
اإلثنين 29 مارس 2021العدد 709

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

 .. األراجوز 
الدائمة بهجتنا 

الخامس  الجدار  احذروا 
المسرح في 

.. التطبيقية  التكنولوجيا  مدرسة 
الفنون أكاديمية  في  جديد  صرح   
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البلد«   »والد  يشاهدون  اآلالف 

والتجوال المواجهة  مسرح  ضمن  واألقصر  قنا  بقرى 

عبده   عادل 
الرابع للعام  الشعبية  الفنون  لبيت  رئيسا   

وزيرة  الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  أصدرت 

للمخرج عادل عبده،  بالتجديد  الثقافة، قرارا 

للفنون  الفني  للبيت  املركزية  اإلدارة  لرئاسة 

عيل  الرابع  للعام  واالستعراضية  الشعبية 

التوايل .

الشعبية  للفنون  الفني  البيت  شهد  وقد 

انتاج  املاضية،  الفرتة  خالل  واالستعراضية 

تعريف  إىل  تهدف  جديدة،  مرسحية  عروض 

الشباب والنشء الجديد بقامات ورموز الفن، 

الذين أثروا الحياة الفنية، مثل املوسيقار بليغ 

حمدى، وفنان الشعب سيد درويش، ويجرى 

حاليا بروفات مرسحية أملظ وىس عبده .

عديدة  إنجازات  املاضية  الفرتة  شهدت  كام 

إغالق  بعد  مايو  ومرسح  سريك  افتتاح  منها 

دور  وتفعيل  عاما،  عرشين  من  ألكرث  دام 

والقومية،  رضا  لفرقتي  الحية  األوركسرتا 

الفنية،  للفرق  جديدة  ووجوه  عنارص  وضخ 

الوهاب  عبد  محمد  مرسح  افتتاح  وإعادة 

يف  العدد  كامل  الفتة  ورفعت  باإلسكندرية، 

معظم املواقع والعروض الفنية للبيت  .

املخرجني  من  عبده  عادل  الدكتور  يعد 

االستعرايض  املرسح  مجال  ىف  متيزوا  الذين 

أو  مرص  داخل  سواء  الدولية  واملهرجانات 

املرسحية  األعامل  من  العديد  قدم  خارجها، 

إيل  باإلضافة  كبرية،  نجاحات  حققت  التى 

القومية،  االحتفاالت  من  كبري  عدد  إخراجه 

التليفزيون،  ليايل  حفالت  وأوبريتات 

ومهرجان  والتسوق،  السياحة  ومهرجان 

اإلذاعة والتليفزيون .

شيامء سعيد

مهرجان العراق للمسرح الشبابي
فنية وورش  ومناقشات  وندوات  مسرحية  عروض 

الخامسة  الدورة  األرشف  النجف  يف  تنطلق 

الذي  الشبايب  للمرسح  العراق  ملهرجان 

الثقافية  الفن  عيون  رابطة  وترعاه  تقيمه 

للفرتة  من 2 إىل 4 يونيو 2021. 

يشمل برنامج املهرجان عروض مرسحية من 

محافظات العراق وفق رشوط أعلنت وتقام 

ومناقشات  فنية  ورش  العروض  جانب  إىل 

ندوات  تقام  كام   ، العروض  حول  تحليلية 

يف  املرسح  واقع  ملناقشة  علمية  اكادميية 

العراق .

الندوات  بتلك  يشارك  ت   قا طا

عراقية اكادميية ومثقفة 

بحثية  اوراق  من خالل 

أعدت لذلك الغرض .

عيون  رابطة  قامت  وقد 

جميع  بدعوة  الثقافية  الفن 

العراق،  يف  الفنية  الفرق 

العراق  للمشاركة يف مهرجان 

دورته  يف  الشبايب  للمرسح 

إىل   2 من  الفرتة  يف  يقام  والذي  الخامسة 

محافظة  يف   2021 لعام  يونيو  شهر  من   4

رشوط  تكون  ان  عىل  األرشف،  النجف 

املسابقة كالتايل:

 30 عن  املرسحي  العرض  مدة  يزيد  اال 

فنية  محافل  يف  العمل  يعرض  ومل  دقيقة، 

العمل  يكون  وان  سابقة،  مهرجانات  أو 

اال  سامية،  اجتامعية  أهداف  ذو  املرسحي 

عن  املشارك  الوفد  يف  املشاركني  عدد  يزيد 

أال  الفنيني،  ضمنهم  من  أشخاص  خمسة 

 30 عن  العروض  يف  املشاركني  أعامر  تزيد 

الشباب  مهارات  لتطوير  دعام  وذلك  سنة 

الرشط  هذا  من  ويستثنى 

املؤلف ومخرج العمل.

عيون  رابطة  حددت  وقد 

الستالم  موعد  اخر  الفن 

 30 يوم  املشاركة  األعامل 

من شهر ابريل، عىل 

إدارة  تتحمل  أن 

السكن  املهرجان 

والنقل  والضيافة 

الداخيل فقط.

ترسل  وعليه 

نسخة  مع  فيديو  مصورة  املشاركة  األعامل 

عىل  الوورد  بصيغة  النص  من  مطبوعة 

fa143537@gmail.com اإلمييل

سامية سيد

“والد  قنا عرض  محافظة  نجوع  و  بقرى  الحضور،  من  اآلالف  شهد 

للمرسح،  الفني  بالبيت  الحديث  املرسح  فرقة  إنتاج  من  البلد”  

الصحة  لقرارات وزارة  وذلك مع تطبيق اإلجراءات االحرتازية طبقا 

املرصية .

قال الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني للمرسح أن سعادته 

 “ عرض  شهده  الذي  النظري  منقطع  الجامهريي  باالقبال  كبرية 

ثاين  األقرص  ليايل عرضه مبحافظة  العرض  بدأ  والذي   ،  “ البلد  والد 

محطاته خالل هذه الجولة ابتداء من الخميس ٢٥ مارس الجاري و 

ملدة ١٥ يوم و حتى ٨ من إبريل املقبل، ليستكمل بذلك ٣٠ ليلة 

عرض بقرى و نجوع و مراكز محافظتي قنا و األقرص، و ذلك ضمن 

عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  برعاية  التجوال  و  املواجهة  مرشوع 

الفني للمرسح ،  البيت  الذي وضع خطته  ، و  الثقافة  الدايم وزير 

للمرسح،   الفني  بالبيت  التجوال  و  املواجهة  فرقة مرسح  تنظمه  و 

و بالتعاون مع وزارة الداخلية و وزارة الشباب و الرياضة و وزارة 

من  عدد  و  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة   ، االجتامعي  التضامن 

الجهات املعنية و جمعيات املجتمع املدين .

و  املواجهة  مرسح  فرقة  مدير  الرشقاوي  محمد  املخرج  يقول 

التجوال  بالبيت الفني للمرسح، املرشفة عىل تنفيذ خطة املواجهة 

مبحافظة   “ البلد  “والد  عرض  يقدم  ان  املقرر  من  انه  التجوال،  و 

قرص  الرمال،  حوض  ثقافة  قرص   ، األقرص  ثقافة  بقرص  األقرص 

و  إسنا   ، الطود  مراكز  داخل  باملدارس  و  العديسات،  حاجر  ثقافة 

بالقرى األكرث فقرا  العرض  القرنة، حيث يقدم  ، مركز  ارمنط  حاجر 

باملحافظة .

تتضمن  فنية  لوحات  خالل  من  عدة  قضايا  البلد”يتناول  “والد 

األقباط  تهجري  املدنية،  الخدمة  وقانون  الفساد  الجنيه،  تعويم 

عىل  والرشطة  الجيش  جنود  وبطوالت  الرشعية  غري  والهجرة 

عبد   ، الرفاعي  يارس   ، الفوليل  وليد  الرمادي،  أحمد  الحدود،بطولة 

وفاء  صالح،  محمد  يوسف،  عادل  مصطفى،  وائل  التوين،  العزيز 

شوقي ، إرساء حامد،أمرية عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسالم حسن، 

الحميد، محمود  أمري عبد  نورهان سامل، إرساء أحمد، كرمية أحمد، 

، إسالم عصام،  فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد  

الرشيف،  بكر  أبو  اضاءة  تصميم  الله،  عبد  بتول  حسني،  عمرو 

إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج 

محمد الرشقاوي.

رنا رأفت
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محمود  وإخراج  يحيى  محمد  تأليف  متخصص  /غري   » اآلخر 

اإلسكندرية  فرع  املرسحية  الفنون  معهد  فريق  ،وُيقدم  ربيح 

العرض الثاين »أحدهم «/ متخصص تأليف محمد عبد املوىل و 

إخراج محمد عامد.

ُيقدم  املهرجان  أيام  من  الرابع  اليوم  حيث  إبريل   1 يوم  يف  و 

عرضان من جامعة عني شمس حيث ُيقدم العرض األول  لفريق 

/ صفر«  »سالب  عرض  وهو  بالجامعة   التجارة  كلية  مرسح 

الطالب  الطالب مصطفى طلعت وإخراج  تأليف  غري متخصص 

اآلداب  بكلية  املرسح  فريق  ُيقدمه  الثاين  والعرض  خالد،  إسالم 

العروض  بصلة « مبساق  للواقع  بالجامعة وهو »أحداث المتت 

املتخصصة.

ُيقدمه  منهام  األول  عرضان  ُيقدم  إبريل   2 الخامس  يوم  ويف 

وهو»مهاجر  سعيد  بور  جامعة  من  التجارة  كلية  مرسح  فريق 

وإخراج  شحادة  جورج  تأليف  من  متخصص  /غري   » برسيبان 

محمد املليك كام ُتقدم بنفس اليوم كلية الرتبية النوعية بجامعة 

تأليف   » الثامنة  السام  اليل يف  الناس   « الثاين  العرض  الزقازيق 

عيل سامل وإخراج محمد النجار /متخصص

ويف سادس أيام املهرجان 3إبريل ُيقدم فريق املنتخب بجامعة 

متخصص  /غري  الحداثة«  »بعد  املرسحي  عرضهم  السويس  قناة 

ماجا  مكياج:   ، كامل  أحمد  مالبس:منه  طلعت  محمد  ديكور: 

مونيكا  منفذ:  كاجومخرج  إضاءة:  يوسف  رفيق  موسيقا: 

الثاين  ،والعرض  متام  إسالم  وإخراج:  عامد  أحمد  سمريتأليف: 

ُيقدمة فريق مرسح كلية الهندسة بجامعة عني شمس » العقد« 

سعيد  إعداد:  فيليبو  دي  إدواردو  تأليف  من  متخصص  غري   /

ساملان وإخراج الطالب:أحمد محمد عيل

منتخب  فريق  األول  العرض  ُيقدم  املهرجان  أيام  سابع  ويف 

الحكايات«/  كل  »زي  املرسحي  العرض  سويف  بني  جامعة 

لجامعة  املنتخب  فريق  الثاين  العرض  ُيقدم  بينام  غري متخصص 

متخصص  واملوت«/غري  الحرب  »طريق  املرسحي  العرض  طنطا 

ويف  رضا،  مهاب  وإخراج  حديني  جامل  محمود  تأليف  من 

للفنون  العايل  املعهد  ُيقدم  إبريل   5 حيث  املهرجان  أيام  آخر 

»سالب  املرسحي  العرض  بالقاهرة  الفنون  بأكادميية  املرسحية 

الله  عبد  وإخراج  عادل  محمد  تأليف  من  متخصص  واحد«/ 

»سقطت  القاهرة  جامعة  منتخب  ُيقدمه  الثاين  صابر،والعرض 

الدماء عىل أشجار الزيتون «/غري متخصص

الستار فتح  مواعيد 

التاسعة  الدورة  فعاليات  مارس   االثنني    29 اليوم  انطلقت 

للجامعات  املرسحية  العروض  مسابقة  مجال  يف  إبداع  ملهرجان 

واملعاهد العليا واألكادمييات مبرسح الشباب والرياضة  ويواصل 

بالوزارة،  القيادات  من  الكثري  بحضور  فعالياته  املهرجان 

وقيادات  املشاركة  الكليات  وعمداء  الجامعات  رؤساء  وبعض 

 5 يف  املهرجان  عروض  تقديم  نهاية  حتى  بها  الفنية  األنشطة 

العروض  تقديم  « يف   9 »إبداع  فعاليات  ،وتتمثل  املقبل  إبريل 

األول  قسمني  إىل  مقسمًة  نظمت  والتي  باملسابقة  املشاركة 

أكادميية  معاهد  عروض  وهي  املتخصصة   املرسحية  للعروض 

النوعية،  والرتبية  اآلداب  بكليات  املرسح  وأقسام  الفنون 

فرق  قبل  من  املشاركة  املتخصصة  غري  للعروض  والثاين 

فعاليات  ضمن  ويشارك  املتخصصة،  غري  والجامعات  الكليات 

جامعات  مختلف  من  مرسحًيا  عرًضا   15 بقسميها  املسابقة 

الشامل  بأقاليم مرصمن  واألكادمييات  والخاصة  الحكومية  مرص 

والجنوب ومحافظات الدلتا و تتمثل فيام ييل:

المهرجان عروض 
بنها  جامعة  منتخب  فريق  ُيقِدم  اليوم  املهرجان  أيام  بأول 

متخصص  /غري   » »املقطوعة501  عرض  املرسحية  للفنون 

الثاين 30 مارس ُيقدم عرضان األول هو العرض  اليوم  ،وغًدا يف 

املرسحي »الخراتيت« /غري متخصص من تأليف يوجني يونسكو 

و من إعداد وإخراج محمد فرج ،  لفريق كلية الزراعة بجامعة 

املنوفية  جامعة  منتخب  فريق  ُيقدمه  الثاين  ،والعرض  املنصورة 

سعد  تأليف  من  متخصص  /غري  حنظلة«  وهو»رحلة  املرسحي 

الله ونوس وإخراج أحمد عباس.

ويف اليوم الثالث للمهرجان 31 مارس ُيقدم العرض األول فريق 

كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان العرض املرسحي »الجانب 

»9 »إبداع  مهرجان 
ياسني« »محمود  القدير  الفنان  جائزة  على  يتنافسون  مسرحيا  15عرضا 
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املرسح املرصي وهو دور تلعبه وزارة الشباب والرياضة، بقيادة 

الشباب  احتواء  طريق  عىل  باقتدار  صبحى،  د.أرشف  وزيرها 

الدولة  كل مؤسسات  مع  بالتعاون  وعيهم ووجدانهم  وتهذيب 

إىل  االرتكان  ودون  العايل،  والتعليم  الثقافة  وزاريت  وخاصة 

منها  إمياًنا  والقرى  املحافظات  ىف  فقط  شبابها  ومراكز  نواديها 

واالنتامء  الفضيلة  قيم  غرس  ىف  تحديًدا  واملرسح  الفنون  بدور 

والتحريض عىل التفكري اإليجايب الدافع للتنمية وبناء البرش قبل 

لجان  يف  سواء  دورة  من  أكرث  يف  مشاركتي  خالل  ومن  الحجر 

يزداد  مذهاًل  شبابًيا  وإقبااًل  تهافًتا  أملس  التحكيم  أو  املشاهدة 

«بل  »إبداع  مسابقات  فعاليات  ىف  للمشاركة  عام  بعد  عاًما 

معوقات  أى  رغم  الزمن  ُيسابقون  صاروا  الجامعات  شباب  أن 

ىف  للمسابقة.تسبقهم  بعروضهم  التقدم  من  ليتمكنوا  تواجههم 

من  املسابقة  حققته  بعدما  وجامعاتهم  كلياتهم  إدارات  ذلك 

إلدارة  وُيحسب  الفنون  مجاالت  شتى  يف  وبناء  مثمر  صدى 

رئيس  صالح  نجوى  السيدة  الوزارة  وكيل  بقيادة  املسابقة 

اإلدارة املركزية للربامج الثقافية والتطوعية سعيها الدؤوب نحو 

التطوير املستمر ومحاولة تدشني مسابقات جديدة تدعم أنواًعا 

فها  طويلة  لسنوات  املرسحية  الحركة  افتقدتها  بعينها  مرسحية 

الغنايئ  املرسح  مسابقات  أوىل  التاسع،  املوسم  ىف  تطلق  هى 

خطوة  وهي  املعتادة  املرسحية  املسابقة  مع  جنب  إىل  جنًبا 

بالتأكيد  العام بخمس عروض مرسحية فقط ولكنها  بدأت هذا 

ستفرز عروًضا غنائية واستعراضية مبهرة يف السنوات املقبلة.

واإلصرار التحدي 
أنه قد تجسدت روح  الناقد »باسم صادق« موضًحا:  تابع  فيام 

العام  هذا  املسابقة  ىف  املشاركة  عىل  الشبايب  واإلرصار  التهافت 

األنشطة  -ككل  املرسحي  النشاط  توقف  عن  الناتج  التحدي  ىف 

بسبب  املايض  العام  طوال  تقريًبا  الجامعات  كل  يف  الفنية- 

اجتامعات  خالل  الحظنا  هذا  ورغم  العاملية  جائحة»كورونا« 

الصديقني  بصحبة  بعضويتها  رشفت  التي  املشاهدة  لجنة 

الطليعة  مرسح  فرقة  مدير  حسان«  »عادل  املخرج  العزيزين 

مبتكرة  بحلول  الجامعات  خروج  إمام«الحظنا  »إسالم  واملخرج 

تحاول تجاوز األزمة اعتامًدا عىل مبدأ العمل الجامعي ومشاركة 

الكليات  ىف  للمرسح  املامرسني  الطالب  من  ممكن  عدد  أكرب 

عرًضا   33 اللجنة  شاهدت  فقد  املرسحية  العروض  يف  املختلفة 

بكثري  أقل  بالطبع  وهو  مختلفة  وجامعات  كليات  من  مرسحًيا 

ولكنه  املاضية  السنوات  للمشاركة خالل  املتقدمة  العروض  من 

رقم يعكس حجم التحدي واإلرصار من قبل الشباب والجامعات 

والرياضة  الشباب  وزارة  مرسح  عىل  والعرض  باملشاركة  للفوز 

خاصة وأن العرضني الفائزين يناالن فرصة املشاركة ىف املهرجان 

عرًضا   11 كثرية  اجتامعات  بعد  اخرتنا  وقد  للمرسح  القومى 

تحدي  أفرز  وقد  متخصصة  عروض  و4  متخصص  غري  مرسحًيا 

جائحة »كورونا« عودة املنتخبات الجامعية من جديد وظهورها 

للمنافسات املرسحية بعدما الحظ مسئولو املرسح تعرث كليات 

التوقف  بسبب  أنشطتها  ضمن  مرسحيات  إنتاج  ىف  عديدة 

الطويل، لهذا لجأت عدة جامعات لتكوين منتخبات من طالب 

كلياتها املتميزين واملوهوبني إلنتاج عرض جامعى ميثل الجامعة 

املقبلة  السنوات  ىف  ترتاجع  أال  نرجو  مهمة  خطوة  وهى  ككل 

نرى  ولهذا  بالكليات  لألنشطة  الكاملة  العودة  حالة  يف  وحتى 

جامعات  ملنتخبات  متميزة  مشاركات  املسابقة  منافسات  ضمن 

نص  من  أقل  أي  سويف  وبنى  املنوفية  طنطا،  بنها،  القاهرة، 

العدد اإلجاميل املشارك بقليل وهى نتيجة سيبدو أثرها الحًقا ىف 

دعم الحركة املرسحية مجماًل، وبالطبع يحسب لجامعة القاهرة 

جائحة  تفيش  وقبل  املاضية  الدورة  التجربة  هذه  بدأت  أنها 

»كورونا« فكان لها السبق ىف هذه الخطوة استكملتها هذا العام 

كل  ستظل  لذلك  الزيتون  أشجار  عىل  الدماء  سقطت  بعرض 

داخل  سواء  املختلفة،  األزمات  مع  والتعامل  التطوير  محاوالت 

وزارة الشباب أوداخل إدارات املسارح بالجامعات، أهم عوامل 

نجاح املسابقة، والتى تجعل من مهرجان »إبداع املرسحي فصاًل 

مهام ومؤثرًا ىف دفرت تاريخ الحركة املرسحية املرصية.

همت مصطفى

ُتقدم العروض املرسحية املشاركة باملهرجان يومًيا مبرسح وزارة 

يف  األول  اليوم  عرض  لتقديم  الستار  وتفتح  والرياضة  الشباب 

لتقديم  الستار  فتفتح  املهرجان  تتواىل عروض  ثم  عرًصا  الرابعة 

العروض من صباح  30 مارس إىل مساء 5 إبريل حيث كل يوم 

ُيقدم العرض األول يف الحادية عرش صباًحا ويقدم العرض الثاين 

إبريل   2 الجمعة  بيوم  أنه  غري  مساًء  السادسة  يف  اليوم  لنفس 

فقط ُيقدم العرض األول يف الساعة الثانية بعد الظهر.

والتحكيم المشاهدة  لجنة 
»إيزيس  الفنانة  9«من  »إبداع  املهرجان  تحكيم  لجنة  تتشكل  

القدير  املرسحي  واملخرج   ، املرشدي  سهري  املرصي«  املرسح 

لجنة  تشكلت  فيام  الرصيطي  سامح  والفنان  السيد  عصام 

، املخرج  املشاهدة من والناقد والكاتب الصحفي باسم صادق 

املرسحي إسالم إمام،و املخرج عادل حسان .

جديدة شبابية  مواهب 
باألهرام  املرسحى  الناقد   » »باسم صادق  لقاء مرسحنا مع  ويف 

:بعد  قال   »  9 »إبداع  عروض  واختيار  املشاهدة  لجنة  وعضو 

بكل  نستطيع  التاسع،  املوسم  بداية  ومع  كاملة  مواسم  مثان 

وزارة  تنظمه  الذى  املرسحي،  إبداع  مهرجان  أن  القول  أريحية 

املؤثرة  الفعاليات  أهم  أحد  صار  سنوًيا،  والرياضة  الشباب 

يدعم  أنه  ذلك  مرص؛  ىف  املرسحية  للحركة  بقوة  والدافعة 

مواهب  ضخ  ىف  عنه  الغنى  رافًدا  باعتباره  الجامعى  املرسح 

لجسد  املرسحي  العمل  عنارص  شتى  ىف  والفتة  جديدة  شبابية 
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الخارجية، واستقبالها مللفات العروض من تسع دول عربية 

وافريقية ومن العامل، وإعدادها للجوانب الفكرية والعلمية 

املهرجان  بشخصية  واالحتفاء  الدورة،  اطار  يف  املنظمة 

الراحل جعفر سعيد الريح عليه الرحمة. 

وحول ظروف جائحة كورونا قال مهدي ان الجائحة جعلت 

واملهرجانات  التجمعات  تخص  ومشكالت  اشرتاطات  هناك 

خاصة مواقيت انتظام دورات املهرجان الدورية، والذي ظل 

عيل عهده  ينعقد يف خواتيم مارس، ومفتتح أبريل من كل 

عام دون تأخري 

املديرة  مثمنا جهودها  املهرجان  لهيئة  ووجه مهدي شكره 

وعملها املتقن والرشكاء املؤسسني والجدد يف مرحلة واالعداد 

والتحضري، والنتائج املثمرة التي توصلوا اليها، مشريا لتقدير 

ما  خاصة  والجدد،  املؤسسني  املهرجان  رعاة  إلسهام  كبري 

قدموا يف مرحلة االعداد والتحضري، وأشاد بجهود صناع فنون 

االداء و  حرصهم عيل بناء عروض جديدة استعداداً ملرحلة 

املسابقات التمهيدية. 

التمثيلية  للفرق  التام  وتقديره  شكره  موجها  مهدي  وتابع 

من أنحاء العامل العريب واالفريقي والعامل يف تجديد رغباتهم 

ونثمن  املهرجان،  برامج  مختلف  يف  واملشاركة  الحضور  يف 

املؤسسات  جهود  وكذا  املهرجان،  لدعم  املتصلة  جهودهم 

،يف  املشرتك  التعاون  برامج  اتصال  يف  والدولية  االقليمية 

مجاالت التدريب والتأهيل الفني والتقني والعلمي والبحث 

والدراسات 

ويف السياق نفسه 

الهيئة  عضو  زيدان  أحمد  املرصي  واملرسحي  الشاعر  قال 

املهرجان  إدارة  أن  إعالمه  ولجنة  البقعة  ملهرجان  املديرة 

املتصل،  لدعمهم  املختلفة،  االعالم  لوسائط  الشكر  وجهت 

انشطة  عن  االفضل  الصور  وتقديم  والتشاور،  وللمتابعة 

وبرامج املهرجان. االمر الزي اسهم يف تحقيق افضل النتائج 

عيل مدي عقدين من الزمان.

واختتم زيدان ترصيحه بإعالن قرار الهيئة املديرة للمهرجان 

موعدها  من  للمهرجان  عرشون  الواحد  الدورة  بتأجيل 

املعلوم ٢٧ مارس ٢٠٢١، لتعقد الدورة يف الفرتة   ١- ١٠ / 

نوفمرب ٢٠٢١، مع استكامل إدارة املهرجان  بقية اإلجراءات 

ووضع قرارات الهيئة املديرة موضع التنفيذ. 

دينا البدوي

البقعة،  مهرجان  مؤسس  مهدي  عيل  السوداين  الفنان  أكد 

الهيئة  اجتامع  أن  البقعة،  مرسح  الوطني  املرسح  ورئيس 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  بحضور  عقد  قد  للمهرجان  املديرة 

والرعاة، يف السابع عرش من مارس الحايل، والذي اسفر عن 

يف  تعقد  سوف  والتي  للمهرجان   21 الدورة  موعد  تحديد 

الفرتة من 1 وحتى 10 نوفمرب 2021 .

تقرير  عيل  االجتامع  حضور  اطلع  أن  بعد   : مهدي  وأوضح 

االعضاء  وتناول  املهرجان،  مدير  عثامن  عبداملنعم  االستاذ 

املديرة  الهيئة  وقدمت  فيه  الواردة  املوضوعات  مختلف 

املهرجان،  لرعاة  وتقديرها  شكرها  بالغ  البقعة  ملهرجان 

القدامى واملستمرين يف دعمه بكافة الطرق املمكنة وكذلك 

الرشكاء الجدد، مشرية إىل أن إميانهم بدور املهرجان التنموي 

دورات  مدار  عىل  هامة  انجازات  لتحقيق  دفع  ما  والثقايف 

املهرجان العرشين 

املهرجان  انجازات  أهم  أن  إىل  مهدي  عيل  السفري  وأشار 

تحقيق  يف  منه  ،إسهاماً  انقطاع  دون  الدورات  اتصال  هو 

دائرة  ،وتوسيع  العرض  فنون  وتطوير  والرتقية  االستقرار 

،ويف  للشباب  بخاصة   ، ودولياً  وإقليمياً  قطرياً  املشاركة 

النقد  مجال  يف  إيجابية  إضافات  مسجاًل  املجاالت،  مختلف 

السنوي  واالحتفاء  والنرش،  العلمي  والبحث  والدراسات 

الكبري  وللجهد  التمثيلية،  الفنون  حركة  رواد  املرسح  بصناع 

الفرص  أوسع  وإتاحة  والدولية،  اإلقليمية  الرشاكات  بناء  يف 

للجمهور ملشاهدة مختلف  العروض من العامل. 

إدارة  جهود  البقعة  ملهرجان  املديرة  الهيئة  بيان  ومثن 

املسابقات  وإقامة  والتحضري،  اإلعداد  يف  املهرجان، 

اتصاالتها  ،واستكامل  السودان  لواليات  وزياراتها  التمهيدية، 

مهدي:  علي  الفنان  البقعة  الوطين  المسرح  رئيس 
2021 نوفمرب   10 إلى   1 من  الدولي  البقعة  لمهرجان   21 الدورة   
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عام ٢٠١٥ .

