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للمسرح«   »القومي 

لدورة»اآلباء« الدعائي  البوسرت  يطلق 

»الشباب«
حلمك« »ابدأ  من  الرابعة  الدفعة  الختبارات  يستعد 

الجماهريي  لنجاحه 
استمرار  يقرر  للمسرح  الفين  البيت 

الغد  مسرح  على  هنا«  »جنة 

يناير 2021   4 إىل  الفرتة من 20 ديسمرب 2020  التي ستقام يف  الجديدة  بوسرت دورته  املرصي عن  للمرسح  القومي  املهرجان  كشف 

والتي تحمل اسم “ دورة اآلباء “ حيث سيحتفل املهرجان مبرور 150 عاما عيل املرسح املرصي الذي يؤرخ له منذ عام 1870 م .

وقال الفنان القدير يوسف إسامعيل رئيس املهرجان بأن الدورة الثالثة عرش للمهرجان القومي للمرسح تحمل اسم دورة )اآلباء( أي 

الثقافية منذ نشأة املرسح وتطوره يف مختلف العصور وبناء عيل  دورة مؤسيس الحركة املرسحية يف مرص وانعكاس ذلك عيل الحياة 

ذلك وضعنا عيل بوسرت املهرجان صورا لبعض اآلباء املؤسسني ومنهم  : يعقوب صنوع ،عثامن جالل ، عبدالله النديم ، سالمة حجازي، 

سيد درويش، جورج أبيض، عزيز عيد، نجيب الريحاين، عيل الكسار يوسف وهبي، أمني صدقي  ،ابراهيم رمزي، بديع خريي ، توفيق 

الحكيم، فاطمة رشدي، روزاليوسف .

عضوا   13 من  العليا  لجنته  وتتشكل  عوض  مصطفي  الفنان  صممه  عرش  الثالثة  دورته  يف  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  بوسرت 

للمهرجان( وعضوية كل من  )رئيسا  إسامعيل  يوسف  القدير  الفنان  املرسح، وهم:  متنوعة ىف مجال  أجيال مختلفة وتخصصات  من 

الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى واملخرج حمدى حسني بكرى  القدير أرشف عبد  الفنان 

والفنانة هايدى عبد الخالق ، باإلضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين مبناصبهم وهم املخرج خالد جالل رئيس قطاع اإلنتاج الثقايف والدكتور 

فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسامعيل مختار رئيس االدارة املركزية للبيت الفني للمرسح )مديرا 

إدارة  والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس  للكتاب  العامة  الهيئة املرصية  إدارة  الحاج عيل رئيس مجلس  والدكتور هيثم  للمهرجان( 

رسم  اللجنة  تلك  وتتويل  للمرسح  القومي  للمركز  املركزية  اإلدارة  رئيس  صادق  يارس  القدير  والفنان  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطالقه.

املهرجان القومي للمرسح املرصي يستهدف عرض مناذج متميزة مام قدم يف فضاءات العرض املرسحي يف مرص وذلك من أجل تأصيل 

مالمح املرسح املرصي املعرب عن شخصية مرص ونرش الرسالة التنويرية لبناء اإلنسان املرصي وكذلك تشجيع املبدعني من فناين املرسح 

أفضل  مستقبل  صناعة  يف  املشاركة  أجل  من  وتقنيا  وأدائيا  فكريا  تطويرعروضها  عيل  املرسحية  الفرق  وتحفيز  الخالق  التنافس  عيل 

للوطن.

همت مصطفى

تستعد فرقة مرسح الشباب التابعة 
برئاسة  للمرسح  الفنى  للبيت 
رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان 
لالختبارات  للمرسح  الفني  البيت 
الخاصة مبرشوع “ابدأ حلمك” هذا 
انتهت فرقة مرسح  األسبوع، حيث 
منتصف   من  الفرتة  ىف  الشباب 
الشهر   نفس  نهاية  وحتي  نوفمرب 
و  الورقية   االستامرات  تلقي  من 
االشرتاك  ىف  للراغبني  االشرتاكات 
و  لالختبارات  املؤهلة   بالورشة 
املخرج  يقول  الشخصية.  املقابالت 
مرسح  فرقة  مدير  حسان  عادل 
 ١٥٦٠ للورشة  تقدم  انه  الشباب 
قسم  يف  للورشة  لالنضامم  متقدم 
لالنضامم  متقدم   ٢٨ و   “ “التمثيل 
ومن   ، قسم”اإلخراج”  يف  للورشة 
األسبوع  ىف  االختبارات  بدء  املقرر 
ذلك   و  املدربني  بحضور  املقبل 
مرسح  و  باملنيل  العائم  باملرسح 
حيث  برمسيس،  ملك  أوبرا  
لورشة  الرابعة  الدفعة  ستضم 

يف  متدربا   60 حوايل  حلمك”  “ابدأ 

املرحلة العمرية من  ١٨ وحتي ٣٥ 

مرشوع  أن  بالذكر  جدير    . عاما 

تحت  تقام     “ “أبدأ حلمك  ورشة 

الدكتورة  الفنانة  دعم  و  رعاية 

الثقافة  وزير  عبدالدايم  إيناس 

من  دماء  ضخ  و  املواهب  لتنمية 

شباب املرسحيني يف مختلف عنارص 

عليها  و يرشف   ، املرسحية  العملية 

فنيا املخرجة عبري لطفي،  و يشرتط 

واملقابلة  القبول  اختبارات  اجتياز 

االلتزام  جانب  إىل  الشخصية 

التي  التدريب  فرتة  بالحضور طوال 

تستمر  6 أشهر،  يتم خاللها تعليم 

كافة فنون التمثيل واإلخراج وغريها 
 - الكتابة  و  االرتجال  مهارات  من 
 ، الحريك  األداء   ، واملوسيقى  الغناء 
وتختتم بتقديم عرض مرسحي نتاج 
التدريب، تتم تدريبات الورشة من 
املتخصصني  من  مجموعة  خالل 
كامل  الدكتور  وهم  األكادميني، 
عبد  عالء  الدكتور  “متثيل”،  عطية 
العزيز “دراما “، الفنان محمد نبيل 
عرفة  كريم  الفنار  “متثيل”،  منيب 
فاروق  الفنان  وغناء”،  صويت  “أداء 
حسان  عادل  وأخريا  “رقص”  جعفر 

“إخراج”.

مريم شعبان

قرر الفنان إسامعيل مختار  رئيس البيت الفني للمرسح استمرار عرض مرسحية “جنة هنا”  من 

إنتاج فرقة مرسح الغد بالبيت الفني للمرسح ، و ذلك ابتداء من اليوم االربعاء 9 ديسمرب حتى 

الغد  الجمعة والسبت وذلك عىل مرسح  يومى  يوميا ماعدا  الجارى  القادم 17 ديسمرب  الخميس 

تم  قد  العرض  أن  الفرقة  مدير  مجاهد  سامح  الفنان  قال   . مساء  السابعة  الساعة  ىف  بالعجوزة  

افتتاحه منتصف نوفمرب املاىض وشهد حضور جامهريى وإعالمى كبري، حيث أشادوا  بتميز العرض 

ىف كافة عنارصه والحالة االجتامعية التى يقدمها العرض، فمن بني الحضور  يارس عبيد نائب رئيس 

تحرير جريدة االهرام ،الناقد باسم صادق بجريدة االهرام  ، الصحفية سهى زىك ، الكاتب والناقد 

املرسحى الكويتى د. عالء جابر ، املخرج الكبري فهمى الخوىل ، الفنان محمد أبو داود ، الفنان هاىن 

كامل ، الفنانة فاطمة عادل و غريهم .  “جنة هنا” من إنتاج فرقة مرسح الغد ، من بطولة عبري 

الطوخي، هالة رسور، باالشرتاك مع الفنان القدير أحمد الرشيف، أشعار مسعود شومان، موسيقى 

النارص ، تصميم تعبري حريك حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف  و ألحان أحمد 

صفاء البييل و إخراج محمد صابر .

دينا البدوي
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يتم  مل  املشاكل  بعض  هناك  ان  العرض  فكرة  وتدور  عامد،  اندرو 

حلها او تسليط الضوء عليها ومن خالل املرسح اإلسود تم تجسيد 

بعض املشاهد وكل مشهد يحىك قصة مختلفة عن قضايا متعلقة ىف 

أذهان املرصين.

محمد  تأليف  من  ‘تريفوجا”  بعنوان  الخامس  املرسحى  العرض  أما 

ذىك، إخراج محمد أحمد، 

للمخرج   ”11:11“ بعنوان  السادس  املرسحى  العرض  كان  بينام 

التى  املنفصلة  املشاهد  من  مجموعة  العرض  ويتناول  ربيع  محمد 

كام  ساخرة،  درامية  بصورة  املجتمع  مشاكل  من  العديد  تحاىك 

تأليف  النهاية”  “بروفة  املرسحى  العرض  ثقافة ساملوط  بيت  قدم 

عديدة  الشديدة  الرمزية  عىل  العرض  ويعتمد  عيد،  عامد  وإخراج 

املشاهد واملنفصلة أحيانا، تحمل أمال وطموح وأحالم الشباب

بعنوان  السابع  املرسحى  العرض  مزار  بنى  ثقافة  بيت   قدم  كام 

وتدور  أحمد،  أمين  إخراج  جامل،  محمود  تأليف  األخري”  “اليوم 

أحداث العرض حول حائر بال قيمه وال شئ يكمن ىف داخله يؤمن 

أخر  ىف  يظهر  فهو  العمل  بطل  “اريوس”  روح،  بال  جسد  فقط  به 

ايام األرض فيكون أخر انسان عليها ويشتبك مع زوجته حني تزج 

ظهر  عىل  يلف  أن  ويختار  ويهرب  يفعل،  فال  إبنه  عن  للدفاع  به 

الرحلة أشخاص  مركب لكن هروبه بداية إلكتشاف ذاته ويظهر ىف 

مختلفة تلتقى به وتعلم من كل شخصية حكاية ورائها معنى ومن 

تتوقف  عندما  الرحلة  ومن  للحياة  مغزى  يحصل عىل  كل شخصية 

الطبيعة، حيث أن اريوس متواجد بني %90  من البرش، وىف النهاية 

ما قيمة اإلنسان دون هدف وتحقيق الذات.

األول  مرسحيني،  عرضني  ملوى  ثقافة  قرص  مرسح  نادي  قدم  و 

محمد  إخراج  الهوارى،  محمود  تأليف  من  ذكر”  “حلقة  بعنوان 

عبد العظيم عبده، وتدور أحداثه ىف إطار صوىف حول املرياث الذى 

األم  أن  اال  له،  آخر  أخ  وبالرغم من وجود  أبناءه  األب ألحد  يرتكه 

ويدور  األول،  لإلبن  املؤامرات  وتعقد  األخر  األبن  وتفضل  تأثري  لها 

الرصاع بني األبناء واألم واألب، وميوت األب ويرتك كل شئ ملالك إال 

أن االبن ينقلب عىل االم لعدم تلبية رغبته ىف زواجه من غزية ىف 

املولد وتقوم بقتلها وتزوجه غصب عنه بفتاه أخرى ثم يدرك األبن 

ماتفعله األم ويقوم بقتلها ىف النهاية وتظل األرواح معلقة ىف رقبة 

مالك وإحساسه بالذنب ملا بدر منه .

ماجد  إخراج  زاهر  باهر  تأليف  “الفنار”  بعنوان  الثاىن  والعرض 

عمره  سنني  عاش  شخص  حول  املرسحية  أحداث  تدور  صفوت، 

داخل فنار قديم ارتبط بيه وأصبحت العالقه بينهم عالقه عاطفيه 

أن  رافضا  ماضيه  يف  عايش  وظل  األليم،  املايض  واقع  من  هروبا 

يقتنع بتغري الزمن، وظل حبيس حياه بائسة فتعاقد بينه وبني الهم 

ظنا منه انه يبحث عن الخلود يف شكل فتاه تجسد روح الفنار .

وقدم نادي مرسح قرص ثقافة الخارجة بفرع ثقافة الوادى الجديد 

وإخراج محمد  فرح،  شاذىل  تأليف  تقوق”  “جبل  املرسحى  العرض 

القري  إحدى  أهاىل  بني  الرصاع  حول  املرسحية  تدور  و  عوض، 

وفرض  القرية  عىل  لالستيالء  مبحاولة  يقومون  والذين  والغجر 

سيطرتهم عليها من خالل الحيل واملكايد للتخلص من أعيان القرية 

لىك تسهل مهمة السيطرة عليهم والعمل يعكس فكرة الرصاع االزىل 

الذى يقوم به الغجر لتحقيق أحالمهم.

الصعيد  وسط  بإقليم  املرسح  نوادي  لتجارب  املشاهدات  وتشمل 

الثقايف عروض من أسيوط واملنيا و سوهاج والودي الجديد، والتي 

رافدا  لتكون  االقليمي  املرسح  حركة  يف  جديدة  دماءا  سنويا  تضخ 

هام لحركة املرسح املرصي بشكل عام .

أرشف عرتيس

بابداعات  املنيا  عرشة عروض مرسحية أضاءت مشاهدات محافظة 

٢٠٢٠لنوادي  املرسحي  باملوسم  املنرصم،  األسبوع  مدار  عىل  شابة 

اإلدارة  وتنظمه  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تقدمه  الذى  املرسح، 

أسامة  املخرج  والتقييم  املشاهدة  لجنة  بحضور  للمرسح،  العامة 

عبدالرؤوف والكاتب حسام عبدالعزيز، واملخرج مصطفى إبراهيم. 

“جزيرة  “املداولة”،  عروض  املنيا  ثقافة  قرص  مرسح  نادي  قدم 

 ،”11:11“ ‘تريفوجا”،  والحب”،  “الغضب  الثلج،  “مدينة  القرع”، 

نادي مرسح  األخري”، و قدم  “اليوم  بني مزار  نادي مرسح  و قدم 

قرص  مرسح  نادي  وشارك  “الفنار”  و  ذكر”  “حلقة  عريض  ملوي 

ثقافة الخارجة بعرض “جبل تقوق”. 

تأليف  من  غاضب”  رجل   12“ نص  عن  “املداولة”  األول  العرض 

هيئة  عن  العرض  ويتحدث  سيد،  محمد  اخراج  روز،  ريجنالد 

بقتل  متهم  عىل  باإلعدام  الحكم  ملناقشة  إستدعائهم  تم  محلفني 

والده وحضور املحاكمة والشهود واإلدعاء، ويبدأ العرض بنقاش بني 

الهيئة عىل الحكم، حيث  أفراد هيئة املحلفني بإعرتاض أحد أعضاء 

يرى أن املتهم من املمكن يكون برئ ويقابل إعرتاض من باقى أفراد 

الهيئة ويبدأ ىف الرصاع لينتهى بإقناع الهيئة .

البلتاجى،  الفتاح  عبد  تأليف  من  القرع”  “جزيرة  الثاىن  العرض 

الجزيرة توجد  تلك  العرض حول  الرداد وتدور أحداث  إخراج يارس 

يشعرون  وال  دم  منهم  يخرج  وال  قرع  جميعا  وأهلها  ما  مكان  ىف 

من  وكل  باخرة  عىل  من  شخص  ويسقط  املشاعر،  من  نوع  بأى 

عليها ميوت وهو الناجى الوحيد ويذهب إىل هذه الجزيرة ، وهذا 

رئيس  بنت  وتأىت  الجزيرة  اهل  بعكس  ويحس  يشعر  الشخص 

الجزيرة وتكتشف أمره ووجوده بعد مناقشات عديدة، أصدر قرار 

األنسان شخص  الغريب ىف قفص وأصبح هذا  الشخص  بوضع هذا 

قفصه  من  وتحرره  الجزيرة  رئيس  بنت  وتأىت  ويحس  يشعر  منبوذ 

وتهرب معه وقرر أن يعلمها أصول الحياة وتتعلم إىل ان يظهر عىل 

رأسها شعر وتحس وتشعر مثله، وتبدأ الرصاعات مرة أخرى إىل أن 

يحس ويشعر أصحاب الجزيرة مثلهم .

العرض الثالث “مدينة الثلج” تأليف محمود جامل ،إخراج محمود 

عالء الدين وتدور أحداث العرض حول شخصية بابا نويل وشخصية 

هدية التى يأخذها اىل مدينة الثلج حيث أعتاد عىل ادخال الفرحة 

اىل  وتتحول هدية  كل سنة  األخري من  اليوم  ىف  األطفال  نفوس  إىل 

لعبة، 

وإخراج  فكرة  األسود(  )املرسح  والحب”  “الغضب  الرابع  والعرض 

مسرحية عروض   10
 2020 المسرحى  الموسم  فى  والخارجة  وملوي  مزار  وبين  المنيا  لنوادي 
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جامرا املجيد ، إىل استعادة مجدها القديم عن طريق الزج بابنها 

“إيبور” ـ السكري الرافض لواقعه الخامل ـ إىل مسابقة املوت من 

أجل الحكم، لكن إيبور حني يصل إىل الحكم فإنه يفاجئ الجميع 

رصاعا  ونشهد  األحداث  لتنقلب  يشتهون  ما  بغري  أمه  وأولهم 

جديدا .

الدين  حسام  حازم،  محمد،  أحمد  متثيل  الغار”  “إكليل  مرسحية 

محمد، أية أرشف، محمد ديڤيد، محمود، عالء نارص، محمد الرتىك، 

روان  أرشف،  أسامء  روماىن،  فيلوباتري  الدين،  عز  محمد  عبده، 

مهدى،  نور  الخالق،  عبد  هبة  خالد،  ندى  محمود،  روان  رامى، 

أية، رضوى،  عبدالرحمن محمود، مصطفى جامل، أحمد دافنچى، 

أدهم أملاظ، عبده، محمد.

وتقول أسامء البلتاجى مخرجة عرض بابجى تأليف باسل وليد : ىف 

بداية العرض وهى القضية التى بنيت عليها الحدوته الداخلية أن 

هناك ساحر يحاول أن يقتحم العامل املوازى ألجل أن ميتلك العامل 

لتحقيق  قربان  منه  يطلب  الذي  الشيطان  تحضري  عرب  ويحكمه 

الشباب  من  مجموعة  كوميدى   إطار  ىف  ونستعرض  مبتغاه، 

املستهرت ليكونوا فريسة سهلة للشيطان .

العزيز  عبد  محمد  الغيله،  نرص  محمد  متثيل   “بابجي”  مرسحية 

محمد،  باسل  عصام،  سيد  جامل،  يوستينا  محمد،  نور  فرماوى، 

محمد حسني، محمد أسامة، محمد شهبور، مساعد مخرج مروان 

عمر  حركية:  دراما  محمد،   يوسف  منفذ  مخرج  الصادق،  محمد 

منفذ  مخرج  حسام،  محمد  رجب،  رمضان  بدر،  عمر  محمد، 

ديكور  منفذ  الغنى،  عبد  عادل  ديكور  النور،  فج  محمد  يوسف 

باسل  تأليف  الغزالين،  أحمد  واستعراضات  اضاءه  عراىب،  عبده 

وليد، إخراج أسامء البلتاجي

وتقول مخرجة عرض “خارج اللعنة” منة عىل : العرض من تأليفى 

الزمني 2030 ويحيك  وإخراجي وهو فانتازيا )خيال علمي( وقته 

كوكب  عيل  النساء  موت  يف  تسببت   2020 يف  حصلت  لعنة  عن 

)كوكب  وسموه  اخر  كوكب  إىل  هاجرنا  منهن  تبقي  وما  األرض 

الرجال  من  مجموعة  ذهب  سنوات  عرش  وبعد  اللعنة(  خارج 

لكوكب خارج اللعنة ليكتشفوا رس اللعنة وهناك تدور الكثري من 

األحداث

أرشف،  محمد  حازم،  سلوي   : متثيل  اللعنة”  “خارج  مرسحية 

أحمد  مصطفى،  محمد  الرحمن،  عبد  عبري  كرم،  حنان  مصطفى، 

بالل،  سيد،  محمد،  حسام  محمد،   هشام  محمد،  أحمد  رجب، 

مخرج مساعد سلوي محمد، مخرج منفذ حازم، موسيقى محمد 

أرشف، مصمم استعراضات مصطفي، تأليف وإخراج منه عيل.

من  وهو  أبدا”  تنتهي  ال  “االمتحانات  مخرج  أسامه  محمد  وقال 

شخصية  حول  العرض  أحداث  تدور  فيليبو:  دى  ادواردو  تأليف 

تنتهي  وال  تنفذ  ال  التي  الحياتية  واختباراته  اسربنسا  جولييمو 

اختبارات  تشبه  التي  و  املوت  بعد  وما  املوت  حتي  الوالده  منذ 

تجارب  مشاهدات  نوفمرب   5 السبت  الجيزة  ثقافة  قرص  اختتم 

اإلدارة  قبل  من  املشكلة  املشاهدة  لجنة  بحضور  املرسح  نوادى 

املخرج  من  تكونت  والتي  الثقافة  قصور  بهيئة  للمرسح  العامة 

الحسيني،  ابراهيم  والناقد  خميس  احمد  والناقد  منىس  سعيد 

اعتذار  بعد  تجربة  عرش  خمسة  قدمت  ايام  اربعة  مدار  وعىل 

ومن  الحاىل،  املوسم  ىف  املقدمة  التجارب  إجامىل  وهم  تجربتني 

ابرز سامت التجارب املقدمة لجوء بعض املخرجني للتأليف وكذلك 

عاملي  نص  وجود  مع  محلية،  نصوص  عىل  االعتامد  ظاهرة  برزت 

عبد  سيف  السيناميئ  لنجم  مشاركة  التجارب  شهدت  كام  وحيد، 

الرحمن بإحدى التجارب املقدمة. 

ارتبيكيا،  ابدا،  تنتهي  ال  )االمتحانات  عروض  املخرجون  وقدم 

حكاية  إيه،  فيه  هو  اللعنة،  خارج  املاريستان،  نوتردام،  ملحمة 

إكليل  بابجى،  الحارة،  فرحة  حكاية،  اطياف  الليل،  قلب  طالب، 

الغار، مسافر ليل، بره الربافان، لعبة املوت(

يقول أحمد زهدى مخرج عرض أرتبيكيا : العرض من تأليف هناء 

األنصارى و   يتحدث عن الركود الفني املنترش يف السينام واملرسح 

والسوشيال ميديا وحالة اإلسفاف التي انترشت يف مجتمعنا،  فقرر 

الفن  إحياء  يعيد  أن  املرسحية  يف  املحورية  الشخصية  وهو  أنور 

الذي يحمل رسالة وهدف ولكن مل يجدي نفعا ألن العامل تغريت 

مفاهيمه ومصطلحاته، وأنور مازال متمسكا باملبادئ التي جعلت 

الذي  املجتمع  قبل  من  ورفضه  والجوع  واملرض  للفقر  عرضه  منه 

يسخر منه، ليقرر أنور أن يريض نفسه والجميع يف آن واحد ولكن 

هل ينجح يف ذلك ؟

محمد  املرصي،  مصطفى  دبور،  أحمد  متثيل  “أرتبيكيا”  مرسحية   

أحمد،  حنني  أحمد،  ندى  أحمد،  هاشم  حسام،  محمد  رشقاوي، 

حازم،  أحمد  حازم  محمود،  جهاد  محمد،  إبراهيم  جمعة،  شهد 

تأليف هناء األنصاري، إخراج أحمد زهدي.

الغار  اكليل  بعرض  باملشاركة  : سعيد  اسكندر  املخرج عبده  وقال 

تأليف أسامة نور الدين، و يتحدث العرض عن الرصاع الدامي بني 

أفراد مجتمع النص عىل الوصول إلكليل الغار والصولجان يف مدينة 

“هارمن”  الكاهن  فيها  األمور  مقاليد  عىل  يسيطر  والتي  أونو، 

خالفه  وإن  شاء،  كيفام  يحركهم  ولكنه  للحكام  الحكم  يرتك  الذي 

أحدهم فإنه يقتله كام نراه يفعل مع الحاكم اآلسبق “تسيجوه”، 

وتسعى األم “باندا” ـ خليلة تسيجوه قدميا ـ وابنة الحاكم الراحل 

 .. الجزية  مسرح  نوادي  بمشاهدات  عرض   15
المسرح بنوادي  يشارك  سينمائي  ونجم  المحلي  التأليف  وطغيان  وحيد  عالمي  نص 
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إسامعيل، زينب محمد، مخرج منفذ محمد البسيوين، استعراضات 

نارص، الحان هشام زهران، تأليف وأشعار وإخراج أحمد زهران  .

اطياف حكاية،  : قدمت عرض  املنعم  املخرجة هيام عبد  و تقول 

وناعسة(وما  عن)أيوب  العرض  ويحيك  و  الضوي،  يس  للكاتب 

حولهام من شخصيات أخرى )عامر/هامم/غزاوية( والرصاع الدائم 

النه  عمه(  )ابن  عامر  من  مكروه  فأيوب  الشخصيات،  هذه  بني 

لناعسه  نراه  عاشقا  الذي  له وكذلك هامم  ناعسه  يغار من حب 

لشدة جاملها  نظراً  ناعسة  وتكره  أيوب  تعشق  فهي  غزاوية  أما   ،

جسدها  تبيع  التي  غزاوية  حال  نقيض  وهو  وطهارتها  عفتها  و 

لآلخرين، ليتحد الجميع ضد ناعسة وأيوب ويسقط أيوب مريضا 

تبيع  حتى  ناعسه  عىل  للضغط  مرضه  استغالل  الجميع  ويحاول 

لقتل  هامم  يدفع  مام  الجوع  من  أليوب  انقاذا  لغزاوية  شعرها 

ناعسه  برحيل  العرض  وينتهي  قتله  حاول  النه  هامم  ثم  غزاوية، 

وايوب بعيدا عن تلك القرية 

عامر  الجارحي،  حمدي  عيل   : متثيل  حكاية”  “أطياف  مرسحية   

وهبي،  مجدي  الزهراء  فاطمة  السيد،  عىل  مي  مصطفى،  محمد 

أبو  فاروق  محمود  شحاته،  أحمد  محمود  حسني،  رشيف  محمد 

الخري، هاين السيد عبد العزيز، محمد صربي، عمر الصياد، تأليف 

يس الضوي، إخراج هيام عبد املنعم

رضا  للمؤلف   ”21 “املاريستان  عرض  مخرج  نارص  محمد  ويقول 

محمد عواد: النص يتحدث هنا عن الجنون ومن هم املجانني حقا، 

نفسيني  بني مرىض  ليلة  التخرج يقىض  ويحيك عن طبيب حديث 

هى  به  مامروا  وكل  هو،  صورته  تعكس  مرآه  أمام  إنه  ليكتشف 

الجنون  أن  ليكتشف  حياته،  طوال  ورآها  عاشها  يومية  احداث 

تحكمه  مجتمع  بالعقل،  يعرتف  ال  مجتمع  ىف  يوجد  الحقيقى 

مجتمع  فقط،  بالقوة  ويؤمن  الزمن،  عليها  عفى  وتقاليد  عادات 

الكثري منا، وتتغري تلك االختيارات ألسباب كثرية برضا أو رغام عن 

لها  يتعرض  و جدية  هزليه  مواقف  عرب  ذلك  ونستعرض  اإلنسان، 

األبطال مع مشاركة  الجمهور يف كيفية حل هذه املشكالت .

