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03متابعات [[
نوتردام أحدب  حكاية  قبيح«  »وجه 

بالجزية الثقافي  المركز  على 

اإلبياري أحمد 
لألراجوز مسرحي  عرض  إنتاج  عن  يعلن 

زيدان أحمد   : إعداد 

من  قبيح«  وجع   « املرسحي  العرض  سعيد  إسالم  املخرج  يقدم 

عروض نوادي املرسح بقرص ثقافة السالم، عىل مرسح مركز الجيزة 

الثقايف أيام يوم 6و11و 12 من شهر ديسمربيف متام السابعة مساء

رواية  من  مأخوذ  قبيح”  “وجه  عرض   : سعيد  إسالم  املخرج  قال 

أحدب نوتردام

فيها  واتهم  املدينة  يف  حدثت  قتل  جرمية  عن  يتحدث  إنه  حيث 

الفتاة  اما  الكنيسة،  أجراس  قارع  أو  نوتردام  أحدب  كوازميودو 

وقد  املدينة،  يف  راقصة  تعمل  فتاة  وهي  أزمريالدا  فهي  القتيلة 

داخل  محاكمة  وتقام  سمعتها،  سوء  عىل  املدينة  أهل  أجمع 

الكنيسة يف حضور عامه الشعب وحضور شخصيات مثل الوصيفة 

و قائد الحرس و املدعي والكاردينال وراهب الكنيسة.

وأوضح إسالم :  كل هذا يف نطاق غرفة حيث إن العرض يقام يف 

الشعب  عامه  العرض  الذي ميثل يف هذا  الجمهور  غرفة يف وجود 

...وسوف نشاهد القضية داخل املحكمة الكنسية ،  ونرتك الحكم 

للجمهور ......

كريم  سينوغرافيا  يس،  عادل  اعداد محمد  قبيح«  »وجه  مرسحية 

فؤاد  وغناء  صويت  تدريب  القايض،  حامده  ديكور  تنفيذ  خالد، 

تصميم  إسامعيل،  أحمد  حريك  تعبري  سعيد،  مختار  غناء  هارون، 

دعاية أحمد ريكا، متثيل إبراهيم أحمد، عمر حسني، أحمد بادجو، 

عبدالله خالد، أحمد سمري، نعمة طلعت، دنيا حجاب 

ابراهيم، جنة حجاب، رحمة حجاب، سمر هريدي، هاجر  رشوق 

إسالم  إخراج  كيالين،  أحمد  محمد،  حازم  مجدي،  مريم  هريدي، 

سعيد

الذي جاء  الثاين  افُتتح مهرجان األراجوز 

بتكريم  ملهام«  »األراجوز  عنوان  تحت 

ملا  اإلبياري  السعود  أبو  املبدع  اسم 

من  واإلنسانية  والفن  للمرسح  قدمه 

تكريم  وكذلك  وإبداعية  جاملية  قيم 

املرسحية  لتجربته  اإلبياري  أحمد 

ساهم  مرسحي  ومنتج  ومخرج  كمؤلف 

عن  يزيد  ملا  املرسحية  الحركة  إثراء  يف 

أربعني عاماَ. وأيضا تم تكريم أ.د.نجوى 

بكلية  املرسحي  النقد  أستاذة  عانوس 

اآلداب جامعة الزقازيق التي لها ما يزيد 

وذلك  املرسح  يف  مؤلفاً  عرشين  عىل 

املرسح  ذاكرة  عىل  الحفاظ  يف  لدورها 

قرن.  نصف  عن  يزيد  ما  لقرابة  والفن 

نبيل  للدكتور  بكلمة  التكريم  وافُتتح 

أبو  تركه  الذي  بالرتاث  فيها  أشاد  بهجت 

يف  به  يحتذى  كنموذج  اإلبياري  السعود 

أن  عىل  مؤكدا  والفن،  واإلبداع  الكتابة 

ركائز  أهم  أحد  هو  بالنامذج  االهتامم 

واملخرج  الكاتب  وتحدث  الوطن.  نهضة 

املرسحي أحمد اإلبياري عن حياة والده 

عام  ولد  الذي  اإلبياري  السعود  أبو 

فنياً  زاداً  وترك   ١٩٦٩ عام  وتويف   ١٩١٠

املرصية،  واألغنية  والسينام  املرسح  يف 

وكيف ساهم يف تشكيل وجدان الشعب 

املرصي لعقود مختلفة. وتحدث اإلبياري 

الكتابة  كانت  وكيف  والده  بدايات  عن 

الزجلية هي مدخله لعامل الفن واإلبداع. 

عن  عانوس  نجوى  الدكتورة  وتحدثت 

بديع  عباءة  من  اإلبياري  خرج  كيف 

بعض  يف  عليه  تفوق  وكيف  خريي 

املرسحية  تجربته  عن  وتحدثوا  الجوانب 

انقطاعه  ثم  الصاالت  ملرسح  للكتابة 

املايض،  القرن  أربيعينيات  يف  للسينام 

املؤسسني  من  نعتربه  أن  ميكن  حيث 

لفن كتابة السيناريو يف مرص. ثم تحدثوا 

والتي  ياسني  إسامعيل  مع  تجربته  عن 

بدأت عام ١٩٥٤ وانتهت يف عام ١٩٦٦. 

لنص  قراءة  املداخالت   تلك  وأعقب 

القراءة  وقدم  ومؤلف«  وفكرة  »أراجوز 

أعقب  ثم  حنفي  سيد  محمود  الفنان 

والتي  املهرجان  عروض  تقديم  القراءة 

شاهدت تفاعال كبريا من الجمهور، حيث 

تناولت بعض املوضوعات والقضايا التي 

متّس أشكال الحياة اليومية الحديثة. كام 

أعلن اإلبياري عن إنتاجه لعرٍض مرسحي 

يف  منه  إسهاما  األراجوز  يتناول شخصية 

دفع وتطوير والحفاظ عىل هذا الفّن

مريم شعبان

التمثيل مواهب  الكتشاف  مسابقة 
مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  مسرح  على 
بالفيوم الموهوبني  إدارة 

املوهوبني  إدارة  مدير  هديب  مصطفى  طارق  األستاذ  رصح 

مواهب  الكتشاف  مسابقة  نظمت  اإلدارة  إن   : بالفيوم 

مبحافظة  املختلفة  املدارس  طالب  بني  املرسحي  التمثيل 

الفيوم وذلك بالتعاون مع توجيه الرتبية املرسحية يوم األثنني 

املوافق ٢٣ نوڤمرب. 

العمل يسري يف  و  قوتها  بكل  تعمل  اإلدارة  إن   : قال هديب 

عىل  األنشطة  كافة 

تعمل  حيث  يرام،  ما 

عىل  حالياً  اإلدارة 

كافة  يف  مبادرات 

اإلدارات مع أتباع كافة 

اإلجراءات االحرتازية. 

 : ُهديب  وأضاف 

للنشاط  بالنسبة  إنه 

املرسحي يتم بالتنسيق 

الرتبية  عام  توجيه  مع 

حيث  من  املرسحية 

تقييم األعامل و مراجعتها و تنفيذها. 

كافة  يف  املواهب  اكتشاف  عىل  العموم  ف  نعمل  كام 

املجاالت. 

مسابقة  عىل  أيضاً  حالياً  تعمل  اإلدارة  :إن  ُهديب  واوضح 

و  الغناء  و  الرسم  يف  جئنا«  مواهبك  أجل  »من  بعنوان 

التأليف و اإللقاء و اإلنشاد. 

بشكل  متفاعلني  املدارس  إن طالب   : ُهديب حديثه  واختتم 

عىل  إدارة  كل  بتقييم  ونهتم  واملسابقات  األنشطة  مع  كبري 

حده منعاً لالزدحام وحفاظاً عىل السالمة العامة للطالب.

مريانا سامي
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تركيزى عىل األداء التمثيىل

الدراما،  سياق  ىف  كوميدية  لحظات  وتقديم  العرض  إيقاع  وضبط 

ودامئا إنجذب للنص الذى يحوى أحداث مشوقه ومفاجئة،وأتفاعل 

أحداثه وشخصياته ويحقق ىل صورة برصية جيدة، عالوة عىل  مع 

الجانب النفىس وأبعاد الشخصيات والروح الكوميدية بالنص وهى 

أشياء متحققة ىف نص »من 15 سنة«، فالشخصيات لها أبعاد كثرية 

واألحداث بها شد وجذب وتصاعد ونهاية غري متوقعة

وعن رؤيته من خالل العرض أضاف » هناك رضورة للتفكري السليم 

يفكر جيدا  أن  الجميع  فعىل  شائعة  او  توجه  أو  فكرة  الواعى الى 

ويتعامل بوعى شديد مع كل ما يصدر له من أفكار وتوجهات حتى 

يتفادى الوقوع ىف أخطاء قد تسبب ىف رضر بالغ وإشعال الفنت »

مقهورة« »إمراة 
يتم  مقهورة  سيدة  وهى  »عزيزة«،  دور  مرصية  الفنانة  تجسد 

ثم  فعلته  وينكر  العمدة  بزريبة  العاملني  أحد  من  عليها  اإلعتداء 

تتزوج من أحد أغنياء البلدة وتصبح سيدة ثرية.

الواقع  مع  كبري  متاس  تحقق  العرض  أحداث   « قالت  العرض  وعن 

والتى  واإلشاعات  املغلوطة  األفكار  بعض  تصديق  من  املعاش 

تسبب الفنت،وهو ما يحدث عندما يتشكك رجال القرية بزوجاتهن 

وشخصية عزيزة لها دالله درامية ىف العرض،

بكل  أعايشها  شخصية  تجسيد  عىل  أقبل  عندما   « قائال  وتابعت 

بدأ املخرج عمرو حسان بروفات العرض املرسحى »من 15 سنة«، 

إعداد إسالم إمام،عن مرسحية مهاجر بريسبان لجورج شحادة، من 

برئاسة  الفنية  للشئون  املركزية  لإلدارة  التابعة  السامر  فرقة  إنتاج 

الفنانني  الفنان أحمد الشافعى وإرشاف املكتب الفنى واملكون من 

» محمد النبوى، نهال أحمد، أحمد شعراوى، خليل متام  » ، بطولة 

أرشف شكرى، خالد محروس، مرصية، محمود البنا، محمد النبوى، 

العرب، محمد بطاوى، فاطمة ذىك،محمد صربى جمعه،  إيهاب عز 

آيه عبد املجيد، شيامء حمدى، خلود محمود، أحمد هيثم، ديكور 

حازم  إلحان  النمر،  أمين  أشعار  حلمى،  عز  إضاءة  فتحى،  محمد 

الكفرواى، مكياج إسالم عباس، مادة فيليمة محمود صالح، مخرج 

الربوىك،  نور  دسوقى،  محمود  اإلخراج  فريق  صفوت،  محمد  منفذ 

أحمد سليم، أحمد هيثم

املكتب  العرض  هذا  إلخراج  رشحنى  حسان  عمرو  املخرج  قال 

املوافقة عليه والعرض  السامر وقدمت املرشوع،ومتت  الفنى لفرقة 

املوسم، وقد سبق وان قدمت  السامر ىف هذا  لفرقة  نتاج  اول  هو 

تجربتنب كمخرج منفذ لفرقة السامر .

بها أحداث منذ  تقع  والتي  القرى  العرض يف إحدى  وتدور أحداث 

15 عاما ؛ ويرتتب عليها عدة أشياء ففى أحد األيام تأىت رسالة لهذه 

القرية مفادها أن هناك شخص كان عىل عالقة غري رشعية بأحدى 

السيدة تعيش  القرية، وأنجب منها طفل وسافر وهذه  نساء هذه 

وابنهام  السيدة  لهذه  الرجل وصيه  البلدة، وقد كتب هذا  ىف هذه 

التحقيقات  وتجرى  جنيه،  ألف  مئتان وخمسون  وقدره  مبلغ  وهو 

العالقة  بهذه  قامت  التى  السيدة  من  ملعرفة  ؛  القرية  سيدات  مع 

فرعية  وأحداث  املفاجآت  وتتفجر  مشوق  بشكل  األحداث  وتتوىل 

تكشف عن العديد من العالقات .

وعن أسباب إختياره النص تابع قائال » عندما أقبل عىل إخراج عمل 

ستكون  ماذا  متسائال  وإستشعر  املشاهد،  الجمهور  بشعور  أتعامل 

حالته وإستجابته للمضمون املقدم وأحاول ان يصل العرض للعديد 

فينصب  املتخصصني  وكذلك  الجمهور،  من  املختلفة  الرشائح  من 

سنة«  15 »من 
السامر لفرقة  حسان  عمرو  للمخرج  جديد  عرض 
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تصوير: مدحت صربي
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والشخصية جديدة بالنسبة ىل وأمتنى أن يحقق العرض نجاحا كبري .

مركبة شخصية 
بينام يقدم الفنان أرشف شكرى شخصية »شيخ الغفر« جمعه،وهى 

عدل  لديه  يوجد  وال  املاىض   ويحكمه  ومركبة  محورية،  شخصية 

فالعدل يطبقه من منظوره الخاص فهو طاغية ويحاول التعرف عىل 

له  ويحدث  األمر  بهذا  وينشغل  الوصية،  لها  أرسلت  التى  السيدة 

لبس فيعود ملاضية مع بعض السيدات اللواىت كان له ماىض معهم 

وذلك  »هند«  زوجته  ىف  يتشكك  كام  »ثرية«،  و  »عزيزة«،  وهم  

ملاضيها مع عبيط القرية »حالطه«

من  تقدميه  عىل  أحرص  شخصيات  من  أجسده  ما   « قائال  وتابع 

فأحرص  الرش،  أدوار  ىف  أقدمه  ما  والينحرص  تسطيح  دون  العمق 

طاقات  تخرج  عديدة  تفاصيل  بها  »جمعه«  وشخصية  التنوع  عىل 

الشك  طياتها  ىف  جوانب  عدة  تحمل  شخصية  فهو  وأدواته  املمثل 

ىف  هام  جذب  عامل  وهو  والظلم،  والقسوة  والوجع  والريبة 

الشخصية.

وأضاف »هذه املرة األوىل التى اتعاون بها مع املخرج عمرو حسان، 

مالك  مخرج  فهو  معهم  للعمل  اتشوق  الذين  املخرجني  من  وهو 

إلدواته ومبدع ولديه تفكري ورؤية وتنوع ىف النصوص التى يقدمها .

القرية« »عبيط 
»أجسد  عنها  وقال  »حالطه«  شخصية  يجسد  البنا  محمود  الفنان 

شخصية عبيط القرية الذى له قصة مأساوية فتسلب  زوجته منه 

ويقع عليه ظلم كبري، ونتابع من خالل العرض كيف تحدث العدالة 

األلهية التى ترد حقه مره آخرى،

للشخصية والنص  وهو شخصية محورية لالحداث،وأكرث ما جذبنى 

وهذا   ،« »هند  السابقة  بزوجته  يجمع حالطه  الذى  األخري  املشهد 

حالطه  أن  كام  واإلحاسيس  املشاعر  من  كبري  كم  يحوى  املشهد 

شخصية جديدة مل أجسدها من قبل وهى شخصية مختلفة بالنسبة 

ىل .

ومرضى  جيد  بشكل  العرض  نقدم  أن  أتمىن 
للجمهور

شخصيات  به  العرض  قائال:  العرض  عن  قال  نبوى  محمد  املمثل 

الشخصية  بها سامت ومميزات مختلفة عن  متباينة، فكل شخصية 

وأجسد  بعضها  عن  مختلف  بشكل  األزمة  تجاه  وتترصف  اآلخرى، 

شخصية »بكر« الذى ميثل الشهامه واألصالة والنبل تجاه أى أزمة.

خالل  من  للجمهور  ومرىض  جيد  بشكل  العرض  نقدم  أن  وأمتنى 

جرئية  أفكار  فلديه  حسان  عمرو  مثل  واعد  شاب  مخرج  خيال 

للعرض وأمتنى تحقيقها عىل خشبة املرسح .

بالتفاصيل ويهتم  مختلف  مخرج  حسان  عمرو 
الفنانة ندا عفيفى تحدثت عن شخصية هند فقالت: شخصية هند 

وقع عليها ظلم كبري وعاشت مقهورة،ومل تستطع نسيان ما حدث 

لها فقد إستطاعوا التفريق بينها وبني حبيبها ىف يوم زفافهم، وطوال 

ال15 عام تضمر بداخلها الحقد والكره الذى ينضج بداخلها منتظرا 

املحب  وقلبها  انسانيتها  من  الرغم  وعىل  بها،  يحيط  ما  كل  إشعال 

والعاشق ولكن تشعر بسخط وحزن وحقد دفني فهى تحمل تناقض 

ىف أحاسيسها.

ودامئا  يقدمه،  ما  ويعى  مختلف  مخرج  حسان  عمرو  وتابعت: 

للعرض،  الدقيقة  بالتفاصيل  ويهتم  ألعامله  الجمهور  ينجذب 

أشعر  وانا  معه  وأعمل  املمثل  تطويع  ىف  وذكاء  مبهارة  يتمتع  كام 

بإطمئنان شديد لثقتى ىف متيزه .

مختلف بشكل  البصرية  الصورة  إستخدام 
عن  يعرب  العرض  ديكور  أن  فتحى  محمد  الديكور  مهندس  أوضح 

بها  وستستخدم  الجمود،  من  بىشء  تتسم  الريفية،التى  الحالة 

إستخدامها  يتم  ولكن  األخشاب  املحيطة،مثل  البيئة  تشبه  خامات 

مختلف  بشكل  البرصية  الرؤية  بها  تستخدم  حداثة  أكرث  بطريقة 

فهى رؤية تشكيلية معارصة فكان اإلتفاق بينى وبني املخرج عمرو 

نقدم  أن  وأمتنى  مبفهومه،  الريفى  اإلطار  من  الخروج  هو  حسان 

عرضا جيدا .

مختلفة ضوئية  لحظات  تخصيص 
 « العرض  إضاءة  ىف  رؤيته  عن  قال  حلمى  عز  اإلضاءة  مصمم 

درامية  لحظات  بني  ومتنوعة  مكثفه  وأحداثه  دراميا  غنى  العرض 

ما  تدورقبل 15 عام؛ وهو  الحاىل، ولحظات آخرى  الوقت  تدور ىف 

عالوة  بينها،  والفرق  الزمنني  مع  تتناسب  ضوئية  لحظات  يتطلب 

التى تدور ىف خيال أبطال العرض ؛ وهو ما يتطلب  اللحظات  عىل 

العموم  للمتلقى، وىف  تخصيص لحظات ضوئية مختلفة حتى تصل 

اإلخراجى  الجهد  بسبب  وذلك  إضاءة  مصمم  ألى  مغرى  العرض 

اتعاون مع املخرج  التى تجعىل  الذى يحويه وهو من اهم أسباب 

عمرو حسان الذى تجمعنى به عالقة وكيمياء فنية تسبب ىف نجاح 

معظم عروضنا سويا .

رنا رأفت

تفاصيلها حتى وإن تشابهت بعض املواقف واملشاعر ولكنى أحاول 

الفصل بني شخصيتى وبني الدور الذى ألعبه واتناول جوانب هامة 

مرآة  التوجد  أنه  من  يأىت  املقهورة  للمرآة  وتجسيدى  بالشخصية، 

التتعرض للقهر بأشكال مختلفة ىف حياتها اليومية سواء كانت زوجة 

او ربة منزل أو عاملة .

أضافت  اإلوىل  للمرة  حسان  عمرو  املخرج  مع  تعاونها  وعن 

وهومخرج  حسان،  عمرو  للمخرج  ناجحة  عروض  عدة  »شاهدت 

مالك إلدواته ومتميز عىل املستوى الفنى واإلنساىن

القرية« »مثقف 
الفنان محمد صربى جمعه يقدم شخصية »سالمة« وذكر قائال عنها 

؛  للقرية  كبرية  مشكلة  ىف  يتسبب  الذى  القرية  مثقف  سالمة«   »:

وذلك حتى يستطيع السيطرة عىل الجميع فيشغلهم مبشكلة كبرية 

أرسل  تتلخص ىف  رجل غريب  واملشكلة  به  يرغب  ما  يحقق  حتى 

القرية  نساء  بأحد  رشيعة  غري  عالقة  عىل  كان  بأنه  تفيد  رسالة 

مبلغ  وصية  ويرتك  موته  لقرب  ضمريه  أبن،ويستيقظ  منها  وأنجب 

سالمة  ويقوم  القرية،  ىف  سيدة  كل  حول  الشك  حلقة  وتدور  ماىل 

بإثارة الفتنة ويتحايل عىل األمور بوجه الطيبة وبشكل مبهم دون 

أن يشعر أحد

الذى  حسان  عمرو  املخرج  الشخصية  لهذه  »رشحنى  قائال  وتابع 

املمثل  من  جديدة  وجوه  إخراج  ويستطيع  بوعيه  كمخرج  يتميز 
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 د. كوثر محمد مروان -سوريا

 د. محمد زعيرتى- الجزائر

 أ. نويوة سناء-الجزائر

 أ. خليفه الحرايص-السعودية

 د. نزار شبيب كريم العبادي-العراق

 الفنانة شذي سامل-العراق

 د. خلود جبار عبيد -العراق

 د. محمد حداد -مرص

 د. إميان الزيات-مرص

 أ. أمينة الزغبى-مص

 أ. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم-مرص

 أ. بسنت حسني-مرص

 أ. ميرسة صالح الدين-مرص

 أ. معتز العجمى-مرص

 د. سعدية العاديل-مرص

د. داليــــــــا بـــــــدوى-مرص

 أ. عبد الفتاح رواس قلعه جي-سوريا

 أ.د. مصطفى رمضاين-املغرب

 أ. أسمهان سعودي-الجزائر

أ. سعاد جالل-الجزائر 

 د. حيدر عيل األسدي-العراق

 أ. حقى الشبيل-العراق

 الفنان يوسف العاىن -العراق

 د. ماهر عبد املحسن-مرص

أ. محمود عبد الواحد عوضني-مرص

 د. نجالء نصري-مرص

 أ. حسن األشقر-مرص

 أ. احمد محمد الرشيف-مرص

أ. رانيه املهدى-مرص 

 أ. سحر النحاس-مرص

 أ. رضوي جابر شعبان-مرص

 أ. احــــمد قاصـــــــد كـــريـم -مرص

أ. إبراهيم محمد عيل -مرص

أحمد محمد الرشيف

املرسح«  بفن  النهوض  أجل  من  العريب  املرسح  فرسان   «

نجاة صادق  د.  العراقية  والناقدة  الكاتبة  إصدارات  أحدث 

لغزا  فيه عدة قضايا مرسحية مهمة متثل  تتناول  الجشمي, 

وإشكالية يف مسرية املرسحني املرصي والعريب. وقد شارك يف 

املرسحيني مبرص  كبار  من  كبري  عدد  حولها  والنقاش  الحوار 

والوطن العريب, تجمعوا بني ضفتي غالف الكتاب فيام أشب 

وأراءه  بدلوه  منهم  كل  أدىل  بينهم. حيث  املفتوح  بالحوار 

جديدة  نقاط  اآلراء  تلك  مجموع  شكل  حيث  املتخصصة, 

به  النهوض  أجل  من  العريب,  املرسح  هموم  حروف  فوق 

وازدهاره. ينتمي هؤالء الكتاب والنقاد  واملخرجني الفنانني 

الجزائر,  سوريا,  هي مرص,  عربية  دول  عدة  إىل  املرسحيني 

د.  كاملو,  وفاء  د.  وهم:  واملغرب,  العراق,   السعودية, 

نويوة سناء, خليفه  د. محمد زعيرتي,  كوثر محمد مروان, 

الحرايص, د. نزار شبيب كريم العبادي, الفنانة شذي سامل, 

الزيات,  إميان  د.  حداد,  محمد  د.  عبيد,   جبار  خلود  د. 

أمينة الزغبي, أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم,  بسنت حسني, 

العاديل,  سعدية  د.  العجمي,  معتز  الدين,  صالح  ميرسة 

أسمهان  رمضاين,  مصطفى  د.  بـــــــدوى,  داليــــــــا  د. 

سعودي, سعاد جالل, د. حيدر عيل األسدي, حقي الشبيل, 

املحسن, محمود عبد  د. ماهر عبد  العاين,   الفنان يوسف 

الواحد عوضني, د. نجالء نصري, حسن األشقر, أحمد محمد 

النحاس, رضوي جابر شعبان,  املهدى, سحر  رانيا  الرشيف, 

أحــــمد قاصـــــــد كـــريـم, وإبراهيم محمد عيل. مسك 

الختام تضمن حوارا خاص مع الكاتب الكبري السيد حافظ.

