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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثالثة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

يكتب: عوني  وليد 
واإلشارات الدالالت 
الرقص ينتجها  اليت 

الموائد  مسرح   
جديدة  تجربة   ..
كورونا تتحدى 

أيضا! القراء  وحقوق  المؤلف  حقوق 
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للمسرح  القومي  والمركز  الشباب  أسقفية  بني  تعاون  بروتوكول 

الكنسي  المسرح  وعروض  الكرازة  مهرجان  لتوثيق 

آفاق«  »تياترو  على  »الكواليس« 
الجارى فرباير  شهر  نهاية 

المصري   المسرح  مخرجات  و  لكاتبات  األول   المؤتمر  مارس   5
األمريكية بالجامعة  صليحة«  »نهاد  رحيل  ذكرى  في    

لألسرة  ترفيهي  يوم 
الصاوى  بساقية  الحكمة  على  سندباد  فرقة  قدمته 

الثقافة،  الدايم وزيرة  إيناس عبد  الدكتورة  تحت رعاية 
اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  وقع 
يارس  والفنان  الشباب،  أسقف  موىس  واألنبا  الثقايف، 
صادق رئيس املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون 
التابعة  الشباب  أسقفية  بني  تعاون  بروتوكول  الشعبية، 
القومي  املركز  وبني  األرثوذكسية،  القبطية  للكنيسة 
لقطاع  التابع  الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح 
مبقر  املايض  الخميس  وذلك  الثقايف،  اإلنتاج  شئون 

أسقفية الشباب  .
يأىت الربوتوكول بهدف توثيق الفعاليات الثقافية الخاصة 
تتم  التي  املرسحية  والعروض  املرقسية  الكرازة  مبهرجان 
العروض  هذه  ألهمية  وذلك  الكنيس،  املرسح  داخل 

بوصفها رافدا مرسحيا هاما.
الفنانة  الثقافة  وزيرة  إن  جالل،  خالد  املخرج  وقال 
كبريا  اهتامما  أولت  قد  الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة 
التعاون الذي يعد خطوة هامة عىل طريق توثيق  بهذا 

الفن  أن  من  اميانا  مرص،  ربوع  يف  املرسحية  األنشطة 

الناعمة ىف محاربة ومواجهة  القوة  املرسحى أحد أذرع 

الفكر املتطرف واإلرهاب .

التعاون،  من جانبه أبدى األنبا موىس ترحيبا كبريا لهذا 

بتوثيق  اهتاممها  عىل  الثقافة  لوزارة  الشكر  موجها 

املواهب  من  العديد  يقدم  الذي  الكنيس،  املرسح 

املرسحية الشابة، مام يساهم ىف خلق املزيد من الحراك 

الثقاىف والفنى ىف مرص .

للمرسح  القومى  املركز  إن  صادق،  يارس  الفنان  وقال 

جزءا  التوثيق  هذا  يعترب  الشعبية،  والفنون  واملوسيقى 

والفعاليات  العروض  توثيق  ألن  نشاطه،  من  هاما 

عىل  تقع  التى  املهام  مقدمة  ىف  يأىت  والفنية،  الثقافية 

توثيق  هو  الربوتوكول  هذا  أن  إىل  مشريا  املركز،  عاتق 

للتعاون املثمر بني وزارة الثقافة وأسقفية الشباب .

الثقافة  وزيرة  معايل  مويس  األنبا  كرم  اللقاء  ختام  وىف 

عنها  نيابة  وتسلمه  الشباب،  أسقفية  درع  لها  وأهدى 

املخرج خالد جالل، كام أهدى األنبا موىس املخرج خالد 

جالل والفنان يارس صادق، درع األسقفية وذلك تقديرا 

ملجهوداتهم ىف املجالني الثقاىف والفنى .

دينا البدوي

عىل  الكواليس”  مرسحية”  لتقديم  كامل  أحمد  املخرج  يستعد 

مرسح تياترو آفاق، وذلك يوم 28 فرباير الجارى، ىف متام الساعة 

السابعة مساًء، 

تأليفه وهي  من  الكواليس”  كامل: مرسحية”  أحمد  املخرج  قال 

املختلفة،  الحياة  تحديات  عىل  الضوء  تسلط  واقعية  قصة  تحيك 

أو شفقة، لىك  بال رحمة  بكل وحشية  فيها  اإلنسان  تحارب  التى 

أحالمه(   ( ميتلك  ما  أعز  منه  وتسلب  الشاب  هذا  أحالم  تهدم 

وتحوله من إنسان طموح محب للحياة لشخص يائس ال يرى أى 

أمل للنهوض مجدداً ليخوض حربه مرة آخرى. تابع كامل: عملت 

ىف  املتمثلة  الحياة  تحديات  فكرة  إيضاح  عىل  املرسحية  هذه  ىف 

اليأس واإلحباط وسلب اإلرادة ودمج طرق الفوز ىف هذه الحرب 

هاجر  راىض،  إبرام  بطولة  من  الكواليس”   “ مضيفا  املتوحشة، 

محمد، محمد السيد، طارق كامل، عبدلله تيتو، نورهان محمود، 

سوزان،  أمين،  أحمد  هاىن،  أحمد  زينه،  محمد،  إياد  حرىب،  خالد 

يارس،  محمد  محمد،  عىل  محمود،  الرحمن  عبد  محمود،  جنى 

محمد عبد الرحمن، حسن مافيا، كرم جامل، محمد هيثم، ضحى 

سيف؛ مساعد مخرج إبرام راىض، مخرج منفذ أرشف أمين.

شيامء سعيد

أعلن برنامج املرسح بالجامعة األمريكية عن تنظيم 

املرصي  املرسح  ومخرجات  لكاتبات  األول  املؤمتر 

ومخرجات  كاتبات   “ بعنوان  املؤمتر  ندوة  ،وتقديم 

ذكرى  يف  وذلك   “ ومستقبال  اآلن  املرصي  املرسح 

صليحة  نهاد  الدكتورة  األستاذة  النقد  سيدة  رحيل 

املرصي  باملرسح  املرصيات  الناقدات  أبرز  تعد  التي 

والعريب. و تقدم الندوة يف قاعة “إيورات“ بالجامعة 

السنوي  املؤمتر  فعاليات  ضمن  بالتحرير  األمريكية 

للكاتبات واملخرجات املرصيات يوم   الجمعة املوافق 

5 مارس 2021  من    الساعة الثانية بعد الظهر حتى 

السابعة مساء ً. وقد أعلن برنامج املرسح أن وزيرة 

الرشف  ضيفة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة 

كلمتها  ويعقب  الندوة  يف  الرئيسية  واملتحدثة 

مناقشات مع كاتبات ومخرجات مرصيات، باإلضافة 

نهاد  الراحلة  املرسحية  للناقدة  تذكاري  معرض  إىل 

بالجامعة  املرسح”  برنامج   “ أوضح  وقد  صليحة. 

يف  املبدعات  لدعم  يهدف  املؤمتر  أن  األمريكية 

تستخدم  ومستقبال، وسوف  اآلن  من  الفني  الوسط 

جديدة  وجهود  لربامج  كأساس  الندوة  مناقشات 

لدعم املبدعات يف املرسح املرصي .

همت مصطفى

الجاري  فرباير  شهر  من  الثامن  يف  املرسحية  سندباد  فرقة  قدمت 
هم  و  بالزمالك  الصاوي  ساقية  يف  الحكمة  مرسح  عيل  مرسحيتني 
مرسحية  و  مساًء  السادسة  الساعة  ىف  مازنجر  االطفال  مرسحية 
يوم  ضمن  واملرسحيتني  مساًء  السابعة  الساعة  ىف  أراجوز  دكتور 
ترفيهى لألرسة بدأ بعرض لألطفال ثم عرض للكبار وهم من تأليف 

و إخراج سندباد سليامن
كتابه  ضمن  العرضني  كاًل  أن  سليامن  سندباد  املخرج  وقال 
نفس  ليكرر  يستعد  الفريق  وأن  املرسحية”،  الديناصور  “مجموعة 
أنها  مازنجر:  عن  سندباد  وأوضح  املقبل.  مارس  شهر  ىف  التجربة 
تؤثر  والتى  للطفل  االجتامعية  التنشئة  يف  األخطاء  عن  تتحدث 
والقت  املجتمع،  عىل  تنعكس  ثم  ومن  الطفل،  نفسية  عيل  سلبيا 
أولياء  من  كثرياً  رأيه  يف  معه  وتضامن  الجمهور  من  كبري  إعجاب 

األمور.
املرسحية حاالت  تستعرض  فهي  أراجوز  الدكتور  عن  أما   : واضاف 
نفسية مختلفة موجودة يف مكان واحد بداخل عقل مريض نفيس 
وهو الدكتور أراجوز، ويبدأ العرض بكابوس طويل أن هذا الدكتور 
نهاية  ذات  املرسحية  و  بداخله  شكل  من  بأكرث  نفسه  إىل  يتحدث 
بالنهاية  املشاهد  خيال  يستفز  أن  يريد  أنه  إىل  مشريا   ، مفتوحة 
ىف  شارك  حقيقة.  أم  كابوس  هذا  هل  الجمهور  ليفكر  املفتوحة 
التمثيل ىف العرضني: عادل عبد الرحمن، اسالم كامل، محمد فتحي، 
عمر  حليم حامدة،  الجوهري،  محمد  الرتيك،  احمد  البري،  مارينيت 
طارق،  عادل  زيدان،  اسالم  عمرو،  محمد  سيد،  احمد  شحاتة، 
يوسف حسام، رحمة حسام، عمر عادل، يزيد اسالم، جودي مؤمن، 

منة الله زيك، ابراهيم مراد
 مكياج كريلس ثروت، اضاءة اسالم ثابت و مرتىض، مؤثرات صوتية 
ميدو، ديكور محمد الجوهري، ادارة فريق احمد ممدوح و دوليل 
عادل عبد الرحمن، مساعد مخرج محمد فتحي، مخرج منفذ اسالم 

كامل، تأليف و إخراج سندباد سليامن

نور مصطفى سامل

والعة«  »واكلينها  تقدم  العمالقة  فرقة 
قريبا آفاق  تياترو  مسرح  على 

لتقديم  املرسح”  “عاملقة  فرقة  تستعد 
سعيد  تأليف  والعا“  “واكيلنها  مرسحية 
و  الهواري،  الباسط  عبد  إخراج  الصفار 
لفرق  الحر  املرسح  عروض  ضمن  ذلك 
عيل  قريبا  عرضها  مقرر  التي  و  الهواة 

مرسح تياترو آفاق. 
إن  الهواري  الباسط  عبد  املخرج  قال 
أنها  مؤكدا  التسول  قضية  يناقش  العرض 

من أبرز القضايا املرصية 
تأسيسه  تم  الفريق  أن  دياب  نادر  قال 
عريب  املخرج  مع  بالتعاون   2019 عام  يف 
من  الكثري  قديم  و  الهواري  الباسط  عبد 

مرسحيات  منها  و  املرسحية  العروض 
عفريت العلبة و حلم و حارة عم خري 

سعيد  تأليف  والعة”  “واكلينها  مرسحية 
الهواري  الباسط  عبد  عريب  إخراج  الصفار 
ليد  و  اضاءة،  الشافعي،  احمد  ديكور 
مدير  تريك،  جامل  منفذ  مخرج  صابر، 
سعيد  إخراج  مساعد  دياب،  نادر  الفريق 
الصفار  متثيل احمد الشافعي، وليد صابر، 
احمد عيل، جامل تريك، مصطفى تريك، امل 
مريم  ماهر،  روزي  ماهر،  ناذيا  سعيد، 

ماهر

سامح طاهر
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القومى  املجلس  يرصدها  التى  املعارصة  املرأة  قضايا  من 

للمرأة مشيدة بأبطال العرض وأدائهم املتميز.

التى  القضايا  من  العديد  يتناول  هنا  جنة  عرض  أن  يشار 

األب  غياب  منها  الراهن  الوقت  ىف  املرصية  األرسة  تواجه 

سن  تأخر  التحرش،  اإلناث،  ختان  باملجتمع،  املرأة  ومكانة 

هالة  الطوخي،  عبري  بطولة   ، وغريها  والعنوسة  اإلنجاب 

البييل،  صفاء  تأليف  الرشيف،  احمد  القدير  الفنان  رسور، 

اشعار مسعود شومان، موسيقى والحان احمد النارص، دراما 

وإخراج   زهدي  مي  وازياء  ديكور  شحاتة،  حسن  الحركية 

محمد صابر.

املتحفى  الجناح  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  افتتحت  كام 

للمركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية مبرسح 

إميانا من وزارة الثقافة املرصية بأهمية فن املرسح والتوثيق 

عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  قامت  مبدعيه،  ورعاية  له 

إطار  يف  وذلك  والسالم،  ملك  ملرسحي  زيارات  بعدة  الدايم 

الغد  مرسح  انتاج  هنا  جنة  املرسحي  العرض  مشاهدة 

وافتتاح الجناح املتحفى للمركز القومي للمرسح واملوسيقى 

 7 افتتاح  سبقه  والذي  السالم  مبرسح  الشعبية  والفنون 

أجنحة بعدة مسارح ، وكذلك مشاهدة العرض املرسحي “أيب 

تحت الشجرة”.

الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  شهدت 

العرض  للمرأة  القومي  املجلس  رئيس  مايا مريس  والدكتورة 

عىل  وذلك  الغد  مرسح  فرقة  إنتاج  هنا”  “جنه  املرسحي 

رئيس  مختار  اسامعيل  املخرج  وبحضور  ملك  أوبرا  مرسح 

البيت الفنى للمرسح والفنان سامح مجاهد مدير الفرقة .

لطرح  فاعلة  وسيلة  املرسح  فن  إن  الدايم  عبد  اكدت 

ابداعى لتجاوزها ، وقالت  التحديات املعارصة ووضع تصور 

ان عرض جنة هنا نجح ىف تناول عدد من القضايا االجتامعية 

الخربات  من  مجموعة  عىل  الضوء  والقى  باملرأة  الخاصة 

باملستوي  وأشادت   ، الجمعى  الوعى  تنمية  بهدف  الحياتية 

جولة  تنظيم  جانب  اىل  لياليه  مبد  ووجهت  للعرض  الفني 

 ، ودمنهور   الشيخ  وكفر  ببورسعيد  تبدأ  باملحافظات  له 

تشمل  الدولة  مبرسح  العروض  انتاج  خطط  ان  واضافت 

املجتمع  كافة رشائح  تخاطب  تنويرية  اعامل  لتقديم  مسارا 

خاصة الشباب وتعمل عىل توعية االفراد وتطوير االدراك .

من جانبها أثنت مريس عىل فكرة العرض ومناقشته للعديد 

الثقافة  لوزيرة  مسرحية  جوالت 
السالم  بمسرح  المتحفي  الجناح  وافتتاح  هنا«  »جنة  بني 

القضايا  تناول عدد من  الدايم : جنة هنا نجح فى  عبد 
بالمرأة  الخاصة  االجتماعية 
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املرصي  املرسحي  الفن  تاريخ  مالمح  توثيق  جانب  اىل  االمة 

أهمية  تجسد  تخصصاتها  مبختلف  املتاحف  ان  واضافت   ،

وبناء  الوعى  تنمية  ىف  اإليجابية  وتأثرياتها  الفنون  وقيمة 

لزيارة  املجتمع  فئات  لكافة  الدعوة  ووجهت   ، الشخصية 

الشخصية  الجوانب  بعض  عىل  للتعرف  املتحفية  االجنحة 

تقديم  ىف  ساهم  من  لكل  الشكر  وقدمت  املرسح  ملبدعى 

املقتنيات من الفنانني او ارس الراحلني منهم . 

تحت  اىب  املرسحى  بالعرض  الثقافة  وزيرة  اشادت  كام 

املعارصة  االجتامعية  القضايا  من  عددا  يطرح  الذى  الشجرة 

الهامة  الرسائل  من  عددا  يطلق  كام   ، لها  حلول  واضعا 

وتابعت   ، املجتمع  وقيم  تقاليد  عيل  للحفاظ  االرسة  ألفراد 

ان العرض مستمر من شهر نوفمرب املايض بحضور جامهريي 

االحرتازية  لالجراءات  طبقا  لياليه  جميع  يف  العدد  كامل 

الثقافة  وزارة  تقدمه  فيام  الجمهور  ثقة  يعكس  مام  املتبعة 

من اعامل جادة ،مؤكدة ان مرسح الدولة يواصل اداء دوره 

ىف نرش التنوير بني ابناء الوطن .

بتوثيق  سعادته  عن  جالل  خالد  املخرج  أعرب  جانبه  من 

موجهاً   ، املتحفية  االجنحة  خالل  من  املرصي  املرسح  ذاكرة 

يف  يسهم  ما  لكل  الكبري  لدعمها  الثقافة  لوزيرة  الشكر 

الحفاظ عىل موروثات تراث االبداع الوطنى .

للمرسح  القومى  للمركز  املتحفية  االجنحة  ان  يشار 

واملوسيقى والفنون الشعبية يضم شاشة لعرض أبرز االعامل 

التي ُقدمت عىل خشبة املرسح مع التعريف مبديري املرسح 

منذ إنشاءه وحتى اآلن من خالل فيلم تسجييل إنتاج املركز 

القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية، عرض متحفي 

التي  العروض  من  مرسح  لكل  الرتاثية  الصور  ملستنسخات 

ُقدمت عىل خشبته ، بعض املالبس التي ارتداها كبار النجوم 

املرسح  ذات  إنتاج  مرسحيات  يف  الشخصيات  بها  وجسدوا 

املقام فيه الجناح ، عدد من مقتنيات رموز الحركة املرسحية 

، منفذ تسويقي إلصدارات املركز من الكتب واملجالت الفنية 

املتخصصة ، قاعدة بحثية للوقوف عىل حركة املرسح تساهم 

تلك  تعترب  وبالتايل  املرسحي  التوثيق  وتقديم  إعداد  يف 

واملهتمني  واإلعالميني  والدارسني  للباحثني  مرجعية  األجنحة 

مبجال املرسح لرصد كل ما يخصه بدقة شديدة.

لبني  كامل،  هاين  بطولة  الشجرة”  تحت  “أيب  عرض   اما 

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

يحيى صبيح، موسيقى محمد  ديكور  الهادي، دعاء رمضان، 

خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسالم إمام .

سامية سيد

السالم والذى تم بالتزامن مع افتتاح ٧ اجنحة متحفية اخرى 

الطليعة   ، الغد   ، البالون  ومسارح  القومي  السريك  من  بكل 

شهدت  كام   ، الطفل  لثقافة  والقومي  مرتوبول   ، العائم   ،

الفنان  بحضور  وذلك  الشجرة  تحت  اىب  املرسحى  العرض 

خالد جالل رئيس قطاع اإلنتاج الثقايف، الدكتور هشام عزمي 

صادق  يارس  القدير  للثقافة،الفنان  األعىل  املجلس  عام  أمني 

رئيس املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية ، 

وعدد  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  املخرج 

أبناء وارس رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم 

للعرض باالجنحة املتحفية مبختلف املسارح . 

قالت عبد الدايم إن تاسيس اجنحة متحفية نوعية مبختلف 

ذاكرة  من  جزء  وحفظ  صون  ىف  يساهم  الدولة  مسارح 

نوعية صون  أجنحة متحفية  تأسيس  الدايم:  عبد 
التنوير  األمة ونشر  وحفظ جزء من ذاكرة 

الشجرة« يطلق عددا أبي تحت  »عرض 
األسرة الهامة ألفراد  الرسائل   من 
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رحلته  يف  الكتاب  مع  يذهب  أن  برشط  ولكن  الحياة،  جزيرة  داخل 

األماين  كهف  عن  للبحث  الجزيرة  إىل  بليد  ويذهب  الجزيرة،  داخل 

ينترص  الكتاب  مبساعدة  ولكن  واملخاطر  الصعوبات  بعض  ويواجه 

يف  وينجح  الرحلة،  نهاية  يف  كتابه  يفقد  أن  إىل  الصعوبات  عىل هذه 

االختبار األخري ويطلب منه الحكيم طلب أمنيته وجائزة الجتيازه تلك 

املخاطر والصعوبات فيتمنى أن يعود له الكتاب مرة أخرى .

السعادة”  مدينة  “سر  السحرية”و  “الجوهرة 
فعىل مرسح قرص ثقافة الغردقة بالبحر األحمر ُقدم عرض  “الجوهرة 

األصدقاء  الحيوانات  من  مجموعة  حول  أحداثه  وتدور  السحرية”،  

فيهم  تغرس  ان  معلمتهم  وتريد  واحدة  مدرسة  يف  يدرسون  بالغابة 

قيمة االعتامد عىل انفسهم، ويقوم هؤالء االصدقاء باالستعداد لحفل 

تقوم  ذلك  واثناء  املدرسة،  يف  لتفوقها  قطقوطة  صديقتهم  تكريم 

املعلمة بسؤالهم عن احالمهم وطموحاتهم ويقوم كل حيوان بطرح 

حلمه وطموحه، ومن خالل حديثهم يتبني انهم يريدون يشء سحري 

يحقق  ان  يستطيع  فيهم  فرد  كل  وان  خالله  من  احالمهم  ليحققوا 

الشخص  فأنت  بنفسه،  وثقته  قدراته  خالل  من  وطموحاته  حلمه 

الوحيد الذى تستطيع ان تحقق حلمك، وبداخل كل فرد منا جوهرة 

ثقتك  وهى  وطموحاتك  حلمك  خاللها  من  تحقق  التي  هي  سحرية 

بنفسك واميانك بقدراتك.

العرض تأليف رامي يوسف، اخراج أحمد عبد الباسط، ديكور شاذيل 

اسامعيل،  هيام  مالبس  تصميم  عادل،  رشا  ماسكات  تصميم  حلبى، 

استعراضات سامح سمسم، مخرج منفذ مصطفى عبدالباسط. 

العرض املرسحى “رس  ُقدم  الغردقة  ثقافة  الطفل بقرص  وعىل مرسح 

تأليف  لياىل متتالية، من  العرض ملدة ١٠  ، واستمر  السعادة”  مدينة 

ديكور  موريس،  رأفت  ألحان  علوان،  هشام  أشعار  عالم،  نجالء 

محمد  إخراج  سامي،  سامح  إستعراضات  عبداملنعم،  نيفني  ومالبس 

سامح، تدور األحداث حول البحث عن السعادة وأسبابها وأنها ليست 

ووجود  باملدينة  مفقود  كنز  عن  البحث  يف  الرصاع  خالل  من  باملال 

عنرص الرش املتجسد يف شخصية الغريبة التي ترغب يف زرع الكراهية 

بني  واملحبة  الحب  لعنرص  املجتمع  ونسيان  وبث سمومها  الناس  بني 

الناس، يتكشف املشاهد ان الكنز يكمن يف املحبة، والحب بني الناس 

ويحيك تاريخ املدينة شجرة تكشف لألمري رس كراهية الناس لبعضها، 

ايل  بندقة  الناس ويعود رحال واالرنوبة  بني  املحبة  ترجع  النهاية  ويف 

مدينتهم.

 11 عواض  أحمد  د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  قدمت 

 21/20 املرسحي  املوسم  ضمن  فرباير  بشهر  للطفل   مرسحيا  عرضا 

حنان  د.  برئاسة  والبحوث  للدراسات  املركزية  اإلدارة  تنظمه  الذي 

موىس، واإلدارة العامة للطفل ملديرتها الميس الرشنويب، وذلك بتسعة 

محافظات ) قنا، الوادي الجديد، اسوان، البحر األحمر، سوهاج، املنيا، 

دمياط، والغربية والرشقية(، 

وريان”  “هفتان 
“هفتان  املرسحي  العرض  بقنا  الطفل  ثقافة  قرص  جمهور  شاهد   

وريان”، من تأليف أحمد زكريا، وإخراج شاذيل فرح، وتدور األحداث 

حول تلوث مياه نهر النيل جراء إهامل االنسان له مام نتج عنه قلة 

لألمراض،  وشفاء  دواء  هو  الذي  النحل  عسل  إنتاج  وعدم  الزراعة 

وذلك ىف إطار كوميدي يتناسب مع الطفل.

الحكمة” وعصا  الفيل   “  
كام قدم قرص ثقافة موط بفرع ثقافة الوادي الجديد العرض املرسحي 

بركات،  عادل  الفنان  التحكيم  لجنة  بحضور  الحكمة”  وعصا  “الفيل 

الفنان رشيف صالح الدين والفنان خالد أبو ضيف.

العزيز،  عبد  الباري  عبد  ألحان  أبوزيد،  محمد  أشعار  من  العرض 

فتحي  ومسكات  وعرائس  ومالبس  ديكور  جابر،  محمد  استعراضات 

مرزوق، إضاءة إسالم فرغيل، تأليف منترص ثابت، وإخراج أسامة عبد 

الرؤوف، بطولة حسنى أبو عمرة ىف دور الفيل، محسن سعيد الفيل 

القرد  ابراهيم  رفعت  أروة  البغبغان،  الوهاب  عبد  ماجد  الحكيم، 

الحكيمة، جودي أحمد،  النملة  النمل جنات أحمد محمد  ومجموعة 

“ريناد طارق  قردان  أبو  أحم، مجموعة  ندا  اسامة،  منه  ليان محمد، 

الريس،  فوزى  محمد  محمد،  رزان  زوام،  كامل  زوام  ريهام  أحمد، 

الرحمن يارس، مجموعة الشجر حنني أحمد، سام محمد، بسملة  عبد 

السنجاب،  الرؤوف  عبد  أسامة  مازن  منصور،  محمود  أحمد  عصام، 

باالشرتاك مع منة ممدوح، مصطفى رجب، هدى مناع ، هاجر يارس. 

ملك  والده  فيها  أرسله  التى  الفيل  رحلة  حول  العرض  أحداث  تدور 

الفيل رحلته  الحكمة، ويبدأ  الحكمة من غابة  يأىت بعصا  االفيال لىك 

متسلحا بحكم الفيل الحكيم ويتعرض ملواقف يتعلم فيها قيم النظر 

خالل  من  والنظام  والتعاون  بالقرد،  لقائه  خالل  من  األمور  لبواطن 

لقائه بالنمل، واملحبة من خالل أبو قردان، وينترص عىل ساحر الغابة 

الذى يريد أن يقتلع األشجار يك تتصحر الغابة ومتوت الحيوانات، يف 

نهاية الرحلة يهزم الثعبان الذى يحرس شجرة الحكمة ويعود منترصا 

بعد ان تعلم الكثري من القيم النبيلة..

 “ الحياة  “جزيرة 
املرسحي  العرض  أسوان  ثقافة  فرع  ذاته شاهد جمهور  السياق  ويف   

و  الصيفي”،  “املرسح  فوزى  فوزى  مرسح  عىل  الحياة”  “جزيرة 

مهندسة   ، حمزة  عمرو  املخرج  من  املكونة  التحكيم  لجنة  بحضور 

الديكور نهاد السيد، الكاتب املرسحي بكرى عبد الحميد.

بطولة سيف أسامة، يوسف أرشف، محمد محسن، مازن يارس، شيامء 

عبد  حسام  تأليف  ماهر،  شفاء  صبحي،  مينا  صالح،  مروة  رجب، 

ديكور  تنفيذ  محمد،  ديكور حسن  محمد،  شعبان  استعراض  العزيز، 

محمد  وباسم  فتحي  محمود  إضاءة  كشك،  ومحمود  السوداين  أحمد 

عيد، مخرج مساعد محمد موىس، إخراج محمد عبد املنعم محمد.

تدور فكرة العرض حول الطفل بليد الذي يكره العلم والتعليم فتظهر 

له مجموعة من الكتب الذي تخربه عن كنز موجود يف كهف األماين 

الثقافة  قصور  جمهور 
محافظات  9 في  للطفل  يشاهد11عرضا 
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تابعا  ثانيا  عرضا  فاقوس  ثقافة  قرص  جمهور  شاهد  ذاته  السياق  ويف 

عبد  محمد  تأليف  األخرية”  الفرئان  “رقصة  مرسحية  وهو  للمحافظة 

الحافظ ناصف، إخراج هيثم الزغبي،  واستمر العرض حتى ١٥ فرباير.