 ٢٠١٥ أكتوبر  من  األول  يف  للفنون  الهناجر  مركز  إدارة  اىل  انتقل 

إنتاج  تقديم  استطاع  و   ٢٠٢١ فرباير  من   الثالث  حتى  واستمر 

عرض  أفضل   : منها  الجوائز،  من  الكثري  وحصد  للهناجر،  متميز 

ثالثة   عىل،  عبري  إخراج  الرمادي  مرسحية  ثان  مستوى  مرسحي 

جوائز لعرض الزومبي إخراج طارق الدويري، أفضل عرض ترايث من 

 « عرض مرسحي  أفضل  رضا حسنني،  إخراج  أرزاق  بولندا مرسحية 

أخرى  جوائز  سبعة  إىل  باإلضافة  سند،  ارشف  للمخرج  صفراء  أيام 

يف   الدورة  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  من  املرسحية  لنفس 

.٢٠١٩

خالل  من   ١٩٨٠ عام  الطليعة  مرسح  يف  ممثال  دسوق  محمد  بدأ 

فرقة ٧٩ التجريبية التي أنشأها الفنان سمري العصفوري من أعضاء 

و«  طويل«  الليل   « مرسحيتني،  يف   وشارك  الطليعة،  مرسح  نادي 

هاملت ٨١ » من إخراج الراحل سامي صالح. 

حيث   الطليعة،  مبرسح  الثقايف  الصالون  يف  ووجدانه  عقله  تشكل   

و سمري رسحان  الصبور  عبد  الكبار صالح  إىل  مستمعا  يجلس  كان 

محمود  و  العرشي  احمد  و  عناين  محمد  و  حمودة  العزيز  عبد  و 

باملعهد  التحق  أن  إىل  تكوينه  عىل  األكرب  األثر  لهم  كان  ياسني. 

لزمن وجيل  ابنا  نفسه  اعترب    . عام ١٩٨٢  املرسحية  للفنون  العايل 

من األساتذة العظام ومنهم سعد أردش وكامل ياسني وعبد الرحيم 

الزرقاىن وكرم مطاوع. 

يعترب أن  أهم فرتاته  يف اإلدارة كانت من ١٨ أكتوبر ٢٠١٢ حتى 

إىل  ذلك  أرجع  وقد  الطليعة،  مرسح  فرقة  يف   ٢٠١٥ سبتمرب   ٣٠

متر  كانت  عارمة  وفوىض  سيوله  مرحلة  يف  املرسح  يدير  كان  كونه 

بها الدولة املرصية وقد عارص مرحلة محمد مريس وغزوة الصناديق 

بعض  إلرهاب  يتعرض   كان  و  اإلخوان،  وزير  العزيز  عبد  وعالء 

الفنانني والتظاهر يف حوش املرسح. 

هذه  قيمة  يعرف  كان   فقد  الطليعة  مرسح  فرقة  يف  ترىب  وألنه 

بعد عودته من  عام ١٩٦١  أردش  الفنان سعد  أنشأها  التي  الفرقة 

الضياع،  من  عليها  للحفاظ  يستطيع   ما  كل  يفعل  فكان  إيطاليا، 

وكان يسري – حسب قوله - عىل جمرة من النار ويضع نصب عينه 

بفعل  محوها  تم  التي  الذاكرة  استعادة  أولها  و  الفرقة  أهداف 

الثورة، فكانت الفرقة تنتج  ٤ مرسحيات بقاعة صالح عبد الصبور 

مرسحية  أعروض  أنتجت  كام  طليامت،  زىك  بقاعة  مرسحيات   ٤ و 

مهمة  مثل  طقوس املوت والحياة ومارا صاد وهاي ياليلة هوووي، 

وثري دي وهنا أنتجون وروح وعروض أخرى كثرية، فعادت الفرقة 

إىل سابق عهدها يف مرحلة االزدهار . 

كان مقتنعا أن مركز الهناجر للفنون ملكا لجميع شباب املرسح أيا 

املركز  إنشاء  فلسفة  وأن   مستقلني.   محرتفني،     ، هواة  كانوا  ما 

قامت عىل دعم الجميع، وليس فريقا بعينه، وكان دامئا يقول ذلك، 

الجميع، رشط  الثقافية، أن يعمل  العدالة والتنمية  وأن  هذه هي 

اإلبداع الحقيقي، وأن تكون هناك رؤية حديثة تقدم عىل املرسح، 

وان  الهناجر أقرب إىل مرسح الطليعة من حيث التوجه والفلسفة.  

الفرقة  واحتياجات  واملبدع  املرشوع  يختار  كيف  يعرف  كان   كام 

ومسئولية الوزارة. 

و  التنفيذ  ثم  مرحلة،  أهم  االختيار  أن  يف  تتلخص  الفنية  رؤيته  

عىل  قدرتك  هي  مسؤوليتك  إن   يقول  االختيار.  مسؤولية  تحمل 

قراءة البرش وتحديد أهداف املؤسسة الثقافية والفنية، بغض النظر 

عن طموحات البرش الشخصية وأن ضوح الرؤية تنجح مرشوعك 

رنا رأفت

متميز،  ذو طابع  وفنان  محمد دسوقي،  مرسحي من طراز خاص، 

إدارته لعدة مسارح  عالوة عىل تفوقه ىف اإلدارة. وقد برز ذلك يف 

ومؤسسات، ما جعله  يستحق لقب اإلداري الفنان. استطاع دسوقي  

املرسحية  الحركة  ىف  وبصمة خاصة  آثرا  تركت  هامة  نجاحات  صنع 

املبدعني ىف جميع مجاالت  العديد من  تقديم  عنها  ونتج  املرصية، 

اإلبداعية  الطاقات  اكتشاف  السبق ىف  له  فنون املرسح، فدامئا كان 

الخاصة  مدرسته  وله  بارع  ممثل  إبداعاتها.  لعرض  الفرصة  ومنحها 

الدرامية  واألعامل  املرسحيات  من  العديد  ىف  شارك  األداء،  ىف 

والسينامئية. 

مرسحي،  ومخرج  ممثل   ١٩٦١ فرباير   ٣ مواليد  دسوقي  محمد   

حاصل عىل بكالوريوس املعهد العايل للفنون املرسحية قسم التمثيل 

واإلخراج املرسحي دفعة ١٩٨٧ و دبلوم الدراسات العليا يف اإلخراج 

املرسحي من أكادميية الفنون، املعهد العايل للفنون املرسحية دفعة 

١٩٩١، سافر يف منحة دراسية إىل إيطاليا عامي ١٩٩٧ ١٩٩٨ لدراسة 

إيطاليا  يف  أقام   . واإلبداعية  الفنية  قدراته  وتعزيز  وتنمية  اإلخراج 

تدريبية  ورشة  أهمها  الفنية  الورش  و  الفعاليات  من  مجموعة 

برتولد  ملرسح  ميكو  دا  سيلفو  روما  يف  الوطنية  الدراما  بأكادميية 

موزايت  ماريا  الربوفسور  األكادميية  مدير  فيها  ساعده  بريشت، 

اكراما زميل دراسة أستاذه سعد أردش رحمة الله.  كام  أخرج أيضا 

مرسحية »الكرايس« تأليف يونسكو 

وهو  الشعبية،  القاعدة  ملرسح  روما  مهرجان  يف  بالعرض  شارك 

عىل  فحصل  روما،  محافظة  عليه  وترشف  تنظمه  محيل  مهرجان 

إيطالية، فكرمه  وزير  فرقة  أفضل عرض مرسحي ضمن ١٤  جائزة 

هذا  عىل  حسني  فاروق  الفنان  الوقت  ذلك  يف  املرصي  الثقافة 

عرضه  شارك    كام   ، بفرنسا  افينيون  مهرجان  إىل  وأرسله  اإلنجاز، 

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  يف  »الكرايس«  اإليطايل 

عام ١٩٩٨ وعرض مبرسح الجمهورية.  

بعدما عاد إىل الوطن من املنحة الدراسية حصل عىل جائزة الدولة 

بهيئة  ممثال  عني  ثم  املرسحي،   اإلخراج  مجال  يف  الفني  لإلبداع 

فرقة  إىل  انتقل  ثم   ، الحديث  املرسح  بفرقة   ١٩٨٨ عام  املرسح 

أكتوبر   ١٨ يف  املعاش  إىل  حتى خروجه  بها  وظل  القومي   املرسح 

 . ٢٠١٢

 ٢٠١٥ سبتمرب   ٣٠ حتى  الطليعة  مرسح  لفرقة  مديرا  انتدابه  تم 

الفنان  فحققت معه  إنجازات ونجاحات مل تحدث منذ فرتة إدارة 

سمري العصفوري لها، ويكفي أن الفرقة حصدت ١٣ جائزة من أصل 

الثامنة   دورته  يف  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  يف  جائزة   ٢٠

الفنان: المدير  دسوقي  محمد 
الناجح  المسئول  سمات  أهم  الرؤية  ووضوح  المؤسسة  أهداف  تحديد 
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08 ]]متابعات

تتسم  وإنتاج عرض مرسحي  بتقديم  املقصود  وما  وأهدافها، 

إىل  فلسفتها  تدعو  بينام  جًدا  قليلة  أنها  إنتاجه  ميزانية 

الرؤية  الجديدة واملختلفة يف  تقديم املواهب وطرح األفكار 

اإلخراجية ألن فلسفة وأيديولوجية»نوادى املرسح«تقوم عىل 

أن يدرك املتقدم بالتجربة جيًدا هدف تقدميه لعرض مرسحي 

بتكلفة زهيدة قادرة عىل خلق مفردات متميزة قادرة  بقوة 

العرض،  يستهدفها  التي  والقضايا  األفكار  عن  التعبري  عىل 

بتجربة»نوادى  هنا  والهدف  عطاالله«:واملقصد  وتابع»خالد 

املرسح«أن تدفع عقول الشباب ومخيلتهم نحو عوامل جديدة 

االبتكار  نحو  للتجريب  توجيهم  إىل  تهدف  اإلبداع،و  من 

عن  عوًضا  مرسحية  للمفردات  خالقة  حلول  عن  ،والبحث 

طائلة  مبالغ  تتطلب  التي  األخرى  كالعروض  كبرية  ميزانية 

مختلف  مرسحي  عرض  تقديم  املرسح«  تهدف»نوادى  بينام 

يف مجمله عن مالمح وسامت العروض املرسحية األخرى التي 

الجامهريية  والثقافة  للمرسح  العامة  اإلدارة  قبل  من  تنتج 

وكذلك مبختلف الجهات واملؤسسات الحكومية أوالخاصة 

فين إبداع  و  جديد  خلق 
النوادى  وهدف  أهمية  عطاالله«:وتتضح  »خالد  أوضح  فيام 

من  فني  إبداع  وخلق  جديدة  أفكار  استقطاب  حيث 

العنارص  كل  ىف  والوجود  امليالد  عىل  ومساعدته  الشباب 

التأليف،  ديكور،سينوغرافيا  التمثيل  اإلخراج،  من  املرسحية 

تصنع  املفردات  هذه  وكل  حريك،  تعبري  موسيقى،و  اإلضاءة 

يقدمه  سوف  الذى  ما  يوضح  ومتميزًا  مغايرًا  مرسحًيا  عرًضا 

ثم  ومن  التجربة  ترثي  سوف  التى  اإلضافة  وما  جديد  من 

الحركة  ىف  بالنوادي  عرًضا  ُيقدمه  سوف  الذي  الجديد  ما 

املرسحية 

تجربة  12
نحو  مشاهدة  تم  عطاالله«موضًحا:لقد  واستكمل»خالد 

بعض  اعتذرت  وقد  املشاهدات،  مبرحلة  للعروض  12تجربة 

ثقافية وهي محافظات قنا واألقرص والبحر األحمروهي:

الصعيد بجنوب  المنتجة  العروض 
من فرع »ثقافة قنا« تم اختيار مرشوع عرض »رشخ ذات« 

إخراج عامد  من  »طائر«  مكرم، وعرض  نبيل  وإخراج  تأليف 

محمد  إخراج  من  الحرير«  »طرح  وعرض  رسالن،  محمد 

مرشوع  اختيار  األحمر«تم  »البحر  فرع  ومن  عسقالين، 

األقرص  ومن  الباسط،  عبد  أحمد  إخراج  من  »الحياة«  عرض 

عرض»السجان« من إخراج أحمد رجب.

المشاهدة لجنة 
عىل  لتتعرف  املشاهدة  لجنة  بأعضاء  مرسحنا  التقت  وقد 

املرسح  نوادي  لتجارب  املتقدمة   العروض  وسامت  مالمح 

اختيارها  تم  التي  العروض  وسامت  الصعيد  جنوب  بإقليم 

لإلنتاج 

الشباب  عقول  املرسح«تدفع  :»نوادى  الله  عطا  خالد 

ومخيلتهم نحو عوامل جديدة من التجريب نحو اإلبداع

للتجريب رائدة  تجربة 
»نوادى  مرشوع  تجارب  عطاالله«:تعد  املخرج»خالد  وقال 

بالهيئة  املقدم  املرسح  برنامج  ينتجه  ما  أهم  من  املرسح« 

املرسحية  الفرق  تقدمه  ما  وأهم  الثقافة  لقصور  العامة 

مرص  محافظات  مبختلف  الثقافية  واملواقع  األقاليم  بكل 

التجارب  هذه  أبناء  أحد  أنا  كنت  وقد  رائدة  تجربة  وهي 

»نوادي  كانت  إذ  نحوذلك  الحظ   حالفني  قد  ،وفخورأنه 

،وأكد»خالد  املرسح  مع  برحلتي  مهمة  خطوة  املرسح«يل 

اليوم تعد فرصة قوية ومهمة  عطاالله«: أن»نوادى املرسح« 

يعرفهم  وأن  ومامرستها  ملواهبهم  جيدا  إلدراكهم  للشباب 

فنون  يف  املختلفة  إبداعهم  مجاالت  ويتابعوا  املرسحيني 

الشباب ىف  أن  الله«  »عطا  وأشار  فنًيا  دعمهم  وكذلك  األداء 

كبري  احتياج  يف  ومدنها  بقراها  األقاليم  محافظات  مختلف 

إىل تعريف واضح »جامع مانع«عن تجارب »نوادى املرسح« 

الصعيد«  »جنوب  إقليم  في 
 2021 لعام  عروض   5 المسرح« تقدم  »نوادي 

العامة  بالهيئة  للمرسح  العامة  اإلدارة  مرشوعات  ضمن 

لقصور ثقافة تواصل تجارب املرسح تنفيذ خطتها يف مختلف 

األقاليم  هذه  بني  ومن  مرص،  يف  الستة  الثقافية  األقاليم 

البحر  والذي يضم محافظات  الثقايف  الصعيد«  إقليم»جنوب 

املحافظات  من  تقدم  وقد  وأسوان  األقرص،  قنا،  األحمر، 

األربع العديد الشباب بالتجارب املتنوعة للمشاركة يف نوادي 

املرسح لعام 2021 ومتثلت فيام ييل:

الصعيد جنوب  إقليم 
األحمر والبحر  قنا  فرعي 

»نجع  ثقافة  قرص  من  للمشاركة  تقدمت  قنا  ثقافة  بفرع 

عرض  تجربة  وهي:  تجارب   4 املرسح  بنوادي  حامدي« 

محمد  أرشف  وإخراج  غانم  عيل  صالح  تأليف   »!  191  «

الهادي  عبد  وإخراج  وعرض»نناهووو«تأليف  الدين،  عالء 

الحداد،  أمين  إخراج  و  الكواليس«تأليف  عرض»وراء  هاشم، 

قرص  ومن  مكرم  نبيل  وإخراج  ذات«تأليف  عرض»رشخ 

»طائر«من  عرض  وهام  تجربتان  تقدمت  ثقافة»فرشوط« 

رسالن،  محمد  عامد  وإخراج  حديني  جامل  محمود  تأليف 

وعرض»طرح الحرير«من تأليف رشيف صالح الدين وإخراج 

للمشاهدة  تقدم  »دشنا«  ثقافة  قرص  ومن  عسقالين  محمد 

أبو  أحمد سعيد  تأليف  واحد وهو»عزبة مربوك« من  عرض 

تقدم  قوص  ثقافة  قرص  ومن  الرافع  عبد  عالء  وإخراج  زيد 

عرض »نص دايرة« تأليف عيل عثامن وإخراج أحمد صابر

الغردقة  ثقافة  قرص  من  تقدم  األحمر  البحر  ثقافة  وبفرع 

عبد  أحمد  إخراج  و  الشاوري  كريم  «تأليف  »الحياة  عرض 

الباسط

وأسوان األقصر 
وبفرع ثقافة األقرص تقدم من قرص ثقافة »الطارف« بالقرنة  

ومن  رجب  أحمد  وإخراج  نبيه  كرم  »السجان«تأليف  عرض 

كريم  تأليف  من  عرض»فهيمة«  تقدم  الطور  ثقافة  قرص 

ثقافة  فرع  ومن  القنواين  فؤاد  ناجي  وإخراج  الشاوري 

وهي  املرسح  نوادي  لعروض  تجارب   3 تقدمت  أسوان 

وإخراج  شكسبري  ويليام  تأليف  القدر«من  عرض»أشخاص 

مروة  تأليف  جًدا«  عادي  وعرض»جنون  لبيب  مصطفى 

وعرض»الخواجة«تأليف  عيل  مرعي  أصويل  وإخراج  فاروق 

سيمون حارس وإخراج موىس محمد أحمد.

المشاهدة لجنة 
إدارة املرسح عن عروض تجارب نوادي املرسح  وقد أعلنت 

جنوب  إلقليم  املشاهدة  لجنة  قبل  من  اختيارها  تم  التي 

واملؤلف  الله،  عطا  خالد  املخرج  من  تشكلت  التي  الصعيد 

أحمد أبو خنيجر، واملخرج محمد الشحات وتتمثل العروض 

فروع  ثالثة  من  مختارة  عروض   5 يف   2021  /2020 مبوسم 
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وتنفيذ  التجربة  خوض  قبل  مخرجيها  قبل  من  العروض 

خطوات أوىل بها أو استكاملها بعد التقديم باملرشوع لإلقليم 

الغردقة  إىل  أسوان  ثقافة  فرع  8 عروض من  تقدم  قد  ،وكان 

تفتقر إىل الجدية وتتسم بالسطحية ىف التناول وشهدنا من بني 

مقدمي العروض من مل يسعى لتطوير تجربته بعد مناقشتها 

تجربة  لنا  تنقل  جادة  خطوات  يأخذ  مل  ومن  قبل،  من  معه 

جادة مام اتسمت بأنها تفتقرلبذل الجهد لتنميتها أو تطويرها 

أو مينح تجربته وقت كاف للتدريب واالبتكار،وتابع»عطاالله« 

وبعض التجارب مام شاهدناه مل تنضج الفكرة األساسية التي 

العروض  غالبية  ىف  واضًحا  هذا  ،وكان  العرض  إليها  ُيهدف 

جهًدا  بذلوا  قد  ممن  املتقدمني  بني  من  أيًضا  وكان  املتقدمة 

التمثيل  مثل  املرسحي  العرض  مفردات  من  العنارص  بعض  يف 

تفتقر  كانت  العروض  هذه  ولكن  والسينوغرافيا،  والتأليف 

اإلبداع  و  الجديد  الخلق  إىل  ترتقي  ومل  بها  األفكار  وضوح 

قوة  رغم  الرؤية  مكتمل  غري  كوالًجا  ُيقدم  كان  منها  فبعض 

إيديولوجي  نضج  إىل  يحتاج  منها  والبعض  العنارص  باقى 

العروض  عىل  يغلب  كان  إذ  للجمهور،  لتقدميها  ومعريف 

الفكرة، واختتم »خالد عطاالله«مؤكًدا:أنه  التشويش ىف طرح 

شهد بتجارب الجنوب طاقات متثيلية جيدة ال ميكن أن تغفلها 

ورش  تنظيم  ويأمل  أكرث  تدريب  إىل  تحتاج  ولكنها  ذاكرته 

مرسحية عديدة تحتضن مواهب هؤالء الشباب 

واالبتكار الخلق 
دوًما  تشهد  خنيجر«  أبو  املرسحي»أحمد  املؤلف  ويقول 

املتقدمة  العروض  كل  يف  التباين  املرسح«  »نوادي  تجارب 

والضعيفة  الجيدة  التجارب  مابني  عام  ككل  وتتنوع  واملنتجة 

ثقافة  فرع  اليتوافريف  ذلك  عىل  ومثااًل  الصعيد  محافظات 

»أبو  وأكد  امبو  كوم  ومرسح  بأسوان،  مرسح  غري  أسوان 

خنيجر« أن توافر خشبة املرسح أوالفضاء املناسب للربوفات 

ولتقديم العروض املرسحية هو ما ُيخلق الرغبة نحواملشاركة 

يف  يرغبون  ممن  والتجارب  املشاركات  تتوافد  ثم  ومن 

مرسًحا  ميتلكون  أنهم  يثقون  ألنهم  مرسًحا  وتقديم  املشاركة 

املرسح  نوادي  تجارب  ببعض  املخرج  املؤلف  ظاهرة  وعن 

اليعرفون  الشباب  من  الكثري  أن  خنيجر«مؤكًدا  أبو  فأوضح» 

الكثريمن النصوص املرسحية التي نأمل أن يقرأوها ،والعديد 

ملختلف  بالنصوص  الوعي  إىل  ثقافتهم  تفتقر  الشباب  من 

كله  بالعامل  الثقافات  مختلف  ونصوص  املحليني  الكتاب 

الحديثة،  النصوص  وكذلك  واألخرية  السابقة  العقود  مبختلف 

أن  فنجد  متباينة  حاالت  املخرج  املؤلف  تجارب  يف  ونجد 

املؤلف املرسحي الشاب قد يرى أنه اليوجد مخرج قادرعىل 

ألفه بصورة جيدة  الذي  التي يطرحها يف نصه  األفكار  تنفيذ 

اإلخراج  تجربة  بخوض  هو  فيقوم  املرسح  خشبة  عىل 

بعروض  املشاركة  يف  قبل  من  تجارب  له  كانت  إن  وخصوًصا 

ما يرغب  ُيناسب  يبحث عن نص  الذي  املخرج  أو  مرسحية، 

يكتب  أن  فُيجرب  يجد  فال  وأفكار  قضايا  من  تقدميه  يف 

اإلخراج،  حتى  فالتأليف  الفكرة  من  تجربته  ويخوض  لنفسه 

لتقديم  كبري  احتياج  يف  خنيجر«:نحن  أبو  واختتم»أحمد 

للشباب  املرسحية  الثقافة  لتنمية  دورات  بها  تنظم  برامج 

وخصوًصا الذين يرغبون يف التقديم لنوادي املرسح ولشباب 

املرسحيني.

تقدم عروض نوادي املرسح 2020/ 2021 ضمن خطة إنتاج 

اإلدارة العامة للمرسح التابعة لإلدارة املركزية للشئون الفنية 

بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د.أحمد عواض، ورئيس 

اإلدارة املركزية للشئون الفنية الفنان أحمد الشافعي، ومدير 

إدارة فرق نوادي املرسح املخرج السعيد منيس.
همت مصطفى

التي يتقدم بها العدد من الشباب، ونشهد بكل عام وموسم 

وأيديولوجية  لسامت  املناسبة  غري  التجارب  من  العديد 

املتقدمني  من  الكثريين  أن  لنا  يتضح  املرسح«حيث  »نوادي 

املرشوع  هذا  وأهداف  وفلسفة  لهوية  متاًما  مدركني  غري 

الثقايف والفني املتفرد جيًدا، والذي يستهدف التجريب، ومن 

قصرية  »املخرج«لنصوص  بالتجربة  املتقدم  يختار  أن  املقرتح 

املرسحي  العرض  عنارص  يف  قليل  عددها  درامية  بشخصيات 

النوادي  إنتاج  مليزانية  تبًعا  بوعي  عنارصه  ينتقي  أن  عليه  و 

الخلق  عىل  قدرته  عىل  تؤكد  حلول  عن  ويبحث  القليلة 

تختلف  املرسح«  أن»نوادي  خنيجر«  »أبو  واالبتكاروأكد 

تنتج  التي  األخرى  املرسحية  العروض  سامت  عن  سامتها 

القصور  الثقافة لفرق  العامة لقصور  بالهيئة  للفرق املرسحية 

الشباب  كثرية  أحياًنا  نجد  بينام  أخرى،  وكذلك يف مرشوعات 

وعن  بدايتها،  من  للمرشعات  التقديم  عند  ذلك  اليدركون 

املشاركات املتقدمة بالجنوب فقد أوضح »أحمد أبو خنيجر« 

أنه قد تقدم العديد من الشباب مبرشوعاتهم من محافظات 

الحراك  مع  يتناسب  بعدد  األربعة  الصعيد  جنوب  إقليم 

امتلكوا  الذين  الشباب  هؤالء  بني  ،ومن  بالصعيد  املرسحي 

اختيارهم  تم  ثم  التجارب ومن  أفكاًرا خالقة ووعًيا مبرشوع 

لإلنتاج 

المسرحية الثقافة  تنمية 
للنوادي  املتقدمني  قلة  أن  إىل  أبو خنيجر«  أشار »أحمد  وقد 

التي  والفضاءات  املسارح  توافر  عدم  إىل  يعود  املرسح 

تساعد عىل انتشار الحركة املرسحية باملواقع الثقافية بجنوب 

بكافة  املرسح  ملامرسة  تتسع  مسارح  اليتوافر  حيث  صعيد 

الشباب اليدركون  أبو خنيجر:العديد من  أحمد 
المسرح« هوية وفلسفة مشروع »نوادي 

09متابعات [ [
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البحث مشكلة 
من  الرغم  عىل  الباحثة:  كتبت  الدراسة  وتساؤالت  مشكله  وحول 
االهتامم الدويل واملحىل بالرتكيز عىل الوعي بالتنمية املستدامة ىف مجال 
البيئة، إال أن هناك قصوراً واضحاً ىف املدارس املرصية وىف وعى الطلبة 
الطالب عىل فهم هذه  املستدامة، وعدم قدرة  البيئية  التنمية  مبفاهيم 
التعليم األسايس  البيئية وخصوصا ىف مرحلة  املتعلقة باالستدامة  املعاين 
وكيفية تطبيقها، مام يستلزم رضورة تنمية وعى الطالب مبشكالت البيئة 

ومخاطرها ومن ثم رضورة تحقيق التنمية املستدامة لهذه املوارد.
قائم عىل  برنامج مقرتح  األهمية وضع  الذي جعل من  األمر   : أضافت 
طالب  لدى  املستدامة  البيئية  بالتنمية  الوعى  لتنمية  التفاعىل  املرسح 
املستدام  غري  السلوك  تعديل  عىل  ملساعدتهم  األسايس،  التعليم  مرحلة 

لىك يصبح سلوكاً مستداماً يعى البيئة املحيطة به.
وحددت الباحثة أهم أهداف الدراسة يف:

طالب  لدى  املستدامة  البيئية  بالتنمية  للوعي  برنامج  وبناء  تصميم 
املرسح  تقنيات  فاعلية  مدى  عىل  والتعرف  األسايس،  التعليم  مرحلة 
البيئية  بالتنمية  األسايس  التعليم  مرحلة  طالب  توعية  ىف  التفاعيل 
البيئية  للتنمية  الدرامي  التناول  كيفية  عىل  التعرف  وكذلك  املستدامة. 

