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03متابعات [[
الثقافى«  الجزيويت  »صالون 

وفاته ذكرى  فى  حلمى  محسن  بالمخرج  يحتفى 

الفنى هى مرسحية بعنوان »النار والزيتون » أللفريد فرج وإخراج 

لكلية  الرابعة  الفرقة  ىف  صغرية  الزالت  وكنت   ، حلمى  محسن 

 « والزيتون  »النار  عرض  ىف  “سلمى”  شخصية  ولعبت   ، التجارة  

وكان لدى مشاعر خوف ورهبه شديدة من املخرج محسن حلمى 

وكانت  كمخرج  تقدميه  يود  عام  محددة  فكرة  لديه  أن  وتأكدت 

حميده  محمود  بطولة  العرض  فكان  كبار  نجوم  تضم  املرسحية 

بطريقة  املجموعات  يحرك  ،وكان  الشباب  املمثلني  من  كبري  وعدد 

سهلة ومرنه، وبشكل تكوينى ميىلء خشبة املرسح، وكان العرض ىف  

1987 عىل خشبة املرسح الطليعة 

عن  العرض  أحداث   فتدور  فلسطينية  الجئه  دور  ألعب  وكنت 

هذه  وىف  أخيها  وفاة  عن  الفتاة  هذه  وتحىك  الفلسطينية  القضية 

املخرج  ارص  يارب  كلمة  وىف  »يارب«  وتقول  الله   تدعو  اللحظة 

بالتحديد وأثناء  النزول عىل قدماى ىف هذا املشهد  محسن حلمى 

رسم الحركة مل أقتنع بهذا األمر ولكنه أرص وكانت املرسحية تنتمى 

تقدم  أن  املفرتض  ومن  أحداث  عدة  وبها  التسجيىل  للمرسح 

املرسحية بهذا الشكل 

وإنسانيته وخربته  وبإبداعه  باملخرج محسن حلمى  وكنت معجبه 

وبالتحديد  عام  بعد عرشين  كان  حلمى  الثاىن مبحسن  لقاىئ  أما   ،

االنشطة  لبعض  وإتجهت  التمثيل  تركت  آنذاك  وكنت   ،2007 عام 

الثقافية والفنية اآلخرى وأرص أن أقدم شخصية » السيدة العجوز 

»  ىف عرض »زياة السيدة العجوز« لدورينامت وكان األلتقاء فنيا 

وكان  أصدقاء  وكنا  ممتع  لقاء  فكان  مختلف  عاما  بعد 20عرشين 

هناك إستيعاب لكل تفاصيل العرض .

والحقيقة أىن أعتز بتجربتى مع محسن حلمى فقد كان مخرج فذ 

أود  املساعدة ىف فرتة هامة من عمرى وأخريا  يد  وعبقرى ومد ىل 

أنه اشكره عىل ما قدمه ىل فدامئا نتذكره بالخري 

بإستمرار  روحه  ترافقنا  أن  أتمىن 
محسن  الفنان  روح  أحى   “ سيدهم  وليم  األب  قال  كلمته  وىف 

موظبا عىل  الفرتات  أحد  وكنت ىف  الكثري  منه  تعملت  فقد  حلمى 

من  كثريا  أقرتب  ،ومل  دائم  بشكل  الطليعة  مرسح  إىل  الذهاب 

ولزوجته  ألرسته  الشكر  أوجه  اليوم  ولكنى  حلمى  محسن  الراحل 

النهضة  جميعة  ىف  للغاية  سعداء  ونحن   ، حرضته  ىف  جمعنا  ألنه 

الحضور  للجميع  الشكر  وأوجه  األحتفاء  بهذا  والثقافية  العلمية 

وأمتنى أن ترافقنا روح الفنان محسن حلمى باستمرار.

رنا رأفت                                                                                                            

بعنوان  احتفالية  املاىض  األسبوع  الثقاىف  الجيزويت  صالون  أقام 

»محسن حلمى عمر مع املرسح« مبرسح الجيزويت وذلك إحتفاء 

حلمى،  محسن  الكبري  املرسحى  للمخرج  السنوية  بالذكرى  منه 

الحجار  وعىل  عىل،  محمد  سلوى  الفنانة  زوجته  بحضور  وذلك 

الكاتب  داود،  إبراهيم  والشاعر  الوزير  حسن  املرسحى  واملخرج 

محمد هاشم، والفنانة عزة الحسينى، والفنان سعيد الصالح .

كام  الحجار،  عىل  الكبري  للفنان  غنائية  فقرة  االحتفالية   وتضمنت 

وتحدث  الجيزويت،  صالون  مدير  أصالن  هشام  االحتفالية  أدار 

أصدقاء الراحل محسن حلمى عن مشواره الفنى واإلنساين ، وألقى 

ىف  قصائد  الفتاح  عبد  وإبراهيم  داود  إبراهيم  الكبريان  الشاعران 

محبة محسن حلمى. 

محسن  املخرج  زوجها  عن  عىل  محمد  سلوى  الفنانة   تحدثت 

عرض  تقديم  أثناء  »تزوجنا  فقالت  عالقتهام  ومراحل  حلمى 

وىف عرض   ،  « لوز  »فرقع  أثناء عرض  بنتني  وأنجبنا  »املحبظاتية«، 

»لياىل ألف ليلة » إلتحقتا باملدرسة وىف عرض » أوبرا تالت بنسات 

» إلتحقوا بالجامعة . 

المسرح  إستلهام  منطقة  فى  إنجاز  حقق 
الشعىب 

بينام وجه املخرج حسن الوزير الشكر لصالون الجيزويت الثقاىف، 

الراحل محسن حلمى  املخرج  عن  للحديث  الفرصة  له  أتاح  الذى 

 1981 عام  حلمى   محسن  باملخرج  تعارىف  بداية  كانت   « وقال 

الراحل  الفقى، ودعاىن املخرج  بواسطة صديق مشرتك وهو محمد 

مرسح  خشبة  عىل   « زار  »دقة  عرض  ملشاهدة  حلمى  محسن 

الطليعة وقد أنبهرت بهذا العرض كثريا كام لو كنت أراه حتى هذه 

ىف  حلمى  محسن  قدم  فقد   « »املحبظاتية  عرض  وأيضا  اللحظة 

عرض »دقة زار » حالة مرسح مل نراها من قبل وهى تعد حالة من 

الفنان  ملوسيقى  وإستثامره  الجمهور  وبني  بينه  الحميمية  حاالت 

عىل سعد وكانت املفاجأة ىل أن اشاهد عرض بهذا الشكل الجديد 

عرض  ىف  الشكل  هذا  وطور  وقد   ، الطليعة  مرسح  خشبة  عىل 

األن  حتى  العرض  هذا  إستمرار  املفرتض  من  وكان   « »املحبظاتية 

تناول  أرقى  وهو  مرص  داخل  الشعبى  للمرسح  جديد  شكل  ؛ألنه 

بالنسبة  املرسح  كان   ، الرتاث  إستلهام  منطقة  املرصى ىف  للمرسح 

للمخرج محسن حلمى حياة وقالئل من يكون املرسح بالنسبة لهم 

حياة ويعد محسن حلمى وعدد قليل من املرسحيني هم أصدقاىئ 

به لعدة أسباب  البرش آنس  وتابع قائال » محسن حلمى نوع من 

وأرشت  سبق  فكام  اإلجتهاد،  شديد  املهنى  املستوى  عىل  :فكان 

حقق إنجاز ىف منطقة إستلهام املرسح الشعبى وىف املرسح الغناىئ 

واملرسح العاملى ويتمثل ذلك ىف تقدميه عرض » أوبرا تالت بنسات 

إذن  الرمىل؛  لينني  باملؤلف  الكوميدى وعالقته  املرسح  كذلك ىف   «

اإلبداعات  من  العديد  قدم  األوىل  الدرجة  من  مرسح  رجل  هو 

اإلنجازات  هذة  من  الرغم  وعىل  العظيمة  املرسحية   واإلنجازات 

الكثرية إال أنه مل يحصل عىل ىشء مثله مثل رشفاء كثريين ىف هذا 

الوطن وأخريا أنحنى أمام إنجاز محسن حلمى واحيه ورسالتى له 

»روحك بيننا »                                                                                        

معه  عملى  بداية  والزيتون  النار 
كان من   « الراحل محسن حلمى  قالت عن  الحسينى  الفنانة عزة 

أهم األعامل التى قدمتها وتعد إنطالقه كبرية بالنسبة ىل ىف الوسط 
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ووصف عثامن:  مرحلة اإلعداد أنها جيدة جدا مشيدا بجهود 

من  وكل  تدريبهم،  عىل   قامت  التي  البدوي  دينا  املخرجة  

التي  جدا  الجيدة  النتائج   تلك  بسبب  وذلك  معها،  ساهم 

ظهرت بالحفل، مطالبا باالستمرار يف التدريبات والورش لصنع 

مرشوع فني متميز ميكننا من خالله عمل اإلجراءات الرسمية 

العتامد الفرقة ليتمكنوا من مامرسة مواهبهم، وقال أن هذه 

الخطوة إضافة جيدة لإلقليم وألي فرع يقومون بتمثيله. 

الراوي  مع املمثلة  وقال املمثل محمد املرصي: “قدمت دور 

رشين عطوة وقدمنا فقرات الحفل بشكل كومدي معربا عن 

أنه  قال  الفريق  اشرتاكه يف  و عن  الجمهور،  بإعجاب  سعادته 

يف  متنوعة  أدوارا  قدم  أنه  وتابع  أشهر،  ثالثة  منذ  به  التحق 

القدرات  ذوي  عن  املجتمع  فكرة  تغري  مختلفة  مناسبات 

بشكل  الخاصة  القدرات  ذوي  يظهر  ال  بحيث  الخاصة، 

مبوهبتهم  اإلعجاب  يثري  بشكل  يظهر  ولكن  التعاطف  يثري 

موهبتهم  تقديم  يف  األسوياء  مثل  يكونوا  أن  يف  وبإرادتهم 

والفخر بأنفسهم وبقدراتهم، وهي فلسفة عمل فريق “بداية”

منذ  بالفرقة  التحقت  “أنها   محمود:  فاطمة  املطربة  وقالت 

يف  زمالئها  مع  غنائيتني  فقرتني  وقدمت  املايض  أكتوبر  شهر 

كانت  وإن  الحفل  يف  قدموه  مبا  سعيدة  أنها  وتابعت  الفرقة 

يف  أخطاء  أية  لتفادي  لهم  حافز  ولكنها  قوية  ليست  البداية 

العامة  الهيئة  تقدمها  التي  الطفولة  أعياد  احتفاالت  ضمن 

فرقة  قدمت  عواض،  أحمد  دكتور  برئاسة  الثقافة  لقصور 

بداية حفال فنيا بقرص ثقافة الجيزة يوم الخميس قبل املايض 

ثم  الوطني  بالسالم  استهلت  والتي  مساًء،  السادسة  متام  يف 

قدمت مجموعة من الفقرات املتنوعة من )متثيل/غناء/عزف/ 

يتحقق  والتي  املتعددة  املواهب  من  مجموعة  عرب  والشعر( 

فيها الدمج بني ذوي االحتياجات الخاصة واألسوياء، وبحضور 

الكربى  القاهرة  إقليم  رئيس  عثامن  جالل  القدير  الفنان 

من  واملبدعني  املهتمني  من  الثقايف ومجموعة  الصعيد  وشامل 

بينهم املخرج عمرو حسان، الفنان باسم رضا مدير قرص ثقافة 

الجيزة واملصور مدحت صربي والشاعر ميالد عبد النارص.

عطوة  وشريين  املرصي  محمد  متثيل   : املوهوبني  اسكتش 

صفية  سكتش  محمد  وسهيلة  رامي  جنة  الرواة،  دور  يف 

همت  اسكتش  شعبان  ومريم  أسامة  شادي  املفهومية،  أم 

و  انور  ومحمود  محمد  الدين  شهاب  كورال  فريق  ومدحت، 

فاطمة محمود ووفاء يارس، شعر والقاء محمد سيد و رحمة 

بدر ـ إيقاع أحمد إبراهيم ، عود أحمد محمد ، مساعد إخراج 

محمد أسامة، كتابة أحمد زيدان، إخراج دينا البدوي

وأعرب الفنان جالل عثامن عن سعادته باالحتفالية قائال: “أن 

التجربة كانت شيقة ومتميزة وأننا مؤمنني بدورنا مع أصحاب 

املوجودة  املواهب  أن  وخصوصا  الخاصة  والقدرات  الهمم 

مهم  يشء  وهذا  واألسوياء  الخاصة  القدرات  بني  دمج  فيها 

الهمم  “ذوي  الفئتني  بني  الحواجز  لكرس  مساحة  يعطينا  جدا 

واألسوياء”. 

عالية  امكانيات  ميتلكون  بداية”   “ فريق  أعضاء  أن  وأوضح 

ولديهم مواهب متعددة ويف املستقبل سوف يستطيعون القيام 

دورنا  وأن  معهم  تتم  التي  التدريبات  مع  حركية  بتعبريات 

نرعاهم ونحتويهم ونزيل لهم أي صعاب ومشاكل  يواجهوها و 

يجب أن ندعمهم بكل قوة ألنهم جزأ مهم يف املجتمع. 

الطفولة   بأعياد  الجزية  ثقافة  احتفاالت  في 

متنوعة مواهب  يحوي  القدرات  ذوي  لدمج  وليد  فريق  »بداية« 
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تكوينه  بداية  بالفريق منذ  التحقت  “أنها  قالت:  بداية حيث 

املمثل  مع  باسكتش مدحت وهمت  العرض  يف  شاركت  وأنها 

التوسع  يف  عام  بشكل  للفريق  تتمنى  وأنها  أسامة  شادي 

والقيام بأنشطة مختلفة يف مختلف املناسبات الخاصة والعامة 

التمثيل  يف  أكرث  تتميز  أن  خاص  بشكل  لنفسها  تتمنى  وأنها 

ليس عىل سبيل املرسح فقط بل تصل للسينام والتلفزيون.

عىل  البدوي  دينا  املخرجة  من  لكل  الشكر  مريم  وقدمت 

كل  لها  متمنية  بداية  بفريق  االرتقاء  يف  املبذولة  مجهوداتها 

زيدان  أحمد  املبدع  للكاتب  بالشكر  تتوجه  وأيضا  التوفيق 

كاتب االسكتش وتتمنى أن يجمعهم أعامل أخرى.

كومدي  باسكتش  شاركت  “أنها  رامي:  جنة  املمثلة  وقالت 

يتحدث  املمثلة سهيلة محمد  مع  املفهومية  أم  يسمى صفية 

الوقت  طول  غبية  لكنها  كخادمة  بيت  يف  تعمل  بنت  عن 

سعيدة  وأنها  أنها  وقالت  سيدتها،  أمرتها  ما  عكس  تعمل 

بااللتحاق بالفريق منذ شهر تقريبا. 

“أنها شاركت   : املمثلة سهيلة محمد  قالت  السياق  ويف نفس 

املمثلة جنة  املفهومية مع  أم  باسكتش كومدي يسمى صفية 

رامي وكانت تقوم بدور الهانم تؤمر الخادمة بعمل أشياء يف 

الخادمة فعلت عكس املطلوب بشكل  املنزل واصطدمت بأن 

تشكر  وأنها  بدايته  منذ  بداية  بفريق  التحقت  وقد  كوميدي، 

البدوي عىل تدريبها وتتمنى أن تكون معها يف  االستاذة دينا 

أعامل أخرى. 

الراوي  دور  تعمل  كانت  “أنها  عطوة:  رشين  املمثلة  وقالت 

تقدم  فكانت  املرصي  محمد  املمثل  مع  كومدي  بشكل 

يطوف  أن  وتتمنى  بالتجربة  سعادتها  عن  وعربت  املواهب، 

متنوعة  بأدوار  تظهر  وأن  مرص  محافظات  جميع  الفريق 

منذ  بالفرقة  التحقت  أنها  وتابعت  املناسبات،  مختلف  يف 

البدوي عىل  دينة  للمخرجة  بالشكر  تتوجه  وأنها  تقريبا  شهر 

عىل  زيدان  أحمد  للكاتب  بالشكر  تتوجه  وأيضا  مجهودها 

كتابته للنصوص التي تقوم بأدائها. 

للفرق حديثا  انضمت  بدر:أنها  رحمة  الصغرية  الشاعرة  قالت 

عرب  ماتم  وهو  واالقاء  الشعرية  الكتابة  يف  موهبتها  لتصقل 

تدريبات مع املخرجة دينا البدوي، متمنية أن يستمر الفريق 

عىل  والوقوف  االلقاء  عىل  للتدريب  أكرب  فرصة  تأخذ  وأن 

خشبة املرسح.

قال محمد سيد ممثل: قدمت مع فريق بداية بعض القصائد 

بالقاء  وقمت  الطفولة،  وأعياد  أكتوبر  من  السادس  حفيل  يف 

قصيدة انت املرصي للشاعر أحمد أبو املجد 

ابراز  له  اتاح  الذي  الفريق  مع  باملشاركة  سعيد  أنه  وأوضح 

موهبته يف االقاء متمنيا أن يلقي فيام بعد قصائد من إبداعه 

الشخيص .

قالت مرشفة الحفل ومخرجته دينا البدوي : سعيدة جدا اننا 

بقرص  الطفولة  عيد  حفل  ننظم  ان  “بداية”  كفريق  استطعنا 

الهمم  ذوي  دمج  عىل  معتمدا  يخرج  وأن  الجيزة،  ثقافة 

باألسوياء، الذين نعمل معا منذ عدة أشهر لتكوين الفريق .

وأوضحت البدوي : أن سكتش املواهب كان فكرة ضم مواهب 

الفريق يف عمل فني بشكل يضفي البسمة عىل وجوه الجمهور 

وهو ما صنعه الكاتب احمد زيدان، مشرية إىل انه تم توظيف 

الرواة  درامي، عرب  الشعري بشكل  وااللقاء  التمثيل  الغناء مع 

وتنوعت  مبهج،  كوميدي  شكل  يف  الفقرات  قدموا  الذين 

والتمثيل  الجامعي  الغناء  يف  القدرات  ذوي  بني  الفقرات 

نقدم  ان  عىل  الحفل  برنامج  تصميم  يف   حريصني  منا  و 

مواهبهم  يربز  ما  بقدر  التعاطف  يثري  ال  بشكل  الهمم  ذوي 

الحقيقية الجميلة، فاصبحوا مصدرا للبهجة مام دفع الجمهور 

لتشجيعهم حينام غنوا دون موسيقى بسبب مشكلة تقنية .

لدى  معتمدا  الفريق  يكون  أن  أن طموحها  البدوي  وأضافت 

الثقافة حتى يستطيع الفريق ان يتطور ويحظى برعاية اكرب، 

فهو حتى اآلن يقدم عروضه بال انتاج وامنا معتمدا عىل محبة 

بإبداعاتهم  الجمهور  اسعاد  يرغبون يف  والذين  للفن  املبدعني 

التي تستحق كل تقدير ورعاية واعرتاف رسمي بهم .

االحتياجات  لذوي  فرق  عدة  أسست  لقد  البدوي  واختتمت 

الخاصة وقدمت عدة عروض ونافسنا بقوة يف عدة مسابقات 

الحلم مرصي  مسابقة  نحصد جوائز  أن  واستطعنا   2016 منذ 

املرسح  مجاالت  ويف  األخرى  املسابقات  لبعض  اضافة  مرتني 

والغناء، ومتنت البدوي أخريا أن تأخذ الفرصة لتطوير الفريق 

الثقافة ودعن فريق نقدر  وبناء فريق متعدد املواهب داخل 

انفسهم  يثبتوا  ان  يستطيعون  الهمم  ذوي  ألن  اكرث،  مبواهب 

ونصقل  والفرصة  الثقة  تعطيهم  فقط  مواهبهم  عن  ويعلنوا 

انفسهم  عن  التعبري  عىل  وقادرين  فاعلني  ليكونوا  مواهبهم 

ويندمجوا يف املجتمع. 

من  املتنوعة  املواهب  من  مجموعة  فيها  ظهرت  رائعة  ليلة 

املمكن أن تكون يف بداياتها لكن لديهم طموح وأمل لألفضل 

تنمية  ليستطيعوا  ومؤازرة  مساندة  كل  منا  يحتاجون  فهم 

الدولة  أن  املعروف  ومن  األمثل،  بالشكل  لتظهر  مواهبهم 

تسعى دامئا لدمج ذوي الهمم باملجتمع ككل وهذا سوف يتم 

من خالل وجود فرق مثل فريق بداية التي تقوم بدمج ذوي 

القدرات الخاصة باألسوياء .

مريم شعبان

الحفالت القادمة.

القادمة  األيام  يف  بصمة  يصنع  أن  للفريق  أطمح  وتابعت 

أن  إىل  مشرية  الجمهور  إعجاب  تحوز  حفالت  تقديم  متمنية 

املكافأة املادية آخر إهتامماتها فهي ليس الهدف الذي تسعى 

إليه لكن ما تسعى إليه هو تنمية موهبتها وإسعاد الجامهري 

بالحفالت التي تقدمها.” 

وقال املطرب وعازف العود محمود أنور: “قمت بالغناء ضمن 

أن  أطمح  و  بداية،  لفريق  الطفولة  أعياد  حفل  يف  املجموعة 

يطوف  وأن  الجمهورية  يف  الفرق  أكرب  من  الفريق  يكون 

مرص  يف  العود  عازيف  أميز  من  يكون  أن  متمنيا  املحافظات 

بشكل شخيص 

من  ويبعث  هدف  له  الذي  الغناء  يحب  أنه   : أنور  وتابع 

دون  موهبته  لتطوير  ساعيا  يسمعونه  للذين  رسالة  خالله 

النظر للمكسب املادي. وتوجه بالشكر للمخرجة دينا البدوي 

به  ألتحق  الذي  بداية  بفريق  االلتحاق  فرصة  له  اتاحتها  عىل 

منذ بداية تكوينه .

شاركت  “أنها  يارس:  وفاء  واملمثلة  املطربة  وتحدثت 

التحقت  وأنها  غنوتني  يف  املوسيقية  الفرقة  مع  باالحتفالية 

وخارج  داخل  الفريق  يسافر  أن  وتحلم  شهرين  منذ  بالفريق 

مرص وأنها تتمنى النجاح الدائم للفريق كله وتوجهت بالشكر 

لألستاذة دينا عىل مجهودها املبذول. 

محمد:  الدين  شهاب  واملمثل  املطرب  قال  السياق  نفس  ويف 

مع  قدم  وأنه  شهرين  منذ  الجيزة  ثقافة  بقرص  التحق  “أنه 

بتواجد  أحلم  وتابع  غنوتني،  الحفل  يف  املوسيقي  الفريق 

يف  الفريق  يتنوع  أن  وأيضا  املحافظات  جميع  يف  الفريق 

حفالته  داخل وخارج مرص. 

يف  مدحت  بدور  قام  “أنه  أسامة:  شادي  املمثل  وتحدث 

اسكتش يسمى همت ومدحت مع املمثلة مريم شعبان وأنه 

يتمنى أن يكون الفريق ذات صيت واسع وأن يصنع انجازات 

شكر  جانبه  ومن  وفاعلياته،  عروضه  يف  يتنوع  وأن  عديدة 

زيدان عىل مجهوده  أحمد  املؤلف  النص  كاتب  أسامة  شادي 

البدوي  دينا  لألستاذة  بالشكر  توجه  وأيضا  النص  كتابة  يف 

يخرج  ليك  تدريبهم  يف  الكبري  مجهودها  عىل  العرض  مخرجة 

عمل متميز للنور. 

فريق  بوجودها يف  مريم شعبان عن سعادتها  املمثلة  وعربت 

امكانيات  يمتلكون  أعضاء فريق »بداية«   : الفنان جالل عثمان 
لإلقليم عالية ولديهم مواهب متعددة واضافة جيدة 
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[06 متابعات

 ، :  شاهدنا عروًضا متباينة وجيدة  قائاًل  املنعم  وتابع » عبد 

وكان  املرسحيني،   من  طموح  لشباب  جيًدا  مهرجاًنا  وتابعنا  

املواهب  وتشجيع  مساندة  هو  للمهرجان  الرئييس   الهدف 

إيجاد  ومحاولة  الناشئة،  املستقلة  بالفرق  الطموحة  الشابة 

وتوفري  املرصي،  املرسح  خارطة  عىل  لهم  مرسحًيا  متنفًسا 

متخض  هنا  ومن  مواهبهم،  تحتضن  جديدة  مرسح  مساحة 

بداية  املهرجان  هذا  ويعد  أيديهم،  عىل  البكر  املهرجان  هذا 

املستقلة  الفرق  يضم  ضخم  مرسحي  كيان  لتأسيس  حقيقية 

الناشئة الجادة من أجل تطوير جهود شباب املرسحيني ،   وقد  

 “ السكندري   الكاتب  األوىل  دورته  ىف  املهرجان  رئاسة  توىل 

“ “محمد مصطفى رجب”  الفنان  وأهدى   ،  “ مصطفى سامل 

أغنية حفل االفتتاح للمهرجان التي حملت عنوان  “راجعني” 

، وقام الكابنت  “ محمد عالء” بتصميم رقصة االفتتاح بفريقه 

وأمرية  ،وندى  مسعد  ومحمد  “كريم  الشباب  الراقصني  من 

مييك  وقدمت فقرات حفل  االفتتاح مطربة األوبرا وصاحبة 

الصوت العذب الفنانة “دعاء رجب”. 

المستقلة الفرق  
كنا    : املهرجان  تأسيس  فريق  من  محمود”  حسني   “ وقال 

تطورت   ثم  ومن   ، مرسحًيا    عرًضا  تقديم  يف  نفكر  بالبداية 

عرض  من   أكرث  بها  تقدم  فعالية  تنظيم  إىل   الفكرة  هذه 

املستقلة  املرسحية  الفرق  ألنشطة  دعام  وتقدم  مرسحي  

الحديثة باإلسكندرية ، ومن هنا كانت فكرة تأسيس املهرجان 

جديدة   مساحة  ألنفسنا  نخلق  أن  الرئيس   الهدف  ،وميثل 

كفرق مستقلة تحب املرسح  ،وتسعى  وتحاول دوًما أن تعرب 

عاّم تؤمن به من خالل تقديم عروضها املرسحية بحرية، وأن 

يعرفها و يتابعها الكثري من املرسحني من األساتذة  األكادميني  

املؤلفات  من  العديد  كتبت   “ حسني   “ وأوضح  والفنانني، 

بفعاليات  املرسحي  باإلخراج  يل  تجربة  أول  وقدمت  للمرسح 

الدورة األوىل ملهرجان “مساحة مرسح” عىل هامش املهرجان 

آخر   تنفيذ عرض مرسحي  يف  شاركت  كام   ،   “ أنا   « بعنوان  

 “ قيرص  يوليوس   “ مرسحية  “عن  ثانية  فرصة   “ بعنوان 

يف  كمخرج   وأشارك   ،  “ شكسبري  “ويليم  العاملي  للمؤلف 

أعامل فنية أخرى مبجاالت غري املرسح  ، واختتم » حسني » 

أمتنى مستقباًل أفضل للدورات القادمة للمهرجان  وأن ينترش 

املرسح بكل مكان . 

المهرجان مكرمو 
و كرم مهرجان” مساحة مرسح “بدورته األوىل  مجموعة من 

فناين اإلسكندرية ومبدعيها وهم :  نجمي الكوميديا “ بدرية 

السيد   “ املرسحى  والكاتب   ،  “ إدريس  رضا  و”    ،   “ طلبة 

حافظ “الكاتب املرسحي والشاعر “ سامح عثامن “ ، واملخرج 

إبراهيم    “ اإلضاءة  ،ومصمم    “ ميزو  محمد   “ اإلستعرايض 

إدارة  كرمت  كام    ،  “ رجب  مصطفى  محمد  امللحن   ، الفرن 

الكاتب املرسحى مصطفى   : املهرجان “ فن إسكتو “ كل من 

سامل رئيس املهرجان، وكرمت لجنة التحكيم التي ضمت رئيس 

واألعضاء      ، املنعم  عبد  محمد  أ.د  املرسحي  املخرج  اللجنة  

النجم “أحمد ماهر” واملخرج حمدي أبو العال “. 

