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للمسرح   العالمي  باليوم  رسالتها  في 

اإلبداعية الرغبة  أبدا  تختنق  لن  مريين:  هيلني 

مكان«  يا  »كان 
أسيوط  ثقافة  بقصر  عروضه  ينهي 

قوص    فرقة 
مصرية  فانتازيا  لتقديم  تستعد 

سعدون«  »عائلة 
الهوسابري على  يحضرون  الخيبانون 

“فانتازيا  مرسحية  لتقديم  قوص  فرقة  تستعد 

ن   2021 املرسحي  املوسم  ضمن  مرصية” 

بإقليم جنوب الصعيد – فرع ثقافة قنا.

أحداث  تدور  العدوي:  عادل  املخرج  قال 

العريان  سعد  شخصية  خالل  من  العرض 

وحيد  كان  أنه  حيث  نفسيا  واملعقد  املهزوم 

حتي  أبيه  سعد  فيستدعي  الناس  يعتزل 

يعطيه  والذي  حياته  معضله  حل  يف  يساعده 

مظلم  شارع  يف  مييش  ان  وهو  حال  والده 

تتحقق  وبالتايل  ليصطادها  ويفكر يف عفاريت 

بالفعل  سعد  ينجح  أن  إىل  وأحالمه  أمانيه  له 

ويحل  عفركوش  وهو  عفريت  يصطاد  ان  يف 

سهل  مام  والعاطفية  الحياتية  مشاكله  كل  له 

سعد  وجدان  هز  والذي  قديم  قرص  إقامة  له 

اخري  مرة  سعد  ويعود  اخري  مرة  لرتفضه 

يحكم  ان  وهو  اخر  لطموح  ليستعد  مهزوما 

الغامض  وهو  اخر  ملكان  ننتقل  ومن  العامل 

وطموحه  سعد  حلم  ينهيا  اللذين  والزعيم 

عفركوش  أيضا  ينهزم  ان  يف  الكاتب  وينهي 

ليصبح بني ادم وكأنه عقاب .

أحمد  عيل،  ابراهيم  محمد  بطولة  املرسحية 

أحمد  محمد،  سيد  محمود  خليل،  صابر 

الضوي  الدين  شمس  مصطفي   ، حجاج  عيل 

محمد،  سيد  محمود   ، الغني  عبد  يوسف   ،

عيل،  محمد  بكر  أبو   ، محمد  مختار  محمد 

عباس،  احمد  محمد  محمد،  الله  عطا  كريم 

محمد  سلطان،  أحمد  مؤمن  رفعت،  أبانوب 

محمود،  فهد  عرفه،  أسامء  عباس،  احمد 

مكارم  باسم  محمد ممدوح، عيل وهبي عيل، 

العدوي،  عادل  عمرو  سعيد،  محمد  الليثي، 

عباس  أحمد،  والء محمد سعد، محمد محمد 

محمد، عيل وهبي، محمد طارق، محمد إميان 

الكريم،  عبد  عيل  أحمد  محمد  رزق،  حسن 

أشعار  حجاج،  سعيد  تأليف  ممدوح،  محمد 

حسني،  حسام  والحان  موسيقي  الضوي،  يس 

ديكور كريم عبد السالم، إخراج عادل العدوي

عبري شهاب

مرسحية  لتقديم  املرسحى  التياريدج  فريق  يستعد 

محمد  وإخراج  تأليف  الخيبانون”  سعدون  “عائلة 

مارس  من  والعرشين  الثامن  األحد  يوم  ىف  مصطفى، 

مرسح  عىل  مساًء  والنصف  السادسة  الساعة  متام  ىف 

الهوسابري.

عن  عبارة  املرسحية  مصطفى:   محمد  املخرج  قال 

عىل  لالعتامد  تدفعهم  لألشخاص  موجهة  نصيحة 

يعمل  أن  يجب  حيث  املرياث،  عىل  وليس  أنفسهم 

ويحقق  طعامه  عىل  يحصل  حتى  جاهداً  اإلنسان 

أهدافه، وأن يكون مستقال بنفسه حتى عن عائلته، وال 

يجعلهم يتحملون عبئه وهمومه.

وأوضح مصطفى: إذا أردت أن تنجح وأن تصنع مجداً 

لذاتك تفتخر به فعليك أن تعمل وتجتهد، وأن العمل 

عبادة وكل من يجتهد سوف يصل إىل غاياته وأمنياته، 

الرحمن  عبد  عبده،  رودينا  بطولة:  من  واملرسحية 

عبد  فرح  رشاد،  أنس  صالح،  رضا  صالح،  أحمد  يارس، 

سالم،  محمد  عبده،  مصطفي  عمرو،  حسن  الحميد، 

محمد  يارس،  محمود  روان،  أملنعم،  عبد  الرحمن  عبد 

مخرج  املنعم،  عبد  رشوق  منفذ  مخرج  بيدو،  فريد، 

محمد،  فتحي  إضاءة  أمين،  محمد  ديكور  مساعد، 

مكياچ و إكسسورات سلمي عبده، فوتوغرافيا يوسف 

عيل، تأليف و إخراج محمد مصطفي

نور مصطفى

العرض  أسيوط  ثقافة  قرص  جمهور  شهد 

يا مكان ( والذي استمر يف  املرسحي )كان 

الفرتة من 26 فرباير وحتى األول من مارس

يروي  العرض   : حمزة  عمرو  املخرج  قال 

تاريخ  اثرت يف  قصص بطوالت لشخصيات 

الوطنية  القصص  يروي  وأيضا  مرصي 

قيم  يعزز  كام  مرص  تاريخ  يف  والنرص 

املواطنة وترسيخ املفاهيم الصحيحة 

من  نخبة  بطولة  العرض   : حمزة  وأوضح 

وأشعار  تأليف  الشباب  املبدعني  كبار 

حسام الدين عبد العزيز، موسيقي والحان 

قطب  حمدي  ديكور  موريس،  د.رأفت 

تصميم  املحسن،  عبد  عمرو  ديكور  تنفيذ 

إضاءة مايكل يعقوب، تصميم استعراضات 

جابر،  محمد  صوتيات  عاطف،  محمد 

سارة  املرسح  مرشف  النبي،  عبد  عصام 

صربي،  نرية  الطفل  إدارة  مديرة  عثامن، 

منفذ  مخرج  جمعه،  إسالم  مخرج  مساعد 

عمرو  وإخراج  دراماتورج  حامد،  الله  عبد 

حمزة 

عبري شهاب

العاملي  اليوم  رسالة  مريين  خيلني  االنجليزية  الفنانة  كتبت 

لكتابتها،  اي  يت  اي  الدولية  الهيئة  اختارتها  والتي  للمرسح، 

وترجمتها للعربية حصة الفاليس 

صعباً  وقتاً  هذا  “كان  القصرية:  كلمتها  يف  مريين  وقالت 

للغاية بالنسبة للفنون األدائية الحية، كافح فيه العديد من 

األصل  يف  مهنة هي  يف  والنساء  والحرفيني  والفنيني  الفنانني 

محفوفة بانعدام األمن.

هو  املهنة  بهذه  دامئاً  ارتبط  الذي  األمن  انعدام  كان  ولرمبا 

الجائحة..  هذه  ظل  يف  النجاة  من  الفنانني  هؤالء  مكن  ما 

هذه  ظل  ففي  والشجاعة.  الذكاء  من  بالكثري  متسلحني 

الفنانون خيالهم إىل طرق إبداعية  الظروف الجديدة، حول 

ويعود  العامل،  مع  التواصل  من  ليتمكنوا  ومؤثرة  وترفيهية 

اإلنرتنت. كام  إىل شبكة  بالطبع  كبري  بشكل  ذلك  الفضل يف 

القصيص  الرسد  نستخدم  البرش  ونحن  الخلق  بدء  ومنذ  أنه 

التواصل بيننا، ولذلك فإن ثقافة املرسح  كشكل من أشكال 

الجميلة ستبقى طاملا بقينا نحن هنا. ولن تختنق أبداً الرغبة 

واملمثلني  واملغنني  والراقصني  واملصممني  للكتاب  اإلبداعية 

تلك  ستزهر  القريب  املستقبل  ويف  واملخرجني،  واملوسيقيني 

للعامل  وفهم جديد  طاقة جديدة  تدفعها  أخرى  مرة  الرغبة 

الذي نتشاركه جميعاً.

وكم أتحرق شوقاً لذلك!”

شيامء سعيد
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باألقاليم  الثقافية  مبواقعها  وأنشطتها  فعالياتها  وتقديم 

الجمهورية  مرسح  استضافة  وأوضح”فاضل”أن  فقط، 

باملواهب  نتعرف  جعلنا  جًدا  مهم  حدث  العرض  لهذا 

أن  لنا  أكد  الذي  الرشقية  شباب  من  العديد  من  املتنوعة 

الكثري من شباب مرص يف كل مكان يتسم بالثقافة والوعي 

كثريًا ويرقي  أبيض وأسود” متميز  أن عرض”  وأكد«فاضل« 

أن مُيثل مرص يف مسابقات عاملية ،ومهرجانات فنية دولية 
والثقافية الفنية  الهوية 

والتحية  التقدير  كل  فاضل”  “محمد  املخرج  قدم  و 

واملساعد  املشارك  الشباب  ولكل  طه«  »أحمد  للمخرج 

وتابع:أمتنى  شاًبا   60 نحو  قدمه  الذي  الراقي  العرض  بهذا 

وتكون  محافظة مبرص  بكل  وتقدم  التجربة  تعمم هذه  أن 

السري  أن  برنامجها وخططها وأرى  لها  لكل محافظة فرقتها 

نحو  الثقافية  بالحركة  ماسيدفع  هو  ذلك  تحقيق  نحو 

واالبتعاد  للفن  أفضل  تذوق  نحو  دوًما  ،وبالشباب  األفضل 

عىل  وأثرت  مؤخرًا  انترشت  التي  جيدة  غري  الظواهر  عن 

باإلعداد  فاضل”  املخرج«محمد  املرصي.وأشاد  الفن  هوية 

نشأت”  املؤلف”فادي  قبل”  من  املقدم  للعرض  الدرامي 

للكاتب  الفرافري  نص  قضية  تقديم  من  بالعرض  ارتكز  وما 

السيد  بني  املمتدة  العالقة  حيث  إدريس«  الكبري«يوسف 

كام  بالعرض  متميزة  مختلفة  لصياغة  وتقدميه  والفرفور« 

والتي  املقدمة  واملوسيقى  العرض  بأغاين  أشاد”فاضل” 

من  ومتنوعة  مختلفة  موسيقية  مراحل  من  اختيارها  تم 

بدايات  من  املرصية  املوسيقى  بتاريخ  العقود  مختلف 

مع  الحايل  وقتنا  وحتى  املتتالية  والعقود  العرشين  القرن 

أغنيات  أحد  تقديم  تم  العرض حيث  تناسب مع قضية  ما 

أشعار  مع  حافظ  الحليم  لعبد  وأغنيات  درويش«  »سيد 

فهي  زيك”  أحمد  فيلم«  أغاين  أحد  واختيار  جاهني  صالح 

قدمًيا  الفن  بني  وعي  يوجد   أنه  تؤكد  متميزة  اختيارات 

وحديًثا وأننا بكل عرص نحظى بفن متميز وفنانني مبدعني 

وهذا  اإلبداع  هذا  ويدركوا  األجيال  كل  يعرفهم  أن  يجب 

،والعرض  الشباب  ،وخصوًصا  واالختالف  املتميز  التنوع 

يؤكد قوة هويتنا الفنية والثقافية من عرص رائد املوسيقى 

به من  الحايل وما يقدم  الحايل«سيد درويش« حتى عرصنا 

الورشة  ألحان وأغنيات جيدة ومنها ما تناسب مع فلسفة 

ليلة  يف  به  جميعا  وسعدنا  شاهدناه  الذي  العرض  واتجاه 

مختلفة من ليايل املرسح املرصي.

اليدرك  املرصي  اإلعالم  أن  موضًحا  فاضل«  واختتم”محمد 

واإلخالص  والحب  األمل  يغمره  الذي  »الحلم«  مبرشوع 

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تواصل  الكبري  الجهد  وبذل 

»إلعداد  حلمك  ،واإلنساين«ابدأ  الثقايف  الفني  املرشوع 

للعديد  وتقيمه  تنظمه  والذي   باملرسح  الشامل  املمثل 

أجياال جديدة  لخلق  محافظات مرص  الشباب مبختلف  من 

للمبدعني منهم نحو تطوير  من املرسحيني واعية وتشجيًعا 

مرحلة  كانت  املرشوع  هذا  مراحل  بني  ومن  مهارتهم، 

“ابدأحلمك “ مبحافظة الرشقية، التي قدم بنهايتها املتدربني 

عىل  وأسود«  »أبيض  املرسحي  عرضهم  تخرجهم  وبحفل 

خشبة مرسح قرص ثقافة الزقازيق فأمتعوا الجامهري الكثرية 

العرض،  لتشاهد  الليايل  من  للعديد  إليهم  توافدات  التي 

 « حلمك  »ابدأ  الرشقية  دفعة  لتخريج  احتفال جديد   ويف 

وفد الشباب من أرض الرشقية إىل خشبة مرسح الجمهورية 

ميألون الخشبة طاقة وبهجة وفن ويسعدون جمهورا جديًدا 

بالبهجة والرسور والطاقة املقدمة حب وإخالص من شباب 

ليبدعوا  باملرسح  وشغفهم  أمنياتهم  بدواخلهم  حملوا 

بعرضهم املرسحي.

املخرج  بحضور  الجمهورية  مبرسح  وأسود«  «أبيض  وُقدم 

واملخرج  املنعم  عبد  نارص  املخرج  فاضل،  محمد  القدير 

رئيس  عواض  د.أحمد  الرويب،  محمد  السيد،والناقد  عصام 

الفنان أحمد الشافعي رئيس  الثقافة،  العامة لقصور  الهيئة 

املدير  طه  أحمد  واملخرج  الفنية  للشئون  املركزية  اإلدارة 

ثقافة  فرع  مدير  خاطر  سامي  وأحمد  للورشة،  الفني 

عنرت،  االستعراضات«مناضل  ومصمم   ، واملخرج  الرشقية، 

صادق،  باسم  والناقد  هاشم،  محمد  الديكور  ومهندس 

واملخرج  أنور  ملياء  والناقدة  عالم  يارس  واملؤلف  والناقد 

من  كبرية  وكوكبة  الورشة  ومدريب  طايع،  محمد  املرسحي 

التقت  ،وقد  والنقاد  واملخرجني  املؤلفني  من  املرسحيني 

آرائهم  معهم  لتشارك  العرض  جمهور  من  ببعض  مرسحنا 

حول العرض وورشة »ابدأ حلمك”.
المتمزي الكبري  الجهد 

و  اليوم  كثريًا  سعدت  لقد  فاضل”  »محمد  املخرج  قال 

التألق  ومن  بالعرض  مام شاهدته  الجامل  هذا  بكل  أفتخر 

الكبري  والجهد  اإلبداع  لهذا  وممنت  وأسود«  »أبيض  بعرض 

شعرت  لقد  بالعرض،  مشارك  كل  قبل  من  املقدم  املتميز 

،وبكل  الجامهريية  الثقافة  هوية  نحو  واألمل  باإلطمئنان 

للثقافة  الرئيس  الرافد  هي  أنها  أرى  والتي  تقدمه  ما 

وتقدم  تصل  مظاهرالثقافة  أن  الجميع  اعتاد  فقد  مبرص، 

عكس  أشهد  األوىل  وللمرة  فقط  الكربى  واملدن  بالعاصمة 

ذلك وأتابع تقديم مرسح الثقافة الجامهرية هنا بالعاصمة 

الجامهريية  للثقافة  انحصار  من  طويلة  سنوات  بعد 

والتمزي البهجة  يصنعون  الشرقية  من  حلمك«  »إبدأ  شباب 
الجمهورية مسرح  على  وأسود«  »أبيض  في 

يمثل مصر  أن  يرقي  المخرج محمد فاضل: »أبيض وأسود« 
في مسابقات عالمية ومهرجانات دولية
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 ، مرسحية  وعروض  ويقودها  يؤسسها  ومرشوعات  تجارب 

اإلنسان  لبناء  املرسح  مع  برحلته  خطوة  بكل  يسعى  وهو 

مهموما  للشباب  قدوة  ،وأعده  والجامل  للفن  املتذوق 

مع  وأيديولوجيته  بالحياة  بفلسفته  يتضح  ،وذلك  باإلنسان 

ما يقدم باملرسح، و يستمر نحو تقديم األفضل يف خطوات 

أنه مرشوع  اإلنساين«ابدأ حلمك« إضافة  ومراحل مرشوعه 

ويخلق  يؤسس  يقدمه  طه«مبا  فاملخرج«أحمد  وثقايف  فني 

أجياال واعية سيصبح منهم  آباًء باملستقبل فهم لن يختاروا 

يقرتفوا  راقية،ولن  وبسلوكيات  الجيد  بالطريق  السري  غري 

أبًدا يوًما ما سلوًكا يتسم بالعنف يرض املجتمع وسُيحسنون 

تربية أبنائهم باملستقبل وسيصبحون أفرادا قادرة عىل بناء 

غٍد أفضل لهم ولذويهم.

الشرقية محافظة  دفعة   
املرسح  ليايل  ليلتني من  الجمهورية يف  وعىل خشبة مرسح 

طه«  »أحمد  املخرج  وأسعدنا  فاجأنا  بالعاصمة  املتميزة 

وقد  ويرقصون  يغنون  ووممثلة  ممثال   53 نحو  بتقديم 

أوضح«طه«أن الورشة التدريبية لدفعة الرشقية استمرت 6 

أشهر وبلغ إجاميل عدد املتقدمني لاللتحاق نحو 700 شاًبا، 

منها  النهائية  للمرحلة  ووصل  وفتاة  شاًبا   120 قبول  وتم 

64 موهبة بواقع 15 من اإلناث 49 من الذكور، وأوضح » 

قبلها دفعتي  الرشقية ومن  طه »أن تخريج دفعة محافظة 

األوىل حيث  للمرحلة  كختام  يأيت  والفيوم  أسيوط  محافظة 

تنطلق املرحلة الثانية من املرشوع يف خمس محافظات هي 

بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة وأسوان.

وأسود” فريق«أبيض 
حلمك  بورشة«ابدأ  املتدربني  ببعض  مرسحنا  التقت  وقد 

معهم  وأسود«لتحتفي  عرض«أبيض  يف  »واملشاركني 

الورشة  إقامة  أهمية  نحو  آرائهم  لنتعرف عىل  و  بنجاحهم 

لهم وتحقيق أهدافها.
الجمهور فرحة 

بكلية  الزقازيق:أدرس  مدينة  من  السعود«  أبو  قالت«مينى 

بعروض  عامني  منذ  املرسح  املشاركة  بدأت  وقد  التجارة، 

للورشة  التقديم  عن  ُأعلن  وعندما  الزقازيق  ثقافة  قرص 

بالتقديم للمشاركة وسعدت كثريًا بكل  مبحافظتنا فأرسعت 

اكتسبنا  وأكدت«مينى«:لقد  حلمك«،  يف«ابدأ  تعلمته  ما 

ذلك  والرقص وغري  والغناء  باملوسيقى  الخربات  من  العديد 

يف  الكثري  وتعلمت  باملرسح،  للممثل  مهمة  مهارات  من 

املرسح   يف  الصويت  التدريب  و  املمثل  بحركة  الوعي  مجال 

العرض  وعنارص  الديكور  تصميم  يف  وكذلك   ، اإللقاء  يف 

يف  كبريًا  جهًدا  مًعا  بذلنا  ،لقد  املختلفة  األخرى  املرسحي 

االلتزام  نهايتها وحاولت  الورشة حتى  كل وقت منذ بداية 

كل  يف  املدربني  كل  وتوجيهات  النصائح  بكل  والعمل 

كل  نتاج  عندما حصدنا  السعادة  وغمرتني  الورشة،  أقسام 

أسعدنا  »حيث  وأسود  »أبيض  بعرض  وقدمناه  ماتعلمناه 

الكبرية بنا ونحن نقدم  الجمهور وسعدنا بفرحته وسعادته 

تعلم  أن أستمر يف  ليلة، وأمتنى  العرض املرسحي بكل  لهم 

أصبح  جديدة،وأن  مبرسحيات  واملشاركة  باملرسح  املزيد 

باملستقبل ممثلة متميزة بالفن املرصي 

الجمهور مواجهة 
الحقوق:يعد  بكلية  تدرس  التي  الحسن«  أبو  وقالت«إميان 

التحاقي  باملرسح،ومنذ  يل  مشاركة  أول  وأسود«  أبيض   «

،وتعلمت  الجميع  من  كثريًا  حسنة  معاملة  ألقى  بالورشة 

مل  الذين  املدربني،  كل  من  باملرسح  عديدة  مهارات 

بكل يحملونه من خربة يف مجاالتهم ويف  أبًدا  علينا  يبخلوا 

مقدمتهم املخرج املتميز«أحمد طه«، مدرب الرقص«محمد 

»يف  »إميان  وأوضحت  بسيوين«،  ميزو«،واملخرج«سامح 

أسابيع  عدة  وبعد  القدم  كرة  رياضة  أمارس  كنت  البداية 

وسعدت  وحده  املرسح  مع  الرحلة  استكملت  بالورشة 

ال  الورشة  قبل  وكنت  اكتسبتها  التي  املهارات  بكل  كثريًا 

باملرسح،  األغنيات  وتقديم  والتمثيل  األداء  كيفية  أعرف 

وارتبك  منه  كثريًا  وأخجل  الجمهور،  مواجهة  أخىش  وكنت 

أثناء األداء وأصاب بالقلق والتوتر، غري أن مترينات التوازن 

وأمثل  أرقص  وأن  ذلك  ملواجهة  دفعتني  بالورشة  والخيال 

دامًئا بال خجل أوخوف ،وأوضحت«إميان » أخطط أن التحق 

مع  الرحلة  التخرج، ألستكمل  بعد  املرسحية  الفنون  مبعهد 

به  نسعد  كلها  الحياة  من  يأخذنا  الذي  الساحر  العامل  هذا 

مانقدمه،  بكل  الجمهور  نسعد  أن  دامًئا  ونتمنى  ومعه 

كثريًا  سعدوا  الذين  الورشة  مدربني  لكل  الشكر  كل  وأقدم 

نحو  الورشة  من  املرجو  الهدف  وتحقيق  ومتيزنا،  بنجاحنا 

تطور مهاراتنا يف فنون األداء املختلفة.

سحري  عالم  المسرح 
قبل  من  شاركت  بلبيس:  فريد«من  قالت«مروة  فيام 

الهيئة  بالجامعة،و  املرسحية  التجارب  من  بالعديد  الورشة 

الزقازيق  ثقافة  قرص  من  وعلمت  الثقافة،  لقصور  العامة 

املمثل  إلعداد  ورشة  تنظيم  عن  أعلنت  الثقافة  وزارة  أن 

به  قامت  ملا  استكاماًل  الرشقية  محافظة  شباب  وتخص 

ستيم  وأنه  قبل  من  أخرى  مبحافظات  املرشوع  هذا  من 

األداء  فنون  يف  املهارات  مختلف  عىل  التدريب  بالورشة 

،فبادرت بالتقديم وأنا سعيدة جًدا،وبعد التحاقي بالورشة 

ما  وخصوًصا  كبريًا،  تغيريًا  يل  وأحدثت  منها  كثريا  استفدت 

ومرسحها  الجامهريية  الثقافة  تقدمه  مام  شيًئا  يعرف  وال 

أن  ونتمنى  املحافظات  مختلف  يف  الكبري  الجهد  وهذا 

وبالنهاية  به  كله  املجتمع  ويعرف  اإلعالم  يشريإليه 

الهيئة  ورئيس  الثقافة،  لوزيرة  الشكر  قدم”فاضل”كل 

هذا  تقديم  يف  شارك  من  ولكل  الثقافة  لقصور  العامة 

العرض  هذا  أن  حلمك«وأكد  ابدأ  ورشة«  ومدريب  العرض 

وما مياثله يؤكد أهمية الفن يف املجتمع املرصي وهو دفاع 

ووجه«فاضل  مبرص  الفنانني  شأن  من  يقلل  من  ضد  قوي 

»الدعوة إىل لجنة الثقافة واإلعالم مبجلس النواب و د.درية 

وأن  الكبري  الجهد  هذا  ملتابعة  يتوجهوا  أن  الدين  رشف 

لدعم كبري  الكثري وتحتاج  الثقافة تستحق  أن وزارة  يدركوا 

من قبل الدولة حتى تقيم وتقدم الكثري من هذه التجارب 

عىل  قارصة  تكون  وال  املجتمع  لكل  مبرص  مكان  بكل 

العاصمة أو املدن الكربى فقط.

يقود مرشوع   « ابدأ حلمك  :”أحمد طه” يف   مناضل عنرت 

ثقايف فني مهم يبني  اإلنسان قبل إعداد املمثل والفنان

قيمة إنسانية وفنية

املرسحي«مناضل  واملخرج  الرقصات  مصصم  قال  فيام 

هو  الشامل  املمثل  إلعداد  حلمك  ورش«ابدأ  عنرت«:أن 

فهو  والفنان  املمثل  إعداد  قبل  اإلنسان  لبناء  مهم  مرشوع 

يحقق قيمة إنسانية تؤكد أهمية الفن وتحقق القدرة عىل 

حياة  يف  املرسح  بأهمية  والوعي  الفنون  مختلف  تذوق 

و  لخلق  أمنيتنا  ويحقق  عظيم  مرشوع  وهو  املجتمعات، 

بناء شباب جيد وتنمية  ثقافتهم ومرشوع  ينبع من وعي 

إعداد  بأهمية  املرشوع  عىل  والقامئني  املسؤلني  من  كبري 

املمثل الشامل، وبناء أجياال تنمي مهارتها ويدفع بهم نحو 

استكامل رحلتهم مع املرسح بخربة ووعي، وتابع«مناضل« 

ممنت كثريًا لتكرار التجربة بعدة محافظات مبرص وأمتنى أن 

يستمر لتصل مراحل«ابدأ حلمك«إىل كل مكان مبرص ولكل 

من يستحق،وأؤومن جيدا أن املخرج املرسحي«أحمد طه« 

عديدة  قضايا  وبعقله  هاًم  ويؤرقه  متميز،  ومدرب  قائد 

من  الفنية  برحلته  يقدمه  ما  بكل  تشغله  اإلنسان  تخص 
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وقد  ومهمة  مختلفة  حلمك”  “ابدأ  ،تجربة  بالجامعة 

فنون  يف  وخصوًصا  باملرسح  بالحياة،  كثريًا  منها  استفدت 

مرسحي  عرض  يف  مًعا  تقدميها  عىل  القدرة  وامتالك  األداء 

لكل  كثريا  وممنت  والغناء،  والرقص  التمثيل  حيث  واحد 

بتدريبات  كبري  جهد  ببذل  قاموا  الذين  الورشة  مدريب 

وواعًيا  شامل  ممثل  إلعداد  املرسح  يف  ومتنوعة  مختلفة 

بكل  ،والوعي  الدرامية  الشخصية  وتكوين  باإليقاع،  جيدا 

ما  يدور حولنا بالحياة  وتأثريه فيام نقدمه واالستفادة به 

يف مجال األداء والتمثيل،وأوضح »أمين« لقد تابعت الدفعة 

أمتنى  وكنت  كثريًا  بهم  وسعدت  الشباب  ملرسح  األوىل 

التقديم معهم أو الدفعات األخرى وعندما علمت بالورشة 

ماقدم  بكل  كثريا  ،وسعدت  بالتقديم  سارعت  بالرشقية 

طه”  التدريب”أحمد  يف  املتميز  املخرج  بقيادة  بالورشة 

جهد  كل  ويبذل  متعاون  فريق  مع  والعمل  املدربني  وكل 

ويسعى دوًما للتعلم واملعرفة ليصبح أفضل  يف املرسح 

األداء فنون 
إبدأ حلمك«مرحلة  إبراهيم«:تعد ورشة »  فيام قال«أحمد 

املرسحي  املمثل  وتكوين  إعداد  يف  وفارقة  مهمة  وخطوة 

واملمثل الشامل  بصفة عامة ،وقد قدمت الورشة بكل حب 

الثقافة   لقصور  العامة  الهيئة  قبل  من  بتنظيم  كبري  وجهد 

املهارات  من  الكثري  منها  ،وتعلمت  بالورشة  املدربني  وكل 

محافظة مبرص  بكل  الورشة  تنظم  أن  :أمتنى  وتابع«أحمد« 

متطور  بأسلوب  تدريباتهم  قدموا  مدربيها  أن  متيزها  وقد 

ومفيد جدا ومتنوع يف  فنون األداء ،وحققت لنا االستفادة 

قدموا  املرسح، حيث  واملتنوعة يف مختلف جوانب  الكبرية 

مًعا برنامًجا متامزًجا أىت بثامره لنا جميعا، وقدمنا بنهايتها 

عرًضا مرسحًيا متميزا أسعدنا وأسعد الجمهور.

