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ذنبك«   »مش  تفاصيل  تكشف  أمني  دينا 

األمريكية الجامعة  مسرح  على  األول  العالمي  العرض 

»دوشني« ما بني النص الدرامي و الحالة اإلنسانية  
سمري«  »أحمد  للمؤلف   

العاملي  العرض  بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة  تنظم 

بساحة  عرضها  املقرر  ذنبك«،  »مش  األول ملرسحية 

الجامعة  حرم  حول  مختلفة  مواقع   ٥ يف  مفتوحة 

و23   22 يوم  وذلك  الجديدة،  بالقاهرة   االمريكية 

بالتحرير  الجامعة  حرم  وعىل  الجاري،  مارس  و24 

الخامسة  الساعة  متام  يف  مارس،  و31   30 يوم 

كامبانا،  جيليان  من  كل  رؤية  املرسحية  مساًء. 

أستاذة املرسح مساعد عميد كلية العلوم اإلنسانية 

بالجامعة  املرسح  أستاذة  أمني،  ودينا  واالجتامعية، 

من  كل  وكتابة  املرسح،  برنامج  ومديرة  األمريكية 

نوران مريس، مروان  الغني،  الكابنت، يحيى عبد  نور 

جبالوي، بسنت فهيم، عمر عمر، ونور إبراهيم.

وقالت الدكتورة دينا أمني، أستاذة املرسح بالجامعة 

مرسحية  إن  املرسح،  برنامج  ومديرة  األمريكية 

خمس  من  مجموعة  عن  عبارة  ذنبك«  »مش 

مرص  يف  الجنيس  التحرش  تناقش  أصلية  مرسحيات 

هذه  ملعالجة  كطريقة  املرسح  وتستغل  واملنطقة، 

املشكلة املخفية منذ فرتة طويلة، الفتة إىل أنه كتبها 

بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة  يف  وشابات  شباب 

وينظر إىل القضية من وجهات نظر متعددة ويرفض 

هم  واالعتداء  التحرش  ضحايا  بأن  الشائع  االفرتاض 

املخطئون.

هذه  استكشاف  أردنا  لقد  أمني:  دينا  د.  وأضافت 

عديدة.  لسنوات  مرص  يف  مرسحية  بطريقة  القضية 

أحاطت  التي  الدولية  والدعاية   ،٢٠٢٠ صيف  بعد 

واملضايقات واالعتداءات األخرية يف مرص، وعلمنا أن 
الجامهري مستعدة لرؤية هذه القصص عىل املرسح، 
عملية  تقوم  الحوار  أشكال  من  شكل  هو  فاملرسح 
الخلق نفسها بالبحث عن املوضوع وتفكيكه ويقوم 
املتفرجني  ميّكن  مام  البيانات،  تلك  مبشاركة  العرض 
وأفكارهم  مشاعرهم  يف  التفكري  ثم  املشاهدة  من 

ومناقشتها.
أن  األمريكية،  بالجامعة  املرسح  أستاذة  وأوضحت 
وأفريقيا  آسيا  يف  مسبًقا  منشورة  مرسحيات  هناك 
الجنيس  التحرش  تتناول  والغرب  الصحراء  جنوب 
اختالًفا  يختلف  السياق  ولكن  الجنيس،  واالعتداء 
محتوى  أن  وعرفنا  املختلفة  الثقافات  يف  كبريًا 
أخرى  جغرافية  مناطق  من  املرسحيات  وشخصيات 

منطقة  يف  مختلف  بشكل  صدى.  لها  يكون  قد 
إنشاء  قررنا  ولذا  إفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق 

مرسحياتنا الخاصة.
وبحلول   ٢٠٢٠ عام  صيف  أوائل  يف  بدأنا  وتابعت: 
وخريجي  طالب  مع  اجتامعات  نعقد  كنا  سبتمرب 
مدى  لفهم  بالقاهرة  األمريكية  بالجامعة  املرسح 
أوائل  ويف  نظرهم.  وجهة  من  القضية  هذه  تعقيد 
كتاب  سبعة  اخرتنا  األفكار.  تقديم  طلبنا  الخريف 
أزواج  ويف  فردي  بشكل  معهم  للعمل  مرسحيني 
سيناريو  إعطاء  تم  جديدة.  مرسحيات  البتكار 
مرسحي  كاتب  لكل  أسايس  وتركيز  وشخصيات 
من  اشتقاقها  تم  والتي   ، مرسحي  مؤلف  فريق  أو 
قام  والخريجني.  الطالب  مع  السابقة  محادثاتنا 

الكتاب املرسحيون بالبحث يف هذه القضية والرتكيز 
ملنطقتنا  خاص  اهتامم  إيالء  مع   ، القضية  عىل 
لكتابة  الشتاء  خالل  معنا  عملوا  لقد  ومجتمعنا. 
أوائل  ألقيت املرسحيات يف  أن  السيناريوهات. منذ 
ديسمرب، كان الكتاب املرسحيون قادرين عىل ورشة 

عمل موادهم مع املمثلني ومراجعتها وفًقا لذلك.
من  االنتقال  عملية  أن  إىل  أمني،  دينا  د.  وأشارت 
مرسحية إىل مرسحية هادفة، وهي نتاج لـكوفيد إىل 
حد ما، ولكنها أيًضا فرصة للتفكري ومناقشة القصص 
لدعمكم  شكرا  القصرية.  املرسحيات  بني  والقضايا 

املرسح الحي وعىل النظر يف هذه املسألة.

ياسمني عباس 

أنه  » أحمد سمري« ملرسحنا  الكاتب املرسحي  رصح 
األخري»دوشني«  املرسحي  نص  كتابة  من  انتهى  قد 
مرض  وتناول  تقديم  عىل  فيه  يرتكز   والذي 
 ))Duchenne muscular dystrophy( »دوشني« 
جميع  ُيصيب  ورايث  وهومرض  املرسح  خالل  من 
األطفال  وخصوًصا  الجسم  يف  العضالت  أنواع 
يؤدي  مام  تدريجًيا  العضالت  ضمور  يعني  وذلك  
يف  الوفاة  ثم  ومن  مبكرًا  متاًما  الحركية  اإلعاقة  إىل 
العمر،  و من ثم يتحول األطفال إىل شبه  منتصف 

جامد دون حركة كالتامثيل 
حارصت   الرئيسية  النص  فكرة  أن   : سمري  وأوضح 
وليد«ــ  »يس  الطفل  بإصابة  معرفته  بعد  عقله 
مبرض  ــ  اإلسامعيلية  بطفل  إعالمًيا  املعروف 
»دوشني« وقال »سمري«: قد رأيت بنفيس تأثري هذا 
ُيحّول  أن  يف  قدرته  وعن  الطفل  عىل  النادر  املرض 
كسول  جسد  إىل  النشاط  و  الطاقة  تغمره  طفل 
تحتاج  ولو  حركة  أي  عىل  يقوى  ال  فحسب  خامل 
القضية  هذه  تبني  كان  ثم  ومن  جًدا  صغري  لجهد 
وخصوًصا  بالكتابة  وبرامجي  خططي  مقدمة  يف 
تناولت  وقد  بالكتابة  ورشعت   ، املرسحي  بالتأليف 

بسيط   درامي  قالب  يف  دوشني«  مرض»  تقديم 

يف  يساعد  مام  تعقيد  دون  للجميع  وصوله  ليسُهل 

رسعة انتشار ثقافتنا عن هذا املرض وتعزيز اهتامم 

الدولة به وخصوًصا أن هذا املرض تندر  اإلصابة به 

يف العامل حيث يبلغ معدل اإلصابة واحد من 3500  

حالة والدة من الذكورتقريبا ونادًرا ما يصيب اإلناث 

، ومن ثم ال يتوفر له عالج مبرص و جرعات عالجه 

األمر  وهو  الجنيهات  ماليني  تتكلف  مرص  خارج 

البسيطة  و  املتوسطة  األرس  عليه  تقوى  ال  الذي 

عىل  أنه  »سمري«  وأشار  أو  الدخل  ومحدودي 

الصحية  بالطفل والذي بدأت حالته  تواصل مستمر 

بالتدهور مع مرور الوقت

»سمري«أنه  فيقول  املرسحي  النص  سامت  وعن 

ليخفف  الكوميديا  اتجاه  للنص عىل  بنائه  اعتمد يف 

ويربز  درامًيا  قولبته  و  املرض  سوداوية  أجواء  من 
بالنص عامل»والت ديزين « بكافة شخصياته و الذين 
الرشير  ذلك  »جعفر«  شخصية  لقمع  يتعرضون 
»عالء  الثقايف  العريب  تراثنا  يف  املشهورة  الحكاية  يف 
للشخصيات  بحارصه  »جعفر«  يهدد  «حيث  الدين 
عن  لهم  القوة  ضعفاء  بالبقاء  بالنص   الدرامية 
تحويلهم  ثم  ومن  »دوشني«  مبرض  إصابتهم  طريق 

جميًعا إىل متاثيل ال تتحرك
للكتابة  الرئيس  الهدف  ويستكمل»سمري«أن 
واحد  مسار  نسمو جميًعا يف  أن  هو  الفن  ولتقديم 
تغيري  صناعة  نحو  والفنون  اآلداب  بجامليات 
املجتمع تغيري يشمل جوانبه االجتامعية  حقيقي يف 
كام  لإلنسان  الصحية  الجوانب  أيًضا  و  السياسية   ،
قال  بالنص  أمنياته  «وعن  »دوشني  النص  حالة  يف 
»سمري« يف املقام األول أمتنى أن ُيحقق النص هدفه 
ثم  »يس«ومن  الطفل  حالة  إىل  االنتباه  وهو  األول 
للنص  يكون  أن  و  العضالت  ضمور  ملرض  االنتباه 
الفعالة يف حربنا جميًعا ضد  دور هام يف املساهمة 

املرض ومواجهتنا القوية له .

همت مصطفى
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عرضها   » املستقبل  شباب   « ولفرقة  محمود،  مصطفى  وإخراج 

 « فرقة  وقدمت  سامي،  هشام  وإخراج  تأليف  الوهم«  تاجر   «

خالد  وإخراج  تأليف   » أنا  »أيهام  املرسحي  العرض  ارتجال« 

مجنونة«  تفانني   « عرض  الفن  إبداع  فرقة  قدمت  كام   ، حبيب 

عرضها   » دراماتيك   « فرقة  و   ، السعدين  محرم  وإخراج  تأليف 

و   ، الدين  عالء  وإخراج محمد  تأليف  من   » أنا  كنت  لو  »ماذا 

فرقة» ميزانسيه«العرض » بوابة الجحيم« تأليف وإخراج أحمد 

ثالثة  يف  »أحداث  عرض   » »الدخان  فرقة  قدمت   كام  لطفي، 

فرقة  و  جامل،  مصطفى  وإخراج  عامد،  محمود  تأليف  أيام« 

تأليف  السواقي«  »دم  املرسحي  عرضها   » ببنها  املرسحجية   «

»مرسح  فرقة  وقدمت  بدر،  مها  وإخراج  الحميد،  عبد  بكري 

حياة  يف  األخرية  الساعة   « املرسحي  العرض   » املطرية  هندسة 

نبيل  يوسف  وإخراج   ، الدين  عيىس جامل  تأليف   » الكولونيل 

ذكر«  حلقة   « املرسحي  «عرضها  الفن  مجانني  فرقة»  وقدمت   ،

الرحمن خالد، كام قدمت  عبد  وإخراج  الهواري  تأليف محمود 

محمد  تأليف  »الدفائن«  املرسحي  العرض  الثامن«  »اللون  فرقة 

سيد عيد وإخراج محمد عبد العليم، وقدمت فرقة »نقطة نور 

«العرض املرسحي» ال تراجع أو استسالم « تأليف مينا صموئيل 

فرقة»  عرض  أيضا   اللجنة  شاهدت  كام  أكرم  أحمد  إخراج  و 

active « »عودة الروح« تأليف محمد شوقي وإخراج عبد الله 

أحمد،  وعرض فرقة »سيف عبد الرحمن « »هو يف إيه « تأليف 

إبراهيم إسامعيل وإخراج دينا واصف و عرض فرقة» برودواي« 

» جورج أوتيل« تأليف ستيورات ريدي وإخراج رضوان محمد، 

كام شاهدت  لفرقة »حدوتة« من محافظة شامل سيناء عرض» 

اصحى يا نايم« تأليف محمود عطية وإخراج حسن عبد العزيز، 

طريق  عن  للمشاهدة  األخرى  العروض  بعض  تقدمت  كام 

الفيديو.

القصرية  العروض 
للعروض  األوىل  الدورة  إقامة  عن  الرواد  مهرجان  أعلن  فيام 

الطويلة  للعروض  املهرجان  دورة  مع  ستقام  والتي  القصرية 

العرض  ألوان«   « فرقة  عروض:  للمشاهدة   تقدمت  و 

إخراج أحمد مدحت، وقدمت فرقة   » املرسحي»العقاب مقدما 

الثانية  دورته  فعاليات  إلقامة  املرسحي  الرواد  مهرجان  يستعد 

الفرتة  يف  القصرية،  للعروض  األوىل  الدورة  وإطالق   «  12 عرش« 

وقد  الرواد  مرسح  عىل  املقبل،  إبريل   8 حتى  مارس   26 من 

واختيار  املشاهدات  مرحلة  من  فرباير  خالل  املهرجان  انتهى 

العروض املشاركة يف مسابقتيه من مختلف محافظات مرص. 

الطويلة   العروض 
شاهدت اللجنة عروض » مجرد حكاية « لفرقة »العاملي« تأليف 

المسرحي الرواد«  مهرجان» 
القصرية للعروض  األولى  دورته  يطلق 
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إخراج   » ولكن  تخريف   « املرسحي  العرض  »ميزانسيه«  فرقة 

البلد « عرض »انعكاس «  أحمد لطفي، كام قدمت فرقة»وسط 

إخراج عمر لطفي.

الدين،  عز  أرشف  املخرج  من  العروض  مشاهدة  لجنة  تشكلت 

اإلعالن  تم  و  شاهني،  إميان  الفنانة   ، رحومة  أحمد  املخرج 

االجتامعي  التواصل  مبوقع  للمهرجان  الرسمية  بالصفحة 

يف  للمشاركة  اختيارها  تم  التي  العروض  عن   Facebook«

مبسابقة  يتنافس  حيث   ، مرسحًيا  عرًضا   23 وتبلغ   املهرجان 

مسابقة  يف  عرًضا   12 تشارك  بينام  عروض   10 الكربى  العروض 

العروض القصرية،  ويف ختام ليايل املهرجان يقدم عرضا رشفيا. 

المختارة  العروض 

تشارك فرقة كلية الحاسبات واملعلومات بجامعة حلوان بعرضها 

»طالئع  وفرقة  جامل  أحمد  إخراج  من   » »العاممة  املرسحي 

نقطة نور « بعرض » ال تراجع وال استسالم « إخراج أحمد أكرم، 

من   » »النافذة  عرض  بتقديم  تشارك  برودواي«  فنون   « وفرقة 

إخراج مها مصطفى، وفرقة »فكرة « بعرض »املصحة« من إخراج 

 « املرسحي  العرض  برودواي«  »فنون  وفرقة  رشيف   محمد 

األرشيف « من إخراج رضوان جالل وتقدم فرقة »اللون الثامن« 

العليم  عبد  محمد  إخراج  من   » الدفائن   « املرسحي  العرض 

،وتشارك فرقة » مجنو فن « بتقديم عرض » أنا « إخراج طاهر 

الفن « بتقديم عرضها املرسحي »حلقة  رشيف،و فرقة» مجانني 

املرسحي  العرض  الراوي«   « وفرقة  اسكندر  عبده  إخراج  ذكر« 

 active فرقة»  وتقدم    ، حبيب  خالد  إخراج   »ERROR 40  «

فرقة»  أحمد،و  الله  عبد  إخراج  من  الروح«  »عودة  «عرض 

 ، مجدي  أحمد  وإخراج  تأليف  من   »H T S« عرض   » فريندز 

وفرقة كواليس عرض» 11: 11« من إخراج محمد عجيزي ،وفرقة 

»وسط البلد « عرض »تحديد مسار «من إخراج عمر لطفي.

من  نايم«  يا  اصحى  بعرض»   » »الحدوتة  فرقة  تشارك  كذلك 

»ليلة  بعرض  آرت«  »بالك  وفرقة  العزيز  عبد  حسن  إخراج 

مرسح   « فرقة  وتشارك  حسن  هاين  عمر  إخراج  من  برد« 

الكولونيل  حياة  يف  األخرية  الساعة   « بعرض   » املطرية  هندسة 

عرض  بتقديم   » »مجنوفن  فرقة  و  نبيل  يوسف  إخراج  من   »

فرقة»ميزانسيه  و   ، معتوق  مجدي  إخراج  من   » البلياتشو   «

أحمد  «إخراج  ولكن  تخاريف   « املرسحي  العرض  «ستقدم 

من  »العهد«  عرض  بتقديم   »  ALL IN« فرقة  ،وتشارك  لطفي 

عرض  بتقديم  تشارك  ممثل«  أنا  فرقة»  متويل،و  محمد  إخراج 

فنون  فرقة»  ستشارك  كام  عوض،  أسامء  إخراج  من  »فرحانة« 

برودواي«عرض» جورج أوتيل«من إخراج رضوان جالل وتشارك 

من  مقدما«  »العقاب  املرسحي  عرضها  بتقديم  ألوان«   « فرقة 

بتقديم  إخراج أحمد مدحت، وفرقة »كيميا املرسحية « تشارك 

»الجيل   « فرقة  وتشارك  التوين  حسام  إخراج  من  عرض»الخان« 

الدين  عز  إخراج أرشف  النار« من  بتقديم عرض»حريم  الجيد« 

كعرض رشيف باملهرجان.

المهرجان  مؤسس  اسم 
وقال الفنان»إبراهيم البيه » يهدي املهرجان دورته الثانية عرشة 

الكاتب»أمني  الراحل مؤسس املهرجان  القدير  إىل روح املرسحي 

بكري« وقد  تم اختيار نحو 22 عرًضا مرسحًيا من جهات مختلفة 

منها وزارة الشباب والرياضة ،الجامعات املرصية ومن محافظات 

مختلفة أيضا ، وأوضح »البيه« أنه املهرجان سيقدم عرضا رشفيا 

جوائز  وتوزيع  الختام  حفل  وسيقام  النار«  حريم  وهو«  أيضا 

املهرجان يف 8 إبريل املقبل ، ومتنى تقديم  دورة متميزة تهدف 

لتنمية وتطور الحركة املرسحية املرصية 

بالمهرجان التحكيم  لجنة 
من  تتكون  عرشة  الثانية  دورته  يف  املهرجان  تحكيم  لجنة 

ومهندس   ، زيدان  أحمد  والكاتب  أنور،  عادل  القدير  والفنان 

رامي،  محمد  التحكيم  لجنة  مقرر  قطامش،  شادي  الديكور 

حسام  املهرجان  مدير  نائب  النمر،   غريب  املهرجان  سكرتري 

مدير  البيه،  إبراهيم  القصرية  العروض  مهرجان  ومدير   ، بخيت 

العروض الطويلة الفنان أحمد عبد العال، وتتشكل اللجنة العليا 

،د.محمود  الدين  جامل  د.نادية  رسحان،  د.سيد  من  للمهرجان 

حلوجي أمني عام جامعة الرواد ،ورئيس املهرجان د. سيد رسحان.

همت مصطفى

» إنسان« عرضها املرسحي » تحديد مسار« إخراج مصطفى عيل،  

وقدمت فرقة » الراوي« العرض املرسحي » ERROR 40«إخراج 

نتتحر  »الليلة  عرض  املرسحية  فرقة  قدمت  كام  حبيب،  خالد 

عرضها   » فريندز   « فرقة  وقدمت  الجوهري،  أحمد  إخراج   »

و   ، زيك  مجدي  أحمد  وإخراج  تأليف  «من   H T S« املرسحي 

عمر  إخراج  برد«  ليلة   « املرسحي  العرض   » آرت  بالك   « فرقة 

هاين حسن، كام قدمت فرقة »ALL IN  « عرض » 20 دقيقة 

عرضها  فن«  مجنو   « فرقة  وقدمت  متويل،  محمد  إخراج   ،»

»فنون  فرقة  و  معتوق،  مجدي  إخراج  البلياتشو«   « املرسحي 

رضوان  إخراج  من   » »األرشيف  املرسحي  العرض   » برودواي 

جالل، وعرض  » أنا « إخراج عبد طاهر رشف الدين،  وقدمت 

المهرجان 23  عرضا مسرحيا تشارك في    

إلى مؤسسة   12 الـ  المهرجان يهدي دورته 
بكري« »أمني 
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الشعرية ، و«حلم يوسف » ملركز شباب املعرصة. 

 ويف جوائز اإلخراج حصد املركز األول محمد صالح عن عرض »دم 

السواقي » ، واملركز الثاين حصل عليه املخرج إسالم أبو عرب عن 

الثالث فذهب للمخرج  ، أما املركز  عرض »سرية بنى فهامن » » 

جوائز  يف    .  « الثلج  »مدينة  عرض  عن  مدحت  الدين  صالح 

التمثيل رجال حصل عىل املركز األول مناصفة أحمد صالح ، عرض 

بنى فهامن » وذهب  نهاد عرض »سرية  السواقي » ومحمد  »دم 

يونس عن  و  الثلج،  ليوسف طارق عن عرض مدينة  الثاين  املركز 

دور »بابا نويل » عرض »مدنية الثلج » . أما املركز الثالث فذهب 

مناصفة لكل من عبد العزيز بدري ونادر إسامعيل من عرض »دم 

السواقي ».

سمري  زينب  مناصفة  األول  املركز  نساء، حصد  التمثيل  جوائز  يف 

عرض »سرية بنى فهامن » وراند ربيع عن عرض »دم السواقي ، 

وذهب املركز الثاين مناصفة لغادة صالح عرض »مدينة الثلج » و 

تقى محمود عن عرض »دم السواقي » ، أما املركز الثالث فذهب 

مناصفة أيضا  لرنمني عيىس عرض »ملا روحى طلعت » ونورهان 

حسن عن عرض »الناس رزق » . 

أما جوائز الديكور فقد حصل عىل املركز األول الفنانة عبري خالوى 

عن عرض »مدينة الثلج » ، وعىل املركز الثاين الفنان أحمد عبده 

مناصفة  الثالث   املركز  ذهب  فيام   ،  « السواقي  »دم  عرض  عن 

للفنانة حنان أنور عن عرض »ليلة من ألف ليلة » وآية خالد عن 

عرض » مدينة الرؤوس املعلقة« ملركز شباب الهايكستب . 

 جوائز املوسيقى وزعت عىل النحو التايل، املركز األول غادة صالح 

مناصفة  ذهب  الثاين  املركز   ، املعلقة  الرؤوس  »مدينة  عرض  عن 

 . حسنى  وحسام   « السواقي  »دم  عرض  عن  رضا  محمود  إىل 

شوشة  حامدة  من  لكل  الخاصة  التحكيم  لجنة  جوائز  وذهبت  

دور  عن  محمد  السيد  محمد  و   ،  « يوسف  »حلم  عرض  عن 

قاىض القضاة » عن عرض » قضية دهب الحامر » ، عادل عامر 

»دم  عرض  إضاءة  عن  وليد  شادي  و   « يوسف  »حلم  عرض  عن 

السواقي ، و عبد الله النجار عن مالبس عرض »دم السواقي » . 

ومنحت  لجنة املناقشة والنقد بعض الجوائز التشجيعية لعروض 

حلم   «  ، زينب  السيدة  شباب  مركز   « الوزان  سعيد  »حكاية 

يوسف » نادى املطرية الريايض ، و » خلف الواقع » ملركز شباب 

الناس   « و   ، التبني  شباب  ملركز   « الدار  »غريب  و  قريش،  صقر 

شهادات  منحت  كام   . الجديدة  املعادى  شباب  ملركز   « الزورق 

مركز  من  سليامن  ومريم  خريي  محمد  من  لكل  الفني  للتميز 

أحمد   « التبني  شباب  »مركز  بشارة  أحمد  زينب،  السيدة  شباب 

وإسالم  رجب  سارة   ،  « الجديدة  املعادى  شباب  »مركز  صالح 

سيد »نادى املطرية الريايض » ، محمد أسامة »مركز شباب صقر 

، باسل عصام ومي رشيف ومحمد جامل »مركز شباب  قريش » 

حلمية الزيتون » ، محمد حسام مركز شباب الهايكستب . 

الفقرات  من  مجموعة  الجوائز  توزيع  حفل  خالل  قدمت   

االستعراضية والغنائية .   

رنا رأفت

املوسم  الريايض  الجزيرة  شباب  مبركز  املايض  األسبوع  اختتم 

الشباب  مديرية  تنظمها  التي  ستار  كايرو  مسابقة  من  الخامس 

وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  رعاية  تحت   ، بالقاهرة  والرياضة 

القاهرة  محافظ  العال  عبد  خالد  واللواء  والرياضة،  الشباب 

وكيل  حزين  سيد  الدكتور  منهم  املسئولني،  من  عدد  وبحضور 

وكيل  عثامن  منى  الدكتورة   ، بالقاهرة  والرياضة  الشباب  وزارة 

أرشف  الدكتور   ، بالقاهرة  والرياضة  الشباب  مبديرية  الشباب 

 ، بالقاهرة  للشباب  العامة  اإلدارة  مدير  السيد  عبري   ، البجرمى 

الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون مبديرية الشباب والرياضة 

بالقاهرة ، وعدد من النواب. 

 ، يونس  إيهاب  املنشد   ، شنودة  هاىن  املوسيقار  املهرجان   كرم 

الفنان  الفنانة مونيا،   ، الدكتور سيد اإلمام   ، السيد فهيم  الكاتب 

حازم شبل، املخرج نارص عبد املنعم ، الناقد محمد الروىب، الفنان 

أحمد الحجار، الفنان حسام حسنى ، الفنان أرشف طلبة ، الفنانة 

الراحلة  الله،  عبد  وفاء  الفنانة   ، الدكتور مصطفى جاد   ، سيمون 

سوسن ربيع. 

رفعت الدورة الخامسة ملسابقة كايرو ستار شعار »الفن سعادة » 

وقد أقيمت ىف عدة مجاالت فنية هي املوسيقى واملرسح  والغناء 

الروائية  واألفالم  الشعبية  والفنون  والرتانيم  الديني  واإلنشاد 

داليا  الناقدة  القصرية. تشكلت لجنة تحكيم مسابقة املرسح من 

السعيد  املرسحى  املخرج  زيدان،  أحمد  والشاعر  الكاتب  هامم، 

والناقد  املخرج  من  والنقد  املناقشة  لجنة  تشكلت   فيام  منىس، 

ماجد  والناقد  واملخرج   ، النجار  محمد  الناقد  خميس،  محمود 

صفوت.

أيام   مثانية  مدار  عىل  مرسحيا  عرضا   16 املرسح  مبسابقة  شارك 

وحصل عرض »دم السواقي للمؤلف بكري عبد الحميد،  واملخرج 

بينام حصل  األول،  املركز  األندلس عىل  محمد صالح ملركز شباب 

» ملركز شباب  بنى فهامن  مناصفة عرضا »سرية  الثاين  املركز  عىل 

الحبانية و«مدينة الثلج » ملركز شباب رشق حلوان، وذهب املركز 

الثالث مناصفة أيضا لعرض »ليلة من ألف ليلة«ملركز شباب باب 

»األفضل«  السواقي  »دم 
ستار  كايرو  مسابقة  ختام  في 
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الداليل( و)املخرج املؤلف( و)املؤلف املرسحي( و)التحول(، 

مفهوم  بني  الباحث  فيه  يجمع  الذي  التعريف  عمدتها 

التأليف املرسحي وعمل املخرج املؤلف بشكل عام: »القدرة 

اإلخراجية  والرؤية  النصية  الكتابة  فعل  بني  املزاوجة  عىل 

النيص  املنت  يف  تطويرها  عىل  املؤلف(  )املخرج  يعمل  التي 

ابتداء ليك تكون الحقا قادرة عىل اإلنتاج الداليل يف العرض 

املرسحي«.