عبد  صالح،  :أحمد  متثيل  أبدا”  تنتهي  ال  “االمتحانات  مرسحية 

أحمد  حسن،  خلود  محمود،  تسبيح  خريى،  عالء  هشام،  الوهاب 

جامل،  أحمد  محمد،  هادى  نارص،  أحمد  سمري،  فادى  مصطفى، 

رانيا  الرشيف،  يوسف  القناوي،  الرحمن  عبد  الجوهري،  محمد 

فرغيل،  حسني  عىل،  شيامء  محمدين،  شيامء  سيد،  آية  حامده، 

ارساء،  كامل،  هند  رمضان،  رشيف  برماوي،  محمد  حسن،  هشام 

مريا ناجي، داليا الصاوى، محمد أسامة، تأليف ادواردو دى فيليبو، 

إخراج محمد أسامة. 

العرض  الليل”:  “قلب  عرض  ومعد  مخرج  جامل  محمد  وقال 

يبدأ  و  محفوظ،  نجيب  للكاتب  الليل  قلب  رواية  عن  مأخوذ 

القصة إىل دائرة  الراوي وهو بطل  من لحظة  ذهاب جعفر سيد 

األوقاف للمطالبة بأمالك جده, لكن املوظف يف األوقاف و الذي 

اإلرث  عىل  الحصول  املمكن  غري  من  انه  له  يرشح  الرجل  يعرف 

العالقة بني املوظف و  الجد جميع ثروته، و تتوطد  بعدما أوقف 

جعفر الذي يقص حكايته عىل املوظف، وهي تتحدث عن خروج 

افنب عن طوع والده وكذلك يفعلها الجيل الذي يليه فيخرج ابن 

التيه  اسبابه ويعاين كالهام من  افنب عن طوع والده ولكل منهام 

يف  قتل   جرمية  الرتكاب  بالحفيد  يفيض  مام  الخروج،  ذلك  بع 

النهاية ويسجن عىل اثرها. 

مرسحية “قلب الليل” متثيل محمد أرشف، محمود عاطف، مريم 

منفذ  مخرج  أرشف،  محمد  مخرج  مساعد  مادا،  أحمد  إسامعيل، 

أحمد  ديكور  إسامعيل،  مريم  ومكياج   مالبس  عاطف،  محمود 

مادا، عن رواية قلب الليل للكاتب نجيب محفوظ، إعداد وإخراج 

محمد جامل.

تدور  الحارة”  “فرحة  أحمد زهران مؤلف ومخرج مرسحية  وقال 

أحداث العرض حول عروس تسمي عطاء والتي ال تظهر يف العرض 

اال مرتني، فهي الرمز  الحارض الغائب، و التي بها تكتمل كل دوائر 

فئات  نستعرض  الحارة   وعرب  الحياة،  وعجلة  الناقصة   الحارة 

عىل  جميعا  يلتقون  الذين  واطيافه،  املختلفة،  ومشكالته  املجتمع 

القهوة، حتي يجتمعون أخريا يف زفة الفرح الخاصة بعطاء ليتبدى 

لهم واقعهم، الذي يقترص عىل البحث عن املصالح الشخصية، وان 

الجس الحقيقي للمرور عرب تلك األزمات هو العطاء.

 ، زكريا  شيامء  ربيع،  مصطفي  متثيل:  الحارة”  فرحة  مرسحية” 

ماهر،  السيد  شاكر،  أحمد  سيد،  الرحمن  عبد  السيد،  ابراهيم 

عبد  الرازق،  عبد  أحمد  أمين،  محمد  عيد،  اسالم  محمد،  معوض 

عيل،  الدين  حسام  رشيف،  شيامء  نبيل،  إيهاب  محمود،  الحميد 

محمد  رواش،  رشيف  فتحي،  رندا  أحمد،  حمدي  عيل،  سامح 
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بهجت،  سيف،  أحمد  رشف،  إبراهيم  حسن،  هبه  ذيك،  محمد 

سلسبيل، غناء ريهام حسن، تأليف إسامعيل ‘براهيم، إخراج دينا 

واصف.

وتقول دينا البدوى مخرجة مرسحية “بره الربافان” للمؤلف أحمد 

تكون  أن  بني  االختيار  فكرة  حول  العرض  أحداث  تدور   : زيدان 

دمية وأن تكون انسان حر االرادة عرب دمية األراجوز التي تتحرر 

من الربافان وتحاول ان تتشبه بالبرش ولكنها تجد ان حياتهم مليئة 

منتظرة  أخرى  مرة  دمية  لكونها  العودة  فتقرر  واملحركني  بالقيود 

الشعبية  الفرجة  عىل  ويعتمد  ساحة  عرض  وهو  يحركها،  من 

املمثل  براعة  عىل  أساىس  بشكل  ويعتمد  الجمهور  مع  واالشتباك 

استخدام  مع  الربوفات  يف  التدريب  عرب  االرتجال  عىل  وقدرته 

الفرجه  عىل  تعتمد  التي  الساحات  عروض  تالئم  حية  موسيقى 

املمثل عىل مهارات تحريك  العرض تدريب  الشعبية، كام يتطلب 

قادر  إلنسان  دمية  من  التحول  وكيفية  حركتها  وتقمص  العروسة 

عىل الحركة والتحدث والرقص والعودة مرة أخرى لوضع الدمية .

أسامه،  محمد  القرموط،  باسم  متثيل   الربافان”  بره   “ مرسحية 

الحان سيد رمضان، غناء محمد نارص، عود أحمد رمضان، ماكياج 

مريا نجيب، تأليف أحمد زيدان ، إخراج دينا البدوي .

وتقول صافيناز محمد عبدالله مخرج عرض “لعبة املوت” تأليف 

أن  فكرة  حول  اجتامعى  إطار  ىف  االحداث  تدور  الحكيم  توفيق 

ظواهر األمور تختلف كليا عن بواطنها وهذا ما نكتشفه من خالل 

أحداث العرض .

بسمله  عمرو،   حسن،  مراد  عىل  متثيل  املوت”  لعبة  مرسحية” 

محمود، بسنت محمود، محمد جامل، محمود رزق، وليد أحمد، 

عبد  محمد  صافيناز  إخراج  الحكيم،  توفيق  تأليف  شاكر،  علياء، 

الله . 

قال مدحت صربي مؤلف ومخرج عرض “حكاية طالب” : يتحدث 

بدءا  الطالب  منها  يعاين  الذي  والقهر  التنمر  مراحل  عن  العرض 

األسايس  املنبع  هي  األساس  يف  تكون  ان  يجب  التي  املدرسة  من 

للرتبية السليمة وتكوين  شخصيته التي سيواجه بها مستقباًل فيام 

اما سلبية أو إيجابية، فنجد “محي” وهو طالب مجتهد من  بعد 

أرسة فقرية يحدث له رصاع داخيل من حني آلخر يؤرقه يف منامه 

وعند ذهابه إىل املدرسة؛ يزعجه زميله املشاغب نظرات الطالب، 

دروس  أخذ  رفضه  بسبب  املهمالت  سلة  يف  القاممة  يلقي  وهو 

خصوصيه نظرا لظروفة الرسية الصعبة.

وتابع صربي : يف النهاية يصل املضمون األسايس للنص إيل املنطقة 

اإلبن  تحفز  التي  االم  خالل  من  األرسة  دور  فيظهر  اإليجابية 

للخروج من سلبيته عرب كلامتها “ أصرب -عاند - وماتبكيش - فتح 

عنيك لبكره ألن النجاح بيجي بااالجتهاد”. 

  مرسحية “حكاية طالب” متثيل: محى مصطفى، أداء صوىت لألم 

مى مصطفى، تأليف وإخراج مدحت صربي.

تجارب جديدة وشباب واعدين يختربون انفسهم يف مفرخة نوادي 

املرسح، ويقدمون رهاناتهم املرسحية ويصغون آلراء النقاد الذين 

تيل مشاهدة  التي  املناقشة  الخربات عرب  الكثري من  لهم  يضيفون 

بقدر  ال  ام  العرض  انتاج  بقرار  باألساس  تعني  ال  والتي  التجربة، 

تجربته  وتطوير  الشاب  املبدع  بدأه  ما  تطوير  يف  رغبة  تعنى  ما 

تنفيذ  مشاكل  من  يواجهه  أن  ميكن  ما  واستعراض  املرسحية، 

غريها  عن  املرسح  نواد  حركة  مييز  ما  وهو  انتاجها،  حال  التجربة 

من حركات الهواه فهي معمل للتجارب عرب إرشاف نقدي يتحاور 

مع التجربة ويصقلها ويدفع مببدعيها الفق أرحب .

دينا البدوي

ينىس قضيته األهم ويتصارع ألجل قضايا فرعية، ليكون البطل هو 

املشاهد نفسه، فهل سيتقبل أن يكون مجنونا ىف مجتمع املجانني 

الرشس أم سيكون مجنونا وديعا ويختار العزلة أم سيكون للعقل 

رأى اخر ىف كل هذا

سندس،  ليزا،  نادية،  اسالم،  سمري،  يوسف   : متثيل  املاريستان”   “

أمل، عبدالعزيز، أحمد البويش، ندى، مصطفى، عال، جيهان، أحمد 

رضا  تأليف  فريد،  بالل،  باسم،  الدهب،  أبو  أحمد  كريلس،  نارص، 

عواد، إخراج محمد نارص

تأليف إسامعيل  إيه”  وتقول دينا واصف مخرجة عرض “هو فيه 

كل  مسئولية  عن  تحدث  كوميدي  اجتامعي  عرض  هو  إبراهيم: 

من يقدم عىل تكوين أرسة،  يك يحسن تربية وتنشأة أوالده، وأن 

الرتبية تبدأ من املنزل.

ماهر،  أحمد  بهاء،  زينة  عبدالرحمن،  سيف  متثيل:  إيه”  يف  “هو 
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مبجهود جميع الزمالء الذين اثروا هذا املؤمتر الذى يعكس 

مدى التعاون والتكاتف كجامعة أدبية تهتم بالطفل املرصى 

بشكل خاص وبأدب وثقافة الطفل املرصى بشكل عام ، كام 

مؤلفاته  تناقش  والذى  مرعى  مجدى  للكاتب  الشكر  وجه 

عاما تلو اآلخر فهو كاتب لديه العديد من األعامل ىف مجال 

التأليف وإخراج مرسح الطفل .

عىل  يحثنا  العمل  غالف  عىل  رسيعة  “بإطالله  قائال  وتابع 

تطوير خطاب الطفل مبا يتناسب مع البيئة التى يعيش بها 

غابة  أجواء  من  أكرث  الطفل  خيال  تثري  فضائية  رحلة  ورمبا 

مسحورة مل يألفها الطفل ىف مشاهداته الحياتية عىل الرغم 

“الغابة”  واحد  مشهد  ىف  تدور  املرسحية  أحداث  أن  من 

غىل  مشريا  الجديدة،  الطبعة  ىف  معالجته  يجب  ما  وهو 

املدرىس  املرسح  ىف  خربته  مرعى  مجدى  الكاتب  مييز  أن  

التعبري  عىل  قدرته  ىف  كمبدع  يظهر  فهو  الطفل  ومرسح 

وإظهار أفكاره ومشاعره ، 

مرعي  مجدي  بالكاتب  األول  اللقاء  منذ  قادوس:  وأوضح 

أدركت أىن أجلس أمام فنان والفنان له سامت يغلب عليها 

عمله  سنوات  خالل  ذلك  إكتسب  وقد  اإلبداعى  الطابع 

باملرسح املدرىس وأعامل الكاتب مجدى مرعى يغلب عليها 

ما يسمى »باملرسح الرتبوى” وهو أعم وأشمل من املدرسة 

برصف  املختلفة  القيم  وتعلمه  الطفل  ترىب  التى  فالكتابة 

أحد  إلخ هى   .. أو إجتامعى  بعد سياىس  النظر عن وجود 

املهام التى يجب أن تتوافر ىف آدب الطفل                                                                                                                 

قادوس  أرشف  د.  بنشاط  الزراع  عبده  الكاتب  أشاد  فيام 

الكبري  وجهده  العلمية   للمراكز  املركزية  اإلدارة  رئيس 

من  العديد  ىف  ومشاركته  الطفل  أدب  مجال  ىف  واملتواصل 

امللتقيات، وأشاد بالكاتب مجدى مرعى فهو كاتب غنى عن 

التعريف ومهتم باملرسح املدرىس ؛ وذلك ألنه أحد موجهى 

الرتبية والتعليم وله باع طويل عالوة عىل انه مخرج مرسح 

متميز وحصل عىل جوائز عدة. 

ثم إنتقل للحديث عن مرسحية »حيوانات .. لكن » موضحا 

مرعى  مجدى  واملخرج  الكاتب  قبل  من  املبذول  الجهد 

بالقصص  واملىلء  الرثى  الشعبى  املوروث  من  وانطالقه 

أو  كمرسح  لتقدم  صياغتها  إلعادة  الصالحة  والحكايات 

قصص أو روايات للطفل، موضحا إرتكاز مجدى مرعى عىل 

األساسية  الفكرة  يخدم  بشكل  توظيفهام  إستطاع  حكايتني 

الفصحى بتمكن وإجادة كبرية  اللغة  عالوة عىل إستخدامه 

تناسب  التى  السهلة  اللغة  خالل  من  وموضوعية  وبساطه 

أطفال الرشيحة من عمر “9 حتى 12عام”

تىل كلمة الكاتب عبده الزراع قراءة الكاتب مجدى مرعى 

الطفل  أدب  وبحوث  توثيق  مبركز  املاىض  اإلثنني  أقيم  

قادوس   أرشف  د.  برئاسة  العلمية  للمراكز  املركزية  باإلدارة 

امللتقى الشهرى الرابع والثالثون ملبدعى ونقاد أدب الطفل 

مرعى  مجدى  للكاتب   « لكن   .. »حيوانات  مرسحية  حول 

أدار اللقاء الكاتب والشاعر عبده الزراع واملناقشون الكاتب 

تعلب  سالمة  د.  االدىب  ،والناقد  زحام  أحمد  املرسحى 

تحت  يقام   امللتقى  يقام  ثابت  منترص  املرسحى  والكاتب 

لدار  العامة  الهئية  رئيس  موىس  محمد  نيفني  د.  رعاية 

الكتب والوثائق القومية                                             

بدأت الندوة بكلمة د. أرشف قادوس رئيس األدارة املركزية 

الزراع  عبده  للكاتب  الشكر  وجه  حيث  العلمية  للمراكز 

وقيامه  الطفل  أدب  مجال  ىف  واملحلوظ  الواسع  لنشاطه 

بتنظم ملتقى أدب الطفل بجمعية اآلدباء ، وعقده مللتقيني 

العام مؤكد عىل أهمية اإلسهامات املختلفة من  خالل هذا 

أدب  ملتقى  إقامة  سواء  الطفل  أدب  ملجال  جهة  من  أكرث 

جمعية  أو  الطفل  أدب  وبحوث  توثيق  مركز  من  الطفل 

حركة  تنشيط  ىف  تساهم  فعاليات  وجميعها  مرص  أدباء 

أدب الطفل؛ وبالتاىل سيعود ذلك بالنفع عىل الوطن العرىب 

امللتقى  عقب  تعقد  التى  امللتقيات   أوىل   أنه  إىل  مشريا   ،

مشيدا  الطفل  أدب  وتوثيق  بحوث  ملركز  الخامس  السنوى 

08 [ متابعات

لكن«..  .. »حيوانات 
الطفل آدب  وبحوث  توثيق  مركز  مائدة  على 
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وأوضح   « لكن   .. »حيوانات  مرسحية  من  االول  للفصل 

التعبري عنها من خالل مرسحية »حيوانات  التى أراد  فكرته 

.. لكن » 

عنه خالل  التعبري  أردت  ما   «  : مرعي  الكاتب مجدي  قال 

قوة  نقاط  إىل  الضعف  نقاط  تحول  كيفية  هى  املرسحية 

حتى اليكون هناك إستستالم  حتى نهزم العدو وال نخضع 

الفكرة  العرض حول هذه  أحداث  تدور  له وبشكل مبسط 

مفادها  إتفاقية  عقد  عىل  وافقوا  الحيوانات  فمجموعة 

أنواع  من  نوع  وهو  لألسد،  دسمة  وجبه  تقديم  هى 

سيضاعف  وجبة  فتقديم  الفيل  به  تسبب  الذى  الخنوع 

جعل  ما  وهو  فمه  يغلق  ال  األسد  وسيجعل  الوجبات  من 

واستغالل  األتفاقية  إللغاء هذه  تجتمع  الحيوانات جميعها 

نقاط ضعفهم وتحويلها ملصدر قوة ملواجهة األسد. 

سالمة  األدىب  الناقد  قال  للنص  رسيعة  نقدية  قراءة  وىف 

مرعى  مجدى  للكاتب  سابقة  أعامل  عدة  قرأت   « تعلب 

قبل  األعامل  هذه  عىل  يطلع  من  أول  أكون  أن  وأرشف 

فرتات  ىف  نوعية  نقلة  املرسحية  هذه  ىف  وأجد   ، طباعتها 

فكام   ، مرعى  مجدى  الكاتب  لدى  املرسحية  الكتابة  تطور 

املراحل  هذه  من  متعددة  اإلبداع  عملية  مراحل  أن  نعلم 

مرحلة األلهام وصوال مبرحلة املراجعة والصنعة 

الكثري من  الصنعة فنجد ىف هذه املرسحية  أما عن   : وتابع 

ويتضح   ،  « الكتابة  هندسة   « عليه  نطلق  ما  او  الصنعة 

رموزا  الكاتب  إستخدم  فقد  األحداث  صياغة  منذ  ذلك 

إسقاطيه عىل بعض القضايا السياسية ، كام حدثنا عن فكرة 

ضعفه  اىل  يتكأ  أن  الضعيف  الكل  لهذا  كيف  وهى  هامة 

ضعفه  نقاط  يجمع  أن  فعليه  الغاشمة  للقوة  ويستسلم 

ويواجه هذه القوى وينظر إليها أنها قوة وهمية 

مرسحية  ىف  الصنعة  مصادر  عن  للحديث  سالمه  وانتقل 

»حيوانات .. لكن » فقال : فهناك عرش شخصيات رئيسية 

ثم ننتقل للشخصيات الفرعية فنجد أن هناك مثانية عرش 

بهندسة  توزيعها   وتم  الشخصيات مجزئة  وباقى  شخصية 

فنجد  للفصول  الفنى  التقسيم  ىف  أيضا  ذلك  واتضح  وفكر 

أربع  يضم  فصل  وكل  فصلني  من  تتكون  املرسحية  أن 

املرسحية  عنارص  الكتابة  هندسة  شملت  كام   ، لوحات 

والحلول  العمق  ولحظات  الذروة  ولحظات  من شخصيات 

بها  وظف  كام   ، النهاىئ  والحل  الكبرية  والعقدة  املرحلية 

تقنيات عديدة من تقنيات املرسح كوصف املشاهد ورسم 

 ، والقصة  الرواية  عن  يختلف  نعلم  كام  فاملرسح  املرسح 

فعند كتابة مرسحية هناك عدة أشياء أساسية وهى املكان 

وقد   « املرسحية  عرض  »زمن  والزمن   ،  « املرسح  »خشبة 

أتقن مجدى مرعى صياغة عنارص املرسحية بشكل جيد إال 

أنه قرص ىف عنرص املوسيقى وهو عنرص هام . 

واملخرج  الكاتب  بإملام  زحام  احمد  الكاتب  أشاد  بينام 

مجدى مرعى بأبعاد املرسح وذلك لخربته كمخرج باملرسح 

ومكوناته  املرسح  بأبعاد  الكاتب  يلم  فعندما  املدرىس 

يختلف عن الكاتب العادى ، وأكد زحام عىل نقطة هامة 

آثارها الناقد األدىب سالمة تعلب وهى هندسة الشخصيات 

رغم عددها الكثري معقبا عىل فكرة وصف السينوغرافيا ىف 

النص سواء املوسيقى أو الديكور، فالكاتب يلمح لها ولكن 

ال يشري إليها إشارة كاملة وذلك ليتيح فرصة ليبدع صانعى 

العرض املرسحى ىف مفرداتهم .

هل  وهى  مداخلته  ىف  ومحورية  هامة  لنقطة  إنتقل  ثم 

وجود  عدم  عىل  مؤكدا  ؟  بالنص  سياىس  إسقاط  هناك 

يقاوم  وأن  اليخون  أن  املشاهد  يعلم  فهو  سياىس  إسقاط 

ولكنه مل يقل أنه البد أن يكون األسد هو الحاكم  موضحا 

الحياة  أو  الواقع  عىل  الرصاع  إسقاط  بالرضورة  ليس  أنه 

السياسية التى نعيشها فهذا أمر غري صحيح، مشريا إىل أنه 

ىف حالة إتفاقنا عىل وجود إسقاط سيايس فبذلك نكون قد 

طاقة  ال  ما  حملناه  و  وتلقائيته  عفويته  من  النص  جردنا 

له به، فنحن لسنا أمام مرسح تسيس ولكننا أمام مرسح 

هذه  كل  الطفل  نحمل  أن  نستطيع  وال  لألطفال،   يقدم 

األبعاد ىف النص املرسحى ولكن علينا إحرتام براءته . 

النص  ىف  الحكامء  وهى  هامة،  نقطة  عىل  زحام  وعقب 

ىف  ولكن  للخري  يرشد  من  هو  الحكيم  أن  املعروف  فمن 

منهم  واحدا  تقديم  عىل  إتفاق  بعقد  الحكامء  قام  النص 

مداختله  وإختتم  ذلك  يفعل  ال  والحكيم  االسد،  ليأكله 

التى  والبهجة  بالنص  والسهلة  البسيطة  باللغة  مشيدا 

أضافها الكاتب مجدى مرعى باملرسحية  . 

عىل  مداخلته  ىف  أرتكز  ثابت  منترص  املرسحى  الكاتب 

مرسح  اختالف  األوىل  النقطة  وكانت  هامة  نقاط  عدة 

أن  املمكن  من  الكبار  فمرسح  الكبار  مرسح  عن  الطفل 

من  فن  أو  الضحك  اجل  من  للضحك  الكبار  يكون مرسح 

أجل الفن، ولكن مرسح الطفل له شكل هرمى ويجب أن 

يتوافر به الرشط املعرىف والقيمى والجامىل، فالرشط املعرىف 

يقدم  القيمى  والرشط  للطفل،  أفكار  تقديم  ىف  يتمثل 

قيمة او رسالة من خالل العمل ، وإذا تم األكتفاء بالرشط 

القيمى  بالرشط  إكتفينا  وإذا  مبدرسة  بذلك  نصبح  املعرىف 

للفن  الفن  أو كنيسة وما يجعل  أو معبد  ؛أصبحنا مبسجد 

هو الرشط الجامىل، فالرشط الجامىل يخلق عمل فنى يتسم 

بالدرامية. 

الشكل  هذا  مرعى  مجدى  الكاتب  أعطانا   « قائال  وتابع   

فقدم لنا الرشط املعرىف مبجموعة من األفكار وحديثه عن 

املعرىف  فالرشط  اإلستسالم  وعدم  الغاشمة  القوة  مواجهة 

وعدم  الظلم  مقاومى  وهو  قيمى  رشط  ولدينا  متوافر 

الكامل للمرسح بشكل جامىل  اإلستسالم ، وأعطانا الشكل 

وجاذب للطفل 

مرعى  مجدى  بتفرد  ثابت  منترص  املرسحى  الكاتب  وأشاد 

الرتاث وذلك من خالل  او “التناص” مع  الرتاث  بإستخدام 

كليله  كتاب  من  فريوز«  و«األرنب   « »العصيان  قصتني 

ودمنه، مشريا إىل أنه تعامل مع الرتاث بشكل فني، فالنص 

يفتح آفاق التوقع للمتلقى ويجعله يتجه بذهنه ألكرث من 

مجدى  تفرد  كام  يشاهده،  الذى  الجديد  النص  عن  نص 

فاألسد  رمز  يعطى  حيوان  فكل  الرمز  إستخدام  ىف  مرعى 

رمز القوة الغاشمة والحامر رمز رائع للجهل وقد إستخدم 

الرمز بحرفيه شديدة ومبهارة 

فإستخدام الرمز يجعل املتلقى إيجاىب وخاصة الطفل وهو 

اإلسقاط  الطفل وعى سياىس وهو يختلف عن  ما يكسب 

الظلم  ملواجهة  الطفل  يوجه  السياىس  فالوعى   ، السياىس  

إىل  يشري  السيايس  اإلسقاط  ولكن  للقهر  اإلستسالم  وعدم 

حاكم بعينه .

رنا رأفت 
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املعروفة،  العاملي  املرسح  بدايات  وفيه  الروماين(  )املرسح  عن 

وهذا الفصل يعد أول فصل مكتوب باللغة العربية عن املرسح 

عموما يف العامل العريب ومل يسبق الطهطاوي أحد يف هذا األمر. 

)تخليص  كتابه  بنرش  الطهطاوي  قام   1834 التايل  العام  ويف 

عنوان  تحت  فصاًل  كتب  وفيه  باريس(  وصف  يف  اإلبريز 

املرسحية  العروض  تفاصيل  كافة  فيه  ذكر  باريس(  )متنزهات 

التي شاهدها يف باريس. وهذا الفصل كان فتحاً كبرياً يف مجال 

عىل  مرة  وألول  تعرفنا  خالله  من  ألننا  املرسحية،  الكتابات 

عن  تحدث  الطهطاوي  ألن  العربية،  باللغة  الفرنيس  املرسح 

خشبة املرسح، واملمثل، والستارة، والديكور، والتذاكر، واإلعالن، 

لنا  ينقل  أن  بذلك  فاستطاع  املرسحية،  فكرة  وعن  والربنامج، 

وصفا دقيقا ملا يحدث يف املسارح الفرنسية التي رآها.

جهود  آخر  إىل  محارضته  يف  إسامعيل  عيل  سيد  الدكتور  وأشار 

مرسحية  ترجم  عندما  املرسحي،  األدب  مجال  يف  الطهطاوي 

)هيالنة الجميلة( ونرشها يف مطبعة بوالق بالقاهرة عام 1868، 

كتاب يف  العربية ومنشورة يف  إىل  أول مرسحية مرتجمة  لتكون 

عاملنا العريب كله. وأشار الدكتور إىل أنه مهتم باألدب املرسحي 

ذلك  ويف  املرسح،  خشبة  عىل  املرسحي  الفعل  وليس  املنشور 

املرسحي  النرش  يف  النقاش  مارون  من  أسبق  الطهطاوي  كان 

ينرش مرسحية  عريب  أول  كان  حيث  املرسحي،  الفعل  يف  وليس 

باللغة العربية  1868، ألن مرسحيات مارون النقاش ُنرشت عام 

1869، عىل الرغم من متثيلها كفعل مرسحي منذ عام 1847.

جهود  عن  للحديث  مقدمة   الدكتور   اعتربه  التوضيح  هذا 

البخيل، وأبو الحسن املغفل  النقاش ومرسحياته الثالث:  مارون 

أو هارون الرشيد، والسليط الحسود، التي جمعها نقوال النقاش 

ُيعد  الذي  لبنان(،  )أرزة  كتاب  يف  ونرشها   – مارون  شقيق   –

البداية الحقيقية لظهور األدب املرسحي باللغة العربية يف عاملنا 

العريب.

وتحدث د.  سيد اسامعيل عن افتتاح األوبرا الخديوية يف مرص 

حيث  مرص،  يف  املرسحية  البيئة  عىل  افتتاحها  وأثر   ،1869 عام 

الصحافة  واهتمت  العروض،  بعض  مبشاهدة  الجمهور  قام 

وباألخص  العربية  باللغة  عنها  الكتابة  وبدأت  األوبرا  بعروض 

مجلة )وادي النيل( ومحررها محمد أنيس ووالده عبد الله أبو 

السعود. كذلك قام املرتجمون وعىل رأسهم محمد عثامن جالل 

برتجمة املرسحيات املعروضة يف األوبرا وتوفريها باللغة العربية 

)روضة  مجلة  تجربة  إىل  الدكتور  وأشار  املرصي.  للجمهور 

حلقات،  عىل  مرتجمة  مرسحية  نرشت  التي  املرصية(  املدارس 

التياترات( ملحمد  )النكات وباب  كتاب  وهي إحدى مرسحيات 

عثامن جالل.