المسرحية الثقافة 
إبدأ   “ ورشة  يل  حققت  لقد  بكار«:  وقال«محمد 

األداء  فنون  مختلف   يف  ومهمة  كبرية  حمك”استفادة 

جيدا  ،وتعرفت  الكورال  مع  جيًدا  الغناء  تعلمت  حيث 

بالحركة  وعي  لدي  وأصبح  مرسحي  كممثل  جسدي  عىل 

املرسحية عن ذي قبل، وأنه العائق بني تعلم الرقص وزيادة 

الوعي  لدي  منا  كام  بالجسد  الوعي  يف  يكمن  بينام  الوزن 

عىل  واستخدامها  توظيفها  وكيفية  املختلفة  املمثل  بأدوات 

والسعي  الدائم  واالطالع  املعرفة  وأهمية  املرسح  خشبة 

نحو بناء ثقافة مرسحية قوية  ألن هذا من مكونات املمثل 

املتميز و لقد كان  كل املدربني يقوموا بتوجيهنا نحوأهمية 

الخاصة  املفاهيم  من  العديد  وتصحيح  املرسحية،  الثقافة 

باملرسح ،والدعوة لقراءة مختلف النصوص املرسحية لكبار 

وقرأت  العاملية  املرسحيات  ومختلف  املرصيني  املؤلفني 

ناس” وأعرب«بكار«عن  الدمية”، “منني نجيب  منها »بيت 

امتنانه الكبري لجهد املخرج”أحمد طه”  واختتم بكار«: لقد 

استفدت كثريا منه كالقدرة عىل مواجهة الجمهور ،ووضعت 

مع  سليم  مبنهج  الرحلة  أول  عىل  كبرية  وثقة  بقوة  قدمي 

وممنت  بالورشة  الجامعي  العمل  من  املرسح،واستفدت 

لقد   ، املعرفة  وتبادل  الخربة  أهمية  وأدركت من ذلك   ، له 

تركت الورشة أثرًا كبريًا عىل سلوكيايت وجعلت عقيل وقلبي 

يتمألن مبحبة كبرية لعامل املرسح 

مهمة فرصة 
منذ  املرسحية   فاقوس  بفرقة  حسن:أشارك  تامر  قال  فيام 

سنوات عديدة منذ عام 1998 م  ،و سعيد جًدا ملشاركتي  

مرشوع  عىل  القامئني  لكل  الشكر  بجزيل  وأتقدم  بالورشة، 

وجيدة  مهمة  فرصة  »وأعدها  تامر  حلمك«وتابع«  »ابدأ 

الفنية  أدواته  كافة  ميتلك  شامل  ممثل  وتخريج  إلعداد 

املرسحيني  األساتذة  من  العديد  مع  بالتدريب  ،ورشفت 

املتخصصني يف من مختلف املجاالت باملرسح مام حقق يل 

واكتساب  املمثل  إعداد  جانب  يف  خاصة  حقيقية  استفادة 

مهارات جيدة، واذدادت خربيت الخاصة باملرسح التي منت 

لدعمها  الثقافة  لوزيرة  الشكر  كل  ،وأقدم  الورشة  بفعل 

الدائم لفرقة شباب ابدأ حلمك . وتخريج الدفعة ، واملخرج  

القائد املعلم » أحمد طه«  ،وكل  مدريب الورشة . 

الورشة مدربو 
كبري  عدد  بجهود  الرشقية  يف  حلمك«  »ابدأ  ورشة  قدمت 

ورشة  يقدم  وكان  الورشة  مدريب  بينهم  من  املبدعني  من 

والتمثيل  رءووف«،  شوقي  »أحمد  املخرج  الدراما  مادة 

املخرج »سامح بسيوين«، ،ورشة املوسيقى والغناء درب بها 

املوسيقي سامح عيىس، وورشة األداء الحريك والرقص درب 

ميزو«،ورشة  »محمد  واالستعراضات  الرقص  مصصم  بها 

فيها  بالتدريب  قام  واإلكسسوار  واألزياء  البرصي  الخيال 

التحضري  يف  للمشاركني  إضافة  حنفي«،  مهندس«محمود 

الكاتب  املبدعني  من  للورشة  الختامي  العرض  وتنفيذ 

والناقد املرسحي« فادي نشأت« والفنانني أحمد أبو عمريه، 

محمد  املوسيقار  العظيم،  عبد  حسام  املهدي،  إبراهيم 

ربيع  محمد  والدكتور  الورشة  فيلم  أغنية  ملحن  مصطفى 

صاحب رؤية الفيلم التسجييل عن الورشة.

همت مصطفى

عىل  أتدرب  وكنت  والرقص  الحريك  األداء  بورشة  تعلتمه 

التمثيل ،وورشة  كل االستعراضات بكل يرس،وكذلك ورشة 

األغنيات  ملختلف  الجيد  األداء  عىل  ساعدين  مام  الغناء 

من  الكثري  تعلمت  وأكدت«مروة«:لقد  املرسح  بخشبة 

باملرسح  كممثلني  تنمية  لنا  أحدث  مام  املدربني  األساتذة 

وسلوكياتنا  حياتنا  يف  كبريا  تأثريا  الورشة  لنا  تركت  كام 

كالعمل يف فريق بكل تعاون وحب وإخالص، وكنت أمتنى 

بهذا  وتعلقي  شغفي  جعلت  التي  الورشة  أيام  تنتهي  أال 

عنه  االستغناء  والميكنني  »املرسح«يزداد  السحري  العامل 

لنا  الذي ميثل  بهذالعامل  الوجود  به و  دامًئا  املشاركة  وأمتنى 

الحياة 

الثقافية التنمية 
وقالت »أمنية طارق« متهيدي ماجستري بكلية اآلداب :لقد 

الديكور،  وبتصميم  إخراج  كمساعد  الورشة  قبل  شاركت 

التمثيل  تجربة يل يف  »أبيض وأسود«أول  املشاركة يف  وتعد 

كالرقص  املختلفة  األداء  بفنون  الكثري  تعلمت  وبالورشة 

والغناء ،لقد بدأت الورشة منذ عام  ومل أشعر يوًما مبلل ، 

لقد أفادتني الورشة كثريا يف اكتساب الخربات باملرسح من 

اليومية  والسلوكيات  الحياة  ويف  بالورشة  املدربني  كل  قبل 

أخجل  كنت  حيث  الجرأة  القوة،و  ،ومنحتني  اآلخرين  مع 

ذايت  يف  ثقتي  كثريًا  بعدها  من  وذادت  اآلخرين  من  كثريًا 

الوعي باملوسيقى واتجاهاتها املختلفة  وموهبتي، ومنا لدي 

،كام حققت لنا الورشة تنمية ثقافية ووعي مبؤلفات مهمة 

الكبري  للكاتب  “الفرافري”  كنص  املرصي  املرسح  تاريخ  يف 

املونولوجات  من  العديد  منه  قدمنا  الذي  إدريس  يوسف 

يف  وخصوًصا  الثقافية  الهوية  الورشة  منحتنا  كام  بالعرض 

وإحيائه  الشعر  ذلك  بني  ومن  واملوسيقى  واملرسح  األدب 

استكمل  أن  »أمتنى  املرسح،واختتمت«أمنية  خالل  من 

الرحلة مع الفن وخصوًصا مع املرسح بعروض أخرى كثرية 

الدرامية الشخصية 
التجارة  بكلية  الثالثة  بالفرقة  أمين«:أدرس  وقال«محمد 

سنوات  سبع  منذ  باملرسح  أشارك  الزقازيق:  بجامعة 
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املخرج( وتتمثل هذه التجارب فيام ييل :

السعادة  عرض«رس  خليل،  أحمد  وإخراج  »ليلة«تأليف  عرض 

تأليف  الله«  خلق  »هذا  عرض  رمضان،  السيد  وإخراج  »تأليف 

كريم  وإخراج  »أورورا«تأليف  عرض  إبراهيم،  ماجدة  وإخراج 

خميس،  محمد  وإخراج  تأليف  نص«  عرض«بناقص  زهران، 

»املتاهة«  وعرض  قاسم،  محمود  وإخراج  وعرض«مجرد«تأليف 

وإخراج  101«تأليف  عرض«غرفة  شحاتة،  رامي  وإخراج  تأليف 

عبد  وإخراج  تأليف  ،عرض«الوهم«من  مصطفى  أحمد 

فتحي،  حازم  وإخراج  تأليف  »كادرتك«  وعرض  محمد  الحميد 

وعرض«أسود  شبابيك،  إرساء  وإخراج  تأليف   « »حور  وعرض 

األخرية  عرض«السطور  قديحة،  محمد  وإخراج  »تأليف  غامق 

عرض«أقفاص  رضا،  أحمد  وإخراج  فسيك«تأليف  رواية  يف 

الهواري،  حسام  محمد  مصطفى  وإخراج  ذاتيةالصنع«تأليف 

عرض  فهمي«،  كامل  أحمد  وإخراج  تأليف  وعرض«العائدون« 

عرض  هريدي،   الرحمن  عبد  وإخراج  العرشين«تأليف  »لعنة 

لعبة   « وعرض  عبدالرؤوف  أحمد  وإخراج  تأليف  »عزلة« 

أحمد  وإخراج  الحصايف  أحمد  فتحي/و  حازم  تأليف   « اإلله 

املرصي  فارس  وإخراج  تأليف  أيوب«  »ياصرب  وعرض  الحصايف 

عامر وعرض  وإخراج مصطفى  تأليف  األخرية«  »الرقصة  وعرض 

»ماخفي كان أعظم« تأليف وإخراج محمد بهجت وعرض«رصاع 

الحظ  عرض«بنك  الربشومي،  محمد  وإخراج  اآللهة«تأليف 

»تأليف وإخراج محمد مسعد.

تقدموا  مام  عرًضا   69 من  الباقية  العروض  كانت  فيام 

نصوًصا  تقدم  اإلسكندرية   من  املرسح  لنوادي  مبرشوعاتهم 

النوادي ومؤلفي املرسح  مختلفة لشباب املرسح مبرص، وشباب 

والتي  العريب  والعامل  مبرص  واملرسح  األدب  وكباركتاب  العاملي 

متثلت فيام ييل:

وإخراج  محارب  بدر  تأليف   »1992 الشحاذين  »دراما  عرض 

هاين  تأليف  صدقني!!!  الكدبة؟؟؟  ،وعرض«أنا  صادق  كريم 

عادل السيد وإخراج وائل عباس، عرض« الليلة القمرية » تأليف 

،وعرض«أوضة ضلمة«إخراج  وإخراج حسام حسن  عصام  أحمد 

الحكيم  توفيق  تأليف  الصواف ،وعرض »بيجامليون«  كريم رضا 

الحيوان«  حديقة  »قصة  عرض  رأفت،   أحمد  مروان  وإخراج 

وعرض«الهوامش«  حسن  عمر  وإخراج  ألبي  إدرواد  تأليف 

هارولد  األخرس«تأليف  وعرض«الخادم  عصام،  محمد  إخراج 

يونسكو  يوجني  تأليف  و«الدرس«،  عادل،  مروان  وإخراج  بنرت 

عيل  تأليف  السبعة«  األيام  كوميديا  ،وعرض«  وائل  عمر  إخراج 

أقتل«  أن  »أريد  عرض  فوزي،  يارس  وإخراج  الزيدي  النبي  عبد 

بال  »قبور  عادل،وعرض  قمر  وإخراج  الحكيم  توفيق  تأليف 

عرض  النبويب،  محمد  وإخراج  الشاطر  مروة  تأليف  أموات« 

»انتظار« تأليف عيل عثامن وإخراج محمد سامي، عرض »رايح 

مصطفى  وإخراج  البلتاجي  الفتاح  عبد  تأليف  صدفة«  جاي 

تأليف آن وهاولد وإخراج عادل   « نيفادا  صديق، عرض« رحلة 

سند ، عرض » تخاريف ثنايئ »تأليف يوجني يونسكو » وإخراج 

النبي  تأليف عبد  السبعة »  األيام  محمد حميده »،و »كوميديا 

عىل  »أغنية  ،وعرض  الرحمن،  عبد  محمد  »وإخراج  الزيدي 

نص  وعرض«  مجدي،  أحمد  وإخراج  سامل،  عيل  تأليف  املمر« 

، وعرض »تحت  تامر  تأليف عيل عثامن وإخراج أحمد  دايرة » 

النبي،  عبد  هشام  وإخراج  عثامن،  سامح  تأليف  الرتابيزة« 

وعرض »الطريقة املضمونة للتخلص من البقع »تأليف رشا عبد 

الثقافة  بأروقة  رحلتها  والفنية  الثقافية  األنشطة  تستكمل 

يكمل  األنشطة  تلك  مقدمة  ويف  الثقافة  بوزارة  الجامهريية 

تحت سامء  شرب  كل  يف  متفرج  لكل  ليصل  رحلته  أيًضا  املرسح 

وأرض الوطن ،ومن ثم يقدم املرسح من كل مجرب بجهد وحب 

وإخالص، وضمن مرشوعات اإلدارة العامة للمرسح تقدم الكثري 

لنوادي  مبرشوعاتهم   2021 لعام  املرسحي  باملوسم  الشباب  من 

التجارب  عدد  ومتثلت  الدلتا   ووسط  غرب  بإقليم  املرسح 

حيث  باإلقليم  الثقافية  بالفروع  مرسحًيا  عرًضا  تقدمت  التي 

 95 إىل   واملنوفية  والغربية  البحرية،  اإلسكندرية،  محافظات 

عرًضا مرسحًيا سيتم إنتاج منها 17 عرًضا  ويف هذا الصدد يشهد 

تأمل  املقدمة  الشابة  التجارب  هذه  قبل  من  تدفًقا  مرسحنا 

التطور والتميز  الثقايف واملرسحي سعًيا وراء  الحراك  املشاركة يف 

نوادي  مرشوعات  نرصد  وبالسطورالقادمة  الجمهور  وإسعاد 

التي  التي تقدمت وشاهدتها لجنة املشاهدة والتجارب  املرسح 

تم اختيارها لتستكمل الرحلة كيفام كان ينشد كل مخرج بفرقته 

وأن يذهب مبرسحيته نحو النور وتقدميها للجمهور.

الدلتا   بإقليم غرب ووسط  نوادي املرسح   تشكلت  مشاهدات 

تقدم  والتي  اإلسكندرية   مبحافظة  الخاصة  األوىل  مرحلتني  إىل 

الغربية  والثانية مبحافظات  النوادي  بها  69  تجربة مبرشوعات 

واملنوفية والبحرية والتي تقدم منها 26 تجربة لنوادي املرسح . 

فرع ثقافة اإلسكندرية

المخرج المؤلف  تجارب 
بفرع  املتقدمة  املرسحية  العروض  تجارب  من  العديد  ومتثلت 

التي وصل عددها إىل 22 تجربة،من بني 69   ثقافة اإلسكندرية 

)املؤلف/ املؤلف  املخرج  ظاهرة  يشكلون  اإلسكندرية  بنوادي 

الثقافي  الدلتا  ووسط   غرب  بإقليم 
المسرح  لنوادي  تتقدم  مسرحيا  95عرضا 
لإلنتاج  واختيار17  عرضا   50 تشاهد  واللجان 
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عفيفي،  عرض »أرض النفاق« تأليف مايلز كوبر وإخراج عمرو 

العاملني« تأليف إيريك إميانويل، وإخراج  عريب،  وعرض »فندق 

محمود فايز.

عىل  مغلوب  رجل   “ وهام  عرضان  تقدم  املحلة  قرص  ومن 

الواد   “  ، املرصي  وإخراج حسن  بيكيت  تأليف صمويل   “ أمره 

الهريوغليفي » تأليف وإخراج حسني راشد ، كام تقدم من قرص 

تأليف  البازالء”  أكل  وهي”من  عروض  ثالثة   “  3“ املحلة  غزل 

وإخراج محمد الرشبيني،  “عايم  يف بحر الغدر” تأليف وإخراج 

يونسكو”  تأليف”يوجني  “امللك”  وعرض   ، الرشبيني  محمد 

، فيام تقدم من بيت ثقافة زفتي عرض  وإخراج فوزي إبراهيم 

واحد وهو “أوديب ميوت” تأليف أحمد سليامن وإخراج أحمد 

مصطفى املقمر.

المنوفية ثقافة  فرع 
 6 املنوفية  ثقافة  بفرع  املرسح  نوادي  لتجارب  وتقدم 

األول  عرضني  الكوم  شبني  ثقافة  قرص  من  وهي  عروض 

صقر  كريم  وإخراج  وجلدورت  ميشيل  »اسكوريال«تأليف 

،وتقدم  نبيه  أحمد  وإخراج  »تأليف  املافيا  رصيد  »من  ،والثاين 

من ثقافة السادات »ملاروحي طلعت« تأليف مصطفى حمدي، 

الخطايا«  ثاين   « عرض  تال  ثقافة  ومن  املفنت،  السيد  وإخراج 

بركة  ثقافة  ومن  السيد،  محمد  وإخراج  سامي  هدب  تأليف 

وإخراج  نور  نرسين  تأليف  »من  شمس  عرض«طرطشة  السبع 

تأليف  ضعف«  عرض«نقطة  البتانون  ثقافة  ومن  مندور،  إميان 

عالء صالح وإخراج حامدة آدم .

الدلتا ووسط  غرب  إلقليم  المشاهدة  لجنيت 
غرب  بإقليم  املرسحية  للعروض  املشاهدة   لجنة  تشكلت  وقد 

ووسط الدلتا من لجنتني األوىل تشكلت للعروض املتقدمة لفرع 

الحرضي«،  املرسحي«سامح  املخرج  وضمت  اإلسكندرية  ثقافة 

صالح  »ميرسة  واملؤلف  ميزو«،  »محمد  االستعراضات  ومصمم 

فقط  مرسحًيا  عرًضا   42 اللجنة  هذه  شاهدت  قد  و  الدين« 

قبل  من  بتجاربها  املتقدمة  العروض  كل  وهي   من«69«عرًضا 

عن  األخرى  العروض  اعتذار  عن  اللجنة  أعلنت  بينام  الشباب 

مرحلة املشاهدة .

األخرى  الثقافية  لألفرع  الثانية  املشاهدة  لجنة  تشكلت  فيام 

املنوفية  وهي  محافظات  ثالث  يف  متثلت  والتي   ، باإلقليم 

واملؤلف  الناقد  من  اللجنة  هذه  وتشكلت  والبحرية  والغربية 

والناقد  عباس،  أحمد  املخرج  عامر،  د.طارق  والشاعر  املرسحي 

مرحلة  عن  أيًضا  اعتذر  وقد  الحمزاوي  مجدي  ،واملؤلف 

التي تزيد عن  العروض  العديد من  اللجنة  املشاهدة أمام هذه 

عرشة عروض .

عروض  عن  املاضية  األخرية  األيام  يف  املرسح  إدارة  أعلنت  وقد 

املشاهدة  لجنتي  قبل  من  اختيارها  تم  التي  املرسح  نوادي 

غرب  بإقليم  املرسح   لنوادي   2021  /2020 مبوسم  إلنتاجها 

ووسط الدلتا .

اإلسكندرية فرع 
متثلت  اإلسكندرية  ثقافة  بفرع  املشاهدة  لجنة  لقرار  وتبًعا  

العروض التي سيتم إنتاجها من اإلسكندرية  10 عروض وتتمثل  

فيام ييل:

قرص  ومن  جامل،  مصطفى  إخراج  من  الحرير«  »طرح  عرض 

إخراج  من  اإلله«  »لعبة  وهي  عروض   9 األنفويش  ثقافة 

سند،  عادل  إخراج  موارب«من  وعرض«باب  الحصايف  أحمد 

وعرض«املشهد  يرسي،  مهاب  إخراج  من  والنار«   وعرض«الطني 

األول« إخراج إسالم السبيك ، وعرض » الدرس »إخراج عمر وائل 

و«العائدون«  النبي،  عبد  هشام  إخراج  من  الرتابيزة«  »تحت   ،

أعظم«  كان  »ماخفي  وعرض  فهمي«،  كامل  أحمد  إخراج  من 

من  محمد بهجت ، »دراما الشحاذين 1922 » من  إخراج كريم 

طارق.

والمنوفية الغربية   ، البحرية 
والغربية  »البحرية  ملحافظات  املشاهدة  لجنة  اختارت  وقد 

عروض   7 لها  تقدمت  التي  العروض  كل  بني  من   « واملنوفية 

ثقافة  فرع  من  عروض   3 يف  متثلت  والتي  لإلنتاج  مرسحية 

أكل  اختيار عرض«من  تم  املحلة  غزل  ثقافة  فمن قرص  الغربية 

طنطا  ثقافة  ومن   ، الرشبيني  محمد  وإخراج  تأليف  البازالء« 

اختارت اللجنة عريض »أرض النفاق«من إخراج عمرو عريب، و« 

فندق العاملني » من إخراج محمود فايد ، ومن محافظة البحرية 

تم اختيار من قرص ثقافة دمنهور3 عروض وهي »األبرياء« من 

، و«املصنع« إخراج أحمد املغريب ،وعرض  إخراج محمد عفيفي 

“مشهد من مأساة” من إخراج محمود إسحق ،ومن املنوفية تم 

من  »اسكوريال«  وهو  إنتاجه  ليتم  واحد  اختيار عرض مرسحي 

إخراج كريم صقر.

المشاهدة لجنة  مع  لقاء 
املشاهدة  لجنتي  أعضاء  من  بعض  مع  مرسحنا  التقت  وقد 

نوادي  تجارب  وسامت  مالمح  من  بعض  عىل  معهم  لنتعرف 

املرسح بإقليم غرب ووسط الدلتا.

مبتكر وشباب  جديدة  أفكار 
التجارب  العديد من  وقال املخرج أحمد عباس: لقد الحظنا أن 

محافظات  الثالث  يف  املوسم  بهذا  املرسح  لنوادي  تقدمت  التي 

املتقدم  الشباب  مجتمعات وسامت هؤالء  باالغرتاب عن  تتسم 

اختيار  إىل  يتجه  أن  الشباب  من  العديد  اعتاد  وقد  بتجاربه 

األوىل  تجاربهم  يف  لتقدميها  العاملي  املرسح  من  النصوص  بعض 

لتقديم  الشباب  من  الكثري  أيضا  يتجه  بينام  املرسح  بنوادي 

نصوص محلية،و نصوصهم املؤلفة  قصدا للتقديم بها كمخرجني 

من  املقدمة  العروض  يف  لنا  اتضح  ما  وهذ  املرسح،  بنوادي 

حاولنا  وقد  وتابع«عباس«  البحرية،  وثقافة  طنطا،  ثقافة  فرع 

التي  التجارب  ننتقي  أن  االختيار  عند  املشاهدة   بلجنة  مًعا 

تأليف  األعظم«  ،وعرض«السحر  محمد   جهاد  وإخراج  املنعم، 

وبنت  ،وعرض«ولد   ، أبوزيد  مؤمن  وإخراج  العيادي،  ريدان 

 ، األسيوطي  خميس  وإخراج  املنعم  عبد  رشا  وحاجات«تأليف 

وعرض«شكس بري وغطاه« تأليف جابر فراج وإخراج وعرض«يف 

محمد  إخراج  من  باكثري  أحمد  عيل  إرسائيل«تأليف  سبيل 

تشيخوف  أنطوان  الوداع«تأليف  ،وعرض«مونولوج  فيرش 

أحمد  املوت«تأليف  انتظار  ،وعرض«يف  رضا  مؤمن  وإخراج 

البنات«تأليف  بلد  وعرض«   ، الدليل  عيل  وإخراج  املنعم  عبد 

الطيبون  عارف،وعرض«األوالد  رينا  وإخراج   عثامن  عيل 

عصام  يوسف  وإخراج  ستوبارد  توم  العطف«تأليف  يستحقون 

محمد  املوىل،وإخراج  عبد  محمد  األكابر«تأليف  ،وعرض«بنت 

وإخراج  رشيف  محمد  تأليف  للموت«  وعرض«زنزانة   ، زغلول 

عمر عبد العزيز ،  وعرض »املشهد األول« تأليف عمر السعدين 

تأليف   « السبعة  األيام  وعرض«كوميديا  السبيك،  إسالم  وإخراج 

وعرض«طرح  أمين،  محمد  وإخراج  العبادي  النبي  عبد  عيل 

جامل،  مصطفى  وإخراج  الدين  صالح  رشيف  تأليف  الحرير«  

حمزة  والء  وإخراج  أبوالسعود  عمرو  األفاعي«تأليف  وعرض 

حازم  وإخراج  جابر  إيهاب  تأليف  »بوهيميا«  ،وعرض   ،

صالح،وعرض الحكاية« تأليف محمد رزق وإخراج »محمد جاد، 

،وعرض«إعادة ضبط املصنع« تأليف أنغام مرىض وإخراج إسالم 

وإخراج  القوي  عبد  محمد  موارب«تأليف  ،وعرض«باب  مخيمر 

وإخراج  مصطفى  أكرم  تأليف  املطعم«  ،وعرض«  سند  عادل 

مشهدي  ريم  الظل«تأليف  يف  »باريس  وعرض  ثروت،  أحمد 

عبد  محمد  والنار«تأليف  وعرض«الطني  زيتون  أمجد  وإخراج 

مروان  وعرض«فريندزون«تأليف   ، يرسي  مهاب  وإخراج  القوي 

رأفت وإخراج أحمد حسام،«عشت وشفت«تأليف محمد يرسي 

يحيى  أحمد  تأليف  وعرض«جون«   ، العطار  مصطفى  وإخراج 

وإخراج محمد صالح ، وعرض«جلجامش بحذاء ريايض » تأليف 

خلف عيل خلف وإخراج معتز مجدي.

البحرية ثقافة   فرع 
املرسح«8«  نوادي  لتجارب  البحرية  ثقافة  فرع  من  تقدم  قد  و 

مرسح   نادي  من  عرًضا  بينها  من  كان  مرسحية  عروض  مثانية 

وإخراج  نشأت  فادي  تأليف  املحمودية«الوداع«  ثقافة  قرص 

عروض  ستة  تقدم  دمنهور  قرصثقافة  ومن  عاشور،  محمد 

 ، سالمة  محمد  وإخراج  عامر  عامد  تأليف  :«املنزل«  وهي 

أبو  محمد  وإخراج  الحديني   محمود  تأليف   « األخري  اليوم   «

:أسامة  النص »صياغة مرسحية  اليل يف  الناس   « ،  عرض  شعرة 

شفيق وإخراج سامية جامل، عرض »الجرمية«تأليف عبد الفتاح 

زيجفريد  تأليف  ،و«األبرياء«  نصار  جابر  وإخراج  البلتاجي 

  ، عفيفي  محمد  وإخراج  عصام  أحمد  ،ودراماتورج  لينتس 

املغريب، ومن  أحمد  عامروإخراج  تأليف عامد  »املصنع«  وعرض 

مقعد  »عىل  وهو  واحد  عرض  تقدم  النطرون  وادي  ثقافة  قرص 

الغياب« تأليف عبد األمري شمخي وإخراج حسني عبد الكريم 

الغربية ثقافة  فرع 
املرسح  لنوادي  تجربة   »12«  « الغربية  ثقافة  فرع  من  وتقدم 

وهي  مرسحية  عروض   6 طنطا  ثقافة  قرص  من  تقدم  حيث 

تحقيق   «  ،« خليل  محمد  محمود  وإخراج  تأليف  »ميسون« 

حسني  وإخراج  فجل  محمد  تأليف  السحر«  طبيعة  يف  متواضع 

خليل  محمود  وإخراج  »تأليف  موت  ،عرض«وعد  الكريم  عبد 

أحمد  وإخراج  حامد  إبراهيم  تأليف  الجامجم«  »سيدة  ، عرض 
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ناقش  كأن  متعددة  فنية  بقوالب  اجتامعية  قضايا  تقدم  عروضا 

هناك  و  الطبقات،  وتعدد  باملجتمعات  التهميش  العروض  أحد 

املرسحية من خالل مرسحة  تجربته  يقدم  كان  من  الشباب  من 

يف  شهرة  األكرث  الروايات  وخصوصا  للفرجة  وإعدادها  الرواية 

محفوظ«،  »نجيب  العاملي  األديب  كروايات  املرصية  الثقافة 

وأكد«ميزو« شهدت نوادي املرسح لهذا املوسم طاقات للشباب 

العرض  جودة  ملراعاة  تبعا  عروض   عرشة  منها  باالنتقاء  وقمنا 

والرؤية  املعالجة  يف  ،والجديد  األفكار  متيز  و  فنًيا  املرسحي 

اإلخراجية.