ثم  الله،  للمؤلف صميم حسب  موجزة  وقدم خمران سرية 

املؤلف(  )املخرج  تيمة  اختياره  دوافع  حول  سؤاال  له  وجه 

محورا لبحثه؟ وما الذي ميكن إضافته معرفيا عندما نتحدث 

تناولنا  ما  إذا  مختلفا  سيكون  وهل  املؤلف(  )املخرج  عن 

صفة )املخرج( فقط مثال؟

جواد  مع  عالقتي  سنوات  بدايات  إىل  ذاكريت  أعاد  السؤال 

فكرة  أن  حيث   – الله  حسب  د.صميم  يقول   – األسدي 

  : أوضح  األسدي.  بتجربة  عندي  ارتبطت  املؤلف(  )املخرج 

»نساء  مرسحية  ليقدم  األسدي  جواد  جاء  2004م  سنة  يف 

احرض  أن  مني  طلب  األيام  أحد  ويف  بغداد  يف  الحرب«  يف 

منه  أخذت  قد  وكنت  تقدميها  قبل  املرسحية  عىل  بروفاته 

ذلك  محنة،  يف  وجدتني  قراءته  بعد  والذي  املرسحية  نص 

املخرج  تجاوز  لكيفية  نقطة  عرشة  إحدى  سطرت  أنني 

ألعرف  الربوفة  إىل  بفضول  وذهبت  باألسئلة..  امليلء  لنصه 

ما الذي سيفعله األسدي بهذا النص املرسحي امليلء بالرسد 

شدى  هم  العراقي  التمثييل  األداء  يف  قامات  مع  واألسئلة 

و  نعمة.  صاحب  والراحل  كامل  وآسية  سامل  وسهى  سامل 

عرش  اإلحدى  النقاط  أمحو  بدأت  للربوفة  متابعتي  مبجرد 

كل  عن  يجيب  بدأ  األسدي  ان  ذلك  األخرى،  تلو  الواحدة 

األسئلة يف الربوفة.. وعندما سألني جواد يف نهاية الربوفة – 

كيف وجدت التدريب؟ أجبته »لقد دمرتني يا جواد« كنت 

أمام أسئلة عدة لكيفية الخروج من رسدية النص وكان جواد 

ميتلك مفاتيح هذا الخروج.

ألتعرف   – صميم  يقول  األوىل–  املناسبة  هي  هذه  كانت 

وأثناء  الحقة  مراحل  يف  يكتب؟  وكيف  األسدي  كتابة  عىل 

السؤال  باتجاه  اذهب  أن  إال  مني  كان  ما  املاجستري  دراسة 

املخرجون  يسعى  وملاذا  املؤلف(  )املخرج  عمل  حول  ذاته 

إىل  البحث  أثناء  فتوصلت  بأنفسهم؟  نصوصهم  كتابة  إىل 

أنها ظاهرة حديثة / قدمية. فاملؤلف كان املسئول األول عن 

العرض املرسحي قبل بروز ظاهرة املخرج. 

تابع : يف البداية وضعت »املخرج املؤلف يف تاريخ الدراما« 

قدمت الهيئة العربية للمرسح الحلقة اإللكرتونية الخامسة 

عىل  »عني  برنامجها  عرب  الهيئة«  كتب  »أقرأ  سلسلة  من 

الداليل  »التوليد  كتاب   حول  الحلقة  ودارت  املرسح« 

للمخرج املؤلف يف املرسح املعارص.. جواد األسدي أمنوذجا« 

تأليف د. صمميم حسب الله.

مناقشة  يف  وشارك  األسدي،  جواد  املخرج  املناقشة  حرض 

وأدار  سيف،  محمد  الدكتور  مؤلفه،  إىل  باإلضافة  الكتاب، 

النقاش عبد الجبار خمران مسئول اإلعالم يف الهيئة العربية 

للمرسح.

مرسحية  تاريخية  رحلة  يف  يأخذنا  الكتاب  ان  خمران  قال 

العرص  منذ  املؤلف(  )املخرج  تيمة  األساس  مبحثها 

الروماين  بالعرص  مرورا  الحايل  العرص  وحتى  اإلغريقي 

عىل  دقيق  تركيز  مع  النهضة،  وعرص  الوسطى  والعصور 

طورت  التي  الجاملية  واملقرتحات  الفكرية  اإلضافات  أهم 

عملية االبتكار املرسحي يف تحويل ما هو ذهني أو متخيل 

أمام  ملموس  مادي  واقع  إىل  املؤلف(  )املخرج  وجدان  يف 

أنظار املشاهد ، وذلك من خالل تعريفات إجرائية )للتوليد 

المؤلف..«  للمخرج  الداللي  »التوليد  كتاب 
المسرح« على  »عني  في   

اإلحساس  الكتابة ألعرب عن  إلى  ألجأ  األسدي:  جواد 
نعيشه يوميا الذي  بـ»الجحيم«  الحقيقي 
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الناظم  الخط  داخل  وإخراجا  تأليفا  ميتلك خصوصية  الثالثة 

للعملية املرسحية من طرف )املخرج املؤلف(.

قدم مدير الندوة  سرية موجزة للمرسحي جواد األسدي ثم 

يناقشها  التي  للظاهرة  موضوعا  كونه  حول   سؤاال  له  وجه 

الكتاب:  )مخرج مؤلف( . 

بالنسبة  املؤلف(  )املخرج  فكرة  إن  األسدي:   فقال 

الشتغااليت املرسحية ليست فكرة مطلقة ونهائية ومفصلية، 

منطقة  منطقتني:  من  تغرف  املرسحية  أعاميل  اغلب  ألن 

إمكانيات  من  الكثري  فيها  وجدت  التي  العاملية  النصوص 

رقم  »عنرب  ومنها  الناس..  وبني  النص  بني  اإلحساس  تبادل 

ثم  وغريهام..  جونيه  لجون  »الخادمات«  لتشيخوف  ستة« 

الكتاب  لكبار  عاملية  نصوصا  فيها  أجد  التي  املنطقة  تلك 

االنهيارات  ملفردات  الحقيقي  الجحيم  متس  أن  تستطيع  ال 

الكبرية التي تسقط فيها مجتمعاتنا العربية – والتي تؤرقني 

عالقة  لديهم  الذين  امللتزمني  الفنانني  وتؤرق  تؤرقكم  مثلام 

طهرانية مع مجتمعاتهم. 

املفصلية  األخرى(  )الكتابة  الكتابة  إىل  ألجا  عندها  أضاف:  

نعيشه  الذي  »للجحيم«  الحقيقي  اإلحساس  من  تنبع  التي 

يوميا مع هذا املجتمع أو ذاك أو هذه الدولة أو تلك.

كام  ونهائية..  مطلقة  املؤلف(  )املخرج  فكرة  تكون  ال  هنا 

أتعامل  إمنا  وأبدي.  ثابت  كمرشوع  عليها  اشتغل  ال  أنني 

هدم  إمكانية  يل  فيها  يتاح  التي  املساحة  خالل  من  معها 

مع  بنائها  وإعادة  وتفكيكها  كتابتها  وإعادة  الشخصيات 

تفاصيل  كل  واملوسيقى.  والضوء  واملالبس  السينوغرافيا 

أقرتحها  التي  الشخصية  كتابتي  داخل  املرسحي  العرض 

والتي تعطيني حرية مطلقة فيام يخص إمكانية الوصول إىل 

ما  وكل  ومراراتنا  أوجاعنا  تحمل  وأنساق مرسحية  صياغات 

أريد ان أقوله عرب العرض املرسحي.

املؤلف( – يقول األسدي  )املخرج  املعنى جاءت فكرة  بهذا 

جدا  مهمة  هي  والتي  الكتاب،  مؤلف  عنها  تحدث  التي   –

يف  فقط  ليس  العريب،  املرسح  يف  موجودة  ظاهرة  وباتت 

املؤلف(  )املخرج  ظاهرة  مثال  تونس  يف  العاملي،  املرسح 

بارزة ومفصلية عند عدد من املخرجني املهمني.. وهي فكرة 

كتابة وصياغة  يعيد  أن  إىل  املخرج  تنبع من حاجة  حداثية 

حياة املجتمع الذي يعيش فيه من وجهة نظر أخرى وروح 

أخرى وبكائنات أخرى وتفاصيل أخرى.

األهمية،  يف  غاية  الكتاب  عنه  تحدث  ما  أن  األسدي   أكد 

فيام  للكتابة  وخطوط  أساسات  وضع  صميم  استطاع  حيث 

والتفاصيل  والكودات  اإلشارات  من  الكثري  اصطياد  يخص 

بخصوص عالقة املخرج املؤلف بنصه الذي يريد ان يلقي به 

إىل املمثلني.

)نص  يرمى  أن  عىل  يعولون  الذين  املخرجني  من  أنا  وتابع: 

واملعريف  الجاميل  الوعي  ويف  جسد  ويف  عمق  يف  املؤلف( 

نهائيا ومركبا  نصا  ليس  اقرتحه  الذي  النص  أن  أي  للممثل.. 

الذين  املمثلني  عن  دوما  أبحث  إمنا  نهائيا،  يكون  ليك 

يستطيعون ان يتجاوروا أو يتجانسوا أو يتعايشوا  مع فكرة 

عنوانا لكتايب الذي هو يف األساس رسالة ماجستري.. ويوضح: 

ألن  العرض«  »تاريخ  وليس  الدراما«  »تاريخ  وضعت  لقد 

مسار  تطور  وقد  أضاف:   املؤلف.  نص  عىل  ُيبنى  األخري 

بريخت  برتولد  األملاين  إىل  وصلنا  أن  إىل  املؤلف(  )املخرج 

التي  نصوصه  كتابة  يف  املرسحية  تجربته  عىل  وقفت  الذي 

تحكمها وجهة نظره اإلخراجية فكانت »نصوَص عرض«، ثم 

تناولت )مخرجا مؤلفا( آخر بلمسات مختلفة وهو املرسحي 

اإليطايل داريو فو الذي جمع بني التأليف واإلخراج والتمثيل 

كام وظف شخصية املهرج يف عروض كثرية وأسس ألسلوب 

خاص، وبعدها وقفت عىل تجربة األمرييك ريتشارد فورمان 

اليوم وقد أسس ملفهوم  تزال تجاربه حارضة حتى  ما  الذي 

منظومة  عىل  واشتغل  املؤلف(  )املخرج  لوظيفة  جديد 

النص البرصي الذي تعمل اللغة املنطوقة فيه دون أن تعنى 

بتوصيل رسائل بل بتوضيح أمناط الكالم وإيقاعه.

يف  العراقية  املرسحية  التجربة  إىل  ذلك  بعد  املؤلف  تطرق 

ثالثة  خالل  من  املؤلف(  )املخرج  البحث  تيمة  مع  عالقتها 

الذين  يونس  وسعدي  مهدي  ود.عقيل  محمد  قاسم  أسامء 

تأليفا  لالشتغال  مختلفة  منطقة  حده  عىل  كل  اختاروا 

وإخراجا، و الثالثة خلفيتهم الفكرية والجاملية مشيدة عىل 

اإلخراج أكرث منها عىل التأليف النيص.

عن  حصلها  التي  النظريات  كل  أن  إىل  أيضا   املؤلف  أشار 

املخرج  عروض  بعض  قراءة  إىل  دفعته  املرسحيني  هؤالء 

مرسحيات  ثالث  أعامله  من  فاختار  األسدي،  جواد  املؤلف 

و«حامم  ماجد«  ابن  أحمد  ليايل  و  الحرب«  يف  »نساء 

نصوص  تأليف  من  نابعة  إخراجية  تجارب  وكلها  بغدادي« 

العروض  هذه  من  عرض  وكل  مرسحيا،  عليها  واالشتغال 

التاريخ   رحلة عرب  يأخذنا في  الكتاب  الجبار خمران:  عبد 
المؤلف المخرج  بحثا عن ظاهرة 
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[ [09 متابعات

ال  قد  مغايرة  أزمنة  يف  مؤلفون  يكتبه  فام  نصوصهم.  كتابة 

يالئم أوضاع مجتمعاتهم. 

»جوانياته«،  وتغيري  املؤلف  نص  يف  املخرج  تدخل  وأضاف: 

صار  و  سابقا  كان  كام  مرتجام  كونه  يتجاوز  املخرج  وجعل 

املرسحية،  الخشبة  لغة  بتوظيف  النص  كتابة  يف  مساهام 

املؤلفني  حتى  جعلت  والعرض  النص  بني  الجدلية  هذه 

ينظرون  يعودوا  ومل  النصية،  كتاباتهم  طبيعة  من  يغريون 

تجارب مرسحية يف  ولهذا ظهرت  أدبيا..  نصا  أنها  إليها عىل 

أوربا  يف  تحديدا  التسعينيات  ويف  العرشين  القرن  بدايات 

املرسح  نحو  يتجهون  مخرجون  يقودها  العريب  الوطن  ويف 

أكرث.. وبدأ مؤلفون كذلك يكتبون بطريقة مختلفة وبعضهم 

مل يكتف بعملية الكتابة فحسب بل توجه إىل اإلخراج أيضا 

ليكتشفوا الخشبة عن قرب .

ويضيف سيف: إننا نلمس من خالل الكتاب ، أن املخرجني 

الخشبة  إىل  متر  عندما  املكتوبة  نصوصهم  تتغري  املؤلفني 

محمد  وقاسم  األسدي  جواد  تجارب  عىل  ينطبق  ما  وهذا 

وغريهام.

عىل  تتغري  أخرجها  التي  كلها  األسدي  نصوص  أن  إىل  وأشار 

املختلفة  بعنارصها  الخشبة  للغة  يخضعها  حيث  املرسح.. 

املخرج  يتحرر  وبهذا  والسينوغرافيا...الخ  املمثل  جسد  من 

مفرتض.  مؤلف  أي  اعرتاض  من  هذا  باشتغاله  ويتخلص 

الخشبة لها استقالليتها الخاصة وعاملها الخاص ألنها مرتبطة 

بعنارص فعلية وفاعلة بالتجربة التي سيلتقي بها املتفرج.

أزمة   ، النص  )أزمة  مثل  نشأت   التي  األزمات  إن   : أضاف 

مع  فشيئا  شيئا  تتالىش  بدأت  املمثل...الخ(  أزمة  و  الدراما 

التي  األسدي،  جواد  وتجارب  الحديثة  املرسحية  التجربة 

تتوفر  أن  تتوفر عىل عنارص ال ميكن  العديد،  منها  شاهدت 

أداء  أن يشتغل عىل  للمؤلف  املمثل.. كيف  النص كأداء  يف 

إنه  األسدي..  جواد  به  يفاجئنا  الذي  »الوحيش«  املمثل 

يشتغل مع املمثل بشكل من »العداء« يجعله يهتز وينتفض 

من الداخل.. وهي تيمة نادرا ما تتوفر عند مخرجني آخرين، 

وهو ما أسميه بوحشية األداء، وهو نوع من الجحيم الذي 

ميارسه من خالل قنوات فن املمثل، هذا باإلضافة إىل سحر 

تأتيت الفضاء املرسحي يف عروضه.

ألسدي  »الخادمات«  شاهدت مرسحية  عندما  سيف:   تابع 

يف باريس قبل أكرث من عقد من الزمن يف صيغتها اإلخراجية 

الفرنسيني أنفسهم..  األوىل، كان عرضا مفجعا ورعبا أدهش 

بل  فحسب  املمثل  أداء  وحشية  تربز  مل  العرض  هذا  يف 

فتح  مشهد  يف  كام  أيضا  املرسحية  الصورة  يف  وحشية 

وخروج  دخول  وطريقة  مثال،   املالبس  خزانات  أبواب 

العرض  شاهدت  وعندما  املالبس..الخ،   وارتداء  املمثالت 

يديرها  التي  مترسح(  )دوز  فرقة  مع  الثانية  صيغته  يف 

حيث  األسدي  عند  آخر  اشتغاال  ملست  خمران  الجبار  عبد 

اللتني  املغربيتني  املمثلتني  أداء  من  وغري  التمثيل  عىل  ركز 

يعود  األداء  التحول يف  :  هذا  وأوضح  مرعبا.  تحوال  تحولتا 

يف  غاية  لنص  امليكانيكية  ومعرفته  املخرج  إمكانيات  إىل 

من  مؤلفه  استوحاه  الذي  النص  وهو  والتعقيد،  الصعوبة 

نص  إىل  حوله  جريدة  يف  حادثة  خرب  مجرد  اليومية؛  الحياة 

النفسية..  الحاالت  ويف  الجملة  صياغة  ويف  األداء  يف  مثقل 

الخشبة،  عىل  العرض  لخدمة  ذلك  كل  توظيف  ميكن  كيف 

دور  تشخيص  إىل  باملمثل  نصل  وليك  األساس..  هو  واملمثل 

املمثل،  عىل  االشتغال  من  البد  جونيه  جون  مرسحية  من 

وهذا كان رهانا من رهانات جواد األسدي يف هذا العرض.

مع  األسدي  اشتغاالت  تقاطع  حول  سؤاال  خمران  وطرح 

»شعراء الركح« ؟ 

الخشبة..  عىل  مبارشة  تكون  الكتابة  شعرية  سيف:   أجاب 

اشتغاله  يف  لكنه  مكتوب  نص  من  ينطلق  األسدي  وجواد 

الركحي يؤلف نصا آخر.. وهذه هي الشعرية التي يتحدث 

عنها يف األصل »هانز ليامن« وليس »برينو تاَكيل« عىل غري 

»شعرية  مفهوم  ليامن  هانز  ذكر  فقد  البعض،  يعتقد  ما 

املرسحيون  يذكر  الدراما« وعندما  بعد  »ما  كتابه  الركح« يف 

واملنظرون يف اوربا هذا املفهوم ال يعزونه ألحد ألن شعرية 

الكتابة الركحية موجودة طبيعيا يف العروض وال تعزى ألحد.

ألنه  الخشبة«  »شعراء  من  واحد  األسدي  جواد  وأردف: 

يجيد  كتابة الصورة املختزلة واملوجزة عىل الخشبة ويكثف 

مخترصة  زمنية  لحظة  يف  املرسحية  والدالالت  االستعارات 

مثله  جدا  مهم  املرسحي  بالزمن  االهتامم  حيث  ودقيقة، 

الناثر  منه  يبدأ  الذي  النرثي  الطرف  أو  الشعري  الوزن  مثل 

أو الشاعر، والكتابة الركحية بهذا املعنى تنطبق عىل عروض 

نصا  يكتب  فهو  لنصوصه  إخراجه  يف  حتى  األسدي..  جواد 

ويقدم نصا آخر.

يدخل  الشكل  بهذا  النص  االشتغال عىل  إن  ويعلق خمران: 

النص  مُيرسح  الرواية  مُترسح  فكام  »مرسحته«  عملية  يف 

الشأن عند قاسم محمد، وكام يذكر  أيضا كام هو  املرسحي 

مؤلف الكتاب. 

إنه ينطلق  و حول تجربة قاسم محمد يقول محمد سيف: 

الرويس  املرسحي  طريقة  عىل  يكتب  عرض  سيناريو  من 

هذا  ويستخدم   – باملناسبة   – أستاذه   وهو  »تايريوف« 

السيناريو منطلقا للتمرين ونادرا ما تجد لديه نصا مكتمال، 

دامئا ما تجد يف »نصوص« قاسم« ثغرات« عليه ملؤها أثناء 

نجدها يف  الثغرات  العرض.. وهذه  إىل  التامرين حتى يصل 

أو  املؤلف(  )املخرج  ظهر  ولهذا  وشكسبري  موليري  نصوص 

)املمثل املؤلف(. وقال :  ملاذا احتاج املخرج يف فرتة ما إىل 

دراماتورج، ذلك الشخص الوسيط بني املؤلف واملخرج؟ ألن 

هنالك فجوات يف نصوص بعض املؤلفني يعمل الدراماتورج 

يف بحثه مع املخرج عىل ملئها.

متابعة - ياسمني عباس

هم  كتابتهم  عرب   – أخرى  مرة   – بعيدا  يذهبوا  ليك  النص 

رغم  أخرى(  )كتابة  يكتب  الجاميل  بوعيه  املمثل  ألن  أيضا. 

قلة هذا النوع من املمثلني. وذكر األسدي  عىل سبيل املثال 

تجربته يف عرض »حامم بغدادي« مع املمثل القديرين فايز 

كتبته  الذي  النص  أن  وقال  سيجري..  نضال  والراحل  قزق 

املرسحي،  العرض  يف  قدم  الذي  نفسه  هو  ليس  الورق  عىل 

ويعيد  النص  مع  يشتبك  ليك  للمثل  ذريعة  الكتابة  كانت 

التفاصيل  خالل  من  الربوفات  يوميات  عرب  فكرته  تقديم 

يف  ووجدت  االشتغال،  عميقة  إنسانية  وسياقات  واألفعال 

فايز ونضال الجذوة والعشق والتامهي مع فكرة الربوفة.

مع  يعمل  الذي  املؤلف  املخرج  أن  إىل  األسدي  وذهب 

كتابة  إمكانية  بعيدا يف  الطراز يسري معهم  ممثلني من هذا 

يف  كان  األمر  ونفس  أضاف:   الخشبة،  عىل  جديدة  نصية 

اشتغايل مع املمثلني يف مرسحية »تقاسيم عىل الحياة« التي 

وإياد  داوود  مناضل  مع  بغداد  يف  عليها  االشتغال  أعدت 

امللهمة  الروح  كان  الذي  صميم  ومع  جمعة  وحيدر  الطايئ 

»عيد  أسميه  مبا  وخرجنا  التداريب،  داخل  معي  املوجودة 

ومن  السحر  ومن  الجامل  من  الكثري  فيها  بروفة  الربوفة« 

الجنون، ومن إعادة رمي النص يف كيانات ممثلني استخرجوا 

أشياء حديثة من أجسادهم وأرواحهم وإنسانيتهم.. وهناك 

اشتغلت  عندما  اإلمارات  دولة  يف  كتجربتي  كثرية  تجارب 

عىل مرسحية »ليايل أحمد ابن ماجد« مع عدد من املمثلني 

أحمد،  سمرية  الجسمي،  أحمد  الحليان،  كمرعي  الجميلني 

نفس  عىل  معهم  عملت  وقد  سامل،  إبراهيم  رجب،  حسن 

 12 إىل   10 من  تدوم  الربوفات  وكانت  املرسحية  املفردات 

ساعة يف اليوم.. وكان الشيخ احمد القاسمي هو الذي يدير 

دائرة الثقافة واإلعالم وكان عاشقا للمرسح وملهام وجميال، 

التداريب مبنية  الربوفات لساعات.. وكانت  يجلس معنا يف 

املمثلني  إىل  نصه  يعطي  الذين  »املخرج  املبدأ  نفس  عىل 

العرض  لبناء  جديدة  أساسات  ويكونوا  به  يشتعلوا  ليك 

املرسحي«.

عىل  واشتغاله  املغرب  يف  تجربته  عىل  األسدي  وعرج 

أن  قال  التي  )دوز مترسح(  فرقة  »الخادمتان« مع  مرسحية 

وتركت  رائعات  ممثالت  مع  كبرية  وقيمة  عميق  معنى  لها 

أثرا كبريا.

املرسح  عن  الحديث  ميكننا  ال  أنه  قال  محمد سيف  الناقد 

العريب ومتفصالته يف شكله الحديث دون املرور عىل تجربة 

املرسحي جواد األسدي، وقد غاص يف بحار املرسح العميقة 

وحقق تراكام إبداعيا مهام.. وكتاب د.صميم مهم جدا وأثار 

املخرج  مفهومي  إىل  عاد  قد  و  األسئلة،  من  عديدا  لدي 

من  نوعا  أحدث  ذلك  أن  وكيف  املبدع  واملخرج  املفرس 

إىل  املخرجني  لجوء  وبالتايل  واملؤلف،  املخرج  بني  »الرشخ« 

المؤلفني   اعرتاضات  نفسه من  يحرر  المؤلف  المخرج   محمد سيف: 
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10 ]]حوار

أهم  من  واحًدا  حرب  حكيم  يعد 
والعرب،  األردنيني  المسرحيني  المخرجني 
معتدة  غنية  تجربة  صاحب  فهو 
وأهمية  المسرح  وبمكانة  بنفسها، 
على  ينغلق  وأال  المجتمع  في  دوره 
اآلن  حادث  هو  كما  فقط،  النخبة 
تكرس  باتت  الذي  األمر  العربي،  بالوطن 
في  العربية  المسرحية  المهرجانات  له 
الراهن. الوقت 

قريوت  في  حرب  حكيم  الفنان  ُولد 
شهادة  نال   ،1966 العام  بنابلس 
من  والتمثيل  اإلخراج  في  البكالوريوس 
عمل   ،1988 العام  الريموك  جامعة 
والرتاث-وزارة  الفنون  لمديرية  مديرًا 
المسرح  لمهرجان  ومديرًا  الثقافة، 
الشباب  مسرح  ومهرجان  األردني، 
من  العشرات  أخرج  الطفل،  ومسرح 
في  أعماله  وشاركت  المسرحيات، 
المسرحية  المهرجانات  من  العديد 
الدولي  القاهرة  مهرجان  بينها  من 
األبيض  البحر  ومهرجان  التجرييب  للمسرح 
تورينو  ومهرجان  بإيطاليا  المتوسط 
األردني،  المسرح  ومهرجان   ، بإيطاليا 
على  وتكريمات  الجوائز  من  العديد  ونال 
األعمال. تلك 

حوار : عبدالكريم الحجراوي

وماذا ينقصه كي ينافس عاملًيا؟
العريب موسمي وكرنفايل ويسيطر عليه حالة من االحتفاء  املرسح 

باملرسح وليس صناعته، فهو حكر عىل املهرجانات التي ال يتابعها 

والتفاعل  للتواصل  بحاجة  العريب  املرسح  أنفسهم،  الفنانني  سوى 

والجوائز  النخبوية  عن  بعيداً  مكان  كل  يف  الجمهور  مع  الحقيقي 

املرسحية،  للمهرجانات  السياحي  الطابع  عن  وبعيداً  والتنافسات 

ومراكز  ومختربات  وورش  اكادمييات  إلقامة  بحاجة  اننا  اعتقد 

تدريب مرسحية بداًل من املهرجانات، عىل ان ال تكون هذه املراكز 

داخل العواصم العربية فقط وأن ال تكون حكراً عىل أبناء الذوات 

فقط، بل أن تنترش يف األطراف واملناطق الفقرية واألقل حظاً، فإذا 

الشباب  املرسحيني  من  جديد  جيل  وتدريب  اكتشاف  يف  ننجح  مل 

شك  دون  فإننا  جديدة؛  بدماء  العريب  املرسح  سريفدون  الذين 

اإلقبال  سننجح يف خلق جمهور مرسحي واعي وذواق وقادر عىل 

عىل املرسح والتفاعل معه بنهم كبري، أما أن يبقى املرسح العريب 

حكراً عىل املهرجانات فهذه جعجعة بال طحن. 

حدثنا عن جتربتك املثيرة حول مسرح السجون؟
هي من أهم التجارب عىل الصعيدين الفني واإلنساين، فقد دربت 

املتدربني  بني  من  وكان  األردن،  يف  والنساء  الرجال  سجون  داخل 

وكانت  الجنسني،  من  واإلعدام  باملؤبد  املحكومني  من  عدد  معي 

كل  مراجعة  يف  تدريبهم  خالل  أنجح  كنت  عندما  كبرية  سعاديت 

منهم لذاته وجرميته وشعوره بالذنب والرغبة يف التطهر واالنعتاق 

السايكودراما  استخدم  كنت  كاهله،  يضني  الذي  العبء  هذا  من 

من األكثر تأثيًرا يف حياتك؟
أستاذي الفنان املرصي املبدع الراحل الدكتور عبد الرحمن عرنوس 

جامعة  يف  الفنون  كلية  يف  يديه  عىل  تتلمذت  الذي  الله،  رحمه 

الريموك يف األردن . 

كيف بدأت عالقتك باملسرح؟
البحرية  أدرس  أن  حلمي  كان  بل  املرسح  دراسة  أنوي  أكن  مل 

االكتشاف  يف  بالرغبة  الطفولة  منذ  لشغفي  نظراً  قبطاناً  وأصبح 

دراسة  خالل  من  أنني  اعتقد  كنت  لهذا  والتجريب،  واملغامرة 

جديدة  وقاراتاً  جزراً  وأكتشف  مغايرة  تجارب  سأخوض  البحرية 

واإلمكانيات  الحظ  يحالفني  مل  وعندما  قبل،  أحد من  يكتشفها  مل 

املادية لدراسة البحرية تقدمت بطلب تقليدي لدراسة االقتصاد يف 

جامعة الريموك وهناك تعرفت عىل استاذي الفنان املرصي الراحل 

شاطئ  مرسحية  يقدم  كان  والذي  عرنوس  الرحمن  عبد  الدكتور 

كان  الذي  العرض  ملصق  أكرث  وشدين  العنوان  فشدين  الزيتون، 

يحتوي عىل صورة سفينة تواجه طوفان البحر، وأنا طبعاً املسكون 

عىل  وتعرفت  العرض  وشاهدت  فذهبت  والبحار،  السفن  بعامل 

اطلع عىل خشبة  بحار  تبقى  عايز   : قال يل  الذي  الدكتور عرنوس 

املرسح وشوف البحر الحقيقي، ومن يومها أصبحت بحاراً يف عامل 

املرسح الذي جعلني اكتشف جزراً من اإلبداع وقارات من الجامل 

وكنوز ال تقدر بثمن . 