همت مصطفى

مساحة مرسح   “ املرسحى  للمهرجان  األوىل  الدورة  اختتمت 

الراحل”   الفنان  ، والتى أطلق عليها دورة  للفرق املستقلة    “

فعاليات   تقديم  وتم   ، اإلسكندرية   مبدينة  رشف”   محمد 

أكتوبر     31 إىل    26 من  الفرتة  يف  أيام  بخمسة  املهرجان 

العديد من  ، بحضور   “ النيل   تياترو   “ 2020م  عىل مرسح 

بدورة  شارك   ،وقد  األكادميني  واألساتذة  املرسحيني  الفنانني 

الناشئة باملرسح  املهرجان  األوىل  7 فرق مستقلة من الفرق 

املخرجني  من  لستة  7عروض  قدمت  والتي   ، السكندري 

الجادين ومتثلت العروض فيام ييل :

المهرجان عروض 
الليلة   “ املرسحي   العرض  بتقديم   « فنون   “ فرقة  شاركت  

محمود  وإخراج   ، توفيق  مجدي  تأليف  من  اسكندرية” 

اللوكاندة   “ عرض  األصول”  والد  فرقة”  وقدمت  فيرش،  

 “ فكرة   “ فرقة   وقدمت    ، فتحي  أحمد  وإخراج  تأليف   “

وإخراج  البلتاجي  يارس  تأليف  الشارع”   ىف  إنسان   “ عرض 

“ عنرب22    خطرين  فرقة  الرؤوف، كام شاركت   أحمد عبد 

وإخراج  أحمد جابر  تأليف  لون”  كل  بتقديم  عرض “عىل   “

ىف  “خمسة  عرض  باك”  فالش   “ فرقة  وقدمت  عارف،  رينا 

دراماتورج  محمد صادق  تأليف   « هيبتا   « رواية  عن  واحد” 

وإخراج أحمد عبد الرؤوف، وقدمت  فرقة “  زجزاج “ عرض 

 “ فرقة  وشاركت   الشورى،  ممدوح  وإخراج  تأليف  “الغجر” 

نص كلمة »  باملهرجان  بتقديم  عرضها املرسحي   “مجانني 

8 غرب” عن رواية الدبلة ، من تأليف خالد الصاوي وإخراج 

يوسف بسيوين ،وعرض عيل هامش املهرجان » خارج التقييم  

واملسابقة عرض  »فرصة ثانية » عن  »يوليوس قيرص لويليم 

شكسبري دراماتورج و إخراج عمر سعيد لفريق« فن إسكّتو ».

وتكونت لجنة تحكيم هذه الدورة  للمهرجان » من  الدكتور/ 

  « املمثل  الفنان  وبعضوية    ، للجنة  رئيًسا  املنعم  عبد  محمد 

أحمد ماهر »، واملخرج حمدي أبو العال. 

مساندة  للمهرجان  الرئييس  الهدف   : املنعم  عبد  محمد   

وتشجيع املواهب الشابة الطموحة بالفرق املستقلة الناشئة

المهرجان مؤسسو 
إسكَتو(  )فن  فريق   « مرسح  مساحة   « مهرجان  أسس  وقد   

لوجي” وهم مجموعة  و   ، ، خلف  ومنهم  “حسني محمود  

من شباب املرسحيني الطموح، وقد استعانوا باملخرج املرسحى 

التمثيل  أستاذ  املنعم    عبد  الدكتور/محمد  األستاذ  الشاب 

واإلخراج بقسم املرسح جامعة اإلسكندرية  ليدعم مهرجانهم 

البكر، وينضج فكرته؛ حتى يقدمون مهرجاًنا متميزًا، وقد بذل 

طموحاتهم   لهم  يحقق  يك  كبريًا  “جهًدا  املنعم  عبد  محمد   “

ىف  املتسابقني  جميع  أن  موضًحا     “ املنعم  عبد   « وقال   ،

الشخصية   أموالهم    من  عليه  باإلنفاق  تكفلوا  املهرجان 

صورة،  أبهى  ىف  املهرجان  ُيقدم   حتى  الذاتية  وجهودهم 

األولى  دورته  في 
الناشئة المستقلة  الفرق  شمل  يجمع  باإلسكندرية  مسرح«  »مساحة 

السكندريني المصري  الفن  نجوم  يكرم  المهرجان 
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[ [07 ملف

املرسحيات الشديدة الخصوصية .

إخراج  من   ، الحديث  للرقص  الفرسان  لفرقة   « إيزيس   « ويف 

الفرعوين  التاريخ  عمق  يف  العرض  هذا  يرضب   ، بدير  كرمية 

املرصي لتقدم بدير إيزيس عىل خشبة املرسح بكثري من املتعة 

التي ميكن  العرض صورة للمرأة املرصية  ، يقدم أيضا  والسالسة 

أن تكون » إيزيس » يف أي مكان وزمان .

بالعرض  االسطنبويل  يجسدها  الفلسطيني  الشعب  مأساة 

املرسحي » قوم يابا »

» قوم يابا » اسم العرض الذي يقدمه املمثل واملخرج املرسحي 

املؤلف  وكتبها  الفلسطينية  القضية  عن  أسطنبويل  قاسم  اللبناين 

من  حكاياتها  اختار  والتي   ، ناطور  سليامن  الراحل  الفلسطيني 

بها  مير  التي  الحكايات  وهي  الفلسطينية  القضية  دفاتر  بني 

الشعب الفلسطيني يوميا منذ قيام حرب 48 وحتى يومنا هذا .

الديكور عبارة عن إطار سيارة يف وسط املرسح وأوراق مبعرثة 

اليمني عروسة تشبه الطفل  عىل الخشبة ويف عمق املرسح عىل 

لتكتشف   ، أخري  أشياءا  يحمل  وهو  اسطنبويل  ليدخل  النائم، 

عىل  ملساعدته  يستحدمها  التي  املوتيفات  باقي  انها  رسيعا 

يحمل  متجول  بائع  باعتباره  العرض  بدأ  و  العرض،  استكامل 

 ، بفلسطني  واملدن  الضواحي  بها  تشتهر  التي  املختلفة  بضاعته 

فكانت أويل كلامته » موز من أريحة ، زيتون من جنني ، صابون 

من نابلس ، برتقال من يافا .. » ، وكأنه ينادي عىل كل ما كان 

مييز هذه الضواحي بال إجابة من مشرتي يقدرها .

آخري  وحكايات  للحكاء  شخصية  حكاية  عىل  النص  اعتمد 

للمحيطني به ، فبدأ الحكاء حكايته بأنه ولد يوم حرب ، وتزوج 

، حتى أن والده  اندالع حربان  أثناء  ، وأنجب مرتان  يوم حرب 

أصبحت  حتى  حرب  وراء  وحرب   .. حرب  أثناء  تويف  األخر  هو 

جميع ذكرياته الجيدة واملؤملة متزامنة مع الخراب والدمار الذي 

يلحقه االرسائليني بالفلسطينيني .

ثم ودون أن تدري تجد نفسك تسمع حكاية لشخص فلسطيني 

آخر وثاين وثالث ورابع ... فتستمع لحكايات منها حكاية كامل 

 ،  .. عباس  الشيخ  و   ، الحسن  عبد  و   ، صالح  أبو  و   ، الرضير 

وغريهم من الفلسطينيني الذين تختلف تفاصيل حكاياتهم ولكن 

مأساتهم واحدة .

كتب مؤلف النص العديد من الجمل املوجعة عىل لسان الحكاء 

منها تزامن مولده مع حرب 48 فقال » احتفل بالحرب .. خلقت 

غري  جنسيتي   .. املهزوم  وفيها  املنترص  فيها   ، نهاية  ماال  بحرب 

قوات  صادرت  عندما  الحكايات  أحدي  ويف   ،  ».. فيها  مرغوب 

االحتالل الزعرت من بطل الحكاية قال » استعبدوا بالدنا .. الزعرت 

آخر من حكاية  ، ويف جزء  عايزين ميحوها  الذاكرة وهام  يقوي 

.. وغريها   « الضباع  تاكلنا  راح  ذاكرة  بال  إذا ظلينا   « قال  آخري 

من الجمل الواقعية والصادمة واملؤثرة ىف مشاعر املتفرجني .

ال  فكان   ، وكاريزما  له حضور  ممثل  أنه  أثبت  اسطنبويل  قاسم 

يتواين عن التفاعل مع الجمهور والحديث معهم وارشاكهم معه 

ىف  يرن  محمول  تليفون  صوت  عىل  يعلق  فمرة   ، حكاياته  يف 

ثالثة  ، ومرة  املتفرجني  لريقص وسط  ينزل  أخري  ، ومرة  الصالة 

من  وغريها   ..  ، حكاياته  يكمل  وهو  ليرشبها  سيجارة  يطلب 

األفعال والجمل التي اجربت الحارضين عىل التعاطي والتصفيق 

؛  وراءه  الكلامت  بعض  ترديد  أو   ، ــ  يرقص  كان  ــ عندما  معه 

أبطال  مع  التعاطف  لزيادة  املبارش  التواصل  من  حالة  فخلق 

الحكايات  داخل  الطريقة  بهذه  الدخول  خالل  من  الحكايات 

واعتبارنا جزءا منها .

املوتيفة  باستخدام  ومتيز  ألفاريز  سيندريرو  أنا  تصميم  الديكور 

ويف   ، املتفردة  وقضاياها  الخاص  طابعها  مرسحية  لكل  وكان 

األول   ، عروض  أربعة  عن  بالكتابة  سأخص  القادمة  السطور 

الفلسطيني  اللبناين  واملخرج  للممثل   « يابا  قوم   « مونودراما 

قاسم اإلسطنبويل ، والتي قدم فيها حكايات حقيقية من تاريخ 

اإلرسائييل،  اإلحتالل  مع  الفلسطيني  الشعب  ومأساة   ، فلسطني 

بداية هذا  نظرا ألن  الخصوصية  الشديدة  املرسحيات  من  وهى 

االحتالل واستمراره بهذا الشكل مل يحدث يف العامل من قبل بأن 

يقوم محتل باغتصاب ألرض وبناء دولة داخل أرض دولة أخري .

بالشارع  ليبية قدمت  العروض » عجاف » وهي مرسحية  وثاين 

القضايا  من  املرسحية  هذه  وتقرتب   ، بورويص  وسيم  إخراج 

العربية والعاملية فتقدم مجموعة من البرش جاءوا من املستقبل 

الحقيقة  وأن  مزيفا  كان  التاريخ  أن  فوجدوا  املايض  الستكشاف 

ذلك  مع  ولكن  العربية  النص مبشكالتنا  اهتامم  ورغم   ، صادمة 

كان هناك قضايا أخري يعاىن منها العامل ومنها » كوفيد 19 » .

عرض  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  طلبة  قدم  حني  يف  هذا 

»الوحوش الزجاجية » للمخرج يوسف األسدي ، ورغم الظروف 

فرتة  يف  املرسحية  هذه  فيها  كتبت  التي  الخاصة  التاريخية 

األمريكية  البيوت  ألحد  صورة  وتقدم   ، الثانية  العاملية  الحرب 

الفقرية ، إال أن الحروب ىف العامل خلقت نفس الحالة من الغربة 

من  فكانت   ، الداخيل  والدمار  النفسية  واألمراض  واالغرتاب 

الشبابي.. للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
العربي والهم  اإلنسانية  القضايا  في  تغوص  وعربية..  مصرية  عروض 

سلوى عثامن  

 ..  « كبري  مسرح  إلي  الدنيا  ما   «
هذه  كتب  عندما  شكسبري  صدق 
؛   « هاملت   « لسان  على  الجملة 
وأصدقها  الفنون  أبو  هو  فالمسرح 
خشبته  خالل  من  العالم  تقديم  فى 
الفرصة  لنا  تسنح  وعندما   ، للجمهور 
مسرحي  حدث  أو  مهرجان  لمتابعة 
مصرية  مسرحية  عروض  يقدم  كبري 
هناك  يكون  وأوروبية  وعربية 
القضايا  في  للغوص  كبرية  فرصة 
العربي  والهم  عام  بشكل  العالمية 
خاص. بشكل 
إنتهت  الىت  الفاعليات  هذه  من 
الدولي  الشيخ  شرم  »مهرجان  مؤخرا 
دورته  في  الشبابي»  للمسرح 
عرضا   12 فيه  قدم  والذي  الخامسة 
وليبيا  ولبنان  مصر  من  مسرحيا 
من  وغريها   .. وأسبانيا  وصربيا 
. الدول 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 0٧ ديسمبر 2020العدد 545 العدد 0٧693 ديسمبر 2020العدد 693

مساحة لالرتجال املتوائم مع النص .

تتصاعد األحداث بالعرض مع كل اكتشاف لهؤالء البرش ملا كان 

 ، بهم  املحيط  العامل  وتجاه  بعضهم  تجاه  أجدادهم  من  يحدث 

قراءة  و  ذهنية  بصورة  قادمون  كانوا  وكأنهم  صدماتهم  وتتوايل 

أحداث  من  رصدوه  و  شاهدوه  ما  مع  بشدة  تحطمت  للتاريخ 

وكوارث ورصاعات حيث يقولون.

» أصوات يتامي أصبحوا سلعة .. نساء باعوا أعراضهم من أجل 

املتتالية  تعرب عن صدماتهم  التي  الجمل  من  » وغريها   .. السرت 

تجاه هذا الزمن املوحش واملتوحش .

بسبب  عاملية  ازمة  من  يحدث  ما  العرض  يف  اإلسقاطات  ومن 

الذي  االنتهازي  شخصية  ظهور  يتم  العرض  يف  كورونا  جائحة 

الهواء  ىف  يتحكم  بات  أنه  حتى  حولنا  من  شئ  كل  ىف  يتحكم 

الذي نتنفسه ، وصاحوا بقوة » من كان يريد أن ينتزع كاممته 

الحياة إيل اإلنتهازي يتقدم » ليرتكوا املتفرج  ويحصل عىل مرص 

وىف عقله سؤاال كبريا ، فمن هو هذا اإلنتهازي من وجهه نظرك 

.؟! .

يف  ليغوصوا  املستقبيل  عاملهم  من  خرجوا  أنهم  املمثلون  وأعلن 

عند  أكتشوا  لكنهم   ، األمس  رؤية  يف  طامحني  أجداهم  تاريخ 

الوصول لهذا الزمان أن التاريخ مزيفا .

السينوغرافيا يف عروض الشارع تعتمد يف الغالب عىل التكوينات 

أهمية  هناك  كان  لو  ــ  به  املحيط  الفضاء  و   ، املمثل  بجسد 

املمثل  يستخدمها  أن  ميكن  التي  واملوتيفات  ــ  استخدامه  من 

 ، وصغرية  بسيطة  وتكون  العرض  أفكار  إيصال  يف  للمساعدة 

عىل  األكرب  االعتامد  فكان   «  +200 عجاف   « يف  ما حدث  وهو 

موتيفات  استخدموا  و   ، املمثلني  بجسد  املرئية  التشكيالت 

بسيطة منها الجرائد ، وعصا تشبه األسلحة ، ..

العمل  عىل  يسيطر  أن   ، املرسحية  مخرج  بورويص،  استطاع 

من  تقرتب  بسالسة  وأنتهي  العرض  فبدأ   ، إيقاعه  ويحافظ عىل 

 ، املشاهدة  ملتعة  فقدان  أو  الجمهور مبلل  يشعر  فلم   ، الرسعة 

بل كان النص مكثفا ومالمس لقضايا هامة ، و العرض متجانسا 

ومتضافرا .

كام ظهر املمثلون األربعة متفاعلني معا ومحافظني عىل التواصل 

البرصي فيام بينهم ، ومل يكن هناك واحدا منهم أكرث ظهورا من 

اآلخرين .

» الوحوش الزجاجية » كيف أصبح العامل مليئا بالغائبني واملريض 

النفسيني ..؟

املعهد  طلبة  قدمها  التي  املرسحية  هي   « الزجاجية  الوحوش   «

للعروض  الدولية  املسابقة  محور  املرسحية ضمن  للفنون  العايل 

الكربي بالدورة الخامسة ملهرجان » رشم الشيخ الدويل للمرسح 

األسدي  يوسف  املخرج  اختارها  التي  املرسحية  وهي   « الشبايب 

لتنفيذها عىل خشبة  وليامز  تينييس  األمرييك  املرسحي  للكاتب 

بني  ما  الفرتة  يف  املهمني  املؤلفني  من  واحد  يعترب  وهو  املرسح، 

أكرث فرتات  ، وهى واحدة من  والثانية  االويل  العامليتني  الحربني 

تاريخ العامل إضطرابا ووحشية .

من  املاليني  هناك  وأصبح  ومستغال  مستعبدا  بات  شئ  كل 

وبعد   .. النفسيني  واملريض  والغائبني  واملحطمني  املهمشني 

من  واحد  أنك  تكتشف  ميكن  للعرض  مشاهدتك  من  لحظات 

هذه النامذج املقدمة أمامك عىل خشبة املرسح .. وكأن األسدي 

أراد أن يخربنا أن جميعنا مازال حالنا كام هو حال البرشية منذ 

عرشات السنني؛ فالحروب مل تنتهي والدمار مل يختفي ، والبرشية 

لقطة  لتوفري  الهثا  مازال  واإلنسان   ، وممزقة  معذبة  مازالت 

العيش .

عنهم  غاب  أفراد  أربعة  من  مكونة  أرسة  عن  املرسحية  تحيك 

الحياة  مواجهة  ثالثتهم  ليضطر  الخاصة  أحالمه  عن  باحًثا  األب 

مستقبل  عىل  دائم  قلق  حالة  ىف  تعيش  أماندا  األم  مبفردهم، 

ابنها وابنتها ، ووضعهام يف هذا العامل بعد اختفاء زوجها ، لكنها 

مع ذلك تعيش ىف خياالتها وأفكارها مع ماضيها ، وشبابها الذي 

اختفي ، و أحبائها الذين ماتوا جميعا .

لورا هى األبنة العرجاء ، العاجزة عن التعايش مع الواقع، ومن 

وسط  العيش  وتقرر  االفرتاىض،  عاملها  ىف  تعيش  أن  تختار  ثم 

الواحدة باكرث من استخدام وكانت املوتيفة األكرث استخداما هى 

الحقيبة حيث جلس داخلها كمركب مرة ، وحمل نجله الصغري ــ 

فيها كرسير واخذ  ــ ووضعه  املوضوعة بعمق املرسح  العروسة 

بها  كالنعش وتحرك  داخلها  ونجله  الحقيبة  ثم حمل   ، يهدهده 

اللقطة تتيقن أنه طوال العرض  ، ورغم أنه عند مشاهدة هذه 

ينادي عىل نجله املتويف ليحثه عىل الذهاب إىل املدرسة لكن مع 

ذلك تظل متمسك بأمل أنه مازال عىل قيد الحياة ووالده يناديه 

بجملة » قوم يابا قوم » ويف النهاية يقدم جملة صادمة » راحت 

األرض وراحت املرة و راح الزعرت وراح الولد » ..

اما إطار السيارة ىف منتصف الخشبة ، ميكن أن يذكرك باإلطارات 

التي يستخدمها الفلسطينيني بإحراقها للتقليل من حدة القنابل 

مدي ضيق  عن  للتعبري  أيضا  استخدامها  وتم   ، للدموع  املسيلة 

محاولة  ترسد  التي  الحكايات  أحدي  ففي  للعابرين،  الحدود 

يف  الحكاء  تحدث   ، الفلسطينية  الحدود  اجتياز  وزوجته  رجل 

باقي  إدخال  يستطع  ومل  اإلطار  داخل  ورأسه  الحكاية  من  جزء 

ما جعل  ، وهو  اإلطار  فتحة  إيحاءا مبدى ضيق  فأعطي  جسده 

األمر يبدو إسقاطا عىل مدى التضييق عيل حق هذا الشعب ىف 

التجول عىل أرضه بحرية .

صحي   .. الناس  قلوب  صحي   « كلامتها  باغنية  العرض  انتهى 

.. رفض  العرب أخوة »  .. أن  .. أرصخ بكل احساس  النخوة  بها 

ال  التي  الدولية  واإلتفاقيات  القرارات  كل  حكاياته  يف  الحكاء 

تعطي الشعب الفلسطيني حقه يف أرضه وإعالن أن جميع هذه 

محاولة  مبثابة  األغنية  هذه  وكانت   ، قيمة  لها  ليس  القرارات 

تذكرة أن جميع الدول العربية مصريها واحد و إتحادها واجب .

الخروج  محاولة  و  التاريخ  تزييف  إنكشاف   «  +200 عجاف   «

من بشاعة العامل ملستقبل أفضل

 ،  « والفنون  للمرسح  الدويل  الركح   « الليبية  الفرقة  قدمت 

املغريب  أمين   ، املطردي  أحمد  و   ، قرقوم  حاتم  بطولة  العرض 

و   ، هذايب  سعد  العراقي  الكاتب  وتأليف   ، الورفيل  ومحمود   ،

إخراج وسيم بورويص .

كلامت   6  « الجمهور  يحتضنه  الشارع  إيل  باملرسح  ألقوا   «

طبعت عىل بامفلت العرض ، اعلن بها املخرج عن وجهه نظره 

من  واحد  العرض  فكان  وبالفعل   ، الشارع  الشخصية يف مرسح 

من  وحرضوا   ، معها  املهرجان  جمهور  تفاعل  التي  املرسحيات 

وملا   ، لحركاتهم  منتبهني  و  للممثلني  متابعني  األعامر  جميع 

يقدموه من كوميديا.

يتم  سنة   200 بعد  أنه  وهي  بسيطة  فكرة  املرسحية  تقدم 

التوصل الخرتاع أله لعبور الزمن ، فيقرر بعض األشخاص العودة 

ايل لوراء ــ الوقت الحارض ــ الكتشاف تاريخ أجدادهم، ليجدوا 

لصعوبة   ، الحياة  قسوة  من  متتالية  صدمات  أمام  انفسهم 

من  وغريها   ... بالعامل  املحيطة  اإلنسانية  والكوارث   ، العيش 

الصدمات .

بناطيل  يرتدون  التمثيل  مساحة  خارج  ممثلون  أربعة  يظهر 

باللون  مدهون  بالكامل  العلوى  والجزء  أحمر  بحزام  سوداء 

قادمون  أنهم  ويعربون  ؛  مفهومة  غري  لغة  يتحدثون  و  الفيض، 

من مكان ال نعلمه ويتحدثون لغة ال نفهمها ، فيمكن أن يكون 

وأى  ثقافة  وأى  دولة  أي  ومن  املستقبل  من  القادمون  هؤالء 

شعب .

قرص  أمام  ــ  لهم  املخصصة  العرض  ساحة  إيل  دخولهم  ومبجرد 

املمثلني  أداء  عىل  باالعتامد  العرض  يبدأ  ــ  الشيخ  رشم  ثقافة 

إيل  ادي  مام  املتجانس،  الرسيع  وأدائهم  الخفيفة  وحركاتهم 

مثل  يف  يحدث  أن  ميكن  ما  وهو  الجمهور،  مع  املبارش  التفاعل 

هناك  يكون  ما  دامئا  ألنه  نظرا  العروض  من  النوعيات  هذه 

08 [ ملف
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متاثيلها الزجاجية ترعاهم وتلمعهم، وكأنهم أصدقائها املتشابهني 

معها ىف الهشاشة والسهولة ىف الكرس .

أن  ويتمنى  والفنون  املرسح  يحب  الذي  األبن  فهو  توم  أما 

يكون مؤلفا ولكن الحياة الطاحنة تضطره للعمل اليومى لتلبية 

يروى  توم  وكان  حلمه،  عن  للتنازل  يضطر  و  أرسته  إحتياجات 

يخرج  ثم  األحداث  من  جزءا  ليصبح  ويدخل  عائلته  حكاية 

ليصبح الراوى مرة أخري .

كأشباح  ظهروا  املمثلني  من  أثنني  هناك  كان  العرض  وداخل 

فلورا  ؛  وتوم  للورا  املرسح  عىل  متجسدة  أفكار  أو  خياالت  أو 

املتحررة  أفكارها  مع  رقصت  املوسيقي  سمعت  عندما  العرجاء 

، وملا قررت تخيل متاثيلها الزجاجية تتفاعل منها قاموا بتجسيد 

لذهابه  أمه  نهرته  عندما  وتوم   ، معها  واللعب  التامثيل  هذه 

للمرسح ظهرت أفكاره بانه يتمنى أن يحصل عىل القوة ويصبح 

قاتال محرتفا يخاف منه الجميع وشاركه األثنني ممثلني باعتبارهم 

معربين عن هذه األفكار .

يحرضه  والذي  توم  صديق  جيم  هو  املرسحية  هذه  يف  والرابع 

أنها  اكتشافه  بعد  بها  يتالعب  والذي   ، لورا  أخته  عىل  للتعرف 

أنه مرتبط  كانت تحبه منذ أن كانوا صغارا ثم يقرر أن يخربها 

الزواج منها فتنكرس كام أنكرس متثال وحيد  بفتاة أخري وينوى 

القرن الزجاجي الذي كانت تحبه .

أما األب فرغم أنه مل يظهر جسديا ولكن ظهرت صورته ىف وسط 

حارضة  فصورته  الغائب  كالحارض  ليكون  الدفاية  عىل  املرسح 

ولكن وجوده معدوم ومؤثر وقايس عىل هذه العائلة الفقرية .

هذه  ىف  اإلضاءة  وكانت  السينوغرافية  بصورته  العرض  متيز 

الصورة لها عامال كبريا يف هذه التشكيالت املرئية، ورغم االعتامد 

للطعام  ومنضدة  أريكة  عن  عبارة  ثابتة  ديكورية  قطع  عىل 

الكتب ودفاية ىف وسط املرسح  وبجوارها مكتبة صغرية وبعض 

النص  بيئة  عن  معربا  كان  أنه  إال  بسيطا  يبدوا  ديكور  وهو   ،

القرن  من  الثاىن  النصف  ىف  املتحدة  الواليات  بجنوب  األصلية 

العرشين ، كام تم اختيار املالبس عىل نفس هذا االساس .

املرعوبة  األم   ، عيشه  لقمة  عن  للبحث  بيته  من  الهارب  األب 

أصبح  الذي  والشاب   ، داميا  زوجا  عن  لها  والباحثة  ابنتها  عىل 

كتب  لنص  دراميا  خطا  تجسد  انها  رغم  أرسته  باعباء  منهكا 

النفسية والتعقديات  منذ أكرث من نصف قرن ولكن املشكالت 

الداخلية لهذه الشخصيات ستجدها ىف عاملنا الحاىل .

ويليامز، ومتثيل  تينيس  تأليف  الزجاجية من  الوحوش  مرسحية 

الشاذيل،  رشيهان  املرصي،  ريم  جامل،  مازن  األسدى،  يوسف 

، وإضاءه  ، وازياء و مكياج نردين عامد  السيد  وديكور مروان 

وراقصني  بحريي،  محمد  استعراضات  وتصميم  صابر،  الله  عبد 

مصطفي  موسيقي  تأليف   ، أرشف  شريي  و  بحريى،  محمد 

يوسف  وإخراج  ورؤية   ، معاذ محمد  ومساعد مخرج  منصور، 

األسدي .

إيزيس املرأة الفرعونية التي تصلح لكل زمان ومكان

وأوزوريس  إيزيس  أسطورة   « إيزيس   « املرسحي  العرض  قدم 

مناذج  عىل  األسطورة  بظالل  اإللقاء  مع  الشهرية  الفرعونية 

لسيدات أخريات من ربوع وعصور مرص املختلفة ، واملرسحية 

تصميم وإخراج كرمية بدير وأداء فرقة » فرسان الرشق » .

إيزيس وأوزوريس تحيك عن خيانة االخ ألخيه وقتله  أسطورة 

مختلف  مبكان  قطعة  كل  ونرث  ألجزاء  جسده  وتقطيع  بخدعة 

البحث عن أشالء زوجها وتجميع  الزوجة يف سبيل  ، و تضحية 

هذه االشالء إلحياءه من جديد بفضل عني حورس .

حول  املرات  ماليني  يتكررا  أن  ميكن  الدراميان  الخطان  هذان 

العامل ، وعىل مر العصور واألزمنة ، واختارت بدير أن تعلن عن 

خالل  من  الربوع  كافة  يف  املرصية  املرأة  هي   « ايزيس   « أن 

أشالء  عن  ايزيس  بحث  رحلة  أثناء  راقصة  لوحات  إدخال 

عن  زوجته  وبحث  ألخيه  األخ  خيانة  لقصة  ورؤيتها  زوجها، 

حقه الضائع يف البلدان املرصية ، وقد عربت عن ذلك من خالل 

مدار  عيل  ثابتا  ظل  والذي  الديكور  وليس  املالبس  استبدال 

العرض. ظهر التابوت يف عمق املرسح وقد وضع فيه ست أخوه 

أوزوريس قبل تقطيع جثته ، ايل جوار ُسَلمني عىل ميني ويسار 

املرسح ، و يف املقدمة قطعتني من الديكور عىل الجانبني.

عن  وتعبريا  الشديد  الحياد  عن  يعلن  األبيض  اللون  استخدام   

إيزيس  رأسني  منها  بسيطة  وكانتاملوتيفات   ، وزمان  مكان  كل 

وأوزوريس والتي تتدليا من اعيل الخشبة.

عن  وتعرب   ، الراقص  العرض  هذا  بدقة ىف  املوسيقي  اختيار  تم 

يف  والتصاعد  الهدوء  بني  ترتاوح  ثم  البداية  يف  الحب  حالة 

من  قريبة  وكانت  املوت  بعد  أوزوريس  إحياء  منها  مواضع 

موسيقي » الزار » فكل لوحة راقصة تغلفها موسيقاها الخاصة 

املعربة عن حالة راقصيها من حب وشهوة وحزن وقهر .. وغري 

ذلك من املشاعر .

الراقصة،بينام  العروض  أساس  كونها  يف  الحركة  أهمية  تكمن 

 ، تأويل  وبال  واضحة  املعاين  إيصال  يف  تكمن  الكلامت  أهمية 

لذلك كانت الكلامت ىف العرض قليلة وكتبها شعرا محمد زنايت 

، واعتمد فيها عىل الجمل القصرية املبارشة عن الحب والشهوة 

الخصوبة  ــ مبفهوم  القدماء  ــ عند املرصيني  العالقات  وارتباط 

بها  قامت  التي  التضحية  وأيضا   ، الخيانة  و   ، والرخاء  النامء  و 

إيزيس إلعادة زوجها للحياة .