يفرض  فالقوى  والضعيف،  القري  حول  املرسحية  أحداث  وتدور 

سيطرته عىل الضعيف ويتحكم فيه ويفرض نفوذه. 

والوحش”  “الجميلة 
  احدي كالسيكيات ديزين الشهرية مرسحية “الجميلة والوحش”.التي 

عرضت عىل مرسح قرص ثقافة الطفل بدمياط الجديدة ضمن عروض 

كريم  استعراضات  وتصميم  إخراج  من  وهى  الطفل،  مرسح  نوادي 

البياع،  وفاء  النجار،  حسن  بطولة  الحسيني،  عبده  وتأليف  خليل، 

الدين  نور  الشاذيل،  خالد  مختار،  يوسف  عامد،  خالد  رشوان،  جهاد 

الحجري، محمد وايل، جنا الجمل، تسنيم عبد الله، رويدا إيهاب، نور 

العينني ومالبس  ابو  الوحش خلود  الكواليس مصمم  رزق، ومن وراء 

زيدان  عالء  أشعار  عرايب،  لعبده  والديكور  الخرضي،  أسامء  وماكياج 

العرض  واستمر  يوسف.  لرنيم  والتوزيع  رزق  مرينا  املوسيقى  وتنفيذ 

حتى ١٩ فرباير. 

واألقرب  الواقعية  غري  الشهرية  القصص  من  املرسحية  قصة  وتعد 

يطرح  ال  الخري  أن  عن  لتربهن  األحداث  فيها  تتصاعد  والتي  للخيال، 

القصة  “بل” ذات  بطلة  إال رشا، من خالل  إال خريا والرش ال يحصد 

زمن  من  القصة  أحداث  وكانت  الوردية،  واألحالم  العظيم  الجامل 

بعيد، أما “بل” كانت تحلم بفارس له من الود والوفاء والخري نصيب 

ابنة  لكل  األب مع طلب  فيه  ما سافر  يوم  ولكن جاء  بوالدها،  تأثرا 

إال “بل” كانت شغوفة بالورد فام كانت تريد إال وردة واحدة، تتواىل 

املتحول  الوحش  األمري  لحديقة  األب  ويصل  غريب  بشكل  األحداث 

غروره،  بسبب  القرص  خدام  وكل  هو  ساحرة  من  قدمية  لعنة  بسبب 

وتتواىل األحداث.

المدفون”  والسر  وزيتون  “حابي 
  وعىل مرسح مصنع مرص للغزل والنسيج استقبل الجمهور أحداث 

العرض املرسحي “حايب وزيتون والرس املدفون” مبدينة املحلة الكربى 

مبحافظة الغربية، ودارت أحداث العرض حول شخصية األمري “حايب” 

الذي يدفعه والده امللك لحب القراءة والتعلم، حتى متكن من قراءة 

وصل  أنه  ليعتقد  املجاورة،  واملاملك  باململكة  املوجودة  الكتب  كل 

إىل نهاية قمة املعرفة، حتى يدرك عن طريق معلمه “بسامتيك” أن 

نهاية لهام، إىل أن يظهر يف حياته األمري “زيتون”،  العلم واملعرفة ال 

لتبدأ أحداث جديدة ومشوقة، خالل رسد أحداث املرسحية.

أعظم  من  الطفل  مرسح  أن  العمل  مخرج  طنطاوي  إبراهيم  وقال   

فيام  كبرية جدا،  قيمة  أنه ميلك  إىل  العرشين، مشريا  القرن  اخرتاعات 

من  البالغة  سعادتهم  عن  املرسحي  العرض  حضور  من  العديد  أبدى 

تضمنت  مصطفى،  هالة  تأليف  من  النص  للعمل،  الفني  املستوى 

بأدائها  قام  الذي  العمل،  شخصيات  بني  كبريا  رصاعا  الرواية  أحداث 

باترك  بينهم،  ومن  املحلة،  غزل  ثقافة  قرص  مواهب  من  مجموعة 

نرص الله يف دور “حايب”، ورنا حمزة التي لعبت دور األمرية “نفري”، 

وأحمد حمزة يف دور “الحارس”، فيام قدم مصطفى رمضان شخصية 

حداد،  رانيا  الفنانة  واملالبس  الديكور  وصممت  “بسامتيك”،  املعلم 

وكتب األغاين طارق عامر، وموسيقى محمد نبيل، واستعراضات خالد 

النموري.

كوم”  دوت  “الفراعنة 
وعىل مرسح فرع ثقافة املنيا ُقدم العرض املرسحي  “الفراعنة دوت 

أشعار  كامل،  وليد  تأليف  العرض  أبوقرقاص،  ثقافة  بقرص  كوم” 

مالبس  هالل رشقاوى  ديكور  الشاذىل،  عصام  وألحان  عرتيس،  أرشف 

الطفل  مرسح  فرقة  وأداء  متثيل  طه،  أسامة  إخراج  توفيق،  رمزى 

نبيل، هدير  آالء  ياسني يرسى،  إسامعيل محمد، حسن  رنا  أبوقرقاص 

أرشف، هاجر أحمد، زينب خالد، أيه خالد، بالل خالد، أسامء حسن، 

باالشرتاك مع محمد شحاته، مريم ناجى، مصطفى رضا، محمد عالء، 

رحمه حسني، هند حسن، عالء رمضان، محمود رمضان.

تدور أحداث العرض حول أسطورة إيزيس وأوزوريس والرصاع األزيل 

بني الخري والرش وذلك ىف إطار فنتازى كوميدى مرتكنا عىل املفردات 

الشعبية املرصية العريقة.

“سمكمكينو”
ثقافة  قرص  جمهور   شاهده  الذي  املرسحي  العرض  سمكمكينو 

عمرو  والعرائس  الديكور  مصم  املشاهدة  لجنة  وبحضور  سوهاج، 

وهو  خنيجر،  إبو  أحمد  والكاتب  التواب،  عبد  نارص  املخرج  حمزة، 

أبو طالب، وألحان خالد حبىش،  تأليف عبري سعد، وأشعار هاين  من 

شلبي،  محمود  إخراج  حمدي،  رضوى  الكريم،  عبد  أمنيه  ديكور 

احمد،  كريم  الكريم،  عبد  وأمنيه  ماهر،  اميان  شنوده،  مريت  متثيل 

عمر  الحداد،  بدود  مصطفى  زياده،  ابو  إسامعيل  امين،  عبدالرحمن 

أحمد، محمد األسيوطي، عمرو صالح، عالءاالسيوطي، ومحمد صربي.

اسمها  جميلة  سمكة  عن  املحيط  أعامق  داخل  العرض  يدور 

وتهرب  مدرستها  عن  بعيدا  ومتيش  األم  كالم  تسمع  ال  سمكمكينو، 

مفرتسة،  قرش  سمكة  وتخطفها  املحيط،  داخل  طريقها  فتضل  منهم 

ويجتمع االسامك مع الدولفني عبقرينو، ويفكرون بخطة حتى ترجع 

السمكة.

سامية سيد

األخرية”. الفرئان  ورقصة  العجائب  “مدينة 
العجائب  “مدينة  بعريض  الجمهور  استمتع  الرشقية  محافظة  ويف   

ورقصة الفرئان األخرية”.

عروض  بالزقازيق ضمن  الطفل  ثقافة  الجمهور يف قرص  شاهد  حيث 

العجائب”وتكون  “مدينة  املرسحي  العرض  الطفل  مرسح  رشائح 

الكاتب  السيد،  نهاد  الديكور  مهندسة  من  التحكيم   لجنة  أعضاء 

سعيد حجاج واملخرج رشيف صالح الدين.

الشاعر أحمد سامي خاطر،   تأليف وإخراج د. محمود كحيلة، أغاين 

ديكور محمد  فتحي مرزوق،  واملاسكات   العرائس  نجم،  أمين  ألحان 

الشاعر  الثقايف،  الدلتا  إقليم رشق  العرض بحضور رئيس  خلف، وجاء 

ارشف ابو جليل 

يتحدث العرض عن مجموعة من املغمورين يقومون برحلة مدهشة 

كام  بكبسولة  اإلنسان  جسم  داخل  يتجولون  حيث  مسبوقة  غري 

داخل  اإلمتصاص  يتم  حتى  الفم  من  يدخلون  حيث  الدواء،  يفعل 

الصفائح  ويشاهدون  الدم  إيل  األطفال  ويصل  الدقيقة،  األمعاء 

ضد  الجسد  عن  تدافع  التي  البيضاء  الدم  كرات  وتقاومهم  الدموية 

يشاهدون  رحلتهم  ويف  املناعي،  الجهاز  اخرتاق  يحاول  ميكروب  أي 

وكانت  العامل،  يهدد  الذي  كورونا  فريوس  الدم  كرات  تقاوم  كيف 

االستعراضات من تصميم محمد طلب.
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بورسعيد  محافظة  عروض  أما  املحسن،  عبد  محمد  محمود 

محمد  إخراج  الحدينى،  جامل  محمود  تأليف   « »سبارتكوس 

إخراج  عبده  مؤمن  تأليف   « الشارع  »آخر  جورباجى،  عيىس 

إخراج  عثامن  سامح  تأليف   « للكرس  »قابل  رؤوف،  محمد 

امرية فؤاد، »الحلم » تأليف محمد ذىك إخراج محمد مصطفى، 

»خالتى صفية والدير » تأليف ياسني الضو إخراج أدهم رشدى 

إبراهيم، »نساء لوركا » تأليف عواطف نعيم إخراج سارة سعد، 

وحيد،  الرحمن  عبد  إخراج  املهدى  إبراهيم  تأليف   « »النحات 

جامل  محمود  تأليف   « إختيارى  »سجن  عرض  األسامعيلية 

إخراج محمود مدحت، »مونو« تأليف إياد الخوىل إخراج محمد 

إخراج  محارب  بدر  تأليف   « الشحاذين  »دراما  الخالق،  عبد 

دورنيامن  فردريش  تأليف   ،« الحامر  ظل  »قضية  طه،  خالد 

فردريش  تأليف   « بابل  ىف  املالك  »هبط  أمني،  إسالم  إخراج 

 « يومك  قبل  يومى  »يجعل  رزق،  كريلس  إخراج  دورنيامن 

تأليف   « »الكاتنب  خطاب،  حازم  إخراج  الحكيم  توفيق  تأليف 

تأليف وإخراج  مورى شيز جال إخراج محمد صالح، »عنرب 6« 

محمد عىل، »سرية بنى زوال » تأليف محمد عىل إخراج احمد 

طوفان  سيد  تأليف   « الدم  »منجم  القنطرة رشق  يوسف،بيت 

بهيج  تأليف   « »الغجرى  سيناء  شامل  عمران،  هيثم  إخراج 

إسامعيل إخراج حسن عبد العزيز

هذا  خالل  ىف  املالحظات  أهم  إىل  زاهر  سمري  املخرج  أشار 

أثناء  وإخراج  متثيال  العروض  اكتامل  ىف  تتمثل  والتى  املوسم 

محىل  تأليف  قدمت  التى  العروض  معظم  أن  كام  املشاهدة 

من شباب اإلقليم وقد لوحظ بشكل كبري ىف تجربتى بورسعيد 

املخرجني  شباب  لدى  اإلخراجية  الرؤى  مازالت  والسويس، 

تفتقد إىل الثقافة املرسحية وكيفية صناعة العرض املرسحى من 

املمثلني معظمهم من  أن  املعلم كام  إخراج واضح  خالل منهج 

للفرع وال يوجد كيان مستقل  التابعة  القصور والقوميات  فرق 

عنارص  استقطاب  عىل  القدرة  عدم  إىل  يؤدى  مام  للنوادي 

نوادي  لتجربة  االنضامم  ىف  الراغبني  الجدد  للممثلني  جديدة 

املرسح .

رنا رأفت

وسيناء  القناة  بإقليم  املرسح  نوادى  تجارب  مشاهدات  انتهت 

العامة  بالهيئة  للمرسح  العامة  اإلدارة  نظمتها  والتي  الثقاىف 

تجربة   25 مشاهدة  املقرر  من  كان  حيث  الثقافة،  لقصور 

لجنة  تشكلت  وقد  فقط،  تجربة   11 سوى  مشاهدة  يتم  ومل 

امللىك  محمد  واملخرج  زاهر،  سمري  املخرج  من  املشاهدة 

واملوسيقار حازم الكفراوى و املخرج حسن النجار

تجربة   11 بني  من  مثانية  اختيار  تم  زاهر  سمري  املخرج  قال 

التجارب ومل نفاد  فقط بسبب االعتذارت املتكررة من أصحاب 

بأسباب االعتذارات من قبل الفرع أواإلقليم والعروض املصعدة 

اإلسامعيلية  من  عروض  وثالثة  السويس  من  عرضان  لإلنتاج 

وثالثة عروض من بورسعيد وهم عرض » آخر الشارع » تأليف 

تأليف   « لوركا  »نساء  رؤوف،  محمد  وإخراج  عبده  مؤمن 

تأليف   « اإلنتظار  »دائرة  سعد،  سارة  إخراج  نعيم  عواطف 

من  جمعه  محمد  إخراج  خضري  محمد  تورج  دراما  آدم  أحمد 

اإلسامعيلية »دراما الشحاذين » تأليف بدر محارب إخراج خالد 

طه، »سرية بنى زوال » تأليف محمد عىل إخراج أحمد يوسف، 

»سجن إختيارى » تأليف محمود جامل إخراج محمود مدحت، 

أحمد  إخراج  رؤوف  محمد  تأليف   « يريحك  »الىل  السويس 

رضوان، »الجبانه » تأليف السيد فهيم إخراج محمد التنجريى

من   : كاألىت  فهى  للمشاهدة  تقدمت  التى  العروض  عن  أما 

صالح  رشيف  تأليف   « الحرير  »طرح  عرض  هى  السويس، 

تأليف  دى  بالرقصة  »تسمحيىل  زين،  مصطفى  إخراج  الدين 

تأليف   « الوادع  »مونولوج  محمد،  ساهر  إخراج  عثامن  سامح 

تأليف   « »الجبانه  التنجريى،  محمد  إخراج  تيشخوف  أنطون 

السيد فهيم إخراج احمد عظيمة، »الىل يريحك » تأليف محمد 

الرحمن  تأليف عبد   « إن عاش   « إخراج أحمد رضوان،  رؤوف 

إخراج  يوسف  أحمد  تأليف   « برد  »ليلة  أرشف،  حازم  طارق، 

وسيناء  القناة  إقليم  المسرح  نوادى 

لإلنتاج  8 واختيار  عرض   25

المحلي مع  التأليف  زاهر: عروض مكتملة وغلبة  سمري 
بالمواقع المسرح  نوادي  كيانات  لتفعيل  الحاجة 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 22 فبراير 2021العدد 545 العدد 22704 فبراير 2021العدد 704

09 [ متابعات]

كل  ىف  بإستمرار  متواجدين  وهم  واملتميز  املجتهد  الشباب  من 

حديثه  واختتم  مرص  عشق  ىف  مؤسسة  تنظمها  التى  الفعاليات 

الليبية  والفنانة  شوقى  حنان  املبدعة  للفنانة  الشكر  موجها 

خدوجة صربى 

ىف  بتواجدها  سعادتها  عن  شوقى  حنان  الفنانة  أعربت  فيام 

تجارب  تقديم  أهمية  عىل  مشدده   « مرسح  »املينى  افتتاح 

صناع  ترثى  والتى  املرسحية  العروض  ملناقشة  وندوات  مختلفة 

بشكل  وتوجههم  القيمة  املعلومات  من  بالكثري  العروض  هذه 

التى  امللحوظات  اإلستفادة من كل  اهمية  ، مؤكدة عىل  صحيح 

توجه للمخرجني الشباب 

الذى  أمني  عمرو  املخرج  بعرض  شوقى  حنان  الفنانة  وأشادت 

أوضح من خالله تاريخ املرسح ومؤسسني املرسح بشكل بسيط 

تياترو  مينى  مرسح  أن  عىل  مؤكده   ، مرسح  للمينى  ومناسب 

مثل  فتوافر  وديودراما  مونودراما  عروض  لتقديم  جيدة  مساحة 

لتقديم عروض صغرية كام أن  القاعات يعد مساحة جيدة  هذه 

ندوات  بها  تقام  التى  الفنية  بالصالونات  يذكرنا  تياترو  املينى 

الشعر واالمسيات الثقافية، 

بينام أوضح املخرج حامده شوشه ان املستقبل ىف الشباب ومن 

مرسح  إقامة  وتعد  القادم  للجيل  املساعده  تقديم  الرضورى 

فيها  تغلق  التى  اللحظة  ففى  جيدة  فكرة  آفاق  تياترو  مينى 

القاعات من املسارح الرسمية يعد ذكاء شديد من املخرج هشام 

ومن  الشباب،  عروض  الستيعاب  قاعة  مرسح  إقامة  السنباطى 

املمكن أن تقدم عروض مبجموعة كبرية من الشباب إذا إقتضت 

الرضورة ، 

قاعة  بافتتاح  املوسيقار محمد مصطفى عن سعادته  فيام أعرب 

مينى مرسح آفاق فكل من يبذل مجهود ىف ظل الظرف الراهن 

شوقى  حنانة  للفنانة  الشكر  ووجه  واالحرتام  التقدير  كامل  له 

تياترو  افتتاح مينى  السنباطى لدعوتهام لحضور  واملخرج هشام 

وإرتكز املوسيقار محمد مصطفى رجب إىل نقطة هامة ىف كلمته 

عروض  وهى  تندثر  تكاد  والتى  الغرفة  مرسح  عروض  وهى 

نصوص  وطبيعة  للتمثيل  وجامليات  خاصة  طبيعة  ولها  متميزة 

مخصصة لهذا املرسح والتى  ليس لها عالقة باملساحة أو العدد 

ومنها  املشكالت  هذه  كل  إذابه  تستطيع  خالقه  حلول  فهناك 

مشكلة املساحات والجمهور فهناك نصوص مخصصة لهذه النوع 

من املرسح ، وإفتتاح مرسح غرفة يعد إنجاز كبري عىل مستوى 

إنجاز  وليس  بالكامل  املرصى  وللمرسح  العربية  مرص  جمهورية 

ىف  املرسحيني  لكل  إنجاز  ولكنه  السنباطى  هشام  للمخرج  فقط 

مرص ؛ وذلك ألننا ننقذ نوعا من املرسح يكاد يكون إندثر 

فيام أشار الناقد والشاعر أحمد زيدان إىل أهمية توافر مساحات 

عروضهم  لتقديم  لهم  متنفس  تعد  والتى  للشباب  جديدة 

للمرسح  مغايرة  تجارب  تقديم  يتيح  جديد  وشكل  املرسحية 

التقليدى ومن املهم ان يستغل الشباب هذه املساحات لتقديم 

رؤى وأطروحات جديدة للعروض املرسحية . 

رنا رأفت 

املخرج  إفتتح  بالبهجة  مليئة  أجواء  وسط  الحب  عيد  يوم   ىف 

ساىل  ود.  مرص    عشق  ىف  مؤسسة  رئيس  السنباطى  هشام 

من  كبرية  كوكبة  بحضور  آفاق”  تياترو  “مينى  مرسح  سليامن 

حنان  الفنانة  ومنهم  والفنانني  واإلعالميني  باملرسح  املهتمني 

شوقى ، املخرج حامده شوشه ، املؤلف واملخرج يارسأبو العينني 

والناقد  الشاعر   ، غاىل  أمين  الفنان  مصطفى  محمد  املوسيقار 

أحمد زيدان وىف اإلفتتاح تم عرض مرسحيتني مدة كل منهام ربع 

ساعة 

وكان العرض األول بعنوان »تاريخ املرسح » من تأليف وإخراج 

، محمد  ،وليد عصام  عيد  ، مؤمن  نارص  متثيل عامد  أمني  عمرو 

فاطمة   ، صالح  محمد   ، شومان  ،مروان  كامل  مروة   ، سليامن 

عارف ،كريم سامح ،يوسف الغريب ، أحمد محمد ياسني ، جامل 

، مهند هشام ، مازن هشام ، مريم ، أحمد ، معاذ الرتىك ، هدى 

 « بعنوان  الثاىن  العرض  اما  ، روماىن فضل  نبيل محمد   ، رمضان 

إبليس ىف سكة السالمة » إخراج محمود أحمد متثيل مريم رأفت 

، االء ، سامح سيد ، عدى ،نور الدين وحيد ، عبد القادر الرفاعى 

، باسم هشام ، كريم سامح ، محمود اوشه ،روماىن فضل 

الفرق  احالم  أحد  إن  السنباطى  هشام  املخرج  قال  كلمته  وىف 

املرسحى  للعرض  جديدة  مساحات  وجود   واملستقلة  الحرة 

لتقدم  مسارح  إليجاد  كبريا  مجهودا  تبذل  الحرة  الفرق  وكانت 

ولكن  آفاق  تياترو  مرسح  تأسيس  ىف  وفقنا  وقد  عليها  إبداعتها 

كان  هناك بعض االشياء ناقصة ىف املنظومة فكانت بعض الفرق 

استطعنا  وقد  الربوفات  عليها  لتقيم  أماكن  عن  تبحث  تزال  ال 

توفري مساحة جديدة تستطيع من خاللها الفرق تقديم عروضها 

املرسحية 

التنفيذى  املدير  سليامن  ساىل  للدكتورة  الشكر  السنباطى  ووجه 

التى  واملهرجانات  املرشوعات  جميع  ىف  جهدا  تتدخر  ال  والتى 

تنظمها مؤسسة ىف عشق مرص 

والذى   « مرسح  »املينى  مهرجان  افتتاح  بصدد  انه  إىل  مشريا 

سيكون فريق عمله نفس فريق عمل تياترو آفاق وهو مجموعة 

آفاق تياترو  ميىن  افتتاح 
المسرحيني من  كوكبة  بحضور 
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العرض  تونس  من  ويشارك  لخزين،  أيوب  سينوغرافيا،وإخراج 

مونودراما  وهو  اإلسالمية،  الدولة  إىل  من/  هارب   « املرسحي 

األعامل  أحدث  والعرض   2011 ثورة  بعد  التطرف  صناعة  حول 

”كنت  كتاب  من  اتخذ  الذي  الدغسني،  وليد  للمخرج  املرسحية 

عن  يحمد،  هادي  للكاتب  اإلسالمية“  الدولة  من  هارب  الرّقة:  يف 

فيقدم«  الفاهم«،  داعش«محمد  تنظيم  من  الهارب  اإلرهايب  قصة 

مقاربة  وفق  القضية  طرح  إعادة  فيه  يحاول  نًصا   « الدغسني 

مرسحية ويقوم بالتمثيل بالعرض منري العامري 

مصر »من  عمري  من  لقطة   «
 ” قاصدي مهدي  إخراج  الجزائر من  » حذايئ »من  ويشارك عرض 

يوسف   « عرض  ويشارك  العبادي،  عيل  العراقي  والفنان  للكاتب 

أوحامد« من البينني، ويشارك عرض » وجود » من دولة البحرين، 

ومن مرص يشارك العرض املرسحي » لقطة من عمري » الذي يقدم 

املادية  والقيم  اآللة  وسيطرة  املعارص  اإلنسان  أزمات  عن  قراءة 

عليه، من متثيل » وائل ذيك«، وإخراج د. » محمود كحيلة«. 

العراق من  عرضان 
عود  فرد   « األول  عرضان  باملهرجان  يشارك  العراق  دولة  ومن   

الدكتور حسني  وإخراج  تأليف  من  وهو  الخشب(،  عازف  »)أحالم 

وسرية  معزوفات  من  مستوحاة  مونودراما  هارف،ويقدم  عيل 

حي  وعزف  املشهداين،  طه  ومتثيل  شمة،  نصري  الكبري  املوسيقار 

الركايب،  العطار، وتقنيات وإدارة مرسحية عيل جواد  للفنان محمد 

املهرجان  مبسابقة  ويشارك  العراق  دولة  ميثل  الذي  الثاين  والعرض 

رجب  حسني  جميل  تأليف  من  العراق،  من   « »أزهار  مونودراما 

من  والعرض  العسيل،  أزهار  متثيل  ومن  جوير،  حسني  واخراج 

أعلنت لجنة إدارة املهرجان الدويل للمونودراما بقرطاج عن تنظيم 

28مارس2021  إىل   25 من  الفرتة  يف  ستقام  والتي  الثالثة  دورته 

من  مجموعة  بعد  كان  القرار  ذلك  أن  اللجنة  أوضحت  كام   ،

تقدمت  التي  للعروض  املشاهدات  لجنة  تخص  التي  االجتامعات 

للمشاركة يف املسابقة الرسمية للمهرجان و بعد قرار الهيئة املديرة 

للمهرجان يف اجتامعها يف شهر يناير املايض، وتم إعالن أنه سوف 

العــامل ذلك  الفنية يف  التظاهــرة  الثالثــة لهــذه  الــدورة  تنظــم 

بالعاصمة »تونس« واملدينة السياحية« الحاممات ».

العروض  مسابقة  تقدم  المهرجان  مسارات 
العروض  و  المونوكيدز،  ومسابقة  الدولية، 

الشرفية 
 وتتوزع العروض الفنية للمهرجان الدويل للمونودراما بقرطاج عىل 

الدولية«  املسابقة   « األول يف عروض  املسار  يتمثل  ثالثة مسارات 

مــن  عروض  فيها  وستشارك  الرسمية  للمسابقة  ترشحت  والتي 

الجزائــر، مــرص،  املغــرب،  تونــس، فلســطني،  10 دولــة وهــي 

املسار  السعودية،ويتمثل  و  ليبيــا  البحريــن،  البنــني،  العــراق، 

مواهب  اكتشاف  إىل  تهدف  والتي  »املونوكيدز«  مسابقة  يف  الثاين 

بالزين«  فيصل   « الفنان  إرشاف  تحت  باملرسح  وشغفهم  األطفال 

الثالث بعروض املهرجان يف »العروض الرشفية«، و  ويتمثل املسار 

هي التي ستمثــل شــكال مــن أشــكال التكريــم ملبدعــني مــن 

دولــة   13 عــن  يزيــد  مــا  ميثلــون  العــامل  أنحــاء  مختلــف 

يف  جديدة  عروض  تقديم  عن  برنامــجه  يف  أيًضا  املهرجان  وأعلن 

ودول  تونس،  من  املرسحيني  املبدعني  من  لنجوم  األول  عرضها 

والختام  االفتتاح  عريض  عن  املهرجان  أعلن  كام  وصديقة،  شقيقة 

للدورة الثالثة .

بالمهرجان،  االفتتاح  حفل  في  معلن”  “انتحار 
“بالختام  أنا  أناهي..وهي  و” 

 « سوف  أنه  بقرطاج  للمونودراما  الدويل  املهرجان  إدارة  أعلنت 

للدورة  االفتتاح  حفل  كعرض   « معلن  انتحار   « املرسحي  العرض 

املشرتك)  املرسحي  العريب  اإلنتاج  رابطة  إنتاج  من  وهو  الثالثة، 

العربية  اململكة  من  الجمعان«  الدكتور/«سامي  ATPA(تأليف 

 « متثيل  و  الغرباوي«  مازن   « املرصي  املخرج  وإخراج  السعودية 

العرض  عن  أيًضا  املهرجان  وأعلن  تونس،  من  التلمودي«  منى 

 « أنا  أناهي..وهي   « وهو  الختام  حفل  يف  سيقدم  الذي  املرسحي 

»رضوان  ،وإخراج  بالرشيد«  الكريم  »عبد  الدكتور/  تأليف  من 

اإلبراهيمي« ومتثيل »نجاة غريب« .

