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الرب«  »منافى 

والحياة  الموت  فلسفة  يناقش  الخارجة  ثقافة  لقصر  جديد  مسرحى  عرض    

اللعنة«   »خارج 
رمضان  5 الهوسابري  مسرح  على   

قليوب شباب  مركز  فى  عروض  خمس 
رمضان شهر  أنشطة  ضمن 

 « العرض املرسحى  لتقديم  النوىب  املخرج أرشف  يستعد 

منا ىف الرب » لفرقة قرص ثقافة الخارجه ىف إطار خطة 

لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  للمرسح  العامة  االدارة 

الثقافة  للموسم الحاىل حيث من املزمع تقديم العرض 

أرشف  االديب  رواية  »عن  الرب  ىف  »منا  رمضان   10

الخاميىس إعداد بكرى عبد الحميد ، اشعار خالد الطاهر 

واملوسيقى واأللحان منعم عباس ، إستعراضات مصطفى 

رضا  منفذ  مخرج   ، صالح   داليا  وأزياء  ديكور   ، أمني 

الدخالوى وسيال هاىن  ، مساعدو إخراج مصطفى  سعيد 

العرض بطولة مريفت عبد العال ، عزه الرشقاوى ، حسن 

أبو  محمد   ، الحليم  عبد  إبراهيم   ، سعيد  رضا   ، رفقى 

طوق ، ياسمني غريب ، ، تقى مجدى طه ، أحمد عالء 

 ، أدهم  إيناس   ، الباسط  عبد  مؤمن   ، أسامه  نورهان   ،

أحمد كامل ، حازم الشناوى ، أبو طوق ، إسالم إبراهيم 

أحمد  محمود   ، سيد  سيد  مؤمن   ، صالحني  إسالم   ،

 ، عالء  محمود   ، أدهم  إيناس   ، الحليم  عبد  إبراهيم   ،

أحمد سلطان ، مارسيل هاىن ، عبد العزيز قدرى ، حسن 

رفقى ، املنترص بالله صفوت ، محمد صابر ، شهد أسامه 

، ياسمني أسامه ، مصطفى دخالوى ، محمد سعد ، رضا 

سعيد

عن  الرب  ىف  منا   « النص  عن  النوىب  املخرج أرشف  قال 

املوت  فلسفة  تطرح  الخاميىس  أرشف  االديب  رواية 

أصحابه  صنعه  الذى  بالعامل  التمسك  وقيم  والحياة 

والرغبة ىف الونس بعيدا عن العزلة والوحدة بعد الدفن 

به  ليلجأ  صنعه  الذى  منفاه  له  منا  كل  أن  عىل  ويؤكد 

غناء  دامئا  وتيبقى  الحياة  عذابات  من  يهرب  أو  للرب 

من  تطرحه  ما  بكل  الحياة  لتفاصيل  االبدى  العشق 

عذابات ومآىس ال نهاية لها.

رنا رأفت

عيل   الله  منه  املخرجة  تستعد 

 « اللعنة  » خارج  لتقديم مرسحية 

من تأليف وإخراج »منه الله عيل« 

السبت  يوم  الهوسابري  مرسح  عىل 

أبريل  من  عرش  السابع  املوافق 

والنصف  الثامنة  الساعة  متام  يف 

مساًء.

الله  منه  املخرجة  ذكرت  وقد 

الخيال  من  حالة  هو  العرض  بأن 

العلمي املصور خالل الفرتة الزمنية 

2030م، وتدور قصة العرض  حول 

والتي  2020م  عام  حدثت  لعنة 

من  هائلة  أعداد  مقتل  يف  تسببت 

ومن  األرض  كوكب  عىل  النساء 

بقى منهن عىل قيد الحياة هاجرن 

 « عليه  وأطلقوا  آخر  كوكب  إىل 

كوكب خارج اللعنة ».

ذهب  سنوات  عرش  مرور  وبعد 

هذا  إىل  الرجال  من  مجموعة 

الرس  عن  للكشف  سعياً  الكوكب 

ومن  اللعنة،  تلك  وراء  الكامن 

تنشأ  جديدة  أحداث  تبدأ  هنا 

الحب  قصص  من  العديد  عنها 

القوية واألخرى املأساوية وتكشف 

السيئة  النوايا  بطون  عن  األحداث 

نعيم  تحول  أن  شأنها  من  التي 

الجنان إىل جحيم النريان.

العرض  أن  املخرجة  وأشارت   

اإلثارة  من  املزيد  يتضمن 

العديد  يناقش  كام  والتشويق، 

الهامة  والقضايا  املوضوعات  من 

اإلنحالل  املخنثني،  قضية  أبرزها 

التنمر وغريها  الرجال والنساء،  بني 

من القضايا الهامة واملطروحة عىل 

الساحة.

تأليفها  املرسحية من  بأن  وأضافت 

كرم،  حنان  ديكور  وإخراجها، 

محمود  إضاءة  نعمة،  مالبس 

أرشف،  محمد  موسيقى  الحسيني، 

عىل،  منه  ماجد،  عمر  بطولة 

حسام  طه،  حازم  عالء،  سلوى 

أخرى من  باإلضافة ملجموعة  ميك، 

الرشقاوي،  ياسمني  وهم  الشباب 

أحمد  مصطفى،  محمد  باسم، 

حازم  زياد،  صادق،  مروان  رجب، 

مانو،  الله  عبد  تامر،  مروان  طه، 

بيبو، رشبيني، شهبور. 

شوق أحمد

 ٥ عشاموى  حسني  للنائب  برئاسة  قليوب  شباب  مركز  ينظم 

ىف  املركز  فعاليات  ضمن  رمضان  شهر  خالل  مرسحية  عروض 

»كراكيب  »حكايات«،  الزرق«،  »العفاريت  وهم  الكريم  الشهر 

املركز وحيد  مدير   ، العامية«،  »القطة  دماغى«، »شهريار«،  ف 

املرسح  عىل  عام  ومرشف  سامل،  أحمد  األنشطة  ومرشف  فؤاد، 

محمود  الثقاىف  للنشاط  وإدارى  ماىل  ومرشف  ربيع،  محمد 

باملركز  الفنية  واللجنة  غالية،  أبو  خالد  إعالمى  ومنسق  جامل، 

تشمل: محمد حسني، مصطفى قلديش، عبد العزيز عنرت، شادى 

العروض:  باملركز عن  األنشطة  شلباية. وقال أحمد سامل مرشف 

»العفاريت الزرق« يتم عرضه ىف الجمعة األوىل من رمضان ىف 

موهوب  مؤلف  حول  يتحدث  كوميدى  عرض  وهو   ٩ الساعة 

يحسنوا  أن  الزرق  العفاريت  فقرر  فرصة  عىل  يحصل  مل  ولكنه 

املؤلف،  لهذا  صورتهم عىل كوكب االرض من خالل مساعدتهم 

والعرض من تأليف هيثم سعد ،وإخراج عبد العزيز حسن.