الراهن؟  الوقت  يف  العربي  املسرح  بحالة  رأيك  ما 

للتفاعل  بحاجة  العربي  المسرح  حرب:  حكيم 
والجوائز النخبوية  عن  بعيدا  الجماهريي 
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أو العالج النفيس بالدراما لجعل هذه الرشيحة من الناس أقل بؤساً 

ومعاناًة وأملاً، كانت ورشة الدراما بالنسبة لهم هي النافذة الوحيدة 

بالشعور  خاللها  فينعمون  الحياة  عىل  خاللها  من  يطلون  التي 

حياة  يف  بأن  أؤمن  وكنت  السجن،  أسوار  خارج  والتحليق  بالحرية 

كل جاين لحظات بريئة وأن الجاين قد يكون هو الضحية، لهذا هو 

يستحق فرصة يف محاولة اإلصالح والتأهيل إلعادته اىل املجتمع من 

جديد وقد تخلص من كل ما يف داخله من شوائب وتراكامت ذهنية 

ونفسية، فاإلعدام من وجهة نظري ليس هو الحل، بل الحل يف أن 

انساناً  منه  لنخلق  والجاملية  الفنية  وبذائقته  السجني  بوعي  نرتقي 

األردن مراكز  السجون داخل  لهذا يطلق عىل  الفن،  آخر من خالل 

اإلصالح والتأهيل وال تسمى سجون، وكثرياً ممن دربتهم داخل هذه 

باملرسح  عملهم  وتابعوا  معي  وتواصلوا  الحياة  اىل  خرجوا  املراكز 

الذي أحبوا ووجدوا فيه خالصهم وضالتهم املنشودة . 

يف  فاعل  دور  له  املسرح  يكون  أن  ميكن  كيف 
املجتمع، وليس مسرح نخبة فقط؟

الناس  حياة  صلب  من  مرسحية  موضوعات  تقديم  خالل  من 

وليست بغريبة عنهم، موضوعات تشبههم وتنتمي لعاملهم وتتناول 

يف  اإلغراق  عن  بعيداً  وهواجسهم،  وأحالمهم  وهمومهم  قضاياهم 

بالرضورة  فليس  وفلسفي،  عميق  هو  عام  البحث  بحجة  الغموض 

أن تكون األشياء العميقة معّقدة كام أنه ليس بالرضورة أن تكون 

األشياء البسيطة ساذجة، إن االنحياز الفّني الحقيقي هو:

كيف يستطيع املرسحي أن يقول اليشء العميق ببساطة . 

على  سواء  الفلسطينية  القضية  لك  متثل  ماذا 
خشبة املسرح أو يف احلياة؟

ولك  عريب  لكل  بالنسبة  كذلك  هي  مثلام  األوىل  قضيتي  هي 

الشعب  ظلم  مثلام  العامل  يف  شعب  يظلم  فلم  العامل،  هذا  يف  حر 

الفلسطيني الذي يواجه أعتى وأقىس وآخر احتالل عىل وجه الكرة 

تتلقى  التي  والصدور  والحجارة  واإلرادة  بالصرب  يواجهه  األرضية، 

فخطورة  مبتسمني،  السامء  اىل  أصحابها  ويرتقي  يوم  كل  الرصاص 

يف  حدث  كام  مؤقتاً  عسكرياً  احتالاًل  ليس  انه  اإلرسائييل  االحتالل 

مناطق كثرية من العامل تم احتاللها لفرتة زمنية محددة ثم غادرها 

األخرى  االحتالل  اشكال  كل  من  أخطر  اإلرسائييل  االحتالل  املحتل، 

التي  التوراتية  األساطري  من  سلسلة  اىل  يستند  بغيض  عنرصي  ألنه 

وليس  وجود  رصاع  هو  اذن  فلسطني،  ارض  يف  اليهود  بحق  تدعي 

مجرد رصاع سيايس او اقتصادي او عسكري مؤقت، فإما نحن وإما 

 . فيه  أبحر  الذي  البحر  عن  النظر  بغض  الجامل  وقارات  املعرفة 

فعندما قدمت الزير سامل ودليلة والزيبق مل أقدمهم كام هو راسخ 

األبطال  مصاف  نحو  بهم  االرتقاء  حاولت  بل  الكثريين،  أذهان  يف 

عامودياً  رصاعاً  يخوضون  وجعلتهم  الكربى،  املآيس  يف  الرتاجيديني 

سامل  الزير  مقولة  من  انطالقاً  كربى،  وجودية  أسئلة  ويطرحون 

فكرة  عىل  احتجاجاً  فيها  رأيت  والتي  حياً«  كليباً  »أريد  الشهرية: 

املوت ومحاولة لتحدي الزمن والعودة به اىل الوراء ليك يعود أخوه 

كليب اىل الحياة من جديد، ولهذا جعلت سينوغرافيا العرض عبارة 

عىل  له  التصدي  سامل  الزير  يحاول  قديم  لقطار  حديد  سكة  عن 

طريقة تصدي دون كيشوت لطواحني الهواء . 

رأيت  فماذا  لشكسبير  عاملية  أعمال  أيًضا  قدمت 
فيها؟

وقلت  السابقة  اجابايت  يف   السؤال  هذا  عىل  اجبتك  أنني  اعتقد 

يكتب  مل  فهو  جمعاء،  للبرشية  ملك  انسانيا  تراثا  شكسبري  ان 

يتناول قضاياه فقط، بل كتب عن عطيل  االنجليزي ومل  للمجتمع 

انحاز  وقد  الخ  الدمناريك..  وهاملت  االسكتلندي  ومكبث  العريب 

للجرح اإلنساين بغض النظر عن جغرافيته، وهذا رس خلوده حتى 

الحارض، وال زلنا حتى االن نكتشف كل يوم يشء جديد يف  وقتنا 

مرسحياته، وهذا ما يجعلنا نعيد اخراجها برؤة ومعالجات جديدة 

عن  وتعرب  فيها  نعيش  التي  العربية  والبيئة  املجتمع  مع  تتناغم 

قصايانا بعيداً عن النقل والرتجمة الحرفية لهذه النصوص، فاملخرج 

هو مؤلف العرض املرسحي الجديد وصانع رؤيته وواضع فلسفته 

ونصوص  العاملية،  للنصوص  مرتجم  مجرد  وليس  نظره  ووجهة 

ووجهات  رؤى  بعدة  وتقدميها  معالجتها  يتم  ان  تحتمل  شكسبري 

نظر وهنا يكمن رس عظمتها وخلودها . 

ماذا عن مشاريعك املسرحية القادمة؟
املناطق األقل حظا  الجّوال يف  اعمل عىل مرشوع املخترب املرسحي 

داخل األردن، واهتم كثريا بفكرة تدريب جيل جديد من املبدعني، 

وذلك إلمياين أن الخالص الوحيد سيكون عىل يد األجيال الجديدة، 

ورمت  الهزمية  وأضنتها  االنكسار  أعناها  فقد  القدمية  األجيال  أما 

قلياًل  نرجسيتنا  عن  فلنتنازل  اذن  اليأس،  دوامة  يف  الظالمية  بها 

والفن  واملعرفة  بالعلم  وتسليحه  القادم  الجيل  لخدمة  ولنتوجه 

والجامل ليكون له املستقبل، ولينعم بزماٍن أفضل من زماننا . 

تؤدي  للمسرح  العربية  املهرجانات  ترى  مدى  إلى 
الدور املطلوب منها؟

املرسحية  املواسم  مخرجات  من  تكون  ان  املهرجانات  عىل 

تكون  ان  املهرجانات  عىل  اي  العكس،  وليس  العام  مدار  عىل 

اهم  فيها  ويعرض  العام  مدار  عىل  يومي  مرسحي  لحراك  تتويجاً 

كبرياً،  العام وحققت نجاحاً  انتاجها عىل مدار  التي تم  املرسحيات 

ال ان نكتفي مبهرجانات شكلية تعرض ملدة اسبوع ثم ينفض املولد 

بال حمص، هذا ذر للرماد يف العيون وال يصنع اال ثقافة كرنفالية ال 

ثقافة تنويرية . 

اجلوال  املسرحي  ملختبر  إنشاءك  وراء  دافع  ما 
األطفال   لدى  املسرحية  املواهب  الكتشاف 
والشباب يف األردن، وإلى مدى ترى أن هذه احلركة 

قد أدت أهدافها؟
الدافع كام قلت لك هو ايجاد جيل جديد من املبدعني تعقد عليه 

ابداعا  اكرث  جديد  واقع  وخلق  املرسحي  الواقع  تغيري  يف  اآلمال 

من  باملرسح  الخروج  محاولة  اىل  باإلضافة  الجمهور،  مع  والتحاما 

الراقي  الشعبي  الجامهريي  املرسح  نحو  الضيقة  النخبوية  دائرة 

بهدف  العالج  يف  الدراما  توظيف  ومحاولة  االبتذال،  عن  والبعيد 

بأمور  طاقاتهم  استثامر  طريق  عن  الشباب  ملشاكل  حل  ايجاد 

أمور ظالمية هدامة  استغاللها يف  يتم  ان  بدال من  ابداعية خالقة 

ال تخدم املجتمع .

عريب  كإنسان  ذلك  أقول  وأنا  ذلك،  عكس  يظن  من  وواهم  هم 

الناس  احد  وعائلتي  وأنا  فلسطني  من  فجذوري  فلسطيني،  أردين 

نحن  عدنا  اليها سواء  العودة  نيأس من حلم  ولن  عنها،  املرشدين 

أو عاد أبنائنا أو أحفادنا لكن العودة حق لنا ألن ما قام عىل باطل 

فهو باطل . وفلسطني حارضة يف كل أعاميل املرسحية ومل تغب عن 

العزف  عن  وبعيداً  واملبارشة  التسطيح  عن  بعيداً  لكن  منها،  أي 

عىل األوتار العاطفية واستدرار الدموع والتصفيق كام يفعل بعض 

فاملرسح  املال،  جمع  بهدف  العربية  املصريية  بالقضايا  املتاجرين 

حالة من التنوير وسط الظالمية املنترشة يف هذا العامل، وهو ايقاظ 

للعقل وليس مخدراً له، فعندما نقدم فلسطني يف مرسحياتنا علينا 

وأول  عليها،  التبايك  نعلمهم  أن  ال  تحريرها  سبل  أبنائنا  نعلم  ان 

الوهم والخرافة، وهذا  العريب من  العقل  التحرير هو تحرير  سبل 

ما أفعله مبرسحي منذ ثالثني عام . 

»دليلة  وكذلك  سالم«،  »الزير  سيرة  استلهمت 
وعلي الزيبق« يف مسرحك، فما سر ذلك؟

أو  تراثية  ألسباب  والزيبق  ودليلة  سامل  الزير  سرية  اىل  أنحز  مل 

انحزت  بل  البعض،  يفعل  كام  الهوية  عن  للبحث  أو  جغرافية 

يف  ألفكاري  وعاًء  تصلح  درامية  مادة  فيهام  وجدت  ألنني  اليهام 

يكون  دامئاً  فانحيازي  املرسحيتني،  بتقديم  التي قمت  املرحلة  تلك 

للفكرة واملوضوع والجامل وليس للهوية والجغرافيا، وذلك إلمياين 

مكان  كل  يف  اإلنسان  أبدعه  ما  كل  وأن  انساين  فن  املرسح  بأن 

والقبيلة  البلد  عىل  حكراً  وليس  جمعاء  للبرشية  ملك  هو  وزمان 

أعاماًل  أبدع  مثاًل  فشكسبري  املبدع،  اإلنسان  ذاك  أنتجت  التي 

تقدم  اعامله  تجد  لذلك  انسانياً  تراثاً  االن  أصبحت  كثرية  مرسحية 

فوق مسارح العامل بعدة لغات انجليزية وعربية ويابانية وفرنسية 

وهندية… الخ، لهذا قدمت انا اعامال لشكسبري وجان انوي والبري 

حمدان  ابو  وجامل  خريس  وسميحة  كنفاين  وغسان  ولوركا  كامو 

منحازاً  وليلة  ليلة  الف  وحكايات  الشعبية  السرية  من  ونهلت 

للجامل الذي يف داخلهام . 

يف  سواء  الشعبي  التراث  مع  عالقتك  هي  كيف 
األردن أو يف الوطن العربي ككل؟

أحد  هو  امنا  الشعبي،  الرتاث  مع  ومركزة  مبارشة  عالقة  يل  ليس 

مرشوعي  لخدمة  اليها  ألجأ  التي  الفنية  واالتجاهات  األلوان 

أو  التجاه  واالنحياز  التمرتس  بفكرة  مهووساً  فلست  اإلبداعي، 

لقد  البداية  منذ  لك  قلت  أنا كام  بل  فني معني دون غريه،  شكل 

جزر  عن  وأبحث  املجهول  أغزو  بحاراً  املرسح  يف  حيايت  بدأت 

بالمؤبد واإلعدام من  دربت محكوم عليهم 
المسرح األردن على  الجنسني في سجون 

11حوار [ [
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12 ]]حوار

ما  دائما  واعد،  مسرحي  مخرج  حسان  عمرو 
بعناصر  يهتم  جديدة.  تجارب  لتقديم  يسعى 
توظيفها  ويستطيع  دقيق  بشكل  عمله 
رصيده  إلى  ويضيف  تجربته  يرثى  بشكل 
عرض  فى  ذلك  تحقق  وقد  المسرحى. 
على  مؤخرا  قدم  الذي  سنة«   15 »من 
إعداد   ، الثقافي  الجزية  مركز  مسرح  خشبة 
لجورج  بريسبان«  »مهاجر  عن  إمام  إسالم 
العرض  الرفاعى.  إلبراهيم  و«الجرن«  شحاده 
المركزية  لإلدارة  التابعة  السامر  فرقة  إنتاج 
الشافعي  أحمد  برئاسة  الفنية  للشئون 
محمد   « من  المكون  الفين  المكتب  وإشراف 
و   شعراوي  أحمد   ، احمد  نهال  و   النبوي 
تمام.  خليل 
خالد  شكري،  أشرف  بطولة  العرض 
محمد   ، أمني  محمد   ، مصرية  محروس، 
بطاوى  محمد  العرب،  عز  إيهاب   ، النبوى 
 ، جمعه  صربى  ،محمد  ذكى  فاطمة   ،
خلود   ، حمدى  شيماء   ، المجيد  عبد  آيه 
فتحى  محمد  ديكور   ، هيثم  أحمد   ، محمود 
 ، النمر  أيمن  أشعار   ، حلمى  عز  إضاءة   ،
عباس  إسالم  مكياج   ، الكفرواى  حازم  إلحان 
منفذ  مخرج   ، صالح  محمود  فيليمة  مادة   ،
محمود  اإلخراج  فريق   ، صفوت  محمد 
أحمد  سليم،  أحمد   ، الربوكى  نور   ، دسوقي 
هيثم. 
تقع  القرى،  إحدى  في  العرض  أحداث  تدور 
عليها  ويرتتب  ؛  عاما   15 منذ  أحداث  بها 
رسالة  تأتى  األيام  أحد  ففى  أشياء،  عدة 
شخص  هناك  أن  مفادها  القرية  لهذه 
هذه  نساء  بإحدى  شرعية  غري  عالقة  على 
وسافر.  طفال  منها  أنجب  وقد   ، القرية 
السيدة  لهذه  وصيه  كتب  الرجل  هذا  وأن 
وخمسون  مائتان  وقدره  بمبلغ  وأبنهما 
سيدات  مع  التحقيقات  وتجرى  جنيها،  ألف 
بهذه  قامت  الىت  من  لمعرفة  القرية؛ 
المفاجآت  وتتفجر  األحداث  وتتوالى  العالقة 
العالقات.  من  العديد  عن  فتكشف 
المخرج  مع  الحوار  هذا  بأجراء  قمنا  وقد 
تجربته: تفاصيل  من  أكرث  لنتقرب  حسان  عمرو 
حوار : رنا رأفت

وترويجها والتسويق لها وهو ما يسبب التضليل والفنت والفوىض. 

- وماذا عن تعاونك للمرة األولى كمخرج مع فرقة 
السامر ؟

الفنانني  فهناك  األجيال،  من  العديد  بوجود  السامر  فرقة  متتاز 

املبدعة،  الشبابية  الطاقات  بجانب  وخربة  طويل  باع  لهم  الذين 

بينهم،  تواصل  وعمل  املختلفة   األجيال  بني  الدمج  استطعت  وقد 

وطموحهم  وثقتهم  معي  للعمل  الفرقة  أعضاء  تحمس  ساعدين 

لتقديم عمل فني يليق بفرقة السامر 

- أالحظ اعتمادك على عنصر التشويق واملفاجأة 
يف عروضك فما السبب ؟

املمثلني  عىل  ينعكس  ما  وهو  عروض  من  أقدمه  فيام  دامئا  رهاين 

هو جذب انتباه وتركيز املتفرجني طوال العرض، ودامئا أقدم صورة 

تجذب  التي  والعنارص  التفاصيل  من  العديد  بها  دسمة  مرسحية 

عني املتفرج، وىف نفس الوقت تجعله يفكر من خالل جملة داخل 

املشهد أو لحظة موسيقية أو انفعال، وهو ما أسعى لتحقيقه وهو 

نهايته  به حتى  العرض ومستمتعا  مع  منسجام  الجمهور  يجعل  ما 

دون تشتيت ذهنه وهو ما يحقق نجاح للعمل .

فى  هاما  عنصرا  املمثل  يشكل  مدى  إى  إلى   -

وملاذا  سنة«   15 »من  لنص  اجنذابك  سبب  ما   -
قدمته يف هذا التوقيت حتديدا ؟

بريسبان«  »مهاجر  عن  إمام.  إسالم  إعداد  سنة«   1٥ »من  نص 

أسعى  ما  دامئا  وأنا  الرفاعى،   إلبراهيم  و«الجرن«  شحاده  لجورج 

لتقديم تجارب مختلفة ترتك بصمة خاصة، وانجذب للكتابات التى 

أستطيع من خاللها ترك أثر وإضافة جديدة، عالوة عىل أىن احرص 

عىل تقديم عروض تحقق جذبا للجامهري، وذلك من خالل أحداث 

تشويقية بها ، باإلضافة إىل تقديم عرض مكتمل العنارص »ديكور ، 

التمثيل،  مستوى  »وكذلك عىل  موسيقى   ، ماكياج  مالبس   ، إضاءة 

حيث يستمتع املمثل بأداء الشخصية ويشعر بأهميتها . ونص »من 

1٥ سنة » حقق كل ما أطمح إليه وهو من نوعيات العروض التي 

تستهوينى كمخرج،  و قد استطعت من خالله تحقيق رؤيتي دون 

أن يكون هناك إى ىشء مقحم عىل العرض، وأود ان أشري إىل  أن 

نص »الجرن عملنا عىل إعداده من خالل ورشة ثالثية تكونت مني 

و إسالم إمام والشاعر أمين النمر كاتب األشعار.   

- ما الرؤية التي أردت إبرازها خالل العرض؟ 
األساسية  الفكرة  ولكن  والقضايا  االفكار  من  العديد  يطرح  النص 

الشائعات  وراء  االنسياق  فكرة  هي  املرسحية  تطرحها  التى 

الشائعات  االنسياق وراء  تحذر من  المسرحية 
وترويجها 

السامر لفرقة  سنة«   15 »من  عرض  تقديمه  بعد 
لتقديم  أسعى  دائما  حسان:  عمرو  المخرج 

خاصة بصمة  ترتك  تجارب 
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 15 »من  عرض  فى  ذلك  حتقق  وكيف  عروضك 
سنة« ؟

دامئا  أسعى  ؛ولذلك  املرسحى  العمل  هاما ىف  يعد عنرصا  املمثل  إن 

الشخصية  تقديم  له  ليتسنى  للممثل،  واالستمتاع  الراحة  لتوفري 

ىف  أحببه  وسهولة،  بيرس  تفاصيلها  إىل  والوصول  واقتدار  بإتقان 

وسيلة  يلعبه  الذى  فالدور  الطموح،  بداخله  وأزرع  الشخصية 

واألداة  الوسيلة  أنه  بالتمثيل  إهتاممي  وسبب  غايته،  إىل  للوصول 

متمكن  غري  املمثل  كان  فإذا  والجمهور،  املخرج  بني  مبارشة  األكرث 

إهتاممى  عىل  عالوة  العرض،  مع  الجمهور  يندمج  لن  أدواته  من 

ومالبس«  وموسيقى،  وإضاءة،  ديكور،  من«  العمل  عنارص  بباقى 

بلحظة  لحظة  املمثل  مع  اعمل  و  املمثل  تساعد  عنارص  وجميعها 

العرض قبل  الصمت، ودامئا أتصور  بإيقاعه حتى ىف لحظات  وأهتم 

وهو  واإلفيهات،  الصمت  ولحظات  وانفعاالته  بأدائه  للنور  خروجه 

ما يجعلنى طوال الوقت ملتفتا لكل التفاصيل الخاصة بأداء املمثل، 

بجانب هذا أفكر أيضا ىف الجمهور .. أتعامل مبوضوعية وأضع نفيس 

ىف موقع املتفرج ولذلك أهتم بعنرص الجذب حتى ال ميل الجمهور.

- ما أبرز الصعوبات التي واجهتك فى العرض ؟
الكورونا خفضت امليزانيات وهو ما قام بتحجيمي ىف  عقب جائحة 

بقدر  حاولت  ولكنى   ، تقدميها  إىل  أطمح  كنت  التى  األشياء  بعض 

صعوبات  تواجههم  املخرجني  فكل  إليه  اسعي  ما  تحقيق  املستطاع 

شتى عند تقديم تجاربهم.

- بخالف القضية الرئيسية للعرض ما أهم القضايا 
التي أردت إبرازها ؟

ينترص  إن  يستطيع  الذي  الحب  فكرة  منها   ، قضية  من  أكرث  هناك 

ويواجه الرشور ويتضح ذلك من خالل شخصيتي بكر وعزيزة اللتني 

واجها كل الفنت والشائعات عىل عكس شخصيتي عناين وثرية اللتني  

اقرتفه من  وما  والجشع، كذلك شخصية جمعه  الطمع  اثر  تعكسان 

يثبت مقولة »كام  ما  عليه مستقبال، وهو  انعكست  ذنوب وأخطاء 

تدين تدان » فكل شخصية تعكس فكرة وقضية هامة، وأود ان أشري 

فنان  الفنان ارشف شكري، وهو  ومنهم  العرض  املمثلني ىف  متيز  إىل 

مخرضم وله ثقل كبري ومن أقدم األعضاء ىف فرقة السامر، وكنا ننتظر 

التفاصيل  بأدق  يهتم  فنان  أنه  والحقيقة  فنيا  لنتعاون  فرصة  سويا 

وكذلك الفنان أحمد هيثم وهو ممثل متميز

ويتمتع  ومتمكن  ألدواته  مالك  فنان  وهو  محروس  خالد  الفنان  و 

بحس كوميدي، وله العديد من األعامل الدرامية، و الفنانة مرصية 

ممثلة  وهى  معها  تعاون  أول  وهو  العمل  مكاسب  من  تعد  التي 

املرسح  خشبة  عىل  خاصة  كاريزما  ولها  وتاريخ  كبرية  خربة  لديها 

و  واإلنساين،  الفني  املستوى  عىل  ومتميزة  جميلة  بروح  وتتمتع 

الفنانة نهال احمد أيضا فنانة متمكنة ومتميزة، و الفنان أحمد أمني 

عفيفي  ندى  الفنانة  و  للعرض،  إضافة  ويشكل  شامل  ممثل  وهو 

وأيضا  فنية مذهلة  بطاقة  معها وهي  متتع  بالعمل  التي  سعدت 

ومتقن  مخلص  فنان  وهو  النبوي  محمد  الفنان  و  شاملة،  فنانة 

لعمله ومحب لفرقته، وكذلك الفنان إيهاب عز العرب الذي ميتلك 

خربة واسعة وملتزم، والفنانة فاطمة ذىك وهي إضافة قوية ومميزة 

محمد  الفنان  و  ظل،  بخفه  وتتمتع  ألدواتها  مالكه  فنانة   ، للعمل 

بطاوي ممثل متميز وكوميديان، و  الفنان محمد صربى وهو فنان 

متمكن ولديه وعى كبري مبا يقدمه.

هذا  سر  فما  واضح  بشكل  العمل  عناصر  متيزت   -
التميز ؟ 

الديكور  مهندس  و صممه  الهامة  العنارص  من  الديكور  أوال عنرص 

ودامئا  واالختالف،  للتميز  دامئا  يسعى  فنان  وهو  فتحي  محمد 

بالعمل  أستمتع  و  مألوف   والغري  والتجديد  التطور  عن  يبحث 

يظهر يف  فالفيديو   « »من 1٥ سنة  أما ىف عرض  بالفيديو  املشاهد 

ويعرف  املتفرج،  إىل  لتصل  الشخصيات  ذهن  من  اللحظات  بعض 

مباذا تفكر الشخصية، الفيديو هنا غري مقحم ىف األحداث. 

سبب  ما  كوميدية.  عروض  بتقدمي  اشتهرت   -
تقدميك لهذه النوعية من العروض ؟

ىف  معي  تعاونوا  ومن  إليها،  وأنجذب  الكوميدية  للعروض  أميل 

أعامل سابقة  رأوا أن لدى إحساس جيد ىف رسم اإلفيه، ويعد عرض 

مجموعة  قدمت  تقدميه  وقبل   ، ىل  بالنسبة  تحول  نقطة  الحادثة 

الكوميدية ومنها » امسك مفتش » مبهرجان نقابة  من املرسحيات 

»مش   ، »عظمتو«   ،  « واحد  »عليك   ،  « »سايكو  التمثيلية،  املهن 

مخرج  بأين  واملرسحيني  األساتذة  كبار  من  وصنفت   « روح  حالوة 

إتجاها  العروض  النوعية من  اتخدت هذه  عروض كوميدية،  وإذا 

فسيكون يل بصمة خاصة، وأرى أن العروض الكوميدية يقع عليها 

ظلم يف املهرجانات، فال يحصل املخرج املتصدي لهذه العروض عىل 

نقابة  بتجربة هامة مبهرجان  ، وقد سبق وشاركت  التقييم  حقه يف 

املهن التمثيلية بعرض » إمسك مفتش » وحقق العرض جامهريية 

هو  كمخرج  الشاغل  شاغيل  ،فدامئا  ومميزا  مكتمال  وكان  واسعة 

مكتملة  كوميدية  عروض  وتقديم  ومتفردة،  جيدة  عنارص  انتقاء 

املهن  نقابة  »مبهرجان  الحادثة   « عرض  قدمت  وعندما  العنارص، 

التمثيلية حقق نجاحا كبريا وحصل عىل ستة جوائز وعرض مبرسح 

عرض  بتقديم  وأحلم  وعربية،  محلية  مهرجانات  ىف  وشارك  الغد 

رصصار  »مصري  بعنوان  مميزة  تجربة  ىل  وكان  مختلف،  كوميدي 

أبو  العيىل ومصطفى  بطولة حمزة  » منذ عرش سنوات وكان من  

به ألكرث من جهة  إعادته مرة أخرى وقد تقدمت  ،  وأمتنى  رسيع 

ولكنه يتطلب إنتاجا معينا.

الذى   « »احلادثة  عرض  تقدمي  من  تخش  ألم   -
سبق وأن قدمه املخرج الكبير عصام السيد ؟

لألجيال  ومعلم  وأستاذ  قدير  مرسحي  السيد  عصام  الكبري  املخرج 

وال يوجد وجه مقارنه بيني وبينه، وقد تعلمنا من عروضه، وعندما 

للمرة  أقراه  وكأين  النص  قرأت   « »الحادثة  عرض  لتقديم  تصديت 

املمثلني  وكذلك  قبل،  من  يقدم  مل  وكأنه  معه  وتعاملت  األوىل 

ألقدم  وذلك  قبل،  من  يشاهدوه  مل  وكأنهم  العرض  مع  تعاملوا 

مختلفا  عرضا  قدمت  الجميع  وبشهادة  مختلف  بشكل  رؤيتى 

وعندما شاهده املخرج الكبري عصام السيد » قال انه عرض مختلف 

متاما.