والتوزيع  للنرش  العريب  الوطن  مركز  الكتاب عن  وقد صدر 

حيث  الكبري,  القطع  من  صفحة   314 يف  بالقاهرة,  )رؤيا( 

الكتاب  من  الهدف  مقدمته موضحة  املؤلفة يف  فيه  ذكرت 

ونقاد  ودكاترة  أساتذة  آراء  مجموعة  هذه  إن   « قائلة 

ارتأينا  وقد  ومدرسني  وفنانني  ومخرجني  ومؤلفني  املرسح 

لندرسها ونحللها ونتعرف عىل  أن نجمعها بني دفتي كتاب 

مشاكل وأزمات الصمت القاتل واالضمحالل الذي يعاين منه 

املرسح العريب.

عىل  نؤكد  أن  الدراسات  هذه  خالل  من  نسعى  وبذلك 

أن  الجمهور  يستطيع  ال  التي  األماكن  من  هو  املرسح  أن 

ويبتكر،  ويكتشف  ويتخيل  يتنفس  ألنه  عنها  يستغنى 

للتحرير  يسعى  كبد  يف  خلق  أنه  مبا  اإلنسان  فبطبيعة 

والتنفس كرضورة غريزية وظيفية إنسانية«.

 د. وفاء كاملو-مرص

المسرح  فرسان 
جديد كتاب  في  يتحاورون 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 30 نوفمبر 2020العدد 545 العدد 30692 نوفمبر 2020العدد 692

[ [07 متابعات

داخل  تعمل  السكان  أندية  أن  للفنون،  زاد  مؤسسة  مدير  وأضاف 

للتوعية  كمركز  البالد  أنحاء  جميع  يف  املختلفة  الشباب  مراكز 

وتأثريها  السكانية  القضايا  حول  مختلفة  توعية  أنشطة  يستضيف 

صندوق  يدير  كام  مختلفة،  أدوات  باستخدام  الشباب  عىل 

يف  والفتيات  للنساء  آمنة  مساحة   ١٤ للسكان  املتحدة  األمم 

منفذين  رشكاء  مع  استضافتها  مختلفة.ويتم  محافظات  سبع 

مثل هيئة كري الدولية ومؤسسة اتجاه وداخل مراكز الشباب التابعة 

االتحاد  تشمل  مختلفة  جهات  من  بدعم  والرياضة  الشباب  لوزارة 

االوريب، الوكالة االيطالية للتعاون والتنمية، سفارة كندا مبرص، سفارة 

الرنويج مبرص.

من  والفتيات  للنساء  اآلمنة  املساحات  تصميم  تم  أنه  اىل  واشار 

االستجابة  خدمات  إىل  للوصول  املستضيفة  واملجتمعات  الالجئني 

الخدمات  ذلك  يف  مبا   - االجتامعي  النوع  عىل  القائم  للعنف 

الصحية.  الخدمات  إىل  واإلحالة  والقانونية  واالجتامعية  النفسية 

بناء  وإعادة  االجتامعي  التواصل  أيًضا  فيه  ميكنهم  مكان  فهي 

شبكاتهم االجتامعية، واالندماج مع أقرانهم املرصيني، وتلقي الدعم 

االجتامعي، واكتساب مهارات مختلفة.

األمنة  باملساحات  مرسحي  فريق   ١٣ تأسيس  تم  أنه  كام  وتابع: 

و  الهواة،  من  أعضاء جميعهم  تضم  السكان ب١٣ محافظة  وأندية 

من مختلف األعامر، من الجنسني، حيث يساهم املرسح املجتمعي 

املختلفة يف محاولة ملناقشة  القضايا املجتمعية  بتلك  الوعي  يف نرش 

املرسح  يعطي  الحوار، حيث  ثقافة  وتعزيز  التساؤل  وإثارة  الحلول 

املجتمعي ألفراد املجتمع أصحاب القضية أنفسهم من أعضاء الفرق  

الفرصة لكتابة وتطوير نصوص مرسحية ورسد قصصهم ودعم القدرة 

كتابة  من  املتنوعة،  املرسحية  الفنون  طريق  عن  عنها  التعبري  عىل 

ومتثيل وغناء وتعبري حريك وفنون األداء املختلفة وديكور إىل آخره.

ويأيت مهرجان »نواة« للفنون املجتمعية أيضا  لنرش الوعي وتسليط 

والفنون  املجتمعي  املرسح  يلعبه  الذي  الرئييس  الدور  عىل  الضوء 

وإنتاج  مامرسة  تفعله  الذى  األثر  ومدى  التنمية  يف  عام  بشكل 

توظيف  أهمية  إىل  املجتمع   نظر  ولفت  الثقاىف،  التغيري  يف  الفنون 

املرسح و الفنون بشكل عام كأداه للتوعية مبختلف القضايا، وطرح 

رؤية مجموعات الشباب املشاركني كمتطوعني للمساهمة يف مواجهة 

التحديات واملشكالت داخل مجتامعتهم.

أسوان  من  صبورة  بورتو  وهام  مرسحي  عرض   13 املهرجان  ويقدم 

اليك،  دوس  أمل،  فنك،  أعرض  املولد،  مفاتيح،  الخوف،  للمعمورة، 

سريك الحياة، اللعنة، بال وكسة، غندورة ومستورة، حياة تانية، بالي 

العروض  وجميع  الغنائية.  العروض  إىل  باإلضافة  والبطاريق.  باك، 

للخروج  عمل  ورش  نتاج  تقدميها  سيتم  التي  والغنائية  املرسحية 

حياة  واقع  من  وأغنيات  مرسحية  درامية  إسكتشات  مبجموعة 

بالعمل  املتدربني  قام  وقد  ومشكالتهم.  واهتامماتهم  املشاركني 

ديكوراتها  بتنفيذ  وقامو  وإخراجها،  املشاهد  تلك  ومتثيل  كتابة  عىل 

وإكسسواراتها  وموسيقاتها ومالبسها بأبسط الطرق وبحلول مبتكرة 

مكنتهم من التعبري والتشارك الفعال.

ياسمني عباس

افتتح كل من صندوق األمم املتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة 

الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه الدورة الثالثة من مهرجان »نواه« 

االتحاد  من  من  بدعم  للفنون،  “زاد«  فريق  مع  املجتمعية،  للفنون 

األوريب، والوكالة االيطالية للتعاون اإلمنايئ.

وقال محمد عيل حزين، مدير فريق زاد للفنون، إن املهرجان يستمر 

يف الفرتة من ٢١ نوفمرب إىل 7 ديسمرب  ٢٠٢٠وذلك بقاعة املؤمترات 

مبركز التعليم املدين بالزمالك وسيتم بثه مبارشة أيضا عىل صفحات 

للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  صفحة  عىل  االجتامعي  التواصل 

ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصفحة زاد.

للمهرجان  الثالثة  الدورة  أنه يتم تنظيم  وأوضح محمد عيل حزين، 

ضمن مرشوع رفع الوعي بقضايا السكان ومرشوع الشئون االنسانية 

املستضيفالتابع لصندوق  الالجئني واملجتمع  والفتيات من  للسيدات 

والرياضة  الشباب  وزارة  مع  باتعاون  للسكان  املتحدة  األمم 

ومؤسسة اتجاه و فريق زاد للفنون.

تشمل  والتي  والفنون  الرتفيهية  باالساليب  التوعية  برنامج  أن  وأكد 

التي تنفذها وزارة  التفاعيل هو إحدى األنشطة  املوسيقى واملرسح 

رفع  بهدف  للفنون  زاد  “اتجاه”وفريق  ومؤسسة  والرياضة  الشباب 

تخص  وقضايا  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  بقضية  الوعي 

ضد  الضارة  واملامرسات  الصغرية  االرسة  ومفهوم  األرسة  تنظيم 

بأندية  املختلفة  مرص  محافظات  يف  تنفيذه  يتم  والذي  الفتيات 

السكان مبراكز الشباب.

االجتامعية  األعراف  لتغيري  التفاعيل  املرسح  لقوى  تسخريًا  وأردف: 

اإلمنايئ  للتعاون  االيطالية  والوكالة  األورويب  االتحاد  من  وبدعم 

وصندوق األمم املتحدة للسكان، استفادت مجموعة من املتطوعني 

من  املحافظات  مختلف  يف  اآلمنة  واملساحات  السكان  أندية  من 

إلبداعهم،  العنان  كوفيد-١٩وأطلقوا  جائحة  فرضتها  التي  القيود 

مبساعدة فريق زاد للفنون، طور املتطوعون نصوًصا مرسحية جديدة 

بقضايا  مجتمعهم  أفراد  وعي  لزيادة  اإلنرتنت  عرب  ورش  خالل  من 

مختلفة مبا يف ذلك ختان اإلناث وتنظيم األرسة ومفهوم حجم األرسة 

الصغري و العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

التغيري«..  أجل  من  »فن  شعار  تحت 
الثالثة  دورته  يطلق  المجتمعية  الفنون  مهرجان   
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الثامنة  والعرشين » 28 » من  انطلقت   فعاليات الدورة 

الدقهلية   مبحافظة  املرسحي   لإلبداع  غمر  ميت   « مهرجان 

 « الشهايب  سامي  الفنان   دورة   « غمر   ميت  شباب  مبركز 

فعاليات   واستمرت  نوفمرب،    23 املايض   االثنني  مساء   

حفل  حيث  نوفمرب    29 األحد    مساء   حتى   املهرجان 

هذه  عروض   قدمت  و   ، املهرجان  جوائز  وتوزيع  الختام 

 « غمر  ميت   « مدينة  شباب  مركز  مرسح  عىل   الدورة  

بعد أن اختارت  لجنة املشاهدة » 10  » عروض  مرسحية 

للمشاركة ىف املرحلة النهائية  باملهرجان، بعد مشاهدة كافة 

، من مختلف محافظات مرص  املتقدمة  املرسحية  العروض 

سواء عن طريق فيديوهات العروض املتقدمة، أو املشاهدة 

للمشاركة، ومتثلت  تقدمت  التي  املرسحية  للعروض  الحية  

عروض هذه الدورة للمهرجان  فيام ييل :

المهرجان عروض 
بالعرض  نوفمرب   23 مساء   املهرجان  عروض  تقديم   بدأ 

غمر  ميت  شباب  مركز  لفرقة    » الرواية    « املرسحي 

العروض  وتوالت   ، الدين   عالء   أدهم  وإخراج  تأليف 

اإلسامعيلية   «  من  » حلبسة  فرقة  املهرجان فقدمت  بأيام 

،وإخراج  الخويل   إياد  تأليف    » أغالل   « املرسحي  عرضها 

املنيا   محافظة   من   » » شطرنج  فرقة  ،وقدمت  طه   خالد 

يوسف  تأليف     » بالنوافذ  غرفة   « املرسحي  العرض 

كلية  فرقة   قدم  كام   ، املهدي   مهند  ،وإخراج  الدين  عز 

 » حنة  متر   « عرض   بالرشقية   الزقازيق  بجامعة  الزراعة 

تأليف إسامعيل العاديل ،وإخراج   مصطفى الكراين  ، كام 

قدمت فرقة  » عنرب رقم 6 «  من  املحلة الكربى مبحافظة 

 « رواية  عن    »  6 رقم  »عنرب  املرسحي   عرضها  الغربية 

أنطون تيشخوف« إخراج بسمة أرشف و قدمت فرقة    » 

 » داليدا   « املرسحي  العرض  اإلسكندرية  من     »  storm

كام   ، الجواد  عبد  إسالم  وإخراج  الغندور  أحمد  تأليف  

قدمت  فرقة كلية التجارة بجامعة قناة السويس  » أجنابيا 

«  تأليف إياد الخويل،  وإخراج محمد سامل،  وقدمت فرقة 

 « املرسحي  عرضها  الرشقية   محافظة  من    » الشياطني   «

أحمد   ، قلعاجي   الفتاح  عبد  تأليف    » القبور  موىت 

العشاموي ، وإخراج أحمد عبد القادر ، ويف ختام عروض 

القاهرة  محافظة  من   »All in  « فرقة  قدمت   املهرجان 

العرض املرسحي »  العهد «  تأليف   سيف الدين محمد ،  

وإخراج محمد متويل  .

املرسحية  العروض  مخرجي  من  ببعض  مرسحنا  والتقت 

املشاركة بهذه الدورة للمهرجان لتتعرف معهم عىل مالمح 

وقضايا عروضهم املرسحية املشاركة :

المهرجان مخرجو 
قوية منافسة 

قال املخرج  »محمد سامل » تعد مشاركتي بعرض »أجنابيا 

»    املشاركة الثالثة يل بدورات مهرجان ميت غمر لإلبداع 

املرسحي ،  وكانت آخر مشاركتنا  بالدورة املاضية » 27  » 

مع  باملهرجان   عرض  ألفضل  األول  املركز  جائزة  وحصدنا 

منافسة قوية  بالعديد من العروض املتميزة التي شاركت 

 « وتابع   ، املايض  بالعام   األخرية  املهرجان  دورة  يف  معنا 

وقد   « أجنابيا   « هو   لفرقتنا  عرض   آخر  كان  و   « سامل 

الثامنة    إبداع  مهرجان  دورة  يف  قبل  من  بتقدميه  شاركنا 

بهذه  وبذلنا    ،  2019 لعام  والرياضة   الشباب  بوزارة 

املشاركة جهًدا كبريًا لتقديم العرض بصورة جيدة للجمهور  

الثانية  للمرة  العرض   نقدم  غمر«  »ميت  ومبهرجان   ،

،لكنها   عديدة   لسنوات  وممتد  تاريخ  له  مهم  مبهرجان 

نتاج   أحداث  من  جميًعا   به  مامنر  ظل  يف  صعبة  تجربة 

الكبري للمرسح  ،  لكن  حبنا   « تفيش » فريوس » كورونا 

وتقديم  باملشاركة  القرار  نتخذ  أن  دفعنا     للمهرجان  و 

من  اإللتزام  مع  الفن   لقوة  وتأكيد   كبري  تحٍد   عرضنا يف 

كان    « سامل   « وأوضح    ، االحرتازية   باإلجراءات  الجميع 

العرض  لتقديم  التفكري  عند  بالفريق   الرئيس  هدفنا 

 28 الدورة  المسرحي  لإلبداع  غمر  ميت  مهرجان 
مسرحية عروض   10 يقدم 
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املشكالت   عن  نتناقش   و  مًعا  نلتقي   هوأن  البداية  يف 

البرش  كل  بها  ويتشارك  بالعامل  تحدث   التي  والقضايا 

نحو  واتفقنا      « كورونا   « أزمة  قبل  املجتمعات  مبختلف 

األفراد  قد  فقدت مشاعر  العديد من   أن  رؤية مفادها  

اإلنسانية ، واختفت  عن عاملها الكثري   من مظاهر األخالق 

، وقد  يؤدي  الحيوانات  ، وبهذا قد أصبحوا يشبهوا  عامل  

يتعايش   بأن  الحسنة    غري  املنترشة  اإلفراد   سلوكيات 

الذنوب  اإلنسان بدون مشاعر وأحساسيس وأن يقرتف كل 

إىل   بهم   يدفع  فقد  بيننا    الخري  فعل  وينتفي  واملعايص  

األنظمة   مقاليد  كانت   مهام  وأنه   ، اإلله  قبل   من  عقاب 

باملستقبل  الشعوب  فذلك  إىل زوال   بيد سلطات  تظلم 

 « الله   « يحكمه  الكون  هذا  أن  ننىس  أن  بنا  اليجدر  و   ،

وهو وحده قادر أن  يغري أو ميحو كل ما يدور بهذا العامل 

،واختتم » سامل » حاولنا أن نقدم فلسفتنا بالحياة  بسهولة 

وأملنا  باملهرجان  للجمهور    « أجنابيا   « خالل  من  ويرس 

وهدفنا هو أن يصل ما نؤمن به للجمهور وأن نسعده.

للخروج ثورة 
 » أغالل    « » قدمنا  عرض  » خالد طه   املخرج  قال  فيام 

عرائس   « الدمى   من   مجموعة  ُيقدم   وهو   باملهرجان  

للامريونيت »  تم حبسهم  يف صندوق ومن بينهم  تشعر 

هذا  داخل  واالختناق   الشديد   بالضيق  العرائس   إحدى 

بجهد  وتحاول   ، جديد  لعامل  بالخروج  وترغب   ، الصندوق 

سيطرته   بيديه   ُيحكم  محركها   أن  غري   ، ذلك  نحو  كبري 

تواجه  لكنها  الخروج   لتحاول  عليه   وتثور  فتتمرد  عليها  

العرائس  بينها أن اآلخرين من  العديد من الصعوبات  من 

العامل  هذا  ومواجهة  الصغري  عاملهم  عن  الخروج  يخشون 

فتقرر  اإلنسان  بعامل  ،والحياة  حبالهم    عن  بعيًدا  اآلخر   

اإلنسان  بعامل  فتلقى   وحدها   تخرج  أن   « الدمية   « تلك 

بعامل  يحدث   ما  وأن  األخريات  الدمى  تخشاه  ماكانت 

اإلنسان  أسوء كثريا من عاملهم  وتدرك أن حبسهم مقيدي 

شاقة  أخرى   حياة  من  أفضل  محركهم   بحبال  الحركة 

أغالل   « يناقش    « ، وأوضح »خالد طه  أية رحمة    وبال 

مل  التي  اإلنسانية  ومظاهر  والتمرد   الحرية  قضية    «

عبثي  إطار  يف  ذلك  أوضح  أن  وأحاول  مام  نلمسها   نعد 

عامل  إىل  الخروج  تأمل   »التي  املاريونت  عروسة   « مع  

األهوال  تواجه   لكنها  الصغري  صندوقها   خارج   اإلنسان  

بعامل اإلنسان فتفكر  بالهرب منه رسيعا لتعود مرة أخرى 

الخيوط  بها  تتحكم  دمية   لتعود   ، بالصندوق    لعاملها 

برىض   لكنها مل تفلح يف ذلك رغاًم عنها   ، وتابع  » طه 

مينح  املرسحي   لإلبداع  غمر«  ميت   « :مهرجان  مؤكًدا    «

مهمة   فرصة  مرص  محافظات  جميع  من  املرسح  شباب 

تكاليف  أو  قيود  أي  دون  املرسحية   عروضه  يقدم  حتى  

الحركة  املرسحية املرصية فهو  مادية ويعمل عىل تنشيط 

من أقدم املهرجانات  املرصية  للمرسح  ينظم  بحب كبري 

التي تهدف بكل دورة   ، وبتنظيم جيد من أرسة املهرجان 

واختتم   ، املشاركني  جميع  بني  والفني  الثقايف  التبادل  إىل 

االتجاهات  كل   يف  املرصي  مرسحنا  يتطور  أن  :أمتنى  طه 

لتقديم  للشباب  كثرية   فرص  تتوافر  وأن  واملؤسسات  

الفنية  الحركة  دامًئا  املرسح  يقود  وأن   ، الفنية  تجاربهم 

والثقافية مبرص بالعامل ،وأن يصل لكل فرد باملجتمع .

البناءة المناقشة   
وقال املخرج  »محمد متويل » قدمنا عرض »العهد » الذي  

بني  الشائعة   أساليبها   يطرح  و   « الرتبية   « قضية   يناقش 

الجهود  كل  العرض   ُيظهر  كام   ، املرصي  املجتمع  فئات  

والتضحيات التي  تقدمها  األم ألوالدها ، ويؤكد أن الرتبية 

بينام   ، اآلباء  من  فقط  واملستمر   الدائم  التوجيه  التعني 

يجب أن ترتكز   عىل   األسس واملبادئ  واألساليب املتباينة 

التي تستند إىل  املنهج العلمي الحديث  ، ويدعو العرض إىل 

محاولة  التعبري عن  مناخ  جيد ومناسب بني  اآلباء و األبناء 

اآلباء  يدرك  وأن   ، القادمة   لألجيال  أفضل   مستقبل  لصنع 

النشأة  البعض يف  أن األبناء جميعهم مختلفون عن بعضهم 

الرتبية  ليست فقط بإصدار  العرض أن  والرتبية  ،كام يؤكد 

 ، املستمرة  واملناقشة  بالحوار  لكنها  اآلباء  قبل  من  األومر 

وأوضح » محمد متويل » :  شاركت الدورة  املاضية بتقديم  

عرض » الصمت » وكانت أول مشاركة يل كمخرج  و ممثل 

متيز  وشهادة   ، املوسيقى   يف  التميز   بجائزة  العرض   وفاز 

يف مجال التمثيل للرجال ،كام نالت أحد املشاركات بالعرض 

واتسم   نساء،  التمثيل/  مجال   يف  الثاين  املركز  جائزة  عىل 

أرسة    من  االستقبال   بحسن   و  السابقة  بدورته  املهرجان 

التحكيم  واملشاهدة   لجنة  املشاركني من  والفنانني  املهرجان 

العروض   عىل  بالتعقيب  وحظينا  املشاركة  الفرق  لجميع 

 ، العروض   لجميع  املوضوعي  والنقد   ، البناءة  باملناقشة 

لذا  كنت حريًصا أن أشارك  بهذه الدورة وممنت أن وفقت 

أن   وأمتنى   ، بالعرض   الجمهور  وممنت الستمتاع    ، لذلك   

بالعديد من  العرض  أحصد جائزة عن اإلخراج    وأن يفوز 

جوائز ، وأسعى جاهًدا   لذلك ، واختتم  » محمد متويل  » 

أمتنى أن  أقدم مرسًحا مغايرًا ومتميزًا ، وسعدت كثريًا  جدا 

بعودة  املرسح لخشباتنا  بعد الحظر مع االلتزام باإلجراءات 

االحرتازية ضد تفيش » فريوس » كورونا ».

التحكيم لجنة 
أقيم مهرجان ميت غمر لإلبداع املرسحي دورة الـ »28 »  باسم  

ميت  شباب  مركز  إدارة  رعاية  تحت   « الشهايب  سمري   « الفنان 

رئيس  بإرشاف  بالدقهلية  والرياضة    الشباب  مبديرية  غمر 

مجلس إدارة مركز الشباب الكابنت » أمين رفعت   » ،ومحمود 

ملدير  نائًبا   « الشحات  طارق   «  ، للمهرجان  مديرًا     « رفاعي  

 « الغيط  أبو  محمود   « الفنان  املرسح   ومرشف  املهرجان  

عام  ومنسق   ، جالل  ياسمني   « الشباب  مركز  مدير  ومتابعة   ،

من  التحكيم   لجنة  وتشكلت   ، عتاب  دينا  الفنانة   املهرجان 

 ،  « رسحان  عيل   « املخرج   ، حامد  هشام  د.  والناقد  الروايئ 

 ،  « قطامش  شادي   « الفنان  الديكور  ومهندس  والسينوغرايف 

واملؤلف واملخرج  » محمد عيل إبراهيم ».

همت مصطفى
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 يستقبل مرسح الغد ملديره املخرج سامح مجاهد بروفات العرض 

سعيد  وإخراج  رسور  نجيب  تأليف  من   ، نعيمة”   “ املرسحي  

عالء  منفذان  مخرجان   ، الحجار  أحمد  وألحان  موسيقى  سليامن، 

عبد الخالق وداليا حافظ ، مساعد مخرج منه بدوى ،بطولة نجالء 

يونس و ماهر محمود

موسيقية  تجربة  نعيمة”   “ : مرسحية  سليامن  سعيد  املخرج  قال   

تتناول  رسور”،  “نجيب  الشاعرالراحل  أعامل  من  مأخوذة  شعبية 

الدنيا  صندوق   ( الفرجوى  املوسيقى  الشعبى  الرتاث  مفردات 

،األرجوز (، 

تابع سليامن: وتدوراألحداث حول قصة حب حسن ونعيمة الرتاثية 

حب  نعيمة  حب  أن  ىف  االختالف  ويكمن  مختلفة،  برؤية  ولكن 

خياىل وهمى ، حيث أنها تحب “ حسن” الذى ُقتل أمام عينيها ثم 

تعيش ىف صدمة إنكار الحقيقة ، فتقوم بالبحث عن حسن ىف شباب 

القرن 21، فهل ستجد “ حسن” ىف هذا العرص الوهمى؟ ،  أين تجد 

حبيبها املثقف الواعى وسط شباب ال ميتلك عقاًل بل ميتلك أي باد، 

هل ستجد القيمة الفكرية الذى كان ميثلها حسن لها ؟ .

الشاهد  ليكون  للجمهور  حبها  قصة  نعيمة  تحىك   : سليامن  وتابع 

العاشق  الحبيب  هو  حسن  يكن  فلم  حبها،  قتل  الذى  القهر  عىل 

قفط بل كان العقل والحكمة التى كانت تفتقدهام .

الشعبى  الرتاث  عىل   « نعيمة   « عرض  ىف  :نعتمد  سليامن  وأوضح 

واألراجوز  الشعبى  والحىك  الدنيا  صندوق  باستخدام  وجاملياته 

واملوال  الغناء  منها  املرصية  الشعبية  والطقوس  الشعبى  والرقص 

الخروج  عىل  املفردات  تلك  لتساعدنا  الشعبية  واآلالت  الشعبى 

بعرض نعيمة إلطار شعبى عاملى .