الخميس  ىف  تقدم  سوف  »حكايات«  مرسحية  عن  وقال 

به  يقوم  لألطفال  عرض  وهو   ٩ الساعة  ىف  رمضان  من  الثاىن 

النكسة ىف عام  الفرتة مابني  املركز ويتحدث عن  فريق طالئع 

راوى  خالل  من  ويكون   ١٩٧٣ عام  اكتوبر  نرص  حتى   ١٩٦٧

صمود  مدى  ليربزوا  املمثلون  معه  ويتفاعل  أراجوز  ميثله 

خلف  نوال  وإخراج  تأليف  من  العدو،  أمام  املرصى  الجيش 

ومساعدين اإلخراج محمد عبد الرحيم، أحمد عبد الرحيم.

من  الثانية  الجمعة  ىف  تعرض  سوف  »كراكيب«  مرسحية 

الغمري  حسام  املؤلف  رائعة  عن  وهو   ٨ الساعة  رمضان 

إنسانية إجتامعية ملؤلف يعشق  االيرلندي وهو حالة  الكالب 

حوله  ومن  وحيد  لكنه  و  املألوف،  عن  الخروج  و  الكتابة 

يكتبها،  التى  الشخصيات  داخل  يعيش  انه  بسبب  فاشال  يراه 

ويصل لدرجة الجنون حتى تخرج احدى الشخصيات وتواجهه 

العال  عبد  دراماتورج  والعرض  لطبيعته،  فيعود  بالحقيقة 

سالمة، أحمد كرماىن.

من  الثالثة  الجمعة  ىف  عرضها  سيتم  أنه  »شهريار«  مرسحية 

رمضان ىف الساعة ٨  وتدور احداث العرض حول شهريار ليس 

كام جاء بحكايات شهرزاد للمؤلف توفيق الحكيم بل بطريقة 

جعله  ما  إظهار  محاولني  مظلوم،  أم  ظامل  هو  هل  و  حديثة 

وإخراج  تأليف  والعرض  برائته،  إثبات  رمبا  أو  زوجاته  يقتل 

أحمد كرماىن، ومساعد مخرج عبد العال سالمة.

الشهر  من  االخرية  الجمعة  ىف  تعرض  العامية« سوف  »القطة 

القضايا  حول  يتحدث  العرض  و  مساًء،   ٩ الساعة  الكريم 

حلول  واظهار  الشباب،  بها  مير  التى  واملشاكل  االجتامعية، 

يشمل  والعرض  الوطنية،  الوحدة  عن  يتحدث  وأيضا  لها 

إستعراضات ترمز لهذه القضايا، وهو من تأليف سامح عثامن، 

وإخراج أحمد رمضان.

،و«القطة  الزرق«  »العفاريت  مبرسحية  التمثيل  ىف  يشارك 

حامده،  اسالم  ارشف،  ماجد  مصطفي،  نور  من  كال  العامية« 

حسن ابراهيم، ميدو املرصي، رضا صالح، أحمد فتحى، محمد 

إبراهيم، االء مصطفى، االء صابر، رحمة.

عصام  من  كال  و«شهريار«  دماغى«،  ىف  »كراكيب  عرىض  وىف 

رشيف،  إبراهيم  التلواين،  خليل  حسن،  نورهان  دقامق، 

محمود جامل، تبارك شعبان، محمد عامر، أنس وهبه، باسل 

وهبه، سلسبيل جامل، جامل الزهوى، زهري خالد، هبه محمد، 

نورا  شرباوى،  فرج  سامي،  محمود  رشيف،  رحمه  ندا،  مروة 

محمد،إسالم عليوة، ومصمم اإلضاءة شادى شلباية، وموسيقى 

محمد جامل.

نور مصطفى
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من  العديد  األسبوع  هذا  للمرسح  الفني  البيت  شهد 

بيوم  واالحتفال  جديدة  عروض  افتتاح  مابني  األحداث 

اليتيم واستمرار عروض املواجهة والتجوال.

االحتياجات  ذوى  لدمج  الشمس  فرقة  احتفلت  فقد 

الفرقه  قدمت  اليتيم حيث  بيوم  املاضية  الجمعه  الخاصة 

العرض االستعرايض »ست الدنيا » ويف هذا السياق قالت 

الفنانة وفاء الحكيم مدير الفرقة إن عرض » ست الدنيا » 

الرحاب،  الروماين بحديقة األرسة مبدينة  قدم عىل املرسح 

الدفاع  وزارة  و  الثقافة  وزارة  بني  مشرتك  تعاون  إطار  يف 

هو  الدنيا«  »ست  عرض  بأن  علاًم  اليتيم،  بيوم  لالحتفال 

ميدو  إرشاف  تحت  للفرقة  اإليقاعي  الرقص  ورشة  نتاج 

آدم.

الحكيم األحد املايض عريض » حقول  كذلك افتتحت أيضاً 

القراميط« و »ملك الشتاء« باكورة عروض مرشوع » أحالم 

الحديقة  مرسح  عىل  ذلك  و   ، الشمس  لفرقة   « شتوية 

و  األحد  أيام  العرضني  يقدم  حيث  نرص،  مبدينة  الدولية 

أحالم   « مرشوع  إن  الحكيم  وقالت  الجمعة.  و  الخميس 

مرسحية  عروض  ستة  يضم  الفرقة  تقدمه  الذي   « شتوية 

باستخدام   ، أيام  عرشة  كل  عرضني  خالله  الفرقه  تقدم   ،

بني  ما  املزج  عىل  يعتمد  الذي  »فييل-مرسح«  أسلوب 

تم  وقد  الحية،  املرسحية  املشاهد  و  السينامئية  املشاهد 

عمل األفالم من لوحات أطفال فرقة مرسح الشمس لدمج 

 ، التحريك  تقنيات  باستخدام  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

 ١٨٠٠ اىل  املستخدمة  األطفال  لوحات  عدد  وصل  حيث 

لوحة .

تأليف محمد  الشتاء » من  القراميط » و »ملك  » حقول 

عبد الحافظ ناصف، و بطولة عمرو عادل ، مادونا ، شيامء 

، موسيقى  الشمس  ، سيف، و فناين فرقة مرسح  أبو بكر 

و يرشف عىل   ، السيد،  نهاد  ديكور  وائل عوض،  ألحان  و 

من  املتحركة  الرسوم  فيلم  الحكيم،  وفاء  املرشوع  عروض 

تصميم كريم ضاحي ، من إخراج يوسف أبو زيد.