فى رأيك هل نعانى من أزمة فى الكتابة الكوميدية 
؟

اإلفيهات  من  مجموعة  هى  الكوميدية  العروض  ان  يظن  البعض 

الشخصيات  ونسج  حرفيه  إىل  تحتاج  الكوميدية  الكتابة  ولكن   ،

الذى  األمر  وهو  متقن،  بشكل  الكوميديا  تتحقق  حتى  واإلفيهات 

مجرد  الكوميدية  العروض  فأصبحت  طويلة،   مدة  منذ  يتحقق  مل 

التى قدمت مئات املرات،   القدمية  التيامت  إفيهات ومجموعة من 

مواقع  خالل  من  الكوميديا  عنرص  حقق  املرصي  الشعب  ان  كام 

اليوتيوب والتيك توك، ولذلك تحتاج  التواصل األجتامعى وبرامجه 

 « املرصي  الشعب  ان  ، خاصة  لكتابات مختلفة ومميزة  الكوميديا 

ابن نكته » 

من  عشر  الرابعة  الدورة  تخصيص  مع  انت  هل   -
املهرجان القومى للمؤلف املصرى ؟

ىف  أزمة  لوجود  يروج  من  هناك  ان  وخاصة  الفكرة  هذه  اؤيد 

الكتابات الخاصة باملؤلف املرصي، عىل الرغم من وجود عدد كبري 

دقيق  بحث  إىل  يحتاج  األمر  ولكن  املتميزين  الشباب  الكتاب  من 

املخرج  تحجيم  الوقت ضد  نفس  ىف  ولكنى  الجيدة،  النصوص  عن 

ليقدم نصا ملؤلف مرصي، خاصة ان املخرج يقدم النص الذى يرى 

املمكن  ومن  له،  بالنسبة  ملحة  قضية  عن  ويعرب  به،  مهموم  أنه 

تخصيص نسبة من العروض ىف املهرجان القومي للمؤلف املرصي. 

- ماذا عن مشاريعك املقبلة ؟
والعرض  النص،  إعداد  عىل  وأعكف  جديد  لعرض  بالتحضري  أقوم 

سيكون مفاجأة وحالة العرض مشوقه ومختلفة.

تجارب  عدة  سويا  قدمنا  وقد   حلمي  عز  اإلضاءة  مصمم  و  معه، 

مرسحية وهو فنان يهتم بالتفاصيل ومتطور ويجتهد ىف عمله ألبعد 

خاصة ىف  بصمة  له  الكفراوي  حازم  والفنان  املوسيقار  و   ، الحدود 

األعامل املرسحية وواعى بشكل  كبري مبا يقدمه وهو فنان شامل، 

أما األشعار ف كانت أوىل العنارص التى عملت عليها، وقد عقدت 

وقمنا  النمر  أمين  املتميز  الشاعر  مع  العمل  جلسات  من  العديد 

واستعضنا  واإلعداد  باألشعار  املتعلقة  األشياء  من  العديد  بتطوير 

بذل  النمر  أمين  الشاعر  أن  والحقيقة  بالغناء،   املشاهد  بعض  عن 

مجهودا كبريا وكان حريصا عىل حضور جميع بروفات العرض. 

 - قمت بتوظيف عنصر الفيديو .. فكيف ترى أثر 
هذا التوظيف على الدراما  ؟

األمر يتعلق بكيفية انتقاء اللحظات الهامة والفارقة عند استخدام 

فمن    ، العرض  ىف  اتبعته  ما  وهو  املرسحى،  العرض  ىف  الفيديو 

ما  بكل  ملام  يكون  وان  ادواته  من  املخرج  يطور  أن  الرضوري 

أفضل  ولكنى   « العضالت  استعراض   « أفضل  ال  وأنا  حوله  يحدث 

الفيديو هنا كان مختلفا  التي تضيف ىل، واستخدام  تقديم األشياء 

بعض  عن  استعضت  وقد   « »الحادثة  عرض  ىف  استخدامه  عن 

بخربات فنانيها  وتضم   تتمزي  السامر  فرقة 
طاقات شبابية مبدعة

13حوار [ [
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المستمر  والتدريب  واالطالع  والمالحظة  بالناس  االحتكاك 
الشاب للممثل  المهنة  أسطوات  روشتة 

السحرية  الطريقة  هو  المستمر  التدريب 
كعادة  و  النمطي،  األداء  من  للتخلص 
أساسية  عناصر  توافر  من  البد  فن  أي 
يجب  اليت  أدواته  هي  الممثل،  لدى 
يحتاج   ال  مستمر..  بشكل  يطورها  أن 
فقط،  المبتدئ  الممثل  التدريب  إلى 
أيضا  المحرتف  الممثل  يحتاجه  إنما 
هي  ما  هوليود.   فنانو  يفعل  كما 
الممثل؟  يمتلكها  ن  البد  اليت  األدوات 
تلك  لتطوير  يفعله  أن  يجب  الذي  وما 
يتبع  أن  الممثل  على  هل  األدوات؟ 
من  وهل  بعينة؟  منهج  أو  مدرسة 
بكل  دراية  على  يكون  أن  الضروري 
الشروط  هي  وما  التمثيل؟  مناهج 
المدرب؟  في  تتوافر  أن  يجب  اليت 
المتخصصني  على  طرحنا  كثرية  أسئلة 
إجاباتهم.     وتلك  المهنة  أهل  من 

روفيدة خليفة
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دراية  عىل  يكون  أن  يجب  املمثل  إن  قوقه:  د.عالء  قال 

كلها  ليست  يتصدى  التي  األدوار  ألن  كافة؛  التمثيل  مبناهج 

التعبريي  املرسح  ميثل  أن  معقوال  وليس  واحد،  منهج  من 

وبناءا  فروق،  فهناك  الطبيعي،  أو  الواقعي  أو  العبثي،  مثل 

عليه؛ فالشخصية وأبعادها تكون مرتبطة باملنهج أو املذهب 

أبعاد  جوانب  من  جدا  مهم  جانب  وهو  إليه،  تنتمي  الذي 

الشخصية.

إىل  حاجة  يف  أيضا   املحرتفون  :الفنانون  »قوقة«  وأضاف 

عمله،  من  املمثل  ينتهي  حني  وأمريكا،  أوربا  يف  تدريب،  

كان  الذي  واألسلوب  الالزمات  من  ليتخلص  إىل ورشة  ينضم 

إمكانية  لديه  ليكون  منها؛  انتهى  التي  الشخصية  به  يؤدي 

املدرب  أسلوب  إن   . املسألة  تلك  جديدة،  شخصية  بناء 

بناءها  سيبدأ  التي  بأدواته  وعيه  يف  الفنان  عىل  أثر  له 

مرص  يف  هنا  الجديدة.  الشخصيات  لتناسب  مختلف  بشكل 

درجة  وله  أدواره  وله  به،  معرتفا  يكون  بأن  املمثل  يكتفي 

املمثلني  بعض  هناك  ولكن  وصل،  أنه  يعترب  النجومية،  من 

تعليم  دورها  يكون  ال  الحالة  هذه  يف  و  لورش،  ينضمون 

 . املمثل  أدوات  تطوير  األسايس  هدفها  ولكن،  التمثيل، 

لتجديد  بحاجتهم  وعي  عىل  هم  الذين  املرصيون  املمثلون 

دمائهم وتطوير أدواتهم موجودين بالفعل، وهناك من يفعل 

فورا،  عليهم  أثره  يظهر  و  أوربا  أو  أمريكا  إىل  بالسفر  ذلك 

وهؤالء أدوارهم تكون مختلفة و بعيدة عن منطية األداء،ولل 

يسجنوا يف الشخصيات التي يؤدوها.

يخطو  ملن  نصيحتي  و  الزوايا.  هذه  كل  من  كفء  يكون 

لديه  وهل  موهبته،  يخترب  أن  التمثيل،  نحو  األوىل  خطواته 

امللكات التي تؤهله للتمثيل أم ال؟. وهذا من خالل املشاركة 

يف تجارب شبابية ، املشاركة يف عروض ومتابعة الصدى ، فإذا 

بالوسائل  ذاته  تطوير  يف  يبدأ  مبوهبته،  تشيد  الناس  وجد 

العايل  للمعهد  ينضم  ذلك  بعد  استطاع  وإن  ذكرها،  السابق 

قصور  فرق  أو  للتدريب،  مؤسسة  أي  أو  املرسحية،  للفنون 

يصل  حتى  بدائية  بخطوات  البدء  من  والمانع   ، الثقافة 

لإلمكانيات املطلوبة يف املمثل، أيضا من الرضوري أن يكون 

مخلصا، ومحبا للفن .

والخربة  الممارسة 
خلف،   شادي  »ذات«،  أستوديو  متثيل  ومدرب  الفنان  وقال 

التدريب  خالل  من  أدواته  تطوير  عىل  قادر  املمثل  إن 

يقف  له حني  سندا  تعد  التي  األساسيات  ومعرفة  باستمرار، 

وهذه  الستار،  تفتح  حني  املرسح  عىل  أو  الكامريا  أمام 

للتعبري  يستخدمها  التي  املمثل،  أدوات  هي  األساسيات 

ما  متاما  يعي  أن  عليه  وبالتايل  يؤديها،  التي  الشخصية  عن 

بهذه  وعي  لديهم  ليس  املحرتفني  بعض  هناك   ، أدواته  هي 

الحواس،  ذاكرة  الصوت،  الجسد،  يف  تتمثل  والتي  األدوات، 

الذي  املمثل  مع  بعفوية  والتفاعل  اإلنصات،  عىل  القدرة 

بشئ  مرة  كل  يخرج  بحيث  معه؛  يعمل  أو  أمامه  يقف 

لبعضهم  جيدا  يستمعون  ال  أنهم  ُيعني  التكرار  ألن  جديد؛ 

البعض.

الوحيد  السبيل  ليست  الدراسة  أو  الورش  وأضاف«خلف«:  

الذي يجعل املمثل قادرا عىل تطوير أدواته، فعليه باملامرسة 

املثال ورشة« ذات«  العمل، فعىل سبيل  املستمرة من خالل 

كيفية  مع  نركز  ولكننا  للمتدربني،  التمثيل  أصول  تعلم 

التعامل مع الكامريا، فاملمثل يف النهاية البد أن يطبق بشكل 

مستمر ما تعلمه؛ ألن الخربة هي الفيصل الوحيد الذي ينقله 

باإلضافة  للورش،   اللجوء  من  أرسع  ويطوره  اآلخر  للجانب 

املستمرة واملشاهدة واالطالع عىل كل ما هو جديد  للقراءة 

يف فن التمثيل.

حول  كبار  ممثلني  فهناك  التمثيل،  مناهج  عن  أما  وتابع: 

آخرون  يراه   حني  يف  ستانسالفسيك  منهج  يفضلون  العامل 

التمثيل.  يف  يوم  كل  جديد  هناك  الزمن«وأن  عليه  »عفى 

أيها  يختار  ثم  مختلفة،  مناهج  التدرب عىل  املمثل  لذا عىل 

األفضل بالنسبة له ، و نصيحتي للشباب أن  يتعلموا التمثيل 

جيدا، ألن األمر سيشكل فارقا ، و لكنه  ليس سهال، ويحتاج 

لجهد أكرب و و قت كاف .

املمثل أدواته يحتاج   النقرايش: ليطور  الفنان فريد  فيام قال 

يخضع  أن  مبعنى  نفسه،  عىل  يعمل  أن  هامني،  لشيئني 

عنرص  فاملشاهدة  كثريا،  يشاهد  بأن  الفرجة،  ثم  للتدريب، 

هام جدا يف كل أنواع الفنون .

بكافة  دراية  عىل  املمثل  يكون  أن  فالبد  املناهج  عن  أما    ،

عمل  وكل  األعامل،  لكل  صالح  منهج  هناك  ليس  املناهج؛ 

تابع د.عالء قوقة : ليس هناك أحد »يقفل« التمثيل، فطيلة 

ويطور  يؤديها  التي  الشخصيات  يف  للتنويع  يحتاج  الوقت 

مجاالت  أو  العلوم  أو  الفن  يف  سواء  كثريا  ويقرأ  ملكاته،  يف 

التشكييل،  الفن  معارض  بحضور  ويهتم  املختلفة،  الفنون 

اآلخرين،  تجارب  ويرى  واملعرفية،  الفنية  حصيلته  ويزود 

ذلك  ألن  متعددة؛  مبجاالت  دراية  عىل  يكون  أن  يجب  كام 

الجودو، وركوب  ألعابا مثل  إذا كان يعرف  باستمرار،  يطوره 

أدواته،  تطورت  كلام  األشياء  هذه  تعلم  كلام  و  الدراجات، 

ناهيك عن تعلم األشياء التي لها عالقة بالفن، فهي مكسب 

كبري ألي ممثل أن يكون لديه االنفتاح عىل العلوم والفنون 

لرفع مستواه«..التدريب  الورش  إىل  االنضامم  أيضا  املختلفة، 

ثم التدريب » فهو املفتاح للتطور.

وعن السامت التي يجب أن يتسم بها املدرب حتى يستطيع 

باملذاهب  دراية  عىل  يكون  أن  فالبد  املمثل،  أدوات  تطوير 

يكون  وأن  بها،  القيام  للممثل  ميكن  التي  وأسسها  املتعددة 

مبا  ممثل  كل  مع  التعامل  ليستطيع  النفس،  علم  يف  متميزا 

واثقا  املتدرب  يجعل  الوقت  نفس  ويف  وطبيعته،  يتناسب 

الفنية  بالقيم  وعي  وعىل  ذلك،  بكل  وعي  عىل  مدربه  أن 

املختلفة، البد أن يكون لديه منهجية يف التعليم، سواء كانت 

به-  خاصا  املنهج  يكون  أو  العامل،  يف  الفن  ورواد  كبار  ألحد 

بعلوم  وعي  عىل  يكون  وأن   - كثريين  لدى  يتوافر  ال  وهذا 

الرقص،  املوسيقى،  التدريب،مثل:  أثناء  إليها  سيحتاج  مهمة 

أن  البد  اإلخراج،  يف  ويفهم  يطورها،  كيف  و  الجسد  ولياقة 

نجوميته  بلغت  الكرة مهما  الممثل مثل العب 
التدريب ال يستغين عن 

المناهج  العملية تسبق معرفة  الممارسة  
المالئم المنهج  اختيار  والمهم 
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يختار املنهج املناسب ألدائه، ولهذا يقال إن املضمون ينادي 

شكله. 

التدرب بحجة أنهم ليسوا  و عن عزوف بعض املحرتفني عن 

وأن  الفنان،  ثقافة  لتغيري  يحتاج  األمر  قال:   إليه  حاجة  يف 

نجوميته وشعبيته  بلغت  ، مهام  الكرة  أنه مثل العب  يفهم 

منوه  توقف  وإال  التدريب،  عن  االستغناء  ميكنه  ال  ومثنه 

واضمحلت مهاراته. 

أما عن املقومات التي يجب أن يتسم بها املدرب فقال:  إن 

سوق  يف  تعمل  فطاملا  أزمة،  تشكل  ال  وكرثتها  الورش  تعدد 

مفتوح فسيكون لديك كل األنواع واألشكال وكل له سمعته 

يختار  أن  ،واملفرتض  والرديء  الجيد  هناك  وتكلفته،   ومثنه 

تتوفر  أن  البد  مواصفات  هناك  و  وإمكانياته.  بوعيه  املمثل 

يف املدرب الكفء أولها: أن يكون دارسا لفن املمثل ومناهج 

التمثيل، ويطور طيلة الوقت من نفسه وثقافته ومعلوماته، 

املمثل  سوق  ألن  به،  يعمل  الذي  السوق  جيدا  يدرس  وأن 

أوربا،  ويف  العربية  الدول  يف  املمثل  عن  يختلف  مرص  يف 

فدوره ليس فقط أن يساعد املمثل عىل أداء دور ناجح، إمنا 

النجاح ويساعده يف تحقيق مرشوعه  أن  يضعه عىل طريق 

يصلح  ال  ملمثل  يصلح  ما  أن  يعلم  أن  و  ومبدع،  كفنان  ا 

بالرضورة ملمثل آخر، وأن لكل ممثل ما يناسبه من طرق و 

أساليب يف تناول الشخصيات. 

تستطيع  لن  أنت  يقول:  النجاح  قانون  إن  بقوله  وختم 

طيلة  مستعدا  تكون  أن  ميكنك  لكن   ، الظروف  يف  التحكم 

عن  يتوقف  أال  املمثل  من  يتطلب  االستعداد  وهذا  الوقت، 

تطوير أدواته، وال يكتفي بالدراسة. 

تصدأ موهبتك  تجعل  ال 
أو  مبتدئ  كان  سواء  ممثل  كل  قال:  الهادي  عبد  د.محمد 

الله يل  محرتف عليه أن  يسأل نفسه: ماذا فعلت مبا منحه 

أم جلست  عليها،  والعمل  تنميتها،  موهبة، هل حاولت  من 

إذا  ؟ وهل  الفرصة  أو  الفرج  انتظار  ويف  محبطا  منزيل  يف 

:إن  أضاف  بالفعل؟  لها  مستعدا  سأكون  الفرصة،  جاءت 

نعمل  مل  إن  بالصدأ  تصاب  أدائية  مهارة  إال  هو  ما  التمثيل 

العمل  كرثة  مع  بالتكلس  تصاب  أو  باستمرار،  تنميتها  عىل 

املمثل  يفعله  أن  ميكن  وما  لالستسهال،  الطبيعي  وامليل 

العامة،  الدرامي والثقافة  الخيال  تنمية  أوال  لتنمية موهبته: 

كعلم  ذلك  وغري  والرواية  املرسح  يف  الواسعة   بالقراءة 

وخارجيا  داخليا  توصيفا  املمثل  سيجد  وفيها  مثال،  النفس 

الدرامي  خياله  تنمية  عيل  يساعده  ما  وهو   ، للشخصيات 

الخربات  تحصيل  ثانيا:  البرشية،  بالطبيعة  األشمل  واملعرفة 

وفئاته  املجتمع  الدائم مبختلف طبقات  باالحتكاك  الحياتية، 

املادة  هي  برش  من  فيها  ما  بكل  الحياة  حيث   املتعددة. 

شخصياته،  تجسيد  كيفية  املمثل  منها  يستوحي  التي  الخام 

والحظهم  إليك،  الناس  أقرب  حتي  دامئا،  اآلخرين  فتأمل 

والكالمية  الحركية  والالزمات  امليش  طريقة  خارجيا:  بدقة، 

النفيس  التكوين  وداخليا:  ذلك،   وغري  امللبس  وطريقة   ،

أن  املمثل  عيل  كذلك  واألهداف.  والدوافع  والنزعات 

األوضاع  الجسد  ودالالت  لغة  قراءة  يالحظ ويحاول جاهدا 

عيل  تدل  أن  ميكن  وكيف  اآلخرين،  عند  املختلفة  الجسدية 

العجز  أو  األمل  أو  كاملرض  الجسدية،  أو  االنفعالية  الحالة 

عن  الحرفة،  تاريخ  استيعاب  رضورة  كذلك  ذلك.  وغري 

والردئ،  منها  الجيد  واملرسحيات،  األفالم  مشاهدة  طريق 

يشاهد  ال  املمثل  مرة،  من  ألكرث  واملشاهدة  فاحصة  بعني 

يتفحص  أن  علية  املتخصص،  بعني  بل  العادي  املتفرج  بعني 

للشخصيات  تجسيدهم  وكيفية  وحديثا،  قدميا  املمثلني  أداء 

ووسائل التعبري عن املواقف االنفعالية املختلفة، ليس بهدف 

والتكنيك،  الحرفة  بأساليب  الوعي  بهدف  وإمنا  التقليد، 

وهي  التمثيل،  لفن  ومعلم  مرشد  خري  الواعية  فاملشاهدة 

ما اعتمد عليها ممثلونا الكبار منذ زمن، مع وجود مخرجني 

وذلك  املمثل،  توجيه  بطرق  كافية  دراية  عيل  كانوا  عظامء 

قبل وجود ما يعرف بورش أو استوديوهات تدريب املمثل.

 ، املمثل  يحتاجها  التي  األسس  أهم  أيضا  الرتكيز  أضاف:  

والعصبي  الذهني  النشاط  توجيه  عيل  القدرة  به  واملقصود 

والعضيل بشكل واع يف اتجاه محدد ومقصود ، والرتكيز أشبه 

عضلة  أي  شأن  شأنها  وتنميتها،  تقويتها  ميكن  ذهنية  بعضلة 

يف جسم اإلنسان، بحيث نصل بها إيل أقيص درجة من القوة 

والكفاءة، وذلك عن طريق مامرسة التدريبات، وكذلك بعض 

الفيديو جيم وغريها،  الشطرنج،  البلياردو،  كاليوجا،  األلعاب  

االسرتخاء، وهو درجة   .. للتوتر  اإلبداعي  الحد  وهناك كذلك 

من التوتر تحفز لألداء التمثييل وال تعوقه، ويعد التوتر الزائد 

العدو األول للممثل، وخاصة املبتدئ، وهناك وسيلة معالجة 

بافتعال  التوتر  من  التخلص  عيل  تعتمد  وهي  بالداء،  الداء 

توتر، ثم التخلص منهام معا، الحقيقي واملفتعل، كذلك هناك 

البرص  وألن  نسمعه،  و  املمثل  نري  إننا  الصوتية،  اإلمكانيات 

متثييل  مشهد  أي  محتوي  فإن  الرئيسية،  اإلنسان  حاسة  هو 

عن   %  ٣٥ و  نراه،  ما  طريق  عن   %  ٦٥ بنسبة  إلينا  يصل 

األلفاظ  إيل وضوح  املمثل  يحتاج  وبالتايل  نسمعه،  ما  طريق 

، فطريقتنا يف نطق الكالم يف الحياة ال تصلح يف التمثيل، ولذا 

لأللفاظ،  الصحيحة  املخارج  نفسه عيل  أن يدرب  املمثل  عيل 

طبقات  استخدام  عيل  نفسه  يدرب  أن  أخري  ناحية  ومن 

صوته املختلفة، وطريقة التنفس الصحيحة من البطن، وله أن 

يستعني يف ذلك بأحد املتخصصني يف الغناء أواألداء املوقع. 

الجسدية وليس  املرونة  املمثل  الهادي:  يحتاج  د. عبد  تابع 

القوة العضلية، وهو أمر يفتقده الكثري من ممثلينا لألسف، 

كان شكل  أيا  الخفيفة  الرياضة  الرضوري مامرسة  فمن  ولذا 

وحجم ووزن املمثل، إن الوعي بالجسد ووضعه يف الوقوف 

األهمية  بالغ  أمر  مثال،  امليش  يف  وكذلك حركته  الجلوس،  أو 

التعبري عن الشخصية  للممثل، فهو أحد وسائله األساسية يف 

مبرونة  إال  يتيرس  لن  وهو  الدرامي،  املوقف  يف  وانفعاالتها 

عيل  التدريب  محاولة  املمثل  وعيل  تخشبه،  وعدم  الجسد 

شخصيات  عن  محددة  فروض  خالل  من  املنزل،  يف  ذلك 

شحاذ  أو  عسكري  قائد   متنوعة،  انفعاالت  وكذلك  مختلفة، 

أو حزن أو قلق وغري ذلك كثريا.

وليس  طريقته،  ممثل  لكل  فقال:   التمثيل  مناهج  عن  أما 

التعرف  يحاول  بل  واملدارس،  املناهج  كل  يعرف  أن  رشطا 

عىل املنهج املالئم، وذلك ليس باملعرفة النظرية بل من خالل 

املعرفة العملية، ليجرب ويختار ما يناسبه ويتوافق معه.

تابع : أن يتصور البعض أنهم وصلوا للكامل فهذه مسئوليتهم،  

الشهرة الفنان ضد مشاكل  الوعي يحصن 
 فال يصبح مثل محمد رمضان
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[ [17 تحقيق]

ولهذا فدامئا يكرروا أنفسهم، و اإلنسان دامئا ما يبحث ليطور 

يف  مختلفة  مدارك  لفتح  الفرصة  تعطي  الورش  و  إمكانياته 

بها.  يعري  سبه  وكأنها  رسا  بالورش  يلتحق  وبعضهم  األداء، 

ملاذا  ينجح  نقدمه  ما  وطاملا  كساىل  رشقية  كمجتمعات  نحن 

عن  خاطئ  تصور  هناك  أن  إىل  هنا  أنوه  أن  وأحب  اإلرهاق. 

العلوم  أحد  متاما،  مختلف  تخصص  فهو  التمثيل،  مدرب 

الرتبوية الخاصة بالتدريب عىل الفنون األدائية، وهناك رشوطا 

البد  تربوي،  تخصص  منها  مدربا،  املمثل  أو  املخرج  ليصبح 

املسألة ليس معلومات  الرتبوي،  النفس  لعلم  أن يكون دارسا 

فقط، فاملمثل حني ُيدرب يكون لديه تصور معني عن التمثيل 

أن  ميل  لديه  دامئا  واملخرج  املتدربني،  عىل  يفرضه  عنه  رغام 

أن  حني  يف  صورة،  أفضل  يف  ليخرجه  املمثل  عيوب  يخفي 

باإلضافة  إلصالحها،  املتدرب  عيوب  يكشف  أن  يجب  املدرب 

للخربة اإلنسانية التي يجب أن تتوافر، أيضا ال ميكن أن يصبح 

متنحه  ألنها  مدرب،  مساعد  مبرحلة  مر  إذا  إال  للتمثيل  مدربا 

خربة عملية، وكل مدرب يكون له منهجه وطريقته يف العمل، 

للتدرب  معني  باستوديو  يلتحق  املمثل  تجد  الخارج  يف  ولهذا 

املنهج  نفس  يكون  أن  ميكن  أنه  رغم  معني،  شخص  يد  عىل 

ولكنه يطبق بطرق مختلفة، فهي مهنة صعبة.

الشهرة مشاكل 
فيام يرى الفنان أحمد كامل إن ما يحدث فارقا بني موهبتني، 

هو درجة الوعي والثقافة، فهام - باإلضافة للمعرفة وتطوير 

الذات - ما يضمن استمرارية الفنان، أو أي شخص يعمل يف 

الفن؛ ألن هذا الوعي يحميه من نفسه ومن مشاكل الشهرة 

التي نشاهدها يف  األشياء  الكثري من  واألضواء، ويحصنه ضد 

أمثال محمد رمضان، الذي عىل الرغم من موهبته يصنف يف 

النهاية بال وعي أو ثقافة أو اطالع.

املمثل دامئا يف حالة لياقة فنية ومستعد لتقديم أي دور هو 

عنها  يكف  حني  املمثل  ألن  الوقت،  طوال  التمثيل  مامرسة 

يصدأ، باإلضافة للمعرفة والقراءة باستمرار.

مناهج  بكافة  دراية  عىل  يكون  أن  البد  و  وأضافت«غنيم« 

يكون  ال  حتى  يستخدمها،  أو  يحبها  مل  وإن  حتى  التمثيل 

جاهال بتفاصيلها حني يشارك يف عمل أو من  منهج أو طريقة 

بعينها، مثل الفنان التشكييل البد أن يعرف املدارس املختلفة .

سريته  هو  املدرب  يف  أثق  يجعلني  ما  »إميان«:  وتابعت 

عرب  أعامله  من  عددا  وشاهدنا  مشهورا  يكون  وأن  الذاتية، 

النجاح،  يحقق  فلن  يكن«شاطر«  مل  إن  املدرب  اإلنرتنت،ألن 

 physical theater ب   كثريا  أهتم  املثال  سبيل  عىل  وأنا 

ألين  بها  أشارك  اتجاهي  نفس  يف  الورشة  كانت  إذا  وبالتايل 

لتنميتها  املنطقة  هذه  يف  للتدريب  حاجة  يف  أين  أعلم 

وتطويرها، أيضا من لديه إمكانيات صوتيه ويريد استغاللها 

الجديد فيها،  بالتدرب يف هذه املنطقة وأن يعرف ما  فعليه 

وهذا ما يجعلني أقرر املشاركة يف أي من الورش.

جيدة،  بصحة  املمثل  يتمتع  أن  البد   : الله  عبد  وقال حسن 

الجسم  يف  السليم  العقل  ألن  لديه؛  خلل  أي  ومعالجة 

األدوات  وهي  والجسد  الصوت  جزئني  فاملمثل  السليم، 

املشاعر  الداخلية  واألدوات  للناس،  تظهر  التي  الخارجية 

وكام  االستجابة..إلخ،  ورسعة  والحضور  والذكاء  واالنفعاالت 

أيضا  نهتم  أن  يجب  الخارجية  األدوات  ندرب  أن  هام  هو 

يجب  ما  أهم  و  نؤديه،  الذي  للدور  طبقا  الداخيل  بتدريب 

يف  وجوده  يتخيل  املمثل  ألن  الخيال،  هو  عليه  التدريب 

الحدث ويندمج فيام يقوم به.

