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عروض   عودة 

المسرح« »بيت   
ان  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  قال 

جديد  من  مسارحه  لتنري  عادت  للمرسح  الفني  البيت  عروض 

يواكب  الذي   و   ، الجاري  يناير   ٧ الخميس  من  ابتداء  ذلك  و 

فعاليات  إنتهاء  عقب  ذلك  و   ، املجيد  امليالد  عيد  احتفاالت 

فعالياته  استضافت  الذي  و  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان 

املسارح التابعة  للبيت الفني للمرسح . 

الفقري  “عيلة  ،عرض  باملنيل  الكبري  العائم  املرسح  يقدم عىل   

الفني للمرسح، و  بالبيت  الكوميدي  إنتاج فرقة املرسح  “ من 

النصف  و  الثامنة  يف  السبت  و  الجمعة  و  الخميس  أيام  ذلك 

أحمد   ، الكاشف  فاطمة   ، الصاوى  بطولة محمد  العرض  مساء 

منة املرصي   ، نهاد سعيد  بشاي،  أمين   ، ، ماهر محمود  شمس 

الهنيدي  ،محمود  الفضيل  عبد  أرشف   ، الحليم  عبد  مجدي   ،

حلمي،  عز  إضاءة   ، هاشم  محمد  ،ديكور  شهاب  ،إيهاب 

الشاعر  كلامت  النهاية  أغنية   ، النارص  أحمد  وألحان  موسيقى 

محمد  إخراج  من  و   ، امللواىن  أحمد  تأليف  من   ، إمام  بالل 

متويل. 

الغد  مرسح  فرقة  إنتاج  من  هنا”  جنة   “ عرض  يعود  بينام 

السبت  و  الجمعة  و  الخميس  أيام  للمرسح  الفني  بالبيت 

بالعجوزة  الغد  مرسح  عىل  مساء  النصف   و  السابعة  متام  يف 

رسور،  هالة  الطوخي،  عبري  بطولة  من  بطولة   من  العرض   ،

مسعود  أشعار  الرشيف،  أحمد  القدير  الفنان  مع  باالشرتاك 

حريك  تعبري  تصميم   ، النارص  أحمد  ألحان  و  موسيقى  شومان، 

صفاء  تأليف  من  زهدي،  مي  أزياء  و  ديكور  شحاتة،  حسن 

البييل و إخراج محمد صابر.

فتقدم  للمرسح  الفني  بالبيت  الطليعة  أما  فرقة  فرقة مرسح 

عرض “ ريسايكل “ أيام الخميس  و الجمعة و األحد  من كل 

زيك  بقاعة  الطليعة  مرسح  عىل  مساء  الثامنة  متام  يف  أسبوع 

طليامت ، العرض موسيقى  أحمد حمدي رٔووف، دراما حركية 

مناضل عنرت،ازياء عبري البدراوي، صياغة و اخراج محمد الصغري. 

الفني  بالبيت  لألطفال  القومي  املرسح  فرقة  تقدم  لألطفال  و 

و  الجمعة  و  الخميس  أيام  اللوتس”  زهرة   “ عرض  للمرسح 

بالعتبة،  مرتوبول  مرسح  عىل  مساء  السابعة  متام  يف  السبت 

منصور  العريب،  حمدي   ، نور  إيناس   ، جرب  سيد  بطولة  العرض 

حازم  ديكور   ، عطوة  هشام  جنا  خفاجة،  فادي   ، القادر  عبد 

محمد  إخراج  من  و  مريس  طارق  تأليف  من  العرض  شبل، 

حجاج.

تلتزم  للمرسح  الفني  البيت  مسارح  جميع  أن  بالذكر  جدير 

الصحة املرصية  التي وضعتها وزارة  االحرتازية  االجراءات  بكافة 

التباعد  اجراءات  من  الجميع  صحة  عىل  حفاظا  املسارح  داخل 

االجتامعي و االلتزام بارتداء الكاممات و التعقيم.

ياسمني عباس

دي..؟«  بالرقصة  »تسمحيلي 
المسرحي« »اإلبداع  بسلسلة  جديد  عثمان  سامح  للكاتب    

صدر عن الهيئة العامة للكتاب بالعدد 30 ضمن 

التي  ،و  اإلبداع املرسحي  “  إصدارات سلسلة “  

نسيم  محمود  د  والناقد  الكاتب  تحريرها  يرأس 

  “ الكاتب محمود حامد، كتاب  ، ويدير تحريرها 

عثامن  سامح  للكاتب  دي..؟”  بالرقصة  تسمحييل 

 .“

يضم  الكتاب  أن  عثامن”  “سامح  املؤلف  رصح 

واي  القمر،  “شق  وهي  مرسحية   نصوص  ثالثة 

النص  أن  موضحا  دي”  بالرقصة  تسمحييل  فاي،  

أنتجه  الذي  النص  هو   “ فاي   واي    “ املرسحي 

مرسح الشباب من قبل  باسم  “  جاري التحميل 

“، وقدم للجمهور عىل مرسح “ أوبرا ملك “

بالرقصة  تسمحييل    “ نص  و   :  “ عثامن   “ وتابع 

عيل  وحصل   ،   2004 عام  بتأليفه  قمت    “ دي 

جائزة التأليف باملهرجان العريب لهواة املرسح عام 

2004، كام حاز أيًضا عىل  جائزة التأليف مبهرجان 

نوادي املرسح لعام 2010 ، وتم تقدميه من خالل  

الكثري من  فرق الهواة والفرق املستقلة  لعرشات 

عىل  تقبل  الفرق  من  العديد  ومازالت  املرات 

إنتاجه وتقدميه للجمهور.

القمر”  “شق  املرسحي  والنص   : عثامن  وأضاف 

فقد قدم من  إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة 

يف  عام 2015 وقدم برؤية أخرى مغايرة  وإخراج 

نقابة  ملهرجان  الثالثة  بالدورة   2019 عام  آخر 

املهن التمثيلية.

واختتم الكاتب “سامح عثامن “ ترصيحه بتقديم 

نسيم  محمود  للدكتور  والتقدير  الشكر  جزيل 

وتقديم  لدعهمهم  حامد   محمود  والكاتب   ،

بني  من  جديد  إصدار  ضمن   املرسحية  نصوصه 

إصدارات الهيئة العامة للكتاب  للقارىء املرصي . 

همت مصطفى
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عزيز   ، حجازي  سالمة   ، الخمسة  الشامية  الفرق   ، صنوع  يعقوب 

عيل   ، رشدي  الرحمن  عبد   ، املهدية  منرية   ، أبيض  جورج   ، عيد  

أوالد   ، األوبريت  وفن  درويش  سيد   ، الريحاين  نجيب   ، الكسار 

عكاشة ، يوسف وهبي )رمسيس( ، فاطمة رشدي ، الفرقة القومية 

 ، يس  إسامعيل   ، الحر  املرسح   ، الصاالت  مرسح   ، ملك  أوبرا   ،

 ، الجيب  مرسح  الطليعة(  )مرسح   ، االستعراضية  الغنائية  الفرقة 

الحكيم    ، العاملي  املرسح   ، الحديث  املرسح   ، الكوميدي  املرسح 

أضواء  ، ثاليث  املتحدين  الفنانني  ،  )سمري خفاجي(  كاريوكا  تحية   ،

املرسح ، )جالل الرشقاوي( مرسح الفن ، املرسح املتجول.

والفنية  الذاتية  السرية  تستعرض  مصورة  حلقة   26 قدمنا   : وتابع 

الضوء عىل  إلقاء  مع   “ بالدي  “ حلوة  بعنوان  الشعبي  الفن  لرواد 

املصورة  الحلقات  تضمنت   ، الشعبية  لفنون  الغنايئ   القويل  املأثور 

حتى اآلن التنوع الثقايف يف مرص ، واملوال ، وشم النسيم ، وفولكلور 

 ، القصيص  واملوال   ، البحرية  والواحات   ، سيوة  وثقافة   ، الحج 

والسرية   ، املرصي  الشعبي  والرقص   ، واملقاومة   ، الشعبية  واألغنية 

الرحمن  وعبد   ، البدوية  واألغنية   ، الديني  واإلنشاد   ، الهاللية 

زكريا  عن  وحلقتني   ، عيد  ومحمود   ، جابر  وسمري   ، الشافعي 

 ، املاليك  وعوض   ، حسني  أبو  وجابر   ، املداحني(   الحجاوي)عاشق 

 ، وفرقته  رضا  ومحمود   ، القرين  وطه   ، الواو  فن  عن  وحلقتني 

والضمة ، وثابت سعيد ، وسيد كابوريا.

و   “ “ نغامت مرصية  بعنوان  ايضا حلقات  وأوضح صادق: قدمان 

املوسيقى املرصية  لرموز ورواد  والفنية  الذاتية  السرية  تتناول  التي 

يتجزأ  ال  باعتباره جزءاً  املوسيقي يف مرص  للفن  التاريخية  والحقب 

من الثقافة املرصية والتي أعدها وقدمها املؤرخ املوسيقي الدكتور 

 ، كلثوم  أم  الرشق  كوكب   : الحلقات  تلك  واستعرضت  نصار،  زين 

بكر  أبو   ، جريس  يوسف   ، حافظ  الحليم  عبد  األسمر  العندليب 

خريت ، رفعت جرانة ، عطية رشارة ، عيل إسامعيل، إضافة لتقديم 

أربع  من  مكون  املوسيقية  املركز  لفرقة  مصور  وغريب  رشقي  تخت 

الرسول  ملداح  دينية  أناشيد  تصوير  و  ومطربة،  مطرب  مع  آالت 

د.محمد الكحالوي.  

أجنحة املركز باملسارح 

ظل  يف  العام  هذا  ايضا  املركز  انجازات  ضمن  ومن   : صادق  وتابع 

واملوسيقى  للمرسح  القومي  للمركز  أجنحة  إقامة  كورونا  فريوس 

والبالون  والطليعة  والغد  والعائم  السالم  الشعبية مبسارح  والفنون 

شاشة  عىل  األجنحة  تلك  من  جناح  كل  ويحتوي  القومي،  والسريك 

عرض تستعرض جميع العروض التي ُقدمت عىل خشبة املرسح مع 

فيلم  خالل  من  اآلن  وحتى  إنشاءه  منذ  املرسح  لتاريخ  وايف  رشح 

والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  للمركز  متعددة  أنشطة 

الشعبية وتحديات كثرية خاضها يف ظل جائحة وباء كورونا يف العام 

برعاية وزيرة  الظروف  تحدت كل  كبرية  2020، وذلك ضمن خطة 

الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان خالد خالل  رئيس قطاع 

القدير يارس صادق  الفنان  الثقايف، هذا ما استهل به  االنتاج  شئون 

حديثه  الشعبية  والفنون  واملوسيقي  للمرسح  القومي  املركز  رئيس 

حول انجازات خطة العام املنرصم والتي وافانا بها بالتفصيل كالتايل 

:

قال الفنان يارس صادق : أقمنا إحدى عرش ورشة تدريب املواهب 

الفنية ألبنائنا ذوي القدرات الخاصة )مجاناً( بدعم كامل من وزارة 

أسبوعيا  الشعبية  والفنون  والباليه  املوسيقى  فنون  عىل  الثقافة 

دورتني  و  وفوتوغرافيان  فيديو  توثيقها  وتم  املركز  مبقر  وذلك 

تدريبيتني للعاملني باملركز عىل إنشاء واستخدام قواعد البيانات من 

القومي  املركز  داخل منظومة  للعاملني  التوثيقي  األداء  تطوير  أجل 

فيديو  توثيقها  تم  والتي  الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح 

التاريخية  الحقب  تتناول  مصورة  حلقات  تصوير  و  وفوتوغرافيا، 

مبقر  الثالثة  الفنون  وأعالم  الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح 

مراعاة  مع   ، الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز 

انتشار  ظروف  ظل  يف  االحرتازية  التدابري  وكافة  اآلمنة  املسافات 

فريوس كورونا

تاريخ  وحول  الغناء  لنجوم  مصورة  حلقات 
الشعيب  الفن  ورواد  المصري  المسرح 

املؤرخ  إعداد وتقديم  : قدمنا  30 حلقة مصورة من  وتابع صادق 

املرسحي الدكتور عمرو دوارة بعنوان “ بيت العز “ تستعرض ألول 

مرة الحقب التاريخية للمرسح املرصي كاملة من خالل أهم وأشهر 

تلك  خالل  ومن   ، اآلن  حتى  املرسحي  تاريخنا  يف  املرسحية  الفرق 

الفرق تم رصد أهم العروض واملخرجني واملؤلفني واملمثلني.

 ، والبدايات(  )املفهوم  املرسح  الحلقات  تناولت   : صادق  وأوضح 

كثرية إنجازات  وتحقيق  كبرية  تحديات  شهدت   2020 صادق:  ياسر 
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أبو  ومظهر  زيان  وسيد  عوض  ومحمد  الحريري  وعمر  طرابيك 

القومي  السريك  رواد  إىل مقتنيات  باإلضافة  النجا ومحمود مسعود 

محاسن الحلو ومحمد الحلو ومنري ياسني ومحمد محمد الجوهري 

والفنانة  نبيل  زوزو  الراحلة  الفنانة  ومقتنيات   ، عاشور  ومحمد 

والقديرات  العزيز  عبد  سمرية  والقديرة  أيوب  سميحة  القديرة 

العصفوري  سمري  القدير  واملخرج  رمزي  وآمال  حمدي  مديحة 

املركز  إهداء  استكامل  حاليا  وجاري   ، مكرم  منري  القدير  والفنان 

كامل  عايدة  القديرة  والفنانة  الفيشاوي  فاروق  الراحلني  مقتنيات 

رياض  حسني  والراحل  توفيق  رشوان  والقدير  الحديني  ومحمود 

وشيخ املداحني محمد الكحالوي .

الفنون  أكاديمية  مع  تعاون  بروتوكول 
وأوضح صادق كام شهد العام 2020 تفعيل الربوتوكول بني أكادميية 

الفنون واملركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية بحيث 

تودع نسخة من الرسائل العلمية داخل مكتبة املركز، إضافة لجمع 

وتوثيق عدد 275 عرض مرسحي )فيديو( من ذاكرة املرسح املرصي 

منذ الخمسينيات لتسهيل رصد الحركة املرسحية ومرجعية للباحثني 

توثيق  وجاري   ، املرسحية  األفيشات  جمع  إىل  باإلضافة  املرسحيني، 

املخرجني،  )املؤلفني،  بها  مرسحي  عمل  كل  عىل  القامئني  أسامء 

املرصي)الحكومي  املرسح  عن  كاملة  موسوعة  لتصبح  املمثلني( 

والخاص واملستقل(.

إطار  يف  مونتاج  وحدة  بأحدث  باملركز  ميديا  املالتي  وحدة  دعم 

دعم التوثيق املصور بجانب الكامريات الديجيتال الحديثة التي يتم 

التصوير بها حاليا، وفعليا تم تصوير عدد 16 عرض مرسحي بثالث 

كامريات.

مجلة  إصدار  واستمرار  المطبوعات  من  كبري  عدد 
  19 كوفيد  جائحة  رغم  المسرح 

املركز  مطبوعات  أن  إىل  أيضا  صادق  يارس  القدير  الفنان  أشار 

من  كبريا  عددا  املركز  أصدر  بل  كورونا  وباء  تفيش  رغم  تتوقف  مل 

السرية  روايات  الكوميدي،  املرسح  فرقة   : بينها  من  املطبوعات 

دراسة   .. الفاس  نحت  والشفاهية،  املدونة  النصوص  بني  الهاللية 

والفنية  الذاتية  السرية  يتناول  كتيب  املرصية،  للقرية  إثنوجرافية 

استمرار  إضافة  الكحالوي،  محمد  املداحني  شيخ  الراحل  للفنان 

اإلصدار الشهري ملجلة املرسح-اإلصدار السادس بالتعاون مع الهيئة 

جاءت  املرسح  مجلة  عودة  أن  إىل  مشريا  للكتاب   العامة  املرصية 

مجلس  يصبح  مرة  وألول  أعوام،  أربعة  ملدة  إصدارها  توقف  بعد 

إعداد  اآلن  يجري  كام  املرسحيني،  من  بالكامل  وتحريرها  إدارتها 

املرصي  املرسح  توثيق  سلسلة  ضمن   1926 املرصي  املرسح  كتاب 

املرسحي  )املوسم  املرسحي  التوثيق  كتاب  وأيضاً   ،)1876-1952(

خالل  نقدية  دراسة  بإقامة  املركز  يقوم  سوف  كام   ،)2008-2011

البيت  إنتاج  حب”  “لحظة  املرسحي  العرض  ملناقشة  يناير  شهر 

الفني للفنون الشعبية واالستعراضية. 

من  الثقافية  الفعاليات  من  كبري  عدد  تصوير 
المصري  للمسرح  القومي  المهرجان  بينها 

13 الدورة 
من  كبريا  عددا  وتصوير  توثيق  عيل  صادق  يارس  الفنان  وأكد   

للمرسح  الفني  البيت  أنتجها  التي  املرسحية  العروض  و  الفعاليات 

: احتفالية نقابة الصحافة واإلعالم  الثقافية األخرى ومنها  والجهات 

للفنون الشعبية، ندوة امللتقى األول لألراجوز والعرائس التقليدية، 

معايل  مبكتب  واإلسورة  الطوق  املرسحي  العرض  أبطال  تكريم 

الثقافة، عرض فرقة رضا للفنون الشعبية، افتتاح جناح املركز  وزير 

املرسحي  العرض  التفاح،  فطائر  املرسحي  العرض  القومي،  بالسريك 

املرسحي  العرض  جاي،  رايح  حب  املرسحي  العرض  سعيدة،  رحلة 

يوم  املرسحي  العرض  الحكايات،  املرسحي ظل  العرض  النار،  حريم 

الكونسريفتوار  ملعهد  النهائية  الدفعة  تخرج  حفل  الغناء،  قتلوا  أن 

بأكادميية الفنون، إعداد فيلم تسجييل عن الفنانة الراحلة شويكار، 

شئون  قطاع  أقامها  التي  أكتوبر  نرص   – املرصي  أنا  حفلة  بروفة 

الجامعي(،  املرسح  شباب  )نجوم  مواسم  مهرجان  الثقايف،  اإلنتاج 

األوبرا،  بساحة  الجامعي  املرسح  شباب  نجوم  مهرجان  ختام  حفل 

أيام،  ثالثة  ملدة  جالل  خالد  للمخرج  “الوصية”  املرسحي  العرض 

القدير  واملخرج  “الوصية”  املرسحي  العمل  أبطال  مع  ولقاءات 

خالد جالل واألستاذة الدكتورة وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم 

باملرسح القومي، إعداد فيلم تسجييل يتناول السرية الذاتية والفنية 

للفنون  القومية  الفرقة  عروض  ياسني،  محمود  الراحل  للفنان 

تأبني  هنا”،  “جنة  املرسحي  العرض  البالون،  مرسح  عيل  الشعبية 

للمرسح  القومي  املهرجان  فعاليات  ياسني،  محمود  الراحل  الفنان 

املرصي بدورته ال13 وحفيل االفتتاح والختام.

القومي  املركز  اقامها   التي  الفعاليات  كافة  توثيق  إىل  باإلضافة 

للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية .

رشا زيدان

تسجييل إنتاج املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية، 

كل  من  مرسح  لكل  الرتاثية  الصور  ملستنسخات  متحفي  وعرض 

ُقدمت عىل خشبته، وكذلك مانيكانات لعرض بعض  التي  العروض 

مرسحيات  يف  بها  ومثلوا  النجوم  كبار  ارتداها  التي  املالبس  من 

رموز  مقتنيات  من  وبعض  الجناح،  فيه  املقام  املرسح  ذات  إنتاج 

الحركة املرسحية، إضافة ملنفذ تسويقي إلصدارات املركز من الكتب 

واملجالت الفنية املتخصصة.

وأكد الفنان يارس صادق عىل أهمية قيام املركز بعمل قاعدة بحثية 

للوقوف عىل حركة املرسح وتقديم تقرير ربع سنوي وهي مفيدة 

مع  مرص،  يف  عام  كل  عن  املرسحي  التوثيق  كتاب  عمل  يف  جدا 

تلك  تعترب  وبالتايل  القرار،  ملتخذي  التقارير  تلك  رفع  عىل  الحرص 

مبجال  واملهتمني  واإلعالميني  والدارسني  للباحثني  مرجعية  األجنحة 

املرسح لرصد كل ما يخص املرسح بدقة شديدة.

للمسرح  القومي  المركز  متحف  تطوير 
الشعبية  والفنون  والموسيقى 

اشار الفنان القدير يارس صادق إىل أنه يف إطار خطة تطوير متحف 

نادرة  مقتنيات  من  ميلكه  ملا  فباإلضافة  للمرسح  القومي  املركز 

الفنانني  مبقتنيات  تزويده  تم  املرصية،  املرسحية  الحركة  لرواد 

وسعيد  عزمي  ومحمود  الجندي  ومحمود  الدقن  توفيق  الراحلني 
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أصحاب  وعىل  هو  نظره  وجهة  من  أكادميي  بشكل 

أن  وأوضح  لهم  ءى  يرت  كام  ال  أم  بنصيحته  األخذ  العرض 

للمرسح  ما  بشكل  مييل  العرض  أن  أوضح  ثم  ذائقة،  الفن 

شفاه  عىل  البسمة  رسم  كانت  رسالته  أن  حيث  التجاري 

املتفرج فقط وهذه رسالة من رسائل االفن، 

بحضور  سعيد  أنه  حديثه  الشافعي  محمد  الدكتور  وبدأ 

الندوة وسعيد بوجوده ضمن لجنة النقاد، 

تقليدية  ندوة  تكن  مل  أنها  الندوة  عن  قائال  حديثه  وتابع 

كومدي  تقليدي  غري  العرض  أن  حيث  الندوات  باقي  مثل 

بأنها  العرض  كواليس  الشافعي  ووصف  للضحك،  ومثري 

هو  رسم  مثلام  صمم  الذي  الوحيد  اليشء  وأن  رائعة 

أنه  قائال  وتابع  العرض  لحالة  معرب  كان  أنه  الديكور حيث 

محمد  املخرج  أن  حيث  العرض  يف  هي  كام  الربوفة  رأى 

صالح أول مرة يكون كاتب لنص مرسحي ولكن لديه بعض 

املوال  وطول  اإلظالم،  لحظات  مثل  البسيطة  امللحوظات 

العام  الجو  مع  يتامىش  كان  وإن  العرض  بداية  يف  املوجود 

للعرض 

السهرة  »كازينو  عرض  يف  امللفت  أن   : الشافعي  وأوضح 

رؤية  أثناء  وسعادتهم  األطفال  وجود  هو  السعيدة«- 

من  متاما  خايل  أنه  العرض  يف  مييز  ما  أن  إىل  مشريا  العرض 

الحياء واستكمل  التي تخدش  الجارحة  األلفاظ السوقية أو 

العرض بشكل عام كان منضبط وبذل فيه مجهود كبري  أن 

وأنه مل يشعر بوقت العرض رغم وجود الكثري من الرقصات 

الجاد  األخالقي  الجزء  أن  موضحا  الفراغات  ببعض  وميلء 

املوجود يف آخر العرض كان غري مالئم 

كل  ومتايش  العرض  يف  التمثيل  بطاقم  الشافعي  وأشاد 

أن  رغم  العرض  هذا  يف  تلعبه  الذي  الدور  مع  شخصية 

اعتامد  رغم  اإلضاءة  مثل  العرض  بعنارص  يهتم  مل  املخرج 

معرفة  حول  متساءال  املوسيقي،  االستعراض  عىل  العرض 

مؤلف األغنية املستخدمة يف العرض 

العرض باإلشادة  الناقدة هند سالمة حديثها عن  واستهلت 

بجرأة إدارة املهرجان الكبرية، لدخول عرض كوميدي ضمن 

مشرية  الخاص،  القطاع  بعروض  شبيه  أنه  وخاصة  املسابقة 

إىل أنها خسارة كبرية أن يقدم مثل هذا العرض  يوم واحد 

خشبة  عىل  مرسحي  موسم  له  يكون  أن  يجب  وأنه  فقط 

العروض  مع  بقوة  ينافس  سوف  أنه  حيث  النهار،  مرسح 

املتواجدة عىل الساحة املرسحية حاليا.