مهمة فرصة  المسرح  نوادي 
تجارب  أهمية  »تتمثل  الدين  صالح  »ميرسة  املؤلف  ويقول 

وتوفر  تتيح  عليها حيث  قامت  التي  الفلسفة  املرسح يف  نوادي 

متنحهم  و  قليلة   مبيزانية  للشباب  والربوفات  للعروض  فضاء 

األفكار  من  يحملوه  وما  يحبوه،  ما  ليقدموا  مهمة  فرصة  

والقضايا التي تخصهم من خالل باكورة عروضهم املرسحية التي 

برعاية  الرحلة مع املرسح وذلك  أن يستكملوا  يطمحون بعدها 

وبذلك  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  املرسح  إدارة  وإرشاف 

يجد الشباب دعاًم واهتامًما بهم وبفنهم مام يحقق نشاط فني 

األجيال   مع هذه  نشهد  و  لألجيال  مستمرة  جيد مبسرية  وثقايف 

تطور وتنمية مستمرة بالحركة الثقافية والفنية املرصية مع بذل 

متتابعة  أجياال  مًعا  فسنشهد  إخالص  و  بكل حب  الكبري  الجهد 

متميزة وواعية من الشباب ميتلكون القدرة عىل تذوق ومامرسة 

يبتعد  وبها  وأرقى،  أفضل  حياة  إىل  دامًئا  بنا  يدفع  الذي  الفن 

الشباب عن سلوكيات غري حسنة مثل التعصب،والجمود فنوادي 

املرسح تحمل رسالة جادة وقوية ومهمة تؤكد  أثر الفنون ويف 

مقدمتها املرسح يف املجتمع املرصي، وأضاف «ميرسة« من أهم 

بهذا  املشاهدة  ملرحلة  تقدمت  التي  التجارب  وسامت  مالمح 

املختلفة  وعواملها  باألسطورة،  املتقدمني  الشباب  تأثر  هو  العام 

واملتباينة بني مختلف الثقافات ومن بني ذلك األساطري املرصية 

لفك طالسمها،  تجاربهم معها، ومحاولتهم  اليونانية، وتداخل  و 

مشاهدتها  عىل  اعتادوا  أخرى  أورؤى  جديدة  برؤى  وتقدميها 

بحثهم  من  ينبع  من  هذا  أن  ونجد  العاملية  بالسينام  بالدراما 

من  يسحرهم  أوتأثرياإلبهارالذي  والجذور،  األصول  عن  الدائم 

تحققه  هوليود«،وما  »سينام  وخصوًصا  العاملية  السينام  قبل 

ما  قدر  يقدموا  أن  يحاولوا  أن  الشباب  فتدفع  كبري   نجاح  من 

»ميرسة«لقد  وأوضح  باملرسح،  لها  مشابهة  مناذج  يستطيعون 

وخصوصا  الغربية  بالدراما  الشباب  تأثر  ظاهرة  بوضوح  شهدنا 

الهوليودية« يف بعض املعالجات ،وليس فقط من جانب األساطري 

كام ذكرت سلًفا بينام باتجاه قضايا الدراما التي تتناول  رؤية ما 

بعد نهاية العامل والتساؤل  ماذا يحدث لو انتهى اإلنسان؟وهذا 

نحو  اتجاهات  تتناول  التي  العلمية  التجارب  دراما  من  االتجاه 

من  االتجاه  وهذا  واإلنسان  الحياة  من  جديدة  أشكال  ظهور 

تجارب  بعض  يف  وجلًيا  واضًحا  كان  األمريكية  بالسينام  التأثر 

أجد  عرض  كل  وميزانية  اإلنتاج  مع ضعف  أنه  غري  املشاهدات 

بعيدة  ستكون  واألفكار  التنفيذ  يف  صعوبة  هناك  سيكون  أنه 

 ، الشباب  من  جيدة  محاوالت  تعد  أنها  غري  مجتمعنا  عن 

تقديم  أيًضا  تقدمت  التي  التجارب  سامت  وتابع«ميرسة«ومن 

املتقدمني  املخرجني  الشباب  تأليف  من  النصوص  من  كبري  عدد 

ما  تأليف  حيث  أنفسهم   عىل  يعتمدون  فكانوا  للمشاهدة، 

نفس  من  أصدقائهم  نصوص  أويقدمون  إخراجه  سُيقدمون عىل 

الفئة العمرية وهذا ما قد يجعل بعض التجارب تتسم بالضعف 

يف البناء الدرامي، لقلة الخربة بينام نحظى بسمة واضحة ومهمة 

الجدد  وهي أن املستقبل سيشهد عدد كبري من كتاب املرسح  

،ومؤلفني متميزين وكام نقول »من سار عىل الدرب وصل« 

الرؤى مع  االشتباك 
املهمة  السامت  الدين«ومن  صالح  ميرسة  استكمل«  فيام 

الشباب  اتجاه  أيًضا  املشاهدات  عروض  يف  لنا  اتضحت  التي 

منهم  املتنوعة  واإليديولوجيات  الرؤى  مع  نحو«االشتباك 

وعاملية  محلية  ملؤلفات  الدرامي  اإلعداد  تقدميهم   ومحاولة 

مؤلفات  أنفسهم يف  الشباب  رؤى  ذلك  بني  ومن  بشكل جديد، 

مثل  الخاصة  وإبداعاتهم  الكبار  الكتاب  رؤي  أو  أصدقائهم 

ظاهرة  ذلك  وأجد  الحكيم  ،وتوفيق  محفوظ  نجيب  األديب 

متباينة  لفرتات  بالوعي  ومتيزهم  للروايات،  كمرسحتهم  إيجابية 

أبرز  من  ،وكانت  والثقافة  والفن  األدب  وحركة  التاريخ  من 

نوادي  شباب  من  العديد  أفكار  حولها  تدور  التي  املوضوعات 

املرسح قضية  الحرية فأصبحوا يحملونها هاًم كبريًا عىل عاتقهم 

تحقيق  الشخيص،وسبل  التحقق  األجيال،  بني  الرصاع  وكذلك 

يتعايش  التي  االجتامعية  والتناقضات  الوجود  إثبات  الذات،و 

يسعون  كانوا  والتي  املعارص  الزمن  يف  الشباب  هؤالء  معها 

واختتم  املوسم،  لهذا  املرسحية  عروضهم  يف  وتناولها  لطرحها 

بامتالكهم  بالعروض  الشباب  من  الكثري  اتسم  لقد   « ميرسة   «

وجادة  كثرية  محاوالت  والحظنا  والتمثيل  األداء  يف  للموهبة 

فهم  والسينوغرافيا  واألزياء  الديكور  يف  خالقة  حلول  إليجاد  

فلسفلة  حيث  قليلة  مبيزانية  غري  لهم  تسمح  ال  تجارب  بصدد 

تتسم  لكن  الفنية  رحلتهم  بداية  يف  وهم  خربة  وقلة  النوادي، 

منهم  الكثري  من  الكبري  واإلخالص  باالجتهاد  محاوالتهم  مختلف 

ليسعون بها أن تخرج تجربتهم للنور ويشاهدها الجمهور.

إنتاج  خطة  ضمن    2021  /2020 املرسح  نوادي  عروض  تقدم 

الفنية  للشئون  املركزية  لإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة  االدارة 

ورئيس  عواض،  أحمد  د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة 

ومدير  الشافعي،  أحمد  الفنان  الفنية  للشئون  املركزية  اإلدارة 

إدارة فرق نوادي املرسح املخرج السعيد منيس.

همت مصطفى

األفكار،  من  الجديد  تقديم  عىل  وفلسفتها  ايديولوجيتها  تقوم 

القدرة  ومتتلك   ، ومختلفة  ومتنوعة  مغايرة  مبعالجات  وتقدم 

الختامية  املهرجانات  ،وخوض  دوًما  ذلك  ونأمل  املنافسة  عىل 

»عباس«  وأوضح  الثقافة،  ووزارة  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة 

لنوادي  تجارب  أربعة  نحو  البحرية  محافظة  من  شاهدنا  لقد 

املرسح ،وعرضني من املنوفية من ثقافة شبني الكوم، والسادات، 

الشباب  هؤالء  ومن  الغربية،  من  تجارب  ثالثة  شاهدنا  وقد 

أحمد   « املرسح  بنوادي  تجاربهم  يخوضون  الذين  املتميزين 

واملنوفية  الغربية،  ثقافة  من  واآلخرين  البحرية،  من   « املغريب 

هم ميتلكون مبا سيقدمونه من أفكار قوية قادرة عىل املنافسة، 

ومهام  جيدا  املرسح  نوادي  تجارب  واختتم«عباس«يعد مرشوع 

يكتسبون  املرصي  املرسح  ملسرية  جدد  شباب  مخرجني  لتقديم 

الخربة من خالل تجاربهم األوىل باملرسح مع نوادي املرسح التي 

نجدها يف الفرتة األخرية  تقدم الكثري من الشباب املخرجني الذي 

بينهم من  ،ومن  واملعرفة  املهارات  واكتساب  التعلم  يبحث عن 

لبعض  الجديدة  النصوص  وأيًضا  التأليف  يف  تجاربهم  يقدمون 

أصدقائهم الشباب اآلخرين ونصوص من كل ثقافة بالعامل.

ومتباينة متنوعة  أفكار 
فيام أوضح مصمم االستعراضات »محمد ميزو«: تقدم لتجارب 

النوادي املرسح باإلسكندرية ملوسم 2020 / 2021 نجوما يقرب 

العديد  اعتذر  ،وقد   ذلك  يزيد عىل  وما  عرًضا مرسحًيا   70 من 

منهم عن مرحلة املشاهدة، وذلك نتاج ما عايشناه من أحداث 

كبريا  عددا  اللجنة  شاهدت  فقد  ذلك  ومع  كورونا«  فريوس« 

بفرع  مهام، وخصوصا   يعد حدًثا  عرًضا مرسحًيا وهذا  نحو 42 

بنوادي  املشاهدة  مبرحلة  للمتقدمني  مميزا  ورقام  اإلسكندرية، 

املرسح وتابع »ميزو » لقد تنوعت العروض املتقدمة يف األفكار 

يف  بالتباين  اتسمت  التي  العروض  أفضل  اختيار  ،وتم  والتناول 

الشباب  بأيديولوجية تخص  األفكار والرؤية اإلخراجية وغالبيتها 

ومن بينها ما يقدم من نصوص محلية  لكبار الكتاب ،وجديدة، 

اتسمت  العروض  املتقدم،وبعض  الشباب  ألفها  منها  والكثري 

يف  مغايرة  بفلسفة  الرؤية  وضوح  مع  التناول  يف  بالغموض 

التي قدمت مبعالجة درامية  التقديم كتجربة تقديم »فاوست« 

لها خصوصيتها  تقدم مجتمعات مرصية  أخرى  جديدة وعروض 

شهدنا  كام  والرشف،  النسب  كأزمة  مرص  كصعيد  ومشكالتها 
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حصلنا  كام  وااللعاب  املعدات  من  وطورنا  األزياء  بتغيري  قمنا  كام 

إلقامة  بتحضريها  نقوم  أكتوبر  من  السادس  مبنطقة  ارض  قطعة  عىل 

سريك وبهذا يكون لدينا سريك بالعجوزة وسريك مايو وجمصه واكتوبر 

وقريبا سنقيم سريك مبدينة الرشوق 

الفنى  البيت  فرق  تقدم  الثقافة  عاصمة  بورسعيد  إختيار  ومبناسبة 

الفقرات  العروض  من  مجموعة  واألسرتاضية  الشعبية  للفنون 

فتشارك  بورسعيد  ثقافة  وقرص  لبورسعيد  الثقاىف  باملركز  والفعاليات 

مرسحية  وتعرض  فقراتها  من  مجموعة  الشعبية  للفنون  رضا  فرقة 

الفرقة  من  كال  تقدم  إبريل  شهر  وىف  لياىل  ثالثة   « درويش  سيد   «

مايو  شهر  وىف  فقراتها  الدينى  واإلنشاد  الشعبية  للموسيقى  القومية 

يقدم عرض »سرية حب » ، وكذلك تقدم فرقة أنغام الشباب » أنغام 

فرقة  تقدم  يونيو  ، وىف شهر  الغنائية  الفقرات  » مجموعة من  اليف 

رضا للفنون الشعبية مجموعة فقراتها باملركز الثقاىف ببورسعيد أما ىف 

شهر يوليو فتقدم فرقة تحت 18 عرض العرائس »عىل بابا واألربعني 

حرامى » والذى حقق أعىل اإليرادات ، كام يقدم عرض »لحظة حب 

الدينى  اإلنشاد  فرقة  تقدم  أغسطس  شهر  وىف  صادق  يارس  إخراج   «

القومى  السريك  يقدم  سبتمرب  وشهر  الغنائية  الفقرات  من  مجموعة 

وفرقة رضا مجموعة من الفقرات الفنية واإلستعراضية باملركز الثقاىف 

ببورسعيد 

وتابع قائال »مبناسبة إحتفاالت أكتوبر يعاد تقديم عرض » انا العريس 

» إخراج صالح لبيب  وتقدم فرقة شباب اليف مجموعة من األغنيات 

الوطنية 

اما ىف شهر نوفمرب تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية باقة متنوعة من 

لفرقة  الغنائية  الفقرات  العام مبجموعة من  الشهرية ونختتم  رقصاتها 

شباب اليف وقد قمنا بتصوير عرض » الليلة املحمدية » إخراج جامل 

أوائل  شهر  ونقيم ىف  املبارك  الحميد وستعرض ىف شهر رمضان  عبد 

الثقافة األسبق ثروت عكاشه  االديب واملفكر ووزير  إحتفالية  إبريل 

من إخراج خالد جالل 

رنا رأفت 

الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  رئيس  عبده  عادل  املخرج  قال 

واإلستعراضية أن قطاع الفنون الشعبية واألسرتاضية حقق العديد من 

تصوير  الثقافة  لوزارة  يحسب  وهوإنجاز  أهمها  من  وكان  اإلنجازات 

عروض البيت الفنى للفنون الشعبية واإلستعراضية 

ومنها  عروض  من  كبري  عدد  تصوير  املاضية  الفرتة  شهدت  فقد 

حمدى  بليغ  املوسيقار  حياة  قصة  يتناول  الذى   « »سرية حب  عرض 

عادل  ميدو  وبطولة  عزب  أرشف  للمخرج   « درويش  »سيد  عرض   ،

الفرقة  وعروض  رضا  محمود  الفنان  تأبني  حفل   ، سويدان  ولقاء 

القومية للفنون الشعبية ، عرض »لحظة حب » للمخرج يارس صادق 

العجائب  بالد  ىف  أليس   « عرض  لتصوير  نستعد  املقبلة  الفرتة  وىف 

 ، رزق  محسن  للمخرج   «

إحياء  إعادة  إىل  باإلضافة  

الخاصة  الرتاثية  العروض  بعض 

السلطانية   « ومنها   باإلذاعة 

القسمة كدة » ، »سهرة   « ،  «

»إفتح   ،  « السيدة  حى  ىف 

ياسمسم » ونعيد تقدميها عىل 

إلعادة  وذلك  املرسح  خشبة 

لتتعرف  الشعبى  الرتاث  هوية 

عليه األجيال الجديدة فنحاول 

جاهدين اإلرتقاء بالذوق العام                       

الفنى  البيت  خطة  وعن 

واالستعراضية  الشعبية  للفنون 

 « قائال  ذكر  املقبلة  الفرتة 

بعرضني  املقبلة  الفرتة  نستعد 

هامني وهام “ أملظ وىس عبده 

تأليف  الغرباوى  مازن  إخراج   “

والفنانة  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة  وبطولة  سليم   مصطفى  د. 

 ، الفنانني  من  آخرى  ومجموعة  الفاشنى  وائل  والفنان  ناجى  مروة 

والعرض الثاىن هو “ تغربية بنت الزناىت “ عن السرية الهاللية “ تأليف 

بكرى عبد الحميد وإخراج منار زين ويقدم العرض بشكل عرصى ، 

تأسيس  عىل  عاما  ستني  مرور  مبناسبة  إحتفالية  تجهيز  عىل  ونعكف 

الفرقة القومية للفنون الشعبية وقد قمنا بأعادة هيكلة وتكوين فرق 

البيت الفنى للفنون الشعبية وذلك بإدخال عنارص جديدة موسيقني 

وكورال لفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب باإلضافة إىل إدخال 

موفينج   ، إضاءة  تقنيات   « ومنها  القومى  السريك  ىف  حديثة  تقنيات 

فرقة  كل  وتاريخ  السريك  تاريخ  لعرض  عمالقة  عرض  وشاشة   ، هيد 

فقرة  كل  تاريخ  عىل  ويتعرف  السريك  بفقرات  املشاهد  فيستمتع 

واإلستعراضية: الشعبية  للفنون  الفىن  البيت  رئيس  عبده  عادل  المخرج 

ونشهد  طاقتها  بكل  تعمل  البيت  فرق 
واسعة نشاط  حالة  المقبلة  الفرتة 

بمناسبة مرور ستني عاما على  إحتفالية  نستعد إلقامة 
الشعبية  للفنون  القومية  الفرقة  تأسيس 

الفىن  البيت  الثقافة تستعد فرق  بورسعيد عاصمة  إختيار  بمناسبة 
الفنية  العروض والفقرات  لتقديم مجموعة من  الشعبية  للفنون 
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األب:   رحيل  على  قرن  ربع  مرور  بمناسبة 
كثريا  النقد  عن  ابتعدت  دوارة:  عمرو 

أبي« جلباب  في  أعيش  »ال  حىت 
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املناصب  بعض  دوارة  فؤاد  الكبير  الناقد  شغل   -
القيادية بوزارة الثقافة، ما أهم تلك املناصب؟

من  البد  الثقافة  بوزارة  القيادية  مناصبه  عن  الحديث  قبل   -

يف  مهم  بدور  ساهم  أكادميي  كأستاذ  املهم  دوره  عن  التنويه 

املبدعني  شباب  من  عدد  موهبة  وصقل  املتخصصة  الثقافة  نرش 

بدولة  أو  للسينام«،  العايل  املعهد  مبرص«  سواء  عمله  خالل  من 

بالنسبة  أما  املرسحية«،  للفنون  العايل  املعهد  الشقيق«  الكويت 

وجه  أكمل  عىل  الوظيفي  دوره  أدى  فقد  القيادية  للوظائف 

الثقافة خالل فرتة د.أحمد  والذي اختتم بعمله كمستشار لوزير 

الرواد  ملعهد  كعميد  أيضا  قيادته  فرتة  متيزت  وإن  هيكل، 

الهيئة  الجامهريية،  الثقافة  بجهاز  عمله  فرتة  أثناء  الثقافيني 

القومي  للمركز  الثقافة حاليا، وكذلك فرتة رئاسته  العامة لقصور 

للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية.

التكرمي  مظاهر  بعض  على  دوارة  فؤاد  حصل   -
من  أهمها  فما  األدبية  مسيرته  خالل  واجلوائز 

وجهة نظرك؟
وزارة  نظمتها  مسابقة  أول  يف  املرسحي  النقد  جائزة  أن  أرى 

النقد  فارس  رحيل  على  قرن  ربع   -
عرفه  دواره،  فؤاد  المصري  المسرحي 
كان  وأمانته،  ورصانته  بجديته  المسرحيون 
بتوثيق  اهتم  ونظريته،  الخاص  رأيه  له 
عن  إصدارته  خالل  من  المصري  المسرح 
ناقدا  عرفناه  عام.  كل  مسرحي  موسم  كل 
على  قرن  ربع  مرور  بعد  و  كبريا،  مسرحيا 
ابنه  خالل  من  عليه  نتعرف  أن  فكرنا  رحيله، 
قرب  عن  لنتعرف   ، دواره  د.عمرو  الناقد 
ولننقل  سريته،  من  نعرفه  نكن  لم  ما  على 
من  جيلني  بني  المصري  للمسرح  صورة  أيضا 
النقاد.
حوار : روفيدة خليفة

يصعب جدا محاولة التفضيل بني هذا العدد الكبري من مؤلفاته 

القيمة؛ حيث أثرى املكتبة العربية بأكرث من ثالثني كتابا وعرشة 

عن  كتابيه  إىل  مييل   – الله  رحمه   – والدي  كان  وإن  ترجامت، 

واملرسحيات  املجهولة،  »املرسحيات  الحكيم  توفيق  الرائد 

يف  عنه،  بامتياز  املاجستري  درجة  عيل  حصل  والذي  السياسية« 

األدبية  باملجاالت  املتخصصة  كتبه  مجموعة  إىل  أنا  أميل  حني 

لها:   ومثال  املوسوعية  ثقافته  عمق  عن  تكشف  التي  املختلفة 

الرواية املرصية، شعر  القصرية، يف  القصة  النقد املرسحي، يف  يف 

كمؤلف  إبداعاته  إىل  باإلضافة  ذلك  واألدب،  السينام  وشعراء، 

مرسحي خاصة مرسحيتي« العبور«، و »املتنبي«.

أو  أوراق  هناك  هل  رحيله  من  قرن  ربع  بعد   -
دراسات ما زالت باألدراج ولم تنشر حتى اآلن؟

يف  كتب  ثالث  إصدار  يف  الله  بتوفيق  نجاحي  برغم  لألسف، 

املرسح  »إطالالت عىل  1996 وهم  عام  لرحيله  األربعني  ذكرى 

أدباء  عرشة  لكتاب  الثالثة  الطبعة  مندور،  محمد  العريب، 

»ثورة  أربع مرسحيات مرتجمة وهي  وإعادة طبع   ، يتحدثون« 

وكتاب  والسالح«،  اإلنسان  سنوات،  ثالث  الحضيض،  املوىت، 

توفيق الحكيم »املرسحيات املجهولة واملرسحيات السياسية« إال 

أن هناك كتاب هام من ترجمته وهو »الفنان يف عرص العلم«، 

وأيضا مرسحية مرتجمة اسمها »أمري األحالم« وهي آخر مرسحية 

شارك ببطولتها النجم عمر الرشيف بلندن مل يطبعا بعد.

و  بينك  تراها  التي  املشتركة  السمات  أهم  ما   -
بني الوالد؟

باإلجابة عىل هذا  النقاد هم األجدر  أرى بصدق إن زماليئ من 

السؤال بالنسبة لإلسهامات األدبية، وإن كنت استطيع الحديث 

بيننا ويف مقدمتها عشق  املشرتكة  الشخصية  الصفات  عن بعض 

الذات  واحرتام  والدأب  العمل،  يف  واإلخالص  والجدية  الوطن 

إىل  الصدد  هذا  يف  أشري  أن  رضورة  وأرى  تعال،  أو  غرور  دون 

فرتة  يف  عليها  حصل  ألنه  األهم؛  هي   1960 عام  الثقافة 

للقصة  األوىل  الجائزة  ذلك  بعد  ويأيت  حياته،  من  جدا  مبكرة 

وزارة  جائزة  ثم   ،1964 عام  النديم«  الله  عبد  السينامئية« 

»العبور«،  مسلسل  عن  والتليفزيون«  اإلذاعة  »مبهرجان  اإلعالم 

يوم  من  بكل  تكرميه  أذكر  أن  فيمكن  للتكريم  بالنسبة  أما 

املرسح املرصي يف دورته األوىل عام 1990مع اسم الرائد جورج 

الدويل  »القاهرة  ومهرجان  الراعي،  عيل  الكبري  والناقد  أبيض 

سيدة  مع  السادسة  الدورة   1994 عام  التجريبي«  للمرسح 

املرسح العريب سميحة أيوب.

- أثرى الناقد الكبير فؤاد دوارة املكتبة العربية 
وما  عنها  حدثنا  القيمة،  اإلصدارات  من  بكثير 

األقرب إليك منها؟

بيننا  اختلفت مع والدي في قضيتني والمقارنة 
مجحفة لي ولجيلي

فؤاد دوارة بندوة مع املخرجني الثالث
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كتاب هام صدر مع بداية هذا العام للناقد املغريب الكبري د.عبد 

الرحمن بن زيدان بعنوان »صورة املرسح املرصي من فؤاد دوارة 

القدير محمد  إىل د.عمرو دوارة«، وأيضا إىل مقال مهم لألديب 

يناير  عرش،  الخامس  العدد  املرسح  مبجلة  السالموين  العال  أبو 

وأكد خالله  املرصي«  املرسح  دوارة جربيت  فؤاد   « بعنوان   2021

مجال  يف  املهمة  بإسهامايت  اللقب  لهذا  الرشعي  الوريث  أنني 

توثيق املرسح املرصي والعريب، واستحقاقي لهذا اللقب مع لقب 

سنوات  منذ  عيل  أطلقه  الذي  املرصي«  املرسح  ذاكرة  »حارس 

الناقد الكبري عبد الغني داود.

العلمية  واخللفيات  النشأة  ظروف  اختالف   -
يف  اختالفات  وجود  يف  يتسبب  قد  والثقافية 
االختالف  نقاط  أهم  هي  فما  النظر،  وجهات 

بينك وبني والدك؟ 
االختالف يف وجهات النظر ظاهرة صحية،  خاصة مع والد مثقف 

اقتناعي  وبرغم  والحقيقة  اآلراء،  وبتعدد  الرأي  بحرية  يؤمن 

جدا  معه  اختلفت  قد  أنني  إال  األدبية  آرائه  من  بكثري  الشديد 

يف قضيتني أساسيتني ، األوىل إرصاره الشديد أن »املرسح« قالب 

برأي  أنا  أقتنع   بينام  األدبية،  واألشكال  القوالب  من  وشكل 

عامل  إىل  األوىل  بالدرجة  ينتمي  أنه  مطاوع  كرم  الثاين  أستاذي 

»املرسح«  ملجلة  تقييمه  فهي  الثانية  القضية  أما  والفرجة،  الفن 

رشدي  رشاد  د.  تحريرها  رئاسة  مسئولية  وتحمل  أسسها  التي 

خالل الفرتة 1964 إيل 1968؛ حيث يرى أنها ذات قيمة متوسطة 

وأنه تم إصدارها عىل عجالة حتى يضيعوا فرصة وزارة الثقافة يف 

إصدار مجلة قيمة متخصصة يف فنون املرسح كان يقوم باإلعداد 

أنا  رأيت  الراعي، يف حني  د.عيل  بقيادة  النقاد  من  نخبة  مع  لها 

الثقافة املرسحية  لها فضل كبري يف نرش  أن مجلة »املرسح« كان 

ومبا  املرسحية،  والعروض  الفعاليات  من  كبري  لعدد  التوثيق  ويف 

ميكنهم  كان  اإلعالم«  »وزارة  أخرى  وزارة  عن  صدرت  قد  أنها 

كان  والتي  املنشودة،  مجلتهم  وإصدار  محاولتهم  يف  االستمرار 

هو  فاملهم  »املرسح«،  مجلة  مع  قويا  تنافسا  تحقيق  ميكنها 

»البقاء  دامئا  يقال  وكام  لالستمرارية،  باإلضافة  والقيمة  املحتوى 

لألقوى«.

على  حصولك  برغم  أنه  النقاد  بعض  يرى   -
العالي للنقد الفني«  درجة املاجستير يف »املعهد 
إال  والدك  حياة  يف  التطبيقي  للنقد  وممارستك 

الظروف  النقد حتى ال أعيش يف جلباب أيب، ولكن شاءت  عامل 

د.نهاد  حمودة،  العزيز  د.عبد  وبالتحديد  أساتذيت  يقوم  أن 

تحمس  ثم  مامرسته،  عىل  بتشجيعي  راغب  ود.نبيل  صليحة، 

لنرش مقااليت بدءا من بداية الثامنينات األساتذة د.عبد الرحمن 

فهمي«مجلة القاهرة«، د.محمد عناين«مجلة املرسح«، فتفرغت 

من  وبالتحديد  ذلك  بعد  منتظمة  بصورة  النقدية  للكتابة 

منتصف التسعينيات بفضل األستاذين رجاء النقاش«الكواكب«، 

سامي خشبة«الثقافة الجديدة« وهو االتجاه الذي حبذه الوالد 

الذي تابع بدأب مقااليت خالل الشهور األخرية قبل رحيله وأثنى 

عليها.

