية  مشاريع 

يف  عضو  هو  كذلك  مرص،  يف   2008 عام  للفنون  بحارة  تأسيس 

الرياديون  شبكة  ومنها  الدولية  الثقافية  الشبكات  من  العديد 

الدولية وهو عضو  الثقافيون  الثقافيون )CIN( وشبكة املديرون 

يف مجلس إدارتها الحايل. 

https://www.facebook. :صفحة امللتقى عىل موقع فيس بوك

 com/arabma7ka

أحمد زيدان

امللتقى  من  األوىل  الدورة  فعاليات   2020 نوفمرب  أول  تنطلق 

مرشوع  إطار  يف  وذلك  عريب(  )محىك  الرقمية  للحكاية  العريب 

األملاين  جوتة  معهد  من  بدعم  الرقمي«  للحيك  العريب  »املجتمع 

من  عدد  مع  وبالرشاكة  األملانية  الخارجية  ووزارة  بالقاهرة 

املؤسسات الفّنية العربية عىل رأسها بّحارة للفنون )مرص( وعتبة 

فن للفنون واإلعالم والتدريب )فلسطني(، مدير امللتقى ومسؤول 

االتصال املخرج عبدالسميع عبدالله 

املشاركة  باب  امللتقى  سيفتح  عبدالله  السميع  عبد  املخرج  قال 

دول  وباقي  العريب  الوطن  يف  املقيمني  العرب  الفنانني  لكافة 

بحكاياتهم  للمشاركة  وذلك  القادم  أكتوبر  شهر  مطلع  يف  العامل 

دعوة  سيتم  أنه  كام  اإلنرتنت،  عرب  الحّية  وعروضهم  الرقمية 

وندوات  لقاءات  يف  للمشاركة  وباحثني  ونقاد  وأكادمييني  خرباء 

الحيك  واقع  ومناقشة  لبحث  اإلنرتنت  عىل  وتطبيقية  فكرية 

وجود  من  االستفادة  ميكن  وكيف  عربياً  ومستقبله  الرقمي 

الوسيط الرقمي وتوجه الفنون للرقمنة، وكذلك البحث يف الفرص 

والتحديات أمام الفنون الرقمية والحيك الرقمي بشكل خاص. 

متخصصة  ورشة  أكتوبر  شهر  مدار  وعىل  امللتقى  يسبق   : وتابع 

تستهدف  الرقمي  الحيك  فن  حول  تدريبية  أيام  خمسة  مدتها 

فنانني وفنانات من فئة الشباب من املنطقة العربية  سوف يتعلم 

فيها املشاركون حول تقنيات وأدوات بناء وصناعة حكاية رقمية، 

يتم  والتي سوف  الرقمية  الحكايات  من  بإنتاج مجموعة  وتنتهي 

عرضها ضمن فعاليات امللتقى. 

عىل  امللتقى  صفحات  عرب  الفعاليات  تنطلق   : الله  عبد  وأوضح 

الثالثة  امللتقى  أيام  تتضمن  حيث  االجتامعي،  التواصل  مواقع 

وورش  رقمية  وندوات  افرتاضية  عروض  بني  ما  متنوعة  فعاليات 

تقنيات  حول  عمل  وورش  مفتوحة  ونقاشات  متخصصة  عمل 

الحيك الرقمي. ويعد امللتقى العريب للحكاية الرقمية فعالية فّنية 

التقاء  كنقطة  عام  كل  مرة  دوري  بشكل  تنظيمها  ينتوى  رقمية 

بالحكاية  املهتم  الجمهور  وبني  وبينهم  الرقمي  الحيك  فناين  بني 

الرقمية.

للقاء والتشبيك وبناء  امللتقى لتوفري مساحة  وتابع  تسعى إدارة 

الرقمية  للحكاية  العربي  بالملتقى  المشاركة  باب  فتح 
نوفمرب  أول  وينطلق  أكتوبر  أول  عربي(  )محكى 
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ورؤى  أسامًء  السابقة  الدورات  مدار  عىل  قدمت  بأنها  تعتز 

وتجارب يف النص والبحث العلمي يعتد بها، كام شكلت املسابقة 

املشهد  يف  وأصحابها  والنصوص  األبحاث  النتشار  هامة  عتبة 

املرسحي ومنصاته عىل أمتداد الوطن العريب.

العلمي  للبحث  العربية  املسابقة  للمرسح  العربية  الهيئة  تعترب 

حرصها  عىل  األمثلة  وأنصع  أبرز  من  واحدة  العريب  املرسحي 

لتحقيق شعارها »نحو مرسح جديد ومتجدد« والذي ال يتحقق 

ال  كروافع  معاً  لتعمل  املرسحية  العملية  أقانيم  كافة  دفع  دون 

والنظرية،  البحثية  فالجوانب  أهمية،  األخرى  عن  واحدة  تقل 

األسئلة  املرسحي،  واقعنا  يطرحها  التي  األسئلة  مع  واالشتباك 

مسارات  عىل  واإلجابة  معها  بالتفاعل  مطالبني  نصبح  التي 

تأثريها، وهي مهمة جداً لضامن عافية املنتوج املرسحي والفنون 

الفرجة  صانع  مبستوى  االرتقاء  لضامن  مهمة  جميعاً،  األدائية 

الفكر  مع  متفاعلة  فاعلة  برؤى  وارتباطها  وشكلها  ومضمونها 

الهيئة  كسبت  وقد  والضامنة،  األساس  يعترب  الذي  املرسحي 

للشباب حتى سن األربعني  رهانها حني خصصت هذه املسابقة 

الشباب،  يصنعه  الذي  املستقبل  املرسح،  ملستقبل  باباً  لتكون 

مام  البحث،  يف  العلمية  للقواعد  االحرتام  يرسخون  وهم  خاصة 

من  كثري  يف  نراه  الذي  واالستسهال  التلفيق  دحر  يف  يساهم 

كل  بعيدة  وهي  علمية  أبحاث  بأنها  توسم  التي  املخطوطات 

البعد عن هذه الصفة.

وأضاف : اما مسابقتي تأليف النص، فإن صاحب السمو الشيخ 

كل  قبل  مرسحي  ككاتب  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

وبنائه،  بأدواته  واالرتقاء  النص  قيمة  بالحفاظ عىل  يؤمن  يشء، 

كذلك منح الحرية وإطالق الخيال للتعبري، ونحن بدورنا نعتربها 

قياًم عليا يف هذه املسابقة، وكانت الدافع لوضع »ثيمة« »نطلق 

كان  كام  املسابقات  من  الدورة  لهذه  النمطية«  لتجاوز  الخيال 

ناظمة،  ثيمة  منها  كل  حملت  التي  سابقة  دورات  يف  األمر 

إضافة  يشكل  ما  جديد  من  املسابقة  تفرز  أن  تأمل  والهيئة 

عروض  تأثيث  يف  واملساهمة  املرسحي  النص  ملكتبة  حقيقية 

جديدة عرب هذه النصوص، كام كان نصيب الكثري من النصوص 

فرق  عرب  تقدميها  خالل  من  وافراً  السابقة  الدورات  يف  الفائزة 

مرسحية يف عديد الدول العربية.

وبهذه املناسبة أوجه باسمي وباسم الهيئة التحية العالية لصناع 

ألن  وفنيني،  وفنانني  وكتاباً  باحثني  العرب  املرسحيني  من  الحياة 

أصابت  التي  الجائحة  واألنقى يف ظل  األعىل  املرسح ظلت  روح 

العامل أجمع،ومعهم ستظل الهيئة أمينة ووفية للمبادئ واألسس 

التي انشئت من أجلها خدمة للمرسح يف الوطن العريب، وسنبقى 

عىل عهدنا ودأبنا لنعمل معاً من أجل )مرسح جديد ومتجدد(.

فإن  املشاركات  من  الكبري  للعدد  ونظراً  أنه  بالذكر،  الجدير  من 

إىل  املسابقات  نتائج  إعالن  ستؤجل  للمرسح  العربية  الهيئة 

مطلع شهر يناير 2021، ملنح أعضاء لجان التحكيم املدى الزمني 

املناسب للتحكيم.

أحمد زيدان

يف  املشاركة  مهلة  إنتهاء  عن  للمرسح  العربية  الهيئة  أعلنت 

تأليف  مسابقتي  من   13 )الدورة  الثالث  السنوية  مسابقاتها 

والدورة  لألطفال(  واملوجه  للكبار  )املوجه  املرسحي  النص 

حيث  املرسحي،  العلمي  للبحث  العربية  املسابقة  من  الخامسة 

مسجلة   ،2020 أغسطس   31 اإلثنني  يوم  التقديم  مهلة  انتهت 

واألسامء  والفئات  العدد  حيث  من  مسبوقة  غري  مشاركات 

النص  تأليف  مسابقتي   يف  املشاركات  بلغت  فقد  املشاركة 

موجهة   258 و  للطفل  موجهة   277( مشاركة   535 املرسحي 

للكبار(،  كام سجلت مسابقة البحث العلمي املخصصة للباحثني 

يعزز  الذي  األمر  مشاركة،   28 األربعني  سن  حتى  الشباب 

وحيادية  واملنظم،  الجاد  العمل  بأن  منظمة  كجهة  الهيئة  إميان 

التقدير  تفوق  هامة  روافع  واإلبداع،  الرأي  وحرية  التحكيم، 

بني  الغالية  الثقة  لهذه  أسست  وكلها  شأنه،  بلغ  مهام  املادي 

الهيئة واملشاركني.

أنها  لناحية  عافية  مؤرشات  املشاركات  هذه  حملت  وقد  هذا 

ست  من  مشاركات  إىل  إضافة  عربية  دولة  عرشين  من  جاءت 

حضور  يف  زيادة  عىل  املشاركات  أرشت  كام  عربية،  غري  دول 

الكاتبات والباحثات العربيات، فيام كان من الالفت جداً  تصاعد 

بالنسبة  املفتوحة  التأليف  مسابقتي  يف  الشباب  حضور  نسبة 

ألعامر املشاركني..

األمني العام للهيئة العربية للمرسح اسامعيل عبد الله  رصّح يف 

هذه املناسبة بقوله:

األعىل  رئيسها  من  وبتوجيه  للمرسح  العربية  الهيئة  يف  إننا 

القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

أهدافها  عن  املسابقات  هذه  انطالق  منذ  أعلّنا  الله،  حفظه 

والباحثني  الكّتاب  ومنح   ، العريب  املرسحي  املحتوى  زيادة  يف 

لإلبداع،  جديدة  مساحة  والتجارب  األعامر  كافة  من  املرسحيني 

05 [[ متابعات

مسبوقة   غري  قياسية  أرقام 

التأليف  في  متنافسا   535
العلمي البحث  في  متنافسا  و28 

إلى  النتائج  اإلعالن عن  المشاركات سيؤجل  إرتفاع عدد 
.2021 يناير  مطلع 

العربية  الهيئة  القاسمي، ستظل  بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  بتوجيهات صاحب   : العام  األمني 
العربي الوطن  للمسرح في  أجلها، خدمة  انشئت من  اليت  للمبادئ واألسس  أمينة ووفية  للمسرح 
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ناقش الباحث عمرو محمد نبيل عبد البديع محمد.

رسالته وهي بعنوان : البناُء الفنيُّ يف املونودراما املرصيِة 

املنيا  العلوم جامعه  دار  بكليه  (.وذلك  ) دراسٌة يف مناذَج مختارٍة    

وتكونت لجنه الحكم وإالشـراف من السادة: أ.د. محمد عـبـد الله 

محمد  الطواب  سعيد  د.  أ.  العريب،  والنقد  األدب  أستاذ  حـسـيـن- 

العليا  للدراسات  العلوم  دار  كلية  ووكيل  الحديث  األدب  أستاذ   -

والبحث العلمي األسبق بجامعة املنيا.

أ.م.د. أحمد بهي الدين العسايس - أستاذ النقد األديب املساعد بكلية 

اآلداب جامعة حلوان.كلية اآلداب/ جامعة حلوان.

النوع من  بهذا  املتزايد  أفرزه االهتامم  ما  الدراسة إىل  ترجع أهمية 

من حيث  وذلك  غالبها،  يف  فنية  كانت  من مشكالت  الدرامي  الفن 

قدرة النص املونودرامي عىل إقامة نسق تواصيل مع املتلقي، ليبقى 

أن  مرسحية  كظاهرة  للمونودراما  مُيكن  كيف  هو:  األكرب  اإلشكال 

تحقق املتعة الفنية والرسالة االجتامعية للمرسح يف الوقت نفسه؟ 

التي  والتقنية  الفنية  الخصائص  الوقوف عىل  أهميتها يف  تكمن  كام 

أدبًيا  النجاح  املونودراما مرشوًعا يحمل يف داخله عنارص  تجعل من 

وفنًيا.

التجربة املونودرامية  ومن هنا جاءت الدراسة لتبحث يف خصوصية 

لتجدده  نظرًا  الفني  البناء  عىل  الرتكيز  وجاء  الفني،  بنائها  وعنارص 

التي  الحديثة  للدراسات  رئيًسا  محوًرا  يعد  فهو  املستمر،  وتطوره 

ترصد تطور األدب بصفة عامة.

الدراسة: أهداف 
الفنية  الخصائص  رصد  محاولة  فيتبلور يف  الدراسة  من  الهدف  أما   

ومتمّيزًا،  خاًصا  درامًيا  شكاًل  املونودراما  من  تجعل  التي  والتقنية 

التي  املونودراما،  املمثل يف  تفرد  التي يطرحها  األسئلة  واإلجابة عن 

منها:

الدرامي  النص  تقنية  عن  املونودرامي  النص  تقنية  تختلف  هل   -

التقليدي كتعدد الشخصيات؟. 

للنص  والجاملية  الفنية  والتقنيات  اآلليات  عن  الكشف  وأيًضا 

ومحاولة  مرص،  يف  املونودراما  كتَّاب  عىل  والتعرُّف  املونودرامي، 

الرتهل  ضبط  من  الكاتب  ن  ُتَكِّ التي  الجديدة  التقنيات  اكتشاف 

الذي مُيِكن أن ينتج عن طول الحوار الرسدي– بوصفه نتاًجا طبيعيِّا 

ألحادية  املونودراما، الذي يجعل من النص عبًئا عىل املتلقي . 

الدراسة: منهج 
مميزات  من  فيه  ملا  ذلك  الفني؛  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 

القواعد  يف  البحث  هو  الفني  فاملنهج  الدراسة،  موضوع  تناسب 

مناسب  املنهج  وهذا  األديب،  العمل  يف  تتوفر  التي  الفنية  واألصول 

يف  الفني  البناء  عنارص  تحليل  إىل  تسعى  التي  الدراسة  ألهداف 

لهذه  املناهج  أنسب  الفني هو  املنهج  كان  لذا  املونودراما املرصية؛ 

الدراسة.

الدراسة: خطة 
جاء تصور الباحث لدراسته يف: مقدمة، تهيد، وثالثة فصول تتبعها 

املوضوعات  فهرس  إىل  باإلضافة  واملراجع،  املصادر  ثبت  ثم  خاتة، 

وامللخص.

 - الدراسة  اختيار  الدراسة–أسباب  )موضوع  فتضم  املقدمة  أما 

الدراسات  الدراسة–  منهج  الدراسة–  أهداف  الدراسة–  أهمية 

السابقة- خطة الدراسة(.  

ويضم التمهيد عنرصين رئيسني هام: )تعريف املونودراما ونشأتها(.

 وتضمن الفصل األول مبحثني هام: )بنية الحدث(-)بنية الشخصية(.

 وجاء الفصل الثاين يف مبحثني، األول منهام بعنوان) بنية الرصاع(، 

بينام جاء املبحث الثاين بعنوان) بنية الحوار(. 

بنية  هام:)  أيًضا  مبحثني  عىل  اشتمل  فقد  األخري  الفصل  أما 

الزمكان(-) بنية اللغة(.

ثم خاتة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث وقامئة بأهم 

املصادر واملراجع، باإلضافة إىل فهرس املوضوعات وامللخص.

الدراسة:- عينه 

1 -  ألفريد فرج : بقبق الكسالن

2 - أمني بكري: املتمرد

 املتعنطظ واملتمرد واملنافق

3 – أمني بكري : املنافق 

4 - صفاء البييل: امرأة عنيفة  

5 - ليىل عبد الباسط:مثن الغربة 

6 - محمد عبد الحافظ ناصف: مش حبه اسمي

: الخاتمة         
دراسة  املرصية–  املونودراما  يف  الفني  البناء  البحث  هذا  تناول    

الفني يف مناذج  البناء  الباحث عنارص  تناول  يف مناذج مختارة، وقد 

عنارص  كل  عىل  احتوائها  إلثبات  املرصية؛  املونودراما  من  مختارة 

نقاط  توضيح  وأيًضا  التقليدي  املرسحي  النص  يف  الفني  البناء 

االختالف التي تتميز بها عنارص البناء الفني يف املونودراما عنها يف 

األشكال التقليدية من النصوص املرسحية، وكذا استكشاف اآلليات 

والتقنيات الفنية التي استخدمها كتاب املونودراما املرصيني للتغلب 

للمونودراما،  الفنية  الطبيعة  تفرضها  التي  اإلشكاليات  بعض  عىل 

الذي  األمر  املرسح،  خشبة  عىل  واحد  ممثل  وجود  تقتيض  التي 

ميكن  الذي  وامللل  الرتابة  فخ  يف  الوقوع  بالرضورة–  عنه–  ينتج 

توضيح  إىل  باإلضافة  الطويلة،  واملونولوجات  الرسدية  عن  ينتج  أن 

خصوصية البنية الفنية للنص املونودرامي والتي تعطيه األحقية يف 

مناقشة بعض القضايا اإلنسانية دون غريه من األشكال املرسحية ، 

وقد توصل الباحث لبعض النتائج من أهمها: 

جديد  من  للمونودراما  الفني  بالشكل  للتمسك  الكتَّاب  عودة   -  1

هو عودة إىل األصل؛ لكن يف قالب فني أكرث نضًجا وباالعتامد عىل 

وسائل وأدوات مساعدة حديثة ومتطورة.

كل  عىل  يحتوي  كامل  درامي  حدث  عىل  املونودراما  تحتوي   -  2

يسري  ال  وهو  ونهاية،  ووسط  بداية  من  الدرامي  الحدث  مقومات 

ينحرف  ثم  الحارض،  يف  تأزم  نقطة  من  يبدأ  املايض؛ حيث  دامًئا يف 

إىل  أو  باك(  الفالش  االسرتجاع)  تقنية  املايض عن طريق  إىل  الزمن 

المصرية المونودراما  في  الفين  البناء 
ماجستري رسالة  في 
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فالحدث  املستقبل(،  االستباق) استرشاف  تقنية  املستقبل من خالل 

املونودرامي يرتبط بالبناء الداخيل للشخصية املونودرامية وما يعمل 

النفس  هو  األحداث  مرسح  تجعل  النصوص  بعض  ويف  داخلها،  يف 

الفردية.

املونودراما عىل شخصية رئيسة تكون ذات حضوًرا حيًّا  - تحتوي   3

خالل  من  مجازًيا  حضوًرا  ذات  تكون  أخرى  وشخصيات  ومبارًشا، 

الشخصية  هذه  املونودرامية،  الشخصية  ُتحِدثه  الذي  االستدعاء 

املونودرامية ال تكون دامًئا منعزلة عن محيطها االجتامعي؛ بل ميكن 

أن تكون الشخصية البطلة مشاركة ًيف الحياة االجتامعية، مؤثرة فيها 

ومتأثرة بها، وذات ملمًحا إيجابيًّا متطوًرا.

الشخصية  ألن  ؛  الرصاع  أشكال  تنتفي  وال  تختزل  املونودراما   -  4

االستدعاء  هذا  عن  وينتج  أخرى،  شخصيات  تستدعي  املونودرامية 

النفيس  الرصاع  بطغيان  تتاز  املونودراما  أن  إال  كاماًل،  دراميًّا  رصاًعا 

تطور  ومع  الشخصية   دواخل  يف  ويتطور  ينمو  الذي  الداخيل 

بعض  مبناقشة   املونودرامي  للنص  أحقية  يعطي  ما  وهو  األحداث، 

يريد  عندما  العادية وذلك  املرسحية  النصوص  األفكار عن غريه من 

املحتدم  الرصاع  يف  اآلخر  الطرف  عىل  طرف  كفة  ترجيح  الكاتب 

بينهام؛ حيث إن حضور الصوت اآلخر ال يكون حضوًرا دراميًّا مبارًشا 

وحيًّا، بل هو أحياًنا مجرد صدى يردده الصوت املونودرامي فيتحكم 

فيه وفًقا ملنظوره فيفنده أو يستنكره أو يعيد صياغته، مام يساعد 

الكاتب يف بعض األحيان عىل ترجيح موقف الشخصية املونودرامية 

عىل الشخصية الغائبة بطريقة أكرث فاعلية.

الداخيل  بنوعية)  الحوار  عنرص  عىل  املونودراما  تحتوي   -  5

ركيزة  بوصفه  املونولوج  عىل  تعتمد  املونودراما  أن  إال  والخارجي(، 

لتقيده  نظرًا  الرسد  عىل  الحوار  هذا  يعتمد  كام  للحوار،  أساسية 

من  بالعديد  مدعاًم  يكون  الرسد  هذا  للمونودراما،  الفني  بالشكل 

تفعيل  عىل  تعمل  التي  واملونودرامية  الفنية  والتقنيات  اآلليات 

واملونولوجات  الطويل  الرسد  رتابة  من  وتخليصه  النص،  درامية 

املبارشة إىل املتلقي.

يتقيد  ال  حيث  حرًا؛  نفسًيا  زمًنا  املونودراما  يف  الزمن  يكون   -  6

واملنطقي  الطبيعي  للرتتيب  يخضع  وال  معينة،  تاريخية  بلحظة 

لألحداث، فيهيمن الزمن الذي ينطلق من الذات، وتكرث االنحرافات 

والحارض  املايض  الثالثة)  مستوياته  بني  الزمن  ويتحرك  الزمنية، 

واملستقبل(. 

افرتايض  املونودراما وفق عامل  املكاين( يف  الفضاء  املكان)  - يتوزع   7

لنزوات  يخضع  وهو  الدرامي(،  الفضاء  ذهني)  مكان  خالل  من 

الدرامي  الفضاء  يعتمد  كام  املضطرب،  الداخيل  وعاملها  الشخصية 

ذهن  داخل  تشكله  أثناء  النفيس  الزمن  عىل  املونودراما  يف  املتخيل 

املتلقي.

األشكال  أنسب  باعتباره  املونودراما  لغة  عىل  الرسد  يطغى   -  8

النصوص  أغلب  يف  املونودرامية  اللغة  تتاز  كام  الفنية،  لطبيعتها 

اللغة،  مستويات  لدمج  وذلك  والعامية؛  الفصحى  بني  باملزاوجة 

وتحقيق تواصل أفضل مع املتلقي.

9 - هناك نوعان من الكتابة املونودرامية: 

أحداثه،  محور  وتأزمها  الشخصية  من  يجعل  وهو  األول:  النوع   -  

عن  فقط  تعرب  ويائسة  منعزلة  املونودرامية  الشخصية  فيه  وتكون 

النفيس؛  مأساتها، وتجرت أحداثها من املايض، كام يطغى فيه الرصاع 

ذلك نتيجة االستغراق يف استجالء مكنون الشخصية النفيس، ويدور 

فيه الحوار يف فلك الشخصية وتأزمها.

إطار  يدوران يف  وأحداثه  النص  الكاتب  يجعل  وفيه  الثاين:  النوع   -

أو  الفكرة  باتجاه  تذهب  جميعها  األحداث  وتكون  معينة،  فكرة 

اجتامعًيا،  مشاركة  تكون  املونودرامية  الشخصية  أن  كام  القضية، 

بنوعي  الكاتب  فيه  ويهتم  لقضيتها،  حلواًل  إيجاد  تحاول  وإيجابية، 

محيطها  مع  الشخصية  لتفاعل  وذلك  والخارجي،  الداخيل  الرصاع 

التي  القضية  أو  بالفكرة  مؤطرًا  النص  فيه  ويكون  االجتامعي، 

يناقشها.

محمود سعيد 

الـ 27، أقيمت ورشة  »مصطلح النقد النسوي  املرسحي  ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمرسح التجريبي يف دورته 

ومفهومه« قدمتها الدكتورة اللبنانية وطفاء حامدي، عىل مدار يومني، وتناولت خالل الورشة رشح وتحليل نص »سجن 

النسا« للكاتبة املرصية الراحلة فتحية العسال.

عرفت د. وطفاء حامدي مفهوم النقد النسوي، ورضورته وأسباب تأخره، ووتحدثت عن ندرة الناقداًت والنقاد النسويني 

املرسحيني العرب والغربيني. كام ركزت عىل أهمية وجود التقد النسوي يف املرسح لدراسة املامرسات املرسحية ، وكذلك 

»فتحية  املرسحية  للكاتبة  النساء«  »سجن  نص  من  متخذة  وسامته،  املرسحي  للنص  النسوي   التحليل  بآلية  عرفت 

السلطة  مع  العالقة  ومنها   ِنسوية:  مبقاربة  ودراستها  النسوية  األفكار  عن  يبحث  أن  يجب  النقد  أن  معتربة  العسال« 

الذكورية، فرض قيم هذه السلطة االخالقية واالجتامعية وما فرضته من عادات وتقاليد تتعلق بحرية املرأة والعالقة مع 

جسدها ، وحرية التعبري لديها وغريها من ثيامت.

 كام تناولت خالل الورشة مفهوم النقد النسوي وفرقت بني النص النسوي والنسايئ واألنثوي خاصة يف املرسح، مؤكدة  

أن لدى البعض اعرتاض عىل التفريق بني  نقد رجايل ونقد نسوي. 

واعتربت د. حامدي أنه مل يكن يف بدايات ظهور النقد رضورة للتصنيف ، وأن الرجل هو الذي وضع  مفهومه ومعايريه، 

لذلك مل يكن هناك رضورة لديه لتصنيف . ولكن عندما  برزت الرضورة ألن يكون هناك نقد يتناول ويعالج قضايا املرأة 

ظهرت النسوية .

ونوهت حامدي  إىل أن النقد النسوي يحاول أن يبحث يف عدة قضايا، منها: اعادة البحث يف الرتاث املدون والشفهي 

عن نصوص كتبتها نساء، كام أعاد قراءة نتاج املرأة املرسحي مبقاربة ِنسوية. كام تناول النقد النسوي آلية  كتابة النص 

النسوي املرسحي؟وما هي القضايا التي يعالجها؟, وما  الحوارات والقضايا التي تثار؟، وعن منوذج »سجن النسا«، لفتحية 

العسال  قالت أن  السجن ليس سجنا باملعنى املتعارف عليه، وإمنا هو السجن الذي تخضع له املرأة للسلطة الذكورية، 

وأشارت إىل أن  النص ضم  شخصيات نسائية، لكل منها  موقعها االجتامعي والثقايف.

وقالت أن  النقد النسوي استند إىل أفكار الحركة  النسوية، و ظهر يف مطلع الستينات يف القرن العرشين، مستندة إىل 

كتاب »األسطورة النسوية« الصادر عام 1962، مشرية إىل أن النقد النسوي  يتجاوز الفوارق البيولوجية.

أما عن خصوصية الكتابة النسوية، فقالت:  التعبري عن الذاتية  يف النص النسوي يعيد تشكيل عالقات القوى الجندرية، 

من  والخروج  فعالياتها  وإثبات  املرأة  وعي  تثيل  برضورة  اهتمت  حيث  بنفسها،  وعيها  بتنمية  املرأة  اهتامم  ويجسد 

ثنائية رجل وامرأة.

 د. وطفاء حامدي قالت أن هناك قضايا تتعلق باملرأة وعالقاتها بذاتها، وان الكثري من النصوص ما زالت حتى اليوم تعرب 

عن القضايا نفسها، مؤكدة أنها حاولت خالل الورشة تطبيق أفكار النسوية كام تجسدت  يف النصوص، ووضع األسس 

األولية آللية كتابة النص املرسحي.

واحدة،  نسوية  نقدية  نظرة  تبني  النسويات  من  عدد  لرفض  نظرًا  النسوي  للنقد  متنوعة  مناهج  هناك  أن  وأوضحت   

فهناك نظريات فكرية ونقدية عديدة استندت إىل  نظرية التحليل النفيس والوجودية واالجتامعية واملاركسية.

وحرصت حامدي عىل توضيح آلية كتابة النص النسوي، وسامته، وشخصياته النسائية املنفردة، والبنية الفنية والحوار كام 

يتجسد نسويا .

ياسمني عباس

بالتجرييب:  النسوي  النقد  ورشة  في 
تحلل   حمادي  وطفاء  اللبنانية 
العسال  لفتحية  النسا«  سجن 
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أقيمت األسبوع املايض باملجلس األعىل للثقافة ندوة كربى حول 

»د. حسن  عنوان  األول  ، حمل محورها  د. حسن عطية  الراحل 

عامر  أحمد  د.  فيها   تحدث  األدوار«  وتعددية  املنهج  عطية.. 

وأدارها  الخطيب،  سمري  محمد  ود.  املرغنى  محسن  والباحث 

»حسن  عنوان   الثاين  املحور  حمل  فيام   ، عالم  يارس  الباحث 

عطية .. املهام النقدية والدور االجتامعي«  طرحت خالله ثالث 

ورقات بحثية للدكتور محمود سعيد »حسن عطية: حوار الناقد 

تحت  القوي  عبد  رنا  وللناقدة   « واإلنجاز  والدور  الجاد/اإلنسان 

التواصل بني  الكاشفة وأداة  عنوان »حسن عطية/النقد املامرسة 

صناع العمل الفني وأفراد مجتمعهم« فيام تحدث  الدكتور خالد 

سامل عن »حسن عطية يغرتف من مرسح وسينام أسبانيا وأمريكا 

الالتينية ».  أقيمت الندوة ضمن فعاليات املهرجان التجريبي.  

بدأت املحور األول من الندوة بالوقوف دقيقة حداد عىل أرواح 

رضورة  عن  عالم  يارس  تحدث  ثم  سويف،  بنى  محرقة  شهداء 

حسن  د.  لعبه  الذي  الدور  عىل  الضوء  تسليط  يف  الندوة  هذه 

عطية يف الحركة املرسحية ناقدا ومعلام، مؤكدا إن أكرث ما تيز به  

الراحل هو قبوله االختالف وترحيبه بكل اآلراء واستقبالها برحابة 

صدر، حيث يرى ذلك  مؤديا إىل تطوير أفكاره ، كام وصفه بأنه 

مل يكن أستاذا بأكادميية الفنون فقط،  إمنا كان أستاذا ىف الحياة 

أيضا، معنى بشكل خاص بكل ما يتعلق بتدريس الفنون .

البحثية » أن تكون أستاذا«  بينام أشار د. أحمد عامر يف ورقته 

ىف  مدرسا  يقف  من  كل  ليس  أن  مؤكدا  األستاذية  قيمة  إىل 

نظره  األستاذ-   من وجهة  ، ألن  أستاذا  يعد  تعليمية  مؤسسة 

تجاوز  عطية  حسن  د.  أن   ويرى  مؤسسته،   حدود  يتجاوز   -

لجميع  أستاذا   فكان   املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  حدود 

الطالب ىف الكليات املختلفة. 

من  وغريه  عطية   حسن  بإرث  املرسحيني  مسئولية  عامر  وأكد 

بنى  محرقة  شهداء  وكذلك  صليحة  نهاد  د.  مثل   األساتذة 

ليصل  إىل جمع ونرش  يحتاج  إرثهم  أن  إىل  منوها  سويف، عىل 

إىل األجيال الجديدة.   