المهرجان عروض 
للمسابقة  ترشحت  التي  العروض  عن  املهرجان  إدارة  وأعلنت 

الرسمية والتي ستقدم منها بالدورة الثالثة باملهرجان،وتتمثل فيام 

ييل :

 ،« فلسطني  بدولة  غزة  من   » »صهيل  املرسحي  العرض  سيقدم 

أسامة  الفلسطيني  للمخرج  هدايب  سعد  العراقي  الكاتب  تأليف 

أبو  وليد   « الشاب  الفنان  املونودراما  هذه  يجسد  الخالدي  مبارك 

من  باملهرجان  سيشارك  كام  درويش،  يرسي  عام  إرشاف   « جياب 

توفيق  وإخراج  تأليف  من  »املارشال«  مرسحية   « ليبيا   « دولة 

عقيلة  وسينوغرافيا  ديكور  من  بوشعالة  محمد  وبطولة  قادربوه 

يشارك  كام  العريبي،  أنس  يقدمها  العرض  وموسيقى  الفاريس 

محرتف  لفرقة  جيعان«  »مومو  مرسحية  املغرب  من  باملهرجان 

تأليف  من   « زحاف  »أيوب  متثيل  ومن  خريبكة،  من  اإلبداع 

شبالن  إبراهيم  إضاءة  الخفيف،  هناء  موسيقى  و  اإلدرييس  كامل 

بقرطاج للمونودراما  الدولي  المهرجان 
2021 مارس   28 إلى   25 من  في  الثالثة  دورته  يقدم 

عروض من مصر وتونس والمغرب وليبيا والعراق 
الثالثة بالدورة  والجزائر وفلسطني 
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تونس،،  من  املدين«  »عزالدين  والروايئ  املرسحي  واملؤلف  الكاتب 

واملخرج  واملؤلف  الصحفي  الكاتب  الندوة  يقدم  الثاين  وباليوم 

الثاين  باليوم  ومساًء  املغرب،  من  برشيد«  الكريم  »عبد  املرسحي 

يقدم الندوة ويديرها الكاتب واملخرج املرسحي » سامي النرصي« 

املرسحي  واملخرج  املمثل  الندوة  يقدم  الثالث  وباليوم  تونس،  من 

يقدم  الثالث  اليوم  من  املساء  ويف   ،« عون  البغدادي   « التونيس 

»جبار  الدكتور  الفنان  العراقيني  الفنانني  نقيب  العراق  من  الندوة 

الجودي » .

الدولي  للمهرجان  الثالثة  بالدورة  ورش  أربعة 
بقرطاج للمونودراما 

الفنية واللقاءات الفكرية  كام يقيم املهرجان مجموعة من الورش 

خالل أيام املهرجان والتي تتمثل يف :

تقدم الورشة األوىل باملهرجان بعنوان » الجسد يف الفضاء الركحي« 

والورشة  عيل،  آيت  تونس   « الجزائرية  واملخرجة  املمثلة  بإرشاف 

أقسام  ثالث  يف  تقدم   « الشارع  مرسح   « مجال  يف  تقدم  الثانية 

 « ”Nazhad Najm « األول بإرشاف املمثل واملخرج » نزهاد نجم

من العراق حول« الصورة يف مرسح الشارع » ويقدم القسم الثاين 

تونس  من   « الكشو  نزار   « واملدرب  والفنان  الباحث  الورشة  من 

الثالث  القسم  يقدم  كام  الشارع«  مرسح  يف  املمثل  فن   « حول 

من   « الجوذري  سجاد   « املرسحي  واملخرج  املمثل  الفنان  للورشة 

العراق حول » االرتجال يف مرسح الشارع«.

 « حول  عمل  ورشة  تقديم  يف  الثالثة  الورشة  تتمثل  فيام 

من  الورتتاين  حمزة  واملخرج  املمثل  مع   « الجسد  فضاء  إيقاع 

الصامت »  التمثيل  بعنوان »  الرابعة  الورشة  تونس،وتنظم وتقدم 

مع املخرج الفرنيس /التونيس » بطرس العامري« 

الثالثة الدورة  في  المكرمون 

ويكرم املهرجان يف دورته الثالثة الدكتور« عبد الكريم برشيد » من 

ليبيا،  من  العراق،  من   « شّمة  نصري   « املوسيقار  والفنان  املغرب، 

ويكرم املهرجان من دولة الجزائر الفنان املمثل »العمري كعوان »، 

كام يكرم املهرجان الفنان الراحل املمثل واملخرج املرسحي » رشح 

البال عبد الهادي » .

لجنة التحكيم : » األفخم » رئيًسا، منى نور الدين مقرًرا، وعضوية 

د . أحسن تليالين،محمد السباعي 

المهرجان تحكيم  لجنة 
مؤسس  من  تتشكل  التي  التحكيم  لجنة  عن  املهرجان  أعلن  كام 

ومدير مهرجان الفجرية الدويل للمونودراما، ورئيس للهيئة الدولية 

محمد   « املهندس  العربية  اإلمارات  دولة  من   “  ITI  “ للمرسح 

واملرسحية  السينيامئية  املمثلة  و  للجنة،  رئيًسا   « األفخم  سيف 

واألكادميي  والكاتب  للجنة،  “مقرًرا  الدين  نور  “منى  التونسية 

األستاذ الدكتور / أحسن تليالين من الجزائر عضًوا باللجنة، و الفنان 

املغريب “محمد السباعي “ عضًوا باللجنة .

للمونودرامــا  الــدويل  املهرجــان  ومدير   ، »مؤسس  أوضح  وقد 

عزوز« ملرسحنا  إكرام   « التونيس  واملخرج  املمثل  الفنان  بقرطــاج 

يساهم  ثابت  موعد  إىل  يتحــول  أن  إىل  يهدف  املهرجان  أن 

اإلعتبــار  إعــادة  ويف   ، والسياحي  الثقايف  تونس  إشعاع  يف 

املرسحــي  التعبـري  أشــكال  مــن  كشــكل  املونودرامــا  لفــن 

بخصوصياتــه املنفــردة وإىل أن يكــون الفضــاء الــذي ال ميكــن 

هــذا  يف  املبدعــني  بـني  الفنــي  و  الثقــايف  للتبــادل  تخطيــه 

الشــكل مــن التعبــري الفنــي مــن جميع أنحاء العامل  .

همت مصطفى

إنتاج منتدى املرسح التجريبي، ويقدم صورة للمرأة العراقية التي 

بالهموم  املثقلة  الصبور  املرأة  تلك  ومعاناة  متوالية  حروًبا  عاشت 

الحياة  تكون  ال  حتى  النهاية،  يف  األمل  بارقة  لها  تصل  أن  وتأمل 

سوداوية.

الشرفية العروض 
العروض  مساق  يف  ستكون  التي  العروض  عن  املهرجان  أعلن  كام 

»من  امللقن   »،« براسني  »إمراة  عريض  وهي  للمهرجان  الرشفية 

الجزائر، والعرضني املرسحيني » الحاممة »،« اتبعني » من املغرب، 

وعرض »عقدة جوكستا »من تونس، وعرض » الحريق » من ليبيا، 

وعرض« ياخوف عكا » مشاركة من فلسطني / لبنان، 

شرف ضيف  المغرب 
اململكة  هي  الثالثة  الدورة  رشف  ضيف  أن  املهرجان  وأعلن 

املغربية، وكانت قد اختــارت هيئــة املهرجــان يف الــدورة األوىل 

ويف  رشف،  كضيــف  القــدس«   « وعاصمتهــا  فلســطني  دولــة 

الدورة  ويف  العــراق«   « دولة  املهرجان  اختار  الثانيــة  الــدورة 

املغربية  اململكة  واألخت  الجارة  الدولة  املهرجان  اختار  الثالثة 

إنا  »هي  وهي   : منها  مونودرامية  عروض  أربعة  بتقديم  وذلك 

يف  جيعان«  وعرض«مونو  املهرجان،  بختام  ويقدم   « هي  وإنا   ..

مساق املسابقة الرسمية،وعرضني مبساق العروض الرشفية وهام » 

الحاممة »،« اتبعني » 

المهرجان ندوات 
من  الندوات  برنامج  أيامه  يف  فعالياته  ضمن  املهرجان  ويقيم 

إرشاف: الدكتور محمد عبارة.

والفنانني  واألكادميني  األساتذة  بإدارة  للمهرجان  الندوات  وتقدم 

من مختلف الدول العربية يف األيام الثالث للمهرجان حيث باليوم 

األول يدير ويقدم ندوة الصباح األستاذ الدكتور واملؤلف واملخرج 

الندوة  يقدم  ومساًء  العراق،  من  هارف«  عيل  حسني   « والناقد 
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12 [ حوار

هنا«: »جنة  عرض  مخرج 
المرأة  قضايا  مناقشة  دوما  يشغلين  صابر:  محمد 

يقدم  جديد  مسرحي  عرض   « هنا  »جنة 
صفاء  تأليف  الغد  مسرح  خشبة  على 
قضية  يناقش  صابر،  محمد  وإخراج  البيلى 
عدة  على  الضوء  يلقى  كما  األب،  غياب 
إنتاج  من  العرض   . المرأة  تخص  قضايا 
الطوخي،  عبري  بطولة  الغد،  مسرح  فرقة 
القدير  الفنان  مع  باالشرتاك  سرور،  هالة 
شومان،  مسعود  أشعار  الشريف،  أحمد 
تعبري  الناصر،  أحمد  وألحان  موسيقى 
مي  وأزياء  ديكور  شحاتة،  حسن  حركي 
الحوار  هذا  كان  العرض  مخرج  مع  زهدي. 
حوار : رنا رأفت

 « - ما الذي دفعك لتقدمي عرض »جنة هنا 
هل كانت قضية العرض ملحة بالنسبة لك ؟ 

نتاج  ليعرضوا  تجاربهم  تقديم  عىل  يقدمون  الفنانني  إن 

عن  فضال  الحياة،  ىف  خاصة  فلسفة  من  عقولهم  تحمله  ما 

وبالعامل  مبجتمعاتهم  يدور  ما  لكل  املختلفة  معايشاتهم 

كله، لذا نجد أن كل مخرج محمل بهموم مجتمعه واألفكار 

لرتجمتها  دوما  ويسعى  حوله،  املتعددة  اإلنسانية  والقضايا 

الجمهور،  إسعاد  مستهدفا  املرسحي  العرض  خالل  من 

وقضايا األرسة خاصة غياب األب من القضايا التي تؤرقني. 

كثريا  له  انجذبت  البيىل  صفاء  الكاتبة  نص  قرأت  وعندما 

وقررت تقدميه فكان مرشوعي، وقد بدأت العمل عليه منذ 

تم  كورونا  جائحة  أحداث  من  واجهناه  ما  وبسبب  عامني 

الله وقدمناه  العرض أكرث من مرة حتى أذن  تأجيل تقديم 

من  أقدمه  ما  كل  يف  املرأة  قضايا  مناقشة  دوما  يشغىل   .

ىف  الخاص  املرسحى  مرشوعي  واعتربه  مرسحية،  عروض 

رحلتي الفنية، وأحب أن أعالج املشكالت التي تواجه املرأة 

ىف املجتمع املرصي والعريب منذ والدتها ، مثل قضية غياب 

التحرش،  ، و ختان اإلناث،  الزواج  ، وتأخر سن  رب األرسة 

فضال عن العديد من القضايا املسكوت عنها لدى املرأة .

تناقش  التي  املسرحية  العروض  تعانى  هل 
قضايا املرأة بجرأة ندرة ؟

التي  املرسحية  العروض  ومنها  الفنية  األعامل  غالبية  إن 

والشائعة  الهامشية  القضايا  تتناول  املرأة  قضايا  تناقش 

واحدة  منطية  بصورة  الدراما  خالل  من  املرأة  تقدم  ودامئا 

تربية  شئون  أو  املنزل  أمور  سوى  تشغلها  ال  التي  كاملرأة 

صور  تقديم  عن  الفنانني  من  كثري  يتغافل  بينام  األبناء، 

املسكوت  الخاصة  وأزماتها  الحقيقية  املرأة  قضايا  تعالج 

من  عليها  التأكيد  جهدي  بكل  حاولت  نصها  خالل  البيىل 

خالل رؤيتي اإلخراجية وبرز ذلك خالل االستعراضات التى 

باملجتمع  الشعبية  الطقوس  مظاهر  عن  للتعبري  قدمتها 

املرصي من بينها مشاهد الزار والسبوع .

تقدمي  يف  استخدمته  الذي  املنهج  ما   -
عرضك املسرحى ..وملاذا ؟

ىف  الواقعي  املنهج  خالل  من  املرسحى  العرض  قدمت 

الوصول  اإلخراج، حيث أرى أن هذا املنهج هو األقرب يف 

إىل الجمهور واأليرس يف تقديم قضية العرض، حيث يتامس 

يحملها  التي  املشاعر  و  األفكار  من  العديد  مع  العرض 

العرض  بروفات  يف  كبريا  جهدا  بذلنا  وقد   ، املتفرجون 

فظهرت الحالة مكافئة لكل ما بدلناه. 

بطلتي  بني  متثيلية  مباراة  هناك  كانت   -
سر  فما  سرور  وهالة  الطوخى  عبير  العرض 

هذا التميز ؟
بالخربة  رسور  وهالة  الطوخى  عبري  املمثلتان  تتسم 

واملهارات واإلمكانيات املتعددة يف التمثيل متنحهم القدرة 

عنها ، غري أىن أؤمن أن املرأة ال متثل فقط نصف املجتمع 

فهى  املجتمع،  هذا  صانعة  هى  إمنا  الكثريون  يصفها  كام 

األم واألخت ،الزوجة ،الصديقة ، وزميلة العمل 

هى  الكاتبات  نصوص  أن  البعض  يرى   -
عن  احلقيقي  التعبير  على  قدرة  األكثر 

قضايا املرأة. فما رأيك ؟ 
 أؤيد هذا الرأى و أجده صائبا بنسبة كبرية ، فاملرأة هى 

لحظة  تعايشها  التي  مشكالتها  تناول  عىل  قدرة  األكرث 

بلحظة وأكرث قدرة عن التعبري عنها .

ما  البيلى  صفاء  للكاتبة  نص  مع  بتعاونك   -
الذي مييز كتاباتها عن غيرها من الكاتبات؟
من  باقرتابها  كتابتها  تتسم  مبدعة  مؤلفة   « البيىل  »صفاء 

قوية  الحوارية  والجمل  الرومانيس،  والطابع  الشعر  لغة 

بسهولة  تطرحها  التي  القضية  عن  التعبري  عىل  وقادرة 

ويرس، فهو نسيج حواري بديع ؛ فتدفع املخرج ألن يقدم 

تحقيق  نحو  سعيت  وقد  ومتيز،  بإبداع  رؤيته  خاللها  من 

صفاء  الكاتبة  طرحتها  عنها  مسكوت  قضايا  هناك  ذلك. 
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األقرب  الواقعي هو  المنهج 
الجمهور إلى  الوصول  في 

عالوة  إليهم،  يسند  مرسحي  دور  اى  تقديم  عىل  الكبرية 

عىل متيزهم يف األداء. ومن خالل كشفي لسامت الشخصية 

الدرامية لكل منهام ومناقشتها معهام تم الوصول إىل رؤية 

بالعرض،  دوريهام  تقديم  يف  عليها  اتفقنا  ومميزة  واضحة 

األداء  تطوير  ىف  بدأنا  املتعددة  الربوفات  خالل  ومن 

ومعايشة الشخصيات لتقدم بهذا الشكل .

عرض  تقدمي  من  تخوف  لديك  كان  -هل 
ندرة  مع  مطلقة  نسائية  ببطولة  مسرحي 

هذا االجتاه فى املسرح ؟
تقديم  إن  األول  األهمية،  أمرين عىل قدر كبري من  هناك 

عرض ديودراما يعد تحد و مخاطرة كبرية، و التحدي األكرب 

األهم  ولكن  مطلقة،  نسائية  ببطولة  الديودراما  تكون  أن 

للجمهور،  تصل  حتى  نقدمها  التي  بالقضية  اإلميان  هو 

سواء كان األبطال من الرجال أو النساء ففي النهاية نقدم 

تكون  أن  اإلطالق  عىل  تشغلنى  ومل  نبتغيها  التي  الرسالة 

يجب  وما  يشغلني  كان  ما  أهم  ولكن  نسائية،  البطولة 

عىل  الجمهور  إقبال  هو  املرسحى  العرض  له  يتصدى  أن 

ملشاهدة العرض، ووصول الرسالة إىل املتفرج واحمد الله 

فقد وفقت يف ذلك. 

على  العرض  رؤية  طرح  يف  اعتمدت  ملاذا   -
اجلانب التراجيدي ؟

الجيد  املرسحى  النص  داخل  املكتوب  الدراما  طابع  إن 

قد  و  االتجاه،  دفعنى ألقدمه ىف هذا  ما  » هو  »جنة هنا 

حاولت تخفيف حدة هذا الطابع الرتاجيدي مبجموعة من 

عندما بدأت مراحل التجهيز للعرض وقع اختيارى مبارشة 

أفضل  يعد  فهو  شومان  مسعود  الشاعر  عىل  تفكري  ودون 

قضايا  تناقش  التى  املوضوعات  يف  كتبوا  الذين  الشعراء 

العرض  أشعار  عىل  لالتفاق  األوىل  جلساتنا  وعقدنا  املرأة 

متميزة،  وجميعها  أغنيات  لتسع  بكتابته  فوجئت  وبعدها 

وهو ما وضعني ىف حرية شديدة ، ماذا سأختار؟ وىف مرحلة 

أغنيات  التسع  بتلحني  النارص  أحمد  امللحن  قام  التلحني 

زمنية  مدة  له  فالعرض  أكرب  حرية  ىف  وضعني  ما  وهو 

أطول  زمنية  يتطلب مدة  أغنيات  التسعة  محددة ووجود 

يكن  ومل  العرض،  لدراما  الرضورية  األغاىن  انتقاء  فبدأنا   ،

االختيار بناء عىل األفضل، فجميع األغنيات كانت متميزة. 

سينوغرافيا  حققته  كبير  تناغم  هناك   -
هذا  سر  فما  املقدمة  الدراما  مع  العرض 

التناغم ؟
أؤمن برضورة وجود حلقة نقاش بني املخرج وفريق العمل 

ما  ،وهو  الديكور  مصمم  أو  الشاعر  أو  امللحن  كان  سواء 

كان   ، زهيدى  مى  الديكور  مصممة  مع  بالفعل  حدث 

عىل  أنها  والحقيقة  العمل،  سينوغرافيا  حول  نقاش  هناك 

اطلعت  فعندما  الفنية،  والجودة  الكفاءة  من  كبرية  درجة 

باإلضافة  الفور  العمل وافقت عىل  عىل تصميامتها ملالبس 

انه من مناهج  العرض خاصة  الكبري يف ديكور  إىل جهدها 

وفقت  وقد  والتجريدية  والواقعية  الرمزية  منها  مختلفة 

بشكل كبري وبذلت جهدا محمودا. 

- هل أنت مع فكرة إقامة مهرجانات تختص 
بعروض املرأة ؟ 

أهمية  ولها  وفعالة  جيدة  مهرجانات  النوعية  املهرجانات 

كبرية بجانب املهرجانات العامة .

الكتابات  فى  ندرة  من  نعانى  هل  رأيك  يف   -
اجليدة ؟

وعرب  مرصيني  مهمني  وكتاب  مبدعني  لدينا  العكس  عىل 

أقاليم  جميع  ىف  كتاب  وهناك  هامة  إبداعات  ولديهم 

املبدعني  من  الكثري  به  الجامهريية  الثقافة  ومرسح  مرص، 

ومن الرضوري تسليط الضوء عيل إبداعاتهم .

الثقافة  ملسرح  جتارب  تقدمي  عن  وماذا   -
اجلماهيرية ؟

جيدا  موضوعا  أجد  وعندما  بيتي  الجامهريية  الثقافة 

ومالمئا فلن أتردد ىف تقدميه مبرسح الثقافة الجامهريية .

اجلماهيرية  الثقافة  مبسرح  رأيك  ما 
مؤخرا؟

الساحة  عىل  بقوة  حارض  الجامهريية  الثقافة  مرسح 

مشاركته  ذلك  عىل  دليل  وأكرب  بقوة  وينافس  املرسحية 

مؤرش  وهو  للمرسح،  القومي  باملهرجان  عروض  بخمسة 

قوى عىل تواجده بقوة، ومرسح الثقافة الجامهريية يعمل 

ىف ظل قيادة رشيدة  

- ما مشاريعك املقبلة ؟
قيد  وهو  إستعراىض  غنايئ  عرض  ملرشوع  بالتحضري  أقوم 

الدراسة والتحضري .

االغاىن واالستعراضات .

فى  طرحتها  التي  القضايا  أن  ترى  هل   -
التوقيت  فى  املرأة  قضايا  اهم  هى  العرض 

احلالي ؟
املهمة  القضايا  بعض  إبراز  العرض  هذا  يف  حاولت  لقد 

تقديم  ميكننى  ال  حيث  الفرتة،  هذه  ىف  املرأة  تخص  التي 

جاهدا  وسأسعى  واحد،  مرسحي  عرض  ىف  القضايا  كل 

مختلف  لتقديم  املرسحية  العروض  من  عدد  لتخصيص 

قضايا املرأة من جميع االتجاهات. 

عرض  يف  واجهتها  التي  الصعوبات  أبرز  ما   -
جنة هنا؟

واعية،  قيادة  وتحت  عظيم  مرسح  هو  الغد  مرسح  إن 

ميل  وال  يكل  ال  مجاهد  سامح  الفنان  الغد  فمدير مرسح 

وقد ساعدين ودعمني بشكل كبري ىف جميع األمور املتعلقة 

إسامعيل  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  كذلك  باإلنتاج، 

مختار الذي كان يتابع معي مراحل تنفيذ العرض، وكانت 

كورونا  بجائحة  املتعلقة  القدرية  الصعوبات  بعض  هناك 

وتوقيت العرض ولكنى وفقت بفضل من الله . 

مسعود  الشاعر  مع  تعاونك  عن  وماذا   -
شومان؟ 

كتابتها تقرتب من  البيلى« مؤلفة مبدعة  »صفاء 
الرومانسي الشعرية والطابع  اللغة 
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الشبابي للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  بمهرجان  للمونودراما  سخسوخ«  »أحمد  بجائزة  الفائز    
النايات« »ثاقب  شخصية  دياب:  أبو  أحمد   

خيالي بكر  من  خلقتها  لي  خاص  ملك 
الشغف  يمأله  الذي  الشاب  الصعيد  ابن   
للوصول  دائًما  اإلبحار  على  ويقبل  بالتجربة 
الكلمة  مع  ومتباينة  جديدة  شطآن  إلى 
آلخرمع  عالم  من  ومعها  بها  لينتقل  يصاحبها 
القصرية  القصة  لفن  كاتبا  الدرامية  شخصياته 
قضيته  تصل  أن  بهذا  ليأمل  المسرحي  والنص 
عالمه  على  ويتعرف  ينشده  الذي  للقارئ 
القاص،  هو  إنه  بقلمه  يخطه  ما  وكل  الخاص 
الكاتب  دياب«  »أحمد  المسرحي  والمؤلف 
في  الدرامية  شخصياته  عوالم  عن  والباحث 
يقدمها  أن  ساعًيا  الحقيقية  الشخصيات  عالم 
والمؤلف  القاص  فاز  وقد  ومتفردة،  مختلفة 
»أحمد  بجائزة  مؤخًرا  أبودياب  »أحمد 
»ثاقب  للمونودراما  نصه  عن  سخسوخ«، 
في  الدولي  الشيخ  شرم  بمهرجان  النايات« 
الراحلة  الكبرية  الفنانة  دورة  الخامسة  دورته 
لنتعرف  لقاء  معه  لنا  فكان   « جميل  سناء   «
والتأليف. الكتابة،  عالم  مع  رحلته  مالمح  على 
حوار : همت مصطفى

كيف اكتشفت نفسك مؤلًفا مسرحًيا يف البداية ؟
وآدابها  اإلنجليزية  اللغة  قسم  اآلداب  كلية  يف  وتخرجت  درست   

بجامعة جنوب الوادي بقنا، وكنت أدرس املرسح ملدة أربع سنوات 

اإلغريق  عرص  حيث  بداياته  منذ  موسع،  بشكل  ونقًدا  إبداًعا 

وتأثريه  بسحره  العاملي  املرسح  نحوه  وجذبني  القديم  واليونان 

اجتهادي  ثم  ومن  االتجاه  هذا  يف  القراءات  دامًئا  أواصل  وكنت 

بشكل فردي فيام يخص املرسح حيث البحث للمعرفة أكرث يف ذاك 

وكتبت  حينذاك،  الكتابة  تجربة  لخوض  ذلك  كل  دفعني  و  العامل، 

يف  كتابايت  وتنوعت  الهوى  سدرة  عند  وياسني  بهية   « نص  أول 

املرسحي  النص  وكتبت  أنتجتها،  التي  النصوص  قلة  برغم  املرسح 

الواحد والطويل واملونودراما، وبعد ذلك سعدت  الفصل  القصري ذا 

والفنانني  النقاد  من  املرسحيني  جمهور  من  كبريًا  قبواًل  نلت  بعد 

التأليف  عن  دوليتني  جائزتني  عىل  الحصول  وشجعني  والقراء، 

ابًنا  أكون  أن  أحاول  والزلت  2020م،  سنة  خالل  املونودراما“  لفن 

النصوص  من  العديد  كتابة  نحو  طريقي  واستكملت  للمرسح 

األخرى. 

 ) النايات  )ثاقب  املسرحي  نصك  عن  حدثنا   -
مجال  يف  للتأليف  سخسوخ  أحمد  بجائزة  الفائز 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مبهرجان  املونودراما 
هذا  اخترت  وملاذا  ؟   2020 لعام   5 دورة  الشبابي 

النص للتقدم به يف هذه املسابقة؟
النايات “ لفئة نصوص املونودراما ويقدم تراجيديا   ينتمي ”ثاقب 

يتعرض  املوسيقية،  الناي  آلة  صناعة  يف  يعمل  شخص  عن  واقعية 

يف  الدولية  و  املحلية  املشاركات  أهم  عن  حدثنا 
يف  األخرى  جتاربك  وماهي  ؟  الكتابة  مع  رحلتك 

الكتابة بجانب التأليف املسرحي؟ 
أفواه  الغياب،  )التقاط  قصصيتان  مجموعتان  يل  وصدر  قاص  أنا   

العريب  لإلبداع  الشارقة  جائزة  عىل  وحصلت  تبتسم(  ال  مفتوحة 

بآخر  وترشفت  ومحلية،  دولية  أخرى  وجوائز  القصرية  القصة  يف 

مهرجان  يف  األخرية  بالدورة  للمونودراما  املرسحي  بالنص  مشاركة 

القديرة  الفنانة  )دورة  الشبايب،  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم 

مرص،  يف  م   2020 الجاري  نوفمرب  بشهر  جميل(،  سناء  الراحلة/ 

يف  املرسحي  للنص  الثالث  الدمام  مبلتقى  شاركت  ذلك  قبل  ومن 

جمعية الثقافة والفنون باململكة العربية السعودية يوليو 2020م، 

الذي  الكويت،  بدولة   14 ثقايف  صيفي  مهرجان  يف  شاركت  كام 

أغسطس 2019  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  ينظمه 

الدورة  مرص  ألدباء  العام  الحكاية«(،املؤمتر  »عن  قصصية  )أمسية 

بورسعيد،  يف  التونيس«  بريم  »محمود  الراحل  الشاعر  دورة   ،)34(

 17- والتاريخ«  »الرواية  العريب  اإلبداع  ،وورشة   2019 ديسمرب 

اإلصالح  يف  الشباب  )دور  األول  املرصي  2019،واملؤمتر  أبريل   18

بأسيوط  السادس  القصة  ،ومؤمتر  القاهرة، األقرص 2017م  الثقايف( 

الكتابة املرسحية عىل هامش  بورشة  ديسمرب 2017م كام شاركت 

2017م  واملعارص  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان 

قنا  ثقافة  قرص  يف  الرتاث  باستخدام  املرسحية  الكتابة  ،وورشة 

التأليف  2016م،وورشة  قنا  الثقافية  )س(  مؤسسة  مع  بالتعاون 

املرسحي مع وزارة الشباب والرياضة يف املركز األوليمبي باملعادي؛ 

وعند  النص،  خالل  ذلك  ويتضح  حياته  يف  وتحوالت  ملفارقات 

متخصص  موسيقي  عن  بالبحث  فكرت  النص  لكتابة  الولوج 

الناي  صناعة  عملية  يخص  فيام  الفنية  التفاصيل  بعض  لتعلم 

سيد  الدكتور”  املوسيقار  صديقي  وكان  واستخدامه،  ومواصفاته 

النايات  ثاقب   ” يف  النص،واجتهدت  هذا  له  أهديت  وقد   ،“ طه 

وتفاصيل  حالة  عن  الكتابة  حاولت  أنني  وأظن  استطاعتي  قدر   “

واشتغلت  مرسحية،  وعروض  بنصوص  قبل  من  تقدم  مل  درامية 

عىل شخصية درامية أراها هي ملك خاص يل قد خلقتها من بكر 

ذلك  يكن  رمبا  لكن   ، ذلك  قبل  أديب  نص  يف  عنها  أقرأ  ومل  خيايل 

موجوًدا بالفعل ومل يذهب أحد الكتشافه يف نص ما، وقد أدىل أكرث 

أن  التي أوضحت  النص بشهادته  أستاذ مرسحي ممن طالعوا  من 

ُيقدم  أن  ذلك  كل  بعد  أمتنى  وكنت  بداع جديد،  يل  ُيحسب  هذا 

للجمهور بشكل الئق ومن خالل نافذة مهمة، وقد اخرتت مسابقة 

التأليف املرسحي يف مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب؛ 

املرسحية،  األوساط  يف  يوم  بعد  يوما  يزداد  وأثر  قيمة  من  له  ملا 

مرصًيا وعربًيا وعاملًيا .