اختارت كرمية بدير أن يكون حورس من أبناء النوبة املخلصني 

محطة  فكانت   ، حياتهم  ىف  النيل  بوجود  املرتبط  النامء  لفكرة 

مفعم  فرحا  فيها  قدمت  والتي  النوبة  هى  األخرية  ايزيس 

إحياء  إعادة  كان سببا يف  والذي  ثم ميالد حورس   ، بالفولكلور 

املرتبطة  األسطورية  حياته  أيضا  األبن  لهذا  وليكون  أوزوريس، 

بعينه ــ عني حورس ــ السبب يف عودة أبوه إيل الحياة .

عىل   ، واملالبس  العرض  ديكور  مهندس   ، إسامعيل  أنيس  ركز 

والزمان  املكان  عن  ومعربا  بسيطا  للمالبس  اختياره  يكون  أن 

عىل  ترتكز  بأزياء  الفراعنة  فظهر   ، مجردة  و  بسيطة  بطريقة 

التقليدية  الصعايدة مبالبسهم  ، و  القدمية  الفرعونية  املوتيفات 

الحال  للرجال، كام هو  الصعيدية  والجالبية  للنساء  ــ  امللس  ــ 

بالنسبة للزي النويب التقليدي الذي تعرف من خالله أين يقطن 

السكان املرتدين لهذه املالبس .

والتي  اإلضاءة  هي  الصورة  عىل  تنفصل  ال  التي  العنارص  ومن 

مكملة  لونية  لوحة  كل  وكانت   ، إبراهيم  رضا  بتصميمها  قام 

للصورة املرئية.

تنتهى املرسحية بالتأكيد عىل فكرة أن إيزيس هي أساس الحياة 

منتصف  ىف  تقف  زوجها  إعادة  ىف  نجاحها  فبعد   ، الوجود  و 

زوجها  قلب  بوضع   « أنوبيس   « اإلله  يقوم  أن  منتظر  املرسح 

، ليعلن  عىل ميزان الحساب يف كفة والريشة يف الكفة األخري 

إنتصار هذه السيدة ــ التى تعرب عن كافة املرصيات من جهه ، 

وميكن أن تكون رمز لنساء الكون من جهة اخري ــ ووقوفها يف 

نهاية املرسحية ثابتة عىل أرجوحة ىف وسط املرسح لتكون أعىل 

النساء ميكن  أن جميع  ولنكتشف   ، الراقصني جميعا  باقي  من 

أن يكن ايزيس يف لحظة فارقة من الحياة، و أن التضحية ميكن 

أن تجدي لو أمنا بها الشخص .

عني  من  القدمية  الفرعونية  األسطورة  بتفاصيل  العرض  أمتأل 

حورس ، لتجسيد إله املوت » أنوبيس » ، للتابوت الشاهد عىل 

كافة أحداث العرض حتى عودة أوزوريس للحياة مرة آخري ، 

وهي العنارص التي أعطت جوا من اسرتاجع املايض عىل املرسح 

، مع تضفري هذه املوتيفات مع الحكايات االخري ؛ ليؤكد صناع 

العمل عىل أن التاريخ يعيد نفسه أمامنا دامئا واننا جميعا ميكن 

أن نجد أيزيس داخلنا .

 ، بدوي  سمري  ياسمني  إيزيس  الراقصة  اللواحات  مؤديني 

أوزوريس ، محمد هالل ، جب باسم مجدي ، نوت دنيا محمد، 

ستعبد الرحمن دسوقي ، نفتيس حبيبة إبراهيم ، أنوبيس نادر 

جامل . 
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الرسالة املرسحية إىل الجمهور دون غموض أو إلحاح ، تلك العروض 

والذان  رجاًل«  »أيب  اإلسباين  والعرض  »إيزيس«  املرصي  العرض  هي 

»حلم  كوسوف  وعرض   ، الكربى  العروض  مسابقة  ضمن  قدما 

هاملت« والذي قدم ضمن مسابقة عروض املونودراما . 

.. البحث  وأبدية  البعث  حتمية   ... إيزيس 
التابعة لدار األوبرا املرصية انصب  منذ تأسيس فرقة فرسان الرشق 

بكافة صوره وتقدميه يف  الرتاث املرصي  استلهام  الفرقة عىل  اهتامم 

إطار درامي راقص معارص يتناسب مع الروح الحديثة ملرص لتتحقق 

بذلك معادلة األصالة واملعارصة يف ما تقدمه الفرقة من عروض . 

وقد استضاف مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب يف دورته 

الخامسة لهذا العام عرض »إيزيس« للمخرجة املرصية »كرمية بدير« 

لفعاليات  افتتاح  كعرض  الكربى  العروض  مسابقة  فعاليات  ضمن 

أول  وهي   ، الدورة  هذه  فعاليات  يف  ملرص  رسمي  وكممثل  الدورة 

مشاركة يف مهرجان دويل للعرض . 

يقوم العرض عىل استلهام الرتاث األسطوري املرصي القديم املتمثل 

يف عدد من األساطري املرتبطة بالربة »إيزيس« أولها أسطورة الخلق 

والتي يتزاوج خاللها »جب« )األرض( مع »نوت« )السامء( إلنجاب 

أربعة أبناء هم أوزيريس وإيزيس و ست و نفتيس. لينتقل العرض 

بنا إىل قصة الحب بني أوزيريس وإيزيس التي تنتهي بزواجهام ومن 

ثم زواج ست بنفتيس غري أن نفتيس تعلم بأن ست غري قادر عىل 

اإلنجاب لذلك تلجأ إىل أوزيريس ليتزوجها وينجب منها »أونوبيس« 

باألمر  من غضبة ست إن علم  الكالب خوفاً  تلقيه أمه وسط  الذي 

إال أن إيزيس األم الطيبة تتلقاه ومتنحه رعايتها ليكرب تحت رعايتها 

قتل  يقرر ست  عندما  ذروتها  إىل  لتصل  القصة  وتتصاعد   . وحنانها 

عرش  عىل  لالستيالء  التابوت  يف  حبسه  خالل  من  أوزيريس  أخيه 

لرنى  للقمر  كسوف  من  مرص  تعاين  ذلك  يحدث  وعندما   ، مرص 

 . السامء  ليمأل  جديد  من  بنوره  ليعود  للقمر  يرقصن  الحور  بنات 

وال يكتفي ست بحبس أخيه يف التابوت وإلقائه يف النيل وإمنا ميزق 

امللحمية مبعاونة  إيزيس  رحلة  لتبدأ  أرجاء مرص  ويبعرثها يف  جثته 

أونوبيس لجمع أشالء أوزيريس وإعادة بعثه من جديد لتنجب منها 

البطل حور املخلص الذي ينتقم ألبيه . وخالل تلك الرحلة تستعرض 

مخرجة العرض الرتاث الفولكلوري املرصي من رقصات وطقوس من 

ومعارصة  الرتاث  أصالة  بني  يجمع  ترايث  مزيج  الدلتا يف  إىل  الصعيد 

الشكل املرسحي املقدم به وهو الرقص املرسحي الحديث . 

غي  الحنون  األم   / إيزيس  أن  عىل  مفرداته  بجميع  العرض  يؤكد 

لتجميع  أوزيريس  وزوجها  حبيبها  جثة  عن  بحثاً  األبدية  رحلتها 

أشالئه إمنا هي يف سعي دائم نحو تحقق حتمية البعث بعد املوت 

منها  ليخرج  بذرتها  تحتضن  التي  األرض  رحم  من  الحياة  وتجدد 

أبدية  إنها يف   . الطيبني  الطيب وأهله  الوادي  فياضاً عىل هذا  الخري 

استمرار  حتمية  تحقيق  إىل  تسعى  إمنا  الحبيب   / الزوج  عن  بحثها 

الحياة رغم كل العوائق والقيود وتجددها من بني ركام املوت . 

بلهجتها  العربية  اللغة  وهي   – املنطوقة  اللغة  استخدام  قلة  ورغم 

الراقص  التجسيد  عىل  كلياً  العرض  واعتامد  العرض  يف   - املرصية 

العرض  استقبل  الجنسيات  مختلف  من  الجمهور  أن  إال  للحدث 

صالح  القديم  املرصي  الرتاث  أن  يثبت  كبري  وتفاعل  بالغة  بحفاوة 

إمكانية  يحمل  أنه  كام  املرسح  خشبة  عىل  الصور  بكل  للتقديم 

كرس حواجز اللغة للوصول إىل الجمهور بكل أطيافه – وحتى الذي 

الثقافة املرصية وهو ما يؤكد أن مثل العروض تلعب  ال ينتمي إىل 

دوراً بالغ األهمية عىل الصعيد الدويل يف التعريف بالثقافة املرصية 

وحضارتها العريقة . 

قدم العرض يف افتتاح املهرجان يوم الثالثاء املوافق 16 نوفمرب 2020 

عىل خشبة مرسح قرص ثقافة رشم الشيخ ، وهو من أشعار »محمد 

إسامعيل«  »أنيس  واملالبس  الديكور  تصميم  بإهداء  قام  كام  زنايت« 

واإلعداد املوسيقي »محمد مصطفي ، إضاءة »رضا إبراهيم« . وقام 

العرض  . صمم  فاطمه محمد عيل   - الفنانه  الٕيزيس  الصويت  باألداء 

وأخرجه كرميه بدير، كام توج العرض بجائزة لجنة التحكيم الخاصة 

كأفضل عرض مبسابقة العروض الكربى لهذا العام . 

وعالقات  التنافسية  لعنة   ... رجال«  »أبي 
القهر..

الدافع  يتحول   ، الحدة  بالغ  تنافيس  الحياة إىل سباق  تتحول  عندما 

جائحة  جراء  بأرسها  البرشية  عىل  املفروض  العاملي  الحصار  رغم   

منظموا  نجح   ، اآلن  حتى  كله  العامل  تهدد  تزل  مل  التي  كورونا 

الشبايب ، وعىل رأسهم املخرج  الدويل للمرسح  الشيخ  مهرجان رشم 

املهرجان  من  الخامسة  الدورة  تنظيم  يف  الغرباوي«  »مازن  الشاب 

من  جميل«  »سناء  الراحلة  الفنانة  إسم  العام  هذا  حملت  والتي 

الحية  خالل استضافة عرشة عروض ضمن ثالث مسابقات للعروض 

مثلت العراق وكوسوفو وإسبانيا وليبيا إىل جانب مرص . 

الدولية بصفة  العائق األسايس الذي يعرتض طريق العروض   إال أن 

بعض  تحاول  والذي  اللغة  عائق  هو  يظل  مهرجان  أي  يف  عامة 

املهرجانات تجاوزه من خالل توفري ترجمة باللغة اإلنجليزية – كلغة 

العام  هذا  دورة  يف  يحدث  مل  ما  وهو   ، املقدمة  للعروض   – عاملية 

للدورة  اإلعداد  رسعة  هو  ذلك  وراء  السبب  ولعل   ، املهرجان  من 

املرسحية  املهرجانات  من  الكثري  أعاقت  التي  العاملية  والظروف 

الدولية عن الظهور وأجربتها عىل االحتجاب أو عىل األقل عىل تغيري 

صيغتها إىل صيغة قد ال تبدو مرسحية يف األساس ، فاملرسح تفاعل 

فضاء  يف  أو  مرسح  خشبة  عىل  حي  وممثل  حي  جمهور  بني  حي 

بكل  الدورة  هذه  إقامة  فإن  لذلك   . املرسحي  للعرض  معد  بديل 

فعالياتها األساسية واملصاحبة وبكل ما مثلته من تحديات ومخاطر 

بطويل  عمل  بالفعل  هو  املهرجان  إدارة  فريق  تحملها  حقيقية 

من  منتلك  أننا  العميل  بالدليل  إلثباته  ذاته  حد  يف  التحية  يستحق 

دولية  فعالية مرسحية  إقامة  يستطيعون  الشابة من  الفنية  الكوادر 

وتأمني انعقادها تحت أقىص وأقىس الظروف . 

 ومن خالل مشاهديت لعروض الدورة الخامسة من املهرجان والتي 

الكتابة عن  نوفمرب 2020 اخرتت  إىل 20  الفرتة من 16  انعقدت يف 

إليصال  اللغة  عائق  تحدي  محاولة  بفكرة  معاً  ترتبط  عروض  ثالثة 

 .. الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
اللغة وعوائق  كورونا  تحديات  بني 

طارق عامر 
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الفوز  ، وعندها يصبح  بالسباق  الفوز  إىل  نشاط برشي  املحرك ألي 

للشعور  واضح  جذب  عنرص  فيصبح  اإلخفاق  بينام  للفرح  مصدراً 

باإلحباط . تلك هي الركيزة األساس التي ينبني عليها العرض اإلسباين 

بالدورة  الكربى  العروض  مسابقة  ضمن  شارك  والذي  رجاًل«  »أيب 

الخامسة ملهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب . 

متمسكاً  إما  اإلنسان  من  يجعل  السلطة  إىل  النزوع  فإن  كذلك 

خاضعاً  أو  والديكتاتورية  القمع  من  إطار  يف  لها  مامرساً  بسلطته 

لسلطة اآلخر يف حالة من الخنوع . إال أن العرض يستعرض واحدة 

القاهر  عالقة  وهي  نوعاً  املألوفة  غري  السلطوي  القهر  عالقات  من 

القاهر  يستخدم  العالقة  هذه  إطار  ويف   ، الظاهر  باملقهور  املسترت 

»األبناء«  األتباع  عىل  إرادته  إمالء  يف  »األبوية«  سلطته  املسترت 

لتحقيق الفوز أو االنتصار يف رصاع أو سباق يخصه هو . فهو بهذه 

بعيد  حد  إىل  يعلمون  ال  املقهورين  األتباع  أن  عىل  يؤكد  الطريقة 

بنوايا القاهر بل أنهم قد يفرحون إلحراز الهدف وكأنه هدفهم هم 

دون أدىن معرفة بأنه مجرد أداة لتحقيق أهداف قوة قاهرة أخرى . 

يصور العرض أربعة من العبي الكرة أو محبيها بينهام شابان وفتاتان 

الهدف إىل الحد  – تحت قيادة مدرب يطالبهم ببذل الجهد إلحراز 

إال أن دوره  القاهر  املتسلط  بأنه هو  االعتقاد  الذي قد يدفعك إىل 

من  القهر  من  قساًم  اآلخر  يتلقى هو  الذي  الوسيط  دور  يتعدى  ال 

شاشة  عىل  تظهر  التي  املستنري  الديكتاتور  أو  املتسلط  األب  صورة 

بهذه  وهو   . العرض  أثناء  تفاعيل  فيديو  تسجيل  يف  خلفية  عرض 

الصورة يؤكد وجوده االفرتايض يف حياة األبناء / املقهورين وتسخريه 

لهم إلحراز هدفه والفوز بالدوري . 

أما عىل مستوى املقهورين فهناك رصاع من نوع آخر عىل من ميكنه 

أن يلقب نفسه بلقب الرجل ولقب األب صاحب السلطة ، حتى أن 

إحدي الفتاتني تتمكن مبعاونة الشاب والقتاة اآلخرين من انتزاع شارة 

القيادة )الكابنت( من فوق ذراع الشاب الذي كان يرتديها منذ بداية 

يراوغونه  الثالثة  الشباب  أن  إال  بها  للمطالبة  يعود  والذي  العرض 

إىل  تداولها  الثالثة يف  ثم يرشع  الشارة  بارتداء  الفتاتني  فتقوم إحدى 

مامرسته  مع  القائد  إىل  الشارة  ليعيد  الوسيط   / املدرب  يتدخل  أن 

لقدر واضح من قهر عىل القائد فيام بعد كنوع من العقاب الضمني 

عىل هزميته الضمنية املتمثلة يف انتزاع الشارة من فوق كتفه . 

يحاول  بالدوري  الفوز  إىل  الساعي  الكرة  فريق  فكرة  وباستخدام 

املجتمعات  أغلب  يف  املسترشية  الفساد  فكرة  مع  التامس  املخرج 

يتعجب  »كاذبة«  أهداف  من  احتسابه  يتم  ما  من خالل  املعارصة 

إىل  العرض  ليصل   . واحد  آن  يف  وخصمه  محرزها  احتسابها  من 

تسلم  لحظة  ومع  بالدوري  والفوز  الهدف  يتحقق  عندما  نهايته 

كأس البطولة يدرك األربعة أنهم كانوا مجرد أداة يف يد قوة أخرى 

البطولة  كأس  فيستقبلون  أهدافها  وإنفاذ  إرادتها  فرض  يف  ترغب 

مبشاعر اإلحباط مام يفقدهم فرحة الفوز .

مثلت اللغة التي قدم بها العرض عائقاً أساسياً يف التلقي حيث قدم 

العرض باللغة اإلسبانية دون ترجمة إىل اإلنجليزية أو العربية ، كام 

اختار مخرج العرض بعض الجمل غري ذات الداللة الواضحة لتنطق 

محاولة  يف  الجمهور  ذهن  تشتيت  من  زاد  ما  وهو  باإلنجليزية 

للبحث عن عالقة بني الجمل اإلنجليزية املفهومة له وما يدور عىل 

خشبة املرسح . 

جمهور  مع  التواصل  من  قدر  تحقيق  املمثلون  حاول  ذلك  رغم 

يفهمها  التي  العربية  الكلامت  بعض  استخدام  خالل  من  العرض 

تلك  أن  إال   . »بطيخ«  »مييس«،   ، صالح«  »محمد  ومنها  الجمهور 

جاءت  حيث  تتجاوزها  ومل  الكلامت  تلك  عىل  اقترصت  املحاوالت 

بشبب  الذي تشتت كلياً  الجمهور  انتباه  كمحاولة باهت الستعادة 

تقدميه  مع  للعرض  البرصية  الصورة  تناسب  وعدم  اللغة  عائق 

يقدم  أن  كهذا  لعرض  األوفق  من  كان  حيث   ، خشبة مرسح  عىل 

يف فضاء غري تقليدي كشارع مثاًل أو ملعب كرة قدم صغري إال أن 

الظرف االستثنايئ الذي انعقدت فيه دورة املهرجان حال بكل تأكيد 

دون إنفاذ مثل هذا االقرتاح الذي لو تم لكن لتواصل الجمهور مع 

العرض شأن آخر . 

قدم العرض عىل خشبة مرسح قرص ثقافة رشم الشيخ يوم الثالثاء 

 ، تراسباساريت  سيا  تأليف  من  العرض   .  2020 نوفمرب   17 املوافق 

من  والكوريوجرافيا  تومي  أنا  مالبس   ، ناسيمينتو  سيليا  ديكور 

، وأخرجه  املوسيقى ريف سيلفر  له  تصميم ماريا مورينو  ووضع 

ألبريتو سابينا . 

 !! ميت  رجل  كوابيس   ... هاملت  حلم 
املرسح  روائع  من  واحدة  »هاملت«  شكسبري  وليم  رائعة  تعد 

خشبة  عىل  لتقدميها  املخرجني  من  الكثري  راودت  التي  العاملي 

إلعادة  خصبة  أرضية  فهاملت   . ومتعددة  متنوعة  برؤى  املرسح 

هذا  لدى  وجودي  قلق  حالة  من  تعالجه  ما  يف ظل  خاصة  الطرح 

الشاب الذي تضعه األقدار يف معرتك صعب من املشاعر املتضاربة 

التي تدفعه نحو االنتقام من عمه ألبيه القتيل إال أن ما يغل يده 

 . الجرمية  يعتقد – يف ذات  ما  أمه – وفق  االنتقام هو ضلوع  عن 

هذه الحالة املنقولة عرب تساؤل واحد رئيس »أكون أو ال أكون ؟« 

ما متنح دراما  بالفعل واالمتناع عنه هي  القيام  بني  التأرجح  وهذا 

هاملت ثراءاً خاصاً يضعها يف قمة األعامل الكالسيكية الخالدة . 

رشم  مهرجان  من  الخامسة  الدورة  يف  كوسوفو  مشاركة  جاءت   

خالل  من  جميل(  سناء  )دورة  الشبايب  للمرسح  الدويل  الشيخ 

فعاليات  ضمن  شارك  والذي  هاملت«  »حلم  املرسحي  العرض 

مسابقة عروض املونودراما . يقوم العرض عىل معالجة نفسية لنص 

هاملت الشكسبريي إال أن هاملت هنا يف حالة ما بعد موته ، إال 

 . قربه  يف  حتى  له  املؤرق  هو  يظل  كينونته  عن  الخالد  سؤاله  أن 

التي  األصوات  من  مجموعة  مع  العرض  طوال  هاملت  يتعامل 

بولونيوس   ، القاتل  العم   ، األم  جريرتود   ، القتيل  أبيه  شبح  متثل 

الشخص  وفورتنرباس   ، الحبيبة  أوفيليا   ، روزنكراتس   ، أوفيليا  والد 

املهدد لسالم وأمن الدمنارك . ومن خالل تفاعله مع هذه األصوات 

صياغة  ذاته  مع  هاملت  يناقش  الفعلية  شخوصها  نرى  ال  التي 

أن تكون كام  الصياغة منحرصة يف  . هذه  الشهري  للتساؤل  جديدة 

يكون االخرون أى أن تتامثل معهم يف كل شيئ حتى يف خنوعهم 

وقبولهم باألمر الواقع أم ال تكون مثلهم وتظل عىل متردك ، وكأن 

املرسحي  الكاتب  كتبه  ملا  صدى  رجع  إال  هو  ما  التساؤل  هذا 

يستيقظ  »هاملت  رائعته  يف  عدوان«  »ممدوح«  الكبري  السوري 

متأخراً ، غري أن طرح »أحالم هاملت« يختلف عن طرح عدوان يف 

الوجودي  القلق  حالة  بإسقاط  عدوان  وهو متسك  فقط  واحد  أمر 

عرض  أما   1967 بعد  ما  مجتمع  يف  العريب  املثقف  عىل  الهاملتي 

كام  كبرش  ليؤرقنا  التساؤل  لهذا  العنان  فيطلق  هاملت«  »أحالم 

أرق هاملت كبرش . إن ما يؤرق هاملت يف قربه هو تشككه الدائم 

التي  الشخصيات  فعله عىل جميع  رد  وطريقة  فعله  ما  يف جدوى 

شكلت تاريخ حياته األرضية 

من  متكن  املمثل  أن  إال  العربية  غري  بلغة  العرض  تقديم  ورغم   

الجمهور لذلك مل تشكل  الحميمية والتواصل مع  تحقيق حالة من 

اللغة يف هذه الحالة أى عائق أمام تلقي العمل حيث ركز العرض 

ومصمم  املخرج  أجاد  فراغ  يف  املمثل  جسد  حركة  جامليات  عىل 

اإلضاءة تحديده بدقة بالغة للفصل بني الحاالت النفسية املختلفة 

الالفت  ولعل   . بعينها  شخصيات  أصوات  سامع  مع  ترتافق  والتي 

هاماً  محوراً  متثل  لشخصية  حذفها  هي  املعالجة  هذه  يف  للنظر 

العرض  فرسالة   ، هوراشيو  شخصية  وهى  الشكسبريية  الدراما  يف 

كبري  حد  إىل  ميثل  الذي  هوراشيو  وجود  إىل  حاجة  يف  ليست  هنا 

سواء عند شكسبري أو عند عدوان فيام بعد ، حالة التفكري املتعقل 

مازور«  »نينا  عمدت  لذلك   ، وعواقبه  بالفعل  الواعي  والضمري 

ما  وفق   – ألنه  الشخصية  هذه  حذف  إىل  األملانية  النص  مؤلفة 

مع  اآلن  نتعامل  نحن  وإمنا  حدث  قد  ما حدث   – العرض  يطرحه 

تبعات ما حدث . 

يوم  الشيخ  رشم  ثقافة  قرص  مرسح  خشبة  عىل  العرض  قدم   

الخميس املوافق 19 نوفمرب 2020 يف ختام عروض املونودراما وهو 

 ، باالزي  زيني  واملالبس  الديكور  تصميم   ، مازور  نينا  تأليف  من 

كوريوجرافيا مرياك زميرباج ، موسيقي اندين راندوبرافا العرض من 

أفضل  بجائزيت  كذلك  توج  الذي  زميبرياج  مينتور  وإخراج  بطولة 

ممثل وأفضل عرض يف مسابقة املونودراما . 
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الوطن  ارض  عن  دفاعه  مقابل  يف  بحياته  شخص  يضحي  ان  ميكن 

شجاعة  مدي  تثبت  أنها  ذلك  النرص،  ايل  اقرب  هزمية  اذا  فهي 

الجندي املرصي وعدم خوفه من املوت.

الحالة  عن  التعبري  عيل  القادرة  القليلة  األعامل  من  املرسحية  تعد 

تلك  الفرتة،  تلك  ابان  املرصيني  الجنود  عليها  كان  التي  اإلنسانية 

املجموعة من الجنود يف عزلة تامة وحرية من أمرهم ، ما بني فكرة 

االنسحاب و انتظار األوامر او االستمرار، تلك تفصيله هامة تعرب عن 

روح العسكرية املرصية التي ال ميكنها التخيل عن األرض بل البد من 

الدفاع عنها ألخر نفس »هنموت هنا هنعيش هناك« ما يعني انهم 

وان ماتوا عيل األرض جسدا فإن روحهم ستحيا يف الجنة، يعرض كل 

التجنيد يف الجيش، وكيف  جندي بعض مام مر به من مشاكل قبل 

يف  قدمت  التي  البطوالت  اهم  ان  مؤكدين  ذلك  ابان  الحياة  كانت 

حياتهم هي بطولة االستبسال يف الدفاع عن املمر الذي يحموه اآلن.

حياتهم  يف  الجنود  قبل  من  املايض  اسرتجاع  حالة  اسرتسال  يقطع 

العدو  صوت  وهو  املرسحي،  الفضاء  خارج  من  صوت  الشخصية 

املمر،  هذا  تاركني  االنسحاب  منهم  وطالبا  إياهم  مهددا  اإلرسائييل 

الجنود  استسالم  عدم  وهي  النتيجة  نفس  ايل  نصل  مرة  كل  ويف 

ورفضهم التخيل عن أرضهم.

وكأن  الجنود،  احد  الغناء يف  نكتشف موهبة  التوتر  ويف خضم هذا 

يعاش،  ان  وجب  جديد  يوم  فجر  عن  تعبريا  واأللحان  األغاين  تلك 

عيل  الوطنية  عيل  املحفزة  للعروض  منوذج  املمر  عيل  اغنية  عرض 

يصنع  انه  اال  غدرا  جاءت  التي  الهزمية  ألجواء  مناقشته  من  الرغم 

الجندي  ميتلكه  ما  ادراك  من  متكنه  املتلقي  مع  التفاعل  من  حالة 

التخيل  األمر  كلفه  وان  الوطن  ألرض  وإخالص  وطنية،  من  املرصي 

التي  الرهيفة  اإلنسانية  املشاعر  تلك  من  الرغم  وعيل  حياته،  عن 

الجنود  فأحد  الكوميديا  من  يخلوا  ال  العرض  ان  اال  الجنود  يقدمها 

أنفاسه  يلفظ  وهو  حتي  العرض،  مدار  عيل  الدعابة  روح  تفارقه  مل 

األخر  تلو  واحدا  املمر  جنود  ميوت  ان  للنظر  الالفت  ومن  األخرية، 

دون محاولة استسالم أيا منهم فكل ما طرح هو كيفية الدفاع عن 

املمر ايل النهاية.

لذلك  عسكرية،  منطقة  انها  فكرة  مع  يتجاوب  العرض  يف  الديكور 

جميع التفصيالت توحي بالجو العام، اما اإلضاءة فقد كانت متوافقة 

مع طبيعة الدراما وهو ما يتوافق أيضا مع طبيعة املكان املعروضة 

فيه، وهي من تصميم وائل عبد الفتاح، وتنفيذ وليد درويش.

باملالبس  اشبه  عسكرية  مالبس  وهي  ممدوح  الله  منة  املالبس 

العسكرية ابان تلك الفرتة التاريخية لحرب1967..

الكريم  عبد  كريم  محمد،  عم  دور  قدم  املنصور  يوسف  املمثلون 

دور  يف  صابر  بورا  مسعد،  دور  قدم  صالح  نور  شوقي،  دور  قدم 

حمدي عمر صالح يف دور منري، وطبيعة األدوار املوكلة ايل املمثلني 

من  الكثري  تطلبت  لذلك  اإلنساين  املستوي  عيل  ُمركبة  أدوار  هي 

الجهد، والفهم وهو ما كان متوفرا يف األداء التمثييل من ِقبل ممثلني 

العرض.

األطفال،  خصوصا  واضح  بشكل  الجمهور  تفاعل  العرض  هذا  يف 

وكانت األجواء تدعو ايل التفاؤل.

التي تحاول  للعروض املرسحية  املمر يعد تجسيدا  أغنية عيل  عرض 

االنهزام هي  فيها حالة  كانت  الضوء عيل فرتة من حياة مرص  القاء 

السائدة بني الكثري من أبناء الشعب املرصي، بينام عيل الجبهة ورغم 

شبح املوت ايل جوار الخوف ذلك الكائن الخرايف املؤدي ايل الهزمية 

عيل املستوي املادي واملعنوي اال أن شجاعة الجندي املرصي واجهت 

كل ذلك، العرض يقدم ادق التفاصيل بني الجنود عيل الجبهة وهي 

وبسالته  املرصي  الجندي  صدق  مدي  عيل  الضوء  تلقي  تفاصيل 

وتضحياته التي ال ميكن ان تقدر بثمن.