كتب  من  عطية  د. حسن  تراث  جمع  أهمية  عىل  عامر  وشدد 

د.  بدور  بالتذكري  واختتم  أكادميية،  ومساهامت  ومقاالت 

الشباب  النقاد  النقد، وتشجيع  ترسيخ مفاهيم  حسن عطية يف 

وتعليمهم ورفع مستواهم.                                                                                         

أستاذ  وىف  األستاذ  يف  تتوافر  أن  البد  التي  الصفات  عن   أما 

يف  املرغنى  محسن  الناقد  أشار  فقد  خاصة  بصفة  الفنون 

الفنون  التي حملت عنوان » مالحظات حول تدريس  مداخلته 

املرسحية/ األستاذ املبدع واألستاذ امللقن إىل الطالقة ىف التعبري ، 

و االستقاللية ، واملوسوعية وتحفيز الخيال واإلبداع ، مؤكدا أن 

األستاذ املبدع مثل د. حسن عطية كان يعلم الجميع ويفيدهم، 

أن  نستطيع  لذلك  الخاص  مرشوعه  إىل  يضيف  أن  ينىس   وال 

نطلق عليه لقب« األستاذ املبدع »

الجدل بني   « الخطيب ىف مداخلته  د. محمد سمري  تناول  بينام 

النقدي  للمرشوع  نقدية  قراءة   / األكادميي  والناقد  الباحث 

للدكتور حسن عطية« استفادة الراحل من األسئلة التي طرحت 

ظاهرة  املثال  سبيل  عىل  ومنها  تطويرها،  مع  الستينيات  ىف 

األستاذ   الناقد  عطية  د.حسن 
األعلى بالمجلس  عنه  ندوة  في   ..  

تراثه  المسرحيون مسئولون عن   : أحمد عامر 
لألجيال  وعليهم جمعه ونشره 

يعلم  المبدع،  لألستاذ  نموذجا  كان   : المرغىن  محسن 
الطلبة ويوسع حدود مشروعه
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إجابته  أن   إىل  مشريا  العريب،  املرسح  وهوية  الشعبي،  املرسح 

كانت مختلفة نظرا الختالف منهجيته، حيث اعتمد عىل مفاهيم 

لوكاتش ولوسيان جولدمان ، ومفاهيم البنية الدالة ورؤية العامل، 

وحاول تطبيقها عىل الدراما والظواهر املرسحية املختلفة. 

كذلك أشار إىل اعتامده عىل استخدام املنهجية السيسيولوجية ىف 

دراسة الظاهرة املرسحية، حيث يربط املرسح بالبنية املجتمعية 

مع توضيح تأثري التحوالت الثقافية عليها. 

وختم مداخلته بالحديث عىل كتاب عطية األخري » زمن الدراما 

»، الذي يعيد االعتبار للدراما بوصفها جنسا فنيا مهيمنا يف هذا 

العرص ، ورد مقولة د. جابر عصفور عن زمن الرواية .

ويف املحور الثاين من الندوة قال د. محمود سعيد إن د. حسن 

طوال  لعب  وأنه   ، األسئلة  لعبه  من  دوما   ينطلق  كان  عطية 

عمره عيل أكرث من مصطلح ومدخل نقدي كانوا مبثابة  مقوالت 

لعبة  و  التاريخ،  و مشاكسة  الرتاث  عقلنه  منها:    ، له  مركزية  

مشاهدته.  أم  العرض  قراءه  و  اللعبة،  ونفي  للنص  االستسالم 

شديدة  نظرة  امتلك  عطية  حسن  الدكتور  أن  إىل  أيضا  مشريا 

الفن  صار  حيث  معه،   الدراما  وتعامل  للرتاث  الخصوصية 

يلتقط  األرض  تراب  يف  ويفتش  األمة،  يسافر يف ضمري  الدرامي 

أمام  ليجسدها  وعقلها  الجامعة  وجدان  من  البطولة  مناذج 

املحمولة  الثقافية  للقيم  ما تثله، وكاشفاً  مع  الجمهور متحاوراً 

الوقت  يف  واعياً  تثله،  أن  ينبغي  ملا  جديدة  صياغة  يف  عربها، 

ذاته بأن البطولة الشعبية كيان دينامييك . 

حسن  د.  استخدام  إىل  القوي  عبد  رنا  الناقدة  أشارت  فيام 

املناهج  أكرث  كونه  االجتامعي،  )السوسيولوجي(  للمنهج  عطية 

فاعلية يف قراءة العمل الفني داخل سياق مجتمعه، الذي يتفرد 

شفرات  فك  من  الناقد  ميكن  الذي  و  العالمات  من  مبجموعة 

اتفق  التي  واملعاين  الدالالت  املرسحي يف ضوء مجموعة  العمل 

الناقد حسن  عليها أفراد املجتمع. وتحدثت عن ثنائية وضعها  

عطية يف اعتباره يف تعامله مع أي منتج مرسحي موجه ملجتمع 

ميكن تلخيصها يف املنهج )السسيوسيميولوجي( أي علم اجتامع 

العالمات. ومن ثم قدم  اإلجابة عىل سؤال جدوى تقديم عمل 

ُقدم  )ملاذا  الدائم هو  سؤاله  كان  ما. حيث  ومكان  زمان  ما يف 

هذا العمل »هنا« و »اآلن« ؟(، و هو السؤال شديد الحساسية، 

ان  يعلمنا  و  عمل  كل  عىل  يطرحه  دامئاً  كان  الذي  الدقة  و 

وأكدت  ؟  واآلن  هنا  ملاذا  نشاهده،  عمل  أي  عىل  أيضا  نطرحه 

مع  الجمهور  تفاعل  برضورة  عطية   حسن  إميان  القوى  عبد 

منه،  املعاين  واستنتاج  عليه،  األسئلة  طرح  يف  ودوره  العرض، 

امُلرسل  من  ُكل  يحياه  الذي  الواقع  مع  ويتجادل  يناقش  كونه 

واملستقبل. كام أكدت عىل  إميانه بأن الفن يجب أن يسري جنباً 

إيل جنب مع املتغريات ومواكبة الزمن بكل ما يفرضه من أفكار 

و قناعات جديدة، متمرداً – حتى و إن مل ُيعلن – عىل العادات 

والتقاليد املتوارثة . 

واختتمت الندوة مبداخلة د.خالد سامل التي تناول فيها ومضات 

أعد  حيث  اإلسبانية  العاصمة  يف  عطية،  حسن  مايض  من 

وعلوم  ثقافتها  من  استفاد   أنه  مؤكدا  للدكتوراه،  أطروحته 

 .. الالتينية  وأمريكا  هي  األدبية  ومدارسها  وتياراتها  مرسحها 

أطروحته يف  مدريد إلعداد  إىل  أن  حسن عطية وصل  موضحا 

املرسح،  يف النصف الثاين من الثامنينات، وأضاف سامل : درسنا 

العظيمني  املستعربني  يد  عىل  قسمينا  بني  مشرتكة  مادة  مًعا 

بيننا  تقارب  وحدث  رويث.  وكارمن  مونتابيث  مارتينيث  بدرو 

أو  باتفاق  سينامئية  وأفالم  مرسحية  عروض  حضور  يف  تأصل 

الدراسية  الحلقة  تلك  خالل  حسن  وبرز  مسبق.  اتفاق  دون 

إليه.  األستاذين  نظر  لفت  ما  النقد  أدوات  من  لديه  ما  وأظهر 

األديب  والنقد  الثقافة  لقضايا  مستوعًبا  متمرًسا،  بدا  أنه  وقال 

إليها  يفتقر  التي  القضايا  من  بالكثري  دراية  وعىل  واملرسحي 

آخرون من الطالب العرب واألسبان يف تلك الحلقة الدراسية يف 

جامعة مدريد أوتونوما. وختم بقوله : تلك الحلقة الدراسية، أو 

مارتينيث  بدرو  املادة  بأستاذ  عالقته  وطدت  الدكتوراه،  كورس 

وكانت  الحًقا.  للدكتوراه  أطروحته  عىل  أرشف  الذي  مونتابيث 

توفيق  ملرسح  وكان  العريب  األديب  النقد  عن  الدراسية  الحلقة 

الحكيم جزء مهم يف الحلقة.

رنا رأفت - ياسمني عباس

يواكب  أن  الفن يجب  بأن  آمن   القوي:  رنا عبد 
التقليد الزمن ويتمرد على  المتغريات ويجادل 

: رد مقولة عصفور عن  الخطيب   محمد سمري 
للدراما  االعتبار  أعاد  الرواية و  زمن 

أساتذته  أنظار  إليه  لفت  تمزيا هائال  : أظهر  خالد سالم 
في مدريد
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متابعات

تكريم جالل والخولي ورجاء حسني 

الجديدة  لألجيال  ُيعد حافًزا  الرموز  تكريم  عبدالدايم: 
المصرية الريادة  لمواصلة مسرية 

[10

الوزير  إعالن  بعد  مرص  يف  املرسحيني  من  العديد  انتظرها  ليلة  يف 

من  سبتمرب  من  الخامس  يوم  اعتامده  عن  غازي  أبو  األسبق عامد 

حريق  شهداء  ذكرى  إلحياء  املرصي،  املرسح  يوم  باعتباره  عام  كل 

بني سويف، وذلك بعد أكرث من 10 أعوام من إقراره بقاعة منف. 

املرصي”  املرسح  “يوم  احتفالية  بالعتبة  القومي  املرسح  استضاف 

يف  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  فاعيليات  ضمن 

الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إينا  الدكتورة  وبحضور   ،27 الـ  دورته 

املخرج  رأسهم  عىل  الثقافة  وزارة  قيادات  من  كبرية  ومجموعة 

عبد  عالء  والدكتور  الثقايف،  اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد 

الـ 27  دورته  التجريبي يف  للمرسح  القاهرة  مهرجان  رئيس  العزيز 

، والفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني للمرسح، وعدد كبري 

من املرسحيني والفنانني واإلعالميني. 

للسالم  بعزف  إمام  إسالم  املخرج  أخرج  الذي  الحفل  وبدأ 

الجمهوري، وقدمه الفنان سامح حسني والفنانة سهر الصايغ . 

وأعقب السالم الجمهوري العرض املرسحي »مسرية املرسح املرصي« 

منذ  املرصي  املرسح  عىل  مرت  التي  املحطات  أهم  تناول  والذي   ،

صنوع،  يعقوب  مؤسسة  يد  عىل  عرش،  التاسع  القرن  يف  انشاءه 

املرسح،  توقف  أهمها  ومن  املحطات،  من  للعديد  تطرقت  والتي 

أيدي  عىل  املرسحية،  الفنون  لتعليم  متخصص  معهد  أول  واغالق 

الجامعات املتشددة ، واملرسح الغنايئ والتطور الذي شهدة املرسح 

املرصي يف فرتة الستينيات، وما بعدها، وتدشني املهرجان التجريبي 

عودتهم  ثم  يناير  ثورة  بعد  وتوقفهم  للمرسح،  القومي  واملهرجان 

من جديد، مع عرض ألهم اللقطات املرسحية التي خلدت املرسح 

املرصي يف الذاكرة املرسحية، ومنها مونولوج »الكلمة« من مرسحية 

الحسني ثائرًا وشهيًدا للكاتب الكبري عبد الرحمن الرشقاوي، ومقطع 

التي  املرسحية  العروض  من  وغريها  الجميلة،  سيديت  مرسحية  من 

يحفظها الكبري والصغري عن ظهر قلب . 

العرض من بطولة محمد عادل، وسامية عاطف، وسارة الرشيف، 

نارص  إخراج  ومن  ومحمود حزين،  أمين،  وأحمد  وسارة مصطفى، 

عبد املنعم، تأليف واشعار الدكتور مصطفى سليم، ديكور محمود 

عرفة،  كريم  وألحان  وموسيقى  عجمي.  نعيمة  ومالبس  صربي 

مصطفى،  حازم  فيلمية  ومادة  مونتاج  حامد،  رجوى  استعراضات 

تجهيزات فنية عز حلمي، مكياج إسالم عباس، مخرج مساعد دينا 

محمود، ورشيف فاروق، مخرج منفذ داليا حافظ.

كام قامت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور عالء 

عبد العزيز رئيس املهرجان التجريبي بتكريم 9 من املبدعني وفناين 

ورموز املرسح املرصي. 

التكريم  واسلم  الراعي  عىل  الدكتور  الناقد  اسم  تكريم  تم  حيث 

نجله الدكتور أحمد الراعي، وتكريم اسم الكاتب محسن مصلحي 

الفنان  اسم  تكريم  تم  كام  زوجته،  السيدة  التكريم  درع  وتسلم 

حسني  محمد  مجلة  التكريم  وتسلم  العزيب  حسني  الدكتور  الكبري 

الرحمن  عبد  املداحني  عاشق  الكبري  املخرج  وتكريم  العزيب، 

تم  كام  الشافعي،  أحمد  الفنان  نجلة  التكريم  وتسلم  الشافعي 

الجامهريية  الثقافة  أعمدة  احد  طلبة  حمدي  املخرج  تكريم 

والذي عرب عن سعادته بهذا التكريم والذي يعتربه تكريم للثقافة 

المصري   المسرح  يوم  في 
 .. سويف  بين  حريق  لشهداء  تحية 

مصليحي  د.محسن  اسم  وتكريم 
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متابعات

الشافعي  الرحمن  المداحني عبد  لعاشق  تكريم 

يبحران مًعا  المنعم ومصطفى سليم  ناصر عبد 
المصري  المسرح  تاريخ  في 

[ [11

الجامهريية وكل العاملني بها، طالبا من الدكتورة إيناس عبد الدايم 

ببناء قرص ثقافة بني مزار بعد تخصيص قطعة أرض. 

املخرجني  أهم  أحد  الخويل  فهمي  الكبري  املخرج  تكريم  تم  كام 

تكريم  تم  كام  التكريم،  بهذا  سعادته  عن  الخوايل  وعرب  املرصيني، 

وتسلم  الجامعي  للمرسح  الروحي  األب  محمود  حسني  املخرج 

أعمدة  أحد  حسني  رجاء  الكبرية  الفنانة  وتكريم  أخيه.،  التكريم 

املرسح القومي، وتم تكريم املخرج الكبري خالد جالل رئيس قطاع 

والفنانة  حسني  سامح  الفنان  الحفل  وقدم  الثقايف،  اإلنتاج  شئون 

سمر الصايغ ويأيت االحتفال بيوم املرسح املرصي من إخراج املخرج 

إسالم إمام.

مسرية  يف  املكرمني  كل  مشوار  عن  فيديو  عرض  التكريم  وتتضمن 

املرسح املرصي. 

الثقافة عىل  الدايم وزيرة  إيناس عبد  الدكتورة  أكدت  ومن جانبها 

لتطوير  فريد  وأسلوب  التنوير  مشاعل  أحد  هو  املرسح  فن  أن 

خالل  حقق  الدولة  مرسح  :«أن  مضيًفا  الجمعي،  واإلدراك  الوعي 

الفرتة املاضية الكثري من املكاسب التى نسعى للحفاظ عليها رغم 

أزمة كورونا”.

الدايم« أن االحتفال بيوم املرسح املرصى بدء منذ  وتابعت »عبد 

9 أعوام وتوقف لسنوات لتستعيده اليوم وزارة الثقافة مرة أخرى؛ 

نظرًا ألهميته ىف اسرتداد الزخم اإلبداعي ىف هذا املجال، وأكدت أن 

الريادة  تكريم الرموز يعد حافزًا لألجيال الجديدة ملواصلة مسرية 

رسالة  أدوا  الذين  املرسح  شهداء  ألرواح  التحية  مقدمة  املرصية، 

اإلبداع بكل إخالص وتفاٍن. 

العزيز رئيس مهرجان القاهرة  ومن جانبة وجه الدكتور عالء عبد 

الثقافة  الـ  27 الشكر لوزيرة  التجريبي يف دورته  الدويل للمرسح 

بيوم  االحتفال  إلعادة  دعمها  عىل  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 

شهداء  إن  وقال:  سنوات،  منذ  اعتامده  تم  الذى  املرصى،  املرسح 

مكتوبة  غري  وصية  تركوا  اليوم  هذا  مثل  ىف  رحلوا  الذين  املرسح 

حثوا خاللها عىل رضورة استمرار املرسح والحفاظ عىل ازدهاره . 

العزيز إىل أن يوم املرسح املرصي هو مناسبة لتكريم  وأشار عبد 

أسامء الراحلني واالحتفاء بالرموز والرواد. 

تكرميه  كلمته عقب  الخوىل خالل  املخرج فهمي  ومن جانبة عرب  

عن سعادته بهذا التكريم السيام وأنه جاء يف يوم املرسح املرصي 

باعتباره تكرمًيا كبريًا ملشواره الفني.  

وأضح الخويل عىل أن مؤسس املهرجان التجريبي هو وزير الثقافة 

األسس  لوضع  لجنة  بتشكيل  أمر  والذي  حسني،  فاروق  الفنان 

واملعايري إلقامة مهرجان دويل خاص مبرص  وقد تكونت اللجنة من 

الجابري، واملخرج  والدكتور حمدي  الكبري محمد سلاموي  الكاتب 

فهمي الخويل، والتي اقرتحت أن يكون ملرص مهرجان تجريبي وأنها 

لعبه  الذي  بالدور  مشيًدا  املهرجان،  هذا  اقرتاح  يف  السبق  صاحبة 

الدكتور فوزي فهمي خالل فرتة رئاسته للمهرجان. 

التكريم  بهذا  سعادته  عن  طلبة  حمدي  املخرج  عرب  جانبة  ومن 

الثقافة  مرسح  الفني  مشواره  عن  تكرميه  يتم  وأنه  السيام 

وزرة  الدايم  عبد  إيناس  للدكتورة  الشكر  موجًها   ، الجامهريية 

املهرجان، واملخرج عادل  العزيز رئيس  الثقافة والدكتور عالء عبد 

حسان مدير اإلدارة العامة للمرسح بهيئة قصور الثقافة. 

تم  قد  املرسحية  مزار  بني  فرقة  أن   »: قائاُل  »طلبة«  طالب  كام 

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  وأطالب   ، أرض  قطعة  لها  تخصيص 

ببناء قرص ثقافة يف بني مزار عىل قطعة األرض«  

اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  الكبري  املخرج  قال  فيام 

بدايايت  شهد  الذي  العريق  املهرجان  نفس  ويف  اليوم  أن   الثقايف 

منذ الدورة األويل حني شاركت بعرض »اليل بعده« ملنتخب جامعة 

املهرجان،  بعد ٢٧ دورة من عمر  الحالية،  الدورة  القاهرة، وحتي 

أسعد بتكريم يف يوم املرسح املرصي، بحضور معايل وزير الثقافة 

الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، والصديق واألخ الغايل الدكتور 

فهمي  فوزي  الدكتور  واألب  املهرجان،  رئيس  العزيز،  عبد  عالء 

الرئيس الرشيف للمهرجان.

الثقاىف، الشكر والتحية للدكتورة  ووجه رئيس قطاع شئون اإلنتاج 

فوزي  والدكتور  العزيز  عبد  عالء  والدكتور  الدايم،  عبد  إيناس 

خروج  يف  ساهموا  الذين  باملهرجان  العمل  فريق  ولكل  فهمي، 

التى  الظروف  رغم  املرشف،  الشكل  بهذا  للمهرجان   ٢٧ الدورة 

كورونا  فريوس  جائحة  من  العامل  دول  ومعظم  مرص  بها  مرت 

املستجد.

سمية أحمد  
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الفنون ومجموعة كبرية  أكادميية  الدكتور أرشف ذيك رئيس  بحضور 

املقدمة  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم   ، واألكادمييني  املرسحيني  من 

املعهد  الفنون  بأكادميية  محمد  صدقي  فؤاد  محمود  الباحث  من 

العاىل للفنون املرسحية قسم الديكور املرسحي. 

الرسالة تحت إرشاف األستاذ الدكتور مصطفى عبد الهادي سلطان 

العايل  للمعهد  األسبق  والعميد  الديكور  بقسم  املتفرغ  األستاذ 

عبد  الدتور  واألستاذ  ومقرًراـ  ومناقًشا  مرشفاً  املرسحية،  للفنون 

املنعم مبارك األستاذ املتفرغ بقسم الديكور والعميد األسبق ملعهد 

آمنة  الدكتورة  واألستاذة   ، الداخل«  من  »مناقًشا  مرسحية  فنون 

معروف أحمد الحرضي األستاذ باملعهد العايل للسينام »مناقًشا من 

الخارج«. 

فؤاد،  محمود  الباحث  من  املقدمة  بالرسالة  اللجنة  أشادت  وقد 

يف  مرسحية  مناظر  تصميم  أساليب  إىل  خاللها،  من  تطرق  والذي 

التي  التطبيقية  التحليلية  الدراسة  وهي  التقليدية،  غرب  الفضاءات 

الفرتة من  والعاملية خالل  املرصية  العروض  بعض  تطبيقها عىل  تم 

1997 وحتى 2017 . 

الباحث  حصول  سلطان  الهادي  عبد  مصطفى  الدكتور  أعلن  وقد 

محمود فؤاد صدقي عىل املاجستري بدرجة امتياز مع مرتبة الرشف، 

املرسحيني  كبار  من  الدعم  هذا  كل  يرى  مرة  ألول  أنه  إىل  مشريًا 

الباحث  مع  تعاون  من  لكل  الشكر  موجًها  للباحث  واملخرجيني 

لخروج تلك الدراسة الهامة يف مجال الديكور املرسحي. 

التطور  بالعديد من مراحل  املرسحي  املكان  مر  :«لقد  فؤاد  ويقول 

تلك  من  مرحلة  كل  إليه  أضافت  حيث  املرسحي،  التاريخ  عرب 

وفق  وتبدلت  معامريته  تغريت  بحيث  جديًدا،  بعًدا  املراحل 

العرض  فمكان  وثقافية،  اجتامعية  وظروف  تاريخية،  متغريات 

حيث  األكروبوس  جبل  سفح  أمام  اإلغريق  عند  بدأ  املرسحي 

وسار  التمثيل،  مكان  أمامه  ومن  املشاهدين  لجلوس  خصص 

املرسحي،  املكان  مبكونات  يتعلق  فيام  اإلغريق  نهج  عىل  الرومان 

وإن كانوا قد أنشأوا أماكنهم املرسحية عىل أرض مستوية، وأضافوا 

إىل عامرة تلك األماكن نوًعا من الطرز املعامرية التي تظهر فخامة 

املرسح  مكان  معامر  تغري  مع  متوالية  القرون  ومرت  املبنى. 

وتنوعت وفًقا للظرف االجتامعي والثقايف للشعوب”.

املرسحية  األشكال  متطرًقا  قدمه  الذي  العرض  يف  فؤاد  ويستكمل 

يف فرتات مختلفة وتطور الشكل املرسحي الحايل والذي يطق عليه 

»العلبة اإليطالية أو مرسح »الربوسينيوم، حيث يقول :«أن مرسح 

منذ  املرسحي  التمثيل  منصات  تسيَّد  الذي  هو   اإليطالية  العلبة 

ظهوره يف القرن السادس عرش يف إيطاليا وحتى يومنا هذا، وأصبح 

املعامر اإليطايل يف بناء املسارح هو الدارج، وبات تقليًدا متعارًفا، 

العروض  لتظل  املسارح،  من  النوع  هذا  من  بلد  يخلو  ال  بحيث 

األربعة،  لجدرانه  أسرية  املرسحي،  املكان  لهذا  رهينة  املرسحية 

حبيسة كواليسه الخلفية”.

حملت  مرسحية  تجارب  شهد  قد  العرشين  القرن  أن  إىل  مشريًا 

اإليطايل،  املرسحي  املكان  طبيعة  عىل  والتنوير  التغيري  مشعل 

إىل مرسح  الدعوة  ـ  متباعدة  فرتات  عىل  ـ  التجارب  هذه  وتبنت 

تتسم  مغايرة  مرسحية  فضاءات  عىل  االنفتاح  طريق  عن  بديل 

والجمهور  املمثل  بني  الحميم  التواصل  تحقيق  ومحاولة  بالتنوع 

تنظريًا وبناًء وتشكياًل وداللة.

يف   تثلت  قد  التقليدي  املرسحي  الفضاء  عىل  الثورة  أن  إىل  مشريًا 

الدعوي إىل ارتياد فضاءات تتجاوز بنايات املرسح املغلقة.. إىل ما 

املختلفة،  بأشكاله   ”Black Box theater “الغرفة  يسمى مبرسح 

مناطق  مناط  هي  رمبا  متنوعة  فضاءات  حيث  املفتوح  واملرسح 

أثرية تاريخية، أو تراثية، أو حدائق، أو ساحات، وغريها. 

البحث  هذا  إجراء  مربرات  إىل  فؤاد  محمود  الباحث  تطرق  كام 

املرسحي،  الفضاء  هندسة  مراجعة  إىل  خاللها  من  تطرق  والتي 

مرص  يف  املرسحي  الفضاء  هندسة  مراجعة  أمر  أن   ”: قال  حيث 

لتعد  مل  مرسحية  مبان  وجود  يف  السيام  األهمية،  بالغ  أمر  أصبح 

تتامىش بأي حال من األحوال مع املعايري املعارصة يف بناء املسارح 

التي  التكنولوجية  الغربية املتطورة، والتي تتمتع بأحدث الوسائل 

ومنوذًجا  إرًثا  أضحت  والتي  التقليدية،  مسارحنا  يف  تاًما  نفتقدها 

ثابًتا يحول دون أي تطوير يتسق وطبيعة العرص يف ألفيته الثالثة، 

مرسحية  مباين  تتطلب  ال  مرسحية  نصوص  هناك  وأن  وخاصة 

فاخرة، وعليه فقد رأت بعض الدول أن يتم تجهيز بعض األماكن 

غري التقليدية  يف فضاءات مختلفة لىك تصبح هذه األماكن صالحة 

الفن  قيام  أهداف  وتحقق  الهادفة،  املرسحية  العروض  لتقديم 

التقليدية  غري  األماكن  بعض  تجهيز  تم  أيضا  مرص  ويف  املرسحي. 

ولكن عىل استحياء وغري كافية وقليلة اإلمكانيات” .

البرصية  املساحة  تشغل  التي  هي  املرسحية  املناظر  إن   »: متابًعا 

ودراستها  والبحث  برصدها  االهتامم  فإن  املرسحي  بالعرض 

أماكن  وبني  بينها  املتبادلة  العالقة  إىل  للوصول  فيها  والتطبيق 

الحلول  عىل  والوقوف  لرصد  حيوًيا  أمرًا  التقليدية  غري  العرض 

الفضاءات  مختلف  يف  درامًيا  واملعربة  املختلفة  التشكيلية  والصيغ 

غري التقليدية. وقد تابع الباحث مجموعة من األبحاث والدراسات 

في..  الماجستري  على  يحصل  فؤاد  محمود 
فى  مسرحية  مناظر  تصميم  أساليب     

الفنون أكاديمية  من  التقليدية  غري  الفضاءات 
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العليمة املرتبطة التي تساهم يف إثراء هذا البحث”.

مشريًا إىل أن لديه تجارب يف صياغة املناظر املرسحية يف األماكن غري 

للفنون،  الهناجر  ساحة  يف  ليل«  »مسافر  مرسحية  وهي  التقليدية 

قاعة  يف  جودو«  انتظار  »يف  مرسحية  عن  انتظار«  »يف  ومرسحية 

أجىل«  من  »كتبت  ومرسحية  الطليعة،  مبرسح  الصبور  عبد  صالح 

بني  ما  تجاربه  وتنوعت  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  بحديقة 

اإلخراج وتصميم الديكور« . 

تعريف  إىل  املرسحي  الفضاء  عن  تعريفه  يف  الباحث  ويشري 

تفكري  من  كبريًا  حيزًا  الفضاء  مفهوم  شغل  “لقد  فرانك.م.هوايتنج: 

بعض الفالسفة واملفكرين، الفضاء واملكان والحيز مفاهيم أساسية 

ومهمة أدت دوًرا مهام يف تكوين كيان الفرد وبالتايل الجامعة؛ ألن 

يشغله،  الذي  الحيز  وطبيعة  نوع  يف  الوحيد  املتحكم  هو  اإلنسان 

الكتلة وتصوغ  والذي يتطلب تحديده عنارص مادية برتكيبها تكون 

مفاهيم  والفضاء  واملكان  الحيز  إن  هنا  القول  وميكن  الفضاء. 

امتزجت يف بعض األحيان وتعارضت يف أحيان أخرى«. 

كام تطرق إىل بعض التعريفات يف املعاجم املرسحية ومنها تعريف 

قال  حيث  وغريها،  الفرنيس  املرسح  وقاموس  مسعود،  حربان 

للفضاءات  تعريفات  املرسحية  املعاجم  من  الكثري  وضعت  :««لقد 

الفرنيس  املرسح  قاموس  يعرف  حيث  ومرادفاتها  التقليدية  غري 

العرض،  فيه  الذي  املكان  بأنه  املرسحي  املكان  بافليس  يس  برت  ل 

سواء كان ذلك يف مرسح مكشوف بالهواء الطلق أو يف مدرسة، أما 

الفضاء املرسحي وهي تطلق عىل املكان الذي يطرحه النص، ويقوم 

القارئ بتشكيله يف خياله، وعىل املكان الذي نراه عىل الخشبة الذي 

يدور فيه الحدث، وتتحرك الشخصيات”. 

الدكتور  من  كال  إليها  تطرق  التي  التعريفات  بعض  إىل  تطرق  كام 

نبيل الحلوجي ، والدكتور صبحي السيد والدكتور مدحت الكاشف 

السيام يف تعريفاتهم املتعلقة باألماكن غري التقليدية،. 

حمل  حيث  وخاتة،  فصول  وثالثة  مقدمة  إىل  البحث  وانقسم 

الفصل عنوان “األشكال املختلفة للفضاءات املرسحية غري التقليدية 

و  تعريفى،  تهيد  و  مقدمة،  عىل   اشتمل  والذي  ومحلًيا”  عاملًيا 

نبذة تاريخية عن الفضاءات املرسحية غري التقليدية عالياًم ومحلياً، 

وأنواع الفضاءات املرسحية غري التقليدية، ومناذج لبعض الفضاءات 

املرسحية غري التقليدية عاملياً ومحلياً.

واستعرض الفصل األول  أهمية دراسة األشكال املختلفة للفضاءات 

املرسحية غري التقليدية دراسة متقنة، والتعرف عليها عاملًيا ومحلًيا، 

عىل  التعرف  الباحث  استطاع  مدى  أي  إىل  الفصل  خاتة  وتشري 

دول  بعض  يف  ومناذجها  وأنواعها  التقليدية  غري  الفضاءات  مفهوم 

تحقيق  يف  منها  االستفادة  ميكن  وكيف  مرص،  يف  ومحلًيا  العامل 

فن  يف  الحديثة  اإلبداعات  مع  تتناسب  مبتكرة  مرسحية  عروض 

املرسح. 

ومحلًيا  عاملًيا  املرسحية  للفضاءات  التاريخية  النبذة  احتوت  وقد 

من  املرسحية  العروض  خروج  تطور  تؤرخ  التي  املعلومات  عىل 

حيث  الطلق،  للهواء  وانتقالها  أخرى  أماكن  إىل  التقليدية  أماكنها 

العامرة  وجود  من  بالرغم  ذلك  واستمرار  الشعوب،  تجمع  أماكن 

املرسحية الثابتة، ففن املرسح ال يقترص عىل املشاهدة داخل هذه 

املباين فقط بل له جمهوره وأماكنه املختلفة واملتنوعة.