وأوضحت سالمة: أنها ترى أن العروض الكوميدية مظلومة 

التحكيمي  والتقييم  واملنافسة  املشاركة  ناحية  من  جدا 

باملهرجانات عىل عكس العروض الرتاجيدية -عىل حد قولها 

وأشادت  عنارصه  بكل  جدا  رائع  العرض  أن  إىل  مشرية   ،  -

العرض ال يحتمل أي كالم معقد  ، حيث أن  املمثلني  بتميز 

الخامسة  نسخته  يف  التمثيلية  املهن  نقابة  مهرجان  ضمن 

زيك  أرشف  الدكتور  برئاسة  األوىل  التجربة  مسمى  تحت 

املهرجان  ومدير  املمثلني  ونقيب  الفنون  أكادميية  رئيس 

منة  الفنانة  املهرجان  مدير  ونائب  بسيوين  سامح  املخرج 

السعيدة  السهرة  كازينو  عرض  ندوة  أقيمة  تيسري  بدر 

من  املكونة  النقد  لجنة  بحضور  بحت  كوميدي  وهو عرض 

بجامعة  النقد  أستاذ  الشافعي  الرحمن  عبد  الدكتور محمد 

روزاليوسف  بجريدة  الفنية هند سالمة  والناقدة  أكتوبر   6

من  نخبة  وبحضور  الفيشاوي  جامل  الناقد  الندوة  أدار  و 

املريي  ممدوح  الفنان  بينهم  من  واملتخصصني  الجمهور 

والفنان أحمد كشك والفنان محمد صبحي وغريهم 

»كازينو  مرسحية  ندوة  الفيشاوي  جامل  الناقد  استهل 

طافش  صالح  محمد  وإخراج  كتابة  السعيدة«-  السهرة 

محمد  الدكتور  من  املكونة  التحكيم  بلجنة  بالرتحيب   -

الشكر  وقدم  سالمة  هند  والناقدة  الشافعي  الرحمن  عبد 

بالعمل  قامو  والذين  املرسحي  العرض  حرض  من  لجميع 

العامل  بها  التي مير  الصعبة  الظروف  العرض يف ظل  يف هذا 

وقام  فيها  العمل  يصعب  التي  كرونة  جائحة  بسبب  كله 

مهرجان  لخروج  ساهم  من  لكل  الشكر  بتوجيه  البداية  يف 

نقابة املهن التمثيلية التجربة األوىل لدورته الخامسة وخص 

التمثيلية  املهن  نقيب  زيك  أرشف  الدكتور  لألستاذ  الشكر 

للحصول  كبري  جهد  من  بذله  ملا  الفنون  أكادميية  ورئيس 

الالزم لظهور املهرجان يف موعده وتابع أقدم  التمويل  عىل 

البسيوين والفنانة منة  الشكر ملدير املهرجان املخرج سامح 

بدر تيسري نائب مدير املهرجان 

العرض  عن  يتحدث  الناقد  دور  أن  إىل  الفيشاوي  وأشار 

السعيدة«  السهرة  »كازينو  ندوة 
األولى  التجربة  لمهرجان  الخامسة  بالنسخة 

العرض جماهريي ممتع   : الشافعي  محمد 
و منضبط وبذل فيه مجهود كبري
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نظرا لخفة ظل العرض واثره املبهج عىل الجمهور. 

لوجودها  ساعدتها  عن  معربة  تعقيبها  سالمة  اختتمت  و 

الشكر  ووجهت  العرض  ومشاهدة  الندوات  لجنة  ضمن 

للقامئني بالعمل يف هذا العرض. 

العرض  حول  الجمهور  مداخالت  وعن 
فقد علق الفنان ممدوح املريي عىل العرض بقوله: أن رسم 

االبتسامة عىل شفاه أي شخص مهمة صعبة مشريا إىل أن له 

تجربة مشابهة بعرض كوميدي جدا ولكن يف إطار موضوع 

جاد جدا، ومثل تلك العروض ال تحتمل النقد الجاد – عىل 

 ، مكررة  قصة  و  بسيط  موضوع  وجود  مع   - قوله  حد 

مشيدا يف النهاية مبمثيل العرض. 

أنها  بالعروض املرسحية املرصية حيث  الفنانة---  وأشادت 

دامئا يكون فيها فكر ورسالة ومضمون يحوز عىل إعجاب 

حيث  العرض  عن  وتابعت  أيضا  والعريب  املرصي  الجمهور 

باملمثلني  أشادة  وأيضا  عنارصه  كل  يف  بتميزه  أشادة  أنها 

املوجودين يف العرض. 

قام  التي  الدخالت  عن  الشافعي  محمد  الدكتور  وتساءل 

بها املمثلني يف العرض؟ 

عىل  رد  حينام  العرض  عن  صالح  محمد  املخرج  وقال 

التي ُسأَلت يف الندوة أن إدارة املهرجان كانت  التساؤالت 

بطلب  تفاجأ  وأنه  املهرجان  يف  مختلف  وجود عرض  تريد 

االستاذ سامح بسيوين منه بعمل عرض كوميدي للمهرجان 

آالف  سبعة   كانت  للعرض  املخصصة  امليزانية  أن  وقال 

بروفات فقط  إىل مثانية  العرض تكون من سبع  جنيه وأن 

مثانية  من  مرة  أول  أنه  وتابع  املحدد  الوقت  لضيق  نظرا 

سنني يعمل كمخرج مرسحي حيث أنه كان يعمل مساعد 

العرض املرسحي سوف  والتلفزيون وأن  السينام  مخرج يف 

للجنة  الشكر  بتوجيه  حديثه  واختتم  القادمة  األيام  يفتح 

التحكيم والجمهور املوجود يف الصالة. 

وأن  التحكيم  لجنة  بكالم  سعيد  أنه  نرص  االستاذ  وعقب 

االبتسامة  رسم  هو  املرسحي  العرض  من  الوحيد  الغرض 

عىل وجه الجمهور. 

وعىل نفس الصعيد أوضح االستاذ مصطفى أنه ال يشطرت 

جاد   موضوع  له  يكون  أن  أو  تراجيدي  العرض  يكون  أن 

يف  العمل  وأن  املهرجانات  يف  التحكيم  ضمن  يدخل  ليك 

لبذل  وتحتاج  صعبة   تكون  دامئا  الكوميدية  العروض 

مجهود كبري وتابع حديثه باإلشادة باملمثلني املوجودين يف 

يف  يلعبونها  التي  وشخصياتهم  أدوارهم  باختالف  العرض 

العرض. 

يف  بالعمل  للقامئني  بالشكر  سعد  أحمد  املمثل  وتوجه 

ألنه  العرض  هذا  يف  للعمل  تحمس  وأنه  أن  وقال  العرض 

افتقدها موجودة يف هذا  التي  الجامعة  وجد روح مرسح 

آالف  بسبعة  ميزانية  تخصيص  كبري  تحدي  وأنه  العرض 

جنيه لعرض كان يتكون من سبع بروفات فقط. 

وقال املمثل أحمد عىل سقوط الشنب أنه لديه مشكلة يف 

شنبه  يريب  عمل  بأي  يقوم  عندما  أنه  الشنب حيث  لسق 

املمكن  فمن  كومدي  بدور  قام  هنا  ولكنه  طبيعي  بشكل 

سقوط الشنب يكون يف صالح الدور. 

نقطة  عىل  الفشاوي  جامل  االستاذ  رد  السياق  نفس  ويف 

الشنب أنه يخدم الدور حيث أنه يقوم بدور كومدي. 

هو  املهرجان  من  الهدف  أن  كشك  أحمد  الفنان  وأوضح 

الذين  الجمهور  من  املتخصصني  غري  األشخاص  استمتاع 

فكرة  ووصول  املرسحي  والعمل  بالفن  عالقة  لهم  تكن  مل 

بالنسبة  املهرجان  هدف  أما  وتابع  لهم  معينة  ورسالة 

للمتخصصني من املمثلني واملخرجني أن لديهم طاقة وأنهم 

إعجاب  حوز  ويتمنو  لهم  الكبار  املخرجني  رؤية  يريدون 

املخرجني الكبار عىل أعاملهم 

بألقاء  كريم  كنزي  الطفلة  قامت  الندوة  أثناء حدوث  ويف 

شعر عن الرشطة، ثم قام الفنان أحمد باسم بألقاء أغنية 

عن مرص، 

واختتم األستاذ جامل الفشاوي الندوة بتوجيه الشكر لكل 

الحضور وللجنة التحكيم. 

متابعة: مريم شعبان

المهرجان  إدارة  : جرأة كبرية من  هند سالمة 
التحكيم  وضع عرض كوميدي ضمن 
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الثقافة وزارة 
بالمحافظات حلمك  ابدأ  ورشة  من  الثانية  المرحلة  في  االشرتاك  طلبات  تلقى  بدء  تعلن 

المجال  الشباب فى  ابدأ حلمك يستثمر طاقات  الثقافة: مشروع  وزيرة 
المجتمع بالوعى وتطوير  االرتقاء  أساليب  أحد  باعتباره  المسرحي 

5 محافظات  ابدأ حلمك فى  الثانية من مشروع  المرحلة 

بدء  عن  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  الفنانة  أعلنت 

حلمك”  “ابدأ  املجانية  الورشة  مرشوع  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

تنطلق  والتى  املرسح  فنون  مختلف  ىف  املمثل  إلعداد  باملحافظات 

يف 5 محافظات هى بني سويف ، كفر الشيخ ، بور سعيد ، الجيزة 

، أسوان حيث تم طرح استامرات االشرتاك يف املواقع التابعة للهيئة 

شبكة  وعرب  عواض  أحمد  الدكتور  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة 

االنرتنت طوال شهر يناير وحتي منتصف فرباير  املقبل . 

التي  تعد أحد املرشوعات  ابدأ حلمك  إن ورشة  الدايم  قالت عبد 

تنفذها وزارة الثقافة باملحافظات الكتشاف ودعم ورعاية املواهب 

الشباب  طاقات  استثامر  إىل  تهدف  أنها  وأضافت   ، الشابة  الفنية 

أساليب  أحد  باعتباره  املرسحي،  املجال  إلثراء  اقاليم مرص  مبختلف 

االرتقاء بالوعى وتطوير املجتمع اىل جانب تحقيق طموحات الكثري 

خلق  يف  وتساهم  الجمهورية  مستوى  عىل  املوهوبني  شباب  من 

االزدهار  إعادة  عىل  القدرة  ميلكون  املرسحيني  من  جديدة  أجيال 

للمرسح املرصي ، مشرية اىل ان املرحلة االوىل التى تم تنفيذها ىف 

محافظات اسيوط ، الفيوم ، الرشقية شهدت اقباال ملحوظا وحققت 

نجاحا كبريا  . 

يشار أن اختبارات القبول بتدريبات املرحلة الثانية من ورشة ابدأ 

حلمك تقام عقب انتهاء فرته التقديم حيث يستمر إعداد املتدربني 

اعتبارا من شهر مارس وحتي شهر أغسطس عيل ان  ملدة ٦ شهور 

الخمس  املحافظات  يف  الجديدة  الدفعات  تخرج  مشاريع  تكون 

خالل شهري سبتمرب وأكتوبر كام يتم االعالن عن بدء تنفيذ املرحلة 

الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى  .

دينا البدوي
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الروتينية األطر  اإلقليمى خارج  المسرح  للشباب و محاولة لضخ دماء جديدة فى  »ابدأ حلمك« ورش دائمة  للمشروع:  الفين  المدير  أحمد طه  المخرج 

المتخصصة المسرحية  الورش  حلم  حلمك«  »ابدأ 
مصر ربوع  في  يتحقق 

المرحلة  بدء  دشنت  الدايم  عبد  إيناس  دكتورة  الثقافة  وزيرة  وكانت  الشرقية،  بمحافظة  القادم  االسبوع  األولى  مرحلته  حلمك  ابدأ  مشروع  يختتم 
طه  أحمد  الفنان  للمشروع  الفين  بالمدير  مسرحنا  التقت  الثقافة،  قصور  بهيئة  المشاركة  استمارات  طرح  عن  الوازرة  إعالن  عرب  محافظات  بخمسة  الثانية 
وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  بحضور  متدربا   53 ضمت  والىت  الماضي  األسبوع  دفعتها  تخرجت  واليت  بالفيوم  حلمك  ابدا  ورشة  ومدربي 
و  عواض،  أحمد  الدكتور  برئاسة  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  نظمتها  اليت  االحتفالية  في  وذلك  الفيوم،  محافظ  األنصاري  ٔاحمد  والدكتور  الثقافة 
الكربى  القاهرة  إقليم  رئيس  عثمان  جالل  والفنان   ، المبادرة  على  والمشرف  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  نائب  عطوة  هشام  وبحضورالفنان 
بالوزارة.  التنفيذية  القيادات  من  وعدد  الثقافي  الصعيد  وشمال 
دينا البدوي

يقول املخرج أحمد طه املدير الفني ملرشوع ورشة “ابدأ حلمك”

بدأ مرشوع “ابدأ حلمك” باملحافظات بتوجيهات معاىل وزيرة الثقافة 

الدكتورة إيناس عبد الدايم أن ينفذ املرشوع بكل محافظات مرص من 

املرسح  ىف  جديدة  دماء  لضخ  محاولة  ىف  للشباب  دامئة  ورش  خالل 

نائب  عطوة  هشام  املخرج  املرشوع  عىل  العام  واملرشف  اإلقليمى، 

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واملدير التنفيذى للمرشوع، الفنان 

املدربني   أما  الفنية  للشئون  املركزية  اإلدارة  رئيس  الشافعى  احمد 

متنوعني من محافظة ألخرى 

الثقافة  فرق  تكون  أن  حلمك  ابدأ  ورشة  من  الغرض  أن  وتابع 

تتوقف  وال  االنتاج  ودامئة  التدريب  دامئة  فرقا  والهواه  الجامهريية 

الدولة  وتطلعات  لسياسات  تنفيذا  وذلك  املرسح  رشيحة  إنتاج  عىل 

للشباب  الفنية  الثقافية  الخدمة  وتقديم  بالشباب  لالهتامم  املرصية 

معاىل  توجيهات  كانت  هنا  ومن  ثقافية،   املحرومة  األاكن  وخاصة 

وزيرة الثقافة أن متتد الورشة بكل محافظة ملدة ستة أشهر 

وأضاف طه يرتاوح عدد املتقدمني مابني 400 ال 800 وذلك متوسط 

إىل  مشريا  بتدريبهم،  مانقوم  هم  فقط   60 اختيار  وبيتم  املتقدمني 

هى  محافظات  بثالث  تم  حلمك  ابدأ  من مرشوع  األوىل  املرحلة  أن 

الفيوم وأسيوط والرشقية و تم تخريج الدفعة األوىل مبحافظة أسيوط 

الثقافة  ىف  نوعية  فرقة  أول  الفرقة  اعتامد  وتم   “ هيال  “هيال  بعرض 

الجامهريية بناء عىل قرار وزير الثقافة، ثم تبعتها ورشة الفيوم واآلن 

من  كان  أن  موضحا  الرشقية،  محافظة  دفعة  لتخريج  التحضري  يتم 

كورونا  جائحة  أعاقتنا  ولكن  فرتة  من  الدفعات  تتخرج  أن  املفرتض 

عن تنفيذ الجدول الزمني املعد سلفا للمرحلة األوىل.

و تشمل خمس محافظات  الثانية  املرحلة  نبدأ  وأوضح طه:  سوف 

ثم  وبورسعيد،  الشيخ  كفر  و  سويف  وبنى  والجيزة  أسوان  وهم 

محافظات  كافة  ىف  الورشة  تنفذ  أن  مستهدفة  أخرى  مراحل  تتبعها 

وهي  سنة  عرشين  من  أكرث  من  حلم  لدى  كان  طه:  وأكد  مرص. 

يتم  وان  الجامهريية  الثقافة  مبرسح  تدريبية  برامج  تطبيق  محاولة 

الديكور  حيث  من  شامل  بشكل  املرسح  فنون  عىل  املمثل  تدريب 

املالبس الحركة الغناء الرقص، وهي فكرة وحلم لكل مرسحي بأقاليم 

مرص وليست الفكرة ملكا ألحد .

طه  أحمد  املخرج  قال  حلمك  ابدأ  لورشة  التدريبي   املنهج  وعن 

بكل  واحد  منهج  هو  التدريبى  املنهج  أن  للمرشوع:  الفني  املدير 

ورش “ابدأ حلمك” مشريا إىل أن الورش تقوم بدور كورس متخصص 

فرتة  يف  املتدربني  من  اقل  عدد  عرب  مصغر  املرسحية  فنون  مبعهد 

عىل  بها  خاص  مدرب  لها  مرحلة  كل  أن  إىل  مشريا   ، مكثفة  زمنية 

تغيرية الكتساب  يتم  بوجود مدرب  الدفعة  تخرج  بعد  املثال  سبيل 

خربات أخرى للمتدربني

وأوضح طه: ولكن لكل مدرب له أسلوبه الخاص مع مراعاة املنهج 

والتدريب  الشامل  املمثل  إعداد  يقوم عىل  الذى  األساىس  التدريبى 

الحركة  الصوت  و  واللغة  اإللقاء  مثل  املتكاملة  األداء  فنون  عىل 

والحرفيات األخرى مثل كيفية عمل عروسة وكيف يستخدم املتدرب 

االكسسوار ويصنعه بنفسه وكيفية عمل ماكياج الشخصية وأساسياته

حلمك  ابدأ  ورش  خالل  من  اعتامدها  يتم  التى  الفرق  إن  وتابع: 

سوف تصبح فرقا نوعية مضافة إىل فرق األقاليم وليست خصام من 

تلك الفرق، وسوف تطبق الورش بكل محافظات مرص كدفعة اوىل، 

وبعدها نبدأ بالدفعات الثانية وهكذا 

لفرق  نصل  بحيث  املرشوع  استمرار  أمتنى  بقوله:  حديثه  واختتم 

يقول  الروتينية  اآلليات  التدريب ومتحررة من  ودامئة  اإلنتاج  دامئة 

املخرج أحمد طه املدير الفني ملرشوع ورشة “ابدأ حلمك”
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املفاهيم  االستهاللية يشمل طرح بعض  املرحلة  لهذه  التدريبى 

الخيال  لتنشيط  عملية  تدريبات  باستخدام  تأكيدها  و  النظرية 

و تحفيز العقلية النقدية التحليلية عن طريق قراءة و تفسري و 

تجسيد العالمات البرصية و السمعية و اللفظية 

التأسيس  تدريجي خالل مرحلة  املتدرب بشكل  يتعرف   : وتابع 

جسديا  و  عقليا  و  نفسيا  املمثل  لحرفية  جوهرية  تقنيات  عىل 

الحسية  الذاكرة  تنشيط  و  االسرتخاء  و  االنتباه  تركيز  قبيل  من 

و االنفعالية و كذلك كيفية إستخدام الصوت و الحركة كأدوات 

للتعبري عن مختلف الحاالت الذهنية و العاطفية.  

التطوير  الثانية:  للمرحلة  بالنسبة  أنه  العزيز:  عبد  وأوضح 

Development ، فهي تستغرق ثالثة شهور، وتهدف إىل تحفيز 

املتدربني عىل استخدام حصيلة ما اختربوه من مفاهيم نظرية و 

تدريبات عملية من أجل صياغة مقاطع مرسحية قصرية )درامية 

اإلرتجال،  عىل  معظمها  ىف  قامئة  راقصة(  و  غنائية  و  إميائية  و 

عىل  يشتمل  املرحلة  لهذه  التدريبى  املحتوى  مشريا إىل أن  

الدرامية  الشخصية  بناء  لعملية  عدة  ملقاربات  املتدرب  اختبار 

و   ، ناحية  من  متكامال  كال  باعتبارها   ،  Characterisation

أكرث  درامية  حبكة  داخل  متعددة  بعنارص  عضويا  يرتبط  نا  ُمكوِّ

شموال من ناحية أخرى.     

الحية  العروض  خالل  التدريب  الثالثة:  املرحلة  عن  أما   : وتابع 

النهائية  املرحلة  وهي   :  Training-within-performances

»عروض  تسميته  ميكن  ما  خالل  من  تتحقق  التدريب  من 

أمام  األداء  خربة  إىل  املتدربني  تعريض  إىل  باإلضافة  التخرج«. 

الجمهور ، تسعى هذه العروض إىل اختبار قدرات املتدربني عىل 

الحرىك  و  الصوىت  ألدائهم  تطوير  من  عليه  حصلوا  ما  استيعاب 

خالل الورشة. يقوم العرض ىف مجمله عىل املزج ما بني الخطاب 

املرسحى و املقاطع الغنائية و الراقصة التى ال ترتبط فيام بينها 

تنويع  قدراته ىف  تجسيد  للمتدرب  يتيح  مبا  ببنية رسدية خطية 

اللفظى  املحتوى  الحركة.  و  للغناء  املصاحب  التمثيىل  أدائه 

التى   – املتدربني  ارتجاالت  من  مجموعة  فيه  تختلط  للعرض 

ساهم املدربون ىف تطويرها – مع أحاديث فردية )مونولوجات( 

و  املرسحية  النصوص  من عرشات  مستدعاة  درامية  لشخصيات 

املشاعر  و  املواقف  من  فيضا  املونولوجات  تصور هذه  العربية. 

و الخطابات املتضادة. يتطلب ذلك من املؤدين تطبيق أساليب 

االنتقال  أمامهم ال سيام مع  تحديا  ما ميثل  أداء مختلفة و هو 

الكثري  يحتوى  التى  الحرىك  التعبري  و  الغناء  مقاطع  إىل  الفورى 

للمرشوع،  والفنية  العليا  اللجنة  عضو  العزيز  عبد  عالء  د.  قال 

املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  والنقد  الدراما  بقسم  واألستاذ 

ورئيس املهرجان التجريبي

محافظات  ملختلف  ميتد  أن  إىل  حلمك”  “ابدأ  مرشوع  يهدف 

ستشملها  التى  الجغرافية  األماكن  تحديد  سيتم  و  الجمهورية 

املخرج  الفنية  اللجنة  رئيس  مناقشات  التالية من خالل  املرحلة 

وفقا  وذلك  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  قيادات  و  طه  أحمد 

لألهداف العامة لوزارة الثقافة ىف وصول الدعم الثقاىف و الفنى 

ملستحقيه

وأوضح د. عالء عبد العزيز : دورى ىف املرشوع كعضو ىف اللجنة 

مع  املشاركة  ىف  كان  الفنية  لجنته  ىف  عضو  و  للمرشوع  العليا 

تنفيذها،  متابعة  و  املتكاملة  التدريب  برامج  لصياغة  الزمالء 

تبعها  أولوية  التدريب  كان رسم خطة  الدراما  و كمتخصص ىف 

املتدربني  تعليم  ىف  املتخصصني  املدربني  من  مجموعة  اختيار 

ىف  الدرامية  الشخصيات  و  النصوص  فهم  و  قراءة  كيفية  عىل  

املحافظات املختلفة، و لعل من أهم مكاسب املرشوع الطموح 

فهمى  ليليت  و  نشأت  فادى  الفنانون  األساتذة  به  قام  ما  هو 

فيام  املتدربني  مع  العمل  من  شوقى  أحمد  و  عثامن  سامح  و 

يتعلق بقراءة النص و الدور متهيدا ألدائه.

عبد  عالء  د.  قال  حلمك  ابدأ  لورشة  التدريبي  الربنامج  وحول 

العزيز: 

ىف  للمدربني  التكامىل  العمل  عىل  التدريب  برنامج  يعتمد 

كام  مراحل  ثالث  خالل  من  املختلفة  املرسحى  العمل  مجاالت 

يىل: 

Foundation املرحلة األوىل: التأسيس

إىل  متتد  التى   – التأسيسية  املرحلة  هذه  ىف  التدريب  يهدف 

و  للمتدربني  الفردية  القدرات  عىل  التعرف  إىل   – أشهر  ثالثة 

إلخضاع  استعدادهم  و  للتطور  منهم  كل  قابلية  استكشاف 

املحتوى  أن  إىل  مشريا  الجامعى،  للعمل  الفردية  إمكانياتهم 

تكاملي على ثالث مراحل  برنامج   : العزيز  د. عالء عبد 
الحية” العروض  “التأسيس، والتطوير، و والتدريب عرب 
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منها عىل مضامني و حاالت مزاجية مغايرة لخطاب الشخصيات. 