المجموع« »خارج  الطليعة 
املرسحي  العرض  تقديم  فيستمريف  الطليعة  مرسح  أما 

اإلسكندرية  مرسح  فرقة  إنتاج  من  املجموع”  “خارج 

الخميس  أيام  وذلك  للمرسح  الفني  للبيت  التابعة 

،ويأيت  أسبوعني  وملدة  أسبوع  كل  من  والسبت  والجمعة 

ذلك يف إطار التعاون املشرتك بني فرقة مرسح اإلسكندرية 

الطليعة  مرسح  وفرقة  مريس  محمد  املخرج  إدارة  تحت 

تحت إدارة املخرج عادل حسان .

التي  العروض  من   « املجموع  »خارج  املرسحى  العرض 

أنتجت خالل مبادرة »املؤلف مرصي« التي أطلقها البيت 

الفني للمرسح ، وأقامتها فرقة مرسح اإلسكندرية لتنشيط 

الحركة املرسحية وتحفيز الشباب عيل اإلبداع . 

أسبوع  الفين في  البيت 
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للطفل  القومي  في  سالم«  »عايزين 
للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  أشاد 

مشاهدته  أثناء  األطفال  إليه  وصل  الذي  باملستوى 

ورشة  نتاج  سالم«  عايزين   « لعرض  النهائية  التدريبات 

املرسح  لفرقة  التابعة  مواهب مرص  بشعبة  األطفال  متثيل 

الفنان  بحضور   ، للمرسح  الفني  بالبيت  لألطفال  القومي 

الفنان  القومي لألطفال،  محمود حسن مدير فرقة املرسح 

أحمد يوسف املرشف عىل شعبة مواهب مرص ، حيث قدم 

أن  املقرر  من  الذي  للعرض  كاملة  بروفة  الورشة  أطفال 

يقدم خالل شهر رمضان املقبل . 

بقوة عىل  و  يراهن  للمرسح  الفني  البيت  أن  أكد مختار   

املرسحية  الحركة  ترثي  ما  دامئا  التي  الجديدة  األجيال 

املقرر  من  و   ، التوقعات  تفوق  متجددة  أفكار  و  بتيارات 

بااللتحاق  تدريبهم  األطفال  ورشة  خريجو  يستكمل  أن 

الفني  بالبيت  الشباب  مرسح  بفرقة  حلمك  ابدأ  بورشة 

املرسح.

رأسهم  وعىل  الفرقة  عمل  ملجموعة  الشكر  مختار  ووجه 

الفنان محمود حسن مدير الفرقة، و لفريق عمل املدربني 

وجه  كام  يوسف،  حسن  الفنان  رأسهم  وعىل  بالورشة 

شعبة  عىل  السابق  املرشف  عوض  وائل  للفنان  الشكر 

مواهب مرص عىل مجهوده الكبري يف تأسيس الورشة . 

بينام قال الفنان محمود حسن مدير فرقة املرسح القومي 

لألطفال أن الورشة التي تنظمها شعبة مواهب مرص، هي 

القومي  املرسح  يقيمها  كان  التي  الدامئة  للورشة  تطور 

و  لإلختيار  معايري  وضع  مع  ولكن  سنوات،  منذ  لألطفال 

تطوير شكل و آليات التدريب، حيث من املقرر أن يقدم 

عقب نتاج الورشة عددا من العروض، باإلضافة إىل أنشطة 

مختلف  عىل  الدائم  تدريبهم  إىل  تهدف  لألطفال  أخرى 

عنارص العرض املرسحي، باإلضافة إىل إرشاك أطفال الورشة 

بصفة دامئة ضمن عروض فرقة املرسح القومي لألطفال. 

كان قد تم اإلعالن عن اختبارات الورشة يف يناير من العام 

لإلجراءات  نظرا  املايض  نوفمرب  حتى  وتوقفت  املايض، 

 ٤٠٠ ال  يفوق  ما  لها  تقدم  بالجائحة،  الخاصة  االحرتازية 

تحت  التدريبات  كانت  منهم،  طفل   ٨٠ اختيار  تم  طفل، 

إرشاف عدد من املدربني املحرتفني، يف التمثيل الفنان حسن 

املوسيقى  الغناء  عنرت،  مناضل  االستعراضات  ويف  يوسف، 

عن  نظرية  ومداخل  عوض،  وائل  الفنان  إرشاف  تحت 

املرسحيات إرشاف الكاتب يارس أبو العينني .

األطفال بشعبة مواهب  نتاج ورشة  عرض “عايزين سالم” 

أحمد  إضاءة  تصميم  الورشة،  أطفال  متثيل  من  مرص 

شحاتة، و من إخراج حسن يوسف .

محمود عبد العزيز

عرض »خارج املجموع« يتناول مشكلة التنمر ، وهو بطولة 

فؤاد،  سارة  عوض،  إسالم  وسوف،  إسالم  الكويت،  محمد 

موسيقي  تأليف  غطاس،  رشا  ديكور  عبدالجواد،  أحمد 

محمد شحاته، إضاءة ابراهيم الفرن، تأليف وإخراج أحمد 

عبد الجواد. 

الجماهري تجذب  هنا«  »جنة 
مرسح  فرقة  إنتاج  هنا«  »جنة  املرسحي  العرض  استمر  و 

بنجاح  عرضه  لياىل  تقديم  ىف  للمرسح  الفني  بالبيت  الغد 

عىل مرسح ليسيه الحرية باإلسكندرية ، ملدة خمسة لياىل 

عبري  بطولة  من  وهو  الجاري،  أبريل  الخميس١  من  بدءا 

محمد  القدير  الفنان  مع  باالشرتاك  رسور،  هالة  الطوخي، 

أحمد  ألحان  و  موسيقى  شومان،  مسعود  أشعار  دياب، 

أزياء  و  ديكور  شحاتة،  تعبري حريك حسن  تصميم  النارص، 

مي زهدي، من تأليف صفاء البييل و إخراج محمد صابر.
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يسخرون  الناس  وكان  اليابس  ىف  السفينة  يبنى  كان  الذي  السالم 

الكاتب  أن  إىل  مشريا  النقطة.  هذه  من  األحداث  وتتوالد  منه، 

التي  املشكالت  إحدى  الرشعية وهي  الهجرة غري  فكرة  ارتكز عىل 

يواجهها املجتمع، كام دفع الطفل للحصول عىل املعلومة من خالل 

املعلومات  ، خالل بحثه عن بعض  املختلفة  التكنولوجية  الوسائط 

الهامة الخاصة بالبيئة ما يحفز الطفل عىل البحث وقد متيز الحوار 

التعرف عىل  املرسحية  يكن مهام يف هذه  والسالسة، ومل  بالرشاقة 

أن  كام  املجتمع،  من  ألنها  للشخصيات  والنفىس  املادي  البعد 

ويرس،  ببساطه  املعلومات  تعطى  الغزالة  او  القرد  مثل  شخصيات 

دون خطب رنانة والرصاع هنا ليس تقليديا ولكنه يتولد من نفس 

اإلنسان، فهو الذى يصارع الطبيعة ويفسدها ويأيت بالحل.