املستدامة باملرسح التفاعيل.
املعلمني  الدراسة يف مساعدة  تساهم هذه  أن  أنه ميكن  الباحثة  ورأت 
لها  حلول  من  يلزم  وما  البيئية،  املشكالت  طبيعة  وفهم  معرفة  عيل 
أن  تأمل  كام  البيئة.  مع  املستدام  غري  سلوكهم  من  التعديل  ليحاولوا 
املشكالت  خفض  يف  املدارس  يف  واملرشدين  املرسح  أخصايئ  تساعد 

السلوكية البيئية لدى طالب مرحلة التعليم األسايس. 
بالتنمية  الوعي  ىف  التفاعيل  املرسح  استخدام  أن  إىل  الباحثة  وأشارت 
بصفة  والعربية  املرصية  البيئة  يف  كافياً  قدراً  ينل  مل  املستدامة  البيئية 
يخص  بيام  صلة  ذات  علمها  حدود  يف  دراسة  توجد  ال  حيث  عامة، 
البيئية  بالتنمية  املتعلقة  باملشكالت  عالقته  يف  التفاعيل  املرسح 
الدراسة  التعليم األسايس، وهو ما يعطى  املستدامة لدى طالب مرحلة 

أهميتها .
وفيام يتعلق باألهمية التطبيقية  للدراسة أوضحت الباحثة أنها تساعد 
بتقنياته  التفاعيل  املرسح  عىل  يعتمد  برنامج  وإعداد  تصميم  عىل 
املتعددة التي تعتمد عىل التفكري النقدي واإلبداعي وتتمثل ىف التمثيل 
والتمثيل  الحواري،  والتمثيل  املونولوجى،  اللفظي  التمثيل  مثل  التلقايئ 
اللعب، مشرية إىل أن  تقديم  الحيس الحريك، والتمثيل الرسدي، ودراما 
تحفيز  عىل  يساعد  وتلقائية  بعفوية  الدرامية  األلعاب  من  مجموعة 
للتغري،  قابليه  أكرث  األطفال  وجعل  املستدامة  البيئية  بالتنمية  الوعي 
حيث ُيقبلون بشغف عىل املرسح مبا يحتويه من أنشطة جاذبة للطفل. 
الربنامج يعني: مجموعة من األنشطة يقوم  الباحثة أن  كذلك أوضحت 

ومفاهيم  خربات،  الطفل  إكساب  ىف  يساهم  مام  املعلم،  أو  املمثل  بها 
األنشطة  من  منظمة  مجموعة  من  مؤلف  وأنه   مناسبة  واتجاهات 

والعروض أو جدول مخطط لتطبيق هدف معني.
وتحدد الباحثة ما تقصده باملرسح التفاعىل يف بحثها من خالل استدعاء 
تعريف Jeff Worth له والذي يقول:  هو الشكل املرسحي الذي يشارك 
الجمهور فيه بدرجات متفاوتة يف إنشاء الدراما عىل خشبة املرسح، مام 
يؤدى إىل مزيج من األداء النيص واالرتجايل، بهدف تعزيز الحوار النقدي 
متنوعة  مجموعة  حول  والسلوكيات  املواقف  تحدي  إىل  يهدف  الذي 
العدالة  تشمل  القضايا  هذه  أن  إىل  وأشارت  االجتامعية.  القضايا  من 
االجتامعية والصحة والبيئة، فضاًل عن عدد ال يحىص من قضايا املجتمع 

محددة املوقع عىل أساس احتياجات الجمهور .
لعبه  انه«  أساس  عىل  إجرائيا  التفاعىل«  »املرسح  الباحثة  وعرفت 
يتم  املنخفض حيث  البيئي  الوعي  للتالميذ ذو  تعليمية موجهة  متثيلية 
بعضها  مرسحية  مواقف  خالل  ومن  مشاركني(  )مؤدين/  إىل  تقسيمهم 
التوعية  بهدف  املشاركني،  ارتجال  عىل  يعتمد  واألخر  مسبقا  معد 
تجاه  املستدام  غري  السلوك  تعديل  ثم  من  املستدامة  البيئية  بالتنمية 

البيئة املحيطة إىل سلوك مستدام.
وتناولت الباحثة أيضا عدة مصطلحات خاصة بالبحث ومنها: 

املرشف املرسحى )الجوكر( وهو »شخص  متعدد االختصاصات إذ يجمع 
واحد«  أن  يف  الجمهور  وتنشيط  واإلخراج  العرض  داخل  التمثيل  بني 
من  مجموعتني  بني  يوفق  الذي  الشخص  بأنه   إجرائيا   هي  وتعرفه   ،
التالميذ )املمثلني /الجمهور( ويدير العملية الدرامية يف املرسح التفاعىل، 
من تنشيط للعرض ومناقشة الجمهور حول القضية املطروحة، وأوضحت 
أنه متعدد األسامء حيث يطلق عليه امليرس، املنشط، الجوكر، و قد يكون 
يف املجال التعليمي هو أخصايئ املرسح ويف املجال النفيس أخصايئ نفيس.

ياسمني عباس 

ماجستري  رسالة  مناقشة  طنطا  جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  شهدت 
بعنوان  الكيالين  الغني  عبد  الرحمن  عبد  هبة  الباحثة  من  مقدمة 
بالتنمية  الوعي  لتنمية  التفاعيل  املرسح  عىل  قائم  مقرتح  »برنامج 
املستدامة لدى طالب مرحلة التعليم األسايس« ، وضمت لجنة املناقشة 
بكلية اآلداب جامعة  العريب  الدكتور سيد عيل إسامعيل، أستاذ املرسح 
حلوان )مناقًشا ورئيًسا( وإرشاف الدكتورة عزة حسن امللط، رئيس قسم 
مايسة  والدكتورة   ، طنطا  جامعة  النوعية  الرتبية  بكلية  الرتبوي  اإلعالم 
الباحثة درجة  الخالق، ومنحت  عيل زيدان، والدكتورة هالة فوزي عبد 

املاجستري.
منو  مرحلة  تعد  الطفولة  مرحلة  إن  الباحثة  قالت  رسالتها   مقدمة  يف 
ينبغي  ثم  ومن  املستقبل  وعامد  الغد  شباب  فاألطفال  ومستمر،  دائم 
مبا  والواعي  لظروفها  واملدرك  لبيئته،  املتفهم  الطفل  تنشئة  حسن 
يواجهها من مشكالت، وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث عيل 
بدور  للقيام  يحتاجونها  التي  الالزمة  باملهارات  األطفال  تزويد  أهمية 

مؤثر يف تحسني البيئة وحاميتها.
نهضة  إحداث  يف  املختلفة  بأنواعها  الفنون  أسهمت  وقد   : أضافت 
التي  حضارية وفكرية،  مشرية إىل أن  »املرسح فن من فنون املجتمع 
تعكس واقعه، وتعرض طموحاته، وتجارى ما يطرأ عليه من تغريات، و 
ما يدور فيه من قضايا وما يسعى لتحقيقه من تطلعات،  وترى لذلك 

أن األهداف واملقاصد التي يؤديها املرسح املوجه لألطفال
الرتبية  مجال  ضمن  تندرج  وتعليمية  تربوية  وسيلة  بوصفه  تتعاظم، 
العقلية  التنمية  يف  إسهامه  إىل  إضافة  الخلقية،  والرتبية  الجاملية 
واهتاممه بالتعليم الفني لألطفال منذ مراحل تكوينهم األوىل. عىل هذا 
بالتنمية  الوعي  لتحقيق  كوسيلة  التفاعيل  للمرسح  الباحثة  اختيار  جاء 
أهم  من  التفاعيل  املرسح  تقنيات  أن  اعتربت  وقد  املستدامة،   البيئية 
التلميذ  مشاركة  عىل  تعتمد  حيث   ، ذلك  لتحقيق  املؤدية  الوسائل 
وتفاعله مع العرض وتدفعه  القرتاح الحلول،  كام يهتم املرسح التفاعيل  
العمل  عىل  يقوم  و  وتوصيفها،  املجتمعية  والقضايا  املشكالت  بتوضيح 
الجامعي املنظم، مع إمكانية أن يكمل الطالب بقية العمل بالنيابة عن 
القضية  تجاه  النقدي  التفكري  بتحفيز  املرسح   هذا  يهتم  كام  املمثلني، 

املطروحة ما يجعل الطفل يبدع  يف طرح الحلول .
وىف إطار ما سبق ترى الباحثة أنه إذا أمكن أن نبني مدخال جديدا قامئا 
عىل توظيف املرسح التفاعيل باعتباره مدخاًل حيوًيا يف التوعية بالتنمية 
فيه  مُيارس  إىل مرسح  الفصل  بتحويل  يتم  أن  ميكن  املستدامة،  البيئية 
تنمية  يف  فيسهم  الدور  هذا  أبعاد  عىل  بناء  ويترصف  دوًرا  تلميذ  كل 
التفاعيل  املرسح  أن  الباحثة  وترى  املستدامة.  البيئية  بالتنمية  الوعي 
لذلك  الوجدانية  واملتعة  واملوسيقى  واأللوان  والحوار  اللعب  بني  يجمع 

يعد وسيطا مهام من وسائط الوعي للمشكالت املجتمعية.

الوعي«  لتنمية  أداة  التفاعلي  »المسرح 
طنطا جامعة  في  ماجستري   ..  
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والتداخل  باالستسالم  الفرد يشعر  فتجعل  ؛  الفرد وقمقمة طاقاتة  

التي  والعبودية  اإلذالل  الداخل بسب  له من  القاهر واالخضاع  مع 

تكتسح شخصيته.

حدد االنسان املقهور لنفسه سلوك خاص ليك يحتمي به من واقعه 

تبعا  ؛  عليه  فرض  الذي  االجتامعي  حيزه  وهدر  قيمته  افقد  الذي 

لشدة القهر االجتامعي الذي يعيشه االنسان املقهور  : 

االنسان  بها  يقوم  فعل  ردة  وهي    -: الذات  عىل  االنكفاء   -  1

حركة  النوع   هذا  ويعترب  تواجهه  التي  القهر  حالت  اتجاه  املقهور 

معقدة التي عن طريقها يحاول االنسان املقهور الهروب من حالته 

الحالة  وهذه  الذاته  عىل  االنكفاء  باتجاه  وقهر  قمع  من  املاساوية 

اول حاالت الدفاع. 

2 - الحنني اىل املايض والرجوع اليه او )النستولوجيا( : يضع االنسان 

املقهور نفسه تحت ظل هذه الحالة بعد حنينه إىل املايض ومواقف 

وامنا  وعظات  عربا  لكونها  اليها  يلجأ  ال  فهو  وبطوالتهم  اسالفه 

يستخدمها كوظيفة دفاعية تسرت عليه فشله ومتسكه بالتقاليد التي 

ورثها عنهم التي يراها امنه , وإن علم أّنه ال أصل لها . 

املقهور  االنسان  : يستعيد  فيها  والذوبان  الجمعات  الدمج مع   -  3

احيانا قيمته وشعوره باثبات ذاته من وعيه مبا يحيط به من عجز 

يف مواجهة واقعه املقهور,وبالنتيجة يصهر الفرد هويته الذائبة عىل 

حساب االندماج داخل الجامعة .

املقهور  االنسان  عند  السلوك  هذا  :يتشكل  باملتسلط  التامهي   -  4

عندما تشتد عليه قوة القهر االجتامعي وما يعانيه من قمع . 

من  نوعا  الحالة  هذه  :تعطي  املوروثة  واالساطري  الخرافات   -  5

ان  بعد  واملقهور  امليشء  مصريه  مواجهة  يف  والثقة  االيجايب  الدعم 

شعر بوجود خلل يهدد ذاته.

متيز القهر االجتامعي بعدة صفات: 

وجود  له  االجتامعي  القهر  أن  كايم(  )دور  اعتقد   : -املوضوعية   1

الفرد أي ليست من  , أي أنه موجود خارج ادراك  خاص يتمتع به 

صنع الفرد ذاته بل اخذها من املجتمع الذي نشأ فيه.

فانه  املجتمع  الفرد من  يتلقاه  االجتامعي  القهر  أن  : مبا  -االلزام   2

يفرض نفسه عىل وعي الفرد وسلوكياته وتشتد قوة هذه صفة كلام 

حاول الفرد خرقها او تغريها.

يف  نشأ  الفرد  الن  بالتلقائية  االجتامعي  القهر  ميتاز   : -التلقائية   3

من  تلقنه  ملا  طبقا  وافكاره  سلوكه  فبوب  قوانينه  وتحت  املجتمع 

تربية وتوجيه داخل بيئته االجتامعية التي يعيش فيها.

القهر االجتامعي يستمد قوته من جميع  ان  : مبعنى  -العمومية   4

الوضعية  قوانينه  خالل  من  هيمنته  داعام  املجتمع  يف  القطاعات 

التي انشأتها االعراف والتقاليد والعصبيات القبلية.

اإلنسان  بقيمة  يتالعب  حيوي  قاهر  سلوك  االجتامعي  القهر  إن 

كائنا مشيئا  الذي ال يعرتف بوجوده أي عندما يصبح   , االجتامعية 

عرب  كالقهر  القهر  من  متعددة  آلشكال  الفرد  يعرض  السلوك  وهذا 

االقصاء والتهميش والحرمان والجهل.. إلخ.

كالتسلط  عدة  ومبسميات  االجتامعي  القهر  مفاهيم  انعكست 

والعبودية  بالخوف  الفرد  شعور  اىل  يؤدي  مام  والقمع  واالستالب 

والرضوخ واالنقياد.

أن استحواذ القهر االجتامعي عىل الوجود االنساين وتحويله اىل يشٍء 

, ولد حالة من االنكفاء عىل الذات عند الشخص املقهور كردة فعل 

عىل الحالة املاساوية التي يعيشها.

ذاتها  نتيجة  االجتامعي  توازنها  املونودرامية  الشخصية  فقدان 

 , القهر االجتامعي  انقيادها تحت سلطة  املنعزلة واملغرتبة وبالتايل 

تلجأ الشخصية املونودرامية املقهورة اىل مونولوجات وهذيانات من 

اجل التخفيف من وطأة القهر االجتامعي.

ياسمني عباس 

ودالالته يف  االجتامعي  »القهر  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

نصوص املونودراما العراقية« مقدمة من الباحث مصطفى سعدون 

خميس العبودي، وتضم لجنة املناقشة الدكتور جبار خامط، أستاذ 

والدكتور  )رئيًسا(،  بغداد  جامعة  الجاميلة  الفنون  بكلية  مساعد 

محمد مهدى حسون، أستاذ مساعد بكلية الفنون الجاميلة جامعة 

بكلية  مساعد  أستاذ  مرزوك،  عامر صباح  والدكتور  )عضًوا(،  بغداد 

أستاذ  بهاء،  ثائر  والدكتور  )عضًوا(،  بغداد  جامعة  الجاميلة  الفنون 

مساعد بكلية الفنون الجاميلة جامعة بغداد )مرشًفا(. والتي منحت 

ومعايري  رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحث 

أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحث كالتايل:

االجتامعي  القهر  مبظاهر  االنسان  إرادة   اصاب  الذي  الشعور  إّن 

التي تولدها تركيبة االنظمة االجتامعية داخل  جاء نتيجة الضغوط 

؛وهذا  االجتامعي  بالتوازن  تخل  التي  الوضعية  وقوانينه  املجتمع 

الرتكيبة  تفكك  التي  واالضطرابات  الفوىض  أّمام  املجال  يهيأ  الخلل 

احدثته  الذي  الصناعي  التطور  لكن  للفرد,  السليمة  االجتامعية 

االجتامعي  القهر  ظاهرة  تفيش  يف  دور  له  كان  الراساملية  بلدان 

امكانياتها  استغالل  نتيجة  االجتامعية  القيم  فقدان  اىل  ادى  والذي 

والتهميش  لالستغالل  الفرد  عرض  مام  الفرد  ضد  املادية  وقدراتها 

املقهور  للفرد  االجتامعي  االقتصادي  التفاعل  وتقليص  والقهر 

هذه  انسان  الن  ذلك  والطبيعية  البرشية  املوارد  من  وحرمانه 

أي  يف  ومحوريا  اساسيا  عنرصا  باعتباره  اليه  ينظر  مل  املجتمعات 

مجال تنموي  يدعم حصانته االجتامعية اتجاه واقعه.

الفردية وتكون غري قادرة  الهوية  القهر االجتامعي تصيب  ان حالة 

عىل مواجهة االنظمة التسلطية بكافة ألوانها وتشكالتها االجتامعية 

خصائص  تفرض  الحالة  وهذه  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 

عجز  وجود  اىل  مشرية  االقتصادي  االجتامع  أطار  ضمن  تدخل 

مام  الفرد  ورغبات  حاجات  واشباع  سد   يف  املجتمعية  االنظمة 

عملية خلق  تصبح  وبالتايل  االنسانية؛  وكرامته  مكانته  مع  يتناسب 

حرمان  نتيجة  متوفرة  غري  املجتمع  داخل  الفرص  يف  وتكافؤ  توازن 

الذي  السيايس  النظام  اىل طبيعة  اضافة  الفرد واستبعاده وتهميشه 

يسود املجتمعات.

نتيجة  لذاته  واستباحة  هدر  حالة  إىل  يتعرض  املقهور  االنسان  أّن 

وعيه  عىل  تربعت  التي  االجتامعية  االنظمة  لهجامت  تعرضه 

عىل  القهرية  قواها  سلطت  التي  مواجهتها  عن  عاجزاً  وجعلته 

العراقية« المونودراما  نصوص  في  ودالالته  االجتماعي  »القهر 
خميس سعدون  مصطفى  الباحث  ماجستري  رسالة 
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12 ]]متابعات

الوفاة، واختتم»عوض«  الطريق حيث  نهاية  إىل  بنا  ويذهب 

نفسية  آثاًرا  ترتك  أن  دون  »كورونا«  أزمة  تنتهي  أن  أمتنى 

بالنص  قدم  مام  ــ  ذلك  نحو  وما  الشديد  كالذعر  كبرية 

استغاميةــ لجميع البرش بكل مكان بالعامل 

المغامرة خوض 
أهم  من  »إبداع«  مسابقة  الغني«:متثل  عبد  »يوسف  يقول  فيام 

الفرصة  يل  أتاحت  حيث  املرسحية،  بالكتابة  تجربتي  يف  الخطوات 

مجال  يف  وخصوًصا  كثريًا  أنتظرها  كنت  التي  املغامرة  بخوض 

العرض  وإنتاج  صناعة  يف  مرحلة  وأهم  أول  ُيعد  الذي  التأليف 

للجمهور  العرض  لتقديم  املراحل  كل  بعده  يأيت  حيث  املرسحي، 

السينوغرافيا وغري ذلك من جميع مفردات  ،اإلخراج،  التمثيل  من 

البذرة  النص املرسحي فهو  التي تعتمد بشكل رئييس عىل  العرض 

اليتمثل  »إبداع«  مسابقة  دور  »يوسف«:أن  وأوضح  عرض،  لكل 

فقط يف اكتشاف املواهب املتعددة للشباب و التعريف إبداعاتهم 

املجاالت  مختلف  يف  التجريب  إىل  بها  املشاركة  فرصة  تدفع  بينام 

الجمهورية  مستوى  عىل  ثان«  مرسحي»مركز  نص  أفضل 

»إستغامية«  وأوضح »عوض«:كان نص  كثريًا،  بذلك  وسعدت 

استوحيتها  تجاهها حيث  بالخوف  أشعر  كنت  فكرة  بالبداية 

العام  يف  كله  العامل  عاشها  التي  اإلجتامعية  األحوال  من 

املستجد  الوباء  العاملي  الحدث  حيث  ومازال  األخري٢٠٢٠ 

املتتابعة  واألحداث   ،»١٩-COVID« فريوس  »كورونا«ــ 

نتاج تفشيه ويتناول النص تأثري ذاك الوباء علينا جميًعا وعن 

الحميدة  الصفات  انتزاع  نحو  بالبرش  الخاصة  السامت  تغيري 

أن  النص  يحاول  وتابع»عوض«كام  اإلنسان  بعامل  الخاصة 

املصابني  من  مجموعة  بني  تحدث  التي  املفارقات  يتناول 

الخوف  قدر  النص حول  ويتساءل  منه  واألصحاء  بـ»كورونا« 

الذي قد نصل إليه ونشعر به عند التواصل ومعاملة اآلخرين 

مصاًبا  بيننا  إنسان  أي  يكون  أن  منا  ظًنا  باملجتمع  جميًعا 

هل  بينها  من  األسئلة  من  العديد  النص  وُيقدم  بـكورونا، 

علينا  ما سيقيض  أم هو  ينجينا  الخوف سوف  بذاك  الشعور 

»9 بمهرجان»إبداع 
رومان«  جائزة»ميخائيل  على  تتنافس  مسرحية  نصوص   10

طالب  بني  التاسعة  دورته  منافسات  مهرجان»إبداع«  يستكمل 

املجاالت  من  العديد  ىف  املرصية،  واملعاهد  الجامعات  وطالبات 

وإرشاف  رعاية  تحت  ينظم  والذي  والفنية  والعلمية  األدبية 

املهرجان  يف  التسابق  مجاالت  بني  ومن  والرياضة،  الشباب  وزارة 

املركزية  اإلدارة  أعلنت  وقد  املرسحي  التأليف  مجال  مسابقة 

العامة  العامة  ،واإلدارة  بالوزارة  والتطوعية  الثقافية  للربامج 

النصوص  قامئة  عن  املهرجان«  »منفذي  والفنية  الثقافية  للربامج 

مجال  يف  النهائية  التحكيم  ملرحلة  تصعيدها  تم  التي  املرسحية 

أفضل  تتنافس عىل جائزة  والتي  العام ٢٠٢١،  لهذا  املسابقة  هذه 

واملؤلف  الكاتب  اسم   الدورة  هذه  جائزة  وتحمل  مرسحي  نص 

املرسحي»ميخائيل رومان«

التحكيم لجنة 
مبسابقة  التحكيم  لجنة  أعضاء  عن  قبل  من  املهرجان  وأعلن 

املرسحي  واملؤلف  الكاتب  من  تتشكل  والتي  املرسحي  التأليف 

الحديني،  محمود  القدير  الفنان  السالموين،  العال  أبو  محمد 

والفنانة فردوس عبد الحميد.

مسرحية نصوص   10
من  عرش  املرسحي  التأليف  ملسابقة  النهائية  املرحلة  يف  ويتنافس 

والخاصة  الحكومية  واملعاهد  بالجامعات  والطالبات  الطالب 

بـ»١٠« نصوص مرسحية تتمثل فيام ييل:

كلية  من  جربه  حلمي  مراد  بيرت  الطالب  تأليف  نص»كانرس«من 

أحمد  تأليف  ناسف«من  نص»حزام  أسيوط،  بجامعة  الرتبية 

السويس،  قناة  بجامعة  األلسن  كلية  من  الله  عبد  عليوة  ماهر 

مراد  محمد  الرحمن  عبد  محمد  العقول«تأليف  ونص»حرب 

الوادي،  جنوب  بجامعة  العليا  الدراسات  اآلداب/قسم  كلية  من 

معهد  من  شوقي  محمد  محمد  الله  عبد  تأليف  ونص»املصحة« 

أن يطري«تأليف يوسف  لإلدارة كام يشارك نص»إىل  العايل  املدينة 

والتكنولوجيا  للهندسة  العايل  املعهد  من  محمد عوض  الغني  عبد 

تأليف  من  نص»استغامية«  املرحلة  بهذه  أيًضا  ويشارك  باألقرص، 

عوض إبراهيم إبراهيم عوض من كلية الهندسة بجامعة املنصورة، 

الحافظ  عبد  تأليف عاصم محسن رشف  األخرية«من  »الرنة  ونص 

تأليف  أفكاري«من  ،ونص»والد  طنطا  بجامعة  الطب  كلية  من 

الطالبة علياء خالد ممدوح من كلية الطب بجامعة الفيوم، والنص 

املعهد  توفيق خليل من  تأليف محمد حسني  »الزار«من  املرسحي 

الفنون  بأكادميية  الشعبي  األدب  الشعبية/قسم  للفنون  العايل 

إبراهيم  الدين عرتيس  مريم صالح  تأليف  الجريان«من  ونص»ابن 

من املعهد العايل لإلعالم باملنيا.

المؤلفني أصوات 
الطالب  من  باملسابقة  املشاركني  بعض  التقت»مرسحنا«مع  وقد 

والطالبات لتتعرف عىل مالمح نصوصهم ورحلتهم مع املرسح

»كورونا« ومفارقات  »إستغماية« 
الهندسة  بكلية  عوض«:أدرس  إبراهيم  »عوض  الطالب  قال 

منذ  بكليتي  املرسح  بفريق  كممثل  وأشارك  باملنصورة 

املرسحي  التأليف  مع  تجربتي  وتعد  سنوات،  عدة 

»إبداع«  مسابقة  يف  يل  الثانية  التجربة  بنص»استغامية«هي 

السابعة  الدورة  يف  قبل  من  األوىل  للمرة  شاركت  حيث 

جائزة  عنه عىل  الدم«والذي حصدت  بنص»رابطة  للمهرجان 
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فاملبدع أوالفنان يحتاج دامًئا إىل التجربة ليس من أجل الفوز فقط 

ولكن أيًضا من أجل التعّلم والتطورفيام ُيقدمه، وتابع»يوسف«:أن 

أن نطلق  النشاط هو حدث سعيد وجميل وبه  نستمر يف مامرسة 

اليومية  الحياة  عن  قلياًل  واالبتعاد  ومشاعرنا  لتفكرينا  العنان 

من  وهذا  الفن،  بعامل  نحيا  حيث  عليها،  اعتدنا  التي  والدراسية 

كثريًا  دورها  يتضح  »إبداع«،حيث  مسابقات  سامت  وأهم  أجمل 

مواهبنا  ودعم  املبدعة  الطاقات  مختلف  استيعاب  عىل  القدرة  يف 

جميًعا بجامعات مرص والعمل عىل تنميتها وتطويرها 

أطري« أن  »إلى  في  المرأة  ضد  العنف  مواجهة 
الغني«نص»إىل أن أطري« يعد محاولة لطرح  وأوضح »يوسف عبد 

مجتمعنا  يف  املرأة  ضد  العنف  ومظاهر  قضايا  بعض  عن  رؤية 

ما  دامًئا  والتي  املقاِتلة،  املرأة  شخصية  عىل  يؤكد  باتجاه  املرصي 

العادات  األهل،  به  املجتمع  ِقَبل  من  عليها  ُفرَِضت  قيود  تقاِوم 

قيمة  ذات  كونها  املرأة  أقدم  أن  مهم  أنه  وأدركت   ، والتقاليد 

إىل  يحتاج  املقاومة  فعل  وأّن  ضحية،  وليست  املجتمع  يف  وتأثريًا 

قرار وإرادة ورغبة يف تحقيق الذات متحدًيا ظروف وعوائق كثرية، 

واختتم »يوسف«:نص»إىل أن أطري« هو مبدأ أو عهد ُينص عىل أن 

املرأة ستحاول وتقاوم إىل أْن تطري مثل الطيور الحرة أو أْن تتحرر 

وُتحقق ذاتها.