محمد  قيام  املحارضة  يف  جاءت  التي  املهمة  املعلومات  ومن 

عبد الفتاح أحد تالمذة األزهر الرشيف بتأليف ونرش مرسحية 

وتوالت  العرب(.  شجاعة  يف  األدب  )نزهة  عنوانها   1872 عام 

ألقى الدكتور سيد عيل إسامعيل أستاذ األدب املرسحي بجامعة 

الجامعات  يف  األساتذة  لرتقيات  العلمية  اللجنة  وأمني  حلوان 

العامل  يف  املرسحي  األدب  )بدايات  بعنوان  محارضة  املرصية 

العريب( عىل طالب جامعة طشقند الحكومية للدراسات الرشقية 

زوم  تطبيق  طريق  عن   2020 ديسمرب   5 السبت  بأوزبكستان 

.ZOOM

 استهل د. سيد عيل محارضته  بقوله إن العامل كله يجمع عىل 

أن املرسح العريب بدأ بريادة مارون النقاش؛ ولكن هذه الريادة 

مل  ولكنها  املرسحية  والكتابة  املرسحي  الفعل  خالل  من  بدأت 

تنرش، وهذا معناه أن العامل العريب سمع وشاهد مارون النقاش 

يف مرسحياته ولكنه مل يقرأ النصوص املرسحية حتى نعدها أدباً 

العربية  العريب والكتابات  مرسحياً، ولكن هل املرسح يف األدب 

رفاعة  الشيخ  بعثة  يف  املفاجأة   وكانت  بأي صورة؟  إلينا  وصل 

رافع الطهطاوي عندما سافر إىل فرنسا مع أوالد األرس الحاكمة 

بوصفه  للبعثة  يرسل  مل  الطهطاوي  بأن  معروفة  طرفة  وهناك 

لهذه  الصالة  إلقامة  وإماما  ومرشدا  واعظا  بوصفه  بل  طالبا 

فأضيف  وقرأ  معهم  وجلس  شاهد  ولكنه  البعثية  املجموعة 

اسمه ضمن البعثة .

الكتب  من  مجموعة  الطهطاوي  رفاعة  ترجم  البعثة  وأثناء 

يف  ترجمته  الطهطاوي  ونرش  ديبنج  برنارد  لجورج  كتاب  ومنها 

املطبعة األمريية بالقاهرة عام 1833 ويف الكتاب تحدث ديبنج 

العربي  العالم  في  المسرحي  األدب  بدايات  حول 
نشر  في  النقاش  من  أسبق  الطهطاوي  طشقند:  جامعة  لطالب  إسماعيل  علي  سيد   
الرتجمة عرب  المسرح  على  عرفنا  من  وأول  المسرحي  النص 
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املعلومات بعد ذلك لنعرف أن األوبرا مل ُتفتتح بأوبرا عايدة كام 

كنا نسمع، بل تم افتتاحها بأوبرا )ريجيلتو( أو )امللك املتالهي( 

لفيكتور هوجو. 

مرشوع  أول  عن  محارضته  يف  عيل  سيد  الدكتور  وكشف 

أنظار  أن  إىل  مشريا  العريب،  املرسح  إلنشاء  املرصية  للحكومة 

النقاش  مارون  مرسحيات  وإىل  بريوت  إىل  اتجهت  الحكومة 

رسمياً  وتعاقدت  العربية،  املرسحية  الخربة  يف  األسبق  بوصفها 

مع )سليم خليل النقاش( من أجل تنفيذ مرشوع إنشاء املرسح 

وبنصوص مرسحية  بفرقة مرسحية  العريب يف مرص. وجاء سليم 

املتكامل.  أو شبه  املتكامل  املرسحي  النص  أيضا ومن هنا ظهر 

مرسحيات  إىل  باإلضافة  ومّي،  والظلوم  عايدة  مرسحيات:  مثل 

نارون الثالث.

رائد  القباين  الشيخ  جهود  إىل  عيل   سيد  د.  حديث  وانتقل 

إنه  فقال   ،  1884 عام  مرص  إىل  جاء  عندما  السوري،  املرسح 

كتب مجموعة مرسحيات مستوحاة من الرتاث العريب والتاريخ 

اإلسالمي وألف ليلة وليلة، ومن هذه املرسحيات: األمري محمود 

نجل شاه العجم، وهارون الرشيد مع أنيس الجليس، وعنرت بن 

الرتاث  عىل  اعتامدا  عربياً  مؤلفة  مرسحيات  أول  وهي  شداد، 

أو مقتبسة كام  أو معربة  تكن مرتجمة  العريب واإلسالمي، ومل 

هو شائع يف هذه الفرتة.

القباين، هو  فعله  ما  مع  تشابه  الذي  الوحيد  املرصي  أن  وأكد 

التاريخ  يف  محامي  أول  وهو  املحامي،  عاصم  بك  إسامعيل 

عندما  التمثيل،  مالبس  ويرتدي  املحاماة  روب  يخلع  املرصي 

املؤلفة  املرسحية  نصوصه  حجازي  سالمة  الشيخ  فرقة  يف  مثل 

ومنها )حسن العواقب( عام 1894 و)صدق اإلخاء( عام 1905.

وعن )نجيب الحداد( قال د. سيد عيل: وألننا نتحدث عن أبرز 

األول  والكاتب  بل  املرموق  الكاتب  نغفل  أال  فيجب  النصوص 

الحداد  نجيب  وهو  األجنبية  املرسحيات  وتعريب  الرتجمة  يف 

كل  مثلتها  مرسحياته  وأغلب  املرسحيات،  عرشات  ترجم  الذي 

من  األول  الربع  ويف  عرش  التاسع  القرن  يف  املرسحية  الفرق 

التي  املرسحيات  أهم  ترجمة  استطاع  وقد  العرشين..  القرن 

عرضت عىل أغلب املسارح، ومنها: صالح الدين األيويب، وغرام 

وانتقام، وشهداء الغرام، وحلم امللوك.

الكتابية  التجارب  أهم  اسامعيل   عيل  سيد  الدكتور  وتناول 

عندما  وهبي(  )تادرس  تجربة  مثل  املرسحي،  األدب  مجال  يف 

أسلوب )مرسحة  فيه  استخدم  أول نص مرسحي مدريس  كتب 

املناهج( عام 1884، وذلك من خالل مرسحية )عنوان التوفيق 

يف قصة يوسف الصديق(، تلك القصة التي كانت مقررة دراسياً 

يف مدرسة حارة السقايني، وقد ألف تادرس نصاً مرسحياً حول 

هذا املقرر ومّثل املرسحية بنفسه مع طالبه يف مرسح حديقة 

األزبكية، وحرص متثيلها ويل العهد األمري محمد توفيق.

والتجربة األخرى التي تحدث عنها الدكتور سيد عيل يف خامتة 

املحارضة، دارت حول مرسحية )امللكة بلقيس( التي ألفتها أول 

وقد  الله(  عبد  )لطيفة  املمثلة  وهي   ،1893 عام  عربية  امرأة 

تاريخ املرسح  أول مؤلفة مرسحية يف  املحارض بوصفها  تناولها 

العريب.

 تلقى د. سيد عيل مجموعة من أسئلة طالب وأساتذة جامعة 

مارون  من  أقدم  الطهطاوي  يكون  كيف  ومنها:  طشقند، 

النقاش رغم أن الطهطاوي ترجم ومل يؤلف بينام النقاش ألف 

باملنشور  املرسحي  األدب  حدد  بأنه  الدكتور  وأجاب  وترجم؟ 

خالل  من  النرش  يف  األسبق  الطهطاوي  كان  لذلك  فقط!!  

مارون  أما مرسحيات   ،1868 عام  الجميلة(  )هيالنة  مرسحيته 

فنرشت عام 1869.

يف  املرسحية  بداية  عن  املحارضة  هذه  يف  سمعنا  آخر:  سؤال 

مرص فهل كانت مثل هذه البداية يف األقطار العربية األخرى؟ 

بدايات  عن  املحارضة  هذه  يف  حديثي  قائاًل:  الدكتور  أجاب 

التاسع عرش،  القرن  البدايات كانت يف  األدب املرسحي، وهذه 

ومل تظهر هذه البدايات إال يف مرص والشام فقط! وهناك نص 

عام  للجزائر  منسوب   – منشورا  وليس   – مخطوط  مرسحي 

1848 مل نتحقق من مؤلفه حتى اآلن، وال يدخل ضمن نطاق 

املحارضة ألنه مخطوط.

املرسحية  يف  الظل  خيال  عن  ماذا  ومنها:  األسئلة،  وتوالت 

اللغات  إىل  مرتجمة  مرصية  مرسحيات  هناك  وهل  املرصية؟ 

العربية؟  اللغة  تعليم  يف  املرسحية  نستخدم  وكيف  اآلسيوية؟ 

الطهطاوي  رفاعة  ونفي  األلسن  مدرسة  إغالق  سبب  هو  وما 

إىل السودان؟ وكيف قبل الشعب املرصي الفكر التنويري الذي 

كان رائده الطهطاوي يف مرص؟ وقد أجاب الدكتور عىل األسئلة 

كافة بإسهاب ورشح دقيق.

فيها  الشقيق، تحدث  املغرب  وكانت هناك مداخلة مهمة من 

أعامق  العريب ضاربة يف  العامل  تجارب  قائاًل:  العرسي(  )املختار 

مستورد  فن  فهو  املرسح  عن  نتحدث  عندما  ولكن  العامل 

وبالنظر  أوربا  قربها من  نعرف  املغرب كتجربة ونحن  وبالتايل 

أن  تتحدث عن  املغرب  الدراسات سنجد دراسة يف  إىل  بعض 

مدينة تطوان شامل املغرب  ُبني فيها مرسح عام 1860 عندما 

احتلت اسبانيا هذه املدينة، وقد أنشأت املرسح للرتويح عىل 

نفوس الجنود األسبانيني، أضاف:  ويذكر هذا املصدر أن بعض 

املغاربة كانوا يذهبون إىل هذا املرسح أشار إىل أن هذا الكالم 

يف  الطفل  مرسح  )تاريخ  السالم  عبد  مصطفى  كتاب  يف  ورد 

وتحدث  الخاصة.  نفقته  عىل  الكتاب  هذا  نرش  وقد   املغرب( 

باللسان  تحدثت  التي  األوىل  إنها  قائال  املرسحية  هذه  عن 

تحدث  كذلك    : تابع  املغريب.  الطفل  بعنوان  وكانت  املغريب 

بعض النقاد عن عام 1912 بوصفها  بداية املرسح يف املغرب.

ويف نهاية املحارضة شكر مسئولو  جامعة طشقند الدكتور سيد 

أوزبكستان  إىل  للحضور  الدعوه  إليه  ووجهوا  أسامعيل  عيل 

بصورة  طشقند  جامعة  يف  أخرى  محارضات  مجموعة  إللقاء 

مبارشة وليس عن بعد.

مريم شعبان
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هي  األوىل  مرحلتني،  بني  فارق  كتاب  اعتربه  اراجوزية«  »حواديت 

االراجوز طوال  بها  يتغنى  التي كان  الشعبية  أو  الرتاثية  النمر  مرحلة 

عقود من الزمن، ومنر جديدة تشتبك مبارشة مع الواقع املعييش الذي 

نوجد فيه.

 5 لـ  أراجوزية«  »حواديت  كتاب  أن  ناصف،  محمد  الكاتب  وأضاف 

الواقع، مثل  له منر جديدة مشتبكة مع  االراجوز وكتبوا  أحبوا  كتاب 

تقابل  التي  املشاكل  وجميع  والواتس،  واإلنرتنت،  كورونا،  فريوس 

املواطنني، ويقول االراجوز فيها كلمة بعيدة عن منره الرتاثية التي كان 

يعمل عليها طوال السنوات املاضية.

وتابع: أن هؤالء الكتاب قدموا منرا جديدة، هذه النمر تظل يف ذاكرة 

يف  االراجوز  لدور  مهمة  إضافة  تكون  وسوف  جديدة،  أخرى  اجيال 

الواقع االجتامعي، وأعتقد أن هذه النمر سوف يتم التعامل معها من 

خالل العبي االراجوز الجدد يف املراحل القادمة.

وأشار إىل أن فكرة الكتاب التي تحمس لها الزمالء بداية من األستاذ 

وسيد  زيدان  وأحمد  الزنايت  وأحمد  جابر  وأحمد  التواب  عبد  نارص 

لطفي، وأنا أيضا تحمست وكتبت أول منرة من منر هذا االراجوز إميانا 

بالفكرة، وتشجيع لألصدقاء اآلخرين يف أن يكتبوا منرا جديدة.

جديدة،  أخرى  منر  نقدم  سوف  املقبلة  الفرتة  يف  أننا  أعتقد  وأردف: 

والعرائس  االراجوز  ملتقى  يف  جديدا  كتابا  نصدر  أن  املمكن  ومن 

لدى  جديدة  منر  إلضافة  مختلفة  جديدة  بنمر  الثالث،  التقليدية 

طريق  عن  وتنفيذها  تحويلها  تم  النمر  هذه  أن  إىل  الفتاً  االراجوز، 

االراجوز وتصويرها وتقدميها للجمهور عىل قناة املركز القومي لثقافة 

إىل  الورق  وتحولت من مجرد نصوص عىل  »يوتيوب«،  الطفل مبوقع 

نصوص حية موجودة عىل اليوتيوب، هذا يصب بشكل مبارش وفعال 

يف الصون العاجل لالراجوز، باإلضافة إىل أنها تعطي زخام كبريا بجانب 

املحارضات والندوات، كام أننا بحاجة إىل تدريب وتقديم العبني جدد 

لالراجوز، وأيضا تقديم منر جديدة لالراجوز برؤية جديدة وعرصية.

ومن  بسيطة،  بامكانيات  نعمل  أننا  سعيد  قائال:  حديثه  واختتم 

الوصول  أجل  من  أخرى  جهات  من  دعم  لها  يحدث  أن  املفرتض 

العاجل لالراجوز إىل يشء مريض بالنسبة لنا، وسوف نواصل  بالصون 

يف صوننا لالراجوز.

العليم: »كلنا عارفني أن األراجوز تراث من  الباحث أحمد عبد  وقال 

التواب كمخرج والعب  نارص عبد  أ.  السنني، ولكن مبساعدة  عرشات 

أراجوز، ومبساعدة الكتاب الذين شاركوا يف كتابة هذا الكتاب، حصل 

حاجه تعترب من وجهة نظري تاريخية، هي أن كل األراجوزات بتاعت 

زمان حتى قبل هذا الكتاب كانوا بيشتغلوا عىل منر قدمية، منر جاية 

من الرتاث معمولة قبل كده، وهام يف حدود عرش منر، ولكن بصدور 

التنمر  عن  تتحدث  وعرصية  جديدة  منر  هناك  أصبح  الكتاب  هذا 

لألراجوز  جديد  منوذج  أمام  فنحن  الحايل،  وقتنا  وتناسب  والطمع، 

منوذج  أمام  اآلن  نحن  واملوالد،  الرتاث  يف  قبل  من  رأيناه  الذي  غري 

السلبية  السلوكيات  بعض  مواجهة  إيجابية يف  قيمة وسلوكيات  يقدم 

الكبار  يف  السلوكيات  هذه  تقويم  ويحاول  املجتمع،  يف  املوجودة 

والصغار«.

لقراءة  اضطرين  وهذا  الكتاب  لهذا  محرر  بكوين  سعدت  وأضاف: 

جميع النمر، والنمر يف مجملها جيدة، حيث أنها راعت نفس النسق 

عليه  الحفاظ  نحاول  أننا  خاصة  القديم،  األراجوز  عليه  يسري  الذي 

ولكن مع بعض التطويرات التي متت بشكل أو بآخر.

فيام املخرج الفنان نارص سامل: هناك أساتذة قبيل بدأوا أن يستلهموا 

»لقطات متتابعة، يتعدد كتابها، وإن ظلت من حيث البنية والشكل 

وتعليمية  انتقادية  لقطات  هي  ومتجانسة،  موحدة  والداللة  واللغة 

املفارقات ويصوغها عرب حوارات  يلتقط  ما، متيز بحس ساخر  بدرجة 

خاطفة وصور موجزة ومكثفة.

بشكل عام، تعكس اللقطات املرحلة الراهنة: الخطر والوباء والتباعد 

وأدوات  أشياء  من  ذلك  من  ينتج  ما  مع  والعزلة،  الخوف  وسطوة 

واملخاوف  املشاعر  من  أمناط  من شيوع  عليها  يرتتب  وما  مستحدثة، 

والسلوك.

التوقف  ويربر  االنتباه  يثري  ما  وهذا   – وتعددهم  الكتاب  تنوع  يأيت 

وكأنها  لتجانسها،  وصانًعا  املشاهد  وحدة  مؤكًدا عىل   – قلياًل  النقدي 

من  شيًئا  الكتاب  تعدد  أضفى  وأن  لقطات،  يف  تنحل  كلية  صورة 

النوعية يف الصياغة والرؤية  اللمسات  اللغوي والداليل وبعض  التنوع 

البنية املشهدية كلية وموحدة  التكوين واإليحاء، ولكن ظلت  وكثافة 

بدرجة واضحة.

وسحره  وقناعه  األراجوز  برتاث  واضح  هو  كام  اللوحات  تتصل 

املرحة،  والفرجة  الطفويل  للخيال  الجاذبة  املتوارثة  ولعبته  اإليهامي 

مغايرة  فقرات  كتابة  يف  وطموحها  متيزها  اللوحات  أعطى  ما  وهو 

اللوحات  حافظت  فقد  الشعبية،  اللعبة  عليها  درجت  التي  لتلك 

األراجوز  العرائيس وقناع  الدمية والخيال  بتفاوتات معينة عىل حركة 

التي تخفي قدر ما تكشف  االنتقادية  الهزلية  الكاشف ولغته  ودوره 

إىل  اللوحات  سعت  ذلك  مع  وتغطي،  تحجت  مثلام  وتظهر  وتعري 

مواضيعها  وتحديث  اللعبة  إحياء  واستهدفت  الخاص،  ملمحها  إضافة 

يف  وفاعاًل  راهًنا  ويغدو  االراجوز  يتجدد  بحيث  وعالماتها،  وخطابها 

الدكتور  كلامت  جاءت  هكذا  السحيق«..  تراثه  يف  كان  مثلام  الواقع 

.. منر وحكايات  أراجوزية  كتاب »حواديث  مقدمة  نسيم يف  محمود 

جديدة«.

منر   .. أراجوزية  »حواديث  توقيع  حفل  يف  دار  ما  اآلن  وسنتعرض 

يف  وشارك  سامل،  ونارص  العليم  عبد  أحمد  إعداد  جديدة«  وحكايات 

محمد  زنايت،  محمد  لطفي،  سيد  زيدان،  أحمد  جابر،  أحمد  كتابته 

ناصف، وذلك ضمن فعاليات امللتقى الثاين لألراجوز املرصي بالحديقة 

الثقافية.

كتاب  إن  للطفل،  القومي  املركز  رئيس  ناصف،  محمد  الكاتب  قال 

أراجوزية.. حواديت 
جديدة  وحكايات  »نمر«   
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من الرتاث أشكال أو أنهم يستخدموا األشكال الشعبية بشكل عرصي 

حسني،  الدين  وكامل  املريغني،  بهاء  الراحل  األستاذ  منهم  وحديث، 

التجارب شكلت  الكبري، وهذه  الفتاح، وأحمد إسامعيل  وانتصار عبد 

جزء كبري من وعيي باستخدام األراجوز والعمل به، خاصة أنه عروسة 

البسيطة  العروسة  وهذه  ومالبسه،  بصوته  الناس  يدهش  بسيطة 

أشياء  املرصي  املواطن  يف  الجمعي  العقل  يف  تشكل  أن  استطاعت 

تقاوم جميع األشكال السلبية.

أنه يأخذ  الجميل  أنه عندما يخطئ األراجوز من  وأضاف نارص سامل: 

متابًعا:  قدوة،  هو  أمامنا  الكبري  الرجل  وعادة  األطفال،  من  املوعظة 

»العروسة إذا تم تطويرها وبقت عينيها بتتحرك مبقتش أراجوز، ولو 

الحفاظ  نحاول  ترايث  له شكل  فهو  أراجوز،  مبقتش  اتحركت  شفايفها 

مضامني  تحميل  مستوى  عىل  تطويره  يتم  أنه  املمكن  من  إمنا  عليه، 

أخرى لهذه العروسة الجذابة املدهشة، الفًتا إىل أن هناك أشياء كثرية 

التنمر  فكرة  وأيًضا  األشياء،  عىل  التكالب  فكرة  مثل  خاطئة  نفعلها 

مجموعة  بكتابة  نقوم  أن  حاولنا  الوقت،  وتنظيم  والغش  والطمع 

»منر« عرصية وهي تعني إصالح ما تم إفساده بطريقة مرحة.

وقال الشاعر أحمد زيدان: الحقيقة أنا ميكن حرضت الحلقة النقاشية 

أحد  وكنت  للثقافة،  األعىل  باملجلس  األراجوز«  »فن  حول  التي متت 

حديث  بها  وكان  النقاشية،  الحلقة  هذه  يف  واملشاركني  املستمعني 

األراجوز  العبي  بعض  وميكن  لألراجوز،  املوجودة  النصوص  ندرة  عن 

أشاروا للعجز يف هذه املنطقة، كام تحدث بعض النقاد والالعبني عن 

األراجوز  بها  التي يؤدي  الصغرية  العروسة وتطويرها واملساحة  شكل 

منرته، وهل تحتاج ليشء من الجذب؟.

وأضاف أحمد زيدان: كان اختبار صعب جًدا أين أكتب منرة لألراجوز، 

العمل عن قرب،  كثريًا وشاهدت  نارص سامل وتحدثنا  أ.  وجلست مع 

أخوضها،  أن  املطلوبة  والراهانات  بالظبط،  املطلوب  أعرف  عشان 

وبدأت أحاول أن أجعل الحديث الخاص باألراجوز جمل قصرية، وأنه 

النمرة  أن  حول  حديث  هناك  وكان  للناس،  توصيلها  يف  ناجح  يكون 

تكون قامئة عىل موقف وحيد أسايس بشكل عرصي، حيث أننا عملنا 

أننا  خاصة  الوقت،  وتنظيم  والكورونا،  والحظر،  يوتيرب،  أراجوز  عىل 

تناولنا ما يثري الناس عىل مواقع التواصل االجتامعي.

يف  شاركوا  الذين  زماليئ  جميع  أشكر  جابر:  أحمد  الفنان  قال  بينام 

محمد  األستاذ  أشكر  كام  املرشف،  املظهر  بهذا  الكتاب  هذا  ظهور 

وتشجيعه  دعمه  عىل  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  رئيس  ناصف 

معاه  باتكلم  يعني  األراجوز،  مالغي  أنا  لتجربتي:  بالنسبة  املستمر، 

األراجوز  بني  الوصل  حلقة  وأكون  للناس،  بتاعته  الحالة  وأوصل 

توصيل  ويبدأ  حوله  الناس  إجامع  هي  املالغي  ومهمة  والجمهور، 

الفكرة التي سوف يعمل عليها األراجوز، ثم يقوم بالتحاور معه.

ذهني  يف  كان  أنا  ناصف  محمد  أ.  مع  التعامل  بداية  يف  وأضاف: 

بتاعه  العامل  وكان  عليه،  بنتفرج  كنا  كلنا  اليل  القديم  األراجوز  شكل 

الفنان محمود شكوكو، لكن اكتشفت أن أ. محمد ناصف ينتهج منهج 

املكان  أهمية  باعتبار   – غري  سكتي  أنا   – قوله  حد  عىل  أو  مختلف، 

الذي يقدم فيه ثقافة لألطفال ودعم لهواياتهم، خاصة أننا نعمل عىل 

تقديم »منرة« بها ابتسامه وتنتهي بقيمة نتعلم منها، أما بداية كتابتي 

فهي من زمان لكن كنت محتفظ بها لنفيس، لكن أين اقدمها بشكل 

احرتايف فهي كانت فكرة أسسها الفنان نارص سامل بعد جائحة كورونا.

وتابع: وضعت تصور لثالث منر هي: العيد فرحة، ال للعنف، والنمرود 

دامًيا مفقود، وكانت مفاجأة جميلة بالنسبة يل أن يكون أول شغل ليا 

متوثق يف كتاب مع ٌكتاب عظام وإنتاج ثقافة الطفل، وتحت إرشاف 

مخرج رائع مثل األستاذ نارص سامل، وذلك بجانب عميل كممثل بدعم 

وتوجيه أ. محمد ناصف وإدارة مركز ثقافة الطفل.

ياسمني عباس

أصدرت الهيئة العربية للمرسح برئاسة الشيخ سلطان القاسمي وأمينها العام الكاتب إسامعيل عبد الله، بيانا صحفيا 

بتأجيل الدورة الثالثة عرشة للمهرجان العريب والذي كان مقررا عقده يف يناير القادم 2021 باململكة املغربية 

واستهل البيان بكلامت  “سنصنع معاً فرح املرسح من جديد ومنيض إىل آفاق تليق بأحالمنا وطموحاتنا جميعاً.”

وأوضح البيان : “ نعتز بأن مهرجان املرسح العريب وعرب دوراته الثنتي عرش قد أصبح واحداً من أهم مواعيد املرسح 

واملرسحيني يف الوطن العريب وعىل امتداد العامل، ومل يكن هذا ليتحقق إال من خالل الجدية والشفافية والسعي الدؤوب 

لتحقيق أحالم وطموحات املرسحيني، ومبا وفره املهرجان من عدالة التنافس وتوفري الدعم للمتنافسني من خالل تذليل 

املرسحيون  قدمه  ما  كله  ذلك  وتوج  أو هناك،  هنا  مهرجان  املشاركة يف  أرادوا  كلام  املرسحيني  تواجه  تقليدية  عقبات 

العرب من عصارة فكرهم وعظيم جهودهم وإبداعاتهم مام جعل املهرجان منصة للجامل، وقد ساهم املهرجان بشكل 

املهرجان  وارتبط  أدواتها،  لتطوير  التي تسعى  املهرجانات  واإلعالم يف عديد  واإلعداد  التنظيم  تطوير وسائل  واضح يف 

إىل  إضافة  املهرجانات،  تلك  للحضور عرب  فيه  الفائزة  للعروض  أتاحت  ودولية  عربية  مهرجانات  التعاونات مع  بعديد 

تقديم املهرجان ألهم الورش التدريبية وأكرب املؤمترات الفكرية، ومتيز املهرجان باحتضانه ملجريات املرحلة النهائية من 

اكتسب  لقد  القاسمي ألفضل عرض مرسحي عريب؛  بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  منافسات جائزة صاحب 

من  أكرث  املدن،  هذه  يف  وجوده  ليصبح  احتضنته،  التي  املختلفة  العربية  املدن  وجامليات  إيقاع  دوراته  يف  املهرجان 

فعاليات مهرجانية وأكرب من شكل من أشكال التعاون ليصل إىل أن يكون حدثاً منتظراً تسعى الحتضانه العواصم ملا 

يرتكه من أثر كبري يف املشهد الثقايف.”