والذروة  الرصاع  يأيت  الكبار  مرسحيات  يف  بقوله  الفيشاوي  وختم 

والرصاع الهابط ثم الحل، ولكن األمر يختلف هنا، حيث اليحتمل 

املعلومات  معرفة  ىف  يرغب  فهو  الدرامي،  التسلسل  هذا  الطفل 

لعالج  ووسيلة  املختلفة،  والعلوم  باملعارف  والعقل  الخيال  وإثراء 

املرسحية  أن  موضحا  وانطواء.  خجل  من  الطفولة  مشاكل  بعض 

كتبت بوعى وهندسة دون إقحام وتوجيه مبارش،

وذوى  واألسوياء  والكبار  األطفال  مابني  الشخصيات  جمعت  كام 

القدرات الخاصة ىف خمسة فصول، وذكر أن من مميزات املرسحية 

أنها متعددة املستويات يستطيع أن يتناولها أكرث من مخرج.

 « »هجرة شجرة  نص  إن  الفيشاوي خالل  الناقد جامل  ذكر  بينام 

مزج فيه الكاتب أحمد زحام بني ذوى القدرات الخاصة واألصحاء 

االستخدامات  تناول  الكاتب  إن  وقال:   . رشيق  بأسلوب  وقدمه 

عنه  ينجم  ما  أخرى؛  غرس  وعدم  األشجار  باقتالع  للبرش  الخاطئة 

من  مستلهمة  الفكرة  أن  أيضا  الفيشاوي  أوضح  للمجتمع.  تصحر 

قصة »سفينة نوح » وعن سؤال الكيف قال: » قدم الكاتب البناء 

الدرامي بشكل جيد وببساطه شديدة، حيث تبدأ املرسحية بفتى 

يرغب يف الهجرة للرب الثاين إلعامره عىل غرار قصة سيدنا نوح عليه 

شجرة« »هجرة  ندوة  فى 
الطفل أدب  توثيق  بمركز  زحام  ألحمد   

الطفل، مبركز  أدب  الشهري ملبدعي  امللتقى  املايض  األسبوع   عقد 

توثيق وبحوث أدب الطفل برئاسة د. أرشف قادوس وتحت رعاية 

دار  امللتقى  القومية.  والوثائق  الكتب  دار  رئيس  موىس  نفني  د. 

حول مرسحية »هجرة شجرة » للكاتب أحمد زحام، وحرضه الناقد 

رسامة  منري  رشا  فؤاد،  محمد  املخرج  الفيشاوي،  جامل  املرسحى 

اإلخراج  بقسم  متفرغ  غري  أستاذ  أحمد  فيفى  د.  األطفال،  كتب 

د.  اللقاء  أدار  و  الطفل،  لفنون  العايل  باملعهد  املتعددة  والوسائط 

سالمة تعلب، كام حرض امللتقى الكاتبة الصحفية أنس الوجود، د. 

سامية سليم أستاذ األدب الرويس.

أدب  ورسامي  ونقاد  مبدعي  ملتقى  إن  قال  تعلب  سالمة  د. 

توصية  عن  انبثق  أنه  إىل  مشريا  الرابع،  عامه  يف  اآلن  هو  الطفل، 

التوصيات  أنه من  يعني  ما  الطفل،  األول ألدب  املؤمتر  قدمت يف 

للقاء  فرصة  يعد  امللتقى  أن  إىل  منوها  تفعيلها,  تم  التي  القليلة 

املبدعني يف كل عنارص أدب الطفل .

قدم   ، مبدع  وكاتب  ناقد  بأنه  زحام  أحمد  تعلب عرف  د. سالمة 

العديد من النصوص املرسحية للطفل، أوىل مرسحياته قدمها عىل 

مسارح الثقافة الجامهريية عام 1980 بعنوان »خروف بقرش »، و 

له العديد من املرسحيات املوجهة لذوى القدرات الخاصة، وأخرى 

تعمل عىل فكرة الدمج بني األسوياء وأصحاب الهمم.

الكبار،  يد  يف  السحرية  العصا  بأنه  الطفل  أدب  تعلب  ووصف 

وقلبه  الطفل  لعقل  للوصول  ومبدعني،  وكتاب  وآباء  معلمني 

وأكرثها  الطرق  أسهل  يعد  االدىب  الجانب  أن  باعتبار  ووجدانه، 

قدرة عىل الوصول إليه؛ مشريا أيضا إىل أن املرسح بالنسبة للطفل 

الوجدان  وتنمية  االنفعالية  الطاقات  لتفريغ  مهمة  وسيلة  يعد 

بنعومة،  النص قدمت  سالمة تعلب: مضامني 
أو توجيه مباشر إقحام  دون 

استلهم قصة »نوح  الكاتب  الفيشاوي:  جمال 
بنجاح  السالم«  عليه 
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برسعة، وهو مابرع فيه الكاتب، فقدم املرسحية ىف خمسة مشاهد 

من  العديد  بها  وعالج  التنظري،  كتب  قالت  مثلام  مبسط  بشكل 

القضايا مثل الهجرة غري الرشعية و التصحر .

سفينة نوح

الكاتب أحمد  ارتكاز  إىل  الطفل رشا منري  فيام أشارت رسامة كتب 

نوح  سفينة  يف  املمثل  التاريخ  منها   ، محور  من  أكرث  عىل  زحام 

الحياة،  مساوئ  من  الخريين  البرش  تنقذ  أن  املفرتض  من  التى 

وسالسة  برباعة  ذلك  رسد  الكاتب  استطاع  وقد  الحيوانات.  وكذلك 

أسبابها  تعددت  التي  الكربى  األمنية  هي  الهجرة  وكانت  شديدة، 

لكل الشخوص، كام كانت الشجرة هي العنرص االساىس يف موضوع 

إىل  يؤدى  تواجدها  وعدم  الحياة  اساس  متثل  حيث  الهجرةـ، 

عدم  بسبب  للهجرة  يضطر  الذي  الشباب  ذلك  وميثل   ، انقطاعها 

العثور عىل عمل. وكذلك الطوفان وإنقاذ األطفال .