مشاركة أول  أفكاري«  »والد 
فيام قالت »علياء خالد«:لقد بدأت تجربتي مع املرسح من متفرج 

وخصوًصا  العامل  هذا  أفهم  أن  فأحببت  كثريًا  تابعته  حتى  فقط 

أكتب  أن  تجربة  خضت  ثم  كتابته  آلية  وكذلك  املرسحي،  النص 

القراءة  عيل  فيجب  بذلك  أقوم  حتى  أنه  وشعرت  مرسحًيا  نًصا 

بذلك حيث  كثريًا وقمت  العروض املرسحية  جيًدا وكذلك مشاهدة 

عىل  الكالسيكية  العروض  وشاهدت  النصوص  من  العديد  قرأت 

عىل  املقدمة  الحية  العروض  من  العديد  «وكذلك  »يوتيوب  موقع 

النقد املرسحي للدكتور  الجامعة كام قرأت يف مجال  خشبة مرسح 

أدوار  بها  قدمت  كثرية  تجارب  ويل  واإلخراج  بالتمثيل  شغفت  ثم 

مختلفة ومتنوعة باملرسح كامحاولت أن أقدم تجربتي يف التأليف 

بدايايت  منذ  صغرية  اسكتشات  بكتابة  بدأت  قد  وكنت  املرسحي، 

مع املرسح وأمتنى خوض العديد من التجارب يف الكتابة يف مجال 

»إبداع«  مبسابقة  املايض  بالعام  شاركت  وقد  والسيناريو  الرواية 

النهائية  للمراحل  النص  تصعيد  يتم  مل  لكن  املرسحي  للتأليف 

كثريًا  للمسابقة وسعدت  أخرى  مرة  تقدمت  أين  فخور  العام  وهذا 

جديد  من  بالكتابة  وبقراري  النهائية  للمرحلة  والوصول  باملشاركة 

(معالجة  الروح  عودة  )رحلة  نص»كانرس«  :ويقدم  »بيرت«  وأوضح 

اليطرح  فالنص   »cancer الرسطان  ملرض  ومغايرة  مختلفة  درامية 

املفهوم املعتاد عن املرض بينام ينتقل بنا إىل العالقات والسلوكيات 

الفئات  مختلف  من  البرش  من  مجموعة  يقدم  حيث  املرىض  بني 

لعالجهم  تجمعهم مشفى خاص  والشباب  السن  كبار  العمرية من 

وكل منهم يقدم مشكالته األخرى بالحياة كام يرتكز النص أن يقدم 

الرسطان ليس كمرض بالجسد البرشي بينام ما قد يهاجم وُيصيب 

األنفس البرشية من أمراض وعلل وعندما يفد املصابون للمشفى ــ 

الحياة ومشكالتها  يتخففوا من رصاعهم مع  أن  يحاولون  املصحةــ 

ِبُصْحَبِتِهم مًعا وُيؤكد النص عىل أهمية الحلم واألمل لإلنسان

تجربة أول  االخرية«  »الرنة 
من  السادسة  السيوطي«بالفرقة  محسن  يقول»عاصم  فيام 

بالتأليف  يل  تجربة  االخرية«أول  نص»الرنة  بطنطا:  الطب  كلية 

تنبت  ال  »أرض  بعرض  باملرسح  بالتمثيل  شاركت  لكني  املرسحي، 

واكتسبت  دياب  محمود  املبدع  للمؤلف  الكلية  بفريق  الزهور« 

»الرنة  ،وتقدم  والقراءة  بالتدريب  املرسح  عامل  يف  الخربات  بعض 

االخرية« قضية اجتامعية من فصل واحد و ٥ مشاهد ينتهي باسم 

املرسحية وتحدث رسقة هاتف وقد تفاعلت الشخصيات الدرامية 

،الضمري  والشجاعة  كالجنب  خصالهم  باختالف  الرسقة  حدث  مع 

،أعامرهم  أفكارهم  واختالف  واألنانية،  النفعية،الرحمة  اليقظ، 

والدوافع  السارق  دوافع  الحوار  ويربزمن  االجتامعية،  ،وبيئاتهم 

املرسحية يف  تدورأحداث  و  »عاصم«:  وتابع  للشخصيات  الداخلية 

حافلة بعد الظهرية، بها شخصيات متغرية كالشاب الذي ثار ليمنع 

بالظلم  أقنعُه  الذي  السارق،  إغراءات  أمام  ضعف  لكنه  السارق 

االجتامعي الكبري عليهم ليتحول الشاب إىل رشيك يف الرسقة لكن 

أمام  ضعفه  عىل  ليندم  أخرى  مرة  ليتحول  الحًقا  سيخدعه  اللص 

املرهق  كاملوظف  العديدة  الشخصيات  من  ،وغريذلك  الشيطان 

الراقي  واملهندس  الحنون  والعجوز  شاق  عمل  يوم  من  العائد 

الذي ال يقبل اإلهانة وآخر من غلبه الجنب والخوف فآثر السالمة 

األحداث  ويحرك  الضحية  بجانب  يقف  الذي  البطل  و»ماهر« 

باإلضافة إىل الشخصيات الثانوية التي ترثي النص ،وأكد»عاصم«أن 

املواهب  اكتشاف  حيث  للشباب  جًدا  مهمة  مسابقة»إبداع« 

الدفينة وتخرج الطاقة الحبيسة للنور وأمتني أن يقدم النص عىل 

املرسح وأن تنتج كل النصوص املشاركة من قبل املخرجني الشباب 

املحبني لإلصالة ال التقليد وإعادة املعاد.

همت مصطفى

»رشاد رشدي« وبالوقت الحايل أقرأ للدكتور »محمد مندور« وعن 

وايلد،  ألوسكار  مرسحيات  وقرأت  املرسح،  يف  النقدية  مدرسته 

ونوس  الله  وسعد  الحكيم  توفيق  إبسن،  وتشيكوف،  شكسبري 

وصالح  إدريس  يوسف  الكاتب  مؤلفات  من  العديد  أقرأ  حاليا  و 

القدرة عىل  امتالك  نحو  اإلدراك  لدي  ينمو  ثم  الصبور، ومن  عبد 

وأوضحت»علياء«:أن  منضبطة،  كتابة  خالل  من  أفكاري  توصيل 

لها  أفكاري« ليست أول مشاركة  املشاركة يف»إبداع ٩« بنص»والد 

من  الجامعة  مسابقات  يف  أشارك  وقالت:  التأليف  مسابقات  يف 

الجامعة  عىل  األول  املركز  عىل  بها حصلت  األول  عامي  ويف  قبل، 

املقال،  مسابقات  يف  أيًضا  أشارك  كام  الرواية  مبجال  التأليف  يف 

بينام تعد هذه أول مشاركة يل بخويض مسابقة التأليف يف»إبداع 

لعامني  شاركت  أن  بعد  باملهرجان  الثالثة  املشاركة  تعد  ٩«ولكنها 

ملرتيني  الجمهورية  عىل  الثاين  املركز  حصدنا  وقد  الثقايف  بالدوري 

الثامن  املوسم  يف  للتميز  التحكيم  لجنة  لجائزة  إضافة  متتاليتني 

»إبداع«خطوة  مسابقات  وأكدت»علياء«:ًتعد  الثقايف،  بالدوري 

مهمة يل ألنها ُتوسع حدود تفكريي مع لجان جديدة للتقييم بكل 

برؤية  النص  تقرأ  فهي  ومغايرة  جديدة  نقدية  رؤى  متنحنا  دورة 

مختلفة وترشدين إىل مميزايت بالكتابة وتوجهني إىل ما ينقصني من 

خربات وأدوات ومامل أدركه جيًدا بتجربتي من قبل ذلك كام تحقق 

محافظات  من  املشاركني  بني  الخربات  وتبادل  التواصل  املسابقة 

مختلفة  وثقافات  أفكار  ومتابعة  مرص  بجامعات  متعددة 

السينوجرافيا  ومجال  املرسح  كثريًا  أحب  ،واختتمت»علياء«:ألنني 

واإلخراج املرسحي قمنا بتكوين فريق مرسحي بكليتنا حتى نقوم 

بالسنوات  مرسحية  عروض  يف  ونشارك  البعض  بعضنا  باكتشاف 

القادمة ونشارك يف مسابقات الجامعة.

الروح عودة  »كانسر«رحلة 
فيام يقول»بيرت مراد«:أشارك باملرسح منذ ٨ سنوات حيث املرحلة 

ومن  الكنيس  باملرسح  التجارب  من  العديد  يف  وشاركت  اإلعدادية 

9« تقدم  الجامعات في»إبداع  نصوص شباب 
نحو عالم أفضل  قضايا معاصرة وأحالمهم 

13متابعات [ [
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14 ]]حوار

ماجستري  على  حاصل  كاتب  كسرب  محمد 
جامعة  من  السياسية  العلوم  في 
بعنوان  رواية  له  بإسبانيا،  أتانومة 
برشلونة«  في  العالني  فالن  »مسرية 
اللبنانية،  المصرية  الدار  عن  صدرت 
المسرحي  التأليف  جائزة  على  وحصل 
نصه  عن  المصرية  الثقافة  وزارة  من 
مشاهدة  لجنة  عضو  والكاتب  »فريدة«، 
القصري  للفيلم  اإلسكندرية  مهرجان  في 
النقد  مجال  في  مقاالت  عدة  وله 
نشرة  تحرير  في  وشارك  السينمائي، 
 ،2020 عام  األفريقي  للفيلم  األقصر 
أحد  وجد  المسرح  عن  االبتعاد  أراد  كلما 
القدر  وكأن  جائزة  على  يحصل  نصوصه 
يحصل  هو  وها  لالستمرار،  طريقه  يسطر 
لألطفال  مسرحي  نص  أفضل  جائزة  على 
الهيئة  من  الثانية  للمرة  الحارس«  »سيف 
هذا  معه  لنا  كان  والذي  للمسرح،  العربية 
الحوار..
حوار: روفيدة خليفة

وأهميتها  الجائزة  عن  لنتحدث  البداية  في 
من  األولى  ليست  وأنها  خاصة  لك  بالنسبة 

الهيئة العربية للمسرح؟
مؤسسة  من  جاءت   ألنها  كبرى  أهمية  تمثل  الجائزة 

كما  للمسرح،  العربية  الهيئة  مؤسسة  مثل  قدرها  لها 

النص  مجال  في  الثانية  للمرة  الجائزة  على  أحصل  أنني  

ومسرح  بالطفل  واالهتمام  للطفل  الموجه  المسرحي 

الطفل نادر في عالمنا العربي من الجيد اهتمام المؤسسة 

بالطفل فهو أمر يستحق كل اهتمام وتقدير لذا اعتز بهذه 

الجائزة كثيرا وهي فارقة في مسيرتي اإلبداعية.

الحاصل  الحارس”  “سيف  نص  عن  حدثني 
على الجائزة وسبب تسميته بهذا االسم؟

يدور  للطفل،  موجه  مسرحي  نص  هو  الحارس”  “سيف 

حول العراف فرفور الذي يحاول النصب على شعب مدينة 

أموالهم  سرقة  في  المغول  من  خوفهم  ويستغل  بغداد 

لمحاولة  وبهلول  »معقول«  له  فيتصدى  لصالحه  ويوظفه 

دور  للجمهور  أن  حيث  تفاعلي  والنص  المدينة،  إنقاذ 

أساسي في تطور األحداث، أما سبب التسمية؛ فهي تسمية 

يحمله  الذي  السيف  إلي  هنا  يشير  فالسيف  مزدوجة 

حارس المدينة وابن الحارس يدعى سيف في نفس الوقت.

خالل  من  طرحها  أردت  التي  الرسالة  ما 

إدارة  أزمة  الفائزة كثرية واختفاؤها  النصوص 
تنسيق وعدم 

أهمية  يتناول  الحارس  سيف  كسرب:  محمد 
للدجل  التصدي  وضرورة  العربية  الوحدة 
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النص؟
الحقيقي  والمعنى  العربية  الوحدة  أهمية  يتناول  النص 

للحداثة وضرورة التصدي للدجل والشعوذة.

التي حصلت من  النصوص األخرى  وماذا عن 
خاللها على جوائز؟

الثقافة  وزارة  من  مسرحي  نص  أفضل  جائزة  على  حصلت 

عن نصي “فريدة”، وهو نص للكبار يدور حول ليلة سقوط 

بغداد وحياة المعسكر األمريكي هناك، والمسرحية تتشابك 

مع الحرب ومعناها عند الجندي الذي ذهب إلى هناك وال 

جائزة  على  كما حصلت  الخريطة،  على  بغداد  أين  يدري 

باإلضافة  لألطفال،  نص  عن  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئىة 

للمسرح  العربية  للهيئة  القصيرة  القائمة  إلي  وصولي  إلي 

المسحور”  والقلم  “مندور  نصي  فاز  كما  السابق،  العام 

بجائزة أفضل نص مسرحي مركز ثالث في ٢٠١٩، وهو نص 

أصدقائه؛  من  للتنمر  يتعرض  الذي  مندور  يتناول  لألطفال 

فيهديه والده قلم سحري يصحبه في جولة سحرية، والنص 

في  علمه  يسخر  الذي  كالعالم  سلبية  نماذج  عدة  يتناول 

من  سبيل  في   قلمه  يبييع  الذي  والكاتب  نووية،  تجارب 

يدفع أكثر.

دائما  تختفي  نظرك  وجهة  من  لماذا 
مختلف  في  بالجوائز  الفائزة  النصوص 
خشبة  على  نشاهدها  وال  المسابقات 

المسرح؟
تنسيق  يوجد  باألساس وال  إدارة  أزمة  أنها  وأعتقد  أعلم،  ال 

لالهتمام بالنصوص الفائزة وهي كثيرة.

بالضرورة  يصلح  ال  للقراءة  مايصلح  هل 
للعرض على خشبة المسرح؟

وهذه  التعديالت،  بعض  النص  يحتاج  قد  ذلك،  أعتقد  ال 

توفيق  أن  وأتذكر  الكاتب،  مع  التشاور  بعد  المخرج  مهمة 

التعديالت على  إدخال بعض  الحكيم وافق في حياته على 

نصوصه المسرحية لتصبح صالحة للعرض فتم تعديل الحوار 

تحتاج  النصوص  بعض  أن  أؤمن  فانا  بالعامية،  ليصبح  مثال 

إلي تعديل لكن أن يقر مخرج باستحالة عرض نص ما فهذا 

يعني فشل تعامله مع هذا النص وال يعيب ذلك في قدراته 

فقد يوفق مع نص آخر.

الكاتب  إبداع  مرهون  كان  معين  وقت  في 
سنوات  يستغرق  وربما  وإلهامه  بحالته 
مسلسل  سيناريو  أو  مسرحي  نص  لكتابة 
السبب  فما  سريعا  األمر  أصبح  اآلن  بينما 
أو  أن يكتب فقط بالطلب  للمبدع  وهل يمكن 

األعمال العربية والترجمة تقتصر على األعمال التي تتناول 

يقولب  أيضا من  السياسي، هناك  االستبداد  أو  المرأة  قهر 

تاريخ  يسردوا  أن  دائما  منهم  ويتوقع  اإلسكندرية  كتاب 

سابقا  المتسامح  المناخ  بين  التناقض  ويبرزوا  المدينة 

واختفاؤه حاليا، وأنا ال أجد مانع في هذه األعمال  لكنني 

أكره القولبة فقط.

الحيز  له  كان  الذي  الطفل  مسرح  لماذ 
األكبر من كتاباتك؟

الطفل  لمسرح  وأكتب  عديدة،  مجاالت  في  أكتب  أنا 

لمسرح  كتبت  عندما  جاءني  التوفيق  لكن  أيضا،  وللكبار 

تقدير  على  حازت  كتبتها  التي  النصوص  وجميع  الطفل 

عين  وهناك  يكتب  فالكاتب  وتوفيقه،  الله  بفضل  وإشادة 

خارجية تقول له أنت أفضل في هذا المجال.

من وجهة نظرك أين تكمن األزمة في مسرح الطفل؟

عموما  الطفل  بأدب  االهتمام  عدم  في  تكمن  األزمة 

كتابة  للطفل  الكتابة  أن  رغم  ثانية  درجة  أدب  واعتباره 

وال  الكتابية،  الفنون  أصعب  ومن  خاصة  حساسية  لها 

قناة  أو  مسرح  أو  سينما  سواء  للطفل  جيد  محتوى  يوجد 

تلفزيونية متخصصة للطفل.

في  الطفل  مسرح  كاتب  نجح  مدى  أي  إلى 
فجوة  هناك  وهل  العصر  هذا  طفل  مواكبة 

بين المبدع والطفل؟
البد للكاتب أن يضع في اعتباره التغييرات الحادثة وطفل 

اليوم ال يقبل التوجيه المباشر، ويجب على كاتب األطفال 

أن يقف في صف الطفل ويسانده؛ فالطفل يفقد الثقة في 

الكاتب عندما يشعر أنه مجرد بوق أو مردد لكالم والديه، 

وهذا ال يتحقق للكاتب إال إذا تخلى عن وعيه في الكتابة 

وأخرج الطفل الذي بداخله.

الحالة  اضفاء  لفكرة  يلجأ  مازال  البعض 
العناصر  واستخدام  الجماد  على  اإلنسانية 
لطفل  ذلك  مناسبة  ترى  فكيف  الخرافية 
العناصر  هذه  توظيف  يمكن  وكيف  اليوم، 
في  ومؤثر  متكامل  طفل  مسرح  لنا  ليخرج 

األطفال دون االستخفاف بعقولهم؟
هذا يتوقف على النص  وطريقة المعالجة، فهناك نصوص 

نصوص  وهناك  الخرافية،  العناصر  استخدمت  جيدة 

يلتزم  معادلة  يوجد  فال  بالتوفيق  تحظى  ولم  استخدمتها 

بها جميع الكتاب لضمان نجاح العمل، فأنا مثال استخدمت 

المسحور”  والقلم  “مندور  نصي  في  الخرافية  العناصر 

“سيف  نصي  في  أما  تتحدث،  واألقالم  األشجار  وكانت 

الخرافية  فالعناصر  الحيلة  هذه  إلي  ألجأ  لم  الحارس” 

نجحت  بوتر”  “هاري  مؤلفة  ومثال  ذاتها،  في  غاية  ليست 

موازي  عالم  تناولت  عندما  األسواق  واكتسحت   رواياتها  

عمل  كل  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  والتعاويذ  السحرة  من 

يسير على نهجها يحظى بنفس النجاح؛ فالعبرة ببناء عالم 

متماسك يحتوي على منطقه الخاص.

التي  األحداث  في  عنه  رغما  الطفل  انغرس 
ونزوح  وحروب  فقر  من  العالم  حول  تدور 

للجائزة؟
الجودة،  يعني  ال  الكتابة  وبطئ  للكتابة،  قانون  يوجد  ال 

فدوستويفسكي أنجز بعض رواياته في بضعة أيام، ونجيب 

الكاتب جمال  وكذلك  كل سنة،  رواية  يصدر  كان  محفوظ 

وهناك   النهائي  بالمنتج  النهاية  في  فالعبرة  الغيطاني، 

من  يطلبون  ثم  قصير  وقت  في  رواياتهم  ينجزون  كتاب 

الناشر أن يؤجل النشر؛ حتى يتظاهروا أن العمل استغرق 

الممكن أن يتدفق ويسير  منهم وقت طويل، فالعمل من 

أن  الممكن  ومن  قليلة  شهور  غضون  في  وينجز  بسالسة 

يستغرق وقت أطول، وهذا ال يعني أي شئ المهم المنتج 

للتعريف  خطوة  فهي  الجائزة  أما  أوضحت،  كما  النهائي 

مع  باهتمام  المخرج  سيتعامل  فمثال  الكاتب،  باعمال 

أن  الممكن  على جائزة مرموقة ومن  نص مسرحي حاصل 

أن  دون  النص  بنفس  له  تقدم  لو  الكاتب  نفس  يتجاهل 

ينال جائزة فالمعاملة تختلف هنا، باالضافة إلي أن الجائزة 

نصوص  انجاز  على  يساعده  مادي  أمان  للكاتب  تعطي 

تالية.

متى كانت بداياتك مع الكتابة المسرحية؟
قرأت  عندما  الصغر  منذ  بدأ  به  وتعلقي  للمسرح  حبي 

أما  بالتبعية،  بالمسرح  ففتنت  به  وفتنت  الحكيم  لتوفيق 

في  شاركت  فلقد  الكلية  أيام  في  بدأت  للمسرح  كتابتي 

كتابة عدة مسرحيات عرضت في مكتبة إسكندرية آنذاك.

نعلم أن البيئة دائما لها تأثيرها في المبدع 
فكيف اثرت اسكندرية فيك؟

بالتأكيد اثرت في كتاباتي، لكنني بكل صراحة ال أحب أن 

قصدية  هناك  يكون  أن  على  أحرص  وال  األمر  من  اضخم 

الغرب  يقولب  فكما  نصوصي،  في  اإلسكندرية  إلظهار 

أن يرثي  أتمىن  إذاعي  األزرق ..عمل  الجيلي  لغز 
لألطفال السمعي  المحتوى 

بالتبعية بالمسرح  الحكيم ففتنت  بتوفيق  فتنت 

15حوار [ [
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بعيدا  بالطفل  خاصة  كتابات  نجد  ال  لماذا 
الموضوعات  تلك  تتناول  للكبار  كتب  عما 
من  األعمال  هذه  تحمله  أن  يمكن  الذي  وما 

رسائل ترى أنه من المهم إيصالها للطفل؟
“مندور  فنصي  نصوصي  في  ذلك  كل  تناولت  لي  بلنسبة 

ونصي  للحروب  السلبي  األثر  تناول  المسحور”  والقلم 

وضرورة  العربية  الوحدة  تناول  الحارس”  “سيف  الحالي 

“عهد  نصي  وحتى  للحداثة،  الحقيقي  والمعنى  التكاتف 

األسد” تناول قضايا الجندر وضرورة مساواة الرجل والمرأة 

المباشرة في هذه  االبتعاد على  ولقد حرصت قدر اإلمكان 

هذه  واكتشف  معينة   بقصدية  اكتب  ال  فأنا  النصوص، 

القضايا بعد كتابة النص وقراءته.

وما  الكتابات  أصعب  من  للطفل  الكتابة  بالفعل  وهل 

السمات التي يجب أن يتسم بها النص المسرحي للطفل؟

نعم من أصعب الكتابات وهناك نصوص توقفت عن كتابتها 

وأجلتها ألجل غير مسمى، وهذا ال يحدث معي في نصوص 

ال  لكن  بالبساطة  تمتاز  أن  البد  لألطفال  فالكتابة  الكبار، 

أن  يجب  ال  لكن  رسالة  على  تحتوي  وأن  للتبسيط  تجنح 

تكون رسالة مباشرة.

ألعاب  عن  كتابات  أو  بحوث  عن  تبحث  كنت 
فما  الكوبس”  وشد  “االستغماية  األطفال 
الذي  التقدم  كل  مع  وأهميتها  إليها  حاجتك 
بجمع  اهتمام  هو  هل  اليوم  العالم  به  يمر 
األلعاب  تلك  لتوظيف  محاولة  ام  التراث 

دراميا؟
والعمل  التكوين  طور  في  مازال  روائي  لعمل  هذا  كان 

يتناول عصر قديم سابق على كل هذه التطورات التقنية.

أنت كتبت الرواية والنص المسرحي فأيهما االصعب وأيهما 

تفضله؟

فعندما  الحالية،  اللحظة  في  اكتبه  الذي  العمل  أفضل 

مسرحية  أكتب  وعندما  روايات،  إال  أقرأ  ال  رواية  أكتب 

وأسهل  أصعب  يوجد  وال  المسرحية،  قراءاتي  من  أكثف 

من  تحررت  وكلما  القواعد  من  ينفر  فن  الرواية  لكن  هنا 

يحتاج  المسرحي  النص  لكن  العمل،  جودة  زادت  القواعد 

إلي اإللمام ببعض القواعد وإذا غابت هذه القواعد تعرض 

النص للترهل.

كل  وهل  الرواية  مسرحة  في  رأيك  وما 
الروايات تصلح لمسرحتها أم  هناك مقومات 
لتكون  الرواية  بها  تتسم  أن  يجب  معينة 

صالحة للمسرح من وجهة نظرك؟

إلنجاز مشروعه.

إليها  يلجأ  التي  الكتابة  ورش  في  رأيك 
يمكن  أمر  ام  موهبة  الكتابة  وهل  البعض 

اكتسابه من خالل الورشة؟
أي كتابة تحتاج إلي التعرف على بعض القواعد أوال وهذه 

في  االشتراك  و  الكتب  قراءة  من   الكاتب  يعرفها  القواعد 

دراسي  كورس  الغرب  في  ويوجد  المختلفة،  الكتابة  ورش 

ماجستير  على  فيه  الدارس  يحصل  اإلبداعية  للكتابة 

والتمرد  القواعد  هذه  كسر  من  تأتي  الموهبة  ودكتوراه، 

عليها لكن قبل كسرها يجب معرفتها أوال.

أصبح لدينا مصطلحات جديدة أشرف على 
في  رأيك  فما  الكتابة  على  وأشرف  اإلخراج 

هذه المصطلحات؟
فهو  مختلفة  بمصطلحات  قديم  أمر  الكتابة  على  اإلشراف 

العبرة  الرواية،  في  المحرر  وهو  المسرح  في  الدارماتورج 

ال  اعتبارات  أية  أو  أخالقية  ال  فنية  أراؤه  تكون   أن  هنا 

عالقة لها بالفن.

عن  االبتعاد  رغبة  دائما  لديك  لماذا 
المسرح ؟

ذلك  أعلنت  لعلي  المسرح  عن  لالبتعاد  رغبة  يوجد  ال 

مانع  وال  لالحترافية  يفتقد  فالمسرح  غضب،  لحظة  في 

عندي من وجود مسرح للهواة، لكن أحلم بعودة المسرح 

االحترافي مرة آخرى، لقد افتقدنا اليوم وجود أسرة تذهب 

أغلبه  في  فالمسرح  لمشاهدة عرض مسرحي،  المساء  في 

هواه والجمهور هم أقارب الممثل وأصدقائه .

الجيلي  “لغز  اإلذاعية  الدراما  عن  حدثني 
األزرق” ؟

الفنان  بطولة  من  كتابته  في  اشتركت  إذاعي  عمل  هو 

كورونا  فترة  في  كتابته  من  انتهينا  مغاوري، ولقد  سامي 

وهو عمل “ظريف” لألطفال، وأتمنى أن يساهم في إثراء 

ال  األطفال  من  جيل  فهناك  لألطفال  المسموع  المحتوى 

يعرف معنى اإلذاعة.

في  العالني  فالن  “مسيرة  عن  حدثنا 
االسم  لهذا  اختارك  “وسبب  برشلونه 

الغريب؟
ذكر  رفض  شخص  وهو  الرواية  بطل  هو  العالني”  “فالن 

كبديل،  العالني  بفالن  تسميته  فتم  الرواية  في  اسمه 

إلى  بها  قام  التي  والرحلة  عائلته  حياة  تتناول  والرواية 

يتماس  والعمل  الماجستير،  شهادة  على  للحصول  برشلونة 

ليس  لكنه  لها  تعرضت  التي  الحياتية  المواقف  بعض  مع 

سيرة ذاتية.

الشباب  جيل  من  سواء  كتاباته  تعجبك  من 
أو من جيل الكبار؟

الكثير على سبيل المثال ال الحصر، نائل الطوخي، ومحمد 

المنسي قنديل، وطارق إمام، وخيري شلبي، وفي المسرح 

الباقي لألطفال،  أعشق علي سالم، ومسرحيات سمير عبد 

ومن الغرب يوجين يونسكو.

يجب أن يتميز العمل بالتكثيف ويوجد أزمة ونقطة ذروة 

لو  حتى  لكن  الشخصيات،  بين  وخارجي  داخلي  وصراع 

إضافة  مانع من  األشياء فال  الروائي هذه  العمل  غاب عن 

أحداث  وكتابة  الشخصيات  لبعض  المسرحي  النص  كاتب 

أن  يجب   لكن  المسرحي،  العرض  مع  تتالئم  لكي  جديدة 

يمتاز باألمانة وال يخالف روح النص المقروء.