الفضاءات  من  املختلفة  األنواع  إىل  األول   الفصل  تعرض  كذالك 

املرسحية يف العرص الحديث، وبيان االختالف فيام بينها يف تحقيق 

بالنسبة ملنصة  املتفرجني  العروض املرسحية وتوزيع أماكن جلوس 

التمثيل. 

الفضاءات  مناذج  من  عددا  ذلك  بعد  الباحث  استعرض  كام 

ومكان  ومرص  العامل  دول  بعض  يف  التقليدية  غري  املرسحية 

تواجدها وتجارب فنانيها اإلبداعية مبا يتناسب مع مواصفات تلك 

الفضاءات، والغرض الذي تم من أجله تواجدها.

أما الفصل الثاين فحمل عنوان »التحليل التشكييل لعروض مرسحية 

مختارة عاملًيا ومحلًيا” 

من  املختارة  العروض  لبعض  وتحليل  مقدمة  عىل  احتوى  وقد 

تأثرت  التي  واملالمح  الصفات  لتبني   واملحيل  العاملي  املرسح 

املتفرجني  جلوس  تخطيط  عىل  عالوة  الفضاءات  هذه  مبتطلبات 

ملتابعة مثل هذه العروض، ومن بني تلك العروض العرض املرسحي 

)مدينتنا(،  املرسحي  والعرض   ،2007 عام  إنتاج  سريين(،  )حب 

والعرض املرسحي )ماكبث( والعرض املرسحي )املغردون . 

و)نفس  جونز(،  )اإلمرباطور  عرض  ومنها   املحلية  العروض  أما 

املكان(، وعرض )البعيد(، وعرض )طقوس اإلشارات والتحوالت(.

أما الفصل الثالث فجاء بعنوان »الدراسة التطبيقية”  

من  ومثلهام  العاملية،  النصوص  من  نصني  الباحث  اختار  وقد 

يف  املرسحية  املناظر  وتصميم  العمىل  للتطبيق  املحلية  النصوص 

الفضاءات املرسحية املختارة.

ومن  الصبور،  عبد  صالح  تأليف:  ليل(  )مسافر  مرسحية  ومنها  

إخراج الباحث محمود فؤاد حيث اوضح أنه تم تطبيق تصميامت 

بدار  للفنون  الهناجر  مركز  ساحة  مرسح  عىل  املرسحية  املناظر 

األوبرا املرصية يف الهواء الطلق. 

تم  وقد  حامد،  متويل  تأليف:  إشاعات(،  )إشاعات  مرسحية  و 

مركز  وهو  بيئي،  مرسح  عىل  املرسحية  املناظر  تصميامت  تطبيق 

سعد زغلول الثقايف، وهو يف الهواء الطلق. 

انتظار جودو(، لصمويل  االنتظار( عن مرسحية )يف  ومرسحية )يف 

املناظر  تصميامت  تطبيق  وتم  حجاج.  سعيد  تأليف  بيكت، 

املرسحية عىل قاعة صالح عبد الصبور مبرسح الطليعة، وهو منوذج 

ملرسح صندوق أسود. 

ومنها،  فؤاد  محمود  الباحث  إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  ومن 

الفراغات  يف  تقليدي  غري  بشكل  املرسحية  املناظر  تصميم  أن  أواًل 

املرسحية غري التقليدية له قيمه التشكيلية والجاملية، ويعطي ثراء 

بفنيات عالية تخدم الرؤية اإلخراجية للعرض املرسحي. وهو أعىل 

بكثري من تصميم املناظر املرسحية يف وضع الربوسينيوم. 

صور  إيجاد  عىل  يساعد  قد  الفراغات  تلك  إىل  الخروج  إن  ثانياً 

أبعاد مكانية  لتكوينها يف  برصية جديدة وتقديم مناظر مرسحية، 

أن  برشط  اإليطالية،  العلبة  داخل  عليه  تقدم  كانت  عام  مختلفة 

كيفية  يف  وثقافًيا  فنًيا  وعًيا  املرسحية  املناظر  مصمم  لدى  يكون 

ميكن  هو  ما  يقدم  وأال  واملغايرة.  املختلفة  الفراغات  مع  التعامل 

تقدميه داخل العلبة اإليطالية يف تلك األماكن البديلة املرنة؛ حتى 

يف  منفردة  تقليدية،  غري  تشكيلية  رؤية  ذات  عروض  إىل  نصل 

الصياغة والتقديم، ورفًضا ملا هو سائد.

العلبة  قيود  من  مجرًدا  املرسحي  الفراغ  مع  التعامل  إن   : ثالثاً 

الثابتة  املتفرجني  جلوس  وأماكن  الرابع  الحائط  فكرة  اإليطالية 

والكواليس وأماكن توزيع اإلضاءة والنظر إىل الفراغ املرسحي كأنها 

عنارص مفككة تاما، تسمح لوضع معادالت تشكيلية غري تقليدية، 

مبا يتناسب مع الرؤية التشكيلية للعمل املرسحي املقدم، ويشمل 

الفني. سواء سيتم  العمل  املتفرجني   داخل  أماكن جلوس  املنظر 

التفاعل مع الجمهور أم ال.

سمية أحمد 
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الخويل،  فهمي  مدرسة  يف  تلميذة  بأنها  تفتخر  وكانت   ،١98٢ يف 

حلمي  محسن  املخرج  قدم  كام  السينام،  منتجو  خطفها  وبعدها 

الحديث وكذلك املخرج خالد جالل عندما أخرج  ألول مرة باملرسح 

أخرج  عندما  زيك  أرشف  ود.  السالم،  مبرسح  »اللمبة«  مرسحية 

املعهد  يف  طالبا  كان  عندما  وكذلك  الغد.  مبرسح  ومتويل«  »شفيقة 

مشاهد  يخرج  يك  طالب  وهو  كمعيد  به  يستعينون  األساتذة  كان 

امتحانات التنقل أو التخرج للدفعات السابقة. وعرف عنه حينها أنه 

خري من يدرب امللتحقني باختبارات املعهد، لدرجة أن كثري من الطلبة 

الذين التحقوا باملعهد حينها كان هو من ساهم يف دخولهم املعهد. 

شارك املخرج فهمي الخويل برئاسة وعضوية عدة لجان مختلفة، منها:

الثانية  الدويل ملهرجان قرطاج بتونس يف دورته  التحكيم  رئيس لجنة 

)منتخب(.

رئيس لجنة التحكيم مبهرجان الشارقة يف دورته الثانية عرش.

عضو وفد مرص يف املؤتر التأسييس التحاد املرسحيني العرب يف بغداد.

عضو اللجنة التنفيذية العليا للملتقى العلمي األول للمرسح العريب.

الدويل  القاهرة  ملهرجان  العليا  والتنفيذية  التحضريية  اللجنة  عضو 

للمرسح التجريبي ورئيس لجنة الربامج والعروض يف دورته األوىل.

عضو لجنتي املرسح واملهرجانات باملجلس األعىل للثقافة.

عضو لجنة فحص جوائز الدولة التشجيعية والتفوق يف الفنون.

توج املخرج فهمي الخويل مشواره الفني بحصوله عىل جائزة الدولة 

كربى  جوائز  حصده  إىل  إضافة   ،٢0١9 عام  الفنون  يف  التقديرية 

عديدة من قبل، وهي: جائزة الدولة التقديرية يف الفنون عام ٢0١9. 

من  والفنون  العلوم  وسام   .١99٥ عام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

العلوم  األوىل يف  الطبقة  االمتياز من  نوط  األوىل عام ١99١.  الطبقة 

 .٢0١0 عام  الفنون  يف  للتفوق  الدولة  جائزة   .١99٥ عام  والفنون 

وسام االستحقاق من الطبقة األوىل من اململكة األردنية عام ٢00٢. 

الدكتوراه الفخرية من األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا عام 

.٢0١٥

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  قام  وقد 

فهمي  الكبري  املخرج  عن  فيلم  بعمل  الثقافية  التنمية  وصندوق 

الخويل كأحد رواد اإلخراج املرسحي الحديث.

مهرجان  فعاليات  ضمن  املرصي  املرسح  يوم  يف  تكرميه  تم  وأخريا 

السابعة  دورته  يف   ٢0٢0 التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

والعرشين، هذا التكريم املستحق الذي تأخر كثريا.

و أيضا من خالل هذا العرض تم محو أمية عدد كبري جدا من أهايل 

القرية. 

املرسح  يف  مسبوقة  غري  فريدة  تجربة  هي  »سالومي”  مرسحية 

فندق  أمام  من  باخرة  يستقل  الجمهور  كان  إذ  والعاملي،  املرصي 

شرياتون القاهرة ثم تسري بهم يف النيل حتى تستقر أمام مقياس النيل 

ويشاهدون العرض الذي تدور أحداثه عىل صفحة النيل وفوق سطح 

وهم  العرض  مشاهدة  تتم  النيل،  مقياس  وأسفل  املانسرتيل  قرص 

جلوس عىل ظهر الباخرة، ثم يتناولون العشاء أثناء رحلة العودة.،قد 

املرسح  عىل  باألردن  جرش  مهرجان  يف  مرص  املرسحية  هذه  مثلت 

الخويل  فهمي  املخرج  عنها  ونال  متفرج(،   4000( الكبري  الروماين 

جائزة الدولة التشجيعية عام ١99١م.

يف  الحديث  للمرسح  بإخراجها  قام  التي  العاشق«  »الوزير  مرسحية 

املرصي، ورغم  املرسح  أحوال  التجاري عىل  املرسح  فيه  وقت سيطر 

نجاحا  أنها حققت  إال  الفصحى  العربية  باللغة  شعرية  أنها مرسحية 

فنيا وجامهرييا كبريا. هذه املرسحية مثلت مرص يف خمسة مهرجانات 

واألردن)جرش(،  والجزائر،  دمشق،  ومهرجان  بتونس،  قرطاج  عربية: 

مهرجان  كل  يف  األول  املركز  عىل  وحصلت  املرسح(،  )ربيع  واملغرب 

من هذه املهرجانات.

له أثناء إدارة املرسح الحديث تجربة متميزة وغري مسبوقة يف اإلدارة 

مختلفة  عروض مرسحية  أربعة  بتقديم  قام  املرسحي حيث  واإلنتاج 

الحادية  لألطفال يف  بعرض  تبدأ  السالم،  الواحد عىل مرسح  اليوم  يف 

مع  مشرتك  إنتاج  عرض  ثم  املغرور(،  األرنب  )مرسحية  صباحا  عرش 

وآخر  العظيم«،  »الخزان  الخامسة مساء  الربيطاين يف  الثقايف  املجلس 

نجوم«،  »خمس  السابعة  يف  املرصي  التليفزيون  مع  مشرتك  إنتاج 

واألخري يف الساعة التاسعة والنصف »امللك هو امللك«. 

النجوم  من  كبري  لعدد  مكتشفا  يعترب  الخويل  فهمي  القدير  املخرج 

شهرية،  زيك،  أحمد  منهم:  مرص،  يف  املرسح  وفناين  مخرجي  وكبار 

كامل،  عبلة  ماهر،  عيل  يارس  الفيشاوي،  فاروق  حميدة،  محمود 

أحمد كامل، نارص عبد املنعم، عصام السيد، كام قدم الفنانة الكبرية 

السالم  مبرسح  »الرهائن«  عرض  يف  املرسح  عىل  مرة  ألول  »رغدة« 

15 متابعات]]]
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وضع  حافل  مرسحي  تاريخ  واضحة،  إخراجية  بصمة  والتميز،  اإلبداع 

الخويل كعالمة فارقة يف مسرية املرسح املرصي.  القدير فهمي  املخرج 

االبتكار  استثنايئ ذو فكر طليعي ومتقدم يسعي دامئا نحو  هو مبدع 

التحليل  من  البد  بل  سائد  هو  مبا  يقنع  ال  والتجريب،  والتجديد 

التقليدية.  املعطيات  واجتياز  الجديدة  الرؤى  واقتحام  والتفسري 

من  سواء  وجامليا  فكريا  العمل  مفردات  جميع  توظيف  بحسن  ميتاز 

املمثلني  اإلضاءة وحركة  أو  املوسيقى  أو  اإلكسسوار  أو  الديكور  حيث 

والعالقة بني الكتلة والفراغ، حيث يزرع بكل مفردة الدالالت والرموز 

التي تؤدي إىل توصيل الحس الجاميل والفكري واإلبداعي إىل املتلقي. 

الطاقات  وتفجري  والجامل  والفعل  الحركة  من  بركان  تعد  عروضه 

واملطربني،  الراقصني  حتى  املرسح  خشبة  عىل  فرد  كل  لدى  التمثيلية 

أمام  الشخصية ويسطع  ليستوعب  املمثل  تدريب  قدير يف  أستاذ  هو 

تتميز  الدرامي.  العمل  مضمون  بها  يجسد  صورة  أبهى  يف  املتفرج 

القضايا  وتناقش  الواقع  تس  دامئا  بأنها  عروضه  ملوضوعات  اختياراته 

واقعه.  قضايا  يف  ومشاركته  املتلقي  لدى  الوعي  رفع  محاوال  اآلنية 

تعرض  تحريضية  سياسية  عروض  هي  قدمها  التي  العروض  أغلب 

العريب  الرصاع  قضية  أو  الفلسطينية  بالقضية  وتهتم  نظر  وجهة 

للتجربة  متكامال  معمال  الخويل  فهمي  الكبري  املخرج  يعد  اإلرسائييل. 

املرسحية يحاول توعية املتفرج ويقدم له نفسه وأحالمه وحلول لحلم 

يعشيه لهذا الواقع وهو يحاول أن يفكر أو يساهم يف التغيري.

تعيينه يف  بدأ  ولد يف ١94١/٧/١3  الذي  الخويل  فهمي  املخرج محمد 

التليفزيون  فرق  يف  كممثل   ١963/١0/١0 يف  والثقافة  اإلعالم  وزاريت 

عام  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  بكالوريوس  املرسحية. حصل عىل 

١9٧١ مع مرتبة الرشف. حاصل عىل منحة علمية من الواليات املتحدة 

األمريكية لدراسة املرسح األمرييك عام ١98٧. قام بإخراج ١03عرض 

املرصي  التليفزيون  ومسارح  الخاص  والقطاع  الدولة  ملسارح  مرسحي 

وقد  واملستقل.  والعاميل  الجامعي  واملرسح  الثقافة  قصور  وهيئة 

 .١99٧ عام  ١98٧حتى  عام  منذ  الحديث  للمرسح  عاما  مديرا  عمل 

»مرسح  والرتاثية  التجريبية  للعروض  القومية  الفرقة  عام  مدير  توىل 

توىل  كام   .٢00١ عام  املعاش  إىل  خروجه  ١99٧حتى  عام  منذ  الغد« 

الشعبية  للفنون  الفني  للبيت  التابعة   ١8 تحت  فرقة  عىل  اإلرشاف 

واالستعراضية.

التمثيل واإلخراج يف كل  كام عمل املخرج فهمي الخويل أستاذا ملاديت 

من: )املعهد العايل للفنون املرسحية- كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية- 

كلية اآلداب جامعة حلوان- كلية الرتبية النوعية جامعة القاهرة- مركز 

العلمية  املحارضات  من  العديد  ألقى  وقد  الثقافيني(.  القادة  إعداد 

والفنية يف أكرث من دولة عربية.

قدم   ،١963 عام  منذ  املرسحي  اإلخراج  يف  اإلبداعية  تجربته  امتدت 

التي مثلت إضافة ثرية ملسار املرسح  فيها عرشات املرسحيات املهمة 

املرصي، منها عىل سبيل املثال: 

للمرسح الحديث: مرسحية »الرهائن« عام ١98٢، – »الوزير العاشق« 

عام  وطن”،  يا  الخري  “صباح   -١988 عام  “سالومي”   -  ١984 عام 

١993 - “أهل الهوى”، عام ١99٥ - “باب الفتوح” عام ٢0١٥.

من أعامله للمرسح القومي: »اثنني تحت األرض« عام ١98٧، تأليف 

فهمي  عنها  ونال   .٢00٢ عام  القدس”  تسقط  “لن  سلاموي-  محمد 

الخويل وسام االستحقاق من الطبقة األوىل من األردن. 

 -  ١9٧4 عام  املغناطيس«  »جبل  الطليعة:  ملرسح  أعامله  من 

»شكسبري« يف العتبة عام ١9٧٥، - »سلك مقطوع« عام ١9٧٥- »ليلة 

جواز سربتو” عام ١9٧٧، - “تحت الشمس” عام ٢000. 

- »عرشة  »اثنني عىل دبوس« عام ١98١  الخاص:  للقطاع  أعامله  من 

عىل باب الوزير« عام ١984 لفرقة الفور إم، - »حمري جمري« عام 

١990، - “سداح مداح« عام ٢000.

له عدة أعامل متميزة باملرسح الجامعي ومرسح الثقافة الجامهريية 

“تاجر  قضية”،  “العمر  الفتوح”،  »باب  منها:  الرشكات  ومرسح 

واملهندس”،  “املالحظ  مشوار”،  “أول  واملجنون”،  “ليىل  البندقية”، 

“املحروسة  ترية،  قرية”  من  “رسول  بلدي”،  يا  “بلدي  “األرض”، 

٢0١٥، و”نقول تور”، وغريها. 

»دوحة  مثل:  املصورة  التليفزيونية  العروض  بعض  إلخراجه  إضافة   

“البطران”  قطر-  بدولة  بواحدة”  “واحدة  قطر-  بدولة  ترشيف” 

باململكة السعودية – “ياروكب” باململكة السعودية.

للمخرج القدير فهمي الخويل عدة محطات مهمة يف حياته اإلخراجية 

واإلدارية، تيزت بالتفرد من ناحية شكل التجربة اإلبداعية، فمرسح 

فهمي الخويل ينبع من الواقع ومن الناس وما يهم الناس. حيث يرى 

أن مهمة رجل املرسح أن يقدم كل ما هو ممتع وكل ما هو متمرد 

ومغري لإلنسان، ومن تجاربه املهمة عىل سبيل املثال:

 تجربة مرسحية بعنوان »أول مشوار« عام ١9٧0م ببيت ثقافة كفر 

القرية  أهل  فيها  شارك  األول  باملقام  تفاعلية  تجربة  وهي  الرشفا، 

ميثل  وكان  إيجابية..  مجتمعية  نتائج  لها  وكان  املحليون،  واملسئولون 

وأزقة  حواري  يف  مييش  والجمهور  البلد  أهايل  نصف  العرض  هذا  يف 

مكانه  كان  واملرسح  النيل،  خالل  ومن  البيوت  خالل  ومن  الكفر 

فوق أسطح البيوت. وكان من أثر هذه املرسحية أن تدخل الكهرباء 

للقرية وأن تحل مشكلة املياه يف »كفر الرشفا« والتي أصبحت منوذجا 

يحتذى بعد ذلك للقرى النموذجية التي يشارك أهلها بحل مشاكلها. 

سنوات تأخر  التجرييب  المهرجان  في  تكريمه 
المسرحية التجارب  الخولي..معمل  فهمي  المخرج 

أحمد محمد الرشيف

14 متابعات]

المخرج  يكرم  »التجرييب«  الثانية  للمرة 
المسرحية التجارب  الخولي..معمل  فهمي 
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الخويل،  فهمي  مدرسة  يف  تلميذة  بأنها  تفتخر  وكانت   ،١98٢ يف 

حلمي  محسن  املخرج  قدم  كام  السينام،  منتجو  خطفها  وبعدها 

الحديث وكذلك املخرج خالد جالل عندما أخرج  ألول مرة باملرسح 

أخرج  عندما  زيك  أرشف  ود.  السالم،  مبرسح  »اللمبة«  مرسحية 

املعهد  يف  طالبا  كان  عندما  وكذلك  الغد.  مبرسح  ومتويل«  »شفيقة 

مشاهد  يخرج  يك  طالب  وهو  كمعيد  به  يستعينون  األساتذة  كان 

امتحانات التنقل أو التخرج للدفعات السابقة. وعرف عنه حينها أنه 

خري من يدرب امللتحقني باختبارات املعهد، لدرجة أن كثري من الطلبة 

الذين التحقوا باملعهد حينها كان هو من ساهم يف دخولهم املعهد. 

شارك املخرج فهمي الخويل برئاسة وعضوية عدة لجان مختلفة، منها:

الثانية  الدويل ملهرجان قرطاج بتونس يف دورته  التحكيم  رئيس لجنة 

)منتخب(.

رئيس لجنة التحكيم مبهرجان الشارقة يف دورته الثانية عرش.

عضو وفد مرص يف املؤتر التأسييس التحاد املرسحيني العرب يف بغداد.

عضو اللجنة التنفيذية العليا للملتقى العلمي األول للمرسح العريب.

الدويل  القاهرة  ملهرجان  العليا  والتنفيذية  التحضريية  اللجنة  عضو 

للمرسح التجريبي ورئيس لجنة الربامج والعروض يف دورته األوىل.

عضو لجنتي املرسح واملهرجانات باملجلس األعىل للثقافة.

عضو لجنة فحص جوائز الدولة التشجيعية والتفوق يف الفنون.

توج املخرج فهمي الخويل مشواره الفني بحصوله عىل جائزة الدولة 

كربى  جوائز  حصده  إىل  إضافة   ،٢0١9 عام  الفنون  يف  التقديرية 

عديدة من قبل، وهي: جائزة الدولة التقديرية يف الفنون عام ٢0١9. 

من  والفنون  العلوم  وسام   .١99٥ عام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

العلوم  األوىل يف  الطبقة  االمتياز من  نوط  األوىل عام ١99١.  الطبقة 

 .٢0١0 عام  الفنون  يف  للتفوق  الدولة  جائزة   .١99٥ عام  والفنون 

وسام االستحقاق من الطبقة األوىل من اململكة األردنية عام ٢00٢. 

الدكتوراه الفخرية من األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا عام 

.٢0١٥

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  قام  وقد 

فهمي  الكبري  املخرج  عن  فيلم  بعمل  الثقافية  التنمية  وصندوق 

الخويل كأحد رواد اإلخراج املرسحي الحديث.

مهرجان  فعاليات  ضمن  املرصي  املرسح  يوم  يف  تكرميه  تم  وأخريا 

السابعة  دورته  يف   ٢0٢0 التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

والعرشين، هذا التكريم املستحق الذي تأخر كثريا.

و أيضا من خالل هذا العرض تم محو أمية عدد كبري جدا من أهايل 

القرية. 

املرسح  يف  مسبوقة  غري  فريدة  تجربة  هي  »سالومي”  مرسحية 

فندق  أمام  من  باخرة  يستقل  الجمهور  كان  إذ  والعاملي،  املرصي 

شرياتون القاهرة ثم تسري بهم يف النيل حتى تستقر أمام مقياس النيل 

ويشاهدون العرض الذي تدور أحداثه عىل صفحة النيل وفوق سطح 

وهم  العرض  مشاهدة  تتم  النيل،  مقياس  وأسفل  املانسرتيل  قرص 

جلوس عىل ظهر الباخرة، ثم يتناولون العشاء أثناء رحلة العودة.،قد 

املرسح  عىل  باألردن  جرش  مهرجان  يف  مرص  املرسحية  هذه  مثلت 

الخويل  فهمي  املخرج  عنها  ونال  متفرج(،   4000( الكبري  الروماين 

جائزة الدولة التشجيعية عام ١99١م.

يف  الحديث  للمرسح  بإخراجها  قام  التي  العاشق«  »الوزير  مرسحية 

املرصي، ورغم  املرسح  أحوال  التجاري عىل  املرسح  فيه  وقت سيطر 

نجاحا  أنها حققت  إال  الفصحى  العربية  باللغة  شعرية  أنها مرسحية 

فنيا وجامهرييا كبريا. هذه املرسحية مثلت مرص يف خمسة مهرجانات 

واألردن)جرش(،  والجزائر،  دمشق،  ومهرجان  بتونس،  قرطاج  عربية: 

مهرجان  كل  يف  األول  املركز  عىل  وحصلت  املرسح(،  )ربيع  واملغرب 

من هذه املهرجانات.

له أثناء إدارة املرسح الحديث تجربة متميزة وغري مسبوقة يف اإلدارة 

مختلفة  عروض مرسحية  أربعة  بتقديم  قام  املرسحي حيث  واإلنتاج 

الحادية  لألطفال يف  بعرض  تبدأ  السالم،  الواحد عىل مرسح  اليوم  يف 

مع  مشرتك  إنتاج  عرض  ثم  املغرور(،  األرنب  )مرسحية  صباحا  عرش 

وآخر  العظيم«،  »الخزان  الخامسة مساء  الربيطاين يف  الثقايف  املجلس 

نجوم«،  »خمس  السابعة  يف  املرصي  التليفزيون  مع  مشرتك  إنتاج 

واألخري يف الساعة التاسعة والنصف »امللك هو امللك«. 

النجوم  من  كبري  لعدد  مكتشفا  يعترب  الخويل  فهمي  القدير  املخرج 

شهرية،  زيك،  أحمد  منهم:  مرص،  يف  املرسح  وفناين  مخرجي  وكبار 

كامل،  عبلة  ماهر،  عيل  يارس  الفيشاوي،  فاروق  حميدة،  محمود 

أحمد كامل، نارص عبد املنعم، عصام السيد، كام قدم الفنانة الكبرية 

السالم  مبرسح  »الرهائن«  عرض  يف  املرسح  عىل  مرة  ألول  »رغدة« 

15 متابعات]]]
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الخويل،  فهمي  مدرسة  يف  تلميذة  بأنها  تفتخر  وكانت   ،١98٢ يف 

حلمي  محسن  املخرج  قدم  كام  السينام،  منتجو  خطفها  وبعدها 

الحديث وكذلك املخرج خالد جالل عندما أخرج  ألول مرة باملرسح 

أخرج  عندما  زيك  أرشف  ود.  السالم،  مبرسح  »اللمبة«  مرسحية 

املعهد  يف  طالبا  كان  عندما  وكذلك  الغد.  مبرسح  ومتويل«  »شفيقة 

مشاهد  يخرج  يك  طالب  وهو  كمعيد  به  يستعينون  األساتذة  كان 

امتحانات التنقل أو التخرج للدفعات السابقة. وعرف عنه حينها أنه 

خري من يدرب امللتحقني باختبارات املعهد، لدرجة أن كثري من الطلبة 

الذين التحقوا باملعهد حينها كان هو من ساهم يف دخولهم املعهد. 

شارك املخرج فهمي الخويل برئاسة وعضوية عدة لجان مختلفة، منها:

الثانية  الدويل ملهرجان قرطاج بتونس يف دورته  التحكيم  رئيس لجنة 

)منتخب(.

رئيس لجنة التحكيم مبهرجان الشارقة يف دورته الثانية عرش.

عضو وفد مرص يف املؤتر التأسييس التحاد املرسحيني العرب يف بغداد.

عضو اللجنة التنفيذية العليا للملتقى العلمي األول للمرسح العريب.

الدويل  القاهرة  ملهرجان  العليا  والتنفيذية  التحضريية  اللجنة  عضو 

للمرسح التجريبي ورئيس لجنة الربامج والعروض يف دورته األوىل.

عضو لجنتي املرسح واملهرجانات باملجلس األعىل للثقافة.

عضو لجنة فحص جوائز الدولة التشجيعية والتفوق يف الفنون.

توج املخرج فهمي الخويل مشواره الفني بحصوله عىل جائزة الدولة 

كربى  جوائز  حصده  إىل  إضافة   ،٢0١9 عام  الفنون  يف  التقديرية 

عديدة من قبل، وهي: جائزة الدولة التقديرية يف الفنون عام ٢0١9. 

من  والفنون  العلوم  وسام   .١99٥ عام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

العلوم  األوىل يف  الطبقة  االمتياز من  نوط  األوىل عام ١99١.  الطبقة 

 .٢0١0 عام  الفنون  يف  للتفوق  الدولة  جائزة   .١99٥ عام  والفنون 

وسام االستحقاق من الطبقة األوىل من اململكة األردنية عام ٢00٢. 

الدكتوراه الفخرية من األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا عام 

.٢0١٥

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  قام  وقد 

فهمي  الكبري  املخرج  عن  فيلم  بعمل  الثقافية  التنمية  وصندوق 

الخويل كأحد رواد اإلخراج املرسحي الحديث.

مهرجان  فعاليات  ضمن  املرصي  املرسح  يوم  يف  تكرميه  تم  وأخريا 

السابعة  دورته  يف   ٢0٢0 التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

والعرشين، هذا التكريم املستحق الذي تأخر كثريا.

و أيضا من خالل هذا العرض تم محو أمية عدد كبري جدا من أهايل 

القرية. 

املرسح  يف  مسبوقة  غري  فريدة  تجربة  هي  »سالومي”  مرسحية 

فندق  أمام  من  باخرة  يستقل  الجمهور  كان  إذ  والعاملي،  املرصي 

شرياتون القاهرة ثم تسري بهم يف النيل حتى تستقر أمام مقياس النيل 

ويشاهدون العرض الذي تدور أحداثه عىل صفحة النيل وفوق سطح 

وهم  العرض  مشاهدة  تتم  النيل،  مقياس  وأسفل  املانسرتيل  قرص 

جلوس عىل ظهر الباخرة، ثم يتناولون العشاء أثناء رحلة العودة.،قد 

املرسح  عىل  باألردن  جرش  مهرجان  يف  مرص  املرسحية  هذه  مثلت 

الخويل  فهمي  املخرج  عنها  ونال  متفرج(،   4000( الكبري  الروماين 

جائزة الدولة التشجيعية عام ١99١م.

يف  الحديث  للمرسح  بإخراجها  قام  التي  العاشق«  »الوزير  مرسحية 

املرصي، ورغم  املرسح  أحوال  التجاري عىل  املرسح  فيه  وقت سيطر 

نجاحا  أنها حققت  إال  الفصحى  العربية  باللغة  شعرية  أنها مرسحية 

فنيا وجامهرييا كبريا. هذه املرسحية مثلت مرص يف خمسة مهرجانات 

واألردن)جرش(،  والجزائر،  دمشق،  ومهرجان  بتونس،  قرطاج  عربية: 

مهرجان  كل  يف  األول  املركز  عىل  وحصلت  املرسح(،  )ربيع  واملغرب 

من هذه املهرجانات.

له أثناء إدارة املرسح الحديث تجربة متميزة وغري مسبوقة يف اإلدارة 

مختلفة  عروض مرسحية  أربعة  بتقديم  قام  املرسحي حيث  واإلنتاج 

الحادية  لألطفال يف  بعرض  تبدأ  السالم،  الواحد عىل مرسح  اليوم  يف 

مع  مشرتك  إنتاج  عرض  ثم  املغرور(،  األرنب  )مرسحية  صباحا  عرش 

وآخر  العظيم«،  »الخزان  الخامسة مساء  الربيطاين يف  الثقايف  املجلس 

نجوم«،  »خمس  السابعة  يف  املرصي  التليفزيون  مع  مشرتك  إنتاج 

واألخري يف الساعة التاسعة والنصف »امللك هو امللك«. 