سيناوي تراث  عرض 
وفولكلور سياحية  جولة 

مصطفي  تأليف  سيناوي،  تراث  عرض  العريش  شباب  مركز  قدم 

الرقص  خالل  من  العرض  يقدم  حسن،  نارص  اخراج  شحاتة 

الفولكلوري بعض من األفكار التي تقدم الرتاث السيناوي وذلك من 

الفولكلورية  الحركات  خالل  ومن  ونقوشها  البدوية  املالبس  خالل 

الراقصة، العرض يقدم حالة من الكرنفالية ايل املتلقي وهو ما يشع 

البهجة خصوصا بني األطفال الحارضين للفرجة عيل العرض، هذا ايل 

الشبايب، دورته  الدويل للمرسح  الشيخ  ضمن فاعليات مهرجان رشم 

العروض  العديد من  نوفمرب 2020 قدمت  ايل 20  الخامسة من 16 

ففي مسابقة مرسح  املختلفة،  الفنية  املرسحية يف محاور مسابقاته 

وعرض  املمر  عيل  أغنية  عرض  قدم  املفتوحة  والفضاءات  الشارع 

تراث سيناوي، واشرتك العرضان يف كونهام يؤكدا أهمية سيناء سواء 

عيل املستوي الوطني والسيايس يف أغنية عيل املمر او عيل املستوي 

السياحي واالقتصادي يف تراث سيناوي، هذا ايل جوار عدد كبري من 

العروض تحمل قضايا إنسانية واجتامعية.

الممر علي  أغنية   
النصر الي  أقرب  هزيمة   

املمر”  عيل  أغنية  عرض   “ املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  قدم   

تأليف عيل سامل اخراج »بدر األحمدي« أشعار احمد عمر و احمد 

والفضاءات غري  الشارع  يقدم ضمن مسابقة مرسح  العرض  عييس، 

من  قدر  عليهم  يبدو  الجنود  من  مبجموعة  العرض  يبدأ  التقليدية، 

التوتر يف انتظار محاوالت إلصالح جهاز الالسليك املتوفر لديهم، وهو 

الجنود  وألن  العسكرية  القيادة  مع  التواصل  يف  الوحيدة  وسيلتهم 

بحياتهم  يضحوا  ان  ميكنهم  وسالحهم  ارضهم  يرتكون،  ال  املرصيني 

مقابل ذلك املمر،

النرص؟ هل  الحرب؟ هل تعرف معني  واذا هل ميكنك تصور أجواء 

تعرف كيف تبدو الهزمية؟

املواقع  احد  العرض، يف  عليها من خالل  اإلجابة  األسئلة ميكن  تلك   

العسكرية يف سيناء ابان حرب 1967 يوجد بعض الجنود، مل يتلقوا 

فقرروا  بالقاعدة  اتصالهم  وسيلة  يف  لعطل  نظرا  باالنسحاب  امر 

األمر  يبدو  قد  موقعهم،  عن  الدفاع  سبيل  يف  بحياتهم  التضحية 

هزمية لكنها ال تخلوا من بطوالت ال ميكن غض البرص عنها، فكيف 

جميل«  »سناء  دورة 
إنسانية قضايا  تحمل  عروض   

 داليا هامم
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لدي  جيد  أثر  ترتك  ما  هي  واالحتفالية  الكرنفالية  األجواء  ان  جوار 

و  من مرص  مختلفة،  أماكن  من  املتلقي  هذا  وان  املتلقي، خصوصا 

الدول العربية واألجنبية.

من  ملحات  بعض  تقدم  شاشة  يوجد  التمثيل  منطقة  أعيل  يف   

االعتامد  جوار  ايل  هذا  الشيخ،  رشم  يف  املختلفة  السياحية  املناطق 

يعد مجموعة  الفولكور  ، وألن  السيناوي  الشعبي  الرتاث  أغاين  عيل 

الفنون القدمية والقصص والحكايات واالساطري ،ويتم نقل املعرفة يف 

الفولكلور من جيل ايل جيل عن طريق الرواية الشفهية، يبدأ العرض 

سيدور  ما  ايل  املتلقني،  انتباه  لجذب  كمحاولة  الحيك  من  حالة  يف 

بالجميع  كالرتحيب  فولكلوري  بغناء  فيها  البداية  تكون  أحداث  من 

وحثهم عيل زيارة املعامل السياحية يف سيناء.

 هذا الغناء يعرب عن العريش وعن اهل سيناء، العرض يحاول تقديم 

انه  القاء الضوء عيل مخاطر اإلرهاب وكيف  حكاية بسيطة مفادها 

قادر عيل هدم أي يشء، فثمة مشهد يقدم من خالل العرض ويعرب 

الواقع  أرض  يف  تحدث  التي  الحالة  تلك  عن  املمثلني  مجموعة  فيه 

ويتحول  شملهم  فيفتت  املدنيني  الغاشم  اإلرهاب  يهاجم  حينام 

ميكن  كيف  العرض  يصور   ، واملوت  والخوف  للهلع  جزء  ايل  املكان 

مشهد  ففي  الحارض،  ويدمر  املستقبل  يغري  أن  لحظة  يف  لإلرهاب 

املمثلني  باقي  يحمله  والذي  املدنيني  أحد  اإلرهابيني  يقتل  متثييل 

بجملة  صارخني  الجميع  فريفض  التمثيل،  مساحة  خلف  به  خارجني 

دامئة التكرار وهي ال .ال لإلرهاب الغاشم.

بهذا  يحيط  ما  ايل  مشريا  العريش  مجتمع  يقدم  ان  يحاول  العرض 

من  البواسل  العريش  أبناء  ان  عيل  مؤكدا  مخاطر  من  املجتمع 

اإلرهاب  لغدر  نظرا  صدورهم  يف  الرصاص  يتلقون  والذين  املدنيني 

ما  وهو  لإلرهاب،  املحاربني  املرصيني  الجنود  من  أهمية  أقل  ليسوا 

وانه من حق  الجميع مرصيني  ان  فكرة  والتأكيد عيل  للتفكر  يدعو 

القضاء  اإلرهاب البد من  بال خوف، وأن  أمان  يحيوا يف  ان  املدنيني 

عليه.

ما  عن  يعرب  فني  عمل  لتقديم  محاولة  العرض  هذا  اعتبار  ميكن 

يحدث يف سيناء وتحديدا يف العريش ايل جوار اإلشارة ايل األمل الذي 

ُيلم مبن فقد احد افراد ارسته اواحد من أصحابه.

بالنواح والعديد والرصاخ  الرقصات وتختتم  تتنوع  العرض   يف هذا 

عيل من مات جراء رصاص الغدر.

 من الجيد ان يقدم مرسح يف مركز شباب بالعريش، فاملرسح قادر 

الشباب  ومساعدة  افضل،  هو  ما  ايل  بالحياة  والدفع  التغيري  عيل 

يدور  ملا  جيد  بشكل  واستيعاب  أفضل  رؤية  تحقيق  عيل  الصغري 

حوله.

رضوان  عوض،  محمود   ، عادل  باسم   ، مصطفي  ريم  املمثلون   

مصطفي  حركية  دراما  تصميم   ، خالد  نرمني  عيل،  ارساء  مصطفي، 

خرضي.

الرتاث  عن  تعرب  رقصات  مجموعة  عن  عبارة  سيناوي  تراث  عرض 

النهاية محاولة لتقديم  السيناوي املرتبط باألرض وبالبدو، وهو يف 

مرسح يتحدث عن بعض املشاكل والقضايا التي يتعرض لها سكان 

العريش يف سيناء.

وأخريا نتمني ان يستمر املرسح يف العريش وان يتطور ايل األفضل 

دامئا.

وضمن مسابقة املونودراما قدم عرض:

ماريا.. صورة 
اإلنساني الوجود  وانسحاق  الجسد  استباحة   

مغلوب  الحرب  هذه  يف  ليس  دم  ساحات  سوي  الحرب  “ما   

الفتي  مرسحيته  يف  الرشقاوي  الرحمن  لعبد  جملة  تلك  وغالب« 

مرسحية  عامل  ايل  الولوج  الجملة  هذه  خالل  من  وميكن  مهران، 

مونودراما  وهي  هوداك،  شريمان  ليديا  تأليف  ماريا  صورة 

يف  اليوغسالفية  الحرب  اطار  يف  النساء  ضد  الرصب  فظائع  عن 

تلك  ويالت  لتوضيح  ُكتب  النص  ان  من  الرغم  وعيل  التسعينات، 

عن  الحديث  كان  واذا  ومكان،  زمان  لكل  يصلح  انه  اال  الحرب 

الحرب فعلينا تأمل جملة الرشقاوي وهل كان يقصد رجال الحرب 

مرسحية  وانثي،  ذكر  بني  ُتفرق  ال  الحرب  ويالت  إن  أم  نسائها  ام 

املونودرما  مسابقة  ضمن  تقدم  زين،  منار  اخراج  من  ماريا  صورة 

عيل قرص ثقافة رشم الشيخ.

فتقدمها  جسدها  واستعباد  املرأة  اضطهاد  فكرة  املخرجة  تلتقط   

بها،  التنكيل  يف  االستمرار  تم  مهزومة  عن شخصية  تعرب  مبعطيات 

ونزع  شخصيتها  تهشيم  يف  أسايس  جزء  واالغتصاب  التحرش  وكان 

تبعات  ذلك من  إمراءة، كل  لكونها  ُتعاقب  وكأنها  نفسها  ثقتها يف 

الحرب التي فرضت عيل بلدها، تتبع املخرجة أسلوب الرسد وكأنها 

الروي  سياق  يف  العليم،  السارد  دور  تجسد  حكايتها  يف  الراوي 

يف  وتسبب  حدث  ما  جوهر  عن  الحديث  من  البداية  يف  وهروبا 

استهدفت  القذائف  ان  وكيف  وحبيبها  ابنتها  لوتيش  تذكر  أملها، 

بيته يف لحظة كانت لوتيش معه، ومات تاركا اياها وتؤكد ماريا أنه 

حينام الحظت حمل ابنتها لوتيش عرفت انها مرتبطة بزميلها بينام 

يف خضم البوح، تحيك ما حدث لها وإلبنتها من اغتصاب تسبب يف 

حملهام واملدهش يف األمر أنهم يعرفون من فعلوا بهم ذلك، فهي 

حالة من القهر املستمر تحيا يف خضمها ماريا وتحاول التخلص من 

تلك األعباء النفسية بهذا االفراغ الوجداين من خالل الحيك والرسم.

الفكرة العامة التي يحتوي عليها النص األصيل هي فكرة االغتصاب، 

وانتهاك جسد املرأة جراء الحروب، لكن يف مرسحيتنا التي عرضت 

تجدر  بل  الحرب  خالل  من  االنتهاك  يكون  أن  رشطا  ليس  اليوم 

اإلشارة ايل انه مثة انتهاك دائم مادام العقل ليس حرا، تبدو مساحة 

املرسح  خشبة  عيل  املونودراما  فيه  تؤدي  الذي  التمثييل  الفضاء 

املداله  االقمشة  تلك  ماريا  حركة  فيه  تعوق  خانق  مكان  وكأنه 

تلك  املمثلة  وتستغل  الخشبة  يف  ،واملثبتة  املرسح  اعيل خشبة  من 

االقمشة يف أن تنرث عليها األلوان من خالل الفرشاة ومن خالل كفي 

يدها أيضا يف النهاية فجميعنا نحمل صور ملا مر بحياتنا يف داخلنا 

وعلينا التخلص من هذا العبء السلبى بأي وسيلة ويف حالة ماريا 

املعالجة  النفسية  الطبيبة  قالته  ما  ذلك  ناجزة،  وسيلة  الرسم  كان 

ملاريا، يشري العرض ايل أنه من الالفت للنظر يف الحروب أنه ميكن 

التعامل مع جرمية االغتصاب عيل انها جرمية عابرة ميكن التغايض 

عنها، بل ميكن اعتبارها رضيبة حرب يتجاهلها التاريخ وال يذكرها 

الجميع، وكأنها غري ذات أهمية. 

كاثرينا  قدمتها  واالغتصاب«  والحرب  »املرأة  بعنوان  دراسة  يف   

موللري، أشارت فيها ان الهدف من عمليات االغتصاب أثناء الحرب 

هو الحاق اإلهانة بالجبهة املعادية وإرهاب املدنيني واجبارهم عيل 

للتطهري  كسياسة  املخلطني  األطفال  من  ثان  جيل  وانجاب  الفرار، 

خضم  يف  الحصانة  من  نوع  لالنتهاك  تصنع  فكرة  تلك  العرقي« 

حروب قامئة يف ذاتها عيل االحتالل.

أصبح  الذي  للتحرر  ماريا حكاياتها يف محاولة  تقدم  دائم  أنني   يف 

و  اإلنساين،  وجودها  تهمش  تجربة  خضم  يف  جدوي  ذي  غري 

التخلص مام يعتمل  تستبدله بوجود مهشم مترشذم، تحاول ماريا 

األقمشة  خلف  الرقص  خالل  من  متضاربة  مشاعر  من  داخلها  يف 

ترتاقص  سلويت  ايل  تتحول  ما  لحظة  يف  األقمشة  ان  اعتبار  عيل 

القهر  مدي  عن  تعرب  التي  االميائية  الحركات  بعض  يف  ماريا  ورائها 

هو  نفسها  عيل  أثر  وما  االغتصاب،  ذلك  جراء  فيه  أصبحت  الذي 

اغتصاب ابنتها امامها من مجموعة من الرجال كانت هي تعلمهم 

تسرتسل  الغريزة،  سوي  يشء  ألي  اذا  مراعاة  فال  جريانها،  وكانوا 

ماريا يف الحيك وذكر ما مر بها وتعود للرسم من جديد وكأنها حالة 

يطاردها من ذكريات مؤملة،  تنجوا مام  لعلها  الوجداين  االفراغ  من 

تقفز ماريا عرب جملها غري املرتبة من زمن ايل اخر يف رسعة واضحة 

محاولة بذلك، االملام بكل ما حدث بشكل رسيع فقد يبدو ما تقول 

من  اللحظة  تلك  أن  او  االكتئاب  مرض  اشتداد  ابان  هذيان  لحظة 

البوح هي أحد وسائلها إلجتياز األمل. 

عز  إضاءة  سمي،  نورهان  ديكور  خالد،  نادين  متثيل  ماريا  صورة 

حلمي.

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  من  العام  هذا  دورة  متيزت  وأخريا 

للمرسح الشبايب بالتنوع يف القضايا املطروحة يف عروضها. 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 0٧ ديسمبر 2020العدد 545 العدد 0٧693 ديسمبر 2020العدد 693

للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  اختتم 
اسم  تحمل  التي  الخامسة  دورته  فعاليات  الشبايب 
شك  بال  وهي  جميل«.  »سناء  القديرة  الفنانة 
الوليد، سواء عىل  املهرجان  استثنائية يف عمر  دورة 
بعض  كتخيل  التحضري،  أثناء  التحديات  مستوى 
الجهات عن تقديم الدعم للمهرجان هذا العام، أو 
وما فرضه  لكوفيد 19  العاملي  الظرف  عىل مستوى 
باإلجراءات  اإلشادة  قيود متعسفة. وهنا تجدر  من 
االحرتازية التي تم تطبيقها أثناء فعاليات املهرجان، 
كافة  توفري  عيل  التنظيم  فريق  حرص  حيث 
الخدمات اللوجستية من »كاممات أو مواد التطهري 
املستمرة.   الطبية  املتابعة  بجانب  الحرارة«  وقياس 
كافة،  دوراته  يف  املهرجان  به  متيز  ما  أهم  لكن 
إذ  الواقع؛  أرض  عيل  للشباب  الفعيل  التمكني  هو 
متطوعني  الشباب؛  من  لإلعجاب  مثريا  عددا  جمع 
العرشينات  بني  أعامرهم  ترتاوح  ومنظمني، 
املهرجان،  رئيس  من  بداية  تقريبا،  والثالثينات 
من  ومعظمه  الفريق؛  أعضاء  أصغر  إىل  ووصوال 

طلبة الثانوي والجامعة.
السنوي،  الفكري  برنامجها  عيل  الدورة  حافظت 
تفاصيل  عن  لالعالن  الصحفي  املؤمتر  فبجانب 
مؤمترات  خمس  الربنامج  ضم  الجديدة،  الدورة 
مؤمتران  اليومية،   الفعاليات  مدار  عيل  صحفية 
ومؤمتري  فؤاد«  و«بيومي  مطاوع«  »حنان  لتكريم 
للعمل  السيد  عصام  بجائزة  الفائزين  عن  االعالن 
باالضافة  املرسحي،  التأليف  وبجائزة  للشباب  األول 
ايل املؤمتر الصحفي للفائزين بجائزة أفضل شخصية 

مرسحية شابة لعام 2019 )مرصياً وعربياً(. 
ثالث  عيل  توزعت  الفكرية  واللقاءات  الندوات  أما 
»سناء  الخامسة  الدورة  اسم  حامل  ندوة  محاور: 
الفكري  وامللتقى  ونهاية«،  »بداية  بعنوان  جميل« 
ثقافية  صناعة  الشبايب:  »املرسح  بعنوان  الخاص 
يؤسس  متتاليتني.  جلستني  عىل  مستدامة«،  لتنمية 
الدكتور/  للثقافة  األعىل  املجلس  رئيس  للمحور: 
أرشف  أ.د/  الفنون  أكادميية  ورئيس  عزمي  هشام 

زيك. 
سنة   150« مبرور  الفكرية  املناظرة  احتفت  فيام 
إسامعيل،  عىل  د.سيد  مبشاركة  مرصي«  مرسح 
املناظرة  ويدير   ، دوارة  د.عمرو  الثانيى   املناظر 

النجم الفنان. محمود الحديني. 
 .. الثقافية«  »الصناعات  مفهوم 
مصر  رؤية  المستدامة«  و«التنمية 

2030
د.  للثقافة  االعيل  للمجلس  العام  االمني  افتتح 
الفكري  امللتقي  من  االويل  الجلسة  عزمي  هشام 
جميل«  »سناء  دورة  الخامسة..  بالدورة  الخاص 
موضوع  للمناقشة  العام  هذا  ُخصص  والذي 

مستدامة«  لتنمية  ثقافية  صناعة  الشبايب  »املرسح 
ومتت فعالياته عيل جلستني اشرتك عزمي يف االويل 
مازن  الفنان  املهرجان  ومؤسس  رئيس  مبصاحبة 
الشافعي  محمد  الفنانان  قدم  فيام  الغرباوي، 
من  الثانية  الجلسة  يف  شهادتهام  امام  واسالم 

امللتقي، وأدار الجلستان الدكتور مصطفي سليم.
هذا  من  االسايس  الغرض  أن  البداية  يف  اشار  الذي 
لتنشيط  التوصيات  لبعض  الوصول  هو  امللتقي 
صناعة املرسح وتطويرها للبحث عن سبل تنميتها 
عيل  له  ُينظر  املرسح  بات  وقد  السيام  الثقافية. 
مستوى العاليم عيل انه صناعة، ومن هنا أصبحت 
– االعراب  من  لها  محل  ال  للفن«  »الفن  مقولة 
الثورة  بعد  ما  مجتمعات  يف  لسليم-  والكالم 
كاملرسح  الناعمة  قواه  عيل  يعتمد  الذي  الصناعية 

والسينام وكافة الفنون.
الصناعات  ان  كلمته  يف  عزمي  هشام  الدكتور  أكد 
الثقافية اصبحت االن ركن اساي من اركان االقتصاد 
العامل، وان مثة عالقة عضوية ورسيخة بني هذه  يف 

الثنائية ومل يأيت هذا الربط بينهام جراء املصادفة.
ايل جانب ذلك، اشار االمني العام ايل خطط التنمية 
ووزارة  العموم  يف  الدولة  تتبعها  التي  املستدامة 
الثقافة، لتنفيذ اسرتاتيجية كبرية تحت عنوان »رؤية 
عيل  الجهات  جميع  بني  التوافق  تم   »2020 مرص 
وتذليل  الزمني  برنامجها  وفق  الرؤية  هذه  تنفيذ 
كافة الصعاب لهذه الرؤية بتوجيه مبارش من السيد 

الرئيس عبد الفتاح السييس. 
الثقايف،  الشأن  تخص  مراحل  سبعة  خال  من  وذلك 
االمور  كافة  الستهداف  التنمية  خطة  تهدف  حيث 
املفهوم  لتحقيق  للمواطن،  واملعيشية  الحياتية 
 1987 سنة  مرة  اول  اصدر  الذي  للتنمية  االيرس 
وضع  لرصد  املشكلة  الدولية  اللجنة  خالل  من 
»كيفية  التعريف  ذلك  واصدرت  العاملي  االقتصاد 
للمواطن  والصحة  الرفاهية  من  بقدر  حياة  تحقيق 
وذلك من خالل استغالل كل املوارد املتاحة؛ برشط 
ذلك  من  القادمة  االجيال  ذلك يف مخزون  يؤثر  اال 

املخزون«.
برامج  سبعة  عيل  الثقافة  وزارة  خطة  تشتمل 

اساسية، هي: )تحقيق العدالة الثقافية. تقرير القيم 
االيجارية. تنمية املواهب. تحقيق الريادة الثقافية. 
املؤسسات  تطوير  الثقافية.  الصناعات  دعم 

الثقافية. حامية الرتاث الثقايف(.
رشم  كمهرجان  تجربة  تأمل  ايل  العام  االمني  أشار 
النقاط  هذه  من  العديد  فيها  تحقق  والتي  الشيخ 
التي تشتمل عليها الخطة، ومن هنا  انطلق الفنان 
انتهي  حيث  من  املهرجان  رئيس  الغرباوي  مازن 
الشديد  االيجاز  عيل  بالشكر  متوجها  العام،  االمني 
اياه  داعيا  عزمي،  هشام  د.  من  املقدم  واملوجز 
الفكري  امللتقي  هذا  اقامة  »ُحلم«  فكرة  لتبني 
بشكل سنوي منطلقا من مهرجان رشم الشيخ، عيل 
امللتقي،  برعاية  للثقافة  االعيل  املجلس  يقوم  أن 
العدالة  »تحقيق  مفهوم  تنفيذ  عيل  سيعمل  الذي 
املواطن  ايل  بالوصول  وذلك  املنشود،  الثقافية« 
باختالف توجهاته وبيته اينام كان، ومن ثم سيؤدي 
ذلك ايل االنتشار الرتاكمي لتغطية كافة املحافظات 

واحتياجتها.
للدكتور هشام  تكريم  تم  االويل  الجلسة  نهاية  ويف 
عزمي االمني العام للمجلس االعيل للثقافة، بشهادة 
للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  من  تقدير 
ننتقل  يك  املهرجان..  رئيس  التكريم  قدم  الشبايب، 
الثقافية  الصناعات  موضوع  يف  الثانية  للجلسة 
للمخرجان  بشهادتني  املستدامة،  التنمية  ومفهوم 

محمد الشافعي واسالم امام.
نقاط  حرص  ايل  كلمته  يف  الشافعي  تعرض  حيث 
الثقافية  املؤسسات  منها  تعاين  التي  الضعف 
ثقافية  صناعة  عيل  ذلك  يؤثر  وكيف  الحكومية، 

قادرة عيل تحقيق مفهوم االستدامة الفعيل. 
حقبتي  ايل  سليم  مصطفي  الدكتور  اشار  فيام 
التجاري  املرسح  كان  والتسعينات، حني  الثامنينات 
ذلك  وظل  التنمية،  فعل  يف  فاعيل  رشيك  مرص  يف 
مستمرا حتى تم غلق مرسح محمد نجم يف 2005، 
تاريخ  يف  فارقة  نقطة  سليم  يعتربه  الذي  التاريخ 

املرسح التجاري املرصي. 
يف حني ذكر اسالم امام تعدد الصناعات الثقافية يف 
كاملرسح  املراحل،  من  العديد  عرب  االويل،  صورها 

طارحا  الوطنية،  القومية  خاطب  ي  الذ  الشعبي 
»بديع خريي وسيد درويش« كنموذج لهذا املرسح 
العادي اكرث من  الجمهور  الذي يقبل عليه  الشعبي 

الكالكسيات العاملية لشكسبري.
نظرية  مسرح«..  سنة   150« مناظرة 

الكربى الخدعة 
عيل  سيد  الدكتور  أثار   ،2019 املايض  العام  يف 
عيل  االعتياد  او  القناعات  بعض  حول  اشكالية 
لـ  االويل  باملحاوالت  املرصي  املرسح  بداية  تأريخ 
يكن  ان صنوع مل  االويل« مكتشفا  »يعقوب صنوع 
العرصي  مفهومه  –يف  مرص  يف  الفن  هذا  رائد  هو 
من  للمرسح  األول  البذوغ  يبدأ  حيث  الحديث، 
فسلفة  املرصيني  قدماء  استخدم  حني  السنني  االف 
االمر-  بداية  الدينية  الطقوس  يف  املرسحي  الفعل 
تتبع  فقد  عيل؛  مع  الحد  هذا  عند  االمر  يقف  ومل 
االن-  التي مل يعلن عنها حتى  الوثائق –منها  بعض 
من  التأريخية  الحوايش  من  العديد  ايل  باالضافة 
من  نفي  رأي،  وكتابات  نقدية  كتابات  او  صحافة 
خاللها ريادة صنوع املرسحية وحقيقة كونه صناعة 
من  استخدامها  تم  عيل-  قول  حد  –عيل  ماسونية 
صنوع  عني  حياة  عيل  املاسونية  الجامعات  قبل 

وبعد مامته ايضا. 
ايل  لعيل-  –الكالم  املاسونية  تلك  تحلوت  حني 
الصهيونية الحديثة التي التزال تستخدم اسم صنوع 
لصناعة ما اطلق عليه عيل »الخدعة الكربى« حتى 
البعض من ان الخر  التي متد  ابنته  االن عن طريق 

بوثائق ابيها التاريخية التي مل تظهر للنور من قبل.
التساؤالت  من  العديد  االشكالية  هذه  اثارت 
واملراجعات حول البداية الحقيقية للمرسح املرصي، 
العلمي من جهة، ومن  والتوثيق  التأريخ  يف طريق 
جهة اخرى خرجت اصوات اخرى ال ترى غضاضة يف 
يد غري مرصية،  نشأ عيل  املرصي  املرسح  يكون  ان 
تؤكد  موازية  اخرى  وثائق  تدلل عيل وجود  واخرى 
االصوات  تلك  بني  ومن  التاريخية،  يف  صنوع  ريادة 
والرد  عيل  سيد  د.  نظرية  تفنيد  عيل  عملت  التي 
يعاود  هنا  ومن  دوارة،  عمرو  الدكتور  كان  عليها؛ 
 150 مرور  املوافقة  دورته  يف  الشيخ  رشم  مهرجان 
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فتح هذه  املرصي 1870،  املرسح  ميالدة  سنة عيل 
»عيل  الطرفان  وكال  السيام  جديد،  من  االشكالية 
ثبوت  عيل  القاطعة  الدالئل  يقدما  مل  ودوارة« 
عيل  الوضع  يبقي  ال  وحتى  منهام،  كل  نظر  وجهة 
برنامج  ضمن  اليوم  مناظرة  اقيمت  عليه؛  هو  ما 
سيد  »د.  النقاش  لطريف  للمهرجان  الفكري  امللتقي 
عيل اسامعيل، يناظرة الدكتور عمرو دوارة، ويدير 
القدير  الفنان  ساعتني  من  اقرتب  الذي  النقاش 

محمود الحديني.
االشكالية  ايل  االمر  حقيقة  يف  النظر  يلفت  ال 
بالريادة،  عدمها  من  احقية صنوع  املطروحة حول 
ايل  يدعو  ما  ولكا  االخرى؛  املتشعبة  تفصيالتها  وال 
د.  من  املوجه  –الدائم-  الخطاب  هو  هنا  التساؤل 
وانتم«  »انا  طرفان  ايل  القضية  بتقسيم  عيل  سيد 
الصيغة التي تكررت اكرث من مرة يف مناظرة اليوم 
او غريها، حيث يؤكد عيل انه الوحيد صاحب قضية 
والجميع  أسامها،  الكربي كام  كشف خدعة صنوع 
تكرر  هنا  ومن  مواجه،  اخر  طرف  يف  املقابل  يف 
استعامل ضمري »أنا« يف مقابل »أنتم« يف الكثري من 

النقاط البحثية. 
الكربى  الخدعة 

سانووا«،  و«جيمس  صنوع«،   روفايئ  »يعقوب 
»أبو نظارة وابو زمارة«، أسامء عديدة لحامل اسم 
تشابكات  مثبتة،  وغري  مختلطة  جنسيات  صنوع، 
االحداث  مع  حياته  يف  تاريخية  وتقاطعات 
ايل  اسطورية  شخصية  امام  اننا  العامة،  السياسية 
حد ما، ما الرس يف كل هذه الغرابة املالذمة لصنوع 
يف  بالفعل  غرابة  يوجد  وهل  مامته؟  بعد  ما  ايل 

هذه الخلطة الدرامية؟!
استدعاء  احدثها  التي  الربكة  هذه  اجل  ومن 
املشاركني  الحديني  محمود  الفنان  الزم  صنوع، 
ومتساوية  ومقسمة  محددة  باوقات  املناظرة  يف 
»مباراة  يشبه  فيام  واملداخالت،  والرد  للطرح 
للجمهور  النهاية  يف  الحكم  تاركا  تناظرية« 
وملحاوالت البحث العلمي وقراءة التاريخ، فيام اذا 

كان صنوع رائد املرسح ام ال.
قدم د. سيد عيل رسدا تفصيال لعدة فرتات مختلفة 
مصدر  اي  يف  صنوع  يعقوب  اسم  يظهر  ان  قبل 
هذه  رشح  يف  عيل  وتعمق  خربي.  او  صحفي 
الشخصيات  وتعدد  واملتجاورة  املتتالية  الفرتات 
وبقيت  مجراها،  سري  يف  واملجهولة-  –املشهورة 
الصناعة  فكرة  تتبني  النهاية  يف  الكلية  الصورة 
يف  واستخدامها  صنوع  يعقوب  لشخصية  املاسونية 
الشخصية  ذلك مبوت  زوال  مختلفة، وعدم  اغراض 
عيل ارض الواقع، ولكن تبقي الخدعة الكربى ايل ما 

بعد الوفاة ايضا. 
هو  ما  بقوة:  نفسه  يطرح  هام  سؤال  يظهر  وهنا 
الجامعات  هذه  عليه  اقدمت  فيام  الرهيب  الرس 
املاسونية قدمية اواخر القرن ال18 ثم توارثت هذا 
واصبحت  تحولت  حني  الالحقة  االجيال  عرب  الرس 
صهيونية، اسئلة اخرى عديدة رمبا ال يستطيع احد 

االجابة عليها –ايل االن-  حتى صنوع نفسه!
تفنيدات  او  مطروحة  تحديات  عن  بعيدا  وذلك 
هناك  ستبقي  الطرفان،  اتبعها  بحثية  لوسائل 
يك  االهمية  من  انها  واظن  اخرى  كربى  اشكالية 
عيل  للوقوف  البحث  طرق  توحيد  عيل  تستحوذ 
املوسيق،  السينام،  املرسح،  لتاريخ  حقيقة  قراءات 
الفنون  من  للعديد  ميالد  البلد  هذا  شهد  لقد 
ايل  يلتفت  ومل  االنسانية،  والعلوم  والثقافات 
من  كان  ان  الريادة  يديه  عيل  تم  الذي  الشخص 
هو  امليالدي  التاريخ  ليكون  خارجها،  من  او  مرص 
سبيل  عيل  كام حدث  العموم،  يف  الفن  هذا  بداية 

السينام، حيث يؤرخ مليالدها بعرض  املثال مع فن 
غري مرصي لالخوين لوميري مبدينة االسكندرية. 