ملسارات  تأهلت  التي  العروض  إعالن  وقع  عىل  نعيش  األيام  هذه  مثل  ويف  السابقة  األعوام  يف  كنا  “وقد   : وتابع 

املهرجان، وبالتايل إعالن الربامج الكربى التي يتضمنها، إال أننا يف هذا العام يؤسفنا أن يكون إعالننا هو تأجيل انعقاد 

الدورة الثالثة عرشة والتي كان من املفرتض أن تحتضنها اململكة املغربية من 10 إىل 16 يناير 2021.”

كورونا يف  التي سببتها جائحة  الصحية  العوامل  لكل  “لقد عشنا يف حالة رصد   : التأجيل  اسباب  معلال  البيان  واوضح 

مدها وجزرها، ورصد الرتباك اإلنتاج املرسح يف الوطن العريب والعامل، وكذلك رصدنا كل اآلراء واملقرتحات التي قدمت 

تؤكد  كلها  والفنية  والوقائية  الصحية  الوقائع  لكن  املهرجان،  انعقاد  الجميع عىل  كلها يف حرص  والتي كانت تصب  لنا 

صعوبة انعقاد املهرجان الذي كان يستضيف حوايل خمسامئة مشارك عريب إضافة إىل مئات املشاركني من البلد املضيف 

الفعاليات؛ من هنا  أمام  املغلقة  الفضاءات  اإلقامة وتعدد  األمر من سفر ووقاية ورشوط حجر وصعوبات  مبا يشمله 

معاً  أننا  املرسحيني  لكل  مؤكدين  التأجيل،  هذا  عن  نعلن  أن  نتأسف  الشاملة،  الصعوبة  باب  يف  األمر  صار  أن  وبعد 

سنصنع فرح املرسح من جديد ومنيض إىل آفاق تليق بأحالمنا وطموحاتنا جميعاً.”

واختتم البيان : ويف هذا املقام ال يسعنا إال أن نرفع التحية عالية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة يف اململكة املغربية 

عىل استعدادها وتعاونها وتفهمها، لنرضب موعداً جديداً للدورة يف وقت الحق.

وسنبقى نردد مقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي “نحن كبرش زائلون ويبقى املرسح ما 

بقيت الحياة”

عشتم وعاش املرسح

سمية أحمد 

للمسرح العربية  الهيئة 
العربي للمهرجان  عشرة  الثالثة  الدورة  بتأجيل  بيانا  تصدر 
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كيف استقبلت  خبر فوزك باجلائزة؟
اليشء،  بعض  غريبا  كان  بالجائزة  فوزي  لخرب  استقبايل 

فقد طغت مشاعر كثرية بداخيل عىل مشاعر الفرحة، فقد 

يحمل  األمر مجرد نص  يعد  الضغوط عيل حيث مل  زادت 

رسالة محبة وسالم وانتهى األمر..  لقد تشعبت األمور اآلن 

وأصبحت مسئوال عن إيصال تلك األفكار أمام املشاركني يف 

املهرجان من أنحاء العامل  واعتقد اىن الحمد لله استطعت 

ان افعل ولو قليال.

كيف بدأت الكتابة للمسرح ؟
والدراما،  بالفن  الدائم  بالشغف  مرتبطة  البداية  جاءت 

وما أججه من نريان مل تهدأ إال باإلطالع  والقراءة ..جاءت 

بقراءة  مولعا  كنت  حيث  جدا  صغرية  سن  يف  البداية 

زماليئ  اجمع  وجعلني  خيايل،  مناء  يف  أسهم  مام  القصص 

؛وهو ما جعل يل  لهم  الدراسة وأتخيل قصصا واحكيها  يف 

لفكرة  محبتي  زاد  الذي  األمر  املدرسة،  يف  كبرية  شعبية 

التثقف  مرحلة  منى  أخذت  وقد   الكتابة،  ثم  الحىك 

والقراءة التى مل ولن تنتهي ابدا وقتا طويال  إىل أن قابلت 

ولكنى  النجار، وعملت معه ممثال  املخرج حسن  صديقي 

ما  املوجودة؛  املرسحية  النصوص  عىل  التمرد  دائم  كنت 

قد  كنت   الذى  الكتابة،  تحدى  أمام  تضعني  الفرقة  جعل 

أعددت له العدة،  فأشهرت سيفي ورشعت يف كتابة أوىل 

وقد  رصيدكم”  نفد  لقد  عفوا   “ الفعلية  املرسحية  تجاريب 

حصل العرض 

للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  لمهرجان  الخامسة  بالدورة  التأليف  مسابقة  فى  األول  المركز  على  الحسيين  عبده  الشاب  المؤلف  حصل 
 ، العدوان  مفلح  د.  الجمعان،  سامي  د.  من  فيه  المسابقة  تحكيم  لجنة  تشكلت  والذي    ، الغرباوى  مازن  المخرج  يرأسه   الذي  الشبابي، 
همام.  داليا  الناقدة  اللجنة  ومنسق  مقرر  سالمة.  أيمن  والكاتب 
أعماله  أغلب  تنفيذ  تم   ، الثقافية  خان  بدر  بأكاديمية  السيناريو  قسم  الفيلم  صناعة  ورشة  على  حاصل  مسرحى،  مؤلف  الحسيين  عبده 
العديد  في  لنصوصه  المنفذة  العروض  شاركت  كما  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  ومسارح  الهواة  و  الجامعة  مسارح  على  المسرحية 
مهرجان  فى  األولى  التأليف  جائزة  على  حصل   .. المسرح  لنادى  الختامي  والمهرجان  القومي  المهرجان  ومنها  المسرح  مهرجانات  من 
المسرح  هواة  لجمعية  التابع  العربي  المسرح  بمهرجان  األولى  التأليف  جائزة  و   ،  “ رصيدكم  نفد  لقد   .. “عفوا  نص  عن  المسرح  نوادي 
كوتشينة  ورقات  “سبع   ،  “ ونيلة  نيلة  “ألف   ،  “ الجعان  “حلم   ،  “ بنحبها  وإحنا  سنة  “كل  أيضا   وله   ،  “ الساحرات  مع  “الرقص  نص  عن 
وإخراج  بكتابة  قام  كما   ،  “ القمر  “منازل   ،  “ بل  “وردة   ،  “ وحدوته  “لعبه   ،  “ الملك  قرب  “حول   ،  “ لدراكوال  األخرية  “الكلمات   ،  “
بالكتابة  وقام   ، بدمياط  المسرحية  للفنون  رحالة  فرقة  النجار  حسن  المسرحى  المخرج  مع  أسس   ،  “ الرب  منافى   ،  “ “أطياف   ، فيلمني 
عن  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  بمهرجان  األولى  التأليف  جائزة  على  حصل  ومؤخرا  قدمتها..  الىت  األعمال  فى  والتمثيل  لها 
                                                                                               . اللقاء  هذا  معه  لنا  كان  الجائزة  حول   “ األشواق  “ترجمان  نص 
حوار : رنا رأفت 

: الشيخ  شرم  مهرجان  في  التأليف  بجائزة  فوزه  بعد 

النصوص  على  التمرد  الحسيين:  عبده 
الكتابة  تحدي  أمام  وضعين  المتاحة 
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عىل جائزة التأليف األوىل يف مهرجان نوادي املرسح 2011 ، 

األمر الذي جعلني أكمل طريقي واثق الخطي، محاوال دعم 

موهبتي بالعلم والقراءة.

احلاصل   “ األشواق  “ترجمان  نص  عن  حدثنا   -
على اجلائزة؟ 

النص عبارة عن رؤية ميتافيزيقية متوازية مع بعض مالمح 

من سرية احد أهم رموز الصوفية ، وهو رمز املحبة “محي 

الدين ابن عريب”  والرؤية املطروحة يف النص بكل بساطة، 

إنسان عىل وجه األرض مهام  هي رسالة سالم ومحبة لكل 

من  الفكر  هذا  استقيت  وقد   ، لونه  و  ثقافته  اختلفت 

قرأتهم  شعر  بيتني  يف  جليه  ظهرت  التي  عريب  ابن  فلسفة 

عىل  وإرصاري  بسريته  شغفي  سبب  وكانا  أشعاره  من 

لكل  قابال  قلبي  صار  “لقد  وهام:  مرسحي،  لعمل  تحويلها 

وكعبة  ألوثان  وبيت  لرهبان  ودير  لغزالن  فمرعى  صور 

طائف وألواح توراة ومصحف قرآن.. أدين بدين الحب أىن 

توجهت ركائبه فالحب ديني وإمياين”

كتابة  عند  واجهتها  التى  الصعوبات  أبرز  ما   -
النص ؟

أوال  متثلت  النص  كتابة  عند  واجهتني  التي  الصعوبات 

واختالف  مؤلفاته  وصعوبة  عريب  ابن  حياة  دسامة  يف  

به  اإلميان  ألقىص  بالتكفري  االتهام  أقىص  من  حوله  اآلراء 

كمتصوف تقي، األمر الذى دفعني للغوص يف بحار مؤلفاته 

ورشوحها لعامني وما ُكتب عنه. حتى بدأت تتبلور بداخيل 

الشعر  اعامق  يف  أكرث  فغصت   ، احتاجه  وما  النص،  مالمح 

فيهم من  اثر  ،وما  املتصوفة  اغلب  الصوفية عند  والفلسفة 

و  بحار  يف  أغوص  وأخذت  قدمية،   يونانية  أدبية  أعامل 

ملبتغاي  أصل  مل  اىن  من  وبالرغم  أعوام،   أربع  ملدة  بحار 

يف هذا الغوص، إال ان التعب كان نال مني فقمت بكتابة 

حقه،  عريب  ابن  فيه  وفيت   قد   أكون  ان  وأرجو  النص، 

عدد  حيث  من  النص  ضخامة  يف  متثلت  الصعوبات  ثاين 

يعرف  كان  من  كل  وتخوف  والديكورات،  الشخصيات 

؛إال اىن رميت كل ذلك  بتلك الخطوة من استحالة تنفيذه 

جانبا ،ومضيت قدما لتوصيل أفكاري وما تحمله من أفكار 

تهافت  منه  االنتهاء  فور  انه  الغريب  وكان   ، عريب  ابن 

اغلبهم  رغبة  أكرث  ،وأسعدين  للقراءة  طلبه  عىل  املخرجني 

تدفعني  وأفكاري  رسالتي  كانت  وقتها  ولكن  تنفيذه،  يف 

ملا هو أكرث من تنفيذه عىل خشبة املرسح ،وهو املشاركة 

أوسع؛  بشكل  أفكاري  أسس  لتعميق  دويل  مهرجان  يف  به 

وقد كان  وحصل النص عىل الجائزة األوىل ومن ثم سيتم 

تنفيذه يف القريب العاجل.

شرم  مهرجان  يف  التأليف  مسابقة  أهمية  ما   -
الشيخ للمسرح الشبابي ؟

املقدمة  العروض  تأىت أهيمتها  لكونها جائزة مستقلة عن 

نابع  وهذا  الخصوص،  بوجه  املرسحي  باملؤلف  تهتم  فهي 

بدور  الغرباوي  مازن  املخرج  املهرجان  مؤسس  إميان  من 

ذات  قوية  عروض  وجود  يف  الجيد  والنص  الجادة  الكلمة 

تأىت أهمية  ،و  املجتمع  أفكار  بناء  إىل  بناءة، تهدف  أفكار 

الجائزة بالنسبة يل يف إنها أول جائزة احصل عنها مستقلة 

أساتذة  اختيار  ويف   ، لنصويص  قدمت  التي  العروض  عن 

الكثري من  اكسبني  الذي  األمر  األديب،   تاريخهم  لهم  كبار 

الثقة يف موهبتي، وشجعني وحسني عىل عدم التوقف عن 

الكتابة وإكامل طريقي يف مجال األدب والدراما.

تقدمي  الشباب  املخرجون  يفضل  ملاذا  رأيك  يف    -
النصوص األجنبية ؟

ولكن  املرصي؛  املرسح  أصابت  قد  كانت  آفة خطرية  هذه 

عليه  يالم  اآلفة  هذه  و  التعايف،  مرحلة  بدأنا  لله  الحمد 

املخرج واملؤلف معا، بالنسبة للمخرجني فالرغبة يف التحرر 

النص  يفضلون  جعلهم  للعمل  مؤلف  وجود  قيد  من 

عليهم  يفسد  املؤلف  تدخل  ان  بعضهم  من  ظنا  األجنبي 

تصورهم .

بن عربي   أفكار  األشواق« يستوحي  »ترجمان 
وهو  رسالة سالم ومحبة

أصابت مسرحنا  آفة  األجنيب  بالنص  االستعانة 
المحلي المؤلف  ويتحمل جزء منها 
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املخرجني ىف البيئة املحيطة حولنا، فاالشرتاك يف املسابقات 

أقوم  هل  موقعه:  يحدد  املخرج   يجعل  النوع  هذا  من 

بعمل ىشء مميز أم ال؟ 

من  املسابقة  وسلبيات  إيجابيات  عن  حدثنا   -
وجهة نظرك؟

املسابقة  ُكلها إيجابيات، أهمها أن بها لجنة تحكيم كاملة 

املنعم  عبد  رشا  الكاتبة  وتضم  الله،  فتح  رانيا  د.  ترتأسها 

املهرجان فضال  تكرمينا ىف  تم  الشايف، وقد  ود. محمد عبد 

عن  الحصول عىل جائزة مالية .

- حدثنا عن طبيعة اجلائزة التى حصلت عليها؟ 

مسابقة  يف  لك  األولى  املشاركة  هي  هذه  هل   -
املهرجان؟ 

حصلت   وقد  املسابقة،  يف  يل  األوىل  املشاركة  هى  بالفعل 

تحمل  التى  وهي  املهرجان  من  شاب  مخرج  أفضل  عىل 

جدا  أسعدتني  الجائزة  السيد.  عصام  الكبري  املخرج  اسم 

ألنها من مهرجان دويل، و ستكون إضافة مهمة بالنسبة يل 

، باإلضافة إىل  أن الجائزة تحمل اسم املخرج الكبري عصام 

السيد، وهذا يزيدها ويزيدين رشًفا.. ودافعي إىل املشاركة 

شباب  بني  موقعنا  نرى  ألن  نحتاج  ما  أحيانا  أننا  هو 

عند  إحساسك  كان  وما  لها؟  ترشحت  وكيف 
حصولك عليها ؟

العمل  هو  يكون  أن  للشباب،  األول  العمل  جائزة  هى 

غري  كونه  حالة  ىف  للمخرج،  الثالث  أو  الثاين  أو  األول 

أكادميية  يف  يدرس  أو  خريجا  كونه  حالة  يف  أما  متخصص، 

له،  إخراجي  عمل  أول  يكون  فأن  إخراج  قسم  الفنون 

والجائزة ُيقدمها املهرجان لكونه مهرجانا مخصصا للشباب، 

والثالثني  الخامسة  تجاوز  قد  املخرج  يكون  أن ال  ويشرتط 

عاًما.

العلوم  كلية  خريج    ، مجدي  مايكل 
مجال  فى  ويعمل  القاهرة  جامعة 
اليوتيوب  على  برنامج  أطلق   ، العلوم 
عبارة  وهو  “مايكول”  اسم  يحمل 
تقديم  إلى  تهدف  كوميديا  عن 
وسهل،  بسيط  بشكل  العلمية  المواد 
والدراما  األفالم  بقفشات  مزجها  مع 
االجتماعية  اآلداب  مراعاة  مع  أحياًنا، 
خريج  أيًضا  وهو  الحياء،  خدش  وعدم 
اإلخراج  قسم   - الفين  اإلبداع  مركز 
 Better فرقة  مؤسس  و   ،2019
المستقلة،  المسرحية   Show
منها  المسرحيات  من  العديد  أخرج 
الىت  المحرر”،  و”الحب  “الدخان” 
وشاهدها  ليلة   ٤0 من  أكرث  عرضت 
ثالث  في  متفرج  ألف   25 من  أكرث 
على  “مايكل”  حصل  محافظات..  
كان  المسرحية  الجوائز  من  العديد 
من  شاب  مخرج  أفضل  جائزة  آخرها 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
عن  الخامسة..   دورته  فى  الشبابي 
لـ”مسرحنا”  كان  أخرى  وأشياء  الجائزة 
الحوار. هذا  معه 
حوار: إيناس العيسوي

الدولي  الشيخ  شرم  بمهرجان  شاب  مخرج  أفضل 

السيد«  »عصام  جائزة  مجدي:  مايكل 
شرفا زادني  واسمه  لي  كبري  شرف 
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العرض  عىل  يحتوى   CD إرسال  خالل  من  كان  الرتشح 

نوفمرب  ىف  املسابقة  عن  املهرجان  أعلن  وقد  جيدة،  بجودة 

2019 مع بداية اإلعالن عن املهرجان نفسه، الذي كان من 

ويف   الكورونا،  جائحة  بسبب  تأجيله  قبل  إبريل،  له  املقرر 

الله  والحمد  بالجائزة،  الثالثة  الفائزين  عن  أعلنوا  أكتوبر 

الثالثة. فكنت ىف قمة سعاديت حيث أعد  ُكنت أحد هؤالء 

أنها  إىل  باإلضافة  اإلخراجية،  مسرييت  يف  األهم  الجائزة هي 

كان  لذا  محلية،  وليست  دوىل  مهرجان  من  دولية  جائزة 

فوزي بها يشء عظيم جًدا .

-حدثنا عن عرضك الفائز “ الدخان” ؟ هل شاركت 
بهذا العمل يف أي مهرجانات أو مسابقات أخرى؟

كلية  إنتاج  ومن  رومان  ميخائيل  تأليف  “الدخان” 

دراماتورج  الكلية،  فريق  وبطولة  القاهرة  جامعة  اإلعالم 

الفنون،  أكادميية  يف  طالب  وهو  املنصور  يوسف  للفنان 

البطل من إدمان  والعرض يدور حول اإلدمان، حيث يعاين 

املخدرات، و عندما نتعمق باقي الشخصيات نجد أن لكل 

يكون  ال  قد  الذي  اإلدمان  بها،  الخاص  إدمانها   شخصية 

الحب واملال والعالقات، كلها “إدمانات”   ، بارزا  أو  ظاهرا 

لكنها غري موجوده بشكل ظاهري..  تسيطر عىل أصحابها، 

العرض بأبطاله يضم  ستة أشقاء إىل جانب ممثلني آخرين، 

بـ”الدخان”  شاركت  وقد  ممثال   14 من  يقرب  ما  وبه 

الطويلة  املرسحية  للعروض  الكبري  الجامعة  مهرجان  يف 

ومهرجان  للمرسح  القومي  املهرجان  يف  أيًضا  وشاركت 

الدورة  ىف  به  مشاركتنا  إىل  باإلضافة  املرسحى،  الساقية 

الشبايب،  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  ملهرجان  الخامسة 

وحتى اآلن حصل العرض عىل سبع جوائز.

- هل لدينا أزمة يف اإلخراج املسرحى؟
طاقات  لديهم   املتميزين  املخرجني  من  الكثري  هناك 

إبداعية، ولكن املشكلة إنتاجية ، ألن ىف حالة قيامي بعمل 

اإلنتاج،  يف  كبرية  مشكلة  سأصادف  حر  أو  مستقل  عرض 

فال يوجد لدى إال مسارين، إما مرسح الجامعة بإمكانياته 

التى أحياًنا تكون محدودة، أو االتجاه إىل مسارح الدولة، 

املخرجني،  من  طويلة  قامئة  هناك  يكون  الحالة  هذه  وىف 

املشكلة  الدولة،  مرسح  ىف  بالفعل  يعملون  الذين  ومنهم 

ليست ىف اإلخراج بقدر ما هي يف أن يجد املخرج الفرصة 

لتقديم ما يحبه دون قيود مالية أو إدارية.

املهرجان  فى  باملشاركة  إحساسك  عن  حدثنا   -
وبخاصٍة أن الدورة حتمل اسم سناء جميل.. ماذا 

متثل لك ؟
ألنها  عظيمة،  مشاركة  الشيخ،  رشم  مهرجان  ىف  املشاركة 

عربية  العامل،  أنحاء  كل  من  عروض  ملشاهدة  فرصة 

نتعرف  ىك  فرصة  املهرجان  جًدا،  قوية  ومرصية  وأوروبية 

والفنان  الشافعي  نضال  الفنان  ومنهم  كبارا  فنانني  عىل 

محسن منصور والفنانة حنان مطاوع والفنان بيومي فؤاد 

الكبار  األساتذة  إىل  باإلضافة  املنعم،  عبد  مروة  والفنانة 

من األكادميية د. عالء قوقة ود. مدحت الكاشف ود. عبري 

ومديرة  الغرباوي  مازن  املخرج  برئاسة  واملهرجان  فوزي 

ىك  كثريًا  حاربا  واالثنني  البستاوي  إنچي  دكتورة  املهرجان 

“عام  الحايل  العام  ىف  الشكل  بهذا  للنور  املهرجان  يخرج 

الصحفيني  باإلضافة لحضور مجموعة كبرية من  الكورونا”، 

واإلعالميني، لذا كان املهرجان فرصة عظيمة لتوسيع دائرة 

أما  عاملية.   عروض  ومشاهدة  الفنانني  ولرتابط  عالقاتنا، 

خالل  للفن  اإلخالص  متثل  فهي   جميل”  “سناء  الفنانة 

مسريتها الطويلة، وطاملا أمتعتنا .

دورته  يف  املهرجان  وإيجابيات  سلبيات  ما   -
اخلامسة؟ 

التنظيم،  و  االحرتافية  من  عايل  قدر  عىل  كان  املهرجان 

ذلك   أن  وأعلم  العروض،   كرثة  هو  ينقصه  كان  ما  ولكن 

القادمة  الدورات  ىف  أنه  وأعتقد  الكورونا  بسبب  كان 

عندما يتخلص العامل من هذا الوباء، ستكون هناك عروض 

جًدا،  عال  مستوى  عىل  العروض  كانت  ذلك   ومع   . أكرث 

الختام واالفتتاح كانتا  الفعاليات كانت مختلفة، حفلتي  و 

قوية خاصة ورشة حرفية  والورش  عىل مستوى عايل جًدا، 

أفادنا  الدكتور عالء قوقة، حيث   فيها  الذي حارض  املمثل 

، و  الورش  بشكل غري طبيعي، وكان من الرضوري  زيادة 

لكل  الحية  ومتابعاتها  اليومية  النرشة  أيًضا  املميزات  من 

الفعاليات، فضال عن صفحة املهرجان عىل الفيسبوك..

 -ما اجلديد لديك؟
عن  مأخوذ  وهو  خطرة”،  “عالقات  عرض  بتحضري  أقوم 

من  وهو  نفسه   االسم  يحمل  الذى  مبيًعا  األكرث  الكتاب 

تأليف د. محمد طه، والكتاب له عالقة باملشاكل النفسية، 

محمد  تأليف  من  مرسحي  لعرض  بتحويله  نقوم  وحاليًّا 

السوري الذي حصل عىل أفضل مؤلف ىف املهرجان القومي 

عام 2019، وهو من إخراجي وإنتاج فرقتي. 

أنواعه بمختلف  اإلدمان  ُيناقش مشاكل  العرض 
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كلية  عميد  غنيم  عمر  د.  إشراف  تحت 
المنصورة،  جامعة  الجميلة  الفنون 
قسم  الثالثة  الفرقة  طالبات  قدمت 
الفنون  شعبة  األولى  والفرقة  الديكور، 
مادة  فى  األول  مشروعهم  التعبريية 
اسم  حمل  الذي  والمسرح،  السينما  أزياء 
مصمم  على  المحيطة  الظروف  )تأثري 
 ،)»19 كوفيد  فريوس  »وباء  األزياء 
نوعها  من  جديدة  المشروع  فكرة 
صعًبا  ا  تحديًّ وتمثل   ، للجائحة  ومواكبة 
األول،  مشروعهم  في  الطالبات،  على 
هذا  في  يفوزوا  أن  استطاعوا  ولكنهم 
تقوله  ما  هذا  الجميع.  وأبهروا  التحدي 
المسرحية  األزياء  مصممة  المادة  دكتورة 
اإلبداع  مركز  خريجة  عودة  مروة  د. 
»الُدفعة  أو  الثانية،  الدفعة  الفين 
وهم  عليها،  هى  تطُلق  كما  الذهبية« 
الشهري  المسرحى  العرض  قدموا  الذين 
سادة«.  »قهوة 
من  العديد  صممت  عودة  مروة  د. 
 « منها  المسرحيات  من  لعدد  األزياء 
دخول  وتسجيل  والزائر  نفسك  سلم 
في  وحدث  والجلسة  ملًكا  واإلسكافي 
واإللياذة،  الناس  وزى  السعادة  بالد 
الخاصة  الجوائز  من  العديد  حصدت  كما 
أفضل  جائزة  ومنها  األزياء  بتصميم 
للمسرح  القومي  المهرجان  من  ُمصممة 
على  حصلت  كما   لإلبداع،  الدولة  وجائزة 
تصميم  فرع  فى  التشجيعية  الدولة  جائزة 
كان  المشروع  حول  المسرحية.  األزياء 
مروة  د.  مع  اللقاءات  هذه  لـ«مسرحنا« 
. المشروع  عمل  وفريق  عودة 
إيناس العيسوى

أزياء لتصميمات   »19 »كوفيد  يحولون  المنصورة  طالبات 

مبنى   ، عام  ينفذ كل  د. مروة عودة: هو مرشوع  قالت  البداية  يف 

األزياء،  مادة  يف  لهم  مرشوع  أول  هو  و  الطبيعة،  من  عنرص  عىل 

تعبريية  أوىل  سنة  املادة،  فيها  يدرسون  التى  األوىل  املرة  وتلك هى 

أو الفرقة الثالثة يف كلية الفنون الجميلة، ففى أول سنتني يف الكلية 

لهم  وبالنسبة  التخصص،  بهذا  له عالقة  الطالب أي ىشء  ال يدرس  

من  عنرص  اختيارهم  عىل  مبنية  املرشوع  فكرة  مرة«..   »أول  كان 

منهم  كل  يختار  باألزياء،  الخاصة  تصميامتهم  عليه  يبنون  الطبيعة 

اختارت »فريوس  ندى نشأت  الطالبات وهى  إحدى  عنرصا مختلفا، 

يف  املختار  العنرص  ليكون  عليه  االختيار  وقع  وباإلجامع  كورونا« 

املرشوع، وكنت أراه مناسًبا جًدا ألنه مواكب للعرص عىل الرغم من 

صعوبة أن ُيستوحى أو ُتبنى عليه أفكار تصميامت أزياء، واملبهر يف 

األمر أن كل تصميم  جاء مختلفا متاًما عن اآلخر، حتى أن املخرج 

بالطالبة  الخاصة  التصميامت  أحد  عىل  علق  فاضل  محمد  الكبري 

الفيسبوك،  عىل  الشخيص  حسايب  عىل  زايد  محمد  محمد  فاطمة 

كام  تصميم«،  أحسن  هذا  إن  املتواضع  الشخيص  »رأيى  قائال: 

الهناجر  الدسوقي مدير مرسح  الفنان محمد  أيًضا  أشاد بتصميمها 

واملخرج عصام السيد.