النجوم  من  كبري  لعدد  مكتشفا  يعترب  الخويل  فهمي  القدير  املخرج 

شهرية،  زيك،  أحمد  منهم:  مرص،  يف  املرسح  وفناين  مخرجي  وكبار 

كامل،  عبلة  ماهر،  عيل  يارس  الفيشاوي،  فاروق  حميدة،  محمود 

أحمد كامل، نارص عبد املنعم، عصام السيد، كام قدم الفنانة الكبرية 

السالم  مبرسح  »الرهائن«  عرض  يف  املرسح  عىل  مرة  ألول  »رغدة« 
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الخويل،  فهمي  مدرسة  يف  تلميذة  بأنها  تفتخر  وكانت   ،١98٢ يف 

حلمي  محسن  املخرج  قدم  كام  السينام،  منتجو  خطفها  وبعدها 

الحديث وكذلك املخرج خالد جالل عندما أخرج  ألول مرة باملرسح 

أخرج  عندما  زيك  أرشف  ود.  السالم،  مبرسح  »اللمبة«  مرسحية 

املعهد  يف  طالبا  كان  عندما  وكذلك  الغد.  مبرسح  ومتويل«  »شفيقة 

مشاهد  يخرج  يك  طالب  وهو  كمعيد  به  يستعينون  األساتذة  كان 

امتحانات التنقل أو التخرج للدفعات السابقة. وعرف عنه حينها أنه 

خري من يدرب امللتحقني باختبارات املعهد، لدرجة أن كثري من الطلبة 

الذين التحقوا باملعهد حينها كان هو من ساهم يف دخولهم املعهد. 

شارك املخرج فهمي الخويل برئاسة وعضوية عدة لجان مختلفة، منها:

الثانية  الدويل ملهرجان قرطاج بتونس يف دورته  التحكيم  رئيس لجنة 

)منتخب(.

رئيس لجنة التحكيم مبهرجان الشارقة يف دورته الثانية عرش.

عضو وفد مرص يف املؤتر التأسييس التحاد املرسحيني العرب يف بغداد.

عضو اللجنة التنفيذية العليا للملتقى العلمي األول للمرسح العريب.

الدويل  القاهرة  ملهرجان  العليا  والتنفيذية  التحضريية  اللجنة  عضو 

للمرسح التجريبي ورئيس لجنة الربامج والعروض يف دورته األوىل.

عضو لجنتي املرسح واملهرجانات باملجلس األعىل للثقافة.

عضو لجنة فحص جوائز الدولة التشجيعية والتفوق يف الفنون.

توج املخرج فهمي الخويل مشواره الفني بحصوله عىل جائزة الدولة 

كربى  جوائز  حصده  إىل  إضافة   ،٢0١9 عام  الفنون  يف  التقديرية 

عديدة من قبل، وهي: جائزة الدولة التقديرية يف الفنون عام ٢0١9. 

من  والفنون  العلوم  وسام   .١99٥ عام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

العلوم  األوىل يف  الطبقة  االمتياز من  نوط  األوىل عام ١99١.  الطبقة 

 .٢0١0 عام  الفنون  يف  للتفوق  الدولة  جائزة   .١99٥ عام  والفنون 

وسام االستحقاق من الطبقة األوىل من اململكة األردنية عام ٢00٢. 

الدكتوراه الفخرية من األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا عام 

.٢0١٥

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  قام  وقد 

فهمي  الكبري  املخرج  عن  فيلم  بعمل  الثقافية  التنمية  وصندوق 

الخويل كأحد رواد اإلخراج املرسحي الحديث.

مهرجان  فعاليات  ضمن  املرصي  املرسح  يوم  يف  تكرميه  تم  وأخريا 

السابعة  دورته  يف   ٢0٢0 التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

والعرشين، هذا التكريم املستحق الذي تأخر كثريا.

و أيضا من خالل هذا العرض تم محو أمية عدد كبري جدا من أهايل 

القرية. 

املرسح  يف  مسبوقة  غري  فريدة  تجربة  هي  »سالومي”  مرسحية 

فندق  أمام  من  باخرة  يستقل  الجمهور  كان  إذ  والعاملي،  املرصي 

شرياتون القاهرة ثم تسري بهم يف النيل حتى تستقر أمام مقياس النيل 

ويشاهدون العرض الذي تدور أحداثه عىل صفحة النيل وفوق سطح 

وهم  العرض  مشاهدة  تتم  النيل،  مقياس  وأسفل  املانسرتيل  قرص 

جلوس عىل ظهر الباخرة، ثم يتناولون العشاء أثناء رحلة العودة.،قد 

املرسح  عىل  باألردن  جرش  مهرجان  يف  مرص  املرسحية  هذه  مثلت 

الخويل  فهمي  املخرج  عنها  ونال  متفرج(،   4000( الكبري  الروماين 

جائزة الدولة التشجيعية عام ١99١م.

يف  الحديث  للمرسح  بإخراجها  قام  التي  العاشق«  »الوزير  مرسحية 

املرصي، ورغم  املرسح  أحوال  التجاري عىل  املرسح  فيه  وقت سيطر 

نجاحا  أنها حققت  إال  الفصحى  العربية  باللغة  شعرية  أنها مرسحية 

فنيا وجامهرييا كبريا. هذه املرسحية مثلت مرص يف خمسة مهرجانات 

واألردن)جرش(،  والجزائر،  دمشق،  ومهرجان  بتونس،  قرطاج  عربية: 

مهرجان  كل  يف  األول  املركز  عىل  وحصلت  املرسح(،  )ربيع  واملغرب 

من هذه املهرجانات.

له أثناء إدارة املرسح الحديث تجربة متميزة وغري مسبوقة يف اإلدارة 

مختلفة  عروض مرسحية  أربعة  بتقديم  قام  املرسحي حيث  واإلنتاج 

الحادية  لألطفال يف  بعرض  تبدأ  السالم،  الواحد عىل مرسح  اليوم  يف 

مع  مشرتك  إنتاج  عرض  ثم  املغرور(،  األرنب  )مرسحية  صباحا  عرش 

وآخر  العظيم«،  »الخزان  الخامسة مساء  الربيطاين يف  الثقايف  املجلس 

نجوم«،  »خمس  السابعة  يف  املرصي  التليفزيون  مع  مشرتك  إنتاج 

واألخري يف الساعة التاسعة والنصف »امللك هو امللك«. 

النجوم  من  كبري  لعدد  مكتشفا  يعترب  الخويل  فهمي  القدير  املخرج 

شهرية،  زيك،  أحمد  منهم:  مرص،  يف  املرسح  وفناين  مخرجي  وكبار 

كامل،  عبلة  ماهر،  عيل  يارس  الفيشاوي،  فاروق  حميدة،  محمود 

أحمد كامل، نارص عبد املنعم، عصام السيد، كام قدم الفنانة الكبرية 

السالم  مبرسح  »الرهائن«  عرض  يف  املرسح  عىل  مرة  ألول  »رغدة« 
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الخويل،  فهمي  مدرسة  يف  تلميذة  بأنها  تفتخر  وكانت   ،١98٢ يف 

حلمي  محسن  املخرج  قدم  كام  السينام،  منتجو  خطفها  وبعدها 

الحديث وكذلك املخرج خالد جالل عندما أخرج  ألول مرة باملرسح 

أخرج  عندما  زيك  أرشف  ود.  السالم،  مبرسح  »اللمبة«  مرسحية 

املعهد  يف  طالبا  كان  عندما  وكذلك  الغد.  مبرسح  ومتويل«  »شفيقة 

مشاهد  يخرج  يك  طالب  وهو  كمعيد  به  يستعينون  األساتذة  كان 

امتحانات التنقل أو التخرج للدفعات السابقة. وعرف عنه حينها أنه 

خري من يدرب امللتحقني باختبارات املعهد، لدرجة أن كثري من الطلبة 

الذين التحقوا باملعهد حينها كان هو من ساهم يف دخولهم املعهد. 

شارك املخرج فهمي الخويل برئاسة وعضوية عدة لجان مختلفة، منها:

الثانية  الدويل ملهرجان قرطاج بتونس يف دورته  التحكيم  رئيس لجنة 

)منتخب(.

رئيس لجنة التحكيم مبهرجان الشارقة يف دورته الثانية عرش.

عضو وفد مرص يف املؤتر التأسييس التحاد املرسحيني العرب يف بغداد.

عضو اللجنة التنفيذية العليا للملتقى العلمي األول للمرسح العريب.

الدويل  القاهرة  ملهرجان  العليا  والتنفيذية  التحضريية  اللجنة  عضو 

للمرسح التجريبي ورئيس لجنة الربامج والعروض يف دورته األوىل.

عضو لجنتي املرسح واملهرجانات باملجلس األعىل للثقافة.

عضو لجنة فحص جوائز الدولة التشجيعية والتفوق يف الفنون.

توج املخرج فهمي الخويل مشواره الفني بحصوله عىل جائزة الدولة 

كربى  جوائز  حصده  إىل  إضافة   ،٢0١9 عام  الفنون  يف  التقديرية 

عديدة من قبل، وهي: جائزة الدولة التقديرية يف الفنون عام ٢0١9. 

من  والفنون  العلوم  وسام   .١99٥ عام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

العلوم  األوىل يف  الطبقة  االمتياز من  نوط  األوىل عام ١99١.  الطبقة 

 .٢0١0 عام  الفنون  يف  للتفوق  الدولة  جائزة   .١99٥ عام  والفنون 

وسام االستحقاق من الطبقة األوىل من اململكة األردنية عام ٢00٢. 

الدكتوراه الفخرية من األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا عام 

.٢0١٥

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  قام  وقد 

فهمي  الكبري  املخرج  عن  فيلم  بعمل  الثقافية  التنمية  وصندوق 

الخويل كأحد رواد اإلخراج املرسحي الحديث.

مهرجان  فعاليات  ضمن  املرصي  املرسح  يوم  يف  تكرميه  تم  وأخريا 

السابعة  دورته  يف   ٢0٢0 التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

والعرشين، هذا التكريم املستحق الذي تأخر كثريا.

و أيضا من خالل هذا العرض تم محو أمية عدد كبري جدا من أهايل 

القرية. 

املرسح  يف  مسبوقة  غري  فريدة  تجربة  هي  »سالومي”  مرسحية 

فندق  أمام  من  باخرة  يستقل  الجمهور  كان  إذ  والعاملي،  املرصي 

شرياتون القاهرة ثم تسري بهم يف النيل حتى تستقر أمام مقياس النيل 

ويشاهدون العرض الذي تدور أحداثه عىل صفحة النيل وفوق سطح 

وهم  العرض  مشاهدة  تتم  النيل،  مقياس  وأسفل  املانسرتيل  قرص 

جلوس عىل ظهر الباخرة، ثم يتناولون العشاء أثناء رحلة العودة.،قد 

املرسح  عىل  باألردن  جرش  مهرجان  يف  مرص  املرسحية  هذه  مثلت 

الخويل  فهمي  املخرج  عنها  ونال  متفرج(،   4000( الكبري  الروماين 

جائزة الدولة التشجيعية عام ١99١م.

يف  الحديث  للمرسح  بإخراجها  قام  التي  العاشق«  »الوزير  مرسحية 

املرصي، ورغم  املرسح  أحوال  التجاري عىل  املرسح  فيه  وقت سيطر 

نجاحا  أنها حققت  إال  الفصحى  العربية  باللغة  شعرية  أنها مرسحية 

فنيا وجامهرييا كبريا. هذه املرسحية مثلت مرص يف خمسة مهرجانات 

واألردن)جرش(،  والجزائر،  دمشق،  ومهرجان  بتونس،  قرطاج  عربية: 

مهرجان  كل  يف  األول  املركز  عىل  وحصلت  املرسح(،  )ربيع  واملغرب 

من هذه املهرجانات.

له أثناء إدارة املرسح الحديث تجربة متميزة وغري مسبوقة يف اإلدارة 

مختلفة  عروض مرسحية  أربعة  بتقديم  قام  املرسحي حيث  واإلنتاج 

الحادية  لألطفال يف  بعرض  تبدأ  السالم،  الواحد عىل مرسح  اليوم  يف 

مع  مشرتك  إنتاج  عرض  ثم  املغرور(،  األرنب  )مرسحية  صباحا  عرش 

وآخر  العظيم«،  »الخزان  الخامسة مساء  الربيطاين يف  الثقايف  املجلس 

نجوم«،  »خمس  السابعة  يف  املرصي  التليفزيون  مع  مشرتك  إنتاج 

واألخري يف الساعة التاسعة والنصف »امللك هو امللك«. 

النجوم  من  كبري  لعدد  مكتشفا  يعترب  الخويل  فهمي  القدير  املخرج 

شهرية،  زيك،  أحمد  منهم:  مرص،  يف  املرسح  وفناين  مخرجي  وكبار 

كامل،  عبلة  ماهر،  عيل  يارس  الفيشاوي،  فاروق  حميدة،  محمود 

أحمد كامل، نارص عبد املنعم، عصام السيد، كام قدم الفنانة الكبرية 

السالم  مبرسح  »الرهائن«  عرض  يف  املرسح  عىل  مرة  ألول  »رغدة« 
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الخويل،  فهمي  مدرسة  يف  تلميذة  بأنها  تفتخر  وكانت   ،١98٢ يف 

حلمي  محسن  املخرج  قدم  كام  السينام،  منتجو  خطفها  وبعدها 

الحديث وكذلك املخرج خالد جالل عندما أخرج  ألول مرة باملرسح 

أخرج  عندما  زيك  أرشف  ود.  السالم،  مبرسح  »اللمبة«  مرسحية 

املعهد  يف  طالبا  كان  عندما  وكذلك  الغد.  مبرسح  ومتويل«  »شفيقة 

مشاهد  يخرج  يك  طالب  وهو  كمعيد  به  يستعينون  األساتذة  كان 

امتحانات التنقل أو التخرج للدفعات السابقة. وعرف عنه حينها أنه 

خري من يدرب امللتحقني باختبارات املعهد، لدرجة أن كثري من الطلبة 

الذين التحقوا باملعهد حينها كان هو من ساهم يف دخولهم املعهد. 

شارك املخرج فهمي الخويل برئاسة وعضوية عدة لجان مختلفة، منها:

الثانية  الدويل ملهرجان قرطاج بتونس يف دورته  التحكيم  رئيس لجنة 

)منتخب(.

رئيس لجنة التحكيم مبهرجان الشارقة يف دورته الثانية عرش.

عضو وفد مرص يف املؤتر التأسييس التحاد املرسحيني العرب يف بغداد.

عضو اللجنة التنفيذية العليا للملتقى العلمي األول للمرسح العريب.

الدويل  القاهرة  ملهرجان  العليا  والتنفيذية  التحضريية  اللجنة  عضو 

للمرسح التجريبي ورئيس لجنة الربامج والعروض يف دورته األوىل.

عضو لجنتي املرسح واملهرجانات باملجلس األعىل للثقافة.

عضو لجنة فحص جوائز الدولة التشجيعية والتفوق يف الفنون.

توج املخرج فهمي الخويل مشواره الفني بحصوله عىل جائزة الدولة 

كربى  جوائز  حصده  إىل  إضافة   ،٢0١9 عام  الفنون  يف  التقديرية 

عديدة من قبل، وهي: جائزة الدولة التقديرية يف الفنون عام ٢0١9. 

من  والفنون  العلوم  وسام   .١99٥ عام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

العلوم  األوىل يف  الطبقة  االمتياز من  نوط  األوىل عام ١99١.  الطبقة 

 .٢0١0 عام  الفنون  يف  للتفوق  الدولة  جائزة   .١99٥ عام  والفنون 

وسام االستحقاق من الطبقة األوىل من اململكة األردنية عام ٢00٢. 

الدكتوراه الفخرية من األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا عام 

.٢0١٥

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  قام  وقد 

فهمي  الكبري  املخرج  عن  فيلم  بعمل  الثقافية  التنمية  وصندوق 

الخويل كأحد رواد اإلخراج املرسحي الحديث.

مهرجان  فعاليات  ضمن  املرصي  املرسح  يوم  يف  تكرميه  تم  وأخريا 

السابعة  دورته  يف   ٢0٢0 التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

والعرشين، هذا التكريم املستحق الذي تأخر كثريا.

و أيضا من خالل هذا العرض تم محو أمية عدد كبري جدا من أهايل 

القرية. 

املرسح  يف  مسبوقة  غري  فريدة  تجربة  هي  »سالومي”  مرسحية 

فندق  أمام  من  باخرة  يستقل  الجمهور  كان  إذ  والعاملي،  املرصي 

شرياتون القاهرة ثم تسري بهم يف النيل حتى تستقر أمام مقياس النيل 

ويشاهدون العرض الذي تدور أحداثه عىل صفحة النيل وفوق سطح 

وهم  العرض  مشاهدة  تتم  النيل،  مقياس  وأسفل  املانسرتيل  قرص 

جلوس عىل ظهر الباخرة، ثم يتناولون العشاء أثناء رحلة العودة.،قد 

املرسح  عىل  باألردن  جرش  مهرجان  يف  مرص  املرسحية  هذه  مثلت 

الخويل  فهمي  املخرج  عنها  ونال  متفرج(،   4000( الكبري  الروماين 

جائزة الدولة التشجيعية عام ١99١م.

يف  الحديث  للمرسح  بإخراجها  قام  التي  العاشق«  »الوزير  مرسحية 

املرصي، ورغم  املرسح  أحوال  التجاري عىل  املرسح  فيه  وقت سيطر 

نجاحا  أنها حققت  إال  الفصحى  العربية  باللغة  شعرية  أنها مرسحية 

فنيا وجامهرييا كبريا. هذه املرسحية مثلت مرص يف خمسة مهرجانات 

واألردن)جرش(،  والجزائر،  دمشق،  ومهرجان  بتونس،  قرطاج  عربية: 

مهرجان  كل  يف  األول  املركز  عىل  وحصلت  املرسح(،  )ربيع  واملغرب 

من هذه املهرجانات.

له أثناء إدارة املرسح الحديث تجربة متميزة وغري مسبوقة يف اإلدارة 

مختلفة  عروض مرسحية  أربعة  بتقديم  قام  املرسحي حيث  واإلنتاج 

الحادية  لألطفال يف  بعرض  تبدأ  السالم،  الواحد عىل مرسح  اليوم  يف 

مع  مشرتك  إنتاج  عرض  ثم  املغرور(،  األرنب  )مرسحية  صباحا  عرش 

وآخر  العظيم«،  »الخزان  الخامسة مساء  الربيطاين يف  الثقايف  املجلس 

نجوم«،  »خمس  السابعة  يف  املرصي  التليفزيون  مع  مشرتك  إنتاج 

واألخري يف الساعة التاسعة والنصف »امللك هو امللك«. 

النجوم  من  كبري  لعدد  مكتشفا  يعترب  الخويل  فهمي  القدير  املخرج 

شهرية،  زيك،  أحمد  منهم:  مرص،  يف  املرسح  وفناين  مخرجي  وكبار 

كامل،  عبلة  ماهر،  عيل  يارس  الفيشاوي،  فاروق  حميدة،  محمود 

أحمد كامل، نارص عبد املنعم، عصام السيد، كام قدم الفنانة الكبرية 

السالم  مبرسح  »الرهائن«  عرض  يف  املرسح  عىل  مرة  ألول  »رغدة« 
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                                               وقد سبق وأن كرمه املهرجان نفسه 
يف  جاء  األخري  التكريم  أن  إال   .. والعرشين  الخامسة  دورته  يف 
إطار االحتفاء بيوم املرسح املرصي املوافق الخامس من سبتمرب.
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في  طلبة  حمدي  الكبري  المخرج  تكريم  تم 
أقيمت  اليت  المصري  المسرح  يوم  احتفالية 
الدورة  فعاليات  ضمن  القومي،  بالمسرح 
للمسرح  الدولي  القاهرة  لمهرجان   27 ال 
التجرييب.
أهم  من  واحدا  طلبة  حمدي  المخرج  ويعد 
الذين  الجماهريية  الثقافة  مسرح  مخرجي  وأبرز 
. الشعيب  الرتاث  من  أعماال  قدموا 
مخرجا  المسرحية  األعمال  من  العديد  قدم 
مزار  بىن  فرقة  أسس   ، ثقافيا  ومنشطا 
نادى  أول  وكون   1985 عام  المسرحية 
عام  مزار  ببىن  الجماهريية  الثقافة  فى  مسرح 
للظواهر  مزار  بىن  مركز  أسس  كما   .  1986
عام  عابدين  جالل  األستاذ  مع  المسرحية 
نوادي  تجارب  جميع  على  أشرف   .  2009
أعماله  أبرز  ومن  مزار،  ببىن  تمت  الىت  المسرح 
العفريت   ، الثالجة  شال  الوزير   : المسرحية 
الكاتب   ، وهبة  الدين  لسعد  سالم  كفر  فى 
لتوفيق  العدل  مجلس   ، سالم  لعلى  والشحات 
عبد  لمحفوظ  السلطان  بنت  عريس   ، الحكيم 
مملكة   ، الماغوط  لمحمد  المهرج   ، الرحمن 
لناصر  مزارية  حدوته   ، فرغلى  ألحمد  الحرية 
 ، إسماعيل  بهيج  يوسف  حلم   ، الله  عبد 
باإلضافة  هذا  الفيل،  لمحمد  اليتيم  سعد 
المهرجانات  من  كبري  عدد  في  مشاركته  إلى 
والدولية. المحلية  المسرحية 
حوار: رنا رأفت

املسرح  يوم  وهي  األهمية  شديدة  احتفالية  فى  تكرم 
املصري.. فما وقع هذا التكرمي عليك ؟

لتكريم التجريبي هوى خاص ووقع مختلف يف نفيس ، حيث اعتربه 

وقد  خاصة،  هوية  له  مرصي  مرسح  عن  البحث  ىف  تجربتي  عن 

املنياوي  أو  املزارى  الشعبي  الرتاث  من  هام  بعرض  بدايتي  كانت 

والباحث  أنا  قدمت  وقد  »البهنسا«  منطقة  عن  تحديدا  وكانت 

»بحر  هو  األهمية  شديد  عرضا  عابدين  جالل  األستاذ  الفلكلوري 

املنطقة،  يف  عنه  املسكوت  الشعبي  الرتاث  ىف  يبحث  كان   « التواه 

تلك

كبري  نجاحا  العرض  حقق  وقد  واألمثلة،  بالحكايات  الغنية  املنطقة 

الله  رحمة  عطية  حسن  د.  منهم  النقاد  من  مجموعة  عنه  وكتب 

ضمن  واختري  بكر  أبو  د.مدحت  الحليم  عبد  أحمد  ود.   ، عليه 

توالت  ثم   1992 عام  التجريبي  للمهرجان  الثانية  الدورة  عروض 

متتالية  دورات  ست  ىف  فشاركنا  الشعبي،  املرسح  عن  العروض 

باملهرجان  عرضني  مزار  بنى  فرقة  من  فرغىل  أحمد  املخرج  وقدم 

أول  ىف  رسميا  ملرص  تثيلنا  ىف  الفضل  للمهرجان  وكان  التجريبي 

ملتقى علمي للمرسح العريب عام 1995.

 – كنت احد املصابني فى حادث بنى سويف ..هل حصل 
شهداء هذ احلادث األليم على حقهم الذين يستحقونه 

؟
مل  الضحايا  وأرس  املصابني  بعض  هناك  الزال  هذا  يومنا  حتى 

وأرس  املصابني  كل  تكريم  يتم  أن  وأتنى  حقوقهم  عىل  يحصلوا 

تراعهم  الدولة  أن  يشعرون  سبتمرب حتى   5 يوم  وذويهم  الضحايا 

جهد  من  بذله  ملا  ذىك  أرشف  الدكتور  أشكر  أن  وأود  وتساندهم، 

ومساندة يف عالجي ، كذلك املجهود الكبري من قبل لجنة الشهداء 

فقد  سمك،  وتيسري  عفت  مها  األستاذة  عليها  والقامئني  واملصابني 

وعالج  الضحايا  ألرس  الخدمة  تقديم  ىف  جهدهم  قصارى  بذلوا 

املصابني .

حادث5  أن  مفادها  املسرحيني  ألحد  مقولة  هناك   –  
فما  املصري..  املسرح  عقول  بأفضل  ذهب  سبتمبر 

تعقيبك على هذه املقولة ؟
أسامء  و  كبرية  قيمة  رحلوا  فمن  التكريم  بها  قصد  مقولة  هذه 

املؤسسات  والزال  والدة  مرص  ولكن  املرصى،  املرسح  يف  بارزة 

تحاول  أسامء  فهناك  كرث،  مبدعني  عن  تكشف  والثقافية  املرسحية 

عودة  ذلك  عىل  والدليل  املرصي،  للمرسح  وبعث  إحياء  عمل 

املهرجان التجريبي بآليات جديدة ومسابقات مختلفة .

اجلماهيرية  الثقافة  مسرح  مخرجي  أهم  من  تعد   –  
وما  احلالية  الفترة  فى  املسرح  هذا  أهمية  مدى  ما   ..

تقييمك له ؟
الثقافة الجامهريية منذ عام 1985 وهذا املرسح  أعمل ىف مرسح 

للثقافة بشكل عام، وبدونها يحدث اختناق ثقايف،  يعد رئة مهمة 

فهو يعد من أهم نقاط بعث الحياة الثقافية ىف القرى والنجوع ، 

خاص  مذاق  له  بالتجرييب  تكريمي  طلبة:  حمدي  المخرج 
سويف بين  حادث  ضحايا  وأسر  مصابي  كل  تكريم  وأتمىن 

حوار

الجماهريية الثقافة  تجربة في مسرح  أنبل وأهم  المسرح  نوادى 
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املواسم املرسحية حيث أقيمت ثالثة مهرجانات ىف ثالثة محافظات 

مختلفة وىف توقيت واحد.

فدائما  املسرحية،  عروضك  فى  خاصا  منهجا  تتبع   –  
البيئة  و  الشعبية  اجلماعة  من  أعمالك  تستقى  ما 

املحيطة.. فلماذا تفضل هذا االجتاه ؟
ال أميل إىل النصوص املعلبة وإذا قادتني الظروف لنص من هذه 

وكانت   ، الخاص  ألسلويب  وتطويعه  عليه  بالعمل  أقوم  النوعية 

فرغىل  إسالم  للمؤلف   « البهنسا  أطياف   « عرض  تجاريب  آخر 

عىل  واعتمدنا   « »البهنسا  للمكان  متعددة  زيارات  بعمل  وقمنا 

مفردات متعددة من حكايات وأساطري وارتباطها بالتاريخ الفرعوين 

الديكور  العيون  أبو  سهري  د.  واستلهمت  واإلسالمي،  والقبطي 

الوهاب من  الفنان محمد فتحى عبد  واملالبس و كذلك موسيقى 

املكان، وأنا أعمل بهذا املنهج منذ تجربة عرض »بحر التواه » مع 

د. جالل عابدين الذي له باع طويل يف الفلكلور، وقد قدمنا معه 

 « واملليحة  الوحشة   « و   « »الحسومات  منها  األعامل  من  سلسة 

التجريبي،  باملهرجان  قدمت  التى  والعروض  األعامل  من  وغريها 

واألفراح  واملآتم  واملوالد  الشارع  رجل  من  اعاميل  أستقى  ودامئا 

املناهج  عىل  املمثل  تدريب  فقط  وليس  والتقاليد،  والعادات 

الشعبية  الجامعة  من  نستقى  ولكن  التمثيل،  يف  عليها  املتعارف 

طرق تدريب املمثل.

 – ما رأيك فى التجارب التي ال تناسب املواقع التي تقدم 
فيها ؟

عندما تت مناقشتي أثناء تقدميي ملرشوع عرض » أطياف البهنسا 

» : ملاذا أقدم هذه التجربة بالتحديد؟ كانت إجابتي انها حكايات 

الناس بهذا املنطقة. والحقيقة أن هناك إشكالية كبرية ىف  وقصص 

مرسح الثقافة الجامهريية وهى تقديم بعض التجارب التى قد ال 

تحقق املواءمة مع البيئة التى تقدم فيها.. وكام نعلم فإن مرسح 

الثقافة الجامهريية تقوم فلسفته عىل تقديم أعامل للجامهري وهو 

أمر شديد األهمية، وىف هذا الشأن علينا أن نذكر تجربتني هامتني 

إحداهام للدكتور هناء عبد الفتاح ىف إقليم الدلتا ، وتجربة املخرج 

أحمد إسامعيل ىف شربا بخوم، فمرسح الثقافة الجامهريية فلسفته 

قامئة عىل البحث داخل مفردات املكان وهموم الناس ومشاكلهم، 

املكان  مبعطيات  ولكن  عاملية  نصوص  تقديم  مينع  ال  هذا  ولكن 

التي تقدم به.

التي  فلسفتها  عن  املسرح  نوادي  جتربة  حادت  هل   –  
أسست من أجلها ؟

الحقيقة أنها عادت ملسارها يف فرتة توىل الكاتب شاذيل فرح وتويل 

أنه يعمل اآلن عىل  اعتقد  إدارة املرسح،  و  املخرج عادل حسان 

مرسح  ىف  تجربة  وأهم  أنبل  تعد  املرسح  ونوادى  آلياتها  تطوير 

الثقافة الجامهريية.

 – ما هي مشاريعك املقبلة ؟
الكاتب  مع  جديد  مرسحي  مرشوع  تقديم  عىل  اآلن  أعكف 

معبد  بني  يجمع  الذي  التاريخ  عن  فرغىل  إسالم  تورج  والدراما 

منهام  لكل  التاريخية  املالمح  وأهم  البهنسا  منطقة  وبني  دندرة 

واملرشوع يشمل عدة فعاليات أخرى منها أمسية شعرية ومعرض، 

وجميعها من املوروث، وهو مرشوع مكتمل ويشمل عدة فعاليات 

ثقافية وفنية

وكان من أهم مراحل ازدهار مرسح الثقافة الجامهريية فرتة توىل 

الكاتب يرسى الجندي وفرتة األستاذ سمري رسحان.

العليمي  د.عادل  يد  عىل  املرسح  نوادي  أقيمت   1990 عام  وىف 

لشباب  الروحي  األب  يعد  الذي  طه  سامي  د.  يد  عىل  وتطورت 

وكانت  كبرية  طفرة  التجربة  هذه  صنعت  فقد  املرسح،  نوادي 

ركود  فرتة  ثم حدثت  األقاليم،  املصغرة يف  العملية  باملعاهد  أشبه 

من  وبعثها  فرح  شاذيل  الكاتب  مسئوليتها  توىل  حتى  للنوادي 

مديرا  حسان  عادل  املخرج  توىل  مع  أكرب  بشكل  وتنامت  جديد 

إلدارة املرسح، فبدأ مرسح الثقافة الجامهريية يعود لسابق عهده، 

سواء عىل مستوى فرق نوادي املرسح أو فرق األقاليم أوالتجارب 

عادل  املخرج  استحدث  و  األثرية،  األماكن  مرسحة  أو  النوعية 

أنجح  من  املايض  العام  وكان   ، ومغايرة  جديدة  أشكاال  حسان 

حوار

بدونها  رئة مهمة  الجماهريية  الثقافة  مسرح 
اختناق مسرحي يحدث 

الناس والمكان المعلبة واستقي عروضي من  النصوص  إلى  أميل   ال 
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المسرح  اعمدة  من  عدد  رحيل  كان 
دعوة  بمثابة  واحد  شهر  خالل  السودانى 
المسرح  بهذا  المصرى  القارئ  لتعريف 
عليه. التعرف  يستحق  عريق  تاريخ  وهو 
هاللى”  الدين  “عز  الراحلني  مقدمة  فى 
مسرحى  وناقد  وممثل  كاتب  وهو 
من  بعدد  المسرحى   للفن  واستاذ 
وله   . وخارجها  السودان  في  الجامعات 
للبيع  “انقالب  اشهرها  عديدة  مسرحيات 
عمر  بانقالب  تنبا  الذى   1987 عام   “
بعامني. بعدها  البشري 
ابراهيم”  الدين  “عماد  الشاعر  وهناك 
عرف  والذي  الثقافة    وزارة  عام  مدير 
“عنرب  مثل  كبرية  مسرحية  أعمال  خالل  من 
تكفي”. ال  واحدة  و“ضرة  المجنونات”، 
لآلداب  مدني  مركز  مدير  ايضا  ويأتى 
أن  بعد  الّدُبل”  “محمد  الدرامي  والفنون 
نبع  “زينب  آخرها  كان  أعمال  وراءه  خلف 
والممثل  المسرحي  أيضا  ورحل  ينضب”.  ال 
سنوات  قضى  الذي  الله”  دفع  “ابراهيم 
والننسى  المتحدة.   بالواليات  طويلة 
حادث  فى  رحل  الذى  الصديق  الهادى 
مرورى.