ماذا يعني لك الفوز باجلائزة وماهو شعورك نحو 
ذلك؟

الكثري  إنجاز  باتجاه  أنني  املهني  الجانب  يف  يعني  الفوز  إن   

الضوء  وُسلط  عيّل  املسئولية  زادت  أن  بعد  خصوًصا  القادم  يف 

الجوائز تكليف أكرث من كونها ترشيف،  نحوي، وأنا دامًئا أردد أن 

يف  محور  أي  ويف  فقط  فاملشاركة  التجربة  بهذه  جًدا  سعيد  وأنا 

بإحدى  بالفوز  بالك  ُتعد جائزة فام  الرائع  املهرجان املرسحي  هذا 

جوائزه ونيل التكريم! 
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15 [ حوار]

المسكوت عنه  إلى  أنزع   
والمنسي، أحتمي بالهامش 

القاهرة ديسمرب 2016م، ومهرجان األنشطة الشبابية باإلسكندرية 

شعر  يف  الوادي  جنوب  لجامعة  كممثل  شاركت  ؛كام  2016م 

الصعيد  بقطاع  املرصية  الجامعات  شعراء  أمري  الفصحى،ومهرجان 

بجامعة الفيوم 2016م،ومسابقة إبداع 4، جائزة الشارقة اإلماراتية 

2016م  القصرية  القصة  مجال  يف  املرصية  الجامعات  لطالب 

يف  املرصية  الجامعات  لطالب   5 إبداع  ومسابقة  باإلسكندرية، 

األول  اإلبداعي  امللتقى  بالقاهرة 2017م،  التأليف املرسحي  مجال 

لشعراء الجامعات املرصية مبعرض القاهرة الدويل للكتاب 2017م؛ 

ممثاًل جامعة جنوب الوادي،وأقوم بتحكيم مسابقات أدبية محلية 

املحافظة  بداخل  الثقافية  األوساط  يف  الطالب  لغري  وأيًضا  طالبية 

الثقافة  وزارة  يف  مركزي  كمحارض  وأعمل  وخارجها،  بالجامعة 

بالهيئة العامة لقصور الثقافة،ورشفت بأن ُتدرس كتابايت بكليات ” 

اآلداب، األلسن، الرتيب “ يف جامعة جنوب الوادي وجامعة األقرص، 

وكنت أمني عام لنادي األدب و الفكر بجامعة جنوب الوادي بقنا 

لعامي 2016م / 2017م . 

من  وغيرها  املسرحية  املؤلفات  عن  حدثنا   
الدعم  وعن  الفوز  من  نصيبها  نالت  التي  املؤلفات 
األخيرة  باجلائزة  الفوز  قبل  واملعنوي  املادي 

مبهرجان شرم الشيخ الدولي ؟ 
القصرية،  للقصة  للكتابة  متعددة  مجاالت  بني  الجوائز  تنوعت 

والنص املرسحي ومتثلت جوائز النص املرسحي فيام ييل :

 حصدت جائزة للتأليف مبهرجان أيام القاهرة الدويل للموونودراما 

التأليف  الثاين يف مجال  املركز  الثالثة 2020م وحصدت  الدورة  يف 

 5 إبداع  مسابقة  تصفيات  يف  الوادي  جنوب  بجامعة  املرسحي 

القصة  مجال  جوائز  وتعددت  2017م،  املرصية  الجامعات  لطالب 

القصرية التي متثلت يف :

القصة  مجال  يف  األول(  )اإلصدار  العريب  لإلبداع  الشارقة  جائزة 

اختياري  2019/2018م،وتم  والعرشين  الثانية  بالدورة  القصرية 

قصة  كّتاب  خمسة  أفضل  ضمن  األملانية  بوش  روبرت  مبؤسسة 

األمسية  الصعيد وشارك يف  قصرية عىل مستوى محافظات جنوب 

قنا نوفمرب 2018م، كام  املؤسسة يف محافظة  التي قدمتها  األدبية 

التي تنظمها  أبريل 2017م،  الهواء( شهر  نلت جائزة )قصص عىل 

الدولية  كارلو  مونت  إذاعة  مع  بالتعاون  الكويتية  العريب  مجلة 

إقليم  جائزة  عىل  باريس،وحصلت  من  العربية  باللغة  الناطقة 

للعام  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  من  الثقايف  الصعيد  جنوب 

مديرية  من  الثاين  القصرية،واملركز  القصة  مجال  يف  2018/2017م 

تصفيات  يف  القصرية  القصة  مجال  قنا  مبحافظة  والرياضة  الشباب 

»األديبة مي  الشباب 2018م،و جائزة  ملراكز  األول  إبداع  مهرجان 

رمضان  من  العارش  ثقافة  بقرص  القصرية،  للقصة  الحاج«  يوسف 

بالقاهرة 2017م، ونلت أيًضا جائزة نادي القصة بأسيوط 2017م، 

الوادي  القصرية عىل مستوى جنوب  القصة  الثاين يف مجال  واملركز 

اإلماراتية لطالب  الشارقة  و جائزة   ،  4 إبداع  يف تصفيات مسابقة 

الجامعات املرصية 2016م.

احلديثة؟  املسرحية  النصوص  كل  تطالع  هل 
املؤلف  بني  النصوص  يف  جتده  الذي  الفارق  وما 

املوهوب واحلريف واألكادميي؟
ترشيحات  وأتتبع  نظري،  وجهة  من  مهاًم  أراه  قد  ما  أتابع   

الثقة  مصدر  واألساتذة  األصدقاء  من  املهمة  والعروض  النصوص 

بالنسبة يل، وأتعلم دوًما من كل ما أقرأه،و ال يشغلني التوصيف 

رمبا  يكتب،  الذي  الشخص  سيقدم  ماذا  يشغلني  ما  قدر  املهني 

تجمتع الصفات الثالث تلك يف شخص واحد، ملا ال، كل واحد يعرف 

األفق جديد. 

املؤلفني  بني  تواصل  أزمة  هناك  أن  ترى  هل 
واملخرجني أو جهات اإلنتاج باملسرح املصري؟ 

عنها  نتحدث  أن  وأمتنى  واحدة،  أزمة  وليست  أزمات  هناك  نعم 

يف  املرسح  أن  القول  ويكفيني  القريب،  املستقبل  يف  بحوار خاص 

خطر، وقد يصبح قريًبا النص املرسحي أو املرسح كله تراث مهمل 

يتجاوزه البعض،وأخىش كثريًا عليه من ذلك .

إن من يعانون من هذه األزمة العديد من الشباب الذين يؤرقهم 

عدم االلتفات إىل نصوصهم املرسحية، فام الحل الذي تراه مناسبا 

يف أزمة التواصل بني املؤلفني واملخرجني أو جهات اإلنتاج ؟

من بني حلول هذه األزمة أن تتوسط بينهم املؤسسات الحكومية 

املستطاع  بقدر  األزمة  تنفرج  حتى  للطرفني  يدها  ومُتد  والخاصة 

ويعود األمر كسابقه وتستعيد مرص ريادتها يف عامل املرسح العريب 

الشبايب  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  أن  وأظن  والعاملي، 

هو خطوة أوىل ومبرشة لذلك .

اآلونة  يف  املصرية  املسرحية  احلركة  يف  رأيك  ما 
على  قادر  العروض  من  يقدم  ما  وهل  األخيرة 

استعادة مكانة املسرح املصري ؟
 هناك عروض وممثلون ونصوص وحراك مرسحي حقيقي وعظيم 

ال نستطيع أن ننكره، لكنه مكتوم ! أراه مقيًدا ال يناسب املرسح 

وعظمته وتأثريه ودوره وعالقته بباقي الفنون التي قد يكون أهمها 

املرسح.

خالل  من  والتنافس  املسابقات  دور  ترى  كيف 
مجال  يف  والدولية  املحلية  املسرحية  املهرجانات 

التأليف،ويف احلركة املسرحية املصرية والعاملية؟
الكتاب  تشجيع  تساهم يف  كلها  اإلبداع  املسابقات يف مجاالت  إن 

وتساهم  ما،  نوعا  الراكد  وتحريك  جديدة  نصوص  إنتاج  عىل 

يكتبون  مبا  التعريف  يستحقون  الذين  الكتاب  بعض  ظهور  يف 

والوعي به وإنتاجه مرسحيا، ووضعهم يف إطار مناسب من الضوء 

هذا  و  والدولية  املحلية  املرسحية  املهرجانات  وتنظيم  والظهور، 

وقوتها  مكانتها  ويستعيد  الصحيح  مكانها  نحو  يدفع مبرص رسيًعا 

ملا تحدثه املهرجانات من تبادل ثقايف وفني كبري، فمرص دامئا رائدة 

وملهمة يف كل يشء وعىل رأس ذلك األدب والثقافة والفن .

خالل  من  بتقدميها  تهتم  التي  القضايا  هي  ما   
نصوصك؟وماهو نصك القادم للمسرح ؟

فاملنت  دامًئا  بالهامش  أحتمي  واملنيس،  عنه  املسكوت  إىل  أنزع   

من  يفلت  أن  يستحق  قد  أراه  ما  وأنقذ  وأرصد  يقلقني،أبحث 

وبني  بيني  صادقة  إنسانية  من  أكرث  يف  أطمح  وال  النسيان،  قبضة 

نص  يف  حالًيابالكتابة  وبدأت  نًصا،  يل  يقرأ  من  بني  وكذا  نفيس 

فيام  جديًدا  يقدم  أن  أرجو  صوفية  صبغة  ذي  طويل  مرسحي 

تتسم  ترايث  للمونودراما  نص  هناك  وكذلك  عنه،  أكتب  أن  اخرتت 

أن  فأحاول   ،“ النايات  ثاقب   ” من  غرابة ودهشة  أكرث  أنه  حالته 

الواقع  وقلق  الحالية  اللحظة  توتر  يستوعب  ما  الرتاث  من  أحايك 

وأسئلة ما ننتظر قدومه، وال أحايك الرتاث باتجاه تقليدي أو أكون 

الكتاب  الذي تجاوزناه منذ سنوات ويرص كثري من  للفلكلور  ناقال 

عىل إعادة إنتاجه من غري جديد ويقال كأننا نحتاج إىل التلقني ال 

اإلبداع!

القادمة؟  األخرى  ومؤلفاتك  أعمالك  عن  ماذا   
يف  املسرح  عالم  مع  وطموحاتك  أمنياتك  هي  وما 

املستقبل؟
»مجموعة  الظل  من  أكرب  منها  الطبع  تحت  الكتابات  بعض 

النايات  ثاقب  قصصية«،  »مجموعة  الجمهور  يراه  كام  قصصية«، 

»مرسحية«،خطوات عىل الغيم »مرسحية »، ترند »مرسحية«، النوم 

صدقي  يف  أستمر  أن  دامًئا  وأمتنى  لألطفال«،  »مرسحية  بالنظارة 

الذي أتخذه منهاجا فيام أقدم وبكيفية كتابته وتقدميه، أن يقرأين 

الناس ونتشارك جميعا مأساة اإلنسان يف كل نص أو عرض.

جيًدا رس خلطته وعىل الجمهور أن يتذوق قبل الحكم.

تعبر  وهل  للمسرح  اجلديدة  الكتابات  ترى  وكيف 
وواقعنا  املصري  الشارع  مشكالت  عن  حقيقية 

االجتماعي ؟
 «  Trend  « أو صناعة  االستعراض  أحاول  أنني  البعض  يظن  قد   

بالجائزة  فوزي  بعد  الضوء  بقعة  يف  حالًيا  وجودي  أثناء   “ ”ترند 

خالل هذه األيام، وترصيحايت نارية ولكن كنت والزلت أقولها منذ 

وموضوعية؛  تجرد  بكل  حالًيا  وسأقولها  باملرسح،  عالقتي  بدأت 

بالعرض  ومروًرا  املكتوب  النص  من  بداية  كبرية،  أزمة  يف  املرسح 

أن  املرسحيني  كل  عىل  ويجب  يعاين  املتفرج،والجميع  إىل  وصواًل 

تقليص  أن يضعوا حلوال تساهم يف  بدقة ويحاولوا  األزمة  يرصدوا 

الفجوة بيننا وبني استعادة هويتنا املرسحية.

وما هي أدوات املؤلف وما آليات تطويرها؟ 
سالحه  والقراءة  األهم،  األداة  هي  املبدع  يكتب  مبا  الوعي  إن   

الذي ال يخذله أبًدا، وأقصد هنا القراءة بوعي واختيارات مجاالت 

االرتقاء  ثم  الوعي  تشكيل  يف  أسايس  بشكل  تساهم  التي  القراءة 

يصدق  مل  فإن  آخر،  عن  مبدًعا  متيز  قد  سمة  أهم  والصدق  به، 

نقدم  أن  األكرب  والتحدي  املتلقي،  يصدقه  فلن  يكتب  ما  الكاتب 

جديًدا فيام نكتب، فال حاجة للتكرار، فقط أكتب عندما ترى أنك 

يف  يلوح  حتى  واالجتهاد  واالنتظار  فالصمت  وإال  شيًئا،  ستضيف 

األداة  المبدع هو  يكتبه  بما  الوعي   : أبو دياب  أحمد 
أبدا يخذله  الذي ال  له، والقراءة سالحه  األهم 

يقلقين دائما فالمنت 
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الفصل  الالئحة ضرورة، و  ثبات  الخشاب:  أيمن 
الهواة والمحرتفني مرفوض بني 

اإلقليمي المسرح  مؤتمر 
تتويج  ألنها  املسابقة  عىل  اإلبقاء  أرى  الخشاب:  د.أمين  وقال 

نوعية  مسابقات  هناك  وبالطبع  كامل،  مرسحي  فريق  لجهود 

كمرسح الطفل وعروض الرقص الحديث مثال، ولكنني ضد الفصل 

أي  عىل  يتم  ال  بينهام  الفصل  ألن  واملحرتفني؛  الهواة  عروض  بني 

هواة  عروض  عليها  يطلق  من  رأينا  ما  وكثريا  موضوعية،  أسس 

أفضل مام يطلق عليها عروض محرتفني والفصل يتم عىل املستوى 

النوعي وليس اإلنتاجي.

للمهرجان  دامئة  الئحة  وضع  أؤيد  بالطبع   : »الخشاب«  وأضاف 

ألهواء  الخاضع  السنوي  العبث  هذا  من  أفضل  للمرسح  القومي 

للمرسح  قومي  أمتنى عمل مؤمتر  املهرجان، كام  رئاسة  يتوىل  من 

طويلة  فرتة  مرت  فقد  املأمول؛  ومستقبله  إليه  وصل  ما  ملناقشة 

دون انعقاد مثل هذا املؤمتر، ومن خالل املؤمتر يتم وضع الالئحة 

الدامئة للمهرجان القومي« كأحد محاور املؤمتر« كام يجب إعادة 

د.  إدارة  خالل  فقط  مرتني  انعقد  الذي  اإلقليمي  املرسح  مؤمتر 

محمود نسيم، وبرتكه لإلدارة مل تنعقد أية دورة، فمن يأيت يلغي 

ما أنجزه من سبقه كالعادة.

لعرض  احتفالية  هو  املهرجان  قائال:  حديثه  الحلوجي  د.نبيل  بدأ 

ال  ذلك،  غري  شئ  وال  فقط،  املرصي  املرسح  أنتجه  ما  أفضل 

توازي  عىل  بناًء  إال  يتم  ال  والتسابق   ، أو رشائح  جوائز  أو  لجان 

واحدة،  مواصفات  العرض،  :«مكان  عرض  كل  يف  اإلمكانيات 

مبني  ورأيي  تحكيم  لجان  لقد كنت عضوا يف   .. واحدة  وميزانية 

عىل تجربة فعلية.

ملناقشة  متخصصة  لجنة  تكوين  مع  أنا  »الحلوجي«  وأضاف 

مفكرين  تضم   للمهرجان  جديدة  الئحة  وصياغة  املقرتحات 

وأكادمييني ومبدعني كبار يف كل عنارص العرض املرسحي ، ويكون 

الجوائز  قيمة  وتوفر  جوائز،  وجود  عدم  رشط  أعىل  مجلس  مثل 

عن  نبحث  وال  جوائز  عن  نبحث  فكيف  الصغرية.  الفرق  لدعم 

جائزة  مبثابة  جديدا  مرسحا  بناء  أليس  العروض،   أماكن  تطوير 

فعلية للمرسحيني؟

ملاذا  ؟،  العروض  لدعم  مؤهلة  احرتافية  تنفيذ  ورشة  كم  وتابع: 

يوفروا  أن  أمتنى  اإلضافات،  عن  نبحث  وال  الجوائز  عن  نبحث 

فهي  املنتج  قبل  البنية  ليناقشوا  املرسحية،  الحركة  لدعم  الجوائز 

أهداف أكرب.

القومي  المهرجان  مولد  انتهاء  بعد 

الئحته«  »ثبات  ضرورة  حول  أجمعوا 
»التسابق« حول  واختلفوا 

16 [ تحقيق

المهرجان  دورة  انتهاء  بعد 
كما  اليت  النتائج  وإعالن  القومي،  
وأحزنت  البعض  أسعدت  العادة  هي 
يمكننا  البعض،  غضب  وأثارت  البعض 
ال  هادئة  مناقشة  إلى  نعود  أن 
سابقتها،  وال  النتائج  هذه  تخص 
المهرجان  فلسفة  تخص  وإنما 
طرحت  هنا  ومن  منه،  والهدف 
النقاش  باب  لفتح  اقرتاحا  مسرحنا 
يتمثل  اختيارين  إلى  ينقسم  حوله، 
اإلبقاء  مع  التسابق  إلغاء  في  األول 
العروض  تختار  نوعية  لجان  على 
بوصفه  المهرجان  فى  تشارك  اليت 
فهو  الثاني  االختيار  أما  احتفالية، 
ولكن  التسابق  على  نبقى  أن 
من  أكرث  لتضم  فكرته  تعديل  بعد 
مسرح  المحرتفني،  مسرح   ( مسابقة 
حديث،  مسرحى  رقص   ، الهواة 
منها  لكل  وتتشكل  طفل...(  مسرح 
نوعية  وبجوائز  خاصة،  تحكيم  لجنة 
المسابقات  مع  وصفها  فى  تتشابه 
خالل  من  مناقشتها  وتتم  األخرى، 
من  متخصصني  أفرادا  تضم  لجنة 
مثال  المسرح  لجنة   ( مختلفة  أجيال 
المسرحي(  الخربة  بيت  باعتبارها 
االقرتاحات  هذه  كل  أمامها  نضع 
جديدة  الئحة  النهاية  فى  لنا  لتصوغ 
يؤيد  وهل  القومي،  لمهرجاننا 
ال  ثابتة  الئحة  وجود  المسرحيون 
التعديل  أو  بها  المساس  يمكن 
المختصة؟  اللجنة  بمعرفة  إال  عليها 
من  عدد  على  األمر  عرضنا 
آراؤهم. تلك  كانت  و  المسرحيني 

روفيدة خليفة
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المقرتحات  لمناقشة  لجنة 
النتائج  وإعالن  مهرجان  كل  بعد   : عرتيس  أرشف  املؤلف  وقال 

التصنيف  يعجب  وال  الفائزين  أسامء  إعالن  فور  القيامة«  »تقوم 

القومي  املهرجان  كوارث  أحد  عىل  يخفى  وال  هذا  حدث  أحد، 

مع  أنا  لذلك  الحضور؛  بهجة  يفسد  ما  رأيي  يف  وهذا  للمرسح 

تكون  أن  عىل  تحديدا  القومي  املهرجان  يف  التسابق  إلغاء  اقرتاح 

املشاركة  العروض  الختيار  ومتخصصة  نوعية  واحدة  لجنة  هناك 

الفعاليات  بقية  عىل  واإلبقاء  البداية،  من  التصنيفات  بكافة 

بغرض  بجوائزها  وتطبيقية  نظرية  أبحاث  وتقديم  كالندوات 

التحفيز .

بال  التسابق  إلغاء  أن  األذهان  إىل  يتبادر  وقد  وأضاف«عرتيس« 

بعد  الجمود  وكرس  الراكد  تحريك  بغرض  نشارك  إننا  ال  جدوى، 

جائحة كورونا وفقدان الشغف، نعم قد يتقاعس البعض ويتهرب 

املهرجان  )تحب(  التى  وعروضهم  املرسحيني  كل  مع  نحن  لكن 

القومى للمرسح ويكفى داللة االسم.

الئحة  لصياغة  مختلفة  أجيال  من  لجنة  تكوين  من  البد  وتابع: 

يجوز  ال  ثابتة  الئحة  تشكل  القادم؛  باملهرجان  خاصة  جديدة 

عليها  يقوم  الئحة  مهرجان،  مدير  أو  دورة  كل  مع  تغيريها 

املهرجان ليستمر. 

مضيفا:  التسابق،  إلغاء  رفضه  فأكد عىل  الدايل  شادي  املخرج  أما 

اللجان،  تعدد  وضد  وتقسيمها  املسابقات  تعدد  فكرة  أحبذ  وال 

أنا مع الحفاظ عىل التسابق مبسابقة واحدة بني األنواع املرسحية 

الصغري  تتنافس معا  العام  أنتجت خالل  التي  املختلفة؛ فالعروض 

الحق  له  الجميع  ألن  املرسح  تصنيف  الصعب  فمن  والكبري، 

التكلفة  مختلفي  عرضني  بني  الحكم  يف  رضر  ال  املشاركة،  يف 

وقيمتها  ضعيفة  اإلنتاجية  تكلفتها  عروضا  هناك  ألن  اإلنتاجية 

الفنية »عالية«، ولجان التحكيم تحكم بشكل فني وليس بالقيمة 

القيمة اإلنتاجية للعروض  اإلنتاجية وال يفرتض أن يعلم الجمهور 

املهرجانات الفنية والعاملية تحتفظ بالتسابق؛ ألنه يخلق حالة من 

الحامس لدى الفنان ليقدم أفضل ما لديه،  نعم الفن للجمهور يف 

النهاية و هذا يحدث عىل مدار العام وُتقدم مرسحيات سواء عىل 

الجامعة  أو  الجامهريية  الثقافة  أو  الفني للمرسح  البيت  مستوى 

ففكرة  الواحدة،  املسابقة  فكرة  أؤيد  كام  الجمهور.  ويشاهدها 

تقسيم العروض تثار كل عام، و كثريون اعرتضوا . فلتبق مسابقة 

واحدة فكم من عروض تفوق فيها الهواة والجامعات واملستقلني 

والثقافة الجامهريية وحصلوا عىل جوائز، فالفن ليس باإلنتاج بل 

باألفكار.

وأضاف »منيس«:  ال أظن أننا يف حاجة للجنة متخصصة ملناقشة 

األفكار املطروحة؛ فدامئا تثار زوبعة بعد كل مهرجان ورسعان ما 

املهرجان  لتطوير  ذلك  نحتاج  رمبا  لطبيعتها،  األمور  وتعود  تنتهي 

أو طرح أفكارا وآلية جديدة وأن يكون هناك لجان يف كل أقاليم 

مرص ملشاهدة العروض واختيار أفضلها ويستمر عملها عىل مدار 

تطوير  كيفية  يف  ماهي  بقدر  التسابق  يف  ليست  فاملسألة  العام، 

املهرجان .

ويتم  مسئولة  لجنة  تصدرها  الثابتة  الالئحة  فكرة  مع  أنا  وتابع: 

املنطقي أن يقوم كل مدير  الالئحة كل عام، ألنه من غري  تطوير 

بالهدم والبناء كلام تم تغيريه؛ مام ال يحقق حالة من التطوير.

التسابق  فكرة  بقاء  مع  أنه  إىل  حلمي  عز  اإلضاءة  مصمم  وأشار 

املهرجان  داخل  مسابقة  من  أكرث  لتكون  تعديلها  بعد  ولكن 

وتشكيل  حديث..طفل..إلخ«  هواه..رقص  محرتفني..  »مرسح 

لجنة تحكيم خاصة لكل فرع ، بجوائز نوعية متشابهة يف وصفها 

الرغم  عىل  ممثل..إلخ«  نص..أول  مخرج..أول  عرض..أول  »أول 

مرص  يف  والتحكيم  التسابق  فكرة  أثبتت  األحوال  كل  يف  أنه  من 

عدم حياديتها وأثريت الكثري من املشاكل بسبب ذلك، لكني أفضل 

وجود التسابق وتقسيم املسابقة بسبب تفاوت امليزانيات لعروض 

سيفتقد  تسابق  بدون  املهرجان  أن  كام  واملستقلني  املحرتفني 

للحامس.

من  متخصصني  أفرادا  تضم  لجنة  تكوين  أمتنى  وأضاف«حلمي« 

الئحة  صياغة  عىل  والعمل  املقرتحات  ملناقشة  مختلفة  أجيال 

جديدة، وأن يكون هناك الئحة ثابتة حتى يعرف الجميع الالئحة 

جيدا كنوع من الحيادية والشفافية.

املهرجانات  بعض  استطاعت  فوزي:  محمد  املخرج  قال  بينام 

الجوائز ىف  متنح  والعرائس أن  الدمى  فنون  املتخصصة ىف  العاملية 

كل عنارص العرض املرسحي،  

وتشارك،  تنافس  أن  تستطيع  للكبار   عرائسية   عروض  وهناك 

وهناك أمثلة لعروض شاركت من بولندا استضافها املخرج دكتور 

التجريبي.  وارى أنه  الفتاح يف إحدى دورات املهرجان  هناء عبد 

البد من البحث عن مسار جديد ىف التقييم، ميكن مثال  أن تعطى 

خمس  أفضل  هناك  فيكون  فائزين  خمس  إىل  الواحدة  الجائزة 

والثاين  األول  فكرة  ننىس  وان  عروض،  خمسة  أفضل  و  مخرجني 

ان  ينبغي   املهرجان  إن تطور  مناصفة ألنها غري منصفة وظاملة.  

التي  الجوائز  وتصنيف  واألماكن  املدة  ىف  جديدا   مسارا  يسلك  

أين  وأذكر  األكادميية،  تتبناها  تعليمية  منح  ىف  تكون  أن  ميكن 

طرحت فكرة ان الحاصلني عىل الجوائز تتاح لهم الدراسة مجانا يف 

احدى األكادمييات الخاصة بالفنون أو أن تقدم لهم النقابة دعام 

الستكامل املسرية عرب القناة الرشعية.