وكيف  العامليني  املصممني  عن  أحدثهم  دامًئا  »عودة«:  وأضافت 

لهم  وأعطيت  أفكارهم،  عليه  يبنون  الذين  العنرص  يستخدمون 

أمثله منها الفنانة الرائدة عزة فهمي، و تصميامتها من الحيل التي 

تأيت مختلفة ومتنوعة ومتميزة. هديف أن أجعلهم يرون أمثلة أخرى 

من املصممني الكبار سواء يف  الُحىل أو األزياء.. و األهم هو كيفية 

تصميمهم وتوظيفهم ، حيث يجب أن يكون بينهم  تجانس وروح 

الفريق ، فعمل مصمم األزياء وبخاصة ىف املرسح ُيبنى عىل العمل 

املصمم  طبيعة فكر زمالئه من ديكور  يعرف  أن  الجامعى، يجب 

ىف  ذلك  كل  ألن  املرسحية،  العنارص  من  وغريها  وماكياج  وإضاءة 

النهاية ينعكس عىل عمله من اختيار الخامات واأللوان وهكذا.. 

تابعت : الطلبة بالفعل أبهروين يف أول مرشوع لهم وقد استطاعوا 

القلم  حيث  ديجيتال،  تصميم  إىل  بالرصاص  التصميم  يحولوا   أن 

ولكنهم  به،  للرسم  واعتيادا  دربة  ويحتاج  جًدا  ُمكلف  الديجيتال 

استخدم  فبعضهم  التحديات  هذه  كل  عىل  يتغلبوا  أن  استطاعوا 

توب،  الب  عندها  يكن  مل  الطالبات  وإحدى  التلوين،  ىف  الفارة 

فقامت بتلوين التصميم من خالل الهاتف املحمول، فجاء إبداعهم 

التحديات  عىل  التغلب  يف  إبداعهم  عن  يقل  ال  التصميامت  ىف 

املرة  أنها  بخاصٍة  حرفيًّا،  وأبهرىن  توقعايت  فاق  بشكل  والظروف 

األوىل لهم.

املنصورة  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  املعيدة  أية  وقالت 

مروة  د.  وضع  بداية  منذ  التعبريية:  الفنون  شعبة  الديكور  قسم 

تلك  عىل  اإلرشاف  هو  عملها  فريق  ضمن  ودوري  للمشاريع 

العملية  ىف  بعينه  موضوع  عىل  الطالب  نجرب  ال  نحن  املشاريع، 

منهم  ُنخرج  أن  لنستطيع  االختيار،  يف  الحرية  نعطيهم  اإلبداعية، 

وقع   ، مشكالت  من  لدينا  ما  ُتعالج  مختلف  أزياء  تصميامت 

الكورونا فوافقنا عليه بوصفه موضوعا  الطلبة عىل موضوع  اختيار 
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العامل بأكمله، فمن ناحية األزياء ىف العامل ظهرت  مؤثرا علينا وعىل 

حلول معالجة للكورونا من ناحية الكاممات أو حتى الُسرتات التي 

من  الرغم  وعىل  املرض،  انتقال  خطر  من  للحامية  األطباء  يرتديها 

مصممي  بعض  أن  إال  والتعب،  للمعاناة  رمزا  يشكل  الفريوس  كون 

ومختلفة.  مبهجة  أزياء  لتصميامت  يحولوه  أن  استطاعوا  األزياء 

كيفية  فرد يف  كل  نناقش  بدأنا  الفكرة،  استقرارهم جميًعا عىل  بعد 

فقد  من  منهم  وكان  ألزياء،  تحويلها  عند  املرشوع  لفكرة  رؤيته 

رسمه  وبعضهم  سلبي  بشكل  شاهده  بعضهم  عليه،  أعزاء  أشخاصا 

وضع  منهم  كل  املحنة،  ىف  تكون  املنحة  فأحياًنا  إيجايب،  بشكل 

ألنه  كوحش  شاهده  من  منهم  التصميم،  ىف  الكورونا  تجاه  شعوره 

أفقده شخص عزيز عليه، ومنهم من صممه بشكل ميكن ان  أحمى 

وله  وجل  عز  الله  مخلوقات  من  مخلوقا  رآه   بعضهم  منه،  نفيس 

جًدا  مؤذ  فريوس  الكورونا  أن  من  الرغم  عىل  و  وجوده.  ىف  سبب 

فقد استطاعوا أن يجعلونا نرى فيه جامال، حسب رؤيتهم اإلبداعية، 

وكان لنا دور التوجيه واإلرشاف دون تقييد أفكارهم وإبداعهم.

التي  التصميامت  أكرث  ومن   ، نحفزهم  دامًئا  ُكنا  »أية«:  أضافت 

تقريًبا،  شهر  من  بالكورونا  والدها  توىف  لطالبة  تصميم  ملستني 

وكان عزيز عليها جًدا، ورغم كل هذه الظروف استطاعت أن ترسم 

وبعضهم  اإلبداع،  ىف  غاية  تصمياًم  والدها  أفقدها  الذى  اليشء  من 

أللوان  ويحولوه  إبداعيا  وحال  جامال  الُقبح  من  ُيخرج  أن  استطاع 

مبهجة ومبتكره.

إبداعهم  يكون  أن  أهمية  عىل  عليهم  ُنشدد  دامًئا  »أيه«:  وأضافت 

ترتديها  أن  لن تستطيع  تلك  املالبس  أن  املألوف، مبعنى  خارجا عن 

عندما  اإلبداع  عالمات  من  إن  تقول  ما  دامًئا  مروة  د.  الشارع،  ىف 

أي  يرتديه  ألن  يصلح  تنفيذه  عند  التصميم  هذا  أنفسنا هل  نسأل 

أن  معناه  فهذا  بنعم،  اإلجابة  كانت  فإن  الشارع؟  يف  عادى  شخص 

بال،  اإلجابة  كانت  إذا   أما   الكايف،  بالشكل  إبداعيا  ليس  التصميم 

فاألزياء  والتميز،  اإلبداع  طريق  أول  عىل  التصميم  هذا  أن  فيعني 

ليك  ُينفذها  امُلصمم  فقط،  للعرض  وبعضها  للتصنيع  تصمم  بعضها 

يفكرون:عند  الطلبة  بعض  فقط،  للجمهور  اإلبداعية  قدراته  ُيظهر 

ُيحدد  وهذا  سيكون شكله؟  كيف  املرسح  التصميم عىل  هذا  وضع 

ُيفكر  والطالب  الزى،  لون  عىل  ُتؤثر  فاإلضاءة  لأللوان،  اختيارهم 

وعالقته  األزياء،  من  تصميمه  عىل  ولونها  اإلضاءة  تأثري  شكل  ىف 

بالسينوغرافيا عموما، وحركة املمثل الذي يرتدى هذا التصميم، هو 

بالتأكيد ليس متثاال ثابتا، وإمنا هناك حركة، يجب أن ُيراعى مصمم 

األزياء ميكانيزم الحركة عند تفكريه يف التصميم.

الكورونا  عنرص  اختيار  صاحبة  نشأت  ندى  الطالبة  قالت  فيام 

مبا  املحيطة،  الظروف  من  جاءتني  الكورونا  اختيار  فكرة  للمرشوع: 

أحول  أن  قررت  فقد  يتوقف،  تقريًبا  بأكمله  العامل  جعل  الوباء  أن 

الفنون  العامل وبخاصٍة املرسح والسينام و  الذي أوقف  العنرص  هذا 

التعبريية بشكل عام إىل حركة بأن أحوله إىل زى، فقد رأيت الكورونا 

يف  بدأت  هنا  ومن  العامل،  يقتحم  أن  استطاع  وحش  شكل  عىل 

بأكمله  األرض  كوكب  اقتحمت  رأيته شخصية  التخيل،  هذا  تصميم 

ومنعته من مامرسة الفنون والتطور. ومبا إن الفنان يتأثر بالظروف 

الفرتة،  املحنة، سنسرتجع هذه  انتهاء  بعد  أنه  املؤكد  املحيطة، فمن 

تلك  نرى  تجعلنا  أن  تستطيع  ذاكرة  خري  هى  الفنون  أن  واعتقد 

مُييز  ما  أكرث  هو  النيون  األخرض  اللون  تابعت:   العصيبة.  الفرتات 

فريوس الكورونا كتكوين مرسوم، لذلك قررت أن استخدم هذا اللون 

أنها  فُيدرك  للمشاهد  ومبارشا   واضحا  األمر  يكون  ىك  التصميم  يف 

التصميم  هذا  يتخيل  بأن  املشاهد  أرهق  أن  يف  أرغب  ال  الكورونا، 

وددت  يتوقف،  العامل  يجعل  ليك  األرض  اقتحم  فضايئ  ككائن 

الجراءة  جانب  إىل  األنثوى  الطابع  عليه  يغلب  التصميم  أجعل  أن 

أُخرج من  أن  الرتكيبة ىف تصميم واحد، وددت  والرشاسة، كل هذه 

الُقبح جامال.

من  عنرصا  يختار  منا  كل  زايد:  محمد  فاطمة  الطالبة  قالت  و 

اخرتت  البداية  ففي  األصوات،  بإجامع  العنرص  نختار  ثم  الطبيعة 

برؤية  أبدع  ستجعلنى  البنية  درجاتها  أن  ورأيت  البومة  عنرص 

ُمعينة، ولكن بعد اقرتاح زميلتنا ندى تحمسنا جميًعا للفكرة ، رأيتها 

املبارشة  األشكال  استخدمت  الزى،  فكرة  مجرد  من  أكرث  شخصية 

فقد  باملرسح،  كبرية  خربة  لدى  ليس  أن  من  الرغم  وعىل  كالدوائر، 

رأيت كثري من الناس أخربوين أن هذا التصميم أقرب إىل تصميامت 

كاملخرج  كبرية  قامات  تعليقات  متاًما  أتوقع  ومل  املرسحية،  األزياء 

الذي  تصميمى،  عىل  دسوقي  محمد  والفنان  فاضل  محمد  الكبري 

تبخل  ال  التي  عودة  مروة  د.  إرشاف  بفضل  الشكل  بهذا  خرج 

عملها من  وفريق  لتطويرنا هى  دامًئا  وتسعى  دعم  بأي  أبدا  علينا 

املعيدين.

من  استوحيت  عندما  الرشبينى:  أحمد  وائل  رقية  الطالبة  وقالت 

قسمت  فقد  التأثري،  لفكرة  األول  املقام  كان  التصميم،  الكورونا 

عنرص الكورونا و أخذت النتوءات الخارجة منه التي تقتحم الجهاز 

شكل  عىل  الفستان  من  العلوي  الجزء  وصممت  والرئة،  التنفيس 

الناظر  يجعل  بشكل  تدخل  جعلتها  والنتوءات  الصدري،  القفص 

يراها بالفعل وكأمنا تدخل إىل الرئة ،  وإن بشكل جاميل، ولكن مع 

اإلنسان، بشكل  الكورونا عىل جسم  تأثري معاناة  بإعطاء  االحتفاظ 

ُيصدق  املشاهد  أجعل  أن  استطيع  املرسح  خشبة  وعىل  درامى، 

أنها فعاًل كورونا، وأن الجزء السفىل من الفستان عبارة عن التحام 

الكورونا بكرات الدم داخل جسم اإلنسان، وبدأت يف تكرار عددها 

ودمجها كحالة من التالحم والتشابك.

أول  هو  املرشوع  هذا  فؤاد:  عادل  ساندي  الطالبة  قالت  وأخريًا 

مرشوًعا  يكن  مل  وهو  أزياء،  كتصميم  األول  التزم  يف  يل  مرشوع 

كبري،  تحدى  بوصفه  إليه  نظرت  وإمنا  يل،  بالنسبة  ا  عاديًّ أو  عابرًا 

فقدت  أين  خاصة  أليم،  واقع  من  فنيا  عمال  أصنع  أن  أستطيع  أن 

جًدا  مرهًقا  األمر  كان  الكورونا،  بسبب  عليه«  الله  رحمة  والدي« 

الفريوس  عن  فيديوهات  أرى  بدأت  شاقة،  مذاكرة  إىل  ويحتاج 

شبه  ىل  بالنسبة  كانت  ..الفكرة  اإلنسان،  جسم  ىف  ينترش  وكيف 

عزيز  كل  يفقدنا  وحش   : التصميم  رسم  ىف  بدأت  مستحيلة، 

تجاهه،  مشاعري  كل  التصميم  هذا  ىف  أُخرج  أن  استطعت  وغاىل، 

كرهي لهذا الوحش املدمر، وبالطبع لوال دعم د. مروة عودة وكل 

الشكل  بهذا  املرشوع  خرج  ملا  املرشوع  عىل  املرشفني  املعيدين 

امُلرّشف وامُلختلف.

بتصميمات  أبهروني  الطلبة  د. مروة عودة: 
مبتكرة من وحي مأساة كورونا
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النص املرسحى  متناه  بعناية وذكاء  املخرج »محمد صابر«  إختار 

الذى يضع به خطواته األوىل كمخرج بالبيت الفنى للمرسح بعد 

ما  طوال  الجامهريية   الثقافة  مبرسح  عديدة  إخراجية  تجارب 

لقاعة  بإختياره  أخرى  مرة  ذكائه  ويؤكد  عاما,  العرشين  يقارب 

مرسح الغد )امللمومة( ليفتتح بها مسريته بالبيت الفنى للمرسح 

تطرح  التى  البيىل”  “صفاء  املتميزة  للكاتبة  هنا«  »جنة  بعرض 

التى  الليلة  ىف  إذ  والرهافة...  الحساسية  ىف  غاية  »تيمة«  بنصها 

الكاتبة  تفجر  الثالثني,  عامها  تكمل  أن  »جنة«  الفتاة  فيها  تنتظر 

رصاع نصها ىف هذه الليلة املفصلية ىف عمر »جنة« وتقيم املؤلفة 

للتخلص  »جنة«  إرصار  عىل  نصها  ألحداث  الدرامية  البنية  رصاع 

عىل  املقابل  ىف  »هنا«  أمها  وإرصار  بأعمدة,  حديدى  رسير  من 

يتنامى  أسبابهام  أسبابها, وعرب رسسبة  منهام  ولكل  به,  اإلحتفاظ 

املؤلفة وقدرتها عىل  بناء درامى محكم يعكس مهارة  الحدث ىف 

اإلمساك بطرىف الرصاع وكيفية تطويره بالقدر الذى ال يرتك للملل 

شخصيات  أن  من  الرغم  عىل  للمتلقى  ترسب  أو  مساحة  أدىن 

كحائل  بينهام  الرسير  يقف  اللتان  وأمها  الفتاة  تتجاوز  ال  العمل 

فيام  نفىس  وحائل  التخلص(  اإلحتفاظ/  متناقضة  )رغبة  مادى 

يشكله لكل منهام من ذكريات متناقضة أيضا إذ هو بالنسبة لألم 

ورثته  التى  أمها  عن  األخرى  هى  ورثته  التى  أمها  عن  غال  إرث 

عن الجدة, وعىل مستوى آخر فقد جمع بني األم وبني أوقات من 

الهناء والسعادة مع زوجها الغائب / الحارض »محمود« والد جنة, 

بعد  جاءتها  التى  »جنة«  الوحيدة  طفلتها  وضعت  أيضا  وعليه 

فهو  للفتاة  بالنسبة  أما  بسهولة..  يتحقق  مل  الذى  اإلنجاب  حلم 

مع  بدأت  والرعب  الخوف  من  ذكريات  إال  يحمل  ال  )الرسير( 

وأبو رجل مسلوخة, كام ميثل  العفاريت  لها عن  حكايات جدتها 

جزء  بإقتطاع  لتشويه جسدها  فتاة  تحملها  ذكرى  أسوأ  أيضا  لها 

النفىس,  املستوى  عىل  سلبى  أثر  من  يرتكه  وما  بالختان,  منه 

جعل  مام  الحميمية,  الرغبة  »جنة«  أفقد  إذ  أيضا  والبيولوجى 

الجنىس  بالربود  دامئا  يتهمها  كثريا  معه  تستمر  مل  الذى  زوجها 

لوالدتها  تعرتف  مل  وإن  النهاية,  ويطلقها ىف  الثلج  بلوح  ويشبهها 

بذلك من قبل حفاظا عىل كرامتها.. إن ذلك التداعى والبوح لكال 

وينتقل  تنميته,  ىف  ويساهم  بينهام  الرصاع  يعضد  الطرفني 

آخر  نوع  من  رصاع  إىل  الرسير  حول  رصاع  مجرد  من  باألحداث 

للغائب/الحارض  مشاعر  من  منهام  كل  تحمله  ما  حول  يتمحور 

بعمله  زوجته  تعتز  الذى  األب  /األب...ذلك  الزوج  »محمود« 

امتهان مهنته  بدوره ورفضه  األجيال بحب وإميان  يعلم  كمدرس 

مساىئ  بعمل  يلتحق  جعله  ما  الخصوصية,  الدروس  بإعطاء 

هنا  جنة 
هنا؟ جحيم  أم 

أحمد هاشم 

بالذكر,  األنثى  بعالقة  الخاصة  ـ  وعقائدية  مجتمعية  إلعتبارات 

املتشابك  املزج  ذلك  وفق  حياتها  ىف  بوجوده  إال  اكتاملها  وعدم 

ذلك  إىل  يؤدى  ـ  أحدهم  أو  ـ  وغياب/هم  إليه,  أرشنا  الذى 

الحياة  توامئها مع  أو  البادى عىل »جنة” وعدم تصالحها  اإلرتباك 

بالرغم من محاولتها التواؤم والخضوع اختياريا لزواج ال ترغب ىف 

راجل وال ضل  وأهو ضل   « عليه  تنفق  أن  وترتىض حتى  صاحبه 

الرصاع حول  بالعنوسة, ويتواصل  املجتمع  يتهمها  حيط” حتى ال 

وجهة  من  سحرى  حل  عىل  “جنة«  تعرث  حتى  ـ  كرمز  ـ  الرسير 

نظرها ترى فيه مخرجا من هذا الرصاع » لو مش عايزاىن أخلص 

من الرسير ده قوليله يرجع.. قوىل ملحمود يرجع لو كان بيحبك 

بابا”  ويكون ذلك  يا  هايرجع وأشوفه ولو ملرة واحدة وأقول له 

املطلب مفصليا ىف الرصاع بينهام إذ ال تجد األم مفرا من اإلعرتاف 

ابنتها  إتهام  وأمام  مات,  قد  ألنه  عودته  باستحالة  مرة  ألول 

تلك  األم  ولتنفى  عليه,  الحزن  من  حتى  حرمتها  ألنها  باألناية 

التهمة عن نفسها تفىض باألسباب التى إضطرتها لفعل ذلك حتى 

للزواج  كانوا سيضطرونها  األهل  أن  إذ  معها  العيش  من  تحرم  ال 

دعوى  رفع  قبل  من  قد طلب  األم  وأن شقيق  ال سيام  آخر,  من 

عن  الكشف  من  سيل  وأمام  بآخر  والزواج  الزوج  لغياب  تطليق 

ضلوعها  بني  األم  عليه  حافظت  الذى  األسود  الصندوق  محتوى 

طوال العمر, وهو األمر الذى أنهكها فتتمدد عىل الرسير إللتقاط 

بعض األنفاس, دون جدوى إذ تكتشف “جنة” أن أمها قد فارقت 

الحياة إذ أن األم كانت تستمد القوة والقدرة عىل مواصلة الحياة 

صنعته  وهمى  أمل  عىل  والعيش  الزوج  مبوت  اعرتافها  بعدم 

لنفسها وانتظار عودة زوجها, وتفارق الحياة مع أول اعرتاف لها ـ 

أمام إرصار إبنتها ـ بوفاة الزوج, إال أن الترصيح بوفاة الزوج عىل 

من  دخله  يكفها  مل  التى  أرسته  باحتياجات  اإليفاء  عىل  يساعده 

زوجته  ليكفى  عربية  دولة  اىل  السفر  يقرر  جعله  مام  العملني 

بعدم  ورجائه  بل  عليه  الزوجة  إلحاح  رغم  إحتياجاتهام  وابنته 

ال  التى  التضحيات  تلك  كل  تقدر  ال  فاإلبنة  املقابل  وىف  السفر, 

تساوى ىف نظرها شيئ مقابل حرمانها منه, حرمانها من انتظارها 

له واستقباله وهو عائد من العمل حامال لها الحلويات ويذيبها ىف 

دفئ حضنه, حرمانها من لعبها معه, حرمانها حتى من رضبه لها 

الطفولية  أو حتى رضبها )علقة سخنة( بال  حني تقرتف أخطائها 

سبب, مام ترك فراغا كبريا ىف حياتها والشعور الدائم بأنها بال سند 

يحميها رغم تفاىن األم ىف تربيتها ومحاولة تعويضها عدم وجوده 

إذ كانت تتمنى”جنة” أن تنشأ تحت جناحيهام معا حتى ال يرتك 

مام  شخصيتها,  ىف  حفره  ما  بالوحدة  الدائم  وإحساسها  الفراغ 

من  كثري  عن  اإلجابة  تستطيع  علها  الفلسفة  دراسة  إىل  دفعها 

األسئلة الوجودية التى ال تجد لها إجابة يتعلق جزء منها بتوجيه 

أسئلة اىل الرب الذى تعرب عن غضبها منه رغم إميانها به. وعلينا 

ذلك  الكاتبة عرب  أرادته  الذى  الفلسفى  البعد  ذلك  نغفل عن  أال 

املزج الالمنظور بني ) الرب/األب/الرجل ىف حياتها( الذين تربطهم 

بها عالقة متأرجحة ـ فقد تخىل عنها األب بسفر بال عودة, وتخىل 

لهذا  ضحية  هى  بل  فيه  لها  يد  ال  بسبب  وطلقها  الزوج  عنها 

السبب ) العادة الرجعية لدى البعض بختان بناتهم( والرب الذى 

غريها  دون  عليها  العذابات  تلك  كل  بوقوع  عنها  بتخليه  تشعر 

لوجود  الشديد  إحتياجها  رغم  آن  ىف  وهشة  ومرتاوحة  متأرجحة 

لتىش  لديها,  الغري محقق  النفىس  التوازن  تحقيق  ليتم  منهم  كل 

رصيح  غري  ملتبس  بشكل  جاءت  وإن  ـ  رؤيتها  عن  املؤلفة 

الترصيح  دون  التلميح  اىل  ولجوئها  دوافعها  نتفهم  أن  ونستطيع 
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ذلك النحو يضع املتلقى أمام عدة أسئلة مربكة دون أن يجد لها 

عىل  أما  وأين؟  وكيف؟  محمود؟  مات  متى  قبل،  من  جوابا 

املستوى الدرامى فإن عدم وجود إجابات واقعية أو محتملة عىل 

تلك األسئلة يشكل بعض الخلل ىف البنية الدرامية املحبوكة مبهارة 

النص  أن  نعرف  حني  اإللتباس  ذلك  يزول  ولكن  العرض,  طوال 

الذى كتبته املؤلفة جاء خاليا من ذلك الخلل الدرامى إذ جعلت 

وفاة »محمود« تحدث بعد سفره بحواىل عامني حني أجرب ـ كغريه 

تلك  بني  الدائرة  الحرب  واملشاركة ىف  بالجيش  لإللتحاق  ـ  كثريين 

الدولة العربية وإحدى الدول اإلقليمية املجاورة لها, ويستشهد ىف 

اإلرتباك  يزيل  الغامض  موته  عن  الكشف  وذلك  املعارك,  إحدى 

لدى املتلقى ويتساوق مع سري البناء الدرامى لألحداث, كام يربر 

تقليد  وهو  للشهيد  كمعاش  ـ  لهام  الشهرى  الشيك  مجئ  أيضا 

كانت تحرص عليه العراق مع كل من استشهد ىف حربها مع إيران 

حتى لو كان من غري العراقيني ـ وكان يشكل عالمة استفهام دون 

إجابة ىف العرض لكل من مل يطلع عىل النص املكتوب وهو مافات 

املخرج أن يعالجه, وىف نفس السياق ىف اختالف الرؤى بني النص 

بعد  املكتوب  النص  نهاية  ىف  ماجاء  هو  العرض  ونص  املكتوب 

وفاة األم تكون “جنة” ىف حالة إنهيار, وتخربها بالرتاجع عن بيع 

شاخصة  بها  تحتفظ  األم  كانت  التى  األشياء  كل  وتجمع  الرسير, 

أشد  جديدة  مأساة  لتواجه  األركان,  أحد  ىف  متكورة  الرسير  إىل 

كانت  الذى  الواقع  ومن  األم,  وجود  من  حتى  بالحرمان  قسوة 

وذلك  القتامة  بتلك  مرسحيتها  الكاتبة  لتنهى  قبل,  من  ترفضه 

ىف  الرغبة  افتقاد  ثم  ومن  واإلنكسارات,  الهزائم  وتعدد  البؤس, 

صابر”  “محمد  املخرج  أن  إال  مرارتها,  بكل  الحياة  تلك  مواصلة 

رؤية  العرض  نهاية  عىل  يضفى  أيضا  والنقدى  الدرامى  بوعيه 

التى  والضبابية  القتامة  تلك  بها  ليخفف  املكتوب  للنص  مخالفة 

تستوعب  يجعلها  إذ  »جنة«  الرئيسة  شخصيته  مستقبل  تنتظر 

الجدار  لها عىل  بتعليق صورة  األم وفقدها, وتكتفى  وفاة  حدث 

كصورة األب وكأنها تنقل للمتلقى اإليحاء برضورة مواصلة الحياة 

يخفف  آن  ىف  والبسيط  الذىك  الحل  وبهذا  األحباب,  فقد  رغم 

ودارسة  للشعر  ككاتبة  تكوينها  مع  يتسق  ال  قاس  مادى  واقع 

للفلسفة تعيش مع املثل الفلسفية والرهافة الشعرية, جنة التى 

تهرب من اإلتهام بالعنوسة اىل الزواج من رجل ال تعرفه ورسعان 

ما يفر منها لعدم إشباعها لرغباته الجسدية.. »جنة” التى عانت 

حواديت  أرعبتها  التى  جنة  طفلة  وهى  جسدها  تشويه  من 

رسور”  »هالة  وضعت  وقد  املريرة,  الواقع  عذابات  وكل  الجدة, 

حركة  عرب  للمتفرج  ونقلتها  الشخصية  تلك  أبعاد  عىل  يدها 

مأساتها  جمرات  وهج  يلسعها  وكفراشة  ميور,  ألتون  متأججة 

بكل  للشخصية  املتناقضة  اللحظات  وإىل  من  وتنتقل  الشخصية, 

سهولة ويرس مؤكدة عىل موهبتها وإمكانياتها الال محدودة.

لطبيعة  تفهام  زهدى«  »مى  واملالبس  الديكور  مصممة  وأبدت 

فضائها  تزحم  فلم  املساحة  العرض محدودة  قاعة  النص وطبيعة 

املمثلني, كام حاولت  أكرب مساحة ممكنة لحركة  لتعطى  املحدود 

الجدارية  الصور  بتلك  الرئيسيتني  الشخصيتني  دواخل  تعكس  أن 

البسيطة  وهنا«  »جنة  بأزياء  ملحوظا  فهام  كام عكست  بالقاعة, 

املعربة وجمعها بني األبيض واألسود فقط مع وقار يتسق وطبيعة 

الشخصيتني, وجاءت إستعراضات »حسن شحاتة” فقرية وزاد من 

باستثناء  املعنى  من  خالية  ورقصات  الراقصات  لياقة  عدم  فقرها 

أغنية  فيه  تجلت  الذى  السبوع  طقس  عن  به  يعرب  أن  حاول  ما 

»أحمد  لـ  متواضعة  ألحان  مع  شومان«  »مسعود  الكبري  الشاعر 

لألحداث معربة ومالمئة  املصاحبة  الذى جاءت موسيقاه  النارص” 

تصاعد  مع  تعومة  ىف  وموترة  صاحبتها  التى  املشاهد  لكل 

األحداث.