الرتكيب من  جزء 
والغرابة ىف ان تكون ىف السودان حركة مرسحية مزدهرة الن املرسح 

الجامهريية  العروض  ان   ذلك  السوداىن.  املواطن  تركيب  من  جزء 

لدى  الراسخة  السامت  من  ملشاهدتها     حولها  الجمهور  والتفاف 

والغرب.   والرشق  والجنوب  الشامل  يف  سواء  السوداين   الشعب 

اعتاد  السودانيون    التجمع  يف مناسبات عديدة مثل االحتفاالت 

املصارعة  وحلقات  والطقوس  الذكر  حلقات  يف  الدينية  الصوفية 

والعرضة  وليايل السمر وحلقات الحيك الشعبية.   واثبتت البحوث 

عرب  املرسحية  املامرسة  رشوط  تستوىف  مامرسات  وجود  الحديثة 

هشام عبد الرءوف

تاريخ السودان الطويل. فهى تشتمل عىل عرض متكامل وجمهور 

رسالة  يتداوالن  ومتلٍق  مؤٍد  بني  التفاعلية  العالقة  محققة  متلق 

)نص( وهو جوه املرسح .

كان    السوداىن  املرسح  تاريخ  يسجله  رسمى  مرسحى  عرض  واول 

ىف بدايات القرن العرشين يف مدينة رفاعة جنوب مدينة الخرطوم 

نص  تقديم  تم  حيث  الرشيف،  النبوي  املولد  احتفال  يف   1903

مرسحي وضعه الشيخ “بابكر بدري” الذى يعترب ابا روحيا للعديد 

من املرسحيني السودانيني. وكان دخول هذا العرض بتذاكر يخصص  

عائدها    لبناء مدرسة لتعليم البنات . 

اول عرض كان عام  1899 بعد  احتالل  ان  املؤرخني  ويرى بعض 

ىف  التاتو”   “عرض  باسم  عرف  مرسحى  عرض  اقيم  السودان     

مدينة “القطينة” ليتحدث عن مالبسات  احتالل السودان.

شامية  اجنبية  لجاليات  و1915   1905 عامى  بني  السودان  وشهد 

وانجليزية ومرصية . وكانت منها عىل سبيل املثال مرسحية لضابط 

الرشطة املرصى عبد القادر مختار  التى تم تخصيص عائدها لبناء 

مسجد .

من  واملثقفني  الجاليات  عىل  مقصورا  نشاطا  وقتها  املرسح  وكان 

الفن  بهذا  السوداىن مل يكن مهتام  الشارع  ان رجل  اال  السودانيني 

ىف شكله الجديد.

“نادى   فرقة  منها  سودانية  مرسحية  فرق  عدة  نشات  ذلك  وبعد 

وفرقة “صديق  كلية غردون”  وفرقة  “خريجي  الريايض”   الزهرة 

فريد” وفرقة “اللواء االبيض” التى اسسها املؤلف املرسحى واملمثل  

“عرفات محمد عبدالله” الذي كان ممثاًل وناقداً وصحفياً . 

الوطنى  الوعى  اذكاء  ىف  الفرق ساهمت  ان هذه  املؤرخون  ويرى 

ذلك  وكان   .  1924 ثورة  عوامل  ومن  السودان  ىف  املواطنني  بني 

من خالل مرسحيات ذات طابع وطنى وقومى مثل “صالح الدين 

االيوىب” . كام ساهمت هذه الفرق ىف نرش املرسح ىف كافة املدن 

املرسحى  االدب  عيون  من  اعامال  وعرضت  السودانية  واالقاليم 

العاملى مثل مرسحيات شكسبري.

املرسحيات  وتحميلها مبضامني وطنية وقومية  تتم صياغة  وكانت 

حاالت  وىف  املتمكنني.  املرسح  كتاب  من  مجموعة  ايدى  عىل 

متعددة كانت تتعرض لالغالق او التحقيق مع مسئوىل الفرق من 

من  وكان   . واملمثلني  املؤلفني  واعتقال  االحتالل  سلطات  جانب 

اشهر كتاب املرسح وقتها    عبيد عبدالنور الذي تخرج يف الجامعة 

األمريكية بالقاهرة ، وأول مذيع سوداين يف اإلذاعة السودانية عام 

1940 . وبرز وقتها اخرون مثل   خالد أبو الروس) 1908 1986( 

أكرث من  وكتب   األعامل   العديد من  وأخرج  ومّثل  كتب  الذى   

السودانية.  الشعبية  االسطورة   عن  املاخوذة  “تاجوج”  مثل   7

وكان يطوف السودان مع عروض مرسحياته. ونافسه ايضا ابراهيم 

العبادى صاحب املرسحية الشهرية “امللك منر”. واثبت ذلك     أن 

املرسحية   الظاهرة  استيعاب  عىل  قادر  السوداين  املرسحي  الفنان 

وتوظيفها لصالح شعبه.   

عز الدين هالىلعامد الدين ابراهيم

محمد الدبل

[ نوافذ

الدراسة  تستحق  غنية  ....تجربة  السودانى  المسرح   

18



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 14 سبتمبر 2020العدد 545 العدد 14681 سبتمبر 2020العدد 681

املقصد  هو  بدايته   ىف  السوداىن  القومى  املرسح  كان  وبالفعل    

والعرب  السودانيني  والفنانني  املرسحيني  لجميع  واالخري  االول 

وحتى االجانب. ففيه تم عرض جميع املرسحيات السودانية الول 

قدم  ايضا  وفيه  والتلفزيون  االذاعة  مهرجانات  اقيمت  وفيه  ومرة 

الفنانون اعاملهم الخاصة الول مرة وبداخله شدت ام كلثوم وعبد 

السنوات  ىف  لالهامل  تعرض  لكنه  حافظ.  الحليم  وعبد  الوهاب 

االخرية ومل يعد يشهد عروضا كثرية.

املرسح  عامل  ىف  متميزة  شخصيات  عن  اخرى  دراسات  وتتحدث 

السوداىن مثل الراحل الفاضل سعيد الذى   برز نبوغه مبكرا وقدم 

اذهان  ىف  محفورة  تزال  ال  التى  الكوميدية  االعامل  من  الكثري 

املشاهدين اىل االن رغم رحيله عن دنيانا قبل بضع سنوات.  ومل 

يحقق نفس النجاح ىف املرسح.

اوائل  اخرى  عن فرقة   االصدقاء املرسحية ىف  وتتحدث دراسات 

نجاح  اى  تحقق  لن  عادية  فرقة  انها  الجميع  اعتقد  الثامنينيات, 

فرقة  لكن  الزمان,  ذلك  ىف  املرسحية  الفرق  باقى  كعادة  يذكر 

االصدقاء اذهلت الجميع وقدمت اعامل خالدات ىف تاريخ املرسح 

الوحيد  املمثل  هى  املرسحية  االصدقاء  فرقة  وكانت   . السوداىن 

املرسحية.ولها  واملهرجانات  الدولية  املحافل  من  كثري  ىف  للسودان 

مرسحيات متميزة مثل حبظال بظاظا ودش ملك واملهرج . ما زالت 

فرقة االصدقاء تقدم الجديد والجديد وما زال معظم اعضاء الفرقة 

االصليني متواجدون لكن تبقى شح املوارد وقلة الدعم من املشاكل 

التى تهدد الفرقة.   

التاريخيني  املمثلني  من  العديد  لذكر  تتسع  ال  املساحة  ولعل 

والكتاب املبدعني عىل طوال تاريخ املرسح السوداىن . 

حقيقية  ازمة  االيام  هذه  يعيش  السوداىن  املرسح  أن  جدال  ال 

تتمثل ىف قلة املسارح ىف العاصمة وباقى الواليات وغياب االهتامم 

مهدد  يكون  السوداىن   املرسح  يكاد  بل  والشعبى،  الرسمى 

باالنقراض ما مل تتخذ خطوات جادة إلنقاذ ما ميكن انقاذه.

ونرجو ان نقدم رحلة اخرى مع املرسح السوداىن الحديث ىف مرة 

قادمة.

نهضة
نهضة  فرتة  هي  العرشين  القرن  من  الثالثينات  تعترب  وبذلك 

األندية  عرب  وتثياًل  وإخراجاً  تأليفاً  السوداين  املرسح  فن  وانتشار 

وإبراهيم  الروس  أبو  خالد  أمثال  األوائل  الرواد  وحركة  الرياضية 

والثقايف  األديب  النشاط  بؤرة  درمان  أم  يف  وآخرين  العبادي 

عرب  املختلفة  السودان  أقاليم  إىل  امتد  والذي  والفني،  والسيايس 

واملرسح،  الغناء  يصاحبها  ولكن  ريايض  طابعها  منتظمة  رحالت 

سلك  يف  السودانيني  من  األول  الجيل  فناين  من  كثري  انتظم  وقد 

األندية الرياضية،  كام نشا املرسح املدرىس حقق ازدهارا كبريا.

كلية  بانشاء   السودان  ىف  للمرسح   االكادميية  الدراسة  وبدأت 

وتم   .  1946، قرينلو  اإلنجليزي  مع  والتطبيقية  الجميلة  الفنون 

انشاء معهد املوسيقا واملرسح 1968 .

واملوسيقا”  للتمثيل  السودان  “فرقة  نشأت    االربعينيات  وىف   

املرسحيني  من  السابقة  األجيال  تراث  كل  استوعبت  والتي 

السودانيني، ودشنت مرسحاً وداراً مستقلة لعروضها وتدريباتها عرب 

مؤسسها وقائدها ميرسة الرساج رائد املرسح الحديث . 

بجانب  إنه  املائة(  يناهز  عمر  )رحل ىف 2018 عن  للرساج  ويذكر 

أنشأ  خاص  مرسح  وبناء  واملوسيقا  للتمثيل  السودان  فرقة  إنشاء 

مجلة فنية  لنرش الثقافة املرسحية باسم “األفق” 1948 .   وعىل 

املرسح،  خشبة  األربعينات  يف  سودانية  امرأة  أول  صعدت  يديه 

وهي “سارة محمد” ما عرّضه لحملة شعواء يف أم درمان لسنوات 

“غرس  مرسحية  مثل  األعامل  من  العديد  يقدم  استمر  أنه  إال 

 1952 الغرام”  و”ضحايا   1945، زوجتان”  و”   1940، األحرار” 

و”انتقام وغرام” يف عام 1959 .

انتكاس
وصدور   1958 انقالب  بعد  انتكاسة  املرسحية  الحياة  وشهدت 

قوانني      مقيدة لعمل األحزاب والحريات العامة وطالت الحياة 

املرسحي  النشاط  اثرها  عىل  توقف  انتكاسة  الثقافية  السياسية 

العسكري  الحكم  أن  رغم  واألندية    املدارس  يف  كنشاط  وانزوى 

أشاد بدور املرسح  وأنشأ للمرة األوىل يف السودان املرسح القومى 

عىل شاطئ النيل ىف ام درمان.  

وكان املرسح السوداىن موضعا لدراسات عديدة سعت اىل الكشف 

عن الصفحات املجهولة من تاريخ التجربة املرسحية السودانية. 

ولحسن الحظ تم توثيق تاريخ املرسح السوداىن من خالل” دليل 

عناوين  يرصد  و   االول   جزؤه  صدر  الذى  السوداىن”  املرسح 

مسرية  مدار  عىل  واملخرجني  واملعدين  الكّتاب  وأسامء  يوسف النصوص  السوداىن  املرسحى  للمؤرخ  الحديث  السوداين  املرسح 

عيداىب.  

 وهناك  كتاب “ املرسح املقاوم لالستعامر يف السودان”، للباحث 

األسئلة حول  الكتاب  جملة من  القادر إسامعيل   ويطرح   عبد 

املناهض لالستعامر  الوطني  الحراك  أو دور املرسح يف فرتة  موقع 

يف السودان . 

السوداين  املرسح  يف  الحداثة  بعد  ما  تجارب   “ كتاب  وهناك    

1980 – 2018” للباحثة ميسون عبد الحميد.   

وهناك كتاب “مرسح للوطن من 1900 – 1980” للرائد املرسحى 

محمد رشيف الذى سبق اصدر كتابا بعنوان “سرية ابو الفنون ىف 

السودان.

انشأته  الذى  السوداىن  القومى  املرسح  ان  املرسح  مؤرخو  ويرى 

ان  ميكن  كان  درمان  ام  ىف  النيل  شاطئ  عىل  العسكرية  الحكومة 

فرضت  التى  القيود  لوال  السودانية  املرسحية  للحركة  الكثري  يقدم 

عىل حرية التعبري. 

الفاضل سعيد 

ميرسة الرساج

ابراهيم دفع الله

الهادى الصديق

[ نوافذ]]

السودانية وساهم  الشخصية  اصيل من  حبه جزء 
الشعب فى كفاح 
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عبد  صالح  تجربة  يف  الثالثة  الشعرية  املرسحية  هي  تنتظر«  »األمرية   
املرسحية  هذه  وتنتمي  ليل«،  و»مسافر  الحالج«  »مأسأة  بعد  الصبور 
تثيلية   « هي  الواحد  الفصل  ومرسحية  الواحد،  الفصل  مرسحية  إىل 
مركزة،  حوادث  أو  فردية،  بحبكة  وتتميز  ـ  العادة  يف  ـ  الطول  قصرية 
وبتفاصيل قليلة، وحوار حي، وشخصيات محدودة العدد، وذروة قريبة 
من نقطة النهاية، وعندما يخرج نص التمثيلية ذات الفصل الواحد يف 
يتميز  كام  الديكور،  من  كثري  تغري  أو  اسرتاحة،  إىل  يحتاج  ال  املرسح، 
العام، وخصائص املرسحية ذات  األثر  ـ بوحدة  ـ وهذا شئ هام  النص 
القصة  بخصائص  أشبه  الطويلة،  للمرسحية  بالنسبة  الواحد  الفصل 

القصرية بالنسبة للرواية الطويلة«)1(.
هذه  يف  الصبور«  عبد  »صالح  لدى  املرسحية  الكتابة  وصلت  وقد   
وعىل  الكتابة،  مستوى  عىل  الفني،  النضج  من  حالة  إىل  املرسحية 
الرمزية،  كونها شديدة  املرسحية يف  أهمية هذه  وتأيت  الرؤية،  مستوى 
عرب كتابه مكثفة، رمبا ال تبوح بداللتها ألول وهلة، بل تحتاج إىل أكرث 

من قراءة، لسرب أغوار الشخصيات املوجودة بها .
العنرص  هي  »والحبكة  الدرامية،  بحبكتها  املرسحية  هذه  تتميز  كام   
وتنظيمه،  األساس  ترتيب  عن  عبارة  إنها  للدراما،  العام  املعامري 
الشخصيات  من  املطلوب  ماهو  املرسحي  الكاتب  يعرف  ال  وبدونها 
التي يجب أن تعرب عنها الشخصيات، وال  ملرسحيته، وال يعرف األفكار 
الحبكة  تعترب  املعنى،  وبهذا  لتعبرياتها،  يؤلفها  أن  يجب  التي  الكلامت 
يجاهد  التي  الغاية  الحبكة  تعد  آخر  ومبعنى  للبناء،  األول  األساس 

الشاعر ـ نشاطه الخالق ـ أن يصوغها«)2(
تنتظر« عىل شكل مرسحي وهو  »األمرية  الصبور يف  عبد  اعتمد صالح 
إبراهيم حامدة  د.  يعرفه  الذي  الشكل  املرسح« وهذا  داخل  »املرسح 
املرسحية  داخل  ـ  كلياً  أو  جزئياً  ـ  يقدم  مرسحي  عرض  »هو  قائال: 
ذلك  عىل  واملثال  املرسح،  داخل  أحداثه  تجري  مرسح  إنه  املعروضة، 
الثاين،  املنظر  يف  نجد  حيث  شكسبري،  لوليم  هاملت  مرسحية  يف  وارد 
ان  كام  مقصوراً،  تثيلياً  مشهداً  تؤدي  مرسحية  فرقة  الثالث،  بالفصل 
 : املرسحية  برانديللو  لويجي  ثالثية  يف  تتمثل  أن  ميكن  املرسح  مسألة 
طريقته«  عىل  »وكل   ،1921 ـ  مؤلف  عن  تبحث  شخصيات  »ست 

1924، و»الليلة نرتجل التمثيل« »1929« )3(
من  مهاًم  جزءاً  »امليتاتياترو«  املرسح  داخل  املرسح   « تيمة  وتعد   
درامية  فنية  تكوين صورة  عىل  تعتمد  حيث  الحديث،  املرسح  نظرية 
من خالل تقديم عرض مرسحي جديد داخل العرض املرسحي األسايس .

 وقد أراد صالح عبد الصبور باستخدامه لتلك التقنية الفنية أن يكشف 
عيوب وأخطاء األمرية، بحبها وعشقها للسمندل قاتل والدها »امللك« .

 بإيراد مشاهد من حادثة اغتيال األب من قبل »السمندل« تقوم بهذه 
املشاهد الوصيفات »بإرتدائهن ألقنعة تثل وجوه »السمندل« »واألب« 
حتى تقع االمرية عىل الحقيقة املريرة، وهي أنها وقعت يف غرام قاتل 
ومجرم محرتف طامع يف السلطة، أناين ال يري إال نفسه، وال يبحث يف 
الحياة إال عن إشباع رغباته السلطوية والجنسية، وليس عاشقاً حقيقياً .
املرسح »وهي«  داخل  املرسح   « أساسية من سامت  تربز سمة  وهنا   
يكشف  أن  املرسح  لهذا  فيمكن  أفعاله  يعي  ال  اإلنسان  كان  إذا  أنه 
الحقيقي،  مظهره  تحتها  يخفي  التي  األقنعة  عنه  ويخلع  عيوبه 
عيون  يف  إال  الحقيقة  نفسه  التجد  املراوغة  النفس  ذو  والشخيص 
اآلخرين، وعىل حد تعبري »برياندللو« فإن اإلنسان يؤدي عدة أدوار يف 

الحياة، فالشخص يبني شخصيته من عدة أنواع من األدوار ٌيطلب منه 
أن يلعبها« )4( .

حياتها  عن  األقنعة  تزيح  أن  تحاول  األمرية  نجد  دال  مشهد  ويف   
يف  »صبية«  كانت  حني  عاماً،  عرش  خمسة  قبل  عاشتها  التي  السابقة 
خالل  من  غرامة،  يف  فوقعت   « الحراس  أحد  وأغراها  الحياة  مقتبل 
هذا  ويستويل،  األب،  يقتل  أن  وبعد  الكالم،  املعسول  استخدامه 
لتعيش  السلطة، تخرج »األمرية« مع وصيفاتها  الغاصب عىل  العاشق 

يف كوخ صغري فقري عىل أطراف اململكة .
 وحني تقوم الوصيفات » بتمثيل حادثة قتل األب«

هذا  أن  وكيف  املشئوم  اليوم  ذلك  يف  القاتلة،  حريتها  األمرية  تتذكر   
الحبيب القاتل أراد منها أن تنىس أنه قاتل والدها وأن تبارك استيالئه 

عىل السلطة :
 األمرية : وياله أقتلت أيب وسلبت الخاتم، حتى ترفعه يف وجه الناس 
.. وتحكم به ماذا أفعل أنت حبيبي وعامدي، وقتلت أيب وعامدي أشري 
أغرق رسي يف دمعة  أم أطوي كفي،  قاتل موالي  : هذا  إليك، وأدعو 

املكتوم احكم أم أصمت أوجع من هذا كله أ أحبك . أم أبغضك .
يجئ  حيث  الواقعي،  إطارها  إىل  تعود  املرسحية  نجد  ذلك  بعد   
الذي  الحب  به  يأت  فلم  املراوغة،  الحقيقية،  بشخصيته  »السمندل» 

يدعيه ـ دامئاً ـ ليربر جرامئه.
 بل جاء ليأخذ االمرية، بعد أن ثار ضده الشعب الذي عاىن من الظلم 
التي  والقهر والتسلط الذي مارسه ضد أفراده، فاألمرية هي الوحيدة 
ـ  العبارات  نفس  لريدد  »السمندل»  جاء  الحكم«،  رشعية  »حق  تلك 
الطويل،  الزمن  بعد هذا  ـ  لكنها  املايض،  بها يف  أغواها  التي  السابقة، 

ترى أن الكلامت ال تحمل أي معنى للحب :
يف  تنفخ  لتلقاين  الكلامت  من  أعددت  ما  هذا   : األمرية   

كلامتك كالفقاعات حتى تصري فارغة براقة
االمرية  الحب  صوت  بل  صويت،  ماهذا   : السمندل   
بعد  ـ  االمرية  وتؤكد  تفسدها  ال  أرجوك .. ال .. ال     :
ذلك ـ عىل أنه »كاذب« ومع ذلك تعرتف بان العشق مازال 
يكون  أن  منه  وتطلب  جرائم  من  فعل  ما  رغم  يتملكها، 

صادقاً ولو للحظة.
قد  اعتاد  كام  بالكذب  متشحاً  يأيت  ذا  هاهو  األمرية :  
أسفاه  وا  كالزيت  ومراوغة  األلفاظ المعة  عامت يف شفتيه 
كل  لك  أغفر  ال   .. ال   .. عني  أذهب  أوه،  أنت  كام  مازالت 
نجد  اآلخر  الجانب  تفسد لحظة صدق عىل  أن  إال  خطاياك 

شخصية »القرندل«، والذي يجسد شخصية الثائر/ أو الوطن، 

الذي يحمل بداخله »أغنية« مل تكتمل بعد، وهو يبحث عن 

اكتاملها، هذه األغنية هي »الحرية« .

عامة  سامت  معناها  يف  تحمل  »القرندل«  وشخصية   

عليه  يرد  تعمل،  »ماذا  السمندل  يسأله  فحني  للمواطنني 

أتأمل يف  »القرندل« بعبارة دالة قائاًل : ال أعمل شيئاً أحياناً 

الشمس إىل ان تغرب أو يف الليل إىل أن ترشق أرقص أحياناً 

يف أفراح الخالن أحيانا أكتب

 السمندل: ماذا تكتب

 القرندل : مايحدث

عمل  عندي  بل  الكوخ  هذا  يف  تسكن  هل    : السمندل   

سأؤوديه فالليلة أنا مدعو أن ألقي أغنيتي وتكتمل األغنية 

ألغنية  االكتامل  هذا  لكن  السمندل،  »القرندل«  يقتل  بان 

تحررت  إذا  إال  يكتمل  لن  الشعب،  ينشدها  التي  الحرية 

الزائف والقاتل من ذكراه،لن  العشق  من هذا  نهائياً  األمرية 

يتحقق هذا الكتامل إال إذا سمت شخصيتها وتحققت فيها 

عنارص القوة، فهي األمرية، التي يجب أن تكون »سيدة« يف 

كل ترصفاتها.

إىل  يتجه  الكوخ  باب  من  يخرج  أن  قبل   : القرندل  فرنى 

األمرية

تكمل  ال  تذييل  هذا  أنىس  أن  يب  يحمل  ال  آه  لها    قائاًل 

تثني  ال  وأمرية  سيدة  كوين  وأمرية  امرأة  يا  دونه  أغنيتي 

ما  أيا  استخذاء يف حقوق رجل من طني  النورانية يف  ركبتك 

كان وغدا أو شهاًم .

1 – د. إبراهيم حامدة: معجم املصطلحات الدرامية واملرسحية ـ دار 

املعارف ـ القاهرة 1985 ـ ص240

ـ  املعارف  دار  ـ  األديب  النقد  يف  مقاالت   : حامدة  إبراهيم  د.   –  2

القاهرة 1982 ـ ص117

دار  ـ  واملرسحية  الدرامية  املصطلحات   : حامدة  إبراهيم  د.   –  3

املعارف 1985 ص233 .

ترجمة  ـ  مؤلف  عن  تبحث  شخصيات  ست  برياندللو:  لويجي   –  4

الوطني  ـ املجل  محمد إسامعيل محمد، ثالثية املرسح داخل املرسح 

للثقافة والفنون ـ الكويت 2012 ص 13 .

تنتظر.. األمرية 
الحرية عن  والبحث 

عيد عبد الحليم
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بالحيوية مفعم  مسرح 
يقتبس جان فرنسوا ليوتار مثاال جميال من مرسح برليرن، يصبح 

وأثبت  األسنان،  يف  أمل  من  أعاين  »حني  مشكلة:  التمثيل  فيه 

فهل   . لليبيدو  توظيفان  يدي، هام  يف  تحفر  وأظافري  قبضتي، 

توجد  وهل  بأسناين؟  الشغف  ميثل  يدي  راحة  فعل  إن  نقول 

فكرة  عن  ليوتار  يتحدث  واآلخر؟  أحدهام  نقلب  ليك  إمكانية 

فهم  من  نتمكن  حتى  نفرتضها  أن  يجب  التي  املتغرية  املرسح 

بالحيوية«  مفعم  » مرسح  ويسميه   . الدراما  وراء  من  املرسح 

وكثافة  قوة  له  بل  معنى  بال  مرسحا  هذا  يكون  أن  وميكن   .

اينار  جوقة  يف  مثال،  الحيوية،  نالحظ  مل  وإذا  وتأثريات حارضة. 

من  بدال  ونبحث  الجمهور،  تجاه  تجاذب  يف  وتحركها  شليف 

منوذج  يف  أملشهد  نسجن  فسوف  والتمثيل،  العالمات  عن  ذلك 

بهذا  الجوقة  هذه  وترتبط   . الدراما  وبالتايل  والحبكة  املحاكاة 

من  قبضة  اليد،  قبضة  مثل  ولكن  تثيال،  باعتباره  ليس  الواقع 

الصور  فعال  ليوتار  يجد  أن  ميكن  بالطبع،   . األسنان  أمل  جراء 

من  املرسح،  ففي  ذلك،  توضح  التي  أرتو  أعامل  يف  واملفاهيم 

والرتتيبات  التوضيحية  والرسوم  اإلمياءات  تشري  أن  املمكن 

األيقونة  العالمات  باستخدام  مختلفة  بطرق  آخر  مكان  ايل 

واالشارية والرمزية . فهي تلمح أو تشري اليه ويف نفس الوقت 

وميكن  الغضب.  أو  األعصاب  أو  للتدفق،  كتأثري  نفسها  تقدم 

 – التمثيل  وراء  ما  مرسحا  بالحيوية  املفعم  املرسح  يكون  أن 

املنطق.  يحكمه  ال  ولكن  تثيل،  بدون  ليس  بالطبع،  فاملعنى 

نفرتض  أن  علينا  يجب  الدرامي،  بعد  للمرسح  وبالنسبة 

»املرسح  مقال  نهاية  يف  أرتو  يسميها  التي  العالمات  من  نوعا 

نكون  أن  إىل  بدعوته  وقرينه«(  املرسح   « كتابه  )يف  والثقافة» 

خالل  من  يشريون  وهم  املحك،  عيل  املحروقني  الضحايا  مثل 

اللهب . وال يجب علينا أن نتعامل مع النغامت املأساوية لهذه 

الصور من أحل الحصول عيل فكرة حاسمة عن املرسح الجديد 

الصوتية  اإلمياءات  من  والتبلور  اإلشارات  إطالق  فكرة  وهي   :

فكرة  مع  توافقا  أكرث  الفكرة  وهذه   . والداخلية  والجسدية 

باعتبارها يشء قبل رمزي  املحاكاة – حيث يفهمها  أدورنو عن 

وعاطفي يشبه شيئا ما، مبعنى »املحاكاتية mimetisme”، بدال 

من املحاكاة باملعني الضيق للتقليد .

أدورنو صدمة  ومحاكاة  اللهب،  من خالل  أرتو  إشارة  تتضمن   

املفعم  للمرسح  ليوتار  صورة  تح  ومل   . للمرسح  مكونني  وأمل 

أيضا،  وأدورنو  أرتو  ويؤكد   . العنرص  هذا  والتكثيف  بالحيوية 

التمثيل،  التشنج ينظم نفسه يف عالمة،،ان  رغم ذلك، أن هذا 

الجاملية  العقالنية  عملية  خالل  من  يحقق  أدورنو،  يقول  كام 

والبناء . فهو يكتسب منطقه، بقدر ما يكون ماديا، من خالل 

سبيل  عيل  )للحبكة  املنطقي  ميثل  ولن   . املوسيقي  التنظيم 

املثال( املعطى بشكل سابق عيل العالمات املرسحية. ويبدو أن 

مقولة أدورنو حول هذه الفكرة تذكرنا مبثال ليوتار :

موضـوع  انه  بل  اليشء  من  األصل  طبق  صورة  الفن  يعد  مل   

مكررة  نسخة  يصبح  حني  قدره  من  يحط  فانه  وإال   . اإلدراك 

يف  لالزدواجيـة  مقنعا  نقدا  هورسل  وجه  )وقد   . ما  يشء  من 

الفن  أن  هو  فعال  يحدث  وما   .  ) االستطرادية  املعرفة  مجال 

يقدم إمياءة تشبه الواقع للرتاجــع بعنــف ألنه يالمــس ذلك 

الدراما أزمة 
)2( الدرامي  بعد  المسرح  في   

تأليف: هانز ثيز ليامن

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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ذلك الواقع .

بعد  »املرسح  مصطلح  أن  التايل  االكتشاف  يف  يتضح  سوف 

الدرامي« يرتبط بشكل حميم باملرسح املفعم بالحيوية. ولكن 

املستمر  الخالف  بالنا  عن  يغيب  ال  ليك  لألخري  األفضل  من 

اإلمياءة  وتداخل  املرسح  حول  والخطاب  املرسح  تقاليد  مع 

املرسحية مع مامرسات التمثيل واجراءاته .

والمعىن والتاريخ  الدراما  والديالكتيك:  الدراما 
الدراما  شكل  ديالكتيك  كان  الكالسيكية،  الجامليات  يف 

تأمل  فان  وبالتايل،   . مركزي  اهتامم  محل  الفلسفية  وتداعياته 

ما يتبقى عندما يتم التخيل عن الدراما فمن األفضل أن نبدأه 

أحد  أو  األعىل  الشكل  والرتاجيديا  الدراما  اعتربت  لقد   . هنا 

أعىل أشكال تجيل الروح . وقد أخذت الدراما عيل عاتقها دورا 

 ( للنوع  الديالكتييك  الجوهر  بسبب  الفنون  تقنني  يف  مميزا 

الحوار والرصاع والحل ودرجة التجريد العالية الرضورية للشكل 

شكال  وباعتبارها  الرصاع.  حالة  يف  الذات  وتوضيح  الدرامي 

الجدلية  بالحركة  اآلن،  حتى  تتميز،  فإنها  باملعالجة،  يعنى  فنيا 

نوع  إىل  الجديل  )سوندي(  ينسب  ولذل  واالندماج.  لالغرتاب 

الدراما والرتاجيديا. وزعم املنظرون املاركسيون يف بعض األحيان 

أن الدراما تجسد جدلية التاريخ . ولجا املؤرخون مرارا وتكرارا 

اإلحساس  لوصف  والكوميديا  والرتاجيديا  الدراما  استعارة  إىل 

بالوحدة الداخلية للعمليات التاريخية . وتم تعزيز هذا االتجاه 

نفسه  التاريخ  يف  للمرسحانية  املوضوعي  العنرص  خالل  من 

الفرنسية  الثورة  تصور  تم  يشء،  كل  عيل  وعالوة  وبالتايل،   .