وهل  6شرق  باب  تجربتك  عن  كلمني 
البيوت  أو  المعسكرات  هذه  لمثل  نحتاج 
التفرغ  أجل  من  الفنانين  تستضيف  التي 

ألعمالهم اإلبداعية كما في الخارج ؟
في  بها  مررت  التي  التجارب  أفضل  من  شرق  ٦باب 

فنية  إقامة  وفروا  المشروع  على  فالقائمين  عام ٢٠٢٠ ؛ 

بشكل احترافي ووفروا مناخ مالئم للكتابة في سيوة بعيدا 

القائمين  أن  من  نابع  التجربة  المدينة وتميز  صخب  عن 

فاحترامهم  األساس،  في  كتاب ومترجمين  التجربة  على 

للكاتب نابع من دافع شخصي ال مهني فقط، وفي حدود 

علمي ال يوجد إقامة فنية للكتاب داخل مصر غير ٦ باب 

شرق ومحظوظ باختياري فيها، وأرجوا أن تستفيد اإلدارات 

للتفرغ  يحتاج  فالكاتب  شرق،  باب   ٦ تجربة  من  الثقافية 

للمسرح والجمهور  أسرة تذهب  لوجود  نفتقد 
الممثلني وأصدقائهم أقارب  من 

بها اليت مررت  التجارب  أفضل  إقامة فنية من  6شرق  باب 
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التطبيقية  التكنولوجيا  مدرسة 
الفنية والتخصصات  المجاالت  فى  طموحة  قفزة 

والىت  المختلفة،  اآلداء  فنون  مجال  فى  هامة  وقفزة  انطالقة  هى  التطبيقية  للتكنولوجيا  الفنون  أكاديمية  مدرسة  إن   
العمل  لسوق  جديدة  كوارد  وتخريج  منقرضه  أصبحت  اليت  الحرفية  المهن  الفنية  التخصصات  على  الحفاظ  شأنها  من 
المدرسة  كانت  وقد  الفنية  بالعمالة  الخاصة  التخصصات  من  العديد  المسارح  فتفتد  االندثار  من  المهن  هذه  على  للحفاظ 
قام  الفنون  أكاديمية  مسئولية  توليه  وفور  طويلة  لسنوات  الفنون  أكاديمية  رئيس  ذكى  أشرف  الدكتور  يراود  حلم 
بالمدارس  االهتمام  فى  السيسى  الفتاح  عبد  الجمهورية  رئيس  فخامة  لتوجيهات  تطبيقا  ذلك  وكان  الحلم  هذا  بتحقيق 
على  والتعرف  التطبيقية  للتكنولوجيا  الفنون  أكاديمية  مدرسة  على  للتعرف  التحقيق  هذا  أجرينا  الفىن  والتعليم  التطبيقية 
دراسته                                                 أثناء  الطالب  يتلقاه  وما  عليها  القائمني 
 رنا رأفت

أشارت زمزم رزق المدير األكاديمي لمدرسة الفنون التطبيقية 

أن فكرة المدرسة تنبع من أن التعليم الفنى ظل لمدة طويلة 

الفتاح  عبد  الرئيس  من  وبتوجيهات   ، تذكر  تطورات  إى  بال 

السيسى بشأن االهتمام بالتعليم الفنى كان ذلك نقطة إنطالق 

الثقافة وذلك الحتياج  التربية والتعليم ووزارة  لمشاركة وزارة 

الحرف  بعض  فهناك  التخصصات  لبعض  الفنون  أكاديمية 

المثال  سبيل  على  لديها  االندثار  فى  بدأت  التى  واألعمال 

الكاميرات»،  الديكورات وفنيين  فنيين   ، الباليه  تصنيع أحذية 

أكاديمية  رئيس  ذكى  د.أشرف  من  »بتوجيه  قائلة  وتابعت 

الفنون قمنا بتأسيس هذه المدرسة التى تتكون من ١١ قسم 

الفنون وطالب  هذه األقسام تعتمد على احتياجات أكاديمية 

المقابلة  ومنها  معينة  تدريجات  عدة   بعد  بالمدرسة  يلتحق 

وموهبة  وعى  على  يكون  وان  درجاته  إجمالى   ، الشخصية 

السيكولوجيين  الدكاترة  من  مجموعة  وجود  إلى  باإلضافة 

الوقت  نفس  وفى  التكنولوجيا  استخدام  على  مدرب  والعلم 

من  والتخصصات  الفنية  المهن  بعض  على  الحفاظ  يستطيع 

العرائس  مسرح  مثل  مسرح  المثال  سبيل  فعلى  االنقراض 

الواحدة  اليد  به ال يتعدون أصابع  العاملين  سنالحظ أن عدد 

وهو ما يؤكد ضرورة تخريج كوادر جديدة على أن تكون هذه 

الكوادر على قدر من العلم السليم

المعاهد  مع  للتعاون  مستقبلى  تخطيط  »هناك  وأضاف 

التكنولوجية فى األكاديمية ليتسنى للطالب استكمال دراسته 

من  ركائز  تخريج  على  للمدرسة  األولى  الدفعة  مع  ونرتكز 

فرص  وهناك  مختلفة  وأجيال  التخصصات  جميع  فى  الفنيين 

والبالتوهات  األكاديمية  داخل  الطالب  لدى  متوافرة  عمل 

التى  الفنية  المعاهد  بعض  هناك  أن  كما  التصوير  ومواقع 

وضعت المواصفات العامة للطالب الذين سيلتحقون بأقسامها 

فعلى سبيل المثال معهد فنون شعبية وضع بعض المواصفات 

الطالب  الثبات اإلنفعالى لدى الطالب ويحصل  ليقيموا درجة 

معتمدة  ووثيقة  التطبيقية  للتكنولوجيا  الفنون  دبلوم  على 

، ويحصل  اتجاه خارجى  التعامل مع  دوليا يتمكن خاللها من 

األساتذة  من  فريق  يد  على  النظرى  الجانب  على  الطالب 

التابعة  الورش  وهى  العملى  الجانب  وهناك  واألكاديميين 

لألكاديمية وتشمل األقسام كال من » فن صناعة أحذية الباليه 

، تحريك العرائس ، الكاميرات ، التصوير ، المالبس ، النجارة ، 

البالتوهات ، المكياج ، الخدع السينمائية ، المؤثرات                                                                                                                              

المعرفة  من  كبرية  درجة  على  تقىن  فىن 
والعلم 

بأنها  المدرسة  التنفيذى  المدير  على  محمد  د.  وصف  بينما 

الخاصة  الفنية  التخصصات  جميع  فى  نوعها  من  األولى 

الحرف  مجاالت  أو  والكاميرا  الكواليس  وراء  ما  بالفنيين 

للتكنولوجيا  الفنون  أكاديمية  مدرسة  أهداف  وأهم  المختلفة 

المعرفة  من  عالية  درجة  على  تقنى  فنى  تخريج  التطبيقية 
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للطالب الذين  سيلتحقون بشعبة الحرف والصناعات اليدوية

فكرة  التطبيقية  للتكنولوجيا  مدرسة  إنشاء 
عام عشرين  منذ  ذكى  د.أشرف 

والتجهيزات  الفنية  الورشة  مشرف  شافعى  محمد  أوضح  فيما 

الفنون  أكاديمية  مدرسة  أن  المسرحية  اإلدارة  وقسم 

بروتوكول  عمل  طريق  عن  أقيمت  التطبيقية  للتكنولوجيا 

تعاون بين كال من وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الفنون

ذكى  اشرف  الدكتور  لدى  فكرة  هى  المدرسة  هذه  وإنشاء 

البيت  رئيس  كان  فعندما  عاما  عشرين  من  يقرب  ما  منذ 

كل  فى  الفنيين  من  ثانى  صف  بعمل  قام  للمسرح  الفنى 

التخصصات فقد كانت تخصصات الفنية آنذاك هى عبارة عن 

بالتبعية إلى ذويهم  الروتينية وكانت تنتقل  أعمال الموظفين 

وتحولت الوظيفة من وظيفة فنية إلى إدرايه                                                           

وإقامة  الفكرة  تحقيق  ذكى  أشرف  دكتور  استطاع  وبالفعل 

وبين  والتعليم  التربية  وزارة  من  كل  بين  تعاون  بروتوكول 

أكاديمية الفنون فى وجود وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم 

وزير  شوقى  طارق  د.  فى  ممثلة  والتعليم  التربية  ووزير 

التعليم ، د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون 

التعليم الفنى 

التخصصات  جميع  العمل  لسوق  توفر  المدرسة  قائال:  وتابع 

فلدينا قسم  والمسرح»  والسينما  والتلفزيون،  »الميديا  الفنية 

للتصوير يحصل فيه الطالب على جميع ماهو مرتبط بالتصوير 

على  الطالب  فيتعرف  التصوير  مدير  عمل  فريق  وتخصصات 

وكيف  إلخ   ... اإلضاءة  تكوين   ، الكاميرات   ، العدسات  أنواع 

وإستطرد  والجهد  الوقت  يهدر  ال  حتى  األدوات  مع  يتعامل 

اإلعدادي  الثالث  الصف  بعد  بالمدرسة  الطالب  »يلتحق  قائال 

السنتين  وفى  التخصصات  جميع  األولى  السنة  فى  ويدرس 

العمالة  أزمة  وعن  األقسام   أحد  فى  يتخصص  المتتاليتين 

الفنية فى المسارح 

وتابع »تعانى المسارح من أزمة فى وجود الفنيين فى جميع 

التخصصات »صوت، إضاءة ، ديكور ... إلخ » ويصل األمر إلى 

حالة  وفى  المسارح  بعض  فى  التخصصات  هذه  وجود  عدم 

، وهناك  فردين”  أو  “فرد  للغاية  قليلة  األعداد  تكون  توافرها 

المصرف  مع  ذكى  أشرف  الدكتور  أقامه  تعاون  بروتوكول 

مدار  على  إثابة  حافز  على  الطالب  ليحصل  وذلك  المتحد؛ 

الثالثة سنوات قيمته ٣٠٠ جنيه ويزيد كل عام هذه باإلضافة 

إلى توظيف الطالب فى األعمال المختلفة ويحصل من خالل 

عمله على إثابة أخرى

للجهات  الخطابات  قائال » قمنا بعمل مجموعة من  وإستطرد 

الفنى  والبيت  المصرية  األوبرا  دار  ومنها  المختلفة  الفنية 

لعمل  واإلستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  والبيت  للمسرح 

فمن  والطالب  واألكاديميين  لألساتذة  مهنية  بيئية  دراسة 

سيعمل  التى  بالبيئة  وعى  على  الطالب  يكون  أن  الضرورى 

على  التخصصات  كل  شرح  من  المدرس  ليتمكن  وكذلك  بها 

الواقع وقد قمت بطرح فكرة هامة وهى تدريس مادة  أرض 

التعامل  كيفية  على  الطالب  ليتعرف  وذلك  المدنية  الحماية 

جميع  فى  تدرس  أساسية  مادة  وهى  الخطرة  المواقف  فى 

األقسام .

الجدارت  نظام  يتبع  وضعه  تم  الذى  المنهج 
والمهارات  

واألزياء  الديكور  قسم  رئيس  مصطفى  خالد  محمد  د. 

يحمل  والقسم  تخصص   ١١ لدينا   « قال  المسرحية  والمالبس 

والذين  منفذين  فنخرج  واألصالح  التصنيع  تكنولوجيا  مسمى 

يعدون حلقة الوصل بين مهندس الذى يضع التصميم الخاص 

الموقع  فى  يعمل  الذى  والحرفى  والمكياج  واألزياء  بالديكور 

بجودة  المصمم  يضعها  الذى  التصميمات  قراءة  فيتسطيع 

ويستطيع  للخامات  تقديرات  ويضع  الميزانيات  ويحدد  عالية 

توجيه الفنى بطريقة منظمة ويقود الفنيين

التربية  الواقع وأضاف » هناك بروتكول بين وزارة  على أرض 

الذى  والمنهج  الفنون  وأكاديمية  الفنى  والتعليم  والتعليم 

بناء  ذلك  كان  وقد  والمهارات  الجدارت  لنظام  تبعا  وضع 

المهارات  هذه  نضع  أن  والتعليم  التربية  وزارة  طلب   على 

الطالب  األلمانى فسيمتحن  للنظام  تبعا  إلى جدارات  لتتحول 

بعد تخرجهم من المدرسة حتى يحصلوا على شهادة معتمدة 

او  المصانع  فى  والعمل  الخارج  إلى  السفر  من  ليتمكنوا 

التى  »اإلتقان«  تسمى  جهة  على  عالوة  األلمانية  اللوكيشنات 

العمل  سوق  دخول  يستطيعوا  حتى  الطالب  باعتماد  ستقوم 

الجدارات  نظام  ويعد  كبيرة  وكفاءة  جودة  يحملون  وهم 

إتجاه  وهو  الفنى  للتعليم  بالنسبة  جديد  نظام  والمهارات 

الدولة له بديال عن التعليم العام بمشكالته المتعارف عليها

بنسبة  الطالب  عليها  يحصل  الثقافية  المواد   « قائال  وإستطرد 

الدينية  والتربية  العربية  اللغة  مثل  بسيطة  والمواد  صغيرة 

مواد  على  األكبر  اإلهتمام  وينصب  والعلوم  والدراسات 

التخصص “المواد الفنية “

ذكى  أشرف  د.  عقل  عن  يغب  لم  حلم 
أن  المؤسسين  االعضاء  أحد  سليم  مصطفى  د.  أشار  بينما 

المدرسة حلم قديم أوصت به لجنة المسرح بالمجلس األعلى 

يغب  لم  ولكنه  االدراج  حبيس  وظل   ٢٠١٨ عام  منذ  للثقافة 

عن عقل الدكتور أشرف ذكى وفور توليه مسئولية األكاديمية 

إنجازها  العالقه والتى إستطاع  الملفات  الكثير من  كان هناك 

ببراعه حتى جاء شهر سبتمبر ٢٠٢٠ ،                                                        

مازال  وكا  األمر  بهذا  المعنية  بالدوائر  أشرف ذكى  د.  وإلتقى 

 ٢٠٢٠ نوفمبر  شهر  حتى   ٢٠٢٠ سبتمبر  من  وإستطاع  فكرة 

يفتتح  وأن  الحلم  هذا  ينجز  أن  أشهر  ثالثة  من  يقرب  ما  إى 

 ، واضح  بشكل  الفكرة  تكتمل  وأن  لوائحها  ويضع  المدرسة 

بين  مشترك  عمل  فريق  تكوين  على  ذكى  أشرف  د.  وإعتمد 
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[ [19 تحقيق]

»قسم  والتعليم  التربية  بوزارة  التكنولوجية  المدارس  إدارة 

المبادرات  من  مباردة  نتاج  تعد  إدارة  وهى  الفنى  التعليم 

التكنولوجيا  مدارس  من  كبير  عدد  لتأسيس  الهامة  الرئاسية 

التطبيقية، وكليات التكنولوجيا التطبيقية ألن اإلدارة السياسية 

فى مصر أدركت أن التجربة األلمانية والتى يشغل بها التعليم 

ويجب  رائدة  تجربة  أنها  عام  بشكل  التعليم  من   %٧٠ الفنى 

لسابق  مصر  وتعيد  عمل  فرص  وستوفر  مصر  تدخل  ان 

عهدها كأرض الحرافيين والصناع المهرة الذين استولي عليهم 

العثمانيون فى زمن مضى هذه المدرسة وليدة احتياج فعلى 

وليس مجرد رغبة فى إنشاء مدرسة مختلفة ألن فى مصر ، 

األعمال  على  قائمين  عمال  يوجد  ال  أنه  »والحقيقة  وتابع 

أو  الصدفة  طريق  عن  جاءوا  وجميعهم  التنفيذية  الفنية 

أبناء عمال ولكنهم ليسوا دراسين وبعض ال  تدريب أو ألنهم 

يعرف القراءة والكتابة ومن ثم يتعرض للعديد من المشكالت 

التعامل  باألجهزة  الخاصة  الماركات  مع  التعامل  فى  الكبيرة 

نوع  تحريك  على  يقوم  واحيانا  والصيانة  الضمان  شركات  مع 

هذا  إمكانيات  يعرف  ال  النه  فيفسده  األجهزة  من  موديل  او 

مجال  فى  والمهرة  والفنيين  العمال  ندرة  جانب  إلى  الجهاز 

فى  لدينا  المثال  سبيل  فعلى  والعرض  األداء  فنون  تنفيذ 

والشرق  مصر  فى  فقط  ورشتين  الباليه  أحذية  صناعة  مجال 

األوسط وإفريقيا يقود كل ورشة منهم شخص واحد؛ وبالتالى 

لدينا  ليس  التخصص  هذا  إلى  إحتياج  فى  العمل  سوق  فإن 

متخصصين  العروسة  بتحريك  يقومون  العرائس  لفن  ممثلين 

األول فى  الرعيل  بتدريب  قام ثروت عكاشة  أن  مدربين منذ 

خشبة  إدراة  فى  متخصص  لدينا  ليس  اإلشتراكية  الكتلة  دول 

فى  ويعلمون  والنقد  الدراما  فمعظهم خريجى قسم  المسرح 

هذا المجال ليس لدينا متخصصين فى تحريك اجهزة التصوير 

وكل مدير تصوير يكون فريقه بصعوبة شديدة فماذا لو كان 

التطبيقية فكرة نشأت من التجربة األلمانية التى تهتم بشكل 

كبير بالتكنولوجيا الفنية وأقامت العديد من المدارس فى هذا 

الصدد 

وإختتمت حديثها موضحه أن المدرسة التهدف فقط لتخريج 

الفنيين  لدى  يكون  ان  األهم  الهدف  ولكن  فنيين متخصصين 

فى  فالطالب  المختلفة  للفنون  وتذوق  الفنية  بالعملية  وعى 

المدرسة يدرس دراما وتاريخ الفنون المختلفة ومن هنا ينشأ 

والخطوة  وإبداع  وعى  ولديهم  متفردين  الفنيين  من  جيل 

القادمة والتى تعد أحالمها هى إقامة معهد عالى للتكنولوجيا 

إستكمال  فى  يرغب  الذى  للطالب  يتسنى  حتى  التطبيقية 

دراسته األتحاق بهذا المعهد

وجود  عدم  من  طويلة  لفرتة  الصناعة  عانت 
متخصصني 

فكرة  عن  الفنون  أكاديمية  رئيس  ذكى  أشرف  د.  تحدث 

الفنية  الصناعة  فى  الطويلة  بخبرتى   « فقال  المدرسة  إنشاء 

انقراض  من  نعانيه  وما  الصناعة  هذه  فى  القصور  أوجه  أعى 

المثال فى  بخبراء على سبيل  نستعين  يجعلنا  ما  بعضها وهو 

البالية  ومالبس  وأحذية  والوتريات  الموسيقية  اآلالت  تصليح 

واحد  فرد  فهناك  الحرف  هذه  فى  متخصصون  قليل  فعدد 

على  عالوة  مصر  فى  البالية  ومالبس  أحذية   بصناعة  يقوم 

من  أوغيرها  اإلضاءة  او  الصوت  فى  المتخصصين  الفنيين  أن 

تتطلب مواصفات ومهارات معينة ومن خالل  اآلخرى  الحرف 

بشكل  القصور  هذا  عالجنا  التطبيقية  التكنولوجيا  مدرسة 

وجود   عدم  من  طويلة  لفترة  الصناعة  عانت  فقد  علمى 

على  أساسى  بشكل  بها  ونعتمد  المهن  هذه  فى  متخصصين 

ذوى الخبرة وكبار األساتذة

السيسى  الفتاح  عبد  الجمهورية  الرئيس  فخامة   « قائال  وتابع 

لديه اهتمام كبير بالمدارس التطبيقية كما أصدر قرار بإنشاء 

إلتحاق  فكرة  المقبلة  الفترة  فى  وندرس  تطبيقية  كليات 

خريجى هذه المدرسة باألكاديمية

نخرج  أن  ونستطيع  التكنولوجيا  التخصصات  هذه  كل  لدينا 

فى  األصلى  المصمم  أو  الفنان  يعين  أن  يستطيع  متخصص 

تنفيذ مايريد بعلم وبحرفيه وبأداء سليم ويمتلك القدرة على 

ويستطيع  والصيانة  الضمان  على  القائمة  الجهات  مخاطبة 

العملية  تعين  التى  الدوائر  كل  مع  والتواصل  الماركت  قراءة 

 ١١ هناك  ولذلك  التكنولوجى  الجانب  من  تنفذها  فى  الفنية 

بعض  نضيف ونحذف  أن  ونستطيع  كبداية  تخصص مختلفين 

بسوق  مرتبطون  ألننا  العمل  سوق  حاجة  حسب  التخصصات 

العمل 

يعمل  أن  االولى  فرصتان  ولديه  سيتخرج  “الطالب  وأضاف 

 ، العامة  الثانوية  تعادل  التى  الدبلوم  بشهادة  تخرجه  فور 

يستطيع أن يلتحق بالتخصصات المناظرة لتخصصه فى كليات 

إلى ٦  والتى وصلت  إفتتاحه  تم  والتى  التطبيقية  التكنولوجيا 

الكليات وكل كلية لديها عدد كبير من  جامعات بها عدد من 

التخصصات

المساعد  وجود  عدم  من  كثريا  عانينا 
الفنية  المهن  فى  المتخصص 

المدرسة  إدارة  مجلس  رئيس  جبارة  غادة  الدكتورة  إرتكزت 

على عدة نقاط هامة عن مدرسة اكاديمية الفنون للتكنولوجيا 

أزمة  الدائمة من  المعاناة  النقاط هى  أولى  التطبيقية وكانت 

فهناك  المختلفة  الفنية  المهن  فى  المتخصص  المساعد  وجود 

فى  هاما  مثاال  وضربت  كبير  بشكل  الجانب  هذا  فى  تقصير 

وجود  عدم  ومنها  الفنية   والتخصصات  الحرف  بعض  ندرة 

اإلضاءة  كذلك  الموسيقية  اآلالت  إصالح  فى  متخصص  فنى 

األدنى  البعض  يعتبرها  التى  المهن  لهذا  ثانى  يوجد صف  فال 

له  أقيمت  فالفنى  خاطىء  مفهوم  وهو  األخرى  المهن  من 

والدبلومات  التجارة  دبلومات  مثل  فنية  مدارس  مضى  فيما 

السياسية  القيادة  ان  إلى  حديثها  فى  أشارت  كما  الصناعية 

لديها اهتمام كبير بهذا األمر وكان تجربة مدرسة التكنولوجيا 

للتكنولوجيا  الفنون  الطالب على دبلوم  يحصل 
التطبيقية ووثيقة معتمدة دوليا
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[ 20نوافذ

المسرحي  قالها  عبارة  يثيرني”  ما  إال  المسرح  في  أكتب  “ال 

يؤكد على  أن  أراد من خاللها  يونيسكو وقد  الشهير  العالمي 

من  والخروج  الواقع  لتحريك  محاولة  المسرحي  العمل  أن 

دائرة الثبات إلى دائرة التحفز والمواجهة.

دالالت،  من  اسمها  يطرحه  بما  بداية  الحركة”  “فرقة  ولعل 

في  وصريحة  جادة  مكاشفة  لتحقق  تأتي  بعروضها  ومرورا 

إلى  بعضها على بعض  يتغذى  التي  الرأسمالية  مواجهة خطر 

تؤسس  التي  اإلمبريالية  الشراسة  من  درجة  إلى  تصل  أن 

تراجع  ظل  في  والقاهرة  المهيمنة  الواحدة  السلطة  لمفهوم 

المفاهيم الجماعية والتي أدى إليها وجود ما يمكن أن أسميه 

بالثقافة التبريرية التي تقوم على النفعية وترى األمور بنظرة 

أحادية تؤله الفرد وتنفي القدرة عن اإلطار الجمعي.

كان  عروض  عدة  وقدمت   ١٩٨٩ عام  الفرقة  تأسست  وقد 

وحفلة   ١٩٩٠ عام  “الدبلة”  ثم  “المزاد”  مسرحية  أولها 

في  و”اللعب   ١٩٩٨ “الميالد”  ثم   ١٩٩٢ عام  المجانين 

الدماغ” ٢٠٠٤.

بين  المزج  نوعها وهي  فريدة من  تجربة  الفرقة  كما قدمت 

الملح” وهو  أولها “وادي  فيلمين  والسينما فقدمت  المسرح 

في  “الحب مسرحية  والثاني  فيلم سينمائي قصير  عبارة عن 

مدير  ـ  الصاوي  خالد  وإخراج  تأليف  من  واالثنان  فصول”   ٣

الفرقة ومؤسسها ومؤلفها ومخرجها في نفس الوقت.

الفرقة  خاللها  من  حاولت  التي  العروض  إلى  سريعة  ونظرة 

أن  فنرى  واالقتحام  بالجسارة  تتسم  مغايرة  رؤية  تقديم 

لثورة  مراجعة  لتطرح  جاءت  للمجانين”  “حفلة  مسرحية 

يوليو والكشف عن أسباب انحسارها وتقلص دورها ومناقشة 

التوازن  من  كبير  قدر  بها  حادة  مسرحية  بلغة  الدور  هذا 

مغلفة بسخرية الذعة.

اآلني  الثقافي  الخطاب  الصاوي  حاكم  فقد  “الدبلة”  في  أما 

القيم  هيمنة  نتيجة  باالضطهاد  الشعور  فخ  في  وقع  الذي 

الرأسمالية وتناسى مهمته في إعداد كوادر تكون قادرة على 

من  والخروج  والمواجهة  بالتصدي  تتحلى  رؤية جديدة  خلق 

أسر اإلحساس بالقهر والتخلف.

والضاغطة  المتكررة  القهر  فكرة  “الميالد”  مسرحية  وناقشت 

على اإلنسان البسيط، ومنها القهر اإلعالمي الذي يساهم فيه 

الترويج  مقابل  في  اإلنسانية  القيم  بتهميش  الزائف  اإلعالم 

لألفكار التجارية والمادية.

واعتمدت الرؤية في هذا العرض على طرح وعي مغاير على 

الحركة..  فرقة 
الوعي وإيقاظ  المسرح   

وسيلة  كونه  في  البريختي  الملحمي  المسرح  من  بآخر  أو 

من وسائل التربية والتوجيه وإن جاء بصورة رمزية، وتفارقها 

البصري  الخداع  على  األحيان  من  كثير  في  تعتمد  كونها  في 

خشبة  على  األدوار  وتبادل  السينوغرافيا  في  والتحديث 

في  تقدم  التي  المشهدية  الرؤية  على  واالعتماد  المسرح 

للعرض  التقليدي  الشكل  عن  بديال  منفصلة  “لوحات”  صورة 

المستويين الفني واالجتماعي من خالل االتكاء على ما يمكن 

عنصري  في  خاصة  المسرح”  في  الثائر  بـ”الفكر  يسمى  أن 

التأليف المسرحي الذي خرج من إطار المواضعات اإلخراجية 

خشبة  بين  القائمة  الجدلية  تؤكد  حالة  وهي  التقليدية 

الجمهور  ساحة  وبين  للتنوير  وكأداة  للعرض  كأداة  المسرح 

بشكل  تتماس  نوعية  وهي  والحوار،  للتلقي  مصاحب  كأفق 

عيد عبد الحليم
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جاءت  وإن  اللوحات  وهذه  وفصول،  مشاهد  من  المكون 

أنه من شظاياها  إال  تعبر بصورة جزئية عن حدث،  منها  كل 

بين  جديدة  عالقات  خلق  باستطاعتها  عامة  رؤية  تتكون 

مستمر  استعداد  حالة  في  يكون  فكالهما  والمتفرج  الممثل 

الشخصي  التاريخ  في  تنقب  أدوات  عن  واالكتشاف  للبحث 

والجماعي.

تجريبية آفاق 
وعن آفاق الرؤية لدى مخرج الفرقة الفنان خالد الصاوي فإنه 

يؤكد أنه استفاد من التجارب المباشرة التي كان له الحظ في 

االشتراك فيها مع مخرجين عرب وأجانب من خالل عمله مع 

ودخوله  سويدية  ومخرجة  الفرنسيين  المخرجين  من  اثنين 

أهم  على  واطالعه  والفنية  المسرحية  الورش  من  كبيرا  عددا 

مدار  على  السينما  في  أو  المسرح  في  الفنية سواء  التجارب 

أكثر من عشرين عاما.