و يزداد األمر صعوبة مع استمرار إجراءات تغيري املونولوجات و 

كذلك تبديل مؤديها بشكل يومى..

حنفي محمود  السينوغراف 
ابدأ حلمك  الديكور محمود حنفي: يهدف ملرشوع  قال مصمم 

مستحقيها  إىل  »املرسح«  وبخاصة  الثقافية  الخدمات  إليصال 

فنية  أشكال  عرب  وذلك  باألقاليم،  ثقافيا  املحرومة  واملناطق 

خالل  من  وذلك  املبارشة،  املرسحية  العروض  بخالف  متنوعة 

اكتشاف  ملحاولة  متنوعة  خربات  ولديهم  محرتفني  مدربني 

االحرتاف  يكون  رمبا  أنه  إىل  مشريا  املرسحية،  املواهب  وتنمية 

الفن  األول، ولكن مامرسة  الهدف  ليس   ) للمتدربني  بالنسبة   (

املرسحى ىف املدينة أو القرية التابع لها بجوار عمله، موضحا أن 

مامرسة الفنون وتعلمها بصورة عامة يؤثر عىل السلوك ىف كافة 

املعامالت وطرق التعبري .

وأوضح حنفي: عملنا يف الربنامج التدريبي عىل الخيال وتطويره 

درجة،  اقىص  إىل  منها  االستفادة  وكيفية  الحواس  معرفة  و   ،

وكيفية قراءة الصورة ، الضوء و اإليقاع، اإلشارة والداللة والرمز 

إضافة  واالستقبال،  اإلرسال  كيفية  و  واالتصال،  والتواصل   ،

عملية  تدريبات  خالل  من  ذلك  كل  وتطورها،  األزياء  لفلسفة 

داخل املرسح )قاعة التدريب وخارجه ( 

فنون  أهم  من  ألنه  املرسح  بفن  الورشة   أهمية  تنبع   : وتابع 

عىل  املرور  وبعد  عنارصها  بكل  الورشة  خالل  فمن  التعبري، 

والدرما(  ،الصوره  التمثيل  الرقص، حرفيه  املوسيقى،   ( التقنيات 

بطريقة  التعبري  وطرق  كيفية  ىف  خربة  املتدرب  لدى  يصبح 

مرسحية . 

الورش  أهمية   عىل  حنفي  محمود  السينوغراف  وشدد 

ونجوم  املحرتفني  من  كثري  أن  إىل  عام، مشريا  بشكل  للمتدربني 

الورش،  هذه  مثل  عىل  مروا  أو  تلقوا  قد  كانوا  األول  الصف 

فتصبح  للجميع  متاحه  ليست  النظامية  الدراسة  أن  إىل  إضافة 

الورش عوضا بطريقة ما، و قد يكون هناك مميزات ىف الورش 

ال توجد ىف الدراسة النظامية كالتنوع ىف الفئات العمرية، ففى 

الورشة يكون سن املتدربني متنوع من ١٩ اىل ٣٥ مام ينتج أثرا 

إيجابيا ىف التعامل وتبادل الخربات . 

ىف  فلدينا  اتقانا  األكرث  معناه  ليس  اإلحرتاف   : حنفي  وتابع 

املوهبة  من  جدا  عال  مستوى  عىل  ونجوم  مواهب  الورش 

واالحرتافية ينافسون نجوم الصف األول . 

محمود  الديكور  مصمم  قال  للورشة  الختامي  العرض  وعن 

حنفي: العرض الختامى للورشة كان عبارة عن رحلة ىف تاريخ 

يكون  أن  املتدربني  و  العمل  فريق  بني  االتفاق  وتم   . املرسح 

و  يدعمه  و  أمامه  يقدم  ما  مع  يتناسب  محايدا  منظرا  املنظر 

قد قام بالتنفيذ و الرسم املتدربني بأنفسهم وكان ذلك جزء من 

برنامج الورشة

فتحي تامر  الكريوجراف 
الفريق  يف  ويندمج  جامعيا  عمال  يقدم  كيف  املتدرب  يتعلم 

إضافة للمهارات الفنية 

ابدأ  بورشة  الحرىك  األداء  مدرب  فتحي  تامر  الكريوجراف  قال 

تتيح  حلمك: أرى فكرة ورش »ابدأ حلمك« هى فكرة ممتازة 

ملواهب األقاليم الفرص للظهور وتوصيل الرسالة، ونعمل مبنهج 

تتغري  دامئاً  كانت  عام  بشكل  للورشة  رؤيتى  ولكن  أكادميى 

وتتطور مبتغريات التعامل مع املتدربني، و أى مجموعة متدربني 

يكون بينهم وبني املدرب ارسال واستقبال ومثلام هم يتعلمون 

التدريبي حسب  برنامجه  ايضا ويطور من  املدرب  يتعلم  منى 

له  املرشوع  تطور  أن  إىل  مشريا  وامكاناتهم،  املرتدبني،  حاجات 

الناس تبدأ تتولد  عامل كبري ىف تطور األداء، فعند التفاعل مع 

افكار جديده وتختار األنسب ملجموعة املتدربني 

الحرىك واألداء وضع منهج محدد  التعبري  : ال ميكن ىف  وـضاف 

ألن  إضافة  املتفاوتة،  املتدربني  قدرات  اختالف  بسبب  وذلك 

من  مهم  وجزء  متثيل  ورشة  داخل  هو  األساس  ىف   \ املتدرب 

يرتجم  أن  كيفية  عىل  عملت  لذا  وحركته  جسده  هو  املمثل 

11 [ متابعات]

الدراسة  الورشة عوضا عن  السينوغراف محمود حنفي: 
للمحرتف والهاوي بشكل عام مهم  األكاديمية والتدريب 

المتدرب كيفية  يتعلم  حسن شاهني: 
الموشح والطقطوقة والغناء  أداء 

الكورالية  الصولفائي والتوزيعات 
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بالورشة  الدراما  تدريب   : سامح عثمان 
تحليل  أكرث على  نركز  لذا  الممثل  يستهدف 

الدرامية الشخصية ودوافعها وضرورتها 

اإلقليمي:  المشرف  أحمد صالح حامد 
إعداد ممثل شامل  ابدا حلمك مشروع 

تدرييب متخصص برنامج  من خالل 

استخدم منهجا  تامر فتحي: 
التدريبات  تتغري  أكاديميا ولكن 

المتفاوتة المتدربني  حسب قدرات 

12 [ متابعات

عن تدريب ورش الكتابة إذ أنك هنا لست بصدد إعداد أقالم،.

عيل  يكون  األكرب  فالرتكيز  وبالتايل  ممثل  إعداد  يف  تشارك  وإمنا 

والنفيس  واإلجتامعي  الجسامين   ( األساسية  الشخصية  مكونات 

.والتعمق  الدرامية،  ودوافعها ورضوراتها  الشخصيات  وتحليل   )

فيام يخص بواطن الشخصية، وهو ما يستلزم من تحليل العديد 

شخصيات  وأيضا  العاملي  األدب  يف  املشهورة  الشخصيات  من 

املتدربني أنفسهم.

 : شاهني  حسن  الموسيقار 
يقول حسن شاهني مدرب املوسيقى والغناء بورشة ابدأ حلمك 

بالفيوم : مرشوع ابدأ حلمك هو أهم مرشوع للمرسح يف مرص، 

لتخريج أجيال جديدة من املرسحيني الشباب مسلحني باملوهبة 

عيل  الغناء  عىل  التدريب  يف  اعتمد  انه  إىل  مشريا  معا،  والعلم 

أداء  عيل  التدريب  شمل  وقد  اشهر،   6 خالل  املرسح  خشبة 

حلمك  ابدا  بورشة  مرة  ألول  تم  وأيضا  والطقطوقة  املوشح 

الغناء  بطريقة  اللونجا  موسيقي  غناء  عيل  التدريب  بالفيوم 

الصولفايئ عيل خشبة املرسح و عيل التوزيعات الكورالية وغناء 

األكابيال

اإلقليمي:  المشرف  حامد  صالح  أحمد 
حلمك  ابدا  ملرشوع  اإلقليمي  املرشف  حامد  صالح  أحمد  قال 

مرص  »رؤية  املستدمية  التنمية  اسرتاتيجية  مع  توافقاً  بالفيوم: 

2030« وتوصيات السيد الرئيس عبدالفتاح السييس يف املؤمترات 

الداعمة  بالثقافة  االهتامم  تعزيز  ايل  الداعية  املختلفة  الشبابية 

ويعمل  والفني  الثقايف  املنتج  كفاءة  ورفع  بالشباب  للتنمية 

املرشوع عىل عدة محاور جنباً اىل جنب مع توجيهات سياسات 

من  وذلك  الفنانني  بشباب  واالهتامم  الفنون  مجال  يف  الدولة 

والدكتور  الدايم،  عبد  إيناس  د.  الوزيرة  معاىل  توجيهات  خالل 

أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

هشام  املخرج  املرشوع  عىل  العام  املرشف  أن  حامد  وأوضح 

الفنان أحمد الشافعي. رئيس االدارة  عطوة نائب رئيس الهيئة، 

املركزية للشئون الفنية، واملرشف الفنى للمرشوع املخرج أحمد 

عالء  الدكتور  من  العليا  الفنية  املرشوع  لجنة  وتتكون   ، طه 

املرشف  حامد  صالح  أحمد  عرفه،  كريم  والفنان   العزيز،  عبد 

االقليمي ، سامح كامل محمود مدير فرع ثقافة الفيوم، محمد 

الرشبيني مدير اداري الورشة، شهرية الدفناوي، أحمد نجيب .

بالثقافة  األول  املرشوع  هو  بأنه  املرشوع  حامد  ووصف 

برنامج  خالل  من  شامل  ممثل  إعداد  يعمل   الذي  الجامهريية 

التمثيل  مهارات  املشاركني  تعليم  بهدف  متخصص  تدريبي 

األزياء- الصور«الديكور-  صناعة  وعنارص  والكتابة  واالرتجال 

ابدأ حلمك عملت  اإلضاءة«والغناء واملوسيقى والرقص، فورشة 

شبابية  طاقات  واكتشاف  املرسحية  الفرق  كفاءة  رفع  عىل 

عرب  التدريب  وتم  الفني،  املجال  يف  للعمل  وتأهليهم  جديدة 

برنامج اعداد ممثل شامل من خالل اساتذة متخصصني، تدريب 

التمثيل واإلخراج الدكتور كامل عطية، تدريب املوسيقى والغناء 

املايسرتو حسن شاهني، تدريب األزياء والديكور الفنان محمود 

دراما  تدريب  فتحني  تامر  الفنان  حريك  اداء  تدريب  حنفي، 

الفنانة ليليت فهمي والفنان سامح عثامن، و يف ختام املرشوع 

حلم   « عرض  خالل  من  للمتدربني  تخرج  مرشوع  عمل  تم 

فرقة  اعتامدها  وتم  عطية،  كامل  الدكتور  فنية  رؤية   « مرشوع 

الثقافة لعمل عروض مرسحية  مرسحية نوعية من معايل وزيرة 

ذات طبيعة إنتاجية مختلفة .

بثقته  املتدرب  يشعر  وأن  الجسد،   باستخدام  التمثييل  األداء 

بنفسه، والحركة من أهم األشياء التى تولد الثقة بالنفس .

جميع  وليس   سهال  أمرا  ليست  الجمهور  مواجهة  أن  وتابع 

والورشة   ، الجمهور  مع  املواجهة  عىل  القدرة  لديهم  األشخاص 

مجموعات  عىل  والتعرف  اإلنسانية  الخربات  اوال  املتدرب  متنح 

تدريبات  بسبب  املستمرة  اللقاءات  خالل  من  وذلك  جديدة 

الفردى،  ال  الجامعى  العمل  بفكرة  إميانا  ذلك  ومينحه  الورش 

والتى  املتدرب  يكتسبها  فنية  خربات  املتدرب  يكتسب  وثانيا 

التمثيل والديكور والرقص  البداية مثل  الورشة من  إليها  تهدف 

والغناء 

وتتويج  نتاج  هو  الختامى  للعرض  بالنسبة   : فتحي  وأوضح 

لجهود املتدربني طوال فرتة الورشة، لىك يقدموا ما تم تدريبهم 

التى  والخربات  القدرات  بإظهار  العرض  يف  االهتامم  لذا  عليه، 

اكتسبها املتدربني خالل فرتة الورشة 

 : عثمان  سامح  الكاتب 
عىل  أكرث  نركز  لذا  املمثل  يستهدف  بالورشة  الدراما  تدريب 

تحليل الشخصية ودوافعها ورضورتها الدرامية

 : الدراما  بورشة  مدربا  شارك  والذي  عثامن  سامح  الكاتب  قال 

»ابدأ  ورشة  مسار  من  يسري  جزء  يف  لو  و  بالعمل  جدا  رشفت 

بداية عرب جلسة تحديد مسار مع  بالورشة  حلمك« وبدا عميل 

طه،  أحمد  الكبري  واملخرج  العزيز،  عبد  عالء  د.  الكبري  الكاتب 

الكاتبة  بدأته  الذي  الدراما  تدريب  ملسار  مكمال  كنت  حيث 

والناقدة ليليت فهمي، 

وأوضح عثامن : إن دور التدريب ) فيام يخص الدراما ( يف هذا 

متاما  يختلف  باألساس  املمثل  تستهدف  التي  الورش  من  النوع 
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13 [[ حوار]

قبولك  وسبب  »لإليجار«  عرض  يف  دورك  عن  حدثنا   -
له؟

املهرجان،  يف  ممثل  أفضل  جائزة  عىل  بحصويل  سعيد  بداية 

فورسرت،  اس  ليس  املؤجل«  »الدفع  رواية  عن  معدة  املرسحية 

شخصية  أقدم  لندن،  يف  الثالثينيات  فرتة  يف  أحداثها  تدور 

ببسبب  أرستقراطية،  امرأة  من  ومتزوج  موظف،  »ماربل« 

دعوى  ضده  ترفع  مادية،  مشاكل  من  دامئا  يعاين  طلباتها 

أخته »جيم«  أبن  يزوره  مالية وعدم سدادها،  مبالغ  الستدانته 

بلده..  يف  ليستقر  فعاد  والديه  فقد  والذي  ألسرتاليا،  املهاجر 

يجدها ماربل وزوجته فرصة ذهبية ليطلب منه نقودا يسدد بها 

دينه حتى ال يسجن، فيعرض عليه مشاركته يف مرشوع تجاري، 

النقود  يرد  ال  ماربل  أن  والدته  من  يعلم  ألنه  الشاب  ويرفض 

التي يستدين بها، ومن ناحية أخرى يحاول »هامونت« صديق 

أخته وحيد،  ابن  بأن  أفكار » ماربل« ويقنعه  أن يسمم  ماربل 

ماربل«  يقتل«  وبالفعل  شيئا،  عنه  أحد  يعرف  فلن  قتله  وإذا 

يسدد  أخرى،  لحياة   فينتقل  نقوده،  ويأخذ  »بالسم«  الشاب 

نسائية،  عالقات  يف  الدخول  ويبدأ  مرتفة،  حياة  ويعيش  ديونه، 

لكنه يظل قلقا طيلة الوقت ملا فعله، ويف النهاية تعرف الزوجة 

ثم  املنزل،  املراهقة  ابنته  وتهجر  فتنتحر،  لها  وبخيانته  بجرميته 

التمثيلية المهن  نقابة  مهرجان  في  ممثل  أفضل  على  حصوله  بعد 

لممثل  يؤسس  المسرح  عزت:  ياسر 
الميديا أنواع  كل  مع  يتعامل 

الفنية نقالتي  دوري في »روح« أهم 

لمسرح  المدرسة،  مسرح  من  رحلته  بدأ 
العالي  بالمعهد  التحق  ثم  الجامعة، 
من  تخرجه  بعد  المسرحية  للفنون 
العديد  في  شارك  الحقوق،  كلية 
منها:الطريق،  المسرحية  األعمال  من 
الدولة،  مسرح  على  الحمام  نوح  روح، 
منها  التليفزيونية  لمشاركاته  باإلضافة 
»الجزء  والجماعة  العائلة  مسلسل 
و  وصايا  السبع  مؤقت،  اسم  و  الثاني« 
فيلم  في  شارك  كما  االختيار،  مسلسل 
باإلضافة   ، هندي  وجوز  آدم،  خريف 
الكوميدي  الربنامج  في  لمشاركته 
بموهبته  األنظار  لفت   . عبقرينو 
لديه  ممثل  أنه  يثبت  ما  ودائما  الكبرية، 
يحظى  المتفرد.  وأداءه  الخاص  منهجه 
ظهوره  فور  الجمهور  لدى  بقبول 
على  أو  المسرح  خشبة  على  سواء 
مدربا  كونه  ورغم  التليفزيون،  شاشة 
التمثيلية  المهن  نقابة  بورشة  للتمثيل 
 ، له  شخصيا  تدريبا  األمر  يعترب  فإنه  
»لإليجار«  مسرحية  في  مؤخرا  شارك 
ضمن  ممثل  أفضل  جائزة  على  وحصل 
المهن  نقابة  لمهرجان  الخامسة  الدورة 
خشبة  على  أقيمت  اليت  التمثيلية 
عزت  ياسر  الفنان  هو  النهار..  مسرح 
الحوار  هذا  معه  لمسرحنا  كان  الذي 
و  العرض  في  ودوره  المهرجان  حول 
أخرى. وقضايا   ، بالجائزة  إحساسه 

حوار : روفيدة خليفة
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14 [ حوار

من خالله عىل جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كام سبق وقدمت 

حنظلة..  رحلة  مراصاد،  نوتردام،  أحدب  كاليجوال،  مثل  عروض 

فاملرسح طيلة الوقت هو املتنفس اإلبداعي لتقديم عميل وقد 

الثقافية و  الحركة  حقق يل حضورا جيدا ونجومية عىل مستوى 

بني جمهور املرسح.

- وماذا عن وقفتك أمام الكاميرا؟
وممثل  مرسح  ممثل  يسمى  ما  هناك  ليس  نظري  وجهة  من 

تليفزيون، بل هناك ممثل جيد أو موهوب وأخر غري موهوب، 

واملمثل الجيد هو الذي يدرك اختالف الوسيط الذي يقدم فنه 

ومتدفقي  أوفر«  املرسح«  ممثيل  أن  يقال  ما  دامئا  خالله.  من 

املشاعر، وأن هذا غري مناسب للكامريا، وهذا غري صحيح بدليل 

وأثبتوا  كثرية  مرسحية  وجوها  قدم  املايض  الرمضاين  املوسم  أن 

جدارتهم، ألنهم يف األصل ممثلني«شاطرين« إذن املسالة تتعلق 

أو  السينام  يف  مشاكل  لديه  مرسحيا  ممثال  نجد  لن  باملوهبة، 

والحركة  الصوت  املمثل  أساسيات  يعرف  فهو  التليفزيون، 

واألداء، وفكرة تقديم  مرسحية يجعل املمثل يعيش حياة كاملة 

األداء،  يف  التدفق  من  نوعا  يعطيه  مام  املرسحي  الدور  داخل 

املرسح هام لتأسيس املمثل فهو ال يؤسس ممثال مرسحيا فقط  

امليديا بشكل محرتف، رشط أن  أنواع  بل ممثال يتعامل مع كل 

يكون موهوبا، فإذا مل يكن موهوبا كممثل مرسحي فلن يكون 

موهوبا كممثل أمام الكامريا.

- أي من أعمالك تعتبره نقلة يف حياتك الفنية؟
بالفرقة  دراستي  أثناء  قدمته  عمل  أول  نقالت،  كانوا  جميعها 

األوىل للكاتب النيجريي سوينكا هو »الطريق« من إخراج الفنان 

السيئة يف  األفكار  الذي يزرع   - له مع هامونت  يف مشهد أخري 

رأسه - يلومه ألنه كان السبب يف كل ما حدث، ولكن هامونت 

مصريه.  يختار  منا  وكل  مصريك  اخرتت  الذي  أنت  له  يقول 

النارص،  عبد  شيامء  فوزي،  وليد  عالم،  سمر  بطولة  املرسحية 

النجاوي،  د.سحر  إعداد  العزيز،  عبد  سايل  املرصي،  إيهاب 

املوسيقى إهداء كريم عرفة، ديكور محمود فؤاد صدقي، أزياء 

نردين عامد، إضاءة أبو بكر الرشيف، مساعدي اإلخراج كرميان 

رشيف، محمد حلمي، مخرج منفذ خالد سعداوي، إخراج كريم 

البسطي.

وما الذي جذبك لدور« ماربل«؟
املستوى  فهناك فكرة عىل   ، أخالقي »لطيف«  الدور ذو مغذى 

زاوية  من  اآلن  نطرحها  ولكننا  قبل  من  مناقشتها  تم  الفلسفي 

يصنع  هل  مسري؟  أم  مخري  اإلنسان  هل  السؤال:  وهي  أخرى 

أن  أم  خطأنا  هو  هل  عليه؟  مكتوب  مصريه  أن  أم  مصريه 

الشيطان هو من يدفعنا للخطأ؟ سؤال يظل اإلنسان يفكر فيه، 

الخطأ  يف  بالوقوع  املشاكل  حل  أن  يف  هنا  األخالقي  واملغذى 

يزيدها تعقيدا.

- كانت تلك التجربة اإلخراجية األولى للمخرج كرمي 
البسطي ألم تتخوف منها؟

نفذ  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  خريج  البسطي  كريم 

ومنها  املاضية،  السنوات  مدار  عىل  املرسحيات  من  العديد 

مخرج  وأنه  قدراته  وأعرف  مخرج،  كمساعد  »روح«  مرسحية 

القادمة،  السنوات  املرسح خالل  له مستقبل يف  مميز وسيكون 

نحن  وإذا  املرسحية يف مرص،  بالحركة  املشتغلني  كل  أعرف  فأنا 

ممن لديهم خربات يف املجال مل نقف بجانب العنارص الجديدة 

الحركة  يف  تطور  يحدث  فلن  جديدا-  املخرج  اعتربنا  لو   –

املرسحية، وهذا واجبنا أن نقدم بعضنا البعض طاملا نستطيع.

-ما تقييمك لهذه الدورة وهل تطورت عن السابق؟
فعالياته  ألن  خاصة،  واملرسح  كله،  العامل  عىل  الجائحة  أثرت 

تستلزم تجمعات عىل مستوى الربوفات والعرض، خاصة إذا كان 

مرص  يف  الفنية  الحركة  عىل  الجائحة   أثرت  وبالتأكيد  مهرجان، 

واملهرجان  ومنظمة،  ناجحة  كانت  كبري  حد  إىل  الدورة  ككل.. 

وها  املهرجان  من  األوىل  الدورة  يف  شاركت  لقد  ويكرب،  يتطور 

يكرب  املهرجان  بينهام،  كبريا  فارقا  وأرى  الخامسة  الدورة  هي 

ويتطور كل عام، وهو خطوة مهمة لتقديم عنارص جديدة مثل 

املخرجني الجدد، وأعتقد أنه ليس هناك مهرجان يف مرص يسبق 

مهرجان النقابة يف ذلك، ففكرة املهرجان رائعة من د.أرشف ذيك 

واملخرج سامح بسيوين. أيضا ساهم يف مرور الدورة بهذا الشكل 

الفنانة الشابة منه بدر تيسري، املنسق العام للمهرجان، فلم ترتك 

بوسعها إلنجاح  ما  أقىص  الربوفات وبذلت  الفرق خالل  أيا من 

الدورة.

- ما رأيك يف العروض املشاركة هل قدمت أفكارا  ورؤى 
جديدة؟

قبل  العرض  قدمنا  وأننا  خاصة  الربوفات،  لضغط  نظرا  لألسف 

فلم  الوقت«،  »كرباج  تحت  نعمل  جعلنا  ذلك   فإن  األخري، 

فكرته  كانت  وأخر  مبتكرا  كان  أحدهام  عرضني  سوى  أشاهد 

مستهلكة وال جديد فيها.