التدريب  خالل  من  يأيت  املمثل  تطوير  الله«  وأضاف«عبد 

وليس بالرضورة التدريب البدايئ، فاملبتدأ لديه تدريب هام 

لتوائم  وحركته  جسده  يضبط  كيف  بالجسد  عالقة  له  جدا 

الشخصية وليكون طيع ألي شخصية يؤديها، والتدريب عىل 

التعامل بطبقات الصوت الثالثة الحادة واملتوسطة والغليظة 

بطبقة  املمثل  يتحدث  حني  فأحيانا  بينها،  التنقل  وكيفية 

غليظة يختفي صوته ألنه تعامل بشكل خاطئ.

نفيس  أدرب  والتي  املتطورة  املرحلة  تأيت  ثم  »حسن«  وتابع 

والشكلية  الصوتية  الناس  أمناط  كل  مالحظة  وهي  عليها، 

املمثل  فكرة  أن يكون لدي  ، ويجب  بينها  الفروق  ومعرفة 

سيلعب شخصية  كان  إذا  إال  الغوص  بالرضورة  ليس  عامة،  

خالل  من  يأيت  فتطوري  يل  بالنسبة  أما  معينة،  منطقة  يف 

ولكن  املبتدئ،  صعوبة  بنفس  ليست   معينة  تدريبات 

مفعولها أقوى.

جديد  إضافة  عىل  القادر  الورشة  مدرب  مقومات  عن  أما 

النواحي  يدرك  وأن  ومثقفا،  مطلعا  يكون  فأن  للممثل، 

بحساسية  يتمتع  املمثل  ألن   ، وثقافته  للمتدرب  النفسية 

تدريبات  هناك  ألن  بالقيادة  املدرب  يتسم  أن  أيضا  زائدة، 

تحتاج أحيانا للجدية الشديدة، وان يدرب املدرب نفسه عىل 

التدريب ليملك أدواته جيدا ويطلع عىل الجديد. 

رشطا  فليس  التمثيل  مناهج  عن  أما  وأضاف«كامل«: 

بشكل  عليها  يطلع  ولكن؛  املناهج،  كل  املمثل  يعرف  أن 

بعينها،  مدرسة  يتبع  مبمثل  يسمى  ما  هناك  فليس  نظري؛ 

بطريقة  للناس  أنظر  لن  الحياة  ويف  بالحياة  يرتبط  الفن 

املناهج  جميع  مع  وأجرب  أتعلم  أن  الفكرة  وجودية، 

وقدراتك  يتناسب  بك،  خاص  طريق  سيظهر  النهاية  ويف 

النفيس  التكوين  أن  حيث  والجسدية؛  والنفسية  العصبية 

مثال،  الوجودية  الطريقة  املمثل  من  يحتاج  لن  والجسدي 

هو  الذي  اتجاهه،  تحدد  التي  تركيبته  ممثل  لكل  لكن 

التمثيل،  مبدارس  يسمى  فيام  و  واالطالع،  القراءة  حصيلة 

ويعترب  األشياء  كل  منه  تفرعت  الذي  ستانيسالفسيك  فحتى 

الجد األعظم كان هناك إجامع عليه ورفض له، واعرتاض، أو 

تطوير، ألن التمثيل مأخوذ من الحياة والواقع.

ونفقد  تطورنا  يتوقف  التعلم  يف  الرغبة  متوت  حني  وتابع: 

أنك  بالشك  إال  تأيت  ال  واملعرفة  والرغبة،  املعرفة  يف  شغفنا 

تقتل   100% بنسبة  النفس  يف  الثقة  لكن  للتعلم،  حاجة  يف 

وهو  املعلم  الشعبي«ميوت  املثل  ويف  املعرفة،  يف  الرغبة 

ال  نفيس  وعن  حياتنا،  تنتهي  حتى  التعلم  علينا  بيتعلم«، 

أن  ميكن   ، التمثيل  يف  دكتوراه  هناك  يكون  كيف  أفهم 

نسميها باحث يف التمثيل.

تابع : احنا »شاطرين« مع املبتدئني، ولكن ليس لدينا خربات 

والحل  أحيانا،   الخارج  من  يحرضن  من  إال  املحرتفني  تدرب 

أن يلجأ املمثل للخارج. ونصيحتي  للمبتدئني أال يستعجلوا، 

ومن لديه أغراض أخرى بخالف التمثيل والفن فمن األفضل 

له االبتعاد »املرشحة مش ناقصة قتىل« .

رأي   وللشباب 
يجعل  الذي  األمر  إن  غنيم:  إميان  الشابة  املمثلة  قالت 

الفن  لديه أهداف أخرى غري  للمبتدئني: من  أحمد كمال 
ناقصة قتلى«  فيبتعد»المشرحة مش 
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[18 نوافذ

ناقش الباحث / محمد عالء عبد الله الخطيب 

الرتبوى  اإلعالم  قسم  النوعية   الرتبية  كلية  طنطا   بجامعه 

 2021

ىف  الوسطى  الطبقة  معاناة  بعنوان  وهي  للدكتوراه  رسالته 

ىف  االجتامعية  التغريات  ضوء  ىف  الحسينى  إبراهيم  مرسح 

الفرتة من 1999 حتى 2018م

وتكونت لجنه املناقشة والحكم من  ا.د/ كامل الدين حسني  

و  الخالق   عبد  فوزى  هالة  أ.م.د/  و   ) الله  رحمة  عليه   (

أ.م.د/ مايسة عىل زيدان و  ا د / نبيله حسن  و ا د / عزة 

امللط

الكاتب  مسريه  يف  مهمه  مرحله  الحسيني  إبراهيم  ميثل 

بداية  منذ  اإلبداعية  مسريته  بدأ  اذ  املرصي  املرسحي 

اطارا  لنفسه  خط  فقد   ، مستمرا  النبع  ومازال  التسعينيات 

اكرب  فعل  ايل  يؤرش  الذي  الفعل  ذاك  الكتابه  فعل  مع  مميزا 

الحسيين  إبراهيم  مسرح 
دكتوراه  رسالة  في 

املتعددة  بأبعادها  اإلنسانية  التجربة  لقراءة  دامئًة  محاولًة 

املرسحية  فالكتابة  االجتامعية؛  وخاصًة  والثقافية  السياسية 

ليس  اإلنسان  يحياه  الذى  الواقع  إىل  لإلضافة  جادٌة  محاولٌة 

خالل  من  وقضاياه  وأفكاره  آماله  طرح  خالل  من  فقط 

الواعى تقديم حلوٍل سواٌء  الكاتب  النص املرسحى، بل وعىل 

كانت مبارشًة أو غري مبارشٍة مبا يتحقق مع طبيعة ومضمون 

النص املرسحى، وهو ما حاول أن يظهره لنا الكاتب املعارص 

“إبراهيم الحسينى”1* من خالل كتاباته والتى تطرقت لفرتة 

يعد  “فالحسينى”  املجتمع املرصى،  الفرتات عىل  من أصعب 

أحد أبرز كتاب املرسح املعارصين املهمومني بقضايا املجتمع 

خاصة الطبقة الوسطى التى ُتعد الطبقة األكرث تأثريًا وتأثرًا ىف 

املجتمع. 

املنشورة  املرسحية  األعامل  باكورة  خالل  من  ذلك  ويتضح 

1995م  عام  منذ  بدأت  والتى  للكاتب،  منشورة  والغري 

“الغواية”  مرسحية  تعد  لكن  رشقى”،  “سكات  مبرسحية 

تيمور” لإلبداع  والتى حصل من خاللها عىل جائزة “محمود 

قد  والتى  “للحسينى”،  الفعلية  اإلنطالقة  هى  املرسحى 

مختلفة،  إخراجية  برؤًى  املسارح  من  عديد  عىل  ُعرضت 
 1

القبض  لعبه  ، ومن  املهمه  اللحظه  القبض عيل  وهو دالالت 

عيل اللحظات املهمه اعتقد كانت رؤية الباحث الذي اخرتق 

الحسيني بحس نقدي مكنه من تقديم قراءة  إبراهيم  عوامل 

القراءات  من  العيديد  تستوعب  والتي  العوامل  لتلك  مميزة 

األخرى فمرسح إبراهيم الحسيني غني بارساره 

ارتباط  الباحث فهو يسعي ايل تأكيد   الرساله وجهد  اما عن 

الفن ارتباًطا وثًقا بقضايا املجتمع ومشكالته وانفعاالته سواٌء 

العقائدية، وميثل املرسح  أو  أو االقتصادية،  السياسية،  كانت 

بقضايا  ارتبطت  التى  والتعبريية  االتصالية  الوسائل  أقدم 

قضايا  عن  يعرب  اجتامعيٍة-  كظاهرٍة   - فاملرسح  املجتمع، 

تغيرٍي،  من  املجتمع  يصيب  ما  لكل  بدوره  ويخضغ  املجتمع، 

البنية  تصيب  التى  االجتامعى  التغري  بعوامل  يتأثر  َثَم  ومن 

من  ومنوه  تطوره  عىل  يساعد  قد  الذى  بالقدر  االجتامعية، 

ىف  يؤثر  أنه  كام  أخرى،  جهٍة  من  وانهياره  تدهوره  أو  جهٍة، 

هذه البنية ويساعد عىل تدعيم التغيري أو نقده. 

اآلداب  محوراهتامم  ورصاعاته  اإلنسان  قضايا  شكلت  لذا 

والفنون منذ نشأتها 

والواقع  املرسحى  الكاتب  بني  حتمٌى  ارتباٌط  فهناك  لذا 

وكتاباته  الواقع  هذا  مع  تفاعله  يجعل  مام  به،  املحيط 

محمود سعيد
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أخناتون عام 2003م حصل من خاللها  أيام  مروًرا مبرسحية 

مرسحية  إىل  وصواًل  للثقافة”،  االعىل  املجلس  “جائزة  عىل 

يناير   25 ثورة  عقب  ُكتبت  قد  والتى  األحزان”  “كوميديا 

إىل  ُترجمت  قد  والتى  2013م،  عام  ىف  وُنرشت  2011م 

بأمريكا،  االنجليزية وقدمت عىل مرسح سان سيجال  اللغة 

باألضافة إىل عديد املسارح ىف أمريكا ومرص .

التى  الفرتات  من  مهمه  فرتة  “الحسينى”  عارص  ولقد 

 25 ثورة  قبل  ما  فرتة  ىف  وذلك  املرصى،  املجتمع  عىل  مرت 

إنعكاست  وقد  2013م،  30يونيو  وحتى  يناير2011م، 

بها  مر  التى  االجتامعية  والتغريات  املرصى  املجتمع  حالة 

أو  املبارش  بالتعرض  سواٌء  واضٍح،  بشكٍل  الكاتب  نصوص  ىف 

حتى  أو  املجتمع  ىف  الوسطى  الطبقة  لقضايا  مبارش  الغري 

االسترشاف باملستقبل وتوقع الثورة كام حدث ىف مرسحيات 

من  أو   ،) ستارز  فايف  سجن  الغواية،  الشمس،  مراكب   (

خالل الواقعية ىف التعبري عن وضع االجتامعى والسيايس كام 

التى كُتبت بعد قيام  حدث ىف مرسحية »كوميديا األحزان« 

بأنها  صليحه”  “نهاد  وصفتها  والتى  2011م.  يناير   25 ثورة 

التعبري  واملبارشة ىف  املفهوم  البساطة ىف  تعتمد عىل  »كانت 

األمر  والشعرية،  التفاعلية  املتقطعة  الدرما  من  القليل  مع 

الشعارات  ترديد  فخ  ىف  السقوط  من  املرسحية  أنقذ  الذى 

الرخصية«.

الطبقة  معاناة  بدارسة  تهتم  الحالية  الدراسة  فإن  ثم  من 

التغريات  ضوء  ىف  الحسينى”  “إبراهيم  مرسح  ىف  الوسطى 

الكاتب  إسهامات  فرتة  أثناء  املرصى  للمجتمع  االجتامعية 

الوسطى  الطبقة  قضايا  عىل  التعرف  إىل  الباحث  دفع  مام 

ىف نصوص الكاتب “إبراهيم الحسينى”، خاصًة وأن الكاتب 

التى  واألزمات  القضايا  لتلك  املعارصين  الكتاب  أحد  يعد 

أوائل تسعينيات  منذ  املرصية  الوسطى  الطبقة  لها  تعرضت 

القرن املاىض حتى الوقت الحاىل.  

أى  إىل  التاىل:  التساؤل  ىف  الدراسة  مشكلة  تتحد  وبالتاىل 

معاناة  وتقديم  بلورة  الحسينى«  »إبراهيم  استطاع  مدى 

الطبقة الوسطى ىف نصوصه املرسحية ؟ ، وقد وجد الباحث 

الطبقة  ملعاناة  تعرضت  التى  الدراسات  ىف  ُندرًة  هناك  أن 

العرشين  القرن  نهاية  ىف  املرصى  املرسح  ىف  الوسطى 

الدراسات  ندرة  كذلك  والعرشين،  الواحد  القرن  وبداية 

“إبراهيم  املرسحى  الكاتب  لنصوص  بالتحليل  تعرضت  التى 

الحسينى”.

   : الدراسة  منهج 
البنيوى  النقد  منهج  عىل  الدراسة  هذه  ىف  الباحث  أعتمد 

التكوينى والذى يقوم عىل رصد العالقة بني االبداع املرسحى 

األبعاد االجتامعية ىف أعامل  الضوء عىل  واملجتمع، وتسليط 

أهمية  التكوينى  البنيوى  املنهج  أظهر  »حيث  الكاتب. 

يتمكن  حتى  واالجتامعية،  التاريخية  املرجعيات  من  اإلفادة 

النص  يكونها  التى  الفكرية  باملضامني  الوعى  من  الناقد 

األدىب“ .

   : الدراسة  فصول 
التاىل:  النحو  عىل  فصول  أربعة  عىل  الدراسة  اشتملت   

خالله  من  حدد  للدراسة(  املنهجى  اإلطار   ( األول  الفصل 

الباحث مشكلة الدراسة، وأهم التساؤالت وأهمية الدراسة، 

أشتمل عىل  والعينة، كام  الدراسة  املتبع،  ومجتمع  واملنهج 

حدود الدراسة، والدراسات السابقة والتعليق عليها.

بينام جاء الفصل الثاىن بعنوان ) الطبقة الوسطى والتغريات 

ونشأتها  الوسطى،  بالطبقة  التعريف  شمل  االجتامعية( 

وتطورها، وأهميتها، وحجم وبنية الطبقة الوسطى املرصية، 

وأهم املشكالت والقضايا التى تعرضت لها .

ىف  الوسطى  الطبقة  )قضايا  بعنوان  الثالث  الفصل  وكان 

التى  االجتامعية  القضايا  أهم  عىل  ركز  الحسينى(  إبراهيم 

املرسحية،  نصوصه  ىف  الحسينى«  »إبراهيم  الكاتب  طرحها 

الفساد،  التهميش،  الفقر،  القهر،   ( قضية  ىف  ومتثلت 

االستخدام النفعى للدين، االعتقاد ىف الخرافات(. 

مرسح  ىف  الكتابة  )تقنيات  بعنوان  الرابع  الفصل  جاء  ثم 

الفنية  السامت  أهم  عىل  شمل  الحسينى(الذى  إبراهيم 

الحسينى« ىف  »إبراهيم  املرسحى  الكاتب  عليها  أعتمد  التى 

بلورة نصوصه املرسحية)عينة الدراسة(، ومتثلت ىف ) سامت 

الرتاث،  من  االستلهام  الرمزى،  التعبريى،  امللحمى،  املذهب 

التمثيل الصامت(.

هذا  ألعامل  دقيقة  دراسة  يستدعى  ما  وهو  اإلبداعية، 

لقضايا  عميًقا  وتحلياًل  دقيًقا  وصًفا  تقدم  والتى  الكاتب 

بها  مر  التى  الفرتات  أهم  من  فرتٍة  ىف  املرصى  املجتمع 

املجتمع املرصى . 

 : الدراسة  مشكلة 
املرصى  املجتمع  ىف  العريضة  القاعدة  الوسطى  الطبقة  تعد 

املرصى،  للمجتمع  بالنسبة  الحال  وكذلك  له،  األمان  وصامم 

طبقات  بني  التوازن  تحقق  التى  هى  الوسطى  فالطبقة 

الناحية  من  الطبقة  لهذه  االستقرار  تحقق  وكلام  املجتمع، 

أكرث  املجتمع  كان  كلام  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية 

استقراًرا . 

أو  املرسحية  النصوص  متمثاًل ىف  كان  – سواٌء  املرسح  ويعد 

العروض الحية عىل خشبة املرسح – أحد أهم املنابر الفنية 

املجتمعات  الوسطى ىف  الطبقات  تعانية  ما  لطرح ومناقشة 

هام  وسيط  فاملرسح  املرصى،  املجتمع  ىف  خاصة  املختلفة 

املشكالت  عن  النقاب  لكشف  والفنون  الثقافة  وسائط  من 

الطبقة مبختلف مستوياتها،  تلك  لها  تتعرض  التى  واألزمات 

فالعديد من املرسحيات املرصية -الرتاثية واملعارصة- طرحت 

قضايا الطبقة الوسطى بصورٍة مبارشة وغري مبارشة من خالل 

الجامعات  )خريجي  أو  مثل  الشخصيات  مناذج  أو  األحداث 

الصغرية  املهن  –أصحاب  املعلمني   – الحكوميني  املوظفني   –

حيز  ىف  للبقاء  باستمراٍر  وتكافح  تعاىن  التى  النامذج  تلك   )

الطبقة الوسطى عىل أمل الرتقى الطبقى فيام بعد. 
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 : الدراسة  نتائج 
وكانت من أهم نتائج الدراسة ما يىل : 

عيل”  »محمد  حقبة  منذ  ُوِجدت  املرصية  الوسطى  الطبقة 

وازدهرت سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا يف عهد “عبد النارص”. 

التي  القضايا  مقدمة  يف  األجور  وتدينِّ  البطالة  قضية  جاءت 

األربعة  العقود  خالل  املرصية  الوسطى  بالطبقة  عصفت 

األخرية. 

املبدعني،  أذهان  عىل  طبيعتها  الوسطى  الطبقة  قضايا  فرضت 

ومن  منهم،  للكثري  اإلبداعي  اإلنتاج  من  العديد  يف  فظهرت 

ضمنهم الكاتب املرسحي »إبراهيم الحسيني”.

استطاع الحسينى أن يطرح قضية القهر بصورٍة شاملٍة وأبعاٍد 

ىف  درامية  مساحة  أكرب  شغلت  التى  القضية  كونها  مختلفٍة؛ 

نصوصه املرسحية .

ىف  تناواًل  القضايا  كأكرث  الثانية  املرتبة  ىف  الفقر  قضية  جاءت 

نصوصا الكاتب »إبراهيم الحسينى” . 

خالل  من  واضحٍة  بصورٍة  التهميش  قضية  عىل  الكاتب  ركز 

الشحاذ(  أو  امليت  أو  )املهمش  اسم  تحمل  شخصيات  إظهرا 

تتسم بكل سامت التهميش.

الفقر  قضية  من  بكٍل  رئيس  بشكٍل  التهميش  قضية  ارتبطت 

والقهر . 

متساوية  درامية  مساحة  التهميش  قضية  »الحسينى”  أعطى 

مع باقى القضايا ىف نصوصه املرسحية.

طرح الكاتب قضية »البريوقراطية” كواحدة من أوجه الفساد 

كام متكن »الحسينى” من االسترشاف بثورىت 25يناير 2011م، 

أعوام،  مثانية  من  بأكرث  حدوثهام  قبل  2013م  يونيه  و30 

وذلك من خالل نص »سجن فايف ستارز” الذى ُكتب ىف عام 

النص  ملا تضمنه  إال ىف عام 2013م، وذلك  2003م، ومل ينرش 

من تجسيد واضح ملعاناة الطبقة الوسطى ىف املجتمع املرصى 

مع بداية األلفية، والذى دفعه إىل القيام بالثورة.

تحقيق  ىف  الفنية  السامت  من  العديد  إىل  »الحسينى”  لجأ 

الرابع،  الجدار  )هدم  وهم  املرسحية،  نصوصه  ىف  التغريب 

الزماىن،  التغريب  الشخصيات،  تغريب  املرسحية،  اللعبة  فضح 

تبديل األدوار( . 

اعتمد “الحسينى” عىل سامت الكتابة الفنية التعبريية بصورة 

الدراسة(، حيث عمد  ملحوظة خالل نصوصه املرسحية )عينة 

املؤثرات  الحلم،  )الكاريكاتريية،  من  كاًل  استخدام  الحسينى 

البرصية، تعميم األسامء( 

تضمنت أغلب النصوص املرسحية )عينة الدراسة( رموًزا ذات 

حيث  من  الرموز  تلك  تباينت  وقد  ة،  مهمَّ دراميٍَّة  دالالٍت 

طبيعتها وتوظيفها.

كام أبرزت الدراسة التناص الرتاىث ىف نصوص الكاتب »إبراهيم 

الشعبية،  الحكاية   ( ىف  مثمثاًل  التحليل  موضع  الحسينى” 

األراجوز( .

إىل  املرسحية  نصوصه  من  بعٍض  ىف  “الحسينى”  اعتمد 

استخدام تقنية التمثيل الصامت، وتوظيفها توظيًفا درامًيا أو 

ملحمًيا .

اإلدارى التى ميكن أن تؤثر بشكل كبري ىف تقدم املجتمع .

بصورٍة  تنفذ  كانت  التى  »الخصخصة”  عملية  الكاتب  أبرز 

يناير 2011م، و30  ثورىت 25  قبل  املرصى  املجتمع  خاطئٍة ىف 

يونيه 2013م.

الحتمية  النتائج  من  كواحدة  البطالة”  »قضية  الكاتب  عرض 

للفساد السياىس واإلدارى ىف املجتمع، األمر الذى ظهر ىف .

من  للخارج”  العقول  »هجرة  أزمة  لطرح  الكاتب  عمد  كام 

املجتمع كواحد من تداعيات قضية الفساد.

“االستخدام  قضية  معالجة  عىل  »الحسينى”  حرص  بينام 

ىف  واالفراد  الجامعات  أدوات  من  كواحده  للدين”  النفعى 

الوصول للسلطة . 

ىف  الخرافات  ىف  االعتقاد  لقضية  الكاتب  الرغم من طرح  عىل 

عىل  تستحوذ  مل  أنها  إال  املرسحية  نصوصه  من  نص  من  أكرث 

مساحة درامية معقوله مثل سابقتها من القضايا، عالج الكاتب 

ىف طياتها الرصاع بني التعليم الخرافات املنترشة ىف املجتمع. 

)عينة  املرسحية  النصوص  أن  الباحث  يشري  أن  يجب  كام 

الدراسة( للكاتب »إبراهيم الحسينى” مل تتوقف فقط عند حد 

خالل  من  الكاتب  متكن  بل  الوسطى،  الطبقة  لقضايا  تضمنها 

أكرث من نص استرشاف املستقبل : 

ىف  وُنرش  1998م  عام  ىف  ُكتب  -الذى  »الغواية”  نص  فحمل 

العرىب  الربيع  ثورات  مبستقبل  مهاًم  استرشاًفا  2002م-  عام 

التى حدثت ىف عام 2011م، وما وقعت فيه من أخطاء بفعل 

الغواية. 
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للفرقة  املرسحية  األعامل  لتجميع  األوىل  املبادرة  ظهرت  عندما 
الحرة وتقدميها يف شكل جامعي عام 1990 ألول مرة مل تكن هناك 
كيفية فض  الحرة.. وال  الفرق  ملاهية  أو مواصفات واضحة  معايري 
الحقل  التي تعمل يف  الفرق املرسحية األخرى  بينها وبني  االشتباك 
املرسحي املرصي.. لذلك جاء املعيار األسايس الذي تم تطبيقه عىل 
عروض عام 90 عند إقامة “اللقاء املرسحي الحر األول” هو امتالك 
الفرقة لعرضها وإمكانية تقدميه يف أي مكان، هذه الصيغة كان من 
الفرق..  قبل  من  الذايت”  “التمويل  إطار  يف  إال  تحقيقها  الصعب 
قامت  الذي  منتجها  الفني عىل  اسمها  للفرقة وضع  يتيح  ما  وهو 

بتمويله كامال.
 1988 عام  التجريبي  املرسح  ملهرجان  األوىل  الدورة  تزامنت  وقد 
مع تخرج املخرج طارق سعيد مؤسس فرقة الضوء الفنية املستقلة 
من الجامعة مع مجموعة من الفنانني الشباب.. ورغبتهم يف العمل 
يف  متثلت  التي  تلك  سواء  املؤسسة..  إطار  خارج  فنية  كمجموعة 
الجهات  أو  املرسحي..  املنتخب  يف  أعضاء  كانوا  عندما  الجامعة 

الثقافية ممثلة يف وزارة الثقافة مبسارحها وقصورها.
تكوين  أمثرت عن  الضوء  فرقة  املشرتكة بني مجموعة  الرغبة  هذه 
الكيان الفني “الضوء” والذي قدم أول عروضه املرسحية يف الدورة 

األوىل للمهرجان التجريبي.. باسم “العرض األخري”.
الفنية  عروضها  تقديم  عىل  تعمل  الضوء  وفرقة   1988 عام  ومنذ 
بشكل يقرتب كثريا من البساطة متضمنا العمق الفني يف مضمونه.. 
بأن  اإلميان  من  الفرقة  أعضاء  لدى  تنبع  العميقة  البساطة  هذه 
بالفعل..  إمنا هي موجودة  العدم  الفنية ال تخلق من  األطروحات 
وكل ما تفعله “الضوء” هو إلقاء الضوء عليها فرناها مع الجمهور 

أوضح وأجمل.
صبحي  إيهاب  واملمثل  سعيد  طارق  املخرج  من  الفرقة  تأسست 
واملمثل سيد الرويب.. ثم انضم لها بعد ذلك عدد كبري من املمثلني 
بإنتاج  الفرقة  قامت  مثانية عروض مرسحية  واملنفذين.. شاركوا يف 

خمسة منها بالجهود الذاتية.
الحر  للمرسح  تيار  تأسيس  يف  البداية  منذ  فعالة  مشاركتها  كانت 
الحر األول عام  للقاء املرسح  الدورة األوىل  يف مرص.. فشاركت يف 

1990 بعرضني هام “العابرون” و”العرض األخري”.
والجمهور  النقاد  جميع  بتقدير  “العابرون”  عرض  عن  فازت  وقد 
عام  الثائرين”  “انصاف  بعرض  شاركت  الثاين..  الحر  اللقاء  ويف 
التحكيم  لجنتي  بإجامع  عرض  أفضل  بجائزة  فاز  والذي   ..1992
حيث كان باللقاء مسابقتان األوىل للمرسح عموما والثانية ألعامل 

يوسف إدريس.
بعرض  “الضوء”  شاركت   ..1993 عام  الثاين  الحر  اللقاء  ويف 
“البيانو” والذي فاز بأحسن عرض وسافر ليمثل مرص يف مهرجان 

ربيع املرسح العريب باملغرب يف نفس العام.
الفرقة  الحر مل متنع  تيار املرسح  هذه املشاركات يف تأسيس فكرة 
عرض  فقدمت  التجريبي  املهرجان  دورات  معظم  يف  املشاركة  من 

“املطاردة” عام 1989 و”راشومون” عام 1995.

»الضوء« فرقة 
الطالء من  قدرة  أقل 

متاما  مختلفة  “الضوء”  تجارب  من  تجربة  كل  أن  نجد  هنا  ومن 

مكان  ظروف  باختالف  ويختلف  يتنوع  بل  الجمهور  باختالف 

عرضه..

فنية مشاركات 
املؤسسة  مع  املرسحي  مشوارها  خالل  “الضوء”  فرقة  تعاونت 

الفنية  الرشاكة  مبعيار  الثقافية  التنمية  ممثلة يف صندوق  الثقافية 

“اكوتاجاوا”  للكاتب  يابانية  مرسحية  عن  “راشومون”  فقدمت 

عام 1995.. و”فتافيت املاس” عن 17 قصة قصرية لتشيكوف و9 

قصائد لصالح جاهني عام 1999.