وتكرارا،  مرارا  وخطبها،  وإمياءاتها  الكبرية  ومخارجها  مبداخلها 

 . ومتفرجني  بطولية  وأدوار  وحل  رصاع  ذات  دراما  أنها  عيل 

تقديم  من  مفر  فال  ذلك،  رغم  دراما،  أنه  التاريخ عيل  ولعرض 

 – نهايئ  بشكل  معنى  له  منظور  باتجاه  والرسم  التكنولوجيا 

علم  يف  التاريخي  والتقدم  املثالية  الجامليات  مع  املصالحة 

ابتعد بعض  . وقد  الديالكتيك  تعد  فالدراما   . املاركيس  التأريخ 

ايل  ذهبوا  أنهم  لدرجة  للتاريخ  الجاميل  املعنى  بهذا  العلامء 

القول بأن التاريخ نفسه له جامل درامي موضوعي . وبالعكس، 

الشكل  موللر  وهايرن  بيكيت  صامويل  مثل  مؤلفون  تجنب 

الدرامي ليس بسبب تكنولوجيا التاريخ الضمنية .

وبشكل  والديلكتيك،  للدرما  الضيق  التشابك  لوحظ  ما  وكثريا   

وإدراكا   . للدراما  مالزم  فالتجريد   . والتجريد  الدراما  عام 

يف  وامللحمة  الدراما  بني  الفرق  وشيللر  جوته  وضعه  لذلك، 

املالئم   ( للموضوع  الصحيح  االختيار  ملسألة  تأمالتهام  مقدمة 

يتألق  بأن  للسامح  املناسب  املوضوع  فام   . الدراما(  لشكل 

املعلومات  املفرطة يف  الزخارف  بدون  املفرسة،  الكينونة  تاسك 

والصدام  للمصري  املجردة  البنية  رؤية  عيل  تعتم  التي  الواقعية 

تؤكد  ؟  واملصالحة  الدرامي  الرصاع  يف  والديالكتيك  الرتاجيدي 

لفتة الكاتب امللحمي عيل التفاصيل اإلضافية بدقة ) التي تظهر 

يف الدراما كمضيعة شاقة للوقت( من أجل إثارة الشعور بالوفرة 

تجريدي  انجاز  عيل  الدراما  تعتمد  وباملقارنة،   . واملصداقية 

الواقع بشكل عام، بل ان  يرسم عاملا منوذجيا تتجىل فيه وفرة 

غزارة السلوك البرشي يف حالة التجريب هي التي تصبح واضحة 

. فقبل اخرتاع بريخت ملرسح عرص العلم، مال الشكل الدرامي 

التجريدي نحو املفاهيمي ونحو التكثيف املقلص . وهذا أيضا 

هو أساس التشابه الذي نالحظه يف الرواية القصرية واملرسحية .

)الشمول( الدراسة  قابلية  مفهوم  أرسطو: 
الرتاجيديا  وترتيب  الجامل  الشعر»  »فن  أرسطو  كتاب  يتصور 

الرتاجيديا  تكون  أن  القاعدة  فان  ولذلك  املنطق.  أساس  عيل 

مطلب  جانب  إىل  ونهاية،  ووسط  بداية  لها  واحدة  وحدة 

للوصول  كافيا  يكون  أن  يجب   ) الزمني  االمتداد   ( الحجم  أن 

إىل  وصوال  الحبكة(  يف  املفاجئ  التغري   ( التحول  نقطة  ايل 

فالدراما من   . املنطق  لنموذج  الكارثة، ويتم تصور ذلك وفقا 

ترتيبا منطقيا  تقدم  بنية  الشعر” هي  نظر كتاب “ فن  وجهة 

الوجود  ووفرة  املحرية  للفوىض  درامي(  ترتيبا  وتحديدا   (

يغلق  الشهرية،  بالوحدات  مدعوما  الداخيل،  النظام  هذا   .
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العقالنية   – الحكاية  بنية  ترتيب  مع  هنا،  للمقارنة  مطلوبة 

املحلقة فوق كل يشء : إذا استخدم شخص ما األلوان الجميلة 

باألبيض  صوره  مام  أقل  متعة  يقدم  فسوف  عشوايئ  بشكل 

الدرامية  بنيتها  وبسبب  ألرسطو،  طبقا  والرتاجيديا   . واألسود 

خشبة  عيل  تقديم  دون  وحدها  تعمل  أن  ميكنها  املنطقية 

املرسح، وأنها لن تحتاج املرسح لتطوير تأثريها الكامل، وهذه 

املنطق  لهذا  القصوى  النتيجة  الوحيدة  املنطقية  الخالصة  هي 

هو  املرسح  خشبة  عيل  املريئ  العرض  وهو  نفسه،  فاملرسح   .

بالفعل بالنسبة ألرسطو هو عامل األحداث العرضية – والسيام 

الزائلة والعابرة، وهو أيضا بشكل متزايد مكان اإليهام والخداع 

الدرامية  العقالنية  ُتنسب  ذلك،  من  النقيض  عيل   . واالحتيال 

إذ   . الخادع  اإليهام  وراء  من  املنطق  تقدم  مع  أرسطو  منذ 

يعترب  فلم   . املظاهر  وراء  من  القوانني  الدرامي  فنها  يكشف 

ُتظهر  فهي   : التاريخ  علم  من  فلسفية  أكرث  الرتاجيديا  أرسطو 

واحتامل  مفاهيمية  لرضورة  طبقا  لذلك  مخالفا  خفيا  منطقا 

مثل هذه  إمكانية  االعتقاد  اختفاء  ومع   . تحليليا  فهمه  ميكن 

» النموذجية » – املنفصلة بشكل صارم والقابلة لالنفصال عن 

أو  املرسحية  العملية  واقع  وظهر  اختفت،   – اليومي  الواقع 

والنموذج  العامل  بني  الحدود  ذابت  فقد   . املقدمة  يف  عامليتها 

الجوهري  انهار األساس  . وبذلك  باألمن  الشعور  والتي عززت 

للجداليات  بالنسبة  بديهيا  كان  والذي  الدرامي  للمرسح 

الغربية، مبعنى انهيار إجاميل العقالنية .

الفني  الشكل  ميثله  الذي  املعنى  ذو  الشكل  تأوييل  بشكل 

نفس  يف  الخارجي،  الواقع  من  داخليا  ويؤسسه  للرتاجيديا، 

خيال  الحبكة، وهي  فتكامل   . ومتصلة  كاملة  كوحدة  الوقت، 

خالله  من  ُيفهم  الذي  لكاملها،  العقالين  املبدأ  تجد  تنظريي، 

تعني  فالدراما   . الزمني  التقدم  هيمنة  اعتباره  داخليا  الجامل 

أن  ميكن  مثلام   . للحرص  والقابل  عليه  املسيطر  الزمن  تدفق 

تتضح نقطة التحول كتصنيف منطقي فعال، ولحظة االنكشاف 

الشعر،  فن  كتاب  يف  أخرى  عميقة  فكرة  هي   ،Anagnorsis

تتعلق  موتيفة  وهي  لإلدراك،  العاطفي  التأثري  تحديدا  وهي 

االنكشاف  صدمة  أجل  من   : خاصة  بطريقة  ولكن   . باإلدراك 

)“انت أخي يا أورست!“، “أنا ابن لويس ذاته وقاتله“( تقدم 

فقدان  عند  العجز  مع  البصرية  تزامن  بوضوح  الرتاجيديا  يف 

املعنى . إذ يلقي االعرتاف املؤمل الضوء عيل كل األحداث، ويف 

للحل:  قابل  غري  لغز  أنه  عيل  يطرحه  نفس  ويف  الوقت،  نفس 

وبالتايل  اآلن؟  املضيئة  الكوكبة  هذه  نشأت  قواعد  ألي  وفقا 

فان لحظة االعرتاف هي بشكل ساخر لحظة انقطاع، مقاطعة 

أرسطو  الشعر، ألن  فن  كتاب  ويظل هذا ضمنيا يف  االعرتاف. 

باعتباره  التمثيل  إىل  وينظر   . الرتاجيديا  يف  بالفلسفي  يهتم 

خالل  من  متعة  أكرث  يصبح  الذي  التعلم  »التعلم»،  من  نوعا 

االستمتاع بادراك موضوع التمثيل – وهي متعة مطلوبة لكل 

الجامهري، وليست مطلوبة من الفيلسوف .

أيضا  لآلخرين  بل  للفالسفة،  فقط  ليس  للغاية،  ممتع  الفهم   

بنفس

. وهذا  الرغم من قدرتهم املحدودة عيل ذلك  الطريقة، عيل   

فام  الصور،  برؤية  يستمتعون  الناس  يجعل  الذي  السبب  هو 

يشء  كل  يفهمون  إليها  ينظرون  عندما  أنهم  هو  يحـدث 

ويحددونه )أي أن هذا اليشء هو كذا وكذا ( .

قابليتها  ومعيار  نظري.  منطقي  نظام  وكأنها  تبدو  فالرتاجيديا 

للتحديد، يستخدم أيضا كمعالجة فكرية ال يشوبها االضطراب، 

فكتاب فن الشعر يجادل بأنه ال ميكن التفكري يف الجامل بدون 

حجم معني )االمتداد( :

كان  اذا  جميال  يكون  أن  يشء  ألي  ميكن  ال  السبب،  “لهذا   

من  اقتـرب  كلام  مشوشة  تصبح  املالحظة  ألن  للغاية،  صغريا 

تكون  لن  عندئذ  املالحظة  )ألن  للغاية  كبريا  صار  أو  التالشـي 

الوحدة  معنى  أن  املشاهدون  ويالحظ  واحد،  وقــت  يف 

والشموليـة مفقــود من مشاهدتهم، أي أن هناك مسافة ألف 

الحية، فيجب  املادية والكائنات  ميل(. لذلك يف حالـة األشياء 

أن يكون لهم حجم معني اذ يجب أن يكون كذلك بحيث ميكن 

ولذلك   ،)eusynopton( واحدة  رؤيــة  يف  بسهولة  استيعابه 

أن  لها طول معني، ويجب  يكون  أن  الحبكات: يجب  يف حالة 

تكـون كذلك حتى ميكــن أن نحتفظ بها يف الذاكرة . “

الفهم  لقوانني  امُلدرك  يخضع  أن  ويجب   . منوذج  الدراما 

العقالين( عيل  املبدأ   ( الرسم  فأولوية   . الذاكرة  يف  واالحتفاظ 

اللون ) الحواس(، التي أصبحت مهمة الحقا يف نظرية الرسم، 
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يهيمن  والديالكتيك  الدراما  تورط  ثم  واملنطق،  الدراما  تورط   

عيل التقاليد األرسطية األوروبية – التي اتضح أنها حية فعال يف 

دراما بريخت الالأرسطية . إذ يتم تصور الجميل وفقا للنموذج 

الجامليات  هذه  يف  الذروة  ولحظة   . متغريه  باعتباره  املنطقي 

هي جامليات هيجل . ففي ظل الصياغة العامة للمثايل الجميل 

تتجىل  للفكرة  الحيس  املظهر  بأنه   the beautiful ideal

نظرية معقدة يف تحقق الروح يف املادة الفنية التي يتم تلقيها، 

يتضح  أن  ميكن  الوقت  نفس  ويف   . الشاعرية  اللغة  إىل  وصوال 

من جامليات هيجل ملاذا كان مثال الدراما قويا جدا : كان من 

تكن معدة  إن مل  املدى  بعيدة  الفعالية  أن تطور هذه  املمكن 

نتيجة  إىل  اختزالها  من  بدال  التناقضات  يف  عمقا  أكرث  بشكل 

املخطط  يقرتحه  أن  ميكن  ما  مبعنى  الدرامي،  الفن  إىل  تنتمي 

الدرامي . ولذلك سأرسم املسار املعقد لنظرية هيجل التأملية 

يف بعض جوانبها باالعتامد عيل تأمالت كريستوف مينكه .

الحقيقي: استبعاد   :)1( هيجل 
مكان  الوقت  نفس  يف  هي  أسايس  ديالكتييك  كنوع  الدراما 

الدراما  بعد  املرسح  يكون  أن  نشك  وقد   . الرائع  الرتاجيدي 

هيجل  وضع  من  التخمني  هذا  ويتغذى   . الرتاجيدي  بدون 

وفقا  الفن،  ينتهي  كام  تاما   . الحداثة  قبل  ما  يف  للرتاجيديا 

لهيجل، عندما تكون الروح مستقرة مع نفسها يف عامل التجريد 

املفاهيمي الكامل ومل تعد يف حاجة ايل التجسد الحيس، يوجد 

بالشعر  املقابل  يف  هيجل  ربطه  الذي  الرتاجيدي،  املايض  أيضا 

متشابهني  ليسا  واألجمل  األسمى  الشكل  الفن،  ففي   . الدرامي 

النحت  يف  ذروتها  يل  والحيس  املثايل  مشاركة  وصل  فقد   .

 ( هيجل  عنه  يقول  أن  ميكن  والذي  اإللهة،  لتامثيل  الكالسييك 

يكون  أن  ميكن  يشء  ال   :  ) صارم  جديل  مبنطق  ولكن  بشغف 

الذي  والسبب   . منه  أجمل  يصبح  أو  منه،  أجمل  يشء  هناك 

غري  الكالسييك  النحت  بقاء  بسبب  يتعلق  فيام  هيجل  قدمه 

إىل  افتقاره  هو  والروح،  الفن  تقدم  من  املزيد  ويفرض  مالئم 

عليها  العثور  ميكن  )التي  املتحركة  والرسوم  الذايت  االستيعاب 

العذراء  صورة  يف  املتمثل  الرومانيس  الفن  شكل  يف  بعد  فيام 

القديم  النحت  عن  ملعروفة  املالحظة  كانت  هنا  .ومن  مريم( 

القديم،  العرص  بعد  فيام  ألنه  الحداد.  بألوان  تم صبغه  والذي 

الحيس  بني  املثايل  واالندماج  الجامل،  ذروة  عيل  التغلب  يجب 

والروحاين، من أجل تقدم الروح إىل التجريد الفكري التقدمي . 

وهذا يؤدي إىل إبداعات أعىل من أي وقت مىض ولكنها مل تعد 

جميلة حتى يتم الوصول إىل الروح املطلقة، التي يجب أن يتم 

التفكري فيها بعيدا عن أي شكل وأي هيئة .

التوصل  الفن البرصي، فقد تم  النحت الكالسييك، أي   بينام يف 

سوفوكليس  مرسحي  هيجل  ويعترب  املطلق.  الجامل  ايل 

من  كل  يف  قناعة  الفنية  األعامل  أكرث  باملقارنة  “أنتيجون” 

العاملني القديم والجديد – ولكن من ناحية معينة فقط : وهي 

تحديدا التمثيل املثايل لالنقسام والتوفيق بني الشكل املوضوعي 

والشكل الذايت للروح املثالية. والرتاجيديا الكالسيكية باعتبارها 

التام،  الجامل  مجرد  وراء  ما  إىل  األخالقي، تيض  للرصاع  إبداع 

من  أكرث  وهي   . الكالسييك  الفني  الشكل  مجال  يف  حتى 

 . والذاتية  البحت  املفهوم  ايل  فعال  طريقها  ويف  فعال  جميلة، 

الفني  لتفكك لشكل  ( بني تثيل هيجل  )مينكه  ولذلك يقرتح 

تجعل  بطريقة  الحداثة  يف  الفن  نهاية  نظرية  مع  الكالسييك 

فالدراما   . النظرية  هذه  معنى  فقط  هو  الحل  هذا  مفهوم 

بالنسبة لهيجل مل تعد يف طريقها ايل أن تكون فنا جميال، حتى 

يف شكلها اليوناين . ففي الدراما تبدأ نهاية الفن . وهكذا وفقا 

 – الغايئ  هيجل  لخطاب  الرسمي  غري  املنطق  من  النوع  لهذا 

نصل   – الروح»  »فينومينولوجيا  كتابه  ظهور  منذ  األقل  عيل 

ما  بقدر  الجميل،  مجال  داخل  للدراما  هامشية  مكانة  ايل 

موضع  نقسه  الجامل  تجعل  فهي  جميل،  مجال  داخل  تكون 

سؤال فيام يتعلق بقدرته عيل التوفيق . واذا كان هيجل يفهم 

الجامل الفني باعتباره توفيق بني التعارضات متعدد الطبقات، 

ميكننا  عندئذ  األخالقي،  والنظام  الجامل  بني  التوفيق  والسيام 

يؤكد  الدراما،  مصطلح  داخل  يف  هيجل،  أن  بالطبع  نؤكد  أن 

عيل تلك السامت الجاملية التي تجعل هذه املصالحة تفشل . 

فالدراما ليست ببساطة مجر مظهر ال يثري إشكالية ، ولكنها يف 

نفس الوقت األزمة الواضحة يف األخالق الجميلة.

الكالسيكية،  الصياغة  ذروة  عيل  نجد،  الدراما  فلسفة  ويف   

الجامل  بني  املصالحة  نجاح  تأكيد  ناحية،  فمن  رائعني،  وجهني 

لشيللر(  )وفقا  املضمون  وروح  اإلحساس  متعة   – واألخالق 

 . النقسامهام  املتضارب  املظهر  األخرى،  الناحية  من  ولكن   –

الرتاجيديا  داخل  التمزق  هذا  فاحصة عيل  نظرة  نلقي  ودعونا 

أسمى  لغة  الرتاجيديا  هيجل  يعترب  امللحمي،  مع  فباملقارنة   .

والحتمية  للقدر  املجرد  االختالف  فان  امللحمي،  الشكل  ويف   .

بطريقه  البطل  يظهران  املجهول  واملغني   ،)Moira املصري   (

محطمة  حياته  أن  يشعر  وجامله،  قوته  أوج  يف  وهو  تجعله 

ويتوقع لألسف موتا مبكرا . فمرشوطية غزارة الفعل امللحمي 

صوت  استبدال  يجب  وبالتايل،   . الجدلية  الرضورة  تعرف  ال 

الدرامية  بالبنية  البطل،  خارج  يبقى  الذي  امللحمي،  الراوي 

الفعلية للقدر – ويف نفس الحركة – مع التعبري الذايت لإلنسان 

قرأنا  إذا  أننا  مينكه  ويوضح  املشهد(.  تجسيد  خالل  )من 

الرتاجيدي  املصري  فان غرابة  الرتاجيديا،  بعناية يف  حجة هيجل 

)املتأصل بالفعل يف امللحمة( باعتباره قوة غري محددة يف ذاتها، 

وحتمية باردة، ال تشري فقط إىل القوة التي تحطم الجامل، بل 

تشري أيضا ايل أن املصالحة الدرامية نفسها تحمل بالفعل نواة 

الفشل بداخلها . وتحديدا بهذه الطريقة : تشكل تجربة القدر، 

يف فهم هيجل، نواة الدراما . ومع ذلك، هذه تجربة أخالقية: 

املرشوطية  وإلقاء  االنتهاك،  هيمنة  عيل  يستعص  ما  يشء 

قاتل  وهذا   . الروح  لعب  يوجد  وهناك   – الدرامي  اللعب  يف 

للمفهوم األخالقي. هذه املرشوطية أو التعددية، التي تظهر يف 

البرشي، تدمر أي إمكانية للمصالحة  اإللهي بقدر ما تظهر يف 

إصالحه  يحاول  الذي  التمزق  هو  الدرامي  مييز  ما  النهائية. 

بشكل ضئيل من أجل الحفاظ عيل حقيقة املصالحة من خالل 

أسلوب يفرغ دراما الواقع املادي . فالدراما كفن جميل تلقي 

املفهوم  مع  املظهر  يف  مع  يتوافق  ال  ما  وهو  جانبا  بكل يشء 

الحقيقي ومن خالل هذا التطهري فقط يظهر املثايل.

املظهر  جانب  إىل  الدرامي،  الشكل  يف  التطهري  هذا  ينتج   

يحفز  ما  ألن  املظهر.  هذا  تدمري  بدايات  للمصالحة  الخارجي 

املطالبة  يعرض  والذي  للواقعي،  داخليا  الرضوري  االستبعاد 

مبدأ  من  أقل  شيئا  ليس  نفسه،  الوقت  يف  الشامل  بالتوسيط 

الدراما نفسه. انه ذلك التجريد الجديل هو الذي يجعل الدراما 

ممكنة كشكل يف املقام األول، مع أنه يف نفس الوقت، يزيلها 

اخرتاق  خالل  من  تحدث  مصالحة  وهي  املصالحة،  عامل  من 

املادة الحسية . ويف شكل التجربة املتناقضة بشكل غري متناغم 

سبات  بالفعل  هناك  البغيضة،  واملادية  األخالقية  املشكلة  مع 

التوترات أزمته وحلها يف  الدرامي، تفتح تلك  يف عمق املرسح 

أي  هناك  كان  وإذا  درامي.  غري  منوذج  وجود  إمكانية  النهاية 

يشء كالسييك يفتقر إليه املثايل، فهو إمكانية قبول ما هو غري 

بشكل  مينكه،  يخلص  الحس.  املعنى/  عيل  الغريب  ثم  نقي، 

الحداثة  اعتبار  ميكن  أنه  إىل  هيجل،  مبساعدة  ومقنع،  واضح 

إىل  واالضطرار   ... الجميل  املادي  النقص  يتجاوز  عاملا  فعال 

بنموذجه  التوسيط  جامليات  وراء  فام   . النقص  كل  استبعاد 

قابلة  الحداثة(  بعد  ما  )أو  الحداثة  تصبح  الدراما،  يف  املركزي 
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وأقنعة  الشخصيات  يصممون  )املمثلني(  الفعليني  األشخاص 

الفعيل  الكالم  يف  رسد  شكل  يف  تصويرهم  وعدم  األبطال 

للممثلني أنفسهم . ولهذا السبب، ميكن أن يحدث كشف لهذا، 

يف رأي هيجل، عالقة معكوسة بني الذاتية واملضمون األخالقي 

الكوميدية  الخوارق  تخرج  عندما  وتحديدا،  املوضوعي، 

املمثلني عن الشخصية ويؤدون باستخدام القناع . فهيجل يرى 

الواقع  يقدم وحدة  أن  املرسح هي  أن خصوصية  بحدة كبرية 

فالبطل   : النفاق  من  نوع  أنه  عيل  املادي،  والتنفيذ  الروحي 

واىل  وقناع،  ممثل  ايل  ينقسم  املتفرجني  أمام  يظهر  الذي 

شخص أثناء اللعب وشخص يف الحياة الفعلية . وهذا ملحوظ 

تعمل  حيث  الكوميدية  الخوارق  يف  للغاية  مخادع  بشكل 

التالية تظهر  اللحظة  القناع ويف  الذات يف لحظة ما من داخل 

. فاللعبة املرسحية تقدم عموما شيئا  العادي  بدونه يف شكلها 

املوضوعية  املؤدي  ذات   : الروح  لفلسفة  أساسا  متصورا  غري 

العالمات  تنتج  التي  ذاتها  ومن  ذاتها  يف  الجوهر  منقوصة 

باعتبارها  ذاتها  تعايش  التصادفية  الفردية  األنا  هذه  فنيا، 

مانحة ومؤسسة املحتوى األسايس واألخالقي، أو النامذج التي 

العامل واضحة  : محاكاة جوهرية  الجميل األخالقي  توحد فعال 

و  فعيل  مغزاها كيشء  هنا يف  تظهر  التي  والذات   . الذات  يف 

تلعب بالقناع الذي ارتدته ذات يوم ليك تثل دورها .

عاما يف  تفككا  يرى هيجل  أن  يجب  املرسح هذه   يف حقيقة 

يؤدي  أن  يجب  وبالتايل   . استقاللها  يف  ككل  الجوهر  أشكال 

هذا امليل إىل التفكك منطقيا، يف إطار تاريخ الروح، إيل ظهور 

من  وتحديدا  العقالين،  للتفكري  الديالكتييك  والوعي  التجريد 

الدراما الرتاجيدية والكوميدية إىل الفلسفة اليونانية . فالدراما 

بالرضورة موجودة عيل هامش الفن، عيل الحدود التي تفصل 

الفلسفي  التجريد  و  للفكرة،  الحيس  واملظهر  الفن،  يف  املثايل 

عديم الشكل عيل نحو ما . ومن املنطقي أن يربط مينكه هذا 

التوتر الداخيل، وعدم اكتامل الدراما، مع التسامي الرومانتييك 

الدراما  يف  هيجل  نظرية  يفهم  أن  املنطقي  من   . الشعر  يف 

الجدل  موتيفات  بالفعل  يتضمن  الذي  الفن  ملفهوم  كاستعارة 

داخلها والتي تحول املفهوم الرسمي للمثايل الذي يعد مظهرا 

حسيا للفكرة إىل شبح غري قابل للتحقيق . وبالتايل تبدو نهاية 

الفن أقل كأطروحة تاريخية وفلسفية أكرث من كونها أطروحة 

الفن  داخل  الفن  ونهاية  الفن،  يف  الكالسيكية  الفكرة  لنهاية 

الفن  يف  الجديدة  التطورات  منظور  ومن   . فعال  بدأت  والتي 

الجشطالت  عن  االبتعاد  إىل  تسعى  التي  املرسح،  وأشكال 

هيجل  تقديم  يثرينا  والنموذج،  واملحاكاة  كلية،  كنزعة 

للتطورات القدمية باعتبارها منوذج لتفكك املفهوم الدرامي يف 

املرسح .

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

–ليامن«  ثيز  »هانز  كتاب  من  الثاين  الفصل  تثل  املقالة  هذه 

عن  الصادر   )Postdramatic theater الدرامي  بعد  )املرسح 

روتليدج عام 2006 .

التعددية  تستبعد  وال   – أيضا  للمرسح  بالنسبة   – للتفكري 

واالختالف، ولكنها تتسامح معهام بدال من ذلك .

مر  الحديث،  العرص  وحتى  الكالسيكية  بعد  ما  عصور  منذ   

املرسح بسلسلة من التحوالت التي تؤكد عيل الحق يف املتباين 

والجزيئ والعبثي والقبيح يف مقابل افرتاضات الوحدة والكامل 

واملضمون،  الشكل  يف  املرسح  ودمج   . واملعنى  واملصالحة 

من  يتحمله  أن  يريد  يكن  مل  الذي  ذلك  كل  متزايد،  بشكل 

التفكري  إعادة  أن  كام   . باالشمئزاز  ميلء  هو  ما  كل   – قبل 

يوضح،  نفسه  هو  الداخلية  للتقاليد  الداخيل  الغموض  يف 

يف  بالفعل  موجودا  كان  آخر  كالسييك  مرسحا  أن  ذلك،  مع 

إمكانية  باعتباره  وتحديدا  يخصه،  الذي  الفلسفي  االستجواب 

خفية للتمزق يف إطار وظيفة املصالحة امللطخة اىل أقىص حد 

ال  وبالتأكيد،  أخرى  مرة  الدرامي،  بعد  املرسح  فان  وبالتايل،   .

بها  ارتباط  أي  ودون  الدراما،  وراء  فيام  موجودا  يعني مرسحا 

إمكانيات  من  ويزدهر  يتكشف  باعتباره  يفهم  أن  يجب  بل   .

كانت  وقد   . نفسها  الدراما  داخل  والظهور  واالنسالخ  التفكك 

هذه الفرضية موجودة، عيل الرغم من أنه ال يكاد يفك شفرتها 

يف جامليات املرسح الدرامي ؛ ولكن ان جاز التعبري، باعتبارها 

تيار تحت السطح الناطق للديالكتيك الرسمي .

األداء  :)2( هيجل 
بالنسبة  الحال  هو  كام   ( الرضوري  من  كان  لهيجل،  بالنسبة 

األشخاص  أن  الدراما  يف  تصادفيا  أمرا  فقط  وليس  ألرسطو( 

املادية  بأجسامهم  حقيقيون  أناس  بواسطة  يجسدون  كانوا 

الدراما،  انعكاس أدايئ ذايت يف  . وبالنسبة له هناك  وإمياءاتهم 

التي وفقا ملينكه، ميكن أن تظهر نقاطا يف نفس اتجاه الصدع 

الكامن يف الفنون الجميلة بسبب االفتقار إىل املصالحة . ومن 

واحد  صوت  من  يتلقون  األفراد  يعد  مل  الفهم،  تحقيق  خالل 

الرضوري،  األصوات  تعدد  خالل  من  ولكن  املغني،  أو  للراوي 

من  يصبح  بحيث  أنفسهم  داخل  من  مستقال  تربيرا  يتلقون 

النتيجة  لصالح  نسبيا  الفردي  حقهم  نجعل  أن  املستحيل 

الديلكتيكية . عالوة عيل ذلك، يدرك املمثلون، الذين يعتربهم 

بينهم،  فيام  عالقات  ويقيمون  تحريكهم،  ميكن  تاثيل  هيجل 

املوضوعية  هيجل  ملثالية  الفضيحة  تثري  التي  اإلزاحة  يدركون 

املثال  يساعدون  تجريبيني  برش  من  الدراما  يف  ما  بقدر 

يصبحوا  ليك  الدراميون(،  )األبطال  الفني  والجامل  الروحاين، 

ينتج  ما  أخرى،  بعبارة   . واعيا  ساخرا  أداء  ويطورون  حقيقة، 

وما  الخاص  بأن  للتأمل  قابلة  ظاهرة  هو  لهيجل(  )بالنسبة 

الفرد الحقيقي – يعلو عيل املحتوى  قبل املفاهيمي – املؤدي 

األخالقي . واألخرية، وهي الروح، تعتمد هنا عيل مجرد االنجاز 

. ويعلق  الخاص  قوانينه عيل  بدال من فرض  للمؤدي  التمثييل 

دورها،  يف  تختفي  أداة  مجرد  كونه  من  بدال   « بقوله،  مينيكه 

يعايش املمثل تبعية مقلوبة بني الجامل، أو باألحرى األخالقي، 

والذاتية. فالتجربة األساسية للممثل هي تقديم املالئم أخالقيا 

من خالل األفراد .