وخاصة  األجيال  بني  املقارنات  تتم  ما  دائما   -
بني إسهامات األب واالبن، فما تقييمك للمسيرة 

انك لم حتقق متيزك وتألقك إال بعد رحيله .. 
فما تعليقك؟

من  مبكرة  فرتة  يف  املرسح  لعامل  انجذبت  ألنني  حقيقي  هذا 

من  املرسحية  للفنون  هوايتي  بدأت  حيث  السياسة،  خالل 

الواقع  عن  للتعبري  محاولة  يف  التأليف  ومامرسة  الكتابة  خالل 

املنطقي  من  وكان  اإلصالح،  يبغي  شاب  بنظرة  والطموحات 

عامل  فاقتحمت  مؤلفايت  أول  لتقديم  يتحمس  مخرجا  أجد  أال 

أنني مع نجاح أول  للجمهور، والطريف  أفكاري  اإلخراج ألقدم 

دراستي  خالل  من  وأنني  خاصة  أكرث،  اإلخراج  عشقت  عرويض 

لإلخراج واكتسايب للخربات اكتشفت أن جميع األفكار التي أود 

املحليني  املؤلفني  كبار  من  عدد  تناولها  وأن  سبق  قد  كتابتها 

عن  االبتعاد  طويلة  لفرتة  فضلت  أنني  والحقيقة  والعامليني، 

الكاملة وتخصيص  أعماله  نشر  إعادة  إلى  أطمح 
المسرحي النقد  باسمه في  جائزة 

أعمال  األحالم«  العلم« و»أمري  الفنان في عصر 
لم تطبع له 

التكريم بيوم املرسح املرصي

فؤاد دوارة مع الوزير ثروت عكاشة
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[[14 حوار

النقدية واإلسهامات اخلاصة بكل منكما؟
الختالف  ولجييل  يل  جدا  ومجحفة  مستحيلة  املقارنة  أن  أرى 

الوسط  جيل  إىل  ينتمي  فوالدي  والظروف،  العام  املناخ 

القومي  باالنتامء  الشعور  حيث  الستينيات  نقاد  وبالتحديد 

والعرص الذهبي لنهضة املرسح، وانتمي أنا إىل جيل الثامنينات 

وجمهور  االستثامري  واملرسح  االقتصادي  لالنفتاح  املعارص 

د.  األساتذة  أقالم  العربية، والدي كان يكتب وبجواره  السياحة 

د.عبد  العامل،  أمني  محمود  د.  الراعي،  عيل  د.  مندور،  محمد 

القادر القط، د.رشاد رشدي، ود.إبراهيم حامدة، ورجاء النقاش 

املسارح  خشبات  وعىل  القادر،  عبد  وفاروق  العرشي  وجالل 

إنتاج الستينيات بكتابها ومخرجيها ونجومها املبدعني، وأنا أكتب 

الكلمة  التجريب املرسحي وتغييب مرسح  يف جيل بدأ بظاهرة 

لتسييد مرسح الجسد والرقص، ومن ناحية أخرى انتشار الفرق 

نصوص  عن  والخروج  واالرتجاالت  التهريج  وظواهر  العشوائية 

التليفزيوين فقط،  للتصوير  تنتج  التي  املعلبة  املرسحيات  شيوع 

ثم وصلنا مع األلفية الجديدة إىل مرسحيات األون الين والبث 

النقدية  الحركة  اقترصت  فقد  وبالتايل  الخاصة!!  القنوات  عىل 

الكتابات  أو  األكادميية  الدراسات  عن  بعيدا   – لألسف  حاليا 

الصحفية الرسيعة - عىل إسهامات ما يقل عن عرشة نقاد !!!

املسرحي  بالتوثيق  دوارة  فؤاد  اسم  ارتبط   -
وقدم عدة إصدارات مهمة يف هذا املجال وأكملت 

أنت الطريق فهل هي جينات ؟
جامعة  مبكتبة  بالتعيني  العملية  حياته  الله  رحمه  الوالد  بدأ 

زيك  ود.  الشنيطي  د.محمود  الرائدين  مع  اإلسكندرية 

العشاموي، وخالل مسريته األدبية قدم عدة إصدارات مهمة يف 

مجال التوثيق ولعل أهمها إعداده وإرشافه عىل تقديم األعامل 

الكاملة لألديب الكبري يحيى حقي، وكذلك كتبه التوثيقية الستة 

الخاصة باملرسح املرصي من عام 1985 إىل عام 1990، ومام ال 

شك فيه أن له الفضل األول يف تنبيهي ألهمية التوثيق ورضورة 

العودة للاميض لتقييم املايض والسترشاف آفاق املستقبل، وقد 

الدرجات  أعىل  عىل  وحصويل  الهندسة  بدراسة  الحظ  أسعدين 

ثم  اإللكرتونية  والربمجة  املعلومات  نظم  مجال  يف  األكادميية 

ببعض  والتوثيق  والفهرسة  التصنيف  يف  لدورات  اجتيازي 

أهلني  مام  املتحدة  واململكة  مبرص  املتخصصة  العلمية  املراكز 

املرصي  املرسح  الكبري »موسوعة  التوثيقي  املرشوع  إلنجاز هذا 

املصورة« بأجزائها السبعة عرش.

النزيه  القلم  صاحب  اجلاد  الناقد  صورة   -
واألجيال  املواهب  وراعي  اجلريئة  واآلراء 
دوارة  فؤاد  بها  عرف  صفات  جميعها  اجلديدة 
له  رسمها  تستطيع  التي  صورته  هي  ما  ولكن 

كوالد؟
السامح مبامرسة أي  التامة وعدم  الشديد والجدية  الحسم  أوال 

شكل من أشكال العبث واالستهتار، ثانيا إميانه الكبري بالتخصص 

وبأن البيت هو مملكة املرأة خاصة بعدما اختار رشيكة حياته 

كلية  خريجة  املثقفة  زميلته  من  تزوج  حيث  وذكاء،  بدقة 

اآلداب، وبالتايل فقد اتفقا معا عىل عدم عملها وتفرغها الكامل 

ألعامله  هو  وليتفرغ  األبناء  متابعة  مسئولية  لتتحمل  للمنزل 

يف  الحميدة  الصفات  من  كثري  غرس  عىل  اإلرصار  ثالثا  األدبية، 

وأخريا  النفس،  عىل  واالعتامد  الدرايس  التفوق  وأهمها  أوالده 

عدم  مع  ولكن  واآلداب  الفنون  مختلف  تذوق  عىل  التشجيع 

االحرتاف ولذلك أعد حالة استثنائية بني أشقايئ.

مسريته  طوال  كبري  لظلم  دوارة  فؤاد  القدير  الناقد  تعرض   -

بعد  الحال  استمر  وقد  أكرب  مكانة  يستحق  كان  فقد  اإلبداعية 

رحيله فهل هناك اقرتاحات ترى رضورة تنفيذها لتخليد ذكراه ؟

الحقيقة إن أغلبية النقاد قد تعرضوا للظلم يف حياتهم وللجحود 

رضيبة  يدفعون  فجميعهم  رحيلهم،  بعد  الجميل  ونكران 

فني  وسط  مع  تعاملهم  يف  والرصاحة  والصدق  والجدية  املهنة 

الرصاحة  ويخىش  والتزييف  والنفاق  والرياء  املجامالت  يعشق 

بعض  مع  اختالفه  ورغم  والدي  أن  الله  وأحمد  واملواجهة، 

قد  أنه  إال  الدولة  جوائز  من  وحرمانه  املسئولني  وكبار  الوزراء 

بعض  أو  مبرص  سواء  التكريم  ومظاهر  الجوائز  بعض  عىل  حاز 

الدول العربية الشقيقة، كام حظيت كتابته النقدية جادة »نقد 

بها عىل  العظيم وحصل  عبد  أمين  الجاد  الباحث  قدمها  النقد« 

الثقافة  وزارة  قبل  من  أيضا  كرم  كام  بامتياز،  الدكتوراه  درجة 

الفتة  بوضع   2020 عام  الحضاري  للتنسيق  القومي  والجهاز 

»عاش هنا« عىل مدخل املنزل الذي أقام به بجوار مقر الزعيم 

بها  و   ،1996  –  1958 عاما  أربعني  من  يقرب  ما  زغلول  سعد 

مجموعة كبرية من الصور وقامئة أعامله، ولكنني بالطبع أطمح 

الكاملة  أعامله  نرش  بإعادة  وذلك  أكرب  بصورة  ذكراه  تخليد  إىل 

كربى  جائزة  تخصيص  وكذلك  واملتخصصني  الباحثني  لخدمة 

وأشقايئ  أنا  حاليا  أقوم  كام  باسمه،  املرسحي  النقد  يف  سنويا 

التي  الثقافية  واملؤسسات  الهيئات  أفضل  عن  بالبحث  الثالث 

ميكننا إهدائها مكتبته القيمة كاملة. 

رحيلهم  بعد  للظلم في حياتهم وللجحود  النقاد تعرضوا  أغلبية 
الصراحة والمواجهة المجامالت ويخشى  الفين يعشق  والوسط 

بأكرث من  المكتبة  أثرى 
ترجمات كتابا وعشر  ثالثني 

فؤاد دوارة مع توفيق الحكيمالتكريم باملهرجان التجريبي
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[ [15 تحقيق]

تختلف معه  النهار،  كان واضحا كضوء  أيوب:  سميحة 
النقدية ولكنك  تحرتم مصداقيته وأمانته 

إسامعيل  خالد  الصحفي  كتب  أخر  عنوان  وتحت  الحديث. 

عنوان  تحت  28/5/1994مقاال  بتاريخ  ذاتها  املجلة  يف 

لعبة  أوراق  يكشف  دواره  فؤاد  املرصي  املرسح  يوم  »يف 

املرسح  جربيت  بحق  هو  دواره  فؤاد  فيه:  يقول  السامرسة« 

املرسحيني  من  أجيال  وبناء  تعليم  يف  كبري  دور  وله  املرصي، 

لدراستها  أمامها  الوقوف  تستحق  أراء  وله  املرسح،  وجمهور 

اليوم  يف  تكرميهم  تم  الذين  من  واحد  وهو  منها،  واإلفادة 

لويس عوض  الراحل  للمرسح املرصي عام 1988 – مع  األول 

مجال  يف  املخلصة  الرموز  باعتبارهم   – الراعي  عيل  والدكتور 

النقد املرسحي يف مرص.

برحيله فراغا كبريا يف عامل النقد.

بحق المسرح  جربتي  لقب  استحق 
عنوانه  مقاال  كتبت  قال:   السالموين  العال  أبو  محمد  املؤلف 

عىل  حصل  قد  وكان  املرصي«  املرسح  جربيت  دواره  »فؤاد 

التليفزيون  و  اإلذاعة  مجلة  زمن حني نرشت  منذ  اللقب  هذا 

شيخ  أصدر  بالقول:  بدأت   ،1989 عام  مارس   25 يف  مقاالت 

الثالث املرسح املرصي  كتابه  نقاد املرسح املرصي فؤاد دواره 

وأصدر  سنوات،  ثالث  قبل  بدأها  التي  السلسلة  ضمن   1978

املرصي  املرسح   «  ،»1985 املرصي  »املرسح  كتابيه  فيها 

املرصي  للمرسح  للتأريخ  خاللها  يطمح  والتي   ،»1986

أستاذا  كان  دواره  فؤاد  قالت:  أيوب  سميحة  الكبرية  الفنانة 

النقد  يف  الكتابة  بدأ  منذ  جيله،  أساتذة  ضمن  النقد  يف  كبريا 

معتزا  النهار،  كضوء  واضحا  كالسيف  قاطعا  ظل  املرسحي 

متيز  العميق،  والفكر  واملعرفة  بالعلم  دامئا  مسلحا  بنفسه، 

يرفض  يستحسنأو  فكان  املطلقة  واملوضوعية  بالنزاهة  نقده 

حول  التختلف  معه  تختلف  حينام  حتى  الشفافية،  مبنتهى 

مشاهدته  أثناء  مطمئنني  فكنا   ، النقدية  وأمانته  مصداقيته 

للعرض املرسحي.

وأضافت: هذا بجانب أنه من خالل الكتابة عن العروض كان 

للممثل  حتى  جيد  أمر  وهو  الفرتة  هذه  يف  للمرسح  يؤرخ 

ألنه يحتفظ بكل ما يكتب عنه وعن العرض، فيحتفظ  بذلك 

األصالة  ويعشق  دامئا  باألفضل  يحلم  كان  تاريخية.  بلحظات 

حقيقي  فن  أجل  من  مقاتال  عاش  الزيف،  ويرفض  ويكره 

قوي  املعرفة  واسع  ناقدا  عرفناه  مستنري،  وفن  أصيلة  وثقافة 

ترك  العطاء،  وافر  مرموقا  وكاتبا  للجامل  عاشقا  اإلحساس، 

عليه« »متفق  مسرح  رجل  دواره  فؤاد 
باإلجماع  المصري  المسرح  جربتي  لقب  استحق   

من  بارزة  عالمة  دواره  فؤاد  الناقد 
يكن  لم  المسرحي،  النقد  عالمات 
ناقدا  كان  إنما  فحسب،   مسرحيا  ناقدا 
القالئل  من  وهو  والرواية،  للقصة 
دراسة  في  حياتهم  أفنوا  الذين 
دائما  يستند  كان  عام،  بشكل  المسرح 
محبا  الجادة،  الواضحة  النقد  لمعايري 
موقعه  في  نفعه  يحاول  لوطنه 
ويقدم  المسرح  ليعلوا  يسعى  كناقد 
صاحب  هو  الرداءة.   عن  بعيدا  القيمة 
بلدي  أحب  إنين   « الشهرية  المقولة 
حينما  حىت  عنها،  البعد  أطيق  وال 
به  انبهرت  أن  يحدث  لم  الغرب  زرت 
ال  وإنين  وترابها،  لمصر  حبا  ازددت  بل 
ولد  خدها«،  النسيم  يجرح  أن  أطيق 
نوفمرب   15 في  دوارة  فؤاد  الناقد 
وأدبية،  فنية  عائلة  وسط   1928
في  اآلداب  ليسانس  على  وحصل 
اإلسكندرية  جامعة  من  العربية  اللغة 
وبفضل  العربي،  األدب  في  وماجستري 
العديد  نال  النقد  في  الغزير  إنتاجه 
والتكريمات،  واألوسمة  الجوائز  من 
 ،1996 عام  مارس   1 في  وتوفى 
رحيله  على  قرن  ربع  مرور  وبمناسبة 
والمسرحية  النقدية  الحركة  وفقدان 
مسرحنا  شاركت  الكبار،  روادها  ألحد 
عنه  الحديث  المسرحيني  من  مجموعة 
كلماتهم. تلك  وكانت 

روفيدة خليفة



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 8 مارس 2021العدد 545 العدد 8706 مارس 2021العدد 706

[[16 تحقيق

وأضاف »السالموين« : دواره هو املهتم بتأريخ املرسح املرصي 

الذي وضع أسس تأريخه يف عدة كتب  ضمن سلسلة أصدرها، 

املرصي  املرسح  جربيت  لقب  يستحق  مؤرخ  فهو  ناحية  فمن 

بحق، ألن له عدة كتب أرخ فيها للمرسح املرصي تأريخا يوميا، 

شاهد  حني  ألنه  جدا  مهمة  كانت  به  عالقتي  ان  إىل  باإلضافة 

مرسحية »مآذن املحروسة« عام 1982 قال: إن هذه املرسحية 

تأصيل  ألنها  أبوابه،  أوسع  من  املرصي  املرسح  تاريخ  ستدخل 

أيضا  والتاريخ.  الرتاث  عىل  تعتمد  التي  املرصية  للمرسحية 

هناك واقعة هامة له فرتة التسعينيات وكان قد قرر أن يتوقف 

األعامل  وسوء  املرسحية  الحالة  سوء  عىل  احتجاجا  النقد  عن 

التسعينيات  فرتة  الفرتة،   تلك  يف  تقدم  كانت  التي  املرسحية 

 ، املرصي«  املرسح  إنصلح حال  إذا  إال  نقدا  اكتب  لن   « وقال: 

وظل ألكرث من عامني ال يكتب نقدا حتى شاهد مرسحية »ست 

الشافعي،  الرحمن  عبد  الكبري  املخرج  أخرجها  التي  الحسن« 

حالته  فانتعشت  النقدية،  الحركة  إىل  أعادته  التي  وهي 

أكتوبر،  املعنوية، خاصة وأن املرسحية كانت تدور حول حرب 

وكانت من أهم املرسحيات التي تناولتها، فعمل وإخراج ونص 

عن  كتابته  وأعترب  النقد،  لكتابة  لعودته  أدت  جيدة  ومفردات 

هذا العمل من أهم األعامل النقدية التي كتبها يف هذه املرحلة 

، وهو احتفى بها لكونها تحتفي بانتصار أكتوبر مع عدم وجود 

به  فاهتم   ، املناسبات  أعامل  سوى  به  يحتفي  مرسحي  عمل 

دواره. 

التأريخ  يف  املرسحية  الحركة  رواد  من  رائدا  نعتربه   : وتابع   

أن  وميكن  الفنية،  النقدية  والحركة  التأريخية  الحركة  وريادة 

نضمه لكبار النقاد الذين كانوا يف الفرتة السابقة له أمثال عيل 

الراعي ولويس عوض ومحمد مندور وغريهم من رواد الحركة 

أذكر  العظام. و  النقاد  أيضا أخر  ، كام نعتربه  النقدية يف مرص 

الفلسفة  منهج  عن  تعليميا  مرسحيا  عرضا  قدمت  حني  أنه  

للثانوية العامة عىل مرسح الطليعة ، احتفى به وهاجم وزارة 

مل  ألنه  املرصي،  التليفزيون  هاجم  و  الوقت  هذا  يف  اإلعالم 

أو متقطعة لطالب  العمل إلذاعته عىل فرتات متباعدة  يسجل 

يف  عمل  أول  قدمت  حني  أنه  أيضا  وأذكر  العامة   الثانوية 

وهو  الرشقاوي  جالل  قدمه  و  الفن  مبرسح  الخاص  القطاع 

»امللني بأربعة«، وكام نعلم مل يكن القطاع الخاص مقبوال لدى 

كبار النقاد وكانوا يرون أنه عبارة عن هزل ،  قال عنه  فؤاد 

دواره: املرسح الخاص كسب مؤلفا مرصيا كان يكتب للقطاع 

الرتفية وتقديم عمل قيم  نوعية يف  نقلة  العمل  العام، واعترب 

ألول  األموال«  »توظيف  وهو  قضية  يقدم  شعبي  وكوميدي 

أعامل  أهم  من  واعتربه  املرصي،  املرسح  خشبة  عىل  مرة 

القطاع الخاص التي تحمل رؤية تفيد املرسح املرصي. 

جادة  كتاباته  أن  مييزه  كان  ما  أكرث  بقوله:  السالموين  وختم   

يكن  فلم  والفكرية؛  واالجتامعية  الوطنية  بالقضايا  وملتزمة 

الحركة  متابعة  عىل  حريصا  وكان  للمناسبات،  نقدا  يكتب 

املرسحية، ومل يكن النقد  بالنسبة له »أكل عيش«.

النقد سمو 
الغني داوود: كان فؤاد دواره أكرث نقاد  الناقد عبد  بينام قال 

يكتب  فكان  املرسحي،  النقد  ألصول  وفهام  عمقا  املرسح 

بطريقة تكاملية ويغطي املوضوع من كافة جوانبه، ال يكتب 

ناقدا  بل  فقط؛  ناقدا مرسحيا  يكن  مل  كام  الشخصية،  ألهوائه 

أدبيا عىل مستوى عال ومتميز، كتب عن الرواية والقصة أيضا، 

الحكيم  توفيق  أعامل  تركيزه عىل  وترك مناذج جيدة سواء يف 

أو املتابعات السنوية التي تعترب اآلن بانوراما للفرتة التي عاش 

بشموليته  التطبيقي  النقد  لفكرة  أسس  من  أول  وهو  فيها، 

وليس النقد التطبيقي األكلشية

من  األخرية  الفرتة  يف  كتب  مجموعة  ترك   « وأضاف«داوود: 

حياته، وتلك ليست عملية سهلة حيث قدم صورة حية ملوسم 

ما  وهو  ابتكرها،  من  أول  وهو  املرصي،  املرسح  من  كامل 

يكمله اآلن ابنه الدكتور عمرو دواره. كام كانت أعامله تتسم 

بالعمق الثقايف وليس مجرد متابعات، و هو ناقد شامل تشعر 

انه قرأ يف التاريخ والفن التشكييل والفن الروايئ، مثال كتاباته 

عن  أعامل توفيق الحكيم املرسحية أو األعامل السياسية، نجد 

حني  و   ، القارئ  إفادة  يريد  ألنه  عميقة  شمولية  نظرة  فيها  

تناولها   - الستينيات  الغد« - يف  كتب عن مرسحية »رحلة إىل 

من كل الزوايا، ومل يكن  منقطعا عن الرتاث النقدي العاملي، 

للناقد  مثاليا  ، كان منوذجا  للعرض  لغة ورؤية شمولية  فلديه 

التطبيقي حيث ركز عىل نقد النص والعرض معا.

ولديه  النقد  عىل  غيورا  كان  داوود:  الغني  عبد  الناقد  وتابع 

كانت  أنه  وأذكر   ، النقد  مستوى  ارتفاع  عىل  حريص   ، أنفة 

»النكتة  ويدخلون  الكاتب  النقاد عىل  فيها  يتهكم  فرتة  هناك 

لكنه مل يفعل ذلك، فكان رصينا وجادا  واإلفيه« يف مقاالتهم، 

وحني وجد األعامل دون املستوى انرصف عن الكتابة النقدية.

هوى  عن  يكتب  ال 
و قال املخرج عصام السيد: كان ناقدا موضوعيا جدا، باإلضافة 

يحرص  فكان  التوثيق،  مبسألة  مهتام  كان  الذي  الوحيد  ألنه 

كله  املرسحي  املوسم  عن  كتابا  تقريبا  عام  كل  يصدر  أن 

الخاصة  اإلحصاءات  من  عدد  بجانب  مقاالته  من  بعض  يضم 

العروض املرسحية  باملوسم املرسحي، حيث كان يهتم مبتابعة 

هامة  دراسات  له  كان  كام  يومي،  بشكل  املؤسسات  ملختلف 

له »أكل  بالنسبة  النقد   يكن  لم  السالموني:  العال  أبو 
إنما رسالة إصالحية عيش« 

للمسرح  توثيقية  نقدية  مصطفى سليم:أسس حركة 
المصري
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ال  حيث  جيله  أبناء  عن  مييزه  كان  ما  هذا  أن  وأعتقد  جدا، 

يتوفر ذلك لكل النقاد .

مصلحة،  أجل  من  أو  شخيص  لهوى  يكتب  يكن  مل  وأضاف« 

وهذا أمر نادر يف زمنه وإىل اآلن. 

غريه  بآراء  يتأثر  ال  ناقدا  كان  السيد:  عصام  املخرج  وتابع 

أراء  هناك  أن  ملجرد  جيد  عرض  عن  يكتب  فال    ، النقاد  من 

استحسنته، كان له وجهة نظره وأراءه الخاصة.

مقالته ننتظر  كنا 
يف  كثرية  إسهامات  له  كان  فقال:  الحديني  محمود  الفنان  أما 

الحركة النقدية خالل الفرتة التي مارس فيها النقد، وكنت من 

أسباب  أو  ألغراض  يكتب  ال  حرا  كان  ألنه  به  املعجبني  أشد 

مستوى  عىل  كان  ألنه  مقالته  ننتظر  كممثلني  فكنا  شخصية، 

عال جدا يف النقد، لدرجة أين حني توليت إدارة املركز القومي 

يف  عضوا  يكون  أن  مرصا  كنت  الشعبية  والفنون  للمرسح 

اللجنة العليا للمركز وكان سعيدا.

النقاد يف عهده، فقد  أضاف«الحديني« : ال ميكن أيضا  إنكار 

كان هناك نقاد محرتمون، ولكنه كان األقرب إلينا كمرسحيني، 

الدكتور  ابنه  عليه  وأرشف  وفاته  بعد  كتابا  عنه  أصدرنا  وقد 

الناقد عمرو دواره، يضم كل ما كتبه وما كتب عنه، وهو متاح 

للدراسة ، فهو يستحق كناقد مرسحي ذو ثقل وثقة يف الحركة 

النقدية املرسحية.

وتابع الفنان محمود الحديني:  أذكر حني كنت مديرا للمرسح 

»سجن   مبرسحية  العسال  فتحية  الراحلة  تقدمت  القومي 

التي  الوطيدة  الصداقة  من  الرغم  وعىل  لتقدميها  النسا« 

منه  وطلبت  دواره  فؤاد  للناقد  أوال  توجهت  أنها  إال  تجمعنا 

حرضت  ثم  جميال،  مقاال  عنه  كتب  وبالفعل  النص  يقرأ  أن 

مل  إين  من  الرغم  عىل  دوارة،  فؤاد  مبقالة  مدعمة  للمرسح 

اطلب ذلك، وقرأت النص وأعجبني وقدم بالفعل.  

عىل  يبخل  ومل  املركز  لرئاسة  سبقني  قد  كان  بالقول:  وختم 

نظري؛ ألنه الناقد الوحيد يف جيله الذي قام بهذا الجهد املركز، 

فجمع بني شخصية الناقد الدارس للمرسح وبني املؤرخ.

دواره  فؤاد  ظهور  قبل  التأريخ  مشكلة  كانت  سليم:  أضاف 

املرصي،  املرسح  تاريخ  دراسة  يف  األساسية  املشكالت  إحدى 

التأكيد عىل أنه كان يستخدم  بل والعريب، حتى جاء هو، مع 

منهجا تأريخيا تحليليا ميزه بني أبناء جيله، وورثه البنه الناقد 

يحافظ  أن  واستطاع  املسرية  أكمل  الذي  دواره  الدكتور عمرو 

تركها  التي  الرثاء  شديدة  واملادة  والصور  الوثائق  مرياث  عىل 

والده.

وأهمية ثقال  النقد  منح 
الكبري فؤاد دواره عالمة  الناقد  املخرج نارص عبد املنعم قال: 

العريب،  والوطن  مرص  يف  املرسحي  النقد  عالمات  من  بارزة 

وهو واحد من نقاد قالئل منحوا النقد ثقال وأهمية واحرتاما، 

الشديدة،  باملوضوعية  املرسحي  للعرض  النقدي  تناوله  يتميز 

ورصامة التقييم والتناول، باإلضافة إىل التحليل العميق الثاقب 

األديب فقط،  النص  اإلقتصار عىل  العرض دون  ملختلف عنارص 

كتاباته  اكتسبت  وقد  الواسعة،  ثقافته  إىل  استنادا  وذلك 

النقدية أهمية كبرية لدى كل املرسحيني الذين كانوا ينتظرون 

اهتاممه ينصب عىل  آراءه ونقده ألعاملهم بشغف، ومل يكن 

عروض مسارح الدولة الرسمية فحسب، وإمنا ميتد إىل متابعة 

املرسح الجامعي ومرسح األقاليم وال يبخل بالنصح والتوجيه 

عامل  يف  طريقها  تتلمس  التي  املرسحية  للرباعم  والتشجيع 

عشاق  ملتابعة  مرص  أقاليم  كل  بني  ويتنقل  فيسافر  املرسح 

املرسح وتجاربهم.

النقد  يف  الدكتوراه  عىل  الحاصل  العظيم  عبد  د.أمين  أما 

عند  املرسحي  النقد  خطاب  أيدلوجيا  بعنوان  الحديث  األديب 

أهم  أحد  دواره  فؤاد  الناقد  فقال:  دواره«1928-1996«  فؤاد 

دواره  فؤاد  اسم  ُيذكر  حني  و  املرسح،  يف  املعارصين  النقاد 

النظرية  هام  معا  أمرين  نتذكر  أن  يجب  املرسحي  النقد  يف 

لكن هذا مل  عليه،  السابقة  الجهود  استفاد من كل  والتطبيق، 

وكذلك  النقد،  يف  الخاصة  ونظريته  أسلوبه  له  يكون  أن  مينع 

أي فنان أو مؤلف أن يستفيد منه يف تحليل املرسحيات، وقد 

املقاالت  كل  فيه  يجمع  كتابا  ينرش  كان  طريقته،  عىل  رست 

املوسم  خالل  املرسحية  العروض  عن  كتبت  التي  النقدية 

لتكون مرجعا للباحث ، كان يجمع كل ما كتب عن العروض 

بالصور  مدعمة  واكبتها  التي  النقدية  والحركة  قدمت  التي 

ال  حتى  النهج  هذا  أنا  فأكملت  كتاب،  يف  عام  كل  ويصدرها 

يسقط عام مرسحي .

توثيقية  لحركة  أسس 
أهم  من  دواره  فؤاد  يعترب  سليم:   د.مصطفى  قال  فيام 

للمرسح  وتأريخية  توثيقية  نقدية  لحركة  أسسوا  الذين  النقاد 

املرصي، مبعنى أن كتبه تعترب مصادر للباحثني للتأريخ للحركة 

املرسحية، والرجوع إليها أسايس بالنسبة لدراسة الفرتات التي 

أرخ لها، فرتك وراءه عددا كبريا من الوثائق والصور واملقاالت 

الفرتات، فقد  إليها من أي باحث يف هذه  الرجوع  التي ميكن 

تابع الحركة املرسحية بدقة ووعي وبناء تحلييل تأريخي اعتمد 

عليه يف معظم دراساته ومقاالته سواء يف املجالت أو الصحف 

لحركة  تؤرخ  كانت  التي  كتبه  سلسلة  تظل  ولكن  الكتب،  أو 

املرسح املرصي واملعنونة بسنوات معينة هي األهم من وجهة 

أو  الشخصي  الهوى  للكتابة  يحركه  لم   : السيد  عصام 
أمر  المصلحة، وهذا 

الرواية  نقد  : جهوده في  العظيم  أيمن عبد 
باحث  إلى  أ  تحتاج  القصرية والشعر  والقصة 
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المسرح عمقا وفهما ألصول  نقاد  أكرث  الغين داوود:  عبد 
التطبيقي للنقد  المسرحي، وأول من أسس  النقد 

أتناوله  أن  أسعدين  شخصيا  وأنا  التطبيق،  يف  الخاص  منهجه 

بقسم  حلوان  جامعة  يف  املرسحي  النقد  يف  دكتوراه  رسالة  يف 

اللغة العربية، كأحد أهم نقاد املرسح املعارصين، و كان لديه 

وبالرغم  والشعر،  القصرية  والقصة  بالرواية  أخرى  اهتاممات 

من دراستي لنقد فؤاد دواره املرسحي إال إين مازلت اعتقد أن 

جهوده يف نقد الرواية والقصة القصرية والشعر تحتاج أيضا إىل 

باحث جاد متخصص .