بعرض  سليامن  سعيد  واملخرج  أتعاون  الحجار:  أحمد  الفنان  قال   

من  أكرث  موسيقي  أوبريت  يعد  والذى  موسيقي،  كمؤلف  نعيمة 

أن  سليامن عىل  املخرج سعيد  تصور  وكان    ، كونه عرض مرسحى 

تعرب كل فقرة موسيقية عن مشاعر األبطال داخل العرض، فعندما 

الحزن قبل أن  البطلة لفقدان حبيبها تجسد املوسيقى هذا  تحزن 

تجسده نعيمة والعكس.  

وقلة  جهلها  من  لنعيمة  املنقذ  هو  حسن  يعد  كام  الحجار:  تابع 

وعيها، وحثها عىل الوقوف أمام العمدة الذى يسلب حقوق أهل 

والتقاليد  العادات  قيود  من  نعيمة  روح  يحرر  فحسن  القرية، 

القدمية وهذا يولد حقد وكره العمدة لحسن، فيحاول العمدة قتل 

حسن والقضاء عىل شعبيته بني أهل القرية ويقتل حبه .

صعودا  األحداث  كرثة  ىف  العرض  تلحني  صعوبة  تكمن  وأضاف: 

وهبوطا واملشاعر املركبة التى تؤثر عىل تركيب النغامت املوسيقية، 

املوسيقية  اآلالت  نوع  تحديد  هو  صعوبة  األمر  يزيد  مام 

املستخدمة داخل العرض وهى ) الربابه والكوله أو الناى والعود( .

شخصية  وهى  )نعيمة(،  بدور  أقوم  يونس:  نجالء  الفنانة  قالت 

) حسن(  حبيبها  تحافظ عىل  ولىك  حبها  تحارب إلستمرارية  قوية 

برغم قهر العمدة ومحاوالته للقضاء عليهام، فتتغري وتثقف نفسها 

وتنمى وعيها لتقرب من حبيبها )حسن( وتسري عىل نفس خطواته 

لتخوض حروبها مع أبيها والعمدة. 

مع  ومناقشتي  للنص  قراءيت  عند   : يونس  نجالء  الفنانة  تابعت 

التى  القوة  مشاهد  يركزعىل  أنه  وجدت  سليامن   سعيد  املخرج 

تظهرها نعيمة للعامل لتكسب هذه الحرب من أجل حبيبها.

حسن مغنى ليثقف أهل قريته 

شخصية  فهي   ) )حسن  بدور  أقوم  محمود:  ماهر  الفنان  قال 

ليقوم   ، الصعيد  ىف  فقرية  قرية  موالد  ىف  يغنى  واعية  مثقفة 

بتثقيف أهل تلك القرية من خالل نغامته الراقية ،فيقع ىف حب 

نعيمه إحدى فتيات القرية ويبدأ ىف تنوير عقلها وتحرير روحها 

من   « نعيمه   « أن عرض  إىل  الخارجى مشريا  العامل  الضائعة ىف 

أهم التجارب التى سعدت كثرياً بالعمل فيها خصيصاً بأن مخرج 

هذا العمل غري تقليدى ويحاول جاهداً لتقديم عروض مميزة.  

شيامء سعيد            

سليمان لسعيد  شعبية  فرجة  ونعيمة  حسن 
الغد مسرح  على   
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الجامعي،  المسرح  نجوم  مواسم  من  الرابع   الموسم  الفين«  اإلبداع  »مركز  أقام  الثقافية  التنمية  صندوق  رعاية  تحت 
نوفمرب.   3 في  الجوائز  بتوزيع  فعالياته  الموسم  اختتم   وقد  الماضي،  أكتوبر    31 حىت   22 من   الفرتة  في  وذلك  
التقت  »كورونا«.  لفريوس  والفنية   الثقافية  المواجهة  من  نوعا  باعتباره  الروح«  »عودة  برنامج  ضمن  الموسم   أقيم 
الدورة،  مالمح  أبرز  على  للتعرف  والتحكيم  المشاهدة  لجنة  أعضاء  وبعض  المهرجان  عروض  مخرجي  من  بالعديد   مسرحنا 
القادمة.  للدورات  المشاركني  وأمنيات 
همت مصطفى 

الجامعي« المسرح  »نجوم   من  الرابع  الموسم  انتهاء  بعد 

للتبادل  قوية  فرصة  المهرجان  المشاركون: 
الجامعات شباب  بني  والفين  الثقافي 

الرابع  محمد  املخرج املرسحي ورئيس لجنة تحكيم املوسم 

الجامعي  املرسح  نجوم  مواسم  مرشوع  يعد   قال:  دسوقي 

تنمية  منها  الهدف  العريب،  والعامل  مرص  يف  رائدة  تجربة 

تخصصات  يف  املواهب  واكتشاف  الجامعي  املرسح  وازدهار 

تدريبهم  بعد  االحرتايف  العمل  سوق  إىل  بهم  والدفع  شتى 

ملركز  ُيحسب  نبيل  هدف  وهذا  اإلبداعية،  قدراتهم  وتنمية 

الثقافة  ووزارة  الثقافية،  التنمية  وصندوق  الفني  اإلبداع 

الدورة  يف   ترشفت  وقد   : دسوقي  اضاف  عام،   بشكل 

متميزة  الدورة  كانت  و  التحكيم،  لجنة  برئاسة  الرابعة 

من  ملخرجني  مرسحيات   عرش  مبشاهدة  واستمتعت  جًدا 

وكانت  واملستقبل  والفيوم  شمس  وعني  القاهرة  جامعة 

املمثلني  وكذلك  جًدا  متميزة  كثرية  مرسحية  عروًضا  هناك 

الرجال ، وتابع » دسوقي »: كان العنرص النسايئ يف العروض 

اآلخر   واألمر  للنظر،   ملفت  بشكل  جًدا  قليل  املرسحية 

بالئحة  الفرق  من  كثري  التزام  عدم  هو  إليه  انتبهنا  الذي 

الكربى   الجائزة  تخرس  الفرق  هذه  جعل  ما   ، العليا  اللجنة 

االلتزام  القادمة  املواسم  يف  وأمتنى  أفضل عرض«    « جائزة 

بكافة لوائح املهرجان،  فالفن يقوم  عىل االلتزام واالنضباط 

لتحسني  املشاركة  للفرق  املادي  الدعم  زيادة  أمتنى  كام   ،

دورة  هناك  تكون  أن  أمتنى  كام   السينوغرافيا  مستوى 

خاصة  لكتاب املرسح املرصي من جيل الستينات، محمود 
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سعد   ، فرج  ،ألفريد  إدريس  رومان،يوسف  ،ميخائيل  دياب 

الدين وهبه« وغريهم العديد من  املؤلفني املبدعني باملرسح 

املرصي يف هذه الحقبة 

األولى التأسيس  لحظات 
الناقد املرسحى باسم صادق عضو لجنة املشاهدة  فيام قال 

مشاهدة  لجان  يف  املشاركة  رشف  يل  كان  العروض:  واختيار 

لحضوري  محظوًظا جدا  وكنت  األوىل،  الدورة  منذ  املهرجان 

املهم  الحدث  لهذا  األوىل  التأسيس  لحظات  ومشاركتي 

كان  فقد  املهرجان؛  رئيس  جالل«  »خالد  املبدع  املخرج  مع 

لسؤال  إجابة  عن  والبحث  املجهول،  ىف  الخوض  مبثابة  األمر 

الحقيقية يف عنارص  املواهب  نعرث عىل  أن  ملح: كيف ميكن 

العرض املرسحي املختلفة بني طالب جامعات مرص بأكملها؟ 

واإلجابة كانت مبرشة ومثمرة ، فمع كل أداء الفت يجسده 

أحد الطالب ىف عرٍض ما.. كنا نشعر كمن عرث عىل كنز مثني 

العروض  تقديم  ملحطة  نصل  كنا  وحينام  مظلمة..  مغارة  ىف 

مرصعة  هدية  يقدم  كمن  كنا  املهرجان  فعاليات  خالل 

باألملاس للوسط الفني، و من مواسم نجوم املرسح الجامعي 

ظهرت مواهب الفتة منها » أحمد سعد وايل »، »فاطمة عيل 

»، »رشيف رجب« ، » محمد يوسف املنصور » مخرج عرض 

رنا  و  حالًيا  الشباب  مرسح  عىل  املعروض  القبة«   »أفراح 

خطاب و  محمد العريب ، وآخرون . 

عروٍض   10 الختيار  أشده  عىل  التنافس  كان  صادق:  أضاف 

وشاهدناها  للمشاركة  تقدمت  عرًضا   44 بني  من  فقط 

و«هند  سليم«   مي   « الزميلتني  بصحبة  حية  مشاهدة 

سالمة« وللحق فإن أكرث املشاركني كانوا حريصني عىل محاولة 

تقديم بصمة خاصة بهم سواء عىل مستوى الرؤى اإلخراجية 

ولفًتا  متيزًا  األكرث  فكان  التمثييل؛  األداء  مستوى  عىل  أو 

لألنظار الطالب« محمد عبد الله« الذي ميلك أدوات متثيلية 

وجهه  وتعبريات  انفعاالته  لتوظيف  تؤهله  جًدا  خاصة 

وجسده للشكل الدرامي، وقد تابعته عن قرب يف عدد من 

القومي  واملهرجان  شمس  عني  جامعة  مبهرجانات  العروض 

ابنة جامعة عني شمس  عادل«  نسمة   « كذلك  و  للمرسح، 

زيد..  أبو  أحمد  و  مبوهبتها  املواسم  عروض  اجتاحت  التي 

أرشقت مدكور.. سعيد ساملان.. حسن خالد.. فادي أحمد.. 

املرسحية   الكتابة  يف  األنظار  لفت  كذلك  و  شهدي  كريم 

أداء  : مالحظايت عىل  . وأضاف » صادق  الحرضي«  »محمد 

عضالتهم  استعراض  ىف  أحيانا  ترسعهم  ىف  تنحرص  املشاركني 

التعلم  العديد من فرص  لنا  يتيح  المهرجان 
والمنافسة

المهرجان  للمشاركة في  بوابة مهمة  يعد 
القومي
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الخط  العرض أو  الفنية حتى لو كان ذلك عىل حساب مدة 

وحيوية  عنفوان  بحكم  ذلك  أتفهم  أن  وأستطيع  الدرامي، 

اإلحساس  من  ملزيد  يحتاجون  ولكنهم  العمرية،  مرحلتهم 

لنقطة  ووصوله  الدرامي  الخط  تصاعد  وحساسية  بخربة 

الرغبة  تطويل مخل بسبب  ، دون  توقيت محدد  النهاية يف 

،وكذلك  التحكيم  لجنة  أمام  األدائية  القدرات  استعراض  يف 

العروض  ىف  الفصحى  العربية  اللغة  إلتقان  رضورة  هناك 

حروف  خاصة  الحروف  مخارج  يف  والتدقيق   ، بها  الناطقة 

اإلضاءة  دراسة  ،ومحاولة  والسني  والصاد  والكاف  القاف 

كعلم ال غنى عنه يف إبراز مناطق القوة والضعف يف العمل 

تغفرها  املالحظات  كرثة  إن   :« »صادق  ،واختتم  الدرامي 

الرغبة واإلرادة  البدايات أما األكرث أهمية فهو  كونها أخطاء 

يف الوقوف عىل املرسح واإلرصار عىل التعلم أماًل يف الوصول 

إىل األفضل.

سارة مفاجأة 
املهرجان  التحكيم:  لجنة  عضو   « عودة  مروة   « د.  قالت  و 

يشاهدها  ألن  املرصية  الجامعات  لعروض  مميزة  فرصة 

مسارح  أحد  عىل  تقدم  ،وأن  ومتنوع   مختلف  جمهور 

الدولة املجهزة خصيًصا لتقديم العروض املرسحية  ،وقد كان 

جميًعا  أسعدتنا  سارة  مفاجأة  املوسم   بهذا  التسابق  نتاج 

املخرج  املواسم  رئيس  إعالن  وهي  املشاركني  وأسعدت 

الفائزة  العروض  الختام عن مشاركة   »خالد جالل« يف حفل 

القومي  باملهرجان  املقبلة  الدورة  يف   األوىل  مراكز  بالثالث 

هذا  اللجنة  توصيات  أهم  من  أضافت:   املرصي.  للمرسح 

املقبلة  املواسم  يف  للمشاركة  املتقدمني  عىل  التنبيه  املوسم 

تابعت   . عنها  املعلن  لالئحة  تبًعا  املحدد  بالوقت  بااللتزام  

» عودة »:  سعدُت  كثريًا بالجهد الكبري املقدم من الشباب  

بكل  العروض  املشاركة  يف جميع عنارص ومفردات العرض 

واملتميزة  املتباينة  اإلخراجية  بالرؤى  وسعدت   ، املرسحي 

وثقافتهم  وعيهم  إىل   يشري  ما   املخرجني،  من  املقدمة 

فيام  أفضل  ملستقبل  يؤهلهم  ما  وهو    ، الجيدة  املرسحية 

يقدمون من تجارب مرسحية. 

واإلبداع االبتكار 
أفضل  بجائزة  الفائز   « شهدي  كريم   « املخرج  قال  فيام 

بوابة  عند  حقيقة  ال   « بعرض  مشاركتي  تعد   : مخرج 

مشاركة  بعد  باملواسم  يل  الثانية  املشاركة  هي  راشومون«  

العام املايض التي توجت مبشاركة العرض باملهرجان  القومي 

والفوز   2019 عام  األخرية  دورته  يف  املرصي  للمرسح 

الجامعي  املرسح  مواسم  تتميز  أضاف:   للتمثيل.  بجائزتني 

بأنها  تعتمد بصورة أساسية عىل »العنرص البرشي« وقدراته 

ومهاراته، فنحن نقدم عروضنا يف هذا املهرجان بإنتاج قليل، 

بتكلفة  إبداعية   البحث عن حلول   إىل  بنا  يدفع  ما  وهذا 

تابع: شاركت  الجامعي.  إبداع   شباب املرسح  أقل  تؤكد  

أسعدين  كام  أسعدين،  ما  وهو  املستقبل  جامعة  باسم  

بعد  ملا  امتد  الذي  املشاركة  الجامعية  الفرق  مع  التواصل 

املهرجان ، وقد كنا يساعد بعضنا بعضا عند  تقديم عرضنا 

بأفضل  املهرجان  إقامة   أجل  من  بالربوفات  البدء  منذ 

أحد  تواصلنا  مع  أن   القوية  التواصل  صورة، ومن مظاهر 

تجربته   إلمتام  وتعاونا  القاهرة   عن  البعيدين  املخرجني  

يًدا واحدة نبذل جهًدا كبريًا  ملواجهة أي صعوبات أو  وكنا 

مشكالت  تخص أي  منا،  كام أسعدين ذاك  الدعم  الذي 

تقدمه وزارة الثقافة لنا كشباب.  

يشارك يف  األول  باملركز  الفائز  العرض  أن  وأوضح »شهدي« 

املهرجان القومي للمرسح املرصي، وأكد أن املهرجان يسهم 

بالجوائز  للفائزين  يتيح  حيث  املشاركني،  مواهب  صقل  يف 

دراسة  اإلبداع  مبركز  املواهب  باستديو  يدرسوا   أن  الفردية 

مجانية  كمنحة  تقدم  املرسح،  لفن  متخصصة  أكادميية 

يدنا على كنوز  المهرجان يضع  باسم صادق: 
ثمينة 
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نجاح  الطريق  يكملوا  أن  لهم  يتيح  ما  الثقافة،  وزارة  من 

 15 اىل  القادمة   بالدورات  العروض  عدد  يزيد  أن  ومتنى   .

بجامعات  املرسح  فرق  جميع  مع  التواصل  يتم  وأن  عرًضا 

التقديم  فرتة  مد  مع  واملشاركة  للتقدم  الفرصة  إلتاحة  مرص 

تبعد  التي   وخصوًصا  الجامعات  كل  لتناسب  واملشاهدات 

عىل   التأكيد  مع  امليزانية  زيادة  ومتنى   ، العاصمة  عن  كثريًا 

دون  بديلة  إبداعية   تقديم حلول  املهرجان وهي   فلسفة  

تكلفة كبرية، كام متنى  تعديل الالئحة بأن يزيد عدد املمثلني 

الواحد،  الفصل  نصوص   الختيار  املخرجون   يضطر  ال  حتى 

كام متنى  االهتامم بالنصوص املرصية ، كام اقرتح  أن مُتنح 

أهمية  عىل  تأكيًدا  املشاركة  النصوص  عن  للتأليف  جائزة  

النص املرسحي.

كبري وجهد  عالية  كفاءة 
الفائز  تدور«  لكنها   « عرض  مخرج   « »عمرو صالح  وقال  

أمام  املشاركة  يتيح  فرصة  املهرجان   « بجائزة أفضل عرض: 

أن  لها  ويتيح  جامعات مرص  مختلف  من  املرسحية  الفرق  

مرسحية  عروض  عرشة  ضمن   العرض   أجل  من  تتنافس 

املهرجان  أن  إىل  يشري  ما  وهو  النهائية،   املرحلة  إىل  تصل 

أجل  من  ومميزا  كبريا  جهدا  ويبذل  عالية  بكفاءة  يعمل 

من  قوية،   عروًضا  املرصية  املرسحية  للحركة  يقدم  أن 

القومي  باملهرجان  فيشارك   األول  باملركز  يفوز  من  بينها  

للمرسح املرصي، ومينح الفرصة  للطالب الفائزين  باملراكز 

مبركز  جالل«  »خالد  املخرج  لورشة  ينضموا  ألن   األوىل 

أكادميية  بصورة  للدراسة  قوية  فرصة  وهذه  الفني  اإلبداع 

ومتخصصة.

قوية فرصة 
نجوم   مهرجان«  إن   : ساملان«  »سعيد  املخرج  قال  فيام 

الحركة  يف  مهمة   فعالية  يعد  الجامعي«  املرسح  مواسم 

بني  الخربات  تناقل  من  يحدثه  ملا  املرصية   املرسحية 

شباب   من  للعديد  قوية   فرص  من  مينحه  وما   املشاركني، 

والحكومية  املرصية  الجامعات  مختلف   من   املرسحيني 

ورؤاهم   أفكارهم  ومناقشة  عروضهم  لتقديم   والخاصة 

ساملان:  أضاف   . األكادمييني  املرسحيني  من  املتخصصني  مع 

لتقديم  تجاربنا األوىل عىل أحد   لنا فرص   املهرجان  يتيح 

املرسحية  العروض  من  العديد  ومشاهدة  الدولة،  مسارح 

األخرى ومناقشتها، كام تحظى  فعاليات املهرجان  بتغطية 

أفكار  انتشار   عىل  يساعد  ما  وهو  كبريين  واهتامم  

املشاركني،  ومينح املهرجان  فرصة للتنافس القوي من أجل  

القومي.  وأكد أن املشاركة يف  الفوز و املشاركة  باملهرجان 

خربات  الطالب   يكسب  الجامعي   املرسح  نجوم  مواسم  

و  املرسحية،  تجربتهم  تقييم  املشاركني  يف   تساعد   مهمة، 

الوعي بفنهم بشكل أكرب ما يعد إعدادا أفضل للمستقبل .

لكتاب  أتمىن تخصيص دورة   محمد دسوقي: 
الستينيات جيل 
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ممزية رؤى 
املهرجان   إيجابيات  من   :« رجب  رشيف   « املخرج  وقال 

تقديم  عروضنا عىل أحد خشبات مسارح  الدولة  مرتني  يف 

ومحدد  كبري  بجمهور  يحظى  املهرجان  ألن  الواحدة،  الليلة 

لتوفري  فرصة  توجد  وال  عروض  لعرشة  فقط  أيام  عرشة  له 

ان  إىل  أشار  و  بالجمهور.  كثريًا  سعدنا  وقد  أخرى.  أيام 

مينح  أنه   وهي  غريه  عن  بها  يختص  إيجابيات   للمهرجان 

الفائزين  بالجوائز الفردية فرصة الدراسة والتدريب باستديو 

املهرجان  عروض  أن  مؤكدا   ، الفني  اإلبداع  مبركز  املواهب 

إىل  املرصي،  املجتمع  تخص  وقضايا  أفكاًرا  بتقدميها   متيزت 

إنسانية قدمت برؤى إخراجية مميزة. أضاف:    جانب  قضايا 

املشاهدات  ملرحلة  واضًحا  موعًدا  املهرجان  يحدد  أن  نتمنى 

 « وختم  الظروف.  سمحت   كلام  وليس   دوراته   وإلقامة 

الجامعي،  العمل  متيز   جائزة  املهرجان  استحدث    :« رجب 

الفائز  العرض  تفرد  هو  أدهشني  ما  أن  غري  جيد  يشء  وهو 

باملركز الثالث بالحصول عىل جائزة يف إحدى عنارص العرض، 

وهو ما مل يحدث  يف العرضني األول والثاين، حيث مل  تدخل 

عىل  حصل  من  أن  أدهشني  كام  التقييم،  يف  العمل  عنارص 

جائزة  أفضل مخرج مل يفز عرضه بأي جائزة أخرى،  ووزعت 

الجوائز عىل جميع العروض املشاركة  .

المسرحي العرض  زمن 
أفضل  بجائزة  الفائز  الحرضي«  أسامة   »محمد   قال  فيام 

لتبادل  كبرية  فرصا  يقدم    املهرجان   : باملهرجان  ممثل 

الخربات  بني الشباب من مختلف جامعات مرص، ما يحدث 

أيضا   املهرجان  إيجابيات  ومن   ، للجميع  وفنًيا  فكرًيا  ثراًء 

تقديم  يف  بديلة   إبداعية  حلول  عن  للبحث  الشاب   دفع 

كبرية   ميزانية  يتيح   ال  حيث  املرسحي،  العرض  مفردات 

للعروض املشاركة.  أضاف »الحرضي »: كنت أمتنى  أن يتم 

 ، الزحام  ومواجهة  الجمهور   دخول  بتنظيم  أكرث   االهتامم 

يتم   أن  وأمتنى  القادمة،  بالدورات  ذلك  يتم   أن  وآمل 

التعريف بالئحة املهرجان مبكرًا وبشكل واضح،   وأن تصل 

خرج   حيث  كاف،  بوقت  املشاركة   يف  يرغب  من  كل  إىل  

عريض من التقييم لتخطي الزمن املحدد رغم أن هذا مل يكن 

يف  وأمتنى   ، العرض  تقديم  من  انتهايئ  بعد  حتى  يل  واضًحا 

الدورات القادمة تعديل الالئحة مبد مدة العرض املرسحي مبا 

يناسب خصوصية ورؤية كل عرض،  أو جعل املدة من ساعة 

إىل ساعة ونصف . 

متنوعة ثقافات 
املخرج » فادي أحمد » من جامعة  عني شمس قال :  يتيح 

املهرجان  التنافس  أمام  كل جامعات مرص،  فنلتقي بحب 

بروفات  من  جزءا  املشاهدة   مرحلة  يف  ونقدم  وشغف.  

باملخرج،     الخاصة  والرؤية  والديكور  املالبس  وخطة  العرض 

كثريًا.   الجامعة  مهرجانات  مسابقات  عن  يختلف   ما  وهو 

أضاف: يف دورة املهرجان هذه  كانت املشاهدة عام  2019  

عرًضا    44 للمشاهدة   وتقدم  يوليو،  إىل   تأجليها   تم  ثم 

يف  ونأمل  لالئحة،   تبعا  فقط  عروض    10 بينها  من  اختري 

للمشاركني،  العروض  ليايل  أن متتد  القادمة  املهرجان  دورات 

عىل  املهرجان   عروض  قدمت  االستثنايئ   العام  هذا  ويف 

مرسح الهناجر بدال عن مرسح اإلبداع  الذي شهد  الدورات 

السابقة، وقد سعدنا بإقامة واملهرجان يف ظل هذا  الحدث 

االستثنايئ فريوس » كورونا » وأكد فادي أن املهرجان يحدث   

فرصا  ومينحهم   ، الشباب   لدى  املرسحي   الوعي  يف  تغيريا 

للبحث والقراءة  واالجتهاد لتقديم رؤى  جديدة ومختلفة،  

كام أنه يؤثر تأثري كبريا وله  مكانة مهمة  بني شباب املرسح 

الجامعي، حيث يعد محفاًل فنًيا وثقافًيا كبريا لهم .   