من  مجموعة  الكاتب  مرر  الشجرة  خالل  من  أنه  أوضحت 

وراء  وكان  والواقع،  بالتاريخ  الخاصة  والقضايا  واألفكار  املعلومات 

املعلومات  ليعرف  يجلس  الذى  التلميذ  شخصية  الشخصيات  هذه 

فاملرسحية  إذن   ، جوجل  البحث  محرك  طريق  عن  إليها  ويتوصل 

تناقش قضايا املجتمع وتوجه إىل البحث العلمي، وتربط بني الواقع 

والحارض واملستقبل، وقد جمع الكاتب ذلك برباعة شديدة.

االحتياجات  ذوى  مشكالت  وضوح  عدم  عن  منري  رشا  تحدثت 

الخاصة وأسباب لجوئهم للهجرة، و رأت أنه كان من الرضوري أن 

نهاية  األحداث ىف  توب عىل  الالب  أمام  يجلس  الذي  الطفل  يعلق 

العرض املرسحى.

مرسحية  مبناقشة  سعادته  عن  فؤاد  محمد  املخرج  أعرب  بينام 

بعض  يف  ورشيكه  أساتذته،  أحد  يعده  الذي  زحام  أحمد  للكاتب 

األعامل املرسحية، حيث سبق أن قدما معا ثالثة أعامل .

أشار فؤاد أيضا إىل أن زحام يعد من الكتاب القالئل الذين اهتموا 

مبرسح ذوى االحتياجات، وأنه قام بعمل الدمج بشكل صحيح بني 

أن  فؤاد  محمد  أوضح  و  الخاصة.  االحتياجات  ذوى  وبني  األصحاء 

موضحا أن الهجرة ىف النص لها دوافعها، وأن الكاتب يبعث برسالة 

هجرة  ولكن  األرض،  هجرة  فقط  التعني  الهجرة  أن  وهى  هامة 

األطفال  ندفع  أن  البد  صحيحة  غري  أفكار  فهناك  أيضا،  األفكار 

لهجرتها، و هو دور املرسح، أن يدفع إىل هجرة األفكار السيئة، و 

حتى األصدقاء السيئني .

ملا  زحام  أحمد  للكاتب  التحية  أحمد  فيفي  الدكتور  وجهت  فيام 

لها  يتعرض  التى  القضايا  أهم  من  تعد  قضايا  من  النص  يحمله 

القضايا  هذه  أوىل  العامل،  ىف  ولكن  فحسب  ىف مرص  ليس  الطفل، 

االحتباس الحراري و عالقته بقطع األشجار، مؤكدة عىل أنه إذا كان 

لدى الطفل وعى كاف بأهمية النباتات فلن يحاول اقتالع األشجار 

واألفراد  الرشعية،  غري  الهجرة  قضية  فهى  الثانية  القضية  أما   ،

أن  خاصة  للخارج.  السفر  عىل  آمالهم  يعلقون  الذين  والجامعات 

من  كان  أنه  إىل  مشرية  لالمتهان،  يتعرضون  يهاجرون  ممن  كثريا 

املفرتض أن يوضح الكاتب جميع هذه السلبيات.

الهمم  ذوى  من  أربع شخصيات  وجود  يف  السبب  عن  وتساءلت: 

املرسحية  بسالسة  أحمد  فيفي  د.  وأشادت  دروهم؟  وما  النص  يف 

 ، الطفل سيقرأها  إذا كان  ما فوق سبع سنوات  ومناسبتها ألعامر 

كان  أنه  ورأت   ، املرسح  عىل  سيشاهدها  كان  إذا  ذلك  من  وأقل 

من املمكن االستغناء عن شخصية الراوي، خاصة أن فكرة العرض 

واضحة.

تعقيب

ذوى  وجود  من  الهدف   « أن  فأوضح  زحام  أحمد  الكاتب  عقب 

يف  تراكمية  حالة  إحداث  هو  النص  داخل  الخاصة  االحتياجات 

باألرض،  تشبثا  أكرث  كانا  االحتياجات  ذوى  أن  إىل  وأشار  كتابته، 

مشاكلهم  من  الرغم  عىل  وأنه  الرحيل،  ىف  الجميع  يرغب  حني  يف 

عىل  يجلس  الذي  الرجل  شخصية  وعن  التغيري،  يف  يرغبون  فإنهم 

للشخصيات،  بالنسبة  املايض  ميثل حكمة  الرجل  إنه  فقال  الكريس 

وأن إضافة شخصيات مثل الطيور والحيوانات فكان لصنع البهجة، 

دون  فقط  الطيور  تهاجر  ملاذا  وتساءل:  لألطفال،  النص  أن  خاصة 

سائر الكائنات، لقد ضجروا هم أيضا ويرغبون ىف الرحيل.

فقال: متسكت  مبارش  بشكل  يظهر  الذي  »التلميذ«  وعن شخصية 

مستخدما  يكون  أن  وأردت  التقليدي  بشكله  الصبي  هذا  بوجود 

مبارش،  أنه  أكتبه  وأنا  أعي  كنت  و  مبارش  بشكل  العلمي  للتطور 

فهو يحث الطفل عىل البحث بالشكل التقليدي، وىف نهاية العرض 

عندما تم اإلتفاق عىل ىشء واحد اختفى ، وهو إجابة عىل سؤال: 

وفيام  ؟  حارضة  املرسحية  نهاية  ىف  التلميذ  شخصية  تكن  مل  ملاذا 

األبيض واألسود فقد كان ذلك  باللونني  الداخلية  الرسومات  يخص 

بسبب ضيق ميزانية املركز القومي لثقافة الطفل، وقد طبعوا النص 

مشكورين ولهم مني كل االحرتام.

مداخلة  ومنها  الضيوف  من  املداخالت  ببعض  املناقشة  واختتمت 

ملا  النص  أهمية  عىل  أكدت  التى  الوجود  أنس  الصحفية  الكاتبة 

مشاهداتها  بعض  روت  كام   ، وشائكة  هامة  قضايا  من  يناقشه 

الشخصية فيام يخص قضية الهجرة غري الرشيعة ، كام أكدت عىل 

نجاح النص عند تقدميه عىل خشبة املرسح، وشدد عىل أهمية دور 

بالنص  دكتورة سامية سليم  أشادت  فيام  للطفل،  املدريس  املرسح 

الهجرة بأسلوب جيد والربط بني شخوص املرسحية  وبطرح قضية 

بسفينة نوح. 

رنا رأفت

هذه  استنباط  يستطيع  املمثل  وأن  ثالثة،  أبعاد  الشخصيات  لكل 

األبعاد.