للمسرح الحديث  المفهوم 
الدكتور هشام  أشار  للمناظرة  السابقة  يف مداخلته 
ايل  للثقافة،  االعيل  للمجلس  العام  االمني  عزمي 
يدور  حيث  املوضوع،  تتناول  التي  الجزئية  النظرة 
الحديث  للمفهوم  البداية  تأريخ  حول  السجال 
للمرسح اواخر القرن ال18، ولكن املرسح متواجد 
املحطات  عزمي  واستعرض  الفراعنه،  منذ  مرص  يف 

املختلفة يف تاريخ هذا الفن املرصي القديم.
رمبا ال تحظى اللقاءات الفكرية وامللتقيات الثقافية 
بنفس النسبة التي تحظى بها بقية الفعاليات وعيل 
رأسها العروض يف غالبية عروض الفرجة او املرسح، 
الدويل  الشيخ  رشم  ملهرجان  يحسب  ذلك  ويف 
للمرسح الشبايب استمراره منذ الدورة االويل وحتى 
خالل  االخرى  للفعاليات  مواز  بنصيب  الخامسة 
فكرى  لقاء  من  يوم  يخلو  ال  حيث  املهرجان،  ايام 
او ندوة ثقافية، وبذلك يتميز عن بقية املهرجانات 
ضمن  والفكر  الثقافة  لوجبة  املناسب  باالحتفاء 

برمجة باقي جدول الفعاليات.
اظن ان ندوة املناظرة كانت منوذج عيل عدة اشياء 
وقد  امليالد،  بداية  او  صنوع  فكرة  تتخطى  اخرى 
البرشية  الحاجه  بحسب  الخر،  وقت  من  تختلف 
املناظرة  اثارته  ما  فبجانب  املجتمعي،  والوعي 
خلقت  التأريخ،  وتقيص  القراءة  العادة  دعوة  من 
املندثرة  الثقافية  للمعارك  املناسب  املجال  الندوة 
منذ زمن يف واقعنا الثقايف، واملعارك هنا او العراك 
الرويب  محمد  الناقد  اليه  يشري  كام  االيجايب  مبعناه 
فعاليات  عن  غاب  والذي  مرسحنا،  تحرير  رئيس 
التي  املعارك  تلك  والفنانني،  املثقفني  وتجمعات 
سبقها العديد من عراكات تاريخية كان للكثري منها 
الثقافية  لالشكاليات  جديدة  رؤى  خلق  يف  الدور 
باستمرار، وهي  اي مياه راكده  املطروحة وتحريك 
–الفكرية-  الثقافية  الصناعات  مستويات  احدى 

وارتباطها مبفهوم التنمية املستدامة..
والدفاع االتهام  ثنائية 

استهالل  ايضا  االنتباه  يلفت  االخر،  الجانب  عيل 
الديوك  احد  اكون  »لن  بترصيح  دوارة  عمرو  د. 
»دوارة  الطرفان  ان  وبرغم  عرض«،  يف  املتناحرة 
اال  االخر،  مختلف عن  منهام يف طريق  كل  وعيل« 
مربر-  –غري  واحد  يشء  عيل  يتفقان  الطرفان  ان 
التنقل  او  التناحر  اتجاه  يف  القضية  اخذ  وهو 
والدفعات  االتهامات  من  مختلفة  ملستويات  بها 

املتتالية من الطرفني.
أو  هذا  من  رافعا  عيل  قدمه  ما  عيل  دوارة  فريد 
سيجال  املثال  سبيل  عيل  ويثار   ، ذلك  من  مقلال 
املشكك  صنوع  ملذكرات  فرعية  نقطة  حول  طويل 
فيها وكيف اتخذها الجميع مرجعا لكل املعلومات 
يعقوب  عن  التاريخ  سجلها  التي  املتضاربة 
دوارة  يدافع  كام  او  »عيل«  يطرح  كام  صنوع، 
احد  املذكرات  وبأن  وعاديته  ذلك  مرشوعيه  عن 

الوسائل البحثية.
ويف حني يستعني الطرف االول باسامء المعة تصب 
الطرف  يرد  صنوع،  من  الريادة  نزع  صالح  يف 
وقد  ريادته.  عيل  تؤكد  مشابهة  باسامء  املقابل 
الشباب  املرسحيني  عند  االشكال  هذا  حل  يكون 
طالب  والذي  الحديني،  محمود  الفنان  اشار  كام 
هذا  يف  املشاركة  املرسحني  من  الباحثني  شباب 
او كام قال؛ »الحكم  السجال للوصول ايل االيضاح، 

للجمهور«!

15 [ ملف]

ثقافي انفتاح 
مصر شباب  من  العالم  على   

تأثريها  ومدي  املرسحية  املهرجانات  به  تقوم  التي  الدور  عن  الكثري  يتساءل  رمبا 

يف  تنفذ  أن  استطاعت  مميزة  دورة  عن  اليوم  نتحدث  أننا  اال  املرسحي  الحراك  عىل 

جميع  إليقاف  بدورة  ودفع  العامل  احتاج  والذي  كرونا  لوباء  الصحية   االحرتازات  ظل 

الفاعليات الثقافية وغريها من األنشطة ، اال أن صدي كبري ورسيع حدث يف رشم الشيخ  

قادر  املهرجان  اصبح  لقد  ليحدث  واألجانب  العرب  املرسحيني  من  الكثري  عن  وتحدث 

املايض والذي  أبريل  الخامسة واملؤجلة من شهر  العاملي  وخاصة يف دورته  التأثري  عيل 

استطاع منظموه طرح تلك الدورة الخاصة جداً والذي انتظرها الكثري من املرسحيني  يف 

عيون  وظلت  كبري  انقطاع مرسحي  فرتة  بعد  الجميع  اليها  وتطلع  العامل  من  مكان  كل 

املرسحني يف كل مكان يف ترقب تلك الدورة لتبني من خاللها رؤية واضحة نحو العروض 

املرسحية املؤجلة ومدي دور املرسح يف زمن الكرونا ومدي التغريات الواضحة عىل تلك 

الفرتة  . 

املتابع للحراك املرسحي يف مرص  التساؤالت ليتناقلها  الكثري من  وهنا يطرح املرسحيون 

والعامل إليضاح  مدي قدرة املهرجان عىل استقطاب الكثري من العروض من خارج مرص 

تجمع  خالل  من  يف  للمجتمع  يقدمها  أن  واستطاع  بل  االستثنائية  الظروف  تلك  رغم 

املرسحية  املناظرة  أهمها  من  لعل  املرسح  قضايا  من  الكثري  ناقش  كبري  مرسحي  ثقايف 

حول ريادة املرسح العريب يف مرص ...ملن تكون ؟ هذا باإلضافة ايل الكثري من الندوات 

السنوات  يف  كبري  دور  لها  كان  والتي  للشباب  املرسحية  والورش  املرسحية  والفاعليات 

القدرة عيل  له  بدوره  وهذا   ، املرسحي  العمل  نحو  الشباب  من  الكثري  لتأهيل  املاضية 

املهرجان   التجارب املرسحية املشاركة يف  الشباب مع  بالحراك املرسحي وتفاعل  النهوض 

هذه  ظل  يف  وخاصة  الكبرية  الفاعليات  هذه  ملثل  الجهد  من  الكثري  يتطلب  وهذا 

الظروف االستثنائية .

والندوات  املتعددة  املهرجان  تنافس عيل جوائز  والتي  املرسحية   العروض  بجانب  هذا 

متميزة  بطرائق  ونظمت  املرسحي  الحراك  لصالح  مهمة  بعناوين  اختريت  والتي  املهمة 

ملناقشة  قضايا وهموم املرسح بجانب العديد من اإلصدارات والنرشات اليومية . 

رغم عدم تواجدي يف هذه الدورة اال أين وعن كثب تابعت لفاعليات املهرجان املتميز 

كل  يجعلوا  أن  منظموه  استطاع  والذي  املهرجان  صفحة  عيل  املبارش  البث  طريق  عن 

الدويل  الشيخ  مهرجان رشم  ان  كل يشء  يف  معنا  انك  اال  بعيدأ  كنت  فهام  متاح  يشء 

الدولية  الساحة املرسحية  الشبايب ميثل نقطة مضيئة وشعاع مرصي ثقايف عيل  للمرسح 

وإبراز دور قدرات مرص الفنية والشبابية  عيل تنظيم مثل هذه الفاعليات الكربى .

شكراً للفنان مازن الغرباوي وفريق العمل املتميز دورة موفقة  

مجدي محفوظ
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باملوهبة الذي مل يجد املناخ أو املكان أو الفرصة. كذلك 

تغيري آلية اإلنتاج وضخ دماء جديدة.

أحمد  املخرج  مع  “مرسحنا”  لجريدة  خاص  حوار  ويف 

تدريبهم،  تم  الذين  الشباب  هؤالء  أن  علمنا  طه، 

كبرية  فرقة  وصاروا  ملسارحهم،  نواة  اآلن  يشكلون 

املرشوع  فيها  انتقل  ثالث  سنوات  مرور  بعد  واآلن 

عىل  قارصا  يعد  مل   _ مرص  محافظات  أرجاء  ملختلف 

للصعيد،  للفيوم  الرشقية  من   _ فقط  والجيزة  القاهرة 

الثقافة  قصور  مرسح  عىل  فقط  ليس  عروضه  ويقدم 

الخاصة بتلك األقاليم، لكن يف مرسح الجمهورية بقلب 

التي  واملواهب  الشبابية  الطاقات  تلك  أيضا.  العاصمة 

تحتاج لوصول خدمة ثقافية يف قرى وربوع مرص. 

“أسيوط  هي  محافظات  ثالث  يف  املرشوع  إطالق  تم 

 1404 املتقدمني  إجاميل  وبلغ  الرشقية”   _ الفيوم   _

وتم  وفتاة  االختيار 604 شاب  لجنة  وإجاميل من حرض 

قبول 166 شابا وفتاة 52 من أسيوط، وتم البدء يف ورش 

التدريب اعتبارا من يوليو 2019.

دفعة  آخر  تخرج  مرشوع  هي  هيال”  “هيال  مرسحية 

لقصور  العامة  الهيئة  تقدمه  حلمك”.  “ابدأ  ملرشوع 

الصعيد  وسط  إقليم  أسيوط،  ثقافة  فرع  الثقافة، 

“عمرو  وأزياء  ديكور  الهجريس”،  “محمد  متثيل  الثقايف: 

األرشف”، موسيقى وغناء “حسام حسني”، تدريب أداء 

حريك “مناضل عنرت”، رؤية فنية “أحمد طه”.

لتدريب  الفنانني،  شباب  لتدريب  يهدف  واملرشوع 

املمثل عىل فنون األداء إلعداد املمثل الشامل، وإىل نرش 

الشباب  لدى  للتطرف  الطاردة  اإليجابية  القيم  منظومة 

من خالل سياسة ثقافية تعكس املواطنة واحرتام األديان، 

املتمتع  الشباب  من  جيل  يف  األمل  لبث  محاولة  وهي 

الوزيرة  سيادة  تعليامت  عىل  بناء  أنه  كام  موحدة. 

الدكتورة إيناس عبد الدايم، فإن لكل محافظة يتم فيها 

مرشوع “ابدأ حلمك” تتشكل من خالله فرقة من شباب 

مرسحا  تنتج  نوعية  فرقة  تشكيل  يتم  حيث  املبدعني، 

طوال العام اثني عرش شهرا، عروض قليلة التكلفة قليلة 

دعيت  عامني  على  يزيد  ما  منذ 
لمشاهده  طه  أحمد  المخرج  بواسطة 
من  األولى  الدفعة  تخرج  مشروع 
مسرح  على  حلمك”  “ابدأ  مشروع 
المشروع  مدير  الجزية،  ثقافة  قصر 
حسان.  عادل  المخرج 
“نظرة  اسم  حمل  الذي  التخرج  مشروع 
واحدا  عرضا  يشمل  لم  ومدد”  
مجموعة  منهما  لكل  عرضني  ولكن 
منهما  ولكل  والشابات  الشبان  من 
مؤلف  من  به  خاص  عمل  فريق 
وغريه..                                                     ديكور  ومهندس  موسيقي 
حوار : نرسين نور 

والفيوم  أسيوط  في  نوعية  فرق  طه:  أحمد 
التكلفة منخفضة  عروض  العام  طوال  تنتج  والشرقية 
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العدد. 

كام أنه رصح للجريدة بأن املخرج عصام السيد واملخرج 

مناضل عنرت عىل رأس املرشحني إلخراج عرضني من ثالثة 

عروض كبرية سيتم إنتاجها ألسيوط.

الجمهورية يف أول ديسمرب  القادمة عىل مرسح  العروض 

مرشوع تخرج الفيوم والرشقية عىل التوايل.

الوصول  املبادرة  تنوي  التي  القادمة  املحافظات  وعن 

هو  األسايس  الهدف  أن  طه  أحمد  املخرج  رصح  إليها، 

بشبابها  والغنية  ثقافيا  املحرومة  للمناطق  الوصول 

ملستحقيها  تصل  أن  يجب  سلعة  الثقافة  املوهوبني. 

ومن يستحقها أكرث من موهوب شاب يقطن بعيدا عن 

والتجربة،  والتدريب  االحتكاك  خربة  عن  بعيدا  املركز 

مناطق  إىل  للوصول   2021 يف  يهدف  املرشوع  لذا 

وأسوان  البحرية  الخطة  ففي  أكرث،  ومحافظات  أبعد 

واإلسامعلية واملنيا.

واجهها  تحديات  أو  صعوبات  هناك  كانت  ما  إذا  وعن 

التنفيذ، قال: إن الصعوبات واملشكالت هي يشء  خالل 

عادي ودائم الوجود خاصة ملن يتصدى للعمل املرسحي، 

يتعامل معها، ومن  أن  عليه  دامئا مفاجآت  حيث هناك 

حسن حظ املبادرة أن املرشف العام ونائب رئيس الهيئة 

هو رجل مرسح وفنان وهو الفنان “هشام عطوة”، لذا 

فهو متفهم دامئا ومتعاون عىل الدوام.

محافظة  أيتها  يف  املبادرة  تتطلبه  الذي  الوقت  وعن 

وحتى إنتاج العروض، قال املخرج أحمد طه: ستة أشهر، 

فأقل من ذلك ال ينتج عنه يشء ذو بال، وأكرث من ذلك 

تكلفة زائدة عىل الوزارة. 

الحدودية، فإن ستة  أما اآلن ونحن نفكر يف املحافظات 

عدد  وهو  جديد  بنمط  التفكري  وعلينا  تجوز،  ال  أشهر 

يذهب  أن  الجائز  من  فليس  املدة،  وتكثيف  الساعات 

أن  املمكن  من  ولكن  ألسوان،  وذهابا  جيئة  املدرب 

يسافر لتمتد به اإلقامة املتصلة شهرا أو شهرين. 

محافظات  إحدى  يف  شابة  أو  شاب  األن  _أنا 
أن  فماذا علي  املبادرة  إلى  االنضمام  وأريد  مصر 

أفعل؟!
عليك التوجه لقرص الثقافة _  وهذا أول ما يفعله ذوو 

املواهب يف الفنون األدائية عموما _ وهناك سيعلم متى 

وكيف ميأل استامرة املشاركة يف مبادرة “ابدأ حلمك” أو 

ويتابع  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  يدخل عىل صفحة 

أخبار املبادرة.

السيد ومناضل عنرت  لعصام  ثالثة عروض كبرية   
أسيوط   في 

أول  الجمهورية في  القادمة على مسرح  العروض 
التوالي  الفيوم والشرقية على  تخرج  ديسمرب مشروع 
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ما  المسرح  وبخاصة  األزمة  بهذه  بشدة  الفنون  تأثرت  كما  األولى  موجتها  في  كورونا  بأزمة  بأكمله  العالم  تأثر 
خالل  من  ُمصورة  عروض  لبث  باإلضافة  “األونالين”  بينها  من  اليت   البديلة  حلولهم  ُيقدمون  المسرحيون  جعل 
جديد  من  يعود  القلق  بدأ  “كورونا”  من  الثانية  الموجة  بداية  ومع   .. “أونالين”  مهرجانات  إقامة  و  اإلنرتنت، 
وعروض”  البديلة  حلوله  إلى  مجددا  سيعود  أم   ، عاد  بعدما  حيا،  المسرح  سيستمر  هل  المسرحيون:  وتساءل 
   .“ األونالين 
إيناس العيسوى

»كورونا« من  الثانية  الموجة  مع 
الين(؟ الـ)أون  سيعود  هل   ..

إذا  قال:  الذى  املنعم  عبد  نارص  املخرج  مع  البداية  كانت 

بالتأكيد  أثر  لها  سيكون  الكورونا  من  الثانية  املوجة  اشتدت 

إقبال  عىل  ستؤثر  ألنها  خطط،  لدينا  يكون  أن  يجب  ولذلك 

قامئة  العروض  فالتزال  اآلن  وحتى  املرسح،  عىل  الجمهور 

بعمل  قمت  شخصيًّا  أنا  أضاف:  متبعة،  االحرتازية  واإلجراءات 

ضد  لست  وأنا  بعد،  عرضهام  يتم  مل  “أونالين”،  مرسحيتني 

الوضع  يف  الجمهور،  مع  لقاء حي  هو  املرسح  ولكن  األونالين، 

أن  ميكننا  ال  لذلك  طبيعية،  غري  ظروف  ىف  ولكّنا   الطبيعي، 

طبيعية،  غري  ظروف  عىل  للمرسح  الطبيعي  التعريف  نسقط 

الظرف  هذا  ىف ضوء  جًدا  مقبولة  األونالين  عروض  تظل  لذلك 

حيويته  من  الكثري  يفقد  املرسح  ألن  كفكرة،  املطلق  ىف  وليس 

مع  املبارش  الحضور  ىف  جامله  ألن  وتعليبه،  تصويره  عند 

الجمهور، ولكن يف هذه الظروف يبققى األونالين هو الحل إىل 

جانب  املسارح املكشوفة، وبالتأكيد “األونالين” صنع حالة من 

األمان للمرسحيني ووقاية  من عدم التوقف، ألن التوقف ُيعد 

كارثة عىل عدة مستويات منها النفيس واالقتصادي، واألونالين 

هذه  انتهاء  حني  إىل  باملرسح  املرسحيني  صلة  عىل  ُيحافظ 

األزمة، باإلضافة إىل العروض ىف املسارح املكشوفة.

نستطيع  الثانية  املوجة  شدة  درجة  مع  املنعم”:  “عبد  تابع 

بدرجة  تشتد  أن  حالة  وىف  املغلقة،  املسارح  مع  نتعامل  أن 

وىف  الناس،  صحة  عىل  للحفاظ  متاًما  بإغالقها  ُينصح  كبرية 

التعامل معها، ميكن  حالة أن تكون املوجة متوسطة أو ميكننا 

وتستمر  املغلقة  املسارح  داخل  التباعد  عملية  نستكمل  أن 

يتوقف  أن  ولكن  شديدة،  ملرونة  يحتاج  واألمر  العروض. 

املرسح مرة أخرى بشكل تام، فلن يكون ذلك مناسًبا، ليس يف 

عليها رضر  وقع  التى  القطاعات  جميع  يف  وإمنا  فقط  املرسح 

لحلول  نحتاج  نحن  األوىل،  املوجة  يف  التام  التوقف  من  كبري 

تجعل الحياة تستمر دون خسائر بقدر املستطاع، ودون تعرض 

وليس  مجدي  غري  التام  التوقف  أن  واعتقد  ألخطار،  الناس 

جًدا، فامزلنا  املرصية، ألن خسائره ضخمة  الدولة  مطروحا ىف 

ُنعاىن من أثار الفرتة التي تم التوقف التام فيها حتى اآلن.

املوجة  أن  أرى  نظري  وجهة  من  قوقة:  عالء  د.  الفنان  قال  و 

الثانية ستكون أقل بكثري من املوجة األوىل، وأنها لن تؤثر عىل 

العروض  أن  واعتقد  األوىل،  املوجة  تأثري  درجة  بنفس  املرسح 

املرحلة  من  أكرب  بشكل  حضورا  ستشهد  واملستقبلية  الحالية 

توفر  الوضع، مع  التعايش مع  : سنستطيع  مناضل عنرت 
للمسارح الطبيعية  للكثافة  نعود  المصل  وربما 
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املرسح،  هو  سيبقى  املرسح  ألن  ذلك  تحقيق  وأمتنى  األوىل، 

هو اللقاء الحى بني املتفرج واملمثل، وبشكل كبري أصبح ُهناك 

وجود مرسحي حتى إذا كان من خالل العروض األونالين، التى 

صنعت حالة من األمان لدى املرسحيني، ولكن تلك الحالة يجب 

طاملا  “األونالين”  مع  وأنا  الحي،  التواجد  خالل  من  تكون  أن 

سواء  املواطنني  عىل  وخطورة  وصحي  بيئي  ووضع  ُهناك حظر 

تعرفنا  ألننا  ضده  أكون  أن  ميكنني  وال  املتفرجني،  أو  املبدعني 

عىل املرسح من خالل التلفاز، مل نكن نذهب إىل املرسح ونراه، 

ولكن تعلمناه وتعرفنا عليه وعىل أبطاله وُأعجبنا بهم من خالل 

التلفاز، وأعتقد أن ما ال يدرك كله ال يرتك كله، فاألونالين بديل 

مقبول ولو بصورة مؤقتة ىف فرتة الجائحة.

ورش  من  حقيقية  لدينا خطط  يكون  أن  يجب  “قوقة”:  وتابع 

لدينا  يكون  أن  أيضا   يجب  كام   أونالين،  وعروض  وفعاليات 

من  وهذا  حى،  بشكل  والتفاعيل  الفعيل  للتواجد  بديلة  خطة 

التى  الكارثة  عىل  للتغلب  المهمة   الوسائل  أحد  نظري  وجهة 

أعتقد أنها ستنتهى قريًبا إن شاء الله.

الحالة  هذه   : قال  عنرت  مناضل  االستعراضات  ومصمم  املخرج 

ىف  مام حدث  أكرث  رمبا  نفسيًّا  علينا  تؤثر  واالنتظار  الرتقب  من 

الحجر األوىل، فاملرسحيني من أكرث من ترضروا بذلك، ألن  فرتة 

خلق  أو جمهور،  فنانني  سواء  مبارش  بشكل  األفراد  مع  تعاملنا 

نوعا من أنواع الخوف الكبري، الذى كان واضًحا جًدا بعد الحجر، 

جديد،  من  القلق  إحساس  إلينا  عاد  الثانية  املوجة  بداية  ومع 

من  ألننا  املرسح  عىل  ُتؤثر  سوف  الثانية  املوجة  وبالتأكيد 

 ، وقريب  مبارش  بشكل  للجمهور  ُتقدم  التي  التفاعلية  الفنون 

الجمهور  لدى  املتعة  الحالية خلقت حالة من  العروض  أن  كام 

أن  إال  التباعد  فكرة  الحية، ورغم  للعروض  كان متعطشا  الذى 

الرغم  عىل  ومبارش،  بشكل حي  له  ُيقدم  مبا  يستمتع  الجمهور 

من أن فكرة التباعد تجعلنا نستقبل جمهورا أقل، ولكني أعتقد 

ورمبا  األمر،  مع  نتعايش  أن  نستطيع  مصل  وجود  مع  أنه  يف 

نعود للكثافة الطبيعية للمسارح.

ال  األونالين  وفكرة  تفاعيل  نشاط  املرسح  “مناضل”:  وتابع 

املرسحى  العرض  تصوير  يتم  أن  حالة  يف  إال  للمرسح،  تصلح 

ويجب  عام،  بشكل  الشاشات  عىل  العرض  يناسب  بشكل 

يجب  كام  ذلك،  ىف  متخصص  تليفزيوين  مخرج  له  يكون  أن 

وتحقيق  لألونالين،  حقيقية  جذب  عوامل  عن  نبحث  أن 

توقف  مؤقتا، ألن  ذلك  حال  وفعلية كون  مشاهدات حقيقية 

من  الكثري  عىل  كبري  بشكل  نفسيًّا  يؤثر  املرسحى  النشاط 

املرسحيني واألشخاص بشكل عام، كام كان له  أيًضا أثر إيجايب، 

فأنا شخصيًّا فرتة الجائحة األوىل جعلت لدى متسع من الوقت 

هذه  استثامر  البعض  استطاع  وقد  واالطالع،  واملعرفة  للقراءة 

الفرتة، والبعض ُأصيب باالكتئاب، وأمتنى إن شاء الله أن تنتهي 

الجائحة ويعود املرسح الستقبال جمهوره بطاقته الكاملة.

ارتجل مع  العامل كان  السيد:  املخرج املرسحى أحمد  فيام قال 

بالفعل  الثانية  املوجة  مع  لدينا  أن  واعتقد  األوىل،  الجائحة 

األشخاص  التزام  وهى  األوىل،  املوجة  عن  الخلفيات  بعض 

بالتباعد،  االلتزام  مع  للرضورة،  إال  الخروج  وعدم  باملنازل 

الفرتة  هذه  ىف  و  األونالين،  هو  مقبوال  حال  قدم   واملرسح 

مناسبة  أفكار  مجموعة  يقدم  أن  يجب  املرسح  أن  اعتقد 

زمن  يكون  أن  املمكن  من  لألونالين،  زمنيًّا  ومناسبة  للجائحة 

املرسحية من 10 دقائق إىل 15 دقيقة مثاًل، ونقوم بعمل كم 

كبري من املرسحيات قد يصل إىل 100 مرسحية، ُتقدم كمحتوى 

وعدم  الكامل  الحظر  حالة  يف  األونالين  عىل  بسيط  مرسحي 

التواجد الحي.. عروض األونالين يجب أن يكون لها مواصفات 

مختلفة ألن الوسيط مختلف، املرسح األونالين ميكن تسميته 

باملرسح املصور، ويجب أن ال تزيد مدته عن 10 دقائق، ألن 

من وجهة نظري لن يجلس أحد عىل اإلنرتنت ملشاهدة محتوى 

املرسحيات  تكون  أن  حالة  ىف  وبالتاىل  املدة،  هذه  من  أكرث 

نقوم  الواحدة  الحية  املرسحية  بثمن  املمكن  فمن  أونالين، 

فيها  املوضوعات  تكون  أونالين،  مرسحية  محتويات   5 بعمل 

خالله،  من  املقدمة  الوسيط  مع  وتتناسب  ومتنوعة  مختلفة 

املوضوعات  عىل  أكرث  الرتكيز  يكون  أن  ويجب  االنرتنت،  وهو 

القيم  مجموعة  تنشط  التي  األفكار  وبخاصٍة  املجتمعية 

املجتمعية، ويجب أن يكون هناك تطوير يف آليات صناعة هذا 

العمل.