والفين الثقافي  التبادل 
 فيام قال املخرج  عمر وهبة :  يقدم املهرجان تحت رعاية 

أمتنى  كنت   و   « جالل  خالد   « املتميز  املخرج  وإرشاف 

تحت  مرسحية  بتجربة  أشارك  وأن  قبل   من  به  املشاركة 

إرشافه ، ويتميز املهرجان مبشاركات من  مختلف الجامعات 

عىل  تعرفت  وقد   متباينة،  وتجارب  بعروض   املرصية  

فرصة   املهرجان  يعد  و  أضاف:   . خالله  من  مميزة  مواهب 

أمام جمهور كبري  الدولة  أحد مسارح  لتقديم عروضنا عىل 

واالهتامم  الجيد  باإلعداد  املهرجان  متيز  وقد  ومتنوع،   

األساتذة  من  العديد  ومتابعة  بحضور  وكذلك  بالدعايا 

يساعد  مبا  امليزانية  زيادة  ونتمنى  املتخصصني،  األكادمييني 

عىل تقدم العروض بأفضل صورة ، وأنا سعيد لفوز العرض 

بجائزة املركز الثاين ومشاركته باملهرجان القومي  .

بورشة خالد جالل أهم مكاسب  الفائزين  التحاق 
المهرجان
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 - ما الدافع وراء كتابة أغنية ألسيوط؟ 

أغنية “أسيوط” تعبري حقيقي عنا نحن أهل أسيوط، فنحن دامئا ما 

نؤكد عىل روح االنتامء وخصوصية األرض والتاريخ املمتد عرب آالف 

وحياتنا  الديني  وتنوعنا  وعروبتنا  ومرصيتنا  بقيمنا  ونعتز  السنني، 

وتستثمره  االختالف  تثمن  جديدة  بعقلية  ذلك  ونصنع  املشرتكة، 

لبناء مناخ حر يتغلب عىل قيم القبلية والعصبية، هذا املناخ الذي 

كان من نتاجه ورشة )ابدأ حلمك( التي تم من خاللها تقديم أغنية 

“أسيوط”، بكلاميت، ولحن املايسرتو حسام حسني. 

- ما الذي تعبر عنه أغنية “أسيوط”؟ 
وحارضا  تاريخا  األسيوطي  املجتمع  مالمح  “أسيوط”  أغنية  تتناول 

وأحالمها؛  وأعالمها  وعربانها  وعاملها  فالحيها  تتناول  ومستقبال، 

واألزهر  أسيوط  كجامعة  الجامعات  من  عددا  تضم  فأسيوط 

األكادمييات  من  والعديد  سفنكس  وجامعة  العاملية  والجامعة 

من  ولد  الصعيد  يف  إقليمية  جامعة  أول  بوجود  وتتميز  واملعاهد، 

رحمها كافة جامعات الصعيد، وبها مستشفى جامعي ومراكز صحية 

الرياضية،  واألكادمييات  البنوك  بها  وتنترش  كله،  الصعيد  تخدم 

عاملية  جوائز  عىل  حائزون  أدباؤها  والثقافية،  الفنية  واملنشآت 

امليالد،  قبل  ما  إىل  ترجع  قدمية  حضارتها  الدولة،  وجوائز  وإقليمية 

طابعها التجاري خلق درب األربعني الذي كان املمر الرئييس للتجارة 

“ابدأ  مشروع  ضمن  قدم  الذي  هيال”  “هيال  عرض  خالل  من  شابة،  مواهب  تألألت  أسيوط،  محافظة  من  وتحديدا  الصعيد،  قلب  من 
للشاعر  الورشة  خالل  قدمت  اليت  “أسيوط”  ألغنية  وكان  الجمهورية.  مسرح  خشبة  على  مؤخرا  قدم  الذي  طه  أحمد  إخراج  من  حلمك” 
نجاحا  وتحقق  االجتماعي   التواصل  مواقع  على  تنتشر  جعلها  ما  أسيوط،  أهل  عن  بصدق  عربت  حيث  ممزيا،  طابعا  الرازق  عبد  سيد  د. 
الرازق.  عبد  سيد  د.  األغنية  مؤلف  مع  الحوار  هذا  نجري  ألن  دعانا  ما  واحتفاء،  بتقدير  أسيوط  أهالي  تلقاها  كما  كبريا، 
المسرحية  للفرق  لغوي  ومراجع  مدقق  وهو  بأسيوط،  البيطري  الطب  بمديرية  بيطريا  طبيبا  يعمل  ومؤلف،  شاعر  الرازق  عبد  سيد  د. 
الهيئة  من  صدر  شعره”  “يقامر  ديوان  قديم”  “حلم  مسرحية  منها  المؤلفات  من  العديد  قدم  وسوهاج.  بأسيوط  والحكومية  الحرة 
عن  “نريفانا”  ديوان   ،  2016 عام  أسيوط  لإلعالن  أمواج  وكالة  عن  الغرفة”  في  “وحدها  ديوان   ،2019 عام  الثقافة  لقصور  العامة 
كتاب  الدخان”،  “ويرسمها  الزرقاء”،  تصمت  “أخريا  منها  أخرى  دواوين  عدة  إلى  باإلضافة   2015 أسيوط  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
عام  أسيوط  جامعة  مشرتك،  تأليف  الجنوب”  “مالمح  ديوان   ،2014 المصرية  الدفاع  وزارة  عن  مشرتك  تأليف  المستقبل”  اختيار  “سيناء 
سي”.  تي  “آل  قناة  على  المسئول  برنامج  ترت   ،2007
مسرحية  أسيوط،  جامعة  المبكرة  الطفولة  تربية  لكلية  النساء”  “قلعة  مسرحية  أغنيات  كتب  حيث  المسرحية  األشعار  من  غزير  إنتاج  له 
بهاء  أحمد  ثقافة  لقصر  السكر”  “مملكة  أسيوط،  جامعة  النار”  “حريم  مسرحية  أسيوط،  جامعة  والمعلومات  الحاسبات  كلية  “س.ح.م” 
أوبريت  المسرحية،  ديروط  ثقافة  قصر  لفرقة  “المخزن”  مسرحية  الحرة،  فام  أبو  خدام  لفرقة  الرصيف  مسرحية  المتخصص،  للطفل  الدين 
منها  الجوائز  من  العديد  على  حصل  كما  البطوالت”  أرض  و”سيناء  الزيتون”  “غضن  أوبريت  أسيوط،  لجامعة  وسالما”  محبة  الله  “رسول 
األمري  سمو  جائزة  المجتمع،  وتنمية  الثقافة  وزارة  الفصحى  شعر  عن  الثاني  المركز  الربدة  جائزة  الفصحى،  شعر  في  األول  المركز  جائزة 
المسرحي.  للشعر  الفيصل  الله  عبد 

حوار : رنا رأفت                                                     .

حلمك« »ابدأ  مشروع  ضمن  »أسيوط«  أغنيته  نجاح  بعد 

تكون  أن  نطمع  الرازق:  عبد  سيد  د. 
للمحافظة قوميا  نشيدا  األغنية 
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يف إفريقيا، حضارتها القبطية واحتواؤها عىل أكرث األديرة قداسة عند 

ومعاهدها  ومساجدها  البارزة  اإلسالمية  وحضارتها  مرص،  أقباط 

الريادي  دورهم  عىل  شاهدة  بصمة  تركوا  الذين  أعالمها  القدمية، 

املنفلوطي،  لطفي  ومصطفى  السيوطي،  الدين  كجالل  والتاريخي 

يونس  ومحمد  إبراهيم،  وحافظ  النارص،  عبد  وجامل  مكرم،  وعمر 

الذي  درويش،  سيد  ولحنه  “بالدي”  نشيد  كتب  الذي  القايض 

تتغنى ربوع مرص به كل يوم وكل ساعة، تلك املعلومة التي يغفلها 

يف  مكثف  بشكل  مضمنا  كان  هذا  كل  الشابة،  أجيالنا  من  الكثريون 

أغنية “أسيوط”. 

- ما دور األغنية كعمل فني يف التنوير والتغيير؟ 
يف  ووجودها  القاهرة،  عن  النسبي  بعدها  هو  أسيوط  عن  املشهور 

الرسمية  األجهزة  إحصاءات  حسب  فقرا  األكرث  املحافظات  صدارة 

القدمية عن أسيوط تتغري اآلن جذريا  النمطية  للدولة، هذه الصورة 

فها هو نيلها الذي ميتد شاهدا للجامل يقام عليه مرشوع كبري مثل 

قناطر أسيوط الجديدة، وها هم أبناء قراها ومراكزها يصنعون حالة 

يف  نوعية  فرقة  كأول  اعتامدهم  إىل  الثقافة  وزير  دعت  رائدة  فنية 

الدولة  مسارح  ويهزون  ألسيوط  يغنون  انتامء  بكل  يقفون  مرص، 

ويتألقون يف األوبرا ويلفتون نظر النقاد من الفنانني واألدباء، يف نقلة 

نوعية للفن واملرسح يف أسيوط. 

- ما األثر املترتب على جناح األغنية ؟ 
املجتمع  يف  هائال  انتشارا  وانترشت  األغنية،  نجحت  لله  الحمد 

حجز  مام  وتقدير،  احتفاء  بكل  أسيوط  جمهور  وتلقاها  األسيوطي، 

ليلة عرض من عروض ورشة “ابدأ حلمك” يف  ثابتا يف كل  لها مكانا 

أسيوط و األوبرا ويف كل مكان توجهت إليه الورشة، تناقلتها وسائل 

التقليدية  للنظرة  اإليجايب  التغري  يف  وساهمت  املختلفة  اإلعالم 

انتشارا كبريا يف  التواصل االجتامعي حققت  ألسيوط، ثم عرب وسائط 

املرصي  الثقايف  بالشأن  املهتمون  وتناقلها  والفنية،  األدبية  األوساط 

الفن واألدب  العريب، ووصلتني إشادات من نجوم يف عامل  الوطن  يف 

بالد  يف  عديدة  مرئية  مقاطع  يف  تصويرها  وتم  العامل  أنحاء  من 

الخاصة  الجلسات  ويف  الشعر  بيوت  يف  تذاع  وهي  وأجنبية  عربية 

عىل  الضوء  إلقاء  إعادة  يف  كبري  بشكل  يسهم  ذلك  كل   ، واألرسية 

واللحن  الجيدة  الكلمة  دور  وهذا هو  بها،  الناس  وتعريف  أسيوط 

لحن  الذي  املايسرتو حسام حسني  إىل  بالشكر  أتوجه  لهذا  الفريد، 

الرائعة  اللحنية  وحاالتها  ومقاماتها  املتعددة  بلهجاتها  األغنية  هذه 

تعبريا  صمم  الذي  عنرت  مناضل  املدرب  وأشكر  السلسة،  وانتقاالتها 

لكتابة  يل  اختياره  عىل  ضيف  أبو  خالد  واملخرج  لألغنية،  حركيا 

كل  يف  عرضها  واقر  األغنية  تبنى  الذي  طه  أحمد  واملخرج  األغنية، 

من  حلمك  ابدأ  ورشة  القامئني عىل  وكل  الورشة،  عروض  من  عرض 

األغنية  بتسجيل  برشونا  الذين  الثقافة  وزارة  يف  األعىل  املستوى 

وإهدائها للمحافظة لتكون نشيدا تتغنى به يف كل محافلها، وصوال 

ولهذا  بها،  وإشادتها  باألغنية  البالغ  الثقافة الحتفائها  وزير  للسيدة 

نطمع ان تكون أغنية أسيوط حارضة كنشيد تتغني به أسيوط عىل 

الدوام.

- كيف ترى ورشة “ابدأ حلمك”؟
عىل  قادر  شامل  ممثل  إلعداد  ورشة  هي  حلمك”  “ابدأ  ورشة 

مع  التعامل  عىل  القدرة  ولديه  والغناء  الحريك  واألداء  التمثيل 

وكافة  املرسح  خشبة  مع  للتعامل  وإعداده  واإلضاءة  الديكور 

أهمية  تأيت  و  أكرب..  بشكل  إليها  والتعرف  املرسحي  العمل  جوانب 

عن  البعيدة  املحافظة  تلك  أسيوط،  يف  تقام  أوال  أنها  من  الورشة 

من  املتدربني  عدد  تقارب  ومن  مرص،  صعيد  قلب  يف  العاصمة 

بقراها  املحافظة  ليغطي  الجغرايف  التوزيع  لتنوع  وكذلك  الجنسني، 

البعيدة عن مدينة ومركز  ومراكزها ومدنها املختلفة، وصوال للقرى 

العامة  الثانوية  ففيها طالب  العمرية  املراحل  تفاوت  ومن  أسيوط، 

تم  وقد  الثامنة عرش،  دون  من هم  وبعض  والخريجيون  والجامعة 

تدريبهم خالل 900 ساعة تقريبا عىل املوسيقى، والدراما، والتمثيل، 

واألداء الحريك، والسينوغرافيا، ونتج عن ذلك عدد كبري من املشاهد 

أغنية،   30 وعدد  مونودراما،  مشهد   260 يقارب  الفردية  املرسحية 

بني  كلها  تتنوع  مرسحية،  تجارب  و7  الحريك،  لألداء  تصميامت  و6 

األمناط املختلفة لكل فن، أما عن دوري فقد كنت - بجانب تأليفي 

من   - تطوعا   - الورشة  عىل  اللغوي  باإلرشاف  أقوم  أسيوط-  ألغنية 

هذا  وبالتايل  ذلك  إىل  وما  اللهجة  وتصويب  اللغوي  التدقيق  حيث 

واملخرج خالد  أحمد طه،  املخرج  متمثال يف  للمدربني  الكبري  الجهد 

والفنان  مناضل عنرت،  والفنان  واملايسرتو حسام حسني،  أبو ضيف، 

عادل،  باسم  والفنان  الهجريس،  محمد  والفنان  األرشاف،  عمرو 

للمرشوع  العليا  اإلدارة  جهد  إىل  بإالضافة  نشأت  فادي  والفنان 

متمثلة يف د. عالء عبد العزيز، وامللحن كريم عرفة، واملرشف العام 

عىل املرشوع الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور 

العوامل  هذه  كل  الهيئة،  رئيس  عواض  أحمد  والدكتور  الثقافة، 

واقعا  وخلق  الراكدة  املياه  يف  حجر  إلقاء  إىل  أدت  والشخصيات 

مرسحيا جديدا يف صعيد مرص، غري تغيريا جذريا يف املمثلني الشباب 

املشاركني يف الورشة. 

ما أبرز الصعوبات التي واجهتها عند كتابة األغنية؟
مل تكن هناك صعوبة يف كتابة األغنية؛ وإمنا كان هناك تحٍد واضح 

إضافة  مخل،  غري  وتركيز  واع  تكثيف  يف  تحميله  أريد  ما  لتحميلها 

إىل الحفاظ عىل فنيتها وتنوعها املوسيقي ليتالءم مع كافة اللهجات 

املوجودة بأسيوط ودميوغرافيتها املتنوعة لتناسب الطالب الجامعي 

من  ممكن  قد  أكرب  وتغطي  واملثقفني  والعربان  والعامل  والفالح 

تاريخ أسيوط وكذلك واقعها املعارص وما نحلم به ملستقبلها.

0يف رأيك هل نعاني نقصا يف كتابة األغنية الوطنية؟
أجيالنا  تربت  لقد  التطوير،  من  للكثري  تحتاج  اآلن  الوطنية  األغنية 

حياتنا  من  فرتات  وعىل  املرصية،  الذاكرة  يف  خالدة  أغاٍن  عىل 

املعاشة كانت تظهر أغنيات تحدث تآلفا شعبيا عىل قبولها والتغني 

وال  املايض  بزخم  ليس  اآلن  الوطنية  األغنية  من  املنتج  ولكن  بها، 

واللحن  الكلمة  مستوى  عىل  تطوير  إىل  تحتاج  أنها  كام  بحضوره، 

والجامل،  الفن  قيم  فرتاعي  والناشئة،  الشباب  وذوق  لتتامىش 

حديثة  معالجة  بطريقة  واملكرور،  السائد  وتجاوز  العام،  والذوق 

بحاجة  نحن  نعم  لهذا  أسيوط،  أغنية  به يف  القيام  ما حاولت  وهو 

كبرية إىل أغاٍن وطنية جديدة بجانب أغانينا الخالدة.

- ملاذا نعاني من ندرة يف عروض املسرح الغنائي؟
أولها  أسباب:  لعدة  الغنايئ  املرسح  عروض  يف  ندرة  نعاين  نحن 

واملرسح  الشعر  هام  بفنني  إملاما  تتطلب  الغنايئ  املرسح  كتابة  أن 

ثانيا  وبالتايل من يكتب يف هذا اإلطار البد أن يكون ملام بكليهام، 

الغناء والتمثيل  بها ممثلون شاملون يستطيعون  التي  الفرق  وجود 

أو  كبرية  لفرق  يحتاج  أمر  وهو  لألغاين  املصاحب  الحريك  واألداء 

شبابية مستقرة وعىل مستوى متميز من التدريب، 

الفرق  أو  الثقافة  مع  تتعاقد  التي  للفرق  املادي  التمويل  ثالثا 

غنايئ  مرسح  فوجود  للمزيد،  تحتاج  التي  وميزانياتها  املستقلة 

موسيقية  وفرقة  وموزع  وملحن  لألغاين  مؤلف  وجود  يتطلب 

آخر  إىل  الفرقة  ألعضاء  بأجور  مكثفة  وبروفات  تسجيل  وستوديو 

هذه األمور التي قد تكون عبئا ماديا عىل الفرق الناشئة والصغرية 

أو املتعاقدة عىل مبلغ مايل صغري نسبيا. 

ملاذا تحجب جائزة األشعار ىف بعض املهرجانات؟

يحتاج  أمر  املرسحية  املهرجانات  بعض  يف  األشعار  جوائز  حجب 

العروض  تطعيم  يف  جهدا  تبذل  التي  الفرق  أن  ذلك  نظر؛  إلعادة 

مل  أخرى  فرق  مواجهة  يف  تكون  تكلفته  وتتحمل  واألغاين  باألشعار 

األداء  عىل  أكرب  تدريبا  احتاجت  أنها  كام  العناء،  هذا  مثل  تتكبد 

أو  الغنايئ  املرسح  لنشجع  يجب  لهذا  وغريها؛  والربوفات  الحريك 

تكون  أن  غناًء  أو  إلقاًء  كان  املرسح سواء  الشعر يف  لنشجع وجود 

املرسحية  للحركة  دعام  املرسح  مهرجانات  يف  للشعر  جوائز  هناك 

الشعرية، وتطويرا لقدرات الشعراء املرسحيني، ومحاولة لرفع الذوق 

العام يف مواجهة اإلسفاف، واستثامرا لقدرات الشعراء املرسحيني يف 

خلق مرسح غنايئ مرصي يستعيد ريادته ورسالته من جديد.

الهيئة  رئيس  عواض  احمد  د.  حلمك”  “ابدأ  مرشوع  عىل  يرشف 

الهيئة  رئيس  نائب  عطوة  هشام  واملخرج  الثقافة،  لقصور  العامة 

اإلدارة  رئيس  الشافعي  أحمد  والفنان  املرشوع،  عىل  واملرشف 

املركزية للشئون الفنية، واملخرج أحمد طه املدير الفني للمرشوع، 

وعضوا اللجنة الفنية د. عالء عبد العزيز والفنان كريم عرفة. 

اإليجابي في  التغري  األغنية تعبري صادق عن 
للصعيد النظرة 

الضوء على  ألقى  لألغنية  العربي  الجمهور  تلقي 
الصعيد قلب 
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األفالم  من  ومجموعة  عروض  ثالثة  قدمت   -
يجذبك  الذي  فما  لألطفال   والبرامج  القصيرة 

إلى عالم الطفل ؟
خصبة  أرضا  يعد  الطفل  ومرسح  الطفل،   فنون  أحب 

للخيال الذي أستطيع تقدميه بال  حدود أو »سقف«  فمن 

مختلفة   إبداعات  أقدم  أن  أستطيع  الطفل  مرسح  خالل 

ان  البد  التي  والرسائل   القيم  من  العديد  هناك  أن  كام 

يتلقاها الطفل، و هديف تعليم األطفال القيم االيجابية.

- االستعانة بشخصيات ديزني فى بعض العروض 

هل يفسر وجود عجز فى الكتابة للطفل ؟

هناك  العكس  عىل  للطفل،  الكتابة  ىف  عجز  يوجد  ال   

كتاب متميزين وهذه الشخصيات لها رواج تجاري،  فيتم 

للعروض  ينجذب  الجمهور  أن  كام  إنتاجيا،  عليها  املوافقة 

مركز  مسرح  خشبة  على  مؤخرا  قدم 
»محل  األطفال  عرض  للفنون  الهناجر 
اليت  األولى  المرة  هي  هذه  وتعد  لعب« 
لألطفال.                                                                         عرض  بإنتاج  المركز  فيها  يقوم 
من  تخرج  وممثل  مخرج  ناصر  إيهاب 
ودرس  القاهرة  جامعة  الهندسة  كلية 
وكتب  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد 
»خطة  منها  األطفال  أفالم  من  عددا 
جاى  اللى   »،  « العرض  »يوم   ،« جيمى 
                                     ،  « أحسن 
يابابا  »حرمت  مسلسل  كتابة  فى  شارك 
»خطة  فيلم  فى  بالتمثيل  وقام   «
 « موته  »عبده   ،  « برة  ،«سكر   « جيمى 
عدد  فى  شارك  كما   « العرض  و«يوم 
فوق   « منها  التلفزيونية  المسلسالت  من 
كما                                                                               « دليل  ،«بال   « الشبهات  مستوى 
األطفال  برامج  من  العديد  فى  شارك 
لألطفال  دوبالج  بعمل  قام  و  باإلذاعة 
ستيشن  بالى  ألعاب  فى  شخصيات  وجسد 
وأوركا   ، أفينجرز  فى   « الحديدى  »الرجل 
فيلم  قدم  السينما  وفى  شارتد،  فى 
وأخرج  كتب  المسرح  وفى  جيمى«  »خطة 
بالد  فى  أليس   « أهمها  مسرحيات 
المهن  نقابة  مهرجان  فى   « العجائب 
»عالء  عرض  في  وشارك    ، التمثيلية 
نقابة  إنتاج   « القومى  بالمهرجان  الدين«  
. التمثيلية  المهن 
منها  الجوائز  من  العديد  على  حصل 
المهرجان  فى  وتمثيل  إخراج  تمزي  جائزة 
جوائز  عدة  على  حصل  كما   ، القومى 
 « العجائب  بالد  فى  أليس   « بعرض 
                                                    . التمثيلية  المهن  نقابة  مهرجان  من 

حوار : رنا رأفت

لعب« »محل  األطفال  عرض  مخرج 

نبذ  إلى  يدعو  العرض  ناصر:  إيهاب 
بالجوهر  واالهتمام  التنمر 
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املرسحية التي تحمل شخصيات كرتونية شهرية ومعروفة.

كاتب  يف  تتوافر  أن  يحب  التي  املواصفات  أهم  ما   -
الطفل ؟

ومنها  األشياء  لبعض  ينجذب  خاصة،  طبيعة  له  الطفل 

ديكور  من  اإلبهار  عنارص  توافر  مع  البسيطة   الدراما 

اإلفيه  إىل  ينجذب  كام  وماسكات،  وغناء  واستعراضات 

الحريك والصويت،

سبيل  عىل  الطفل،  دراما   تقديم  ىف  خاصة  طبيعة  فهناك 

عن  مختلفا  يكون  لألطفال  ارتجاال  نقدم  عندما  املثال 

دراما  يقدم  أن  عليه  الطفل  وككاتب  للكبار،  من  يقدم  ما 

بسيطة غري معقدة وقصة جاذبة تحمل قيم هامة للطفل.

كيف  الطفل  فنون  مع  جتربتك  خالل  من   -
نستطيع تطوير مسرح الطفل ؟

ومن  جيد  بشكل  مكتوبة  مرسحيات  تقديم  عىل  باالعتامد 

للمرسح  الطفل  ارتياد  عادة  هناك  تكون  أن  الرضوري 

الذي  اليوم  ينىس  ال  فالطفل  مستمر،  بشكل  يشاهده  وأن 

عروض  انتشار  الرضوري  من  كام  املرسح  إىل  فيه  يذهب 

عروضا  نقدم  فعندما  أوسع،  بشكل  املحافظات  ىف  الطفل 

ويحدث  ا  لرؤيتها  متعطشا  الجمهور  نجد  املحافظات  ىف 

عىل  االعتامد  هي  أهمية  األكرث  والنقطة  عليها،  كبريا  إقباال 

الرتويج  إىل  باإلضافة  الطفل،  عروض  تقديم  ىف  املتخصصني 

الجيد ومن الرضوري توفر عنارص اإلبهار ىف عروض الطفل، 

للعروض  الجمهور  توجيه  ىف  كبري  دور  لهم  النقاد  أن  كام 

الجيدة للطفل.