اإلبقاء  أنا مع  العينني ممثل ومخرج مرسحي فقال:  أبو  أما يارس 

مسابقة  من  أكرث  لتكون  تعديلها  بعد  ولكن  التسابق  فكرة  عىل 

من  ان  ننكر  وال  الفني،  املنتج  هو  له  بالنسبة  فارقا  يشكل  فام 

فالشباب  املرسح،  يطورون  من  هم  ضعيفة  بإمكانيات  يعملون 

الكبرية  الخربات  بجانب  التطور  يحقق  من  هو  املتحمس  الصغري 

وشاهدت  تحكيم  لجنة  عضو  كنت  إذا  نفيس  وعن  والعظيمة، 

قليلة  بإمكانيات  عرض  لدي  و  عظيم  ومخرج  كبار  لنجوم  عرضا 

جدا وأسامء صغرية ليس لديها خربة يف اإلنتاج الفني توازي قيمة 

اإلنتاج الضخم واألسامء الكبرية فسيكون هناك مشكلة كبرية فنيا.

وتابع: أنا مع أن تشكيل لجنة عادلة من متخصصني من مختلف 

األجيال ملناقشة املقرتحات وتعديل الالئحة وتطويرها مع الحفاظ 

هناك  يكون  ان  وميكن  الواحدة،  املسابقة  وشكل  التسابق  عىل 

صاعد  وممثل  ممثل  أحسن  جائزة  هناك  فمثلام  متنوعة  جوائز 

الجائزة  ويستحق  الطفل  ملرسح  ينتمي  عرض  هناك  يكون  فحني 

يف  بندا  له  نفصل  ال  لكن  به،  خاصة  منفصلة  جائزة  له  نخصص 

الطفل  عروض ملرسح  املرسحي  املوسم  يف  يكون  ال  فرمبا  الالئحة 

ترقى للمشاركة.

التطوير  يعرقل  الالئحة  تغيري 
معظم  إن  قال  الذي   منيس  سعيد  املخرج  بالرأي  وشارك 

لجنة  التسابق وتكوين  إلغاء  عرتيس: مع 
تتغري المقرتحات ووضع الئحة ال  لمناقشة 

الواحدة أفضل شكل  المسابقة  الدالي:  شادي 
الفن للتنافس، والفيصل هو 
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البحث عن مسار جديد  محمد فوزي: البد من 
للتطوير 

الالئحة مع كل مدير جديد  تغيري  سعيد منسي: 
التطوير ضد  منطق 

الحركة  البنية ودعم  الحلوجي: مناقشة  نبيل 
الجوائز أولى من  المسرحية 

داخل املهرجان الواحد،  وتتشكل لجنة تحكيم خاصة بجوائز نوعية 

حكامء  لجنة  عىل  مقرتح  أي  عرض  يحبذ  و  وصفها،  يف  متشابهة 

تتشكل من كبار املخرجني وكتاب املرسح ويراعى أن يكون هناك 

الهواة، وأن  أو  املستقلني  أو  املحرتفني  املبدعني سواء  متثيل لشباب 

تكون  بحيث  عليها؛  التصويت  يتم  و  الالئحة  اللجنة  هذه  تضع 

الئحة ثابتة ال يتم التعديل عليها بإجامع من وضعوها، وعلينا أن 

نتفق عىل شكل أسايس للتسابق والالئحة؛ فاملدير وظيفته مشتقه 

من اسمه فهو يدير كيانا موجودا بالفعل ، وليس مطالبا بالتغيري، 

فكل ذلك عبث مع كامل احرتامي لكل من توىل إدارة املهرجان  .. 

البد من نظام ثابت والئحة متفق عليها ، وينشغل املدير مبا ميكنه 

التحكيم واملشاهدة  لجان  الجوائز واختيار  فيه مثل شكل  االبتكار 

واختيار املكرمني وحفل االفتتاح والختام والدعاية أو تطوير موقع 

يأيت  مدير  كل  مع  والبناء  الهدم  عن  بعيدا   ، والنرشات  املهرجان 

والعمل باملوروث الفرعوين الشهري.

وأضاف »أبو العينني«: وعن نفيس ال أحبذ فكرة التسابق و أرى أن 

تكون اللقاءات املرسحية احتفاء بفن املرسح يف حد ذاته، وأن ترتك 

عملية التقييم للجمهور والنقاد من خالل فعاليات خارج الصندوق 

بالتصويت  الجمهور  يقوم  كأن  الحديثة  التكنولوجيا  فيها  تستخدم 

بعمل  النقاد  يقوم  أو  اإللكرتونية،  الصفحات  خالل  من  للعروض 

تقييم للعروض بدرجات معلنة للجميع وبحيثيات كل ناقد يف منح 

الدرجات عىل أن يكون كل ذلك بعيد عن فكرة الجوائز املادية أو 

األدبية، ولكن لألسف هذه األفكار تذهب أدراج الريح أمام رغبة 

معظم املرسحيني يف التسابق، لذلك فاختياري لفكرة التسابق نزوال 

عىل رغبة األكرثية فقط.

التسابق  فكرة  إلغاء  أن  رأيي  يف  خميس:  أحمد  الناقد  قال  فيام 

تقلل كثريا االهتامم باملهرجان بني املرسحيني، كام أنها تؤثر بالسلب 

أن ال شئ مهم،  والتاميز وتسيد فكرة مريضة  اإلتقان  أهمية  عىل 

نفس  ىف  أنتجت  التى  العروض  من  مجموعة  سنعرض ضمن  فقط 

أقىص  لتقديم  غرية  أو  منافسة  هناك  تكون  لن  ثم  ومن  املوسم 

طاقة ممكنة، ثم إن علينا أن نفكر مبوضوعية أكرث: هل حقا منتلك 

بها  لالحتفاء  فقط  عروض  بتجميع  نقوم  يؤهالنا ألن  ووعيا  ثقافة 

ومبنجزها الجاميل ؟ هى بالطبع فكرة جميلة وبراقة، ولكنها تحتاج 

وأيضا  وأهميتها  قيمتها  يفهمون  وفنانني  راسخة  إنتاجية  كيانات 

ببذل  التزام جاميل  أن هناك  ويعرف  رفيع  ترىب عىل ذوق  جمهور 

اللعبة  تحرتم  األهمية,  ىف  غاية  عروض  وإنتاج  القصوى  الطاقة 

وتحتاج  صعبة  مسألة  وهى  املتعددة،  أدوارها  وتقدر  املرسحية 

ال  أنا  وبالتأكيد  أهميته,  ويستوعبون  الفن  قيمة  يقدرون  ألناس 

واإلميان  الفارق  عن  أتحدث  ولكني  لدينا  يحدث  مام  باملرة  أقلل 

بالدور والسعى نحو التطوير.

وأضاف »خميس«:  أما عن تقسيم املسابقات ففي الحقيقة سعت 

املسألة  بهذه  للمناداة  السابقة  الدورات  ىف  التحكيم  لجان  بعض 

فاملرسح  باملرة؛  أفضلها  ال  نفيس  وعن  اإلنتاج  تفاوت  اعتبار  عىل 

وسواء  مرسح  إال  هو  ما  اإلنتاج  جهات  كل  تقدمه  وما  مرسح 

اختلفت امليزانيات أو الجهات ففي النهاية نحن أمام منتج يسمى 

»عرض مرسحى« ، ثم هيا لنتناقش بجدية ودون أن يرض الحديث 

أحد: هل بالفعل لدينا محرتفني يبغون مسابقة تخصهم وحدهم ؟ 

وهل شذرات العروض التى يشارك فيها بعض املتخصصني تحتاج 

أن  يقنعنى  ان  يريد  من  هناك  هل  ثم  ؟  وحدها  يخصها  لتقييم 

ومن  ؟  فقط  ملتخصصني  إال  تنتج  ال  الفني  للبيت  التابعة  الفرق 

األوىل  للمرة  معه  التعاقد  يتم  شاب  يتحول  قادر«  و«بقدرة  ثم 

ملتخصص  للفن  هاو  من  الفني  البيت  فرق  ألحد  عرضا  ليخرج 

ويخضع لتقييم مختلف؟ املوضوع كله ببساطة أن لجان التحكيم 

أو بأخر عىل ما حدث يف  املتعاقبة عىل املهرجان ال تطلع بشكل 

الدورات السابقة، ولذلك تحاول كل لجنة قراءة املوقف برمته من 

جديد فتخرج التوصيات التى نحرتمها بكل تأكيد ونثمن أفكارها، 

ولكن يبدو أننا بالفعل نتحرك ىف مكاننا وال نتقدم خطوة حقيقية 

للمستقبل ىف حني أن املرسح ىف مرص يرتاجع ويعتمد عىل أفكار 

أشخاص وطموحاتهم وأخطائهم ىف بعض األحيان دون أن يتحول 

املوضوع ملقابلة مشاكلنا الحقيقية للوقوف عليها ومراجعتها بدقة 

ىك نخطو للمستقبل بشكل صحيح.

بينام عرب الناقد نارص العزيب عن رأيه مشريا إىل  أن ميالد املهرجان 

القومي للمرسح املرصي كان يف يوليو2006 حيث عقدت الدورة 

ذكر  الكبار  املرسحني  من  مجموعة  وراءه  من  وكان  منه،  األوىل 

جالل،  خالد  السالموين،  العال  أبو  محمد  وصفي،  هدى  د.  منهم 

محمد رفاعي، حسن سعد، وغريهم من أعضاء لجنة املرسح وقتها 

الثقافة  وزير  حسني  فاروق  الفنان  ومطالبة  فكرته  تبنوا  الذين 

وعملت  الوزير،  ووافق  للتجريبي،  موازياً  ليكون  بعقده  وقتها 

لوائح  عىل  واالطالع  خرباتهم  خالل  من  الئحته  وضع  عىل  اللجنة 

بدًءا  شيئاً  تغفل  ومل  خصوصيته،  مراعاة  مع  املختلفة  املهرجانات 

حددت  كام  سنوات،  ثالث  كل  يتغري  إدارة  مجلس  تشكيل  من 

تشكيل لجنة التحكيم وراعت وجود متثيل رمزي بشخصية عربية 

ضمن األعضاء، وحددت املكرمني وعددهم وأن يكون بينهم فنان 

واستمر  املهرجان  وعقد  ونظامها،  املسابقة  شكل  وحددت  راحل، 

مثل  ومثله  أضاف:  بالئحته.  املساس  دون  الخامسة  دورته  حتى 

الفصل  وبدأ  يناير 2011،  ثورة  تداعيات  طالته  الثوابت  من  كثري 

لنظام  العودة  متت  الحقة  مرحلة  يف  ثم  واملحرتفني،  الهواة  بني 

استضاف  ثم  أخرى،  مرة  بينهم  للفصل  عاد  ثم  املوحد،  املسابقة 

عرضاً عربياً عىل هامش املهرجان، ثم متت إضافة مسابقة الدراسة 

ثم  دورتني  ملدة  للطفل  مسابقة  به  ألحق  ثم  النقدي،  واملقال 

ألغيت.

وأضاف »العزيب«: ومن الواضح أن هناك لبسا لدى مجلس إدارته 

تعدل  ال  أن  يجب  والتي  املهرجان،  تدير  أنها  املفرتض  من  التي 

مع  تعديالت  وتحدث  االهتاممات،  أو  الهوى  وفق  لوائحه  من 

اكتشف  وكأنه  الالئحة  ينتقد  فنجده  للمهرجان،  جديد  رئيس  كل 

التطوير  ضد  لسنا  بالتأكيد  بتصويبه،  سيقوم  من  وأنه  بها  خلال 

لفكرة املهرجان، ولكن ليس من املنطق أن ترتبط الئحة املهرجان 

للجنة  املحددة  الالئحة هي  أن  العليا، حيث  لجنته  أعضاء  بتغيري 

مساحة  األعضاء  عن  مينع  ال  الالئحة  ثبات  أن  وأرى  وللمهرجان، 

اللجان  تشكيل  يف  العليا  اللجنة  مساحة  حيث  اإلبداع،  أو  التميز 

ثبات  مع  فأنا  واملشاركني،  املكرمني  واختيار  املحاور  وتحديد 

الحق  التغيري من خالل لجنة املرسح صاحبة  القاعدة، وأن يكون 

يف  املهرجان  لجنة  تناقشها  أن  مانع  وال  الالئحة،  وضع  يف  األصيل 

أي تصور جديد، وال ينفي هذا اإلجراء وجود بعض أفراد منها يف 

اللجنة العليا، تجنباً للمربرات التي تساق مع أي تعديالت؛ وعليه 

للمعايري  تحتكم  كانت  التي  األوىل  لالئحة  العودة  رضورة  أرى 

الفنية ال لإلنتاج أو للنجومية، وهي تنص أيضاً عىل جائزة أفضل 

للجنة  جوائز  وجود  وكذلك  صاعد،  ممثل  وأفضل  صاعد  عرض 

التحكيم التي من خاللها يتم عمل التوازنات املطلوبة.

التجريبي  تفعيلها يف  تم  التي  التسابق  إلغاء  أرفض فكرة  وتابع:  



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 22 فبراير 2021العدد 545 العدد 22704 فبراير 2021العدد 704

ترتبط الئحة  أن  المنطق  ليس من  العزبي:  ناصر 
العليا لجنته  أعضاء  بتغيري  المهرجان 

[ [19 تحقيق]

ملرسح  مستقاًل  مهرجاناً  إقامة  فكرة  ومع  التنافسية،  فأفقدته 

لجنة  خالل  من  املهرجان  نفس  يف  يكون  أن  مانع  وال  الطفل، 

املهرجان،  عروض  باقي  الطفل  عروض  تواكب  أال  عىل  مستقلة، 

تؤثر  ال  حتى  املرسحية  العروض  مسابقة  انتهاء  بعد  تكون  وإمنا 

عىل مشاهدات الطفل.

بهجته  سيفقده  التسابق  فكرة  إلغاء   : قال  النجار  محمد  الناقد 

والعربية  املحلية  املهرجانات  بني  ووجوده  وأهميته  ومتعته 

والعاملية، ولكن هناك حاجة ملحة ملراجعة آليات التسابق مبعني 

انه غري منطقي إدراج عروض مرسح الطفل يف نفس املهرجان أو 

التسابق ألنها عروض ذات خطاب فكري مختلف وجمهور  نفس 

الهواة  بإدراج  يتعلق  فيام  أما  استثنائية،  إنتاج  وآليات  مختلف 

واملحرتفني يف تسابق واحد فال أرى غضاضة طاملا كان أعضاء لجنة 

التحكيم أصحاب رؤى وتوجهات فكرية مختلفة، كام أرى إضافة 

حال  أنه  مبعنى  أحدهم  باسم  التحكيم  لجنة  باسم  قيمة  جائزة 

لجنة  جائزة  متنح  األول  باملركز  احرتايف«  ضخم«  إنتاج  عرض  فوز 

التحكيم الخاصة ألفضل عرض للهواة دون تصنيف، ويكون هناك 

لجنة ندوات بعد العروض لقراءة العرض نقديا، ولكن مع  تعديل 

آليات الجوائز ومنحها.

أضاف: تضع الالئحة إدارة املهرجان؛ فكل مدير يضعها حسب ما 

إذا  دوره ومرشوعه  فأين  وإال  للمهرجان  كمدير  ورؤيته  يتناسب 

يتم  ثم  يريد  كام  يضعها  مدير  فكل  جاهزة،  بالئحة  سيدير  كان 

تقييم تجربته، فمدير املهرجان ليس موظفا يف الوزارة.

صحيحة. إجابات  جميعها 

أهدافه،  إىل  منقادا  بالرضورة  سيكون  ملهرجان  يؤسس  الذي 

وهذه النقطة وحدها تجعل مجموعة بعينها من أمناط أو أشكال 

اآلخر  األهداف من غريها، وبعضها  لهذه  أكرث مالءمة  املهرجانات 

مهرجانات  أن  املفرتض  فمن  اإلطار  هذا  يف  متاما،  مناسب  غري 

الدولة – أي تلك املهرجانات التي تنظمها الدولة نفسها ممثلة يف 

الجهة  انصياعا ألهداف  املهرجانات  أكرث هذه  الثقافة- هي  وزارة 

بسهولة،  تتغري  ال  عامة  ثقافية  سياسة  تحددها  والتي  املنظمة 

هي  تحديدا  املهرجانات  هذه  تكون  أن  املفرتض  فمن  وبالتايل 

إال  الشكل  هذا  يتغري  ال  بحيث  بعينه  شكل  عىل  استقرارا  األكرث 

بتغري السياسة الثقافية للدولة.

دولية،  مهرجانات   10 حوايل  سنويا  يقام  مرص،  يف  حنفي:   تابع 

أنواعها  بكافة  املحلية  املهرجانات  من  يصعب حرصه  عدد  مقابل 

هذا  أن  أرجح  عام  رسمي  إحصاء  أي  غياب  )ويف  ومستوياتها 

هنا  املذهلة  واملفارقة  تقدير(  أقل  يف  املئة  عىل  يزيد  العدد 

هذه  من  واحدا  مهرجانا  نجد  لن  املاضية  السنوات  خالل  أنه 

املهرجانات انقلب عىل نفسه املرة تلو األخرى واستحدث تغيريات 

لها  مناقضة  أخرى  واستحدث  وألغاها  عاد  ثم  نظامه  يف  جذرية 

يفرتض  اللذين  والتجريبي(  )القومي  الدولة  مثلام حدث ملهرجاين 

يطرح  ما  وهو  ورصانة،  استقرارا  األكرث  طبيعتهام  بحكم  أنهام 

املرصية  للدولة  الثقافية  السياسة  تغريت  هل  بسيط:  تساؤل 

خالل  متناقض  أو  ومتذبذب  جذري  نحو  عىل  املرسح  مجال  يف 

البعض  بالنفي، فأيا كان رأي  املاضية؟ واإلجابة هي قطعا  السنني 

بتطلعات  الوفاء  عن  قصورها  حتى  أو  السياسة  هذه  مشاكل  يف 

املرسحيني فهي بالتأكيد مل تشهد أي تغريات حادة خالل السنوات 

انفصال  يف  تكمن  املشكلة  أن  الواضح  فمن  وبالتايل  املنرصمة، 

اإلدارة الثقافية عن السياسة التي يفرتض أنها ملزمة بتنفيذها عىل 

تفضيالتهم  يفرضوا  أن  املهرجانني  هذين  عىل  للقامئني  أتاح  نحو 

وتنقلب  املهرجان  طبيعة  تتغري  بحيث  املرة،  تلو  املرة  الشخصية 

عىل نفسها عىل نحو فاضح مع تبدل املسئولني عنه.

تابع عبد النارص حنفي:  ومام يؤىس له أكرث أن أغلب املرسحيني 

عرب  املهرجانني  ملديري  الشخصية  التفضيالت  هيمنة  يواجهون 

تغييب  جرى  بحيث  بدورها،  الشخصية  هم،  تفضيالتهم  إعالء 

السياسة واألهداف التي ال تكتسب هذه التفضيالت قيمة عملية 

إال بالرجوع إليها، وهو ما انحدر باألزمة نحو دائرة مفرغة ظللنا 

من  أن  أعتقد  كنت  إذا  ألنه  املاضية،  السنوات  طوال  فيها  ندور 

نظاما  أو  شكال  التجريبي  أو  للقومي  اختار  أن  كمرسحي  حقي 

مديري  الحق عن  هذا  أنفي  فكيف  الشخيص  تفضييل  مبني عىل 

املهرجانني؟

لن  التفضيالت  بورصة  يف  املوسمي  التوسع  أن  أرى  ذلك  وعىل 

التفضيالت  هذه  كل  ألن  فأكرث  أكرث  األزمة  تعميق  إىل  إال  يفيض 

الخطأ  ولكن  ذاتها  يف  أخذت  إذا  صحيحة  إجابات  سوى  ليست 

يكمن يف السؤال، والحل الوحيد هو أن تعود اإلدارة الثقافية إىل 

السياسة الثقافية التي يفرتض أنها جاءت لتطبيقها، ولها أن تقيم 

السياسة  هذه  أن  ترى  كانت  إن  واملثقفني  املرسحيني  مع  حوارا 

البلورة،  من  ملزيد  أو  التعديل  بعض  إىل  حاجة  يف  أصبحت  قد 

وعليها يف ضوء هذه السياسة أن تضع أهداف القومي والتجريبي 

كمرسحيني  نحن  أما  قياداتهام،  تغريت  مهام  بها  االلتزام  وتراقب 

فلنا أن نقبل هذه السياسة أو نعارضها، ولنا أن نناقشها أو حتى 

نتجاهلها، ولكن يف كل األحوال ينبغي أن نعي أنه من املستحيل 

أن نحل محلها أو نعوض غيابها.

بداية   : قال  حيث  الخاص  رأيه  حنفي  النارص  عبد  للناقد  وكان 

التدوير املوسمي لبورصة االقرتاحات حول شكل املهرجان  سيبدو 

بعض  ولكن  السطح،  عىل  لطيفا  شيئا  )والتجريبي(  القومي 

اعتباره  باإلمكان  وأن  متاما،  ذلك  خالف  أنه  يوضح  قد  التدقيق 

عالمة من عالمات اضطراب السياسة الثقافية املرصية.

أوال: بصفة عامة هناك أمناط محدودة ومحددة للفاعلية الثقافية 

التي نسميها باملهرجان »سواء مرسح أو غريه من الفنون« فهناك 

املهرجان الداخيل الذي تقيمه جهة إنتاجية لصالح عروضها فقط، 

رشوطه  يستويف  عرض  ألي  ميكن  الذي  العام  املهرجان  وهناك 

ومبوازاة  إنتاجه،  جهة  عن  النظر  بغض  فيه  للمشاركة  يتقدم  أن 

سامت  بتحقيق  عروضه  يلزم  الذي  النوعي  املهرجان  يوجد  هذا 

ديودراما،  مونودراما،   ( فنية  غري  أو  فنية  كانت  سواء  بعينها 

ما  آخر  إىل   ... راقص  غنايئ،  قصرية،  عروض  تاريخي،  شعبي، 

املشاركات  مصدر  حيث  ومن  تصنيفات(،  من  افرتاضه  ميكن 

هناك تصنيف املحيل مقابل الدويل، أما من حيث الجهة املنظمة 

تنظمها  وأخرى  أهلية،  كيانات  أو  أفراد  يقيمها  مهرجانات  فهناك 

الدولة،  مبهرجان  يسمى  ما  هناك  النهاية  يف  ثم  رسمية،  جهات 

النظام  أو  الشكل  يحدد  طبيعي  غري  أو  طبيعي  قانون  يوجد  وال 

صحيح  اختيار  بالرضورة  يوجد  فال  وبالتايل  مهرجان،  ألي  األمثل 

عىل  باملناسبة  ينطبق  ما  وهو  الظروف،  أو  األحوال  كل  يف  بذاته 

املرصي  املرسح  مجال  عىل  تخيم  التي  الساخنة  السجاالت  بعض 

ولكن  ثانيا:   « عدمه.  من  التسابق  قضية  مثل  سنوات،  عدة  منذ 

فكل  توجه،  بال  أو  مربر  بال  أو  فراغ  من  ينشأ  مهرجان  يوجد  ال 

فالكيان  وبالتايل  سواها،  من  أكرث  أهداف  بالرضورة  تحكمه  كيان 

األمثل ألي مهرجان  النظام  يحدد  الناصر حنفي: ال يوجد قانون  عبد 
لتطبيقها اليت جاءت  الثقافية  بالسياسة  اإلدارة  تلزتم  أن  والحل 

المهرجان  يكون  أن  أحبذ  العينني:  أبو  ياسر 
للجمهور التقييم  المسرح و يرتك  بفن  احتفاال 
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ترتبط الئحة  أن  المنطق  ليس من  العزبي:  ناصر 
العليا لجنته  أعضاء  بتغيري  المهرجان 

[ [19 تحقيق]

ملرسح  مستقاًل  مهرجاناً  إقامة  فكرة  ومع  التنافسية،  فأفقدته 

لجنة  خالل  من  املهرجان  نفس  يف  يكون  أن  مانع  وال  الطفل، 

املهرجان،  عروض  باقي  الطفل  عروض  تواكب  أال  عىل  مستقلة، 

تؤثر  ال  حتى  املرسحية  العروض  مسابقة  انتهاء  بعد  تكون  وإمنا 

عىل مشاهدات الطفل.

بهجته  سيفقده  التسابق  فكرة  إلغاء   : قال  النجار  محمد  الناقد 

والعربية  املحلية  املهرجانات  بني  ووجوده  وأهميته  ومتعته 

والعاملية، ولكن هناك حاجة ملحة ملراجعة آليات التسابق مبعني 

انه غري منطقي إدراج عروض مرسح الطفل يف نفس املهرجان أو 

التسابق ألنها عروض ذات خطاب فكري مختلف وجمهور  نفس 

الهواة  بإدراج  يتعلق  فيام  أما  استثنائية،  إنتاج  وآليات  مختلف 

واملحرتفني يف تسابق واحد فال أرى غضاضة طاملا كان أعضاء لجنة 

التحكيم أصحاب رؤى وتوجهات فكرية مختلفة، كام أرى إضافة 

حال  أنه  مبعنى  أحدهم  باسم  التحكيم  لجنة  باسم  قيمة  جائزة 

لجنة  جائزة  متنح  األول  باملركز  احرتايف«  ضخم«  إنتاج  عرض  فوز 

التحكيم الخاصة ألفضل عرض للهواة دون تصنيف، ويكون هناك 

لجنة ندوات بعد العروض لقراءة العرض نقديا، ولكن مع  تعديل 

آليات الجوائز ومنحها.

أضاف: تضع الالئحة إدارة املهرجان؛ فكل مدير يضعها حسب ما 

إذا  دوره ومرشوعه  فأين  وإال  للمهرجان  كمدير  ورؤيته  يتناسب 

يتم  ثم  يريد  كام  يضعها  مدير  فكل  جاهزة،  بالئحة  سيدير  كان 

تقييم تجربته، فمدير املهرجان ليس موظفا يف الوزارة.

صحيحة. إجابات  جميعها 

أهدافه،  إىل  منقادا  بالرضورة  سيكون  ملهرجان  يؤسس  الذي 

وهذه النقطة وحدها تجعل مجموعة بعينها من أمناط أو أشكال 

اآلخر  األهداف من غريها، وبعضها  لهذه  أكرث مالءمة  املهرجانات 

مهرجانات  أن  املفرتض  فمن  اإلطار  هذا  يف  متاما،  مناسب  غري 

الدولة – أي تلك املهرجانات التي تنظمها الدولة نفسها ممثلة يف 

الجهة  انصياعا ألهداف  املهرجانات  أكرث هذه  الثقافة- هي  وزارة 

بسهولة،  تتغري  ال  عامة  ثقافية  سياسة  تحددها  والتي  املنظمة 

هي  تحديدا  املهرجانات  هذه  تكون  أن  املفرتض  فمن  وبالتايل 

إال  الشكل  هذا  يتغري  ال  بحيث  بعينه  شكل  عىل  استقرارا  األكرث 

بتغري السياسة الثقافية للدولة.

دولية،  مهرجانات   10 حوايل  سنويا  يقام  مرص،  يف  حنفي:   تابع 

أنواعها  بكافة  املحلية  املهرجانات  من  يصعب حرصه  عدد  مقابل 

هذا  أن  أرجح  عام  رسمي  إحصاء  أي  غياب  )ويف  ومستوياتها 

هنا  املذهلة  واملفارقة  تقدير(  أقل  يف  املئة  عىل  يزيد  العدد 

هذه  من  واحدا  مهرجانا  نجد  لن  املاضية  السنوات  خالل  أنه 

املهرجانات انقلب عىل نفسه املرة تلو األخرى واستحدث تغيريات 

لها  مناقضة  أخرى  واستحدث  وألغاها  عاد  ثم  نظامه  يف  جذرية 

يفرتض  اللذين  والتجريبي(  )القومي  الدولة  مثلام حدث ملهرجاين 

يطرح  ما  وهو  ورصانة،  استقرارا  األكرث  طبيعتهام  بحكم  أنهام 

املرصية  للدولة  الثقافية  السياسة  تغريت  هل  بسيط:  تساؤل 

خالل  متناقض  أو  ومتذبذب  جذري  نحو  عىل  املرسح  مجال  يف 

البعض  بالنفي، فأيا كان رأي  املاضية؟ واإلجابة هي قطعا  السنني 

بتطلعات  الوفاء  عن  قصورها  حتى  أو  السياسة  هذه  مشاكل  يف 

املرسحيني فهي بالتأكيد مل تشهد أي تغريات حادة خالل السنوات 

انفصال  يف  تكمن  املشكلة  أن  الواضح  فمن  وبالتايل  املنرصمة، 

اإلدارة الثقافية عن السياسة التي يفرتض أنها ملزمة بتنفيذها عىل 

تفضيالتهم  يفرضوا  أن  املهرجانني  هذين  عىل  للقامئني  أتاح  نحو 

وتنقلب  املهرجان  طبيعة  تتغري  بحيث  املرة،  تلو  املرة  الشخصية 

عىل نفسها عىل نحو فاضح مع تبدل املسئولني عنه.