والراصد ملشوار “الضوء” يجد أن عروضها تصل إىل حوايل عرشين 

بالعرض  بدأتها  عاما..  عرشين  خمسة  من  أكرث  مدى  عىل  عرضا 

 ،92 الثائرين  وأنصار   ،90 العابرون  ثم   ،89 واملطاردة  األخري88، 

والبيانو 93، وراشومون 95 وسلم يل عىل 96، وفتافيت املاس 99، 

جاهني  أعامل صالح  عن  األول  عرضني  إنتاج  عىل  الفرقة  وعملت 

والعرض الثاين عن السعادة الزوجية.. ليخرجا يف صيف 2004.

مكشوف  مرسح  نقاب..  بال  مرسح  هو  “الضوء”  فرقة  مرسح 

قريبة  فنية  حالة  ليحقق  واإلكسسوار  الطالء  من  قدر  بأقل  راصد 

السينام  الفنية عىل تقنية  الناس.. تعتمد “الضوء” يف تقنياتها  من 

لغة  عرب  واألحداث  الكالم  من  الكثري  فتخترص  التكثيف  من حيث 

الخطاب  من  قدر  بأقل  صادقا  مؤثرا  املعنى  ليصل  املعربة  الصورة 

فيتحقق التواصل مع الجمهور الذي هو الهدف األسمى ألي مبدع.

اإلمكان  قدر  لتتخلص  االستقالل  هدفها  دامئا  كان  “الضوء”  فرقة 

وسيلة  الفن  بأعضائها  الفرقة  واختارت  اإلبداع  معوقات  من 

أنفسهم..  ميثلون  فهو  يسمعهم..  من  ويجدوا  بهمومهم  ليرصخوا 

ويتحاورون مع اآلخرين.

الصياغة طرق 
مصادر  من  نصوصها  صياغة  عىل  باألساس  “الضوء”  فرقة  تعتمد 

مختلفة.. فال تعتمد فقط عىل النصوص املرسحية وإمنا تعمل عىل 

تكوين موضوعات عروضها من الشعر.. والكاريكاتري مثلام قدمت 

عىل املرسح الكوميدي عرض “سلم يل عىل ..”” عام 1996 ويهتم 

الفرقة ومؤسسها طارق سعيد بتدريب املمثلني عىل األداء  مخرج 

املناسب  األسلوب  لتقديم  جاهزين  دامئا  ليكونوا  التلقايئ  البسيط 

للعرض البسيط.. فيخرج أداؤهم تلقائيا متسقا مع الكتابة السلسة 

البسيطة طارحا األفكار بعمق، وهي طريقة لعل أول من ابتدعها 

نجد  لهذا..  بروك”  “بيرت  العاملي  املرسحي  هو  الحديث  العرص  يف 

أن املمثل املدرب الحارض يف فرقة “الضوء” هو العنرص األسايس.. 

فاملمثل هو  التجربة املرسحية..  الجمهور كركن أهم يف  يأيت  بعده 

سفري “الضوء” يف العمل املرسحي.. يحل بداخله فكرا يحرتم عقل 

أوتار عقله وإحساسه وعينه،  الفنية عىل  بأدواته  املتفرج ويعزف 

عيد عبد الحليم
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طبيعى ان يثور هذا السؤال  ليس فقط ىف ضوء الدور الذى يلعبه 

وبديهية.   مهمة  حقيقة  ضوء  ىف  ،بل  مجتمع  اى  حياة  ىف  املرسح 

رحاله  املرسح  حط  حيث  العرىب  العامل  ىف  املرسح  مهد  لبنان  كان 

موليري  مرسحية  خالل  من  لبنان  ىف    العرىب  العامل  ىف  مرة  الول 

يف  النقاش  مارون  بعرضها  قام  الذي   ،1848 العام  يف  »البخيل« 

مرسحه املنزيل يف بريوت.

آلثار  واسعة  ترجمة  ذلك  بعد  اللبنانية  املرسحية  الساحة  وعّمت 

ومن  واإلنجليزي،  الفرنيس  الكالسييك  املرسح  يف  عاملية  مرسحية 

الياس  عبده،  طانيوس  اسحق،  أديب  آنذاك:  البارزين  املرتجمني 

الفصحى  باللغة  تجارب  املرسحيون  وكتب  حداد...  نجيب  فياض، 

شعراً ونرثاً مستلهمني التاريخ العريب القديم والبطوالت.

مرص  عرب  منترشاً  اللبناين  املرسح  بقي  األوىل  العاملية  الحرب  إىل 

من  األوىل  العقود  يف  نهضته  وارتبطت  العربية،  البلدان  معظم  يف 

القرن العرشين باملرسحيني اللبنانيني يف مرص، ليبدأ االحرتاف بشكله 

الحديث مع املؤلف فرح أنطوان واملخرج عزيز عيد واملمثل جورج 

أبيض.

املرسح  ازدهار  حقبة  الستينيات  فرتة  تعترب  الحديث  العرص  وىف   

مر  وسيايس  اجتامعي  اقتصادي،  ازدهار  من  رافقه  ما  مع  اللبناىن 

مرسح  لبنان:  يف  مسارح   3 تأسست  الفرتة  هذه  وخالل  لبنان.  به 

ومرسح  الربج  ساحة  يف  شوشو  مرسح  املريسة،  عني  يف  بريوت 

األرشفية.

رئة
حتى  صامداً  يزال  ال  الذي  املدينة  مرسح  تأسس  الحق،  وقت  ويف 

الرحبانية  املرسحية  لعروض  الذي كان مقراً  اليوم، و«البيكاديليل« 

املرسح  اىل  ينظرون  اللبنانيون  وكان  الكبري”.  و«املرسح  والغنائية 

واسعة   وساحة  بخاصة  بالتنفس،  لهم   تسمح  التي  الرئة  باعتباره 

للتعبري عن داخلهم  وعن الواقع الخارجي”.

وكانت  املرسح،  يف  كبرياً  وتحواًل  انطالقة  الفرتة  هذه  شهدت 

اإلنجليزية  الفرنسية،  العربية،  األربع:  باللغات  تقدم  املرسحيات 

الطائفي  الديني،  للتنوع  الحاضنة  اللبنانية  البيئة  واألرمنية، وكانت 

واالجتامعي، أرضاً خصبة لإلنتاج الفكري واملرسحي املتنوع والغني 

بثقافات شتى.

 و خالل هذه الفرتة انشأت الجامعة اللبنانية  قسام لدراسة املرسح 

واالخراج  التمثيل  مثل  فروعها  كافة  ىف  املرسحية  املواهب  لصقل 

من  بعضهم  واصبح   القسم  هذا  من  املئات  وتخرج  والكتابة  

الوجوه املعروفة واملواهب الصاعدة. 

ويف  1975 اندلعت الحرب األهلية يف لبنان، وبدأ املرسح بالرتاجع 

منكوبة”. »مدينة  أضحت  التي  بريوت  يف  املوت  وترية  تزايد  مع 

خارج  اعاملها  عرض  اىل  تسعى  اللبنانية  املرسحية  الفرق  وبدأت 

لبنان سواء ىف العامل العرىب او ىف اوروبا او ىف املهجر االمريىك. 

االجتياح  عقب  كانت  املرسح،  أصابت  التي  الكربى  الرضبة  لكن    

غالبية  ُدّمرت  حيث   ،1982 العام  يف  الحزينة  للعاصمة  اإلرسائييل 

املسارح، وكان مصريها اإلهامل الحقاً. 

وبالرغم من كل املآيس التي لحقت باملرسح اللبناين عرب السنني، إال 

أنه بقى يف عيون املرسحيني وىف عيون ابناء لبنان انفسهم  عشقاً ال 

نهاية له كام يقول املرسحي واملمثل فادي أيب سمرا.

كورونا تأثري 
ومع وباء كورونا   استجدت  ظروف اجتامعية واقتصادية وسياسية  

اليوم هو عبء عىل  املرسح  إيجار  احتياجاته كمرسح وطني، ألن 

أي  فرقة مرسحية. 

وكشفت آية أن العديد من املسارح الوطنية »أصبحت خارجة عن 

الخدمة« و«يف طّي النسيان«، كاملرسح الكبري يف وسط بريوت، الذي 

مشرية  سنوات،  بسبع  األهلية  الحرب  بداية  بعد  عروضه  توقفت 

إىل أنه »ورغم إرصار ومجهود املرسحيني عىل إعادة افتتاحه عوضاً 

عن إقامة ذكرى تأبينية له، إال أن املحاوالت مل تنجح، وأصبح رهناً 

للرشكات الخاصة، وحتى اليوم ال يزال مصريه اإلهامل”.

السلطة غائب من األساس، كام أشارت  واعتربت أيب حيدر أن دور 

التمثيل،  عنها حصص  تغيب  الحكومية  املدارس  العديد من  أن  إىل 

الخاصة  املدارس  إال  أعباءها  تتحمل  وال  »الكامليات«،  من  كونها 

واملرموقة.

الحب سر 
املمثل  يجعل  فهو  املرسح،  أحب  كنت  صغري  منذ  قائلة  ومتىض   

املرسح   وكان  اإلغالق.  قرارات  مع  بالشلل  القطاع  هذا  أصابت 

 4 انفجار  وجاء  أبوابها.  بفتح  لها  يسمح  التي  القطاعات  أواخر 

اغسطس الدامى ليوجه رضبة جديدة اىل املرسح اللبناىن. 

اى دعم  تقديم  الدولة عن  املشكلة غياب دور  تفاقم  وساعد عىل 

.وباتت  اللبنانية  الثقافية  الحياة  جوانب  من  املهم  الجانب  لهذا 

االنظار تتجه اىل املجتمع املدىن ىف لبنان وخارجه للقيام بهذا الدور.

املرسحى  العمل  بتجاهل طبعة  اللبنانية  الدولة  “اىب سمرا”  ويتهم 

وكون  مهنة التمثيل هي من أكرث املهن صعوبة وجهدا. وهو يتذكر 

وتبعاته  املرسحى  العمل  جراء  من  بامراض  اصيبوا  زمالئه  من  كثريا 

ىف  املستشفيات   ابواب  عىل  ورحلوا  املطلوب  العالج  يجدوا  ومل 

انتظار عالج مل يحصلوا عليه.

 وتؤمن عىل قوله » آية أيب حيدر« فتقول إن وباء كورونا  وانفجار 

بل  املرسح،  شعلة  »انطفاء«  يف  السبب  وحدهام   ليس  بريوت 

»إهامل هذا القطاع منذ زمن بعيد، وعدم تأمني أبسط ما يلزم من 

االنقاذ  أجل  الدولة الغىن عنه من  دور 

لبنان فى  والسياسية  االقتصادية  االزمة  هامش  هشام عبد الرءوف على 
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كفة  يرجح  ما  لكن  اخرى.  فنون  مثل  اخرى  شخصية  ىف  يعيش 

املرسح ان املمثل يخرج من الشخصية ىف النهاية عىل وقع تصفيق 

الجامهري فيشعر بالسعادة.    

 ويتحدث املخرج كريم دكروب، صاحب الخربة الواسعة يف مرسح 

العرائس والطفل  فيقول ان اللبناىن يدرك اهمية املرسح ىف حياته 

انه  دكروب  وأوضح  او الطفاله.  له  بالنسبة  سواء  انسانية  كرضورة 

ازمة كورونا  يف  الذى يديره  مع بدء  الطفل  اضطر الغالق مرسح 

لبنان لضامن سالمة الجميع، واستمر اإلغالق لثامنية أشهر، وعندما 

عادت الحياة مجدداً اىل املرسح، عاد الناس بشغف مضاعف.

ذلك  .وىف  اللبناىن  املرسح  مستقبل  ىف  ثقته  عن  دكروب  ويعرب    

لإلبداع  مرادف  املرسح  املاضية،  النكسات  كل  غرار  »عىل  يقول 

ال  بالتأكيد  اآلن،  خضمها  يف  نحن  التي  العاصفة  ورغم  واالبتكار، 

مجال للتشاؤم. سنجتاز الصعاب باإلبداع”

تتأثر  التي  القطاعات  أوىل  فإن  األزمات  يف  أنه  إىل  دكروب  وأشار 

لكن املرسح سيتعايش مع كل جدي عىل غرار 

كل النكسات املاضية. 

شوشو
من  واحد  من  التفاؤل  هذا  يستمد  انه  ويقول 

ابرز املرسحيني وهو الراحل شوشو )حسن عالء 

الذى  اللبنانيني  املرسحيني  أبرز  أحد  الدين(، 

ازمة قلبية عن  العامل االخر فجأة بعد  اىل  رحل 

حواىل  بعد    1975 ىف  عاما   37 يتجاوز  ال  عمر 

لبنان  ىف  االهلية  الحرب  اندالع  من  شهور  ستة 

)ابريل 1975 (.

»بعد  االهلية  الحرب  بداية  قالها شوشو ىف  يتذكر دكروب كلامت   

سبب  عن  البعض  تساءل  لبنان  عىل  مرت  التي  األليمة  الظروف 

وكان  جديدة،  كوميدية  مرسحية  تقديم  عىل  العمل  يف  استمراري 

والرتفيه  للتسلية  املرسح  وأن  يومياً،  مرسحاً  أملك  بأنني  الجواب 

النظر عن  الجمهور، وأن استمرار املرسح رضوري برصف  وإضحاك 

عدد الحضور، وإال تحّول اىل مرسح موسمي«. لكن شوشو مل يعرف 

آنذاك أن الظروف القاسية ستستمر وتتسع. 

ويعود دكروب ليقول  أنه منذ أواخر خمسينات القرن املايض شهد 

العبثي منها والجاد، وظّل متامسكاً حتى  أنواع املرسح كلها،  لبنان 

عام 1975 بفضل الدعم املادي طبعاً لينحرس بعدها الوعي الثقايف 

مشهديات  مصلحة  يف  كله  ذلك  وصّب  وسياسياً،  طائفياً  ف  وُيوظَّ

مشتتة وعبثية عىل الخشبة امتدت بالتاىل اىل الشاشة الفضية. 

الروح عودة 
للمرسح  اللبناىن  للمركز  السابق  املدير  لحود  ايىل  الدكتور  ويقول 

باملرسح،  للنهوض  حقيقية  رغبة  لبنان  يف  املرسحيني  لدى  إن   

أو حتى »مقاومة« يك ال يسقط بلدهم يف فخ  فهم يعتربونه مالذاً 

الطائفية. والبد ان تقوم الدولة ىف  لبنان بدورها ىف  إعادة الروح 

إىل هذا الفن الذي طاملا احتاج دعاًم مادياً ومعنوياً.

 ويقول ان هذا الدعم يجب ان يكون ىف اطار خطة متكاملة تبدأ  

بانشاء قاعات مرسحية. ويشري اىل ان  القاهرة وحدها بها 80 قاعة 

 . محدودة  فرق  عىل  الدعم  بتوزيع  االكتفاء   يجب  وال  مرسحية. 

فيه  ميكنه  ىف عرص  املرسح  اىل  الجمهور  اعادة  عىل  الرتكيز  ويجب 

مشاهدة العمل املرسحى عىل اقراص مدمجة او عرب االنرتنت .  

الينبغى  انه  باشا  عبيدو  اللبناىن  املرسحى  والكاتب  الناقد  ويقول 

ىف الوقت نفسه  تحميل املرسح أكرب من طاقته، موضحاً أنه شكل 

الجمهور  إىل  أبطاله  ينقلها  وأفكار  محدودة  قدرات  لديه  تعبريي 

عرض  بعد  ثورة  قامت  أن  يحدث  مل  محددة،   قضايا  ضوء  عىل 

املّتهم  وإىل  املشكلة  إىل  يشري  اصبعا   يشبه   وهو  ما.   مرسحي 

الحلول،  تقديم  إىل  يهدف  ال  نفسه  الوقت  يف  لكنه  والضحّية، 

وليست مهمته معالجة اليوميات بل قضايا إنسانية كربى.

إمتاع  وسيلة  فقط  ليس  أنها  من  بالرغم  الثقافية،  القطاعات  هي 

العديد  أن  إال  وهويته،  مجتمع  كل  بناء  أساس  هي  بل  ترفيه،  أو 

من  تالحق  املأساة  وتبقى  أهميته،  مدى  تراعي  ال  الحكومات  من 

ان  وأضاف  الحياة.  عرثات  به  يواجه  وحيداً  سالحاً  املرسح  اتخذ 

التواصل   لكونه يسمح لألفراد  اداة الغنى عنها من اجل  املرسح  

بالتفاعل والتشارك و«عىل الرغم من زعم العديد بأن عرص املرسح 

إنه يولد ويبعث من جديد، ويواكب كل  أنني أقول  انتهى، إال  قد 

تطور”.  واعترب  دكروب أن جائحة كورونا قد تستمر لبضع سنوات، 

]نوافذ

اللبنانى  المسرح  تاريخ  شوشو عالمة خالدة فى 

لبنان فى  والسياسية  االقتصادية  االزمة  هامش  على 
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العريب  األدب  يف  املرسحية   “ نجم  يوسف  محمد  د.  كتاب  ُيعد 

الحديث 1847 - 1914 “، واحداً من أبرز وأوائل املراجع - إىل 

منذ  العريب  الوطن  يف  املرسح  تاريخ  تناولت  التي   - كبري  حد 

رسالة  من  ما  أنه  وأعتقد  األوىل،  العاملية  الحرب  حتى  بداياته 

إال  العريب  املرسح  بدايات  عن  ُكتب  بحث،  أو  كتاب،  علمية، 

وكان كتاب د. نجم أحد مراجعه األساسية.

البحثي  والجهد  الكتاب،  قيمة  من  التقليل  أبدا  ميكن  ال  لذا 

الريادي الخاص بتلك  الكبري ملؤلفه، خاصة فيام يتعلق بالجانب 

السنوات التي كانت أرضاً بكراً عىل مستوى الدراسات واألبحاث، 

مام شجع دور النرش عىل إصداره يف عدة طبعات، وأتاح للكاتب 

فرصة مواكبة كل جديد يف هذا اإلطار. فهل استفاد د. نجم من 

تعدد الطبعات، وواكب كل جديد بالفعل؟

؟  اإلضافة  أين   
الستخراج  مكتبتي  ترتيب  وأثناء  مسبق،  تخطيط  دون  صدفة، 

عرثُت عىل  واملؤسسات،  لألصدقاء  إلهدائها  منها  املكررة  الكتب 

العريب  األدب  يف  “املرسحية  نجم  د.  كتاب  من  طبعات  ثالث 

الحديث«: 

الطبعة األوىل – صدرت عن دار بريوت عام 1956.

الطبعة الثانية – صدرت عن دار الثقافة يف بريوت ) د. ت ( غري 

أن د.نجم أرخها يف املقدمة بعام 1967. 

يف  نجم  د.  كتب  كام  عرشة  الخامسة  )أو  العارشة  الطبعة 

د.  أن  غري  ت(  )د.  بريوت  يف  صادر  دار  عن  -صدرت  املقدمة( 

نجم أرخها يف املقدمة بعام 1999 )مع مالحظة أنه ال يوجد أيه 

إشارة تدلل عىل أن هذه هي الطبعة العارشة أو الخامسة عرشة 

إشارة  هناك  يكن  مل  وطاملا  املقدمة!  يف  نجم  د.  له  أشار  ما  إال 

إىل ذلك فال ميكن إال أن نعدها الطبعة الثالثة، ولكننا سنتعامل 

املقصود  املتلقي  ، حتى يعرف  العارشة  بأنها   – افرتاضيا   – معها 

يف إشارتنا(.

وإهداء   - شك  بال   - األوىل  بالطبعة  االحتفاظ  أقرر  أن  وقبل 

عليه  وقعت  ما  وأول  كعاديت،  الطبعات  أقلب  رحُت  البقية، 

)ص13(،  الثانية  الطبعة  مقدمة  يف  ورد  الذي  التأكيد  عيناي، 

عىل لسان د. نجم، والذي ُيشري الحتواء الطبعات الجديدة عىل 

حق  من  كان   “  : بالنص  ذلك  جاء  حيث  وإضافات،  تعديالت 

هذا الكتاب عيل، ومن حق املوضوع والقارئ، أال تصدر طبعته 

الفهرس : من صفحة ) 505( إىل صفحة ) 511(.

1967 عام  الصادرة   - الثانية  الطبعة   : ثانيا 
عدد صفحات الطبعة الثانية ) 511 ( صفحة.

تم حذف اإلهداء الذي كان موجوداً يف الطبعة األوىل.

صفحة  يف  وانتهت   )5( صفحة  يف  الطبعة  هذه  مقدمة  بدأت 

.)14(

كان  والذي  الذكر-  سالفة   - لألسامء  املوجه  الشكر  حذف  تم 

مذكوراً يف نهاية املقدمة من الطبعة األوىل.

حيث  السابقة،  الطبعة  عن  يتغري  مل  الطبعة  هذه  يف  التمهيد 

 ( صفحة  يف  وبدأ  الرشق(،  يف  األوريب  املرسح  )طالئع  بـ  ُعنون 

17( وانتهى يف صفحة )26( .

تكرر الفهرس أيضا، حيث بدأ يف صفحة )505( وانتهى يف صفحة 

.)511(

الطبعة  أن  املجردة  العني  تالحظ  عناء،  أدىن  ودون  سبق،  مام 

 copy( الصادرة عن دار بريوت الطبعة األوىل  الثانية هي ذاتها 

paste –( بالحروف ذاتها، والرتتيب ذاته، ومطابقة بصورة كاملة 

األوىل،  طبعته  يف  التمهيد  بداية  أن  حيث  الصفحات،  ملواقع 

يبدأ من ص 17 – 26 ، وهكذا وبالرتتيب ذاته، كانت صفحات 

التمهيد يف الطبعة الثانية، دون إضافة كلمة واحدة!

قلبت جميع  الحكم،  الترسع يف  أو عدم  التأكد  باب       ومن 

وصلت  حتى  صفحة،  وصفحة  فصال،  فصال  الكتاب  صفحات 

أي حرف يف  تغيري  يتم  بأنه مل  إىل آخر صفحة )ص511( ألفاجأ 

تعديل  عىل  نعرث  أن  لنا  ميكن  ال  حيث  بأكملها،  الثانية  الطبعة 

فيها  مبا  الصفحات  ترتيب  أن  نكتشف  بل  حجمه،  صغر  مهام 

والتي  األوىل،  الطبعة  بصفحة 17 يف  بدءاً  ذاتها،  من أسطر هي 

ونتابع  الثانية  الطبعة  يف  أيضا   17 الصفحة  مع  حرفياً  تتطابق 

التي   ،) واملراجع  املصادر  قامئة  )قبل  جميعها  الكتاب  صفحات 

الصفحة  ذاتها  والتي هي  األوىل  الطبعة  يف   452 بصفحة  تنتهي 

452 يف الطبعة الثانية بنفس صف الحروف وعدد األسطر ذاتها.

يتطابق  حيث  الطبعتني،  يف  الفهرس  عىل  ينطبق  نفسه  األمر 

وصوال   )  505  ( بصفحة  بدءاً  نقصان،  أو  زيادة  أي  دون  حرفياً 

متامثلتني  الطبعتني  أن  آخر عىل  دليل  )511(، وهذا  إىل صفحة 

متاماً دون أية زيادة أو نقصان، حيث أنهام ينتهيان بنفس رقم 

الصفحة )ص511(.

؟ أذن  الطبعتني  بني  الفرق  ما    
الطبعة  تضمنتها  التي  التعديالت  فإن  دقة،  أكرث  نكون  حتى 

الثانية، جاءت عىل النحو التايل :

باإلهداء  ويختص  الكتاب،  له مبضمون  عالقة  ال  األول:  التعديل 

الذي كان ضمن الطبعة األوىل، حيث تم إلغاء اإلهداء الذي كان 

الطبعة األوىل، دون تعديل  الثانية بعد عرش سنوات من ظهور 

املادة  الفرتة من  لدي يف هذه  تجمع  فقد  تجديد،  أو  إضافة  أو 

والخربة ما يعينني عىل أن أصدر طبعة جديدة، قد ال تختلف يف 

أصولها عن الطبعة األوىل، ولكنها حتام ستصوب بعض أخطائها 

القسم  يف  جديدة  مادة  إليها  وتضيف  مادتها،  من  شيئا  وتعدل 

بدراسة  الخاص  الثاين  القسم  ويف  املرسح،  بتاريخ  الخاص  األول 

املرسحية “)1(.

تلك  عن  للبحث  اإلشارة،  تلك  دفعتني  مهتم،  قارئ  وكأي 

التعديالت واإلضافات التي أشار إليها د. نجم، فالحظت اآليت : 

األولى  الطبعتني  بني  واالختالف  التطابق 
والثانية:

1956 عام  الصادرة   - األولى  الطبعة  أوال: 
عدد صفحات الطبعة األوىل ) 511 ( صفحة.

ُدشنت الطبعة بإهداء من املؤلف إىل زوجته.

 جاءت املقدمة : من صفحة ) 4 (، إىل صفحة ) 14 ( .

تضمنت الطبعة يف نهاية مقدمتها فقرة 10 صفحة ) 14 ( شكر 

لكل من : د. جاك تاجر، د. شوقي ضيف، الذي وصفه نجم  بـ 

»أستاذي” ، يوسف أسعد داغر، وأكرم امليداين.

: من صفحة  التمهيد بعنوان )طالئع املرسح األوريب يف الرشق( 

)17( إىل صفحة ) 26(.

عالء الجابر

واحد!    والمضمون  والشكل  الطبعات...  تعددت 
ذلك؟ بعكس  نجم  د.  أوهمنا  لماذا 
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موجوداً يف الصفحة )4( والذي كان موجها لزوجة املؤلف. 

مبقدمة  وتعلق  أيضا،  باملضمون  عالقة  له  ليس  الثاين:  التعديل 

الطبعة األوىل التي أعادها يف الطبعة الثانية، ولكنه عند اإلعادة 

“ ودراستي  بجملة..  يبدأ  والذي  منها،  الثاين  بالجزء  مبارشة  بدأ 

السابقة للقصة”)2( وحذف من املقدمة األجزاء : 1، 8، 9، 10.

الشكر  يتضمن  كونه  املقدمة،  من   )10( الجزء  أهمية  وتكمن 

الذي كان قد وجهه يف الطبعة األوىل إىل بعض األشخاص الذين 

سبق أن أرشنا إليهم ، وحذفه يف الطبعة الثانية !

عام  الصادرة   - العاشرة  الطبعة  في  الجديد  ما 
1999؟

د.  الخامسة عرشة كام ذكر  )أو  العارشة  الطبعة   عدد صفحات 

نجم( )511( صفحة، وهو ذاته عدد صفحات الطبعات السابقة.

 تم استبدال اإلهداء ) الذي كان موجوداً يف الطبعة األوىل، وتم 

إلغاءه يف الطبعة الثانية( بإهداء آخر.

إليها يف الطبعة  التي تم اإلشارة  مل تتضمن الطبعة قامئة الشكر 

األوىل.

ترقيم،  دون  واحدة،  صفحة  من  الطبعة  هذه  مقدمة  جاءت 

ويكون ترتيبها الصفحة الثانية بعد اإلهداء.

بدأ التمهيد بعنوان )طالئع املرسح األوريب يف الرشق( من صفحة 

)17(، إىل صفحة )26( ) مثله مثل كل الطبعات السابقة ( .

بدأ فهرس هذه الطبعة صفحة )505( وينتهي يف صفحة )511() 

كام هو يف الطبعات السابقة ( .

ُيكرر د. نجم يف مقدمة الطبعة العارشة/الخامسة عرشة، )الثالثة 

إليه حسب  كام نتوقع ( عزمه عىل إعادة طباعة كتابه ليضيف 

قوله  » املعلومات الكثرية التي تجمعت لدي منذ صدور طبعته 

الجديد  تصوري  وفق  تجربته  وألعيد  الخمسينيات،  يف  األوىل 

التي  الرسائل  ولكن   )...( العريب، يف مرص خاصة  املرسح  لتاريخ 

وصلتني وتصلني من املعاهد وموزعي الكتب يف مختلف أنحاء 

إليه، جعلتني  املاسة  والباحثني  الطالب  حاجة  عن  معربة  العامل، 

أضعه بني يدي دار صادر، النارش الذي مل أشك يف أمانته وإتقانه 

.)3(«

ولعل املالحظة األوىل التي ترد إىل أذهاننا مبجرد قراءة املقدمة، 

طبعته  صدور  منذ  لديه  تجمعت  التي  للمعلومات  أشار  أنه 

األوىل يف الخمسينيات، ومل يقل منذ الطبعة السابقة، وهذا إقرار 

منه – بصورة غري مبارشة – بعدم وجود تغيري ُيذكر منذ الطبعة 

األوىل، وأن الطبعات التي تلت األوىل مل تتضمن أي تغيري يذكر. 