يشهده  الذي  الكبير  التكنولوجي  التطور  مع   -
الدافع  لديه  سيكون  هل  الفترة  هذه  فى  الطفل 

الرتياد املسرح ؟
التكنولوجيا نالت جزءا من انتباه الطفل ولكن ليس بشكل 

إال  هى  ما  والتكنولوجيا  الفنون،  أبو  هو  فاملرسح  كامل، 

القادمة  الفرتة  وأتوقع يف  بها  يعرض  ما  واألهم هو  وسيط 

دخول التكنولوجيا يف فنون الطفل.

- نود أن نتعرف على جتربتك »محل لعب » املأخوذ 
عن قصة األميرة والوحش ؟

قصة »األمرية والغول« أو »األمرية والحوش« قصة إغريقية 

الدراما  عىل  اعتمدت  وقد   .. مرة  من  أكرث  كفيلم  قدمت 

الرئيسية ومجموعة من الشخصيات ىف القصة وقمت بعمل 

عند  و  اإلضافات،  بعض  مع  قصة  من  أكرث  بني  ما  كوالج 

»محل  عرض  من  سلسلة  تقديم  يف  أرغب  التجربة   نجاح 

مبعلومات  قصة  وتحىك  اللعب  تتحرك  كل جزء  وىف  لعب« 

جديدة لألطفال.

إبرازها خالل »محل لعب  أردت  التي  الرسائل  - ما 
» ؟

وليس  بالجوهر  واالهتامم  األطفال  لدى  التنمر  فكرة  نبذ   

الشكل الخارجي ويتضح ذلك منذ بداية العرض .

ما أبرز الصعوبات التي واجهتك فى جتربتك ؟
 « لعب  »محل  عرض  لتقديم  أسعى  وأنا  طويلة  مدة  منذ 

الذي  والحظر  كورونا  فريوس  بسبب  التوقف  فرتة  وتعد 

توقفت معه جميع األنشطة املرسحية والفعاليات  أصعب 

والحقيقة  عام،  بشكل  املرسحيني  وواجه  واجهني  ما 

جالل  خالد  املخرج  الثقاىف  اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  أن  

وكذلك  الصعوبات  جميع  لنا  وذلل  كثريا  للتجربة  تحمس 

الجميع  . أحب  الهناجر  األستاذ محمد دسوقي مدير مركز 

املمكنة، كام  لها وقدموا كل املساعدات  التجربة وتحمسوا 

كان  تطبيق اإلجراءات االحرتازية وأن يستوعب كل مرسح 

مسارح  عىل  العروض  وتقديم  طاقته  من  فقط    %  25

للذهاب  الجامهري  الهناجر  شجع  مكشوفة كمرسح ساحة 

إىل املرسح.

هرمونية  وصنعت  العرض  استعراضات  متيزت   -
مع الدراما ما سر هذا التميز ؟

وائل  وامللحن  األغاين  كاتب  مع  العمل  جلسات  خالل  من 

طه كان اإلتفاق عىل استكامل املشاهد باالستعراض، كام أن 

الدراما يتم توظيفه مع األغنية وهو ىشء  هناك جزءا من 

يجيده بشكل كبري الفنان وائل طه

االستعراضات  قدم  الذى  فؤاد  أرشف  الفنان  إىل  باإلضافة 

أساتذة  من  يعد  و  طويلة  خربة  ميتلك  فهو  متميز،  بشكل 

ورش  أقاموا  الذين  الفنانني  أوائل  ومن  الطفل   مرسح 

األطفال.

- ماذا عن اختيار الشخصيات يف العرض ؟
كنت أفكر ىف كل شخصية ومن يكون أقرب ممثل يقدمها، 

يتفاعلون  ويجعلهم  األطفال  مع  والتعامل  األداء  ويجيد 

معه وينجذبون إليه، فهناك بعض املناطق ىف العرض يقوم 

املمثلون بإرشاك األطفال معهم .

يف  الطفل   ملسرح  مسابقة  تخصيص  أهمية  ما   -
الدورة ال12 من املهرجان القومي للمسرح ؟

املبدعني  الكتشاف  رحبة  مساحة  هناك  ستكون   

كلام  الثاىن  واليشء  الطفل  مرسح  مجال  يف  واملتخصصني 

انجذب  كلام  الطفل  مرسح  مبسابقة  االهتامم  ازداد 

للطفل.   جديدة  إبداعات  لتقديم  أكرب  بشكل  املبدعون 

ىف  القومى  املهرجان  من  ال11  الدورة  يف  البداية  كانت 

جيدة  تجربة  وكانت  الطفل،   ملرسح  مسابقة  تخصيص 

سعدت بها كثريا.

لفنون  متخصص  معهد  إقامة  فى  رأيك  ما   -
الطفل بأكادميية الفنون ؟

من الخطوات الهامة واملحمودة،  ففي الفرتات املاضية كان 

االعتامد ىف فنون الطفل عىل االجتهاد الفردية، وننتظر من 

الدفعات التي ستتخرج من املعهد إبداعاتها وما ستقدمه، 

عن  سيكشف  الطفل  لفنون  العايل  املعهد  أن  وأعتقد 

العديد من املبدعني ىف فنون الطفل املختلفة وأعتقد أنهم 

سيكونون مفيدين بشكل كبري.

العرض عن رواية »األمرية والوحش«  إعداد وإخراج إيهاب 

ديكور  تصميم   ، سامل  أبو  شيامء  مالبس  تصميم   ، نارص 

نورا محمد ، مصمم الرقصات أرشف فؤاد ، تصميم إضاءة 

الدين  عز  كاميلو-  مساعد  مخرج  املحسن  عبد  محمد 

، محمد  نارص  إيهاب  بطولة   ، الشاذيل  منفذ طارق  مخرج 

آيه خلف   ، هالة رسور   ، آيه جامل   ، ، محمد حامم  زلط 

 ، عادل  ريهام سامل، محمد   ، الرفاعى  يارس   ، لطفى  ، عمر 

حامدة حسنى.
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املساحة  تحتل   - خاصة  بصفة   – التلفزيونية  الدراما  صارت 

املشاهدين  جمهور  لدي  االهتامم  دائرة  يف  األوسع 

األجهزة  أغلب  عىل  السيطرة  يف  أخذ  والذي  للتلفزيون؛ 

اإلعالمية والفنية، واستقطاب كافة رشائح املجتمع، ومحاولة 

ندرك  ونحن  وخاصة  املجتمعي  البناء  عملية  يف  تفعيلها 

وكيف   - التلفزيونية  الدراما   - الوسيلة  هذه  أهمية  جميعا 

يف  تسهم  وكيف  النظري،  منقطع  جامهرييا  إقباال  تلقى 

آرائهم، ويكفي  الجمهور وتعديل  اتجاهات  التأثري يف  عملية 

كانت  إذا   - الواحدة  التمثيلية  مشاهدي  عدد  أن  ندرك  أن 

استمر  لو  - يساوي عدد مشاهدي املرسحية  محبوبة شعبيا 

دفع  الذي  االمر  املرسح،  يف  عاما  ثالثني  من  أكرث  عرضها 

يف  تسهم  التي  الفنية  األسس  وضع  محاولة  إىل  املؤلف 

منظومة  يف  مقوماتها  من  تناثر  ما  جمع  ومحاولة  تشكيلها، 

ما  ويجمل  األساسية،  معاملها  خاللها  من  ليوضح  واحدة، 

وطرق  وقواعدها،  وأشكالها،  أنواعها،  من  عليه  تعارف 

بها،  اإلملام  واملختص  العريب  القارئ  عىل  لتسهل  تنفيذها، 

كتب  إيل  العربية  مكتبتنا  افتقار  بوضوح  نلمس  وأننا  خاصة 

ترشح فنون الدراما املرئية بوجه عام.

»الدراما  معامل  توضيح  املؤلف  يحاول  الكتاب،  هذا  ففي 

األدب  بني  ما  فيها  يجمع  متكاملة  منظومة  يف  املرئية«، 

الدراما،  دراسة  أن  يوقن  ألنه  االتصال،  ووسائل  واإلعالم، 

مجاالت  من  مجال  من  أكرث  فيها  يدخل  شمولية  دراسة 

بجاملياتها،  واللغة  واملوسيقي،  واملرسحية،  كالرواية،  األدب، 

تصوير  من  الفن،  بتقنيات  ملام  يكون  أن  ناقدها  وعىل 

الوسيلة  لطبيعة  فهم  إىل  إضافة  وصوت،  وإضاءة  ومونتاج 

اإلعالمية ورسالتها.

عن  متكاملة  فكرة  تقديم  إىل  الكتاب  هذا  ويهدف 

والسينامئية  عامة،  املرئية  الدراما  وإنتاج  صناعة،  آليات 

الجاملية  واألصول  الحرفة  وتفاصيل  خاصة،  والتلفزيونية 

الدراما  إنتاج  آليات  تشمل  متسلسلة  بطريقة  لها،  والفنية 

عىل  العمل  تقديم  يتم  أن  إىل  الفكرة  من  بدء  املرئية، 

بأسلوب يسهم يف خلق  وتقيمه، وذلك  الشاشة، ومشاهدته 

حسه  تدريب  عىل  املختص  ويساعد  املشاهد،  لدى  املتعة 

صناعة  عملية  يف  األساسية  العنارص  عىل  بالتعرف  النقدي؛ 

الفهم والتذوق بشكل أفضل،  املرئية، ويساعده عىل  الدراما 

الدرامي  الناقد  ويعني  النقدي،  حسه  تدريب  عىل  ويعمل 

يشاهده  ما  خالل  من  والرديء،  الجيد  بني  التمييز  عىل 

مامرسة  أصول  ترسيخ  يف  ويسهم  الشاشة،  عىل  أعامل  من 

العملية النقدية ذاتها.  

املباحث  من  مجموعة  إىل  الكتاب  املؤلف  قسم  وقد 

والفصول:

الدراما،  ملفهوم  بالدراسة  يتعرض  األول:  الفصل  ففي   

أنواعها  بالتفصيل  ويتناول  عامة،  بصورة  وأهميتها  ونشأتها 

املختلفة، والقوالب الفنية التي توضع فيها، واشكال التأليف 

الدرامي املريئ.

بنائه  وقواعد  الدرامي  للنص  فيخصصه  الثاين:  الفصل  أما 

وطبيعته، وعنارص البناء الدرامي من فكرة، وحدث، ورصاع.

مكانية  الز  والعالقات  الحبكة  الثالث:  الفصل  ويتناول 

وعنارص  وتقسيامتها،  وخصائصها  الحبكة،  طبيعة  موضحا 

الزماين  الحدث  عن  الحديث  كذلك  ويتناول  صياغتها، 

واملكاين.  

الدرامية؛  الشخصيات  املؤلف  يتناول  الرابع:  الفصل  يف 

رسمها،  ومراحل  وخواصها،  ومواصفاتها،  مصادرها  موضحا 

وابعادها، وسامتها، وعالقاتها، وانواعها.

أما الفصل الخامس: يتناول الرسد الدرامي، واللغة الدرامية 

ورشوطه،  الحوار،  مفهوم  ويوضح  والتلفزيون،  السينام  يف 

ووظائفه، وانواعه، وجاملياته.

أن هذا الكتاب رمبا يكون األول يف مجاله، من حيث طريقة 

عديدة،  فنية  مناذج  عىل  والتطبيق  الشمولية  بهذه  التناول 

تطبيقية  ملشاهد  واللقطات  الصور  من  بالعديد  مصحوبا 

لكل ما طرح من مفاهيم نظرية.

الحوار  خصائص  من  خاصية  رشح  عند  املثال  سبيل  عىل 

الدرامي. وهي:

-االرتفاع مبستوى الحوار يف حالة االنفعال مع تقصري فقراته 

وكرس االيقاع إذا طالت الكلامت وكذلك يف حال املناقشات 

الحوار  شحن  زاد  فكلام  الجامهري،  مخاطبة  او  العقالنية 

عاطفيا زاد تأثر املشاهد به.  

تم التطبيق مبثال مصور من مسلسل شيخ العرب.

آالف  قبل  أطلقها  التي  أرسطو  كلمة  الحياة؛  مرآة  الفن 

اليوم،  السنني، لتظل تتناقلها األلسن واألقالم من حينها إىل 

والفنون  اآلداب  يف  للكتابة  املتصديني  من  أي  يستطيع  وال 

الفن  كان  وإذا   « عنها،  عينه  يغمض  أن  وال  يتخطاها،  أن 

تهوميا  ليس  الفن  هذا  فإن  أرسطو؛  يقول  كام  الحياة  مرآة 

يف البعيد، أو هربا من املشاكل، وإمنا هو مواجهة حقيقية، 

هذه  ويف  الزمن،  هذا  يف  مسئول  وقصد  جريء،  واقتحام 

البقعة من العامل، لنكون فعال شهودا يف هذه املرحلة 

الفن  ملفاهيم  فيها  نرسخ  أن  منا  تحتاج  التي  املرحلة  هذه 

بالشعوب  ويسمو  وقضاياها،  األمة  يخدم  الذي  الهادف، 

واقعها،  تفهم  أن  ذاتيا مينحها  فيها وعيا  ويثري  وال يخدرها، 

وتواجه تحديات العرص الجديد الذي تحيياه. 

»الجامل»  بني  الكامل  اللقاء  يهيئ  الذي  الفن  ذلك 

و»الحق«. فالجامل حقيقة يف هذا الكون، والحق هو ذروة 

تلتقي عندها كل  التي  القمة  يلتقيان يف  الجامل. ومن هنا 

الجامل  الجامل؛  الفن هي صنع  الوجود. إن وظيفة  حقائق 

مبعناه الواسع الذي ال يقف عند حدود الحس، وال ينحرص 

يف قالب محدود. “ فالفن هو أعظم وسيلة يف الوجود، من 

ظل  ويف  والعقول.  القلوب  إيل  األفكار  بها  تنفذ  أن  املمكن 

يسمي  فيام  اآلن  العامل  يشهدها  التي  الفكري  الرصاع  حالة 

بعرص العوملة، فإن الفن يكون أخطر سالح يف الوجود بعد 

القنبلة الذرية، وأسلحة الدمار الشامل

اإلنسان  يرغب  مل  لو  وجود  للفن  يكون  أن  لكن هل ميكن 

يف الحياة مرتني؟ نعم لكل منا حياته، لكن مع الفن نحياها 

ثانية؛ إنها فرضية بسيطة، ولكن بساطتها ال متنع صحتها. 

عىل  املطبق  التاريخي  النقدي  املنهج  بفضل  اآلن  ولكن 

دراسة األدب؛ أدركنا أن كل نوع من األنواع األدبية يتطور، 

تتحدد،  وال  األنواع  فيه  تختلط  بدايئ  عرص  بعد  أنه  أي 

يأخذ كل نوع يف التميز، واالستقالل عن جريانه الذين كانوا 

الخاصة  حياته  ويحيا  يتكون،  ثم  تاما،  اختالطا  مختلطني 

متدرجا حتى يصل إىل النضوج والكامل ليك ينتهي أمره إىل 

العرض«  وفنون  الدرامي  »البناء 
واإلعالم األدب  بني  ما 

محمود سعيد
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الضعف واالنحالل 

الثالثة: الدرامية  الفنون  تكامل 
الذي  العرص  أن  اليوم  النقدية  النظريات  من  الكثري  ترى   

ال  رمبا  أننا  يري  املؤلف  لكن  الرواية،  عرص  هو  فيه  نعيش 

العرص  أن  نقول:  حني  الصواب؛  جانبنا  وال  بالغنا،  قد  نكون 

الجانب  يف  هو   - غدا  سيأيت  الذي  ورمبا  بل   - نعيش  الذي 

الفني عرص الدراما املرئية، وليس هذا من باب التعسف وال 

هضم  وال  األخرى،  للفنون  تغييبا  أيضا  وال  الجديل،  الفرض 

فرض  الذي  هو  واملشاهد  املريئ  الواقع  ألن  ولكن  حقها، 

نفسه، فإننا ال نكاد نشعر أن هناك رواية وال دیوانا شعريا، 

عيل الرغم من املقولة الخالدة التي ظلت ترتدد كمسلمة من 

أو  باالهتامم  حظي  قد  العرب،  ديوان  الشعر  أن  املسلامت، 

إال  اللهم   - تلفزيوين  مسلسل  أو  سيناميئ  فيلم  مثل  التأثري 

األعامل  أن  حني  يف   - والنخبوية  الخاصة  الدوائر  بعض  من 

بال  الجميع  وتجذب  االهتامم  تلقي  والتلفزيونية  السينامئية 

كل  اجتاحت  التي  الصورة  ثقافة  طغيان  أن  حيث  استثناء؛ 

مجاالت الثقافة؛ قد ساهم يف خفوت بريق الكلمة املقروءة 

بوجه عام. 

تأثري  إن   «  - ما  حد  إىل   - الشائع  القول  مع  املؤلف  ويتفق 

مئات  تأثري  يفوق  فنيا  ناجح  واحد  مسلسل  أو  واحد  فيلم 

الكتب واملحارضات، وآالف الخطب عىل عقول الناس )8(.

األدبية دوره وأهميته  األجناس  ينكر عىل أي جنس من  وال 

 « ويؤمن  واألفكار،  العواطف  وتغذية  الوجدان،  صياغة  يف 

الفن متتلك خصائصها وبالتايل قوتها  أداة من أدوات  أن كل 

املناخ  خلق  يف  تساهم  أن  وتستطيع  القول  يف  وطريقتها 

املالئم للتعبري.

مع  ومتواصلة  مفتوحة،  أنها  املرئية  الدراما  أهمية  ولكن 

وميكن  إنتاجها.  تعقيدات  من  الرغم  عىل  األخرى  األدوات 

الذي  عمرها  من  الرغم  عىل  التلفزيونية  الدراما  أن  القول 

يف  تنجح  أن  استطاعت  أنها  إال  السنني؛  عرشات  يتجاوز  مل 

انتزاع مكانتها من بني غالبية وسائل التعبري الفنية األخرى، 

يف  ضمت  قد  فهي  جميعا،  منها  استفادتها  ذلك  إىل  أضف 

فالربع  الوسائل؛  هذه  ومميزات  خصائص  مجمل  جوانبها 

املخرج  تعبري  حد  عىل   - طرح  العرشين  القرن  من  األخري 

ثامن  فن  لوالدة  قوية  مؤرشات   «  - أنزور  نجدت  السوري 

هو فن الدراما التلفزيونية، واآلن هذه الدراما ككل الفنون 

راسخة،  ومالمح  واضحا  وجها  لنفسها  تصنع  سبقتها،  التي 

الكثري من  السينام  أخذت  وهذا مسار والدة طبيعية، وكام 

تأخذ  ؛  سبقتها  التي  الست  الفنون  وبقية  املرسح  صفات 

اآلن الدراما التلفزيونية بعض صفاتها من السينام ومن بقية 

الدرامي  والفعل  والصورة  الكلمة  تستخدم  وهي  الفنون، 

واملوسيقى واإلضاءة ضمن خصوصية معينة

فيه،  ما  أنبل  وتستفز  وتحرضه،  الوجدان  تخاطب  إنها 

وعرضها  واقعيتها،  عن  رغام  الشعر  من  بذلك  مستفيدة 

الصارخة، ومجمل قضاياه، واستطاعت  للواقع بكل حقائقه 

الجزء  الرواية هي  إن  الرواية كل ما فيها، بل  تأخذ من  أن 

واقع  نحو  األويل  منطلقاتها  وأهم  لها،  املكون  األسايس 

التجسيد واملشاهدة، حيث أن القص والحكاية وبناء الرسد، 

كلها استعارتها الدراما التلفزيونية وبدأت منطلقة منها. 

والسينما  المسرح  من  كل  بني  االختالف 
والتلفزيون:

 إن إحدى وظائف الفن يف املجتمع اإلنساين هي أنه يساعد 

عىل تكيف املحيط الذي نعيش فيه، وهو وسيلة من وسائل 

التي  اإلقناع  بوسيلة  الفن  يزودنا  حيث  اإلنساين  التواصل 

تأيت من خالل االستجابة الحسية والعقلية والعاطفية ملا قد 

ميارسه الفنان، ويحاول أن ينقله إلينا. » وكام تتباين اللغات 

اإلنسانية املنطوقة أو املكتوبة، تتباين الفنون بوصفها أمناطا 

والتقنية  التعبريية  أدواتها  تتوسل  اإلنسانية  اللغات  من 

املتباينة. إن فن التفكري باللغة املكتوبة أو املنطوقة املنزاحة 

بالكتل  التفكري  )األدب( يختلف يف أدواته وتقنياته عن فن 

والحجوم )النحت(، أو التفكري بالخطوط واأللوان واألشكال 

التفكري  أو  )املوسيقى(،  باألصوات  التفكري  أو  )التصوير(، 

بلغة الصور املتحركة والصوت )السينام( “
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املانيا   ىف  وعشاقه  املرسح  وممثلو  املرسحية   الفرق  تكد  مل 

كورونا  بسبب  املسارح  اغالق  انهاء  الحكومة  بقرار  يسعدون 

وكافة  التباعد   قواعد  تطبيق  مع  نشاطها  باستئناف  لها  والسامح 

من  القيود  عادت  حتى  االقنعة  ارتداء  مثل  الوقائية   االجراءات 

فقط  شهرين  بعد  ذلك  وكان  الثانية.  كورونا  موجة  مع  جديد 

بنفسها  القرار  واعلنت  نشاطها  باستئناف  للمسارح  السامح  من 

املستشارة انجيال مريكل..

ادى هذا القرار اىل وقف عدد من املرسحيات التى تعرض بالفعل 

رغم تكلفة العروض مام يهدد مبزيد من الخسائر للفرق املرسحية 

لتضاف اىل الخسائر التى تكبدتها بالفعل بسبب كورونا. 

ورغم ان هذا القرار  ينتهى مطلع الشهر القادم ، اال أن املسئولني 

يستمر  ان  امكانية  من  بالتشاؤم  يشعرون  املرسحية  الفرق  ىف 

االغالق اىل ما بعد املوعد املحدد لنهايته .  ورمبا امتد اىل اجل غري 

مسمى.

حملة
وبدأ مديرو الفرق وعدد اخر من املعنيني باملرسح حملة يؤكدون 

مع  الجمهور  فيها  يتفاعل  التى  الحية  املرسحية  العروض  ان  فيها 

املمثلني خدمة رضورية وليس مجرد رضب من رضوب الرتفيه.

بافاريا  بوالية  الفنون  مجلس  اعضاء  وجهه  خطاب  ىف  وجاء 

ال  انه  االملاىن(  )الربملان  البوندستاج  اعضاء  اىل  ميونيخ(  )عاصمتها 

كافة  تطبق  حيث  مخاطرللعدوى  اية  االملانية  املسارح  ىف  يوجد 

ىف  جيدة  تهوية  فهناك  الدولة.  تطلبها  التى  الوقائية  االجراءات 

املسارح سواء ىف مقاعد املشاهدين او عىل خشبة املرسح نفسها. 

مقعد  اى  بني  املسافة  التقل  التباعد حيث  قاعدة  تطبيق  يتم  كام 

واحدة  كورونا  حالة  املانيا  تسجل ىف  ومل  سنتيمرتا.  واخر عن 180 

نتجت عن حضور عرض مرسحى. 

الدولة  تطبقها  وقائية  اجراءات  اى  ان  الخطاب  ختام  ىف  وجاء    

الثقافية. واملؤسسات  االملاىن من حياته  الشعب  تحرم  ان  ال يجب 

للتثقيف  مدارس  هى  بل  للرتفيه  مواقع  مجرد  لست  الثقافية 

والتنوير والحوار والتفاعل.  واى مجتمع دميقراطى يزدهر ويثقف 

نفسه  من خالل املشاركة الثقافية.

أضرار
املسارح  بانهاء غلق  املطالبة  اىل  الجامينة  فرانكفورتر  ناقد  وينضم 

من زاوية غريبة . يقول ان مخاوف الفرق املرسحية من الغلق وما 

جعل  جيدة  اعامل  تقديم  جراء  من  خسائر  من  تتحمله  ان  ميكن 

بعض الفرق التهتم باالجادة  النها ستكون مكلفة وتكتفى بعروض 

ضعيفة.

 مثال ذلك مرسحية  “ اوريستيا “ املأخوذة عن الثالثية املأساوية 

مسارح  احد  عىل  عرضت  التى  اسخيلوس  اليوناىن  للشاعر  الشهرية 

،االخراج  تقريبا  الوجوه  كل  من   ضعيفة  املرسحية  وجد   . برلني 

انها بالمخرج  والتمثيل والديكور واالضاءة وغريها. واكتشف حتى 

حيث سافر املخرج اىل ايسلندا فجاة وترك املرسحية دون استكامل 

املرسحية  بطالت  احدى  فرانىك  سارة  باملهمة  فقامت  اخراجها 

تستطع  مل  الفرقة  الن  للغاية  املحدودة  بخرباتها  باخراجها  وقامت 

االخراج  ضعف  عىل  التغطية  وحاولت  بديل.  مخرج  اجر  دفع 

ببعض املشاهد الساخنة حتى ظن انها تكرار للمرسحية االمريكية 

الشهرية “من يخاف من فرجينيا وولف”للكاتب املرسحى االمريىك 

الراحل ادوارد البى )1928 2016-(.