إسام  صابر”  “محمد  املخرج  من  يجعل  هنا”  »جنة  عرض  أن 

فقد صاغ  قلق  دون  أبوابها  الكربى  املسارح  له  تفتح  أن  يستحق 

يضع  كام  املخرجني،  من  الالمعة  األسامء  جوار  اىل  يضعه  عرضا 

جاد  ملوضوع  بطرحها  الكبار  املؤلفني  جانب  اىل  البيىل«  »صفاء 

ثقة  العرض  هذا  ويعيد  لكثريين,  يتوفر  ال  درامى  بوعى  كتبته 

املتفرج اىل مرسح الدولة وسط كثري من التخبطات التى يعيشها 

مرسحنا املرصى.

عرب  إليه  انتقلت  التى  القامتة  الجرعة  تلك  متلقيه  عن  املخرج 

مأساة »جنة« ومل تكن تلك هى املحاولة األوىل للمخرج بتخفيف 

فيها  وطأة األىس عىل متلقيه بل سبقها مبحاولة أخرى وقد نجح 

عرب املهارة الكوميدية وخفة الظل التى ميتلكهام “أحمد الرشيف« 

الذى حفر لنفسه وللشخصية التى أداها )بتاع الروبابيكيا( مالمح 

مشهدين  الخاطف ىف  رغم ظهوره  املتفرج  لدى  جيدا  أثرا  تركت 

قصريين إال أنه قد فاجأ املتفرج وأكد عىل أنه ممثل قدير قد ضل 

سنوات  مدى  عىل  احرتفها  التى  النقدية  الكتابة  عامل  اىل  طريقه 

أيضا عالمات مغايرة, وكام تجىل ذكاء “محمد صابر”  فيها  وترك 

إذ  ملمثليه  اختياره  ىف  أيضا  ذكائه  تبدى  فقد  للنص  اختياره  ىف 

جاءت »عبري الطوخى« مجسدة لألم »هنا« تلك املرأة التى تعيش 

من أجل ابنتها ومجموعة من الذكريات الهنيئة التى جمعتها مع 

الزوج الذى غيبه السفر ثم املوت من ثالثني عاما, تعيش ىف غري 

الدائم  وخالفها  عليها  ابنتها  وقسوة  الزمن  قسوة  رغم  انكسارة 

من  مبزيد  إال  الخالف  وذلك  القسوة  تلك  تقابل  ال  أنها  إال  معها 

العطاء والحب املتجددين, تلك املرأة التى رفضت اإلعرتاف مبوت 

الزوج وظلت طوال حياتها ىف انتظار عودته, وتفارق الحياة حني 

جسدتها  املتناقضة  واإلنفعاالت  املشاعر  تلك  كل  مبوته...  تعرتف 

عىل  معتمدة  عالية  وحرفية  واقتدار  مبهارة  الطوخى«  »عبري 

مع  متثيلية  مباراة  العرض  طوال  لتقيم  املمتنع  السهل  أسلوب 

الحامل  املركب  جنة  دور  ىف  رسور”  »هالة  بالفطرة  املوهوبة 

للنقيض وضده فهى تحمل للوالد الغائب كل مشاعر الحب النابع 

والعتاب  له  اللوم  إال  تظهر  ال  كانت  وإن  اإلفتقاد  وحشة  من 

بوفاته  علمت  تجاهه حني  الحقيقية  مشاعرها  وانعكست  لغيابه 

لتدفئ  كرىس  عىل  كسيحا  ولو  بعودته  النفس  متنى  كانت  فقد 

أمها  تفاىن  مدى  تعلم  التى  “جنة”  أحضانه..  داخل  نفسعا 

لها  الدامئة  مشاكستها  رغم  الحب  وتبادلها  أجلها  من  وتضحياتها 

يعكس  ومل  خارجه,  وعيشتها  لديها  الزمن  توقف  عىل  ولومها 

مشاعرها الحقيقية تجاهها سوى مشهد موتها وإحساسها بالضياع 

..”جنة” التى تؤمن بالله رغم غضبها منه, جنة التى ال تتواءم مع 
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[22 رؤى

الدكتور عادل  بقيادة  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  تعودنا من   

والرقص  الغناء  حيث  راقية  فنية  بسهرات  االستمتاع  عىل  عبده 

املهرجانات واالبتذال  أمام  الصد  الذي يعد حائط  الرصني  واآلداء 

وكل ما يرتكب من جرائم باسم الفن، ومن العروض املميزة جًدا 

جاهني  صالح  قاعة  عىل  اآلن  ُيقدم  الذي  حب«  »لحظة  عرض 

محمد  تأليف  كرم،  ملياء  ثروت،  بهاء  بطولة  البالون،  مبرسح 

الصواف إخراج يارس صادق.

عىل  وردت  العبارة  هذه  قصيدة«  واللوحة  صورة  »القصيدة   

جًدا  بسيطة  كونها  من  الرغم  وعىل  العرض  يف  البطل  لسان 

وصغرية إال أنها لخصت كل األحداث، فقد شاهدنا لوحة بديعة 

البساطة  من  النابع  وجاملها  عليها  يغلب  الذي  األبيض  بلونها 

والرقي من خالل الديكور الذي صممه الفنان حمدي عطيه وهو 

فرندتني عىل  ثم  بنافورة  الخارج  تبدأ من  فيال صغرية  عبارة عن 

التي  ومكتبته  الشاعر  مكتب  العمق  ويف  الخشبة،  ويسار  ميني 

جهة  من  الخشبة  منتصف  يف  يقع  بينام  وبرافان،  الكتب  تزينها 

اليسار لوحة موضوعة عىل حامل ومقعد الفنانة حيث مرسمها. 

موضع الحامل يف هذا املكان يعطي املتلقي من الوهلة األوىل أن 

مام  حبيبته  أنها  نكتشف  قليل  بعد  لكن  الشاعر،  زوجة  الفنانة 

يدل عىل تذويب املسافات بني املحبني. 

مل تكن هذه هي اللوحة فحسب بل زادها روعة وجامل التعبري 

ميدو  الفنانان  وقدماه  بدير  كرمية  الفنانة  صممته  الذي  الحريك 

ومليس اللذان نجحا يف عرض القصة تعبريًا حركًيا منذ بدايتها إىل 

نهايتها مروًرا بكل تفاصيلها بدقة وحرفية، ومل تكن رشاقة الجسد 

دوًرا  لها  الوجه  تعبريات  أن  بل  اآلداء  عىل  املسيطرة  هي  فقط 

ممثالن  بل  فحسب  راقصان  ليسا  فهام  األحداث،  رسد  يف  كبريًا 

في    رومانسية  وقصيدة  بديعة  لوحة 

حــــــــب« »لحظـــــــــــــــــــــة 

نور الهدى عبد املنعم

قلب، بل عربت عنها برسوماتها فكل لوحة رسمتها تحمل عنوان 

مل  فهي  وله،  منه  تحيا  التي  الوحيد  مرشوعها  فهو  له  قصيدة 

تيأس من مطاردته واقتحامه بحبها حتى نجحت يف انتزاع اعرتافه 

بالحب.

عىل  فؤاد  مي  للفنانة  الحي  العزف  واللوحة  القصيدة  يغلف 

التشيلو والحان أحمد محيي  الفلوت والفنان عمرو صبحي عىل 

جامل،  ونانيس  خليل  مؤمن  للمطربني  الدافئ  الغناء  صوت  مع 

ديالوًجا شعرًيا  أيًضا  الذي صاغ  الصواف  محمد  الشاعر  لكلامت 

راقًيا، وغناًء عذًبا، كذلك صوت خرير املاء الذي تصدره النافورة 

والذي يظهر يف لحظات الصمت وكأنه منبه أو إنذار للقلب الذي 

مل يستجب له ووقع يف براثن الحب معلًنا استسالمه.

تم  راق  فن  مع  رومانسية  لحظات  عاش  املتلقي  أن  شك  ال 

هو  كبري  ملخرج  عالية  بحرفية  وتضافرها  عنارصه  كل  توظيف 

الفنان يارس صادق، لكنني من وجهة نظري الشخصية أرى أنه ال 

يجوز أن نطلق عليه مسمى »عرًضا مرسحًيا«، فهو أمسية شعرية 

مرسحًيا،  عرًضا  عليها  لنطلق  متثيلًيا  آداًء  ينقصها  رائعة  من  أكرث 

وهذا ال يعني أن املمثالن مل يقام بدورهام بل عىل العكس متاًما، 

فهام قدما القصائد كام يجب أن يكون، فإذا توازاى مع القصائد 

نًصا حوارًيا لظهرت إمكانيات البطالن بشكل أوضح. هذا ال ينفي 

أن الفنان بهاء ثروت ممثاًل رائًعا وعرب بشكل جيد عن الشخصية 

تظهر  مل  كبرية  موهبة  ميتلك  أنه  يقني  عىل  لكني  جسدها  التي 

رائعة »قواعد  العمل خاصة بعد أن شاهدته يف  بوضوح يف هذا 

نظرات  عليها  فسيطرت  كرم  ملياء  الفنانة  أما  األربعني«،  العشق 

والتي  املشاهد  معظم  لحبها يف  آدم  إخضاع  يف  والرغبة  التحدي 

كانت تتطلب أن تكون أكرث رومانسية وضعًفا.

بارعان.

مراحل  كل  جسدت  التي  الرشيف  بكر  أبو  الفنان  إضاءة  مع 

ودفء  رفض  ولحظات  ولحظات ضعف  وجذب  شد  من  الرصاع 

كل  واألحرض  واألحمر  األبيض  بني  تنوعت  التي  بألوانها  وحنني 

متيزت  التي  الربنس  رباب  ومالبس  األحداث،  من  موضعه  يف 

بالبساطة والرقي وتوافقها مع الديكور.

 هذه هي اللوحة أما القصيدة فهي ما استمعنا إليه من ديالوج 

من  أحدهام  خوف  وحواء،  آدم  لعبة  اللعبة،  طريف  بني  شعري 

حياة  يحيا  أن  يريد  الذي  الشاعر  آدم  هو  هنا  والخائف  اآلخر، 

الفراشات متنقاًل بني األزهار منتًجا من رحيقها الكلامت العذبة، 

يف  فشل  أن  بعد  جديدة  حب  قصة  يف  الدخول  من  يخاف  كام 

الفنانة  حواء  أما  مرارتها.  يتجرع  زال  ما  والتي  األوىل  قصته 

الشعرية عن ظهر  دواوينه  بحفظ كل  تكتف  مل  التي  التشكيلية 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

لحظة حب

جهة اإلنتاج: 

مرسح البالون

عام اإلنتاج: 

2020

تأليف: محمد 

الصواف

إخراج: يارس 

صادق
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[ [23 نوافذ]

يف  األبرز  دورها  الرقمية  التقنية  لعبت  املرسح  فن  يف  الجاميل  اإلطار  يف 
املتاحة  نهائية اإلمكانات  الجاملية من خالل ال  للتجربة  خلق واقع جديد 
بكامل  املرسحي  العرض  البس  ومبا  الدرامية  للقيم  الفنية  املعالجة  يف 
من  البرشي  الوعي  تشكيل  إعادة  يف  الفائق  التأثري  قدرة  لبوس  أطره 
اإلضاءة  كانت  الوسائط  تلك  ومن  التعبري  لوسائط  الفائقة  الفعالية  خالل 
ومحدودية  املعالجة  يف  التقليدية  مفاهيمها  من  انتقلت  التي  املرسحية 
القيم  لنقل  شاسعة  مبديات  والحضورية  الفائق  التجسيد  اىل  إمكانياتها 
الدرامية وتصميمها يف فضاء العرض املرسحي عرب خلق الرتكيبات املعقدة 
عادت  فام  القيم  لتلك  والتجسيد  التنفيذ  يف  املحكم  البرصي  اإلنشاء  يف 
مهامم الكشف واإلظهار والتكوين والطابع السيكولوجي وتعيني مستويات 
معطيات  فمع  اإلضاءة  ملصمم  والوحيد  املحوري  االشتغال  هي  الحضور 
الفضاء  وتشكيل  بناء  يف  هائلة  إمكانيات  هنالك  أصبحت  الرقمية  التقنية 
الدرامي حسيا عرب التصميم املحكم للضوء الذي هو سحر املرسح ودونه 
تجربة  باتجاه  الواقعي  العامل  إزاحة  وأثره يف  قواه  وتتالىش  املكان  ينطفئ 
عاملها  من  وموقعها  لذاتيتها  الذات  فهم  عربها  ينتظم  طقيس  عيش 
معطيات  يف  والضوء  ضوء  بال  مرسح  فال  ومنتهاها  ومبدأها  ومصريها 
التقنية الرقمية أصبح منبعاً سحرياً ال متناهي اإلمكانات فتطرح اإلضاءة 
خطابات  واحتواء  الفنية  املعالجة  لرتاث  ثورية  مغايرة  البديلة  املرسحية 

الدراما يف بنية برصية حضورية فائقة التحقق. 
مثلام  للعامل  املفاهيمية  أعاد تشكيل منظوماتنا  الذي  الرقمي  التجريد  إن 
هو قد اثر يف خلق منط الثقافة التي متحي فيها فروق الواقعي واملصطنع 
كذلك  الواقعية,  فائق  هو  عامل  يف  واالنغامر  االفرتايض  التفاعل  لرتجمة 
ذاته  اإلنساين  الوعي  لفعالية  الجاميل  اإلطار  تخليق  إعادة  عىل  عمل  هو 
وتجسداته بالفنون الجميلة فانتفاء الفجوة ما بني اإلرادة وبني التحقق يف 
العامل الرقمي قد خلق حضورية فائقة الفعالية )Hyper activity( سواء 
انعكس  ما  وهو  املرسح  فن  أو  التشكيل  فن  يف  الجاميل  اإلطار  ذلك  كان 
بوضعها  فنيا  وتجسيدها  اإلبداعية  للفكرة  واملعالجة  التعبري  وسائط  عىل 
قد  املعطيات  وبتلك  الحضور  ذلك  إن  الجاميل.  والتفاعل  التداول  حيز  يف 
أزاح تراثا عامليا من التجارب الجاملية التي خاضها الوعي البرشي وتشكل 
الرقمية املعارصة. ومع هذا املعطى  التقنية  من خاللها لحساب معطيات 
الفنية من املنظور البرشي املحدد  الهائل تغري املنظور يف املعالجة  التقني 
التحقق  الفائقة يف  الكائن واملمكن يف التجسد إىل واقع اإلمكانية  بهاجس 
لإلرادة اإلبداعية ومعالجة القيم الفنية ووصولها اىل كامل مدياتها للتأثري 
القيم  وسائر  والكتلة  واللون  الخط  عاد  فام  الجاملية  التجربة  ضمن 
هو  هاجسه  أصبح  ولكن  املبدع  هاجس  ضمن  املعالجة  يف  التصميمية 

االختيار بني الكم الالمتناهي من اإلمكانات املتاحة.
إن هذا الكتاب يعد جرأة ومغايرة ومخاطرة أشبه مبحاولة هدم املعبد ومل 
للساكن  بأنه تحريك  إال  بناء ثوري ال ميكن أن يوصف  تعاليمه يف  شظايا 
املعارص,  لإلنسان  بالقوة والقدرة  االمتالء  تتيحها مشاعر  وهرطقة جاملية 
ذاته  مواضع  بقدراتها  ومحقق  إلرادته  التكنولوجيا  بقوة  خالق  إنسان 
التقليدي حيث  الطبيعة مبفهومها  الهنا واآلن خارج محددات  حضوريا يف 
إن كل عامله هو سيالت من اإلشارات االليكرتونية التي متثل امتدادا عصبيا 
الواقعي  بني  ما  الفجوة  تالشت  إن  بعد  واإلنشاء  بالخلق  الذهني  لجهازه 
وتحريك  إزاحة  كل  إن  الحتمية  بحقائقه  علمنا  قد  فالتاريخ  واالفرتاض. 
بحقائقه  ميتىلء  جديدا  جامليا  واقعا  وتنتهي  ثورة  فتكون  هرطقة  تبدأ 
ومعطياته كام يف هرطقة )كوبرنيكوس( و )غاليلو غالييل( و )مارتن لوثر( 
وهكذا هي اإلضاءة املرسحية البديلة مبعطيات التقنية الرقمية كذلك هي 

كتاب    في  قراءة 

البديلة المسرحية  اإلضاءة 

 محمود سعيد 

Projector( كبديل ضويئ عن جهاز اإلضاءة التقليدي يف العرض املرسحي 
الضويئ  األلوان  نظام  وخاصة  الرقمية  األنظمة  من  اإلفادة  خالل  من 
)RGB( الذي أتاح للمصمم التحكم يف نسبة كل لون مبقدار يرتاوح ما بني 
الصفر إىل 255 لون وان التغري يف مقدار كل لون يتيح فرصة الحصول عىل 
الهائل  الكم  السبب يف هذا  لونية مختلفة وان  أكرث من 16 مليون درجة 
املريئ  للتصميم  الـ)RGB( هو نظام خاص  إن نظام  األلوان يعود إىل  من 
املصمم  فعمل  الضوء  مبدأ  عىل  القامئة  الرقمية  األجهزة  تستعمله  الذي 
وجهاز  الرقمي  اللوين   )RGB(الـ نظام  بني  والفنية  العلمية  املزاوجة  عىل 
الداته شو وأحد الربامج املختزنة بالكمبيوتر ليقوم بإنتاج جهاز بديل ضويئ 
وفر معالجات متعددة ُتفرز عن طريق أي عرض مرسحي ومن أهم هذه 

املعالجات :
يحقق جهاز البديل الضويئ خالل عموم أي عرض مرسحي خصائص تقنية 
اتسمت باملرونة العالية بالتصميم والقدرة عىل التعديل يف اإلنشاء الضويئ 
عىل  إيجاباً  انعكس  ما  وهو  والتعديل  التنفيذ  إجراءات  رسعة  وكذلك 

العالقة اإلبداعية ما بني الرؤى اإلبداعية للمصمم والرؤى اإلبداعية 
مفردات  عموم  ويف  الضويئ  لإلنشاء  الضويئ  البديل  جهاز  معالجة  إن 
املجرد  للفضاء  الجاملية  الغايات  تأكيد  باتجاه  إمنا جرت  املرسحي  العرض 
إمكانات  من  هائال  كام  تتيح  الضويئ  بالبديل  الرقمية  التقنية  إن  حيث 
الرتكيب املتعدد الوسائط لألشكال التفسريية للثيامت الدرامية يف ديناميكا 

األحداث الدرامية.
حسية  معادالت  خلق  عىل  الضويئ  بالبديل  الرقمية  التقنية  اشتغلت  لقد 
املتحركة  التمثالت  للمتلقي عرب سيل من  الذهني  القدرة يف املدرك  فائقة 
واملتحولة بحيث يتخذ خطاب العرض املرسحي يف مفردات العينة املنتقاة 
متثل  يف  والتعبريية  واإلدراكية  الحسية  التأثريية  األنساق  من  مركبا  نظاما 

قيم الخطاب. 
بالبديل الضويئ كان قد  العرض  التقنية عىل مفردات  إن إجراء املعالجات 
افرز الخصائص التصميمية للبديل الضويئ وأهمها هو املرونة يف إجراءات 
الكمبيوتر  يف  مسبقا  مخزونة  برمجيات  وفق  والتنفيذ  والتعديل  التصميم 
كام وقد ساعد التطبيق املخزون يف الكمبيوتر مسبقا بوصفه محددا زمانياً 
بحضوره, وبحركته املكانية قد أصبح عامال أساسياً يف ضبط اإليقاع األدايئ 
عىل  املنفذة  اإلجراءات  يف  جليا  يبدو  كام  فيه.  التحوالت  وضبط  للممثل 

مفردات عينة البحث املنتقاة.
جهاز  بني  ما  انتقاءه  تم  الذي  الرقمي  العرض  مفردات  معالجات  مبقارنة 
اإلضاءة التقليدي وجهاز البديل الضويئ, نجد إن البديل الضويئ األكرث أماناً 
متاس  حصول  عدم  وبالتايل  الكهرباء  تسليكات  انعدام  بسبب  املرسح  يف 
كهربايئ هذا من جانب ومن جانب آخر اختيار الزاوية ال تؤثر عىل الجهاز 
البديل وال عىل السلك الوحيد املوصل به لتجهيزه بالكهرباء كون اإلضاءة 
تكاد تكون  الكهربايئ  التامس  انعدام  باردة وبالتايل فرصة  املستخدمة فيه 
التسليكات  تعدد  إىل  إضافة  التقليدية  اإلضاءة  أجهزة  يف  بينام  معدومة 
إىل  األحيان  اغلب  يف  يؤدي  والذي  الكهربايئ  التامس  وحصول  الكهربائية 
األحيان  بعض  يف   90° بزاوية  التقليدي  الجهاز  تثبيت  هناك  كان  الحريق 
وبسبب درجة الحرارة العالية املنبعثة من املصباح والتي بطبيعة املوجات 
الحرارية ترتفع إىل األعىل بحيث ترض بأجزاء الجهاز مام يؤدي إىل ذوبان 

أجزاء الجهاز أو األسالك الكهربائية وبالتايل حصول حريق.
لذلك فعملية املزاوجة بني العلم والفن أعطت دعاًم إضافياً للعملية الفنية 
تأثرت بشكل  التي  الفنون  التكنولوجيا من  فأصبح فن املرسح تحت ظل 
خاص بالتطورات التقنية الحديثة والسيام عىل املستوى التقني مام ساعد 
العمل وإضافة حلول  بالتنوع مبجال  القدرة  املخرج واملصمم عىل إمتالك 
بشكل  أدى  التطور  إن هذا  فيه  تقنية ومام ال شك  متعددة ألي مشكلة 
مبارش إىل خلق آفاق جديدة أمام املخرجني واملصممني واملؤلفني إلكتشاف 
سبل وأدوات وإمكانيات جديدة يف التجسيد اإلبداعي والخلق الفني من 
أجل تطوير العرض املرسحي وبلورة لرؤى جديدة يف توليد الشكل التقني 
مستوى  عىل  رقمية  تصاميم  من  عنها  ينتج  ما  وتحديد  املعارص  للمرسح 
اتساعا  أكرث  العرض املرسحي,  والتحول نحو أمتالك وسائل  جميع عنارص 

يف التعبري واإلنتاج من ذي قبل 

إلزاحٍة  أثراً  بجاملياتها  وترتك  واملألوف  للرتاث  مغايرا  جامليا  واقعا  تدشن 
بالغة يف إسرتاتيجيات الذوق والتلقي الجاميل للعرض املرسحي.  

خضم  يف  الحيس  املدرك  لها  يتعرض  التي  العصبية  الربمجة  عملية  إنَّ  اذ 
عملية التلقي واإلدراك الحيس ملنظومات العرض املرسحي ، تعد من أهم 
مراحل التطور يف التقانات الثقافية يف تاريخ الفن املرسحي مبا أتاحه من 
للمدرك  املفاهيم  وتشكيل  الحيس  اإلدراك  آليات  يف  جوهرية  تعديالت 
التخاطب  لثقافة  شاملة  قراءة  إعادة  علينا  بأنه  كانت  ثم  ومن  الحيس، 
التقنية  وتشكيل املفاهيم، مبا يتالئم مع املعطى التكنولوجي للعرص, الن 
خاص   بشكل  املرسحية  والتقنيات  عام  بشكل  للمرسح  بدخولها  الرقمية 
اصبحت حقاًل للدرس الجاميل، عىل مستوى البناء الجاميل للخربة املتحققة، 
املرسحي,  العرض  ألنظمة  املادي  البناء  مستوى  وعىل  ومفاهيمياً،  معرفياً 
ليمتاز بالحيوية والتجدد مبا أسهمت به التقنيات الرقمية يف بنائه وتطوره 
مبستجدات من أبحاث وبرمجيات تعد الركائز املهمة للبناء الفكري الجاميل 
وتطبيقات  الحسية  املؤثرات  بني  ما  التفاعل  ميثل  إذ  املعارص.    للمرسح 
جديدة  صيغ  لتقديم  املرسحيني    للتقنيني  مهام  حافزاً  الرقمية  التقنية 
ومؤثرة  جديدة  إمكانيات  من  تطرحه  وما  الرقمية  التقانة  مع  للتفاعل 
فضال عن ما متتلكه  وتتيحه من إمكانات وتحديات تقانية جديدة ناتجة 
الرقمية  لإلضاءة  الكمبيوتر  برمجيات  تطور  يف  املتسارع  التصاعد  عن 
العقود  أثناء  التقنية  لهذه  التوظيف  عملية  يف  إمكانات  من  أفرزته  وما 
الكمبيوتر  بان  بعد هذا  القول  لذلك ميكن  للفن املرسحي.  األخرية  الثالثة 
توسيع  عىل  عملت  التي  الرقمية  الثورة  مظاهر  أبرز  من  والربمجيات 
املرسحي  للمشاهد  واملوجه  املرسحي  للعرض  الحيس  الخطاب  فعالية 
ومبا  العقلية  مبدركاته  والتأثري  حواسه  جميع  مخاطبة  عىل  القدرة  بزيادة 
أن الكمبيوتر ومكوناته هو مكون أسايس لوسائط ِعّده, والتي كانت عىل 
مستوى عايل من الجودة واألهمية يف تحقيق التكامل بني العلوم والفنون 
للمرسح  املتاحة  اإلمكانيات  وسعت  التقنية  الكمبيوتر  بنية  فأنَّ  لذا 
الدراما  وُكتاب  اإلضاءة  املخرج ومصمم  إىل  أضافية  بإضافة قوة  التقليدي 
والكيفية التي تؤثر عىل املتلقي, وهذا ما دفع املصمم إىل إستعامل األداء 
خالل  من  وممكنا  سهاًل  شيئاً  املؤثرات  لجعل  الكمبيوتر  خالل  من  الذيك 
 Data Showاستخدام التقنية الرقمية والتوظيف الجاميل لجهاز)الداته شو
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املعروف  املرسحى  عكا  مهرجان  اقامة  من  كورونا  وباء  مينع  مل 

من  أكرث  منذ  املعتاد  موعده  ىف  »مرسحيد«   باسم  اختصارا 

نوفمرب  شهر  من  االخري  االحد  ىف  املهرجان  يقام  عاما.  عرشين 

وكان  ايام.  سبعة  اىل  خمسة  بني  ترتاوح  لفرتة  ويستمر  عام  كل 

املهرجان الذى يقيمه املرسحيون ىف اراىض 48 وتشارك فيه فرق 

من الضفة والقطاع ومن الخارج أحيانا، يقام ىف حيفا ثم نقل اىل 

عكا.

املهرجان  عروض  بحضور  للجامهري  يسمح  مل  كورونا  وبسبب   

عىل  واليهود  العرب  من  كبرية  اعدادا  عادة  تجتذب  كانت  التى 

حد سواء ويشهد عروضه    بعض املهتمني باملرسح  من خارج 

دورته  انطالق  عىل  عاًما  عرشين  من  أكرث  ميض  بعد  فلسطني. 

األوىل. وكان البديل  مشاهدة العروض  بشكل مبارش عرب صفحة 

املهرجان الخاصة عىل الفيسبوك . وقد استمر املهرجان هذا العام 

لخمسة ايام .

املهرجان  إدارة  أن  أبو عيل  خالد  املهرجان  مدير  يقول  ذلك  وىف 

كانت مضطرة  التباع هذا األسلوب النها تؤمن بان هذا املهرجان  

)ال  الحرب  ايام  وحتى   . أّية ظروف  تحت  يتوقف   ان  يجب  ال 

ادرى اى حرب يقصد ( اقيم املهرجان ومل يتوقف.