الطبعات  يف  فاته  عام  عّوضت  هل  الطبعة،  هذه  عن  فامذا 

السابقة؟!

؟! فعال  وتعديالت  إضافات  هناك  هل 
 إذا تتبعنا الطبعة الصادرة عام 1999 سنجدها لن تختلف نهائياً 

الصادرة  الثانية  والطبعة  عام 1956  الصادرة  األوىل  الطبعة  عن 

فتبدأ  والكلمة،  السطر،  بالصفحة،  تتطابق  أنها  بل   ،  1967 عام 

الثانية  والطبعة   1955 عام  الصادرة  األوىل  الطبعة  مثل  مثلها 

)طالئع  عنوانه  بتمهيد   )17( صفحة  من   ،1967 عام  الصادرة 

كل  مثل  الكتاب  مادة  وتنتهي  الرشق(  يف  األوريب  املرسح 

بالطبع  للفهارس  التام  التطابق  مع   !  452 صفحة  يف  الطبعات 

دون أية زيادة أو نقصان! والتي تنتهي أيضا يف ص 511.

الدعاء  دفعته  التي  األسباب  بعض  نقدم  أن  هنا  سنحاول 

التغيريات يف ظل عدم وجودها. مع األخذ بعني االعتبار، أن ما 

سنشري إليه مجرد توقعات، تحتمل الخطأ والصواب، إىل أن يتم 

التثبت من الحقيقة بصورة أو بأخرى.

: المحتملة  األسباب 
د.  يدي  تحت  متوفرة  تعديالت  أو  إضافات  أية  هناك  تكن  مل 

)بدءاً  التالية  الطبعات  يف  إليها  أشار  التي  التعديالت  وما  نجم، 

من الثانية(، إال وسيلة من وسائل الرتويج للكتاب، عىل أمل أن 

من اقتناه سابقا سيقتنيه ثانية للتوصل لإلضافات الجديدة، ومن 

مل يقنت السابق، سيقتني الجديد بالتأكيد. 

أن يكون د. نجم أكتشف بعض الجديد، الذي يتعارض مع بعض 

الطباعة،  عند  رأيه  غري  للطبعة،  إضافته  قرر  أن  وبعد  قناعاته، 

يجربه عىل  أحد  ال  احتامل ضعيف، ألن  )وهو  يفعل  أال  وفّضل 

الالحقة  الطبعات  مقدمة   يف  تعديالت   هناك   أن  اىل  التطرق 

للطبعة األوىل( 

أو منع أي مؤلف آخر  إرباك  التعديالت  إىل  اإلشارة  القصد من 

فيها  له  يكون  أن  بد  ال  والتي  الحقبة،  تلك  بتناول  يفكر  قد 

إضافات جديدة غري التي نرشها د.نجم.

األخرى  الطبعات  يف  يضيف  أن  نيس  قد  نجم  د.  يكون  رمبا   

ُيعد  )وهذا  املقدمة  يف  لها  أشار  التي  واإلضافات(  )التعديالت 

الثانية،  الطبعة  فإن كان قد حدث فعال يف  االحتامالت،  أضعف 

ال بد أن يتداركه بالتأكيد يف الطبعة العارشة بعد 40 عاما ، وهذا 

مامل يحدث !(

أو  للتجديد،  محبة  غري   ) كمؤلف   ( نجم  د.  تكون شخصية  قد 

التنازل عن رأي أعتنقه، والدليل - عىل سبيل املثال - أن هنالك 

سيد  د.  وبني  بينه  بسنوات  وفاته  قبل  جرت  عديدة  محاورات 

يفكر  مل  ذلك  ومع  تحديداً(،  ريادة صنوع  )حول  اسامعيل  عيل 

إذا  هذا  االتفاق،  أو  باالختالف  املوضوع،  يف  نظره  وجهة  بنرش 

أخذنا بعني االعتبار أن د. نجم قد تويف عام 2009، وخالل تلك 

بعام 1956 حتى عام 2009، يكون قد مر 53 عاما  املدة، بدءاً 

عىل إصداره األول ومع ذلك، ورغم كل الوعود التي قطعها عىل 

نفسه مل يأت بجديد ُيضاف إىل كتابه املذكور.

 ! قائما  السؤال  ويبقى 
مجرد  من  أكرث  ليست  األسباب،  تلك  أن  إال  ذكرنا  ما  كل  رغم 

وبذلك  أكرث.  ال  الشخصية  توقعاتنا  دائرة  ضمن   احتامالت، 

جواب  إىل  وبحاجة  اللحظة،  هذه  حتى  قامئاً  السؤال  يبقى 

علمي قاطع : ملاذا فعل د.محمد يوسف نجم ذلك، حني وعدنا 

طبعة  من  أكرث  مقدمة  يف  أية ضغوطات(  ودون  )بنفسه  وأشار 

مل  أنه  رغم   ،1956 عام   الصادر  كتابه  عىل  وعدل  أضاف  بأنه 

يفعل ذلك إطالقا ! طوال تلك السنوات التي وصلت إىل أكرث من 

نصف قرن حتى وفاته !

الهوامش
1 -  محمد يوسف نجم ، املرسحية يف األدب العريب الحديث ، 

الطبعة الثانية ،  دار الثقافة ، بريوت )د.ت ( ، ص 13 .

 ، الحديث  العريب  األدب  املرسحية يف   ، نجم  يوسف  - محمد   2

الطبعة الثانية ، دار الثقافة ، بريوت ، ص  5 .

 ، الحديث  العريب  األدب  املرسحية يف   ، نجم  يوسف  - محمد   3

الطبعة العارشة ! ، دار صادر ، بريوت ، ص ؟ .

؟ ذلك  فعل  أذن  لماذا 
يف  يحدث  كام  األوىل  طبعته  من  نسخه  تم  الكتاب  أن  لو      

كثري من الكتب التي تباع مستنسخة كام هي، لقلنا أن الكتاب 

لكن  ذلك،  يف  ذنب  أي  للمؤلف  يكون  أن  دون  قرصنته  متت 

الثانية 1967، والعارشة 1999  الطبعة  وجود مقدمة جديدة يف 

تؤكد  نجم،  يوسف  محمد  د.  املؤلف  باسم  نجم(  يشري  )كام 

فال  د.نجم،  يدي  تحت  من  مرت  املذكورة   الطبعات  كل  أن 

مقدمة  يكتب  أن  الكاتب  من   ) مقرصن   ( أي  يطلب  أن  ُيعقل 

بأي حال من األحوال أن  ! كام ال ميكن  جديدة لكتاب منسوخ 

حي  وهو  املؤلف  باسم  موقعة   مزيفة،  مقدمة  النارش  يضع 

للمساءلة  نفسه  لعرض  وإال  العارشة(  الطبعة  تاريخ نرش  )حتى 

بأي  السنوات  تلك  طوال  يعرتض  مل  نجم  د.  أن  ومبا  القانونية، 

وسيلة كانت، فإن املقدمة تؤكد مبا ال يقبل مجاال للشك أن تلك 

الطبعات )التي أرشنا لها عىل األقل( صدرت بعلمه.

محمد  د.  الذي جعل  السبب  إىل  نصل  أن  نحاول  زلنا  ما  لذلك 

يوسف نجم ُيشري إىل أن وجود إضافات وتعديالت يف الطبعتني، 

رضورة  يؤكد  املنطق  أن  مع  عاما،   40 نحو  قبل  األوىل  منذ 

السنوات، خاصة وأن  احتوائها ملا هو جديد بعد مرور كل تلك 

املرسح  بتاريخ  يتعلق  فيام  استجدت  قد  كثرية  أمورا  هناك 

ألية  توصل  قد  نجم  د.  يكون  أال  يعقل  وال  ورواده،  العريب، 

فصوله  بعض  مازالت  الذي  الشأن  هذا  يف  جديدة  معلومات 

يكتنفها الغموض ويختلف حولها الكثري.

ملا  ومؤكد  محدد  تفسري  إىل  نصل  أن  نستطيع  ال  بالتأكيد       

ولكننا  بيننا،  يعيش  يعد  مل  الله  رحمه  الكاتب  وأن  سبق، سيام 
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من  احباط  من  املرسح  علامء  عاىن  املايض،  القرن  تسعينيات  منذ 

السيميوطيقا  ألن  نظرا  ؛  بأنه  تدعي  التي  السيميوطيقية  األساليب 

تحليل  فان  بشدة،  مركبة  ومنهجية  مشفر  خطاب  اىل  اىل  تستند 

دقة  أربكت  وقد   . مرن  تحليل جامد وغري  تقدمه هو  الذي  األداء 

تحليل  يف  املتخصصني  من  العديد  وجفافه  السيميوطيقي  التقييم 

املطبقة  التحليلية  تلك األدوات  الذين شككوا يف مدى كفاية  األداء 

عرفها  والتي  اليوم،  لألداء  البنيوية  واملراوغة  الجاميل  الغموض  عيل 

هانز ثيز ليامن بأنها ما بعد الدراما : 

النـص  تقديم  من  نوع جديد  ببساطة  ليس  الدرامي  بعد  املرسح   

بل  املرسحي،  النص  من  جديد  نوع  حتى  أو  املرسح–  خشبة  عىل 

التي  التي   املرسح  يف  العالمة  استـخدام  من  نـوع  باألحـرى  هـو 

تقلــب كـل مسـتويات املرسح هذه )مسـتوى نـص األداء ومستوى 

املتـغرية  األداء  نــص  خاصية  خالل  من  عقب  عيل  رأسا  الجمهور( 

منه  أكـرث  ومشـاركة  متثـيال،  منـه  أكـرث  حضـورا  يصبـح   : بنيـويا 

داللة،  منه  أكرث  ومظهر  نـتاج،  مـنه  أكثـر  وعملية  نقـل،  تجـربة 

واندفاع أكرث منه معلومات . 

الحدايث ويضمن  القصيص  الرسد  الدرامي سببية  بعد  املرسح  يهدم 

الجامعية.  الفرجة  يف  واملتشظية  املستقلة  الدراماتورجيا  انتشار 

ويتخطى يف تركيبته الجاملية القوانني األساسية لألداء املرسحي، مثل 

ابتكار االيهام، وبناء عامل محتمل ميكن أن يوجد اما كنامذج مجردة، 

عالمة  ظاهرة  وتقديم  مفاهيمية،  بنيات  أو  فعلية،  كينونات  أو 

وصف  الدرامي  بعد  املرسح  دراسة  وتتطلب  للجمهور.  العالمة 

املصغرة  واألحداث  املصغرة  األداء  نصوص  من  العديد  وتحليل 

املرسح  خشبة  بني  للمعلومات  الدائم  النقل  داخل  تنشأ  التي 

األساليب  عن  نستفرس  أن  الرضوري  من  ويجعل   . واملتفرجني 

الخطاب  تحويل  من خالل  األداء  تحليل  يف  العادية  السيميوطيقية 

اىل التسمية والربط ودراسة مناهج التحليل النفيس وعلم االجتامع 

اشكال  عيل  العلامء  انتباه  وتركيز  األداء،  تحليل  يف  واألنرثوبولوجيا 

االلغاء الذايت للمعنى . 

كان  اذا  نسأل:  فرمبا  األسئلة.  من  عددا  املرحلة  هذه  يف  ويظهر   

فام  ادراكه،  أدوات  يحدد  الذي  الفن  نتاج  الدرامي  بعد  املرسح 

التقديم  التي يتطلبها تحليله؟ واذا كانت طبيعة  هو نوع املنهجية 

عالمة  ظاهرة  خلق  عيل  وتقوم  )سيميوطيقية(  داللية  املرسحي 

للعالمة، فهل يعني هذا أن املنهجية السيميوطيقية يف تحليل األداء 

ميكن أن تستخدم لرشح جاملياته؟ وهل هذا املنهج السيميوطيقي 

تنشأ  التي  املحتملة  العوامل  لتقويم  معايري  يوفر  الذي  هو  فقط 

ميكن  التي  األداء  تحليل  منهجية  ماهي  املرسحي؟  الحدث  يف 

السيميوطيقي والفينومينولوجي : 

تظهر  التي  بالرشوط  نفسه  السيميوطيقي  املنهج  يهتم  بينام   

املعاين  مـع  األدائيـة،  العمليـات  من  األداء  يف  املعـاين  مبوجبهـا 

العمليات  عيل  الفينومينولوجي  املنهج  يركز  واملحتملة،  املفهومة 

السيميوطيقي  املنهــج  يسأل  فبينام   . كذلك  هي  مبا  األدائية 

ذلك  من  بدال  األدايئ  املنهــج  يثري  األدائية«،  العمليات  معنى  »ما 

السيموطيقي  التحليل  يتأمل  وبالتـايل،    . يفعلـون؟«  »مـاذا  سؤال 

العالمـات  من  مصنوع  كنـص  املســرح  خشبة  عيل  يحدث  ما 

بعملياتها  التحليالت  وتتعلق  تفسريها.  مــن  بـد  ال  التي  املرسحية 

واملتفرجني  املمثلني  بني  يشء  حـدوث  اىل  تؤدي  التي  األدائيـة 

 . املمثلني/املؤدين  يفعله  مبا  املتفرجون  يتأثر  أن  أن   مبعـنى   –

ومبتابعة اقرتاح فيرش ليشت حول اثراء املنهج السيميوطيقي بصيغ 

الفينومينولوجيا، تقدم هذه الدراسة مفهوم »املجال السيميوطيقي 

مساحة  )وهو   Yuri Lotman لومتان  يوري  عند   ”semiosphere

غري  حدثا  باعتباره  نفسه  املرسحي  الحدث  قدم  اذا  نستخدمها  أن 

سيميوطيقي، وتبنى ظاهرة الالمتثيل Not-acting ؟ 

 وملواجهة تحديات تحليل األداء اليوم، اقرتح باتريس بافيس منهجا 

كل  عيل   narratology الرسد  علم  وأدوات  مصطلحات  لتطبيق 

األداء  يقوم عيل  الذي  واملرسح  النص  يقوم عيل  الذي  املرسح  من 

هذا  ويفضل  الصورة(.  عيل  يقوم  والذي  البدين  )املرسح  املبتكر 

تعكس  وهي   : األداء  تحليل  يف  الفينومينولوجية  الصيغة  املنهج 

 Critical شارح  نقدي  رسد  وجود  رضورة  ايل  املتفرجني  حاجة 

meta-narrative مصاحب لعرض مرسحي معني . اذ ال ميكن لهذا 

الرسد املركب أن يوجه فقط رواد املرسح العاديني يف ماهة العرض 

يشعر  ما  يعكس  أن  أيضا  ميكنه  بل  واملتشظي،  املفكك  املرسحي 

مشاهدة  أثناء  ويحدده  عليه  يتعرف  وما  يفهمه  وما  املتفرج  به 

املرسحية . 

األداء  قراءة  منهجي  دمج  ليشت  فيرش  اريكا  تقرتح  وباملثل   

تأليف: يانا مريزون  

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

الدرامي    بعد  المسرحي  للحدث  السيميوطيقي  المجـال 
)1( األداء  تحليل  في  السيميوطيقية  المعرفة  نظرية  في  تأمالت 
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عيل  مشارك  كل  حافظ  التي  واالجتامعية  االثرنوبولوجية  االتصال 

كظاهرة  والثقافية(  واللغوية  الزمنية  املجاالت  عرب  اآلين  وجوده 

التي  النظرية  والصيغة  املرسحي  الحدث  مدة  داخل  تحدث  اتصال 

يلتقي عندها السيميوطيقي واألدايئ . 

 The جديدة  جامليات  لألداء:  التحويلية  »القوة  كتابها  ويف   

 Transformative Power of Performance : A New

 performative األدايئ  الحدث  ليشت  فيرش  تصف   Aesthetics

يستدعي  ال  الذي  الطليعي،  املرسح  من  جديد  نوع  بأنه   event

خشبة  تبادل  حدثا:  ويخلق   . املرسح  خشبة  عيل  القصيص  العامل 

البدنية،  الفعل  وردود  والطاقة  العاطفية  للدوافع  املرسح/املتفرج 

ومادية  اليشء،  مادية  ويفضل  والبرصية.  السمعية  واملعلومات 

الجسم، وصدق الكلمة، وفعلية الصوت. 

الرغم من أن حجة هذه املقالة قريبة من اهتاممات فيرش   وعيل 

ليشت، التي تصف الحدث األدايئ بأنه الحدث الذي يرفض القوانني 

األساسية للمرسح كفن محاكاة ويقدم جامليات غري السيميوطيقي 

أو غري القصيص ) أال وهو فن األداء(، فان العروض املرسحية التي 

خشبة  عيل  القصصية  العوامل  تستدعي  الدراسة  هذه  يف  ناقشناها 

هذه  متيل  األداء،  لفن  مامثل  وبشكل  الوقت،  نفس  ويف   . املرسح 

العروض اىل زعزعة الوضع السلبي للمتفرجني كمجرد » مشاهدين« 

وليس مشاركني يف العرض املرسحي . 

 theatrical املرسحي  الحدث  مصطلح  الدراسة  هذه  وتستخدم   

event عيل سبيل القياس مع مصطلح فيرش ليشت الحدث األدايئ 

كان  )سواء  املرسحي  الحدث  مييز  وهو   .  performative event

أنه  أي   : متثيال  باعتباره  الحركة(  عيل  يقوم  أو  النص  عيل  يقوم 

املرسحي،  والحدث   . يستدعيها  التي  القصصية  من  بدرجة  يتميز 

العديد  بني  ومفتوحة  مركبة  ادراك  عملية  املقالة،  هذه  تقرتح  كام 

من املحاورين . وتقدم ديناميات عالقات خشبة املرسح /الجمهور 

) زمان ومكان العرض املرسحي كتمثيل للعامل القصيص( من جانب 

املرسحي  الحدث  ومكان  زمن   ( الفعيل  العامل  يف  وأفعالهم  البرش 

الذي يتكشف يف الزمن واملكان الفعليني املوجود فيهام الجمهور( . 

وطبقا لباتريس بافيس : 

 عيل الرغم من أن املرسح له عدة تقنيات مختلفة متاحة له )فهـو 

متعـدد املجـاالت بطبيعته(، ورغـم من أنه ما يزال يتضمن عنرصا 

ثابتا وأفعاال منصوص عليها، وأنـه أكـرب  من أي من هذه الوجوه . 

مــن خـالل   ) لفعـل  محاكـايت  متثيــل  أو   ( فعـال  دامئـا  يقدم  فهو 

لجمهـور  يعرضونها  أو  الشخصيـات  أو   يجسـدون  الذين  املمثلـني 

لتلقيـه يف  يف زمان ومكـان ميكـن أن يكونـا محددين  تجمـع معا 

مسبقا أو غيــر محددين مسبقا . 

)ويقوم  سيميوطيقية  عملية  املرسح  فن  يفرتض  لذلك،  ونتيجة   

املادية  الطبيعة  من  كل  تربر  التي  للعالمة  عالمة  لخلق  عليها( 

حدث  أي  جوهر  وهو  التمثيل،  يتميز  فمثال،   . لألداء  واالستعارية 

وأفعالهم  املجسمة  والكائنات  البرش  أفعال  متثيل  بأنه  مرسحي، 

أمناط  تجاور  انه   . وأفعالهم  وسلوكهم  البرش  بواسطة  وسلوكهم 

أجسامنا وأصواتنا مع التوصيف النفس جسمي للشخصية الدرامية 

التي تنطوي عيل عمليات تقديم وفهم وتحليل عالمة عالمة متثيل 

فن املرسح أو دالليته . 

شاعرية  أو  التمثيل  مرسحانية   : الخاصة  بجاملياته  املرسح  يتميز   

فان  ياكبسون،  ملفردات  وفقا  األدب  أدبية  غرار  وعيل   . التمثيل 

تتحقق  اذ   . األداء  ملرسحانية  التعبريي  الششكل  هي  املرسحانية 

املرسحانية باستخدام وسائل تعبري مرسحية متشكلة عيل نحو فريد 

ومتيز  خاصة  وتعبريية  أسلوبا  ويحدد   . معني  عرض  يف  ومستخدمة 

تقني للمؤدي واملخرج . ويف هذا السياق، تضم املرسحانية مجموعة 

 defamiliarization من تقنيات التغريب : بداية من غرابة التأثري

 alienation االغرتاب  تأثري  اىل  وصوال  شكلوفسيك  فيكتور  عند 

مجال   )1(  : الفعال  االتصال  من  مجاالت  ثالث  بني  التقاء  كنقطة 

خشبة املرسح، )2( مجال املتلقي، )3( مجال اتصال خشبة املرسح/

األشكال  اىل عدد من  الحدث املرسحي يشري  ان مصطلح  الجمهور. 

املوسيقي،  الحفل  أو  الرقص  وأداء  املرسحي،  العرض  مثل  الفنية، 

تعتمد  والتي  للجمهور  الحاليني  واملكان  الزمن  يف  تتكشف  التي 

عيل خلق املؤدي للعالمة يف نفس وقت فهمها وتجسدها كموضوع 

للمعلومات  املستمر  التبادل  عيل  وبناء   . املتلقي  ذهن  يف  جاميل 

لالبداع،  الفعيل  الوقت  يف  يحدث  والذي  واملستقبل  املرسل  بني 

لالتصال  األقرب  هو  املرسحي  الحدث  فان  التقييم،  و  والتقديم، 

ايل  تهدف  متعددة  لرتجامت  كمامرسة  يوظف  الذي  اليومي، 

ذهني  نص  يف  ونقله،  وتسجيله  األبعاد،  متعدد  األداء  نص  تدوين 

أو شفهي لتذوقه بواسطة املشاهد . وبالتايل، بالنظر ايل الديناميات 

فيرش  مالحظات  املقالة  هذه  تأخذ  املرسحي،  للحدث  التواصلية 

ليشت كدليل عميل، عيل الرغم من اختالف األبعاد السيميوطيقية 

وثيق،  بشكل  متشابكني  أنهام  اال  املرسحي،  األداء  يف  واألدائية 

ذلك  كان  لو  وحتى  البعض،  بعضهام  عن  فصلهام  ميكن  ال  وبالتايل 

بشكل مؤقت ألسباب ارشارية . وبذلك، بقدم هذه الدراسة مفهوم 

وهو   ،theatrical semiosphere السيميوطيقي  املرسحي  املجال 

يف  الستخدامها  الجمهور،  املرسح/  خشبة  اتصال  من  تنشأ  ظاهرة 

غري  جاملياته  يجعل  الذي  الدرامي  بعد  املرسحي  الحدث  تحليل 

سيميوطيقية )منعدمة الداللة( . 

)انعدام  الالسيميوطيقا  ومبدأ  الدرامي  بعد  املرسحي  الحدث   –

الداللة( 

التقديم  اعترب   ،”Poetics الشعر  فن   « أرسطو  كتاب  ظهور  منذ 

األدب،   ( املستقلة  الفنون  من  أكرث  أو  فنني  من  مزيجا  املرسحي 

مستقال  فنيا  شكال  تنشئ  التي  ..الخ(  واملوسيقى  البرصي،  والفن 

يعتمد عيل متثيل البرش وأفعالهم يف عوامل قصصية أو عوامل محتملة 
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effect عند بريخت . واملرسحانية، وفقا لبارث هو املرسح مطروحا 

التمثيل   : العرض  يف  األدائية  املكونات  كل  يربز  الذي  النص  منه 

املرسحانية   . التقنية  والعنارص  املرسح  خشبة  واعداد  امليزانسني 

وأحيانا  والحوار  املكتوبة،  والوسائل  النص  ومرسح  لألدب،  مضادة 

الرسد ودرامية القصة املبنية بشكل منطقي . 

العامل  بني  التمييز  عيل  املرسحي  الحدث  يقوم  ايالم،  يقول  وكام   

املرسحي،  التقديم  يف  املحتمل  والعامل  واملتفرجني  للمؤدي  الواقعي 

فعليا  ٌيقدم  وكأنه  آخر  مكان  يف  متثيله  يتم  مكاين  زماين  انه حدث 

الزماين املكاين هو عامل محتمل ينشأ  للجمهور . وهذا املكان اآلخر 

محاكاة  كفن  واملرسح   . املمثلني  يخلقه  الذي  املرسحي  األداء  يف 

وكثري  فعليا  عاملا  يتضمن  قصيص  واقع  بناء  اىل  يهدف  ومتثيل 

الفعيل  العامل  من  اليه  الوصول  ميكن  بعضها  األخرى،  العوامل  من 

يسمى  أن  ميكن  والذي  الفعيل،  عامله  عامل  كل  ميلك  وبالتايل   .

األدبية  النظرية  يف  معروفة  القصصية  الحقيقة  وهذه   . »اساسه« 

باسم العوامل املحتملة التي ينتجها نشاظ جاميل – الشعر والتأليف 

واملرسح  والنحت  والرسم  القصص  ورواية  واألسطورية  الوسيقي 

العوامل  هذه  وتشمل   . اليها  وما  والتليفزيون  والسينام  والرقص 

املحتملة كل من العامل الفعيل والحياة العادية والعامل الفعيل لعمل 

لهذا  املثالية  رؤيته  أو  املتفرج  واقع  اىل  يشري  والذي  بعينه  فني 

الواقع . 

  بينام يبدو أن نص األداء املرسحي يشري ايل عامل قصيص ويصفه، 

فانه يف النهاية يصــف عالـم املتفـرج عيل نحــو  استعاري . مبعنى 

أو  كيل  استعـاري  لوصـف  مـالئم  غري  مصطلح  القصيص  العامل  أن 

جزيئ للحـالة املاديــة للمتلقي . وتفرتض هذه املقولة أن نص األداء 

وظيفة  اىل  املرسح  ويشري منوذج خشبة  املمثل،   “ أنا   “ اىل  املمثل 

تشري  الدرامية  والشخصية  وناتجه،  الفعل  منشئ  باعتباره  املمثل 

يف  دينامية  كصورة  الجاميل  املوضوع  تولد  التي  النقل  وسيلة  اىل 

يعرب  مفهوم  هو  املرسح  خشبة  منوذج   . الواعي  الجمهور  أذهان 

ونتيجة  )محاكاة(  عملية  باعتباره  لألداء  الدينامي  الديلكتيك  عن 

 : التمثيل  لعالمة  الثالثية  البنية  وترتبط  الوقت.  نفس  يف  )عرض( 

باملصطلحات  الدرامية  والشخصية  املرسح  خشبة  ومنوذج  املمثل 

الوظيفية لنموذج التفكري السيميوطيقي عند كارل بوهلر : التعبريي 

– املتعلق باملمثل نفسه، وااليحايئ – املتعلق بادراك الجمهور الذي 

يشكل املوضوع الجاميل الذهني، واالشاري – املتعلق بتقديم منوذج 

خشبة املرسح . ومنوذج خشبة املرسح باعتباره وجودا ثنائيا ينتمي 

آنيا اىل فعالية تلقي الجمهور ووظائف املمثل االبداعية عيل خشبة 

الناتج  تدمج  ثنائية  أدائية  كبنية  املرسح  خشبة  ومنوذج   . املرسح 

الدرامية  املمثل للشخصيات  التوايل، ويرمز اىل متثيل  والعملية عيل 

والفعالية نفسها . 

كصورة  القصيص  العامل  بناء  اىل  نحتاج  الرواية،  قراءة  عند  ثانيا،   

ذهنية ميكن ألي قارئ أن يصنعها بواسطة التأمل وجعلها جزءا من 

تجربته، مثلام يستحوذ تجريبيا عيل العامل الفعيل . وعندما نشاهد 

الفعيل  واملكان  الزمان  يف  آنيا  املحتمل  العامل  ينفتح  املرسحية، 

مع  نتعامل  كنا  ولو  حتى   ( املتفرج  خيال  ويف  املرسحي  للتقديم 

متثيل واقعي للعامل الدرامي عيل خشبة املرسح، وال يزال الجمهور 

بحاجة اىل تخيل األحداث خارج خشبة املرسح وخارج زمن العرض( 

للعرض  املحتمل  العامل  ينشأ  للمتلقي،  الفعيل  العامل  وبخالف   .

االنحرافات  أكرب عدد ممكن من  أن يعرض  وبالتايل ميكن  املرسحي 

عن عاملنا . وال يحدد عدد من هذه االنحرافات وعدم قابليته للتنبؤ 

دالالتها  مناذج  أيضا  تخلق  انها  بل  فقط،  املرسحي  الحدث  أسلوب 

ومعانيها . 