- كيف كان للمسرح أثره يف تكوينك الفني؟
مرسح  ثم  للجامعة  املدرسة  من  حيايت  طيلة  املرسح  يف  أعمل 

لدورتني  وشاركت  هامة،  أعامال  خالله  من  قدمت  الذي  الدولة 

للمخرج  بعرض«روح«   2015 يف  للمرسح  القومي  باملهرجان 

أول،  دور  ممثل  أحسن  جائزة  عنه  حصدت  و  قناوي،  باسم 

أكرم مصطفى و حصلت  للمخرج  الحامم«  و2019 بعرض«نوح 

للمخرج  كاليجوال  ثم  احرتايف،  عمل  أول  وهو  مختار،  إسامعيل 

ويعرفونني،  الناس  أعرف  جعلني  الذي  وهو  عطوه  هشام 

القى  الذي  ثم«روح«  عالم،  محمد  إخراج  نوتردام«  ثم«أحدب 

نجاحا جامهرييا ونقديا وثقافيا، فكان  أهم النقالت يف املرسح.

- وما السبب يف حتقيق«روح« كل هذا النجاح؟
العرض،  داخل  الحياة  التفاؤل وحب  لغة   ، نجاحه  أسباب  أهم 

فهو يقول » أنت تشتيك من الدنيا فها هو ملك املوت قد جاء 

إليك ..فام رد فعلك« وقد اكتشفنا نحن كممثلني وصناع العمل، 

تواجهنا،  صعوبات  هناك  كانت  وإن  حتى  الحياة  نحب  أننا 

كانت  مهام  للجمهور«الحياة  وصل  الذي  اإلحساس  هو  وهذا 

العمل يف  فرد من عنارص  كان  كل  وثانيا  فهي جميلة«،  قاسية 

استبدال  ميكن  فال  دوره،  تأدية  وال ميكن ألخر  الصحيح،  مكانه 

بأخر،  عزت  يارس  أو  الديكور،  ليصنع  مثال  بأخر  جابر  محمد 

يكن هناك  املخرج مببدعني متكنوا من عملهم ومل  استعان  فقد 

مجاملة يف العرض. كذلك كانت الفكرة وصناعة العرض رائعني، 

وطبعا  يف املقام األول كان توفيقا من الله أن يحبها الناس بهذا 

القدر.

- قدمت العديد من أعمال الكارتون »دوبالج« ألم تفكر 
يف تقديم عمل لألطفال عىل املرسح؟

شاركت يف الكثري من أعامل الكارتون عىل مستوى الصوت لكن 

أحدهم  عيل  عرض  أن  يسبق  مل  املرسحي  األداء  مستوى  عىل 

بقريب  يشعروا  مل  فرمبا  لألطفال،  مرسحي  عمل  يف  املشاركة 

مناسب  عمل  تقديم  أمتنى  بالتأكيد  ولكن  املنطقة،  هذه  من 

لألطفال.

دائما أن أطور من نفسي وأهدافي  أستفيد من كوني مدربا في 

يتعامل  الذي يعرف كيف  الذكي هو  المدرب 
أمامه الذي  الممثل  مع 
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لألطفال أتمىن تقديم عمل مناسب 

حوار

- يحتاج املمثل دائما لتطوير أدواته كيف تطور أدواتك؟
املمثلني  من  نفيس  أعترب  ولكنني  متخصص،  بشكل  أتحدث  لن 

كل  يف  »تارجت«  ولدي  باستمرار،  أنفسهم  عىل  يعملون  الذين 

عمل فني أقدمه عىل مستوى تنمية قدرايت ولدي هدف أحققه، 

أضع أمامي تحد للشخصية التي أقدمها، ودامئا أحاول دفع عميل 

كممثل  و   ، أريدها  التي  واألهداف  قدرايت  دفع  وكذلك  لألمام، 

للفن،  الحديثة  اإلنتاجات  وأشاهد  بعميل  عالقة  له  ما  أقرأ 

ألين  اآلخرين،  وأدرب  كممثل  نفيس  أدرب  فأنا  متثيل  وكمدرب 

أعلم جيدا أن اإلنسان الذي ال يتقدم يتأخر، فهناك جديد طيلة 

الوقت عىل مستوى التمثيل.

- هل لديك منهج تدريبي معني تتبعه يف ورشة النقابة؟
ممثل  كل  يقوم  أن  عىل  حريص  ولكنني  ثابت،  منهج  يل  ليس 

بعمل منهجه بنفسه، فليس هناك ما يسمى أن ما يصلح ملمثل 

قدمت  إذا  طاغية  روحه  ممثل  هناك  آلخر؛  بالرضورة  يصلح 

املنطقة، وإذا  بالتنوير عىل هذه  أقوم  لذا  كام هي يصبح نجام، 

ممثل  وهناك  له«  أظبطها   « حركة  أو  صوت  مشاكل  لديه  كان 

إذن  عليها،  أنور«   « فهذه  ومبتكر  جديد  للشخصية  تناوله  آخر 

أو  الصوت  يف  مشاكل  لديه  كانت  إذا  أنه  املتدرب  مع  فمهمتي 

املنطقة  وأرى  الصفر،  لدرجة  ليعود  أضبطها  واملفاهيم  الحركة 

خربيت  من  بعضا  إعطاءه  وأحاول  عليها،  الضوء  وألقي  »املنورة« 

ممثل  ،هناك  مثال  اللحظة  استحضار  منهجا،  أعطيه  ال  لكني   ،

الفعل  االنفعالية وآخر عن طريق  بالذاكرة  استحضارها  يستطيع 

يعلم  الذي  الذيك  واملدرب  طريقته  له  كل  وهكذا،  »الجسامين« 

كيف يتعامل مع املمثل الذي أمامه.

و قدمه يف   « » اجلماعة  دور عضو اجلماعة يف  - قدمت 
»االختيار« ..كيف استطعت عمل ذلك بشكل مختلف؟

لكنهام  مفهومة  غري  إسالمية  ملفاهيم  تنتميان  الشخصيتان 

الشباب  تجنيد  عن  مسئوال  كان  »برهان«  فالشيخ  مختلفني، 

مصطفى  جند  الذي  وهو  الخمسينيات،  يف  لإلخوان  لالنضامم 

اإلسالمية  والجامعات  والهجرة  التكفري  شكري، وهو من رؤوس 

املتطرفة، وهو دور وظيفي والبد أن يظهر كشخص لطيف غري 

السم  للجامعة، كالذي يدس  الشباب  استقطاب  ليستطيع  منفر 

والشخصية   الحالية  الفرتة  يتناول  االختيار«   « بينام  العسل،  يف 

سيناء،  يف  للجامعة  اللوجستي  املسئول  وهو  متطرف  إلرهايب 

وبيئتها  وظروفها  تفردها  لها  شخصية  فكل  ميدان،  رجل  وهو 

لحجم  باإلضافة  معهم،  تعاملت  وأشخاص  فيها،  نشأت  التي 

الله،  عبد  أبو  بعد  الثاين  الرجل  كان  ف«سلمي«   ، الشخصية 

يصبح  أن  بعد  سيتعامل  وكيف  معني  أداء  شكل  يفرض  وهذا 

ومالبسه  أدائه  يف  سيختلف  بالتأكيد  الجامعة،  يف  األول  الرجل 

اإلنرتنت،  عىل  عنه  كتب  ملا  عدت  وقد  أتباعه.  مع  والتعامل 

هناك  حياته.  عاش  وكيف  األشياء  لبقية  بخيايل  البناء  وبدأت 

رسمت  ومنها  االستقرار،  بعدم  تتسم  اإلرهابيني  داخل  مناطق 

الصورة التي خرجت عىل الشاشة.

وحي  من  شخصية  تقدم  حني  األمر  يختلف  هل   -
أو  تليفزيونيا  حقيقية  وشخصية  املؤلف  خيال 

مسرحيا؟
لست  املؤلف  خيال  من  فالشخصية  األمر،  يختلف  بالتأكيد 

محكوما بأي شئ عنها سوى خيال املؤلف ورؤية املخرج، وحني 

أقدم شخصية  للمؤلف، لكن حني  أفهمها أرجع  أواجه جملة ال 

وإذا  بشكله،  الشخصية خاصة  بسامت هذه  مقيد  فأنا  حقيقية 

األمر.  سيختلف  هنا  تعرفه  والناس  مرئية  فيديوهات  له  كان 

يعرفه  فجامل  عرايب،  أحمد  أو  النارص  عبد  جامل  قدمت  إذا 

الناس وبالتايل فأنا مقيد باالقرتاب منه يف طريقة حديثه وسريه 

أكون  مثال  عرايب  أقدم  وحني  مقنعا،  أكون  حتى  عنه  يقال  وما 

شخصية  تقدم  حني  إذن  وحركته،  بشكله  وليس  بتاريخه  مقيدا 

لها رصيد لدى الناس البد أن تكون قريب الشبه من الحقيقة ، 

تكون  ولكن حني  التعقيد  املسألة شديدة  الناس،  يصدقها  حتى 

غري معروفة يكون أسهل عىل املمثل.

يف  سواء  جتسيدها  تتمنى  شخصية  هناك  هل   -
التليفزيون أو على املسرح؟

فليك  ؛  حقيقية  أو  تاريخية  شخصية  تقديم  يف  مطلقا  أفكر  مل 

وال  منها،  الشبه  قريب  أكون  أن  فالبد  حقيقية  شخصية  أقدم  

جامل  الراحل  كثريا  أحب  ولكنني  أشبهه،  من  هناك  ان  أظن 

عبد النارص، وعىل املستوى الفني أحب يوسف شاهني ،والفنان 

الكبري عديل كاسب املمثل الرائع.

- ما رأيك يف تصوير العروض املسرحية بال جمهور كما 

حدث خالل الفترة املاضية؟
جيدا  بديال  كان  و  املرسح  توقف  لعدم  األمثل  الحل  هو  كان 

يوتيوب«  للمنصات«  لجأنا  وقد  الجائحة،  تنتهي  حتى  وقتها 

حني  كثريا  ينقص  األساس  يف  املرسح  لكن   ، املرسحيات  لعرض 

يتم تصويره؛ ألن متعته تكون يف املرسح نفسه، وحني يصور من 

خالل الكامريا تنتفي تلك املتعة، هو ليس الشكل األمثل ولكنه 

الحل يف ظل الجائحة.

تقييمك  وما  القومي  املهرجان  عروض  تابعت  هل   -

للموسم املسرحي ؟
بعرض  النشغايل  االفتتاح  حضور  من  أمتكن  مل  مرة  ألول 

من  كثريا  شاهدت  ولكنني  سويا،  تزامنا  فاملهرجانني  »لإليجار«، 

بالحركة  أرضت  كورونا  فجائحة  عرضها،  خالل  العروض  هذه 

األفضل ألنه  العام هو  اإلنتاج هذا  إن  أقول  لن  كلها،  املرسحية 

املستقلني  للشباب  بالنسبة  األمر  كذلك  و  إنتاج،  هناك  يكن  مل 

كان إنتاجهم قليال، ويحسب لوزارة الثقافة أنها قاومت لخروج 

العام  يكون  أن  ونتمنى  استثنائية،  ظروف  ظل  يف  املهرجانات 

القادم أفضل.

- ما رأيك يف شعار املهرجان150 سنة مسرح؟
العراقة  بلد عريق مرسحيا وفنيا، والبد أن نؤكد عىل تلك  نحن 

ألننا نستحق فهناك دول عمرها 150 سنة، البد أن نفخر بذلك 

املهرجان  خالل  من  العام  هذا  به  نحتفل  ألننا  كثريا  وسعيد 

القومي للمرسح.

- هل ترى أن املهرجانات حققت مردودا ثقافيا جيدا؟
الثقافية وهي  املهرجانات  تظهر يف  فهناك ظاهرة  كبري،  إىل حد 

أن الناس متعطشة للمهرجانات، لذا نجدها كاملة العدد، ليست 

بالجمهور،  القلعة مزدحام  املوسيقى يف  مهجورة، وكان مهرجان 

إذن فاملهرجانات تؤدي دورها بشكل كبري، إننا يف حاجة للمزيد 

من املهرجانات واالهتامم بدور عرض املنتج الثقايف، نريد ضعف 

كان  فإذا  مليون،   100 تعدى  السكان  عدد  ألن  املسارح؛  عدد 

لضعف  نحتاج  بالتايل  مليونا،  الثقافية  بالفعاليات  املهتمون 

بذلك كام  اهتاممها  الدولة  تويل  أن  أرجو  لدينا من مسارح،  ما 

نهتم بالبناء وإزالة العشوائيات. االهتامم باملنتج الثقايف واألبنية 

الثقافية، يعد أيضا مبثابة إزالة العشوائيات، فكل مرسح جديد 

يعني مرسحيات جديدة وجمهور جديد وأشخاص مثقفني.

- ما اجلديد لديك على مستوى املسرح أو التليفزيون؟
لالختيار  تقدميي  فبعد  التنفيذ،  قيد  مرشوعات  هناك  مازالت 

يف  ليكون عميل  كثريا  أدقق  النجاح  هذا  وتحقيقه  املايض  العام 

نفس املستوى، وهناك أكرث من مرشوع اختار بينهم، ورمبا يكون 

هناك مرشوع سيناميئ لكن مل آخذ خطوات فعلية حتى اآلن.

يكون ذلك  الشخصية غري معروفة  تكون  حني 
الممثل أسهل على 
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االستثنائي  الظرف  من  الرغم  على 

القومي  المهرجان  دورة 
الجائحة آثار  وتجاوزت  أهدافها  حققت 

إيناس  د.  بقيادة  الثقافة  وزارة  قبل  من  كبري  إصرار  هناك  كان  الفنية،  الفعاليات  أغلب  فيه  توقفت  إستثنائى  ظرف  ظل  في 
يوسف  الفنان  برئاسة  المهرجان  إدارة  حملت  وقد  للمسرح،  القومي  المهرجان  من  عشر  الثالثة  الدورة  إقامة  على  الدايم  عبد 
تأجيالت،  عدة  بعد  للنور  الدورة  خرجت  شديدة  وحنكة  وبمهارة  والئق.  متمزي  بشكل  الدورة  هذه  خروج  عاتقها  على  إسماعيل 
في  أقيم  حىت  تأجيله  تم  كورونا  جائحة  لظروف  نظرا  ولكن  يوليو،  شهر  في  عام  ككل  المهرجان  إقامة  المزمع  من  كان  حيث  
الساحة  على  كبري  أثر  لهم  كان  الذين  والفنانني  النجوم  من  متمزية  مجموعة  تكريم  االفتتاح  حفل  شهد  الماضي.  ديسمرب   20
الدورة  هذه  في  تنافس  حيث  المصري،  المسرح  أطياف  جميع  مثلت  المتمزية  العروض  من  عدد  وشارك  والفنية،  المسرحية 
والمعهد  الثقافة  قصور  وهيئة  المستقل  والمسرح  للمسرح،  الفين  البيت  منها  مختلفة،  إنتاج  جهات  من  مسرحيا  عرضا   29
القاهرة:  مسارح  على  يوما   12 مدار  على  العروض  قدمت  أخرى.  وجهات  الجامعي،  والمسرح  المسرحية  للفنون  العالي 
فكان  المسرحية،   للفنون  العالي  والمعهد  بالجزية  الثقافي  والمركز  والهناجر  والجمهورية  والعائم  والغد  وميامى  القومي 
المقبلة. للدورات  وأمنياتهم  بها،   والسلبيات  اإليجابيات  أبرز  على  لنتعرف  الدورة  في  المسرحيني  أراء  رصد  المهم  من 

  رنا رأفت
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هذه  مثل  يف  املهرجان  إقامة  سعيد  محمود  د.  الناقد  قال 

الظروف التي متر بها البالد يعد جهدا جبارا ومجازفة تحسب 

واالحرتام؛  والتقدير  الشكر  كل  فلهم  املهرجان،  ملسؤوىل 

النص  إىل  يفىض  العنوان  معروف  هو  وكام  للعنوان  أعود 

املرصي  للمرسح  قومي  مهرجان  العنوان،  إىل  يفىض  والنص 

الحياه املرسحية املرصية  بنتاج عام كامل يف  إنه احتفال  أي 

بعض  تحققت  تحيز، وقد  أو  إقصاء  بال  ربوع مرص  يف شتي 

اآلمال وتاهت بعض األحالم، وهو يشء طبيعي، فنحن أوال 

اآلباء خاصة يف  األكرب هو مسمي دوره  الحدث  وأخريا برش. 

الندوات التي تناولت البدايات عرب أقالم جادة مثل د نجوى 

عانوس،  د نبيل بهجت، د سيد اإلمام، د اسأمه أبو طالب د 

زين نصار، د عمرو دواره، وغريهم.. وهي أقالم جادة كتبت 

وقدمت بحوثا علمية رصينة، وكنت أمتني ان تكون األبحاث 

يك  السابقة  الدورات  بعض  يف  كام حدث  كتاب  يف  مطبوعة 

تعم الفائدة.

بشكل  اآلباء  لفظ  إيل  النظر  يتم  ان  أمتني  وكنت   « أضاف: 

فلكل  اسم،  من  أكرث  وتحتوي  الفرتة  متتد  ان  مبعني  اعم، 

تجاهلهم..عيل  ميكن  ال  التي  اآلباء  من  مجموعة  مرحله 

الحكيم،عزيز  توفيق  شوقي،  احمد  الحرص:  ال  املثال  سبيل 

أباظه،الفريد فرج، يوسف إدريس، صالح عبد الصبور، يرسي 

الحسيني،  إبراهيم  بدران،  نبيل  إسامعيل،  بهيج  الجندي، 

يف  عثامن،  سامح  فرح  شاذيل  حجاج،  سعيد  كتشرن،  سليم 

جالل  ياسني،  كامل  مطاوع،  كرم  عيد،  عزيز  و  التأليف. 

اإلخراج،  يف  طليامت  زيك  الزرقاين،  الرحيم  عبد  الرشقاوي، 

أحمد  عطية،  حسن  القادر،  عبد  فاروق  مندور،  محمد  و 

خميس، هشام إبراهيم، محمد مسعد، حاتم حافظ، محمد 

اآلباء  من  مجموعه  مرحله  لكل  النقد..   يف  الخطيب  سمري 

كنت أمتني أن يتم طرح اسم أو اثنني من كل مرحلة، فلكل 

جيل أساتذة بكل تأكيد.

وعن أمنيته قال »يل حلم أمتني تحقيقه وهو التغيري، مبعني 

أي  اشرتاك  وعدم  اللجان،   كل  كامل،   بشكل  اللجان  تغري 

سنوات؛  ثالث  عن  تقل  ال  ملده  باملهرجان  لجنه  بأي  فنان 

نري  أن  املعقول  من  فليس  واملفيد،  الجديد  لتقديم  وذلك 

يف  دوره  من  بأكرث  لجنه  من  أكرث  يف  تتكرر  بعينها  أسامء 

األسامء  تكرار  عدم  أيضا  ويلزمنا  مرصي،  مرسحي  مهرجان 

ألن مرص غنية وقوية وثرية

مشاركة عروض حديثة

اقول  ان  استطيع  ال   « ممدوح  أمل  الناقدة  قالت  بينام 

السابقة  الدورات  و  الدورة  هذه  بني  كبري  فرق  هناك  ان 

يف  بإقامته  التحدي  خوض  الجيد  من  كان  لكن  للمهرجان.. 

هذه الظروف الصعبة، أعجبتني كثريا الندوات وموضوعاتها 

ومحاورها وجدية النقاش فيها واختيار الكثري من شخصياتها 

فقد  السلبيات  عن  اما  منها،  ما حرضته  ببعض  واستمتعت 

هذا  إنتاج  من  الحديثة  العروض  تشارك  ان  أمتنى  كنت 

العام  بأس فقلة عروض هذا  لكن ال  األقدم،  العام وليست 

الذي  نفسه  األمر  وهو  نفسه،  فرض  أمر  الجائحة  بسبب 

أدى لنفاذ تذاكر العروض قبل بدئها حيث تم تخفيض عدد 

أنفسهم،  فرضوا  وظالله  الخاص  فالظرف  للنصف،  الحضور 

ونتمنى تحسن الوضع ودورة قادمة تكون شديدة الحيوية 

والخصوصية.

األقاليم مشاركة  زيادة 
املهرجان   « العمى  املخرج سعيد منيس مخرج عرض  وقال 

الفكرية  املحاور  عن  فضال  جيده   عروض  بانتقاء  ميتاز 

ظروف  يف  أقيم  أنه  املهرجان  حظ  سوء  لكن  والورش،  

وأمتنى  الجامهريي،  الحضور  قلة  إىل  أدت  التي  الجائحة 

انتهاء أزمة كورونا ألن تأثريها  مل يكن عىل املهرجان فقط 

املهرجان  يعود  أن  أمتنى  كام  ىشء،   كل  عيل  أثرت  امنا 

ملوعده الطبيعي وزيادة عدد العروض املشاركة من األقاليم 

خاصة الصعيد

يليق افتتاح  حفل 
والسيدة  »أوسكار  عرض  مخرج  برسوم  بيشوى  املخرج 

املهرجانات  أقوى  من  ويعد  متميز  املهرجان  قال:  الوردية« 

حفل  جاء  وقد  كله،  العريب  الوطن  مستوى  عىل  املرسحية 

املكرمني  إىل  باإلضافة  متميزا  جالل  خالد  للمخرج  االفتتاح 

الذين هم خرية النجوم والفنانني ىف مرص، كذلك كان هناك 

تنظيم جيد ودعاية جيدة للمهرجان عىل الرغم من الظرف 

أن  املقبلة  الدورة  يف  وأمتنى  البالد،  به  متر  الذي  اإلستثناىئ 

تتاح الفرصة أمام الفرق لتقديم عروضها ثالث أو أربع ليايل 

تشهد  أن  عىل  العروض  عىل  تزاحم  يحدث  ال  عرض،حتى 

أن  واعتقد  التحكيم،  لجنة  حضور  الرابعة  أو  الثالثة  الليلة 

عليها  تقام  التي  املسارح  أن  خاصة  مكلفا،  يكون  لن  األمر 

للعرض  يتيح  ما  وهو  الدولة،  مسارح  املهرجان  فعاليات 

مختلفة،  ومدارس  بألوان  الجمهور  واستمتاع  أكرب  مشاهدة 

الكبري من رئيس  التعاون  الدورة  ايضا يف هذه  املميز  وكان 

فادى  املهندس  ومن  إسامعيل  يوسف  الفنان  املهرجان 

فوكيه، الذي كان يقوم بعمل جميع التسهيالت فيام يتعلق 

بالتغريات التي حدثت بجدول املهرجان، كان دائم التواصل 

معنا، وكذلك األمر فيام يتعلق بتجهيزات املرسح. و أتوجه 

بالشكر ملعايل وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم إلرصارها 

عىل إقامة املهرجان ىف هذا الظرف اإلستثناىئ.

الجمهور حضور 
بينام أشار املخرج محمد حلمي مخرج عرض »حياة حواء« 

هذا  يف  املهرجان  إقامة  الدورة  هذه  إيجابيات  أبرز  أن  إىل 

الجيد  الظرف االستثنايئ، وهو ما يعد مغامرة كبرية،  فمن 

أقامة املهرجان ىف ظل ظروف جائحة كورونا وزيادة أعداد 

املسارح،   جاهزية  عدم  يف  فتتمثل  السلبيات  أما  اإلصابة، 

عىل  مجهزا  يكن  ومل  الطليعة  مبرسح  عريض  قدمت  وقد 

بعدم  الخاصة  والقرارت  الكايف،  بالشكل  اإلضاءة  مستوى 

تسببت  كورونا  جائحة  ظروف  بسبب  الجمهور  حضور 

التى  فالعروض  الفرق،   بعض  عىل  الظلم  بعض  وقوع  ىف 

غري  كان  وإن  كبري،  ظلم  عليها  وقع  جمهور  بدون  قدمت 

الجائحة أهم  الدورة رغم  إقامة  المسرحيون: 
إيجابياتها

اللجان  أسماء  تكرار  أتمىن عدم  محمود سعيد: 
ألن مصر غنية وقوية وثرية
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العروض املرسحية. وأرى أن االنجاز الكبري لهذه  الدورة هو 

املرسح  توثيقي عن  كتاب  إىل  تحولت  التي  املهرجان  نرشة 

جميع  عن  مختلفة  أراء  خالل  من  ونشأته  املعارص  املرصي 

تاريخها  ورسد  املرسحية  الشخصيات  وأهم  املرسح  أشكال 

وهناك مقاالت نقدية ودراسات رصينة وهامة.