عىل  بدأ  السنوات.  مدى  عىل  كبريا  تطورا  املهرجان   شهد  كام 

سبيل املثال  يعرض  مرسحيات  يشارك فيها أكرث  من ممثل، بعد 

أن اقترص   لسنوات   عىل مرسحيات املمثل الواحد )مونودراما(.  

عروض

   شاركت ىف املهرجان خمسة عروض مرسحية عرضت كل منها 

ثالث مرات.  واملرسحيات هي: »جثة عىل الطريق« انتاج مرسح 

»املهباش« يف رهط، ومرسحية »واحد للطريق« من إنتاج مرسح 

»الجوال« يف سخنني، ومرسحية »صور« من انتاج مرسح »سنابل« 

يف  »القلعة«  مرسح  انتاج  من  »ترمينال«  ومرسحية  القدس،  يف 

»البسمة« يف  انتاج مرسح  من  النعنع«  النارصة، مرسحية »عرق 

القدس.

وعالوة عىل ذلك قدمت بعض مرسحيات املمثل الواحد القصرية 

الطلبة  بعض  وقدمها  املهرجان   مسابقة  ىف  تشارك  مل  لكنها 

املرسحيات  بني  تقدم  وكانت  املرسح.  يدرسون  الذن  والشباب 

املشاركة ىف املسابقة. وتم  تقديم عرض مصور راقص عن مدينة 

لالستمتاع  الحضور  من  يتمكنوا  مل  من  لتعويض  ومعاملها  عكا 

التى  املعامل  من  بالعديد  الحافلة  الجميلة  املدينة  تلك  مبعامل 

بعض  حدة  من  وللتخفيف  انساىن.  كرتاث  اليونسكو  يصنفها 

بعض  تقديم  تم  املرسحيات،   ىف  والصعبة  الحزينة  املشاهد 

املقاطع الفكاهية  )االسكتشات ( للممثل الكوميدى الفلسطينى 

بني  كبرية  بشعبية  يتمتع  الذى   « الله  ساق  »ابراهيم  اللد  ابن 

املهجر.   وىف  والقطاع  الضفة  وىف   48 اراىض  ىف  الفلسطينيني 

ىف  وتنتهى  مساء  والنصف  الخامسة  من  تبدأ  العروض  وكانت 

االعجاب  رسائل  كمية  السعادة  عىل  باعثا  امرا  وكان  العارشة.  

وخارجها  فلسطني  داخل  من  املهرجان  تدفقت عىل صفحة  التى 

بل من كل قارات العامل. 

املرسح   فناىن  من  عدد  بأداء  لالسمتاع  فرصة  املهرجان  وكان   

سهيل  مرعب،  ألبري  خليل،  إبراهيم  مثل  البارزين  الفلسطينيني 

فودة، ماريا مرصي، نزار بغدادي، خري فودة، وعالء عزام، وأحمد 

سويدان، وأدهم قدورة ومنى ميعاري وكلهم من فلسطيني 48. 

أبو  »أحمد  مثل  والقطاع  الضفة  أبناء  من  عدد  هناك  وكان 

ىف  أداءهام     أعجبنى  واآلخران  عيشة«.  أبو  و«حسام  سلعوم« 

قنوات  عىل  عرض  الذى  املختار«  »أوالد  الفلسطينى  املسلسل 

هشام عبد الرءوف كورونا رغم  موعده  فى  »مسرحيد«  

العالم األالف من كل  اإلنرتنت يجذب عشرات  بث مباشر على 
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عنه  معلومات  تتوافر  ال  الذى  قرمان”  “قرمان  الفلسطينى 

عن  االجابة  املرسحية  تحاول  بالنارصة.  القلعة  مرسح  وقدمها 

أم  منه  يهاجر  عندما  وطنه  االنسان  ترك  ...هل  مهم  سؤال 

الشباب  اثنني  من  يحمله معه ىف قلبه. وتدور املرسحية حول  

يجسد  فلسطينى  )أحدهم  املتحدة  الواليات  إىل  يهاجرون 

وتقوم  كنيدى  جون  مطار  ىف  ويلتقيان    ) شخصيته  املؤلف  

بينهام عالقة صداقة. ويتعرف كل منهام عىل اآلخر عن قرب.

قدمتها  التى  الثالثة وهى “صور”  املرسحية  إىل  ذلك  بعد  ونأىت 

وبطولة  وإعداد  تأليف  من  املرسحية  املقدسية.  سنابل  فرقة 

أحمد أبو سلعوم. وتدور املرسحية حول فلسطينى  )يجسد أبو 

ويحلم  الفلسطينى  شعبه  اجل  من  يكافح  شخصيته(   سلعوم 

بيوم تحرير فلسطني ويدعم كفاحه باألشعار واألغاىن ويدعو اىل 

ذلك  عىل  وتشجعه  ما.  يوما  الكابوس  نهاية  ىف  باالمل  التمسك 

زوجته التى جسدت شخصيتها مايا نشاشيبى.

شخصية تجربة 
الشخص  النعنع” وهى من مرسحيات  ونأىت إىل مرسحية “عرق 

الواحد   كتبها حسام أبوعيشة وقام ببطولتها وكانت من إخراج 

عصفور.  جورجينا  الفلسطينية  واملرسحية  السنيامئية  املخرجة 

ىف  فلسطينى  أسري  صاحبها   حب  قصة  حول  املرسحية  تدور 

سجن برئ السبع  تبادل مع حبيبته 250 رسالة.   ورمبا استوحى 

يرمز  كان  ورمبا  الشخصية  تجربته  من  املرسحية  عيشة  ابو 

بالحبيبة إىل فلسطني. وهى من إنتاج مرسح البسمة بالقدس. 

لفرقة  مبتكرة  فكرة  عىل  واعتمد  متميزا  األخري  العرض  وكان 

العرض  النقب.  العربية ىف  املدن  مرسح “املهباش” برهط كربى 

الكوميديا  نوع  إىل  ينتمى    وهو   الرصيف”.  عىل  “جثة  هو 

واحد  عرض  ىف  عروض  ثالثة  االمر  حقيقة  ىف  وهو  السوداء. 

السورى  املرسحى  للكاتب   “ الرصيف  عىل  “جثة  هو  .االول 

الراحل سعدالله ونوس. هذا العرض تم تطعيمه بقصتني لالدب 

“موت  “و  “الحرباء  هام   )-1904 تشيكوف)1860  الروىس 

موظف “. وتعامل العرض مع مشكلة  املواطن البسيط الباحث 

عن رزقه عندما يتعرض لالضطهاد. 

بأرضه.  الفلسطينى  الشعب  متسك  حول  ودار  عديدة  عربية 

أعجبنى ابو سلعوم ىف تجسيده لشخصية االنتهازى »فايز« الذى 

معه.  التعايش  إىل  ويسعى  لبلدته  االرسائيىل  باالحتالل  يقبل 

ويصنف النقاد أبو سلعوم )65 سنة – من مواليد القدس( كأحد 

امتدت  ابداعاته  أن  الشعبى ىف فلسطني رغم  مؤسىس  املرسح 

العميل  شخصية  أبوعيشة  جسد  بينام  هذا  اخرى.  مجاالت  اىل 

الفلسطينى الذى يشجع سكان القرية عىل بيع أراضيهم لليهود 

وقد  االحتالل.     قوات  لحساب  الفلسطينيني  عىل  ويتجسس 

سبق أن اعتقلت سلطات االحتالل االرسائيىل أبو عيشة)61 سنة 

– من مواليد القدس ايضا( ملدة 3 سنوات استغلها ىف كتابة عدة 

مرسحيات.

للطريق واحد 
تأليف  من  وهى  للطريق”  “واحد  هى  األوىل  املرسحية  كانت 

 1930( وبنرت   . بنرت”  “هارولد  الربيطاىن  املرسحى  الكاتب 

2008-(عاش حياة مرسحية خصبة امتدت لنحو 50 عاما . وىف 

بعض االحيان كان يقوم بالتمثيل ىف مرسحياته .وقد حصل عىل 

رغم  النص  هذا  اختيار  وتم   .2005 عام  االدب  ىف  نوبل  جائزة 

ان بنرت كان يهوديا لكنه كان معارضا للصهونية وهاجم ارسائيل 

بسبب جرامئها ىف حق الشعب الفلسطينى. 

العهود  احد  ىف  لالعتقال   تتعرض  أرسة  حول  املرسحية  وتدور 

وتم وضع كل من افرادها الثالثة – األب فيكتور والزوجة جيال 

واالبن ميىك- ىف زنزانة منفصلة. وتدور املرسحية حول محاوالت 

الثالثة التواصل فيام بينهم واالنتهاكات التى تتعرض لها حقوق 

تلك  بنرت  كتب  اليومية.    وحياته  وحرياته  العادى  املواطن 

املرسحية  وأنتج  لرتكيا.  بها  قام  زيارة  بعد   1984 عام  املرسحية 

مرسح الجوال وترجمها إىل العربية وأخرجها ربيع خورى.

املرسحى  للكاتب  وهى   “ “ترمينال  مرسحية  ذلك  بعد  وتأىت 

3 مسرحيات فى مسرحية الرصيف«  »جثة على 

النعنع« تجربته فى »عرق  أبو عيشة يستوحى 
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[26 نوافذ

مصر  جنوب  في  المسرحية  الكتابات  في  المرأة  صورة 
ماجستري رسالة  في 

 )اخر الرسائل التي أرشف عليها الراحل د/ حسن عطية (

للامجستري  رسالتها  عبده  الدين  جامل  أنعام  الباحثه  ناقشت 

االجتامعية  العلوم  قسم  النوعية  الرتبية  كلية  الزقازيق  بجامعة 

واإلعالم شعبة فنون املرسح

وتكونت لجنه اإلرشاف واملناقشة من السادة

أ.د/ حسن عطية )رحمة الله (- د/ شيامء فتحي عبدالصادق – د 

عثامن الغزايل – د / سيد عيل

الكتابات  يف  املرأة  صورة  عن  تتحدث  فهي  الرساله  عن  اما 

املرسحية يف جنوب مرص

وتقول الباحثه يف مقدمه الرساله ألن املرأة تشكل نصف املجتمع، 

بل قد تكون أكرث من ذلك، الميكن أن نغفل عن دورها يف تنمية 

املرأة  لدور  ووفقا  واقتصاديا،  وسياسيا  ثقافيا  وتشكيلة  املجتمع 

عامة  الفنون  يف  بدوره  ذلك  ينعكس  املعييش  الحيايت  املجتمع  يف 

واملرسح خاصة، حيث سجلت املرأة مجموعة من التيامت والصور 

املختلفة يف مرسح الجنوب.

تشغل  املرأة  فإن  الرجال  من  كتابها  ورغم  بواكريها  منذ  فالدراما 

أو  تراجيدية  كانت  سواء  صورها  من  عديد  يف  كبرية  مساحات 

كوميدية يطرحها املبدع يف عمله املرسحي وكأنه متحيزاً معها تارة 

وأخرى ضدها ومن هنا تأيت أهمية هذه الدراسة، والتي تبحث يف 

صورة املرأة وتجلياتها املتنوعة يف مرسح جنوب مرص.

من  ملجتمع  املشكل  اإلنسان  من  اآلخر  النصف  متثل  املرأة  وألن 

للدراسة  موضوعاً  ومشاكلها  قضاياها  تكون  أن  البد  املجتمعات 

عىل  بناًء  أو ضدها  معها  يتحيزون  قد  الدراما  كتاب  وأن  البحثية 

اختيار املوضوع اإلبداعي الذي يدور حولها ومنطق التناول الفني 

لهذا املوضوع، خاصة أن العينة تشمل كتاب ذكور وإناث.

النظرة ثنائية وليست فردية أحادية، ويلعب هذا   ومن ثم تبدو 

لزمن  زمن  يتغري من  دوراً  الرجل  املرأة  ثنائية  للمجتمع يف  التأثري 

بدايات  يف  املرأة  مع  ويتعامل  ينظر  كان  املرصي  فاملجتمع  آخر، 

القرن العرشين غري منتصف ذاك القرن، غري نهاياته وأوائل القرن 

أثرت عىل هذه  املرصية  الذهنية  تغريات حدثت يف  فثمة  الحايل، 

العالقة ـ ومن ثم أثرت عىل بنية الكتابة الدرامية للمرسح املقدم 

لهذا املجتمع وخاصة يف جنوب مرص.

وتضمنت الرسالة ثالثة فصول

- الفصل األول بعنوان: االجراءات املنهجية للدراسة

املجتمع  ىف  االجتامعية  والهوية  املرأة  بعنوان:  الثاىن  الفصل   -

املرصى

ثالثة  عىل  ويشتمل  التطبيقى  الجانب  بعنوان:  الثالث  الفصل   -

مباحث

املبحث األول: مرسح الجنوب النص وخارج النص

املبحث الثاىن: قضايا املرأة ىف مجتمع الجنوب

اىل  املرأة  تتحول  عندما   .... سيميولوجية  قراءة  الثالث:  املبحث 

عالمة ىف النص املرسحى

خالل  من  التساؤالت  من  العديد  من  الدراسة  إشكالية  وتنطلق 

السؤال الرئييس التايل:

ضوء  يف  الجنوب  كتاب  مؤلفات  يف  املرأة  صورة  تتشكل  كيف 

الثقافة والقيم واملعتقدات الحاكمة يف البنية الدرامية للنص )عينة 

الدراسة(؟

وينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت هي:

مامدى طبيعة القضايا التي يحملها الخطاب الدرامي للنص )عينة 

الدراسة(؟

فضاء  تشكيل  يف  واملضمرة  املتخيلة  املرسحية  الصورة  طبيعة  ما 

النص يف مرسح الجنوب؟

ما مدى محورية الجنس يف فضاء مرسح الجنوب كفعل مسيطر 

)عينة  بحياتهن  ارتباطه  حيث  من  به  النساء  وعي  ومدى 

الدراسة(؟

إىل أي مدى تجلت سامت منوذج املرأة البطل يف كتابات مرسح 

الجنوب؟

إىل أي مدى أثر منوذج املرأة يف البنية الكلية ملرسح الجنوب؟

متثلت  فهل  الخصب،  عنارص  كل  الطبيعي  بتكوينها  املرأة  متتلك 

هذه الخاصية بشكل أو بآخر يف مرسح الجنوب؟

والرجل  املرأة  بني  العالقة  ثراء  الجنوب  مرسح  كتاب  أدرك  هل 

كموضوع درامي من الدرجة األوىل؟

اما عينة الدراسة فهي

مروة فاروق: مرسحية األكياس املمتلئة،.

بكري عبدالحميد: مرسحية الهاليل

مرسحية دم السواقي

شاذيل فرح: مرسحية الجنويب،

ملا  أبوزيد  مرسحية  يروح،  اليل  سكة  مرسحية  ابوخنيجر:  أحمد 

عزب

محمد سيد عامر: مرسحية ثنائية الحلم والسقوط،

يس الضو: مرسحية يا صرب أيوب

حجاج أدول: مرسحية ناس النهر

الدراسة: نتائج 
توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج تتمثل يف التايل:

بنموذج  للمرأة  متنوعة  وأفكاراً  قياًم  الكتاب  تناول  الفكرة:   -  1

الواجب  بني  رصاعاً  تحمل  وافكاراً  تقدمي،  ثوري  اجتامعي 

الشعبية  بالرموز  املحملة  األفكار  وبعض  شاكر  ام  والعاطفة 

الجامعة  البطل  او  البطل  الشخصية  دور  غيبت  التي  والرتاثية 

فعمد اىل تقديم فكرة مجردة لشخصية املرأة كام يف مرسحية ورد 

جهنمي.

اإلنسانية  الشخصيات  بني  الشخصيات،  تنوعت  الشخصيات:   -  2

)والتاريخية:  والرتاثية،  والواقعية،  وامللحمية،  واملركبة،  البسيطة، 

حاصل  تحصيل  هو  الكاتب  وعي  فكان  معارصة(  و  أسطورية 

لوحدة املعاناة والتأمل من خالل هذه املعاناة.

واملجتمع  والعائلة  الحياة  صور  فيها  تنعكس  مرآة  املرأة   -  3

والعرص، بها تبتدئ األشياء وإليها ينتهي كل يشء.. وعندما تتقدم 

أمة تقرأ سامت التقدم يف نسائها، وعندما تنحط أمة فأن مظاهر 

االنحطاط تكون أكرث بروزاً يف حياة نسائها.

لذا أصبح االهتامم بالقضايا االجتامعية أو قضايا املجتمع هو من 

ما  بجانب  التقليدي،  املرسح  عن  الحديث  املرسح  مييز  ما  أهم 

وطبيعة  بها،  الجمهور  وارتباط  املرسحي،  الكاتب  بوظيفة  يتعلق 

منهام من  يعرب عن كل  ما  أو  يصورانه من عوامل  أو  يتضامنه  ما 

واقع.

4 - أن ما يهم املرأة من أمور وقضايا ال يعتمد فقط عىل نظرة 

نفسها،  إىل  املرأة  نظرة  األهم  ولكن  للمرأة  والرجل  املجتمع 

مبا  وتأثرها  وثقافتها  طفولتها  منذ  املرأة  تنشئة  ذلك  ويعتمد 

يحيط بها.

بعض  خالل  من  الجنيس  االعتداء  قضية  اتضحت  قد   -  5

الشخصيات التي اتسمت بالضحية أو الضعيفة.

التي  الشخصيات  خالل  من  املعنوي  العنف  قضية  اتضحت   -  6

مواجهة  القادرة عىل  الشخصيات  تلك  النفسية  بالصالبة  اتسمت 

االتهامات والعوائق.

7 - إذا كانت الخصوصية هي التي متيز كل عمل إبداعي متتع بها 

وتبقيه، فبالرغم من غزارة اإلنتاج اإلبداعي للنساء، إال أنه عجز 

عن االقرتاب مبا يكفي من جوهر الذات وتحقيق خصوصية شعرنا 

ماهيتها،  وقدمت  صورتها  غلبت  الذات  ال  مرسحها،  يف  باختالفه 

اللغة  املقلم، وال  لغة  أبجديته وأسقط  األنثوي أطلق  الجسد  وال 

إبداعية  قيمة  ميلك  مرسح  يف  الخاصة  األنثوية  سامتها  أوجدت 

بحد ذاته.

محمود سعيد
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[ [27 نوافذ]

المسرح  أتيليه  فرقة 
الحديث مصر  تاريخ  قراءة  وإعادة 

عيد عبد الحليم

ترجع الجذور األولية لفرقة أتيليه املرسح إىل مواسم كلية الفنون الجميلة 
منذ ما يقرب من ثالثني عاما، ففي عام 1972 تأسست كمجموعة مرسحية 
عموم  “إدارة  عروضها  أول  مقدمة  بالزمالك  الجميلة  الفنون  كلية  داخل 

الزير” للمخرج سمري العصفوري.
طوال  الكلية  طلبة  خالل  من  املرسحية  املجموعة  هذه  عمل  تواصل  وقد 
التشكييل  بالبعد  يسمى  أن  ميكن  ما  تقديم  عىل  معتمدة  السنوات  هذه 
البرصي وتوظيفه داخل إطار العرض املرسحي عىل اعتبار أن أعضاء الفرقة 

هم باألساس فنانون تشكيليون.
عىل  حصوال  ـ  املرصية  الجامعة  فرق  أكرث  الفرقة  كانت  الفرتة  هذه  وأثناء 
فوزا  ـ  اإلطالق  عىل  ـ  الجامعات  فرق  أكرث  كانت  وكذلك  جامعتها  درع 
ببطولتها السنوية، فقد احتفظت الفرقة بكأس املرسح بجامعة حلوان بعد 
مرات  ثالث  اإلنجاز  هذا  تكرر  وقد  بالدرع،  متعاقبة  مرات  لثالث  فوزها 
أنشأت  وقد  املرصية.  الجامعات  بطل  بلقب  مرة   20 فوزها  إىل  باإلضافة 
الكريم  عبد  صالح  د.  الراحل  الفنان  من  بدعم  األوىل  مرحلها  يف  الفرقة 
مرسحا خاصا بها تقدم من خاللها عروضها طوال العام، وبحضور جامهريي 
إطار  داخل  كونها  رغم  العروض،  تلك  لتمويل  الحقيقي  املصدر  هو  كان 
الجامعة وهو ما منحها استقاللية كبرية سواء يف طريقة اختيار النصوص أو 
إنتاجها. وقد عملت الفرقة كذلك عىل مساندة مجموعات مختلفة من طلبة 

كليات جامعة “حلوان” عىل تأسيس فرقة مرسحية داخل إطار كلياتهم.
التكوين الثاين

ويعد تخرج مجموعة الفرقة من الجامعة ظل يراودهم هاجس تكوين فرقة 
مستقلة تواصل ما بدأته أثناء فرتة الدراسة وبالفعل تم تجميع الفرقة عام 
عبدالخالق  محمد  من  كل  من  مكون  لها  إدارة  مجلس  تكوين  وتم   1990

وحسن عبده وبيومي فؤاد.
ويف تلك األثناء كان قد بدأ يظهر مفهوم الفرق الحرة فكانت من املجموعة 
شارك  كام  لها،  مرسحي  تجمع  ألول  املؤسسة  الفرق  من  وواحدة  األوىل 
تكوين  ويف  الحر  املرسح  مهرجانات  فعاليات  وإدارة  تنظيم  يف  أعضاؤها 
اتحاده، فقد قام محمد عبد الخالق ـ أول مدير لفرقة اتيليه املرسح الحرة 
إىل  االتحاد  املهرجانات يف  لجنة  إدارة  تأسيسها وحتى 1993 مبسئولية  منذ 
أن أعيد تأسيس هيكله عام 1994، وكذلك كان أحد مسئويل إدارة املهرجان 
الرابع، ومسئول املكتب التنفيذي للمهرجان الحر الخامس ومسئول املكتب 

الفني للمهرجان الكوميدي.
وقد حصلت الفرقة عىل جائزة لجنة التحكيم يف املهرجان الثالث عن عرض 
“حفلة للمجانني” تأليف خالد الصاوي وإخراج حسن عبده، وهو نص يدور 
أشخاص  مناقشة  خالله  من  يتم  درامي  إطار  يف  عقلية  مصحة  خالل  من 
تسبب الفساد االجتامعي ـ إما من بعضهم أو مورس ضد البعض اآلخر ـ يف 

وصولهم إىل هذا املكان.
كام يطرح فكرة الرصاع والصدام داخل عنرب املجانني يف إطار من الفانتازيا 
إخراج  “املاريونيت”  عرض  جاء  ثم  املفارقة.  من  كبريا  قدرا  تحمل  التي 
إطار  الشباب يف  من  يطرح هموم مجموعة  تامر حسن وهو نص جامعي 
الربط  حيث  املختلفة  بأبعادها  وتوصيفها  الحالة  رصد  عىل  يعتمد  واقعي 
بني الخاص والعام يف شكل فني أشبه بامليلودراما، وإن جاء يف صورة حيك 
فردي يعطي يف النهاية داللة عامة عىل سياق جامعي. أما عرض “وقت بدل 
ضائع” والذي قدم بالتعاون مع مرسح الشباب فتدور أحداث، يف “مخزن 
قديم” ومكان إللقاء الفضالت، طرح من خالله شكل العامل الجديد، وسؤال 
النظام  يف  به  مفعوال  نظل  متى  إىل  مفاده:  العربية  بالهوية  خاص  وجودي 

إذن  ـ  العرض  طرح  املواجهة؟  عىل  القدرة  عندنا  وهل  الجديد؟  العاملي 
فقد  إيجايب  جانب  هناك  كان  وإن  العربية،  للسياسات  السلبي  الجانب 
جاء طرحه بصورة مقهورة داخل العرض. أما عرض “قلة أدب” وهو عبارة 
االجتامعية واملسكوت  التابوهات  فيناقش  بطريقة جامعية  عن نص كتب 
الحياة املرصية، ومناقشته من خالل رصد أسباب وجود مثل هذه  عن يف 
العلوم”  لنموذج “مدرس  التعليم، دليل ذلك تقدميه  التابوهات كسلبيات 
أن يدري عن  الديني، دامئا، يف كل حوارته دون  التحريم  الذي رفع شعار 
فانتازي  إطار  الصورة وغريها يف  قدمت هذه  وقد  شيئا،  الرشعية  األحكام 

كوميدي.
مقارنة  اآلن  املجتمع  يف  املرأة  قضية  والجدي”  “بطة  عرض  طرح  وكذلك 
ليربالية وتحررا مبا فتحه من مجاالت  أكرث  كان  الذي  العرشينيات  مبجتمع 
بالعقالنية  يتسم  بشكل  تخصها  قضايا  من  ناقشه  وما  املرأة  أمام  حياتية 
بعيدا عن أي تعصب أعمى. ويف عام 1996 قدمت الفرقة العرض املرسحي 
“ماراصاد” عن نص “بيرت فايس” إخراج محمد عبد الخالق برؤية عاكسة 
من  كنوع  ولكن  ـ  األصيل  النص  يف  كام  ـ  الفرنسية  الثورة  لتاريخ  ليس 
إبان  املرصي  للواقع  فنية  وكقراءة   1952 يوليو  ثورة  الداليل عىل  اإلسقاط 

وخالل هذه الثورة.
ثورة  حقيقة  يف  للبحث  مرسحية  ورشة  الفرقة  أقامت   1998 عام  ويف 
وأعدت  الفرنسية”  ـ  املرصية  العالقات  “مئوية  مبناسبة  الثانية  القاهرة 
املرسحي  النص  من  مستفيدا   ”1800 “القاهرة  عنوان  تحت  مرسحيا  نصا 
“سلميان الحلبي” أللفريد فرج، ومل تجد الفرقة جبهة تقبل متويله فقدمته 

بجهود ذاتية ألول مرة يف لقاء شباب الجامعات.
للنص  “األتيلية”  فرقة  مفهوم  يف  الكربى  التحول  نقطة  العرض  هذا  ويعد 
ذي  وجامهريي  فني  مرشوع  تقديم  عاتقها  عىل  أخذت  فقد  املرسحي، 

صبغة خاصة للغاية يقوم عىل إعادة قراءة تاريخ مرص الحيدث، وكان من 
بالتعاون مع مركز  الخالق  املخرج محمد عبد  أن قدم  التوجه  نتائج هذه 
الهناجر للفنون مرشوع وثيقة مرسحية للتاريخ الحديث ما بعد ثورة يوليو 
1952، تحولت هذه الوثيقة إىل ورقة عمل دقيقة ترصد هذا النوع الشائك 
السيايس  الوعي  إنتاج  إعادة  يف  ورضورته  املرسحي  الفن  من  والشائق 

والتاريخي وربطه بأبعاد جامهريية.
الوثيقة  هذه  ـ  للفنون  الهناجر  مركز  رئيس  ـ  وصفي  د. هدى  القت  وقد 

كورقة عمل يف فعاليات مهرجان قرطاج عام 1999.
بعمل  الفرقة  قامت  تطبيقي  إطار  إىل  املرشوع  هذا  تحويل  وراء  وسعيا 
ـ  القومي  باملرسح  ـ  للفنون  الهناجر  مركز  فيها  ساهم  دراسية  حلقات 
النوع  لهذا  كنموذج  مونوشكني  إلريان  الشمس”  “مرسح  تجربة  تناولت 
الناس” التي تم من  التاريخ” ثم أقيمت “ورشة مرسح  املرسحي “مرسح 
ألشخاص  الصوتية  التسجيالت  من  ساعة   32 من  يقرب  ما  جمع  خاللها 
مناذج  ضمت  مختلفة  فكرية  وتوجهات  رؤى  من  القاهرة  حريق  عارصوا 
توجه  لهم  ليس  ومواطنني  ثورة  ورجال  ووفدين  وإخوان  لـ”شيوعيني 
فكري واضح” وقد قدمت الفرقة هذه التسجيالت يف عرض “الحريق” من 
خالل طرح كل الحقائق واألكاذيب بتفنيد الشهادات الصوتية مع املشهد 
املرسحي. وقد طبق هذا املنهج ـ أيضا ـ عىل عرض “الساعة” إخراج محمد 
الخامس ثم مهرجان  الحر  املهرجان  الفرقة يف  به  عبدالخالق، وقد شاركت 
األول.  املستقل  املهرجان  ثم  اإلسكندرية  ملكتبة  املرسحي  املوسم  افتتاح 
يتناول  الذي  األخري”  “الربيع  املرسحي  العرض  لتقديم  الفرقة  سعت  ثم 
أعضاء  خاض  األخرى  الفنون  مع  تفاعلها  إطار  ويف   .1954 مارس  أزمة 
تدريبية  ورشة  إقامة  منها  والبحثية  التدريبية  الورش  من  العديد  الفرقة 
بالتدريب  العرائس، وقام  للفنان د. ناجي شاكر لتصميم وتحريك  وبحثية 
املرسح  “ورشة  إقامة  وكذلك  العرائس يف مرص،  فناين  كبار  من  نخبة  فيها 
البرصي” التي قام بالتدريب فيها ـ أيضا ـ د. ناجي شاكر ثم “ورشة مرسح 

الناس” للتدريب عىل مهارات الحيك والجمع التاريخي.
الشفاهي  الطابع  ذات  التاريخية  املواد  جمع  ورائها  من  الهدف  وكان 

وإعادة إنتاجها يف شكل حكايات.
ما  خاضها  ـ  تجاري  مبفهوم  ـ  املرسحي  للعمل  بتجربة  الفرقة  قامت  كام 
يقرب من 20 فنانا من الفرقة ملدة عام ونصف بتمويل من “دريم الند” 
للطفل  مرسحي  وعرض  القصرية،  الكوميدية  العروض  من  عدد  إلنتاج 
دريم  مدينة  العرائس قدمت جميعها عىل مسارح  ومجموعة من عروض 
و”جمجم  والتليفزيون”  و”جمجم  عليه”  الصبح  طلع  “جمجم  منها  الند 

واملدرسة، ويف مرسح العرائس عرض “قمر شتوي” و”عيل بابا”.
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عام 1929،  مرة  فلسطني ألول  فاطمة رشدي  فرقة  زارت  عندما 

هذا  أن  املحتمل  ومن  الفرقة!  ملقن  هو  شلبي«  »حسن  كان 

املرسحية  الفرق  حفالت  متعهدي  مع  عالقات  أقام  امللقن، 

 ،1930 أغسطس  يف  وجدناه  حيث  العربية؛  البالد  يف  املرصية 

يكّون فرقة مرسحية للسفر بها إىل العراق وبالد الشام وفلسطني، 

أطلق عليها اسم »فرقة مرص« تحت إدارته، وتضم بعض مشاهري 

املمثلني واملطربني، أمثال: صالح عبد الحي، وعلية فوزي، وبشارة 

وصفي،  وعمر  إبراهيم،  ورسينا  خليل،  العزيز  وعبد  واكيم، 

وعباس فاس، وإبراهيم الجزار.