ما  غالبا  اذ   . املامرسة معضلة  الدرامي هذه  بعد  املرسح  ويجعل   

ومتثيل  محاكاة  فن  باعتباره  املرسح  لفن  األساسية  القاعدة  يهمل 

ويؤكد  املرسح،  القصصية عيل خشبة  العوامل  يتجنب خلق  وبالتايل 

املمثلني  أجسام  مادية  ويربز  املرسح  خشبة  عالمات  مادية  عيل 

ويرفض   . املرسح  خشبة  عيل  واألماكن  األشياء  مادية  عيل  عالوة 

أشكال  من  ويتخذ  املرسح  خشبة  عيل  واملحاكاة  التمثيل  اجراءات 

انطالق  كنقطة  الدرامية  قبل  واألشكال  الطقسية  املرسحي  التقديم 

مباديتها  املرسح  خشبة  عيل  واألجسام  األشكال  عرض  اىل  ومييل   .

بعد  املرسح  يعيد  العالمة،  عالمة  ظاهرة  تجاهل  خالل  ومن   .

للعرض  األساسية  القوانني  رفض،  يكن  مل  ان  تعريف،  الدرامي 

عيل  التأكيد  اىل  ويؤدي   . السيميوطيقية  عملياته  أي  املرسحي، 

االتصايل  تحويل  وبالتايل  الجامعية،  التجربة  عيل  الفردية  التجربة 

 (  post-semiotic السيميوطيقي  بعد  ما  باتجاه  ايل  املهيمن 

التأكيد  العاطفي والنفس جسمي للمشارك( . ومن خالل  النغامس 

ظاهريات  يفهم  أنه  لدرجة  فيه،  متوافق  وغري  ناقص  هو  ما  عيل 

يساوي  والقص،  املحاكاة  بتجاوز  تتميز  التي  به  الخاصة  االدراك 

الزمنية  الفرتة  مع  للمرسحية  القصيص  الزمن  الدرامي  بعد  املرسح 

الالزمة لتقدميه والفرتة الزمنية الالزمة لتلقيه . واملرسحية )اللعب( 

وجود  لحظة  يف   ( الحايل  الوقت  يف  تقدميها  يتم  ملموس  كحدث 

ومكانة موضوع  األدراك  منطق  أسايس  بشكل  تغري   ) فعال  املتفرج 

االدراك، الذي مل يعد قادرا عيل تلقي دعام من الرتتيب التمثييل . 

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

يانا مريزون تعمل استاذا بقسم املرسح بجامعة أوتاوه بكندا 

)Semiotica  184-1/4 )2011  نرشت هذه املقالة يف مجلة

هو نوع من الوصـف وتعتمد قيمته الحقيقية عيل طبيعــة العالـم 

القصيص الــذي  يصفه . 

سبب  ويدرك  عالقات  خلق  عيل  املتلقي  يساعد  التشابه  وهذا 

أن  له  ويسمح  معني،  محتمل  عامل  يف  املقدمة  العالقات  ونتيجة 

يتطابق مع الفعل والشخصيات املقدمني عيل خشبة املرسح . 

املرسل  لواقع  أيقونية  عالمة  بالرضورة  ليست  املحتملة  العوامل   

واأللوان  اللغة   – سيميوطيقية  أنساق  بواسطة  تنشأ  بل  اليه، 

أشياء  تصبح  وبالتايل  ذلك،  اىل  وما  والتمثيل  والنغامت  واألشكال 

اليها من  الوسول  القصصية يتم  . والعوامل املحتملة أو  سيموطيقية 

خالل قنوات سيميوطيقية عن طريق معالجة املعلومات، التي توفر 

الواقعي والقصيص  تبادل ثنايئ االتجاه ومتعدد ومتغري تاريخيا بني 

الفني  العمل  يف  املحتمل  العامل  بني  الدينامية  العالقات  وتتطابق   .

مختلف  بني  الجدلية  العالقات  مع  للمتلقي  الحقيقي  والعامل 

املرسلني واملستقبلني الذين ينشأون داخل حدود كثري من املجاالت 

السيميوطيقية ويف تقاطع معها، كام يصفها لومتان . 

األداء  يف  املحتمل  والعامل  الرواية  يف  املحتمل  العامل  بني  والفرق   

املرسحي هو، مع ذلك يف أشكال تقديم العامل الفعيل ويف الوظائف 

التفسريية للمتلقي )القارئ أو املتفرج ( . أوال، بعكس ما يحدث يف 

األدب، فان العامل املحتمل للمرسحية )يف املرسح املرتكز عيل نص( 

أو يف سجل األداء ) يف املرسح البدين ( يتجسد من خالل ما يحدث 

املمثلني  تقديم  وأيضا  املرسح،  خشبة  وزمان  مكان  يف  واآلن  هنا 

 . stage figures لنامذج خشبة املرسح

 ( التمثيلية  للعالمة  ثالثية  بنية  من  جزء  هو  املرسحي  والنموذج   

املمثل – منوذج خشبة املرسح – الشخصية الدرامية (، حيث يشري 
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فيليب  كتاب  يف  املنشورة  صنوع  ترجمة  إن  السابقة  املقالة  يف  قلت 

يهمها  لجهة معينة،  العربية«، حققت غرضاً  الصحافة  »تاريخ  طرازي 

الثقافة  تاريخ  املرسحية يف  وريادته  وتاريخه  إدخال صنوع ومرصيته 

ترجمة  أن  هذا  قويل  يف  والسبب  خاصة!!  واملرصية  عامة،  العربية 

صنوع املنشورة يف كتاب طرازي، تثري عدة أسئلة، منها: ملاذا جاء اسم 

صنوع يف الرتجمة هكذا »يعقوب بن رافائيل صنوع« ومل ُيذكر اسمه 

»جيمس سنوا« املعروف به منذ عام 18٦8 وحتى آخر يوم يف حياته، 

حيث تم حفر اسمه »جيمس سنوا« عىل شاهد قربه يف فرنسا!! وما 

هي »الجهة« التي اهتمت بإدخال اسم صنوع وتاريخه ضمن تاريخ 

مرص الحديث بوصفه رائداً للمرسح؟! حقيقة .. عندي بعض الشكوك 

بهذا  املعنية  الجهة  أن  ُتشري إىل  املؤامرة«، والتي  املبنية عىل »نظرية 

يف  متخصص  غري  وألنني  »الصهيونية«!  أو  »املاسونية«  هي  األمر، 

أيهام، سأطرح شكويك أمام الباحثني، لعل أحدهم يكون متخصصاً يف 

املاسونية أو الصهيونية، ويتبنى املوضوع ويخرج لنا بنتائج مفيدة يف 

هذا املجال؛ لعلني أكون واهاًم يف ظنوين!

الممات حىت  ماسوني 
»ماهر  درجتي  يحمل  كونه  صنوع؛  ماسونية  عن  قبل  من  تحدثنا 

ونرشنا   ،1879 عام  ماسوين«  »أستاذ  ودرجة   ،18٦8 عام  ماسوين« 

»العريب  وهو  له  كتاب  أول  أن  كام  ذلك.  عىل  الدالة  الشهادة  صورة 

العجوز« املنشور باإليطالية عام 18٦9 يحمل بعض األفكار املاسونية! 

صنوع«  يعقوب  مرسح  »محاكمة  كتايب  هوامش  أحد  يف  أرشت  وقد 

إىل   1879 عام  منذ  صحفه  يف  املاسونية  عن  صنوع  كتابات  إىل 

عن  الصفحات  مئات  فقد رصدت  عبده«  »ريهام  الباحثة  أما   .191٠

يف  سنة  ثالثني  من  أكرث  طوال  صحفه  يف  وكتاباته  صنوع  ماسونية 

تحديدها  عن  ناهيك  قبل،  من  إليها  أرشنا  التي  للامجستري،  رسالتها 

يف  املنشورة  املاسونية  الرموز  من  الكثري   – إىل  نفسها  الرسالة  يف   –

صنوع  وضع  فقد  السنني!  لعرشات  ترويستها  ويف  صنوع  صحف 

اإلخاء«،   - املساواة   – »الحرية  ترويسة صحيفته  يف  املاسونية  شعار 

وهذه الكلامت كانت توضع بني عمودي املاسونية املشهورين لهيكل 

سليامن!! ويف أحيان كثرية كان يضع الشعار يف الرتويسة بني غصني 

أعضاء  بني  واالتحاد  اإلخوة  رابطة  إىل  يرمز  الذي  »األكاسيا«  نبات 

»املثلث  ماسوين  رمز  أهم  إىل  باإلضافة  هذا  املاسونية،  الجمعيات 

يعلو هيكل  كان  الذي  األعظم،  الكون  مهندس  رمز  وهو  والفرجار« 

سليامن يف ترويسة صحف صنوع!!

باملاسونية  أربطه  لذلك  صنوع،  عىل  أتجنى  أنني  البعض  يرى  ورمبا 

احتامل  املاسونية! وهذا  يف  أعضاء  كانوا  أعالم عرصه  بعض  أن  رغم 

رسمية  ماسونية  شهادة  يحملون  األعالم  هؤالء  يكن  مل  ولكن  وارد؛ 

بأنهم حصلوا عىل درجتي »ماهر وأستاذ«، ومل يكونوا رؤساء محافل 

يف  ورموزها  املاسونية  شعارات  يضعوا  ومل  صنوع!  مثل  ماسونية 

من  خرجوا  األعالم  هؤالء  بعض  أن  عن  ناهيك  صحفهم!  ترويسة 

الذي  لصنوع  خالفاً  الحقيقية،  أهدافها  اكتشفوا  عندما  املاسونية 

يف  قربه  شاهد  أن  وكفى  مامته!!  وبعد  مامته،  حتى  ماسونياً  ظل 

األول شاهد  ماسونيني:  اآلن يحمل رمزين  وفاته وحتى  منذ  باريس 

األبدية  الحياة  إىل  ترمز  التي  الفرعونية«  »املسلة  وهو  نفسه،  قربه 

صنوع  لتمسك  رمز  بأنها  البعض  فرسها  والتي  املاسوين،  املفهوم  يف 

نبات  غصن  اآلخر  والرمز  مرصي!!«.  ابن  »مرصي  كونه  بفرعونيته 

»األكاسيا« – املوجود عىل املسلة - ويرمز إىل رابطة اإلخوة واالتحاد 

البعض »غصن زيتون«  املاسونية، والذي ظنه  الجمعيات  بني أعضاء 

ومات  ماسونياً  عاش  صنوع  يعقوب  أن  يعني  وهذا  للسالم!!  رمزاً 

هو  كام  اآلن،  حتى  املاسونية  ترعاه  ماسوين،  قرب  يف  ودفن  ماسونياً، 

واضح من صورة قربه!!

الممات قبل  صهيوني 
يقبلها،  يقبلها، ومن ال  ماسونية صنوع رغم وضوحها، رمبا تجد من 

سيد عيل إسامعيل

)10( مستمرة  زالت  ما   .. صنوع  يعقوب  قضية 

والصهيونية الماسونية  بني 

[ نوافذ]]

املسلة وأبو الهول من رموز املاسونية يف ترويسة الجريدة

املثلث والفرجار وأعمدة هيكل سليامن رموز ماسونية يف صحف صنوع
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30 [ نوافذ

إملامه  ومدى  البحث،  يف  وجديته  الباحث  فكر  إىل  راجع  وهذا 

أما  الفرتة!  تلك  يف  العريب  العامل  يف  وأهدافها  وأرسارها  باملاسونية 

منها،  صنوع  تربئة  عىل  الجاد  العمل  الباحثني  من  فأرجو  الصهيونية، 

عار عىل »جميع« من  ثبتت ستكون وصمة  لو  أمتناه، ألنها  ما  وهذا 

كتبوا عن صنوع منذ عام 19٥٣ وحتى اآلن - كام سأتحدث عن ذلك 

الكتابات  النقل من  يعتمد عىل  البعض ممن  لذلك حاول   - يف حينه 

السابقة التي ُكتبت عن صنوع بعد عام 19٥٣ نفي تهمة الصهيونية 

عن  سأقوله  ما  كل  تفنيد  الباحثني  من  أرجو  لذلك  صنوع!!  عن 

صهيونية صنوع تفنيداً علمياً!

كتب   1879 عام  يف صحفه  أن صنوعاً  عبده«  »ريهام  الباحثة  أثبتت 

البارون  مثل  ومموليهم،  الصهيونية  أعالم  لبعض  دعائية  مقاالت 

والذي  لها،  األهم  املايل  واملمول  الصهيونية،  داعمي  أهم  »روتشلد« 

قومياً  وطناً  لتكون  فلسطني  بتخصيص  له  املشؤم  وعده  بلفور  كتب 

البارون  تهاجم  مقالة  أية  نرش  صنوع  رفض  ذلك  مقابل  ويف  لليهود! 

يف صحفه!

ويف كتايب »محاكمة مرسح يعقوب صنوع« أرشت إىل أن صنوعاً كتب 

إىل  أوروبا  يهود  بهجرة  فيها  يرحب  مقاالت   1898 عام  صحفه  يف 

العثامنية، وأن هجرتهم كانت مفيدة  للدولة  التابعة  العربية  البلدان 

اإلنجازات بفضل هجرتهم، مثل قوله: »إن  العمل وظهور  انتعاش  يف 

اليهود بأوروبا ابتدوا يحتفلون ويخطبون الخطب محثني بها بعضهم 

االضطهاد  من  ليتخلصوا  املحروسة  املاملك  إىل  املهاجرة  عىل  بعضاً 

وبالفعل  وأرجاءها.  أوروبا  أنحاء  بعض  يف  نقمة  ثار  الذي  التعصبي 

بعدم  لعلمهم  العثامنية  التبعية  قاصدين  غفري  جم  منهم  هاجر 

بأن  رأوا  ألنهم  واملذاهب،  األديان  يف  التعصب  أو  وااللتفات  البحث 

بدين وال ملة. وقصد جاللته  السلطان عز نرصه مل يخص  كرم موالنا 

الوحيد راحة الجميع واستمرارهم يف الهناء ومنع ما يجلب لهم األذا 

األقطار  سكان  النفوس  عدد  زاد  يسري  زمن  يف  رأينا  ولذلك  والكدر 

الخليفة  .... وما هذا إال من صفاء قلب موالنا  الله  العثامنية حرسها 

فازدادت  مجيد  نظام  يف  كلها  األمور  ووضع  همته  وعلو  وشفقته 

مبشيئته  املنوال  هذا  وعىل  املحاصيل  فنمت  املتاجر  وراجت  األشغال 

تعاىل ستزداد يف كل عام بل يف كل يوم«.

الباحثني، قائاًل: إن  الدليل عىل صهيونية صنوع، رمبا يفنده أحد  هذا 

صنوعاً هنا ال يرحب بهجرة يهود أوروبا إىل البالد العثامنية بقدر ما 

يك  شهرياً  راتباً  منه  يأخذ  الذي  العثامين،  للسلطان  إرضاء  يكتب  هو 

الخصوص، قال فيها: »ملا كانت جمعية النهضة اإلرسائيلية قد ُأسست 

عنها  واملدافعة  اإلرسائيلية  األمة  شأن  وإلعالء  جهة  من  الحق  لنرصة 

همها  أول  وكان  أخرى،  جهة  من  وأدبياً  مادياً  املمكنة  الطرق  بكل 

التوفيق بني العنارص املختلفة مذهباً ولغة ومرشباً ومصافحتها، ورفع 

بوضع  النهضة  قامت جمعية  وقد  بينها،  واأللفة  واملحبة  السالم  لواء 

األمة  عن  املدافعة  وهي  األساسية  مبادئها  بأحد  عماًل  الكتاب  هذا 

اإلرسائيلية وإعالء شأنها، نظراً ملساس الحاجة إىل ذلك«. 

العامل  لجميع شعوب  ورمبا من يقرأ هذا الكالم يظنه كالماً متسامحاً 

ليتجهوا نحو السعادة واإلخوة والتسامح .. إلخ، وال يظنه كالماً يحمل 

ال  عبارات  سيجد  الكتاب،  قراءة  يبدأ  عندما  ولكن  صهيونية!!  أفكاراً 

مثل:  عندها،  يتوقف  أن  دون  الكرام،  مرور  عليها  ميّر  أن  يستطيع 

»قام زعامء هذه الفئة املنبوذة من الله واملبغوضة من الناس ملحاربة 

األرض  مشارق  يف  املتفرقة  الشمل  املشتتة  الضعيفة  اإلرسائيلية  األمة 

إعادة  يف  اآلن  همهم  كل  يجعلون  اإلرسائيليني  »إن   .. ومغاربها« 

 .. فلسطني«  إلرايض  استعامرهم  ذلك  عىل  وبرهانهم  امُللك إلرسائيل، 

»إن اإلرسائيليني يجتهدون يف الزراعة والصناعة يف فلسطني لقصدهم 

بإعادة امُللك إلرسائيل«!!

فكتب  صنوع،  شجعها  األفكار  وهذه  صنوع،  مدحه  الكتاب  هذا 

قال  الكتاب«  »تقاريظ  عنوان  تحت  كلمه  ملول«  »نسيم  املؤلف 

تأليف  يدر يف خلدنا قط عند مبارشتنا  ببال، ومل  لنا  فيها: »مل يخطر 

هذا الكتاب بأن يالقي استحساناً عظياًم من العقالء سيام من اشتهر 

بأن  نتوقع  كنا  وما  العربية،  والصحافة  واألدب  العلم  عامل  يف  منهم 

مقال عن نسيم ملول

شاهد قرب صنوع يف باريس

السلطان  يريده  ما  لكل  منرباً  لتكون  نظارة«  »أبو  صحيفته  يخصص 

يعارضه!  من  لكل  منيعاً  وصداً  أفعاله،  لكل  ومادحة  العثامين، 

نرشتهام  بوثيقتني  يستشهد  أن  الرأي  هذا  يتبنى  من  ويستطيع 

الباحثة »ريهام عبده« يف رسالتها - أعطيتهام إياها، بعد أن أرسلهام 

الجليلة  املالية  نظارة  »إىل  تقول:  إحداهام   – تيسري خلف  األستاذ  يل 

من  نظارة  أبو  للشيخ  املرتاكمة  الرواتب  وإعطاء  تسديد  كان  ملا   ..

مقتضيات اإلرادة السنية الصادرة من قبل صاحب مقام الخالفة، فإننا 

الوثيقة األخرى نقرأ اآليت: »صدرت  نأمل همتكم بتنفيذ ذلك«!! ويف 

نظارة  أبو  الشيخ  قيام  باملوافقة عىل  السلطان  السنية لحرضة  اإلرادة 

الخزينة  بزيارة  باريس  التي تطبع وتنرش يف  أبو نظارة  مدير صحيفة 

لسيدي  واألمر  الخميس.  غد  يوم  فيها  ما  عىل  واالطالع  الهاميونية 

األصول  وفق  الجليلة  الخزينة  إليه  املومأ  زيارة  تأمني  عىل  العمل  يف 

]توقيع[ كبري قرناء حرضة السلطان«!!

صنوع،  صهيونية  عىل   - نظري  وجهة  من   – دليل  أهم  إىل  اآلن  نأيت 

فيه  تبادل  الذي  نفسه  العام  وهو   ،1911 عام  يف  مؤرخ  دليل  وهو 

صنوع مع طرازي الخطابات بخصوص أهم ترجمة ُنرشت عن صنوع 

يف أول مرجع عريب ذكر اسم صنوع بالنطق العريب ألول مرة!! الدليل 

املنشور يف مرص عام 1911 ملؤلفه »نسيم  اليهود«  كتاب »أرسار  هو 

»ج.  وتوقيع  بقلم  »مدحاً«  أو  تقريظاً  يحمل  الكتاب  فهذا  ملول«! 

سنوا. أبو نظارة« أي »يعقوب صنوع«! هنا سيسألني الباحث ويقول: 

ما عالقة ذلك بصهيونية صنوع؟! سأقول اآليت:

الكتاب نرشته »جمعية النهضة اإلرسائيلية«، وكتب املؤلف كلمة بهذا 
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مقالة صنوع عن هجرة اليهود إىل البالد العربية غالف كتاب أرسار اليهود

وثيقة راتب صنوع من السلطان 1904

31 [[[ نوافذ]]

حرضة العامل العامل واألستاذ الفاضل »الشيخ أبو نظارة« شاعر امللك 

يف  »يكون  باريس  يف  نظارة  وأبو  اإلسالمي  العامل  جريديت  وصاحب 

طليعة املؤيدين لنا يف هذا املرشوع الخطري«، مبا أظهره لنا من دالئل 

اإلعجاب واالستحسان والرتغيب مبا تكرم علينا حفظه الله«. 

مل يكتف صنوع بتقريظه الكتاب وتشجيع أفكاره، بل جعل من نفسه 

نرش  الكتاب  صفحات  آخر  ففي  فرنسا!!  يف  للكتاب  وبائعاً  موزعاً 

املؤلف أماكن بيعه هكذا: »يف اإلسكندرية« عند الخواجا عزرا سلفريا 

نظارة  أبو  الشيخ  عند  »باريس«  ويف  القديم،  السمك  سوق  بشارع 

شاعر امللك بشارع ريشيه منرة 4٣، ويف »تونس« عند جريدة الصباح، 

ويف »كلكوتا الهند« عن إخوان ساسون، ويف »يافا« عند موىس أفندي 

هرون يني، ويف »حيفا« عند إبراهيم أفندي عبادي، ويف »طربيا« عند 

الفرنساوية، ويف »مغد« عند مراد أفندي ليفي نونو،  القنصلية  وكالة 

ويف »القدس« عند موىس بننايم، ويف »بريوت« عند جريدة الحقيقة.

يسألني  أن  صنوع،  صهيونية  يف  سيشكك  الذي  الباحث  من  أمتنى 

عدة  يف  مدحاً  كتب  ألنه  هل  صهيونياً؟!  صنوعاً  تعّد  ملاذا  ويقول: 

صفحات لكتاب »أرسار اليهود«، أو ألنه باع الكتاب ووزعه يف فرنسا؟! 

األجر؟!  مدفوع  عماًل  أو  مجاملة،  مجرد  الترصف  هذا  تعّد  ال  فلامذا 

وماذا سيكون األمر إذا اكتشفنا أن مؤلف الكتاب »نسيم ملول« ليس 

نتهم  أن  املعقول  اسم غري معروف؛ ألن من غري  إنه  صهيونياً، حيث 

مادح الكتاب بالصهيونية، وال يكون مؤلف الكتاب نفسه صهيونياً؟!

ونرى  الكتاب،  مؤلف  عن  نبحث  أن  ويستلزم  بالطبع  وجيه  سؤال 

معلومات  أي  أتجنب  أن  حاولت  لذلك  ال؟!  أم  صهيونياً  كان  هل 

أي مرجع مرصي،  عنه يف  أبحث  أن  أشأ  اإلنرتنت، ومل  متاحة يف  عنه 

وقبل  فلسطني  داخل  املراجع من  أحد  عنه يف  أبحث  أن  تعمدت  بل 

النقابة  تصدرها  التي  األمر«  »حقيقة  جريدة  هو  واملرجع  نكبتها، 

العامة للعامل اليهود يف فلسطني املعروفة باسم »الهستدروت«! فقد 

نسيم  »الدكتور  عنوان  تحت   ،1947 عام  عنه  تعريفية  مقالة  نرشت 

صدور  مبناسبة  وذلك  العريب«،  اليهودي  والصحفي  الكاتب  ملول: 

كتاب جديد له، فقالت الجريدة:

كتاباً  الصهيونية  للجمعية  التابعة  الناشئة  دائرة  مؤخراً  »نرشت 

الدكتور  كراسة  ملخص  تضمن  والدواء«،  »الداء  باسم  بالعربية 

مداواته. وهذه  وكيفية  املشتت  اليهودي  الشعب  »داء«  بينسكر عن 

قام  وقد  الصهيونية.  الحركة  يف  األسايس  الفكري  الحجر  هي  الكراسة 

من  ونرى  ملول.  نسيم  الدكتور  العربية  إىل  الكراسة  ملخص  بنقل 

الفائدة يف هذه املناسبة أن نقدم للقراء نبذة عن حياة هذا الكاتب 

اليهودي  وهذا  سنة   4٠ منذ  والصحافة:  األدب  ميدان  يف  انتجه  وما 

جهة  من  اليهودية  اآلداب  بروح  ترشب  الذي  الوطني،  الفلسطيني 

واآلداب العربية يف مرص من جهة أخرى، يعمل بجد ونشاط يف ميدان 

املئات  السيال  بقلمه  دبج  وقد  العربية.  باللغة  والثقافة  الصحافة 

السالم،  »املقطم،  املرصية  الصحف  يف  املقاالت  من  األلوف  بل  ال 

وكان  والفلسطينية،  واللبنانية  األهرام«  الفتاة،  مرص  املؤيد،  اإلخاء، 

وأهمها  العربية،  باللغة  أصدرها  التي  الصحف  بعض  تحرير  رئيس 

ثم يف  يافا  يف  سنة  ثالث عرشة  طيلة  التي صدرت  »السالم«،  جريدة 

القدس. كام اشرتك يف سني 19٢٥ – 19٢7 يف تحرير الجريدة األوىل 

يشرتك  وهو  العامل«،  »اتحاد  بالعربية  الهستدروت  أنشأتها  التي 

ألّف  إنشائها حتى اآلن. وقد  – منذ  أيضاً  الجريدة  – يف تحرير هذه 

بالعربية والعربية ونرش عدة كتب وكراسات منها »أرسار اليهود« ظهر 

يف مرص، و»سوريا ومرص« ظهر يف يافا، ورواية متثيلية باسم »شهامة 

بابل«،  القيس«، ورواية متثيلية »سقوط  العرب« أو »السموأل وامرؤ 

كام ألّف قاموساً عربياً عربياً ظهر يف تل أبيب، وقاموساً عربياً عربياً مل 

يظهر بعد إلخ. وقد أكرث الدكتور ملول من النقل من اآلداب العربية 

متسلسلة  بصورة  ترجامته  بعض  العربية، ونرشت  اللغة  إىل  والعاملية 

بالنقل  األخرية  اآلونة  يف  ويقوم  خاصة.  مؤلفات  يف  أو  الصحف  يف 

الصهيونيني  للزعامء  األساسية  الكتب  واختصار  بتلخيص  العربية  إىل 

املفكرين. وقد ظهر يف السنة األخرية مخترص كتاب »التحرير الذايت« 

واٍف  عميق  رشح  وفيه   188٢ سنة  يف  ظهر  الذي  بينسكر،  للدكتور 

ملاهية حياة اليهود يف مهاجرهم واستحالة استمرار هذا التشتت. وقد 

فرغ مؤخراً من ترجمة قصة خيالية للدكتور هرتسل منشئ الصهيونية 

السياسية، باسم »البالد القدمية الحديثة« وستظهر هذه القصة خالل 

السنة الحالية. والدكتور ملول إمنا يقصد يف كل ما كتبه وأّلفه وترجمه 

حاول  وقد  والعريب.  اليهودي  الساميني،  الشعبني  بني  جرساً  يكون  أن 

واملشاريع  األعامل  ماهية  املقاالت  ألوف  يف  العرب  للقراء  يرشح  أن 

اليهودية يف فلسطني وفائدتها الحالية والنهائية معاً للعرب، كام رشح 

والقريبة.  البعيدة  الغابرة،  األزمنة  يف  التقائهام  لدى  الشعبني  مايض 

هذا من جهة، أما من الجهة األخرى فقد سعى دامئاً إىل اطالع اليهود 

شأن  رفع  إىل  سعى  كام  الكبرية،  القدمية  وثقافتهم  العرب  حياة  عىل 

عامة.  الرشق  ويهود  خاصة  فلسطني  يهود  بني  العربية  اللغة  تعليم 

وقد كان مديراً للمدرسة اليهودية الكبرية يف بغداد يف أيام املغفور له 

الذي زار املدرسة ومدح األستاذ ملول عىل عمله.  امللك فيصل األول 

هذا وأستاذنا ال يزال يزخر نشاطاً وجداً ويعمل بدون ألي يف ميدان 

اتفاق  يف  النزيهة  أمانيه  الله يف عمره وحقق  أمّد  والرتجمة.  التأليف 

الشعبني الساميني بأقرب وقت«.

بنتيجة:  والخروج  البحث  يف  وجهدهم  الباحثني  يد  يف  اآلن  املوضوع 

أم ال؟ أما أنا فالنتيجة ال تهمني اآلن، بقدر  هل كان صنوع صهيونياً 

تاريخ  يف  صنوع  إدخال  وراء  كانت  نفسها،  الصهيونية  أن  يهمني  ما 

يف  نصل  عندما  سرنى  كام   .. مرسحياً  ورائداً  مرصياً  بوصفه  مرص؛ 

حديثنا إىل ما حدث يف عام 19٥٣!!