أشعر  ولكني   1996 عام  دواره  تويف  العظيم«:   »عبد  وأضاف 

كتبه  كل  قراءة  خالل  من  معه  عشت  أقول  أن  جادة  برغبة 

ورؤية،  فكرا  وعايشته  قرب  عن  عقله  فعرفت  املرسح،  عن 

حي  يف  اإلسكندرية   يف  نشأ  شديدا،  حبا  املرسح  أحب  لقد 

ثم  اإلسكندرية  يف  العريقة  الفنية  العائالت  من  قريب  فني 

للقاهرة، عمل يف مجلة »املجلة« وبدأ يكتب كتاباته يف  انتقل 

القارئ ببعض  النقد املرسحي و مرتجام لبعض املقاالت، معرفا 

لناقد مرسحي  تحول  أن  يلبث  مل  و  األوربيني،  املرسح  مؤلفي 

املرصي  املرسح  فيها  كان  فرتة  يف  النقاد  أكرب  بني  طريقه  يشق 

طريقه  اإلنسان  يشق  أن  السهل  من  وليس  عصوره  أزهى  يف 

ناقدا يف هذه الفرتة التي تحفل بالنقاد واملبدعني تأليفا ومتثيال. 

تخصص  فبينام  خصائص،  بعدة  لديه  النقدي  الخطاب  امتاز 

منذ  دواره  فإن  العرض  أو  النص  نقد  يف  املرسحيون  النقاد 

اللحظة األوىل لكتاباته املرسحية اهتم بنقد النص والعرض معا 

أنه  للمرسح  مفهومه  وكان  معا،  جمعهام  إال  وسيلة  يرتك  ومل 

ويتقدم  املرسح  بتأخر  يتأخر  املجتمع  أن  و  اجتامعية  ظاهرة 

بتقدمه، لذلك كان مخلصا يف نقده وحريصا عىل إصالح املرسح 

التي  النقدية  ومقاالته  كتبه  عناوين  ذلك  عىل  يدل  املرصي، 

كانت تبدو حادة وشديدة وجريئة إذا رأى يف املرسح ما يرض 

الئق  غري  فنيا  سلوكا  وجد  أو  واالجتامعية،  العامة  باألخالق 

يرض باملرسح وبفن املرسح، وشخصيا تناولت يف رسالتي أربع 

..نشأته.. حياته  دواره  فؤاد  األول عن شخصية  الفصل  فصول، 

التي ترقى فيها بني مختلف  تعليمه..سريته.. أعامله.. ووظائفه 

الوظائف يف وزارة الثقافة، ومنها مدير املركز القومي للمرسح 

واملوسيقى والفنون الشعبية، ومديرا لهيئة الثقافة الجامهريية، 

دواره  فكر  يف  وغصت  الثقافة،  وزير  مستشار  أصبح  أن  إىل 

تقدمية  قيم  كانت  وكلها  تبناها  التي  والقيم  واأليديولوجية 

واملرأة  التعليم  يف  املجتمع  نهضة  خاللها  من  يرى  إصالحية 

واالقتصاد والحرية واإلنسانية والدميقراطية. 

وكيف  املرسحي،  للنص  نقده   فيه  فتناولت  الثاين  الفصل  أما 

كان ينقده لغة وحوارا وفكرة ومؤلفا وهو يف كل ذلك حريص 

أيدلوجيته، حيث  من  وتثقيفه وهي جزء  القارئ  تعريف  عىل 

ليعرفه  أعامله  بعض  ويلخص  وجهوده  املؤلف  سرية  يتتبع 

القارئ وكذلك حني ينقد العرض يلخص النص من أجل تعريف 

القارئ بهذه املرسحية، ويناقش الفكرة وال أجده متعصبا للغة 

الفصحى أو العامية، ولكنه كان يوافق عىل الفصحى أو العامية 

الفضىل  اللغة  أن  يرى  كان  الناس،  وتنفع  الغرض  تؤدي  طاملا 

لديه  فاملهم  ولجمهورها،  وسياقها  ملوضوعها  املناسبة  هي 

املرسح الهادف، كذلك يف نقد النص املرسحي كان حريصا عىل 

بيان فكرة النص: هل هو أصيل أم مرتجم أم مقتبس، وما هي 

جذور هذه الفكرة ومدى احتياجنا لها؟

وقد  املرسحي،  للعرض  دواره  فؤاد  لنقد  فصال  خصصت  كام 

فاجأنا بنقده املتخصص الذي ال يقل عن جديته يف نقد النص 

وأخرى  لإلخراج  وفقرة  للديكور  فقرة  يضع   فكان  املرسحي، 

مالءمته  ومدى  املرسح  ومدخل  والقاعة  واإلضاءة  للتمثيل 

للجمهور وفقرة ملوضوع املرسحية التي تعرض ووقتها وزمنها، 

أنه  نشعر  أننا  لدرجة  العرض  يف  كل شئ  ينقد  ما  كثريا  وكان 

متخصص يف نقد العرض وليس النص، عىل عكس ما كان سائدا 

، كذلك كان يخصص جزء كبريا من لنقد الجمهور، مدى إفادة 

الجمهور ومدى مالمئة املوضوع له ومدى استجابته وجلوسه، 

يف  يتلقاه  أن  يجب  للمواطن  حقا  والفن  املرسح  يرى  كان 

أحسن الظروف ، كام  فاجأنا بنقد املؤسسة املرسحية،  الجهة 

التي ترشف عىل العرض املرسحي، سواء كانت تقدمه أو تنتجه 

أو تديره، كان يثني عىل مرسح الدولة ويؤيده كلام وجد فيه 

الدفاع عن  بالدعم، و كان جنديا رشسا من أجل  شيئا جديرا 

مرسح الدولة والقيم الرفيعة التي يقدمها، ولكن هذا مل مينعه 

وكان  مفيدا  شيئا  قدم  إذا  الخاص  املرسح  عىل  يثني  أن  من 

يستنكرا كل شئ ردئ.

تابع:  يف نقد املؤسسة املرسحية اتسمت أرائه بالجرأة الكبرية 

من  املرسحية  املؤسسة  عنارص  لكل  والشاملة  لعرصه  السابقة 

العرض املرسحي  امليزانيات وظروف  العاملني إىل  املوظفني إىل 

لديه رؤية  كان  و  املسارح،  لها  التي تعرضت  األزمات  وبعض 

و  رائع  املرسحي  النص  يكون  أن  ميكن  ال  أنه  تقول  شاملة 

العرض رائع إال بوجود مؤسسة رائعة، كان موضوعيا يف نقده،  

عن  أما   ، أخرى  أحيانا  عنه  ويدافع  أحيانا  مطاوع  كرم  ينتقد 

رؤيته العامة للفن املرسحي فكانت توثيقية، حيث كان يتخذ 

أنه  يعني  وهذا  املرسحية،  للحركة  توثيقا  النقدية  كتاباته  من 

كان يقوم وحده بالجهد الذي كانت تقوم به مؤسسات كاملة، 

فحني يكتب عن مرسح الثقافة الجامهريية ال نعرف شيئا عنها 

تتبعا ورصدا إال من خالل كتاب فؤاد دواره املرسح املرصي85 

، 86، 87، 89، 90، كل كتاب منها يرصد حركة املرسح كاملة، 

الجامهريية  الثقافة  وهيئة  الجامعي  واملرسح  الدولة  مرسح 

ميكن  ال  أنواع  كلها  التليفزيون  ومرسح  والخاص  والعاميل 

معرفة حالها يف هذه السنوات إال من خالل كتب فؤاد دواره. 

وقال أيضا:  منهجه كان اإلصالح، كان يدعو لإلصالح والجدية. 

هاجم املرسح التجريبي ورغم ذلك كرمته وزارة الثقافة، كان 

االنتقال  قبل  لتأسيس فن املرسح  مازلنا يف حاجة  يقول نحن 

مقاال  كتب  و  العاميل  املرسح  يحرض  كان  التجريبي،   للفن 

عامل  ومثلها  عامل  ألفها  مرسحية  »هذه  قائال  مرسحية  عن 

وشاهدها عامل«  

الراحل  والفنان  هو  أنه  سجل  العظيم:  عبد  د.أمين  تابع  و 

حمدي غيث، كانا يف أحد األقاليم يشاهدون » مرسح الجرن« 

املرسحية  من  الفالح  استفاد  كيف  يرى  أن  دواره  حاول  ثم 

فسأل طفل صغري عام تعلمه فرد قائال »تعلمت أين لو شفت 

وعلق  املركز«  مأمور  أبلغ  بيرسق  الجمعية  يف  املخازن  أمني 

النقد  بارزة من عالمات  المنعم: عالمة  ناصر عبد 
العربي المسرحي في مصر والوطن 
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ألف  لهذا  بالفعل.  نجحنا  لقد  نجاح؟  ذلك  بعد  وهل  دواره: 

وكان  املتخصص،  البارع  الناقد  وهو  األمية  محو  عن  كتب 

يجعل الشباب العاملني يف وزارة الثقافة يقدمون الفن الراقي 

والكتابة  القراءة  الفالحني  يعلم  وبعضهم  التقدمي،  الهادف 

بل  فقط  املرصي  املرسح  عىل  ليس  بيضاء  أياد  له  أن  كام   .

العريب  الوطن  يف  املرسح  عن  كتابا  ألف  حيث  أيضا،   العريب 

عن  مرسحية  فكتب  التأليف  يف  أبدع  كام  لزمنه،  سابقا  وكان 

نفهم  هنا  ومن  أكتوبر،  حرب  عن  العبور  ومرسحية  املتنبي 

القدمية،  ويف  العربية  العربية وثقافتنا  الجذور  أنه كان يحب 

تلخيص  آلياته  من  و  والتطور.  التقدم  يريد  الوقت  نفس 

العرض املرسحي حتى يطلع عليها القارئ الذي حالت ظروفه 

دون مشاهدة العرض، و التنبوء، فقد تنبأ ملؤلفني وفنانني كرث 

ممثلة  أنها ستكون  توقع  وقد  نشوى مصطفى  الفنانة  ومنهم 

يجعله  مل  للتوثيق  حبه  فإن  عموما  األدب  عن  أما   ، قديرة 

فقام وحده  فقط،  ودراسة   ونقدا  توثيقا  فقط  املرسح  يخدم 

التي  حقي  يحيى  الراحل  أعامل  مهمني،  كاتبني  تراث  بجمع 

يف  ونرشها  واملشهورة  املغمورة  الصحف  من  كاملة  جمعها 

جزئني  يف  الحكيم  توفيق  مرسحيات  وكذلك  أعامل،  مجموعة 

جمعها وكتب عنها دراسة نقدية يف فرتة كانت مرسحياته قد 

أوشكت عىل االندثار.  

وختم بقوله: حظي دواره  بكثري من الجوائز والتكريم يف مرص 

والعامل العريب، كام عمل بالتدريس بالكويت وأكادميية الفنون. 

المسرحي النقد  فارس 
النقد  فارس  هو  كاملو:  وفاء  الدكتورة  الناقدة  وقالت  

الحضور  امتلك  الفريد,  واإلنساين  الثقايف  الكيان  املرسحي, 

املرسح  تجربة  قلب  يف  ساطعا  ضوءا  وكان  والربيق،  والوهج 

والجدية  املسئولية  هو  بعدها,  وما  الستينيات  يف  املرصي 

عزيزا من  أصبح جزءا  أبهى صوره,  الصدق يف  وااللتزام, وهو 

المتالك  كمسار  والثقافة  والفن  باملرسح  آمن  مرص,  شخصية 

جموحا  رؤاه  كانت  فقد  حارضة  بصامته  ستظل  الوعي, 

جاد,  ناقد  إنه   « الحكيم  توفيق  عنه  قال  مساءلة,  وتصوراته 

فؤاد  أن  املعروف  فمن   , الفدائية«  بلغت حد  عنده  والجدية 

واكتشف مرسحياته  الحكيم,  أدب  وتحليل  بدراسة  قام  دوارة 

قام  حني  حقي  يحيى  إىل  متتد  التي  الحالة  تلك  املجهولة, 

الجرائد  يف  كتبها  التي  النقدية,  مقاالته  بتجميع  األستاذ 

استصدار  أخريا  واستطاع  نواقصها،  باستكامل  فقام  املختلفة، 

12 كتابا جديدا, أضيفت إىل مجموعة األعامل الكاملة ليحيي 

حقي، ليصبح عددها مثانية وعرشين مجلدا. 

وأضافت »كاملو«:  أطلق الكاتب الكبري عيل الراعي عليه لقب 

 « رثائه  يف  األهرام  بجريدة  وكتب   , الرصني«  املرسح  »عاشق 

إنسان ال يساوم, ال يجامل وال يخفي رأيا اعتنقه, فهو واضح 

عن  يتوقف  وال  يهادن,  وال  يرتاجع  ال  يلني،  ال  حاسم  رصيح, 

فادحا,  مثنا  وأعصابه  حياته  من  دفع  لو  حتى  رأيه,  إعالن 

من  موقفه  صالبته,  تؤكد  التي   املواقف  أهم  من  ولعل 

املهرجان التجريبي, الذي أعلنه مرارا حيث قال:  إنني أرفض 

بالدنا  املرسح يف  أن وظيفة  أتصور  التجريبي، ألنني  املهرجان 

التوعية واإليقاظ,  االجتامعي،  دور  الدور  ال ميكن عزلها عن 

واملشاركة يف التنمية ونرش الوعي, فاملهرجان يبعدنا عن واقعنا 

ومشكالتنا، إنهم يف الخارج استنفذوا وسائل التعبري التقليدية 

وشبعوا من املرسح اإلغريقي وباقي املدارس املرسحية، فيكون 

من حقهم عندئذ فقط التجريب. و يقول دكتور عمرو دوارة 

الهواية  بروح  محتفظا  والفنون,  لألدب  عاشقا  ظل  أباه  إن   ,

يبحث  مل  املعرفة,  وحب  العطاء  من  املزيد  إىل  دفعته  التي 

التقاعد  إليه, حتى أكمل سن  لكنها سعت  املناصب,  أبدا عن 

قبلها  الثقافة,  لوزير  أديب  مستشار  بوظيفة  وهو   ،1988 عام 

مركز  عىل  العام  املرشف  مثل  املناصب,  من  العديد  شغل 

للمرسح،  القومي  املركز  عىل  العام  واملرشف  الطفل,  ثقافة 

ويف جميع تلك الوظائف كان ال يستطيع إال أن يبذل قصارى 

الوظيفية  الحياة  صعوبة  من  وبالرغم  ضمريه,  ويريض  جهده 

بالنسبة للفنان، إال أنه استطاع أن يحتفظ دامئا لقلمه برشاقته 

تنوع  يف  سببا  ذلك  وكان  أراد،  إذا  إال  يكتب  وال  وصدقه, 

كتاباته, كام يشري الكاتب الكبري خريي شلبي الذي قال« تابع 

والقصيدة  والرواية  القصة  يف  األديب  اإلنتاج  حركة  دوارة  فؤاد 

ببالط  التحاقه  له  وأتاح  ورواجها،  ازدهارها  سنوات  أشد  يف   ,

صاحبة الجاللة أن يسهم بنصيب موفور يف الصحافة الثقافية, 

فتحاور مع لفيف من كبار األدباء, وانتزع منهم اآلراء الثمينة 

كتابات  تنوعت  هكذا  الخالقة.   واألفكار  املثرية,  واالعرتافات 

فؤاد دوارة يف مجاالت األدب حيث قدم مجموعة من الكتب 

القصرية  القصة  : »يف  األدبية مثل  املجاالت  الهامة يف مختلف 

»السينام    ,   « وشعراء  »شعر   ,  « املرصية  الرواية  »يف    ,  «

أدباء  النقد املرسحي, وكتاب عرشة  واألدب »,  وذلك بخالف 

يتحدثون, ويف هذا السياق يتضح قدرة فؤاد دوارة عىل تحليل 

كتابات كبار األدباء التي ظهرت يف مؤلفاته :« نجيب محفوظ 

 ,« واملرسح  الصبور  عبد  »صالح   ,« العاملية  إىل  القومية  من 

دكتور  الكبري  الناقد  أن  ويذكر   ,« النقاد  شيخ  مندور  »محمد 

غايل شكري قال إن فؤاد دوارة رجل مرسح, وليس مجرد ناقد 

التعليم والتوثيق مرورا  النقد إىل  امتدت قدرته من  مرسحي, 

بعرشات التفاصيل العملية. 

لخربات  مصدرا  العاملية  الثقافة  كانت  لقد  بقولها:  وختمت 

األعامل  من  كبري  عدد  برتجمة  قام  الذي  دوارة,  فؤاد  األستاذ 

العربية  للمكتبة  وقدم  اإلنجليزية،  باللغة  املكتوبة  األدبية 

ترجامت متميزة ملرسحيات : الحضيض مكسيم جوريك , ثورة 

اإلنسان  كوارد,  لنويل  الشخصية  الحياة  شو,  الروين  املوىت 

هذا  ويف  الهامة،  األعامل  من  وغريها  شو,  لربنارد  والسالح 

وقال  فاعلة ومؤثرة،  الثقافية  كانت مشاركته يف حياتنا  اإلطار 

عنه سعد أردش إنه ا عالمة بارزة من عالمات النقد املرسحي، 

وبنية  مرص  يضع  وأن  املرسحية,  الحركة  يواكب  أن  استطاع 

املرسح املرصي فوق كل اعتبار.

فقدت دوارة أنا شخصيا, وفقده معي الفكر الجاد, والشجاعة 

والثقافة  الفكر  بقيمة  الذي ال يضعف  التي ال ترتدد, واإلميان 

يف حياة الناس », ويف هذا السياق نجد أن األستاذ دوارة تابع 

كتب,  ستة  العربية  للمكتبة  وقدم  والعريب,  املرصي  املرسح 

أعوام كاملة  الحياة املرسحية خالل ستة  نواحي  تغطي جميع 

من 1985 – 1990 , والتي صدرت عن الهيئة املرصية العامة 

للكتاب, ومتثل ذاكرة حقيقية للمرسح املرصي.

الكاتب  قال  كذلك  كاملو:  وفاء  الدكتورة  الناقدة  وتابعت 

مقاوم  هو«   دوارة  فؤاد  إن    :  « وهبة  الدين  سعد  الكبري« 

أي  يستطيع  األوىل  اللحظات  فمنذ   ,  « االستسالم  عرص  يف 

مواجهة  يف  أنه  يدرك  حقيقته,  عىل  دوارة  يعرف  أن  إنسان, 

بالمسرح والثقافة كمسار المتالك  آمن  وفاء كمالو: 
بصماته حاضرة الوعي و ستظل 

ننتظر مقاالته عن عروضنا  كنا  الحديين:  محمود 
ونتعلم منها
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مرسح  يقدمها  التي  ريسايكل  الهزلية  االرتجالية  تأيت 

متوتر  وجود  لقسوة  رشعية  كابنة  تأيت   ,  - حاليا  الطليعة 

اإلنسان  يسحق   , الحياة  إيقاعات  ويصادر  النبض  يستلب 

للدم واملوت واالغتصاب واالستالب  , يغني  ويدمر األحالم 

أن  ليعلنوا   , الزيف  أقنعة  كل  الشيطان  فقد خلع حلفاء   ,

إىل  وتحول   , صالحيته  تاريخ  وانتهى   , مات  قد  اإلنسان 

نفايات يجب التخلص منها .  مخرج هذه التجربة وصاحب 

املتميز  الفنان  هو  السينوغرافية  رؤيتها  ومصمم  فكرتها 

هذه  وحشية  أمام  طويال  توقف  الذي   , الصغري  محمد 

تدوير  إعادة   يستطيع  لعله   , يواجهها  أن  وقرر  اللحظة 

اإلنسان  قدسية  وإنقاذ  الوجود  فلسفة  وتغيري  النفايات 

الوقائع  أن  إال   , االخرتاق  وسحر  املحاولة  جدية  ورغم   ,

الكونية  واملؤامرات   , والتصورات  والخيال  الحدود  تتجاوز 

تلك   , االستيعاب  وعبثية  والهلع  الرعب  تثري  املفزعة 

توازنه  الصغري  محمد  الجميل  املخرج  أفقدت  التي  الحالة 

مستوى  دون  ريسايكل  عرضه  فجاء   , والجاميل  اإلنساين 

أعامله السابقة املسكونة بالتناسق والربيق واملشاعر النارية 

ثائرا  وعيا  ميتلك  الفنان  هذا  أن  املعروف  فمن   , الصاخبة 

 , الحرارة  شديدة  فنية  ولغة  شابة  وبصامت  خصبا  وخياال 

تنتمي لعذابات جيل يبحث عن املعنى , وهو أيضا ميتلك 

من  العديد  يف  شاهدناه   , املدهشة  الهواية  روح  سحر 

الجامل  من  كتيار  دامئا  تأيت  التي   , الجامعة  عروض مرسح 

من  العديد  قدم  االحرتاف  مستوى  وعى   , األخاذ  الصاخب 

عالية  وجامهريية  نقدية  فعل  ردود  أثارت  التي  األعامل 

يا   , ماكبث  الليلة   , وجولييت  روميو   , شيزلونج  مثل   ,

هاملت ,  والسرية الهالمية , ويذكر أنه من املخرجني الذين 

واخرتاق    , الكالسيكية  املفاهيم  عىل  االنقالب  استطاعوا 

هيمنة الوقار الرتاجيدي  , وكرس كل قواعد الرونق والبهاء 

, وصوال إىل حالة عقلية مدهشة تبحث عن الوعي والذات 

والكيان عرب إيقاعات الهزل والبريلسك والجروتسك  . 

 , واضحة  اسرتاتيجية  عىل  التجربة  هذه  فلسفة  ترتكز 

تهدف إىل صياغة أجيال شابة تتفاعل مع إيقاعات وجودنا 

الجمود  مأزق  لنتجاوز   , والتناقضات  بالتوترات  املسكون 

االرتجال  عىل  الجاميل  املستوى  عىل  تتجه  وهي   , والغياب 

مبفهومه العلمي املنضبط , الذي اتخذ مساره عرب الكوميديا 

..Recycle ريسايكل  مسرحية  في 
اإلنسانية الصالحية  تاريخ  نهاية 

اإلدراك  أن  إال   , بوضوح  نلمسها  التي  املأساوية  اإليقاعات 

أننا  يؤكد   , عام  بشكل  اإلنساين  الوجود  لطبيعة  الجاميل 

والتناقضات  بالخلل  املثقل  الكاريكاتري  من  نوعا  نعيش 

باالنهيارات  تتفجر  ساحة  أصبح  حولنا  من  فالعامل   ,

 , الرضوخ  العصيان عىل هيمنة  أعلنوا  والبرش   , واملؤامرات 

الحريك  التفاعل  إىل  الشباب  من  العمل  فريق  اندفع  لذلك 

والتوحد  اإليهام  مفاهيم  تجاوزوا   , الالهثة  والكوريوجرافيا 

بينام   , ضحكاته  وترددت  الجمهور  إعجاب  فأثار   , الهزلية 

حيث   , املرسحية  األوساط  يف  مختلفة  فعل  ردود  بعثت 

ورفض   , الريسايكل  فلسفة   لجامليات  املدركني  تقدير 

الشخصيات  وتشويه  والضحك  الهزل  لتيارات  اآلخر  البعض 

الطليعة  مرسح  يف  ترقص  الحياة  كانت  السياق  هذا  ويف   ,

خصوصيته  وامتلك  التيار  ضد  أبحر  الذي  املخرج  مع 

املتفردة وبصامته الالفتة ورضباته الجريئة الساخنة , ورغم 

وفاء كاملو
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عن  بحثا   , املأساوي  والحس  الجدية   أرس  من  وخرجوا 

الثائرة   املشحونة بلغة املفارقة الساخنة والسخرية  الرؤى 

أن  نجد  اإلطار  هذا  ويف   , الرشس  والجروتسك  الالذعة 

الجروتسك يسكن قلب عامل املأساة , ولكن إذا كانت رؤية 

الرؤية  فإن   , واملطلق  للثابت  تأكيد  هي  الرتاجيدية  العامل 

 , والكائن  للسائد  واخرتاق  وانتهاك  نقد  هي  الجروتسكية 

وتطرح  املأساة  رؤى  تتبنى  الهزلية  الكوميديا  كانت  وإذا 

نفس تساؤالتها , إال أن اإلجابات تأيت دامئا مختلفة .  

بارعا يف األسلوب   , املخرج مدهشا يف طرح تساؤالته  كان 

حيث   , الحياة  مواجهة  يف  الشخصيات  به  وضع  الذي 

البرش  من  أقوى  والوجود   , وضعيفة  اإلنسانية هشة  القيم 

 , بها  واالحتفاظ  السلطة  عىل  القبض  فن  هي  والسياسة   ,

املتلقي يف حالة دهشة وتساؤل وضحك  وهكذا يظل 

وانفعال بتلك التجربة املبهرة , التي تشاغب األعامق 

وترتك فيها أثرا باقيا ال يزول , يأخذنا إىل الدفاع عن الحياة 

الذين   , الستار  خلف  املختفني  هؤالء  كل  من  وإنقاذها 

قرروا استالب الروح واملعنى والجسد . 

البناء الدرامي عىل صيغة مفتوحة تتسع لكل قضايا  يرتكز 

تتصل  التي   , املتوالية  العديدة  املشاهد  حيث   , العامل 

الحالة  موجات   ,  -  - الفكري  الطرح  منظور  عرب  ضمنيا 

املرسحية تنطلق يف إطار تشكيل جاميل ثابت ميوج بالحركة 

الخلفيات   , والهبوط  والصعود  واالمتداد  واالندفاعات 

السرييايل  والرسم   , األلوان  صخب  أرسار  تكشف  السوداء 

الغريب يكشف عذابات القهر واالستبداد , القطع البرشية 

واألجساد   , والغياب  والبشاعة  املوت  عن  تروي  املتناثرة 

واملهمالت  واألكياس  امللقاة  الزجاجات  مع  تتوازى  املمزقة 

بالتنوع  املرسحي  املشهد  صورة  متيزت  اإلطار  هذا  ويف   ,

لغة  تفاعل  يبعثها  التي  الغزيرة  التفاصيل  وكانت   , والرثاء 

 , والحركة واإليقاعات  الجاميل  التشكيل  الجسد مع دالالت 

أسلوب  جاء  لذلك   , والحضور  التصاعد  من  لتيارات  باعثة 

أما   , وتلقائيا  بسيطا  ناعام  العام  إىل  الخاص  من  االنتقال 

واإلحباط   القهر  عذابات  وتفجري  األعامق  أوتار  العزف عىل 

أمام  لنصبح   والحوار  واملوسيقى  الضوء  عرب  انطلق  فقد 

وجود فني مثري يفتح كل أبواب الجحيم . 

تيار  بعث  إىل  الشباب  من  الضخم  العمل  فريق  اتجه 

والهزل  والضوء  بالجسد  ليحكوا   , املتناقضة  املشاعر  من 

وأحالم  باردة  وأيام  مضطربة  حياة  تفاصيل  عن  واالرتجال 

يدركون  ال  رجال  عن   ,  -  - مكبوتة  وعواطف  مكسورة  

معنى الحب والجسد , ونساء باحثات عن الدفء واالرتواء 

الغربة   , واالحتياج  والجهل  الفقر  عذابات  عن   , واالحتواء 

والعذاب والغياب - - , عن الليل والضوء والسامء والفراق , 

وعرب موجات الحركة والضوء والغناء متتد رشاسة الضحكات 

السعادة  معنى  يوما  يعرفوا  مل  الذين  لهؤالء  الحزينة 

املسكونة  املتوترة  اإليقاعات  تأخذنا  بينام   , واالكتامل 

البرشية  األجزاء  نحو  والصبايا  الشباب  اندفاع  إىل  بالشغف 

مكتمل  مانيكان  أمام  لنصبح  بإرصار  يجمعونها   , املتناثرة 

مفهوم  ويغيب   , النفايات  تدوير  إعادة  فكرة  به  تتحقق 

عىل  يضعون  وحني   , اإلنسانية  الصالحية  تاريخ  نهاية 

املانيكان املالبس الفرعونية , نصبح أمام حلم شديد الجامل 

والخصوصية , يؤكد أن الحياة ستبدأ من جديد عرب الوعي 

باألصول والجذور والحضارة والتاريخ . 