متعطشة  الجائحة  من  ستخرج  الناس  السيد”:  “أحمد  أضاف 

يف  الجائحة  بعد  ملا  خطة  نضع  أن  يجب  لذا  الحي،  للمرسح 

وليس  الكيف  ىف  مشكلة  لدينا  ألن  املقدمة،  العروض  نوعية 

التام غري مفيد وليس  التوقف  المنعم:  ناصر عبد 
بالمسرح المسرحيني  ُيحافظ على صلة  مطروحا واألونالين 

أن تكون  السيد: عروض “األونالين” يجب  أحمد 
10 دقائق تزيد عن  بمواصفات مختلفة وأال 
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الكم، مبعنى كيف ُنقدم مرسحا أثناء الجائحة ملجتمع يعاىن من 

مشاكل كثرية ويحتاج إىل أمل، فاألرسة ىشء مهم ورضوري أن 

نهتم بها، وأن تكون موضوعاتنا الفرتة القادمة متجهة لذلك.

املوجة  تؤثر  ال  أن  أمتنى  فؤاد:  أحمد  املرسحى  املخرج  وقال 

مرة  الجمهور  استعادة   نحاول  فامزلنا  املرسح،  عىل  الثانية 

كبري  مجهود  وهذا  األوىل،  الجائحة  بعد  الحية  للعروض  أخرى 

والتباعد  السالمة  إجراءات  مع  وبخاصٍة  املرسح  صناع  عىل 

االجتامعي، ولكن يف حال شكلت التجمعات خطورة عىل صحة 

املواطن، فبالتأكيد تصبح صحة املواطن أواًل. 

مبنى  املرسح  ولكن  مقبول،  بديل  األونالين  “فؤاد”:  وأضاف 

عىل التفاعل الحي واملبارش، وهذا ما يفتقده املرسح األونالين، 

ولكن مع إتباع إجراءات السالمة والتباعد بشكل صارم، يجعلنا 

ذلك نحافظ عىل الناس وعىل استمرارية املرسح الحي.  

بشكل  الفن  الزرقاىن:  وليد  املرسحى  والناقد  املخرج  قال  كذلك 

سواء  فيه  تحدث  أحداث  وأي  فيه،  ويؤثر  باملجتمع  يتأثر  عام 

سبيل  عىل  والفن،  الفنانني  أفكار  عىل  تؤثر  سلبية،  أو  إيجابية 

املثال شكسبري يف فرتة الطاعون كتب أهم مرسحيات ىف حياته 

، وكذلك العلامء كثريون منهم اكتشفوا حقائق ونظريات علمية 

الخطر  أو  األمراض  أو  الوباء  فرتة  عام  بشكل  الوباء.  فرتات  ىف 

مرضة،  وليست  للفن  مفيدة  فرتة  تكون  كله  العامل  يهدد  الذي 

بالقضايا  يتأثر  الوقت  طوال  الفن  ذلك،  يقول  الفن  وتاريخ 

اقتصادية أو اجتامعية أو ثقافية  التى تحدث سواء سياسية أو 

باملوجة  يتعلق  فيام  أما  بها،  يتأثر  الفن  القضايا  كل  دينية،  أو 

الثانية، فحتى اآلن ليس لدينا يقني من ذلك: هل بدأت بالفعل 

أم ال؟ ولكن ىف حالة وجودها بالتأكيد ستؤثر عىل املرسح الحي 

كام حدث ىف املوجة األوىل، سيتوقف املرسح لفرتة ثم يعود من 

جديد.

بالفعل بعض  التى صورت  الثقافة  وتابع “وليد”: مبادرة وزارة 

كام  اليوتيوب،  عىل  قناتها  عىل  اونالين  عرضها  وتم  املرسحيات 

الحي  املرسح  إال ىف  الجمهور  يرها  مل  قدمية  أذاعت مرسحيات 

الرغم من  بشدة، عىل  وأنا معها  فكرة مهمة جًدا  كانت  فقط، 

صانعي  وبني  املتلقي  بني  التفاعل  املرسح  عنارص  أهم  من  أن 

العنارص  املتلقي أصبح من أهم  ، خاصةة وأن  العمل املرسحى 

املرسحية.

بريم  مبرسح  اإلضاءة  قسم  ورئيس  الديكور  مصممة  وقالت 

التونيس ُدنيا عزيز: املوجة الثانية ستجعل الناس أكرث حرًصا ألن 

و  االحرتازية  اإلجراءات  اتخاذ  ىف  يهملون  بدأوا  الناس  من  كثري 

يتعايشوا مع الكورونا جًدا، وكثري من الفنانني أصيبوا بالكورونا 

بها  أصبح  املسارح  أغلب  إن  أضافت:  الجونة.  مهرجان  بعد 

اإلجراءات  جميع  فيها  تتخذ  املسارح  وجميع  التعقيم،  بوابات 

االحرتازية وبشدة، لذلك أرى أنه ليس هناك مشكلة يف تواجد 

ثالثة  ملدة  لدينا  كان  اإلسكندرية  ففي  الجائحة،  مع  الجمهور 

أواًل  العروض  تصوير  تم  وقد  مرصي،  املؤلف  مبادرة  أشهر 

نتج عن ذلك عرشة  للجمهور،  أونالين ثم عرضت عىل املرسح 

ومل   ، بأى خسائر  الله-  الحمد   - و  نخرج  عروض مرسحية، ومل 

بريم  مرسح  ىف  العاملني  أو  املبادرة  أفراد  من  فرد  أي  يصب 

إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  الجمهور، كام حرضت  أو من  التونيس 

التزامنا  مدى  وشاهدت  عروض،  ثالثة  بنفسها  الدائم  عبد 

اتخاذ  مع  الثانية  املوجة  مع  التعايش  هو  فالحل  باإلجراءات، 

كافة اإلجراءات االحرتازية بشكل صارم.

وأعتقد أنه مع  املوجة الثانية سيتعايش الناس مع “ كورونا” 

التفاعل  بالسلب عىل  تؤثر  أنها لن  أكرث، وأعتقد  ولكن بحرص 

الحي للمرسح.

األمان  من  حالة  يوفر  مل  األونالين  عزيز”:  “دنيا  تابعت 

كان  مجهود  من  الثقافة  وزارة  بذلته  ما  بالتأكيد  للمرسحيني، 

الحي  التفاعل  عىل  مبنى  املرسح  سيظل  ولكن  جًدا،  رائعا 

السينام  جمهور  عن  متاًما  مختلف  املرسح  جمهور  املبارش، 

املبدع  مع  الجمهور  تفاعل  عىل  مبنى  فاملرسح  والتليفزيون، 

بشكل حى وحقيقي.

أحمد  التمثيل  ومدرب  املخرج  قال  أخرى  نظر  وجهة  ومن 

أو ترقب ألن املرسح يعترب متوقفا حتى  سيف: ال يوجد قلق 

فبعد  ترقيبها،  عند  جًدا  كبريا  وقتا  تأخذ  فاملرسحيات  اآلن، 

الرتقيب من شهرين  املوجة األوىل وبداية فتح املسارح يأخذ  

له  املخصصة  الحضور  بنسبة  عاد  الحي  واملرسح  أشهر،  لثالثة 

كإجراءات احرتازية من حوايل ثالثة أو أربعة أشهر فقط، يعني 

أو  مرسحياتهم  يف  العمل  يبدأوا  مل  املرسحيني  من  كثري  هناك 

أو شهرين فقط، يعني  الرتقيب من شهر  بعد  العمل  بدأوا يف 

كامل،  بشكل  يأىت  ال  الجمهور  حتى  متوقفا،  املرسح  مازال 

و”األونالين” ليس له عالقة باملرسح متاًما، املرسح هو التفاعل 

ألنه  اإلنرتنت،  عرب  وليس  حي،  بشكل  واملمثل  الجمهور  بني 

يفتقد التفاعل مع الجمهور، األونالين فن جديد أو نوع جديد 

لو  كلمة مرسح حتى  عليه  أطلق  أن  استطيع  ال  التمثيل،  من 

تم تصويره عىل خشبة املرسح.

وقالت هناء شافع مدير إدارة الرقابة عىل املرسحيات: املوجة 

أنها  اإلعالم  يقال يف  بالفعل ستؤثر عىل املرسح بشدة،  الثانية 

حظر  لفرتة  نعود  قد  وبالتاىل  األوىل،  املوجة  من  وأشد  أقوى 

جديدة وتتوقف العروض الحية متاًما، وهذا أمر محزن، ولكننا 

بعد  إال  الكاملة  بطاقتها  املسارح  فتح  نعيد  أن  نستطيع  ال 

انتهاء الجائحة متاًما لسالمة املواطنني، وبالطبع األونالين صنع 

مؤيدة  غري  ولكنني  للمرسحيني،  واالطمئنان  الهدوء  من  حالة 

لألونالين متاًما، فاملرسح تفاعل وحياة.

كله  كله ال يرتك  عالء قوقه: ما ال يدرك 
األزمة   اشتدت  إذا  بديل مقبول  و”األونالين”  

نعود  المسرحيات: قد  الرقابة على  إدارة  مدير 
العروض لفرتة حظر جديدة وتتوقف 
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بطاقة العرض

اسم العرض: أيب 

تحت الشجرة

جهة اإلنتاج: 

املرسح الحديث

عام اإلنتاج: 

2020

تأليف: طارق 

رمضان

إخراج: إسالم 

إمام

[ [21 رؤى]

الشجرة«  تحت  »أبي 
ومحبب بسيط  إطار  في  جادة  قضية 

نور الهدى عبد املنعم

أهم  من  قضية  الدولة  فيها مرسح  يطرح  التي  األوىل  املرة  رمبا هي 

النفسية  الدراسات  تناولتها  طاملا  والتي  واملجتمع،  األرسة  قضايا 

واالجتامعية، هي غياب األب بالسفر وما يرتتب عليه من آثار سيئة 

ترض األرسة وبالتايل تنعكس عىل املجتمع، من خالل العرض املرسحي 

كامل،  هاين  بطولة  السالم  مرسح  يقدمه  الذي  الشجرة«  تحت  »أيب 

عبد  أحمد  هريدي،  دينا  أسعد،  شادي  مكرم،  منري  الشيخ،  لبني 

خالد،  محمد  موسيقى  صبيح،  يحيى  ديكور  رمضان،  دعاء  الهادي، 

تأليف طارق رمضان، وإخراج إسالم إمام.

العلمية من  الدراسات  تناولتها  القضية كام  العرض هذه  تناول   وقد 

إجازة  يف  املسافر  الزوج  هذا  يعود  فحني  العاطفي  الفقدان  حيث: 

ألنه  وأبنائه  زوجته  مع  شديدة  بغربة  يشعر  نهايئ  بشكل  يعود  أو 

طويلة  لسنوات  حياتهم  رتبوا  وألنهم  يشء  كل  يف  عنهم  مختلف 

قد  الذي  الجسدي  الحرمان  تدخله،  عن  بعيًدا  الخاصة  بطريقتهم 

منه  االنتقام  عىل  إقدامها  ورمبا  زوجها  من  الزوجة  نفور  إىل  يؤدي 

حرمانه  وتعمدها  له  تجاهلها  خالل  من  الالوعي  يف  ذلك  كان  وإن 

جبهة  وتكوين  باألبناء  واإللتصاق  غيابه،  يف  منه  هي  حرمت  مام 

وأبناءه  زوجته  ومفاهيم  مفاهيمه  بني  فجوة  حدوث  كذلك  ضده، 

نظرًا الختالف البيئة التي عاش فيها كل منهم، مام يضعف الصلة بني 

األب وأبنائه، وقد يصل األمر ببعض اآلباء ألن يصبحوا مجرد اسم يف 

الرشاء: حيث يحاول  أبنائهم ال يعرفونهم حقا، هوس  شهادات ميالد 

بعض اآلباء تعويض غيابهم عن طريق إغداق األموال عىل األبناء عىل 

سبيل التعويض املادي، فيصاب بعض األبناء بهوس الرشاء، مام يؤدي 

لحدوث خلل يف قدرتهم عىل إدارة مواردهم املالية فيام بعد، التدليل 

املفرط أو القسوة املفرطة، فبعض األمهات تفرط يف تدليل األبناء ظًنا 

عىل  والبعض  حياتهم،  عن  األب  غياب  بتعويض  يقمن  أنهن  منهن 

العكس يتعاملن مع األبناء بقسوة مفرطة يك ال يفسدهم غياب األب.

فجأة  السفر  من  األب  يعود  حيث  العرض  يف  واضَحا  ظهر  ذلك  كل   

بعد غياب ثالث سنوات متصلة فلم يجد أي ترحاب بل أنهم صدموا 

ألشياء  بحاجة  مازالوا  وهم  إليهم  النهائية  العودة  قرار  أتخذ  لكونه 

أكرث من شقة  لهم  أشرتى  أنه  من  الرغم  لهم، عىل  يحققها  مل  كثرية 

وشاليه بالساحل الشاميل ووفر مبلًغا كبريًا أودعه بأحد البنوك، فوجد 

الزوجة واألبناء منرصفني عنه بفتح الحقائب وتفريغها ثم ينرصفون 

مام  الداخل  من  عليها  الباب  تغلق  التي  الزوجة  حتى  غرفهم  إىل 

الكنبة، ويف الصباح يحاول االقرتاب منهم بإعداد  يضطره للنوم عىل 

بال  عنه  ينرصفون  لكنهم  به  سيحتفون  أنهم  اعتقد  الذي  الفطور 

بيتها وأوالدها  بالنادي واألصدقاء عن  مبااله، ويجد زوجته منرصفة 

شاب،  من  بأكرث  عالقة  عىل  البنت  فنجد  تدليلهم،  يف  أفرطت  التي 

عابئني  غري  عوالهم  إىل  متاًما  ومنرصفني  مخدرات،  مدمن  الولد  بينام 

بوجود األب.

يكتشف األب أن بواب العامرة يعاين من املشكلة نفسها حيث ترك 

فاعتادوا عىل  الرزق،  باحًثا عن  القاهرة  إىل  الصعيد وجاء  أوالده يف 

غيابه ومل يهتموا به وال حتى باإلتصال من خالل أجهزة املحمول التي 

اشرتاها لهم.

يعقد األب مع البواب اتفاًقا هو أن يقوما بعمل متثيلية عىل األبناء 

ليلتف  ميت  أنه  فيمثل  فيرضبه  األبن  باستفزاز  البواب  يقوم  حيث 

أبناء  يشعر  كام  الورطة،  هذه  من  ليخلصهم  أبيهم  حول  األبناء 

البواب بقيمة أبيهم بعد فقده، لكن تأيت الرياح مبا ال يشتهي السفن 

باألب،  القتل  تهمة  إلصاق  يتم  حيث  الساحر،  عىل  السحر  وينقلب 

أبيهم،  املال كتعويض عن مقتل  البواب مبلًغا كبريًا من  أبناء  ويقبل 

البواب  فيختفي  عليه  البواب  مع  األب  أتفق  مام  بكثري  أكرب  وهو 

نهائًيا حتى ال يضطر أوالده لرد املال لصاحبه، وتقوم الزوجة بإبالغ 

البوليس عن زوجها بتهمة قتل البواب. 

الجمهور  عىل  لعرضها  القضية  هذه  اختيار  مجرد  أن  الحقيقة   

ببساطة ويف إطار كوميدي يسهل استيعابه من كل الفئات والثقافات 

كذلك مناسبته للطفل واألرسة ملا يتسم به من كوميديا خالية متاًما 

من اإلسفاف، يعد عماًل عظياًم يستحق القامئون عليه التقدير.

وخروج  الكرونا  جائحة  ظروف  ظل  يف  مرسح  إنارة  هو  واألعظم 

قضية  يتناول  عمل  لتقديم  واجتهادهم  منازلهم  من  عليه  القامئني 

جادة يف إطار بسيط ومحبب يستحقون عليه كل الشكر والتقدير.

من  تقلل  ال  التي  الهنات  بعض  به  العرض  أن  ينفي  ال  هذا  لكن   

يف  القضية  عرض  يف  املبارشة  منها:  عليه  العاملني  جهد  وال  قيمته 

بعض املشاهد، واملبالغة يف الكوميديا خاصة يف مشاهد أبناء البواب 

»الصعايده«، وطول الحوار واالنفصال كثريًا عن الجمهور مام يجعلنا 

وصلني  ورمبا  مرسحي،  عمل  وليست  درامية  سهرة  أمام  أننا  نشعر 

هذا الشعور ألن العرض قد ُأعد خصيًصا لتقدميه »أونالين« ثم تقرر 

عىل  لحرصه  اآلخر  هو  الشكر  يستحق  الذي  الجمهور  عىل  عرضه 

ارتياد املرسح يف ظل هذه الظروف.
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النكاد نعرف شيئا عن املرسح الياباىن  اكرث من فن الكابوىك الذى 

ستكون  واليوم  بالسخرية.  اليابان  خارج   البعض  معه   يتعامل 

لدينا الفرصة لتعريف قارئنا العزيز باملزيد عن املرسح الياباىن.  

الدعوة  وهى  حاليا  اليابان  ىف  ترتدد  طريفة  دعوة  مع  والبداية 

املرسح  حى  “برودواى”  غرار  عىل     “ يابانية  “برودواى  اىل 

وستكون  لندن.   ىف  املسارح  حى  اند”  “وست  او  نيويورك  ىف 

برودواى هذه املرة ىف العاصمة طوكيو. 

وهو   مرسحا    149 تضم  طوكيو  ان  الدعوة  اصحاب    يقول   

وىف   . الرئيسية  العامل  مدن  بني  للمسارح  عدد  خامس  اكرب 

املوجودة  املسارح  عدد  الدقة  وجه  عىل  يعرف  ال  نفسه  الوقت 

ىف   برودواى نيويورك.  ذلك  ان املرسح ال يصنف عىل انه من 

مسارح برودواى اال اذا كان عدد مقاعده ال يقل عن 500 مقعد. 

قلب  ىف  كان  لو  حتى  التصنيف  ىف  يدخل  ال  ذلك   عدا  وفيام 

برودواى. وبناء عىل هذا املعيار تضم برودواى 40 مرسحا فقط. 

وال ندرى كم سيكون عدد مسارح   طوكيو لو طبقنا عليها. 

من  فقط  تجذب  طوكيو  مسارح  ان  الدعوة   اصحاب  الحظ   

أن   كام  االربعني.   برودواى  مسارح  تجذبه  ما  ثلث  الجامهري 

برودواى ووست اند عىل حد سواء   من الوجهات السياحية التى 

فمسارح  والربيطاىن.    االمريىك  االقتصادين  عىل  املليارات  تدر 

ونصف  مليار  من  باكرث  فقط  تذاكر  تبيع  االربعون  برودواى 

مليار دوالر سنويا،  عدا ما ينفقه الجمهور ىف املطاعم والفنادق 

وغريها. 

غري واقعية!!!

السباب  واقعية  غري  دعوة  انها  البعض  يرى  االخر  الجانب  عىل 

الكابوىك   مثل  الياباىن  املرسح  اشكال  اهمها طبيعة بعض  عديدة 

الذى ال يقبل عليه اال فئات محددة. وعىل هذه النقطة بالذات 

طافت  يابانية  عروضا مرسحية  بأن  اليابانية  برودواى  انصار  يرد 

العامل وحققت نجاحا طيبا مام يعنى ان الحلم واقعى وان اللغة 

اىل  هؤالء  ويعيد  الياباىن.  املرسح  انتشار  امام  عائقا  تشكل  ال 

االذهان املرسحية االسطورية  اليابانية “حارسة القمر  الجميلة” 

مع  نفسها  االمريكية  برودواى  ىف  املاىض  العام  عرضت  التى 

من  بطالتها  كل  وكانت  السامعات  عرب  انجليزية  فورية  ترجمة 

تذاكرها  وبيعت  فقط  ليال  لثالث  وعرضت  اللطيف  الجنس 

بالكامل. 

ويعود  رافضو الفكرة فيطالبون بان يرىض انصار املرسح الياباىن  

الواقع...فليس ىف االمكان افضل مام كان. ويتحدثون عن  باالمر 

مساحة  عرب  املسارح  تناثر  بسبب    العوائق  مثل  اخرى  مشاكل 

واسعة من طوكيو وليس ىف حى واحد. كام ان معظم العروض ىف 

املسارح اليابانية تبدا ىف وقت مبكر بينام يفضل جمهور املرسح 

تناول  بعد  املفضلة  مرسحيته  ملشاهدة  يتجه  ان  مثال  االوروىب 

طعام العشاء.  ووتقدم  بعض العروض نهارا. وهذا املوعد املبكر 

يناسب الجمهور الياباىن  خاصة كبار السن الذين ترتفع نسبتهم  

بني افراد الشعب الياباىن لكنه اليناسب السائح االجنبى.

وزارة  بدات  فقد  اليابانية”.  “برودواى  لدعاة  الغلبة   وكانت   

املرسحية  الفرق  مع  اليابانية  والصناعة  والتجارة  االقتصاد 

النتاج  للفرق  الدعم  تقديم  لبحث  للمسارح  املالكة  والرشكات 

اليابان وخارجها. كام  عروض ضخمة تجذب الجامهري من داخل 

وزيادة  مرافقها  لتطوير  للمسارح  الدعم  تقديم  الوزارة  تبحث 

سعتها لتكون قادرة عىل استضافة عروض ضخمة. وسوف تتكفل 

الوزارة  بتزويد املسارح – عن طريق مجلس الفنون االستعراضية 

اليابانية – بتقنية العروض املجسمة.  واملتوقع ان تشرتط الوزارة 

ترجمة: هشام عبد الرءوف اليابانى المسرح  شارع  فى  جولة 

يابانية« فى طوكيو إلى »برودواى  دعوة 
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حاجة  ىف  بأنه  ويعرتف  بها.  واقتنعوا  اليابان  ىف  املرسح  عشاق 

اىل رسم الشخصيات بشكل افضل النها العنرص الرئيىس ىف نقل 

البرصية  املؤثرات  او  الديكور  او  املوسيقى  قبل  الكاتب  فكرة 

والصوتية. وسوف يراعى ذلك ىف اعامله املستقبلية وىف عروضه 

القادمة العامله التى سبق عرضها بالفعل.

ناجح ثنائى 
النه  ميورا  مع  ناجحا  ثنائيا  يشكل  ماتسوبارا  ان  النقاد  ويرى 

نابضة عىل  افكاره ويحول كلامته اىل حركة  افضل من يعرب عن 

املرسح. ويتميز بقدرته عىل استبعاد عنارص البطء والرتهل التى 

ميورا  يبالغ  وقد  االصلية.  ماتسوبارا  كتابات  ىف  تكون  ان  ميكن 

احيانا ويقدم املرسحية بشكل يختلف كثريا عن االصل املكتوب. 

لكن ذلك مل يلق اى اعرتاض من ماتسوبارا.

القادم  العرض  املرسح  وجامهري  النقاد  يرتقب  هنا  من 

اخر  مخرج  يخرجه  له  عرض  اول  يكون  سوف  النه  ملاتسوبارا 

مرسحى  ممثل  ايضا  وهو  سنة(   52(“ اوماى  “توموهيكو  هو 

من  اكرث  ىف  اوماى  شارك  وقد  اليابان.  ىف  معروف  وتليفزيوىن 

100 عرض مرسحى ممثال وسيكون “التذكارى” ثامن عرض من 

اخراجه. ويزيد من االهتامم انه سوف يقدم بواسطة فرقة اخرى 

باملدينة.  التاريخى  كوزا  بانجو  مرسح  عىل  طوكيو  العاصمة  ىف 

كام انه سبق ان قدمته فرقة شيتني قبل عامني باخراج ميورا.

يتقابلون  الناس  من  مجموعة  حول  املرسحية  احداث  وتدور 

التى  مصادفة ويبدأون ىف الحديث بأسلوب ساخر عن املشاكل 

بأسلوب ساخر. ويجسد كل ممثل مشارك  تواجههم ىف حياتهم 

حدث  ما  وهذا  مختلفة.  ثقافية  خلفيات  من  شخصيات  عدة 

ىف املعالجة االوىل مليورا وسوف يحدث ىف معالجة أوماى الذى 

سريكز عىل بعث االمل ىف نفوس املشاهدين بعد عرض املشاكل 

العديدة التى تواجه املجتمع الياباىن.

يقبل  املرسح  جمهور  جعل  النه  مباتسوبارا  معجب  انه  ويقول 

عىل مرسحيات تعالج مشاكل املجتمع بعد ان مرت عدة عقود 

اكرث.   ال  بحتة  ترفيه   وسيلة  املرسح  يعتربون  اليابانيون  كان 

واملهم ان يحقق االخراج املعادلة.

ان تكون االعامل يابانية تعرب عن املجتمع الياباىن.

اوملبياد طوكيو  التجارب ىف  اجراء بعض  يتم  ان  البعض  ويتوقع 

القادمة.

التجريىب  المسرح  مهرجان  ...نجم  ماتسوبارا 
للسلبيات  عالج  الى  للتسلية  اداة  من 

وكانت اليابان أيضا عىل  موعد  مع  مهرجان املرسح التجريبى 

فرصة  وكان   فقط.  اليابانية  العروض  فيه  تشارك  الذى  الياباىن 

طيبة اللقاء الضوء عىل النشاط املرسحى ىف اليابان وعىل بعض 

الشخصيات املرسحية الشهرية هناك. 

للكاتب  مرسحية  من  اكرث  عرض  املهرجان   مالمح  اهم   كانت 

 “ الشاب  الياباىن  ايضا-  والقصاص  والسنيامىئ    – املرسحى 

مرسحيا  ثنائيا  يكون  وهو  فقط(.  سنة   34( ماتسوبارا”  شنتارو 

مع املخرج املرسحى موتوى مويورا ويقدمان اعاملهام معا من 

خالل فرقة مرسحية تعرف باسم شيتان.

قصة  ككاتب  موهبته  مبامرسة  قانعا  كان  انه  ماتسوبارا  ويقول 

حتى   2014 حعندما التقى ين قابل صديقا له ودعاه ملشاهدة 

لالديب  فاتزر”  يوهان  االناىن  “سقوط  او  “فاتزر”  مرسحية 

املرسحية  وبهرته   .)1956  –  1898( بريخت  برتولد  االملاىن  

وفوجئ  للمرسح.  الكتابة  مجال  اقتحام  فقرر  اعجابه  ونالت 

مل  للمرسح  الكتابة  ىف  موهبة  صاحب  وبانه  بنانه  طوع  بالقلم 

بعد.  فيام  السنيام  اىل  امتدت  املوهبة  وهذه  بها.  يشعر  يكن 

مويورا  املرسحية مع  الفرقة  كون  تحقق من موهبته   ان  وبعد 

وكانت تجربة خالقة  .

مبارشة مرسحية  التاىل  العام  ىف  التعاون   هذا  مثار  اوىل  وكانت 

املحطة  لها  تعرضت  التى  املاساة  تناولت  التى  سفر”  “مشهد 

بسبب   2011 عام  اليابان  رشقى  شامل  فوكوشيام  ىف  النووية 

جائزة  عنها  ونال  جسيمة.  ارضار  اىل  وادت  الجوية  االحوال 

مؤسسة ايىش للفنون وهى ارفع الجوائز املرسحية ىف اليابان.

اجتماعى نقد 
وبعدها خرج عىل عشاق املرسح الياباىن مبرسحيته  الثانية وهى 

“ اليابانيون الذين ينسون”التى تدور حول ابناء الشعب الياباىن 

الذين يلغون عقولهم ويترصفون كام يريد اصحاب السلطة دون 

تفكري او متحيص.   

الجبال  او  ياما”  “ياما  مرسحية  عرضت  املرسح  نفس  وعىل 

باللغة اليابانية. وفازت املرسحية بجائزة كيشيدا للدراما.

من  كبريا  اقباال  تلقى  كانت  ماتسوبارا  ان مرسحيات  والغريب  

جمهور املرسح،لكن بعض النقاد مل يكونوا يرحبون بها ووجهوا 

انتقادات عديدة اليها. 

ومن هذه االنتقادات   انه  قلل من االعتامد عىل عنرص الرسد 

الياباىن. كام راى  الشائعة ىف املرسح  الراوية وهو من االمور  او 

تقوم  ال  رضورية  غري  شخصيات  مرسحياته  يضمن  انه  البعض 

ىف  عادة  االمر  هذا  اىل   ويشار  االحداث.  دفع  ىف  مهم  بدور 

ظهور  اى  الشخصيات”  “سقوط   مبصطلح  والفنى  االدىب  النقد 

الشخصيات واختفاؤها بدون مربر مقنع. وكان يؤخذ عليه ايضا 

الياباىن  املجتمع  تنتقد  التى  العبارات  بعض  الحوار  يضمن  انه 

بقسوة تصل اىل درجة االستفزاز. 