فقط واحدة  ليلة 
الحاالت  من  ورمبا   – ايضا  باالغالق  تاثرت  التى  العروض  ومن 

فقط  واحدة  لليلة  عرضت  التى  “النسانيس”  ،مرسحية  الطريفة 

ترجمة: هشام عبد الرءوف كورونا بسبب  يعانى  أيضا  األلمانى  المسرح 

المحدد  الموعد  أبوابه فى  يفتح  هل 
الثانى؟ اإلغالق  بعد 
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نقول ارباحا – اال اذا رفعت اسعار التذاكر اربعة اضعاف لتعويض 

مرتفعا  السعر  الجمهور  يجد  ان  هنا  وطبيعى  الخالية.  املقاعد 

الفرقة ان تعمل بنفس  العرض. وال تستطيع  للغاية فينرصف عن 

الخسائر مؤكدة خاصة ان املرسح فن  العادية واال كانت  االسعار 

املشاهدين  عدد  قلة  ان  كام  التعقيم.  اجراءات  عن  فضال  مكلف 

ينعكس سلبا عىل اداء املمثلني ويفقدون جزءا كبريا من حامسهم 

الدوارهم متاما مثل العب الكرة الذى يلعب بدون جمهور. 

الجميع ضد  واحد 
متميزا  مرسحيا  عرضا  بالفعل  انتجت  الفرقة  ان  رغم  ذلك  وياىت 

توقف بسبب كورونا وهو “واحد ضد الجميع “ وهو عرض يدين 

الكسندر  للكاتب املرسحى  بالبرشية  تلحقه من دمار  الحروب ملا 

االملاىن  لألديب   “ “الذئب  قصة  عن   مأخوذة  واملرسحية  ايزناش. 

عن  كتبها  التى   )-1967 جراف”)1893  ماريا  “اوسكار  االمريىك 

تجربته الشخصية مبشاركته ىف الحرب العاملية االوىل حيث يتحدث 

ما شهده  الكوابيس من جراء  تطارده  الحرب  عن جندى عاد من 

باسلوب  الفكرة  هذه  جراف  عالج  وقد  زمالئه.  ومرصع  فيها 

كوميدى التزمت بها املعالجة املرسحية ىف اطار االسلوب املرسحى 

مثل   discombobulating romp املزعج  املرح  باسم  املعروف 

فيلم ارض النفاق ىف مرص .

ويهتم النقاد بهذه القصة التى كتبها جراف عام 1932 باعتبار انها 

للمظامل  الكاتب  فيها  تعرض  الثانية حيث  العاملية  بالحرب  تنبأت 

التى ادت  العاملية االوىل  املانيا ىف نهاية الحرب  التى فرضت عىل 

الرواية  ظهور  بعد  الحكم  اىل  ووصوله  النازى  الحزب  ظهور  اىل 

بعام وما تبعه من احداث. 

االملاىن جورج  دانتون” لالديب  وهناك مرسحية اخرى هى “وفاة 

بوكرن صاحب بعض االثار االدبية املهمة ىف االدب االملاىن رغم انه 

و1837.   1813 عامى  بني  سنة   24 تتجاوز  مل  قصرية  حياة  عاش 

وقد كتب املرسحية قبل وفاته بعامني . ومتنح جائزة ادبية باسمه 

قادة  بني  الدامى  الرصاع  املرسحية  تصور    .  1923 منذ  عام  كل 

الثورة الفرنسية بعد نجاحها ىف االطاحة بالنظام امللىك. وال ندرى 

هذا  من  تاريخى  مبوضوع  املانيا  ىف  املرسح  عشاق  يهتم  كيف 

القبيل. لكنها حققت اقباال الباس به ىف عدة اسابيع من العرض.  

املسارح..املرسحية  باغالق  القرار  صدور  قبل  املاىض  مارس  ىف 

ماينبورج”.  فون  “ماريوس  االملاىن  املرسحى  الكاتب  تاليف  من 

الحظر ملدة  والسباب غري معروفة مل تعرض املرسحية عندما رفع 

الفرقة املنتجة اعادة عرضها عندما ينتهى الغلق  شهرين . وتنوى 

الثاىن.

وتدور احداث املرسحية  وهى من نوع الفانتازيا حول ارسة غنية 

ينوى عائلها وهو من رجال البرتول  فجأة التحول اىل قرد  بعد ان 

وجد انه اليستطيع الحياة كانسان ىف العامل الطبيعى الذى يعيش 

انسانا.  االنسان  يكون  ان  يعنى  ماذا  العرض  هذا  ويناقش  فيه. 

واعترب النقاد العرض من العروض الجيدة وان كان الحوار ضعيفا 

بعض الشئ.

هذا  عن  خرجت  باملرسح  املعنيني  بني  االصوات  بعض  ان  الغرب 

توماس  املثال  سبيل  عىل  هؤالء  من  بالعكس.  وطالبت  االجامع 

ان  االفضل  من  رأى  الذى  املرسحية   فرقة شوبان  مدير  اوستريمر 

للموسم  ورمبا  الحاىل  الشتوى  للموسم  املسارح  اغالق  يستمر 

الفتح  اعادة  بأن  تنته مشكلة كورونا. وبرر  اذا مل  القادم  الصيفى 

تتطلب اجراءات وقائية صارمة تختلف من والية اىل اخرى .ففى 

فرقته نشاطها بشكل  فيها  التى متارس  )عاصمتها ميونيخ(  بافاريا 

ومن   . فقط  مقاعدها  ربع  شغل  عىل  املسارح  اجبار  يتم  اساىس 

ولن   – معقول  ايراد  تحقيق  الفرق  تستطيع  لن  الفعلية  الناحية 

الثقافة الشعب من  تحرموا  المسرح: ال  عشاق 
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التقاطع  الذي ُيجرى عند  بالعمل  أنني من املبرشين   صحيح 

أن تجدين يف  اإلنسانية: وميكنك  اإلدراكية والعلوم  العلوم  بني 

التي  »الطريقة  كتاب  من  نسخة  أحمل  وأنا  الجامعي  الحرم 

“كيف  كتاب  أو   )The Way We Think 2002( بها  نفكر 

 How The Body Shapes Mind( العقل”  الجسم  يشكل 

عرب  األبحاث  نرش  أهمية  عن  طيبا  كالما  وأنرش   ،)2006

والجسم  اللغة  السابقة حول  املعتقدات  اإلدراكية عن  العلوم 

ليست  وآرايئ  بسيطة  ليست  فأهدايف  املرسح.  خشبة  عيل 

تحدثه  الذي  الكبري  األثر  عن  أسئلة  هناك  أن  إذ  متواضعة. 

اللغة واألداء عيل الجمهور والتي مازلت ال أملك إجابة عليها 

ومع ذلك أجد أن البحث يف اإلدراكية هو األكرث إثارة. فالعمل 

يف هذا التقاطع يتطلب درجة من الحذر. 

ال  جدال:  بدون  االستعارة  هذه  ترك  من  أفضل  شيئا  أعرف   

ألن  رضورة  ال  املجاالت،  متعدد  االستفسار  يكون  أن  رضورة 

يكون عمال، وال رضورة ألن يكون محفوفا باملخاطر. وبدال من 

ذلك، إذا وصفت مرشوعي هنا بأنه لعب عيل شاطئ دراسات 

من  البحث  أمواج  تصل  كيف  أشاهد  حيث  واألداء،  املرسح 

مجال  أفتح  فرمبا  الشاطئ،  رشيط  وتغيري  اإلدراكية  العلوم 

أن  يعني  وهذا  العمل.  لهذا  حجة  تقديم  من  بدال  اللعب، 

التخصص كسول وغري ملتزم، ان ما أسعى إليه باألحرى وتخيل 

الشاطئ  هذا  عيل  صناعتها  ميكن  التي  الرملية  القالع  أنواع 

يوضح  أن  العواطف  يف  البحث  استطاع  لو  ماذا  فمثال،  اآلن. 

لنا كيف نتأمل بناء خندقنا املبني؟ وماذا لو غرّي علم التقمص 

العواطف  يف  البحث  يطرح  الرمل؟  لخصائص  فهمنا  كيفية 

حول  مثرية  أسئلة  وسلعته،  املرسح  مخزون  وهام  والتقمص، 

نظرية املرسح ومامرسته، وسوف يشكال كيفية فهمنا ملا ُيقدم 

عيل خشبة املرسح. 

ويشعر  يبيك  أن  يستطيع  ألنه  هاملت  عقل  املمثل  يفجر   

بالعواطف تجاه شخص ال يعرفه شخص ليس هو بذاته : 

        أي نذل .. وأي عبد قروي أنا 

        أليس من العار أن هذا املمثل

        يف رواية خيالية، ويف حلم عاطفي

        يجرب روحه عيل تقمص وهمه

        فتحتدم عواطفه، يصفر وجهه

        وتنهمر الدموع من عينيه، وتهيج قسامته

)2-1( والتعاطف� العاطفة  في  تأمالت 
المسرح في 

تأليف: آمي كوك

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

يبيك من  يجعله  لهاملت  يعني هو  ماذا  أو  له هاملت  يعني 

مبشاهدة  أتأثر  وملاذا  ؟  عني  ماذا  ذلك،  بعد  ولكن  ؟  أجله 

تشعر  التي  الشخصيات  عن  نيابة  يشعرون  وهم  املمثلني 

فهم  ؟  كلامتها  وأردد  جيدا  أعرفها  مرسحية  يف  بشخصيات 

املرسحية يعني الشعور بالعواطف التي تستدعيها – وال تفكري 

موضوعات،  العواطف  بأن  يوحي  هذا  ولكن   . العواطف  مع 

وأشياء يضعها الكاتب املرسحي عيل خشبة املرسح من أجلنا 

ليك نصل إليها ونفهم الطريقة التي نشعر من خاللها بنسيج 

املالبس، إذا اقرتب املمثل بالقدر الكايف. وقبل أن يستطيع أن 

بنقل  تسمح  التي  الصلة   – وهيكوبا  املمثل  بني  الصلة  يفهم 

فإذا  العاطفة.  معنى  تثبيت  إىل  هاملت  يحتاج   – العاطفة 

كلمة  عندئذ  النقل  فان  يعتقد،  ما  ليست  العاطفة  كانت 

فعل  أو  عملية  بل  موضوع،  العاطفة  تكن  مل  وإذا  خاطئة: 

باألحرى، عندئذ يحتاج التقمص – شعور املمثل تجاه هيكوبا، 

وشعور هاملت تجاه املمثل، وشعورنا تجاه هاملت  - يحتاج 

ايل التأمل أيضا. 

هو  بينام  هيكوبا،  أجل  من  يبيك  املمثل  ألن  هاملت  وقلق   

مثرية  عالقة  وجود  إىل  يشري  ال  للعاطفة،  واإلشارة  بالدافع 

أكرث  واقعه  أن  يرى  فهاملت  والخيال.  العاطفة  بني  لالهتامم 

ميال الثارة مشاعر حقيقية )يفرتض أنها أفعال( ويغضب ألنه 

       ويتكرس صوته، وتتهدج كل وظيفة يف جسمه

       ويتلبسه ذلك الوهم .. من أجل اليشء 

       من أجل هيكوبا ! 

       فام  لهيكوبا وله، أو ما له ولهيكوبا 

       فيبيك هكذا من أجلها. 

إذا تغريت أجسامنا وعقولنا وعواطفنا، مثل بروتس  من نحن 

تخلق  يشعر؟.  وملن  يشعر  الذي  هذا  من  ثم  ومن  بسهولة؟ 

له  وما  عنده،  لهيكوبا  )“ما  الكاريزمية  شبه  هاملت  صياغة 

والعكس  للممثل  هيكوبا   - العالئقية   الحلقة  هذه  عندها”( 

مرة أخرى- يبدو أن هاملت ليس لديه مصدرا للعاطفة. ولكن 

اندهش   – نفسه  وهاملت   – شكسبري  مرسحية  عيل  املتفرج 

عيل  التعليق  هاملت  يواصل  املرسحية.  يف  العاطفة  أداء  من 

يلفت  األكرث حرفية، مام  يبدو هو  اآلخرين، مع ممثل  مظهر 

املرسحية.  للعاطفة يف  املركب  أداء هاملت  إىل  املتفرج  انتباه 

وتعتمد الحبكة يف الواقع عيل فهم العاطفة ليست هي سبب 

ثالثية  عالقة  دامئا  فهناك  املرسحية.  يف  تأجيله  وسبب  الفعل 

فمن  واملتفرج.  واملمثل  الشخصية  األداء:  يف  املفعول  سارية 

نيابة  الواضح لهاملت أن املمثل يشعر بيشء  يشعر ملن؟ من 

أسأل  أن  أريد  املمثل،  عن  هاملت  يسأل  ومثلام  املمثل.  عن 

ماذا  ؟  تجاه هاملت  يلعب هاملت  الذي  املمثل  كيف يشعر 
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ال يغرق املرسح بالدموع. وبينام يغضب هاملت من أنه ممل 

إضافية  مبقاطع  الخطاب  شكسبري  يحرش  مربرايت،  يحمل  وال 

وسطور تقاطعه متناقضا مع ادعاء هاملت بأنه اليشء: 

 Who Calls me Villain، breaks my pat across 

 من ذا يصمني بالوغد، ويشق رأيس من عل 

  ،Plucks off my Head and blows it in my face 

 وينتف لحيتي ويقذفها يف وجهي 

 Tweaks me by the nose، gives me the lie i’ th’ 

throat

 ويجدع أنفي، ويرد األكذوبة ايل حلقي 

   As deep as to the Lungs – who does me this 

 لتستقر يف أعامق صدري – من ذا يفعل يب  ؟ 

من  وحركة  مقطعني  من  بتفعيلة  األويل  الثالثة  السطور  تبدأ 

املعتاد  اإليقاع  فينتقل  قصري  آخر  يليه  منطوق  طويل  مقطع 

الثاين  املقطع  عيل  تؤكد  التي  التفعيلة  خامسية  للحركة 

التفعيلة  النبضات خامسية  تهدئ  األول.  املقطع  يؤكد  بإيقاع 

املتحدث واملستمع وتنظمهام، وبالتايل يشري عدم االنتظام إىل 

اإليقاع  الثالث  السطر  يقاطع  ذاته.  العاطفي يف حد  املحتوى 

املنطوقة  غري  اإلضافية  املقاطع  ويدفع  أكرب،  بشكل  الخاميس 

يف  منطوق  غري  قصري  وآخر  منطوق  طويل  مبقطع  السطر  يف 

آذاننا  تدمج  أن  يجب  إذ  والرابعة.  والثالثة  األوىل  الحركات 

سطر  كل  يف  املنطوقة  الخامسية  املقاطع  سامع  عيل  املدربة 

لحشد  كالمه  يف  املمثل  يرسع  أن  ويجب  إضافية  معلومات 

متاما.  اللغة  مبوسيقى  اإلخالل  بدون  املضافة  املعلومات 

هنا  فلديه   – وتوضحها  مشاعره  عن  تعرب  هاملت  فمناجاة 

يجد  عندما  ذلك،  عيل  عالوة  العاطفة.  إىل  إشارة  من  أكرث 

نفسه متأثرا بأداء املمثل للعاطفة، يحول الاليشء يف استجابته 

لفهم ذنب  الخيال يف املرسح هو سبيله  أن  فيقرر  إىل خطة. 

للممثل،  اإلنسانية  املشاعر  ولكن  للمرسحية،  وفقا  واإلعداد 

تظل  أن  يجب  يلعبه،  الذي  الدور  مع  بالتوازي  تسري  والتي 

وبعضها  آخر،  بيشء  استبدالها  أو  تزييفها،  يجب  فال  حية. 

خدعة ممثل ملتوية. فمثل هذه الخدع تلطخ مصداقية أداء 

املمثل يف رأي ستانسالفسيك. فعندما يرصخ املمثل عيل خشبة 

الظاهرية  الرباعة  أو ال يالحظ  الجمهور  املرسح، فرمبا يالحظ 

)رغم  شخصيته  عاطفة  أجل  من  البكاء  عيل  القادر  للممثل 

االستجابات  بعض  تلفت  وقد  بذلك(.  القيام  من  متكن  أنه 

بدرجة  املمثل  إىل جسم  انتباهنا   – البكاء  مثل   – البيولوجية 

الحال  . وكام هو  االنتصاب  مثل   – أخرى  استجابات  أقل من 

يف احمرار خدود املمثلة »ديوز”، فليس من املتوقع أن يكون 

تدفق الدم تحت سيطرتنا الواعية، وبالتايل فهو خارج صندوق 

باإلرادة،  إليه  الوصول  باإلمكان  يكن  مل  وان  املمثل.  أدوات 

الالزمة  املشاعر  يخترب  أن  يجب  املمثل  أن  املفرتض  فمن 

أساس  هو  وهذا  املصاحبة.  البيولوجية  االستجابة  الستحضار 

أنساق التمثيل الداخيل : تطابق اإلحساس الداخيل للشخصية 

يوضح  كام  ولكن  الشخصية.  عن  املمثل  خارج  يعرب  وسوف 

جوزيف روش، يتغري علم التمثيل ليك يعكس التفكري العلمي 

أفكارنا  عن  نستفرس  أن  الوقت  حان  رمبا  ولذلك  املعارص، 

عن  الحايل  العلمي  التفكري  ضوء  يف  ضوء  يف  العواطف  حول 

العواطف. 

ففي  والعميل.  الفكري  املرشوع  هذا  بلري  روندا  بدأت  وقد   

 The Actor، Image، andوالفعل والصورة  »املمثل  كتابها 

القرن  يف  التمثيل  نظرية  بلري  تهاجم  مل   ،)Action ” )2008

ولكنها   – ستانسالفسيك  عيل  أساسا  تقوم  التي   – العرشين 

املرسح  يف  اإلبداعية  القوى  أن  إلثبات  أيضا  العلم  تستعري  مل 

كانت عيل حق. إذ تم تطبيق البحث يف منهج وتخصص واحد 

عيل عمل املمثل الثراء ما يفعله املمثل وتعزيزه: 

بشكل  ُيكتشف  الذي  املبارش  اليشء  مثل  فالعاطفة،  امللك. 

أداء  خالل  من  تقييمها  األفضل  ن  املراوغة،  خالل  من  أفضل 

العاطفة. 

  وقد ال يكون أداء العاطفة بالرضورة مثل العاطفة نفسها . 

العاطفي  الفعيل  رد  لقصة  كرد فعل  العواطف  يؤدي  فاملمثل 

االنسياب  بوضوح  يظهر  فبينام  زوجها:  موت  تجاه  المرأة 

البيولوجي للعاطفة – يبيك ويرصخ ويصبح شاحبا .. الخ – ال 

نعرف ما إذا كان يعرب عن املشاعر التي يعرب عنها من عدمه. 

بالشعر  هاملت  عواطف  عن  شكسبري  يعرب  بينام  وباملثل 

مشاهدو  يعرف  ال  األداء:  يف  هاملت  عواطف  املمثل  ويؤدي 

يشعر  هاملت  دور  يؤدي  الذي  املمثل  كان  إذا  ما  املرسحية 

يف  ديدرو  دينيس  يقول  وكام  ينقلها.  التي  بالعواطف  فعال 

وكام   ،”The Paradox of Acting التمثيل  »مفارقة  كتابه 

يوضح علامء األعصاب، ان األداء ال يحتاج مؤرشا للتحفيز: 

ولكن ماذا عن اللهجات املؤثرة والحزينة التي تنبع من أعامق 

إلهاما  نفسها  هي  هـذه  أليسـت  كله؟  كيانها  فتهز  األم  قلب 

لليأس؟ كال بالتأكيد. والدليل أنهم جميعا مجهزون: إنهم جزء 

من نظام الخطابة .... وأنه للوصول إىل العالمة الصحيحة مرة 

اللحظـة  نفـس  يف   ... مرة  مائة  مامرستها  متت  فقد   ، واحدة 

تعتمد  ال  إذ  صوته:  إىل  يستمع  فانه  قلبك،  فيها  يلمس  التي 

وكــل   .. الفخ  يف  فنقـع  الشعور،  عيل  نعتقد،  كام  موهبته، 

هذه املشــاعر التي أعطاها لنـا.

جهدا                   بذل  فقد  سعداء:  لسنا  ونحن  متعب،  واملمثل 

دون أن يشعر . وأنت تشعر دون مجهود. 

األستاذ، كام  كونستانني ستانسالفسيك، من خالل صفة  يوضح 

مشاعره   ايل  املمثل  وصول  خالل  من  بأنه  تورتسوف،  يرشح 

الخاصة ميكنه أن يصور مشاعر الشخصية: »ينقل اململ بحرص 

الشكل  أفضل خصائصه عيل خشبة املرسح». وسوف يختلف 
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نتعلمه   ما  فان  البيولوجي،  ينشأ من وجودنا  التمثيل  أن  مبا   

فيهـــا    تنفصـل  ال  التي  والطـريقـة  والخيـال،  الـذاكـرة  مـن 

ووظيفة   بنية  يف  املطاف،  نهاية  يف  والجسم  والعقل  العاطفة 

عندمـا   يحـدث  ملا  فهمـنا  طـريقة  عيل  كبرية  آثـار  له  املـخ، 

منثل. 

تسمح العلوم اإلدراكية لبلري أن تتأمل رشوط التمثيل، بإضفاء 

البحث  مع  تتوافق  ال  التي  واألساليب  االفرتاضات  املتعة عيل 

مام  لالستفادة  االسرتاتيجيات  أو  املفردات  وتعديل  الحايل 

نعرفه عن كيفية التذكر وكيفية الشعور وكيفية التخيل . وعيل 

مثري  و  مهم  عمل  إىل  خضع  قد  العاطفة  علم  أن  من  الرغم 

اتفاق عام حول  الخمسة وعرشين سنة األخرية، فال يوجد  يف 

الكيفية التي يعمل بها بالضبط، أو حتى ما هو هذا العلم . 

 )Descartes Error ” )1994 ويف كتابه » خطأ ديكارت     

يعرّف أنطونيو داماسيو العواطف بأنها مجموعة من التغريات 

من  له  ال حرص  عدد  يف  تحفيزها  يتم  التي  الجسم   حالة  يف 

سيطرة  تحت  الطرفية،  العصبية  الخاليا  طريق  عن  األعضاء 

املتعلقة  األفكار  ملحتوى  يستجيب  والذي  املكرس،  املخ  نظام 

مركز  إىل  الحسية  املدخالت  ُترسل  معني.  حدث  أو  بكيان 

مزعجة  معلومات  أي  عن  املسئول  وهو  الحيس،  اإلدراك 

محتملة إىل اللوزة، وهي آلية اإلنذار يف الجسم . ويشري هذا 

العلوي  الجزء  خالل  من   – للعاطفة  والقذر  السفيل  املسار 

أن  دون  املنبه  ايل  الوصول  ميكن  أنه  إىل   – اإلدراك  مركز  من 

الدماغية  القرشة  بواسطة  تقييمه  يتم  أو  البرصي  النظام  يراه 

فرتسل  املنبه،  بتقييم  الحسية  القرشة  تقوم  أن  ومبجرد   .

اإلدراك،  ما تحت مركز  إىل منطقة  أو مثرية  معلومات مثبطة 

ميكن أن ُتفهم بواسطة املتفرج عموما، فان داماسيو يرى أن 

املشاعر هي حاالت عقلية داخلية وخاصة من خالل رد الفعل 

الجسدي للعاطفة. 

 وقد نخترب مشاعرنا كيشء يحدث لنا – يغمرنا الفرح، ويغلبنا 

.. الخ- ولكن هذا ال يعني أن األمر كذلك . وتوضح  الغضب 

العاطفة  بأن  تجريبي  دليل  يوجد  ال  أن  باريت  فيلدمان  ليزا 

داماسيو،  مقابل  يف  وتجادل   . ما  مكان  يف  يوجد  يشء  هي 

أنواع   « أن  يرون  الذين  من  وآخرين  لودوكس  وجوزيف 

مختلف  بأن  وتوضح   « محدد  عصبي  جوهر  لها  العواطف 

الدراسات فشلت يف إيجاد روابط عصبية للعواطف الرئيسية . 