الفكرية الملكية 
إىل  املرصية  »العروسة«  مجلة  أشارت  الفرقة،  تسافر  أن  قبل 

 - الفكرية  بامللكية  اآلن  ُيعرف  فيام  تتعلق   - قانونية  إشكالية 

الفرقة،  مدير  شلبي  حسن  بني  نشأ  خالفاً  أن  بلغنا  عنها:  قالت 

واألستاذ زيك عكاشة مدير رشكة ترقية التمثيل العريب ]فرقة أوالد 

يف  إلخراجها  فرقة مرص  استعدت  التي  الروايات  بشأن  عكاشة[، 

العريب. فقد  التمثيل  ترقية  رحلتها، والتي هي من روايات رشكة 

أخرجت الرشكة هذه الروايات مبرص، وقامت اآلنسة علية فوزي 

مطربة  كانت  عندما  عكاشة  زيك  األستاذ  مع  الهامة  بأدوارها 

مرص  لفرقة  »هل  النقطة  هذه  حول  يدور  والخالف  الرشكة. 

الحق يف متثيل هذه الروايات يف رحلتها، وهي ملك لرشكة ترقية 

التمثيل العريب؟« فإن األستاذ زيك عكاشة ينكر عىل حسن شلبي 

دون  تحول  ليك  الخارجية  وزارة  إىل  أمره  رفع  وقد  الحق،  هذا 

متثيل هذه الروايات يف األقطار العربية، بواسطة قناصلها. 

الخواجة  كان  عكاشة،  زيك  قبل  من  يف مرص  التهديد  هذا  وأمام 

عليه  لتعرض   - حديثاً  مرسحاً  يبني  مزراحي  يوسف  موىس 

أن  املحتمل  ومن  بالقدس،  موشه  زيحرون  يف حي   - فرقة مرص 

من  الناطقة  السينام  أدوات  املرسح  هذا  إىل  الخواجة  يستحرض 

أوروبا.

األحداث توثيق 
بعد أسبوعني من سفر الفرقة – وتحديداً يف أواخر سبتمرب 1930 

- نرشت مجلة »العروسة« خرباً مقتضباً، قالت فيه: سافرت فرقة 

مرص يف 15 سبتمرب إىل فلسطني، وبدأت العمل يف نابلس يف 16 

والقدس!!  ويافا  حيفا  يف  روايات  بضعة  ذلك  بعد  ومثلت  منه، 

وهذا الخرب املقتضب ال يتناسب مع الدعاية التي الزمت الفرقة 

قبل سفرها!! وبالبحث وجدنا الرس منشوراً يف جريدة »الوادي« 

الفرقة يف فلسطني  الرس متثل يف فشل كبري الزم  املرصية، وهذا 

املحرر  يكشف  أن  وقبل  الجمهور!!  أمام  تم  عرض  أول  منذ 

الفني للجريدة عام حدث هناك، مهّد له بأقوال منطقية، منها: 

كان  تشكيلها، حيث  منذ  الفنية  فرقة مرص  بقدرة  الوثوق  عدم 

يخىش أن يكون مصريها االنحالل واالضطراب، وأن يكون مصري 

إن  الفرقة  أفراد  لبعض  قال  حيث  والفناء!  الخراب  لها  امُلمول 

عن  فضاًل  البالد،  هذه  يف  مستحكمة  العاملية  املالية  األزمة 

الفرقة  أرّصت  ذلك  من  وبالرغم  الغنية!  غري  البالد  من  كونها 

رسالة  وصلته  حيث  املحرر؛  مخاوف  تحققت  وقد  السفر!  عىل 

أثناء وجودها يف فلسطني، ومل ميض عىل  الفرقة،  من أحد أفراد 

وصولها إال أيام قليلة، ومل متثل إال ثالث مرسحيات فقط!!

أين  تتذكر  املمثل:  قال  وفيها  جاءته،  التي  الرسالة  املحرر  ونرش 

نغادر  أن  قبل  لنا  تبديها  كنت  التي  املخاوف  عارضتك يف  طاملا 

القاهرة .. هل تعرف يا صديقي أن مخاوفك قد أخذت تتحقق 

منذ اللحظة األوىل من حلقات الرحلة، فإنه ال يعلم إال الله عىل 

أي حال ستنتهي، وما عىس أن يكون مآلها ونهايتها. أما الخالف 

إقبال  أما  اللطيف!  الجنس  أفراد  بيننا وخصوصاً  يدب  بدأ  فقد 

يف  أننا  مع  الصفر  تحت  درجة  له  تقدر  أن  فتستطيع  الجمهور 

املمثلة  يقصد   [ األوىل  املمثلة  إرسائيلية  تظن  وقد  فلسطني! 

»رسينا إبراهيم«[ للفرقة ستكون من أسباب رواجنا، فوجدناها 

من  الناس  منعت  التي  األسباب  أقوى  من  كانت  العكس،  عىل 

الحضور! أما الحالة املالية، فكانت عىل أشد ما تكون من العرس 

واملرشب  املأكل  عىل  ينفقونه  ما  يجدون  ال  واألهايل  والضنك، 

إال بعد جهد جهيد!  فهل من مثل هؤالء ينتظر اإليراد الكبري!! 

لعجزت  أخرى،  أيام  الحالة عرشة  استمرت هذه  لو  لك  وأقسم 

الفرقة متاماً عن سداد مرتباتنا. وال أخفيك أنه قامت بني  إدارة 

الخسائر  تحمل  من  فراراً  مرص  إىل  العودة  فكرة  األن  املمثلني 

املقبلة !

»الصباح«  مجلة  نرشتها  مقتضبة،  أخبار  مع  تناقض  الكالم  هذا 

املرصية، تفيد بأن الفرقة أحيت حفلة يف نابلس، ثم حفلتني يف 

يافا، وكانت العروض ناجحة!! وعندما انتقلت الفرقة إىل حيفا، 

نرش مراسل املجلة خرباً، قال فيه: » قدمت إىل حيفا فرقة مرص، 

االقتصادية،  الحالة  وبالرغم من سوء  بها ثالث حفالت.  ومثلت 

فإن اإليراد يشجع عىل االستمرار يف الرحلة بقلب قوي! وجميع 

عبد  صالح  األستاذ  نجح  وقد  ووئام.  وفاق  عىل  الفرقة  أفراد 

املسحورة«،  »املغارة  روايتي  يف  فوزي  علية  والسيدة  الحي 

و»مملكة الوحوش«. وأعجب الجمهور بصوتهام«. 

قراء  أن  وواضح  املتضاربة،  األخبار  هذه  أمام  حرية  يف  أصبحنا 

مجلة »الصباح«، ضغطوا عىل إدارتها إلظهار الحقيقة، فلم تجد 

إدارة املجلة مفراً من نرش ما لديها يف أكتوبر 1930، قائلة: نرشنا 

كمرصيني  يهمنا  حيث  مرص،  لفرقة  التشجيع  رسائل  من  كثرياً 

يف  وجرياننا  إخواننا  برضاء  وتحظى  رحلتها،  يف  الفرقة  تنجح  أن 

واجبنا  من  نرى  أيضاً  هذا  بجانب  لكننا  عنها،  الشقيقة  األقطار 

نرش الرسائل، التي تتضمن نقداً بريئاً، والتي ترد إلينا من البالد 

بقية  الفرقة يف  تتحاىش هذه  »فرقة مرص« حتى  بها  تحل  التي 

رحلتها ما كان سبباً يف نقدها وغضب الجمهور عليها. ها نحن 

سيد عيل إسامعيل

)16(  19٤8 نكبة  قبل  فلسطني  في  المصري  المسرح 

فلسطني في  العاثر  وحظها  شليب  حسن  الملقن  فرقة 

شوارع يافا يف فلسطني
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علية فوزي يف مشهد مرسحي

ننرش فيام ييل رسالة وردت إلينا من كاتب أديب بيافا، تضمنت 

كثرياً من اآلراء واملالحظات، نرجو أن تتنبه إليها فرقة مرص أثناء 

رحلتها! وهذا نص الرسالة: 

كلمتي  نرش  أرجوكم  للفن  خدمة   .. املحرتم  الصباح  صاحب  إىل 

أكرب فرقة  أنه ستصل  أعلن  إذ  يافا  التالية: قامت ضجة كربى يف 

متثيلية غنائية، هي األوىل بشكلها وعظمتها، تضم أبطال التمثيل 

وإبراهيم  فارس،  وعباس  واكيم،  وبشارة  خليل،  العزيز  كعبد 

عبد  صالح  الكبري  واملغني  وصفي،  عمر  الفني  واملدير  الجزار، 

التصفيق  فبلغ  فوزي«  »علية  السيدة  وخرجت  التمثيل،  وابتدأ 

أبلغ  نفوسهم  يف  تركت  ملن  استقبااًل  السامء،  عنان  إىل  والصفري 

أثر - عندما حرضت من قبل مع فرقة أوالد عكاشة - غّنت فهزّت 

انتهى  عليه.  تحسد  ما  االستحسان  من  ونالت  القلوب،  أوتار 

الفصل األول وابتدأ الثاين إىل أن خرج »صالح أفندي عبد الحي«، 

كان  »حسون«.  دور  يف  يغني  وأخذ  كثرياً،  الجمهور  له  فصفق 

غناؤه مضطرباً لخروجه عن القاعدة املوسيقية »النوتة«، إىل أن 

جلس وغنى قطعة »عجيب والزمان« فرتك ألحان الرواية، وأخذ 

يغني بأنغام أخرى )عىل كيفه(، وترك املوسيقى تتخبط ببعضها 

إىل أن اجتمع مع السيدة علّية، وأخذا يغنيان معاً فصار صوته يف 

واٍد، وصوتها يف واٍد آخر، وهذا يدل عىل أن صالح أفندي مل يكن 

قد حفظ ألحان دوره يف الرواية. وعند انتهاء الفصل الثاين، بينام 

إذ  القهقري،  ترجع  فوزي  علية  والسيدة  يصفق،  الشعب  كان 

زلت بها قدمها فوقعت من علو مرت ونصف عىل ظهرها ورأسها، 

فوجدها  الطبيب  وجاء  تقريباً.  دقائق  خمس  إغامء  يف  فظلت 

تغلبت  وقوتها  أن صحتها  إذ  إصابة،  بها  يكن  مل  كأن  وقفت  قد 

عىل الصدمة، ولكنها بقيت متأثرة منها إىل ثالث يوم من وقوع 

الحادثة. وبعد انتهاء الفصل الثالث، طلب الجمهور صالح أفندي 

بالتصفيق الشديد فخرج أمام الستارة وخاطبهم قائاًل: »إخواين .. 

بقي يل 18 سنة وأنا أغني مع التخت، وحالياً ال أستطيع أن أغني 

كيفي!!«.  عىل  وأغني  التخت  أحرض  الله  شاء  إن  غداً   .. هكذا 

وأخرياً انتهت الحفلة والشعب غري مرسور إذ أن التمثيل والطرب 

ولوال  تافهة!  الرواية  نفسه  الوقت  ويف  يرام،  ما  عىل  ليسا  كانا 

فوزي  عليه  والسيدة  حسون،  دور  يف  واكيم«  »بشارة  األستاذ 

األول. ويف  الفصل  الجمهور من  األمرية النرصف  املطربة  دور  يف 

أخذ  ذلك  ورغم  به،  بأس  ال  أيضاً  اإلقبال  كان  الثانية،  الحفلة 

امللل يترسب إىل الجمهور من الفصل األول! وابتدأ الفصل الثاين 

فتزايد امللل والضجر، وابتدأ الفصل الثالث وإىل هنا، مهام كتبت 

وال  املمثلني،  عىل  املستحوذ  الجمود  أصف  أن  أقدر  فال  وأكتب 

أقدر أن أصف أي مهزلة صبيانية كانت متثل عىل املرسح! صوت 

ينتظر  املواقف  أصعب  ويف  املمثلني،  أصوات  عىل  يعلو  امللقن 

ال  متاثيل  املرسح  عىل  ترى  وكنت  ليلقيها!  امللقن  كلمة  املمثل 

املشاهدين  من  كل  أخذ  جداً(!  بارد  )يشء  وباالختصار  ممثلني 

بالتصفيق  الصالة  فدوت  واحدة،  طفرة  طفروا  أن  إىل  يتثاءب 

عاوزين  مش   .. صالح  عاوزين   .. صالح  )نريد  الشديد  والصياح 

نشوف متثيل(!! وبقى الرصاخ والتصفيق إىل أن أنزلت الستارة يف 

واكيم، وعمر وصفي،  بشاره  متثيل  أثناء  الثالث  الفصل  منتصف 

الراقصة »لولو«  الحادثة خرجت  العزيز خليل. وبعد هذه  وعبد 

والسيدة  نجمة  اآلنسة  وغنت  باإلنجليزية!!  وغنت  فرقصت 

عليه فوزي، وأخرياً مل يتم املمثلون الفصل الثالث، وتركوا الرابع، 

الهائل،  السقوط  الفرقة  وهكذا سقطت هذه   .. الخامس  ومثلوا 

إذ سودت اسمها وأسامء أبطالها، وكانت لطخة سوداء لفرق مرص 

بأجمعها.

مأسوية نهاية 
املدن  يف  تحدث  واستمرت  فلسطني،  يف  حدثت  األحداث  هذه 

السورية، مام أدى إىل حّل الفرقة وتفكيكها أثناء وجودها خارج 

نوفمرب  يف  »الصباح«،  مجلة  لنا  نقلتها  ذلك  وتفاصيل  مرص!! 

مراسلها:  قال  حيث  مرص«،  فرقة  »حل  عنوان  تحت   ،1930

إدارة حسن شلبي  إلخ،   .. الصداحة علية فوزي  الحي، واملطربة 

خدمة  ولكن  الفرقة؛  عن  شيئاً  أكتب  أال  أود  كنت  السيويف. 

معاً  والفلسطيني  املرصي  الشعبني  أصاب  ملا  واحرتاماً  للفن 

الفنية  الوجهتني  من  رأيتها  التي  بالحقيقة  سأديل  االمتهان،  من 

لكتابتي!  يتصدى  من  كل  أجيب  أن  مستعد  وأين  واألدبية! 

»أبو  مرسح  عىل  الشعب  أقبل  الجاري   17 األربعاء  مساء  ففي 

شاكوش« ليشاهد رواية »مملكة الوحوش«، فكان اإلقبال عظياًم 

الستارة  وارتفعت  البالد.  يف  املوجودة  املالية  للضائقة  بالنسبة 
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نهائياً،  انحلت  قد  مرص  فرقة  بأن  إفادتكم  األسف  كل  يؤسفني 

حسن  ومديرها  وممثالتها  مبمثليها  واليأس  البؤس  و»حّل« 

أفندي شلبي يف مقدمتهم جميعاً. وتفصيل ذلك أن الفرقة كانت 

صالح  أن  طرابلس  يف  حدث  ثم  وطرابلس«،  وحمص  »حامة  يف 

أفندي عبد الحي أرضب عن الغناء، فتغيظ منه الجمهور وحاول 

بعض املتفرجني أن يفتكوا به، ورشعوا يف تنفيذ خطة اغتياله فعاًل 

الغناء، إهانة لهم. غري أن محمد أفندي  حيث عدوا إرضابه عن 

شنانة، صاحب مرسح الالذقية أنقذه منهم، وجعله يفر يف سيارة 

الفرقة،  األخري عىل  القضاء  يف  الحادثة سبباً  مغلقة. وكانت هذه 

فوصلت إىل بريوت يف حالة ُيرىث لها، ال ميلك أفرادها نقوداً ألجور 

السيارات التي ركبوها، وال للفنادق التي ينامون بها، أو املطاعم 

املرصية  القنصلية  إىل  البعض  ولجأ  منها!  بطونهم  ميألون  التي 

تستفهم:  مرص  إىل  القنصلية  فأرسلت  مرص،  إىل  »لتشحنهم« 

أم ال؟ وبهذه  إىل مرص  إعادتهم  لنفقات  يكفي  تأمني  هل هناك 

عدم  املرصية  الحكومة  عىل  املرصية  القنصلية  ستقرتح  املناسبة 

تكن  مل  ما  سوريا  إىل  بالحضور  طرب  أو  متثيل  لفرقة  السامح 

يوالون  الفرقة  أعضاء  وجميع  وفنها.  مبالها  غنية  الفرقة  هذه 

بعضهم  انضم  وقد  حاسمة.  طريقة  يف  للنظر  يوم  كل  االجتامع 

الله«، وهم: أحمد نجيب، ويوسف  إىل فرقة األستاذ »أمني عطا 

حسني، وليىل وأحمد نصار، وأحمد نجيب. واتفق البعض مبدئياً 

ثالث حفالت  أو  الحي حفلتني  عبد  أفندي  يحيي صالح  أن  عىل 

الفرقة  مالبس  لتخليص  إيرادها  يخصص  بريوت،  يف  التخت  عىل 

وال  العراق!  إىل  بها  يسافرون  جديدة  فرقة  وتأليف  املرهونة، 

نعلم هل تنفذ هذه الفكرة أم ال تنفذ، ألن بعض أعضاء الفرقة 

شلبي.  أفندي  حسن  مع  العمل  إىل  العودة  يريدون  وال  يبكون 

وكل تفكريهم اآلن يف الطريقة التي يعودون بها إىل مرص، حيث 

مراسلها،  »الصباح« عىل كالم  النفقات. وعلقت مجلة  ال ميلكون 

قائلة: هذا ما بعث به إلينا أحد مراسلينا يف حيفا، ونحن نأسف 

للممثلني  ندعو  أن  إال  اآلن  منلك  وال  األسف،  كل  األخبار  لهذه 

الفرق  »جميع«  إن  حيث  بعد،  فيام  سأذكرها  التي  والفرق 

والعراق  الشام  بالد  يف  مرسحياتها  عرضت  والالحقة،  السابقة 

بالحديث عن فلسطني  التزمت فقط  إىل فلسطني، وقد  باإلضافة 

السورية  املدن  بقية  تتبعت ما حدث لفرقة مرص يف  لو  - ألنني 

املرصية  واملجالت  الصحف  يف  أحداثها  عن  ُكتب  وما  واللبنانية، 

عباس فارس

التي  النكبة،  من  وخالصهم  مرص،  إىل  عودتهم  بقرب  واملمثالت 

ألحقها بهم سوء حظهم، أو سوء تفكريهم وتغرير حسن أفندي 

شلبي بهم.

تعمدت أن أذكر ما حدث لهذه الفرقة يف فلسطني فقط – وفقاً 

السابقة،  الفرق  مع  حدث  ملا  ووفقاً  املقاالت،  سلسلة  لعنوان 

حسن شلبي
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األحداث!!  هذه  لتغطية  كامل  كتاب  إىل  سأحتاج  والعربية، 

النحاس«  الفرقة، كلمة نرشها »خرض  وخري ختام ملا حدث لهذه 

ُتعّد  كلمة  – وهي  ولبنان  والجرائد يف سوريا  الحفالت  متعهد   -

فرقة مرسحية  أية  لها  تتعرض  أن  ألية حادثة ميكن  عملياً  عالجاً 

مرصية تأيت إىل فلسطني وبالد الشام مستقباًل!!

املرصية  السلطات  إىل  »كلمة  عنوان  تحت  النحاس،  خرض  قال 

إخواين  نظر  لفُت  قد  كنت  مرص«:  يف  واملمثالت  املمثلني  وإىل 

مع  ولبنان  سوريا  إىل  يأتون  الذين  مرص،  يف  واملمثالت  املمثلني 

بأال يحرضوا إىل بريوت مع أصحاب  فيها،  للعمل  الفرق املرصية 

السورية  البالد  يف  وجودهم  أثناء  معيشتهم  تأمني  قبل  الفرق 

واللبنانية، وتأمني سفرهم وعودتهم إىل بالدهم. وقد كتبت ذلك 

عنهم  يتخىل  الذين  واملمثالت،  املمثلني  ببعض  وإشفاقاً  رحمة 

يرىث  بحالة  نصري  وال  لهم  معني  ال  ويرتكونهم  الفرق،  أصحاب 

ولفتنا  رمقهم!!  به  يسدون  ما  ميلكون  ال  والعوز،  الفقر  من  لها 

هذه  إىل  بريوت  يف  املرصية  للمملكة  العام  القنصل  حرضة  نظر 

الداخلية  وزارة  نظر  بدوره  يلفت  بأن  ورجوناه  التعسة،  الحالة 

معيشتهم،  تأمني  قبل  بريوت  إىل  السفر  عن  لتمنعهم  املرصية 

بهذا  املرصية  الوزارة  اهتمت  وقد  وإيابهم.  ذهابهم  ونفقات 

قدرها  مالية  كفالة  بوضع  ممثلة  أو  ممثل  كل  وكلفت  األمر، 

من  نطلب  فنحن  ولبنان!  إىل سوريا  قبل سفره  خمسة جنيهات 

الوزارة املحرتمة، أن ترفع قيمة هذا التأمني إىل عرشين أو ثالثني 

يومني  أحدهم  نفقة  بسد  تقوم  ال  جنيهات  الخمسة  جنيهاً، ألن 

أجرة  عدا  التوفري  أسباب  وعمل جميع  اقترص  إذا  هذا  ثالثة،  أو 

السفر للرجوع إىل بالده. ولصداقتي ألكرثية املمثلني واملمثالت يف 

مرص، أنصحهم نصيحة صادقة، أال يسافروا إىل سوريا قبل تأمني 

»مكتب  افتتاح  يف  نعوم«  وجربان  عيىس،  وأنطوان  محجوب، 

الفرقة  يتعهد برحالت  األعامل املرسحية والسينام«، وهو مكتب 

إلخ!   .. عروضها  سري  وضامن  تأمينها  مع  مرص،  خارج  املرسحية 

الصحف  أغلب  يف  هذا  ملكتبهم  إعالناً  الشبان  هؤالء  نرش  وقد 

واملجالت، قالوا فيه اآليت:

نترشف بأن نحيط حرضتكم علاًم بأنه قد تألفت رشكة تحت اسم 

هذه  مثل  تسهيل  غايتها  والسينام«،  املرسحية  األعامل  »مكتب 

الرشكة  وهذه  ملزاوليها.  والضامن  الراحة  أسباب  وتوفري  األعامل 

االتفاقات مع األجواق املرصية وأصحاب األفالم  تتوسط يف عقد 

والراقصات  واملونولجست  واملوسيقيني  واملطربات  واملطربني 

واملوزيكهول.  والسينامئية  املرسحية  األعامل  كل  يف  وبالجملة 

كل  وبعمل  واألمانة  بالدقة  منها  ُيطلب  ما  بتنفيذ  وتتعهد 

كالبحث  األعامل  هذه  مبثل  يكلفونها  ملن  الالزمة  اإلجراءات 

ألصحاب  وتهيئ  التنفيذ  من  والتأكد  والتسفري  والتعاقد  والسفر 

الطأمنينة  لهم  وتضمن  الراحة  أسباب  كل  املرسحية  األعامل 

والجد  االستقامة  مببدأ  التمسك  أشد  تتمسك  والرشكة  التامة. 

وتجعلهم  ثقة عمالئها  لتكسب  املواعيد  واملحافظة عىل  واألمانة 

نسأل  ونحن  عندنا.  متوفرة  وغاياتهم  مصلحتهم  بأن  يشعرون 

الله أن يوفقنا إىل اتباع الطريق القويم لنؤدي واجبنا عىل الوجه 

األكمل. وتفضلوا بقبول فائق احرتاماتنا .. ]توقيع[ اإلدارة.

أكرث  يعمل  املكتب  عام 1935، وظل هذا  تم نرشه  اإلعالن  هذا 

من اثنتي عرشة سنة، ورمبا أعود إليه يف مقاالت خاصة به، خارج 

يف  املرصي  باملرسح  الخاصة  املقاالت  من  السلسلة  هذه  نطاق 

فلسطني.

مصاريفهم فيها، ونفقة معيشتهم وذهابهم وإيابهم خوفاً من أن 

يحل بهم ما حل ببعض زمالئهم، الذين ذاقوا األمرين والسالم.

األعمال مكتب 
الحق ُيقال: إن ما حدث لفرقة مرص برئاسة امللقن حسن شلبي، 

لهذه  وتجنباً  فرقة مرسحية مرصية خارج مرص!!  ألية  يحدث  مل 

العزيز  »عبد  هم  شبان،  ثالثة  فّكر  تكرارها  وعدم  األحداث، 

إعالن مكتب األعامل