ان  بوعد  البداية  ىف  االنتقادات  هذه  عىل  ماتسوبارا  ويرد 

عاد  ذلك  وبعد  منها.  يستحق   يراه  ما  مبا  ويأخذ  يراجعها 

تجريبى  مرسحى  كاتب  انه  قائال   نظره  وجهة  عن  يدافع 

انه  كام    . التقليدية  باالساليب  مقيد  غري  التجديد  اىل  يسعى 

السياسة  الياباىن وعامل  املجتمع  يسعى اىل عالج بعض سلبيات  

استهوت  تقليدية  رؤية غري  نفسه صاحب  يعترب  اليابانية  وهو 

اللوجستية قائمة  االحتماالت مبشرة والصعوبات 
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: التعاطف 
كطريقة  عرش  التاسع  القرن  يف  مرة  ألول  عنه  التعبري  تم  لقد   

لفهم كيف ميكن لرسم أو نحت معني أن يدفع الشعور – كيف 

نشعر يف لوحة املناظر الطبيعية الرومانتيكية، عيل سبيل املثال، 

تركيزا  التقمص  أصبح  لقد   – الفيكتوري  العرص  من  رواية  أو 

النفس والفلسفة واألخالق  اإلدراكية وعلم  العلوم  استقصائيا يف 

وعلم الرسد وعلم الجامل . ويعرف البعض التعاطف بأنه الحالة 

الفعالة لشخص آخر، ويرص آخرون عيل أنه يشمل تبني وجهات 

ويضيف   – آخر  نظر  وجهة  من  املؤثرة  الحالة  فهم   - النظر 

البعض أنه يتضمن رغبة يف فعل يشء ما مع شخص آخر أو من 

أجله . يحدد دانييل باتسون مثانية مفاهيم مختلفة ميزت كلها 

التي يفكر  الكيفية  املثال » تخيل  التعاطف، فميزت عيل سبيل 

التي  لكيفية  الخامس( عن تخيل »  املبدأ   ( بها اآلخر ويشعر » 

نفكر بها ونشعر يف مكان شخص آخر » )املبدأ السادس( . عندما 

تسجل آالت تصوير الرنني املغناطييس عمليات الحامس يف أجزاء 

معينة من دماغ األشخاص الذين يرون سكينا يسقط باتجاه قدم 

. وعندما ترصخ شخصية  التعاطف  شخص ما، فان ذلك يسمى 

أو  تؤديها،  التي  الشخصية  تجربة  بسبب  املرسح  خشبة  عيل 

تعاطف  نسميه  فإننا  األداء،  هذا  يشاهد  وهو  الجمهور  يرصخ 

باألعامل  بالتأثر  ونشعر  املحرقة  متحف  إىل  نذهب  وعندما   .

القاضية  وألن   . تعاطف  نسميه  فإننا  الجامعية،  لإلبادة  الفنية 

سونيا سوتوماير كان لديها تجربة يف اختبار العقبات والحواجز، 

من خالل املشقة واملصائب، فسوف تقدم التعاطف ايل املحكمة 

التعاطف شيئا أشعر به تجاه شخصية، فإنني  . وإذا كان  العليا 

االجتامعية  السياقات  وأتكيف مع  أختربه عصبيا وقبل شعوريا، 

أن  يجب   . مزعجا  مصطلحا  يعترب  فانه  والتاريخية،  والقضائية 

التخصصات  أصحاب  من  مجموعة  مع  املرسح  علامء  يحرض 

العاطفية هي  العدوى االجتامعية  التعاطف ألن  املتعددة حول 

مخزوننا وتجارتنا .

مجموعة  يتضمن  الذي  رومان  ديفيد  كتاب  يف  إسهامها  ويف   

مقاالت لعلامء املرسح واألداء عن » الرتاجيديا يف أعقاب أحداث 

بشدة عيل  أكدت جيل دوالن  الحادي عرش من سبتمرب 2011، 

الراكب عيل منت الطائرة أو موظفة مكتب مركز التجارة العاملي 

التي علقت حقيبتها عيل صدرها عندما قفزت من الربج املحرتق 

رصحت : “ بعد األيام األوىل من السخرية واملشاهدة واالستامع 

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

تأليف: آمي كوك

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

إثارة  يف  جزئيا  تداخال  أظهرت  الدراسات  أن  من  الرغم  وعيل   

الخاليا عند رؤية األمل ومعاناة األمل، ال يوجد انعكاس كامل وال 

)فأصبعي ليس يف خطر فعليا( يسكن برسعة يف  للسياق  تقييم 

بأملك،  أشعر  أين  من  الرغم  وعيل   . املنطلقة  الخاليا  من  مزيد 

فإنني ال أنيس أنني لست أنت، وأنت لست أنا . فاالعرتاف بأن 

التعاطف  فعل األذى ال يحدث للذات، بل لآلخر، هو ما يصنع 

اىل  يؤدي  ال  دوالن  جربته  الذي  املؤمل  والتعاطف   . األمل  وليس 

عن  نبتعد  فإننا  إدراكه،  املؤمل  من  كان  اذا   : تعاطفية  أفعال 

الذي  بالحافز  يؤذيهم  الذي  الحافز  ونخلط  املكروه،  التحفيز 

الذات  دمج  ليس  التعاطف  يف  املحوري  األمر  إذن،   . يؤذينا 

واآلخر، بل االعرتاف بانفصالهام . كام توضح ديستي والم :

الذهنية  الحاالت  الستنتاج  رضوري  رشط  بالذات  الوعي   

النتقال  الحاسمة  الصورة  الوساطة هي  فان  وبالتايل،   . لآلخرين 

ذلك،  عــيل  عـــالوة   . واآلخر  الذات  بني  املشرتكة  التمثيالت 

تلعــب الوســاطة دورا محوريا يف التطور .

هــو  للســلوك  كواسطة  الذات  متييز  عيل  القدرة  وبالطبع   

الخارجـي  العامل  عن  مستقل  كيــان  بها  نبني  التي  الطريقة 

من  خــالل  من  ومراقبتهـا  تعديلهــا  يجب  التعاطف  حالة  ويف 

تنتمي مشاعره ايل من، وبالتــايل، فـان الوسـاطة صورة حاسمة 

الرغبة  من  بدال  اآلخر  لرغبــة  األناين  غــري  االحــرتام  يتيــح  اذ 

األنانية يف الهروب من اآلثار البغيضة .

فأنت   . بأملك  اشعر  أن  تريدين  ال  فانك  حقا،  تتأمل  كنت  إذا 

ذات/ هو  األمل   . أملك  إليقاف  الخاصة  بقويت  اشعر  أن  تريدين 

موضوع محايد : والتعاطف عالقة . ويف حني أن التعاطف يبدأ 

بتجربة األمل املشرتك، فال ينتهي هناك . فالتعاطف يحتاج متييز 

من  أمتكن  حتى  حيايت  يف  وانغمست  نفيس  طمئنت  والقراءة، 

حامية نفيس من أجل مستقبل أتساءل اآلن عن وجوده “ . ثم 

 .  “ املؤمل؟  التعاطف  هذا  مثل  عيل  دربني  األداء  هل   “ سألت 

وهذا سؤال ممتاز – بالتأكيد – سؤال لو تم الرد عليه باإليجاب، 

يربر مقدارا هائال من الدعم الفيدرايل للفنون – ويتطلب بعض 

اإليضاح حول ما نريده ونحتاجه، وهو التعاطف، وهو ما نشري 

إليه عندما نتحدث عن األداء الذي يستنتج نوع رد الفعل الذي 

شاهدته دوالن )وآخرين( عيل األجسام املتساقطة .

 : التسعينيات  أكالشيهات  إطار  يف  التعاطف  اىل  ينظر  ما  غالبا   

األمل أوضح مؤرش  البحث عن  وبالفعل متخض   .« بأملك  اشعر   «

جهاز  يف  االستلقاء  فعند   . البعض  بعضنا  بأمل  نشعر  أننا  عيل 

يقضم  لشخص  فيديو  رشيط  عرض  يتم  املغناطييس،  الرنني 

جزرة ثم يقطع أصبعه بطريق الخطأ . تطهر صور املخ يف هذه 

منطقة  يف  تنطلق  خاليا  لألصبع،  السكني  قطع  لحظة  اللحظة، 

العصبية  الخاليا  بعض  األمل  إدراك  يتضمن   . األمل  لتسجل  املخ 

املسئولة عن تسجيل األمل الذي تشعر به الذات، وهذا يعني أن 

باألمل  الشعور  ما  حد  إىل  يعني،  يتأمل  اآلخر  الشخص  أن  معرفة 

الذي يشعر به . )ومرة أخرى، اإلدراك والتفسري من شأن الجسد 

ككل( . وهذه معلومة مذهلة للمهتمني باألداء والفرجة . ودون 

إذا كان كل ما  أو بعض رشوطه،  األمل،  التعمق يف مفهوم بحث 

أسمح به اآلن هو فكرة أن إدراك ) فهم( األمل هو أيضا تجربة 

ينفصالن عن  ال  والعواطف  الجسم  بأن  أعرتف  أن  األمل، ويجب 

أبدأ ولكن  الذات واملوضوع رمبا ال يوجدان حيث  اإلدراك، وأن 

السكني  وقبل  وأنت،  أنا  أوجد  أن  فقبل   . أنتهي  باألحرى حيث 

والجزرة، يوجد األمل .
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بني الذات واآلخر وأيضا القدرة اتخاذ وجهة نظر اآلخر لتحديد 

وتانيا  فينمونت  فريدريك  يجادل  وكام   . األمل  وظروف  أسباب 

الرشوط  من  عددا  التعاطف  تعريف  يتضمن  أن  يجب  سينجر، 

بأن  ومعرفة  اآلخر،  الشخص  مبنظور  وعي  مشرتك،  تأثري   :

الشخص اآلخر هو سبب حالة التأثر . ولهذا السبب فان العدوى 

التعاطف، ألن الرضيع ميكنه  العاطفية بالنسبة لهم ليست هي 

أن يرصخ عندما يسمع رضيعا آخر يرصخ ولكن دون أن يعرف 

يعني  التعاطف  امتالك   . انزعاجه  مصدر  هو  اآلخر  الرضيع  أن 

فهم قصة األمل .

 األمل له دامئا قصة . وتجربة األمل ميكن أن تدمر اللغة، والسياق 

التجربة  هذه  إدراك  ولكن   . سكاري  الني  تجادل  كام  والعامل، 

كل  فليست   . األمل  ابتكار  عيل  القادر  العامل  مالحظة  يتطلب 

سلسلة  الذوات  تلعب  الدراسات،  إحدى  ففي   . متساوية  اآلالم 

وبعضها  عادل،  بشكل  لعب  بعضها  الحلفاء،  مع  األلعاب  من 

أظهرت  بدبوس،  الظاملني  الالعبني  وجز  الذكور  شهد  وعند   . ال 

فعليا  نشاطا  وأظهرت  تعاطفي  نشاط  وجود  عدم  أدمغتهم 

وآخرين،   Lamm الم  دراسة  ويف   . باملتعة  املرتبطة  املناطق  يف 

اآلخرين  لدي  األمل  ملستوى  األشخاص  تقييامت  تضمنت  والتي 

يتخيلوا  أن  منهم  مطلوبا  كان  الذين  األشخاص  أن  واكتشفوا   .

اآلخرين  يشاهدون  كانوا  مؤملة  بتجربة  ميرون  وهم  أنفسهم 

يخضعون ملعالجة ناجحة ملشكلة صحية تدرك أن األمل أكرب من 

يعانون  الذين  هم  اآلخرين  أن  يتخيلوا  بأن  سئلوا  الذين  أولئك 

الشخص  إن  الذين قيل لهم  باإلضافة إىل ذلك، األشخاص   . األمل 

أولئك  أقل من  أملا  أدركوا  ناجح ملشكلة صحية  قد خضع لعالج 

 « أن  العلامء  استنتج  وقد  ينجح.  مل  العالج  إن  لهم  قيل  الذين 

أسفل  اىل  أعيل  ومن  التلقائية(   ( أعيل  إىل  أسفل  من  العمليات 

)املسيطر عليها( تتفاعل إلنتاج تجربة التعاطف . وتوفر املعرفة 

حول السياق الذي تحدث فيه األمل أدلة مهمة عيل دور التقييم 

تثبيط  أو  إيقاف  يف  بارعني  يكونوا  أن  يجب  األطباء  هؤالء   :

االستجابات الوجدانية تجاه رؤية أمل اآلخرين حتى يتمكنوا من 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيف األمل – حتى عندما يعني ذلك 

التسبب يف مزيد من األمل مؤقتا .

 ولذلك، ماذا عن ياجو ؟ انه مل يستطع توجيه االضطراب النفيس 

الذي يدور حول عطيل إن مل يكن ماهرا بشكل خاص يف معرفة 

القدرة  وتبدو   . نظره  وجهة  من  ويشعر  يرى  سوف  عطيل  أن 

مبثابة  لها  واالستجابة  لآلخرين  العاطفية  اإلشارات  قراءة  عيل 

مهارة قبل اجتامعية ايجابية . فقد فشل أحد العناوين الرئيسية 

الواعية  للطبقة  صدمة  إحداث  يف  تاميز  نيويورك  جريدة  يف 

الذين  وأولئك   « التعاطف  ايل  يفتقرون  األغنياء   « بان  بالقول 

ذكروا أنهم أثرياء أو من الطبقة العليا مل يجيدوا قراءة تعبريات 

امتالك خربة  أن  الباحثون  ويقرتح   . الغرباء  وجوه  املشاعر عيل 

ال  ألنهم  لألثرياء،  قيمة  أقل  هو  االجتامعية  اإلشارات  قراءة  يف 

الذين  وأولئك   . الغرباء  كثريا عيل عطف  يعتمدوا  أن  يحتاجون 

أو  الحياة مستقال عن مساعدة جريانهم  قيد  بقائهم عيل  يكون 

من  العاطفي  االجتامعي  العامل  يف  التنقل  يف  أفضل  لهم  الوالء 

للتجربة، عندما يطلب ايل األشخاص  . ويف متابعة مثرية  حولهم 

عيل  قدرتهم  فان  األغنياء،  ايل  بالقياس  أنفسهم  يتخيلوا  أن 

ليس  إذن  التعاطف   . تحسنت  العاطفية  التعبريات  عيل  الحكم 

مشفرا وراثيا بحسب الطبقة أو مقدار الحساب يف البنك، ولكنه 

مكانتهم  عن  ألنفسهم  األشخاص  يرويها  القصة  عيل  يعتمد 

املهارة هي  أن  ذلك،  رغم  يوحي،  . وهذا  ونفوذهم  االجتامعية 

التي ميكن أن تتطور والتي تبدو بعكس النظريات أن التعاطف 

فضيلة،  وكأنه  التعاطف  عن  نتحدث  فنحن   . عصبي  أو  تلقايئ 

كل  يكون  أن  ميكن  ال  ولكنه  تخيل،  وقوة  وانعكاس،  وعاطفة، 

هذه األشياء يف نفس الوقت .

الشعور  عن  يختلف  املرسح  خشبة  عيل  بشخصية  الشعور  ان   

املؤثر  الفعل  رد  تفاعل  تنظيم  يف  أسفل  إىل  أعيل  من  اإلدرايك 

يف  ونضعه  ونراه  به،  نشعر  أننا  يعني  والتعاطف   . األمل  تجاه 

سياقه .

التعاطف ليس مصطلحا له قيمة محايدة   .  وعادة ما نهتم به 

وأنه  جيد،  يشء  آخر  شخص  مع  التعاطف  أن  نفرتض  فنحن   :

ذلك  يخفف  أن  أيضا  يريد  فسوف  اآلخر  بأمل  شخص  أحس  إذا 

األمل .ولكن إذا شهد شخص شخصا آخر يتأمل وال يريد أن يخفف 

عن  البحوث  تقرتح  ؟  متعاطفا  ليس  أنه  هذا  يعني  فهل  عنه، 

املرىض النفسيون أنهم يفتقرون إىل نوع االنعكاس املوجود عند 

الحقيقة  يف  إنهم   . يتأمل  آخر  شخصا  يشاهدون  عندما  اآلخرين 

ال يشعرون بأي يشء والسيام بعمق، ومع ذلك ميكن أن يكونوا 

 . منهم  بيئتهم  تتوقعها  التي  بيئتهم  عواطف  تزييف  يف  بارعني 

ورغم ذلك يؤثر افتقارهم للمشاعر عيل قدرتهم لفهم العواطف 

الخوف يف أصوات  اكتشاف  . ولديهم مشكلة يف  داخل اآلخرين 

العاطفية يف  الفروق  اآلخرين أو تعبريات وجوههم و«يفتقدون 

اللغة، وليهم مشاكل يف فهم االستعارات – عيل سبيل املثال هم 

هو  الحب   « عبارة  سلبية  عيل  للحكم  اآلخرين  من  أكرث  عرضة 

العبارة متفائلة  . ويفهم بقيتنا أن هذه  العامل »  ترياق ألمراض 

يفهموها  أن  يستطيعون  ال  النفسيني  املريض   : بها  نشعر  ألننا 

ألنهم ال يستطيعوا أن يشعروا . ومن ناحية أخرى، الشعور ليس 

ترياقا للمعاناة . فالشعور بأمل شخص آخر ال يعني بالرضورة أننا 

نرغب يف فعل يشء ما للتخفيف من هذا األمل، أو أننا مهتمون 

باتسون  . ويشري  األمل  إدراك  عند  أي يشء غري محنتنا  بتخفيف 

الطفل  معاملة  الساءة  كبري  خطر  يف  هم  الذين  اآلباء   “ أن  إىل 

هم الذين يعربون عن ضيقهم عند رؤية طفل يبيك، بينام اآلباء 

واملشاعر   – الضيق  هذا  عن  يعربون  ال  أقل  لخطر  املعرضون 

ميكن  وباملثل،   . والرحمة  التعاطف  عن  بل   – األخرى  املوجهة 

أن يكون التعاطف خاصية خطرية جدا لألطباء يف غرفة الطوارئ 
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[26 نوافذ

بشخصية يف املعمل، فاملرسح يحدث مع املجموعة ومن أجلها . 

فنحن ال نشعر بالعزلة يف املرسح، بل نتقاسم التجربة واملنظور 

يشاهد  ذلك،  عالوة عيل   . الجمهور  من  آخرين  مع  والعواطف 

الجمهور الديناميات بني الشخصيات عيل خشبة املرسح وهناك 

دامئا ادعاءات متنافسة . وإذا كان التعاطف ببساطة ) أو حتى 

حالة  ايل  يؤدي  الذي  املجسد  التقليد  من  حالة  الغالب(  يف 

عاطفية مشرتكة، يف نهاية مرسحية » هاملت«، فلن نتمكن من 

فهم مشاعرنا تجاه جرترود اوالريتوس أو هاملت أو كالوديوس 

الذي  الجميل  أمرينا  إال  األمل،  أدوا  وجميعهم  ماتوا  فجميعهم   .

شكسبري  يستطيع   . العاطفية  عالقتنا  من  األسد  بنصيب  حظي 

الثالث،  ريتشارد  مثل  قاتل  ملك  بالتعاطف مع  املتفرجني  إقناع 

مع  التعامل  ميكنها  ال  املغناطييس  بالرنني  التصوير  تجربة  ولكن 

هذا املستوى من التعقيد .

األعصاب  علوم  من  التعاطف  أبحاث  بريثوبت  فريتز  وميزج   

ثالثية  دينامية  ينطوي عيل  التعاطف  أن  ليفرتض  الرسد  بنظرية 

ليس ضمن  ُيدرس  أن  التعاطف يجب  بأن  ويجادل   . الشخصية 

 : تعقيدا  أكرث  اجتامعي  الشخصية ولكن يف مشهد  ثنائية  مشهد 

مالحظة  باعتباره  التعاطف  النظريات  أغلب  تصور  أن  يجب   «

قصد  اعتبارها  يف  تأخذ  التي  الشخصية  ثنائية  مشهد  يف  وثيقة 

املالحظة  عيل  الرتكيز  هذا  أن  يبدو   . اآلخر  الشخص  وعواطف 

يكون ضيقا جدا ألغلب  رمبا  الشخصية  ثنائية  داخل منوذج  من 

الحيوانات االجتامعية . ويفرتض منوذج التعاطف ثاليث الشخصية 

أنه ألن التعاطف عموما يكون أقوى عندما نفهم السببية – هذا 

االنحياز  عن  ينتج   – الحدث  ذلك  أو  الشخص  ذلك  سببه  األمل 

أن  املهم  من  لربيثوبت،  وبالنسبة   . الشخصية  ثاليث  للمشهد 

فيها  كان  )لقد  يقول  أن  تحثه  ليك  لها  هاملت  رواية  وليس 

عندما  / والسيام  لديدو  اينياس  / وهو حكاية  به  أعجبت  كالما 

العاطفي  الفعل  رد  يوضح  وهذا   ) بريام  مجزرة  عن  تحدث 

الذي يسبب رد فعل هاملت العاطفي . وهنا يستخدم شكسبري 

ليك  املرسح(  داخل  املرسح  )أو   metatheater الشارح  املرسح 

 . أيضا  الرعاية  الرعاية ولكن حتمية  ال يوضح فقط ال معقولية 

عيل  املرسح  مشاهدة  شكسبري  يعرض  هاملت،  مرسحية  ففي 

خشبة املرسح، والعالقة بينهام حيث توجد الكوميديا والتعاطف 

. فشكسبري ال يقدم كالم املمثل ليك يؤثر عيل مشاهدي مرسحية 

يف  يؤثر  ليك  الكالم  عيل  هاملت  فرجة  يقدم  انه  ؛  هاملت 

مشاهدي هاملت نفسه . ويف هذا النسق املعقد، نتأثر بصياغة 

املتفرجني لقوة املشاهدة .

الخامتة :

عن  يتحدث  املمثل  يشاهد  وهو  هاملت  املتفرجني  يشاهد   

هذا  طبيعة  هي  وما  ؟  من  تجاه  مباذا  يشعر  فمن   . هيكوبا 

الشعور ؟ يّعرف داماسيو العواطف بأنه تغريات يف حالة الجسم 

العواطف،  هذه  يفهموا  أن  ميكنهم  املتفرجني  أن  ويالحظ 

السياق  خالل  من  توسيطها  يتم  التي   ( العواطف  ليس  ولكن 

يجربها  الذي  للشخص  واعية  هي  والتي  والقصة(  والذاكرة 

موضوعات  ليست  العواطف  فان  لباريت،  وبالنسبة   . فقط 

؛  به(  ومفعول  وفعل  فاعل   ( قصة  يخلق  تقويم  حدث  بل 

البيئة  نتاج  هي  العواطف  فان  وسكارانتينو،  لجريفز  وبالنسبة 

 . اجتامعية  مكانة  ذات  إسرتاتيجية  فهي مجسات   - أو عنرصها 

يسهل  ما،  بدرجة  دامئا،  بأننا  العاطفية  العدوى  بحوث  وتقرتح 

اخرتاقنا عاطفيا وأننا نتالقى عاطفيا . ومهام كانت الحالة، تشري 

نتيجة  بل  االنحياز،  تسهيل  أجل  من  ليس  بالتعاطف  نشعر 

لالنحياز ايل جانب : بعد اتخاذ موقف رسيع، قد يأيت التعاطف 

التعاطف  يكون  أن  ميكن  اذن،   . الرسيع  القرار  عيل  والحفاظ 

فعال ثانويا، نتيجة للتحيز . فأنا أشعر باآلخر ألنني اتخذت قرارا 

من أجله . يفرتض التعاطف انحيازا . ولن يكون كافيا أن نشعر 

فورا )أو أعكس داخليا مشاعر( باألشخاص األربعة الذين ميوتون 

عيل خشبة املرسح ثم أقرر عيل من أركز تعاطفي . إذ يتم اتخاذ 

القرار ثم يتبعه رد الفعل العاطفي .

تقرتح  التي  والنتيجة  السبب  سلسلة  الصيغة  هذه  تصف   

نظام  اإلدراك هو  بأن  بالحجج  مقتنعة  أنا  ذلك،  ورغم  الخطية، 

دينامي وأن اكتشاف األول ثم التايل أقل فائدة من تقويم آنيته 

بهاملت  تأثرنا  وملاذا  باملمثل  هاملت  تأثر  ملاذا  وفهم   . املركبة 

يسقط  سكني  مشاهدة  من  تعقيدا  أكرث  عاطفي  حدث  هو 

العلامء  يحتاج   . األمل  من  يلتوي  شخص  وجه  أو  األصبع  عيل 

يف  العاطفة  ديناميات  لدراسة  العاطفة  يف  الباحثون  املرسح  يف 

املرسح، وليس فقط يف املخترب . ومع ذلك، يحاول العلامء، مثل 

حتى   / ولهيكوبا  وماله   / وله  مالهيكوبا   “ يفهموا  أن  هاملت، 

األمل  ادراك  فورية  عن   – يتعلموه  الذي  ما   « ؟  أجلها  من  يبيك 

وتوسيطه من خالل املعلومات السياقية – ميكن أن يخربنا كيف 

تفاصيل  ففهم   . للمرسح  الوجدانية  االمكانيات  العلامء  يتخيل 

كالمه  يلقي  أن  ميكنه  ال  فاملمثل   – مهم  وبريام  هيكوب  قصة 

يف  تؤثر  التي  القصة  هي  هذه  ليست  ولكن   – يعرفها  أن  دون 

القصة  املمثل  بها  يجسد  التي  الطريقة  باألحرى  انها   . هاملت 

خالل  من  عاطفية  مسحة  يقدم  أن  للممثل  ميكن  ال  وباملثل،   .

وبروايته،   . القصة  يجسد  أن  بد  فال  ؛  ببساطة  القصة  سامع 
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[ [27 نوافذ]

تجربتنا  أن  العاطفة  علم  يف  تصدق  ال  التي  املثرية  التطورات 

لعواطف األداء ال تنفصل عن تفسري الحدث. ومن األمور املثرية 

الواضحة  البيولوجية  التغريات  هي  وتهمنا،  هاملت  تهم  التي 

فعال  العاطفة  كانت  إذا  ذلك،  عيل  عالوة   . املمثل  أداء  أثناء 

معدية، فان التمثيل املرسحي ميكن يستحوذ عيل وعينا – فنحن 

العواطف  نظرية  كانت  وإذا   . العاطفية  بالبيئة  واعني  دامئا 

املوضعية صحيحة، فنحن دامئا نساهم يف هذه البيئة، مام يعني 

بتحليل  الصلة  وثيق  مستقل  جمهور  لكل  العاطفي  األداء  أن 

وتفسري األداء يف ليلة عرض . ورمبا لهذا السبب يكون املمثلون 

. وتستدعي  العرض  الشعور يف دار  عيل صواب أن يتحدثوا عن 

تجربة هاملت العلوم ليك تسأل أسئلة أكرث محورية يف تجربتنا 

املعاشة أكرث من تجربة السكني والجزرة : فامذا يحدث عندما ال 

تكون التجربة ثنائية يف املخترب؟ .

متجدد  أمل  إىل  املؤمل  التعاطف  أدى  دوالن،  لجيل  بالنسبة   

للمرسح :

وعميل  عميق  تعاطف  إىل  تقودنا  أن  تخيالتنا  استطاعت  إذا   

تسخيــر  يجـب  أنـه  مىض  وقت  أي  من  أكرث  بقوة  أؤمن  فأنا 

ولخلـق  الكراهيــة،  من  بدال  الحــب  لتخــيل  األداء  مســاحة 

قصص مفعمة باألمل لحياة ذات معنى بدال من املوت بال معنى 

وابتكــار  ومشاهـدة  وتوثيــق  تنظــري  بأن  أصدق  أن  وأحتاج   .

والسامحة  باملعنى  حياتنـا  ينعــم  ليك  يستـمر  ســوف  األداء 

والفهم والذاكرة، برغم املؤقت والعابر .

الحقيبــة من  ذات  املرأة  أن مينع  يستطع  األداء مل  أن  وأعرف   

القفز، ولكني آمـل أن يخلد ذكرى أفعالهــا ويجعلهــا ويجعلها 

منطقية .

مكانا  بلري  روندا  تجد  اإلدراكية،  العلوم  يف  البحث  عيل  وبناء 

انتباهنا  ألن  فقط  يحدث  اآلخرين،  وفهم  التعاطف،   : حضوره 

ومحجوبا  محشورا  الغالب  يف  يكون  اآلخرين  تجاه  العاطفي 

ومصفى . وبدون هذا الحجب )الجزيئ( ميكن أن نعيش يف عامل 

ال  بشكل  نتوىل  خاللها  من  والتي  املستمر،  املنظور  فقدان  من 

إرادي ليس فقط وجها نظر كل الناس الذين نتصل بهم، بل أيضا 

 . األشياء  ورمبا  األسطورية  واملخلوقات  الحيوانات  نظر  وجهات 

ومل   . الحصار  هذا  من  الخروج  يف  املرسح  يساعدنا  رمبا  ولذلك 

يوضح  ليك  املرسح  خشبة  عيل  هيكوبا  كالم  شكسبري  يعرض 

لهاملت شيئا عن هيكوبا : فرد فعل هاملت عن هاملت . بينام 

آلة  من  املنعكس  األمل  مفهوم  من  نوعا  هاملت  شعر  يكشف 

التصوير بالرنني املغناطييس، فشكسبري يوضح لنا الشخصية التي 

تعمل أثناء األمل ليك تفهم موقفها ويف النهاية تفهم درجة ما من 

لعدم  باالرتباك  هاملت  يشعر   . املرسحية  يف  يضعها   : الوساطة 

وجود نسيج ضام بينه وبني املمثل وهيكوبا، مام يسمح بحدوث 

التمثيل  نظرية  من  الكثري  يهدف  اذ  العاطفي،  الترسب  هذا 

الداخل  يف  عمله  املمثل  عيل  يجب  ما  فهم  ايل  عندنا  واملرسح 

للتطابق مع هيكوبا من أجل التأثري يف هاملت . ولكن ميكن أن 

يهدف  أن  يجب  ال   : آخر  سؤال  إىل  اإلدراكية  العلوم  بنا  تؤدي 

بل   – بالفعل  موجودون  وهم   – الثالثة  بني  الربط  ايل  املرسح 

باألحرى الفصل بني الثالثة .