ورمبا توجد دراسات تعرب فيها الذات عن العواطف، والجوهر 

الرغم  وعيل  تصنيف.  مجرد  هذا  يكون  رمبا  ولكن  اليها،  وما 

جالينيك  مع منوذج  تتطابق  رمبا  العاطفة  مع  تجربتنا  أن  من 

وأفعالنا  تصوراتنا  وتغري  الجسم،  يف  تسري  التي  الفكاهة  يف 

وحاالتنا املزاجية وما إىل ذلك، فقد حددت دراسة متأنية أننا 

أن  يعني  ال  وهذا  الواقع.  يف  هي  كام  األشياء  نخترب  ما  نادرا 

نقول ان املنبه املستقل يتم بناءه، ولكن معنى املنبه – فيام 

يتعلق بقراءة سياقه – هو دامئا فعل إبداعي بواسطة امُلدرك. 

     العواطف، بالنسبة لباريت، ليست الكيانات التي تسبب 

تعرفه  الذي  األسايس  لتأثرينا  ادراكات  فهي  العواطف،  تجربة 

التي  الفيسيولوجية  العصبية  الحالة  »استمرارية  بأنه  باريت 

الرغم من  والخارجية(. عيل  )الداخلية  البيئة  تقييم  تنتج من 

أن التأثريات األساسية حارضة طوال الوقت، فان قراءة معينة 

للتأثري األسايس ميكن أن تنشئ تجربة لحلقة عاطفية منفصلة: 

عيل الرغم من أن العاطفة ُتخترب كعمل منفصل إال أن التأثري 

الجسم  باقي  وايل  من  الرسائل  واستقبال  إرسال  عن  املسئول 

. وتتضمن الرسائل الناقالت العصبية والهرمونات لتغيري حالة 

الجسم كرد فعل للمنبه . وتتضمن هذه التغريات أو األعراض 

نبضات  معدل  وتغري  الحلق  وجفاف  اليدين  تعرق  العاطفية 

يف  توتر  أو  املعدة  يف  وانقباض  شحوب،  أو  احمرار  القلب، 

العضالت . تحدث هذه االستجابات ليك تحمي، ألن التغري يف 

معدل نبضات القلب مثال يكون رضوريا إذا كان الكائن يريد 

أن يهرب من مؤثر استدعاء هذه االستجابة . يراقب ما تحت 

ذلك  وينقل  الجسم  عيل  املادية  التغريات  تأثري  اإلدراك  مركز 

إىل القرشة املخية، التي تستمر يف تحديد املعلومات وتثري أو 

تثبط رد فعل الجسم عن طريق ما تحت مركز اإلدراك . 

الذعر  القلب ميكن أن يعني   ومع ذلك، فان تسارع رضبات 

توجد فروق  أنه رمبا  الرغم من  . وعيل  الحب  أو  الغضب  أو 

الجسم  يف  الكيميائية  التغريات  يف  والحب  الذعر  بني  طفيفة 

يف  ميكن  األسايس  الفرق  بأن  يجادل  داماسيو  فان  عموما، 

والتقدير،   . املخية  القرشة  بواسطة  الجسم  حالة  تقدير 

الجسم  يف  العاطفة  تجربة  بأنه  يتميز  الشعور  يسميه  الذي 

الخربة  عن  ومعلوماتنا  وذكرياتنا  صورنا،  مع  جنب  إىل  جنبا 

محددا  ليس  للجسم  املادي  الفعل  فرد  بدأها.  الذي  واملحفز 

عند  بالتسجيل  الشعور  أجل  فمن  املشاعر:  ألن  للمشاعر: 

الجسدية  التغريات  من  املحدد  املزيج  تقييم  يجب  الشخص، 

رضبات  تسارع  تحديد  يتم  إذ  األخرى.  املعلومات  ضوء  يف 

الشمعة  ضوء  بسبب  الحب  مثل  املعدة  وانقباض  القلب 

واتساع حدقة عني اإلنسان عرب الطاولة. ويف موقف آخر، تبدو 

العواطف  أن  حني  ويف  املسموم.  الطعام  مثل  التجربة  نفس 
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فـي  النــاس  ويكـون  والتغــري.  املتواصل  التدفق  يف  األساس 

حالة تأثـري جوهري معينة باستمرار، حيث يحركون وجوههم 

وأجسادهم . االحتامل املتبع هو أن مد وجزر التأثري األسايس  

اإلدراك  عمليــة  أثناء  منفصـلة  أحــداث  إىل  تحليله  يتم 

 ( يعتقد  الذي  باملوضوع  إدراكيـا  مرتبطــا  اإلدراك،  ويصبح 

كذا( أنـه أن تسبب يف الشعور يف املقام األول . ونتيجة لذلك 

نغضـب من شخص، ونخاف من شخص، ونحزن عيل يشء . 

التأثري األسايس، إذن، هو حالة دينامية ودامئة الوجود نعايشها 

 – فعل  هي  العاطفة  كانت  وإذا   . تقييمها  فعل  يف  كعاطفة 

التقييم وليس اليشء املقوم – عندئذ يجب أن نتأمل ما يفعله 

املمثل عندما يشعر بيشء عيل خشبة املرسح . بالطبع ارتباك 

املمثل  يف  يفهمها  التي  العاطفة  بني  العالقة  حول  هاملت 

التمثيل  نظرية  له يف ظل  للعاطفة، ال معنى  املعلن  والسبب 

أثناء الكالم عن هيكوبا،  القرن العرشين : قد يبيك املمثل  يف 

ذلك،  ومع   . بهيكوبا  يشعر  أو  يفكر  أنه  يعني  ال  هذا  ولكن 

األسلوب  طريقة  يف  املمثلون  اليه  توصل  الذي  االفرتاض  فان 

اتباعا لستانسالفسيك عن طريق يل سرتاسبورج هو أن العاطفة 

وليك   . هيكوبا  عن  وتكلم  بوليل  العمة  تخيل   : القصة  تحفز 

كفعل  والعاطفة  ودامئا  فعال  املوجود  األسايس  التأثري  نتخيل 

لتحديدها هو أن نفتح إمكانية أننا نزيد من تعقيد العاطفة 

كونها  من  بدال   – العاطفة  كانت  فإذا   . املرسح  خشبة  عيل 

املخية،  اللوزة  إىل  بيئة  أو  شخص  من  نفسه  يقذف  موضوع 

يتم اختبارها مع القصة السابقة والقصة التالية يف املخ، ومن 

ثم تثري عرضا خارجيا – العاطفة هي يف الواقع هالم بال قصة 

شيئا  العاطفة  هذه  تكون  سوف  ثم  وتشكلها،  أفعالنا  متنح 

تفعله عيل خشبة املرسح، مثل الرقص، واألدوات . 

للكيانات  )والعيوب(  التكيفية  املنفعة  نفس  له  الذي 

 . للفرد  بالنسبة  الحال  هو  كام  وجامعات(  )أفراد  االجتامعية 

ومستوعبني؛  منفصلني  أفراد  لسنا  أننا  هو  هذا  يقرتحه  وما 

نقوم  العاطفية  العدوى  لنظرية  وطبقا  مساميون.  فنحن 

مع  والحركات  النطق،  وأوضاع  الوجهة،  تعبريات  مبزامنة 

نتالقى  وبذلك  آخر  نطق وحركات شخص  وأوضاع  تعبريا وجه 

حدوث  دراساتهم  تظهر  التي  الرسعة  عيل  وبناء   . عاطفيا 

ذلك، فهذه ليست محاولة واعية للتعبري عن مشاعر اآلخرين، 

سلسلة  هنا  املشاعر   . تلقايئ  انعكاس  إنها  بل  مطابقتها،  أو 

نخترب  ليك  ألننا  وداخلها،  األجسام  بني  العالئقية  اإلشارات  من 

العاطفة ونفهمها )سواء كانت عاطفتنا أو عاطفة اآلخر( فإنها 

هذا  يف  كتابهم  أن  من  الرغم  فعيل  مجسدة.  محاكاة  تحتاج 

عامني  قبل  أي   ،1994 عام  الكتاب  هذا  ونرش  استمر،  املجال 

البحث  أوضح  فقد  القرود.  عند  األعصاب  مرآة  اكتشاف  من 

انعكاس  نظام  ميلكون  القرود  وأيضا  الرش  أن  الحني  ذلك  منذ 

هذا  ويشري  املشرتكة.  العاطفية  الحاالت  يسهل  رمبا  عصبي 

التقليد التلقايئ املتجسد )عيل األقل فيام يتعلق بعدد قليل من 

إلينا عيل  تأيت  اآلخرين  ونوايا  بتجارب  أن معرفتنا  إىل  الخاليا( 

والتزامن  خاليانا،  أعامق  من  يأيت  للتعاون  الدافع  وأن  الفور، 

أعىل   إىل  أسفل  من  عملية  هو  الفهم  أو  االجتامعي  العاطفي 

يف  العاطفة  علم  يستمر  ذلك  ورغم  أسفل.  اىل  أعىل  ومن 

املرسح  ملنظري  بالنسبة  نالحظه  ما  أهم  ورمبا  والتغري.  النمو 

ميكن  أشياء  هي  فهل  العواطف.  لفهم  املستخدم  املجاز  هو 

نظام  يف  اضطراب  معينة؟  جسمية  وحاالت  بها؟  اإلمساك 

للموضوع  تخلينا  كيفية  تحدد  بالطبع  دينامي؟  اجتامعي 

األشياء  وأحد  لدراستها.  جديدة  طرقا  نتخيل  أن  ميكننا  كيف 

الرغم من أنه يجب إعادة صياغتها باستمرار  الواضحة – عيل 

– هي أن العاطفة جزء أسايس وفوري من أي وكل التقييامت 

أو  للحدث  تفسري  يوجد  أخرى، ال  املعرفية. ومرة  والتفسريات 

النص أو الصورة التي ال ترتبط بالعاطفة، واإلحساس والذاكرة 

فهم كيف  ليس فقط مهام يف محاولة  اذن،  العواطف،  فهم   .

من  جزء  ألنها  أيضا  مهمة  هي  بل  املشاهدين،  ايل  ننقلها 

الكيفية التي نعرف بها ما نعرفه . 

.............................................
في  والدراما  المسرح  بقسم  أستاذ  تعمل  كوك  آمي 
جامعة انديانا وهي متخصصة في التقاطع بني العلوم 
أبرز  ومن  الحديثة.  والدراما  األداء  ونظريات  اإلدراكية 
كتبها »المسرحية العصبية الشكسبريية: تفعيل دراسات 
اإلدراكية  العلوم  خالل  من  واألداء  الدرامية  النصوص 
 Shakesperean�Neuroplay: reinvigorating�the
 study� of� dramatic� texts� and� performance

 .through�cognitive�science“ 2010
في  دراسة  مسرحنا  جريدة  لها  قدمت  أن  سبق  وقد 
وإمكانات  أسلوب  »التفاعل:  بعنوان  السابقة  أعدادها 

للمسرح».  العلمي  اإلدراكي  التناول 
 Journal�of�Dramatic في  المقالة  هذه  نشرت 

 Theory�and�Criticism – spring 2011

مستقلة  تفسريات  العواطف  أن  باريت  تفسري  يرى  بينام   

للحاالت الداخلية، بالنسبة لآلخرين، فان العواطف اجتامعية 

سكارانتينو  وأندريا  جريفز  بول  ويري   . األول  املقام  يف 

دامئا  اسرتاتيجيات بني شخصية مالمئة منغمسة  بأنها  العاطفة 

يف عالقة مع البيئة أو مدعمة بها . فعواطفنا هنا دامئا تكون 

يف حلقة ردود الفعل الضيقة مع البيئة التي ال توضحها دامئا . 

فالعاطفة بالنسبة لجريفز وسكارانتينو هو املشاهد الدينامية: 

الكائن  يتلقى  العاطفي،  للتقييم  التقليدية  النامذج  يف 

األهمية  لتحديد  ويستخدمها  البيئة  من  معلومات 

يتصـور  النقيـض،  وعيل  يواجهـه.  الــذي  للموقف  العاطفية 

خـالل  من  بيئته  يّسـري  الحـي  الكائن  أن  الواقـعي   املنظـور 

الحيــة  الكائنات  استـجابات  ويراقب  العاطفية،  االستجـابات 

األخــرى لتحديد كيفيــة تطور املشاعر. 

موجود  هو  كام  الفرد  يفهم  املشاعر  يف  والعطاء  األخذ  هذا 

تنفيذها  ويتم  تواصلية  هنا  املشاعر  دينامي:  نظام  يف  دامئا 

اجتامعيا: “ليك يعمل املجتمع بسالسة، يجب أن يتمتع األفراد 

املناسبة، ال يرتكها للعمليات  بالعواطف الصحيحة يف األوقات 

النفسية الفردية لضامن حدوث ذلك . فلدينا حفالت الزفاف 

لنتعلم  منارس  أن  نحتاج  ألننا  هاملت  وعروض  والجنازات 

كيف ننقل ردود الفعل العاطفية املطلوبة منا . 

العدوى  لنظريات  مشابه  للعاطفة  االجتامعي  واملنظور   

وريتشارد  كاتشيوبو  وجون  هاتفيلد  الني  ترى  إذ  العاطفية. 

اكتشافها  ميكن  حيث  عالئقي،  بشكل  العواطف  رابسون 

من  أو  الداخل  من  بالتحفيز  تحديدها  يتم  أو  وانتشارها 

املهمة   النتيجة  العاطفية،  العدوى  بأن  ويجادلون   . الخارج 

والسلويك  واملتعمد  العاطفي  التزامن  هي  العاطفية  للعدوى 
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 ،1929 عام  مرة  ألول  فلسطني  رشدي  فاطمة  فرقة  زارت 

ونجحت  الشام،  وبالد  العراق  إىل  الفنية  رحلتها  ضمن  وذلك 

الخاص  الجزء  سيام  ال  الرحلة،  هذه  من  جزء  يف  الفرقة 

الحكومة  مساندة  بسبب  العراق،  يف  املقامة  بحفالتها 

فكان  فلسطني،  يف  أما  هناك!!  املرصية  والقنصلية  العراقية 

التي بدأت فيها  الدولة  األمر مختلفاً؛ حيث إن فلسطني هي 

داخل  الحفالت  بنظام  املسبقة  الخربة  عدم  وبسبب  جولتها!! 

وتنظيمية،  إدارية  أخطاء  يف  رشدي  فاطمة  وقعت  فلسطني، 

قائلة:  تفاصيلها مجلة »الصباح« املرصية يف أغسطس،  ذكرت 

بالد  يف  وجودها  عند  كبرياً  خطأ  رشدي  فاطمة  فرقة  ارتكبت 

امُلسمى »مكتب  الجديد  املكتب  تتفق مع  فلسطني؛ حيث مل 

تنظيم  عىل  الفرق  ملعاونة  حديثاً  أنشئ  والذي  خوري«، 

حفالتها، وتوزيع تذاكرها مقابل عمولة قليلة يف املائة. فكانت 

هذه  يف  الحفالت  بنظام  الفرقة  إدارة  مديري  جهل  نتيجة 

البالد، وطريقة تربحها أن الحفالت مل تنجح النجاح، الذي كان 

منتظراً .. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إدارة الفرقة مل 

كام خصمت  فلسطني،  لطلبة  التذاكر  أسعار  من  شيئاً  تخصم 

ونتج عن  رحلتها.  أثناء  بها،  التي حلت  البالد  يف  الطلبة  لكل 

كتب  أحدهم  أن  حتى  الغضب،  أشد  غضبوا  الطلبة  أن  ذلك 

كلمة يف إحدى صحف فلسطني نقتطف منها ما ييل: »وددنا 

بفرقة  معجبني  لنظل  الصغري«  »النرس  رواية  نشاهد  مل  لو 

ترينا عكس  إال أن  السيدة فاطمة رشدي، ولكن أبت األقدار 

عليه.  يحصلون  فال  خصاًم  يطلبون  تلميذاً  عرش  سبعة  ذلك. 

أحقر  الفرقة  هذه  عيون  يف  الفلسطينيني  الطلبة  أن  فتحققنا 

للتجارة  إال  كانت  ما  الدعاية  تلك  وأن  لهم.  ُيخصم  أن  من 

أن  عىل  برهنت  التي  السيدة،  أيتها  فمعذرة  املال.  وابتزاز 

إخوانهم  الفلسطينيني  من  بعنايتك  أجدر  املرصيني  الطلبة 

وجريانهم«.

تقريراً  »الصباح«  مجلة  1929، نرشت  أغسطس  منتصف  ويف 

»فلسطني«،  جريدة  نرشته  ما  فيه  نقل  يافا،  يف  مراسلها  من 

»املائدة  وهي  مثلت،  التي  الروايات  يف  تجىل  لقد  قائلة: 

السيدة  نبوغ  الحميد«  وعبد  الصغري،  والنرس  الخرضاء، 

ورشاقة  واكيم،  وبشارة  عيد  عزيز  األستاذين  وإبداع  فاطمة، 

الشبيبة  »نادي  وأقام  حسني.  أفندي  يوسف  البريويت  املمثل 

ُمرحباً  النادي  رئيس  افتتحها  تكريم،  حفلة  األرثوذكسية« 

»جمعية  رئيسة  عاذر«  »أديل  السيدة  وأعقبته  بالفرقة، 

السيدات األرثوذكسيات«، ثم األدباء رؤساء وأعضاء »النادي 

الدباغ.  أفندي  مصطفى  والشاعر  اإلسالمي«،  الريايض 

يف  مقدرتها  عىل  دل  مبا  هؤالء  عىل  فاطمة  السيدة  وردت 

السيدة  وذكرت  التمثيل.  يف  نبوغها  عن  فضاًل  الخطابة،  فن 

الرحلة؛  هذه  من  املال  جمع  تقصد  مل  فرقتها  إن  ذلك  بعد 

ألنها غنية برأس مالها، ولكنها تقصد توكيد الروابط بني مرص 

يافا  من  السقا«  »زهدي  األديب  وودعها  العربية.  واألقطار 

الغض، ويف لطفه كالنسيم  مؤثراً، كان يف رقته كالزهر  وداعاً 

فرحات«  الله  »نعمة  املعروف  األستاذ  واستقبلها  العليل. 

بقصيدة عصامء.

الفلسطينية الصحف 
هذا ما ذكرته الصحف املرصية! أما إذا اطلعنا عىل الصحف 

الفرقة  بأن  تخربنا  »فلسطني«  جريدة  سنجد  الفلسطينية 

التي  وصلت يافا وستبدأ يف متثيل مرسحية »النرس الصغري«، 

وعبقرية  عيد  عزيز  األستاذ  العظيم  املخرج  إبداع  تظهر 

العروض  أن  الجريدة  أخربتنا  كام  رشدي!  فاطمة  السيدة 

التي ذكرتها  ستتم عىل »مرسح أيب شاكوش«، ومن العروض 

أما  الحميد«.  عبد  والسلطان  الخرضاء،  »املائدة  الجريدة 

يوليو  منتصف  يف  كلمة  فنرشت  العربية«  »الجامعة  جريدة 

فيها:  قالت  القدس،  إىل  جاءت  عندما  الفرقة  عن   1929

التي  املعروفة  املرصية  التمثيلية  الفرقة  القدس  إىل  »وصلت 

ويديرها  رشدي،  فاطمة  السيدة  املشهرة  املمثلة  ترأسها 

من  الفرقة  قدمت  وقد  عيد.  عزيز  املشهور  الفنان  األستاذ 

كانت  ليال  ثالث  فيها  ومثلت  حيفا  عىل  فعرجت  سورية 

الفرقة  هذه  كانت  وعندما  الجمهور.  إعجاب  موضوع  فيها 

ملك  جاللة  خصها  وقد  عظياًم،  إقبااًل  القت  العراق  يف  متثل 

العراق بعنايته وأقام لها حفلة تكرميية حرضها رساة العراق 

وكبار موظفي الحكومة. وكذلك يف سورية ولبنان فقد أعجب 

املشاهدون بإتقان التمثيل وحسن االختيار يف الروايات، التي 

وإما  التاريخية،  الحوادث  من  منتزعة  وقائعها  تكون  أن  إما 

أن تكون أخالقية اجتامعية. وقد مثلت مساء الثالثاء املايض 

ومثلت  الصغري«،  »النرس  رواية  ]صهيون[  زيون  مرسح  يف 

الليلة املاضية رواية »املائدة الخرضاء« فأجادت الفرقة إجادة 

كربى وأعجب بها الحارضون وستمثل هذا املساء رواية »عبد 

هذه  مشاهدة  عىل  والتمثيل  الفن  محبي  فنحض  الحميد«. 

الرواية«.

بأن  يوليو  أواخر  يف  الشعب«  »صوت  جريدة  أخربتنا  وقد 

وبحد  ليلة،  أما  هي:  ثالث مرسحيات،  يافا  يف  مثلت  الفرقة 

يوليو   27 يوم  »فلسطني«  جريدة  ونرشت  والحب.  السيف، 

آخر أخبار الفرقة يف هذه الزيارة، قائلة: » مثلت هذه الفرقة 

الوطني رواية  أبولو  املايض عىل مرسح سينام  الخميس  ليلة 

»الحب« فأبدعت يف جميع مواقفها إميا إبداع، والرواية من 

تأليف املمثلة الذائعة الصيت »سارة برنار««.

الثانية الزيارة 
للمرة  فلسطني  رشدي  فاطمة  زارت   ،1930 التايل  العام  يف 

الثانية عىل التوايل، وقد مهدت فاطمة زيارتها مبوقف وطني، 

نرشته الجرائد الفلسطينية - مثل جريدة »النفري« و»الجامعة 

عنوان  تحت  أبريل،  منتصف  يف   - و»النهضة«  العربية« 

سيد عيل إسامعيل

)14(  1948 نكبة  قبل  فلسطني  في  المصري  المسرح 

فلسطني في  الفين  والنقد  االتهام  بني  رشدي  فاطمة 

فرقة فاطمة رشدي
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فاطمة رشدي وعزيز عيد يف مرسحية الحب عام 1929 تأليف سارة برنارد

» تسلم  فيه:  فاطمة رشدي وشباب فلسطني«، جاء  »السيدة 

نادي التمثيل والفنون الجميلة بيافا من رئيسته الرشفية كبرية 

ممثالت الرشق السيدة فاطمة رشدي من بغداد – حيث متثل 

..... بعد التحية أرجوكم نرش  التالية: حرضات  اآلن – الرسالة 

الغراء ولكم  الفلسطينية  الجرائد  التالية عىل صفحات  كلمتي 

الفنون  ومهد  العربية  البالد  أم  الرشيد  عاصمة  من   .. الشكر 

تحيايت  العليل  النسيم  طيات  بني  أرسل  السامية  والثقافة 

الحارة وشكري العظيم إىل سيدات فلسطني العامالت وشبابها 

بدعويت  تكرموا  الذين  املستقبل  ونصال  اليوم  دروع  الناهض 

سواء كان بالربقيات الخاصة أو عىل صفحات الجرائد العراقية 

الغراء للترشف بزيارة فلسطني املحبوبة. وأميل أال يحول يشء 

دون تحقيق أمنيتهم والسالم. املخلصة فاطمة رشدي«.

بعض  أو   – لها  املنافسني  بعض  صدور  أوغر  التمهيد  هذا 

»مرآة  جريدة  فنرشت   – بينهم  فيام  وتنافسهم  املتعهدين 

الرشق« الفلسطينية خرباً بعنوان »وطنية فاطمة رشدي!« - يف 

قليلة!  بأيام  فلسطني  إىل  حضورها  وقبيل   ،1930 مايو  أواخر 

عىل  جرياً  أمامي  أرسلت  بغداد  يف  كنت  ملا  منزلة!  أسمى 

أصحاب  مع  ليتفق  يوسف«  »عيل  ُيدعى  عني  مندوباً  عاديت 

يف  يل  اتفق  أجهلها  وألسباب  وفلسطني،  سوريا  يف  املسارح 

ذلك  علمت  وملا  وطني«.  غري  »مرسح  صاحب  مع  القدس 

أمثل  أال  عىل  وصممت  خدمتي،  من  وطردته  ثائريت  ثارت 

ولكن  الجنيهات؛  مئات  ذلك  كلفني  ولو  املرسح  هذا  عىل 

ساعة  الرشيف  القدس  طريق  وجدت  الشديد  األسف  مع 

للحقيقة  مخالفة  باطلة  بإشاعات  ُمعبدة  اجتيازها  أردت  أن 

الواقعة، فصعب عيّل اجتيازها بل استحال، ال خوفاً من تأثري 

هذه اإلشاعات عىل عميل بل ألنه ال يوجد يف القدس مرسح 

وطني خال غري مرسح الروضة الذي أىب فضيلة مديرها تأجريه 

الله  أرجو  وبالختام  إذاعتها.  بنا  يجدر  فال  ألسباب متس غرينا 

وإسعاده.  الرشق  خري  فيه  ما  إىل  جميعاً  يوفقنا  أن  تعاىل 

بقولها:  الجريدة  فعلقت  رشدي.«  فاطمة  املخلصة  ]توقيع[ 

»قطعت جهيزة قول كل خطيب«.