النشاط توقف  عدم 
التحية  للفنون   الهناجر  مركز  مدير  دسوقي  محمد  وجه 

إسامعيل  والفنان  املهرجان  رئيس  إسامعيل  يوسف  للفنان 

والشكر  بالتحية  »أتوجه  وقال   املهرجان  مدير  مختار 

وخالص  املهرجان  لهذا  املوقرة  العليا  اللجنة  إىل  والتقدير 

الذي يعمل ىف هذه  الكامل  العمل  لفريق  والتقدير  الشكر 

والقامئني  املهرجان  لنرشة  التحية  املهرجان، وكل  الدورة من 

أيضا  الشكر  وكل  للغاية.  ثرية  قيمه  شكلت  التي  عليها  

فاملهرجان  األوىل،  اللحظة  منذ  باملهرجان  عمل  من  لكل 

الرقى  من  فهناك ىشء  االفتتاح،  لحظة  منذ  جدا  رائعا  كان 

مقصود، ولكنه ىف النهاية أثر عىل العرض، فالجمهور يعطى 

طاقة للممثل وفريق العمل .وقد أدى عدم تواجد الجمهور 

للمهرجان إىل  الليلتني األخريتني  التي قدمت ىف  العروض  ىف 

تأثري سلبي عليها وال أعلم هل راعت اللجنة هذا يف التقييم 

أم ال ؟

عام  مدير  شادي رسور  الفنان  تعاون  االيجابيات  من  وكان 

مرسح الطليعة معنا يف التجهيزات الخاصة بالعرض،  وكان 

مراجعة  الرضوري  ومن  املتاحة  اإلمكانيات  حدود  ىف  ذلك 

وأتوجه  املهرجان،  فعاليات  بدء  قبل  املسارح  تجهيزات 

بالشكر إلدارة املهرجان برئاسة الفنان يوسف إسامعيل عىل 

العديد  به  املهرجان ىف ظل ظرف توقفت  شجاعتهم إلقامة 

من الفعاليات.

توثيقي كتاب 
أبطال عرض »العمى« قال: » من  الجيار أحد  الفنان حاتم 

بالرثاء  الفكري  املحور  اتسم  الدورة،  خالل تجربتي ىف هذه 

وبجدية الطرح واملقاصد، وكان هناك إرصار ملفت عىل أن 

املهرجان  بشعار  يليق  أن  البد  فكان  ؛  التوثيق  سمة  يأخذ 

التنظيم  بالفعل، وكان  ما حدث  » وهو  »150 سنة مرسح 

لألحداث  فورية  استجابة  هناك  وكانت  كبري  بشكل  ملفتا 

كان  غالب  رضا  د.  وفاة  عند  املثال  سبيل  عىل  الجارية، 

ىف  مناسبة  بطريقة  نعيه  ىف  ودقيق  رسيع  فعل  رد  هناك 

افتتاح املهرجان، وهو ما يثبت بشكل كبري استيعاب اللجان 

وتوقع  املختلفة  للمواقف  باملهرجان  الخاصة  التنظيمية 

التعامل مع  املفاجآت، كام كان ذلك واضحا بشكل كبري ىف 

بعروض  يتعلق  وفيام  الوزراء،  لرئاسة  املستجدة  القرارات 

لجنة  حرضهام  اللذان  املهرجان  من  األخريين  اليومني 

التحكيم فقط دون جمهور فقد  شكل ذلك عبء كبري عىل 

يوم  يف  عروض  ثالثة  بتحكيم  قامت  فقد  التحكيم،  لجنة 

واحد وهو مجهود كبري.

مع جميع  جيد  بتواصل  التنظيمية   اللجان  متيزت   « وتابع 

من  كبري  وقدر  وعىل  متكامل  تحضري  هناك  فكان  الفرق، 

الوقائية  اإلجراءات  بكافة  الكامل  وااللتزام  املسؤولية 

الفرق  استضافت  التى  الفنادق  من  بداية  واالحرتازية 

أماكن  داخل  املهرجان  من  مندوبني  خالل  من  واملتابعة 

عليها  تقدم  التي  املسارح  ىف  األمر  وكذلك  اإلستضافه 

األكرب  التحية  للفخر،  يدعو  ىشء  وهو  والتقدير،  واالحرتام 

والندوات  املهرجان  فرتة  أثناء  باملسارح  العاملني  لجميع 

للثقافة  األعىل  باملجلس  اقيمت  التي  الفكرية  واللقاءات 

الخطورة  الظروف شديدة  كبري وسط  تحدى  والورش، هذا 

توقف  عدم  عىل  كبري  إرصار  هناك  فكان  بنا،  تحيط  التى 

بشكل  الجمهور  إىل  يصل  وأن  والثقايف،  الفني  النشاط 

ىشء  كل  يف  سباقه  دامئا  فمرص  مرص،  هى  وهذه  متميز، 

الوباء  هذا  مع  التعايش  قرار  أخذت  عريقة  دولة  وهى 

ىف  إننا  خاصة  وعملنا  الوقائية  اإلجراءات  بجميع  فالتزمنا  

للدولة  بناء  هو  العمل  يف  استمرارنا  وبالتاىل  بناء،  مرحلة 

املرصية  الدولة  لرئيس  والشكر  املرصية.  وللثقافة  املرسحية 

الدولة  لبناء  نهار  ليل  يعمل  به، حيث  نحتذي  وهو منوذج 

ننفذ  وكلنا  بدورها،  تقوم  الثقافة  ووزارة  الحديثة،  املرصية 

وزيرة  معايل  بقيادة  الثقافة  وزارة  من  الصادرة  التعليامت 

الثقافة د. إيناس عبد الدايم،  ليس باعتبارنا موظفني وإمنا 

بتقارب  الدورة تمزيت  عز حلمي: عروض 
الجيدة المستوى والصورة 

الهواة عن  محمد سعد: البد من فصل 
المحرتفني وعمل مسابقتني
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[ [19 تحقيق]

باعتبارنا مؤمنني مبا تقوم به الوزارة من إجراءات لرفعه الفن 

يف  و  رائعة  خطوات  يخطو  الذى  املرصي  واملرسح  والثقافة 

تقديري أن املشهد املرسحى مشهد متميز للغاية.

المستوى متقاربة  عروض 
إيجابيات  عدة  إىل  حلمي  عز  اإلضاءة  مصمم  أشار  بينام 

خالل هذه الدورة وقال« متيزت عروض هذه الدورة بتقارب 

بينام  جيدة  مرسحية  بصورة  متتعها  إىل  باإلضافة  مستواها، 

للعروض.  اإلنتاجية  التكلفة  تفاوت  ىف  السلبيات  متثلت 

عرض  تقيم  التحكيم  لجنة  املثال   سبيل  فعىل  أوضح: 

اإلنتاج  يعتمد عىل  آخر  مليون جنيه وعرض  إنتاجه  ميزانية 

خارجة  كبرية  سلبية  أيضا  وهناك  بسيطة،  وميزانية  الذايت 

املهرجان وهى وجود عروض عىل مسارح مجهزة  إرادة  عن 

تقنيا ومسارح أخرى غري مجهزة بشكل جيد، فمن الرضوري 

إقامة املهرجان عىل مرسح واحد وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ 

الفرص.

األولى الدرجة  من  قيادي 
إىل  وأشارت  الدورة،  متيز  عىل  عبري  املخرجة  أكدت  فيام 

إسامعيل  يوسف  الفنان  قدم   « فقالت  هامتني  نقطتني 

الطراز  من  قيادي  رجل  فهو  بالحنكة،  ومتيز  كبريا  مجهودا 

مهرجانات  تقام  طويلة  فرتة  فمنذ  ومهنى،  ومحرتف  األول 

هذه  ويف   « طحني  بال  ضجة   « يقال  كام  ولكن  عديدة، 

قد  و  الواقع  أرض  الدورة هناك حراك حقيقي يحدث عىل 

عمل الفنان يوسف إسامعيل  ىف صمت، كام كانت اللجان 

الخاصة باملهرجان من ذوى الخربة وكانوا حارضين مبختلف 

ثقافتهم وانتامءاتهم ووعيهم، ومل يكونوا مجرد هياكل، وقد 

عمل  وإمنا  فردية  القيادة  تكن  فلم  وهاما  كبريا  دورا  لعبوا 

إسامعيل  يوسف  الفنان  رضب  فقد  بالدقة،  يتسم  جامعي 

من  االستفادة  وحنكة  بذكاء  واستطاع  الثقايف  للمدير  مثاال 

خربة وثقافة ووعى اللجنة العليا والزمالء يف كتيبة املهرجان

 وتابعت » هناك عدالة يف اختيار عروض املهرجان و لجان 

املهرجان  مسمى  ما حقق  بدوره  وهو  واملشاهدة  التحكيم 

املرصي  املرسح  أطياف  فكل  املرصي،  للمرسح  القومي 

الفكري  املحور  يخص  وفيام  املهرجان.  يف  ممثلة  كانت 

الفنان  من  كل  بني  متميزة  ثنائية  هناك  »كانت  أضافت:  

محور  عنها  نتج  شكري  جرجس  والناقد  إسامعيل  يوسف 

ألفكار  التوثيق  يف  هاما  دورا  لعب  وشامل،  متميز  فكرى 

والتوثيق  املرسحية،  الساحة  عىل  معارصة  وقضايا  وهموم 

هناك  يكن  ومل  اإلبداعي،  واملنتج  املرصي  املرسحى  لإلبداع 

ما  الشهادات  فتنوعت  مرسحية،  أطياف  ألى  تهميش  اى 

والهواة،  الدولة  ومرسح  املستقل  للمرسح  شهادات  بني 

بقيادة  املهرجان  نرشة  أيضا  الدورة  هذه  يف  املميز  وكان 

الحسيني، وهو كاتب وناقد مبدع  إبراهيم  والكاتب  الناقد 

اهتمت  ثرية،  النرشة  لذا كانت  وله طعم ومذاق مختلف، 

جادة  دراسات  خالل  من  وجذوره  املرصي  املرسح  بتاريخ 

 150 املهرجان  بشعار  تليق  نرشة  وهى  وعميقة،  ورصينه 

والناقد  إسامعيل  يوسف  للفنان  الشكر  فكل  مرسح،  سنة 

جرجس شكري والكاتب والناقد إبراهيم الحسيني بصفتهم 

قيادات متميزة باملهرجان.

المحرتفني عن  الهواة  فصل 
رضورة  عىل  سعد  محمد  د.  الديكور  مهندس  شدد  فيام 

عرض  بني  مقارنة  الصعب  فمن  املحرتفني  عن  الهواة  فصل 

أخر  بعرض  جنيه  مليون  إىل  ميزانيته  تقرتب  ميزانية 

مسابقتني،  عمل  الرضوري  فمن  جنيه،  آالف   10 ميزانيته 

ميزانية   ، مختلفة  إنتاجيه  أمناط  بني  املقارنة  الصعب  فمن 

للثقافة  الفني للمرسح تختلف عن عرض  البيت  العرض يف 

املسابقة  أنا ضد  لذا  واملستقلني،  للهواة  الجامهريية وعرض 

واحدة  إنتاجية  فئات  بني  التسابق  فكرة  ومع  الواحدة، 

ليتحقق مبدأ املوضوعية ىف التقييم

التنظيمية اللجان  تعاون 
 « الحجاج  ملهاة   « عرض  مخرج  الشحات  عمر  املخرج 

متمنيا  الكورونا،  جائحة  أقيمت يف ظل  التي  بالدورة  أشاد 

اللجان  تعاون  هو  الدورة  ميز  ما  أهم  أن  موضحا   ، زوالها 

التنظيمية بشكل كبري مع الفرق. وقد وجه الشكر لكل من 

رئيس املهرجان يوسف إسامعيل ومدير تجهيزات املهرجان 

املهندس محمد هاشم لتذليله كل الصعوبات ومتابعته لكل 

الفرق بشكل دوري ومساندته لهم

تمنيت مشاركة عروض حديثة  أمل ممدوح:   
الكورونا حكم ولكن ظرف 

المشاركة  العروض  زيادة  أتمىن  سعيد منسي: 
األقاليم من 
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[[20 رؤى

أبعد  إىل  بخياله  التحليق  عىل  بقدرته  الفنان  يتسم  أن  البد 

مدى، وما مييز فنان عن آخر هو قدرته عىل تحويل هذا الخيال 

الثورة عىل  ذلك  ويتطلب  بل  رغم صعوبته،  ملموس  واقع  إىل 

هي  وإخضاعها  الفنون  تحكم  التي  والجامدة  الثابتة  القوالب 

بالضبط  فعلته  ما  وهو  الخاصة،  وأفكاره  عامله  إىل  األخرى 

األسباين  املجتمع  بني  مزجت  حيث  حجاب  ريم  الفنانة 

املرصية  العربية  إىل  كارمن  أوبرا  برتجمة  قامت  حني  واملرصي، 

بيزييه  موسيقى  فمزجت  متاًما،  جديدة  مبعالجة  وتقدميها 

وأضافت  ممدوح،  سعد  تأليف  من  مرصية  مبوسيقى  الشهرية 

لوحات  وليد طاهر، وقدمت  للشاعر  يروق”  ملا  “القلب  أغنية 

استعراضية مزجت فيها بني الرقصات األسبانية والرقص الشعبي 

»كارمن«.. 
حجاب« »ريم  تخوضها  كربى  مغامرة 

   نور الهدى عبد املنعم

بطاقة العرض

اسم العرض: 

كارمن

جهة اإلنتاج: 

مرسح الهناجر

عام اإلنتاج: 

2019

إعداد وإخراج: 

ريم حجاب
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[ [21 رؤى]

وتصلح  بسيطة  جاءت  زهرة  ريهام  التي صممتها  األزياء  كذلك 

لكل الثقافات، مل تقترص شطحات ريم عند هذا الحد بل أرادت 

أن تقول أن كارمن األسبانية هي كارمن املرصية، بل أن كارمن 

موجودة يف كل نساء العامل وكذلك جوزية موجود يف كل رجال 

ست  فجعلت  وجوزية  كارمن  باستنساخ  قامت  حيث  العامل، 

فتيات يجسدن دور كارمن، وستة شباب يجسدون دور جوزيه، 

أو  الحوار،  وأحياناً يف مشهد واحد، حيث يكمل كل زوج منهم 

التي  الُجَمل  عىل  تقترص  مل  التكرار  تقنية  نفسها.  الُجَمل  يكرر 

إحدى  ممثلة  فتقدم  أيًضا.  األغاين  عىل  بل  املمثلون،  يرددها 

نفسها،  األغنية  لرتدد  املجموعة  تعود  انتهائها  وبعد  األغنيات 

واستخدمت يف العرض ديكوًرا قام بتصميمه الفنان محمد العبد 

ال يعرب عن مكان أو زمان محدد فاعتمد عىل مجموعة بانوهات 

يسهل نقلها وتغيريها لتوظيفها ألكرث من غرض، فكانت بوابات 

كذلك  مصارعة،  وحلبة  وسجن  ومكاتب  املالبس  لتغيري  وغرف 

الفضاء املحيط بهذا الديكور ال يوجد به موتيفة واحدة وال أي 

شئ يدل عىل هذا املكان. حتى أن اإلضاءة التي صممها صابر 

السيد جاءت مرتبكة مثل كل التفاصيل.   

تقبله  أو  أم ال،  تنفيذ ذلك  كانت وفقت يف  إذا  النظر  وبرصف 

الجمهور برتحاب أم رفضه، فقد نجحت يف تحويل أفكارها إىل 

واقع، يف الحقيقة فإن ما فعلته ريم هو جرأة شديدة وشجاعة 

ملل  التكرار  ذلك  أصاب  لألسف  لكن  التقدير،  عليها  تستحق 

أنها  لو  ورمبا  الغريب،  الفكر  هذا  غرام  يف  يقعوا  ومل  املتلقيني 

أعادت إعداد العرض يف محاولة لتاليف هذا امللل لقدمت عرًضا 

فأنا  ذلك  من  الرغم  وعىل  الجمهور،  من  أعىل  بقابلية  يحظى 

أحييها عىل جرأتها وشجاعتها يف اإلقدام عىل هذه التجربة.

 مغامرة ريم حجاب مل تقترص عىل ذلك فحسب بل أن املغامرة 

مسارح  عىل  ُقدم  شهري  فني  لعمل  اختيارها  يف  تكمن  الكربى 

املرات  لغة وُقدم يف مرص عرشات ورمبا مئات  بأكرث من  العامل 

الرشطي  باسييك هو  يتناول قصة رجل  الذي  كارمن  أوبرا  وهو 

التي  امرأة غجرية هي كارمن  الذي وقع يف غرام  دون جوزيه 

تعشق الحرية وتؤمن بحرية جسدها وتتنقل من رجل إىل آخر 

وال  قيًدا  تعرف  وال  أخرى،  إىل  زهرة  من  الفراشات  تتنقل  كام 

تعرتف بحاجز، فحني قام بالقبض عليها عندما رضبت زميلة لها 

ليلة  مقابل  تهرب  يرتكها  بأن  أغرته  وجهها،  وشوهت  بالسكني 

واحدة،  بليلة حب  يكتف  مل  لكنه  ويوافق  معه،  تقضيها  هوي 

بل ترك خطيبته وعمله بجهاز الرشطة الذي ينتمي إليه واختار 

أن يحيا معها حياة الخارجني عن القانون، لكنها رسعان ما متل 

شخص  مع  عالقة  وإقامة  به  عالقتها  قطع  وتقرر  الحياة  هذه 

آخر هو مصارع الثريان الشاب أثار إعجابها. فتحوله من جندي 

مطيع إىل خارج عىل القانون ومطلوب للمحاكمة ليس ألنه ترك 

عمله أو ساعد متهمة عىل الهرب فحسب وإمنا قام بقتلها بعد 

أن تأكد من خيانتها له فقاده هذا الحب إىل ساحة اإلعدام.

 هل تكتفي ريم بذلك؟ ال فمغامرتها مل تقف عند هذا الحد بل 

أنها تغامر أيًضا بتقديم خمسة عرش فناًنا وفنانة غري معروفني 

وتقوم بتدريبهم ليقوموا بالتمثيل والرقص والغناء بروعة آداء 

ال تقل إطالًقا عن أداء فنانني محرتفني هم: أحمد مرعي، إميان 

ثابت، محمد جاد، مريم منصور، رانيا زهرة، أحمد عادل، منى 

محمد  طارق،  سلمى  شكر،  أدهم  سوري،  محمد  ضيف،  أبو 

محمد  الشافعي،  حسني  مجدي،  مارينا  هاشم،  نور  غزاوي، 

محمود. 

بالرتجمة  وقامت  الهناجر  مرسح  عىل  قدم  “كارمن”  عرض 

واإلعداد وتصميم الرقصات واإلخراج أيًضا الفنانة الشاملة ريم 

حجاب.
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[22 نوافذ

 

للمسرح( العربي  اليوم  )رسالة 
2021 يناير   10  

أمينها  للمسرح  العربية  الهيئة  باسم  يلقيها 
العام

الله عبد  إسماعيل  المسرحي  الكاتب 

خطاٌب  هذا  متكامل،  ُكٌل  فنحُن  معاً  يجمعنا  خطاٌب  هذا 

يحاوُل َسرّبَ ما يجول يف خواطرنا كمرسحيني أفراداً ومؤسساٍت 

رسميًة كانت أو أهلية، فلن يتسَع فضاء الغد إال بنا جميعاً 

التي  املخلصِة  الجهوِد  كل  نحيّي  أن  بداية  لنا  واسمحوا  معاً؛ 

وأن  َوقاّدة،  املرسح  َجْذوة  إبقاء  عىل   2020 عام  يف  عملت 

نثمن كَل االجتهادات والوسائِل التي حاولت من خاللها بعث 

الدفئ يف أوصاِل املرسِح لتجاوِز املرحلِة الصعبِة التي فرضتها 

عديد  اضطرت  التي  الظروف  نقدر  كام  كورونا،  جائحة 

الصحية،  للربوتوكوالت  انضباطاً  فعالياتها  تأجيل  إىل  الجهات 

جديداً  فضاًء  العام  هذا  يف  أسس  من  كل  عالياً  ونحيي 

للمرسح أو أنقذ فضاًء من االندثار والخراب.

المسرحي بيتكم  الهيئة  عن  الكالم  مفتتح 
للمرسح منذ نشأتها عام 2008 شعار  العربية  الهيئة  رفعت 

مسار  يف  األمر  نضع  وكنا  ومتجدد(  جديد  مرسح  )نحو 

ثابتان  مفهومان  واملتجدد  فالجديد  اإليجايب،  االستئناف 

واملتجدد  غداً،  قديم  اليوم  فالجديد  متغري،  متحرك  ملنتوج 

اليوم تقليدي غداً، هذا يف ظل صريورة سليمة بسالمة منهج 

وعمل املرسحي.

اسرتاتيجية  مرشوع  للمرسح  العربية  الهيئة  أطلقت  وحني 

ملدة  عليها  عملنا  التي   2011 عام  العريب  املرسح  تنمية 

مختلف  من  عريب  مرسحي  ثالمثئة  مبعية  العام  ونصف  عام 

“إن  حينها:  الهيئة  خطاب  يف  قلنا  واملشارب،  املذاهب 

الغد  قبل  اليوم  تحتاج  برمتها  العربية  املرسحية  الظاهرة 

العافية،  إليها  لتعود  جوهري  وتقييم  نظر  إعادة  إىل 

ومواكبة  والرقي  والتطور  التجدد  مبقدورها  ليصبح 

أهل  عمل  من  وهذا  كافة،  الصعد  عىل  املستجدات 

البيت املرسحي قبل غريهم حتى ميكن لنا أن نتعامل 

مع واقع جديد ال يسمح ببقاء القديم البايل” 

نلتقي  ونحن   2008 يناير  من  العارش  من  وابتداًءا 

واملرسح  عام  كل  لنقول  املوعد،  نفس  ويف  عام  كل 

اليوم  للمرسح،  العريب  اليوم  إنه  بخري،  العامل  ليكون  بخري 

أعاملنا،  صدى  رجع  إىل  ونستمع  ونحلم  فيه  نتأمل  الذي 

ترشفت  وقد  للمراجعة،  محطة  إنه 

بدعوة  للمرسح  العربية  الهيئة 

ومؤثرة  فاعلة  مرسحية  قامات 

رسالة  وإلقاء  كتابة  عىل  تناوبت 

عام،  للمرسح يف كل  العريب  اليوم 

عصارة  تحمل  رسائل  فكانت 

العربي..  اليوم  رسالة 
للمسرح

وتربز اختالالت مرضية توصف بـ »أزمة ناجمة عن حقيقة أن 

بعد”،  يولد  الجديد مل  لكن  املوت،  يعاين من سكرات  القديم 

مرشدات  وتنصبها  املومياوات  تسوِّق  لعرافات  سنتحول  فهل 

وحس  والبصرية  للبرص  فاقد  سياف  إىل  نتحول  أم  لألحياء؟ 

العرافات؟  ألجراس  ونستكني  الخدَج  الوالدات  ونقتَل  الرحمة 

أوراق  إىل  واألحالم  الدم  يحولون  الذين  الدماء  مصاصو 

يخاتلوننا  السالح  صناعة  يف  ومَيَْهُروَن  خزائنهم  يف  بنكنوت 

لنخالها  حتى  للقنابل  ملونة  وأدخنة  للبندقية  ناعم  مبلمس 

مدعاة للفرح، فيام تقوم هي بدور مالك املوت وحفار القبور 

وصاحب العزاء معاً، املرحلة ال تحتمل املخاتلة.

حري باملرسحي اليوم أن يكون السارية التي ترفع راية الحق 

عن  العامل  ردة  ردة،  زمن  يف  أننا  ولنعلم  والحرية،  والجامل 

جفت  عامل  إىل  التحول  نحو  ُيّدَفُع  اليوم  العامل  فهذا  قيمه، 

آمنا  التاريخ مالذاً  فيه منابع إنسانية عديدة كانت عىل مدى 

لألجنحة املتكرسة، وعىل املرسح أن يكون دافعاً ومدافعاً عن 

القيم التي تشكل كنهه وكينونته.