وسألناه عن وصف البعض للتجارب المسرحية الجديدة بأنها 

خاصة بالنخبة المثقفة فأين الخطاب الشعبي؟

لوعي  الرئيسية  المكونات  أحد  باعتباره  المسرح،  وعن جعل 

الشعب، أداة لدفع حركة المقاومة أشار الصاوي إلى أنه من 

المسرح  أن  ويرى  المقاومة  اتجاه  إلى  المنتمين  الفنانين 

من  النضال  هذا  نبع  ما  إذا  مهمة  نضال  أدوات  والسينما 

األمور  كل  تأخذ  علمية  عقلية  ومن  ومتحمس  مخلص  قلب 

وبطاقاتها  الكادحة  بالجماهير  “اإليمان  وأهمها  االعتبار  في 

الواقع  في  تغيير  إحدى  يستلزم  االتجاه  هذا  وأن  الالنهائية” 

المثقفين  أن  خاصة  اتجاهاته  بجميع  الفن  بالطبع  يعكسه 

المصريين والعرب ال يطرحون اآلن، شيئا موحدا وقد قسمهم 

الصاوي على ثالثة اتجاهات:

وجيوشها  الرأسمالية  بالعولمة  يرحب  اتجاه  األول: 

االستعمارية بمبررات خزعبلية وهو اتجاه “عميل” سواء شاء 

أو أبى، وهناك اتجاه يحرص على التصدي والمقاومة وبداخله 

أجنحة سياسية مختلفة وهو اتجاه يفرض عليك احترامه برغم 

يفرض  اتجاه  وهو  مختلفة  سياسية  أجنة  بداخله  االنقسامات 

عليك احترامه برغم االنقسامات بداخله.

وأما االتجاه الثالث فهو حائر ال يجب التوقف عنده أساسا..

ومن هذا المنطلق جاء عرض “اللعب في الدماغ” عام ٢٠٠٤، 

الهناجر،  الذي حقق نجاحا ملحوظا على مسرح  العرض  وهو 

في  ـ  المباشرة  شابته  وإن  ـ  متماسكة  مسرحية  بلغة  واتسم 

الكباريه  “مسرح  فكرة  إلى  انحاز  وإن  المشاهد،  من  كثير 

التي  المسرحية  االسكتشات  من  مجموعة  عبر  السياسي” 

الالذع للسياسة  غلب عليها طابع السخرية والمفارقة، والنقد 

األمريكية في المنطقة.

“خالد  ومخرجه  لبطله  نوعية  قفزة  بمثابة  العرض  هذا  وكان 

السينما  في  الرئيسية  األدوار  إلى  بعدها  لينطلق  الصاوي. 

والتليفزيون

وعلى  فرقته  على  ينطبق  ال  الكالم  هذا  بأن  الصاوي  أجاب 

على  االنفتاح  تراعي  شعبية  أعماال  تعد  التي  عروضها  جميع 

أكبر عدد ممكن من الجمهور، فقد عرضت مسرحية “الميالد” 

أمام الجمهور العادي والقت نجاًحا كبيرًا وكان المسرح كامل 

“اللعب  األخير  العرض  وكذلك  “العرض  فترة  طوال  العدد 

 ٣ من  مسرحية  “الحب  فيلم  الكالم  هذا  ويؤكد  الدماغ”  في 

عرضه  أثناء  الجمهور  من  كبير  قطاع  شاهده  الذي  فصول” 

بالتليفزيون المصري.

أوال اإلنسان 
يؤكد  “الحركة”  فرقة  خالل  من  يقدمه  ما  ماهية  ..وعن 

ـ وهو  ـ بشكل أساسي  البسيط  اإلنسان  أنه يخاطب  الصاوي 

في  أساسي  شريك  أنه  رغم  ويعاني  يكدح  الذي  اإلنسان 

صناعة الحياة بكل ما فيها من منجزات.

نناصر  أن  أنفسنا  على  البداية  منذ  أخذنا  الصاوي:  ويضيف 

الرأسمالية  للعولمة  معاديا  مسرحنا  يكون  وأن  المهمشين 

وعصرها الظالم العنيف، وأن نحث الجماهير على المقاومة.
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الطرطور األحمر  امللونة مع  الرفيع ومالبسه  األراجوز وصوته    

بها  يرضب  التي  وعصاه   ، يقولها  جملة  كل  مع  يهتز  الذي 

منها  الهروب  أحد  اليستطيع  مباغتة  رسيعة  حركة  يف  املخالف 

الصغري  املالمح  الدقيق  الكائن  هذا   ، وحذره  حرصه  بلغ  مهام 

،عرفناه  والكبار  الصغار  بهجة  الزمان  مر  عىل  يظل  الحجم 

حيث  الشارع  يف   ، املدرسة  حفالت  يف  وجد  أينام  والحقناه 

يتجول يف األسواق والحارات يجمع حوله املارة وميتعهم بالنمر 

مثلهم  الجولة  أخر  تبهجه هو يف  قليلة  قروش  مقابل  الضاحكة 

وأعياد  والنادي  املدرسة  حفالت  يف  اليوم  أطفال  ويعرفه  متاما 

األراجوز  هو  األراجوز  ظل  والزمان  املكان  تغري  ورغم  امليالد. 

تتغري وقائعها وشخصياتها  التى  الضاحكة  مبالبسه وعصاه ومنره 

ويظل هو عنوان البهجة واملرح .  

  فكرت كثريا ومنذ أمسكت كتاب استاذ أساتذيت دكتور إبراهيم 

الذي  وأصولها  العربية  اللغة  يف  الظل  خيال  فنون  عن  حامدة 

يحمل عنوان »خيال الظل وبابات ابن دانيال » ،فكرت هل يقدر 

لنا إيجاد كتاب مثله يف التدقيق العلمي  ،حيث سجل لنا يف جهد 

علمي مؤسس كل خصائص وجامليات فن خيال الظل ، إضافة ملا 

والتي يطلق عليها  الفن  الجليل من متثيليات ذلك  االستاذ  جمع 

»بابة » يف مصطلحات ذلك الفن ، مام جعل هذا الكتاب مرجعا 

أصيال لفن اندثر أو خفت صوته يف القرن العرشين .

أو  التمثليات  جمع  لنا  يقدر  هل  ذهني  يف  سؤال  ثار  ثم    

»النمر« الخاصة بالفنون األخرى مثل األراجوز والسامر وغريها 

بعموم  الخاصة  الشعبية  الثقافة  يف  الراسخة  الفنون  تلك  من 

الناس يف مرص ومواطن عدة عربية ودولية ،من أجل حفظها يف 

، وأيضا  فنانيني يف عهود قادمة  أراد من  الجامعية ملن  الذاكرة 

املهموميني  فكر  هذا  وألن   . القراء  وحتى  والدارسني  للباحثني 

داميا بأمر ثقافتنا ، فقد جاءت اإلجابة من املركز القومي لثقافة 

املايض. العام  الصادر   « أراجوزية  »حواديت  كتاب  عرب  الطفل 

حديثا  كتبت   ، أراجوزية  منرة  أربعة عرش  الكتاب عىل  احتوى 

ويتم  للمركز  تابعة  الكرتونية  قناة  شاشة  عرب  فنانونها  وقدمها 

أن  أي  الكتاب،  يف  بجوارعنوانه   نص  بكل  الخاص  الرابط  ذكر 

ملتابعي  وميكن  األراجوز  بدمى  لعرض  تحولت  النصوص  تلك 

هذا  وجود  يف  جوهري  تغيري  بالطبع  هذا   ، مشاهدتها  القناة 

مقيت  برشي  تباعد  من  وماتبعه  كووفيد  فريوس  بسبب  الفن 

واملرح  البهجة  ينرش  حارض  يكون  أن  إال  أىب  األراجوز  لكن 

األراجوز  لعب   « الكتاب  مقدمة  يف  ناصف  محمد  كتب  .كام 

أيام  الحظر  أوقات  أطفالنا  عن  عن  ويخفف  ليعظ  مهام  دورا 

النصب  أنواع  وكل  األسعار  وغش  امليزان  غش  عن   « الغشاش 

ذلك  أنواع  كل  النمرة  يف  وتتعدد   ، الناس  عىل  واالحتيال 

ويناقشها األراجوز مع بائع يدي األمانة وهو غري ذلك . 

تلك  وترشح  هامة  فكرة  تناقش  »التنمر«  بعنوان  منرة  ويف 

الكلمة التي انترشت عىل األلسن ورمبا مل يعرف معناها األطفال 

، أي السخرية من عيب او مظهرما ، وتدور النمرة بني األراجوز 

املالغي  ذلك  فريفض  والشتائم  السباب  يتبادالن  حيث  وزوجته 

إظهار  وعدم  األخر  احرتام  رضورة  أي  بالصواب  ويبرصهم 

ماينقصه وسبه به . 

فله  زنايت  محمد  املوهوب  للكاتب  الوحيد  النص  هذا  وليس 

بالكتاب أيضا نصوص  »منرة الطمع » و نص » التكرب األراجوز 

إىل  تشري  وهي   . مليونري«  األراجوز  و«األنانية   « النجوم  نجم 

عيوب يف سلوك وفكر األراجوز مثل التكرب عىل زوجته وصديقه 

ومثل   . مبوعد  سوى  معهام  الحديث  واليود  الشهرة  ينال  حني 

مالية كبرية  باملال حني يكسب مسابقة  االستئثار  الطمع ورغبة 

أو  كبري  سواء  للمتفرج  الحكمة  وتصل  يفهم  األاراجوز  ولكن 

صغري ، أن الناجح البد أن ينسب ذلك ملن عاونوه وساعده وغري 

هذا نكران جميل وأن الفخر بالذات نقيصة لو صاحبه الغرور . 

للدكتور سيد عىل إسامعيل  قيم  كتاب  قبل  وكان قد صدر من 

لنا  يقدم  وكعادته  مرص«  يف  العرائس  »مرسح  عنوان  حمل 

املكتوبة من صحف  والرشائح  بالصور  املؤلف معلومات موثقة 

ودوريات قدمية  يعود بعضها ملطلع القرن العرشين . 

ألزمنة  والباحث  بالقارئ  ويعود  املعلومات  يؤكد  الذي  األمر 

ثرية بالعمل الثقايف والفني . ولعل أجمل ماجذبني يف الكتاب 

الرائد محمود شكوكو الذي يؤكد  الفنان  وجود فصل كامل عن 

فني  مردود  له  وقدم  العظيم  شعبنا  روح  من  رشب  فنان  أنه 

تحولت صورة  حتى  األراجوز  فن  يف  براعته  وهو  باسمه  ارتبط 

شكوكو شخصيا إىل أيقونة لفن األراجوز وصنعت لعبة زجاجية 

تحمل صورته واألراجوز الذي ميثل ويغني به 

األمر الذي ميثل ويؤكد رسوخ فن األراجوز والعرائس يف الوعي 

الجمعي ومحبة من يعمل به . األمر األخر يعود للفنان الراحل 

يقبل عليها  فنية جميلة  ليصبح فقرة  األراجوز  وهو تطوير فن 

بكتابة  التطوير  وجاء   ، واملسارح  الفنية  النوادي  يف  الناس 

شكوكو  يؤديها  لألراجوز  خاصة  كوميدية  وفواصل  أغنيات 

بأقالم وألحان كتاب وملحني عرصه مثل بريم التونيس ومحمود 

الرشيف ، كام يكتبون للمطربني واملطربات املحرتفني . 

الرائد  أن  وهو  التأمل  تستحق  حقيقة  الكتاب  وثائق  وتؤكد   

فن  من  تتخذ  خاصة   محرتفة  فرقة  أول  صاحب  كان  شكوكو 

الجمهور  يستقطب  أمر  وهو  أمسياتها  يف  ثابتة  فقرة  األراجوز 

رسمية  فرقة  إنشاء  إىل  الثورة  بعد  الدولة  سيحفز  الذي  األمر 

ارتباط  وهو  عام  اتجاه  ليكون  أنواعها  بكل  العرائس  ملرسح 

اهتامم  تحوز  التى  اي  الشعبية  بالفنون  الرسمية  الفنون 

الجمهور  

الكورونا ».

أهل  يطلق  كام  أو  النصوص  من  مجموعة  الكتاب  يضم   

مثل  العرص  فريوس  أزمة  تناولت  التى   “ “النمر  عليها  املهنة 

نقد  وفيها  ناصف  محمد  للكاتب   “ واملوالت  نص”األراجوز 

الخاصة  السلع  كل  عىل  االستحواذ  يف  البعض  لسلوك  اجتامعي 

نظافة  ومواد  وكاممات  كحول  من  الفريوس  من  بالتعقيم 

السلع  لتلك  املامثلة  األخرين  حاجة  التفكري يف  وعدم   ، وغريها 

سلوك  وهو  لغريهم  العدوى  نقل  وبالتايل  ملرضهم  يوأدي  مام 

التسوق  بأرضار  الوعي  عدم  النمرة  تنقد  كام  والشك  مستهجن 

واالستحواذ عىل السلع .

جابر  أحمد  للكاتب   « فلفل  أم  »األراجوزو  منرة  فكرة  وتناقش 

مصدر  بدون  الفريوس  حول  البعض  رددها  التي  االشاعات 

ويف   . ذلك  ترديد  من  الحذر  بتوخي  وتنصح  رسمي  أو  علمي 

منريت”هنعمل إيه يف الحظر” و”انا اليل كرست الحظر” للكاتب 

أحمد زيدان يحاول ، تتناول األوىل كسل البعض ومنهم املالغي 

فيوقظه  واألحالم  النوم  يف  وقته  يقىض  حيث  الحظر  أثناء 

األراجوز ناصحا إياه باملذاكرة عرب موقع وزارة الرتبية والتعليم 

الكسل  عيوب  ويعدد  الوقت  لتمضية  وسيلة  أحسن  فالعلم 

النمرة  ويؤكد له أن الحظر اليعني ترك دراسته والنوم وتختتم 

من  حركة  وتلك  بالعىص  مبطاردته  للمالغي  األراجوز  بتوعد 

حركات األراجوز املعروفة . 

ولفنان األراجوز منرة جميلة »اراجوز 2020« والثانية »الفكهاين 

سامية حبيب

.. األراجوز 
الزمان  طول  بهجتنا 
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املنظرين  جهود  بدأت  العرشين  القرن  منتصف  منذ 

والعاملني يف املرسح العاملي وخصوصاً األورويب عىل تحطيم 

بني  الفكري  التفاعل  حدوث  مينع  كان  الذي  الرابع  الجدار 

والتأّثر  التأثري  عملية  إضعاف  لناحية  والجمهور  العرض 

عىل  طويلة  قرون  خالل  قام  التقليدي  املرسح  ألن  الواعي 

محاوالت  املبدأ  هذا  خرقت  وإن  املرسحي  االيهام  مبدأ 

السائد واملألوف كالكوميديا ديالرتيه  محدودة خرجت عن 

عىل سبيل املثال ال الحرص. 

ال نهدف يف هذا املقال دراسة التاريخ مجدداً وقد حفظناه 

عال،  بصوت  التفكري  نحاول  بل  قلب،  ظهر  عن  جميعاً 

املرسح  يف  الخامس”  “الجدار  وجود  فكرة  من خالل طرح 

التي تستوجب التوقف عندها وبدء التفكري بكيفية هدمه 

والتخلص منه متاماً كام أفرزت التجارب الحداثية والطليعية 

أدت  عملية  ومامرسات  أفكاراً  العرشين  القرن  مرسح  يف 

زمن  إىل  التقليد  زمن  من  والخروج  الرابع  الجدار  إىل هدم 

العاملي عىل أيدي ميري خولد وبريخت  التجديد يف املرسح 

وغروتوفسيك والكثريين غريهم.

يوجد  وال  مستجد  املرسح  الخامس”يف  “الجدار  مصطلح 

توصيف نظري له بعد، وقد طرأ عىل رأيس يف خالل ندوة 

فعالية  ضمن  للمرسح  العاملي  اليوم  مبناسبة  افرتاضية 

نناقش  كنا  الجامعي حيث  للمرسح  الدويل  القاهرة  مللتقى 

يف  املرسح  مستقبل  عىل  وأثره  كورونا  فايروس  تداعيات 

سنواجهه  الذي  التحدي  حول  مداخلتي  فكانت  العامل، 

يف  الخامس  الجدار  هدم  برضورة  واملتمثل  املستقبل  يف 

املرسحيني  الذي هبط عىل  االلكرتوين  الجدار  املرسح، وهو 

وهو  تخطيه،  أو  زحزحته  الصعب  من  كان  والذي  كالقدر، 

أدبياتنا وحواراتنا االفرتاضية، وهو ميثل  اليوم يف كل  حارض 

بعض  محاوالت  كل  من  الرغم  عىل  الخاص  برأيي  مشكلة 

لتفيش  نتيجة  املفروض علينا  الواقع  التكيف مع  املرسحيني 

كورونا.

خالله  من  نشاهد  الذي  الزجاجي  الخامس”  “الجدار  إن 

جهاز  أو  الخليوي  التلفون  شاشات  عرب  االفرتايض  املرسح 

جامليات  وعىل  التلقي  عملية  عىل  أخطر  هو   ، الكمبيوتر 

الفكري  والتأثري  التأثر  جدلية  وعىل  املرسحي  العرض 

كان  الذي  الوهمي  الرابع  الجدار  من  املرسح  يف  والحيس 

إىل  يتقدم  هو  ها  والتسلية،  والراحة  والتقدم  والتطور 

عواملنا الداخلية، إىل مامرساتنا الحميمية، واملرسح منها إن 

مل يكن أهمها.

ال أملك أجوبة عىل تساؤاليت، وال أعرف إذا كنا سنتمكن من 

العفوي،  الصادق  الشفاف  الحي  االنساين  للمرسح  االنتصار 

وال  وغريها،  الكرتونية  حواجز،  أي  دون  من  عليه  واالبقاء 

أستطيع التكهن مبفاجآت التطور التكنولوجي الذي يجتاحنا 

بذكائه االصطناعي برسعة هائلة، لكني كفنان مرسحي يحق 

محاوالت  لكل  والتصدي  عنه  والدفاع  بحقي  التمسك  يل 

املقاومة،  هذه  إىل  املرسحيني  كل  وأدعو  مني،  انتزاعه 

والصالة  الخشبة  جداً،  بسيط  املعركة  هذه  يف  وسالحنا 

الشاشات  عىل  املرسحية  االعامل  عرض  ورفض   ، والجمهور 

االلكرتونية، ورفض تحويلها اىل فن آخر يستمد حضوره من 

الكامريا والشاشة والكهرباء، ألن ذلك سيشكل بداية مرحلة 

االنقراض للفن املرسحي. 

اللهم أشهد إين بلغت.

أشد خطورة  إنه  الخشبة،  واملمثل عىل  املشاهد  بني  يفصل 

الشعور  أي  الحياة،  املرسح يف  ألنه يقيض عىل مربر وجود 

وفكرياً  جاملياً  تجهد  حية  كائنات  بني  التفاعيل  الحي 

وحركات  وعالمات  شيفرات  تبادل  أجل  من  وجسدياً 

كانت  األوىل  بالدرجة  إنسانية  وأحاسيس  وكلامت  وأصوات 

الجدار   هذا  بعدها،  وستبقى  التكنولوجيا  قبل  موجودة 

الخامس مبثابة رصاصة الرحمة عىل املرسح الحي، وكام قام 

الجدار  وهدم  بتكسري  العرشين  القرن  يف  املرسح  طليعيو 

والجاملية  الفكرية  امكاناتنا  بكل  نتصدى  أن  علينا  الرابع 

والجسدية والنضالية حتى، ليك مننع هذا الجدار من الرتسخ 

والتشبت بخشبة املرسح كجزء أسايس منها يف املستقبل. 

الخامس” يف  “الجدار  املصطلح  أو هذا  العبارة  أطلق هذه 

البطوالت  ادعاء  بقصد  وليس  خطورته  من  للتنبيه  املرسح 

الجدار   فهذا  جديدة،  مصطلحات  اكتشاف  يف  النظرية 

الذي  التكنولوجي  والوحش  واقعاً،  أمراً  وبات  بات موجوداً 

كل  تحويل  اىل  الوحش  هذا  سعى  وكام  يرحم،  ال  أوجده 

مجاالت حياتنا اىل ضحايا له، ونجح يف ذلك بحكم الحاجة 

هشام زين الدين

- لبنان

الخامس الجدار 
المسرح في 
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الروابط  جميع  أن  اىل  السيميوطيقا  بعد  ما  ظاهرة  تشري   

القصصية  العوامل  وبني  واملحتملة  العوامل  داخل  السيميوطيقية 

والعوامل الفعلية قد انكرست . فمثال، يف املرسح بعد الدرامي، 

»ست  بريانديللو  لشخصيات مرسحية  املامثلة  الشخصيات  فان 

شخصيات تبحث عن مؤلف »، تظهر أمام الجهور يف حقيقتهم 

املعلومات  نقل  أو  ترجمة  يف  املمثلني  بدومنساعدة  املجردة 

املمثل/ عالقة  تزول  املوقف،  هذا  ويف   . للجمهور  عنهم 

)الشخصية  التمثيل  اتصال  منوذج  مثلث  بنقل  الشخصية، 

اىل   ) الجاميل  املوضوع   – املرسح  خشبة  منوذج   – الدرامية 

أشكال النقل الخطية . وتضم أمثلة هذه الظاهرة أعامل فناين 

املرسح واألداء الذين يبحثون االمكانات الجاملية ملزج املرسح 

انغامس  درجة  الفنانني  هؤالء  ويتحدى   . البرصية  بالفنون 

األداء  البدين، يف خلق  ناهيك عن  الفكري والعاطفي،  الجمهور 

املرسحي. 

 العرض الذي قدمه املخرج جان فابر بعنوان » ملك املوت » ) 

عام 2003 فرقة مرسح بوبلني( هو مزيج من الفيديو والرقص 

وتصميم  فابر  جان  نصوص  عيل  ويقوم   . املرسحي  واألداء 

املرسح  خشبة  عيل  جوزيتش  ايفانا  الفنانة  ويضم  الرقصات، 

متعددة،  وسائط  وكفنان   . فيلم  يف  فورسيث  ويليام  والراقص 

املرسح،  خشبة  عيل  قصيص  عامل  خلق  اىل  الحاجة  فابر  يرفض 

الوجودية  مامرساته  عن  للتعبري  كمكان  العروض  باستخدام 

كاستكشاف   « املوت  »ملك  عرض  ظهر  وقد   . السيايس  وقلقه 

لهذا  األصيل  النص  فابر  ألف  وقد   . وارول  أندي  الفنان  لعامل 

أو  لرجل  مونولوج   « فرعيا  عنوانا  له  ووضع   ،1996 اعرض 

. ويف عام 2000، وقام مبوامئتها مع رقصات   « أو خنثى  امرأة 

املمثلة  مع  يف عرض مرسحي  الحقا  ثم طوره  فورسيث  ويليام 

شكل  يف  املرسحي  الحدث  بناء  خالل  ومن   . جوزيتش  ايفانا 

مشاكل  مع  فابر  يتامل  العامة،  وارول  نظر  وجهات  مع  حوار 

رهابه  ويبحث  اللغوية،  االستعارة  طريق  عن  الفنية  املخنث 

الجامل  وبالتايل   ( الجنس  نوع  وجامل  التحول،  قضايا   : الفني 

فنان، واملوازنة  املزدوجة، وتناقض كونك  والكينونة   ،) الخنثوي 

يف  األحداث  وتدور   . والعزلة  الغموض  اىل  والتوق  الشهرة  بني 

بالقرب  جوزيتش  ايفانا  بالفنانه  يدور  ملرسح  املكاين  الرتتيب 

يف  ذلك  ويتجىل   . وسائد  عيل  الجالس  املحيط  الجمهور  من 

وبريخت،  ستانسالفسيك،  نظريات   ( العرشين  القرن  يف 

عيل  الذات  اعتامد  من  متفاوتة  درجات  اىل   ) وجروتوفسيك 

التفسري  يجعل  أوسالندر  }اي  يف  االعتامد  وهذا   . العقل 

واحتامالت عمليات التمثيل محدودة، ألن كل هذه النظريات 

اىل  ونشري  الحضور  اطار  يف  املتثيل  عن  نتحدث  أن  تتطلب 

الخطاب املرسحي  تصنع  التي  االختالف  لعبة  الذات من  ابداع 

من  أهمية  أقل   “ املوت  ملك   “ الشخصية يف عرض  وتقديم   .

املرسحي  العرض  ينتقل  عندما  للممثل،  املادي  الجسم  تقديم 

مخطط  يستخدم  ليك   ،not-acting الالمتثيل  قطب  نحو 

الالمتثيل/التمثيل الذي اقرتحه مايكل كرييب . ويف هذا النموذج، 

 –  ziro relationships عالقات صفرية  الالمتثيل  قطب  يقدم 

عالمة فارغة – لبني الدال ) جسم املمثل ( واملدلول )الشخصية 

الدرامية  للشخصية  الجمهور  رؤية  تشارك  وال   . الدرامية( 

ويف   . التمثيل  عالمة  انشاء  يف  األخرى  الدرامية  والشخصيات 

فورسيث  يعرض  فيلم  بجانب  لجوزيتش  ثابت  صورة مونولوج 

الذي  جوزيتش  ارتجال  الوقت  نفس  ويف  فابر،  نص  يتلو  وهو 

يتضمن تفاعالت مختلفة مع الجمهور . ويف عمل فابر، يتعرى 

عرض  يتم  العميل،  باملعنى   . تقريبا  التام  العري  اىل  املؤدي 

ترتدي قطعتي مالبس فقط، ومبعنى  للجمهور وهي  جوزيتش 

املوجودة   – جوزيتش   – ميثل  كجسم  نفسها  تقدم  استعاري، 

ويف   . جوزيتش  ايفانا  والراقصة  والفنانة،  شخصية،  لتقديم 

تخطيطاته الدرامية واألدائية، يعتمد عرض » ملك املوت« عيل 

رسمي  كمتحدث  املؤدي  يعمل  حيث  تنظريي  ملقال  حر  شكل 

لفلسفة املخرج . 