تابع عبد النارص حنفي:  ومام يؤىس له أكرث أن أغلب املرسحيني 

عرب  املهرجانني  ملديري  الشخصية  التفضيالت  هيمنة  يواجهون 

تغييب  جرى  بحيث  بدورها،  الشخصية  هم،  تفضيالتهم  إعالء 

السياسة واألهداف التي ال تكتسب هذه التفضيالت قيمة عملية 

إال بالرجوع إليها، وهو ما انحدر باألزمة نحو دائرة مفرغة ظللنا 

من  أن  أعتقد  كنت  إذا  ألنه  املاضية،  السنوات  طوال  فيها  ندور 

نظاما  أو  شكال  التجريبي  أو  للقومي  اختار  أن  كمرسحي  حقي 

مديري  الحق عن  هذا  أنفي  فكيف  الشخيص  تفضييل  مبني عىل 

املهرجانني؟

لن  التفضيالت  بورصة  يف  املوسمي  التوسع  أن  أرى  ذلك  وعىل 

التفضيالت  هذه  كل  ألن  فأكرث  أكرث  األزمة  تعميق  إىل  إال  يفيض 

الخطأ  ولكن  ذاتها  يف  أخذت  إذا  صحيحة  إجابات  سوى  ليست 

يكمن يف السؤال، والحل الوحيد هو أن تعود اإلدارة الثقافية إىل 

السياسة الثقافية التي يفرتض أنها جاءت لتطبيقها، ولها أن تقيم 

السياسة  هذه  أن  ترى  كانت  إن  واملثقفني  املرسحيني  مع  حوارا 

البلورة،  من  ملزيد  أو  التعديل  بعض  إىل  حاجة  يف  أصبحت  قد 

وعليها يف ضوء هذه السياسة أن تضع أهداف القومي والتجريبي 

كمرسحيني  نحن  أما  قياداتهام،  تغريت  مهام  بها  االلتزام  وتراقب 

فلنا أن نقبل هذه السياسة أو نعارضها، ولنا أن نناقشها أو حتى 

نتجاهلها، ولكن يف كل األحوال ينبغي أن نعي أنه من املستحيل 

أن نحل محلها أو نعوض غيابها.

بداية   : قال  حيث  الخاص  رأيه  حنفي  النارص  عبد  للناقد  وكان 

التدوير املوسمي لبورصة االقرتاحات حول شكل املهرجان  سيبدو 

بعض  ولكن  السطح،  عىل  لطيفا  شيئا  )والتجريبي(  القومي 

اعتباره  باإلمكان  وأن  متاما،  ذلك  خالف  أنه  يوضح  قد  التدقيق 

عالمة من عالمات اضطراب السياسة الثقافية املرصية.

أوال: بصفة عامة هناك أمناط محدودة ومحددة للفاعلية الثقافية 

التي نسميها باملهرجان »سواء مرسح أو غريه من الفنون« فهناك 

املهرجان الداخيل الذي تقيمه جهة إنتاجية لصالح عروضها فقط، 

رشوطه  يستويف  عرض  ألي  ميكن  الذي  العام  املهرجان  وهناك 

ومبوازاة  إنتاجه،  جهة  عن  النظر  بغض  فيه  للمشاركة  يتقدم  أن 

سامت  بتحقيق  عروضه  يلزم  الذي  النوعي  املهرجان  يوجد  هذا 

ديودراما،  مونودراما،   ( فنية  غري  أو  فنية  كانت  سواء  بعينها 

ما  آخر  إىل   ... راقص  غنايئ،  قصرية،  عروض  تاريخي،  شعبي، 

املشاركات  مصدر  حيث  ومن  تصنيفات(،  من  افرتاضه  ميكن 

هناك تصنيف املحيل مقابل الدويل، أما من حيث الجهة املنظمة 

تنظمها  وأخرى  أهلية،  كيانات  أو  أفراد  يقيمها  مهرجانات  فهناك 

الدولة،  مبهرجان  يسمى  ما  هناك  النهاية  يف  ثم  رسمية،  جهات 

النظام  أو  الشكل  يحدد  طبيعي  غري  أو  طبيعي  قانون  يوجد  وال 

صحيح  اختيار  بالرضورة  يوجد  فال  وبالتايل  مهرجان،  ألي  األمثل 

عىل  باملناسبة  ينطبق  ما  وهو  الظروف،  أو  األحوال  كل  يف  بذاته 

املرصي  املرسح  مجال  عىل  تخيم  التي  الساخنة  السجاالت  بعض 

ولكن  ثانيا:   « عدمه.  من  التسابق  قضية  مثل  سنوات،  عدة  منذ 

فكل  توجه،  بال  أو  مربر  بال  أو  فراغ  من  ينشأ  مهرجان  يوجد  ال 

فالكيان  وبالتايل  سواها،  من  أكرث  أهداف  بالرضورة  تحكمه  كيان 

األمثل ألي مهرجان  النظام  يحدد  الناصر حنفي: ال يوجد قانون  عبد 
لتطبيقها اليت جاءت  الثقافية  بالسياسة  اإلدارة  تلزتم  أن  والحل 

المهرجان  يكون  أن  أحبذ  العينني:  أبو  ياسر 
للجمهور التقييم  المسرح و يرتك  بفن  احتفاال 
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فضل  من  للرتجمة  مبا  الثقايف  بالشأن  املعنيني  كل  يعلم 

سواء  خصوصاً،  ومرسحنا  عموماً،  املعارصة  ثقافتنا  عىل 

وازدهاره. كام  تطوره  مراحل  أو خالل  األوىل،  بداياته  يف 

إبداعات  نقل  يف  األوائل  املرتجمني  مساهمة  يعرفون 

الثقافة  إبداعات  بعض  ونقل  العربية،  الثقافة  اىل  الغرب 

العربية اىل لغات العامل،  وأثروا برتجامتهم مسرية املرسح 

العاملي  املرسح  بروائع  العربية  املكتبة  وأثروا  العريب. 

ازدهار  الدراسات املرسحية. ومع  من نصوص، اىل جانب 

الطباعة والنرش  كان لهذه الرتجامت مردودها ومحصولها 

الثقايف املهم. واألمثلة عىل ذلك كثرية، و نذكر منها مثاًل 

يف  بكثافة   ونرشت  ترجمت  التي  العبث،  أثر مرسحيات 

الستينيات - يف تكوين أغلب كتاب تلك املرحلة.

النصوص  عرشات  ًترجمت  املرسحي،  النص  مجال  يف 

نهاية  من  بداية  صدرت  ثم  فردي،  بشكل  املرسحية 

الخمسينيات العديد من السالسل تحت مسميات عديدة 

األنجلو  مكتبة  عن  املرسح(  أدب  )من  منها:   نذكر   ،

إسامعيل  عيل  سيد  د.  يشري  والتي   ،  )1957( املرصية 

)مكتبة  ثم   ، املرسحية   للنصوص  سلسلة  أول  أنها  اىل 

بالفجالة،  مرص  مكتبة  عن   1958 عام  الدرامية(  الفنون 

ثم )روائع املرسح العاملي( ، ثم )مرسحيات عاملية( عن 

التي  العاملي(  املرسح  )من  سلسلة  وأخرياً  الثقافة  وزارة 

صدرت بالكويت عام 1969 . وبعد التنافس بني سالسل  

عديدة تضاءلت هذه الجهود اىل أدىن حد، ومل يبق من 

كل هذا سوى سلسلة )من املرسح العاملي( التي ال تزال 

جهود  بعض  جانب  اىل  الكويت،  من  اآلن  حتى  تصدر 

إعادة طباعة ما سبق نرشه. 

مهرجان  وفر  الزمن،  من  ولعقدين  التسعينيات  ومنذ 

القاهرة الدويل للمرسح التجريبي، مثااًل ال حرصاً،  منصة 

رائعة لنرش الكتاب املرسحي املرتجم خاصة، ، حيث متت 

نصوص  من  والجديدة  الهامة  الكتب  عرشات  ترجمة 

عاود  عندما  السياسة  نفس  املهرجان  وواصل  ودراسات، 

انطالقه، ولكن بزخم أقل.

ولكن مع بدايات األلفية الثالثة ، وااللتزام التام بتطبيق 

العامل،  دول  من  كثري  يف  الفكرية  امللكية  حامية  قوانني 

أصبحت دور النرش عموماً تتجنب الكتاب املرتجم ، نظراً 

الحصول  نظري  تنفقها  مبالغ  من  النرش  دور  تتكبده  ملا 

عىل حقوق الرتجمة. باإلضافة اىل أن دور النرش العاملية 

ال تتعامل مع املرتجمني مبارشة ، بل تفضل التعامل مع 

دار النرش لضامن حقوقها.

“كلسية”  صوراً   يأخذ  املشكلة  هذه  عىل  التحايل  وبدأ 

نالحظ منها ترجمة نصوص قدمية وكتب قدمية عفا عليها 

 ، الفكرية  امللكية  عنها حقوق  الزمن فقط ألنه سقطت 

عىل  مر  مرسحية  موسوعة  ترجمة   مؤخراً  رأينا  كام  أو 

صدورها بلغتها األساسية عرشات السنوات. 

لرتجمة  واضحة  اسرتاتيجية  غياب  انه يف  أقول  باختصار، 

ونرش ومواكبة اإلبداعات والدراسات املرسحية الجديدة 

يف مجال املرسح والفنون، سينتهي بنا الحال اىل قطيعة 

التواصل  ثقافية، ألن األجيال الجديدة  بحاجة دامئة اىل 

والحوار املستمر مع اآلخر بشتى السبل، ومن أهم هذه 

السبل  الرتجمة.

الرسمية  الثقافية  املؤسسة  تبادر  ألن  ملحة  حاجة  مثة 

سبق  كام  الرتجمة  ألن  النوع،  هذا  من  مبادرة  تبني  اىل 

للتواصل  الهامة  أداتنا  هي  آخر-  موضع  يف  ذكرت  أن 

موضعنا  ولنتبني  الصغرية،  القرية  هذه  يف  اآلخر  مع 

فقدان  العامل. وإهاملها يف ظني هو  نقف يف هذا  وأين 

العزلة  من  ومزيداً  الذات  عىل  وانكفاء  للبوصلة، 

عىل  الحرص  كل  حريصني  كنا  واذا  والجمود.  والرتاجع، 

عىل  نحافظ  أن  من  أقل  فال  املؤلف،  بحقوق  االلتزام 

حقوق القراء أيضاً.

المؤلف   حقوق 
أيضا! القراء  وحقوق 

سباعي السيد
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الذى  هولربوك”  “هال  الشهري  األمريىك  املرسحى  املمثل  يكن  مل 

رحل إىل العامل األخر قبل أيام عن 95 عاما ممثال عاديا ىف املرسح 

أو غريه، وال حتى مجرد ممثل مرسحى رائد تحفل حياته بالعديد 

املرموقة.  املرسحية  توىن  جائزة  عىل  مرتني  حصل  اإلنجازات.  من 

وفاز بجائزة إميى 4 مرات، عدا مرات عديدة تم ترشيحه لها لكن 

أحسن  أوسكار  لجائزة  ترشيحه  تم   2008 وىف  يحالفه.  مل  الفوز 

لكنه  بها  يفز  ومل  الغابة “.  إىل  “الطريق  فيلم  عن  مساعد  ممثل 

حقق رقام قياسيا فكان أكرب ممثل يتم ترشيحه لهذه الجائزة عرب 

تاريخها )82 سنة وقتها(.

السبب الذى يجعله شخصية مرسحية غري عادية يكمن ىف األديب 

هولربوك  كان   .)1910  -  1835( توين”  “مارك  الشهري  األمريىك 

التى  الروايات  من  عدد  الساخر صاحب  األديب  هذا  عشاق  من 

فني”  هلبريي  “مغامرات  مثل  األمريىك  االدب  عيون  من  تعد 

األقوال  من  الكثري  عنه  نقلت  وقد  سوير”.  “توم  ومغامرات 

والفنانني  الرؤساء  من  للعديد  صديقاً  وكان  والساخرة،  املأثورة 

ورجال الصناعة وأفراد األرس املالكة األوروبية، ووصف بعد وفاته 

النقاد  لقبه  كام  عرصه”.  يف  األمريكيني  الساخرين  “أعظم  بأنه 

شفاه  عىل  رسمها  التى  االبتسامات  ورغم  األمرييك.  األدب  بأيب 

وإصابة  بناته  إحدى  وفاة  بعد  سعيدة  حياته  تكن  مل  األمريكيني 

كان  التى  زوجته  ووفاة  املخ(  السحاىئ)أغشية  بااللتهاب  األخرى 

يهيم به وتراكم الديون عليه حتى مات فقريا مديونا. 

عملية ترجمة 
إىل مرسحية  هولربوك  حوله  بل  اعجاب  مجرد  هنا  االمر  يكن  مل 

الواحد حول “مارك توين”. كتبها بنفسه  من مرسحيات الشخص 

إىل   1954 من  عاما   59 ملدة  بنفسه  ويخرجها  بنفسه  يقدمها 

مرة.   2200 من  اكرث  املرسحية  قدم  الفرتة  هذه  وخالل   .2013

ترشيحه  تم  التاىل  العام  وىف   .1966 عام  توىن  بجائزة  عنها  وفاز 

وكان  يفز.  ومل  للمرسحية  تليفزيونية  معالجة  عن  إميى  لجائزة 

يساعده عىل تجسيد الشخصية صوته املعرب ومظهره الذى يوحى 

الشخصيات  بعض  تجسيد  عىل  ذلك  وساعده  والعظمة.  باألبهة 

“ابراهام  مثل  خاصة  جاذبية  تحتاج  التى  والتاريخية  الشهرية 

تليفزيونية مختلفة  الذى جسده عدة مرات ىف حلقات  لنكولن” 

امللياردير  . كام جسد شخصية  ادواره بجائزة إميى مرتني  وفازعن 

ادامز”  و”جون  واشنطن”  و”جورج  جيتى”  “بول  األمريىك 

عرشات  ىف  الصوىت  باالداء  قام  املميز  صوته  وبفضل  وغريهم. 

وشارك  جوائز.  بعدة  املتميز  تعليقه  عن  وفاز  التسجيلية  االفالم 

وراء  و«السعى  الرئيس«  »رجال  مثل  شهرية  افالم  عدة  ىف  ايضا 

توين  مارك   « عن مرسحيته  تسجيىل  فيلم  انتاج  تم  وقد  املال«. 

حياته  عرب  ومتتع  امريكية«.  ...ملحمة  وتوين  »هولربوك  باسم   «

الثانية والتسعني  ادواره وهو ىف  بأخر  انه قام  بصحة جيدة حتى 

ىف املوسم االخري لحلقات “العظام”. 

بلومر رحيل 
تاثرت  املعنوية  حالته  ان  اال  التفاؤل  دعاة  من  كان  انه  ورغم 

املقرب  صديقه  األخر  العامل  إىل  سبقه  ان  بعد  بايام  رحيله  قبل 

“صوت  الشهري  الفيلم  بطل  بلومر”  كريستوفر  الكندى”  املمثل 

فون  الكابنت”  االب  فيه شخصية  الذى جسد شخصية  املوسيقى” 

تراب” الذى حقق نجاحا ساحقا عىل مستوى العامل. 

 كان بلومر ايضا ممثال مرسحيا وتعاونا ىف بعض االعامل املرسحية. 

هشام عبد الرءوف األمريكى  المسرح  شارع  فى  جولة 

توين ...شعار هولربوك  لمارك  الوفاء 
املرسح  ىف  كثريا  اجاد  مجيدا  ممثال  العامل  »فقد  هولربوك  قال 

صوت  فيلم  ىف  ظهوره  بعد  اال  موهبته  إىل  يلتفت  مل  احدا  لكن 

ىف  بلومر  شارك  اندروز«.  جوىل  الرائعة  الربيطانية  امام  املوسيقى 

مثل  شكسبري  شخصيات  معظم  خاللها  جسد  عديدة  مرسحيات 

عطيل وهاملت وماكبث وامللك لري. وفاز بلومر بجائزتني من جوائز 

عن  والثانية   « »بارميور  مرسحية  ىف  دوره  عن  االوىل  كانت  توىن. 

 1940 عام  فيها  يشارك  مرسحية  اول  وكانت  سريانو«.  مرسحية« 

»ستاركروس  مرسحية  ىف   1954 عام  مرة  الول  برودواى  ىف  ومثل 

الثالثة  زوجته  لوال  الخمر  ادمن  عندما  مستقبله  ينهار  وكاد   .«

باتريشيا لويس التى ساعدته عىل االقالع عنها.

كورونا بعد  مستمرة 
التجربة بدأت ىف فنزويال عام 76 ونجحت ىف فلوريدا

التقليدية  المقاعد  من  بدال  موائد 
تجربة مرسحية جديدة بدأت ىف ميامى كربى مدن والية فلوريدا 

األمريكية التى وصفها معلق جريدة” داالس مورننج نيوز” بأنها 

قيود  عىل  التغلب  إىل  التجربة  تهدف   . املرسح  تعشق  مدينة 

التى أجربت مسارح كثرية عىل إغالق أبوابها. وإذا كانت  كورونا 

فرق عديدة لجأت إىل عرض مرسحياتها ىف اماكن مفتوحة، نجد 

أعوام فقط  قبل خمسة  تأسست  التى  دراما”  نيو  “ميامى  فرقة 

الفرقة مرسحا  اقامت  برؤية جديدة.  الحل ولكن  تلجأ إىل نفس 

شاطئ  عىل  )املوالت(  التجارية  املجمعات  أحد  ىف  مؤقتا  متنقال 

املحيط بحيث كان جزء من املقاعد يوجد داخل املجمع والباقى 

امام املجمع ىف الهواء الطلق عىل الشاطئ حيث توضع بطريقة 

االحوال  كل  وىف  بوضوح.  املرسحية  عليها  الجالسون  يشاهد 
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االمرييك«اورين  للكاتب  مرسحية  القصرية  املرسحيات  ومن 

االسود  باللون  وجهها  تدهن  بيضاء  سيدة  حول  تدور  سكواير« 

وتدعى انها سوداء وتشعر بالسعادة الن لونها االبيض جر عليها 

مرسحية  كاتبة  وهى  باليز  كارمن  وهناك   . املشاكل  من  كثريا 

)موالتو(.  امللونني  ومن  املولد  كوبية  امريكية  ومخرجة  وممثلة 

تضمن العرض مرسحية قصرية لها تتحدث فيها إىل متثال “لجون 

نائبا  وكان  عرش  التاسع  القرن  ىف  العنرصية  دعاة  احد  كالهون” 

الحوار  ويكشف  1825و1832.  عامى  بني  األمريىك  للرئيس 

ارضارا  العنرصية  الحقت  كيف  متثيلية  مبشاهد  املصحوب 

للكاتب  مرسحية  ايضا  املرسحية  وتتضمن  املتحدة.  بالواليات 

مرياث  يتصارعان  وشقيقته  اخ  حول  كوفامن  موسيز  الفنزويىل 

عىل  اثنان  أو  ممثل  مرسحية  كل  ىف  ويشارك  الراحل.  والدهام 

االكرث. 

نجاح
فيها  وشارك  دوالر  ألف   580 تكلف  املرسحية  انتاج  ان  ويقول 

قرص  عىل  مرسحية  كل  تحتاج  حيث  والفنيني  املمثلني  من   100

واضاءة  خاص  ديكور  إىل  دقيقة(   25 إىل  عرشين  )حواىل  وقتها 

خاصة ومؤثرات صوتية وبرصية خاصة . ومل يكن يفكر ىف الربح 

ولحسن  مرتني.  مده  انه  حتى  كبرية  ارباحا  حقق  العرض  لكن 

الحظ مل تحدث اى اصابة بكورونا بني طاقم املرسحية .

عامني  منذ  راودته  الفكرة  ان  فيقول  الوراء  إىل  بذاكرته  ويعود 

وظل مرتددا ىف تنفيذها إىل ان جاءت ازمة كورونا فكان الوقت 

فنزويال  راسه  مسقط  من  استمدها  اساسا  والفكرة  املناسب. 

مرسحية  عن  عبارة  وكانت  السبعينيات  ىف  هناك  ظهرت  حيث 

 10 ىف  منها  كل  احداث  تدور  صغرية  7مرسحيات  تضم  رئيسية 

»سبع  العنوان  نفس  تحمل  وكانت  مؤلف  منها  ولكل  دقائق 

خطايا قاتلة«. وساعده عىل ذلك اصابة تعرض لها ىف مطلع العام 

الزمته الفراش شهرين قضاهام ىف التخطيط لهذا العمل.

ويذكر احداثا طريفة مثل تهديدات تلقتها الفرقة بنسف ديكور 

مرسحية جون كالهون من احد العنرصيني البيض. 

وقد بدأ بالفعل تطور التجربة بزيادة مدة عرض كل مرسحية إىل 

حواىل ساعة وعرضها ىف مجمعات تجارية مختلفة وعرضها بنفس 

االسلوب.

سامعات  طريق  عن  املرسحية  ىف  الحوار  الحارضون  يسمع 

يضعونها عىل اذانهم حتى ال يؤدى صوت التمثيل داخل املجمع 

تم  لالزعاج  املرسحية  رواد  يتعرض  ال  وحتى  رواده.  ازعاج  إىل 

ملن  ميكن  حتى  شفاف  بحاجز  املشاهدين  جلوس  موائد  احاطة 

ازعاج  ودون  سامع  دون  الخارج  من  املرسحية  يشاهد  ان  يريد 

ملن دفعوا.

ويقول مايكل هاوسامن املدير الفنى للفرقة انها تجربة تهدف إىل 

الوصول إىل الجامهري وهو ينوى االستمرار فيها وتقديم املرسحيات 

ىف اماكن التجمعات الجامهريية حتى بعد نهاية االزمة.

كتاب سبعة 
 ويقول ان املرسحية التى بدأ بها التجربة شارك ىف كتابتها سبعة 

كتاب كتاب منهم خمسة من امريكا الالتينية واثنان من السود 

مرسحية  يكون  ان  يشبه  ما  منهم  كل  كتب  حيث  االمريكيني 

قصرية غري تقليلدية ثم جمعها معا ىف مرسحية اطلق عليها اسم 

»خطايا سبع قاتلة ». وهو هنا يستعري اسم املرسحية التاريخية 

»الخطايا السبع القاتلة » التى تعد من عيون االدب االنجليزى .

الموسيقى  بعد وفاة بطل صوت  اشتدت  أحزانه 
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محمد حامد السالموىن

النشأة وسؤال  المصرى  المسرح 
يستحيل  سبق،  ما  ضوء  وعلى  بدء،  زى  بادئ 
علينا مقارنة مسرحنا بالمسرح الغربى، فالسياقات 
واإلجتماعية  والعلمية  المعرفية  التاريخية؛ 
شديدة  الغرب،  ولدى  لدينا  إلخ،  والسياسية... 

التباين، وما من سبيل لمقارنتهما ببعضهما.

اإلشتقاق: ونظام  العربية  اللغة 
فتلك  الصارم-  اإلشتقاق  بنظام  العربية  اللغة  تتميز 
الخضوع  دون  بالدخول  جديدة  لكلمة  تأذن  ال  اللغة 

لنظام اإلشتقاق.
هذا  أن  عن  اللغويين  المحللين  بعض  ويتحدث 
المنحى هو الذى ساعد اللغة العربية على اإلحتفاظ 
ببنياتها على مر العصور، فى مقابل إهدار »الذات 
أو  ر،  التَبخُّ إلى  بها  والدفع  العربية«،  الفردية 
“المجاز  فى  اللغوى،  المتن  هامش  على  اإلقامة 
فقط”- والتعبيرات المجازية ال تعرف الطريق إلى 

القواميس والمعاجم اللغوية...
سنالحظ هنا أمرين:

اللغات  فى  الفردية:  الذات  بإهدار  يتعلق  ــ  األول 
السماح  يتم  المثال،  سبيل  على  الغربية،  األخرى 
لو  حتى  ما،  شئ  على  جديدة  كلمة  بإطالق  للفرد 
كان اسمه هو نفسه، مما يعنى أن »الذات الفردية 
الغربية” تخوض تجربة وجود الموجود، ألن البنية 
اللغوية لديهم ال تخضع خضوعا تاما ومحكما لنظام 
المجال  البنية  تلك  افساح  كان  هنا  من  اإلشتقاق، 

للتجربة الفردية.
الفرد  رأس  بداخل  وتتكلم  تفكر  لديهم  اللغة  أن  أى 

كما أن الفرد يفكر ويتكلم داخل بنية اللغة.
اإلغالق،  محكمة  اللغوية  فالبنية  لدينا،  أما 
ومنفصلة تماما عن مستعمليها، ويبدو أن هذا هو 
مكان  فهو  العرب،  عند  الشعر  إزدهار  سبب  نفسه 
والهائمين على وجوههم، حتى  والغاوين  الملتاثين 

أن »القرآن الكريم« حذر منه.
الَمْهَرب  هو  بما  »المجاز«؛  أمام  يضعنا  ماسبق 

النشأة«.. »سؤال  المصرى  المسرح   
)2-2( أولية  مقاربة 
لأليديولوجيا  مناوئة   ”parody“ بارودية  أساليب 
الدينية، السياسية، السائدة؛ ال سيما فى تمحورها 
حول الجسد ـــ دراسات »باختين” المتعلقة بالجسد 
الخطابى،  للتعدد  كممارسة  الشعبية  واإلحتفاالت 

مهمة فى هذا الصدد...
على،  محمد  أسرة  عصر  فى  الغرب  على  اإلنفتاح 
وضعف  العثمانية،  للخالفة  التدريجى  التراجع  مع 
الجاليات  وتوافد  »المقدسة«  الدينية  السلطة 
البنية  بخلخلة  سمح  الذى  هو  إلخ،  األجنبية... 
وثقافتنا  مجتمعاتنا  عليها  انطوت  التى  العتيقة 
الفضاء  فتح  مما  اللغة،  بنية  ذلك  فى  بما  ككل، 
أنواع أخرى مستحدثة وأكثر تطورا من  أمام  العام 
للكلمة؛ كـ )القصة  الواسع  بالمعنى  التمثيل-  أشكال 
التعليم...  الصحافة،  والمسرح-  والرواية  القصيرة 

إلخ(... 
قبل أن أسترسل، هناك مالحظة تتعلق بأن العالمات 
اللغوية  العالمات  عن  تتميز  ّيِة«،  »الَنّصِ اللغوية 
الحياتية »التى يتداولها الناس فى الحياة اليومية« 
لها  وتناولنا  هذا  »فنية«،  لغوية  عالمات  بكونها 
من زاوية »التواصل مع الجمهور« يجب أن يرتكز 
لدينا-  واألدبية  الفنية  اللغات  وأنواع  تاريخ  على 
ألنماط  “تنتىم  باعتبارها  أو  ومواضعات-  كرموز 
واقعنا  بها  يزخر  التى  ة«  ي األيديولو�ج التمثيل 
تناولوا  ممن  أّىٍ  إليه  يفطن  لم  ما  وهو  الثقافى...  

إشكالية اللغة والتواصل فى مسرحنا من قبل... 
تسمح  »المجازية«  اللغة  تلك  مثل  أن  مع مالحظة 
التاريخى  اإلنغالق  عن  الناتجة  اإلشكاليات  بتجاوز 
تتضمنه  لما  نظرا  نفسها،  على  العربية  للغة 
لغوية  تعبيرية  آفاق  على  اإلنفتاح  إمكانية  من 

»محلية«. 
الفنية،  أو  المجازية  اللغة  تلك  أن  مالحظة  مع 
هو  ما  لكل  الحاوى  األكبر  المستودع  هى  كانت 
القول  ويمكن  بل  السائدة،  المقدسة  للغة  معارض 
التدريب والتجريب الخاص  إنها كانت بمثابة معمل 
المحدودة  أو  التداول  الممنوعة من  التمثيل  بأشكال 

اإلنتشار...
يوجد  اللغوية،  بالعالمة  المتعلق  الداللى  اإلزدواج 
إذ هو  بـ »الدارمية”؛  فى كل ما يمكن أن يتصف 
هو  أنه  ذلك  الوجود،  إمكانية  للدراما  يتيح  الذى 

الصانع »للمفارقة الدرامية«.