الواعد مثل  الشباب  شارك يف املرسحية مجموعة كبرية من 

أمل   , آية خميس محمد رساج   , نبيل  نانيس  الداىل,  صالح 

نور الدين , ياسمني خطاب و أسامة أرشف - - وغريهم  , 

وكانوا جميعا عىل مستوى اليقني أن املرسح هو الحلم وهو 

التحقق والوجود . 

كان اإلعداد املوسيقي ملحمد رساج , واألداء الحريك ملناضل 

عنرت , واألزياء املتميزة لعبري البدراوي . 

لفعل  علنية   مامرسة  واملرسح   ,  -  - مرسحية  والحياة 

وقضايا  إلشكاليات  الساخرة  املحاكاة  متتد  لذلك   , الحرية 

التي   , املتوترة  الدالة  املفارقات  وتتفجر   , املمزق  واقعنا 

نراها أمامنا يف صورتها الساخرة حيث اإلنسان املختنق بكل 

والكبت  القهر  دوائر  إىل  تدفعه  التي   , الوحشية  العذابات 

العرض  املبالغات يف كل مفردات  , وتظل  والجنون  واملوت 

هي املسار الوحيد المتالك الضوء والوعي , ويذكر أن هذه 

واالنفعاالت  التمثييل  األداء  إىل  بالطبع  امتدت  قد  الحالة 

وتبقى   , والضوء  واأللوان  والحركة  واملالبس  واملشاعر 

لحالة  باعثة  الشخصيات  تكوين  يف  الجسدية  املبالغات 

السؤال  الذي يجسد   , املثري  والجروتسك  الرشس  الهزل  من 

 , اإلنسان  وقدسية  والحياة  املوت  حول  املخيف  الوجودي 
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يف عام 1991 تأسست فرقة”الصواري” املرسحية البحرينية، 

أهمية  عىل  التأكيد  عىل  تأسيسها  يف  اعتمدت  والتي 

“املخترب املرسحي” القائم عىل أساليب علمية ومنهجية من 

مركزية  إلغاء  إىل  تهدف  عمل  وورش  تدريب  برامج  خالل 

الله  “عبد  تجربة  من  الفرقة  أعضاء  استفاد  وقد  الخشبة، 

العمل  يف  تجربته  من  اآلخر  هو  استفاد  الذي  السعداوي” 

وقدم  عرنوس،  الرحمن  عبد  املرصي  املرسحي  الفنان  مع 

مع فرقته مجموعة من العروض نذكر منها “الرجال والبحر 

للشاعر  درامي  وإعداد  محفوظ،  عصام  تأليف  والرهائن” 

خاصة  مساحة  إعطاء  مع  حداد،  قاسم  الكبري  البحريني 

لالرتجال وتكوين فضاءات مرسحية مغايرة.

العراقي  للكاتب  “صديقان”  ملرسحية  تقدميها  ذلك  تال 

تأليف  الكابوس”  أو  “الجاثوم  مرسحية  زنكنة،ثم  محيي 

يوسف الحمدان، وهو أحد املؤسسني للفرقة مع السعداوي 

الفرقة  له  قدمت  والذي  خلفان  إبراهيم  إىل  باإلضافة 

التجريبي ومنها “لقمة  الطابع  العروض ذات  مجموعة من 

الزقوم” و”هل قتلت أحدا؟” و”ثرثرة”.

“املخترب  فكرة  عىل  أسايس  بشكل  الفرقة  وتعتمد 

يف  عروضها  بعض  تقدم  أن  ذلك  لها  أتاح  وقد  املرسحي” 

ومنها  املنازل،  وأفنية  البحار  كسواحل  مفتوحة  أماكن 

وغرف  قدمية  قلعة  فضاء  يف  قدم  والذي  عرض”القربان” 

هذه القلعة.

واألداء  اإلخراج  يف  خاصة  صيغ  عن  البحث  هذا  واستلزم 

وهو”يوسف  البارزين  الفرقة  أعضاء  أحد  لنا  يرويها 

أن  إىل  التجربة:  عن  له  شهادة  يف  يشري  حيث  الحمدان” 

واملمثلني،  الجمهور  بني  التحاور  فيها  تم  العروض  أغلب 

العرض  أساسا‘  التمرين  يف  لنا  بالنسبة  “العربة  فيقول: 

لحظي  إخراج  هناك  يتغري،  يوم  كل  كالربوفة،  كالتدريب، 

من  فسحة  يأخذ  التامرين،  عرب  عليه  املمثلني  تدريب  يتم 

هكذا  تحدث  أحيانا،  التصميم  حيز  يف  ويدخل  االرتجال 

دامئا  فاملمثل مهيأ  حاالت يف عروض”السعداوي” املرسحية 

يف كل تجربة أن يقدم فعال مختلفا يف شخصيته.

البحرينية.. الصواري«  »فرقة 

المفتوح المسرح  في  تجربة 

تجاربنا  يف  الخالق  الرتاث  وهج  استنطاق  اإلمكان  قدر 

الفن  بني  حوارا  أجرينا  املرسحي  مختربنا  يف  املرسحية، 

التشكييل واملوسيقى واملرسح وذلك يف صالة فنون صغرية، 

كام قدمنا محاولة لقراءة لوحات فان جوخ، وتم العرض يف 

غرف متعددة، حيث تعرض التجربة أكرث من عرشين مرة، 

يشاهدها يف كل خمس دقائق متفرجون مختلفون.

“فن  الفرقة  استوحت  يروي”الحمدان”  كام  كذلك 

“غرف  إحدى  يف  ترشيحي  عرض  يف  وقدمته  الكاريكاتري” 

ترشيح املوىت” وقدم لثالثني متفرجا يوميا.

قرأنا  مرسحيا،  فيه  املثري  قرأنا  تراثنا،  استحرضنا  مختربنا  يف 

الالمريئ

يف  كبري  حضور  العاشورايئ  للطقس  وان  واألسطوري، 

املمثل  السعداوي جسد  فيها  استنطق  مرسحية”سكوريال” 

قاسية،  ارتودية  حالة  فيه  استدعى  تجلياته،  أقىص  حتى 

تضافرت معه السالسل الكثيفة الحادة التي كانت تستعمل 

من  حاولنا  الكبري،  العزاء  يف  والجسد  الروح  قوة  الختبار 

وطقس  الزار،  حلقات  نستحرض  أن  الرتاث  هذا  خالل 

حاولنا  القمر،  خسوف  ليايل  يف  املهابيش  قرع  عرب  الخالص 

عيد عبد الحليم

]نوافذ



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 8 مارس 2021العدد 545 العدد 8706 مارس 2021العدد 706

23

شاشة  “السعداوي”  املخرج  استخدم  عرض”القربان”  ويف 

التي  الدموية  املجازر  لبعض  يعرض  فيلام  تعرض  سينام 

كأنهم  املمثلون  يتساقط  الشاشة  وأمام  العامل،  يف  تحدث 

الرأساملية.  للهيمنة  وضحايا  الجائر  القمعي  للنظام  ضحايا 

الذين تم تدريبهم  املمثلني  أداها برباعة مجموعة من  وقد 

وحسني  الرويعي   وخالد  رشيد  مصطفى  أمثال  جيدا 

العريب  وسلامن  الصفار  ومحمد  القرمزي  ويارس  الرفاعي 

وحميد مراد وعىل عيىس وأحمد الفردان

وقدم هذا العرض مرة ثانية يف مهرجان”عامن” و”مهرجان 

القاهرة الدويل للمرسح التجريبي” عام1996.

أعضاء  لدى  التمثييل  األداء  تطوير  محاوالت  إىل  وباإلضافة 

كان  الذي  املوسيقي  األداء  يف  تطور  ذلك  واكب  الفرقة، 

ألحانه  يف  ميزج  كان  الذي  زميان  خليفة  الفنان  به  يقوم 

يف  جليا  ذلك  ظهر  الرتاث،  وطقوسية  الرؤية  واقعية  بني 

عىل  الفرقة  حصلت  وقد  و”الظلمة”،  “القربان”  مرسحيتي 

جائزة أفضل إخراج مرسحي عن عرض “الكاممة” للمخرج 

“ألفونسو  اإلسباين  الكاتب  وتأليف  السعداوي،  الله  عبد 

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  من  ساتيدي” 

عام1994.

مرسح  إليجاد  الدامئة  والدعوة  الفني،  الفوران  هذا  ومع 

بديل إال أن الفرقة عانت يف بداياتها من قلة املوارد املالية، 

ال  جديدة،  برشوط  التغيري  هذا  اقرتن  فقد  العريب،  الخليج 

خلق  إىل  إال  األشكال  من  شكل  بأي  متثلها  يؤدي  أن  ميكن 

كانت عليه  تغيريها فحسب، عام  التجربة املرسحية، وليس 

يف البواكري املرسحية، وأبرز ديناميات التغيري، نجدها يف تلك 

الطبقة االجتامعية التي أطلقنا عليها “الربجوازية املعارضة” 

حيويا  مضمونا  املرسح  يف  وجدت  الطبقة  هذه  أن  ذلك 

إلشباع معارضتها كام وجدت فيه مضمونا لتفريغ همومها 

الذاتية.

يطرحه  عام  الصواري”  عند”فرقة  كثريا  الؤية  اختلفت  وإن 

“غلوم” فمرسحها كاشف وراصد وإن تحصن ببعض الرمزية 

بروك  بيرت  أمثال  الكبار  التجريبيني  خطى  أعضاؤها  يتتبع 

وجرتوفسيك.

به،  أنفسنا  لنواجه  املرسح  اخرتنا  “نحن  “حمدان”:  يقول 

من  واقعنا  ونشخص  عربه،  حياتنا  ودقائق  دواخلنا  لنعري 

والكون  واملدى  األفق  ونسع  بإنسانيتنا  لنسمو  خالله، 

خن  التجسيد  هذا  ينم  إذ  التجسيد،  مستغلني  فيه..  عربها 

التخلق  إىل مناطق  بالبحث  تؤول  استقصائية  بحث وأسئلة 

والتشكل:.

لألسئلة  طارح  مرسح  هو  إذن،  الصواري”  مرسح”فرقة 

والسينوغرافيا  واألداء  النص  هذا  يف  متنوعة  فضاءات  عرب 

والحياة أيضا.

ويف هذا يقول “حمدان” يف شهادته السابقة الذكر:”الدعم 

وهو  تأسس  منذ  مرسحنا  إن  جدا،  شحيح  للفرقة  املايل 

واملصريية  االجتامعية  قضاياه  طرح  عرب  لإلنسان  يتوجه 

تقبل  عىل  ويشجع  متقدمة،  فنية  برؤى  ويعالجها  امللحة 

مرسحي  ذوق  بخلق  ويهتم  املتقدمة  املرسحية  األفكار 

وينفد  والسطحية،  االستهالكية  املطالب  عن  يبتعد  جديد 

إىل إشباع الجوانب الثقافية والروحية لدى املتفرجني، وهو 

تكمن  وحريته  مالذه  ألن  يرتاجع  أن  ميكن  ال  التوجه  بهذا 

بصعوبات  سنواجه  حتام  التوجه،  هذا  وتأكيد  تعزيز  يف 

مل  ولكن  واجهتنا،  مام  قسوة  أكرث  ستكون  وضغوطات 

حول  والجدل  األسئلة  وإثارة  التفكري  عن  بعد  نتوقف 

التجريب  أوضاعها،  تحسني  وإمكانية  املرسحية  تجربتنا 

بالنسبة لنا بحث ال يتوقف”.

الصواري”  “مرسح  يطرحها  التي  التقدمية  الرؤية  هذه 

رشعية  ابنة  هي  بل  بالتأكيد-  اللحظة-  وليدة  ليست 

ولذلك  والبحرين.  الخليج  منطقة  يف  االجتامعية  للتحوالت 

يقول د. إبراهيم عبد الله غلوم يف كتابه “ املرسح والتغيري 

سوسيولوجيا  يف  ..دراسة  العريب  الخليج  يف  االجتامعي 

التجربة املرسحية يف الكويت والبحرين”: “ميكننا أن نالحظ 

كيف أصبحت ديناميات التغيري االجتامعي قابلة للتمرسح 

ملنطقة  االجتامعي  التاريخ  يف  مثيل  له  ليس  نحو  عىل 

]نوافذ
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تأليف: برت أوستاتس

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

ويف الطرف اآلخر من نفس التدرج نجد املمثلة اليانورا دوس التي 

املدينة،  نفس  برنارد يف مختلف مسارح  سارة  أدوار  نفس  لعبت 

وبشكل   . الوحيدة  اختفائها  معجزة  تؤدي  ليلة  كل  يف  وكانت 

مثاال  باعتبارها  األسلوبية  دوس  متثيل  طريقة  دراسة  ميكن  عام 

الغائب . ورغم  التمثيلية أو صيغة األداء بأسلوب ضمري  للصيغة 

متاما  ذاتها  فيهام  أختفت  وتصعيد  تألق  لحظات  لها  كانت  ذلك 

الجانب اآلخر من  الظهور من جديد يف  تعاود  الفنانة  أن  لدرجة 

شو  ويربط   . الصنعة  بدقة  املشاهد  تدهش  أنها  مبعنى  االيهام، 

هذه اللحظة يف أدائها لشخصية » ماجدة » يف مرسحية »البيت« 

الوصول  »ماجدة«  تواجه  الثالث  الفصل  ففي   . سودرمان  تأليف 

لحظة  وهي  والدها،  معيشة  غرفة  يف  طفلها  لوالد  املتوقع  غري 

متتلئ بتوتر شديد، متر منها  )ماجدة- الشخصية( بنجاح . فيقول 

شو، » ولكن عندما بدأت تستجمع شجاعتها وتشعر باألمان من 

الصدمة واالحراج : 

بذلك  واعية  وكانت  يحمر،  وجهها  بدأ   : مزعج  يشء  لها  حدث 

مضنية  جهــود  وبعد  عمقا،  ويزداد  ببطء  ينترش  االحمرار  وبدأ 

تشيح بوجهها لتحجب عنه الرؤية دون أن تدرك أنها تفعل ذلـك 

وتتوقف فجأة وتنتهي الحمرة بني يديها بدال من وجهها، وبعــد 

هذا العمل التمثييل البطويل مل أجد خدعة، فقد بدا يل تعبريهــا  

من  الثالث،  الفصل  ويف   . الدرامي  للخيال  مكمل  أصيل  تأثري  ذا 

مرسحية غادة الكاميليا، حني نهضت بوجه مختلف وهي تجهش 

سواء   الخضوع،  اىل  باالندفاع  محميا  البكاء  هذا  وكان   . بالبكاء 

هــذا   يبــرر  مل  وجههـا  احمرار  ولكن  التخيل،  بدون  أو  بالتخيل 

وال بد أن أعرتف برباعتها االحرتافية املكثفة ألنها تأيت دامئـا بشكل 

تلقايئ . 

الرائعة  اللحظات  التقريرين عن  أثناء قراءة هذين  لنا  ما يحدث 

التي  السلوك  منطقة  تجاه  حساسيتنا  أعجوبة  هو  املرسح  يف 

لحمرة  الطبيعي  التطور  والدراك   . التمثيل  فعل  فيها  يحدث 

 : تصنيفني  اعتبارنا  نضع يف  أن  بد  ال  بطويل،  الوجه كعمل متثييل 

فكيف   . واحدة  ظاهرة  يف  يذوبان  اللذين  واملتخيل  الحقيقي 

ميكن أن نرى الحقيقي فنا، يف حني أن الفن يكمن بدقة يف جعل 

بل  عاديا،  متفرجا  ليس  بالطبع  شو  وبرنارد  ؟  حقيقي  املتخيل 

يأتون  املشاهدين  يجعل  دوس”   “ يخص  شيئا  بالتأكيد  يصف 

نافذة مبارشة تطل عيل  لدينا  يكون  الواقع  . وهنا يف  ملشاهدتها 

 « دور  تؤدي  تخدعنا وهي  ال   « “ دوس  التمثيل، ف  الغاية من 

بسيط،  لسبب   .  « برنارد  »سارة  فعلت  مام  أكرب  بقدر   « ماجدة 

هو أن املرسح ليس مكان االيهام، اذ يقول سارتر بوضوح » يجر 

الفينومينولوجي التناول  أساليب 
التمثيل)2( لفن   

خشبة  أن  هي  الدالة  والسامت   . الشفهي  ايل  املرسوم  النموذج 

املرسح تستخدم شكال ما من التوجه الخطايب يف عالقتها باملتفرج 

أن  مبعنى  »نحن«،  صوت  أنه  عيل  هذا  يف  نفكر  أن  وميكننا   .

املتفرج يشارك املمثلني يف استغالل خشبة املرسح . ولكني أفضل 

باعتباره  أنت”   “ املخاطب  لضمري  الجاد  املعنى  عيل  املحافظة 

تتحدث   “ نحن   “ كانت  لو  باختصار،   . الكالم  فعل  يف  املخاطب 

ايل نفسها، فال بد أنها تنقسم اىل »أنا« و » أنت« . ورمبا ترمز ايل 

هذه الصيغة يف الكالم الجانبي الكوميدي الذي يفرتض أن املتفرج 

املمثل  يؤدي  آخر،  بشكل  أو  والخداع،  الرشاك  اقامة  يف  مشارك 

شخصية تعيش يف عامل يتضمن املتفرج . وبشكل عام، هذه هي 

الفرضية الخيالية للمرسحية اآلن . ثم تضطلع بشخصيات معينة، 

أن  ان كان عليها  الكوميديا أن تفعل ذلك  الصعب عيل  ألنه من 

تتضمن املتفرجني يف تطورها . عالوة عيل ذلك، فان املمثل الذي 

يؤدي كالما جانبيا أو مونولوج للمشاهدين فانه يكون دامئا داخل 

 . متفرج  فكرة  اليه هو  يتوجه  الذي  املتفرج  املرسحية، ألن  عامل 

الرتاجيديا  يف  بها  املوثوق  الشخصية  مكانة  فعال  له  هنا  واملتفرج 

الكالسيكية الجديدة، بعكس املتفرج الفعيل الذي يحاول مرسح 

الكالم  ولكن   . باملرسحية  شفهيا  يربطه  أن  الحديث  املشاركة 

تتبناها  كاملة  بحرية  يوحيان  االفتتاحية  مع  الكوميدي  الجانبي 

أغلب املرسحيات الكوميدية مع متفرجيها . وتدفق هذه الحرية 

ان  نقول  غالبا  فنحن  املتفرجني،  اىل  االشارة  ببساطة  هو  ليس 

الكوميديا تعكس ذاتها يف تقديم الضحك . 

هي  األداء  يف  املشاركة  صيغة  ملناقشة  املفيدة  والطريقة       

نقيضني  باعتبارهام  والرتاجيديا  الكوميديا  بني  االرتباط  مقارنة 

الكوميديا  ان  غالبا  نقول  فنحن   . للمتفرجني  بالنسبة  متعارضني 

املمثل كربياءه يف حقيقة أنه قد يكون مقبوال لكونه » الشخصية 

» بشكل جيد، حتى لو مل يعرف أحد أنه مل يكن كذلك انطالقا من 

يف  عنه  أكرث جامال  يخرج  األسلوب  أن  أحيانا  نرى  ولذلك   . ذاته 

باملمثلتني  مبهورين  وبرنارد شو  كان سيمونز  وقد   . أخرى  أحيان 

»  برنارد ودوس » . فهام ممثلتان كبريتان النهام تأتيان بالحقيقي 

هي   « وفيدرا   « ماجدة   « شخصيتي  وخيالية  املحض،  شكله  يف 

يف  املتخيل  العنرص  نرفض  أن  هنا  الخطأ  من  ورمبا   . وسيلتهام 

عن  بسهولة  كتبا  رمبا  شو  وبرنارد  سيمونز  أن  صحيح   . األداء 

اىل  االشارة  دون   « ودوس  »برنارد  تؤديهام  اللتان  الشخصيتان 

كام  ولكن   . الشخصيتني  مع  تتوصالن  جعلتهام  التي  الوسيلة 

كموضوع  يوجد  وكيف  املمثلة،  يف  الفن  تقدمان  كانتا  يحدث، 

النتباهنا . ف«دوس” تختفي بهدوء يف الشخصية، وتحول برنارد 

يكمن  دوس  حالة  ويف   . املزاجية  الحالة  عن  تعبري  ايل  الشخصية 

السحر يف أن املرأة فهمت الشخصية بشكل جيد وميكنها أن تجرب 

تستغني  التي  املرأة  هذه  تكون  أن  ميكن  أنها  تصور  عيل  نفسها 

ويف   . العملية  لهذه  نفسها  أخضعت  أنها  مبعنى  األداء،  يف  عنها 

الخالص  بالتمثيل  فنيا  املرأة  تسمو  أن  املدهش  فان  برنارد  حالة 

املتخيل  فيه  يستوعب  الذي  املكثف  املستوى  هذا  ايل  لتصل 

بنفسها ) أو كام يقول شو ( – الشخصية . 

 : المشاركة  صيغة 
صيغة   « من  سذاجة  أقل  مصطلح  اختيار  بامكاين  كان       

املصطلح  هذا  ولكن   . الثانية  األداء  صيغة  لوصف  املشاركة« 

يوحي بالفكرة الرئيسية : ازالة املسافة بني املمثل واملتفرج، ومنح 

املتفرج أكرث من مجرد دور مسترت يف التبادل املرسحي . وبالطبع 

ومن  العلني،  اىل  الضمني  من  املشاركة  اىل  الدعوة  تختلف 
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أن  هي  والحقيقة   . والدموع  البكاء  تثري  ولرتاجيديا  الضحك  تثري 

 . الصمت  الرتاجيديا  تثري  بينام  الدموع،  تثري  التي  امليلودراما هي 

أثناء  للمشاركة  قابل  غري  الرتاجيديا شكل  أن  هي  التاميز  ونقطة 

فيام  نذوب  أننا  تقمص يف حني  تجربة  تخلق  فالرتاجيديا   . أدائها 

ميكن أن يسمى الوحدة املحسوسة بعمق يف السكون التام لقاعة 

لن  انك   « مثل  أشياء  الرتاجيدية  الشخصية  تقول  عندما  املرسح 

ويف  اللحظات،  هذه  يف  املشاهد  يشاركه  ما  ألن  ثانية«،  تعود 

املرسحية عموما، هو يشء أقل أهمية . ورمبا يعرف املمثلون أن 

األخالقية  املرسحية  من  تطورها  يف  االليزابيثية  فالرتاجيديا   . عموما 

آرون”   « مثل  فشخصيات   . بذاتها  املرسحي  وعيها  عن  تتوقف  مل 

األقل  أو عيل  امللقن  مع  بسهولة  تتحدث   « ياجو   “ و  “ادموند”  و 

ولديهم  مكائد،  ومدبرو  أرشار  جميعا  ولكنهم   . امللقن  تقاليد  مع 

أن  يبدو   : الفرعية  الرتاجيدية  الحبكة  يف  املهرج  مع  مشرتك  يشء 

املهرجون  هم  الرتاجيديا  يف  املتفرجني  مع  تتعامل  التي  الشخصيات 

االليزابيثية،  الدراما  يف  محصورة  ليست  املامرسة  وهذه   . واألرشار 

مقدمة  أضواء  ايل  طبيعيا  تنجذبان  والخيانة  الفكاهة  أن  يبدو  اذ 

أن  يجب  وال  املتفرجني،  بدون  ناقصة  تبدو  الفكاهة  ل،  املرسح، 

يفوز  أن  الرشير  استطاع  اذا  التحفيز  املرسحية جيدة  الخيانة  تضيع 

الحقه رشير  مثل  االليزابيثي،  العرص  يف  فالرشير   . املتفرجني  بتأييد 

الكاتب  كاتب   « بورك  كينيث  يسميه  ما  هو  عرش،  التاسع  القرن 

مل  وان  محض،  أين رش  تصور   « لنا  يقول  أنه  يبدو  اذ   .  « املرسحي 

عن  وبعيدا   .  « باآلخرين  الهتامك  سببا  أكون  فسوف  نفيس  أسأل 

األرشار يف مرسح شكسبري الذين ال ميكن وصفهم بامللل، من الصعب 

يبدو  بسهولة، ألنهم ال  األخيار  تجاه شخصيات  بأي يشء  نشعر  أن 

بشكل  موجودون  انهم   . املرسحية  سوى  أعباء  أي  يتحملون  أنهم 

مهمل عيل مستوى الرصامة والجدية الرتاجيدية . فمن غري املتصور 

هو  الذي   ،« هاملت   « أو   -  « ماكبث   « أو  »لري«  مثل  لشخصية 

قرين املهرج، أن تظهر األلفة للملقن ألن هناك شيئا ما هو اختصار 

املسافة الجاملية التي متنح الشخصية الرتاجيدية الكذب والتعاطف 

ما  موضوعية  تتبنى  املتفرجني  ايل  تتوجه  التي  الشخصية  ألن   .

تجاههم ومتنح تفوقا لعامل املرسحية . وهذا صحيح حتى فيام يتعلق 

بالبطل الرتاجيدي الذي يعلق عيل الحدث، مثل شخصية » كوينتني 

تينيس  مرسحية  يف  وينجفيلد”  توم   « و  ميللر  أرثر  مرسحية  يف   «

ويليامز، اذ أنقذوا الرتاجيديا مثلام أنقذها » هوراشيو”، وكام تقول 

امللك لري “ “ هذا ليس أسوأ يشء ما دمت   “ العبارة  يف مرسحية 

بقيت حيا ليك تقول انه كان أسوأ يشء “ . 

للسكون  الجديل  النقيض  هو  التطهريي  االطار  يف  والضحك       

يف  نضحك  أن  الصعب  من  فانه  الجميع،  يعرف  وكام  الرتاجيدي، 

ُيفرتض  كوميديا  تقدم  أن  األصعب  ورمبا   . ممتلئ  نصف  مرسح 

أنها تثري الضحك . ففي أحد خطاباته يسأل » كريكيجارد » صديقه 

األجنبي » هل ضحكت يوما وأنت وحدك ؟« ويستنتج من ذلك 

أنه البد أن يكون غريب األطوار حتى يفعل ذلك . يستتبع ذلك 

األكرث  الشكل  هو  للناس  الضحك  ينتج  الذي  الفني  النوع  أن 

اجتامعية من أي شكل درامي آخر، بالطبع باستثناء القناع . وأن 

الرتاجيديا هي شكل ال اجتامعي عيل األقل من وجهة نظر املنطق 

لحظات  فن  هي  لوكاتش”   « يقول  كام  فالرتاجيديا   . العاطفي 

الروح  تتوقف  عندما  اذ  األخرية،  باللحظات  الوعي  فن  املوت، 

املمكن  ومن   . متلكه  مبا  وحميمية  بعمق  تتشبث  الوجود،  عن 

بأن  والتأكيد  الحياة  لحظات  علم  الكوميديا  هي  أن  نضيف  أن 

الرثاء الواسع للوجود هو املهم فعال وأن املوت ميكن ميكن تأجيله 

أقرتح  بل  املشاركة،  صيغة  ايل  الكوميديا  يف  األداء  أعزو  ال  وأنا   .

بني  التقارب  عيل  تشجع  ملوضوعها  كامتداد  الكوميديا  أن  فقط 

الفن واملتفرجني بطريقة مغايرة للدراما. وهذا املبدأ االجتامعي ال 

الواقعية  الكوميديا هام  الدراما املالمئة ألن جريان  يقف عند حد 

التي  االجتامعية  الحياة  معيار  هو  ينشطهام  ما  وأن  والسخرية 

الربيختي  املمثل  يف  أفكر  مثال  فأنا   . الكوميديا  أساس  يف  تكمن 

ملحوظة  وبدرجة  يظل  ألنه  الذايت،  التعبري  بصيغة  يؤدي  وهو 

يشء  ولكنه  بالسحر،  ملفوفة  »هاملت«،  يقول  كام  كلها،  القاعة 

تقدم املرسحية  امليتافيزيقية،  التجربة  الحال يف  . وكام هو  خاص 

الرتاجيديا  متيل  فام   . الكتشافها  التمثييل  االستعداد  الرتاجيدية 

خشبة  عيل  للواقفني  بديل  مشاهد  هو  النهاية،  يف  لنا،  العطائه 

 « عبارة  مثل  فعبارة   . املرسح  قاعة  يف  مشاعره  ويظهر  املرسح، 

اليك أن تنكرس »( تستخدم  .. أتوسل  كنت » ) » انكرس ياقلبي 

كقوة مضيئة تؤسس االستقالل العاطفي يف املرسحية . 

     واضح أنه من الخطأ أن نقول ان الرتاجيديا ال تعرتف باملتفرج 
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الذات  عن  تعبريا  ليس  هذا  ولكن   . الدور  خارج  الواقف  املؤدي 

فعال، مبعنى أن األداء والرباعة الفنية هي مركز االهتامم، فابتعاد 

لاليقاء  اسرتاتيجية  هو  الدور  عن  وانفصاله  بريخت  عند  املمثل 

عيل املتفرج عيل املستوى املوضوعي عند مشاهدته للمرسحية . 