إنه  قال  توب  الالب  يستخدم  الذي  »التلميذ«  شخصية  وعن 

الشخصية  أن  ترى  التى  اآلراء  بعكس  التعليم  فشل  فكرة  يبلور 

مل  حيث  الحديثة،  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  أهمية  توضح 

التي  باألخبار  وعيا  ميتلك  التلميذ  أن  عىل  دالله  أي  الكاتب  يعط 

التي  التلميذ  الخاصة بشخصية  بالنهاية  اقتناعه  إىل  يتلوها، وأشار 

تراجع  ىف  نظره  وجهة  يؤكد  ما  وهو  املرسحية،  نهاية  ىف  اختفت 

العملية التعليمية. أضاف: متيزت املرسحية بالبناء الهنديس الرشيق 

وحققت الفعل املرسحى الجاذب للمخرجني لتقديم النص.

قضية أزلية

العلمية  للمراكز  املركزية  اإلدارة  قادوس رئيس  أكد د. أرشف  فيام 

املجتمع  قضايا  معالجة  يف  الطفل  مرسح  وأهمية  رضورة  عىل 

يتعرضون  ال  ثقافيا حتى  األطفال  لتحصني  وسيلة  وعده  والطفولة 

املوجه  املرسحى  النص  أن  إىل  وأشار  صحيحة،  غري  لسلوكيات 

تقدم  ال  املرسحية  النصوص  هذه  من  كثري  ألن  مظلوم،  للطفل 

أن  فالبد  لألطفال  نصا  يقدم  حتى  املخرج  ألن  و  املرسح،  عىل 

يكون قد قرأ العديد من النصوص حتى يختار النص الذي يضيف 

إذا  األخرى  اإلجراءات  صعوبة  إىل  باإلضافة  كمبدع.  ولرصيده  له 

بإجراءات  فيمر  الدولة،  مرسح  خشبة  عىل  سينفذ  النص  كان  ما 

مشريا  كباحث،   2008 عام  تجربته  عن  قادوس  تحدث  و  صعبة. 

إىل أن املركز القومي لثقافة الطفل أصدر ىف هذا العام كتابا يضم 

مجموعة نصوص مرسحية لألطفال، عىل الرغم من ذلك نعاىن من 

بالرضورة  ليس  أنه  ورأى  إنتاجية.  الطفل، ألسباب  فقر ىف عروض 

ولكن  الكبار  كمرسح  مبهرة  إمكانيات  الطفل  مرسح  يتطلب  أن 

يحب أن يكون هادفا، يناقش قضايا هامة.وقال إن الكاتب أحمد 

قضية  وهى  الهجرة،  وهى  وإنسانية  شائكة  قضية  تناول  زحام 

قدمية جديدة، ألن الحياة اإلنسانية قامئة عىل الهجرة .

وأضاف: »سيبقى هذا النص حيا ألنه يناقش هذه القضية األزلية، 

يناقش  النص سيبقى حيا ألنه  أشرف قادوس: 
الهجرة  أزلية وهي  قضية 

اهتموا  الذين  القالئل  محمد فؤاد: زحام من 
الخاصة االحتياجات  بمسرح ذوى 
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واألديب،  املوسيقي  املستويني  املوال عىل  وتحليل  بدراسة  اهتم  و 

كام عقد مجموعة من املقارنات بني نصوص املوال الستة بهدف 

وقسم  بينهم،  فيام  واالختالف  التشابه  جوانب  عىل  الوقوف 

حيث  من  املوال  هي:  مباحث  ثالثة  اىل  الفصل  هذا  الباحث 

الشكل واملضمون، األبعاد التاريخية والنسوية للموال، بناء املوال 

ومحسناته. 

دراسة  ومتويل:   شفيقة  موال   « عنوان  الثاين  الفصل  حمل  فيام 

االجتامعية  الظروف  عن  فيه  تحدث  والثقايف«  السياقي  األثر  يف 

والسياسية واالقتصادية، التى تأثر بها كل كاتب يف كتابته لعمله 

مبجتمع  واملحيطة  الخارجية  األحداث  هذه  إن  حيث  الفني، 

املبدعني  مختلف  حفز  الذي  الدافع  مبثابة  كانت  الفني  العمل 

عىل تناول القضايا التي قدموها يف أعاملهم موضع البحث. قسم 

الباحث هذا الفصل أيضا إىل ثالثة مباحث هي: الواقع السيايس 

والثقايف للموال، السياق االجتامعي وموقع موال شفيقة ومتويل، 

البنية الرتاتبية وأثر ذلك يف املوال.

وأثرها  االجتامعية  »األدوار  بعنوان  الثالث  الفصل  جاء  فيام 

بني  القوى  عالقات  الفصل  هذا  ودرس  ومتويل«  شفيقة  موال  يف 

الرجال  املتعلقة بسيادة  الطرق و األشكال  للكشف عن  الجنسني 

عىل النساء.

ونظرا ألن »جرمية الرشف« شكلت املحور األساس لألعامل الفنية 

والعار،  الرشف  بثنائية  أيضاً  الفصل  اهتم  فقد  الدراسة،  موضع 

األعامل  يف  للرشف  القتل  للوقوف عىل دالالت  محاولة  وذلك يف 

ثقافية  عالمة  الرشف  جرائم  تعد  حيث  الدراسة،  موضع  الفنية 

تشري إىل اإلدارة والسيطرة االجتامعية، فالصفات املعقدة لجرائم 

فهم  إىل  ترشد  أن  ميكنها  األدبية  األعامل  يف  واملوجودة  الرشف 

هذا  مباحث  وحملت  اجتامعية،  كظاهرة  الرشف  لجرائم  أفضل 

والتمرد،  التكريس  ثنائية  واملرأة،  الرجل  ثنائية   : عناوين  الفصل 

ثنائية التسليع واملقاومة، و ثنائية الرشف والعار.