اللغوى”.  »النظام  من  للتحرر  العربى  أمام  الوحيد 
للخيال  القدماء  العرب  رفض  إىل  باإلضافة  هذا 
بالمع�ن  “الخيال”  إن  بل  عقاله،  من  المنفلت 
ن  الذى نعرفه اآلن، لم يكن يعد معيارا جماليا يتم�ي

به الشعر والشاعر، بل نقيصه و”خبال”!...
فى  يعادله  ما  يجد  كان  اللغة  نظام  أن  هنا  سنالحظ 
ليس  إذ  للقبيلة«،  القبلى »نسبة  اإلجتماعى  النظام 
فى  لها  مكان  فال  الفردية؛  ذاته  يعّبِر عن  أن  للفرد 

اللغة والشعر والواقع اإلجتماعى...
للعربى،  الوحيد  المتَنفَّس  هو  كان  “المجاز« 
اإلستعمالية،  المحلية-  »اللغات  عن  فضال  هذا 
اللسانى  باإلزدواج  ُعِرَف  ما  وهو  اليومية«؛ 

العربى.
»المعيارية«،  الفصحى  بالعربية  يكتب  فالعربى 
»اإلستعمالية”،  المحلية  بالعامية  ويتحدث  ويفكر 
تشابكهما،  ثم  ومن  البنيتين  بين  التداخل  جعل  مما 
لإلنسان  مالزمة  ثقافية  إشكالية  معا،  وصراعهما 

عربى منذ ظهور اإلسالم وانتشاره إلى اآلن...

والمسرح: اللغوى  الداللى  اإلزدواج 
كانت  الشعبية«،  الفرجة  »أشكال  بأن  سنالحظ 
محلية...  »عامية«  لغوية  مرجعية  إلى  تستند 
العربى  العالم  فى  وازدهارها  وجودها  بأن  وأعتقد 
اإلسالمى، كان معادال للشعر- أى أنها كانت بمثابة 
»المهاِرب  أدوار  لعبت  التى  الجمالية  األشكال 
»المهاِرب«  العربى؛  لإلنسان  بالنسبة  الخيالية« 

التى أتاحت له ممارسة إختالفه الداللى.
تتح  لم  للمجتمع  والحضارية  التاريخية  البنية  لكن 
إختالفه-  لممارسة  يكفى   بما  متسعا  أفقا  للعربى 
تلك  يحكم  الذى  هو  كان  “المقدس”  أن  ذلك 

المجتمعات، ولم تكن “الدولة” سوى تمثيال له.
اإلسالمية«  العربية  »الدولة  آخر،  وبتعبير 
أو  المحاكاة  »مبدأ  على  لنفسها  استحوذت 
ت نفسها به،  َمته؛ اختصَّ التمثيل«، أو فلنقل بأنها أمَّ

مته على غيرها!.. وحرَّ
كبذور  الفرجة؛  الشعبية ألشكال  الممارسة  بدت  لذا 
درامية متناثرة، مكبوتة أو مقموعة، وغير مكتملة 
النمو، أو كإرهاصات مسرحية ذات طابع هامشى، 
وإن  اإلحتفالى،  أو  الطقسى  الطابع  عليها  يغلب 
فى  األخالقى،  اإلجتماعى،  النقد  من  نوعا  نت  تَضمَّ
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تعبيرا  كان  لدينا  المسرح  ظهور  أن  يعنى  مما 
العالمة  وحدة  أصابت  ما  داللية  خلخلة  وجود  عن 
الناتجة عن  اإلجتماعية  التحوالت  أن  ذلك  اللغوية. 
فى  ذروتها  بلغت  التى  تلك  الغرب-  على  اإلنفتاح 
نتها؛  وتوطَّ باللغة،  الذت  إسماعيل-  الخديوى  عهد 
قطاعات  عليه  تواضع  الذى  الجديد  الواقع  هى  بما 
كبيرة من الشعب المصرى؛ ومن مظاهر ذلك، تعدد 

اللغات اإلجتماعية وامتزاجها باللغات األجنبية.
تلك  فى  مرص-  شهدته  الذى  الثقافى”-  “التعدد 
المالزم  والسياسى  اإلجتماعى  والصراع  الفترة، 
بتشكيالتها  الناشئة،  الحديثة  الدولة  إطار  فى  له، 
»للذات  أتاح  ما  نفسه  هو  الجديدة،  الطبقية 
يتغير  »واقع«  فى  الوجود  إمكانية  الفردية« 

تاريخيا، من هنا انبثقت الدراما.
الدالالت  المتعددة  ّيِة،  الَنّصِ اللغة  عن  أما 
بنفسها  تنأى  أن  بإمكانها  يكن  فلم  والمرجعيات، 
المجتمع  اجتاحت  التى  الداللية  الفوضى  عن 
نرى »لغة مسرحية«  أن  يكن غريبا  لم  لذا  آنذاك. 
من  خليط  أيضا؛  هجينة  درامية  أشكال  و  هجينة 
درامى  إطار  فى  أدبية  وتراثية  شعبية  تراثية  مواد 
رأينا  كما   ... ر  ممصَّ أو  ب  معرَّ أو  مقتبس  غربى، 
فى نصوص »يعقوب صنوع، محمد عثمان جالل، 
إبراهيم  أنطون،  فرح  القبانى،  عاصم،  إسماعيل 

رمزى، محمد تيمور... إلخ.«.
تجسيدا  سوى  تكن  فلم  المسرحية،  العروض  أما 

الفارق بالطبع.
ما  وجود  عدم  إلى  يعود  ذلك  كان  تقديرى  وفى 
نطلق عليه »لغات خشبة المسرح«، فلدى الغرب، 
العرض«  »فن  المسرحى  اإلخراج  لفن  أمكن 
تاريخ  ذات  أخرى  فنون  إلى  باإلستناد  يوجد  أن 
وهو  »البالية«-  منها  وتقاليد،  ومواضعات  طويل 
كأساس  التشكيلى”-  و«الفن   ، الحركة  فن  أساس 
و”الموسيقى«  الديكورية،  أو  المكانية  للمعالجات 

بأنواعها المختلفة...
الفنية  الخبرات  تلك  لمثل  وجود  ال  الحال  وبطبيعة 

لدينا...
تمحور  العربى،  التصوير  فن  أن  مالحظة  مع  هذا 
بـ »األرابيسك«، وهو فن تجريدى  حول ما يعرف 
للوحدات،  الالنهائى  التكرار  على  ويعتمد  تماما، 
يقال  إذ  »صوفي«؛  كانت  لدينا  الموسيقى  وكذلك 
فضال  لنا-  حفظت  التى  هى  الصوفية  الطرق  بأن 
عن أنها هى التى أنتجت لنا- ما يسمى بالموسيقى 
يوجد  يكن  فلم  “الرقص”،  عن  أما  العربية، 
الشعبية  الرقصات  وبعض  البلدى  الرقص  سوى 
كالتحطيب، ثم الحركات التى يأتيها المشاركون فى 

األذكار الصوفية.
القصوى  المحدودية  مشكلة  إنعكست  هنا-  من 
ألشكال التمثيل البصرية على العروض المسرحية، 
مسرحية  لغة  بال  يَّة«  »نّصِ لغوية  عروضا  لتصير 

مرئية.

مرئيا ومسموعا لتلك المواد الثقافية الهجينة...
اللغوية، هى  ما أريد قوله هنا، هو أن تلك الهجنة 
متصارعة  ومدلوالت  دوال  د  تعدُّ هى  وبما  نفسها، 
المفارقات  بوجود  ألحت  التى  هى  كانت  إجتماعيا، 
الدرامية  ُتبنى المواقف  إذ  الدرامى،  للعالم  الصانعة 
على سوء تفاهم لغوى، ناتج عن اإلزدواج الداللى. 
اللغوية«  أنه حين أمكن  »للعالمات  وهو ما يعنى 
فوق  ترقص  أن  الجديد  اإلجتماعى  التأسيس  ذات 

»األشياء- المراجع«، أمكن للمسرح أن يوجد.
التأسيس  هذا  بها  تطور  التى  الكيفية  عن  أما 
التى  التاريخية  واألطوار  الدرامى”،  »اللغوى- 
هنا  مجال  ال  ومتسع،  كبير  بحثى  فمجال  بها،  مر 
نشأة  دواعى  عن  فقط  نتحدث  مادمنا  له،  للتعرض 

الظاهرة المسرحية لدينا.
ومع ذلك، سأكتفى باإلشارة المقتضبة إلى ظاهرتين 

هامتين:
والتعاطى  اللغوية  التمثيالت  أن  الشك  األولى: 
الشعر،  حالة  فى  كما  معها،  الخيالى”  “الذهنى- 
أن  ذلك  البدايات،  مرحلة  فى  لدينا  السائد  هو  كان 
المنظور  من  التجسيدية«  المادية-  »التمثيالت 
لذا  إدانة،  موضع  فى  كانت  ما  عادة  المقدس، 
إلى  وجودها  فى  تستند  المسرحية  العروض  كانت 
العروض الخيالية التى ترتسم فى أذهان الجمهور- 
على نحو ما كان يحدث فى العروض الشيكسبيرية، 
مع  العارية-  الخشبة  على  النهضة،  عصر  فى 
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وليد عوين

أصبحت  والحركه  الحركه...  كانت  البدايه  في 
على  معينه  دالالت  لها  كان  انها  وبحكم  رقص 
إشارات  ليعطي  الجسم  من  يخرج  تعبيري  شئ 

لغويه قبل ان تتحول الحركه الي كلمه .
تولد  البدايه،  منذ  دائمه  حركه  هي  الطبيعه 
األنسان  ،فعبدها  األربعه  الفصول  مع  وتموت 
ترابها  الي  يعود  وألنه  مثله،  وتحيا  تموت  النها 
من  وخاف  السماء  إلي  ونظر  النهايه،  في 
والبحار  والعواصف  والنجوم  والقمر  الشمس 
فعبدهم  أيضا،  الموت  من  وخاف  والحيوانات 
،وأصبح عنده  وحباً  ووقاراً  لهم خوفاً  بل رقص 
بحد  أيضا  هي  رموزاً   ... لجسده  خاصه  رموز 
زاتها تحولت الي لغه جسديه بدائيه ، لم تتطور 
إال عندما دخل اإليقاع ... اإليقاع الذي ظهر قبل 

الموسيقي .
قبل  اإليقاع  ووجد  اللغه  قبل  الحركه  وجدت  إذا 
الموسيقي – فأتي األنسان ووجد النغم ثم النوط 
الموسيقية وأصبحت ما نسميه لحناً ... ومن هنا 
من  فولد  الموسيقي،  إيقاع  على  األنسان  رقص 
ومنهما  واإلحساس  والشعور  التعبير  خاللهما 
فولدت  ذاته  بحد  فن  أصبح  الذي  “المعني”  آتي 
الحياة  ترجمه  في  ودخل  واإلشارات  الدالالت 
سماها  طاقه  الي  التعيبري  الرقص  من  وانتقل 

الفن .
وبنهايته  شئ  كل  بداية  كان  العشرين  القرن 
بدايتها  في  دنكن  إزادورا  .أتت  شئ  كل  انتهي 
والنسيم  والطبيعه  البحر  بجسدها  وعبرت 
الجسدي  التعبير  مرحلة  دخلت  ثم  واألشجار، 
الثوره  ترجمة  الي  وذهبت  اإلغريقي  للفن 
وبدخول  روسيا،  الي  زيارتها  عند  البولشوفيه 
تمت  لم  ولكن  دنكن  إزادورا  ماتت  التشارلستون 
أيضا  امريكا  في  بعدها  من  فاتت  ايدولجياتها، 
خطاها  متابعه  في  تتأخر  لم  حيث  مارتاجراهام 
ولدت  وهنا   ، اليونانيه  الميتولجيات  دخول  في 
المنظمه  الحركه  ظهرت  وعندها  السيمولوجيه 
فنياً  بتقنيه الجسم الخاص بها. هنا نأخذ تفسيراً 
تحت  يتطوع  حرفي  جسد  لغة  إلي  مباشره  يعبر 
كالكتابه  مشفره  مباشرة،  الموسيقي  إشراف 
الهيروجرافيه الفرعونيه بدالالتها وإشاراتها فلم 

واإلشارات الدالالت 
الرقص ينتجها  اليت 

لي  بالنسبه   ... الحركه  من  وليس  المعني  من 
األصليين  الحرفيين  ومع  في  بدأ  الحركي  الفن 
لمعني  واضحه  كانت  عندهم  الجسم  فترجمت   ،
الفنانون  آتي  طويله  بسنين  وبعدها  واضح! 
فقتلوا الحرفيين وطوروا المعني وجزؤه الي عدة 
مدارس، فضاعت قيمته الحرفيه، فولد “الرقص 
األولويه  أعطي  ولكنه  المعني،  عن  بعيداً  الحر” 
هذه  فاختفت   ، فقط  للحركه  الفني  االنفتاح  الي 

تكن الهيروجرافيه لغه بقدر ما هي رموز مفككه 
وليست  اخري  مبهمه  ورسومات  طارًة  هندسيه 
وإنما  حركيه  بدالالت  هي  وليست  بأحرف  هي 
قبل  ترجمته  يمكن  ال  منظم  لغوي  إيقاع  هي  

أكتشاف حجر رشيد .
الي  دنكن  إزادورا  االن ومن  الحديث  العصر  في 
وبينابوشي  بيجار  موريس  لغاية  مارتاجراهم 
تنبع  عصرنا  في  واإلشارات  الدالالت  تزال  ال 

الجسد والرسائل والرموز  سيمولوجية 
المتلقي من وإلي 
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تغيير  مع  “الرسائل”  مكانها  وحل  الدالالت 
تحتوي  هذه  “الرسائل”  باتت  السريع  األجيال 
على مضمون عام وشامل و متفرع حتي وصل 
الي تفسير الفراغ والصمت ، وهكذا “الرسائل« 
الرمزيه  نعم   ... رموز  الي  عصرنا  في  تحولت 
أصبحت ملك المتلقي وليست فقط ملك المصمم .

التراث ترك لنا أصول القواعد في التلقي المباشر 
ففي  القديمه،  المسرحيه  للفنون  التعبير  في 
أداء  حيث  القديمه  الهند  في  الكاتاكالي  الرقص 
مباشره  اشارات  هما  واالقدام  وااليدي  العيون 
حركه  كل  تفسر  ورقه  في  يعطوننا  انهم  )حتي 
وخطوات  وااليدي  االصابع  اتجاه  او  للعين 
الهيروغليفيه( حتي في مسرح  االقدام ( )كاللغه 
الرموز  في  كم  الياباني  “الكابوكي«  أو  “النو” 
“نو”  مسرح  ففي   ... لنفهمها  دراستها  يجب 
ويخرجون  ينتهي  ال  اللذي  للبطء  ايقاع  هناك 
اصواتا كامنه من الحنجره طبقه رفيعه ليس لها 
... ففي احدي  الصوت  فينكسر  نهايه،  بدايه وال 
حيث  للتأمل  كومبودجيا  و  فيتنام  الي  زياراتي 
“معلمي  عندي  كان  إيقاع  هما  والصالة  الصمت 

الصامت” فالصمت هو فن وروح .
اخبرت “معلمي” البالغ من العمر 20 عاماً عن 
رقصة  قانون  وعن  الدوران  وحركه  الصوفي 
اليد  تفسير  عن  الرومي  كتبه  وما  الدراويش 
فهو   ... الدراويش  جسم  عند  والرأس  والرجل 
الصدر  الي  اليدان  من  البدايه  في  إشاره  يعطي 
الي  فوق،  الي  اليادان  وتصعد  بالوجه  مرورا 
لكي تهدي جسدك  الفضاء  الي فتحة في  السماء 
لكل  الثبات  موقع  وتأخذ  الخالق،  الي  وروحك 
ما  فكل  فوق،  الي  والثانيه  تحت  الي  واحده  يد 
تحت،  هو  فوق  هو  ما  وكل  فوق،  هو  تحت  هو 
االرض  على  الثابته  القدم  هي  االرتكاز  ونقطه 
واالخري تدور بيك مع االيدي، وعندما تلف انك 
اليمين  الي  منحني  ورأسك  اليسار  اتجاه  تلف 
نفسها  على  االرض  كدوران  تماماً  يعني  وهذا 
فسألني “معلمي”  والكوني.  الشمسي  النظام  في 
وهل هناك موسيقي؟ فقلت نعم “الناي” ومن ثم 
قلتم كل  لقد  فقال  القرأن،  دينيه وتالوة  ابتهاالت 
دائري  والكون  ينتهي  وال  يبدأ  ال  الدوران  شئ 
الرمز  سر  تكمن  وهنا   ... نغوص  فيه  ونحن 
وتعبد  للروح  الدالالت  كل  فيه  اللذي  الكوني 
والتعمق،  لإليمان  اإلشارات  كل  فيها  الصوفي 
الكون  “ارقص  الرومي  الدين  جالل  لنا  ليقول 

يرقص” .
تكمن  تكرارها  وفي  تكرار  كلثوم  أم  أداء  في 
اسرار المعني التي تعطي لنا بعد إيقاع لمضمون 
كلثوم  أم  النثريه...  او  الشعريه  االدبيه  االغنيه 
عصر  من  األدباء  لكبار  الكلمات  تغير  كانت 
الجاهليه ابو فراس الحمداني او عمر الخيام الي 
أدباء عصرنا الحديث و تغير حتي موقع األبيات، 
علىها  يجب  وكلمة  وصوت  لحن  هناك  الن 
بدالالت  االذن  الي  لتصل   لصوتها  تترجم  ان 

على المعني من اغنيه الي اخري .
كل هذا ألوضح بأن ليس كل حركة لها تفسيرها، 
في  توضح  حركيه  لمجموعة  طاقه  هي  إنما 
المعني  وهذا  معني،  تكٌون  موسيقيه  ملزمة  
أعمل علىه ، مضمون  الذي  المضمون  يأتي في 
تخص  كانت  ان  الي رقص،  أحولها  التي  الفكره 
شخصيه عريقٍة ما أو موضوع إجتماعي سياسي 

واالم  العذاب،  ،ولعمق  الحب  لمعني  وإشارات 
العشق ،فكل اغنيه عندها تختلف موازير األهات 
عن  تختلف  األغنيه  مضمون  الن  االخري  عن 
من  تختلف  التي  الرقص  كحركات  تماما  االخري 
ترجمه  هناك  فليست  االخر  مضمون عرض عن 
ترجمه  هناك  فليس  كلثوم  ام  كصوت  حركه  لكل 
للتاكد  صوتها  موازير  مصطلحات  اختالف  في 

بنائها الشخصيات وإعادة  تفككية 
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جاهداً  أعمل  فعندها   ، تشكيلي  فن  أو  ثقافي 
اقدمه،  الذي  المحتوي  ما هو  على  كثيراً  وأذاكر 
فال اضع في اولوياتي المتلقي انما اضع “االنا” 
الشخص  هو  ومن  موضوعي  من  افهم  وماذا   .
مسرحيه  لقرأة  على  ويأثر  فنياً  يهمني  الذي 
جديده  حب  عالقه  هناك  وتحصل  جديده،  حركيه 
الفني  وتطورها  العالقه  هذه  وبعد  مره،  ككل 
في  المخزون  الفني  أرشيفي  الي  أذهب  عندي 
بها  تمدني  وإشارات  دالالت  منه  فتخرج  عقلي 
العرض  هيكلية  شئ  كل  برسم  اقوم  ثم  لالبداع 
مخيلتي  في  إختمر  الذي  المسرحي  واالخراج 
وهكذا  الحب،  ممارست  الدالالت  مع  وتخلق 
اسعي الي تفكيك هذه الشخصيه اجردها كليا مما 
ما  كل  عنه  وانزع  افكاره،  واحطم  علىه،  كانت 
“باالنا”  وادخله  مارسم  وكل  ابدع  ما  وكل  كتب 
الي “التفككيه”  الجأ  اني  بمعني   ... الخاصه بي 
الي  الباقي  واترك    Deconstructivisme
 Reconstructivisme المتلقي العادة بناء
بما  الضروري  من  اليكون  ان  على  التفكيك  هذا 
قرأتي  عن  بعيده  كانت  لو  حتي  انا  اليه  اسعي 
اضع  التفكك  هذا  انتهاء  بعد   ... المسرحيه 
بدورها  هي  التي  الموسيقي  على  موضوعي 
طبقا  مكانها  في  فكره  كل  وضع  مسؤلية  تتولي 

لهيكلية الشخصيه .
وشادي  حليم  وتحيه  محفوظ  بنجيب  فعلت  وهكذا 
وحتي  امين  وقاسم  مختار  ومحمود  عبدالسالم 
زهاحديد وغيرهم فبعد ان تكون الهيكليه واضحه 
ياتي  والسينوغرافيه،  الديكور  فكره  مع  أمامي 
تحت  وأضع  فاذهب  والراقصين  الرقص  دور 
 Choreographie التصاميم  اقدامهم 
تطور  في  حياته  يعيش  العرض  اترك  ومعهم 
ورش  عمل  ورش  وكأنها  اليوميه  البروفات 
مرحلة  معهم  وتبدأ  الفرقه  مع  الحركه  عن  بحث 
مع  ثانيه  حب  قصة  تنشا  وحيث  واالبداع  الخلق 
الراقصين تماما كالتي ظهرة في اوائل عالقتي مع 
دون  بتطور،  معهم  العالقه  هذه  فتبدأ  الشخصيه، 
الراقص  ،فيعطي  الرقص  حركه  بقواعد  التقيد 
وهندستي  ونفسيتي  خياالتي  تنفذ  التي  طاقته  كل 
الذي  لعمقها  بعداً  ويعطي  بجسده   فيترجمها 
يعتقد  المتلقي بأنها من أدائي انما هي من عذاب 
الفني، فهو المؤدي وهو  وعبقرية جسد الراقص 
التي  والقراة  واالشارات  والدالالت  الرمز  يصبح 
باالخير من فضله يترجم ما يجب على المتلقي ان 

يدرك: فيصبح الجسد كلمات وروح الراقص .
ورساالت  رساالت  اللحظات  هذه  في  وتنشأ 
الموسيقي  مع  تتكون  الراقص  اداء  عند  جسديه 
اوضح عن شخصيتي  ان  احب  ما  ترجمة  و مع 
الراقص  جسد  مع  التركيب  واعيد  المسرح  على 
الجسم  يصبح  و  جديد  من  يولد  ايضا  وهو 
يريد  ما  ليستنتج  المتلقي  يأخذها  متتاليه  رسائل 
انا وما ال  اراه  ما ال  ، ويرى  اراد  ما  ويتخيل   ،
يدري به الراقص ، فانا ال اريد ان افهم الجمهور 
هو  ياتي  ان  اريده  ما  بقدر  التفهم  مباشره 
واالشارات  الدالالت  هذه  في  يري  بما  بالجواب 

كتباً  كتب  وبل  اعمالي،  تحاليل طويله عن  كتبوا 
عن اعمالي،واصبحت كلمه “المثير للجدل” على 

صفحات النقاد ومجلدات المهرجانات .
لتتغير  تاتي  واالجيال  يتغير  والعالم  نتغير  نحن 
نحن   ... في عقولنا  ينتهي  ال  والتحليل  والتفكير 
نعيش وكأن العالم يغسل وجهه في منطق العيش 
و منطق الفن واالنسانيه تتغير و انا اتغير وافكر 
القرن  في  السبعينيات  سنين  عن  مختلف  بتفكير 
مع  نتاقلم  ان  يجب  في عصر  نحن   ... العشرين 
الحروب واالرهاب والوباء وحتي مع الموت ... 
يوم،  كل  يتجدد  أمل  طريق  عن  نبحث  ان  يجب 
أليست   ... أكبر  ومعرفة  بحكمة  يتعمق  وايماٌن 
هذه دالالت وإشارات، أليست هذه رسائل ورموز 
التفككيه  عصر  هو  هذا   .. تحليلها  علىنا  وجب 
من  بنائها  الى  نسعي  وحياتنا  وفنوننا  ألفكارنا 

جديد كل يوم. 

 ... مكتشفها  نفسي  اكن  لم  وتخيالت،  وعمق 
وهكذا اكون قد اعتليت بالجمهور ان ياتي الي... 
وليس ان اذهب اليه ! فمن رابع المستحيالت ان 
الرقص من مشهديه واضعها  نستبدل مقطع من 
أخري!  لشخصيه  آخر  عرض  مشهديه  عند 

فيحدث خلٌل مريًع وتقتل حينئذ قرأة المشهد .
الرقص  فرقه  مع  به  قمت  عمل   36 خالل 
فشلُت  اعمال  هناك  مصر  في  الحديث  المسرحي 
كليا  العرض  يفهم  الجمهور  كان  عندما  بها 
نجح  الذي  كورساكوف”  “شهرزاد  كعرض 
ثانيه  بصياغه  اعدته  ان  اال  لبثت  وما  جماهريا 
وسميته »شهرزاد موناليزا« وقلبت كل المعايير 
بمفهوم  الناقد ويصرح  ياتي  او عندما  الواضحه 
مع  مشكله  دائماً  عندي  كان  وهكذا   ... العرض 
قالوا  مصر  في  مشواري  اول  في  النقاد  بعض 
انفسهم  هم  سنوات  عشرة  وبعد  بلدك”  “ارجع 
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أكدت  أنني  الجاد  الباحث  سيالحظ  سبق  ما  »كل«  خالل  من 

املعلومات  »كل«  مصدر  هو  صنوعاً  أن  عىل   – وتكراراً  مراراً   -

بعض  ذلك  يف  وأسهم  املرسحية،  وريادته  املرسحي  نشاطه  عن 

أصدقائه وداعميه وباألخص عائلة »كاستيل«؛ حيث إنني مل أجد 

كتابات  خارج  ومرسحه  صنوع  عن  يتحدث  مرجعاً  أو  مصدراً 

صنوع وأصدقائه!! ورمبا سيجد الباحث – يف الكتابات الحديثة 

أثناء وجوده يف  تحدثا عن مرسح »يعقوب صنوع«  - مرجعني 

إليها  والتي مل يصل  األزبكية« عام 1873  األول »جريدة  مرص، 

الجريدة  مصداقية هذه  عدم  أثبت  وقد  اآلن!  حتى  باحث  أي 

– إن كانت موجودة أصاًل – ألن من نقل منها، ذكر بأنها قالت 

به  اشتهر  اللقب  هذا  بأن  علاًم  نظارة«،  »أبو  إنه  صنوع  عن 

ابتداء من عام 1878 عندما أصدر صحيفته »أبو نظارة  صنوع 

زرقا« يف القاهرة! فكيف تذكر الجريدة هذا اللقب وقد صدرت 

كتايب  يف  تفاصيله  ذكرت  األمر  وهذا  1873؟!  عام  الجريدة 

»محاكمة مرسح يعقوب صنوع« فال داعي لتكراره!

واملرجع اآلخر عدد جريدة »الساترداي ريفيو« الذي صدر عام 

أثناء  املرسحي،  ونشاطه  صنوع  عن  وتحدث  إنجلرتا  يف   1876

أحد،  عليه  يطلع  مل  الذي  املرجع  وهذا  مرص!  يف  صنوع  وجود 

صحافياً  بوصفه  صنوع  عن  يتحدث  أنه  القاطع  بالدليل  أثبت 

ويسألني:  اآلن  القارئ  سيتعجب  ورمبا  رسوماته!  خالل  من 

صنوع،  صحف  عن   1876 عام  إنجليزية  جريدة  كتبت  كيف 

التي سوف تصدر بعد عامني من تاريخ عدد الجريدة؟ سأجيبه 

وأقول: ألن عدد جريدة »الساتروداي ريفيو« صدر عام 1879 

وليس عام 1876، مام يثبت أن كل من اعتمد عىل هذا املرجع 

عند  باليقني  الشك  أقطع  وحتى  السابقني!!  خطأ  عىل  اعتمد 

الجميع، حصلت عىل الجريدة ونرشت صورة للمقالة وتاريخها، 

مع كتابة جميع التفاصيل املتعلقة بهذا املرجع يف كتاب »ألبوم 

أبو نظارة«، وميكن للباحثني الرجوع إليه.