وحتى نضع األمور يف نصابها، بجب أن نعرف أن التعامل مع 

عالقة  له  ما  كل  أي   – واألشخاص  والبضائع  والسلع  األماكن 

ُيعّد   – اليهود(  أو  الصهيونية،  أو  اإلنجليزي،  بـ)االستعامر 

اتهاماً بالخيانة وعدم الوطنية يف هذا الوقت داخل فلسطني!! 

لذلك مل تكتِف فاطمة رشدي بنرش كلمتها – والتي تدافع فيها 

ثانية  مرة  فنرشتها  الرشق«،  »مرآة  جريدة  يف   – وطنيتها  عن 

العربية«،  »الجامعة  جريدة  يف  وثالثة  »الحياة«،  جريدة  يف 

التي علقت عىل كلمة فاطمة، قائلة: » عندما علم الرأي العام 

أن السيدة فاطمة رشدي ستمثل يف مرسح غري وطني، شمله 

إىل  تعمد  إن  العريب  الرشق  ممثالت  لكبرية  وعجب  األسف، 

أمر ييسء لسكان هذه البالد العربية. وقد جاء كتاب حرضتها 

وعواطفها  وطنيتها  عن  فلسطني  أهل  يعرفه  ما  محققاً  اآلن 

الرشيفة. فنحن نشكر للسيدة فاطمة هذه الوطنية ونقدرها 

لها كل القدر«.

ونقدها العروض 
فلسطني،  إىل  وحرضت  األزمة،  هذه  رشدي  فاطمة  تخطت 

ومثلت يف نابلس وحيفا ويافا عدة مرسحيات، منها: »مرصع 

املسلمني  الشبان  جمعية  نادي  فقام  وسالمبو«،  كليوباترا، 

بتكرميها. وعندما ذهبت إىل يافا كرمتها أيضاً الجمعية الخريية 

أحوال  عىل  بناًء  التذاكر  أسعار  بتخفيض  وطالبتها  اإلسالمية، 

مايو  أواخر  يف  »الحياة«  جريدة  ونرشت  االقتصادية!  البالد 

الطيبي  سليم  السيد  إلينا  كتب   « فيها:  جاء  كلمة،   1930

رئيس جمعية شبان القرى رسالة من يافا، يرحب فيها بقدوم 

يرجو  أيضاً  يافا  من  رسالتان  وجاءتنا  رشدي.  فاطمة  السيدة 

فيهام موقعوهام من السيدة فاطمة رشدي أن تخفض أسعار 

التذاكر ليتسنى للجميع التمتع مبشاهدة آثار فنها الرائع«.

أقامت   « مايو:  من  يوم  آخر  يف  فقالت  »النفري«  جريدة  أما 

فرقة السيدة فاطمة رشدي الشهرية حفلتني يف يومي الجمعة 

»مرصع  األوىل  يف  مثلت  املايض،  األسبوع  من  والسبت 

املايض  األربعاء  يوم  ويف  »سالمبو«.  الثانية  ويف  كليوباترا« 

لجمعية  الريع  بنصف  وتربعت  »شهوزاد«  رواية  مثلت 

»الحياة«  جريدة  قالت  وأخرياً  بحيفا«.  العربية  السيدات 

إعالنات طبعت يف مطبعة  املدينة  فيه: » وزعت يف  قالت   –

»هاسوليل الصهيونية«، تقول إن فرقة فاطمة رشدي ستحيي 

روايتني  لتمثل  اليهودي«  أبيب  سينام  »مرسح  عىل  ليلتني 

بها؟  تتغنى  كانت  التي  رشدي  فاطمة  وطنية  فأين  عربيتني. 

وهل هناك عريب يجري يف عروقه الدم العريب يذهب ليحرض 

فرقة  عمل  من   .. الفرقة  هذه  عمل  أين  الحفلتني؟  هاتني 

رمسيس؟ ترى ماذا يفعل الطلبة؟«.

فنرشته  الكالم،  هذا  عىل  رداً  فاطمة  أرسلت  قليلة،  أيام  بعد 

جاء  املرآة«،  عىل  ترد  رشدي  »فاطمة  عنوان  تحت  الجريدة، 

الرشق  مرآة  تحرير  رئيس  القدير  الصحايف  »حرضة  اآليت:  فيه 

الدهشة  مبزيد  قرأت  وبعد:  وسالماً  تحية  املحرتم،  الغراء 

واالستغراب ما كتبته بعض الجرائد الوطنية الغراء فذهلت ملا 

لله أرشف وأرفع من أن أرتكب  جاء فيها! وملا كنت والحمد 

مرسدة  هذه  بكلمتي  أتيتكم  الوطنية  الخيانة  هذه  مثل 

جريدتكم  صفحات  عىل  بنرشها  لتتكرموا  الحقيقة  لحرضتكم 

نفيس  من  أنزلهم  الذين  الشباب  إخواين  عليها  فيطلع  الغراء 
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وشباب  رشدي  فاطمة  »السيدة  عنوان  تحت  يونيو  أوائل  يف 

نابلس«: » إن األثر الحسن الذي تركته السيدة فاطمة رشدي 

وفادة  إكرام  إىل  النابليس  بالشباب  حدا  فلسطني،  يف  سابقاً 

وارتقت  التمثيل  بناصية  أخذت  التي  العاملية،  النابغة  هذه 

به ... وقد استقبلها الشباب الناهض عندنا من خارج املدينة، 

عيد  عزيز  ولألستاذ  وأقام لحرضتها  الزهور  باقات  إليها  وقدم 

املسلمني، حرضها  الشبان  دار جمعية  تكريم شائقة يف  حفلة 

ثقة  وعلمنا من مصدر  الناهض.  البلدة وشبابها  صفوة رجال 

حفالتها،  من  بحفلة  بحيفا  النسائية  للجمعية  تربعت  أنها 

فإزاء  بيافا،  املسيحية  اإلسالمية  الجمعية  مع  الحال  وكذا 

هذه املكرمات ال يسع الشباب النابليس املثقف إال أن يحيي 

]توقيع[  املتوالية.  إحساناتها  عىل  ويشكرها  فاطمة  السيدة 

»محمد عيل النمر - نابلس««.

ضومط عزيز 
باإلعالن  تقوم   – بنا  مّر  كام   – الفلسطينية  الصحف  أغلب 

 .. مشاكلها  أو  أخبارها،  بعض  تنرش  أو  املرسحية،  الفرقة  عن 

إلخ؛ لكننا مل نجد مقالة نقدية، تحمل بشائر النقد املرسحي! 

»ناقد«،  بتوقيع  النوع  هذا  من  مقالة  نظري  لفت  هنا  ومن 

نرشتها جريدة »النفري« أواخر مايو، عنوانها »مرصع كليوباترا 

مرسح  إىل  ذهبت   :« الناقد:  فيها  قال  متثيلها«،  عن  كلمة   ..

رواية  متثل  رشدي  فاطمة  فرقة  ألشاهد  املختلط  النادي 

والعبقرية  اإللهام  عليه شاعر  أفاض  التي  كليوباترا«،  »مرصع 

والروعة  والجامل  السحر  من  ضافياً  جلباباً  بك  شوقي  أحمد 

العريب  األدب  يف  نادرة  درة  يجعلها  ما  واملعنوية  اللفظية 

الفصل  يف  املكلومة  ونفسها  الكئيب  الحزين  مظهرها  ننىس 

وجيء  ظافراً،  اإلسكندرية  »أوكتافيوس«  دخل  عندما  الثالث 

أن  لها  تبني  وعندما  بدمه.  مرضجاً  أنطوان  مارك  بجثة  إليها 

حرب،  كأسرية  سبية  روما  إىل  يأخذها  أن  يريد  أوكتافيوس 

وكانت  االنتحار!  عىل  فتقدم  وعرشها  وكرامتها  لعزتها  ثارت 

فاطمة عظيمة قوية حتى يف جالل املوت! وأما مارك أنطوان 

املهيب  الطويل  جسمه  يف  كان  فقد  واكيم«  أفندي  »بشارة 

بني  املوزع  العظيم  الرجل  مثال  السامي  وفنه  الرنان  وصوته 

الحب والواجب، بني املجد وسكرات اللذة! كان الرجل الضخم 

الغواين أعامه فضل  الجليل يف حارضه. ولكن حب  يف ماضيه، 

سبيله وقبل أن يكون عبداً للجامل، أسري الهوى والغرام، انظر 

كليوباترا –  له  أعدتها  التي  املأدبة  الثاين – يف  الفصل  إليه يف 

تجده مثال الرجل املستهرت الذي يبيع عرشه وتاجه وجنسيته 

أيضاً يف سبيل قبلة من كليوباترا. وكان يف الفصل الثالث مثال 

العظيم إذا أصيب يف عزته فأحاقت به املصائب فتأمل وتأوه! 

فام  واللذات،  املتع  حومة  ويف  الفخار  ميدان  يف  اليأس  هو 

أقواه من دافع عىل التخلص من الحياة. هذا هو بشارة واكيم 

الذي  أما »حايب«  أنبله.  أنطوان. فام أسامه وما  يف دور مارك 

قام به الشاب النابه يوسف حسني، فقد كان شخصية صادقة 

أفندي  أسطفان  أيضاً  ننىس  وال  إلخ،   ..... املرصي  للشعب 

»زينون«،  النجار  أفندي  إبراهيم  وال  »أوكتافيوس«،  روستي 

وال السيدة بهية أمري »هيالنة«، وال الباقني فقد أجادوا كلهم 

وحق لهم الثناء«.

التي  األخرى  املرسحية  عن  الحديث  إىل  »الناقد«  تطرق  ثم 

فاطمة رشديعزيز عيد

سقط  الروعة،  وهذه  الجامل  هذا  ورغم  والحديث!  القديم 

التأليف[، كام مل يكن أميناً يف رسد  ]أي  شوقي بك يف الوضع 

أخطاء  أما  العامل.  مؤرخو  عليها  أجمع  التي  كليوباترا  حقيقة 

ُمملة  مشاهد  بضعة  بحذف  ُأصلحت  فقد  املرسحي  الوضع 

بالتاريخ  عالقة  له  ما  وأما  لها.  متثيلية  قيمة  ال  الرواية،  من 

فليس هذا أوان بيانه ... وكان بوسع املؤلف أن يرينا وطنية 

عىل  تثور  »حايب«،  كوطنية  الشعب  صفوف  يف  تظهر  قوية 

كليوباترا نفسها وعىل الرومانيني الذين بدأوا ميدون سلطانهم 

عىل مرص، ثم ترضب روما حركة التمرد تلك وتخضع البالد .. 

الوطنية الصحيحة  الرواية أقوى وأدعى إىل بث  عندئذ تكون 

يف نفوس الشعب! أما التمثيل فقد كان رائعاً متقناً إتقاناً بلغ 

كليوباترا،  دور  رشدي  فاطمة  السيدة  مثلت  القصوى،  الغاية 

ويستحيل عىل كل إنسان أن يصف فاطمة وهي متثل دورها 

ففي كل حركة فن، ويف كل لفظ براعة ودقة، أضف إىل ذلك 

وقد  فاطمة.  يف  البارزين  الشخصية  وامليزة  الخاص  السحر 

ففي  وإباء،  وطموح  لذة  من  الجموحة  الغرائز  جامع  كانت 

الغيورة  الحكيمة  السياسية  املرأة  مثال  ظهرت  األول  الفصل 

عىل مصلحة بالدها، املضحية بهواها وميولها يف سبيل املجد. 

والتبذل  واالستهتار  املجانة  مثال  كانت  الثاين  الفصل  ويف 

إنها  الحق  ويف  امللذات.  طلب  يف  واإلغراق  العنيف  الحب  يف 

والرباعة.  والدالل  والجامل  للسحر  طلية  مجموعة  كانت 

وال  الفصل  هذا  يف  واملنتهى  القمة  بلغت  أنها  رأيي  ويف 

من  أوتيت  ومهام  كانت  مهام  ممثلة  أية  وسع  يف  أن  أعتقد 

وال  الفصل!  هذا  اتقانها  يف  فاطمة  تحايك  أن  والتفوق  السمو 
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قصة  وهي  »سالمبو«  رواية  الفرقة  مثلت   « قائاًل:  شاهدها، 

فينيقيو  كان  التي  الفينيقية  قرطجنة  أيام  إىل  تعود  خرافية 

وانتهى  ومنت،  فازدهرت  الشاملية  أفريقيا  يف  بنوها  سوريا 

بها األمر إىل منافسة روما فمحاربتها، ومبا أن عدد الفينيقيني 

قليل اضطر القرطجنيون إىل تجييش الجيوش املرتزقة ملحاربة 

الشعور  هو  واحد  محور  حول  تدور  كلها  والرواية  روما. 

بالواجب الوطني وتقدميه عىل الحب ثم تضحية النفس عىل 

الزائفة  لآللهة  الناس  مذبح الحب! زد عىل ذلك بيان عبودية 

املمثلون  وقام  جيداً،  كان  فقد  التمثيل  أما  الحني.  ذلك  يف 

رشدي يف  فاطمة  السيدة  بالذكر  ونخص  قيام،  بأدوارهم خري 

وعباس  ماتهو،  دور  يف  حسني  أفندي  ويوسف  سالمبو  دور 

أفندي فارس يف دور هاملكار«.

هذا  اسم  عن   1930 مايو   31 يوم  »النفري«  جريدة  كشفت 

أن  الكشف،  هذا  وسبب  ضومط«،  »عزيز  وهو  الناقد، 

»فاطمة  عن  كتبها  لضومط،  مقالة  تنرش  أن  أرادت  الجريدة 

الجريدة  نرشت  وبالفعل  حيفا!  يف  متثيلها  مبناسبة  رشدي« 

رشدي  »فاطمة  عنوانها  ضومط«،  »عزيز  بتوقيع  املقالة 

العبارات:  هذه  منها  نقتبس  العريب«،  املرسح  ممثالت  كبرية 

من  به  قامت  مبا  الفن  خدمت  التي  رشدي  فاطمة  اسم   ...«

جهود أعرتف لها بها يف الرشق كافة. وإن نحن أنعمنا نظرنا يف 

تاريخ حياتها قلياًل لوجدنا أن قوة اإلرادة هي أول مميزاتها. 

هذه  بها  خطت  التي  هي  القوية  اإلرادة  هذه  أن  شك  وال 

اسمها  تحمل  التي  الفرقة  تكوين  سبيل  يف  الواسعة  الخطوة 

برنار«  »سارة  وفرقة  راجان«  »مدام  فرقة  وحملت  سبق  كام 

ممثلتنا  عليه  هي  مبا  فكرنا  نحن  وإن  مؤسستيها.  اسمي 

لها  وتنبأنا  اآلمال  كبار  عليها  عقدنا  السن  حداثة  من  الكبرية 

يف  بالقيام  خاص  ولع  رشدي  ولفاطمة   ...... مجيد  مبستقبل 

أدوار سبق أن قامت بها سارة برنار الخالدة وال أعلم إذا كان 

الصغري وسواهام  والنرس  فأدوار هملت  تعمداً.  أم  ذلك عفواً 

برنار  مدام  بنجاح  ومثلتها  سبق  وكام  فاطمة  بهام  اشتهرت 

املختلفة  األدوار  الاليت يجدن  املمثالت  إن  اإلجامل  ..... وعىل 

التي أجادتها فاطمة هن قليالت جداً يف العامل. وبهذه املناسبة 

يف  اشتهرت  بركرت«  »اليصابات  تدعى  أملانية  لها  زميلة  أذكر 

املدة األخرية عىل مسارح برلني تشبه فاطمة رشدي كل الشبه 

يف قدها ومتثيلها، وال فارق هناك إال جامل الوجه الذي تربزها 

الروائيني  املؤلفني  من  لها  الياصابات  أن  بيد  ممثلتنا.  فيها 

عزمها  غرار  ويشحذون  يشجعونها  به  يستهان  ال  عدد  األملان 

خصيصاً  ويجعلونها  وتالبسها  تناسبها  التي  األدوار  بابتكارهم 

أجادتها  املرسح  خشبة  اعتلت  إذا  حتى  رواياتهم  يف  لها 

وأتقنتها وانتزعت اإلعجاب من الجامهري. ولو تسنى لفاطمة 

األدوار  من  يالمئها  ما  لها  يكتبون  الشعراء  أو  الشاعر  ذلك 

مبمثالته.  الغربيني  الرشق  ولفاخر  أخرى  ممثلة  كل  لبزت 
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تدريس  يف  املتخصصة  والكليات  واألكادمييات  املعاهد  هي  كثرية 

العريب وتتفاوت سمعة كل معهد عن آخر وكلية  املرسح يف عاملنا 

خريج  كل  ومستوى  ومخرجات  معطيات  وذلك حسب  أخرى  عن 

ومدى ابداعه باإلضافة إىل مستوى كل مدرس يف هذه التخصصات، 

عاملية  مرسحية  نصوص  عىل  الطلبة  تدريب  من  يتم  ما  وغالبا 

طوال سنوات الدراسة األربع وأيضا مشاريع التخرج تجنح باتجاه 

النصوص املرسحية العبثية أو الرمزية والتي يستعرض فيها الخريج 

تربز  وهنا  دراسته  سنوات  عن  معرفبة  كحصيلة  االبداعية  قدراته 

مسائل القدرات والخيال واتجاهات وميول الشاب الخريج سواء يف 

التمثيل أو اإلخراج أو الديكور وغريها من عنارص العرض املرسحي 

الطالب  بتدريس هذا  النتاج عىل من قام  ايضا ينعكس هذا  وهنا 

شهاداتهم  بفعل  مدرسني  كانوا  إن  دراسته  سنوات  طوال  املرسحي 

روح  مع  املتامهية  العميقة  العملية  وقدراتهم  خيالهم  بفعل  أم 

املرسح وألقه وعمق معانيه واإلميان برسالته كمنهج حيايت يغوص 

باسلوب  وفلسفتها  الحياة  ويحلل  البرشية  النفس  أعامق  يف 

عىل  واملقدرة  املستقبل  الفق  واملسترشف  ألدواته  املتمكن  العارف 

التفكري والتحليل  العارف الحاث عىل  الواقع وطرحه بخيال  قراءة  

للتحليل  كبرية  برتك مساحة  املتلقي  الرؤى وطرحها عىل  واستنباط 

والتأويل.

رغم  فيه  والغوص  األكادميي  الحقل  هذا  يف  للكتابة  دفعني  ما   

للفنون  العايل  املعهد  عروض طالب  هو  واملعقدة  املتعددة  شباكه 

الشيخ  فعاليات مهرجان رشم  املرسحية يف مرص ومشاركتهم ضمن 

العرضني  استطاع  مرسحيني  عرضني  عرب  الشبايب  للمرسح  الدويل 

اخرتاق حاجز املسمى الشبايب كفعل مرسحي اىل فعل احرتايف مقدم 

يف  وتقلباتها  معانيها  تتفاوت  نسبية  مسألة  وهذه  الشباب  بروح 

العروض الشبابية وهنا أود االشارة والحديث عن العرض املرسحي 

الذي قدمه شباب املعهد العايل ضمن محور عروض مرسح الشارع 

للوهلة  اذ  املمر»  اغنية عىل   « التقليدية مرسحية  غري  والفضاءات 

عابر  ممر  يف  عابرة  باغنية  عالقة  لها  التسمية  ان  لك  يرتاىئ  االوىل 

لكن األمر مختلف متاما فاالغنية هنا مل تكتمل ولكنها عزفت عىل 

والنرص  والكربياء  بالبطولة  املوسوم  املايض  ذكريات  الوطن  لحن 

العظيمة،  سيناء  ارض  عىل  واالجداد  االباء  بتضحيات  مشفوعة 

الجيل  اكادميي  واع برضورة تعريف هذا  اغنية عزفها جيل شبايب 

بهذا  وامللفت  بواسل  لجنود  التضحيات  تلك  ينىس  ان  يكاد  الذي 

ارشف  ومن  العمل  فريق  ان  االكادميية  العروض  من  النموذج 

عىل  طالبية  تجربة  يقدم  ان  آثر  انه  الفنون  اكادميية  داخل  عليه 

االصيل  النص  كاتب  تحول  مع  نختلف  كنا  وان  وطني  محيل  نص 

الفن  طالب  استطاع  نص  انه  اال  الدوالر  متاهات  اىل  الوطنية  من 

كان يرتبص  العدو ولكنه  نرى  العرض مل  الجيل ففي  لهذا  تطويعه 

بنا يف كل لحظة فتحفز املمثل الشاب كل يف مكانه يدافع عن ممره 

الداخيل  كقطعة من روحه لن ميروا اال عىل جثثنا وهنا يف الرصاع 

بني الشخصيات متثل هذا الدفاع السيكولوجي العميق اىل مسامات 

كل من كان حارضا للعرض حتى الشخص املهزوم من داخله لدوافع 

بالضحك  املفعم  الرشس  والقائد  بطال  شهيدا  اصبح  اجتامعية 

كحبه  املكان  بحب  الشغوف  الحارضة  النكتة  صاحب  ومسعد 

االغنية  وصاحب  لحظه  كل  يف  طيفها  خياله  يراود  التي  ملعشوقته 

العذب  والصوت  الشهادة  بروح  اكتملت  املمر  يف  تكتمل  مل  التي 

شخصيات  باقي  عىل  ذلك  وانسحب  ملحنها  ذكرى  خلد  الذي 

املرسحية يف عالقة تشبيك مفعمة ومعقدة ومرسومة بحنكة ودراية 

من  الفنية  الرسالة  ايصال  اجل  من  املرسحي  التشبيك  لهذا  كبرية 

هذا  اختيار  اهمية  ندرك  وهنا  التأثري  قوة  واحداث  العرض  سياق 

للتجريب وامنا  ليس  اكادمييون  العرض من قبل طالب  النص وهذا 

عىل  املحافظة  واهمية  وتجلياته  الحارض  بافق  املايض  روح  الضفاء 

العميق  االختيار  لهذا  الواضح  االكادميي  التفوق  وهنا  الرتاب  ذرة 

»بدر  الشاب  املخرج  قدرة  آخر  جانب  ومن   ، املضمون  ألهمية 

الذي  العرض  طبيعة  مع  ليتناسب  املكان  تطويع  عىل   « االحمدي 

ميكن تقدميه يف أي مساحة فنية متاحة.

الزجاجية”  »الوحوش  الدويل  املسار  يف  املشارك  الثاين  والعرض   

والذي حصد جوائز املهرجان بجدارة احرتافية عالية وقدرات متثيلية 

توضع يف مصاف التميز واالبداع وصوال اىل االسلوب االحرتايف الذي 

وهذه  املرصي  الواقع  اىل  ومقربا  مطوعا  عامليا  نصا  الفريق  تناول 

اكادميية  يف  التعليمي  للنهج  العام  للسياق  عليا  تقييمية  مسألة 

املنسجم  العطاء  يف  مؤسيس  تنوع  من  يرافقها  وما  مبرص  فنون 

كونه  العايل  املعهد  به  يتمتع  الذي  التاريخي  االرث  روح  مع 

لها  اجيال حفرت  من  عليه  مر  وما  العريب  عاملنا  يف  االقدم  املعهد 

التعليمية   القيادات  اىل  العريب وصوال  والفني  الشعبي  الوجدان  يف 

ذلك  عىل  والقياس  االرث   هذا  عىل  بوعيها  تستند  التي  الحالية 

يف  نراها  والتي  املعامل   واضحة  مبدعة  علمية  مخرجات  من خالل 

املهرجانات املحلية املرصية  التي تقدم سواء يف  التجارب املرسحية 

او املهرجانات العربية والدولية كمهرجان رشم الشيخ الدويل والذي 

بامنوذج  اتحفنا  ان  الثالثة  دورته  يف  ايضا  له  وسبق  مؤخرا  اقيم 

االسدي  لجواد  نص  عن  العايل  املعهد  من  لطالبة  تخرج  ملرشوع 

سنوات  وقبل  ايضا  وهناك   « الحرب  يف  نساء   « مرسحية  وهي 

قدمت مرسحية » طقوس االشارات والتحوالت »  للكاتب السوري 

بالكويت  العايل  للمعهد  االكادميي  املهرجان  يف  ونوس   سعدالله 

وبصورة  العميقة   الجاملية  بصورته  املرصي  املرسح  قدمت  والتي 

احرتافية عالية .

العايل  للمعهد  االبداعي  للمنجز  الخارج   من  قراءة  ويف  هنا  من   

التي  العروض  بتجاربهم  طالبه  يحايك  الذي  املرسحية  للفنون 

يقدمها املحرتفون محليا وعربيا بل ويتجاوزون الكثري من التجارب 

لقوانني  الخاضعة  العربية  املهرجانات  يف  تشارك  التي  االحرتافية 

اخرى يف اختيار املشاركة ، انه الوعي واالرث والتاريخ والريادة .
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 - االردن

العالي المعهد  طالب 
العربي النص  على  والتجريب    