املياه  أن  أالحظه هو  ما  املتعددة،  املجاالت  إىل شاطئ   وعودة 

العلمية التي تغري هذا الشاطئ مختلفة عن املياه العلمية التي 

رضبت شاطئ مرسح موسكو للفنون أو مرسح برليرن انسامبل . 

فأفكار العاطفة – سواء كانت يف املخترب أو يف املرسح – تؤثر يف 

املرسح الذي نهتم بتقدميه، ولذلك رمبا نستطيع أن نرى توجها 

املعارص  مرسحنا  يف  املرسح  خشبة  عيل  العواطف  تجاه  مختلفا 

ثغرات  فهناك   – مثرية  قالعا  هنا  نبنيها  التي  الرمال  فقالع   .

بنظرية  مملؤة  وخنادق  البرصي،  اإلدراك  بحوث  من  مكونة 

اتجاه  ويف   ،  Dynamic Systems Theory الدينامية  األنساق 

املزج املفاهيمي . وأريد مساحة، حيث ميكن حيث ميكن لطرح 

حيث  البحث،  قيد  املوضوع  تصنيف  يحل  أن  نفسها  األسئلة 

السؤال  طرح  أعيد  أن  أريد  ولذلك   . يشء  أي  يكون  أن  ميكن 

نفسه،

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

مثاليا مامثال للمرسح واألداء يف حياتنا :

بامتالك  أساسا  يتعلق  الذي  التخيل،  أن  القوة  من  أنه  أجد   

من  مختلفة  ومــواقف  سيـاقات  يف  لنفسه  صورا  الحي  الكائن 

أجل معرفة كيفية التفاوض عيل بيئته قــدر اإلمكان، ال يحدث 

أقل  وبرثاء  واسـع  نطاق  عيل  أيضا  يحدث  ولكنه   ، بوعي  فقط 

نجعل  عندما  به  نقوم  ما  رؤية  الوعي، حتى ميكن  مستوى  من 

املرسح يساعد أجسام املشاهدين لتخيل أنفسهم داخل القصص 

التي نرويها .

ونحن  لنا  يحدث  ما  أن  أعتقد  وهاملت،  وبلري  دوالن  ومثل 

وله  عميق  يشء  هو  مرسحية  نشاهد  املرسح،  يف  جالسون 

القدرة عيل زلزلة األرض من تحت أقدامنا . والزلت غري متأكدة 

أضم  أن  أريد  فأنا   . املرسح  يف  التعاطف  أعرف  أن  أريد  كيف 

املتفرجون  به  يشعر  أن  ميكن  الذي  الداخيل  الفعل  رد  فيه 

ولكن   – الرابع  الحائط  عرب  االنعكاس   – لألداء  استجابة  أحيانا 

تلقايئ  االنعكاس  هذا  يكون  ملاذا  سؤال  عيل  إجابة  لدي  ليس 

وهم  الناس  مشاهدة  أن  أعرف  فأنا   . سواء  حد  عيل  وانتقايئ 

تلتزم  فهي   – اإلدرايك  املنظور  كمتالعب  تعمل  مرسحية  يؤدون 

يشجع  هذا  بأن  أصدق  أن  وأريد   – بديلة  نظر  وجهات  بتناول 

العاطفة  علم  يقودين  ما  ولكن   . االيجايب  االجتامعي  السلوك 

أنه  أعتقد  ما  يشبه  كان  اذا  أنه  هو  السؤال  إىل  والتعاطف 

جدا  صعبا  ليس  أشعر  يجعلني  ما  كان  إذا  آخر،  مبعنى  يشبه، 

آلة  داخل  أرقد  بينام  فيديو  يف  تصويره  باستطاعتك  كان  اذا   (

التصوير بالرنني املغناطييس، فالبد أنه ميكنك أن تفعل ذلك مع 

ما  رمبا  عندئذ  واإلضاءة(،  واملوسيقى  والقصص  الفعليني  الناس 

ويوضح   . والذات  بالوساطة  الشعور  هو  املرسح  يف  قويا  يكون 

يف  يفعل  كام  غيابه  عيل  فقط  يعتمد  التقمص  أن  بريثوبت 
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فلسطني  رشدي  فاطمة  فيها  تزر  مل  سنة،  عرشة  ثالث  مرّت 

بفرقتها! وعندما زارتها بعد كل هذا الغياب عام 1943، كانت 

أن  تظن  كانت  فهل  املرسحي!  قمة مجدها  أواخر  فاطمة يف 

.. وهي ال  نجمها  أفول  لها، وهي يف سنوات  الحظ سيبتسم 

يوم  بني  تجميعها  تّم  بل  وراسخة،  ثابتة  فرقة مرسحية  متلك 

وليلة من أجل السفر - تضم بعض الهواة؟! قبل اإلجابة عىل 

املتاحة   – الفلسطينية  الصحف  عىل  اطلعت  السؤال،  هذا 

إعالنات  وجدت  ما  بقدر  كتابات،  أو  مقاالت،  أجد  فلم   –

»فلسطني«،  جريدة  أهمها  ومن  الصحف،  بعض  يف  منشورة 

أغسطس  أواخر  يف  إعالنات،  مجموعة  منها  صورت  التي 

وأوائل سبتمرب 1943. وألهمية هذه اإلعالنات؛ كونها الدليل 

إىل فلسطني، سأذكرها بصورة  عىل رحلة فرقة فاطمة رشدي 

متسلسلة، هكذا:

فلسطني جريدة  إعالنات 
»فاطمة  يافا  يف  مرة  »ألول  أغسطس(:   21 يوم  )إعالن 

مع  ستحيي  الطلبة،  وصديقة  األوىل  الرشق  ممثلة  رشدي« 

الحمراء«  »سينام  مرسح  عىل  الرائعة  حفالتها  فرقتها  أفراد 

يف  تباع  التذاكر  الجاري.   23 االثنني  يوم  مساء  من  ابتداء 

األربعاء  »غداً  أغسطس(:   24 يوم  )إعالن  السينام«.  شباك 

الطلبة  وصديقة  املرسحي  التمثيل  بطلة  يافا  يف  مرة  ألول 

أشهر  من  املكونة  فرقتها  رأس  عىل  رشدي«  فاطمة  »السيدة 

املمثلني واملمثالت، تقدم املرسحية الهائلة »مرصع كليوباترا« 

أغسطس(:   27 يوم  )إعالن  الحمراء«.  سينام  مرسح  عىل 

املرسحي  التمثيل  بطلة  يافا  يف  مرة  ألول  اليوم  مساء   «

فرقتها  رأس  عىل  رشدي«  فاطمة  »السيدة  الطلبة  وصديقة 

الهائلة  املرسحية  تقدم  واملمثالت،  املمثلني  أشهر  من  املكونة 

 28 يوم  )إعالن  الحمراء«.  سينام  مرسح  عىل  »املستنكرة« 

أغسطس(: » ليلة واحدة فقط، مساء االثنني 30 الجاري عىل 

مرسح سينام عني دور بحيفا، نابغة التمثيل وصديقة الطلبة 

املرسحية  رواياتها  أقوى  تقدم  رشدي«،  فاطمة  »السيدة 

من  وممثلة  ممثاًل   60 باشرتاك  كليوباترة«  »مرصع  العظيمة 

أشهر املمثلني، مساء االثنني يف 30 الجاري«. )إعالن آخر ليوم 

التمثيل  بطلة  يافا  مرة يف  اليوم ألول  »مساء  أغسطس(:   28

املرسحي وصديقة الطلبة »السيدة فاطمة رشدي« عىل رأس 

فرقتها املكونة من أشهر املمثلني واملمثالت، تقدم املرسحية 

)إعالن  الحمراء«.  سينام  مرسح  عىل  »العباسة«  الهائلة 

 30 االثنني  مساء  فقط،  واحدة  ليلة   « أغسطس(:   29 يوم 

التمثيل  نابغة  بحيفا،  دور  عني  سينام  مرسح  عىل  الجاري 

أقوى  تقدم  رشدي«،  فاطمة  »السيدة  الطلبة  وصديقة 

ممثاًل   60 باشرتاك  »املستهرتة«  العظيمة  املرسحية  رواياتها 

الجاري.   30 يف  االثنني  مساء  املمثلني،  أشهر  من  وممثلة 

ساحة  يف  الزعبالوي  توفيق  السيد  محل  يف  التذاكر  تباع 

يف  مرة  ألول   « أغسطس(:   29 ليوم  آخر  )إعالن  الجرينة«. 

وصديقة  الرشق  يف  املرسحي  التمثيل  بطلة  القدس،  مدينة 

املكونة  فرقتها  رأس  عىل  رشدي«  فاطمة  »السيدة  الطلبة 

سينام  مرسح  عىل  ستحيي  واملمثالت  املمثلني  أشهر  من 

الرواية   ،1943 سنة  أيلول   1 األربعاء  يوم  بالقدس،  ركس 

سنة  أيلول   2 الخميس  يوم  »املستهرتة«  الشهرية  العرصية 

سريفع  كليوباترا«  »مرصع  الخالدة  التاريخية  الرواية   1943

الستار الساعة 8,30 مساء، احجزوا تذاكركم املنمرة من اآلن 

غداً   « أغسطس(:   31 يوم  )إعالن  ركس«.  سينام  شباك  من 

الساعة  بالقدس،  ركس  سينام  عىل مرسح  أيلول   1 األربعاء 

تقدم  فاطمة رشدي«  »السيدة  الرشقي  التمثيل  نابغة   8,30

وأروع  أقوى  وممثلة،  ممثاًل   30 من  املكونة  فرقتها  مع 

املستهرتة  رواية  متثيل  تكرر  »املستهرتة«،  املرسحية  رواياتها 

عىل  نزواًل  يافا  مدينة  يف  ثم  مرة،   50 من  أكرث  القاهرة  يف 

منقطع  إقبااًل  القت  وقد  عرضها،  أعيد  الجمهور  إلحاح 

النظري. الخميس 2 أيلول، الرواية التاريخية الخالدة »مرصع 

الروايتني.  اغتنموها ملشاهدة هاتني  نادرة  كليوباترا«. فرصة 

سينام  شباك  من  اليوم  من  اعتباراً  املنمرة  التذاكر  تباع 

 8,30 الساعة  املساء  »هذا  سبتمرب(:   2 يوم  )إعالن  ركس«. 

»كليوباترا« أقوى وأروع دراما مثلت عىل املرسح حتى اآلن، 

تقدمها لكم »السيدة فاطمة رشدي« ممثلة املرسح املرصي 

األوىل، عىل مرسح سينام ركس بالقدس«. )إعالن آخر يوم 2 

سيد عيل إسامعيل

)15(  1948 نكبة  قبل  فلسطني  في  المصري  المسرح 

فلسطني في  رشدي  لفاطمة  مؤثرة  نهاية 

إعالن فاطمة يف فلسطني 24 أغسطس 1943
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فاطمة رشدي يف مرسحية مرصع كليوباترا

سبتمرب(: » اليوم مساء الساعة 9، نابغة التمثيل املرسحي يف 

حلول  مبناسبة  تقدم  وفرقتها،  رشدي  فاطمة  السيدة  الرشق، 

الرواية  بعكا«  الربج  املبارك عىل مرسح »سينام  شهر رمضان 

مقدماً  التذاكر  حجز  الرجاء  »املستهرتة«.  األخالقية  املرصية 

من شباك السينام ألنها منمرة«. )إعالن يوم 3 سبتمرب(: »هذا 

املسيحية  الشبان  »جمعية  مرسح  عىل   8,30 الساعة  املساء 

بالقدس« تقدم لكم فرقة السيدة فاطمة رشدي آخر حفالتها 

فهي نفسها املستهرتة، ومرسحية »العباسة أخت الرشيد« هي 

قديم  أسلوب  األسامء  وتبديل  »العباسة«!!  مرسحية  نفسها 

املرسحية،  الفرق  بعض  إليه  تلجأ  العريب،  املرسح  تاريخ  يف 

بأنه سيشاهد مرسحية جديدة!!  الجمهور  عندما تريد خداع 

إعالنات عرض  بها تضارب غريب، ال سيام  اإلعالنات  أن  كام 

الجريدة  يف  إعالنني  يوجد  أغسطس!! حيث  من  الثالثني  يوم 

كليوباترا،  »مرصع  هام  مختلفني،  مرسحيني  لعرضني  نفسها 

دور  عني  سينام  مرسح  وهو  واحد،  مكان  ويف  واملستهرتة«، 

بحيفا، لفرقة فاطمة رشدي!!

المؤلمة الحقيقة 
بناء عىل ما سبق، نعود إىل سؤالنا السابق: هل كانت فاطمة 

بعد   - إىل فلسطني  زيارتها هذه  أنها ستنجح يف  رشدي تظن 

انقطاع دام ثالث عرشة سنة - وهي يف أواخر مجدها الفني؟! 

اإلجابة عىل جزء من هذا السؤال، وجدناها عند مراسل مجلة 

عن  املجلة  يف  تقريره  نرش  عندما  )م.ع(،  يافا  يف  »الصباح« 

فرقة  عنوان »مالحظات عىل  تحت  الفرقة يف سبتمرب 1943، 

فاطمة رشدي الجديدة ورواياتها عىل مسارح فلسطني«، قال 

فيه: 

وصلت إىل فلسطني السيدة فاطمة رشدي، مع فرقة جديدة 

منها  وإدارتها،  الفرقة  ممثيل  عىل  انتقادات  وهنالك  لها. 

هي  روايات،  ثالث  فلسطني  مسارح  عىل  مثلت  الفرقة  أن 

رواية  ثم  الرشيد«  أخت  و»العباسة  كليوباترا«  »مرصع 

معظم  وكان   ..... رائعة  عرصية  رواية  وهي  »املستهرتة« 

»العباسة«  رواية  يف  فمثاًل  ألدوارهم،  صالحني  غري  املمثلني 

تقول  التاريخية  الحقائق  بينام  الثياب،  رث  نواس  أبو  ظهر 

خفيف  البزة  حسن  الهيئة  جميل  الجسم  ممتلئ  كان  إنه 

فظيعة،  نحوية  أخطاء  يرتكبون  املمثلون  كان  وكذلك  الروح، 

الشعر  لبحور  وزن  أي  إقامة  دون  الشعرية  األبيات  ويلقون 

أو عروضه، كام ظهر يف رواية »كليوباترا« ويف أدوار الشعراء 

وجعفر،  الرشيد  هارون  مالبس  وكانت  »العباسة«.  رواية  يف 

الذي  االختالف  ذلك  اآلخرين  املمثلني  تختلف عن مالبس  ال 

احتفظ كل ممثل مبالبسه  بالطه، وقد  امللك ورجال  بني  مييز 

طيلة أدوار الرواية. مع أننا نعرف أن هارون الرشيد كان إذا 

أعجبه بيت من الشعر خلع ألبسته عىل صاحب ذلك البيت 

فقد  النابهة  رشدي  فاطمة  السيدة  أما   .... بغريها  واستبدلها 

متثل  كانت  ألنها  املرسح،  عىل  قدمها  ثبوت  منها  أعجبني 

مسكينة  من  لها  يا  سمعته.  عىل  يحافظ  أن  يريد  من  متثيل 

نىس  إذا  أمامها  ميثل  الذي  املمثل  تلقن  أراها  كنت  حائرة، 

الشديد  األسف  إمارات  أشاهد  وكنت  فيه،  تلعثم  أو  دوره 

عىل  محافظة  تخفيها  أن  تحاول  وهي   – وجهها  عىل  تبدو 

وكنت  أمامها،  الذي  املمثل  أخطأ  كلام   – متثله  الذي  الدور 

كلام زحزح الهواء الستار أثناء فرتة االسرتاحة، أراها منهمكة 

الالزمة  والتغيريات  الديكورات  إىل  مرسحها  مدير  إرشاد  يف 

للفصل الجديد. أما اإلدارة فكانت دالئل اإلهامل بادية عليها، 

أهمل  الذي  املرسح،  ومدير  الريجيسري  إال  ذلك  يف  ألوم  وال 

والتخريب  الثقوب  من  »املناظر«  الديكورات  يف  حدث  فيام 

حتى أن قرص هارون الرشيد كان مثقوباً، وكانت تظهر وراءه 

من  التذاكر  تباع  الرشيد«،  أخت  »العباسة  رواية  الوداعية، 

شباك الجمعية«.

رشدي  فاطمة  فرقة  عروض  بأن  يوحي  اإلعالنات،  هذه  نرش 

فرتة  طوال  يومياً  اإلعالنات  نرش  بدليل  كبرياً،  نجاحاً  نجحت 

وجود الفرقة يف فلسطني وبهذا الكم! كام أن هذه اإلعالنات 

فقط، هي: »مرصع  ثالث مرسحيات  مثلت  الفرقة  إن  تقول 

»املستنكرة«  مرسحية  أما  والعباسة«،  واملستهرتة،  كليوباترا، 
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النجوم يف سامء يافا الصافية. أما امُللقن فيجب أال ينتقد إال 

األسف  مع  الغلطة  هذه  يف  وقع  وقد  للمشاهدين،  ظهر  إذا 

الشديد.

إحدى  نرشته  ما  الزيارة،  هذه  يف  الفرقة  أحداث  ومن   

كليوباترا  مرصع  »أردتم  عنوان  تحت  املرصية،  املجالت 

من  تلقينا  العنوان  بهذا  قائلة:  املستهرتة«،  فاطمة  وأرادت 

حيفا الخطاب اآليت: كان من املقرر بل ومن املحتم أن متثل 

الخالدة  التاريخية  الرواية  حيفا،  يف  وفرقتها  رشدي  فاطمة 

بك  شوقي  املرحوم  الشعراء  أمري  تأليف  كليوباترا«  »مرصع 

الجمهور  تهافت  وقد  بحيفا.  دور«  »عني  سينام  مرسح  عىل 

الفرعونية  اآلثار  من  فيها  ملا  نظراً  الرواية،  تلك  حضور  عىل 

القدمية، وملا أخذ كل مكانه فوجئنا برواية »املستهرتة«! فليت 

ضخمة  بأحرف  الصحف  نرشت  لقد  هذا؟  معنى  ما  شعري 

أن الرواية التي ستمثلها السيدة فاطمة رشدي وفرقتها، هي 

رواية »مرصع كليوباترا«. وكذلك اإلعالنات التي الصقت عىل 

رشدي  فاطمة  أن  غري  الصحف،  أفادته  ما  أفادت  الجدران، 

مل  أم  رىض  بالجمهور  عابئة  غري  تريد  كام  إال  العمل  تشأ  مل 

يف  إليه  أرشنا  الذي  التضارب  يؤكده  املوقف  وهذا  يرض!! 

إعالنات الفرقة املنشورة يف هذه املقالة!!

عىل  تجنوا  فلسطني،  وأهايل  املراسلني  أن  القارئ  يظن  رمبا 

ورسائل!!  تقارير  من  نرشوه  فيام  وفرقتها  رشدي  فاطمة 

مجموعة  يف  متمثاًل  قالوه  ما  صدق  عىل  دلياًل  وجدنا  لذلك 

شاهد  نظمي«،  »محمود  اسمه  مرصي  نرشها  مالحظات 

املالحظات  وهذه  هناك!  كان  عندما  يافا،  يف  الفرقة  عروض 

عنوان  تحت   ،1943 سبتمرب  يف  »الصباح«  مجلة  يف  نرشها 

ورواياتها عىل  الجديدة  رشدي  فاطمة  فرقة  »مالحظات عىل 

مسارح فلسطني«، قال فيها: انتهزت فرصة وجودي يف مدينة 

الروايات  لحضور  البحر،  عىل  وإرشافها  مبوقعها  الجميلة  يافا 

الشعب  من  أسمع  علني  رشدي،  فاطمة  ستعرضها  التي 

الفرقة  هذه  عىل  والثناء  املدح  عبارات  الكريم  الفلسطيني 

وفرقتها  رشدي  فاطمة  أن  إذ  ظني  خاب  ولكن  املرصية، 

حقاً  املرصية.  الفرقة  بهذه  الفلسطيني  الشعب  ظن  أخلفوا 

وهذه  رشدي،  فاطمة  بطلتها  كانت  مرسحية  مهزلة  أنها 

كانت  فلسطني،  مسارح  عىل  مثلت  التي  الشائنة  املهزلة 

ليلة حرضت  أول  ففي  املرصي.  التمثيل  جبني  يف  عار  وصمة 

جداً  فخوراً  وكنت  كليوباترا«،  »مرصع  رواية  يافا  مدينة  يف 

من  سيام  ال  مرسحياً  ستمثل  الرواية  هذه  أن  علمت  عندما 

التذكرة  مثن  يبلغ  إذ  التذاكر،  فداحة مثن  رغم  فرقة مرصية، 

إقبااًل  مقباًل  كان  الجمهور  فإن  قرشاً،   75 األمامية  باملقاعد 

تبدأ  الرواية  لبثت  ما  ولكن  التذاكر،  وحجز  رشاء  عىل  زائداً 

جملتهم  ومن  الرواية،  هذه  الجمهور  سئم  حتى  فصولها 

»أنا« املرصي الصميم، وكان الجمهور أيضاً يضج من التمثيل 

فصل  لكل  برسعة  املناظر  تجهيز  وعدم  األدوار،  حفظ  لعدم 

الفصل  بني  تذاع  موسيقى  وجود  وعدم  الرواية،  فصول  من 

كنت  حتى  ساعة،  نصف  الرواية  بدء  عىل  ميض  ومل  واآلخر! 

مع  اشمئزازاً  ويخرج  القاعة،  من  يتسلل  الجمهور  إىل  تنظر 

نسبة  بلغت  األخري  اإلحصاء  حسب  الفلسطيني  الشعب  أن 

رشدي  فاطمة  »فرقة  عنوان  تحت  املجلة  نرشتها  حلمي«، 

وفرقتها يف فلسطني كام تصفها إحدى ممثالت الفرقة«، قالت 

التي سافرت  املمثلة »فؤادة حلمي«  فيها: وصلتنا رسالة من 

مع فرقة السيدة فاطمة رشدي إىل فلسطني. وتوضيحاً لحالة 

الرحلة ننرش من رسائلها ما ييل؛ حيث قالت: تعاقدت معي 

تكونت  التي  بفرقتها،  معها  للعمل  رشدي  فاطمة  السيدة 

بالفرقة  معها  عميل  لسابق  ونظراً  فلسطني!  لرحلة  خصيصاً 

السابقة، وملا أعرفه عنها سابقاً من غرية صادقة واحرتام كيل 

لفرقتها ولزمالئها، قبلت عن طيب خاطر السفر معها. وعند 

وصولنا إىل فلسطني ويف أول بلد بدأ عملنا فيها وهي مدينة 

باألمس  رشدي  فاطمة  بني  شاسع  الفرق  أن  يل  ظهر  يافا، 

وسيدات  رجااًل  جميعاً  تريدهم  فهي  اليوم!  رشدي  وفاطمة 

فاطمة رشدي

التعليم فيه 62 يف املائة، وال ميكننا أن نتهمه بالجهل إذ إين 

قد  مرسحية  انتقادات  الفلسطينيني  بعض  أفواه  من  سمعت 

ال تصدر إال من املتخصصني يف فن التمثيل، وكانوا طبعاً عىل 

أخرى  ملهازل  فاتحة  املهزلة  هذه  كانت  انتقاداتهم.  يف  حق 

البالد  القدس الرشيف وحيفا وغريها من  ُمثلت عىل مسارح 

الفلسطينية، حيث ظهر لنا أن الفرقة كان ينقصها األشخاص، 

كل  من  أكرث  أو  مظهرين  يف  يظهرون  كانوا  املمثلني  أن  إذ 

الفصول كانت تتطلب ظهور غري هؤالء  رواية! مع أن بعض 

توقيع  عن  عبارة  كان  هذا،  الفرقة  عمل  ولكن  األشخاص! 

وتلفيق للروايات، ومل تكن الفرقة تسعى إال وراء املادة!!

منشورة  رسالة  وجدنا  أهلها«،  من  شاهد  »شهد  ُيقال  وكام 

الفرقة، وهي »فؤادة  يف مجلة »الصباح« من إحدى ممثالت 

إعالن فاطمة يف فلسطني ركس 31 أغسطس 1943
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31 [[[ نوافذ]]

أن يكونوا خداماً لها، بل عبيداً .. عندما تأمرهم وجب عليهم 

إال  لنفسها  هذا  تجيز  وال   .. اعرتاض  بدون  والتنفيذ  الطاعة 

يف بروفات الفرقة التي كان يحرضها املتعهدون وبعض أهايل 

أفراد الفرقة، رأيت أن أنفصل عن العمل، وأطلب عوديت إىل 

مرص.

مام سبق يتضح لنا أن رحلة فاطمة رشدي إىل فلسطني عام 

1943، كانت الرحلة األسوأ طوال تاريخ زياراتها إىل فلسطني 

يتخيل  أو   – يتوقع  أحداً  أظن  وال  آخر!  عريب  بلد  أي  إىل  أو 

يف  املرصية  »القنصلية  يقول:  عنواناً  ما  يوم  يف  يقرأ  أن   –

أسف  وبكل  رشدي«!!  فاطمة  إيرادات  عىل  تحجز  فلسطني 

 !!1943 سبتمرب  أواخر  يف  بالفعل  نرشه  تم  العنوان  هذا 

أحد  تحدث  وتقول:  مرصية،  مجلة  يف  منشورة  وتفاصيله 

فاطمة  رحلة  عن  أخرياً  القاهرة  زاروا  الذين  فلسطني  وجهاء 

تبدأ  أن  املقرر  من  كان  فقال:  بفلسطني  فرقتها  مع  رشدي 

االثنني  يوم  الفرقة  أفراد  ووصل  االثنني،  يوم  حفالتها  الفرقة 

الفرقة  فُعطلت  ستمثل،  رواية  أية  يعرفوا  مل  ولكن  فعاًل؛ 

يف  جنيهاً   75 بنسبة  يحسب  املرسح  إيجار  وكان  أيام،  ثالثة 

للفرقة 520 جنيهاً،  الحفلة األوىل  إيراد  الواحدة. وبلغ  الليلة 

ويف اليوم التايل كان 60 جنيهاً، بعد أن ملس الجمهور ضعف 

الفرقة من الناحية الفنية. وكان عيل أفندي يوسف قد اتفق 

يأخذ  فلم  حفلة،  كل  إيراد  من  معيناً  مبلغاً  يأخذ  أن  عىل 

املرصية،  القنصلية  إىل  يشكو  أن  واضطر  عليه،  املتفق  املبلغ 

إىل  طلب  كام  الفرقة،  إيرادات  جميع  عىل  الحجز  فطلبت 

وإذا  املطلوب،  املبلغ  تسدد  إذا  إال  ميثلوا  أال  الفرقة  أفراد 

نتيجة  الحفالت. وكانت  إيراد  الحجز عىل  بد من  اشرتكوا فال 

ذلك أن تعطلت حفالت الفرقة، ومل يعرف مصري ونتيجة هذا 

حتى اآلن.

مّر أسبوعان عىل هذه الحال، حتى ظهرت بارقة أمل، قامت 

عن  عبارة  وكانت   ،1943 أكتوبر  يف  »الصباح«  مجلة  بنرشها 

العام يف فلسطني، قال  ابن شقيق قنصل مرص  خطاب أرسلة 

قنصل  فوزي  بك  األستاذ محمود  العزة  فيه: »حرضة صاحب 

رسائل  الغراء  »الصباح«  يف  قرأت  فلسطني،  يف  العام  مرص 

وردت إليها من فلسطني، بأن القنصلية املرصية حجزت عىل 

املتعهدين  أجر  أو  دينها،  تسدد  ريثام  فاطمة،  السيدة  إيراد 

بإقامة حفالتها، ومنعها من التمثيل حتى تريض هؤالء. وأرى 

لها  فتخّول  والرحمة،  التلطف  من  بك  عهدنا  عىل  تكون  أن 

بالرجوع  إال  الحقوق  أداء  تستطيع  ال  رمبا  ألنها  العمل؛  حق 

الرجاء  هذا  أقدم   .. الفن  عامل  يف  ملكانتها  ونظراً  عملها،  إىل 

الرحمة  بعني  فيها  الفن  إىل  النظر  عزتكم  من  ملتمساً 

القاهرة  واإلجالل.  التقدير  عظيم  منى  وتقبل  والتقدير. 

]توقيع[ ابن أخيك عبد القادر محمود«.

رشدي  فاطمة  عادت  الرجاء،  هذا  من  واحد  أسبوع  بعد 

يف  اآلخر  البعض  وتبقى  فرقتها،  أفراد  بعض  مع  القاهرة،  إىل 

مالبس  من  الفرقة  أغراض  حتى  الشام!  بالد  يف  أو  فلسطني 

متثيلية ومناظر وإكسسوارات .. إلخ، تّم شحنها من حيفا إىل 

بالد  إىل  ورحلتها  عملها  الفرقة  تواصل  أن  أمل  عىل  دمشق 

أية دولة  إىل  السفر  أن فاطمة رشدي قررت عدم  إال  الشام، 

أخرى بعد ما حدث لها ولفرقتها يف فلسطني، وقررت العودة 

إىل القاهرة!!

الربوفات  يف  أظهرته  الذي  االهتامم  هذا  ومع   .. فلسطني 

بالد  يف  مثلتها  التي  رواياتها،  كل  الشديد  لألسف  سقطت 

السيئة يل ولغريي من  ازدادت معاملتها  وملا  الشقيق!  القطر 

إعالن فاطمة يف فلسطني 5 إيلول1943

إعالن فاطمة يف فلسطني العباسة 28 أغسطس 1943