عالوة عيل ذلك فان املمثل عند بريخت كام يقول بول هرينادي “  

يجب بال شك أن يتطابق مع املؤلف أو املخرج عيل األقل بقدر 

للشخصية  الفيسولوجية  النفسية  والركيزة  نفسه،  مع  يتطابق  ما 

التي يلعبها، مبعنى أن يظل مؤديا بشكل واضح . اذ ميكن أن يجد 

املمثل عند بريخت كل أنواع فواصل التعبري عن الذات يف النص 

الربيختي، ولكن باعتباره املمثل الذي ميلك عالقة ال متثيلية تجاه 

املتفرجني، وأنه يعمل بصيغة املشاركة بشكل أسايس . 

بني  تناظرا  نستنتج  أن  ميكننا  الواضح  االرتباط  خالل  ومن        

نقابله بصوت  أن  والذي ميكن  امللحمي،  املخاطب وصوت  صوت 

أن مصطلح  . والشك   ) الذايت  التعبري  أو صوت   ( الغنايئ  املتكلم 

الشفهي، عند فراي هو  التوجه  العمل ذو  » امللحمة Epos “ أو 

الذي  الشكل  باعتباره  امللحمي  يف  أفكر  ولكني   . مالمئة  األكرث 

يتحدث به الشاعر اىل أبناء وطنه عن مسائل قومية، أو يستخدم 

عادة ضمري الغائب ا، الحيك أو وجهة النظر ) مثل » عندئذ قام 

أسلوب  يف  املتضمن  اليشء  ولكن   .  )« جميعا  وذبحهم  هيكتور 

للمشاهدين  يتوجه  فامللحمي   . والقدسية  األلفة  هو  التبادل 

األمجاد  عن  بسيط  يشء  يوجد  ميكن  ألنه  املرسح،  مقدمة  من 

البطولية ألمة أخرى يف غناء الشاعر امللحمي . والتمثيل امللحمي 

أنواعه  أغلب  تحديد  املمكن  فمن  املرسح،  مع  متوائم  كشكل 

الرتاجيديا.  مع  بالتوازي  التمثيلية،  الصيغة  أو  الثالثة  الصيغة  يف 

ولكن املمثل عند بريخت هو ممثل غريب، ألنه يريد أن يتحدث 

يسمعوها،  أن  يجب  التي  الوطنية  املسائل  عن  وطنه  أبناء  اىل 

أن  يريد  ال  أنه  مبعنى  محاكاة،  يقدم  ال  األحوال  أغلب  يف  ولكنه 

كام  اليهم  يتحدث  ولذلك   . الوطنية  الشخصية  من  شيئا  يلفظ 

ولذلك    . كشخصية  يفعله  ملا  ذايت  وبنقد  فصامي،  بشكل  قلنا 

 . يجسدها  التي  الذات  وليس  ناقدة،  بذات  املتفرجني  اىل  ينحاز 

أقف   « يقول  الذي  الواعظ  السرتاتيجية  مامثلة  اسرتاتيجية  انها 

البعاده  يستخدم  فاالعرتاف   . خطيئة«  أحمل  باعتباري  أمامكم 

عن الخطيئة . وألن بريخت يستخدم ذلك، فان هذه االسرتاتيجية 

مثرية للسخرية : انها وسيلة لرفض خطيئتك يف فعل عرضها، ولكن 

الكوميديا ليست بعيدة أبدا عن عامل بريخت . 

     من املمكن أن يكون لدينا مرسحا من خالل التوجه مبارشة 

اىل املتفرجني : عن طريق تفادي كل محاوالت التظاهر يف التمثيل 

 “ هاندكه  بيرت  مرسحية  افرتاض  هو  وهذا   . الذات  عن  والتعبري 

أنها  ظاهري  بشكل  تنكر  املرسحية  فهذه  املشاهدين«،  اهانة 

تنتمي اىل أي نوع من أنواع األداء املرسحي . فاملتكلمون األربعة 

ليسوا ممثلني، وال يؤدون متثيال، وال يتكلمون مع بعضهم البعض 

التمثيل«(  هو  )»كالمنا  كشخصيات  أنفسهم  عن  يتحدثون  وال   .

هذه   «  ( للمشاهد  اعداد  أي  وال  توجد،  وال  حبكة  توجد  وال   .

توجد  وال   ،) العامل«  من  جزء  انها   .. العامل  أنها  تعني  ال  األلواح 

استبعاد  تم  وقد  املتفرجني،  عن  املتكلمني  تفصل  اضاءة  ترتيبات 

بنية  عدا  فيام  عليه،  ويتغذى  املرسح  يجسد  أن  ميكن  ما  كل 

األثر  لقلب هذا  واملضمون مكرس   . واملتفرج  املمثل  بني  العالقة 

املرسحي رأسا عيل عقب . وهدف املرسحية ليس اهانة املتفرجني، 

بل جعل املشاهد هو بطل الحدث وفكرته الرئيسية . 

بالطبع  أنها  هي  واالجابة   . ؟  تسميتها مرسحية  ميكن  فهل       

مبتكلمني  واستبدالهم  املرسح  خشبة  يرتكوا  مل  فاملمثلون   . كذلك 

وابتالع  والتنفس،  العني،  غمضات   : الفردية  الخصوصية  صور  اىل 

القابلة  غري  االنتباه  ومدركات  والتعرق،  والشم  والجلوس  الريق 

 .. )ملاذا  الترشيحي  املسبار  نوعا من  أصبح  الكالم  للمقاومة، ألن 

هناك   « أحد  لك  قال  لو  آخر،  مبعنى   ) بذواتكم  واعني  أنتم  كم 

ويتعامل  يفعله  ما  كل  يرتك  الجسم  فان  ذقنك،  بقايا طعام عيل 

مع تلك املشكلة . وهذه أكرث األشياء اهانة يف العرض . ولكن ألن 

املتكلمني يقولون كونها مهينة، يف هذا السياق هو طريقة جيدة 

لكرس الحائط : 

وما  فعلته،  ملا  افتتاحية  بل  آخر  لعمل  افتتاحية  ليست  انها   “  

تفعله

 وما ستفعله . أنت موضوع هذا العمل، وهذه االفتتاحيـة هــي  

افتتاحية    انهــا   . وأزيائك  ملامرساتك  افتتاحية  انها   . املوضوع 

ووقوفــك   وجلوسـك  لنومك  افتتاحية  انها  وخمولك،  ألفعالك، 

أيضــا    انه   . حياتك  وجدية  للمرسحيات  افتتاحية  انها   . ومشيك 

افتتاحيــة الفتتاحــيات    أيضا  انهــا   . للمرسح  املستقبلية  مقدمة 

أخرى . فهذا العمل مرسح عاملي . “ 

باالغرتاب  يتميز  الذي  بريخت  مرسح  منطق  يشبه  هنا  املنطق 

يوجد  ال  ولكن   . جديد  بوعي  العامل  ايل  املشاهدين  واعادة 

تفعله  أن  تحاول  ما  ان   . هاندكه  اعداد  خطة  يف  سيايس  يشء 

العادي اىل حدث  املشاهد  انتباه  كافتتاحية هو تحويل  املرسحية 

بعد  ما  أو  قبل  ما  عامل  اىل  يرجع   . ذاته  اىل  يشري  الذي  املرسح 

وراء  يعمل  أن  يرجح  الذي  الربنامج  ليس  وهو   . املرسحية  عامل 

برنامج  أي  أو  بريخت  برنامج  عن  يزيد  ال  وهو  الرجوع،  رحلة 

. ألن مرسحية  هنا  يهمنا  ال  ولكن هذا   . آخر  اصالحي  اجتامعي 

. وهو  ايل حد غامض  املشاركة  مبدأ  تحمل  املشاهدين«  اهانة   «

والخربة  املرسحية  العملية  طبيعة  موضوع  الثارة  متفوقة  أداة 

بني  الفينومينولوجي  االرتباط  يف  كثريا  يفكروا  مل  الذين  للدارسني 

مرسحية  ألن  باملشاهدين،  املرسحية  ارتباط  أو  والحياة،  املرسح 

أنها  تزعم  وهي  وتخلقه  تعريته،  أثناء  املرسح  تعرف  هلندكه 

وهناك   . ممثلون  أنهم  يرفضون  الذين  املتكلمني  دور  وميثلون   .

تلقي  متاما  مالمئة  واضاءة  واضح،  بشكل  غائب  مرسوم  ديكور 

املشاهدين  ادراك   : املرسحية  يف  مفاجئ  تغيري  أي  عىل  الضوء 

هناك  باختصار  املوائد،  واعداد  القديم،  الرتاجيكوميدي  واالطاؤ 

أن  هاندكه  عند  للممثل  بد  ال  كان  واذا   . العمل  طوال  محاكاة 

املمثل عند  مأزق  نفس  يكون يف  فانه سوف  ينىس سطور دوره، 

. ويعي هاندكه كل هذا، عندما يقول  بريخت أو أي ممثل آخر 

أحد املتكلمني يف مرسحيته » هذه املرسحية كالسيكية«، دون أن 

يوضح اىل أي مدى هي كالسيكية . 

You- تكمن أصالة املرسحية فيام ميكن أن نسميه » املخاطبة     

بني  التقارب  خالله  من  يتأثر  الذي  الخاص  املستوى  أو   ،”ness

املشاهد واملمثل . وأشك كثريا فيام لو كان روسو قد تذوق عمل 

هاندكه، ولكن هناك جزءا وصفيا يف مقال جاك دريدا عن روسو، 

روسو  املشاهدين، وهو شوق  اهانة  به مرسحية  تهتم  ما  يوضح 

ايل عرض مرسحي له حضور : 

انها  للعني،  شيئا  تقدم  ال  التي  املرسح  خشبة  هي  ما  ولكن   “  

اما  نفسه  يقدم  من  هو  املتفرج  فيه  يعد  مل  الذي      املكان 

املمثل  اختالف  ذاته  داخل  من  وميحو   . كمشاهد  أو  كمشاهد 

املمثل  واليشء   representing املمثل  واليشء  واملتفرج، 

represented ، والرايئ واملريئ . بهذا االختالف، لن تؤسس سلسلة 

يكون  سوف  فالحضور   . األخرى  تلو  واحدة  نفسها  االختالفات 

للبديهة  نفسه  للرؤية، ولكنه يهب  الحارض  كامال، وليس كاليشء 

التي تضع نفسها مع  . أو مثل األفكار املستقلة  كوحدة تجريبية 

أو ضد . وسوف تكون مفعمة بحميمية الحضور الذايت مثل وعي 

أو عاطفة التقارب أو التامثل الذايت. “ .

 ”me-ness الكالمية   « من  نوع  اىل  املخاطبة  تتحول  الواقع  يف   

سلوكهم  يف  حميميني  املتكلمون  يصبح  أال  هو  الغريب  واليشء 

ال  فهم   . املادة  يف  حميميون  يصبحون  بل  املشاهدين،  مع 

متزايد  بشكل  يشريون  بل  محتشدة،  كجامعة  الجمهور  يعاملون 
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املرسحية  ان   “ دوجالس هوفستاتر  يقول  وكام   . منطلقاته  تهدم 

فيها بالغة غريبة، مبعنى أنه يف الوقت الذي يعري فيه املتكلمون 

املشاهدين يف حالة  تلو اآلخر، يرتكون  الواحد  مستويات املرسح، 

تنوير ذايت . ونجد أنفسنا قد رجعنا بشكل غري متوقع من حيث 

يستخدم   ،« جودل   « الرياضيات  عامل  مثل  هاندكه،  ف   . بدأنا 

ورمبا   . عمله  وكيفية  ملاهية  كتفسري  للمرسح  الذاتية  االشارية 

يؤثر، مع املؤدين املالمئني واملشاهدين، يف عواطفنا مثل مفارقة » 

ايبيمينيدس Epimenides” “هذه الجملة زائفة “ . 

 : التمثيلية  الصيغة 
مام  كثري  يف  متضمنة  التمثيلية  للصيغة  العامة  الفكرة       

الصيغتان،  تعرض  الواقع،  يف   . السابقتني  الصيغتني  عن  قلناه 

املرسح  واالستامع،  الكالم  يف  واملشاركة  الذات،  عن  التعبريية 

الريش  أو ما ميكن أن نسميه » مغازلة  املنفتحة،  يف شخصيته 

املؤدي  يتقدم  األوىل  الحالة  ففي   .  «   courtship plumage

تقول  الثانية،  الحالة  . ويف  الفنية  بامكانياته وبراعته  ويدهشنا 

خشبة املرسح للمشاهدين »ملاذا ال نتظاهر بأن كل هذا ايهام 

. فنحن فيه جميعا . ونفعل ذلك من أجلك » . ورمبا كاناملصدر 

األكرث ثباتا يف قوة اغراء املرسح هي الدراما املتعلقة مبوضوعها، 

املرسح  قوة   « فضفاض  بشكل  أرسطو  مصطلح  باستخدام  أو 

هي مامرسته » . فمهمة املرسح الالنهائية هي أن يدور حول 

يشء، فهو ال يحيك عن الناس، بل يحيك عن أفعالهم، يف فرحهم 

فانها يشء  تفاهة،  الكوميديات  أكرث  املرسحية  كانت  لو  وحتى 

 ) تافهني  مضحكني   ( أناس  عن  ألنها  بداخله  نختفي  أن  ميكن 

يف  واملشاركة  املوضوع،  قوة  يف  الفنية  الرباعة  تكمن  ولذلك   .

االتفاق املتبادل بني املمثل واملشاهد ومالمئة املوضوع ملجتمع 

من الناس . 

عيل  أؤكد  أن  يجب  التمثيلية،  الصيغة  ايل  االنتقال  قبل      

هو  بحت  بشكل  حدثت  وكأنها  الثالث  الصيغ  لهذه  معالجتي 

عيل  االبقاء  أو  دمجهم  عىل  قدرتنا  ان   . للتعريف  مالئم  أمر 

وملمسا  يضفي عمقا  الذي  االدرايك هو  وعينا  منهم يف  واحدة 

يتم  ليس مجرد قصة مثرية لالهتامم  . املرسح  لتجربة املرسح 

عن  املهذبة  االفرتاضات  من  ومجموعة  تعاون،  انه  أداؤها، 

حضورنا أمام شيئني آخرين ) وهذا هو السبب يف أن التدريبات 

الصيغ  هذه  بني  توافق  عدم  يوجد  ال  ولذلك   .  ) أداء  ليست 

نفس  عيل   ) ما  مستوى  عيل   ( باستمرار  معا  تتعايش  فهي   :

نختار  فرمبا  بالتتابع،  أو  معا  نسمعهم  ورمبا  املرسح،  خشبة 

 . بالكامل  األوركسرتا  أو  الكامن  أو  املزمار  نسمع  أن  ما  نوعا 

أن  افرتض   . النقطة  التفصيل يف هذه  بعض  يكون هناك  ورمبا 

املشاهدين  اىل  مبارشة، بشكل مشرتك،  تتحدث  هناك شخصية 

يتضاءل  فهل   :  ) الشخصية  عن  عن  تخرج  أن  دون  بالطبع   (

انها   . بالرضورة  ليس  .. ولكن  ؟  رمبا  للحظة  التمثييل  الجانب 

املرسحية  بواسطة  انشاؤه  تم  الذي  التمثيل  نوع  مسألة  حقا 

أنه  هو  مثال،  املبارشة،  الواقعية  افرتاضات  وأحد   . العرض(  )او 

جادا  جادة  املرسحية  ألن  الجمهور،  بحضور  اعرتاف  يوجد  ال 

يف كونها واقعية، وال تكاد تخدم مصالح عرضا مثل » استيقظ 

وغني Awake and Sing”، اذا أدى موريس كارنوفسيك بعض 

السطور أمام جمهور مل يكن من املفرتض وجوده . ولكن انتهاك 

هذا املبدأ، املعد بشكل صحيح، يتوافق مع كل أشكال الواقعية 

كام نرى يف كالم »توم وينجفيلد “ ) “ هذه املرسحية ذكرى “ 

 ”Glass Menagerie الزجاجية  اللعب   “ مرسحية  بداية  يف   )

االطار  الدراما يف  املشاركة هنا هو تضمني  مبدأ  والغرض من   .

األوسع لوعي » توم« االنعكايس، وليس أقل واقعية من كونه 

تستدعى  آخر، عندما  . مبعنى  داخله  أو  الدرامي  الفعل  خارج 

صيغة املشاركة ألهداف موضوعية، فلن يكون ذلك أكرث تدمريا 

النظم  من  واقعية  أكرث  كان  لو  حتى  املرسح،  خشبة  اليهام 

وسيلة  ببساطة  انه   . األوبرا  يف  األغنية  أو  التفعيلة  خاميس 

لتعديل اقرتاب الجمهور االيهامي من الفعل . 

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

مرسحي  ناقد   )Bert O‘States 1929 -2003( ستاتس  أو  برت 

باربرة  سانتا   – كاليفورنيا  بجامعة  املرسحية  للفنون  واستاذ 

بالواليات املتحدة . ومن أهم كتبه : 

املرسح  فينومينولوجيا  حول  صغرية:  غرف  يف  كبرية  توقعات 

 Great Reckonings in little Rooms: On the

 Phenomenology of Theater  1984

 Dreaming and Storytelling  1993 األحالم ورسد القصص

. The pLeasure of Play  1994 متعة اللعب

تأمالت يف فن  الثالث من كتاب »  الفصل  املقالة يف  نرشت هذه 

 “ اصداره   الذي أرشف عيل   “   Acting Recondered التمثيل 

فيليب زارييل “ وقد صدر عن روتليدج عام 2002. 

وحزنهم . املرسح يف النهاية متثيل، وكل ما قلته هنا  عيل سبيل 

حتى  أهميته،  يختزل  ال  متثييل  أساس  عيل  منظورنا  تعديل 

بأن  نجادل  أن  وميكننا   . الصامت  والتمثيل  األوبرا  حالتي  يف 

لتمثيله  موضوعا  يحتاج  ال  الحديثة،  أشكاله  بعض  يف  الرقص، 

نجاح  ويعتمد   . الكروي  الشكل  عيل  تنويعات  رقصة  مثل   :

الكروية  اثبات  خاللها  من  ميكن  التي  الكيفية  عيل  الحجةهنا 

ولذلك  لها،  نفسه  الجسم حتى يخضع  لرتتيب  لنموذج  بذاتها، 

فهي ليست موضوعا للتمثيل . 

     وفيام وراء صيغة األداء التمثيلية، ومفهومنا لها االحساس 

وليس  ملشاهدة مرسحية،  أساسا  املرسح  اىل  نأيت  بأننا  املشرتك 

الغنايئ وامللحمي  لتناظر االستبطان مع  . واستمرارا  مجرد أداء 

يف  الدرامي  بأنها  التمثيلية  الصيغة  نصف  أن  ميكن  املشارك، 

 – وهم  وهي  هو  الغائب   ضمري  مفتاح   – املرسحي  التقديم 

والوسط  البداية  ذات  الدراما  اىل  مبوضوعية  فيه  ننظر  الذي 

والنهاية التي تحدث أمام عيوننا . ويبدو أن كل طاقات املمثل 

فانه  للمشاهدين  وبالنسبة  شخصية،  ايل  صريورته  متيل  الفنية 

حقائق  يصريون  بل  فنية،  طاقات  يكونوا  أن  عليهم   ممنوع 

لطبيعة شخصيته . وال عالقة لألمر باملصداقية  هنا، فاملشاهد 

من  املدلول  اىل  ليصل  للفن  اللغوية  العالمة  خالل  من  يرى 

ورائها . فاملرسحية ليست نصا جديدا ميكن أن يظهر من خالل 

سحر املرسح، بل هي اآلن تجسيد لخربة انسانية ذات مغزى . 
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لكل نص عتباته، وأوىل العتبات هي العنوان، ومن املالحظ التناص 
بني عنوان املرسحية )إنهم يبيعون الحمري( وعنوان الفيلم األمرييك 
عام 1969، وقد  إنتاج  أليس كذلك(  الجياد..  يقتلون  )إنهم  الشهري 
استعارت  مرسحية  هناك  كذلك  مدويا.  عامليا  نجاحا  الفيلم  حقق 
االسم دون مضمون الفيلم وهي )إنهم يأكلون الهامبورجر( تأليف 
بني  االختالف  شديد  املضمون  إسامعيل(  )بهيج  الكبري  الكاتب 
مرسحية بهيج إسامعيل وبني الفيلم، كذلك مرسحية سعيد حجاج، 

تشابه العنوان واختلف املضمون. 
مل يكن هذا العنوان هو العنوان األصيل للعمل،  فعنوانه هو )العبد 
وسيده عىل املحطة(. رأيي الشخيص، العنوان الجديد أكرث جاذبية، 

وأكرث مالءمة ملوضوع النص.
شخصيا  أنا  العناوين،  بني  التناص  يف  عيب  يوجد  ال  الحقيقة،  يف 
يتناص  حيث  املألوف(  إىل  )هجرة  روايتي  يف  قبل  من  استخدمته 
غري  إىل  )هجرة  قاسم  الحكيم  عبد  للشاعر  ديوان  مع   العنوان 

املألوف(.
للمسرحية:  الرئيسية  الفكرة 

من  لخواجة  حمريهم  ببيع  قريته  أهل  إقناع  يحاول  القرية  عمدة 
إال  القرية  يف  من  جميع  يبيع  منها،  البرتول  نفد  أن  بعد  أوروبا 

واحدا، ثم يكتشف الجميع املقلب بعد أن رشبوه. 
فكرة خيالية تم التعبري عنها بشكل واقعي، حيث استخدمت جميع 

أدوات املدرسة الواقعية. 
وهذا أضعف النص بدال عن أن يقويه بسبب إحالة الفكرة الخيالية 
والتعبري  للنقل،  للحمري  واحتياجها  أوروبا  من  البرتول  نفاد  وهي 
املتفرج  يحيل  ذلك  متاما.  واقعية  ووسائل  وأدوات  مبفردات  عنها 
باستمرار ألسئلة واقعية بدال عن أن يتقبل هذه الفرضية كام هي، 
عليك بعد أن تخلق فرضية أن تخلق لها عاملا يناسبها، له معطياته 
الواقع  عن  الفكرة  ابتعدت  وكلام  الخاص،  منطقه  وله  وآلياته، 
تناسب ذلك طرديا مع طريقة تناولها التي بدروها يجب أن تجنح 

للخيال والفانتازيا والعوامل الرحبة للدراما الحديثة. 
رمز،  فالعمدة  باستمرار،  الرمز  الستخدام  الكاتب  لجأ  كذلك 
خري  الحاج  لسان  عىل  يرد  كام  رمز،  نفسه  والحامر  رمز،  والخفراء 

)الشخص الوحيد الذي رفض البيع. الحظ داللة االسم(.
والعرض  األرض  الحامر زي  الحامر مش حامر وخالص،  الحاج خري: 

والذكريات وكل الحاجات الحلوة اليل ماتفهمهاش أنت. 
للمسرحية:  الدرامي   البناء 

ومنذ  البداية  يف  ونهاية.  ووسط  بداية  التقليدي،  األرسطي  البناء 
أهل  مبارشة.  الرئيسية  املشكلة  يف  الكاتب  يدخل  األوىل  اللحظة 
فيه  ويدخل  بالخرب  يأيت  الذي  العمدة  انتظار  يف  مجتمعون  القرية 
فرصة  البعض  ويعتربها  الفكرة،  الفالحني  بعض  يقبل  مبارشة. 
كل  حياة   تفاصيل  يف  ندخل  اآلخر،  البعض  يرتدد  بينام  تعوض،  ال 
فالح عىل حدة بني بائع ورافض للبيع إىل أن تأيت ذروة يف منتصف 
ويتطور  املكسب،  وُسعار  البيع  حمى  تزداد  حني  متاما،  املرسحية 
للرهن  مستعد  جديد  بنك  وظهور  الحمري،  أسعار  بارتفاع  األمر 
التاسعة  اللوحة  ففي  كل يشء..  ويرهن  يبيع  الجميع  صار  والبيع. 

الحمري..  يبيعون  إنهم 
حجاج  لسعيد 

كام احتوى الحوار عىل مفردات وتشبيهات تنتمي لزمن غابر. مثل: 

استخدامه وُنيس متاما. كام بعض  َبُطل  الرفيض، وهو سباب  ابن  يا 

أتجوز  أنا  ده  رزق  أمينة  نفسك  فاكرة  أنت  هو  مثل:  التشبيهات، 

ليىل فوزي. 

كان من املمكن قبول ذلك لو مل يستخدم العمدة الهاتف املحمول 

يف نهاية املرسحية للحديث مع الخواجة. 

النص:  في   الكوميديا 
)تراجيديا  أم  سوداء  كوميديا  هي  هل  تصنيفها،  يصعب  املرسحية 

والرتاجيديا  الكوميديا  بني  الصارمة  الفواصل  انهارت  لقد  ُمقًنعة(. 

»شاعت  الداكنة(:  )الكوميديا  كتابه  يف  لستاين(  )ج.  يقول  كام 

روح السخرية حتى يف أكرث املرسحيات جدية وقتامة، كام اكتسبت 

بأنها  يصفونها  البعض  جعل  قامتة  ظالال  الكوميدية  املرسحيات 

كمية  رغم  والتفاؤل  البهجة  عىل  تبعث  ال  أي  سوداء(«،  )كوميديا 

الضحك الهائلة التي تفجرها، وهذه املرسحية تنتمي إىل هذا النوع 

ويصوغها  موضوعا  الجادة  القضايا  من  يتخذ  الذي  الكوميديا،  من 

يف شكل فني، ميزج املأساوي بامللهاوي. ورش البلية ما يضحك. وإذا 

استعرضنا فيام ييل بعض ما ورد عىل لسان الشخصيات، لحظنا خفة 

ظل وحس كوميدي يظهر ويسترت بني الحني والحني.

طول  ربنا،  عقاب  من  حاتفلت  إنك  قالك  ومني  عوكل:  الشيخ   -  1

ما أنت مايش بدماغك ال حتورد عىل جنة وال عىل نار، وحتبات يف 

الشارع.

دياب  أبو  كفر  من  الحمري  لك  اشرتيت  لو  يعني  الليف:  أبو   -  2

حتجوزيني. 

       أمه: حجوزك أحسن غندوره يف الكفر كله. 

      أبو الليف: هيه، أمي حتجوزين ملا اشرتي الحمري من كفر أبو 

دياب وأبيعها. 

       أمه: حاتفيش الرس يا أهبل يا ابن األهبل. 

3 - العمدة: مش عاوز حاجة غري إنه يا يتهدي يا يتهد. 

      أبو الليف: يعني حاتقتله يا عمدة. 

4 - العمدة: الواد حيفضحنا. 

       أبو زينب: نغرقه يف الرشاح راخر. 

         : نحرقه بجاز. 

         : نولع فيه. 

       العمدة: اليل فيه الخري يقدمه ربنا. 

       الجميع: ونعم بالله.. الفاتحة بقى. 

تخلو  ال  دراما »هي حدث سيايس  كل  إن  املرسحية سياسية؟!  هل 

السلوك  أمناط  وكل  ما،  فكرة  أو  لسلوك،  ترشيح  أو  تحريض،  من 

بحسب )مارتن إسلن( فيها مضامني اجتامعية، وبالتايل سياسية؛ مام 

يعني أن كل مرسحية تحمل بعدا سياسيا بالرضورة«.

ويف هذا النص مل يأِت ذكر الحكومة بشكل رصيح كطرف فعال إال 

النزاعات،  حل  يف  كطرف  فيها  ذكرها  يأيت  التي  التاسعة  اللوحة  يف 

ومالذ يلجأ إليه الضعيف للقصاص من املعتدي. 

خري: أنا حابلغ الحكومة عن اليل بتعمله. 

بتاعة  الحمري  ال  الحكومة،  تخالف  حاجة  عملت  أنا  هو  العمدة: 

الحكومة وال اليل بتشرتيها الحكومة. 

خري: لكن حاتدور عىل البنك اليل بيسلف الناس. 

ال  الخشبة  عىل  لينفذ  يكتب  املرسح  إن  القول  يجب  النهاية،  ويف 

ليقرأ كجنس أديب منفرد، وهذا النص كتب لينفذ عىل املرسح. 

يأيت عىل لسان العمدة: يا سيدي أنت تشوف شغلك وبس ومالكش 
صالح باليل يرهنوه سواء كان أرض وال زرع وال يرهن مراته حتى. 

ثم النهاية اآلتية مع مفاجآت غري سارة للجميع. 
وتأيت مقولة املرسحية عىل لسان العمدة يف آخر مشهد يف املرسحية. 