املنطقية  املركزية  حول  أوسالندر  فيليب  حجة  تساعد   

املمثل  بني  االختفاء  بحث  يف  األداء  نظرية  يف  واالختالف 

وكام   .  « املوت  ملك   « فابر  عرض  يف  تتجيل  كام  والشخصية 

الثالثة  الرئيسية  التمثيل  نظريات  تستند  أوسالندر،  يدعي 

تأليف: يانا مريزون  

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

الدرامي    بعد  المسرحي  للحدث  السيميوطيقي  المجـال 
)2( األداء  تحليل  في  السيميوطيقية  المعرفة  نظرية  في  تأمالت 
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املدلول  مع  املمثل(  )جسم  الدال  يتساوى  الالمتثيل،  منوذج 

مادية  عيل  الالمتثيل  ظاهرة  تؤكد  ولذلك   . الشخصية(  )جسم 

عالمة التمثيل ) جسم املمثل يف مقابل جسم الشخصية( وتعيد 

النهاية،  يف   . املمثل  لجسم  السيميوطيقي  العرض  عيل  الرتكيز 

وامكانية  القصيص  العامل  كثافة  عن  الالمتثيل  ظاهرة  تستفرس 

متثيله . وكلام اعتمد املمثل عيل نفسه وعرضها يف األداء يصبح 

بقاء العامل القصيص أقل، ألنه مادية حضور كل ممثل فرد هي 

 ) )أ  املمثل  فردية  تتغلب   : املرسح  خشبة  منوذج  تتوىل  التي 

عيل فردية الشخصية )ب( التي يتم تقدميها للجمهور، وبالتايل 

أنه  عيل  )أ(  اىل  فالنظر   ( املرسح  خشبة  منوذج  تناغم  ينكرس 

)ب( ويتم تفسريه عيل أنه )ج( هو أ ب ج ( . وتستحوذ مادية 

تفقد مامرسة  وبالتنايل   . )أ( ومتيزها عيل كل من )ب( و )ج( 

ظاهرة  للجمهور  وتقدم   ، السيميوطيقية  طبيعتها  الالمتثيل 

االهتامم،  مركز  املمثل  يصبح جسم  سيميوطيقية حيث  مابعد 

 . واميائيته  ماديته  يف  بل  للمعنى،  حامال  باعتباره  ليس  ولكن 

أن  ترفض  املمثل،  جسم  وهي  األساسية،  املرسحية  فالعالمة 

تخدم الداللة . ومامرسة الالمتثيل باعتباره أحد عنارص الحدث 

auto- بذاتها  مكتفية  بدنية  باعتباره  نفسه  يقدم  املرسحي، 

االميائية  وامكاناتها  كثافتها  ُتعرض يف   sufficient physicality

وبرفض   . وخارجيا  داخليا  املنقول  التوتر  وايضا  والشفهية، 

استمرارية   ( الجمهور  واقع  الالمتثيل  ويجاور  الداللة،  عمليات 

زمان  استمرارية   ( املؤدين  واقع  مع  املتفرج(  ومكان  زمان 

ومكان املمثلني (، وتجاوز واقع الشخصيات الدرامية، واملشارك 

 – الشخصية   – )املمثل  املرسح  خشبة  منوذج  ابداع  يف  الثالث 

املتفرج ( . انه يرفع من وعي الجمهور للوجود الفردي للممثل 

التبادل  بديناميات  املميز  السيموطيقي  املجال املرسحي   يضم 

بني  الحدود  عيل  يحدث  الذي  الدائم،  الرتجمة  وفعل  الحواري 

التي  املرسح/الجمهور  عالقات  لهجات  والجمهور،  املرسح 

فهو   . املرسحي  للحدث  املكاين  الزماين  القرب  يف  تتكشف 

توفر  التي  األساسية  السيميوطيقية  املساحة  باعتباره  يتوظف 

توليد  أو  وابداع  االنساين  االتصال  من  لكل  واالمكانية  السياق 

األسايس  االبستمولوجي  املعنى  ويضمن  جديدة،  معلومات 

املجال  ويضم   . املرسح  دراسات  يف  السيميوطيقي  للتحليل 

التقارب  يف  االدرايك  الباعث  ديناميات  السيموطيقي  املرسحي 

فيام  والفراغ  الجمهور،  ومكان  املرسح،  خشبة  لفراغ  الثاليث 

بينهام – مساحة التفاعل التواصيل بني خشبة املرسح والجمهور 

الطاقة  تبادل  ونتيجة  املرسحية،  مدة  داخل  يحدث  الذي 

واملعلومات بينهام . فهو يسمح لنا أن نناقش ديناميات عالقة 

الطاردة  القوى  اىل  النظر  خالل  من  املرسح/الجمهور،  خشبة 

والجاذبة للنقل املرسحي . 

للمجال  فرينادسيك  فالدميري  تعريف  عيل  القياس  سبيل  وعيل   

السيميوطيقي  املجال  يرتبط  حي،  ككائن   biosphere الحيوي 

 . وخارجيا  داخليا  والتطوير  والتحويل  بالضبط  لومتان  عند 

عند  السيميوطيقي  املجال  فان  الثقافة،  تطوير  لرشط  ونتيجة 

وهو  العضوية  وكليتها  الحية  املادة  مجمل  تحديدا  هو  لومتان 

أيضا رشط استامر الحياة . انه منطقة الحياة التي تزود املشارك 

مرسحي  حدث  كل  وبوصف   . السيميوطيقية  الروابط  مبرونة 

املركبة  املرسح/الجمهور  خشبة  عالقات  دراماتورجيا  بأنه 

املجال  يجسد  أدايئ،  فعل  كل  يف  تنشأ  والتي  أجزاء  ثالثة  من 

الجمهور  واستجابة  املرسحية  الرسالة  ديناميات  السيميوطيقي 

للتواصل املرسحي، ألنه يف  التي تصبح مضمونا  الذاتية  وسريته 

مامرسة الالمتثيل، غالبا ما يكون هناك وجود للجسم املقدس، 

الذي ينحرف عن القاعدة يف املرض أو العجز أو التشوه ويؤدي 

اىل انبهار الجمهور الالأخالقي أو قلقه أو خوفه . وتزيد البنية 

الجاملية  فابر  جان  وعروض   “ املوت  ملك   “ لعرض  األدائية 

 . ومتيزها  املرسح  يف  املحاكاة  تفرد  رؤية  صعوبة  من  املامثلة 

أي  املؤدي،  جسم  يضطلع  خاصيته  املرسحي  األداء  وويفقد 

األدايئ  النطق  )مادة  املرسح  خشبة  عيل  املمثل  حضور  مادية 

ومادته األساسية ( بدور دالها )منوذج خشبة املرسح( ومدلولها 

)الشخصية الدرامية. 

التمثيل  لعالمة  الفائقة  املادة  يتبنى  املتلقي  يجعل  انه   

املرسحي  املجال  مفهوم  خالل  من  العمل  ويساعدنا   .

السيميوطيقي  املنهجني  تربط  أداة  وهو   – السيميوطيقي 

هذه  وبحث  قبول  عيل   – األداء  تحليل  يف  والفينومينولوجي 

الظاهرة . 

- املجال املرسحي السيميوطيقي : تعريفاته وأشكاله ووظائفه 

 ”Universe of the Mind العقل  عامل   « كتبه  آخر  أحد  يف 

الراحل يوري لومتان  البنيوي والسيميوطيقي  عام 1990، يفهم 

لالتصال  النهايئ  الفضاء  بأنه  السيميوطيقي”  املجال   “ مصطلح 

التششفري  فك  ومعلومات  الالنهائية،  االدراك  عملية   – البرشي 

االتصال  مساحة  بأنه  السيميوطيقي  املجال  مفهوم  متيز  وقد   .

تحتفظ  الذي  الثقايف،  التبادل  رشط  تطبيق  وميكن  الدينامي، 

الزمنية  املجاالت  عرب  اآلين  بوجودها  ثقافة  كل  خالله  من 

من  مركب  باعتباره  املرسحي  الحدث  فهم  عيل  والجغرافية، 

ترجامت آنية . 
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العاطفية والفكرية . 

متعددة  مساحة  بأنه  السيميوطيقي  املجال  لومتان  ويعرف   

الثنايئ  االتصال  مخطط  الستبدال  البرشي  االتصال  يف  القنوات 

ان   . معا  تربطهام  التي  والقناة  واملستقبل  باملرسل  املتعلق 

يف  )الثنايئ(   addresser/sender املوجه/املرسل  تعارض 

لرشح  استخدامه  ميكن  ال  بحيث  للغاية  محدود  لومتان  رأي 

مجال  يف  منغمسني  محاورين  بني  املعقدة  التواصل  عمليات 

االتصال  سيميوطيقي محيط موجود قبل أي شكل من أشكال 

تخطيط  ثنائية  فان  مالئم،  بشكل  يتوظف  ليك  وبالتايل،   .

كبرية  شبكة  يف  وتستوعب  تنغمس  أن  بد  ال  /املرسل  املوجه 

تنشأ  التي  املعاين  فان  ولذلك،   . السيميوطيقية  املتغريات  من 

بها  التنبؤ  ميكن  هذه  والسياقية  الداللية  االحتامالت  شبكة  يف 

ومجالهم  األفراد  املشاركني  بعدد  التنبؤ  ميكن  مثلام  ومبرونتها 

السيميوطيقي  املجال  اىل  وبالنظر   . املعني  السيميوطيقي 

أشكال  الثقايف، وشكل من  للتبادل  بيئي، ورشط  أنه نسق  عيل 

تعريفه  املمكن  فمن  املتلقني،  من  عدد  بني  املركب  االتصال 

تحدث  التي  املختلفة  التفسري  مامرسات  بني  حوار  أنه  عيل 

هذين  بني  وما  الجمهور  وفضاء  املرسح  خشبة  فضاء  يف  آنيا 

كشكل  السيميوطيقي،  املجال  فان  ذلك،  عيل  عالوة   . االثنني 

يتوظف  الفني،  االتصال  الثقايف، ونوع من  االتصال  أشكال  من 

كمكان لزراعة لغات تواصل جديدة وظهورها . ويتحول املجال 

لزعزعة  آلية  الدرامي  بعد  املرسح  حدث  يف  السيميوطيقي 

تنوع  يضمن  فهو  وبرصيتها،  وشفهيتها  سببيتها  القصة  رسد 

الصامت  والتمثيل  والفيديو  السينام  مثل   ( الفنية  األشكال 

ومضاعفة  زيادة  عيل  تساعد  التي   ) والرقص  السريك  وألعاب 

االنساق السيميوطيقية املنشئه للألداء املرسحي . يتميز املجال 

يدل  اذ   . أساسية  مبادئ  بأربعة  لومتان  عند  السيميوطيقي 

السيميوطيقي  املجال  لغات  أن  عىل   Heterogeinty التغاير 

درجات  أقىص  تتضمن  من  متصلة  سلسلة  طول  عيل  تعمل 

لعدم  الكلية  والتبادلية  الرتجمة  لقابلية  الكلية  التبادلية 

يف   Asymmetry التناسق  عدم  ويتجيل   . للرتجمة  اقابلية 

يف  مبا  متعددة،  مستويات  عيل  السيميوطيقي  املجال  بنية 

املحيط،  مقابل  واملركز  الداخلية،  الرتجامت  تناسق  عدم  ذلك 

هي   Boundedness والحدودية   . الشارحة  اللغة  وبنيات 

تحدد  التي  الحدود،  انشاء  )مثل(  السيميوطيقي  التفرد  آلية 

وتوصف  تجريدات  فالحدود   . السيميوطيقية  العملية  جوهر 

التي  اللغة أو األغشية  ثنائية  بأنها سلسلة من املرشحات  غالبا 

وكمجاالت  ناحية،  من  للنفاذ،  وقابلة  سائلة  بالتعريف  هي 

للعمليات السيميوطيقية املتسارعة من الناحية األخرى . وأخريا 

تشري الثنائية اىل نقطة بداية أي ثقافة تقوم عيل التمييز الثنايئ 

الثنائية  مبدأ  ويضمن  الخارجي.  الفراغ  مقابل  الداخيل  للفراغ 

النمو الداخيل لثقافة معينة وتطورها وزيادة مستويات الحوار 

 . املتجاورة  الثقافات  بني  أوسع  وجغرايف  تاريخي  محتوى  عرب 

عالوة عيل أنه يوفر آلية لتعدد لغات االتصال وتوحيدها داخل 

األشكال  تنافس  جديدة،  لغات  ظهور  ويضمن  واحدة  ثقافة 

املرسحي  العامل  يتميز  متطابق  نحو  وعيل   . األخرى  الفنية 

تكون  حيث  اتصاله،  وثنائية  وحدوديته  تناسقه  وعدم  بتغايره 

وترتبط  مختلفة،  السيميوطيقي  الفضاء  متأل  التي  اللغات  فيه 

كليهام يف مساحة مشاركة املتحاورين، ويف زمان ومكان املوقف 

الحواري نفسه الذي ينطبق مبارشة عيل املوقف األدايئ . 

 ويتميز العامل املرسحي بانفصاله املكاين، وبالتايل يخلق دارشة 

املمثل  من  كل  اليها  ينتمي  التي  املرسحي،  للحدث  سحرية 

للمجال  السيميوطيقية  املساحة  وحدة  تظهر  وال   . واملتفرجني 

الشارحة  البنيوية  التكوينات  خالل  من  فقط  السيميوطيقي 

ذلك  رغم  حسام  واألكرث   :  metastructural formations

العامل املوحد للحدود، الذي يقسم املساحة الداخلية للمجال 

السيميوطيقي من الخارج، يفصل داخلها عن خارجها . ويتميز 

فدخول  بتغايره.  زمنيا،  وجودا  باعتباره  السيميوطيقي،  املجال 

القاعة  أنوار  اطفاء  عيل  عالوة   ( املرسح  قاعة  اىل  املتفرج 

التقديم  ملساحة  حدودا  ضمنا  يفرتض  املرسح(  خشبة  واضاءة 

احتجاجا  أو  الشارع  يف  عرضا  كان  لو  حتى   ( التلقي  ومساحة 

الرتجمة  قابلية  من  ميتد  الذي  التدرج  عرب  البعص  ببعضها 

اىل  وبالنظر   . للرتجمة  املتبادلة  القابلية  عدم  اىل  املتبادلة 

املوجودين  االتصال  وثنائية  والحدودية  التناسق  التغاير، وعدم 

املنهجية  االمكانيات  أوضح  الدرامي،  بعد  املرسح  حدث  يف 

السيميوطيقي«  املرسحي  »املجال  مصطلح  باستخدام  للعمل 

بالنسبة لعلامء تحليل األداء اليوم . 

 : اليوم  األداء  وتحليل  السيميوطيقي  املرسحي  املجال   

مالحظات عملية 

 – املجال املرسحي السيميوطيقي والتغاير :

ظاهرة  باعتباره  السيميوطيقي  املرسحي  املجال  لومتان  يتأمل 

الشفهية  اللغات  مختلف  من  مزيجا  وباعتباره  مكانية  زمانية 

البعض  بعضنا  مع  املستمر  الحوار  يف  املوجودة  الشفهية  وغري 

. ويوظف التعريف الزماين املكاين للحوار الذي ميكن أن يظهر 
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سياسيا أو كرنفال أو مقايضة ثقافية ( ويخلق تغايرا يف الثقافة 

املرسحية، ومجاال مرسحي سيميوطيقي . ويقدم التغاير نفسه، 

كتصنيف أسايس لالتصال املرسحي، يف تعدد العنارص واختالف 

وظائفها عيل حد سواء . ويفرتض أن كل لغات املجال املرسحي 

السيميوطيقي تحرض يف نفس اللحظة وبتأثري من نفس الدوافع 

. ولتوضيح فكرة التغاير كملمح أسايس للبنية الداخلية للمجال 

حيث  املعرض،  سالة  وصف  لومتان  يستخدم  السيميوطيقي، 

اللفظي  والنص  املصور  النص  مثل   ( النصوص  مختلف  تتالقي 

والنص البدين ( . وهنا تعرض رسوم العصور التاريخية واألنواع 

املتفرجني  انتباه  لجذب  املتحف  قاعة  حوائط  عيل  واألساليب 

متعدد  االداء  هذا  يتوظف   . االدارية  النصوص  اىل  باالضافة 

لصورة  املنشئة  الوحيدة  اآللية  باعتباره  واللغات  املستويات 

ترابط  حالة  يف  العنارص  كل  تكون  السيميوطيقي،  املجال 

عيل  بل  التطور،  أساس  عيل  تتكون  ال  التي  السيميوطيقية 

أساس مبادئ اآلنية، ألن جزء من تزامن هذه الثقافة . وباملثل، 

لتناقضات  موحدة  بنية  السيموطيقي  املرسحي  املجال  يقدم 

متعددة، ومييل دراماتورجيا األداء بعد الدرامي التي تولد فعل 

خشبة املرسح/ الجمهور املركب . 

ويحول    . آنيا  واالشارات  العالمات  واستقبال  ارسال  يحدث   

القاعــة  ويف  املرسح  خشبة  عيل  السلوك  املرسحي  األداء 

عيل  منطوق  حـوار  هنـاك  يكـن  مل  اذا  نـص  مشرتك،  نص  اىل 

خشبة املرسح أو بني املمثلني والجمهور . وبالتالـي  فان وصف 

املرسح مرتبط بقراءة النص ككل . وبقدر ما  ميكن أن تتالقى 

مجموعـة  املسـرح  حالــة  تشكـل  فعـال،  املشاركني  نظرات 

كـاملة مكـونة مـن عمليـات تواصــل واضحة وخفية . 

االمكانات  عرض  يتم  الدرامي،  بعد  املرسح  يف  آخر،  مبعنى 

ذلك،  ورغم   . دامئا  تتغري رشوطه  والذي  جامدا  وليس  دينامي 

املرسح/ سيناريو  يظهر  والسينام،  األدب  بعكس  املرسح،  ففي 

اتصال الجمهور – سيناريو الفعل املرسحي، وسيناريو توقعات 

األبعاد  دامئا – يف  املتغري  املرسحي  الحدث  الجمهور، وسيناريو 

الزمنية للحدث املرسحي يف وقت حضور املتلقي بشكل متزامن 

هو  املتحف  قاعة  يف  املعرض  ان  سابقا،  املقتبس  املثال  ويف   .

نصه  ويخلق  والحارض،  املايض  تقاليد  يف  األعامل  ميزج  الذي 

الدرامي  ونصه   meta-performative text الشارح  األدايئ 

 . تطوره  يف  الرسدي  والتقديم   meta-dramatic text الشارح 

والالتاريخية  والتعاقبية  التزامنية  الدوافع  الرسد  هذا  ويستهل 

واملعارصة  التاريخية  الدالالت  يعتمد عيل  انه   . اليه  املرسل  يف 

احتامل  ينشئ  وهنا   . معالجته  أثناء  الرسد  تستدعيها  التي 

االتصال متعدد األبعاد الطبيعة الكروية )الدائرية( للديناميات 
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الدائرية للتواصل يف املجال السيميوطيقي عرب عدم القدرة عيل 

داخل حوار  تنشأ  التي  أفعالهم  املشاركني وردود  بأفعال  التنبؤ 

ليامن،  اىل  وبالنسبة   . واملكاين  الزماين  الجمهور  املرسح  خشبة 

بعد  املرسح  يف  والجامعية  املشرتكة  بالقواسم  الوثوق  ميكن  ال 

الدرامي . واذا أرا املرسح الجديد أن يصل اىل ما وراء املشاركة 

ليك  أخرى  طرق  اىل  يسعى  أن  بد  فال  امللتزمة،  وغري  الخاصة 

املرسحي  االدراك  يف  ويجدها   . الفردية  االتصال  نقاط  يجد 

من  وحرية  التسلسالت،  اىل  الخضوع  من  حرية   – للحرية 

داخل  هذه  الفردية  االتصال  نقاط  توجد  وال   . الرتابط  مطلب 

توجد  بل  فقط،  للجمهور  املقدم  األدايئ  للنص  الداخلية  البنية 

 . املرسح/الجمهور  خشبة  سياق  داخل  اتصال  كنقاط  أيضا 

النظرية  باربا  يوجينو  ورؤى  أودين  مرسح  أعامل  وتستخدم 

لتغاير  كمثال  االخراجية  ومامرساته  املتفرج  دراماتورجيا  حول 

هو  ذلك  أن  باربا  رأي  ويف   . السيميوطيقي  املرسحي  املجال 

فردية  خربة  يقدم  يوفر  والذي  واملتفرجني  الجمهور  بني  الفرق 

أي   : الفشل  أو  النجاح  يقرر  الذي  هو  فالجمهور   : املرسح  يف 

يحددون  تفردهم،  يف  واملتفرجني   . باالتساع  عالقة  له  أمر  أنه 

األداء  يتخذ  مدى  أي  اىل  يحددون  انهم   – بالعمق  يتعلق  ما 

جذرا يف ذكريات فرد معني . ويف نصيحته للبحث عن العالقات 

اىل  باربا  ينظر  والجمهور،  املرسح  خشبة  بني  الفردية  خارج 

املشاهدين  من  متفرجا  كائنا  فقط  ينشئون  ال  متفرجني  أربعة 

بل متفرج مستقل ماديا . وهذه املستويات األربعة هي الطفل 

يفهم  ال  أنه  يعتقد  الذي  واملتفرج  األفعال شفهيا،  يفهم  الذي 

الرابع  البديلة، واملتفرج  ؛ ذات املخرج  الخاىص  والذي رقصاته 

الزائل  القص  لعامل  ينتمي  ال  وكأنه  األداء  من خالل  يرى  الذي 

مشاهديه  من  كل  مكان  يف  نفسه  املخرج  يتخيل  وبالتايل،   .

كجامعةوهذه  تجاربهم  الوقت  نفس  يف  وميارس  املحتملني 

التقنية هي نقطة انطالق يف ابتكار دراماتورجيا مركلة لعالقات 

بحرية  تطفو  سياقات  دراماتورجيا   – الجمهور  املرسح/  خشبة 

ميكن  وال   . واحد  لحدث  مرسحي  سيميوطيقي  مجال  داخل 

الرمزية  والصور  وااليحاءات  باالستعارات  األول  املتفرج  اغواء 

يرفض  بينام  االيحائية،  واالختبارات  والتجريدات  واالقتباسات 

ويسمح  املقدم،  املرسحي  للنص  العقيل  التحليل  الثاين  املتفرج 

الثالث  املتلقي  ويذكر  املسبق،  التعبريي  باألداء  بالتأثر  لنفسه 

املهنة،  بارسار  دراية  عيل  يكون  وبالتايل  املرسح  محرتف  زميله 

 . األداء  مع  مسموع  غري  حوار  يف  الدخول  ميكنه  وبالتيل 

واملشارك األخري هو متعاون ليس فقط عيل دراية جيدة بأرسار 

والفلسفي،  الداليل  املعنى  أمناط  عيل  التعرف  وميكنه  املنهنة 

لحدث  روحية  رسالة  اضافة  عيل  القادر  الشخص  أيضا  انه  بل 

مرسحي يسعى اىل تقدميه . 

 يبدأ عرض باربا الذي قدمه عام 2005 بعنوان » حلم اندرسن 

دائرة  يقدم  سلمي  متهيدي  مبشهد   ”Andersen’s Dream

ويراقب   . الدمنارك  يتجمعون يف حديقة يف  الذين  الفنانني  من 

ومحاطة  بالثلح  مغطاة  بيضاوية  مرسح  مساحة  املتفرج 

 . املقاعد  من  صفوف  عدة  ه  الشكل  بيضاوي  أبيض  بصندوق 

يصور املشهد حفلة الحديقة التي جسدتها الفرقة، التي تنتظر 

ببساطتها الخادعة وهدوئها ليلية صيفية عندما تغرب الشمس، 

االفتتاحية يف مرسحية  وتذكر بشكل ال لبس فيه أحد املشاهد 

عيل  بالدهم  أو  سالم،  يف  وأوروبا   . الخيالية  أندرسن  حكايات 

الضيقة،  املساحة  . ويف هذه  أو رمبا حدائقهم   . األقل يف سالم 

فجأة  السلمي  املشهد  هذا  يتمزق   . ومؤهال  ثابتا  الزمن  يظل 

يف  األوديبية  القصة  القتال  يستهل   . صديقني  بني  قتال  بسبب 

الوحي والثورة من خالل  الحقيقة، وتتكشف قصة  البحث عن 

كل  يجمعها  أن  يجب  والتي  واملسموعة  املرئية  الصور  تعدد 

ذلك  ومع  الصيف،  فصل  انه   . الشخصية  اندرسن  قصة  يف  منا 

تخيالت  تبحر   . األسود  باللون  الثلج  ويتلطخ  الثلج،  يتساقط 

الشخصيات يف الحلم : سفينة تنقل الرجال والنساء مقيدين يف 

السالسل . يشعر الفنانون بثقل السالسل الخفية، فهل هم أيضا 

مستعبدين ؟ 

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

يانا مريزون تعمل استاذا بقسم املرسح بجامعة أوتاوه بكندا 

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

تشيكوف »بستان الكرز » . وينتهي عرض باربا بطريقة مامثلة 

االخراج  مبادئ  وباتبارع   . املوت  بصورة  تشيكوف  ملرسحية 

التعارضات – يصل عرض » حلم  باربا – مبادئ  األساسية عند 

أندرسن » اىل نهايته :

 عندما توشك رحلة الشخصيات عىل االنتهاء، يدرك الحاملون 

 ذوو العيون املفتوحة أن يومهم الصيفي استمر عمرا. ورسير

نـوع  وما  ؟  أشبـاح  هـم  فهل   . ينتظرهم  أحالم  بال  النوم   

الحيــاة  التي نعيشها عندما نتوقف عن الحلم ؟ يف أي مأساة 

أو ملهـاة  ترقص الشمس . 

بأخذ  يعد  املقرتح  القصة  خط  فان  االقتباس،  هذا  يوضح  كام 

املحدود  الحياة  وقت  واكتشاف  مجازية  رحلة  يف  الجمهور 

الربنامج،  الثانية يف  الفقرة  . ولكن يف وقت مبكر من  واملرسح 

املعضالت  أكرث  وتثري  سياسيا،  هام  تحمل  املرسحية  أن  علمنا 

قارة  من  صديق  ينضم  أن  يوشك   : الحارض  الوقت  يف  ايالما 

مجال  اىل  يرحلون  سوف  مفتوحة،  بعيون  الحلم  ومع   . أخرى 
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عزيزي الباحث الجاد، أظنك وصلت إىل قناعة معينة – بسبب 

وبعدم  صنوع  مبرصية  تؤمن  ال  تجعلك   - السابقة  مقااليت 

ما  لكل  الوحيد  املصدر  كان  ألنه  املرصي،  للمرسح  ريادته 

ُكتب عنه، وأثبتنا ذلك بعرشات األدلة حتى وفاته عام ١٩١٢. 

وما  لك،  قلته  ما  كل  تتجنب  أن  الباحث  عزيزي  أريدك  لذلك 

أن  طاملا  ذاكرتك  من  تحذفه  أن  وتستطيع  أثبته،  وما  كتبته 

وتنبش  وتبحث  تقرأ  ألن  الفرصة  لك  وسأترك  مات!!  صنوعاً 

آخر:  ومبعنى  وفاته!!  بعد  املرسحية  صنوع  ريادة  حقيقة  عن 

عن  واملرسحيون  واملؤرخون  واألدباء  واألعالم  العلامء  قال  ماذا 

»ريادة املرسح يف مرص« بعد وفاة صنوع؟! أي بعد عام ١٩١٢ 

وحتى عام ١٩٥٣ أي ما يقرب من أربعني سنة! ماذا قال هؤالء 

أي  بكتابايت  يتأثر  أال  يجب  وهنا  املرسح يف مرص؟!  ريادة  عن 

باحث؛ ألنني مل أكن موجوداً يف هذه الفرتة، حيث إنني ولدت 

بعد عام ١٩٥٣ بتسع سنوات! وبناًء عىل ذلك فكل ما سيجده 

الباحث الجاد منشوراً عن ريادة املرسح املرصي يف هذه الفرتة 

أنني  النقطة  هذه  يف  جهدي  وسيتمثل  متاماً!!  عليه  موافق  أنا 

الخصوص  بهذا  منشوراً  »أنا«  ما وجدته  الباحثني  أمام  سأطرح 

به،  يتأثروا  أال  وأمتنى  للباحثني،  مرشداً  ليكون  الفرتة،  هذه  يف 

أموراً  انتقيت  أكون  رمبا  فيه ويف مصداقيته،  بالشك  وأنصحهم 

وأخفيت أموراً كام ُيقال!!

الصادمة االكتشافات 
سالمة  »الشيخ  كتابه  طنوس«  »جورج  نرش   ١٩١٧ عام  يف 

حجازي وما قيل يف تأبينه«، وقال رصاحة: »ظهر التمثيل العريب 

أيدي  الديار، وكانت نشأته األوىل يف اإلسكندرية عىل  يف هذه 

رصيح،  اعرتاف  وهذا  والنقاش«!  إسحاق  الشهريين  األديبني 

ما  كل  جمع  كتاب  ويف  كبري  ومؤرخ  مرسحي  قبل  من  وجاء 

التأبني شيوخ  الشيخ سالمة حجازي، أي حرض يف  تأبني  قيل يف 

هذه  وسمعوا  واألعالم،  األدباء  رموز  مع  واملرسح  التمثيل 

يعني  مام  أحد  عليها  يعلق  ومل  ُنرشت  ثم  قيلت  التي  العبارة 

الذي يقول إن رائد املرسح هو  بالحق  أن جورج طنوس نطق 

سليم النقاش، واألهم من ذلك أن جميع من حرضوا ال يعرفون 

شخصاً اسمه »يعقوب صنوع أو جيمس سنوا« كان مؤسساً أو 

الحارضين  أغلب  وأن  سيام  ال  ما،  يوماً  املرصي  للمرسح  رائداً 

كانوا من معارصي صنوع عندما كان يف مرص!!  التأبني  يف هذا 

الحياة  ُيذكر، ومل يؤثر يف  أنه مل يقم بيشء مرسحي  مام يعني 

املرسحية بأي شكل من األشكال!!