توترا  تفتح  الفعال  الدرامي  األداء  شخصية  فان  وبالتايل   

تجعل  بطريقة  األداء  يف  تظهر  والتي  والصنع،  املصنوع  بني 
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[26 نوافذ

القرن العرشين، موسم الكساد املرسحي  ُتعّد شهور الصيف يف أوائل 
يف مرص، لذلك كانت تجتهد كل فرقة يف إيجاد الحل املناسب للتغلب 
عىل هذه الفرتة من أجل بقاء الفرقة واستمرار الحياة. ويف صيف عام 
1913، فكرت أغلب الفرق املرسحية يف حل واحد، وهو السفر إىل بالد 
الشام، تخلصاً من كساد الصيف وبعض املشاكل األخرى. وهذه الفرق 
صاحبها،  عىل  املرض  اشتد  الذي  حجازي«  سالمة  الشيخ  »فرقة  هي: 
إجراءات  تتخذ  فبدأت  بضاعتها،  كسدت  التي  أبيض«  »جورج  وفرقة 
النضاممها إىل فرقة الشيخ سالمة حجازي. وأخرياً فرقة »أوالد عكاشة« 
التي انفصلت – أو يف طريقها إىل االنفصال – عن فرقة الشيخ املريض 

سالمة حجازي!!
عن  وأعلنت  فلسطني،  إىل  للسفر  بالفعل  الثالث  الفرق  استعدت 
 ،1913 يونية  يف   – يافا  يف  تصدر  التي   – »فلسطني«  جريدة  قدومها 
مرص  جرائد  ُشغلت  الذي  أبيض  جورج  أن  يظن  كان  من   « قائلة: 
بوصف تثيله، والشيخ سالمة حجازي الذي مل تبق قرية عربية دون 
الفن يف هذه  أبدع ورقى هذا  الذي  الله عكاشة  به، وعبد  أن تسمع 
األيام األخرية »يكونون يف يافا« هم وأجواقهم لتمثيل روايتني فقط يف 

ليلتني متتابعتني يف قهوة »نيو بار««.
وبعد أيام قليلة نرشت الجريدة نفسها إعالناً، تحت عنوان »األجواق 
الثالثة«، قالت فيه: »إنها أجواق جورج أبيض والشيخ سالمة حجازي 
وعبد الله عكاشة، التي ستمثل لنا يف يافا روايتني يف ليلتني متتابعتني 
أما  الجاري.  توز  و13   12 يف  االثنني  وليلة  القادم  األحد  ليلة  وهام 
»لويس  رواية  فهي  السبت  مساء  األحد  ليلة  ستمثل  التي  الرواية 
هي  األحد  مساء  االثنني  ليلة  ستمثل  التي  والرواية  عرش«.  الحادي 
رواية »أوديب امللك«. وكلتا الروايتني مشهورة يف العامل الروايئ شهرة 
فرنكات يف  فهي عرشة  الدخول  أسعار  وأما  التمثيل.  عامل  ممثليها يف 
الدرجة األوىل، وخمسة فرنكات يف الدرجة الثانية عن كل ليلة .. فال 

تنس أن تغتنم هذه الفرصة التي ال يسمح بها الدهر أكرث من مرة«.
وبدأت  الثالث.  الفرق  وصول  قبل  فلسطني  يف  ُنرشت  األخبار  هذه 
أن  مثل:  منها،  بعضاً  فلسطني  جريدة  لنا  فنقلت  تتضارب،  األقوال 
الفرق الثالث ستمثل يف القدس بعض املرسحيات، بعد أن تنتهي من 
الفرق  أن  مفاده  الجريدة خرباً  نقلت  يافا. كذلك  تثيل مرسحيتني يف 
الثالث لن تذهب إىل القدس، بل ستسافر إىل بريوت تنفيذاً لتعاقداتها 
فلسطني  تصل  مل  الثالث  والفرق  حدث  هذا  كل  هناك.  املتعهد  مع 

بعد!!
يف  أفرادها  عدد  وكان   ،1913 يوليو  يف  فلسطني  الفرق  وصلت  أخرياً 
منهم  نزل  وممثلة،  ممثاًل  مثانني  مرص  من  القادمة  الخديوية  الباخرة 
وبقي  أبيض،  وجورج  حجازي،  سالمة  الشيخ  برفقة  فقط  خمسون 
الله عكاشة،  الباخرة برفقة الشيخ عبد  ثالثون ممثاًل وممثلة ظلوا يف 
وهذا  فلسطني!  جريدة  أخربتنا  هكذا   .. بريوت  إىل  اإلبحار  وواصلوا 
فرقة  هام   – فقط  فرقتني  للتمثيل  فلسطني  إىل  حرض  من  أن  يعني 
نرشت  كام  فرق  ثالث  وليس   – أبيض  جورج  وفرقة  سالمة  الشيخ 
واحدة  فرقة  إن  نقول  أن  ونستطيع  بل  الفلسطينية!!  الصحف 
أبيض  »جوق  وهي  الرحلة،  هذه  يف  فلسطني  زارت  التي  هي  فقط 

وحجازي«!

األولى العرض  ليلة 
كانت فلسطني كلها متشوقة ملشاهدة تثيل وسامع أغاين بلبل الرشق 

الشيخ سالمة حجازي! فقد قرأوا عنه وسمعوا عنه، وسمعوا أغانيه 

لذلك  العربية.  املاملك  جميع  تعم  كانت  وشهرته  األسطوانات،  يف 

انتقل أغلب عشاق الشيخ سالمة حجازي من كل املدن الفلسطينية 

له إىل فلسطني!! فالجميع ال يهمه  يافا، ملشاهدته يف أول زيارة  إىل 

جورج أبيض وال تثيله، وال يهمه املرسحية وال مغزاها بقدر ما يهمه 

رؤية تثيل الشيخ سالمة وسامع أغانيه!

»النيو  األرقام – يف  التمثيل – ذات  قاعة  الشغف جعل كرايس  هذا 

جانبي  عىل  الواقفني  عدد  أن  الغريب  لكن  العدد!  كاملة  بار« 

ذات  الكرايس  عىل  الجالسني  من  أكرث  كراسيها  وخلف  القاعة 

الدخول  أمل  عىل  القاعة  خارج  يقفون  املئات  أن  واألغرب  األرقام! 

سيد عيل إسامعيل

)3(  1948 نكبة  قبل  فلسطني  في  المصري  المسرح 

فلسطني في  مرة  ألول  حجازي  سالمة 

إعالن فرقة جورج أبيض
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ذكرها  املعلومات  وهذه  أغانيه!  وسامع  الشيخ  تثيل  ومشاهدة 

»يوسف العيىس« – يف جريدته »فلسطني« – وهي معلومات ليست 

عىل  تدل  حقيقية،  معلومات  هي  بل  الدعاية،  أو  املبالغة  باب  من 

ألنهم  التمثيل؛  قاعة  يف  النظام  حفظ  بهم  املنوط  املسئولني  جشع 

كان يتلقون »إكراميات« من البعض من أجل إدخالهم دون أن يكون 

القاعة  داخل  الشديد  االزدحام  كان  هنا  ومن  للدخول!  تذاكر  معهم 

وخارجها!

الشيخ  يظهر  أن  دون  األول  الفصل  ومّر  الجميع،  فهدأ  التمثيل  بدأ 

الشيخ  لرؤية  شوق  يف  والجميع  الثاين  الفصل  وبدأ  حجازي،  سالمة 

الجميع  فصرب  الشيخ!  يظهر  أن  دون  انتهى  الفصل  ولكن  وسامعه؛ 

الثالث؛ ألن املرسحية من خمسة فصول! وبدأ  الفصل  لعله يظهر يف 

 .. سالمة  للشيخ  ظهور  دون  الخامس  ثم  الرابع،  ثم  الثالث،  الفصل 

وهنا ثار الجمهور فتوقف التمثيل وسأل الجمهور أين الشيخ سالمة 

هذه  يف  دور  له  ليس  حجازي  سالمة  الشيخ  إن  الرد:  فكان  حجازي، 

جورج  بطلها  عرش«،  الحادي  »لويس  مرسحية  إن  حيث  املرسحية، 

أبيض!!

الشيخ سالمة  أن  الجمهور  أن عرف  بعد  ما حدث  نصاً  لكم  وسأنقل 

لن يظهر يف هذا العرض، من مقال صاحب جريدة »فلسطني«، الذي 

قال: ».. فقامت قامئتهم ]أي الجمهور[ واستولت الضجة عىل القاعة، 

تلك  الشيخ  الجوق مبرض  فاعتذر  اآلذان،  الُهتاف  النظام، وصّم  وُفقد 

الليلة، وأنه سرييض الجميع وميثل يف الليلة القادمة. فلم يقنعهم هذا 

وكل  ممثل  كل  مقاطعة  أنفسهم  عىل  الحارضين  من  فريق  آل  بل 

ُرفع  عندما  أنه  الفريق  بهذا  القحة  واتصلت  إقناعهم.  يريد  خطيب 

الستار،  وأنزلوا  وأقعدوها،  القاعة  أقاموا  الخامس،  الفصل  الستار عن 

قعوده من دفع بضع بشالك ]عملة نقدية[ يف آخر ساعة، وتأخر من 
أمل  وخاب  ولعائلته.  له  منمرة  تذاكر  مشرتى  يف  سلفاً  الذهب  بذل 
من ظن إنه ذاهب إىل حفلة منظمة ال إىل قاعة رشكة تجارية يهمها 
اللذان  التساهل والطمع هام  الرتتيب والنظام. فهذا  الربح وال يهمها 
سببا يف اعتقادنا هذا الحادث إذ دخل من جرائهام من كان ال يجب 
ما  كل  مع  الغرباء  األفاضل  بأن  نتأكد  ألننا  القاعة.  هذه  إىل  إدخاله 
تكبدوه من الخسائر واألتعاب يف سفرهم، ويف انتظارهم، ويف تعطيل 
عن  وامتنعوا  مرضه  بداعي  ليلة  أول  عن  الشيخ  عذر  قبلوا  أشغالهم 
تساهل  الذين  عن  صدر  هذه  والحالة  جرى  فام  مشينة.  حركة  كل 
الحفلة.  وشوهوا  الناس.  فضايقوا  ساعة  آخر  يف  التذاكر  بائعو  معهم 
درجة  يف  قلنا  كام  فهي  الجوق  مسئولية  أما  املكدر.  الحادث  وسببوا 
حتى  عال  ما  سالمة  الشيخ  أن  نىس  الفاضل  مديره  أن  ذلك  خفيفة. 
اآلن مرسحاً يف فلسطني. وال سمع له صوت يف هذه األنحاء قبل هذا 
البلدان  اليوم. فحال الجمهور هنا معه يختلف عن حال أهايل بعض 
السورية التي سمعته فيام مىض فإن هي ُتحرم صوته يف أول ليلة ال 
تهيج كام هاج األهايل عندنا. ونحن نعتقد بأنه لو ظهر الشيخ يف أول 
ليلة وارتاح يف الثانية لرّس وأرىض. وُقبل عذره. وكفينا مؤونة ما جرى. 
حرصنا املسئولية يف ثالث ونسينا الحكومة مع أن لها نصيباً غري صغري 
أمثالها  تفعله  ما  تفعل  أن  واجبها  من  كان  فقد  املسئولية.  هذه  يف 
يطلبه  ما  أن  املحافظة  مأمور  نظر  متى  فهناك  األخرى.  البلدان  يف 
الحارضين  مئات  يحرم  أفراد  بعض  عناد  وأن  مستطاع.  غري  الجمهور 
املشاغبني  بالقوة  حااًل  يخرج  األخري  الرواية  فصل  وسامع  رؤية  من 
ويسمح للبقية أن ترى نهاية رواية دفعت ذهباً لحضورها. وبعد أن 
تتم الرواية فهو حر أن يرجعهم ليرصخوا ويصيحوا ما استطاعوا ومن 
طاب له البقاء يبقى. ومن يقتنع مبا تّم أمامه يذهب يف حال سبيله«.

أبيض جورج 
ما حدث يف هذه الليلة الغريبة، جعل الجميع ال يهتم بيشء سوى ما 
حدث فيها من مشاكل؛ لذلك مل ينتبه أحد إىل املرسحية التي ُعرضت 
جورج  روائع  إحدى   – عرش«  الحادي  »لويس  مرسحية  وهي  يومها، 
أبيض – ومل يتحدث أحد عن التمثيل أو عن بطل العرض .. إلخ! وشذ 
»فلسطني«،  جريدة  صاحب   – العيىس«  »يوسف  األستاذ  ذلك  عن 
إىل  الفرقة  لهذه  رحلة  أول  تفاصيل  لضاعت  كتبه،  ما  لوال  الذي 

فلسطني! – فقد كتب قائاًل عن »جورج أبيض«:
» تّعنا يف الرجل جيداً يف أثناء تثيله دور لويس الحادي عرش، وتابعنا 
جميع حركاته وسكناته، وجلوسه وقيامه، وتنقله ماشياً، وتقلبه ملقياً، 
وجهه،  ومالمح  عينيه،  وتالعب  شفتيه،  وتتمة  صوته،  نربات  وراعينا 
عن  تغني  التي  يديه  وإشارات  شأن،  دقيقة  كل  يف  عليها  ُيقرأ  التي 
يف  ونابغة  النفس،  قياد  ضبط  يف  أعجوبة  فوجدناه  اللسان.  نطق 
األبيض  يرى  من  يريد.  ما  إىل  يريد  كام  وتسيريها  العواطف  تكييف 
فتناىس  الخاص،  بيته  أنه  اعتقد  املرسح حتى  امتلك  رجاًل  يرى  ممثاًل 
القاعة ومن فيها. وُحرصت الدنيا عنده تلك الساعة، باألخشاب التي 
كل  عن  فخرج  أمامه.  يشاهدهم  الذين  باملمثلني  والسكان  يعلوها، 
يشء، عدا الحادثة التي ميثلها. وتجرد عن ذاته، ليحيى يف البطل الذي 
أخذ دوره. رأيناه كام قلنا يف دور لويس الحادي عرش، فأسمعنا تدفق 
الكالم يف أفواه شيوخ الفرنسيس، وأرانا »لويساً« تاريخياً بكل دهائه 
األعرص  إىل  ونقلنا  للموت.  وكرهه  القتل  من  وخوفه  وحيله  وقسوته 
الوسطى أعرص املتاجرة بالدين واستثامر رجاله سذاجة الناس وجميل 
بالعطايا  والكهنة  بالكالم  الله  إرضاء  بأن  االعتقاد  أعرص  تقواهم. 
بجانبنا صديق حرض  كان  السامء. وقد  االتفاق مع  الناس من  ميكنان 
الدور،  هذا  نفس  يف  الشهري  الفرنساوي  املمثل  »سلفان«  مىض  فيام 
يفضله؛  هو  بل  ال  يشء  يف  عنه  يقل  مل  أبيض  جورج  بأن  لنا  فشهد 
جورج  إن  يقال  ما  خالصة  فيها.  ُيخلق  مل  لغٍة  يف  الدور  ميثل  ألنه 
أبيض نابغة الرشق يف هذا الفن، وسيزيد قدره رفعة كلام تقدم هذا 
أما جوقه فهو مؤلف  الجميلة.  الفنون  الرقي، وعرف قيمة  الرشق يف 
الفن خارج  اتقانه يف هذا  ما ميكن  نهاية  بلغوا  من ممثلني وممثالت 

مدارسه الخاصة«.
ومطربًا ممثاًل  المريض 

العيىس«  »يوسف  أن  حجازي،  سالمة  الشيخ  تاريخ  حظ  ُحسن  من 
لفرقتي  املرسحيني  العرضني  حرض  »فلسطني«،  جريدة  تحرير  رئيس 
عن  كتبه  ما  قرأنا  فقد  يافا!  يف  أبيض  وجورج  حجازي  سالمة  الشيخ 
الثانية  للمرسحية  الثاين  العرض  أما  األول!  املرسحي  العرض  أحداث 

ومنعوا التمثيل، فخرجت السيدات وأكرث الحضور، وساد اللغط. وبقي 

الناس يف انتظار بال جدوى مدة ساعتني، فتكدر الجوق وقلع مالبسه«.

استحالة  يعني  فهذا  التمثيل،  مالبس  بتبديل  قامت  الفرقة  أن  معنى 

العودة إىل العرض مرة أخرى، ال سيام وأن الساعة وصلت إىل الثانية 

الجمهور ظل موجوداً  من  الغريب أن كاًم كبرياً  الليل!!  بعد منتصف 

الثانية  بعد  أغانيه  وسامع  سالمة  الشيخ  حضور  أمل  عىل  القاعة،  يف 

الجمهور!  تنفيذ رغبة  الفرقة حاًل سوى  صباحاً!! فلم يجد كبار رجال 

أكتافهم  عىل  متكًأ  وأنزلوه  اللوكاندة،  يف  املريض  الشيخ  إىل  فذهبوا 

أغانيه  بعض  للجمهور  ليغني  القاعة  إىل  به  وذهبوا  شلله،  بسبب 

وقصائده! وبالفعل غنى الشيخ للجمهور املنتظر، ملتمساً له كل عذر 

عام فعلوه .. ألنهم يريدون مشاهدته وسامع أغانيه يف أول ظهور له 

يف فلسطني .. يف ليلة لن ينساها التاريخ!

الليلة، عّلق عليها صاحب جريدة »فلسطني«  األحداث يف هذه  هذه 

لهو  ليلة  أول  يف  جرى  الذي  املكدر  الحادث  إن   « فيها:  قال  بكلمة 

حادث يشرتك مبسئوليته الجمهور أواًل. ومقاولو الجوق ثانياً. والجوق 

بدرجة خفيفة أخرياً. أما الجمهور فألنه مع أحقية طلبه سامع صوت 

الشيخ سالمة تهور أفراد من بينه بضجيجهم حتى جرحوا إحساسات 

ممثل أقّر له الشيخ نفسه أنه نابغة الرشق يف هذا الفن ومنعوه من 

مهام  عمل  وهو  أبيض[.  جورج  ]يقصد  الخامس  الرواية  فصل  إتام 

تلطفنا يف تسميته ال نجرس أن نجرده من معنى الفظاعة. وأما األدباء 

يف  وتساهلوا  الطمع  شيطان  فأغراهم  بهرهم.  اإلقبال  فألن  املقاولون 

آخر ساعة بإدخال من يريد. غري مراعني صغر القاعة ووجود السيدات 

األقدار.  معها  أصحابها وضاعت  املرقمة عىل  الكرايس  بكرثة. فضاعت 

يف  وتقدم  سيدات.  ووقفت  رجال  وجلس  بالنابل  الحابل  واختلط 

جورج أبيضسالمة حجازي

ترويسة جريدة فلسطني
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يف الليلة الثانية، التي أقامها الشيخ سالمة حجازي يف يافا! فقد كتب 
عنه أيضاً »يوسف العيىس«، وما كتبه ُيعّد شهادة تاريخية بكل معنى 
الكلمة حول ظهور الشيخ سالمة وتثيله وغنائه ألول مرة يف فلسطني، 
جريدة  يف  املنشورة  الشهادة  نص  هو  وهذا  بالشلل!  مصاب  وهو 

»فلسطني«، تحت عنوان »الشيخ سالمة حجازي«:
يف  وتفننه  الشيخ  صوت  عن  التكلم  العنوان  هذا  من  أبغي  ال   «
ألحانه، ألن ذلك فوق مقدرتنا. وجل ما ميكن قوله يف هذا الباب: إننا 
وحارضي ليلة أمس كنا نتلقف صوته بأفواهنا ال بآذاننا، فترسي لذته 
يف جسم كل منا رسيان الصحة يف جسم العليل، وتنقلنا من هذا العامل 
الشيخ  ألن  عيّل  تعرس  ذلك،  وصف  عىل  اإلتيان  فمحاولة  سواه.  إىل 
بها  مّن  التي  العطية،  هذه  يف  وحده  نسيج   – أجله  يف  الله  فسح   –
عليه الرحمن. وهيهات أن يباريه أو يجود مبثله الزمن. إن ما نبغيه يف 
هذه العجالة، هو التكلم عن الشيخ والتمثيل. وقد فتشنا عن الكلمة 
التي ميكن أن تنطبق عليهام، وتفصح جلياً عن عالقة أحدهام باآلخر، 
فلم نجد أصح وقعاً يف اإلفهام وأصدق وضعاً عىل القرطاس من نفس 
الكلمة، التي أطلقها عليه الجوق يف اإلعالنات التي وزعها يف البلدة إذ 
دعاه »بعامد التمثيل العريب«. عامد التمثيل العريب، هي والله حقيقة 
 – بقائه  بطول  الله  متعنا   – الشيخ  فإن  أحد.  إنكارها  عىل  يجرس  ال 
كبري فضل عىل نهضة التمثيل العريب. يكلل هامها ما دام لها يف هذه 

إىل  رجع  الذي  القائد  ذلك  يشبه  القبيل  هذا  من  فهو  املوت.  غري 
الحرب بعد أن فقد فيها ذراعه األمين. فقيل له يف ذلك فأجاب: »إن 

يل ذراعاً آخر أيرس وهو أيضاً يخص الوطن««.
الثانية الليلة 

العيىس«  أقول: إن »يوسف  االنتقال إىل موضوع آخر، يجب أن  قبل 
الليلة  عن  مقتضبة  كلمة  كتب  »فلسطني«  جريدة  تحرير  رئيس 
وتجعل  املهمة،  األمور  بعض  تبني  ألنها  نذكرها،  أن  يجب  الثانية، 
الصورة واضحة، فقد قال: » أما الليلة الثانية فمثلت بها رواية »غانية 
بألحانه  األلباب  فسحر  الرواية  بطل  سالمة  الشيخ  وكان  األندلس« 
وتلطف  نشواتها  من  نشوٍة  أحب  النفوس  وأدار عىل  بالعقول  ولعب 
إلرضاء الجمهور بأن ظهر مراراً عىل املرسح وبذلك أكرث ما يف وسعه 
حتى خشينا عىل صحته. وقامت بدور غادة األندلس اآلنسة »فكتوريا 
التحرير  قراءة  موقف  يف  األخص  وعىل  أتت  مبا  فأبدعت  بحوس« 
به  العهد  قريبة  أنها  علمنا  كام  الذي  بفنها  اآلنسة  اعتنت هذه  وإذا 
البلدة  أهايل  كان  وقد  لها شأن. هذا  كان  فيه  يرشدها  من  لها  وكان 
الليلة  منهم لالعتذار لجورج أفندي أبيض عاّم حدث يف  أرسلوا وفداً 
تصفيق  وطال  القاعة  له  قامت  كمتفرج  املساء  يف  وملا حرض  املاضية 
الفصل  ليتم  واحد  بعد  واحدا  الراجون  إليه  تقاطر  ثم  االستحسان. 
الخامس من رواية أول أمس فتلطف ولّبى الرجاء وكان فيه كام كان 

باألمس أعجوبة من عجائب الزمن كام وصفناه يف مقالنا األول«.
القدس في  مسرحيات 

إىل  الفرقتان  وانتقلت  يافا،  يف  وأبيض  سالمة  فرقتي  عروض  انتهت 
القدس، وتم عرض مجموعة من املرسحيات، منها: »روميو وجوليت« 
و»ضحية  و»نابليون«  الحسناء«  »املارسيلية  أو  األندلس«  و»غانية 
للمحل  فرنكاً  »عرشون  هكذا:  التذاكر  مثن  تحديد  وتم  الغواية«، 
الثاين  للمحلني  األول، وخمسة وثالثة  للمحل  فرنكات  املمتاز، وعرشة 
اللواء،  مترصف  »عطوفة  العروض  هذه  بعض  وحرض  والثالث«. 
سيدات  من  البلدة  وذوات  الحكومة،  وأركان  القامئقام،  وسعادة 

ورجال«.
وحجازي«،  أبيض  »جوق  إن  نقول:  أن  نستطيع  سبق،  ما  عىل  وبناء 
الذي سافر إىل فلسطني ألول مرة عام 1913، هو فرقة واحدة تكونت 
من ضم فرقة الشيخ إىل فرقة أبيض، ومل تكن فرقتني أو ثالث فرق كام 
كتبت الصحف! كام أننا نؤكد أن فرقة عكاشة مل تزر فلسطني يف هذا 
العام، ومل تعرض فيها أية مرسحية، حيث إنها ذهبت إىل بريوت. كام 
أننا نؤكد أن شهرة الشيخ سالمة حجازي يف هذا الوقت، كانت طاغية، 
وقيمته!  ومكانته  أبيض  جورج  إىل  ينتبه  مل  األعم  األغلب  أن  لدرجة 
ولوال ما كتبته جريدة »فلسطني«، ما انتبه أحد لوجوده، كام مل ينتبه 
أحد إىل غياب فرقة عكاشة، التي أعلنت الصحف عن وجودها!! فأي 
يشء وكل يشء مل يكن له أهمية بجانب أهمية الشيخ سالمة حجازي 

الذي زار فلسطني ألول مرة عام 1913.

غالف مرسحية ضحية الغواية

عبد الله عكاشة

املراسح.  أحد هذه  كلام وقف ممثل عىل  بها  له  ويقّر  مراسح،  البالد 
ذلك ألنه هو الذي أبدل ثوبها ورفع قدرها بعد أن كانت ُتظن صناعة 
وزاد  فوىض.  األجواق  كانت  أن  بعد  منظم  جوق  أول  وأّلف  شائنة، 
الزيادة  بهذه  آّمنوا  أدباء  لدخول  الباب  بذلك  ففتح  املمثل  أجرة  يف 
أمّل. فلم ينث ذلك  الله بلطفه وأمّل بجسمه ما  .. ثم افتقده  معيشتهم 
قلبه  أمنية  متابعة  عن  منعه  وال  عزمه،  من  أوهن  وال  همته،  عنان 
وعشقه لهذا الفن. وقد نظرنا كيف كان أول أمس عىل املرسح يغالب 
أن  كيف  وشاهدنا  الضعف.  عىل  العزم  فيتغلب  جسمه،  يف  الطبيعة 
الطبيعة  مع  الشيخ  عراك  ويقابل  الهمة.  هذه  يكرب  كان  الجمهور 
الخارج  االستحسان  هتاف  أن  حتى  هيكاًل،  فيها  له  جعلت  بقلوب 
موالنا  يا  وشفاك  الله  »عافاك  هكذا:  كانت  فم  مثامنائة  من  أكرث  من 
العجيب،  الرجل  ُيغفل يف كالمنا عن هذا  أن  الشيخ«. ومام ال يجب 
حتى  منُه  ربحُه  مام  أكرث  الخاصة  ثروته  من  التمثيل  عىل  خرس  أنه 
دين  وال  حجازي،  سالمة  للشيخ  إذن  مديون  العريب  فالتمثيل  اآلن. 
أرباب  التمثيل إىل درجة  للتمثيل. فهو وإن كان ال يلقن  الشيخ  عىل 
الفن فيه إال أنه يحبه حباً يشبه العبادة. ويغار عىل رجاله غرية األب 
عىل أوالده، وكم له عىل ما سمعنا من نوادر يف هذا الباب فال عجب 
الشيخ  إن  القول  العريب. ختام  التمثيل  إذا دعوه والحالة هذه بعامد 
الفاضل يعشق هذا الفن لخدمته ال لربحه، وال يريد أن يفرق بينهام 
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أيقونة   )2020( أكتوبر   6 الموافق  األحد  يوم  عالمنا  عن  رحلت  اليت  كامل  عايدة  القديرة  الفنانة 
األصيلة  الموهبة  بني  تجمع  اليت  العربية  للفنانة  مشرف  ونموذج  الجميل،  الفن  أيقونات  من  متمزية 
من  ورمز  راقية  فنية  وقيمة  سامية  انسانية  قامة  وهي  األكاديمية،  والدراسة  الحقيقية  والثقافة 
الناعمة اليت نفتخر بها، وال يمكن ألحد أن يختلف عن مكانتها الفنية المتمزية في حياتنا  رموز قوتنا 
األعمال  من  كبري  بعدد  الفنية  حياتنا  إثراء  في  اإلبداعية  مساهمتها  لها  نذكر  أن  ويكفي  الفنية، 
المتمزية في مختلف القنوات الفنية )المسرح، اإلذاعة، السينما، التلفزيون( بصدق مشاعرها ورهافة 

لسماعه. دائما  نتشوق  الذي  المعرب  الجميل  وبصوتها  الكبرية  وخرباتها  حسها 

.. كامل«  »عايدة  وداعا 
الجميل الفن  قيثارة   

ملدينة  جذورها  تعود  ألرسة  »القاهرة«  مدينة  مواليد  وهي 

أن  قبل   – باملحاماة  يعمل  الذي   – والدها  تويف  وقد  »الفيوم«، 

عمر  تبلغ  أن  قبل  والدتها  توفيت  كام  عمرها،  من  العارشة  تبلغ 

القدر  لها  اختاره  الذي  الفني  مشوراها  لتستكمل  عرش  الخامسة 

الفنية  موهبتها  ظهرت  وقد  وتحدي.  إرصار  وبكل  مبفردها 

الدراسة  فرتة  أثناء  املدريس  املرسح  خالل  من  وبالتحديد  مبكرا 

حسني  الفنان  شاهدها  حينام  الفنية  بدايتها  وكانت  اإلبتدائية، 

املرسح  عروض  بأحد   – عرش  الثانية  بعد  تبلغ  مل  وهي   – فياض 

املتفجرة،  مبوهبتها  شعر  املدربة  وعينيه  الفنان  وبخربة  املدريس، 

»بابا  باسم  )الشهري  الكبري محمد محمود شعبان  لإلذاعي  فقدمها 

اإلذاعي  بربنامجه  املشاركة  فرصة  فورا  منحها  والذي  شارو«(، 

استمرت  الوقت  ذلك  ومنذ  شارو«(.  )»بابا  لألطفال  الشهري 

الوقوف  عشقت  بعدما  باإلذاعة،  العمل  يف  منتظمة  وبصفة 

املشاركة  من  بسالسة  االنتقال  يف  ونجحت  »امليكروفون«  أمام 

أالف  بالبطوالت يف  والقيام  بالتمثيل  املشاركة  إىل  األطفال  بربامج 

األصوات  أهم  من  قليلة  نخبة  مع  لتصبح  والربامج،  املسلسالت 

قامئة  تضمنتها  التي  األصوات  تلك  وهي  جدا،  املتميزة  اإلذاعية 

املحظوظني(  قامئة  عليها  أطلق  )التي  إذاعية  أصوات  عرش  أشهر 

والتي تم تكريم أصحابها بالعيد الذهبي لإلذاعة، والتي ضمت كل 

من الفنانني: رفيعة الشال، زوزو نبيل، عزيزة حلمي، نادية رفيق، 

الحميد،  عبد  لطفي  عزمي،  علوان، محمود  منصور، محمد  صالح 

فؤاد املهندس.

لكيفية  وجيدا  مثاليا  منوذجا  كامل  عايدة  القديرة  الفنانة  وتعد 

فبالرغم  والخربات،  الدراسة  من  بكل  الحقيقية  املوهبة  صقل 

األطفال  برامج  خالل  من  جدا  املبكرة  الفنية  مسريتها  بداية  من 

باإلذاعة، ثم نجاحها وتألقها يف الحياة العملية – خاصة من خالل 

موهبتها  لصقل  قرار  أهم  باتخاذ  قامت   – السينام  ثم  اإلذاعة 

الفطرية بالدراسة األكادميية، وذلك حينام التحقت باملعهد »العايل 

عىل  التعرف  فرصة  الدراسة  فرتة  خالل  لها  أتاح  والذي  للتمثيل« 

عامل جديد يضم نخبة من كبار األساتذة األكادمييني ويف مقدمتهم 

عميد املعهد آنذاك الفنان القدير زيك طليامت، وبالفعل تخرجت 

فيه عام 1954 بالحصول عىل درجة »دبلوم التمثيل« ضمن دفعة 

بينهم: سناء جميل ونظيم شعراوي،  النجباء من  ضمت عدد من 

السالم.  عبد  حسن  وهم:  ذلك  بعد  اإلخراج  يف  تخصصوا  وثالثة 

لشغل منصب األمني العام للمجلس األعىل للثقافة.