من  أكرث  ننتظر  ال  أن  وأفراداً  مؤسسات  كمرسحيني  علينا 

نساهم  ال  أن  السؤال؟  األمىض، طرح  إىل سالحنا  لنعود  ذلك 

كان،  مام  أفضل  باإلمكان  ليس  كان  لو  كام  الفراغ  ترسيد  يف 

أقانيم  وباقي  املرسح  لدفن  توابيت  صناعة  يف  نساهم  ال  أن 

اليومي”،  الناس  خبز  من  الفنون  تأكل  ال  “يك  بحجة  اإلبداع 

نحن الذين حلمنا وعملنا منذ ابتدعنا الديرثامب والساترييات 

أن نجعل فنوننا ومرسحنا كرسة خبز ووردة وطري حامم ويراعاً 

وبردة يف يد اإلنسان ترمم جدران روحه ليصنع حياة تستحق 

كل هذه املكابدات؟

علينا أن نسأل أنفسنا أواًل و قبل كل يشء، ماذا نحن فاعلون 

يف مستقبلنا؟ ماذا نعمل يف حارضنا من أجله؟ ماذا نعمل من 

أجل حارضنا؟ ما الذي قدمناه ملاضينا؟

هل نطلب من املرسح أمراً مل نقدمه له؟ شتان ما بني السعي 

إىل الحرية ومسالك العبودية.

علينا أن نبني ثقتنا بأنفسنا يك نتمكن من بناِء منجزنا. 

عن  نتوقف  أن  املعارف،  من  املستتب  نشاغب  أن  علينا 

النظريات، أن نساهم يف مسائلة العلوم، أن  استهالك ذات 

ننقد نقدنا، أن نضع منهاجاً جديداً ألكادميياتنا؟ هل ما زلنا 

ُمَسِلِمنْيَ بأننا نبت شيطاين مل يساهم يف نشأة املرسح؟ وهل 

ما زلنا نترصف مثل طالب ُيِقُر بنظريٍة خاطئة حتى ال يخرس 

عالمة النجاح؟

واألشكال  والتطبيقات  النظريات  استنساخ  عن  توقفنا  هل 

واملضامني؟ هل رصنا رشكاء يف تفكيكها وإعادة إنتاجها؟ 

أسست  التي  والحكمة  الفلسفة  قرأنا  هل 

أن  بغية  اآلخرين  وحضارات  لحضاراتنا 

يظهر أثرها فينا؟

ليكونوا  باملرسح  أبنائنا  أن نسلح  علينا 

أصحاء يؤمنون بالحوار ويدركوا بالخيال 

باملنطق  ويحللوا  العام  املشهد  وراء  ما 

مطروح  كبري  سؤال  إال  املرسح  وما  السؤال،  وجمر  األحوال 

يف  املرسحيون  دبجها  رسالة  ثالث عرشة  حياتنا؛  منصات  عىل 

للمرسح، هيئتكم  العربية  الهيئة  املاضية، هي عمر  السنوات 

ساهمت  سنوات  وهي  بكم،  يعُمر  الذي  املرسحي  وبيتكم 

وإيقاعه  املرسحي  املشهد  تفعيل  يف  وبكم  معكم  الهيئة  فيها 

وألوانه وجوهر فعاليته، فامذا نحن فاعلون بهذا اليوم؟

خانة  من  السؤال  لزحزحة  سنوية  وقفة  اليوم  هذا  لنجعْل 

الحاجة  دوام  يف  جميعاً  فنحن  املكاشفة،  سطوع  إىل  املخاتلة 

الذي  السؤال  الخزان،  جدران  يدق  والذي  املستأنف  للسؤال 

وافراداً،  مؤسسات  املرسحيني  وعىل  هيئة  أنفسنا  عىل  نطرحه 

إذ أن الهم واحد والحلم واحد واألمل واحد.

علينا كمرسحيني أن نتحىل بجرأة األبطال الرتاجيديني يف إقصاء 

ليزأر  الواقع،  جراح  عىل  امللح  لرنش  الغيبية  القوى  سطوة 

الجرح بصدى الجواب.

الحقيقة عىل خشب  بسكني  لنكتب  املستكني  ندحر  أن  علينا 

املنكر  الصاخب  العامل  هذا  أمواج  وسط  ترتنح  التي  مراكبنا 

ونغريه  بالسؤال،  نقلقه  أن  علينا  والجامل،  والخري  الحق  لقيم 

اسالكه  منحو  أن  علينا  باملعرفة،  نقتله  أن  علينا  بالجامل، 

الشائكة بورد يتعمشقه فريده سياجاً للبهجة.

تفيض  التي  واملشاغبة  واملشاكسة  السؤال  فَن  املرسح  يظل 

للكشف، خاصة وقد وجدنا أنفسنا وسط معطيات االضطراب 

أو  املميتة  املرضية  باألعراض  الحافل  املقلق  والفراغ  والتوتر 

السقوط  أو  التوازن  فقدان  تشهد  التي  الحالة  وهي  املخيفة، 

املنظومات  كل  فتضطرب  مرحلتني،  بني  والغياب  الفراغ  يف 
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أحداث الزمن الذي يعيشون؟ 

حني  ترسيخها  يف  ساهمنا  التي  البالغة  اإلساءة  صححنا  هل 

موقف  لكل  كتوصيف  دراما  كلمة  اإلعالم  وسائل  يف  ربطوا 

سخيف أو استدرار للعواطف، أو حني وصفوا كل فعل سيايس 

سلبي بأنه مرسحية؟

نكون  وأن  مجتمعه  يف  الفنان  صورة  بتحسني  نقوم  أن  علينا 

أمناء لقضايا الناس، منحازين للحق وللجامل.

يف  للفنون  امُلؤِسَسة  املظاهر  عىل  االستعالء  نحذر  أن  علينا 

ثقافتنا، واستعداَء املكونات الثقافية واملعرفية لشعوبنا.

مع  باحرتام  التعامل  يجب  اإليجايب  التغيري  سبيل  يف 

لشعوب  الثقايف  واإلثني  الدميوغرايف  التشكيل  خصوصيات 

الخصوصيات  وزجر  السائد  بتعزيز  ساهمنا  ترانا  أم  أوطاننا، 

ووأدها دون االستفادة منها كعضيد للنسيج الذي نعيش؟

قضايا  غري  إىل  انرصافاً  والتجريِب  التأصيِل  قضايا  كانت  هل 

الراهن اآلين يف ارتباطه بسياقه االجتامعي السيايس؟

وبقوانني  العربية  البالد  يف  بالسلطات  املرسح  عالقة  هي  أم 

الرقابة التي تذهب باملرسح إىل االنحسار؟ 

ال بد من رفع الوعي الذي يجنبنا لعب دور املستعمر الثقايف 

بالنيابة.

بني  ميزنا  هل  مجتمعاتنا؟  مكونات  بني  املسافة  قرأنا  هل 

التكامل والتبعية الرعوية؟

نطالب  أن  ميكن  وال  والرعوية،  التسول  مع  املرسح  يتسق  ال 

بالحرية ونرهن خيل إبداعنا لدى السائس. 

إذا مل يكن للفنان مرتاس اسمه الناس فلن تنفعه أي حاميات 

رشيانها الهبات واملنح، فلكل يشء مثن.

ملاذا مل يصل املرسحي إىل أن يكون مستقاًل؟

ملاذا مل يقنع املجتمع واملؤسسة بأنه مهني؟ وبأنه عامل منتج 

ينتج سلعة رضورية للمجتمع، وبأن الفن ليس ترفاً بل طرف 

يف معادلة التنمية والنهوض؟

أهمها  كثرية،  استحقاقات  جميعاً  أمامنا  املرسحيني،  معرش  يا 

صعود  يحب  ال  فمن  الصعاب  عىل  وترويضها  النفس  نضال 

أعباء  لتحمل  وترويُضها   ، الحفر  بني  الدهر  أبد  يعش  الجبال 

الحلم وعزة النفس والروح، إذا كانت النفوس كباراً تعبت يف 

ال  الال طلقة  تكون  لتقول ال حني  ترويُضها   ، األجساُم  مرادها 

ترد وتفتح باب النور.

جائحة  ظل  يف  واملرسحيون  املرسح  عاشها  التي  الكارثة  إن 

عديدة  لكوارث  أمنوذج  إال  هي  ما   19 كوفيد  أو  كورونا 

قد  ألسباب  واملرسحيني  املرسح  تجتاح  أن  ميكن  ومختلفة 

تجتاح  التي  العارم  الجنون  تصنعها موجة  أو  الطبيعة  تسببها 

بأن  الحاسم  املؤرش  ذلك  الكوارث  من  األخطر  لكن  العامل، 

لالنزالق  قابلة  رخوة،  أرض  عىل  يقفان  واملرسحي  املرسح 

النبيل ونبالؤه  الفن  واالنجراف واالنهيار، وبذلك يتعرض هذا 

من املرسحيني لعديد األخطار، ففي ظل كورونا كانت البطالة 

واالجتامعية  الصحية  الرعاية  وغياُب  العيش  مصادِر  وتوقُف 

مناعة وال  الفنان وأرسته، فال  لها  يتعرض  إضافيًة  كلها جوائح 

الرسمية  املؤسسات  تحركت  ما  ونادراً  له،  رعاية  وال  حامية 

ملن  كمنحة  ظهر  وبعضها  خجل،  عىل  جاء  وبعضها  إلنقاذه، 

هو  الكارثية  املعضلة  هذه  يف  سبب  أهم  إن  يتسحق؛  ال 

مهم  وكعامل  كمنتج  الفنان  كرامة  تكفل  التي  القوانني  غياب 

ندعو  هنا،  من  فإننا  وعليه  االجتامعي،  التوازن  عوامل  من 

املرسحيني ونقاباتهم ومؤسساتهم للعمل مع الجهات الرسمية 

عىل وضع القوانني التي تضمن للفنان املرسحي عيشه الكريم، 

أرباحها  التي كونت  املنتجة  املؤسسات والرشكات  ندعوا  كام 

تقوم  أن  فيها،  األساس  هو  املرسحي  الفنان  كان  أعامل  من 

املؤسسات  كل  وندعوا  أزمته،  يف  الفنان  حامية  عىل  بالعمل 

ال  الفن كسلعة سياسية ألغراض  استعامل  إىل عدم  العامل  يف 

إنسانية 

سوف  للمرسح(  العربية  )الهيئة  أن   2007 عام  أعلنا  لقد 

تتأسس عىل الروح املرسحية والوعي بدور املرسح يف الحياة 

تستمر  أن  لها  ينبغي  التي  الكيانات  بأن  االجتامعية واإلميان 

بنيات أساسية معرفية وتنظيمية وإدارية  البد أن تقوم عىل 

ومالية وفنية واسرتاتيجيه ومستقبلية سليمة .

الغد؟  عن  وماذا 
ألن غد املرسح غدنا، غد مجتمعاتنا، غد شعوبنا، غد بالدنا، 

اسرتاتيجي  استحقاق  أفضل،هناك  نريده  الذي  العامل  غد 

الحق  وطالبنا  بأن ألطفالنا  ُنْؤِمَن  أن  عليه،  العمل  من  بد  ال 

املرسح من مدارسنا  يندثر  فلم  ومنهاجاً،  نشاطاً  املرسح،  يف 

بتطرف  الناشئة  لتؤطر عقول  الظالمية  إال وتقدمت  وأنديتنا 

ُنهم من قبول اآلخر أو التغيري. ال ميكِّ

يجب أن نناضل جميعاً من أجل منهاج مرسحي يف املدرسة، 

بسببه  الطالب  يتحول  أن  يعني  ال  املناهج،  من  كغريه  وهو 

منتج  للفن،  مستهلك  للفن،  ملتذوق  يتحول  لكنه  فنان،  إىل 

للفن، محرتف للفن إن امتلك املوهبة، وإننا يف الهيئة العربية 

للمرسح وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بجموع  التقى  حني   2014 يناير   11 يف  القاسمي  محمد  بن 

أطلقنا  العريب،  املرسح  مهرجان  يف  املشاركني  املرسحيني 

وتطوير  لتنمية  العربية  االسرتاتيجية  اسم  حمل  مرشوعاً 

آالف  مثانية  تأهيل  عىل  خالله  من  عملنا  املدريس،  املرسح 

علمي  دليل  أول  ووضعنا  العريب،  الوطن  يف  ومعلم  معلمة 

للنشاط املرسحي املدريس من صفوف الروضة حتى الثانوية، 

وتواصلنا مع كل وزارات الرتبية والتعليم العربية، واستطعنا 

أن نضع منهاج املرسح لوزارة الرتبية اإلماراتية، إن هذا األمر 

أهم ما ميكن أن نناضل من أجله يف السنوات القادمة، وإننا 

نطالب وزارات الرتبية والتعليم باتخاذ ما يلزم إلدراج املرسح 

الخطوة،  هذه  يف  جانبها  إىل  جميعاً  وسنكون  مناهجها،  يف 

فتخيلوا كم عدد املرسحيني املعلمني إن تحقق هذا؟ وتخيلوا 

الذي سيتضاعف خالل سنوات معدودة  املرسح  ذواقة  عدد 

الضياع،  من  ستنقذ  التي  املواهب  عدد  وتخيلوا  تحقق،  إن 

الذي  املجتمع  املجتمع،  وجه  ستغري  كبرية  ثقافية  سوق  إنه 

لن يجهل بعدها كينونة املرسح وسيعرف أن ما تقذفه بعض 

املحطات مجرد غثاء.

الحالة  نبل  من  بد  ال  نبياًل  يكون  ليك  املرسح،  النبيل  السيد 

مرسح  فرسان  من  بد  ال  تكون،  يك  جميعاً  تحتاجنا  وهذه 

نبيلة،  برامج  ولنضع  النبيلة،  املقاصد  لنعيل  كرث،  وهم  نبالء 

أحالمهم،  صناعة  يف  ومشاركتهم  حياتهم  يف  للناس  انحيازا 

للمرسح  بحاجة  والجوال،  القوال  للمرسحي  بحاجة  نحن 

والركح  القاعة  عقال  من  املنفلت  للمرسحي  الرتوبادرو، 

وهو  التكنولوجيا،  عقال  من  املنفلت  الضوء،  ومسقط 

واملمكنات  السائد  وكل  الحداثة  صهوة  ميتطي  الذي  ذاته 

واملستتبات لينهض بها إىل ذرى جديدة.

الناس  يف  وتغلغله  املجتمعية  بغري عضويته  املرسح  نفع  فام 

وحفزهم عىل تغيري ما بأنفسهم؟ بل ما نفع الفن لوال إيقاده 

شمعة األمل ؟! 

امللتزم  املبدع  املرسحي  جوهر  يظهر  الصعب  الزمن  هذا  يف 

يف  املعرفة  نار  إيقاد  يف  املوت،  مواجهة  يف  الحياة  بإحياء 

للمرسحي  أحوجنا  ما  الزمن  هذا  يف  الظالمة،  مواجهة 

الصفوف  املتقدم  الراية،  حامل  املشعل،  حامل  “املناضل” 

بالفن، املبرش بالسالم حني يوغل القتلة يف الدم، فحني ينتعش 

تجار املوت يكون املرسحي رسواًل للحياة.

بنيه  بني  فيام  السالم  إىل  العمل،  إىل  اليوم  يحتاج  مرسحنا 

وبناته، يحتاج إىل أن يقيض فرسانه الوقت يف خلقه وليس يف 

خنقه، مرسحنا اليوم بحاجة أكرث إىل العلم، البحث، التحقيق، 

التناقض  تحويل  عن  النأي  يحتاج  املعريف،  السجال  التوثيق، 

إىل رصاع، يحتاج النأي عن الرصاعات الصغرية التي تؤدي إىل 

وإبداعاً  تتفيه دوره، بحاجة إىل قبول اآلخر فكراً  تحجيمه و 

ومغايرة، بحاجة إىل إقدام الشباب دون أن تحبطهم رغبات 

الشباب  إقدام  إىل  بحاجة  اإلبداعية،  قواهم  شاخت  من 

املؤسسات  رعوية  وطالب  عالة  إىل  يتحولوا  أن  عن  ونأيهم 

التي تتحول يف لحظات التغيري إىل الحاكم املتحكم.. املرسح 

عىل  القادر  باملفهوم  األخالق  صنو  واملرسح  الحرية،  صنو 

تنمية الحرية والثقافة يف أوصال املجتمعات .

أن  املدين  وللحوار  يكون  أن  للمرسح  ميكن  ال  حرية  فبال 

وتأيت  ُتغرّي  حركة  إىل  يتحول  أن  املجتمعي  وللوعي  يتنامى 

بالجديد الجدير بالحياة .

الريح  بيادر  يف  قمحاً  نفسه  يبذر  الذي  املرسحي  عىل  سالٌم 

املرسحيني  للروح، سالم عىل  املفتوح حنطة  األفق  وينبت يف 

والبرشية  أمتهم  عن  نيابة  عذاباتهم  صلبان  حاميل  العرب 

حتى  لقلوبهم  سالماً  الهوان،  من  الكون  خالص  يف  أماًل 

عىل  األمل  أزهار  تتفتح  حتى  واملودة  للحب  وتصيل  تصفو 

والبطش  الجشع  جرافات  سحقتهم  الذين  كل  وأكف  وجوه 

ولكل  عرق  حبة  لكل  سالم  الحياة،  حقوق  أبسط  وحرمتهم 

ليزرع  تبدعونه  ضوء  ومسقط  ومنظر  وحركة  وجملة  فكرة 

القبح  وميحو  بالجامل  يسلحها  البرش،  نفوس  يف  الدهشة 

مبسحة من كف مرسحي مقدس.

لنكون  ندعوكم  للمرسح،  العريب  اليوم  يناير  من  العارش  يف 

العريب  اليوم  يف  الطوفان،  هذا  من  فرادى  ننجو  فلن  معاً 

عىل  غار  إكليل  املرسح  وعاش  عشتم  معاً  نهتف  للمرسح، 

رأس كل مريديه، يف اليوم العريب للمرسح نواجه سؤال نكون 

أوال نكون.. برد واحد “نكون”..
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[ 24نوافذ

تأليف: جيمس هاميلتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

رئيسني  فكريني  خطني  املرسحي  التنظري  أدبيات  لنا  تقدم   

الخطان  وهذان   .  Theatrical Space املرسحي  للمكان 

والفينومينولوجيا  السيميوطيقية  التحليالت  من  مستمدان 

الحقيقة  من  جزئيا  املنهجان  كال  ويتحفز   . املرسحي  لألداء 

مثل  بأشياء  مرتبطة  مرسحية  مؤثرات  توجد  بأنه  الواضحة 

بني  واألوضاع  املؤدين،  بني  واألوضاع  األداء  مكان  مساحة 

أن  منهام  منهج  كل  ويسعي   . وتغرياتها  واملتلقني  املؤدين 

التي  النظرية  الخلفية  إطار  يف  املستهدفة  املؤثرات  يفرس 

يقدمها كل منهام لقامئة البحث . إذ يبدو أن كالهام يواجه 

صعوبات ال ميكن تذليلها .

كثريا  أن  حقيقة  من  فعال  تنطلق  الفينومينولوجية  فاملناهج 

من املؤثرات املتعددة للمرسح هي مؤثرات ما دون الوعي 

انتباه  عتبة  تحت  التعبري،  جاز  إن  تلقيها،  ويتم  تّقدم  التي 

املتلقي الواعي . ولكن هذه املناهج ترتبط أيضا بدعوى أن 

املرسح،  يف  املكان  يف  اإليهام  تجربة  ميارسون  ال  املشاهدين 

املختلف  املكان  باملكان،  اإليهام  إىل  يدخلون  أيضا  ولكنهم 

عن املكان املادي للمرسح . كام أنه ال يبدو واضحا لنا كيف 

األداء..  مكان   
)1( المسرحية  والمؤثرات 

واملؤثرات  الحقيقة  هذه  بني  العالقات  لتحليل  الجهد  بعض 

املرسحية املستهدفة التي تهمنا .

. جديد  اتجاه   : أوال 
 . بها  يتعلق  وما  املسائل  اتجاه جديد هذه  يف  نرسم  سوف 

يتضح  أن  ميكن  التي  املزاعم  من  سلسلة  عن  أدافع  وسوف 

أن كال منها مقبول ظاهريا يف ذاته، ولكن عند تناولهم معا 

للمنهجني  جديدا  بديال  تقدم  متامسكة  بنية  يشكلون  سوف 

والحقيقة   . املجال  هذا  يف  والفينومينولوجي  السيميوطيقي 

األساسية  بالحقيقة  ترتبط  املزاعم  هذه  كل  أن  هي  املهمة 

التي تقول ان كل أداء مرسحي يقام فراغ مادي عادي، وان 

يحرضون  عندما  الحقيقة  هذه  دامئا  يفهمون  املشاهدين 

ملشاهدة العروض املرسحية . ويف الجزء األخري، سوف أبرهن 

أن هذه البنية املتامسكة تقدم فوائد إضافية مل تكن متاحة 

يف النظريات األخرى .

وليك نيرس الرشح، سوف أشري غالبا إىل عدة أنواع توضيحية 

أستخدم  سوف  إذ   . النموذجي  املرسحي  لألداء  متخيلة 

مرسحية » هيدا جابلر” عندما أشري ايل األداء التقليدي الذي 

عنوان  أستخدم  وسوف   .  ) ابسن  هرنيك   ( نص  يستخدم 

لالشارة   ”Gabler at a Distance بعد  من  جابلر   « عرض 

إىل أداء رسدي بريختي يستخدم نفس النص . وسوف يكون 

إىل  املنسوب  األداء  أسلوب  عنوان  هو  املحرتق«  الطفل   «

أيضا، بشكل  )ابسن(  نفس نص  الذي يستخدم  جروتوفسيك 

مخفف عيل األقل، والذي رمبا تكون له بنية رسدية، اعتامدا 

النهاية،  ويف   . النص  أجله  من  وضع  الذي  االستخدام  عيل 

يعرفون  بأنهم  تسليام   ، اإليهام  هذا  إىل  املشاهدون  يدخل 

أنهم يحرضون أداء مرسحيا .

تجربة  بأن  االدعاء  فعال،  السيميوطيقي،  املنهج  يرفض  وال 

خالل  من  ذلك  يفعل  انه  بل  إيهام،  تجربة  هي  املرسح 

ارتباطه بزعم أن كل يشء يظهر يف املكان املرسحي، واملكان 

املرسحي نفسه أيضا، هو يشء مهم وله معنى . ولكن األمر 

انتباه  لرتكيز  صيغ  إيجاد  أن  لدرجة   . بوضوح  كذلك  ليس 

التي  األشياء  أن  إذ  املؤدي،  أمر مركزي يف مهنة  املتلقي هو 

تظهر عيل خشبة املرسح ال تكون فقط بال معني، بل ميكن 

. وتسليام  لو كانت بال معنى  أن يكون ذلك كارثة مرسحية 

بالعدد الهائل لألشياء التي ميكن أن يركز عليها املتلقي يف أي 

أو إخفائها  إزالة بعض األشياء  مدى زمني محدد، فالبد من 

عن تركيز املتلقي، وأن تكتسب الال معنى بالرضورة من أجل 

ذلك،  عيل  عالوة   . املؤدي  يفعله  ملا  معني  املتلقي  يجد  أن 

بوضوح  األشياء  فيها  تحرض  التي  املرسحية  العروض  هناك 

 . السيميوطيقي  التحليل  تقاوم  وهي  املتلقي  أمام  وترتكز 

ولكن األهم أن املدافعني عن املنهج السيميوطيقي كانوا عيل 

العديد  بينها  )ومن  مؤثرات  هناك  أن  أرصوا  عندما  صواب 

املتلقني  بني  األفعال  ردود  تثري  التي  املكانية(  املؤثرات  من 

والتي يتم تلقيها تحت مستوى فهم املعنى .

السيميوطيقي  املنهجني  بني  املشرتكة  املشكلة  وُتستمد 

املكان  عن  أخرى  أساسية  حقيقة  من  والفينومينولوجي 

هو  ما  تحدد  التي  املشكلة  تحديدا  وهي  نفسه،  املرسحي 

بذل  ويجب   . للمسارح  املادية  األماكن  يف  كحدث  حارض 
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 ”Spontaneous Beauty التلقايئ  الجامل   “ يكون  سوف 

 “ فرقة  قدمته  الذي  املتخيل  الرسدي  األداء  عنوان  هو 

أربعة  أو  ثالثة  باستخدام   ،Mabou Mines ماينز  مابو 

ممثلني، وأساليب استخدام دمية من نوع البونراكو، وبعض 

املوسيقيني .