مرص،  يف  التمثيل  عن  تيمور«  »محمد  تحدث   ١٩١٨ عام  ويف 

أمثال  السوريني  فضالء  من  قوم  به  جاءنا  من  »أول  فقال: 

النقاش وأديب إسحاق والخياط والقباين، وفدوا إىل مرص مقّر 

العلوم واآلداب الرشقية لينرشوا فيها بذور ذلك الفن الجديد، 

ولقد نجحوا يف بناء أساس ذلك الفن نجاحاً كبرياً ...... وأنشئوا 

بأيديهم فن التمثيل يف مرص بعد أن كنا ال نعلم من أمره شيئاً 

كبرياً«. وهذا القول الخطري جاء من أحد رواد املرسح املرصي، 

وال  حّياً،  مرصياً  تاريخاً  ُتعّد  التي  التيمورية  العائلة  من  وهو 

أي  صححه  أو  راجعه  أو  خالفه  الرصيح  القول  هذا  أن  أظن 

القول  أنه  يعني  مام  التيمورية!!  العائلة  من  تيموري  عامل 

املعروف والثابت تاريخياً ومرسحياً!!

افتتاح تجديد  ألقى »خليل مطران« خطبة يف  ويف عام ١٩٢٠ 

التمثيل  ترقية  بوصفه مرسح رشكة   - األزبكية  مرسح حديقة 

أو فرقة عكاشة – يف حضور الوزراء وكبار رجال الدولة وأعالم 

أنشأ  من  أول  النقاش  »سليم  فقال رصاحة:  ورموزها،  املرسح 

ومطران  الحكومة«.  وبني  بينه  باتفاق  مبرص  للتمثيل  فرقة 

ذكر  إنه  بل  املرسحية،  ومكانته  لتاريخه  توضيحاً  يحتاج  ال 

معلومة مل نكتشفها إال يف أيامنا هذه، وهي أن سليم النقاش 

مام  مرص!  يف  املرسح  إنشاء  عىل  املرصية  الحكومة  مع  اتفق 

قبل  من  به  سمع  أو  االتفاق  وثائق  عىل  اطلع  أنه  يعني 

التاريخ  أعالم  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع  السابقني!!  املسئولني 

يؤكد  مام  االحتفال،  هذا  يف  حارضين  كانوا  واملرسح  واألدب 

أن بعضهم كان معارصاً لريادة سليم النقاش، فلم يراجعه أحد 

ومل يصحح له أحد املعلومة .. ألنها معلومة تاريخية صحيحة!

األدب  أعالم  من  لجنة  املعارف  وزارة  شكلت   ١٩٣٠ عام  ويف 

سيد عيل إسامعيل

)11( مستمرة  زالت  ما   .. صنوع  يعقوب  قضية 

وفاته؟ بعد  صنوع  ريادة  عن  قالوا  ماذا 

[ نوافذ]]

ما كتبه أعالم التاريخ واألدب عام 1930
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أحمد  والدكتور  حسني،  طه  »الدكتور  وهم  والثقافة  والتاريخ 

أحمد  والشيخ  البرشي،  العزيز  وعبد  الجارم،  وعيل  ضيف، 

األدب  تاريخ  يف  »امُلجمل  كتاب  لتأليف  وذلك  اإلسكندري«، 

قالوا  »التمثيل«  فصل  ويف  الثانوية،  عىل طالب  املقرر  العريب« 

التمثيل،  فن  معالجة  إىل  سبقوا  قد  السوريون  »كان  جميعاً: 

عىل  يعقبون  ثم  تباعاً«!  ممثليهم  من  فرق  مرص  إىل  فقدمت 

ال يرضون مبامرسته«!! هل  قائلني: »وظل املرصيون دهراً  ذلك 

هذا القول يشك فيه أحد؟! ومن قال به .. مجموعة من األعالم 

والرموز، وال أظن أنهم سمعوا بشخص اسمه »جيمس سنوا أو 

يعقوب صنوع« أو أن له عالقة باملرسح املرصي أو أن دوراً له 

بصورة من الصور كان موجوداً يف تاريخ املرسح املرصي!!

ويف ٢١ إبريل عام ١٩٣٠ كتب »زيك طليامت« مقالة يف جريدة 

التمثيل يف مرص«، قال  »األهرام« عنوانها »موجز يف تاريخ فن 

أدباء قومه  نفر من  القاهرة رفقة  النقاش  فيها رصاحة: »هبط 

فشاهد  العربية  باللغة  منقولة  روايات  بضعة  معهم  يحملون 

الجمهور املرصي ألول مرة روايات مرسحية مُتثل باللغة العربية 

ُيعّد  القول  هذا  العريب«.  التمثيل  لفن  تعرفنا  كان  ثم  ومن 

»األستاذ  قائلة  ألن  صنوع؛  بريادة  آمن  من  لكل  كبرية  صدمة 

املتخصص« الوحيد يف مرص يف مجال املرسح؛ بوصفه أول دارس 

مرص،  يف  مرسحي  معهد  ألول  مدير  وأول  فرنسا،  يف  للمرسح 

وأول عميد للمعهد العايل للفنون املرسحية يف مرص، مام يعني 

أنه كان ُيدرس هذه املعلومة يف املعاهد املرسحية املرصية من 

يسمع  مل  طليامت  أن  يؤكد  وهذا   !١٩٤٦ عام  إىل   ١٩٣٠ عام 

يوماً ما بريادة صنوع أو بأي نشاط مرسحي يخص صنوع!!

»الشيخ  كتابه  فاضل«  »محمد  الدكتور  نرش   ١٩٣٢ عام  ويف 

سالمة حجازي« وقال عن فن التمثيل: »كان ظهور هذا الفن يف 

مدينة اإلسكندرية، حيث كانت أصونة األدباء إسحاق والنقاش 

لديها  ما  للشعب  تقدم  املنشية،  ميدان  يف  مخيمة  والخياط 

الفرتة،  القول من معارصي هذه  الروايات«. وصاحب هذا  من 

للشيخ  ومالزماً  صديقاً  وكان  النقاش،  عروض  بعينيه  وشاهد 

التمثيل عام  أنصار  سالمة حجازي، وكان أحد مؤسيس جمعية 

١٩١٣، مام يعني أنه ثقة وحجة يف تاريخ املرسح، وهذا يؤكد 

أن صنوعاً مل يرتك أثراً مرسحياً يستحق أن ُيشار إليه يف ظهور 

ونشأة املرسح املرصي!!

األوبرا امللكية – وقت كتابة املقالة – مام يعني أن تحت يديه 

األرشيف الوثائقي لتاريخ املرسح يف مرص، وهو األرشيف الذي 

كان محفوظاً يف مكتبة دار األوبرا، مام يعني أن الكاتب مل يجد 

دور مرسحي  أي  له  صنوعاً  بأن  تفيد  معلومة  أو  واحد  وثيقة 

معروف ومؤثر يف تاريخ املرسح املرصي!!

ويف ١٢ مارس عام ١٩٥٢ نرش »كامل املالخ« مقالة يف جريدة 

»أمر  فيها:  قال  املرصي«،  املرسح  »نشأة  عنوانها  »األهرام« 

مرة  ألول  ومثلت   ١٨٦٩ عام  األوبرا  ببناء  إسامعيل  الخديوي 

لبنان  من  النقاش  خليل  يأيت  ثم  وعايدة«،  »ريجولتو  روايتا 

والقرداحي وفرح ويضعون الخطوط األوىل للمرسح يف مرص«. 

كامل  إنه   .. تعريف  إىل  مني  يحتاج  ال  القول  هذا  وصاحب 

املالخ وكفى!!

آخر ما وجدته يف هذا الصدد كان منشوراً يف فرباير ١٩٥٣، وهو 

قول مصطفى القشايش صاحب أشهر وأهم مجلة فنية مرصية، 

»املرسح  عنوانها  مقالة  كتب  حيث  »الصباح«،  مجلة  وهي 

القرن  منتصف  »يف  فيها:  قال  وخصوم«،  أنصار  بني  املرصي 

مرص  عىل  تفد  السورية  املرسحية  الفرق  أخذت  عرش  التاسع 

وكانت هذه الفرق هي األستاذ الذي أخذنا عنه نحن املرصيني 

أصول املرسح األوىل«.

موقفك! حدد 
عزيزي الباحث الجاد، ها أنا قدمت لك ما استطعت أن أجده 

ريادة املرسح يف مرص، وذلك  أربعني سنة حول  طوال  منشوراً 

الريادة،  هذه  عن  تحدثت  التي  الرصيحة  األقوال  خالل  من 

أن  يؤكد  وجدته  ما  وكل   .١٩٥٣ عام  وحتى  صنوع  وفاة  منذ 

ريادة املرسح يف مرص كانت عىل يد سليم خليل النقاش، وكل 

رغم  مرسحه،  أو  صنوع  عن  يشء  أي  يعلم  ال  بذلك  قال  من 

ورغم  لفرتة وجود صنوع يف مرص!  كانوا معارصين  أغلبهم  أن 

الحق عزيزي  املتواضع – فلك  أتيت به – وفق جهدي  قوة ما 

الباحث يف قبوله والبناء عليه أو الشك فيه! ونصيحتي لك أن 

مصادرها  يف  إليها  ترجع  أن  وحاول  األدلة،  هذه  كل  يف  تشك 

أيضاً  ورمبا  منها،  انتقيت  أو  فيها  غرّيت  أكون  لعلني  األصلية، 

صور الوثائق املنشورة تكون غري أصلية!! أي أريدك أن تبحث 

صنوع  مرسح  عن  كتابات  تجد  رمبا  بنفسك  وتتحقق  بنفسك 

منشورة بعد وفاته إىل عام ١٩٥٣!!

زيك طليامتطه حسنيمحمد تيمور

ويف الثامن من يوليو عام ١٩٣٧ نرشت جريدة »الجهاد« مقالة 

وكتبها  مرص«  يف  مّثل  عريب  جوق  أول  نقاش  »فرقة  بعنوان 

املمثل  »يعترب  قائلة:  الجريدة  وصفته  التي  وصفي«  »عمر 

واملخرج عمر وصفي أول حجة وأصدق مرجع يف تاريخ املرسح 

سليم  إن   – مقالته  يف   – قال  الوصف  هذا  املرصي«! وصاحب 

النقاش حرض إىل مرص من الشام عام ١٨٧٥ وسمح له الخديوي 

الذي مل يشهد متثياًل عربياً  بتمثيل مرسحياته أمام شعب مرص 

من قبل!!

»الصباح«  مجلة  يف  املرصية«  »الفرقة  نرشت   ١٩٤٧ عام  ويف 

التمثيل  فن  »جاء  فيها:  قالت  املرصي،  املرسح  عن  مقتطفات 

باللسان العريب إىل مرص يف العقد الثامن من القرن املايض، أي 

وهذا  لبنان«.  من  وممثلني  أدباء  أيدي  عىل   ١٨٧٥ عام  حوايل 

الفرقة  مسئويل  لسان  عىل  منشور  والرصيح  الواضح  القول 

الحكومية املرصية، التي ُتعّد واجهة املرسح الرسمي يف مرص!! 

 ١٩٤٩ عام  أخرى  مرة  نرشه  تّم  القول  هذا  نص  أن  والغريب 

العريب،  التمثيل  لفن  العايل  للمعهد  الرسمي  الربنامج  وثيقة  يف 

امللكية  األوبرا  بدار  أقيمت  التي  التمثيلية  الحفلة  برنامج  وهو 

الرزاق السنهوري باشا  تحت رعاية وزير املعارف الدكتور عبد 

وهذا  املعهد!!  من  دفعة جديدة  تخريج  مبناسبة  ويف حضوره، 

يعني أن زيك طليامت ووزير املعارف عىل يقني تام بأن ريادة 

املرسح يف مرص كانت عىل أيدي اللبنانيني، وال دخل لصنوع أو 

غريه فيها! واألهم من هذا أن جميع أعضاء هيئة التدريس يف 

 ١٩٤٩ عام  حتى  والخريجني  الدارسني  الطالب  وجميع  املعهد، 

عىل إميان راسخ – من خالل دراستهم – بأن ريادة املرسح يف 

مرص قامت عىل أيدي اللبنانيني!!

يف  ضخمة  مقالة  صدقي«  الرحمن  »عبد  نرش   ١٩٥١ عام  ويف 

مجلة »الكتاب« عنوانها »املرسح العريب« أرخ فيها لكل شاردة 

وواردة، وأعدها أهم مقالة جامعة لتاريخ املرسح العريب حتى 

املقالة، قوله: »كانت بداية  التاريخ! وما يهمني من هذه  هذا 

وكان  إسامعيل  الخديوي  عهد  عىل  الحديثة  مرص  يف  املرسح 

فرقة  وفدت  حني  القاهرة  يف  العريب  التمثيل  مطلع  يديه  عىل 

النقاش وأديب إسحاق  قوامها سليم  لبنان  العريب من  للتمثيل 

ويوسف الخياط«. وبالرغم من أن هذا القول ليس جديداً، إال 

لدار  وكياًل  كونه  مرموقة؛  مرسحية  مكانة  صاحب  صاحبه  أن 
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ما كتبه عبد الرحمن صدقي عام 1951 ما كتبه محمد تيمور عام 1918

ما سجلته الفرقة املرصية عام 1947

31 [[[ نوافذ]]

ذكرت  التي  الكتابات  بعض  لك  أذكر  مل  إنني  ُيقال:  والحق 

صنوعاً وريادته املرسحية يف هذه الفرتة؛ ألنها كتابات اعتمدت 

عىل ما كتبه فيليب طرازي يف كتابه »تاريخ الصحافة العربية« 

اعتمدت عىل  بل  مل تضف جديداً،  أنها  يعني  مام  عن صنوع، 

أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  وأصدقائه!  صنوع  أقوال 

تفنيدها – يف  بإسهاب – مع  الكتابات  أنني تحدثت عن هذه 

كتايب »محاكمة مرسح يعقوب صنوع«، ومنها مقالة املسترشق 

واضع  نظارة  أبو  »الشيخ  بعنوان  كراتشكوفسيك«  »أغناطيوس 

»اإلخاء«  مجلة  يف  املنشورة  مرص«  يف  الصحايف  النقد  أساس 

»موليري  بعنوان  حبيب«  »توفيق  ومقالة   .١٩٢٤ يونية  بتاريخ 

 .١٩٢٧ نوفمرب  بتاريخ  »الستار«  مجلة  يف  املنشورة  مرص« 

التمثيل بالد الرشق«  ومقالة زيك طليامت بعنوان »كيف دخل 

املنشورة يف مجلة »الكتاب« بتاريخ نوفمرب ١٩٤٦!! وال تتعجب 

عام  صنوع  مرسح  عن  كتب  طليامت  أن  الباحث  عزيزي 

املنشورة  مقالته  يف  النقاش  سليم  بريادة  أقّر  أنه  رغم   ،١٩٤٦

فالذي  التمثيل!!  معاهد  يف  ذلك  ُيدرس  وكان  بل   ،١٩٣٠ عام 

طرازي  عن  نقاًل  صنوع  مرسح  عن  كتب  طليامت  أن  حدث 

وهو غري مقتنع مبا ينقله، فقال نصاً يف بداية موضوعه املنشور 

العريب  باللسان  املرسحية  لكتابة  أخرى  »محاولة   :١٩٤٦ عام 

اإلقليمي يف وادي النيل، قام بها أديب مرصي من بني إرسائيل، 

سانوا  الشيخ  باسم  املعروف  روفائيل  بن  يعقوب  الشيخ  وهو 

»تاريخ  كتاب  من  مقتطفة  وهي  التالية،  والفقرة  نضارة.  أبو 

الصحافة العربية« ملؤلفه الفيكونت فيليب طرازي، تلقي ضوءاً 

عىل ماهية هذه املحاولة«!!

الُمّرة الحقيقة 
.. كونك تكتشف أن »جميع« من كتبوا  ُمرّة  أنها حقيقة  أعلم 

عن صنوع وريادته املرسحية، كان مصدرهم شخص واحد هو 

أَْمّر أن تعرتف بذلك بنفسك  »يعقوب صنوع« نفسه! وحقيقة 

وتقول كم كنت مخدوعاً طوال هذه السنني!! ورمبا تجد مخرجاً 

ُكتبت  التي  األجنبية  الكتابات  إىل  تلجأ  بأن  الورطة  هذه  من 

املنشورة يف  ريفيو«  »الستاردي  مقالة  مثل  عن مرسح صنوع، 

إنجلرتا عام ١٨٧٦ والتي تحدث عنها )كل( من كتبوا عن مرسح 

التفاصيل!  بأدق  بأن كاتبها تحدث عن صنوع ومرسحه  صنوع 

ومقدمتي  دراستي  تقرأ  أن  أرجو  املقالة،  هذه  ستستخدم  فلو 

هذه  قرأ  الذي  »الوحيد«  ألنني  نظارة«  أبو  »ألبوم  لكتاب 

منشورة  أنها  وأثبت  الكتاب  يف  ونرشتها  بل  وشاهدها،  املقالة 

عام  منشورة  وليست  فرنسا،  أثناء وجود صنوع يف   ١٨٧٩ عام 

١٨٧٦ أثناء وجود صنوع يف مرص! كام أثبت أن املقالة تحدثت 

عن صحف صنوع ومل تتحدث عن مرسحه!!

نظرات   - نظارة  أبو  ألبوم   : الساخرة  »مرص  كتاب  كذلك 

 ،١٨٨٦ عام  فرنسا  يف  املنشور  نظارة«  أبو  الشيخ  ومحارضات 

عن  عبارة  والكتاب  صنوع،  صديق  دبنيري«  »بول  هو  فمؤلفه 

مقالة »جاك شييل«  لكتابات صنوع من صحفه. وأيضاً  تجميع 

 JACQUES « املنشورة يف صحف صنوع بالفرنسية عام ١٩٠٣

CHELLEY - LE MOLIERE EGYPTIEN« والتي نقلتها 

مرص«  يف  الحديث  املرسح  »طالئع  مقالتها  يف  تاجر«  »جانيت 

مقالة جاك شييل  أصل  أن  الجميع  أيضاً، سيكتشف  بالفرنسية 

كام  مرص  يف  عن مرسحه  فيها  وتحدث  صنوع  ألقاها  محارضة 

املحارضة،  هذه  شييل  جاك  فكتب  مذكراته،  يف  عنه  تحدث 

يف  أجنبياً  مرجعاً  فأصبحت  صحفه،  يف  صنوع  له  فنرشها 

الدراسات األجنبية، وهي يف األصل كالم صنوع!! وهكذا ستجد 

عن  املكتوبة  األجنبية  الكتابات  »جميع«  أن  الباحث  عزيزي 

مرسح صنوع، مثلها مثل »جميع« الكتابات العربية .. معتمدة 

كتب  الذي  يعقوب صنوع  وهو  واألوحد،  الوحيد  املصدر  عىل 

تاريخه وريادته بنفسه عن نفسه!! 

والواقع الحقيقة  بني 
عقلك  وانقسام  اآلن،  حريتك  مدى  الباحث  عزيزي  جيداً  أعلم 

وبني  للمرسح،  صنوع  ريادة  عدم  بحقيقة  التام  االقتناع  بني 

املنترشة  الحديثة  للدراسات  وفقاً  الرائد  إنه  يقول  الذي  الواقع 

تلحظ  أمل  لك:  سأقول  هذه  حريتك  أعالج  وحتى  واملتداولة!! 

ريادة  البحث عن  أعوام  آخر  بأنه  أحدد عام ١٩٥٣  دامئاً  أنني 

التحديد  وهذا  املنشورة!  الكتابات  يف  املرصي  للمرسح  صنوع 

سببه أن كل ما ُكتب عن ريادة املرسح املرصي عىل يد سليم 

النقاش كان منشوراً منذ عام ١٨٧٥ وحتى عام ١٩٥٣!! أي أن 

ريادة سليم النقاش للمرسح يف مرص كانت موجودة ومعروفة 

ومكتوب عنها حتى عام ١٩٥٣ – كام أثبتنا ذلك - ثم »فجأة« 

ظهرت ريادة صنوع للمرسح املرصي عام ١٩٥٣، وهذا الظهور 

كان مبؤامرة صهيونية، سأحدثك عنها يف املقالة القادمة!!
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للمسرح العالمي  اليوم 
الجماهريية الثقافة  مسرح 

أن  حال  بأي  ميكن  ال  املرسح،  يوم  يومه،  يف 

ننىس أو نتناىس أحد أهم روافد املرسح املرصي 

الجامهريية.  الثقافة  مرسح  وهو  والعريب  بل 

املرسح  هذا  دور  ينكر  أن  ملنصف  ميكن  فال 

ثم  ومن  املرصية  املرسحية  الحركة  إنعاش  يف 

إن  مسرتيح  بضمري  القول  ميكن  بل  العربية، 

أي  عىل  تنطبق  ال  للجميع(  )املرسح  فكرة 

الثقافة  تنطبق عىل مرسح  كام  جهد مرسحي 

التابعة  املرسحية  الفرق  ألن  الجامهريية؛ 

انتشارا  تنترش  الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة 

أفقيا بطول مرص وعرضها. ويشهد تاريخ هذا 

املايض  القرن  ستينيات  يف  نشأته  منذ  املرسح 

الثقافة  جهاز  إنشاء  لفكرة  أسايس  كمحور   -

الجامهريية - عىل الدور الفعال له ليس فقط 

يف نرش الفن املرسحي بني ربوع الوطن )مدنه 

األهم  - وهو  كان ومازال  بل  وقراه ونجوعه( 

- يف نرش الوعي مبعناه العام. فمرسح الثقافة 

إتاحة  عىل  فقط  دوره  يقترص  مل  الجامهريية 

الفرص للمواهب يف أقاليم مرص املختلفة، وال 

املرسحية  املجاالت  يف  الطاقات  اكتشاف  يف 

وتصميام  ومتثيال  وإخراجا  )تأليفا  املختلفة 

األهم  دوره  كان  ولكن  وغريها(  للمناظر.. 

تغيري  يف  املرسح  بدور  اإلميان  من  منطلقا 

العقول واألرواح، عقول وأرواح ليس  وتطوير 

ومعهم  قبلهم  ولكن  املرسح  مشاهدي  فقط 

عقول وأرواح مامرسيه. 

املؤسسون  اآلباء  انطلق  اإلميان  هذا  من 

مرص  قرى  يجوبون  ونقاد(  وكتاب  )مخرجون 

الثقافة املرسحية بني أهلها،  ونجوعها ينرشون 

ويقدمون للحركة املرسحية أجياال من بعدهم 

جديًدا  اآلباء  تراث  إىل  وتضيف  الراية  تحمل 

تطوير حركة هذا  كبري وفعال يف  بقدر  ساهم 

املرسح. ولعل املجال هنا لن يحتمل ذكر أسامء 

املرسحيني كافة من األجيال املتتابعة سواء ممن 

مروا )إىل( مرسح الثقافة الجامهريية أو الذين 

رمبا  الجامهريية.  الثقافة  مرسح  )من(  مروا 

املرصي  املرسح  نجوم  إن  القول  يكفينا  فقط 

وإخراجا  )كتابة  املختلفة  عنارصه  يف  كافة 

ومتثيال و.. و..( منذ جيل ستينيات القرن املايض 

وحتى اآلن كان لهم بصمة جلية يف سجل هذا 

املرسح، كام كان لهذا املرسح بصمته الواضحة 

يف تاريخ كل منهم.

بكل  تتذكر  املرصية  املرسحية  الحركة  إن  بل   

كان  وقت  عليها  مر  أن  واإلعزاز  التقدير 

الدرب  هو  الجامهريية  الثقافة  مرسح  فيه 

مرسحي  إظالم  وسط  املضاء  الوحيد  املرسحي 

وخاص(  )حكومي  العاصمة  مرسح  أصاب 

وكان مهرجان )املائة ليلة( الذي شهده مرسح 

)السامر( يف مثانينيات القرن املايض أحد دالئل 

هذا اإلرصار من فناين ومسئويل مرسح الثقافة 

الجامهريية عىل االستمرار والتحدي.

كذلك سيذكر سجل املرسح املرصي بكل الفخر 

عىل  الجامهريية  الثقافة  مرسح  أبناء  قدرة 

يف  أملا  األكرث  هو  حادث  من  الرسيع  التعايف 

والثقافية  بل  املرصية  املرسحية  الحركة  تاريخ 

بشكل عام ونقصد به حادث حريق مرسح بني 

 )2005 عام  سبتمرب  من  الخامس  )يف  سويف 

الذي راح ضحيته نخبة كبرية من أفضل الكوادر 

وتالميذ  زمالء  التعايف  قاد هذا  وقد  املرسحية. 

من استشهدوا يف هذا اليوم رافعني شعار )أن 

من ذهبوا حلموا وسعوا لخلق مرسح يشهده 

املسرية(  فلنستكمل  الناس  كل  الناس  وميارسه 

بل ودشن هذا اليوم - الخامس من سبتمرب - 

عيدا رسميا للمرسح املرصي.

هذا  بأن  اإلقرار  إىل  يدفعنا  اإلنصاف  ولعل 

الثقافية  الحياة  جوانب  من  كغريه   - املرسح 

يف مرص - قد مر بفرتات من الوهن والضعف، 

مسؤوليه  من  واملخلصني  فنانيه  وبإرادة  لكنه 

دوره  مامرسة  ليعاود  رسيعا  منها  ينهض  كان 

مبعناه  الوعي  نرش  وهو  أجله  من  خلق  الذي 

حرص  هناك  كان  لذلك  واألشمل.  األعم 

ونقاد(  وفنانني  )مسؤولني  أبنائه  من  دائم 

فظهرت  واملعرفة  بالعلم  دعمه  رضورة  عىل 

التي يرشف ويقوم  مقرتحات الورش املرسحية 

املرسح  مجاالت  يف  متخصصون  أساتذة  عليها 

يف  تبحث  تجارب  أيضا  وخرجت  املختلفة، 

أماكن  إىل  املرسحي  بالفعل  الخروج  إمكانية 

فكانت  املغلق،  التقليدي  للمبنى  مغايرة 

الساحات واألجران والحدائق العامة و ضفاف 

النهر مسارح مفتوحة يستهدفون منها الوصول 

ومامرسيه  املرسح  مشاهدي  من  عدد  ألكرب 

يفيد  مبا  املرسحي  التجريب  آخر  جانب  ويف 

تطوير هذا الفعل يف عالقته بالبيئة االجتامعية 

والحفاظ عىل الهوية املرصية مبا سيطرحه هذا 

الخروج من بحث جاد يف تراث املكان وتاريخه.

يخطو  الجامهريية  الثقافة  مرسح  هو  وها 

تطويره  طريق  عىل  األهم  خطوته  مؤخرا 

حلمك(  )ابدأ  ب  املعنون  الحلم  مبرشوعه 

وها  مرسح.  فنون  علم  العلم،  عىل  القائم 

ثالث  يف  األول  حصادها  تطرح  بذرته  هي 

محافظات )أسيوط والفيوم والرشقية( كبداية 

لطريق لن ينتهي حتى يغطي محافظات مرص 

كافة يف خطة مؤسسية شاملة يحددها هدف 

اسرتاتيجي عنوانه األكرب )بناء اإلنسان(.

ونحن  لنا  البد  كان  الكثري  وغريه  كله  لذلك 

أن  للمرسح،  العاملي  اليوم  بيومه،  نحتفي 

الوطن  يف  املرسح  رائدة  مرص  يف  إن  نقول 

العريب، مرسحا اسمه ويا للفخر )مرسح الثقافة 

الجامهريية(.

فكل عام ومرسحي العامل بخري.. دام مرسحنا ما 

دامت الحياة.

مرسحنا