العمدة: 
عىل  يقرب  خواجة  أي  الخواجة،  وبني  بينا  الكبرية  العركة  حاتبقى 
كفرنا، وينصب علينا تاين. ودي فرصة إننا اتعلمنا وخدنا درس، إننا 
ما نصدقش الخواجات، وال نفتح لهم كفورنا، وال نبيع لهم حمرينا، 
البرتول يخلص منهم ومن  ملا  الحيطة،  ونسيبهم يخبطوا راسهم يف 

حواليهم، إحنا مالناش صالح غري بروحنا. 
استخدم  وقد  لوحات،  من  يتكون  فالبناء  الشكل،  حيث  من  أما 
مستعار  لفظ  وهو  منظر،  أو  مشهد  من  بدال  لوحة  لفظ  الكاتب 
للمرسح من الفن التشكييل، ودامئا ما يوحي بتغيري كامل يف املنظر 
عن سابقه، ويف النص قلام يتكرر نفس املنظر مرتني، فيام عدا دوار 

العمدة ودوار الحاج خري، ال يتكرر منظر أكرث من مرتني.
والعارشة،  السابعة  اللوحتني  يف  للمشهد  الرسيع  للتقطيع  لجأ  كام 
حيث استخدم اإلضاءة لالنتقال الرسيع بني املشاهد املختلفة، وكان 

ذلك موفقا متاما وخادما للفكرة واإليقاع.
الشخصيات: 

مثاين عرشة شخصية، باإلضافة للمجاميع من الفالحني، الثامين عرشة 
الشيخ،  العمدة،  مثل:  املرصي،  الريف  بها  اشتهر  أمناط  شخصية 
رموز  هي  الشخصيات  الخفراء.  الفصيح،  الفالح  القرية،  عبيط 
وأمناط أكرث من كونها شخصيات حية من لحم ودم. وذلك مل يكن 

عيبا ألنه يخدم الفكرة الرئيسية القامئة عىل فرضية غري واقعية. 
الحوار:  لغة 

املرصي،  الريف  من  الشامل  املعروفة ألهل  اللغة  الكاتب  استخدم 
الشيخ  مثل  الخاصة،  مبفرداتها  الشخصيات  بعض  متيزت  كام 
الديني  الرتاث  من  وكالم  بأحاديث رشيفة  كالمه  الذي ميزج  عوكل 

اإلسالمي.

نرسين نور
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معلوماته،  كل  مصدر  هو  صنوع  يعقوب  بأن  يؤكد  سبق  ما  كل 

حيث قام بنفسه بالكتابة عن نفسه، ونرش ذلك يف صحفه، فقام 

بأسامئهم،  أخرى  مرة  ونرشوه  نفسه  عن  كتبه  ما  بإعادة  آخرون 

فأخذها صنوع ونرشها يف صحفه لتكون مراجع أخرى عنه، خالفاً 

لكتاباته عن نفسه!! ويف مقابل ذلك مل نجد »مرجعاً عربياً« واحداً 

تحدث عن مرسح صنوع – سوى أخبار »كستيل« يف الجوائب – 

منذ عام 1872 وحتى وفاة صنوع عام 1912.

بعد عام واحد فقط من وفاة صنوع، وتحديداً عام 1913 حدثت 

املعجزة، فقد ظهر مرجع عريب كتب عن صنوع خمس صفحات، 

هي تفاصيل حياة صنوع وأنشطته، كام جاءت يف مذكرات صنوع 

يسرية!  إضافات  مع  بفرنسا  أصدقائه يف صحفه  وكتابات  وكتاباته 

وهذا  صنوع،  غري  آخر  شخص  بقلم  أنه  املرجع  هذا  وأهمية 

الشخص من بريوت، واألهم أن املرجع ُنرش بعد وفاة صنوع بعام 

واحد، مام يعني إنه مرجع محايد مل يتدخل فيه قلم صنوع، وال 

هذا  كان  هنا  ومن   - الباحثون  سيظن  كام   – بصنوع  له  عالقة 

ُكتبت  التي  الكتابات  عليه »جميع«  اعتمدت  أهم مرجع  املرجع 

التي ظهرت  العربية واألجنبية  الدراسات  عن صنوع يف »جميع« 

يف العامل »كله« منذ عام 1913!!

صاحب هذا املرجع املهم هو »فيليب طّرازي«، واسم املرجع هو 

كان  املنشورة  الخمس  والصفحات  العربية«،  الصحافة  »تاريخ 

عنوانها »الشيخ أبو نظارة«! وألهمية هذه الصفحات – وصعوبة 

سأنرشها   – املرجع  لقدم  الباحثني  قبل  من  اآلن  عليها  الحصول 

كاملة لتكون متاحة للجميع مستقباًل. يقول فيها طّرازي:

زرقاء،  نظارة  »أبو  اآلتية  الصحف  ُمنشئ  نظارة«:  أبو  »»الشيخ 

والحاوي،  صفارة،  وأبو  زمارة،  وأبو  زرقاء،  نظارة  أيب  ورحلة 

والرثثارة  نظارة،  وأبو  املرصية،  والنظارات  املرصي،  والوطني 

ونارش  وغريها.  اإلسالمي«  والعامل  واملنصف،  والتودد،  املرصية، 

من  أحداً  نظن  وال  الفرنسية.  الصحف  أشهر  يف  الكثرية  املقاالت 

أيب  الشيخ  اسم  يجهل  العرص  هذا  يف  واألعاجم  األعارب  كتبة 

الخافقني ورّن صدى مقاالته  الذي اشتهر ذكره يف  نظارة املرصي 

االنتقادي  الكاتب  فهو  مغاربها.  إىل  األرض  مشارق  من  اللطيفة 

الكبري الذي علت شهرته يف عامل السياسة وذاع صيته بني خاصة 

قواًل  يدافع  قرن  نصف  من  أكرث  منذ  زال  وما  وعامتهم.  الناس 

ال  وحامسٍة  جاٍش  بثبات  يجاهد  بل  املحبوب  وطنه  عن  وعماًل 

من  فرنى  الغرباء.  نري  من  واستقاللها  بالده  مصلحة  عن  توصف 

ونزين  أعامله  مبكيال  له  نكيل  أن  ملآثره  تخليداً  العدل  باب 

رافائيل  بن  يعقوب  هو  وترجمته:  برسمه  الكتاب  هذا  صفحات 

أبوين  من   1839 شباط   9 بتاريخ  القاهرة  يف  ُولد  صنوع، 

حتى  التوارة  تعاليم  أظفاره  نعومة  منذ  وأتقن  إرسائيليني. 

استحق أن يكون الوياً أي مؤمناً بعقيدة وجود الله سبحانه. ثم 

القائلة  األديان  عقائد  عىل  هكذا  ووقف  والقرآن  اإلنجيل  درس 

باشا  أحمد  األمري  لدى  أبوه مستشاراً  وكان  الالهوت.  بوحدانية 

وإذ  الخديوية.  العائلة  رأس  الكبري  باشا  يكن حفيد محمد عيل 

أوروبا  إىل  نفقته  عىل  أرسله  يعقوب  نباهة  األمري  هذا  شاهد 

ليفورنو  مدينة  إىل  الفتى  فذهب  العرصية.  العلوم  إلتقان 

ثم  فيها  وبرع  العلوم  تلقى  إيطاليا حيث  يف   »LIVOURNE«

الحول السادس عرش من عمره.  عاد منها بعد ثالث سنني بالغاً 

كثرياً  عليهام  فتأسف  إليه  وامُلحسن  أباه  فقد  ذلك  أثناء  ويف 

سيد عيل إسامعيل

)8( مستمرة  زالت  ما   .. صنوع  يعقوب  قضية 

صنوع مسرح  عن  يتحدث  عربي  مرجع  أول 

[ نوافذ]]

صنوع يعلن عن نفسه يف صحفه
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اللغات ألغصان  ُيدرّس  أخذ  العهد  ذاك  ومن  ُمّراً.  بكاًء  وبكاهام 

العائلة الخديوية وأبناء األعيان حتى نبغ كثري من تالمذته الذين 

ارتقوا إىل أعىل املناصب واملراتب. وسنة 1870 أنشأ أول مرسح 

لقب  منحه  الذي  إسامعيل  الخديوي  مبساعدة  القاهرة  يف  عريب 

رواياته.  متثيل  مراراً  وشهد  عمله  عىل  ونشطُه  مرص«  »موليري 

فألف صاحب الرتجمة حينئذ اثنتني وثالثني رواية هزلية وغرامية 

يف  يرن  صداها  يزل  مل  فصول  بخمسة  ومنها  واحد  بفصل  منها 

ثم أسس سنة 1872 جمعيتني  النيل.  الشيوخ عىل ضفاف  آذان 

محبي  »جمعية  واألخرى  التقدم«  »محفل  إحداهام  علميتني 

العلم« وتوىل رئاستهام. وسنة 1874 سافر إىل أوروبا حيث بقي 

ُمدة يدرس أحوالها السياسية وأخالق شعوبها. ثم قفل راجعاً إىل 

روح  لبّث  الغرية  بنار  وملتهباً  اإلفرنج  بتقدم  مشغوفاً  وطنه 

الحضارة العرصية بني الشعب املرصي. وكان السيد جامل الدين 

الديار  مفتي  عبده  محمد  والشيخ  املشهور  الفيلسوف  األفغاين 

املحبة. وقد درسا عليه شيئاً  متحدين معه بعرى  املرصية سابقاً 

عربية  جريدة  إنشاء  عىل  ثالثتهم  فاتفق  الفرنسية.  اللغة  من 

أن  عىل  رأيهم  قرَّ  ثم  إسامعيل.  الخديوي  أعامل  النتقاد  هزلية 

يتوىل إدارتها صاحب الرتجمة ويحرر فيها معه العاملان املذكوران 

عنوان  إيجاد  يف  يعقوب  إىل  الدين  جامل  السيد  أوعز  وقد 

حامر  عن  باحثاً  بيته  إىل  هذا  فخرج  مبسلكها.  يليق  للجريدة 

يركبه. فإذا بالفالحني أصحاب الحمري قد تجمعوا حوله وأراد كل 

وإذا  منهم  التخلص  أحّب  زاحموه  فلام  حامره.  يركبُه  أن  منهم 

وقتئذ  وكان  الزرقاء«  النظارة  أبا  »يا  يناديه  ورائه  من  بصوٍت 

يستعمل النظارات الزرقاء وقاية لعيونه من حرارة الشمس. فرنَّ 

الزرقاء«  النظارة  »أيب  عبارة  واستحسن  أذنيه  يف  الصوت  هذا 

وصمم عىل اتخاذها عنواناً للجريدة الهزلية. فرجع من ساعته إىل 

الحمري  أصحاب  مع  له  جرى  مبا  وأخربه  الدين  جامل  السيد 

لكنه  كالمه  من  فضحك  للجريدة.  املذكور  العنوان  وباختياره 

من   1877 سنة  األول  العدد  أصدر  وهكذا  االسم  استحسن 

الناطقني  الهزلية عند  الصحف  أوىل  ُتعدُّ  التي  املذكورة  الصحيفة 

بالضاد. فانترشت يف أربعة أقطار املعمور حتى صار اسمها مالزماً 

لصاحبها الذي أطلق عليه من ذاك الحني اسم »الشيخ أيب نظارة« 

عامة  عند  الدارج  القلم  استعمل  من  أول  صنوع  يعقوب  وكان 

أنشأوا صحفاً  الذين  الُكّتاب  من  كثري  فتبعه  الكتابة  يف  املرصيني 

وملا  وغرباً.  رشقاً  العربية  األقطار  جميع  يف  العامي  بالقلم  شتى 

كانت مقاالت جريدته تنتقد أعامل خديوي مرص بلهجة شديدة 

أصدر إسامعيل باشا أمراً بإبطالها بعد ظهور العدد الخامس عرش 

الوسائل  بكل  منشئها  من  االنتقام  متعمد  الخديوي  وكان  منها. 

إيطاليا  إىل قنصل  إىل ذلك سبياًل. وأوعز  استطاع  لو  القتل  حتى 

بأن يطرده من الديار املرصية ألنه كان محتمياً بالدولة املذكورة. 

فتوجه صاحب الرتجمة إىل اإلسكندرية ومنها ركب سفينة لتقله 

بعينه  ورأى  املينا  أمام رصيف  بعربته  الخديوي  فمّر  أوروبا.  إىل 

أبا  يا  »انظر  له:  وقال  بعضهم  فصاح  يشيعونه  الناس  من  ألوفاً 

النظارة الزرقاء كيف جاء شيخ الحارة ]يقصد الخديوي[ ليتشفى 

سنة  »بعد  بقوله:  فأجابهم  بالده«.  من  منفياً  بعينه  ويراك  منك 

من رسير  إسامعيل  ُخلع  الواقع  ويف  من مرص«.  مثيل  هو  ُينفى 

الرتجمة  املذكور. فسافر صاحب  التاريخ  بعد سنٍة من  الخديوية 

أيب  »رحلة  بعنوان  الجريدة  إصدار  استأنف  وهناك  باريس  إىل 

الخديوي  ولبث  إسامعيل.  سياسة  فيها  ُمقبحاً  زرقاء«  نظارة 

الشيخ  اضطر  مطالعتها حتى  الناس  عىل  ُمحرماً  الجريدة  يصادر 

إىل تبديل اسمها تارة باسم »أيب زمارة« وطوراً باسم »أيب صفارة« 

وحيناً باسم »الحاوي« وآناً باسم »الوطني املرصي« أو »النظارات 

»التودد«  مجلة  أصدر  ثم  فائدتها.  القراء  تفوت  لئال  املرصية« 

خطبه  جمعت  ولو  عرصه  آية  الخطابة  يف  وكان  أصحابها.  حتى 

وقوة  لسانه  بفصاحة  الغربيون  أعجب  وقد  املجلدات  لبلغت 

حجته. وكان مرتبطاً بعالئق املودة مع أكرب علامء زمانه يف مرص 

وسوريا والعراق وتونس واملغرب األقىص والهند فضاًل عام أحرزه 

وجول  دودس  كالجرنال  الفرنسيس  جهابذة  لدى  االعتبار  من 

النرث  الفرنسية طريقة  اللغة  وابتكر يف  سيمون وملربت وسواهم. 

املسجوع كام هو شائع عند العرب. فألف من هذا النوع مقاالت 

اآليت  بالعنوان  املعروفة  النبذة  منها  نذكر  عديدة  وخطباً  شتى 

 »CONSTITUTION OTTOMONE AT SES HEROS«

الدستور يف  بإعالن  احتفااًل  املعاين واملباين وقد كتبها  بليغة  فإنها 

العثامنية وله مؤلفات كثرية غري ذلك. ومبناسبة يوبيله  السلطنة 

عىل  واإلفرنجية  العربية  الجرائد  أجمعت  املذكور  الخمسيني 

تقريظه فتواردت عليه رسائل اإلطراء بكرثة من األمراء والشعراء 

الحكومات  رؤساء  من  ونال  وغرباً.  رشقاً  والعظامء  والعلامء 

التي زينت صدره فجاءت مصداقاً عىل  الكثرية  الرشف  وسامات 

سمو منزلته األدبية عندهم ولوال اتضاعِه ألحرز أضعافها. وإليك 

غران  أو  األوىل  الدرجة  ذات  الواسامات  منها:  البعض  أسامء 

القور.  الثالث« من محمد سلطان جزائر  »النجوم  كردون: وسام 

وسام »الكوكب الدري« من السيد برغسن سلطان زنجبار. وسام 

ذات  الواسامات  الهنزوان.  سلطان  عمر  السيد  من  »الهنزوان« 

الطبقة الثانية أو غران أوفيسيه: وسام »سان مارينو« من رئيس 

جمهورية سان مارينو يف إيطاليا. الوسامات ذات الطبقة الثالثة 

أو قومندور: »الوسام العثامين« من السلطان عبد الحميد. وسام 

إيران. وسام »أنج« من  الدين شاه  »الشمس واألسد« من نارص 

سلطانها. وسام »االفتخار« من محمد الهادي باي تونس. ووسام 

»أوبوك« من حاكم هذه الوالية. الوسامات ذات الطبقة الرابعة 

الحميد.  عبد  السلطان  من  املجيدي«  »الوسام  أوفيسيه:  أو 

ووسام »الحفل العلمي الفرنيس أو أكادميي« من رئيس جمهورية 

فرنسا. ووسام »كمبودج« من دولة الكمبودج. ووسام »أنام« من 

كواليري:  أو  الخامسة  الطبقة  ذات  الوسامات  الدولة.  هذه  ملك 

وسام »إيزابيال الكاثوليكية« من ملك إسبانيا ووساماً من ليوبلد 

الثاين ملك بلجيكا وغري ذلك من األوسمة وعالمات الرشف التي 

صورة صنوع املنشورة يف كتاب طرازي غالف كتاب فيليب طرازي

»أيب  وجريدة  اإلسالمي«  »العامل  وجريدة  »املنصف«  وجريدة 

نظارة« وغريها أيضاً. وقد أصدر سنة 1886 جريدة بثامين لغات 

أول  وهي  إجبسيان«  »البارفار  أو  املرصية«  »الرثثارة  أسامها 

ما  عىل  اللغات  من  الكثري  العدد  بهذا  صدرت  العامل  يف  جريدة 

نعلم. ومل تقترص همته عىل كتابة جرائده املذكورة بل كان ينرش 

مثل  من  الكربى  الفرنسية  الجرائد  يف  الذيول  الضافية  املقاالت 

 1900 أيلول   22 ويف  وسواها.  و»الفيغارو«  و»املاتني«  »التان« 

ألقى يف معرض باريز تحت رئاسة السيد حسن بن السلطان عمر 

جرائد  صداها  رّددت  مختلفة  لغات  بعرش  خطبة  الهنزاوي 

العاصمة الفرنسية. وبعد ذلك ُحمل عىل أكف السامعني مبوكب 

حافل يتقدمه جوق املوسيقى إىل ساحة »برج إيفل« حيث دعا 

بالنشيدين  القوم  ترنم  ثم  الرشقية.  وللدول  لفرنسا  حاراً  دعاًء 

الفرنيس والخديوي ويف تلك السنة دعاه شاه العجم إىل ضيافته 

وسنة  مثيناً.  وخامتاً  عالياً  وساماً  وأهداه  ليبني«  كسفيل  »كنرت  يف 

1901 زار الشيخ أبو نظارة سمو الخديوي عباس الثاين يف مدينة 

النيل  وادي  إىل  بالرجوع  الخديوي  إليه  فأوعز  بفرنسا.  ديفون 

زال  ما  الطلب  إجابة  رفض  شيخنا  لكن  التامة.  بالحرية  ممتعاً 

القطر املرصي مقيداً باالحتالل اإلنكليزي. ويف السنة ذاتها زاره يف 

عمر  السلطان   »CHAMPIGNY« شامبيني  يف  الواقع  مصيفه 

نخب  االثنان  وتبادل  الظهر  طعام  عنده  فتناول  الهنزوان  حاكم 

املحبة ثم تصورا يف رسم واحد. وسنة 1902 وافق مرور خمسة 

بذلك  أصحابه  فاحتفل  األوىل  عىل ظهور جريدته  عاماً  وعرشين 

من  نفس  مائة  جمعت  أنيقة  مأدبة  له  وأقاموا  شائقاً  احتفااًل 

وسواهم.  وفرنسيس  وجزائريني  وتونسيني  وسوريني  مرصيني 

وسنة 1905 جرى االحتفال باليوبيل الخمسيني لدخوله يف سلك 

التأليف والتدريس فكان هو أول صحايف عريب نال هذه الكرامة 

بلغات  تامة  معرفة  الرتجمة  ولصاحب  حياته.  حال  يف  الرشيفة 

شتى قدمية وحديثة بحيث أنه كان يكتب نرثاً وشعراً يف العربانية 

إملام  مع  واألملانية  واإلنكليزية  والفرنسية  واإليطالية  والعربية 

الجميلة  الفنون  بعض  أتقن  ثم  وغريها.  واليونانية  باإلسبانية 

واألمراء  للملوك  بديعة  ألحاناً  ألف  فإنه  والرسم  كاملوسيقى 

نشأتها  منذ  جرائده  يف  نرشها  التي  التصاوير  أكرث  بقلمه  ورسم 
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وله  العلمية.  واملحافل  األدبية  والجمعيات  الحكومات  من  نالها 

مع أكرث امللوك املشار إليهم ال سيام مع سالطني اإلسالم وأمرائهم 

الثناء  آيات  وعلامئهم وشعرائهم ومشاهريهم مكاتبات تضمنت 

عىل مآتيه الحسنة. وقد أتحف بها قبل وفاته مؤلف هذا التاريخ 

يندر  مثينة  أدبية  مجموعة  وهي  والتذكار.  الهدية  سبيل  عىل 

الذين ال يكرتثون عادة لصيانة  الرشقيني  وجود نظريها عند أحد 

اآلثار القدمية أو النفيسة. ونال الشيخ أبو نظارة ألقاباً مهمة من 

إسامعيل  من  مرص«  »موليري  لقب  منها  نذكر  وامللوك  السالطني 

باشا خديوي مرص عىل أثر حضوره متثيل بعض روايات من قلمه. 

عبد  السلطان  زار  عندما   1891 سنة  اإلسالم«  »صديق  ولقب 

إىل  تبليغ سالمه  السلطان  فكلفه  القسطنطينية  الثاين يف  الحميد 

الواسطة   1899 سنة  كان  ثم  الفرنسية.  الجمهورية  رئيس  كرنو 

الودية بني السلطان املشار إليه وبني لوبه رئيس جمهورية فرنسا. 

الكبري« من حكومة فرنسا  ونال سنة 1900 لقب »صديق فرنسا 

عند افتتاح معرض باريس العام. وأحرز لقب »شاعر امللك« من 

ولقب  الهنزوان  سلطان  من  الرشق«  »كوكب  ولقب  إيران  شاه 

الثاين خديوي مرص ولقب »مقوي  »الوطني املخلص« من عباس 

الربازيل.  أمرباطور  بدرو«  »دون  من  العامة«  األخوية  الرابطة 

إىل  أيام سافر  بثالثة  العثامنية  السلطنة  الدستور يف  إعالن  وبعد 

عاد  ثم  الوطنية.  أفراحهم  يف  العثامنيني  مع  لالشرتاك  األستانة 

عينيه  نور  أخذ  الحني  ذاك  ومن  باريس  إىل  باإلكرام  مشيعاً 

يضعف حتى كف برصه. ويف 31 كانون األول 1910 أصدر العدد 

وثالثني سنة  أربعاً  انتشارها  بعد  نظارة«  »أيب  األخري من جريدة 

بثبات ال يوصف. وبعدما قىض  النيل  ودفاعها عن حقوق وادي 

باريس  يف   1912 أيلول   30 يف  الله  توفاه  سنة  وسبعني  أربعاً 

فنقلت رشكة »روتر« التلغرافية خرب نعيه إىل الرشق والغرب«.

المطلوبة الموضوعية 
كتبه  ما  يقرأ  أن  بعد   – وعريب  مرصي  كل  أن  اليقني  علم  أعلم 

االجتهاد إلثبات مرصية صنوع  - سيجتهد كل  طرازي عن صنوع 

عريب  أو  مرصي  ألي  ميكن  ال  الشخص  فهذا  الثمن،  كان  مهام 

ال  إنجليزياً!!  أو  إيطالياً  كان  سواء  أجنبياً  وُيعّده  به  يضحي  أن 

واإلنجازات  واألعامل  والشهرة  الزخم  هذا  بكل  التضحية  ميكن 

يف  يشكك  عاقل  هناك  ليس  والوسامات!!  والعالقات  والريادات 

املرسحية؟؟  ريادته  يشكك يف  أو  الكالم،  هذا  بعد  مرصية صنوع 

تاريخ  قراءة  بعد  إنسان  أي  به  سيشعر  الحاميس  الشعور  هذا 

وجوده  أثناء  صنوع  عن  املرجع  هذا  يف  مكتوب  هو  ما  كل  يف 

حالة  يف  مفيدة  ستكون  معلومات  ألنها  وفاته؛  وحتى  باريس  يف 

املرجع  هذا  إن  قبل  من  قلت  كام  ألنني  صنوع!!  مرصية  إثبات 

هو »أهم« مرجع منشور عن صنوع، وأن »جميع« الكتابات التي 

بوصفه  املرجع؛  هذا  اعتمدت عىل  وفاته،  بعد  عن صنوع  ُكتبت 

وكتابات  وكتاباته  صنوع  مذكرات  خارج  األول  العريب  املرجع 

أصدقائه يف صحفه، الذي تحدث عن صنوع بإسهاب!

اآلن  الباحث  ذهن  يف  يدور  سؤااًل  أن  أعتقد  ذلك،  عىل  وبناء 

بالبحث والتقيص  يا دكتور  قائاًل: ملاذا تطالبنا  ويريد طرحه عيّل، 

البداية؟  منذ  بذلك  أنت  تقم  مل  وملاذا  املرجع،  هذا  حول  اآلن 

املهمة  بالفعل بهذه  إنني قمت  السؤال، هي:  وإجابتي عىل هذا 

نتائجي  أن  - وأخىش  كتابني  نتائجهام – يف  عىل مرحلتني ونرشت 

املهم،  املرجع  أمام هذا  أمل  بخيبة  ُترضيك وُتصدمك وتصيبك  ال 

لذلك  املرسحية!!  وريادته  صنوع  مرصية  إلثبات  حامسك  فيفرت 

حامسك،  يعود  حتى  وطأتها،  من  وأخفف  نتائجي  عن  سأحدثك 

وُتكمل طريقك يف إثبات مرصية صنوع وريادته املرسحية!!

مؤجلة مفاجأة 
أذكرك عزيزي الباحث بأن أهم رشط اتفقنا عليه منذ البداية، هو 

إذا  إال  أصدقاؤه،  أو  صنوع  كتبها  كتابات  أي  عىل  االعتامد  عدم 

ليس  فيليب طرازي  أن  نتحقق  أن  يجب  لذلك  يثبتها!  ما  وجدنا 

كتاب  يف  عنه  باملكتوب  له  عالقة  ال  صنوعاً  وأن  لصنوع،  صديقاً 

املعقول  غري  من  ألن  محسوم  اآلخر  األمر  أن  وأظن  طرازي!! 

عداد  يف  وهو  املرجع  هذا  يف  تدخل  قد  يكون  املتويف  صنوعاً  أن 

األموات، ال سيام وأن طرازي ذكر وفاة صنوع وحدد وفاته بعام 

هو  األول  االحتامل  أن  يعني  مام  الكتاب!!  صدور  عىل  سابق 

صنوع  أصدقاء  من  طرازي  فيليب  أن  أثبتنا  فلو  أمامنا!  الباقي 

يحق لنا أن نتجنب هذا املرجع املهم، ونشكك فيه، وبالتايل عدم 

منذ  صنوع  أصدقاء  نرشها  أخرى  كتابات  أي  مثل  مثله  قبوله، 

إبعاده إىل فرنسا وحتى وفاته!!

متوفران  األمرين  بأن  الجاد  باحثناً  علاًم  أحيطك  ذلك  عىل  وبناء 

يف هذا املرجع، حيث إن فيليب طرازي »صديق لصنوع« بالفعل، 

صنوع  عىل  عرضه  تّم  صنوع،  عن  معلومات  من  بنرشه  قام  وما 

املعلومات،  هذه  يف  بنفسه  صنوع  وتدخل  بل  وفاته،  قبل  نفسه 

وصحح بعضها!! هذا ما سنتناوله يف الحلقة القادمة!!

الحامسة،  هذه  تهدأ  عندما  ولكن  طرازي!!  كتبه  الذي  صنوع 

ستجد أن املوضوعية يف البحث مطلوبة!

أال   – قرأه  مبا  متأثراً   – لصنوع  متحمس  باحث  كل  من  فأرجو 

املرصي،  للمرسح  وريادته  صنوع  مرصية  نناقش  إننا  ينىس 

وجوده  فرتة  طوال  به  تتعلق  أعامل  أو  نشاط  أي  إىل  باإلضافة 

أي  أن  يعني  عام 1878!! وهذا  فرنسا  إىل  إبعاده  يف مرص، حتى 

عام 1878  بعد  فرنسا  أثناء وجوده يف  وتّم  نشاط يخص صنوع، 

إثبات  وهو  هدفنا  وتحقيق  نقاشنا  أو  بحثنا  ضمن  يدخل  فال 

أو ألي مرسح  العريب يف مرص،  للمرسح  وريادته  مرصية صنوع، 

أثر  ذا  يكون مرسحه  أن  للشعب؛ رشيطة  أو  للنخبة  قدمه سواء 

فعلنا  مثلام  بالريادة،  له  نعرتف  حتى  عليه،  أدلة  وهناك  موجود 

مع »سليم خليل النقاش«!!

صنوع  عن  طرازي  كتبه  مبا  يهتم  أن  باحث  كل  من  أرجو  لذلك 

معلومات  من  فيه  ما  مصداقية  من  ويتحقق  املرجع،  هذا  يف 

البحث  تتعلق بصنوع أثناء وجوده يف مرص! ويحق للجميع أيضاً 

إحدى ترويسات صحيفة صنوع يف فرنسا