الفنية: المسرية 
يحسب للفنانة املبدعة عايدة كامل ذلك التنوع الكبري يف األدوار 

التي جسدتها، والذي حرصت عىل تحقيقه طوال مشوارها الفني، 

عدة  والطبيعية  بالبساطة  يتسم  الذي  املتميز  بأدائها  فجسدت 

املثقفة،  العرصية  واملرأة  املتغطرسة،  األرستقراطية  للمرأة  مناذج 

املرأة  أو  الريفية  املرأة  ألدوار  تجسيدها  وكفاءة  مهارة  وبنفس 

املساملة واملطحونة املغلوبة عىل أمرها، وبالتايل فقد كانت جميع 

أدوارها ما هي إال تجسيدا واقعيا لشخصية املرأة املرصية األصيلة 

لنفسها  تحفر  أن  بذلك  فاستطاعت  اإلجتامعية،  طبقاتها  مبختلف 

تتميز بوجه مرصي  الجمهور، خاصة وأنها  مكانة خاصة يف قلوب 

أو  والزوجة  بالشقيقة  أو  باألم  الفور  عىل  يذكرنا  ومريح،  أصيل 

بالزميلة املثقفة العرصية.

مدى  ويرصد  يكشف  أن  بسهولة  ميكنه  الفنية  ملسريتها  واملتتبع 

حرصها املستمر طوال مسريتها الفنية عىل تطوير أدائها من عمل 

الخربات  اكتساب  عىل  الرسيعة  قدراتها  مدى  وكذلك  آلخر،  فني 

الالزمة للتعامل مع طبيعة وتقنيات كل قناة فنية )إذاعة مرسح 

سينام تلفزيون( ومبا يتناسب مع طبيعة كل دور. وميكن تصنيف 

من  قناة  كل  طبيعة  الختالف  طبقا  الفنية  مشاركاتها  مجموعة 

القنوات الفنية كام ييل:

المسرحية: األعمال   – أوال 
ظل املرسح عشقها األسايس وبيتها وملعبها الرئييس الذي قدمت 

من خالله عددا كبريا من الشخصيات الدرامية التي عايشتها بكل 

الصدق، ويحسب لها بصفة عامة مشاركتها يف بطولة ما يقرب من 

من  نخبة  خاللها  من  البطولة  شاركها  مرسحية،  وعرشين  خمسة 

مسارح  بفرق  أو  الخاص  القطاع  بفرق  سواء  املرسح  نجوم  كبار 

الدولة. والحقيقة أن الحديث عن تجاربها املرسحية املتميزة البد 

من  بالرغم  بالعروض،  التجوال  يف  مشاركتها  إىل  أيضا  يتطرق  وأن 

موازي،  مادي  عائد  دون  والوقت  للجهد  واستنزافه  السفر  مشقة 

رقعة  توسيع  بأهمية  وإميانها  الفني  التزامها  واقع  من  ولكنها 

يوسف  الكبري  الفنان  شاركت  جديد  جمهور  واكتساب  املشاهدة 

وهبي يف جوالته بعروض فرقة »رمسيس« إىل عواصم ومدن بعض 

األقطار الشقيقة )سوريا، لبنان، السودان، تونس، املغرب(، كذلك 

يف  رشف«  »أزمة  التجوال مبرسحية  رسحان  شكري  الفنان  شاركت 

بدأت حياتها املرسحية  التخرج  أحمد زيك، أحمد طنطاوي. وبعد 

عمليا من خالل تلك الفرصة التي منحها لها أستاذها زيك طليامت 

عام 1956 للمشاركة بالتمثيل والرقص يف مرسحية »يا ليل يا عني« 

نعيمة عاكف واملطربة  الغنايئ« وبطولة  إنتاج فرقة »املرسح  من 

شهرزاد والنجم الشاب )آنذاك( محمود رضا.

خريجي  من  وزميالتها  زمالئها  كباقي  تنضم  أن  املنطقي  من  كان 

ولكنها  القومي(  )املرسح  الحديثة  املرصية  »الفرقة  إىل  املعهد 

وعدم  األدوار  اختيار  يف  بحريتها  االحتفاظ  وفضلت  ذلك  رفضت 

التقيد بالوظيفة، خاصة وأنها كانت تتقاىض ببعض الفرق الخاصة 

أكرث من ثالثة أضعاف قيمة املرتب بفرقة الدولة، وذلك ملشاركتها 

بأدوار البطولة يف أكرب فرقتني )فرقة رمسيس وفرقة إسامعيل يس 

عىل التوايل(.

جدير بالذكر أنها تزوجت من زميلها الفنان القدير محمود عزمي 

الوحيد  أبنهام  انجاب  عن  الزواج  هذا  أسفر  وقد   ،1960 عام 

د.هشام عزمي، األستاذ بكلية اآلداب جامعة القاهرة )رئيس قسم 

املكتبات وتقنية املعلومات( واملنتدب حاليا للعمل بوزارة الثقافة 

عمرو دوارة
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فرقة  بعروض  التجوال  خطة  إطار  يف  املحافظات  من  كبري  عدد 

»املرسح املتجول«.

وميكن تصنيف مجموعة املرسحيات التي شاركت يف بطولتها طبقا 

للتسلسل التاريخي وأيضا الختالف الفرق املرسحية كام ييل:

1 – الفرق الخاصة:

أفندي،  بيومي  الفرتة من 1957 – 1962(:   – »رمسيس« )خالل 

بنات  جوهرة،  متلحقونيش،  يا  تلحقوين  يا  العظيم،  اإلستعراض 

الخرضاء،  املائدة   ، اللويل  الحلق  امرأة،  أعظم  زمان،  أيام  الريف، 

الدائم،  الرعب  املشهورة،  القضية  الدنيا،  من  سيبك  راسبوتني، 

كريس االعرتاف، األخرس.

جوزي   :)1966  –  1962 من  الفرتة  )خالل  يس«  »إسامعيل   –  

نعيم،  يف  املجانني  األبد،  إىل  عازب  الكراكون،  يف  سهرة  بيختيش، 

سفري هاكاباكا.

جواز  حكاية   ،)1949( مرايت  خطف  مصطفى«:  »نعيم  فرقة   –  

.)1966(

إىل  القمر، فردوس  بتونس: ضوء  والدموع«  »الضحك   – مهرجان 

األبد )1981(.

2 – فرق مسارح الدولة:

 – »املرسح الكوميدي«: مصيدة لإليجار )1974(.

 – »املرسح الحديث«: الطفل املعجزة )1977(.

 – »املرسح املتجول«: أزمة رشف )1983(، والد اإليه )1984(.

السابق  املرسحية  األعامل  خالل  من  تعاونها  إىل  اإلشارة  وتجدر 

جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  كبار  من  نخبة  مع  ذكرها 

بدير،  السيد  وهبي،  يوسف  طليامت،  زيك  األساتذة:  بينهم  ومن 

العصفوري،  نعيم مصطفى، محمود عزمي، سمري  الدمرداش،  نور 

عبد الغفار عودة، جامل الشيخ.

السينمائية: األفالم   – ثانيا 
مل تستطع السينام االستفادة بصورة كاملة من موهبة وقدرات 

إال  املطلقة  البطوالت  فرصة  تنحها  فلم  القديرة  الفنانة  هذه 

فيام   – النجوم  لكبار  مشاركتها  من  بالرغم  وذلك  ندر،  فيام 

املحورية يف عدد  األدوار  بأداء بعض   – فيلام  أربعني  يقرب من 

موهبتها  تأكيد  يف  خاللها  من  نجحت  والتي  املهمة،  األفالم  من 

السينامئية  أعاملها  قامئة  وتضم  قوية.  بصمة  ووضع  ومهاراتها 

التالية: قبلني يا أيب )1947(، يحيا الفن )1948(، كريس  األفالم 

اإلعرتاف، عىل أد لحافك )1949(، أفراح، ست الحسن )1950(، 

سلم  تعال  الشباب،  طيش  الغجر،  ملكة  وهيبة  الغرام،  ورد 

)1951(، غلطة أب، سيدة القطار، الهوا مالوش دوا، عىل كيفك، 

قطار   ،)1952( الخلود  لحن  لحد،  تقولش  ما  تنام،  ال  السامء 

معاك، حدث  داميا  الحب،  الحياة  الجريان،  بنت   ،)1953( الليل 

 ،)1955( فجر   ،)1954( الناس  قلوب  الوداع،  رقصة  ليلة،  ذات 

الخالية  الوسادة  املسدود،  الطريق   ،)1956( السامء  معجزة 

)1957(، إسامعيل يس يف الطريان، موعد مع املجهول )1959(، 

أيام زمان )1963(، رحمة من السامء )1970(، رجال بال مالمح 

 ،)1975( والذئاب  األنثى   ،)1973( والصمت  الحب   ،)1972(

اسكندرية ليه؟ ، عىل املوضة )1979(.

وقد تعاونت من خالل مجموعة األفالم السابقة مع نخبة من كبار 

مصطفى،  نيازي  بدرخان،  أحمد  الفنانني:  مقدمتهم  يف  املبدعني 

هرني بركات، يوسف وهبي، صالح أبو سيف، يوسف شاهني، عز 

كامل مريس،  أحمد  رفلة،  الفقار، حسن حلمي، حلمي  ذو  الدين 

اإلمام،  حسن  سامل،  عاطف  الفقار،  ذو  محمود  عامرة،  إبراهيم 

فطني عبد الوهاب.

اإلذاعية: األعمال  ثالثا:   
بأالف  املرصية  اإلذاعة  إثراء  يف  كامل  عايدة  الفنانة  ساهمت 

الدرامية عىل مدار مايزيد عن نصف قرن ومن  الربامج واألعامل 

واللص،  األرملة  الزيبق،  عيل  مالعيب  التالية:  املسلسالت  بينها 

نزوات قاتلة، صيف عاصف جدا، الحب يف بؤونه، طائرة العودة، 

درس  رسيع،  أبو  الدين،  قمر  املامليك،  شمندل،  عن  البحث 

الكنفاين،  الوردي،  الحب  عصفور  عصبي،  الدكتور  جدا،  خصويص 

يشء من الخطر، صالح الدين األيويب، أرملة وثالث أزواج، أعلنت 

يف  مسلسل  أرسع  واملرأة،  النار  حرامي،  مطلوب  الحب،  عليك 

الجمهور عاوز  النار واملرأة،  العامل »لست يف خطر« موعد ولقاء، 

عيلة  بينها:  ومن  املستمرة  الربامج  بعض  بخالف  وذلك  كده، 

لو  تفعل  ماذا  والتاريخ،  القاهرة  القضايا،  أغرب  أفندي،  مرزوق 

كنت مكاين؟، ما يعجبنيش، مع الله، املستوطنات، قطرات الندى، 

الدين والحياة، مرسح املنوعات، 46120 إذاعة، مع األبرار.

من  نخبة  مع  السابقة  األعامل  مجموعة  خالل  من  تعاونت  وقد 

بدير، محمد محمود  السيد  املبدعني:  املخرجني يف مقدمتهم  كبار 

يوسف  زيك،  مدحت  الوهاب،  عبد  حافظ  شارو(،  )بابا  شعبان 

توفيق،  محمد  الصفتي،  الله  فتح  حجازي،  يوسف  الحطاب، 

محمود  حطب،  أبو  مصطفى  يوسف،  محمود  السباع،  محمود 

مريس، محمد عثامن، بهاء طاهر، هالل أبو عامر، الرشيف خاطر، 

عيل  حامد،  محمد  رشكس،  محمود  عيىس،  عيل  بسيوين،  أمني 

ضياء  الكردي،  إبراهيم  زغلول،  فايق  عيل  دياب،  عبده  محمود، 

الدين بيربس، باهر النحال، حسني الصعيدي، أحمد أبو زيد، أنور 

عبد العزيز، عصمت حمدي.

التلفزيونية: األعمال   – رابعا 
كانت الفنانة عايدة كامل سعيدة الحظ جدا حيث عملت بالدراما 

النصف  يف  بالتحديد   – التلفزيوين  البث  بدايات  منذ  التلفزيونية 

نجمة  كانت  فقد  وبالتايل   – املايض  القرن  ستينيات  من  األول 

بطولة  املشاركة يف  فرصة  لها  أتيح  وقد  األول.  الرعيل  من نجامت 

تلفزيونية  سهرة  وأول  »الحائرة«،  بعنوان  تلفزيوين  مسلسل  أول 

وهو  التلفزيون  ألفالم  مسلسل  وأول  طريق«،  »قاطع  بعنوان 

»كرايزيس«،  بعنوان  غنايئ  أوبريت  أول  وكذلك  املجهول«،  »الرقم 

وبالتايل فقد برز وملع أسمها وبدأت تحقق الجامهريية من خالل 

مشاركاتها ببطولة أكرث من مائتي مسلسال وذلك بخالف مشاركتها 

ومازالت  تلفزيونية،  وسهرة  تثيلية  مثانني  من  يقرب  ما  بطولة  يف 

ذاكرة املشاهدين تحتفظ لها مبشاركاتها بأداء بعض األدوار املتميزة 

وتمزيها  موهبتها  صدق  على  الجميع  اتفق 
الرفيعة الفنية  ومكانتها 
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بنفس  بفرقة »إسماعيل يس«  الكوميدي  األداء  نجحت في 
بفرقة »يوسف وهيب« الرتاجيدي  األداء  مهاراتها في 

األكاديمية  بالدراسة  حرصت على صقل موهبتها 
الفنية القمم  بالتعاون مع  الخربات  وباكتساب 

31 بين الظل والضوء]]]

الشخصيات  بعض  بينها  ومن  املهمة  املسلسالت  ببعض  والرئيسة 

شخصية  املثال:  سبيل  عىل  بينها  ومن  املتناقضة  الدرامية 

االرستقراطية شويكار شكري مبسلسل »عيلة الدوغري«، واملختلفة 

الشوق  )قرص  »الثالثية«  يف  مريم  أم  الشعبية  تاما عن شخصيتها 

وبني القرصين(، واألعامل السابق ذكرها من إخراج املبدع يوسف 

مرزوق، والذي يعد مخرج أكرب عدد من أعاملها التلفزيونية.

وتضم قامئة أعاملها التلفزيونية عددا كبريا من املسلسالت املتميزة 

الزمن،  حكم   ،)1962( الحائرة  فقط:  املثال  سبيل  عىل  بينها  من 

التائهة  السفينة   ،)1968( املجهول  الرقم   ،)1963( املايس  الخاتم 

شجرة   ،)1975( زويلة  باب  عىل   ،)1974( أحمد  زوجة   ،)1970(

بعد   ،)1976( كان  الذي  الحب  الظالم،  يف  خطوات  اللبالب، 

جامع   ،)1978( الشعراء  فواكه  اختيار،  لحظة   ،)1977( الغروب 

 ،)1981( الدوغري  عيلة   ،)1979( ولكن  أذكياء  شعب،  وكفاح 

البخالء )1982(، لحظة اختيار )1984(، بنات األصول، فوازير ألف 

ليلة وليلة، ال إله إال الله )1985(، سكة الصابرين )1986(، رفاعة 

الزمن  طيور   ،)1988( األصول  بنات   ،)1987( الثمن  الطهطاوي، 

الجريح )1989(، بني القرصين، قرص الشوق، مثن الحب )1990(، 

املر،  الزمن   ،)1991( الهدى  ولد  ساعة  )ج3(،  اإلسالم  يف  القضاء 

غاضبون  )ج4(،  اإلسالم  القضاء يف   ،)1992( زكية هانم  مغامرات 

يف  القضاء   ،)1994( )ج5(  اإلسالم  يف  القضاء   ،)1993( وغاضبات 

سيتي)ج1(،  جاردن  هوانم   ،)1995( التعبان  جلد  )ج6(،  اإلسالم 

القضاء يف  اللص الذي أحبه )1997(، هوانم جاردن سيتي )ج2(، 

 ،)1999( أحبه  الذي  اللص  ناعمة،  أغالل   ،)1998( )ج8(  اإلسالم 

رمبا نلتقي )2002(، أوالد الغايل )2006(.

التمثيليات  من  كبري  عدد  ببطولة  مشاركتها  إىل  باإلضافة  وذلك 

خيوط  عاملة،  امرأة  يوميات  بينها:  ومن  التلفزيونية  والسهرات 

والسياسة،  والجامل  الفقه  بني  الكامريا،  أمام  حكاية  الشمس، 

الحتة  الخليفة،  بنت  عزة  ليل،  وردية  الصدئ،  الحديد  من  قطعة 

املرسيدس، بسمة من السامء، سلوى، شجرة الدر، عني الصقر، الوليد 

مطلوب  قلب،  دقات  تنام،  أن  تريد  القديم،  الحساب  والعذراء، 

طبيب عازب، قاطع طريق، الجزاء، اللعبة الخطرة، فرصة للسعادة، 

زهور سبتمرب، بال حدود، شخصيات عربية، السرية العطرة.

التكريم: مظاهر   –  
العطرة  الفنية  املسرية  تلك  صاحبة  تحظى  أن  الطبيعي  من  كان 

ببعض مظاهر الوفاء والتكريم، وبالفعل تم تكريم الفنانة عايدة 

كامل يف عدد كبري من املهرجانات واملحافل الفنية نذكر منها:

العيد   ،)1972( امليداين  الثاين  الجيش   – التعبوية  القناة  منطقة 

الذهبي اإلذاعة )1984(، العيد الفيض للتلفزيون العريب )1985(، 

املعهد العايل للفنون املرسحية – ميدالية »زيك طليامت« التذكارية 

محافظة   – القومي  السويس  عيد   ،)1987( الفني  لإلبداع 

الوفاء  مهرجان   – املرسحية  الفنون  املعهد   ،)1989( »السويس« 

للرائد زيك طليامت )2006(، مهرجان املرسح العريب )الذي تنظمه 

 ،)2006( الخامسة  دورته  يف  املرسح«(  لهواة  املرصية  »الجمعية 

 ،)2008(  17 الدورة   – الخيمة  بشربا  الحر«  »املرسح  مهرجان 

املهن  نقابة   ،)2010( والسينام«  التمثيل  »أنصار  جمعية  درع 

التمثيلية )2017(، وزارة الثقافة ممثلة يف املركز القومي للمرسح 

واملوسيقى الفنون الشعبية )2017(.

وال شك أن تلك املكانة املتميزة التي حققتها يف عامل الفن مل يكن 

مبوهبتها  مسلحة  الفني  املجال  دخولها  لوال  تحقيقها  املمكن  من 

السامية،  الحقيقية وأخالقها  وثقافتها  األكادميية  املؤكدة ودراستها 

للفنانة  الفنية أن تصبح منوذجا مرشفا  فاستطاعت خالل مسريتها 

للمرأة  يحتذى  ومثاال  واألخالقي  الفني  لإللتزام  ورمزا  املوهوبة 

املرصية والعربية املثقفة ولسمو ورقي التعامالت االنسانية بصفة 

عامة. ويتضح مام سبق أن هذه الفنانة املتميزة ظلت جديرة حقا 

ورائع  جيد  مثال  واملثمرة  العطرة  الفنية  فمسريتها  التكريم،  بكل 

للجودة والعطاء.

يرحمها  بأن  الجليل  الله  إىل  بالدعاء  التوجه  إال  يسعني  ال  وأخريا 

ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته جزاء ما أخلصت يف عملها طوال 

إلسعادنا  جهدها  قصارى  خالله  بذلت  والذي  الفني،  مشوارها 

بتقديم تلك األعامل املتميزة التي حرصت عىل اختيارها بكل دقة 

لتساهم يف خدمة ورقي مجتمعها مبشاركتها يف تقديم الفن الراقي 

الذي يجمع بني كل من الفكر واملتعة.
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  »27« للدورة  التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة   مهرجان  ختام  فعاليات   يحتضن  القومي  المسرح 

عطية  د.حسن  بمسابقة  األول  والتاج«  »الوردة 
املرسح  احتضن  الجاري  سبتمرب   11 الجمعة  مساء  يف 
للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  ختام  حفل  القومي 
التجريبي يف دورته الـ » 27 » لعام 2020، وحرض الحفل 
من  واملرسحيني  والثقافية  الفنية  القيادات  من  العديد 
الحركة  يف  واملشاركني  النقاد  واملخرجني  املؤلفني  بينهم 
الوطني،  بالسالم  الحفل  بدأ  وقد  املرصية  املرسحية 
 ،« تحوت   « باسم  فني  عرض  تقديم  تم  ذلك  وعقب 
سعد  محمد  د.  ديكور   ، عرفه  كريم  وألحان  موسيقى 
عبد  أحمد  د.  مالبس  بدير،  كرمية  رقصات  ،تصميم 
نجايت  عاصم  د.  ومتثيل  الفرن  إبراهيم  إضاءة  العزيز، 
محمد  تأليف   « »تحوت  الشباب،  من  مجموعة  و 

مربوك،وإخراج سامح بسيوين .
استثنائية دورة 

املرسح  فرقة  مدير  املهرجان  ختام  حفل  فقرات  قدم 
يف  أيًضا  شارك  الذي   “ فهمي  إيهاب   ” الفنان  القومي 
التحية لجمهور دورة  الفني بحفل الختام، وقدم  العرض 
رئيس   « فهمي   « دعا  ثم  بالحفل  والحضور  املهرجان 
خشبة  إىل  للصعود  سليامن  عبدالعزيز  د.عالء  املهرجان 
عىل   : فيها  د.عالء  أكد  والتي  كلمته  إللقاء  املرسح 
إثارة  وستواصل  أثارت  وكيف  الدورة،  هذه  خصوصية 
الجدل،حول مفاهيم متعددة للمرسح، ووصف د. عالء 
دورة املهرجان أنها كانت أقرب إىل املغامرة التي تحولت 
عدد  ىف  تجسد  كبريًا  نجاًحا  وحققت  ملموس  واقِع  إىل 
باملهرجان  الخاص   « »يوتيوب  موقع  عىل  املشاهدات 
التى  املسارح  مبختلف  الحية  العروض  عىل  واإلقبال 
سيشارك  أنه  العزيز  عبد  وأشار   ، الفعاليات  استضافت 
ووجه  الحًقا،  الجدل  هذا  يف  وككاتب  األكادميية  بصفته 
واختتم  مرص،  مسارح  جميع  يف  العاملني  لكل  الشكر 
أ  الثقافة  لوزيرة  والشكر  التحية  بتوجيه  كلمته  عالء  د. 
اإلبداعية  األفكار  لكافة  الدايم ملساندتها  ايناس عبد  .د. 
االستثنائية  الدورة  هذه  وإقامة  تنظيم  يف  ودعمها 

للمهرجان ومنذ لحظة البداية األوىل.
قناة  التجريىب  المسرح  الثقافة:  وزيرة 

المتخصصة  العالمية  التوجهات  مع  للتواصل 
صعدت أ.د. ايناس عبد الدايم إىل املرسح لإللقاء كلمتها 
القاهرة  مهرجان  إن  وقالت:  للفائزين،  الجوائز  ولتقديم 
الثقافات  لتبادل  جرًسا  ُيعد  التجريبى  للمرسح  الدوىل 
يف  املتخصصة  العاملية  التوجهات  مع  للتواصل  وقناة 
التطور  إىل  املرسحية  الحركة  تدفع  والتي  املجال  هذا 
تعمل  مبتكرة  وأفكار  جديدة  عنارص  إضافة  خالل  من 
عبد  وأضافت  الفنون،  أبو  وتقنيات  روح  إثراء  عىل 
فريوس   « نتاج  استثنائية  ظروف  وسط  إنه   : الدايم 
لتؤكد  والعرشين  السابعة  دورته  انطلقت   « كورونا 
يف  والفنون  للثقافة  الطبيعية  الحياة  إعادة  عىل  اإلرصار 
واألزمات  التحديات  مواجهة  القدرة عىل  وتعكس  مرص، 
التزم  وقد  العروض  عىل  الكبري  اإلقبال  يف  برزت  والتي 
طبقتها  التي  االحرتازية  باإلجراءات  الجمهور  خاللها 
وتابعت  العامة،  السالمة  عىل  للحفاظ  الثقافة  وزارة 
عبد الدايم : أن هذه الدورة شهدت الكثري من العروض 
األشكال  أطروحات  تجاوز  عىل  اعتمدت  والتي  املبتكرة 
الشكل  من حيث  املرسحية  للعروض  املختلفة  التقليدية 
بالتحديث  ترتبط  متطورة  أفكاًرا  لتقدم  الرؤية  أو 
وتخاطب مختلف التيارات والتوجهات، وتوجهت وزيرة 
عبد  عالء  أ.د  املهرجان  لرئيس  والتقدير  بالتحية  الثقافة 
بذل  الذي  املهرجان  بدورة  العمل  فريق  العزيز،ولجميع 
جهوًدا مميزة لتخرج هذه الدورة بالشكل الالئق بقيمة 
ألعضاء  بالشكر  الدايم  عبد  تقدمت  كام  مرص،  ومكانة 

والباحثني  النقاد  وجميع  والتحكيم  االختيار  لجنتي 
الدورة  هذه  نجاح  يف  ساهموا  الذين  واملرسحيني 
الفائزين  وهنأت  مجاله،  يف  كل  املتنوعة  مبشاركاتهم 
اإلبداع  ملواصلة  لهم  حافزًا  واعتربتها  املسابقات  بجوائز 
واالبتكار وخلق فضاءات مرسحية تتميز بالتميز والتفرد.

المصورة  العروض  جوائز 
املصورة  العروض  ملسابقة  التحكيم  لجنة  تكونت 
من  كوملان  ِميك  واملمثلة  املخرجة  من  باملهرجان 
راچيف  املرسحي  املخرج  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
الكاتب  و  املرسحي  املخرج  و  املمثل  الهند،  كريشنا من 
الكاتب  فلسطني،  من  الباشا  كامل  التمثيل  مدرب  و 
و  الكاتبة  ،و  كندا  من  ميلرن  آرثر  املرسحي  واملخرج 
الناقدة د. نسمة إدريس أستاذ الدراما بجامعة القاهرة، 
أن   : الختام  حفل  يف  كلمتها  يف  قالت  التي  مرص،  من 
التحكيم  لجنة  مهمة  جعل  للعروض  املرتفع  املستوى 
مساق  املهرجان  مسابقات  نتائج  إدريس  أعلنت  صعبة، 
املصورة وقد ذهبت  والعروض  الحظر  مسابقتي عروض 
للعرض  املصورة  العروض  ملسابقة  األول  املركز  جائزة 
»لفرقة  الحديقة  من  اآلخر  الجانب   « السوري/اللبناين 
 « أم  قصة   « حكاية  عن  جامعي  تأليف  املرسحية  كون 
وفاز  حالل،  أسامة  وإخراج  أندرسن،  هانز  لكريستيان 
لوتشا  أرض   « الصيني  العرض  للمسابقة  الثاين  باملركز 
وايرو  هوانج  تأليف  الصيني  الوطني  املرسح  »إنتاج 

وإخراج زي مياو .

الحظر جوائزمسابقة 
الحظر«  عروض  »مسابقة  تحكيم  لجنة  تشكلت   
باملهرجان من مصمم الرقصات دانا تاي سوون بورخيس 
املرسحية  والباحثة  ،واألكادميية  املتحدة  الواليات  من 
املرسحية  الباحثة  الكاتبةو  مرص،  من  عناين  ساره  د. 
األكادميية ناناكو ناكاچيام من اليابان واملخرج و الكاتب 
پيرت كريك من الدمنارك، املخرج و املمثل ومدرب التمثيل 
املركز  /أملانيا، وقد فاز بجائزة  أنيس حمدون من سوريا 
 « فوكاليتيف  أكس  دي  ليف  عرض«  للمسابقة  األول 
داي،  ليف  تأليف  إفريقيا  جنوب  من  فوكاليتيف  لفرقة 
تعذر حضور سفري  وقد  دوبسون،  أنطوين  مارك  وإخراج 
عرض  الثاين  املركز  بجائزة  وفاز  للحفل،  إفريقيا  جنوب 
 2020 روتاس   « مجموعة  إخراج  وهو   »2020 »طرق 
الربازيل،الهند،  من  الفنانني  من  مجموعة  تضم  التي   «
فرنسا، أملانيا، سويرسا، ومرص بقيادة »فالفيا تابياس من 

الربازيل نيكول سايلر من سويرسا .
األول،  المركز  يحصد   “ والتاج  الوردة   ”
الثاني  بالمركز  يفوز   “ شهرة  و”مفتاح 

مسابقة د.حسن عطية
مسابقتي  جوائز  إعالن  بعد  فهمي  إيهاب  الفنان  ودعا 
رئيس  وصفي  هدي  الناقدة  املصورة  والعروض  الحظر 
الحية » مسابقة  العروض املرصية  لجنة تحكيم مسابقة 
،و  النتائج  إلعالن  املرسح  إىل  للصعود   « عطية  د.حسن 
قد ضمت لجنة تحكيم هذه املسابقة الفنان سيد رجب، 

ومصمم  جرب،  هشام  املوسيقار   ، املتناوي  هاين  املخرج 

وألقت  باللجنة،  كأعضاء  الغرباوي  محمد  الديكور 

د.هدي كلمة قصرية قدمت بها الشكر إىل وزيرة الثقافة 

التسابق  وعودة  للمهرجان،  األصيل  االسم  استعادة  عىل 

الذي يعطي للمهرجان روًحا تنافسية جميلة .

يفوزان   “ وسكينة  و”ريا   ،“ ”العمى   
الحركي  واألداء  السينوغرافيا  في  بالتمزي 
يف  ومتثلت  الجوائز  كلمتها  بعد  وصفي  د.هدي  أعلنت   

رسماجو  جوزيه  تأليف  »العمى«  املرسحي  العرض  فوز 

إنتاج  درماتورج أحمد عصام وإخراج السعيد منيس من 

 ، السينوغرافيا  يف  بالتميز  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

ريا   « لعرض  الحريك  األداء  متيز يف  ُمنحت شهادة  و كام 

وتصميم  ،إخراج  فؤاد  محمد  درامية  كتابة   « وسكينة 

الرقصات كرمية بدير لفرقة فرسان الرشق للرتاث التابعة 

ألفضل  األول  املركز  بجائزة  ،وفاز  املرصية  األوبرا  لدار 

عرض ملسابقة د.حسن عطية عرض » الوردة والتاج« من 

تأليف  الفنون  بأكادميية  املرسحية  الفنون  معهد  إنتاج 

صعد  وقد  أرشف،  إبراهيم  وإخراج  بريستيل،  يب  جي 

القاعة  العمل للعرض لخشبة املرسح مضفني عىل  فريق 

الثاين  املركز  جائزة  وذهبت   ، والرسور  البهجة  من  حالة 

ملسابقة د .حسن عطية إىل عرض« مفتاح شهرة » لفرقة 

اللعبة املستقلة، تأليف وإخراج دعاء حمزة 

شافع سناء  أ.د  الفنان  دورة 
التجريبى  للمرسح  الدوىل  القاهرة  مهرجان  دورة 

احتضنتها  وعروض  ورش  من  املتعددة  بفعالياتها   «27«

باملعهد  فهمي  » مرسح عيل  يف  متثلت  متعددة  مسارح 

ومرسح  الفنون  بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل 

الهناجر،واملرسح الصغري و املكشوف بدار األوبرا املرصية 

واملتخصص  العام  بالجمهور  العرض  صاالت  وامتألت 

الجمهور  من  الكثري  وتابع  الحبيبة  املرسحيني مبرصنا  من 

دورة  إهداء  تم  وقد   « الين  أون   « املهرجان  لفعاليات 

التجريبي هذا العام 2020 السم املمثل واملخرج القدير 

و  شافع،  سناء  أ.د  العام  هذا  عاملنا  رحل  الذي  واملعلم 

دورة  ورأس  فهمي،  فوزي  الدكتور  األستاذ  يرأسه رشفًيا 

املهرجان لعام 2020 الدكتور عالء عبد العزيز سليامن .

همت مصطفى