األسايس  االستيعاب   « فكرة  الوقت  طوال  أتبنى  وسوف 

 basic األسايس  “الفهم  أو   ،”basic comprehension

أتحدث  فعندما   . املرسحي  لألداء   ”understanding

الوصول  أعني  ال  فإنني  األسايس،  االستيعاب  أو  الفهم  عن 

كان  ما  استيعاب  أعني  وال  األداء،  ملعنى  التام  الفهم  إىل 

التي  األساليب  ما هي  فهم  أعني  املؤدون، وال  إليه  يهدف 

استخدموها، ومن أجل إحداث أي تأثري . وال أعني امتالك 

األداء  هو  ما  فقط  أعني  بل   . األداء  لفنية  كامل  تقويم 

الفرد  املتلقي  يستغرقه  الذي  الوقت  هو  وما  املرسحي 

املرسحي  األداء  يف  له  ُيقدم  ما  جوهر  فهم  قد  أنه  إلظهار 

املالمئة  التالية  الرشوط  أتبني  سوف  ذلك،  عيل  عالوة   .

لتحديد متى يستوعب املتلقي بشكل أسايس األداء .

عندما  املرسحي  لألداء  أسايس  فهم  عيل  املتلقي  يحصل   “  

مدار  عيل  يقدم  كان  الذي  املوضوع  يصف  أن   : يستطيع 

بالشكل  العرض  يف  يحدث  ما  مع  ماديا  تفاعل  إذا  األداء 

املامثل ملا يحدث وبالشكل السليم إذا تبنى حاالت مزاجية 

تستجيب ملا يحدث يف األداء بشكل مامثل ملا يحدث .

توضح هذه الصيغة الحد األدىن لرشوط النجاح يف الحصول 

يستطيع  شخص  أي  أن  مبعنى   . املرسحي  لألداء  فهم  عيل 

أن يحقق الرشط األول، أو الرشطني الثاين والثالث ميكن أن 

جميع  يشاهده  ما  يفهم  انه  أو  شاهده،  ما  فهم  انه  يقال 

املشاهدين باستثناء من هم أقل مالحظة .

والمؤثرة  المادية  االستجابات   – ثانيا 
علي  منطقي  غري  دليل  هي  للمشاهدين 

: الفهم 
عيل الرغم من ارتباطها بالحد األدىن، رمبا يعتقد البعض أن 

رشوط نجاح الفهم هي رشوط غنية جدا فعال . فمثال، هب 

كوميدي  أداء  من  خرج  قد  جلني«،   « ولنسميه  متلقيا،  أن 

وهو يضحك بشدة، لدرجة أنه مل بستطع التحدث . وعندما 

للتو  شاهده  ما  وصف  عيل  قادر  غري  كان  األداء  عن  سئل 

أي  يصف  أن  أو  القصة،  يلخص  أن  يستطع  مل  أنه  وهب   .

يشء ميكن أن يوضح أنه قد فهم األداء . وهب أن »جلني« 

هذا مل يجد األداء مضحكا فحسب، بل انه يظل يضحك كلام 

تذكره .

واآلن، افرتض عالوة عيل ذلك أننا اكتشفنا عندما تحدثنا مع 

»جلني« أنه شاهد أداء مرسحيا مختلفا يف األسبوع املايض، 

يف  قدمت  التي  القصة  يحيك  أن  استطاع  ذلك  الرغم  وعيل 

األداء، ويستطيع ذلك اآلن، إذ مل يتأثر نهائيا باألداء ومازال 

حتى اآلن .

والثالث  الثاين  الرشطني  النجاح يف  األوىل مع  الحالة  تتوافق 

هي  كام  ولكن   . األسايس  املرسحي  باالستيعاب  املتعلقان 

يقولوا  أن  منا  فيها كثريون  يرتدد  والتي رمبا  بوضوح  الحالة 

إن » جلني » قد فهم األداء . وباملقارنة، تقدم الحالة الثانية 

التفاعل  يف  يفشل  جلني«   « ألن  أخري  جهة  من  تحديا 

ومع   . والثالث  الثاين  الرشطني  مع  تتالءم  التي  بالطرق 

ذلك، ميكن أن يوافق أغلبنا عيل أن »جلني« لديه استيعاب 

أسايس لألداء الثاين .

غري  للعنارص  قبولنا  يف  الحالتني  هاتني  يف  املشكلة  تكمن 

يف  املفقود  ألن   . األسايس  الفهم  نجاح  رشوط  بني  املنطقية 

دليل  هو  الثانية  الحالة  يف  بوضوح  وحارض  األويل  الحالة 

منطقي عيل الفهم . فالقدرة عيل وصف ما ندققه هو طاقة 

إدراكية . إذ ال داعي أن تكون ردود أفعال املتلقي وتقلباته 

ملاذا  نتساءل  فإننا  كذلك،  تكن  مل  وإذا   . إدراكية  املزاجية 

نالحظهم عيل أنهم دليل عيل الفهم عيل اإلطالق .

لكم  أحكيها  أن  بد  ال  سببية  ذلك، هناك حكاية  عالوة عيل 

جلني   « أفعال  ردود  أن  تحديدا،  وهي  األوىل،  الحالة  عن 

ملحفزات  حاجة  فال   . علة  مجرد  كانت  املزاجية  وحالته   «

األفعال  لردود  محفزات  هناك  أن  لحقيقة  حتى  أو  اإلدراك 

يوجد  ال  ما  فبقدر   . عنها  تنجم  حتى  هذه  املزاج  وتقلبات 

اإلدراك، وال يوجد الفهم أيضا . وهذا يوحي بأنه من الخطأ 

أن نتناول ردود أفعال » جلني » وحالته املزاجية باعتبارهم 

دليل عيل االستيعاب، ولذلك، يجب أن تتخىل عن الرشطني 

الثاين والثالث متاما .

املؤدين  أن  هو  االقرتاح  هذا  مقاومة  أسباب  أحد  ولعل 

يعتمدون عيل مالحظة ردود األفعال هذه بدقة ليك يقيسوا 

كيف يسري األداء وما هي التغريات الواجب إجراءها لقيادة 

األداء يف االتجاه الصحيح . فان مل تكن ردود أفعال املتلقني 

فان  عندئذ  االستيعاب،  عالمات  هي  املزاجية  وأحوالهم 

األفعال  ردود  قياس  محاولة  يف  بالتأكيد  مخطئون  املؤدين 

ردود  أن  أؤكد  أن  أود  ولذلك،   . السبب  هذا  أجل  من  تلك 

ما  مع  املتجاوبة  املزاجية  الحاالت  وتبني  املادية  األفعال 

يحدث أثناء األداء رمبا هي الدليل الذي يعّول عليه يف الفهم 

األسايس لألداء .

وميكن أن يتضح السبب اآلخر العتبار ردود األفعال وتقلبات 

االفرتاضية  الحالة  يف  لألداء  اإلدرايك  الفهم  عيل  دليل  املزاج 

التالية .يف مرسحية »هيدا جابلر” تنحني » ازمرالدا” يف توقع 

وتخرج  الغرفة   « جابلر  هيدا   “ فيها  تعرب  التي  اللحظة  يف 

هذه  يف   « ازمرالدا   « تستطيع  فال   . جرابها  من  الطبنجة 

هيدا”   « تكون  أن  خشيت  أو  ظنت  إنها  تقول  أن  اللحظة 

عيل وشك أن تنتحر . فرمبا مل تكن واعية بسلوكها، ورمبا ال 

تستطيع أن تقول ملاذا فعلت ذلك . فهل مازلنا نريد نعامل 

أنها عيل وشك أن تفهم ما  ازمرالدا” كدليل عيل  رد فعل » 

كاد أن يحدث .

بعض  ضد  نتحرك  أن  يجب  ولذلك   . ذلك  نريد  أننا  أعتقد 

البديهيات القوية، إذا مل نعترب ردود األفعال وتقلبات املزاج 

آليات  باستخدام  البديهيات  بتلك  نتشبث  ورمبا   . إدراكية 

معني  مادي  فعل  رد  املتلقي  لدي  كان  فإذا   . مغايرة  مؤقتة 

أو تقلب يف املزاج، فمن املمكن أن يكون لديه أشياء أخرى، 

لكنه مل يعرب عنها . وتتوافق بعض ردود األفعال غري امُلدركة 

أو  أن يصفه هو،  ما ميكن  البديلة هذه مع  املزاج  وتقلبات 

دليل منطقي عيل  لتقديم  لألداء،  آخر مستوعب  متلقي  أي 

ال  املزاج  وتقلبات  األخرى  األفعال  ردود  ولكن   . االستيعاب 

تتوافق مع هذا الوصف. ودعونا نوضح هذه الفكرة أكرث :

رد  هو  الفعل  رد  أن  يعني  الوصف«  مع  يتوافق  فعل  “رد 
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فعل واحد بني ردود األفعال التي ميكن تسجيلها يف الوصف.

“رد فعل يتوافق مع رد فعل آخر » يعني أن كليهام داخل 

مجموعة من االستجابات املالمئة لنفس اإلدراك .

رد فعل املتلقي دليل عيل االستيعاب إذا مل يتفاعل املتلقي 

بطريقة  يتفاعل  أن  املمكن  من  كان  إذ  قبل،  من  فعل  كام 

معينة تتوافق مع رد فعله الحقيقي، إذا كانت مجموعة من 

خشبة  عيل  يقدم  ملا  الصحيح  الوصف  مع  متوافقة  األفعال 

املرسح، سواء ُقدم الوصف بواسطة املتلقي أم ال .

بهذه الطريقة نستطيع أيضا أن نقرر بالضبط متى ال يكون 

رد الفعل أو تقلب املزاج دليال عيل الفهم املرسحي األسايس 

الفعل  رد  طرق  مع  متوافق  غري  الفعل  رد  كان  سواء   :

ردود  ذخرية  إىل  ينتمي  أو  الصحيح  الوصف  مع  املتوافقة 

األفعال غري املتوافقة مع الوصف الصحيح .

يف  األفعال  ردود  تلعبه  الذي  للدور  التفسري  هذا  لنا  يسمح 

تجاه  »ازمريالدا”  فعل  رد  كان  ملاذا  نوضح  بأن  األداء  فهم 

سلوك “ هيدا » هو عالمة الستيعاب ما يوشك أن يحدث، 

مع  يتوافق  اللحظة  هذه  يف  يحدث  ما  تجاه  فعلها  رد  ألن 

أي  مع  املتوافقة  األخرى  املزاج  وتقلبات  األفعال  ردود  كل 

استطاعت  سواء  االنتحار،  وشك  عيل  بأنها  ل«هيدا”  وصف 

لنا  . وتسمح  الوصف من عدمه  تقدم هذا  أن   « ازمرالدا   “

عندما  جلني«   « بأن  ثقتنا  شحذ  نعيد  أن  اإلسرتاتيجية  هذه 

أنه  األداء،رغم  الكوميدي، كان فعال يفهم  األداء  ضحك عيل 

مل يستطع أن يحيك القصة التي شاهدها ألنه ضحك ألن أي 

رد فعل آخر عنده ميكن أن يكون متوافقا مع إدراك ما كان 

يضحك عليه رغم أنه مل يستطع أن يصف ما كان يضحكه .

عند  بشدة  المتلقني  انتباه  يتالقى   – ثالثا 
لهم  المؤدون  يقدمها  اليت  المالمح  نفس 

: كثرية  مالمح  عدة  بني  من 
مع  يتحدثون  عندما  املالمح  نفس  كثريا  املتلقون  يذكر  ملاذا 

نحل  أن  يجب  هذا  ولتفسري   . املرسحي  األداء  بعد  بعضهم 

باملتلقني  تتعلق  والثانية  باملمثلني،  تتعلق  األويل  مسألتني، 

يوضح  ما  أن  نعرف  أن  يجب  باملمثلني،  يتعلق  ففيام   .

للمتلقي أن بعض مالمح املؤدين هي مالمح أو حقائق عن 

 – الشخصية  مالمح  مثل   – األداء  يف  املوجودة  األشياء  أحد 

عاديا  أمرا  ليس  وهذا   . كذلك  ليست  األخرى  املالمح  وأن 

يالحظ  واسع  نطاق  عيل  املسيل  النص  تحليل  كتاب  ففي   .

معلومات  توجد  ما  عادة  أنه   )David Ball بول  )ديفيد 

الحياة  يف  الناس  وعن  الروايات  يف  الشخصيات  عن  وفرية 

النصوص  يف  الشخصيات  معلومات  توجد  مام  أكرث  العادية، 

املزيد  تعرف  أن  ميكنك  الحقيقة،  يف   « يقول  أذ   . املرسحية 

عن هاملت بشكل أكرب مام يعرفه أي شخص آخر . ويذكرنا 

أن الشخصيات هم الحد األدىن يف النصوص، والرتاكم الهيكيل 

للصفات املختارة ... ألن طبيعة أي شخصية مرسحية تتحدد 

بشكل كبري بواسطة املمثل أثناء أداء الدور . وهذا يعني أن 

العدد األكرب من مالمح املؤدي سوف تكون هي أيضا سامت 

أنها  عن  فضال  يؤديها،  التي  القصة  يف  الشخصية  حقائق  أو 

مالمح مشار إليها يف النص الذي يقوم عليه األداء املرسحي 

. ويالحظ املتلقون كثريا من مالمح املؤدي، ومن املفرتض أن 

أداء  أو  بعرض  مرتبطة  إجابة  له  تكون  محددة،  إجابة  له 

معني فقط . والفكرة هي أن عدد مالمح املؤدي املعني الذي 

يلعب دور » هاملت« أكرب بكثري من عدد املالمح التي متكن 

 . »هاملت«  ألداء شخصية  الالزم  الوصف  يتالءم  أن  املؤدي 

فكثري من مالمح املؤدي متر دون مالحظة، ومن املفرتض أن 

ضغطا  علينا  تضيف  االعتبارات  فهذه   . كذلك  األمر  يكون 

حتى نكون حذرين يف تأمل أي من مالمح املؤدين هي من 

سامت الشخصيات .

أن  نعترب  أن  ميكن  املضادة،  الضغوط  بهذه  وتسليام 

يفعلوا ذلك . ولذلك فان ملحوظة ) بول ( تضغط علينا ليك 

نكون كراما يف تأمل مالمح املؤدي وكأنها مالمح الشخصية .

ولكن، لنتأمل سؤال » هل ميلك هاملت عينني زرقاوتني ؟ » . 

بالتأكيد، كثري من املمثلني الذين لعبوا دور » هاملت« كانت 

عيونهم زرقاء، وآخرون ليسوا كذلك . وبالنسبة للذين لعبوا 

عيونهم  هل  وهي  محددة،  إجابة  هناك  هاملت«،   « دور 

زرقاء ؟ . ولكن ان مل يصنع األداء شيئا من السؤال ) أو حتى 

يصنع األداء شيئا من السؤال( فيام يتعلق ب »هاملت«، لن 

يكون للسؤال عن لون عينيه إجابة محددة . وعندما تكون 
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أي من مالمح  التعرف عيل  يواجهون صعوبة يف  املشاهدين 

 . الشخصية  مالمح  يفهموا  ليك  بها  االعتناء  يجب  املؤدين 

تفسري  هو  املطلوب  فان  ولذلك   . ذلك  يفعلون  ال  ولكنهم 

مثل  تتم  كيف  يفرس  ليك  األفراد  املؤدون  يفعله  ملا  مبديئ 

هذه األمور .

العرض املرسحي  مشكلة املتلقني هي أن كل متلقي يأيت اىل 

متلقني  مع  بيئته  يف  يتشارك  ورمبا  مختلف،  وتاريخ  ببيئة 

آخرين، ورمبا يدركون جميعا أنهم يف عرض مرسحي، ولكنهم 

ال يتشاركون يف صور أخرى من خلفياتهم، حتى فيام يتعلق 

التي  املرسح  أنواع  تختلف  فقد   . املرسح  عن  بخلفياتهم 

يشاهدها  التي  املرسح  أنواع  عن  متاما  وتتميز  نشاهدها 

مألوفة  معينة  فرقة مرسحية  عروض  نشاهد  فرمبا   . آخرون 

لنا، بينام يشاهد آخرون هذه العروض للمرة األويل . عالوة 

عيل ذلك، هناك بعض صور لخلفية متلق ليس لها مثيل بني 

قد  أحدهم  يكون  رمبا  فمثال،   . اآلخرين  املتلقني  خلفيات 

مشغول  آخر  كان  ورمبا  ذهنيا،  ومرهق  طويلة  رحلة  قطع 

تجربتهم  أن  نعتقد  ولذلك   . الراحلة  زوجته  انتحار  بحادثة 

 . الطريقة  بنفس  املرسحي  األداء  يفهموا  ولن  مختلفة 

 Cognitive اإلدراكية  »الوحدة  ملبدأ  وفقا  ذلك  ومع 

 – منهم  ألي  حقيقي  فهم  هناك  كان  إن   –  ”uniformity

فان ما يفهمه أحدهم يجب أن يكون مفهوما لآلخرين أيضا 

.

فأقرتح  تعاين عطشا شديدا،  تأمل شخصية يف مرسحية  إذن، 

من  امللمح)ع(  تقديم  عند  )س(،  املتلقي  يفهم  أن   : أن 

صادق  شديدا  عطشا  يعاين  )ن(  الشخصية  أن  املؤدي)ص(، 

)ص(  هو  ما  ومؤدي  )س(  هو  ما  ملتلقي  الحالة،  هذه  يف 

وشخصية ما هي )ن(.

ظل  يف  بارز  ملمح  باعتباره  )ع(  امللمح  ايل  )س(  يستجيب 

رشوط املعرفة املشرتكة بأن املتلقني يحرضون عرضا مرسحيا، 

أن  ميكـن  التي  الحقائق  مجموعـة  أو  الحقيقـة  بسبب 

تقودنـا إىل استنتاج أن الشخصية تعاين عطشا شديدا، وأنـه 

)ن(  أن  بدائل  مع  متوافق  باعتباره غري  مدركا  يكـون  سوف 

لديه عطش شديد .

األبيض هو الذي يبدأ أوال يف الشطرنج . فيستنتج األول أنه 

يجب أن ينتظر مكاملة الثاين، ويستنتج أن يفكر الثاين بنفس 

الطريقة .

غري  اعتباره  ميكن  بارز  امللمح  أن  ملالحظة  امليل  أن  الحظ   

تنسيقه،  يجري  مبا  مرتبط  سبب  يوجد  ال  عندما  منطقي 

امللمح  يظهر  ولذلك   . اآلخر  عيل  أحدهام  اختيار  لتفضيل 

املالمح  بعض  ملالحظة  منطقية  غري  مليول  نتيجة  للفرد 

والختيار االسرتاتيجيات ألن تلك املالمح حارضة . ولكن هذا 

اكتشاف  عند  بالطبع   . استنتاج  أي  أحد  يقدم  أال  يعني  ال 

ملمح بارز يخمن كل طرف امللمح الذي سوف يستجيب له 

اآلخرون، ويصلون إىل استنتاج مفاده أن نفس امللمح سوف 

يظهر لآلخرين، وأنهم أيضا سوف يستنتجون مثله، ومن ثم 

يصلون استنتاج فيام يتعلق بكيفية الترصف .

مشكالت   « باعتبارها  إليها  املشار  املواقف،  هذه  مثل  يف 

 ،“ Standard coordination problems التناغم املعيارية

يجري تحليل الناس باعتبارهم “العبني” منغمسني يف تحديد 

مسارات الفعل الذي سوف يحظي “باللعب األمثل” . فهناك 

تناظر بني الالعبني، فيام يتعلق مبا يحاوال أن يفعاله – وهو 

منهام  كل  يعلمه  مبا  يتعلق  وفيام   – اليشء  نفس  تحديدا 

عن اآلخر . ولذلك، تختلف بعض صور التناغم املعياري عن 

مواقف املتلقني يف عالقتهم باألداء . ويف هذا الصدد، سوف 

هذا  عدل  الذي   )Robert Sugden سودين  )روبرت  أتبع 

ونتيجة   . االكتشاف  مواقف  تحليل  يف  لالستخدام  النموذج 

املرتبطني  أن  وأعترب  “العبني”  مصطلح  استخدم  لن  لذلك، 

أن  بدال من ذلك،  . وأقرتح،  إىل عوائد معينة  بذلك يسعون 

عيل  قدرة  اكتساب  إىل  يسعون  “متعلمني”  املؤدين  نعترب 

وصف اليشء الذي يتطور يف األداء .

يف  الالعبني  موقف  املرسحي  األداء  يف  املتلقني  موقف  يشبه 

مشكالت التناغم املعياري يف معظم النواحي األخرى .

من  مجموعة  أو  كحقيقة  للمتلقي  املؤدي  مالمح  تظهر   

املتلـقي- املتعلـم، يف ظل االحتياج  الحقائق عندما يستطيع 

متسقة  باعتبارها  املالمح  تلك  يالحظ  أن  املالئم،  املشرتك 

أن  )أ(  املتعلم  املتلقي-  املؤدي وعندما يستنتج  مع ســلوك 

الحقــائق – تنتــج، )ب( أنه  حقيقــة ما أو مجمــوعة من 

تنتج نفس  السياق،عندئذ  املالمح يف نفس  تلك  مهام تظهـر 

مجموعة العالمات وأن )ج( كل متعلم – متلقي آخر سوف 

التناغم  الحال يف مشكالت  )أ،ب( وكام هو  يستنتج كل من 

املعياري، يحدد املوقفان )أ،ب ( أن املالمح تظهر إذا اعتقد 

 . منعكسة  املالمح  هذه  كانت  إذا  االستجابات  تدفع  أنها 

ويحدد املوقف الثالث أن امللمح يربز إذا ظهر باعتباره قابل 

للعرض للجمهور .

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

 Journal of Dramatic مجلة  املقالة  هذه  نرشت   •

 Theory and Criticism –spring 2007- pages 21-47

الدراسات  من  العديد  مرسحنا  قدمت  أن  سبق  لقد   •

وسبق   .. السابقة  أعدادها  يف  هاملتون  جيمس  لألستاذ 

التعريف لنا به عدة مرات . 

 يستنتج )س( أن )ن( لديه عطش شديد .

 يربز امللمح )ع( البارز أن )ن( لديه عطش شديد .

املستخدمة  الظهور  فكرة  عيل  املالمح  ظهور  تفسري  اعتمد 

مشكالت  يف  املنطقي  لالختيار  النظرية  التحليالت  لعبة  يف 

التناغم . ويف هذه التحليالت يقال ان املالمح التي تظهر من 

مقصورة  ليست  مثري  أو  منبه  هناك  يكون  عندما  اآلخرين 

 . يظهر  امللمح  تجعل  التي  نفسها  املشكلة  أو  امللمح  عيل 

وبدال من ذلك يتحدد املنبه من خالل عنرصه السياقية .

يتوقفان  ثم  الهاتف  عرب  يتحدثان  شخصني  أن  مثال  افرتض 

فجأة، وال يستطيعان أن يتواصال معا رغم أن كالهام يرغبان 

. عالوة عيل أن كل منهام يعرف أن  املحادثة  أن يستمرا يف 

يستعيدا  أن  ميكنهام  فكيف   . رغبته  نفس  هي  اآلخر  رغبة 

أو  االتصال  لديه خيار  بأن كل منهام  العلم  . مع  ؟  االتصال 

االنتظار . وليك ينجحا يف استعادة االتصال، يجب أن ينتظر 

مالمح  توجد  ال  ولكن  الثاين،  يتصل  أن  ويجب  أحدهام 

أن  يجب  الذي  هو  منهام  أحدا  أن  يدل  أن  ميكن  ملوفقهام 

يتصل وأن اآلخر يجب أن ينتظر .

 ( عند  التليفون  لعبة  انحراف  مثل  الواحدة  املرة  مواقف  يف 

ملرة  اللعبة  لعب  يتم  حيث   )David Lewis لويس  ديفيد 

واحدة، إذ لن يدفعهام يشء سواء من الناس الذين يعرفون 

التي  اختيار اإلسرتاتيجية  اتجاه  املوقف أو من كل منهام يف 

حميم،  بشكل  اآلخر  منهام  كل  يعرف  كان  فإذا  يستخدمها. 

 . يعرفان  ال  لكنهام   . اآلخر  يفكر  كيف  يعرفان  كانا  فرمبا 

لذلك ال يوجد حل .