)تحوالت  عنوان  فحمل  الدراسة  من  واألخري  الرابع  الفصل  أما 

البناء الدرامي( واهتم بعقد مجموعة من املقارنات بني مفردات 

الفنية  الوسائط  يف  وبينها  املوال  يف  الدرامي  البناء  وشخصيات 

الفنية  الوسائط  مبدعي  بني  وتأثر  تأثري  حدث  كيف   : وكذلك   

املتعددة يف معالجة كل كاتب للموال؟ 

موضوع  تتناول  كونها  يف  تكمن  إنها  قال  الدراسة  أهمية  وعن 

»شفيقة ومتويل« بشكل متكامل، حيث حاول الدارس استكشاف 

الفرتة  امتداد  املوال عىل  تناولت  التي  املختلفة  الفنية  املعالجات 

التاريخية من ١٩٦2 إىل 2٠2٠، وبذلك تكون الدراسة قد تعرضت 

ملوضوع معالجة الوسائط الفنية املتعددة للموال بشكل متكامل 

أما عن منهج البحث فأوضح أنه استخدم  منهج »النقد الثقايف« 

باعتباره اسرتاتيجية جامعة تعني الدارس عىل البحث يف األسباب 

املجتمعية املختلفة التي جعلت من موال »شفيقة ومتويل« مادة 

خصبة استلهمها كل كاتب يف ظروف مختلفة عن غريه ليقدمها يف 

عمل فني ذي بناء درامي مغاير لألعامل السابقة، حيث تتجاوز 

ما  إىل  ذاهبًة  األديب  النص  االسرتاتيجية  هذه  مبساعدة  الدراسة 

وراءه من عقلية أنتجته وآليات التفكري التي تحكم هذا اإلنتاج.

املعالجة  قراءة  نحو  انطلقت  الدراسة  أن  إىل  الباحث  وأشار 

تصدت  و  الرتاثية،  الفنية  املصادر  أحد  باعتباره  للموال  الدرامية 

ملوال »شفيقة ومتويل« بوصفه منوذجا لهذه القراءة، ووقفت عىل 

للرشف،  الثأر  قضية  حول  جميعها  متحورت  للموال  نصوص  ستة 

وهي:  

١- مرسحية »شفيقة ومتويل«، تأليف شوقي عبد الحكيم ١٩٦2.

2- مرسحية »شفيقة ومتويل«، تأليف أحمد عالم ١٩٧١.

٣- مرسحية »طلوع روح«، تأليف زيك عمر ١٩٧٧.

٤- مرسحية »الليلة نحيك«، تأليف مجدي الجالد ١٩٨٨.

٥- مرسحية »غنوة الليل والسكني«، تأليف متويل حامد ١٩٩٨.

٦- مرسحية »دم السواقي«، تأليف بكري عبد الحميد 2٠٠2.

٧- الفيلم السيناميئ »شفيقة ومتويل«، عام ١٩٧٨.

٨- املسلسل التليفزيوين »شفيقة ومتويل«، عام ١٩٩٣.

٩- املسلسل اإلذاعي »شفيقة ومتويل«، عام ١٩٧١.

١٠- الفيلم التسجييل »شفيقة ومتويل«، عام 2٠١٨.

قدم الباحث موضوعه يف أربعة فصول، حمل عنوان فصله األول 

عنوان  »املوال وأنواعه ووظائفه وأبعاده )موال شفيقة ومتويل( 

ومتولي«   »شفيقة  لموال  الدرامي  التوظيف 
الفنون بأكاديمية  ماجستري  رسالة  في 

رسالة  مناقشة  تم  الفنون  بأكادميية  عكاشة  ثروت  قاعة  يف 

املاجستري املقدمة  من الباحث حسام عبد العظيم، خريج املعهد 

للموال  الدرامي  »التوظيف  عنوان   تحت  الفني،  للنقد  العايل 

لجنة  تشكلت  منوذجا.  ومتويل«  شفيقة   / املتعددة  الوسائط  يف 

املناقشة والحكم من األستاذ الدكتور حجاج أبو جرب أستاذ النقد 

األديب مرشفا ، أستاذ دكتور زين العابدين أحمد نصار أستاذ النقد 

زعيمة  السيد  محمد  دكتور   ، ومقررا  ومناقشا  مرشفا  املوسيقي 

دكتور  أستاذ  الداخل،  من  مناقشا  املرسحي  والنقد  الدراما  أستاذ 

من  مناقشا  الشعبية  للفنون  العايل  املعهد  عميد  جاد  مصطفي 

الخارج . 

عن مشكــلة الدراسة قال الباحث: يعد موال شفيقة ومتويل من 

أكرث املواويل انتشاًرا وتأثريا؛ فمنذ ذيوعه يف الخمسينيات عىل يد 

املطرب الشعبي حفني أحمد حسن أصبح مادة خصبة استلهمها 

فنية  وسائط  يف  متنقال  مواال  كونه  ليتخطى  الفنانني  من  العديد 

زمنية  فرتات  يف  مختلفة  ورؤى  لنصوص  ومعالجات  متعددة 

متباعدة.

أضاف: إن التعدد يف تناول املوال من جانب مبدعني متنوعني و 

من  امتدت  التي  الزمنية  الفرتة  طول  عىل  مختلفة  فنية  وسائط 

توجه  يف  تبحث  لدراسة  تحتاج  الحايل  وقتنا  حتى  الخمسينيات 

كل فنان وأسبابه ودوافعه، وظرفه التاريخي ورسالته التي جعلته 

تحديًدا، ورسمه لشخصية شفيقة وشخصية  املوال  يستخدم هذا 

يف  الدرامية  البنية  عىل  طرأت  التي  التحوالت  عىل  عالوة  متويل، 

يستهدف  بحثه  أن  الدارس  وأوضح  األعامل  هذه  من  عمل  كل 

يف  ومتويل«  »شفيقة  ملوال  املختلفة  الفنية  املعالجات  دراسة 

الفرتة ما بني ١٩٦2-2٠2٠، وأنها تسعى لإلجابة عن مجموعة من 

لنقد  دراميا  املوال  معالجة  كيف متت  وهي:  البحثية  التساؤالت 

التحوالت  هي  ما  والسياسية؟  واالجتامعية  االقتصادية  الظروف 

الفني؟ و   الفني للموال باختالف الوسيط  البناء  التي طرأت عىل 

الفنية ملوال شفيقة  كيف يختلف أو يتفق املبدعون يف املعالجة 

باألدوار  الجسد  وعالقة  واملرأة  الرجل  أدوار  حيث  من  ومتويل 

االجتامعية لهام؟
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الخطاب  حضور  بني  دائم  رصاع  عن  الفنية  األعامل  كشفت   -

الذكوري املحافظ وبني الخطاب النسوي الذي يهدف إىل التحرر، 

العار،  مقابل  يف  الرشف  مفهوم  اختالف  نتيجة  الرصاع  هذا  نشأ 

هذا املفهوم الذي مل يستطع أي عمل فني تقديم مفهوم واضح 

ومحدد عنه، وذلك نتيجة ملا تحمله شخصيات هذه األعامل من 

أو مفهوم  أثر بدوره يف عدم وجود رؤية واضحة  تناقض داخيل 

منشأه  والرصاع  التناقض  هذا  الدرامية،  الشخصيات  لدى  ثابت 

هو املجتمع نفسه بصفة عامة.