وبناء عىل ما سبق، يتضح لجميع الباحثني أن »كل« املعلومات 

مصدر  من  نابعة  ألنها  فيها،  مشكوك  صنوع  مبرسح  الخاصة 

صنوع  أصدقاء  من  أو  صنوع«،  »يعقوب  صاحبها  وهو  واحد 

رصيحاً  واحداً  »دلياًل«  نجد  أن  دون  »كستيل«،  مثل  وداعميه 

عىل نشاط صنوع، بعكس ما وجدنا عن »سليم خليل النقاش« 

ومتابعات  منشورة،  ومقاالت  مطبوعة،  ونصوص  وثائق،  من 

األمور تؤكد بال شك أن »سليم خليل  للعروض، وهذه  صحفية 

أساس  وواضع  مرص،  يف  العريب  املرسح  رائد  هو  النقاش« 

يد  بني  اآلن  واألمر  وأدلتي،  رؤيتي  هذه  املرصي!  املرسح 

نشاط  عىل  أدلة  أحدهم  يجد  رمبا  األمر،  يف  للبحث  الباحثني 

باحث  يكتشف  أو   - أجدها  مل   – وريادته  املرسحي  صنوع 

ثالث أدلة ُتقلل من مجهود سليم النقاش، وثبت أنه ليس رائد 

املرسح العريب يف مرص، وليس واضع أساس املرسح املرصي عام 

.1876

التياترية اللعبات 
بصدمة،  املرسحية  صنوع  بريادة  املقتنع  الباحث  ُيصاب  رمبا 

الريادة، ويجد  عندما يبحث ويجتهد وال يجد دلياًل عىل هذه 

األقل  عىل  أو  النقاش،  سليم  بريادة  لالعرتاف  مضطراً  نفسه 

الحالة  هذه  ويف  حاسم!!  رأي  إبداء  دون  الصمت  سيلتزم 

يف  ويبدأ  ُيقال،  كام  الصندوق  خارج  ويفكر  ذهنه  سيشحذ 

الورطة! لذلك من املمكن أن نجد رأياً  إيجاد مهرب من هذه 

والحدائق  واملقاهي  الحواري  يف  مُيثل  كان  صنوعاً  إن  يقول 

للنخبة مثل سليم  املسارح  مُيثل عىل  الشعب فقط، وال  لعامة 

أن  أثبتنا  ألننا  نفسه،  سرياجع  الرأي  هذا  وصاحب  النقاش! 

أن  لدرجة  الشعبية،  الفنون  أنواع  كل  تشاهد  كانت  النخبة 

عن  للنخبة  ُتعلن  كانت  املرصية«  »الوقائع  الرسمية  الجريدة 

عروض: »أوالد رابية، والقراقوز، وخيال الظل«!! هذا باإلضافة 

الخديوي والوزراء  أمام  مّثل  إىل ما ذكره »كاستيل« إن صنوعاً 

قرص  مرسح  ويف  النخب  نخبة  أمام  مثل  أي  الدولة،  ورجال 

عىل  مفتوح  البحثي  االجتهاد  فباب  ذلك  ورغم  الخديوي!! 

مرصاعيه أمام الباحثني!!

فكرة أخرى بدأت تلوح يف أفق البعض، وهي أن سليم النقاش 

رائد  هو  صنوع  ويعقوب  مرص؛  يف  العريب  املرسح  رائد  هو 

املرسح  بني  فرق  وجود  يعني  مام  مرص!!  يف  املرصي  املرسح 

أن  أوضح  ومبعنى  الوقت!!  هذا  يف  العريب  واملرسح  املرصي 

املرسحيات  يف  يتمثل  النقاش،  بسليم  الخاص  العريب  املرسح 

الحديثة  املسارح  داخل  ُتعرض  التي  الكالسيكية  الكبرية 

املعروفة بالعلبة اإليطالية!! أما املرسح املرصي الخاص بصنوع 

فهو املرسح الشعبي – شبيه بأوالد رابية أو هو من أوالد رابية 

والذي  والحدائق،  والحواري  املقاهي  يف  ُيعرض  كان  الذي   –

يتجسد يف النصوص املرسحية التي تؤكده - والتي كتبها صنوع 

ونرشها يف صحفه تحت اسم – وهي »اللعبات التياترية«!!

هذه الفكرة رمبا تكون مقبولة، وسيعمل عليها بعض الباحثني، 

العلمية  العوائق  بعض  إىل  يحتاط  أن  يجب  سيتبناها  ومن 

واملنهجية، ومنها: أن صنوعاً نرش يف صحفه حوايل »43« لعبة 

تياترية!! وهذا كم كبري وهائل وميثل إنتاجاً مرسحياً ال شك فيه 

ويف قيمته، ويستحق بالفعل الدراسة؛ بوصفه أدباً منشوراً غري 

تياترية سوى  لعبة  أية  دلياًل واحداً عىل متثيل  ُممثل وال منلك 

فاللعبات  ذلك  ورغم  كالعادة!!  نفسه  وعن  عنها  صنوع  كالم 

عنه،  التغافل  أو  إهامله  يجب  ال  وفني  أديب  نوع  التياترية 

هذا  إليه  ننسب  حتى  صنوع،  مرصية  من  نتحقق  أن  رشيطة 

األدب ونطلق عليه »أدباً مرصياً«، ألن لو كان صنوع إيطالياً أو 

املستعربني«!  »أدب  التياترية  اللعبات  إنجليزياً، فسنطلق عىل 

سيد عيل إسامعيل

)6( مستمرة  زالت  ما   .. صنوع  يعقوب  قضية 

كاستلية صناعة  التياترية  اللعبات 

[ نوافذ]]

مناذج من الوثائق
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التياترية  اللعبات  عىل  فسنطلق  مرصي  صنوعاً  أن  أثبتنا  ولو 

يف  وهو  تياترية  لعبة   »38« كتب  صنوعاً  ألن  املهجر«،  »أدب 

اللعبات  وهذه  مرص!!  يف  فقط«  لعبات  »خمس  وكتب  فرنسا، 

أية  يف  عليه  نعتمد  أن  ميكن  الذي  املوثق  اليشء  هي  الخمس 

وهذا  مرص،  داخل  بصنوع  املتعلقة  التياترية  للعبات  دراسة 

سيكون يف حالة واحدة فقط، وهي أن نتأكد أن هذه اللعبات 

كتبها بالفعل يعقوب صنوع بنفسه، ومل يكتبها غريه!!

األخرية،  أسئلتي  من  يتعجبون  اآلن  الباحثني  أن  جيداً  أعلم 

بهذه  يهتموا  حتى  األمر  سأوضح  لذلك  الظنون!!  يب  ويظنون 

بعد  صنوع  يعقوب  إن  وأقول:  بحوثهم،  يف  تحديداً  النقطة 

الجوائب  جريدة  يف  »كستيل«  لنا  نرشه  الذي  املرسحي  نشاطه 

عام 1872، مل نسمع عن أي نشاط مرسحي آخر لصنوع سوى 

و»الزوج  اإلسكندرانية«  »األمرية  هام  مرسحيني  لنصني  نرشه 

ابن  »مرصي  ألنه  اإليطالية  باللغة  صنوع  ونرشهام  الخائن«، 

أصبح صاحب  إنه  إال  نسمع عن صنوع  مل  ذلك  بعد  مرصي«!! 

عندما وجدت  بنفيس  منها  تأكدت  ماسونية  محافل وجمعيات 

للباحثة  وأعطيتها  فنقلتها  األهرام،  جريدة  يف  منشورة  أخبارها 

ومن  للامجستري.  رسالتها  يف  سجلتها  التي  عبده«،  »ريهام 

يرغب يف االطالع عىل النشاط املاسوين لصنوع وأخبار جمعياته 

ومحافله املاسونية فليذهب ويقرأ رسالة الباحثة.

صورة  يف  املرسح  إىل  عاد  صنوعاً  إن  أقول:  ذلك  عىل  وبناء 

بدأ  عندما  التياترية،  لعباته  وينرش  يكتب  بدأ  عندما  أدبية، 

مرص  يف  أصدرها  التي  زرقا«،  نظارة  »أبو  جريدته  إصدار  يف 

تعريفاً  عليها  وأطلق   1878 ومايو  إبريل  طوال شهري  أسبوعياً 

منها  وأصدر  ومضحكات«،  ومسليات  فكاهات  »جريدة  هو 

خمسة عرش عدداً، ونرش فيها »خمس« لعبات تياترية »فقط« 

إعالن  وجود  بسبب   ،100% بنسبة  كتبها  صنوعاً  أن  أظن  ال 

اإلعالن  وهو  الجريدة،  رأس  أعىل  نرشه  تم  وظاهر«  »واضح 

الوحيد املنشور، والذي تكرر يف جميع األعداد عدا العدد األول! 

الحكايات  من  عنده يشء  يوجد  من  »كل  يقول:  اإلعالن  ونص 

املفيدة  الجميلة  واملعاين  للنكات  الحاوية  اللطيفة  األخبار  أو 

فليكتب بها إىل إدارة أيب نظارة زرقا«!!

املنشورة  موادها  تتلقى  كانت  الجريدة  أن  يثبت  اإلعالن  وهذا 

أسامء  تذكر  أن  دون  آخرين  من   – التياترية  اللعبات  ومنها   –

أصحابها، أو باالتفاق بني إدارة الجريدة وبني أصحاب الكتابات 

جميع  يف  ثابتاً  كان  اإلعالن  أن  ذلك  عىل  والدليل  املنشورة! 

ومضمونة!  واضحة  ونتيجته  فّعال  إنه  يعني  مام  األعداد، 

اللعبات  وباألخص   – املنشورة  الكتابات  يف  أشك  جعلني  وما 

كام  الكاستلية«  »املطبعة  يف  ُتطبع  الجريدة  أن   – التياترية 

املرسلة  األعامل  وأن  الجريدة!!  من  عدد  كل  نهاية  يف  جاء 

إىل  ُترسل  كانت  املنشور  لإلعالن  وفقاً  لنرشها؛  آخرين  من 

هي  الجريدة  تدير  التي  اإلدارة  هذه  وعنوان  الجريدة،  إدارة 

»املطبعة الكاستلية« كام جاء يف اإلعالن املنشور يف جميع أعداد 

تبيع جريدة »يعقوب صنوع« كام  التي  األماكن  أما  الجريدة!! 

أعدادها،  أغلب  يف  زرقا«  نظارة  »أبو  جريدة  ترويسة  يف  جاء 

الحسني،  سيدنا  بشارع  كاستيل«  »أنجلة  الخواجا  محل  فمنها: 

»املطبعة  الشمريل، ويف  بحارة  كاستيل«  الخواجا »جاكموا  وعند 

الكاستلية«.

»كاستيل«  أرسة  بأن  تأكيد  إىل  يحتاج  وال  واضح،  املعنى  أظن 

لن  لذلك  األجانب!!  من  »امُلقيمني«  عىل  إال  يتم  فال  اإلبعاد 

صنوعاً  ألن  صنوع  بنفي  إسامعيل  الخديوي  من  وثيقة  نجد 

ليس مرصياً!! ولكن من املمكن أن نجد ترصفاً ما من الخديوي 

إلبعاد صنوع من مرص بوصفه إيطالياً!! وهذا ما حدث بالفعل 

الكاتب اإلنجليزي  الحقيقة نرشها  – كام ذكرنا من قبل! وهذه 

إسامعيل  تحت حكم  »مرص  كتابه  يف   »Blanchard Jerrold«

 ،1879 عام  الصادر   »Egypt Under Ismail Pacha باشا 

من  أقّل  وبعد  مرص  من  صنوع  خروج  من  واحد  عام  بعد  أي 

نقرأ  الكتاب  هذا  ففي  إسامعيل!!  الخديوي  عزل  من  عامني 

إبعاد  اإليطايل«  »القنصل  من  طلب  إسامعيل  الخديوي  أن 

التي  الكاستلية«  »املطبعة  وإغالق  مرص،  من  سنوا«  »جيمس 

صنوعاً  أن  نتأكد  وهكذا  صنوع!!  صحيفة  وتوزع  وتطبع  تدير 

إيطايل، وأن عالقة سياسية أو ماسونية تربطه بأرسة »كاستيل«، 

وهذه العالقة كانت السبب يف إبعاده من مرص وغلق املطبعة 

الكاستلية!! 

سؤااًل  اآلن  أالحظ  ألنني  املرسح،  إىل  ونعود  السياسة  ولنرتك 

التياترية  الباحثني يقول: إذا شككنا يف اللعبات  يرتدد يف أذهان 

الصادرة  املنشورة »فقط« يف جريدة »أبو نظارة زرقا«  الخمس 

عن  سألنا  لو  فامذا  املرصيني،  من  كتبوها  آخرين  بأن  مرص،  يف 

الخديو إسامعيل

غري  فمن  ومرسحه!!  صنوع  حقيقة  معرفة  يف  الرس  هي 

يف  مدرساً  يعمل  »كاستيل«  أرسة  أفراد  أحد  أن  املعقول 

أستاذاً  كان  أنه  صنوع  مذكرات  يف  فنقرأ  املهندسخانة،  مدرسة 

أرسة  أفراد  أحد  أن  أيضاً  املعقول  غري  ومن  املهندسخانة!!  يف 

األخبار  فيها  فنقرأ  الجوائب،  لجريدة  مراساًل  يكون  »كاستيل« 

كذلك  املعقول  غري  ومن  صنوع!!  يعقوب  مرسح  عن  الوحيدة 

أن أفراد أرسة »كاستيل« يطبعون ويديرون وينرشون ويبيعون 

جريدة صنوع »أبو نظارة زرقا«، وال نشك يف أن أرسة »كاستيل« 

هي التي صنعت صنوعاً وزرعت أخباره وتاريخه يف مرص – يف 

تلك الفرتة - لغرض ما، رمبا يكون غرضاً سياسياً أو ماسونياً – أو 

االثنني معاً – وذلك يف حالة إثبات أن أرسة »كاستيل« ماسونية؛ 

رتبة »ماهر  ألننا متأكدون من ماسونية صنوع بوصفه صاحب 

بناء عىل شهادة رسمية تحدثنا عنها  ماسوين« منذ عام 1868، 

ونرشنا صورتها من قبل!!

إىل  مرص  من  إبعاده  تّم  صنوع  يعقوب  أن  تاريخياً  والثابت 

زرقا«،  نظارة  »أبو  جريدته  نرشته  ما  بسبب   1878 عام  فرنسا 

يقول  كام  مرسحياته،  موضوعات  أو  مرسحه  بسبب  وليس 

البعض!! وهنا يجب أن نوضح كيف خرج صنوع من مرص إىل 

الخديوي  إن  قال  صنوع  عن  كتب  من  فأغلب  نهائياً!!  فرنسا 

لها  رّوج  هذه  النفي  وفكرة  مرص!!  من  صنوعاً  نفى  إسامعيل 

من  ترحيباً  مذكراته وصحفه، والقت  بعد سفره يف  كثرياً  صنوع 

ومظلوماً،  مقهوراً  بوصفه  عنه؛  كتبوا  ممن  معه  املتعاطفني  كل 

النفي  بهذا  يتاجر  فرنسا  يف  حياته  طوال  صنوع  عاش  لذلك 

فرنسا!!  يف  أصدقائه  وكتابات  لكتاباته  وفقاً  وذلك  الكاذب، 

والحقيقة أن صنوعاً مل ُينف من مرص، وقد أثبت ذلك يف كتاب 

أن  املحاكمة  كتاب  بعد  ظهر  الذي  الجديد  ولكن  »املحاكمة«، 

بني  كبري  والفرق  من مرص!!  ُأبعد  بل  من مرص  ُينف  مل  صنوعاً 

املعنيني رغم أن النتيجة واحدة!!

فالنفي يف مرص ال يتم إال عىل املرصيني فقطـ وبأمر من الحاكم 

أما  العامل!!  يف  الدساتري  ولجميع  للدستور  وفقاً  الخديوي،  أي 
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31 [[

إعالن صحف صنوع يف باريس

[ نوافذ]]

فرنسا  املنشورة يف صحف صنوع يف  الـ»38«  التياترية  اللعبات 

كانوا  وهل  آخرون؟  له  كتبها  هل  سنة؟!  ثالثني  من  أكرث  طوال 

مرصيني أيضاً؟!

إجابتي تتمثل يف اآليت: لو تأكدنا أن صنوعاً مرصي - رغم تأكدنا 

إيطالياً  بوصفه  اإليطايل؛  القنصل  بواسطة  مرص  من  أُبعد  أنه 

صحفه  يف  املنشورة  التياترية  للعبات  الحقيقي  الكاتب  هو   -

كام  املهجر«  »أدب  من  بوصفها  إليها  ننظر  أن  فيجب  بفرنسا، 

ذكرنا من قبل! أما إذا كان صنوع إيطالياً، فيجب أن ننظر إليها 

بوصفها »أدب مستعرب« إليطايل يعرف العربية!! أما إذا وجدنا 

مرصياً  كان  سواء   – صنوع  بيد  مكتوبة  أنها  نشك  يجعلنا  ما 

نوع،  أي  من  أدباً  نعدها  وال  بها  نهتم  أال  فيجب   – إيطالياً  أو 

الشك فيتمثل يف إعالن - شبيه  أما سبب  لعدم معرفة كاتبها!! 

يف  الصادرة  زرقا«  نظارة  »أبو  صحيفة  يف  ُنرش  الذي  باإلعالن 

وبالتايل  فرنسا،  أكرث من مرة صنوع يف صحفه يف  مرص – نرشه 

أخرى؛  جهات  ومن  مرص  من  تأتيه  التياترية  اللعبات  استمرت 

مع مالحظة تغيري يف صياغة اإلعالن ال يفوت عىل عقل اللبيب، 

وهذا نص اإلعالن:

من  صحيفتنا  عىل  املطلعني  حرضات  من  املرجو  »»إعالن«: 

إخواننا أهل القطر املرصي الكرام وأصحابنا أهل سورية والعراق 

يرغب  من  أن  العربية  البالد  وساير  وتونس  والهند  والجزائر 

بها  نادرة لطيفة بأي معنى كانت فلريسل  أو  نرش نبذة مفيدة 

ملقولة »موت املؤلف« ألنها نصوص ال نعلم كاتبها!!

إىل هنا ينتهي تتبعنا وبحثنا عن نشاط صنوع املرسحي وريادته 

وأمتنى  فرنسا.  إىل  مرص  من  لخروجه  وذلك  مرص،  يف  للمرسح 

عام  منذ  ومرسحه  وأخباره  صنوع  عن  يبحثوا  أن  الباحثني  من 

جديداً  نجد  رمبا  أعوام!!  عرشة  طوال  أي   ،1878 وحتى   1868

السنوات، لعلها تحدثت  يف الصحف األجنبية املنشورة يف هذه 

مذكرات  يف  نجد  ورمبا  إنجليزياً!  أو  إيطالياً  بوصفه  عنه؛ 

ويوميات املشاهري ممن عاشوا يف هذه الفرتة، رمبا نجد أحدهم 

وصحيفته  املاسونية،  ومحافله  ومرسحه  صنوع  عن  كتب 

خارج  يعيش  كان  صنوعاً  أن  املعقول  غري  من  ألن  املنشورة، 

نطاق أحداث مرص وأعالمها؛ ألنه »مرصي ابن مرصي«!! ولعلنا 

وتحدثوا  منه  وسمعوا  وشاهدوه  رأوه  »النخبة«  بعض  نجد 

أمام  املرسحية  أعامله  عرض  وأنه  سيام  ال  معه،  وتناقشوا  إليه 

أحد  ولعل  »كاستيل«!  قال  كام  واألعيان  والوزراء  الخديوي 

مسئويل  من  عنه  معلومات  عىل  الحصول  يف  ينجح  الباحثني 

الطائفة اليهودية يف مرص، أو يحصل عىل ملفه الوظيفي يف »دار 

يجد  أو  »كاستيل«!!  ملف  أو  بالقلعة«  العمومية  املحفوظات 

باحث آخر وثائق تخصه وتخص مرشوعه بإنشاء املرسح املرصي 

هذا  من  شيئاً  فمن يجد  القومية«!!  الوثائق  »دار  وثائق  ضمن 

سيقرتب كثرياً من معرفة حقيقة »جيمس سنوا«، وهي الحقيقة 

التي نبحث عنها جميعاً!!

الصحيفة  بإدراجها يف  نبادر  فإننا  بذيله  املحرر  عنواننا  إىل  إلينا 

ونتشكر فضل من يكرموا علينا بها وإن شاء ذكر اسمه أو أخفاه 

إرادته  فإننا نصنع كمراده عىل رشط إظهار  الخيار يف ذلك  فله 

إما بكتم اسمه أو بإشهاره«.

أو  الراسل  اسم  ذكر  مسألة  يف  وباألخص  جداً،  واضح  واملعنى 

إخفائه!! ألن الجريدة ُتعد معارضة للخديوي، وتصدر يف فرنسا، 

لذلك كرثت فيها التجاوزات وذكر ألفاظ أرق ما توصف بها إنها 

بفرنسا  صنوع  صحف  يف   – ُنرشت  كثرية  ومواد  »قذرة«،  ألفاظ 

هناك  أن  األهم  ولكن  كثرية،  جنسية  وإيحاءات  كلامت  بها   -

أمور  عن  تحيك  تياترية  ولعبات  وحوارات  ونوادر  موضوعات 

وأحداث تدور يف مرص وقتذاك، وغري معروفة إعالمياً، مام يعني 

أن كاتبها ال بد أن يكون من داخل مرص!! وهذا ما يؤكد الشك 

فرنسا،  يف  الصادرة  صنوع  صحف  يف  املنشورة  املواد  أغلب  يف 

وباألخص اللعبات التياترية! وهذه مهمة بحثية جديدة أمتنى أن 

يهتم بها الباحثون مستقباًل، ال سيام وأن اللعبات التياترية اهتم 

محقون  وهم  الكتب،  بعض  عنها  وأصدروا  الدارسني  بعض  بها 

إنها  حيث  نظرياً،  اللعبات  هذه  دراسة  يف  غضاضة  وال  ذلك  يف 

إال  كاريكاتورية،  برسومات  مصحوبة  كانت  ولو  حتى  مُتثل،  مل 

وأن  مرصي،  صنوعاً  وأن  صنوع،  بيد  مكتوبة  أنها  نتأكد  أن  بعد 

لعباته متثل األدب املرصي يف املهجر، أو أنه إيطايل ولعباته متثل 

أدب املستعربني، أو أن آخرين كتبوها، فتدرس دراسة نصية وفقاً 

إعالن صحيفة صنوع يف مرص 
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البولندى التاريخى  الرقص  بورشة 
الجمهورية   مسرح  على 

الجمهورية  مبرسح  املاىض  الثالثاء  أقيم 

برعاية  البولندى  التاريخى  الرقص  ورشة 

صابر  مجدى  برئاسةد.  املرصية  االوبرا  دار 

بالتعاون مع فرقة بيلجواردو البولندية 

قالت مدربة الورشة مالجوجاتا فويتاشوكك 

الهدف من إقامة ورشة عمل من هذا النوع 

تقديم بعض جوانب ثقافة الرقص البولندى 

مثل   ، عرش  السادس  القرن  منذ  واألوروىب 

مثل  األوربية  البالط  رقصات  عىل  التعرف 

والرقصات  فولتا  وال   ، وغالياردا   ، البافانا 

كراكوفياك   ، مازور  البولندية  الوطنية 

أن  العمل  ورشة  بعد  ونأمل  بولونيز   ،

لدعم  معا  بولونيز  لرقص  مستعدين  نكون 

املناشدة إلضافتها إىل قامئة اليونسكو للرتاث 

العاملى ، 

فرسان  لفرقة  الفنى  املدير  عزت  عصام  د. 

بيلجواردو  فرقة  عن  أوضح  للرتاث  الرشق 

ىف  متخصصة  بولندية   فرقة   “هى  قائال 

إىل  باإلضافة  والبولونيز  املازوركا  رقصات 

الفلكلور  من  رقصات  بعرض  يقمون  أنهم 

أوروبا  عىل  كبري  بشكل  يؤثر  التى  االيطاىل 

تعتمد  الرشق  فرسان  فرقة  ان  نعلم  وكام 

من  نوعا  يحدث  وهو  املرصى  الرتاث  عىل 

الرتاث  فلديهم  الحضارات  تالقى  أنواع 

البولندى ونحن لدينا الرتاث املرصى ونحاول 

وعرض  النظر  وجهات  ىف  تقارب  نحدث  ان 

الرتاث  او  البولندى  للرتاث  سواء  املحتوى 

 ، املرصى والدعوة متت من فرقة بيلجواردو 

وهو  الثقافة  هذه  عىل  التعرف  الجيد  ومن 

البالية منذ أن  بتدريسه ىف معهد  نقوم   ما 

بدأ الروس الباليه ىف مرص منذ عام 1958 

ىف  الورشة  أهمية  تكمن   “ قائال  وتابع 

الهامة  الثقافات  من  ثقافة  عىل  نطلع  اننا 

منذ  متواجدة  البولونيز  رقصة  ألن  وذلك 

أكرت من ربعامئة عام وتقدم ىف أوربا وهى 

ملنظمة  وتابعة  العاملية  رقصات  من  قريبة 

القامئني ىف مجال  لكل  املهم  اليونكسو ومن 

مبامرىس  واإلحتكاك  والعامل  مرص  ىف  الرقص 

الرقص  ثقافة  ان  عىل  عالوة  الرقصة  هذه 

ىف  يساهم  ما  وهو  اللغة  من  بكثري  أسهل 

رقصهم  رأينا  فإذا  لغه  دون  الثقافات  نرش 

دون موسيقى سنفهمه عىل الرغم من عدم 

نستطيع  ولكننا  لغويا  التواصل  املقدرة عىل 

التواصل عىل املستوى الفنى وهناك ميزة ىف 

الرضورى  من  فليس  االوربية  الرقصات  كل 

ألنهم  وذلك  الرقص  ىف  محرتف  يؤديها  أن 

لعامة  الرقص  ثقافة  نرش  أوربا  ىف  يحاولون 

الشعوب 

محمد  والراقص  الكيوجراف  أوضح  بينام 

تستطيع  بالرقص   “ قائال  الصبور  عبد 

املختلفة  البلدان  وتراث  التعرف عيل. شكل 

التعبري  طرق  اهم  من  الجسد  لغة  وتعد 

الخليقة  بدء  منذ  االنسان  اليها  لجأ  التي 

ان  ايل  واحتياجاته  متطلباته  عن  للتعبري 

التعبري  هذا  ليصبح  ذلك  بعد  االمر  تتطور 

املميزة  األشكال  من  شكل  الحريك  الجسدي 

حضارته  عن  واملعرب  بلد  وكل  شعب  لكل 

وتراثه وثقافته ، ولعل التبادل الثقايف الرتايث 

والرقص  التاريخي  بالرقص  الشعوب  بني 

عرب  التواصل  وسائل  افضل  هو  الفلكلوري 

الزمان مهام كان اختالف اللغة عائقا  للفهم 

فبالرقص لن يكون هناك اختالف عيل جودة 

التواصل والفهم بني البلدان املختلفة  

رنا رأفت

إقامة ورشة تقديم بعض جوانب  الهدف من   : مالجوجاتا فويتاشوكك 

بالرقص  الشعوب  بني  الرتاثي  الثقافي  التبادل  الصبور:  محمد عبد  البولونزي  د. عصام عزت: رقصة 

السادس عشر القرن  البولندى واألوروبى منذ  الرقص  ثقافة 

الزمان التواصل عرب  التاريخي والفلكلوري هو أفضل وسائل  400عام أكرت من  متواجدة منذ 