مشاكل  من  العديد  يحلون  الناس  أن  )لويس(  الحظ  لقد 

هناك  تكون  أن  يجب  ولذلك،  اليومية،  الحياة  يف  التناغم 

املواقف  بعض  يف  للمشاركني  تظهر  التي  املالمح  بعض 

يحددون بفضلها اختياراتهم . والحظ أيضا أن ما يجعل هذه 

 . نفسها  التناغم  مشكلة  نطاق  خارج  أمر  هو  تظهر  املالمح 

: يعرف  التليفون كالتايل  ولتوضيح هذا، سنقوم بتغيري لعبة 

الشخص األول أن الشخص الثاين لديه تليفون أبيض، ويعرف 

الشخصان  هذان  إذن،   . أسود  تليفون  لديه  األول  أن  الثاين 

الشطرنج، وكل منهام يعرف ذلك عن اآلخر، ألن  من العبي 
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املرسحية  الفرق  معظم  عن  السابقة  الحلقات  يف  تحدثت 

املرسحية.  عروضها  مدنها  يف  وعرضت  فلسطني،  زارت  التي 

املرسحية  فرق مرص  واألشهر ضمن  األكرب  ُتعّد  الفرق  وهذه 

وقتذاك. وما كتبته عنها وعن نشاطها املرسحي يف فلسطني، 

كاملة  مقالة  لكتابة  يكفي  تاريخي،  توثيق  عىل  يعتمد  كان 

ويف  قبل.  من  املنشورة  املقاالت  سلسلة  ضمن   - أكرث  أو   –

املقابل هناك فرق أخرى، منها املعروفة، ومنها غري املعروفة، 

كان  عنها،  وجدته  وما  املغمورة؛  ومنها  املشهورة،  منها  أو 

قمت  لذلك  كاملة،  مقالة  لكتابة  يكفي  وال  ونادراً،  قلياًل 

بتجميع هذه الفرق يف هذه املقالة وفقاً ملا وجدته عنها من 

معلومات! وسأتحدث عنها – كام تحدثت عن الفرق األخرى 

أي - وفقاً لتسلسل زيارتها إىل فلسطني تاريخياً!

الجاهلي العزيز  عبد 
حجازي،  سالمة  الشيخ  فرقة  ممثيل  أقدم  من  الجاهيل  ُيعّد 

ثم  القرداحي،  وعمل يف فرق كثرية من أهمها فرقة سليامن 

فرقته  وباألخص  الجوالة،  الفرق  أصحاب  أشهر  من  أصبح 

الشهرية »جوق التمدن الرشقي«، التي ظهرت عام 1913 يف 

ألنه   – والسبعني  الثالثة  الجاهيل  بلغ  وعندما  مرص.  أقاليم 

من مواليد 1880 - نرش مقالة يف مجلة »الفن« عام 1953، 

القرداحي، سافرت معه  قال فيها: »مثاين سنوات قضيتها مع 

يف  »ياجو«  دور  أمثل  وكنت   ،1911 عام  الشام  إىل  بعدها 

»عطيل« يف يافا بفلسطني، إذ أطلق فلسطيني عيّل الرصاص، 

يف  يعمل  كان  الذي  روك«  »ألفونس  هو  املعتدي  وكان 

التايل  السطر  الجاهيل يف  أن  الغريب  وظيفة قنصل فرنسا«. 

ال  آخر  يشء  عن  وتحدث  املوضوع،  ُيكمل  مل  املقالة،  من 

عالقة له مبا ذكره!! واألغرب من كل هذا أن الجاهيل مل ينتبه 

إىل أن القرداحي مات يف تونس عام 1909، فكيف كان معه 

توثيق  السبب ال أستطيع  لهذا  بعامني؟!  يف حيفا بعد وفاته 

حدث  ورمبا   ،1911 عام  فلسطني  يف  التمثيل  هذا  حدوث 

خطأ مطبعي والعام املقصود هو عام 1919، ألن هذا العام، 

هو أول تاريخ وجدته موثقاً لتمثيل عبد العزيز الجاهيل يف 

فلسطني من خالل صورة إعالن، هذا نصه:

»»مرسح قهوة املعارف« .. قدم هذه املدينة الزاهرة »جوق 

وسيوايل  الجاهيل«،  العزيز  »عبد  بإدارة  الرشقي«  التمدن 

أحسن  لها  انتخب  وقد  متوالية.  ليايل  خمسة  ملدة  التمثيل 

روايات تلحينية أدبية، املحبوبة لدى الجميع. وسيبتدأ مساًء 

ترشين   3 يف  الواقع  االثنني  يوم  مساء  املوافقة  األوىل  الليلة 

والليلة  »روميو وجوليت«،  برواية  ]نوفمرب[ سنة 1919  ثاين 

الثانية رواية »شارلوت«، والليلة الثالثة »حمدان األندليس«، 

»البطل  الخامسة  والليلة  الشهرية«،  الرابعة »هملت  والليلة 

عطيل«. ويعقب كل رواية فصل مضحك من أهم الفصول 

بالنظر  جداً  زهيدة  الدخول  أسعار  جعلنا  وقد  املضحكة. 

غرش   15 أوىل  درجة  كريس  وهي:  الباهظة،  للمصاريف 

 100 كرايس  أربع  لوج  صاغ،  غروش   10 ثانية  درجة  صاغ، 

غرش صاغ«.

نصه  ترجمه  أن  ويظن  اإلعالن،  هذا  يف  القارئ  يشك  ورمبا 

أي  توجد  ال  حيث  فلسطني،  يخص  إنه  يعني  ال  بالعربية 

أن هذا  بها! والحقيقة  إىل أي مدينة  أو  إىل فلسطني  إشارة 

إن  حيث  القدس،  شوارع  يف  املارة  عىل  يوزع  كان  اإلعالن 

ويقع  املدينة،  يف  مشهوراً  كان  املعارف«،  قهوة  »مرسح 

خلف »باب الخليل« بالقدس!

منيب فوزي  فرقة 
ُيعّد فوزي منيب – زوج الفنانة الشهرية ماري منيب – أحد 

الفرج«،  »روض  يف  اشتهرت  التي  املرسحية،  الفرق  عاملقة 

بسبب  الدين«،  عامد  »شارع  مسارح  إىل  انتقلت  والتي 

متثيله شخصية »الرببري«، التي نافست – يف بعض األوقات 

- فرقة عيل الكسار!! فإذا كان الكسار اشتهر باسم »بربري 

مرص الوحيد«، فقد اشتهر فوزي منيب باسم »بربري مرص 

العرصي«! 

بالد  إىل  كانت فرقة فوزي منيب يف رحلة  أكتوبر 1920  يف 

شخصية  يف  الكسار  عيل  ُيقلد  منيب  فوزي  وكان  الشام، 

الله  أمني عطا  يفعل  كان  مثلام  وُيقدم مرسحياته،  الرببري، 

كشكش  شخصية  يف  يقلده  كان  عندما  للريحاين  بالنسبة 

بتقليد  يقوم  كان  هذه،  رحلته  يف  منيب  فوزي  ولكن  بك؛ 

الشخصيتني يف مرسحياته: شخصية الرببري الخاصة بالكسار، 

وشخصية كشكش بك الخاصة بالريحاين! وكان فوزي منيب 

كشكش  »جوق  الشام  بالد  يف  املنترشة  إعالناته  يف  يكتب 

الرببري«.

جريدة  نرشت   ،1920 ديسمرب  يف  وتحديداً  الفرتة،  هذه  يف 

مرص  بربري  »جوق  بعنوان  إعالناً  الفلسطينية  »النفري« 

الشهري  الجوق  هذا  حيفا  قدم   « فيه:  جاء  الوحيد«، 

قهوة  يف  املساء  هذا  يف  الشهرية  رواياته  بتمثيل  وسيبتدئ 

وال  املزيف«.  »البشكاتب  رواية  يقدم  واليوم  السنرتال، 

الشهري  الجوق  هذا  ممثيل  عقول  وخلب  براعته  ينكر  أحد 

لسامعيه وناظريه«.

الغريب يف هذا اإلعالن إنه مل يذكر اسم صاحب الفرقة أو 

بطلها! فرمبا يظن البعض أن املقصود فرقة عيل الكسار، ألن 

الوحيد«!!  مرص  »بربري  لقب  صاحب  وحده  هو  الكسار 

يعرض  وكان  الفرتة،  هذه  يف  مرص  يف  كان  الكسار  ولكن 

اإلعالن  أن هذا  املنطقي  االحتامل  إذن  يوم!  كل  مرسحياته 

يخّص فرقة فوزي منيب ألنها كانت موجودة بالفعل يف بالد 

من  يدي  بني  فيام   – أجد  مل  وألنني  الفرتة.  هذه  يف  الشام 

سيد عيل إسامعيل

)20(  1948 نكبة  قبل  فلسطني  في  المصري  المسرح 

فلسطني في  لوز  وعلي  منيب  فوزي 

إعالن فرقة عيل لوز
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أرشت  لذلك  األمر،  تؤكد  منشورة  أخرى  أخباراً   – معلومات 

إىل هذا اإلعالن رمبا حدث التمثيل بالفعل، ورمبا مل يحدث؛ 

ألن اإلعالن مل يؤكد أن متثياًل مرسحياً قد تم بالفعل!!

إعالنات  فرقة فوزي منيب  بعد مرور عرش سنوات، طبعت 

ونرشتها، متهيداً إىل سفرها لفلسطني وبالد الشام عام 1930. 

منها  مهمة،  توثيقية  معلومات  بها  اإلعالنات  هذه  وأغلب 

الرحلة  ويقول:  سبتمرب،  يف  املنشور  »الصباح«  مجلة  إعالن 

»فوزي  األستاذ  لفرقة  وفلسطني  سورية  يف  الكربى  التمثيلية 

 ،1930 أكتوبر   15 من  ابتداء  شكري.  محمد  إدارة  منيب«، 

السنوية يف  لعمل رحلتها  املرصية  الديار  الفرقة  تغادر هذه 

السنيور  بأن  علمنا  وقد  اآلن.  من  الرحلة  لهذه  تستعد 

الديكور  مصمم  ]أي  رمسيس  مرسح  رسام  »دالمارا« 

ومنفذه[ يشتغل لياًل ونهاراً يف رسم مناظرها الجديدة. كام 

أن »بيت مرعي« املشهور يف عمل املالبس التمثيلية، يشتغل 

وقد  الجديدة.  للروايات  وتجهيزها  املالبس  تفصيل  يف  اآلن 

تعاقد أخرياً حرضة األستاذ محمد أفندي شكري مدير الفرقة، 

يف  للفرقة  االنضامم  عىل  فهمي  وفتحية  فهمي،  حكمت  مع 

رحلتها.

مجلة  نرشت  حيث  السفر،  قبل  الفرقة  إعالنات  وتوالت 

الكربى  التمثيلية  الرحلة  نصه:  هذا  جديداً،  إعالناً  »الصباح« 

يف سوريا وفلسطني لفرقة األستاذ فوزي منيب، إدارة محمد 

شكري. ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1930 تغادر هذه الفرقة 

الشقيق.  القطر  يف  السنوية  رحلتها  لعمل  املرصية  الديار 

والفرقة  املاضية.  األعوام  يف  نظري  له  يسبق  مل  كبري  استعداد 

املمثلة  تلك  املمثلني، وعىل رأسهم  مؤلفة من نخبة مشاهري 

القديرة واملطربة املرسحية النادرة السيدة »نرجس شوقي«. 

ويشرتك يف التمثيل والطرب املونولوجست املعروف »األستاذ 

محمد إدريس«. وتختم كل حفلة من حفالت الفرقة بوصلة 

طرب من مطرب الوجدان والعواطف »األستاذ سيد شطا«.

الفرقة  أن  يفيد  ما  أجد  ومل  أشهر،  أربعة  من  أكرث  مّر 

يناير 1931، كتبت مجلة  إىل فلسطني!! ويف  بالفعل  سافرت 

املسيو  من  جاءنا  فيه:  قالت  الفرقة،  عن  خرباً  »الصباح« 

»الفريد خوري« مراسلنا بالقدس، أن السلطات أذنت لفرقة 

ما  االمتناع  سبب  وكان  فلسطني،  يف  بالتمثيل  منيب  فوزي 

األثر  من  شلبي[  امُللقن حسن  فرقة  ]أي  فرقة مرص  أحدثته 

اليسء. ويحسن بكل فرقة أن تحصل عىل اإلذن بالتمثيل يف 

التي  املشددة  لألوامر  نظراً  مرص،  من  قيامها  قبل  فلسطني 

وضعتها الحكومة الفلسطينية أخرياً.

عنوان  تحت  »الكشكول«،  مجلة  نرشت  أسبوعني  وبعد 

حكومة  تسمح  مل  قائلة:  فلسطني«  وحكومة  »التمثيل 

فلسطني لفرقة فوزي منيب بأن تحيي حفلة متثيلية، فمكث 

كبري!  التباس  به  الخرب  وهذا  عمل!«.  بال  يوماً   15 الجوق 

وتم عرض  فلسطني،  فعاًل  سافرت  الفرقة  يوضح هل  مل  ألنه 

وعندما  املتعهد،  وبني  بينها  امُلربم  للعقد  وفقاً  مرسحياتها، 

منعتها   - عادة  يحدث  كام   – حفالتها  من  تزيد  أن  أرادت 

السلطات!! أم أن السلطات منعت الفرقة عىل الحدود، أو يف 

»القنطرة« مام يعني أنها مل تدخل فلسطني أصاًل؟!

خرباً  فوجدت  الفلسطينية،  الصحف  سوى  أمامي  يكن  مل 

 ،1931 يناير  بتاريخ  العربية«  »الجامعة  جريدة  يف  منشوراً 

يصدر  مل   « الخرب:  هذا  يقول  منيب«،  فوزي  »فرقة  عنوانه 

فرقة  بدخول  والسفر  املهاجرة  دائرة  من  ترصيح  لآلن 

الفرقة  أعضاء  أن  وعلمت  فلسطني.  إىل  الوحيد  بربري مرص 

بأن  منهم  اعتقاداً  بريوت  إىل  حيفا سيعودون  املوجودين يف 

دائرة املهاجرة لن تسمح للفرقة بدخول فلسطني«. ومل أجد 

شيئاً بعد ذلك، مام يعني أن الفرقة مل تدخل فلسطني!!

غري  إشارة  وجود  من  الرغم  عىل  أقول:  سبق،  ما  عىل  وبناء 

 ،1920 عام  فلسطني  منيب  فوزي  زيارة  باحتامل  مؤكدة 

املؤكد أن فوزي منيب مل  أن  إال  وتكرار اإلشارة عام 1930، 

نرشت  فقد   !!1932 عام  يف  إال  فعلية  بصورة  فلسطني  يزر 

خرباً   ،1932 مارس  أواخر  يف  الفلسطينية  »األخبار«  جريدة 

حرض   « فيه:  قالت  منيب«  فوزي  األستاذ  »جوق  بعنوان 

الحكومة  منعته  أن  بعد  منيب  فوزي  األستاذ  جوق  إلينا 

تياترو  يف  حفالت  ثالث  وأحيا  املايض،  العام  يف  الدخول  من 

األعوام  يف  نظري  له  يسبق  مل  كبري  باستعداد  الشقيق  القطر 

املمثلني،  مشاهري  من  نخبة  من  مؤلفة  والفرقة  املاضية. 

وعىل رأسهم تلك املمثلة القديرة واملطربة املرسحية النادرة 

املطرب  التمثيل  يف  ويشرتك  شوقي«،  »نرجس  السيدة 

املعروف األستاذ »محمد إدريس«، وتختم كل  واملنولجست 

حفلة من حفالت الرقص، بوصلة طرب من مطرب الوجدان 

والعواطف األستاذ »سيد شطا«.

خرباً  »الصباح«  مجلة  نرشت  السفر،  موعد  اقرتب  وعندما 

سفر  قرب  ملناسبة  فيه:  قالت  منيب«،  فوزي  »فرقة  بعنوان 

أخذت  الرشقية،  لألقطار  السنوية  رحلتها  يف  الفرقة  هذه 

إعالن عبد العزيز الجاهيل
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اإلقبال عىل حفالته  ابتداء من 26 مارس. وكان  أبو شاكوش 

التشجيع  بهذا  حري  الفرقة  هذه  إن  يقال  والحق  شديد، 

يف  فوزي  األستاذ  وخفة  رواياتها  ومتانة  نظامها  لحسن 

شوقي  نرجس  السيدة  أطربتنا  ولقد  الرببري.  شخصية 

اليافاوي  أعجب  ولقد  األوىل.  وممثلتها  الفرقة  مطربة 

ننىس همة  وال  الفكاهية،  ومبنولوجاتها  وبتمثيلها  بقصائدها 

الفرقة،  إدارة  مدير  شكري  أفندي  محمد  النشيط  اإلداري 

أفندي  ومحمد  بهنيس،  أفندي  سعيد  املطربني  الشابني  وكذا 

يف  ممتازة  منزلة  الفرقة  لهذه  أصبح  العموم  وعىل  إدريس. 

كل فلسطني«.

أوائل  الفلسطينية يف  العربية«  »الجامعة  كام نرشت جريدة 

فوزي  األستاذ  فرقة  »مثلت  فيه:  قالت  خرباً   ،1932 إبريل 

منيب التمثيلية رواية »غرام ليىل« عىل مرسح سينام نابلس 

فأجادت التمثيل كل اإلجادة وكان اإلقبال عليها ال بأس به«.

صدقي أمني  فرقة 
من  وعريب  مرصي  مرسحي  كاتب  أكرب  صدقي  أمني  ُيعّد 

حيث الكم – وبعض اليشء من حيث الكيف – فيام يتعلق 

التي  واالسكتشات  القصرية،  املرسحيات  وكتابة  باالقتباس 

االستعراضية.  والفرق  الدين،  عامد  صاالت  يف  ُتعرض  كانت 

وأهم فرتة مرسحية يف حياة هذا الكاتب، عندما كان صاحب 

وأيضاً  الكسار«،  »عيل  بطلها  وكان  اسمه،  تحمل  كبرية  فرقة 

اسم  يف  معاً  اسمهام  وكان  رشيكة،  الكسار  أصبح  عندما 

الفرقة .. »جوق صدقي والكسار«!

هذه الفرقة مثلها مثل كل الفرق املرسحية، تأيت عليها أوقات 

ولو  حتى  أخرى،  أماكن  يف  حظها  تجد  أن  فتحاول  صعبة، 

بالسفر إىل بلدان بعيدة! وبناء عىل ذلك، نرشت مجلة »ألف 

صنف وصنف« املرصية يف فرباير 1927، خرباً عن عزم فرقة 

أمني صدقي » الرحيل إىل فلسطني لرتى بختها هناك، جعلها 

الله سعيدة موفقة، وكتب لرئيسها وأفرادها السالمة يف الحل 

والرتحال آمني«. ومل نجد ما يؤكد سفر الفرقة إىل فلسطني يف 

هذا العام، بناء عىل الخرب املنشور!!

أخرى يف صيف 1929، عندما نرش مراسل  األمر مرة  وتكرر 

 ،1928 مارس  ففي  الشام.  وبالد  فلسطني  إىل  بفرقته  يسافر 

تصدر  محلية  جريدة  وهي   - »النزاهة«  جريدة  نرشت 

ولبنان  سورية  من  عاد  فيه:  قالت  خرباً،   – اإلسكندرية  يف 

وفلسطني حرضة املمثل القدير محمد أفندي املغريب، بعد أن 

نال شهرة هناك وصلت اآلفاق. وقد استحرض معه فرقة من 

نوابغ رجال الفن وعىل رأسها شحاتة أفندي رزق املنولجست 

وذلك  الرشيقة،  املمثلة  مغريب  نعيمة  والسيدة  الشهري، 

انفرد  وقد  الفن.  هذا  نوابغ  من  املؤلفة  فرقته  عىل  عالوة 

الشقافة« بجوار »جامع  للتمثيل يف جهة »كوم  الفرقة  بهذه 

املريي«، حيث ميثل أكرب الروايات الكوميدية وغريها.

النجوم فرقة 

إعالن فوزي منيب عام 1920

محمد املغريب

فيه:  قال  صدقي،  أمني  فرقة  عن  خرباً  »الصباح«  مجلة 

أفندي  أمني  املشهور  املؤلف  فرقة  فلسطني  إىل  »حرضت 

أفندي  أمني  بادر  وقد  ثريا.  السيدة  املطربة  ومعها  صدقي، 

]متعهد  النحاس  أفندي  لخرض  جواب  بإرسال  صدقي 

لحسابه  والشام  بريوت  يف  حفالت  بعض  بإنشاء  الحفالت[ 

الخاص، فأرسل خرض أفندي الرد بقبول إحياء بعض حفالت 

لحسابه يف بريوت فقط«. وأيضاً مل نجد خرباً منشوراً يؤكد أن 

الفرقة زارت فلسطني يف هذا العام!!

المغربي محمد 
األقاليم، ويف كثري من  املغريب صاحب فرقة جوالة يف  محمد 

أخرى  أحيان  ويف  الله،  عطا  أمني  فرقة  إىل  ينضم  األوقات 
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إعالن فرقة فوزي منيب

إعالن فوزي منيب

محمد التابعي

[ نوافذ]]

نرشت  فلسطني،  إىل  السفر  أجل  من  تكونت  فرقة  هي 

نص  ويقول   ،1943 نوفمرب  يف  »الصباح«  مجلة  إعالنها 

الشعب  يفاجئ  صربة«  أحمد  املرسحي  »املوسيقار  اإلعالن: 

مبجهوده  الحايل  الشهر  خالل  يف  الكريم،  الفلسطيني 

»محمد  النابغ  املمثل  الدهشان«،  »يحيى  املونولوج  أمري 

املنولوجست  وثريا،  املحبوبتان إخالص  الشقيقتان  التابعي«، 

تخت  سعاد.  كوثر،  سميحة،  الكواكب:  مع  حياة،  الصغرية 

كامل  الرشيدي،  محمد  صربة،  أحمد  األساتذة:  من  رشقي 

غصن، مصطفى حسني، محمد املالح.

أحمد  كلامته:  تقول  آخر،  إعالناً  املجلة  نرشت  أيام  وبعد 

صربة يقدم الكوميدي الخفيف »محمد التابعي« يف قفشاته 

املرصية«.  النجوم  »فرقة  متثيليات  مع  الناجحة،  الفكاهية 

قريباً مبسارح فلسطني وإذاعة الرشق األدىن. وتسمعكم أيضاً 

أنغام  عىل  العاطفة  أغاين  أحدث  يف  أحالم،  امللهمة  الفنانة 

فلسطني  مبسارح  قريباً   .. املرصية  النجوم  فرقة  موسيقى 

وإذاعة الرشق األدىن.

مجلة  ونرشت  فلسطني،  إىل  بالفعل  الفرقة  وسافرت 

»صبحي  بإمضاء  يافا  من  رسالة  ديسمرب،  يف  »الصباح« 

الذين  املرصيني  والفنانات  الفنانني  فيها  يشكر  األحول«، 

اشرتكت  إذ  العربية،  السل  مكافحة  اشرتكوا يف حفلة جمعية 

صربة،  أحمد  األستاذ  برئاسة  املرصية«  النجوم  »فرقة  فيها 

الذي تربع أيضاً بعرشة جنيهات للمرشوع.

لوز علي  فرقة 
إسكندراين  استعرايض  شعبي  لفنان  جوالة  فرقة  هي 

يف  إعالناً  »الصباح«  مجلة  له  نرشت  لوز«.  »عيل  اسمه 

لوز  عيل  األستاذ  »فرقة  اآليت:  فيه  جاء   ،1935 ديسمرب 

احتفااًل  بيافا  البوستة  بقهوة  بفلسطني«،  إسكندرية  بربري 

النوع  من  رواية   30 تقدم  العيد.  أيام  وثالثة  رمضان  بشهر 

وإسكتشات  جديدة  ومناظر  مبالبس  الراقي،  الكوميدي 

»محمد  األستاذ  تأليف  من  فكاهية  ومنولوجات  مضحكة 

»عبد  األستاذ  الفرقة  مطرب  من  طرب  فصول  التابعي«. 

املسارح  عروس  ودرة  األدوار  بأهم  تقوم  بدوي«.  الحميد 

لوز«،  »عيل  املحبوب  إسكندرية  بربري  أمري«.  »بهية 

التابعي«،  »محمد  وسوريا  وفلسطني  مرص  ومنولجست 

بروجرام فصول مضحكة، كل يوم رواية جديدة.

مسارح  عىل  املرصية«  النجوم  »فرقة  فيقدم  الكبري.  الفني 

متثيلية  برامج   .. األدىن  الرشق  إذاعة  محطة  ويف  فلسطني، 

استعراضية غنائية لصفوة كواكب املرسح االستعرايض. أمرية 

محمد«،  النبي  »عبد  املحبوب  الكوميدي  »أحالم«،  الغناء 