الفنية تجاوز نطاقها الضيق ممتدة لتشمل  - استطاعت األعامل 

املجتمع ككل، وقد جاءت أفكار هذه األعامل نابعة من املجتمع 

ومعربة عنه. 

- استطاع كل عمل فني أن يحتفظ بخصوصية يف بنائه الدرامي 

فيه  يدور  الذي  واملكان  الزمان  اختيار  يف  وأيضا  وشخصياته، 

األساس  كانت  التي  الرئيسة  بالقضية  إخالل  دون  الفني،  العمل 

للرشف«،  »الثأر  قضية  وهي  األعامل  هذه  عليه  قامت  الذي 

القضية  يف  تؤثر  مل  األعامل  هذه  بني  واالختالف  التشابه  فنقاط 

العامة التي جمعت بينها.

املعالجات،  كافة  يف  الفنية  العنارص  أكرث  من  املوسيقى  كانت   -

ما  وهو  عزفها،  وآالت  وغنائها  وألحانها  تيامتها  يف  باملوال  تأثرا 

جعل بيئة األعامل الفنية عينة الدراسة ذات بيئة شعبية خالصة 

متأثرة باملوال الذي نبعت منه.

بعض  له  وكان  الرسالة  محتوي  بتحليل  بدأ  جاد  مصطفي   . د 

عىل  اعرتضه  مع  الطبقي  الرصاع  لجملة  قبوله  مثل  التعليقات 

أعتقد  ال  وقال  تعني؟  ماذا  متسائال:  االجتامعي  التسلق  جملة 

إعادة  الدارس  االسم، وطلب من  بهذا  أنه يوجد مصطلح علمي 

مراجعة  وكذلك  وترقيمها،  الفرعية  بالعناوين  واالهتامم  الرتتيب 

أن  خاصة  العامة،  النتائج  وحذف  واملقاومة،  التسليع  مبحث 

أن  إىل  أشار  كام  البحث  داخل  كثرية   نتائج  إىل  توصل  الدارس 

الشعبي  للرتاث  ببلوجرافيا  به  الشعبية  للفنون  العايل  املعهد 

أي  يفيد  مام  وغريها  الشعبي  الرتاث  دراسات  وأطلس  العريب 

يف  املبذول  بالجهد  وأشاد   ، مستقبال  الشعبي  الرتاث  يف  باحث 

البحث ، وقال انه يوجد جيل مالك ناصية الكتابة والنقد األديب.                                                         

د .محمد زعيمة الذي اتفق مع الدارس  يف بعض وجهات النظر، 

منها حرصه عىل استخدام اإلطار النظري لتحليل املوال داخل منت 

ثنائيات  وجود   للفهرس   قراءته  عند  زعيمة  الحظ   و  الرسالة، 

يدل  ما  واملرأة  الرجل  والرشف،  العار  واملدنس،  املقدس  مثل 

من  مجموعة  رصدت  للدارس:  وقال  املبذول.  الجهد  مدي  عىل 

تستفد  مل  ولكنك  البحث  داخل  والبالغية  البديعية  املحسنات 

منها، وكان من املمكن االستفادة منها إذا أرشت لذلك من داخل 

نصوص الدراسة . 

البكالوريوس  مرحلة  يف  للباحث  درس  إنه  فقال  حجاج   . د  أما 

ببحثه،  التمسك  عىل  حرصه  مدي  ويعلم  العليا   الدراسات  ثم 

وانشغاله به،  فهو من اختار موضوعه، مام شجعني عىل لذهاب 

معه أكرث من مرة قبل التسجيل، لالستنارة بوجهة النظر  العلمية 

اإلطار  صياغة   يف  أصاب  الباحث  إن  وقال  مصطفي،  للدكتور 

أنه   إىل  مشريا  الدراسة،  منت  داخل  استخدامه  يف  ونجح  النظري 

الدراسة  ومنت  يشء،  لديهم  النظري  اإلطار  يكون  باحثني  يوجد 

يشء آخر. 

العلمية  الدرجة  الباحث  اللجنة  منحت  املناقشة  نهاية  ويف 

أكادميية  نفقة  عىل  الرسالة  بطبع  توصية  مع  ممتاز  بتقدير 

الفنون وتداولها مع الجامعات واملعاهد واملراكز البحثية املرصية 

والعربية .

جامل الفيشاوي

- مل تنفصل األعامل الفنية عن بعضها بل تأثرت ببعضها البعض 

الحبكات  تشابهت  حيث  املشرتك  الثقايف  للموروث  نتيجة 

الدرامية والشخصيات واألحداث واملوضوعات.

- عىل الرغم من تناص جميع الوسائط الفنية يف املوضوع القائم 

نظرتها  يف  الوسائط  هذه  اختلفت  للرشف«  »الثأر  قضية  عىل 

للرجل واملرأة من حيث أدوارهم ومراكز قوتهم وفقا لرؤية كل 

كاتب والتوقيت الذي ُكتب فيه العمل.

استخدام  إىل  الدراسة  موضع  الفنية  الوسائط  أغلب  لجأت   -

استخدم  من  فمنهم  للموضوع،  تقدميها  يف  مختلفة  تكنيكات 

الراوي ومنهم من لجأ إىل فكرة الفالش باك أو التمثيل املركب – 

متثيل داخل التمثيل- أو الحلم.

- اختلف املعنى الذي قدمه كل مبدع عن اآلخر من خالل قلب 

مبتويل  شفيقة  عالقة  خالل  من  باملقهور  القاهر  وعالقة  األدوار 

أخرى  انحازت  بينام  متويل  لصالح  األعامل  بعض  انحازت  حيث 

قاهرا  كان  وإن  حتى  كالهام  أن  الدراسة  وترى  شفيقة،  لصالح 

من  مقهورا  يظل  فإنه  العائلية  العالقة  مستوى شكل  لآلخر عىل 

أطراف أخرى خارج هذا اإلطار، وهو ما يشري إىل مفهوم أشمل 

وأعم متتد حدوده إىل املجتمع ككل. 

09متابعات [ [

بغرض    ، املوال،  لهذا  املختلفة  معالجاتها  قدمت  التي  املتعددة 

يف  وآخر  كاتب  كل  بني  واالختالف  التشابه  نقاط  عىل  الوقوف 

ودوافع  املكان  مباحث:  الفصل  قدمها.وضم  التي  معالجته 

واالختالف،  التالقي  نقاط  واالنكشاف  اللوم  لحظات  الهروب، 

خصوصية البناء الدالة يف كل وسيط. 

إىل  توصل  إنه  قال  الباحث  إليها  توصل  التي  النتــائج  وعن 

ملزيد  ومنطلقا  حافزا  تكون  أن  يأمل  التي  النتائج  من  مجموعة 

من الدراسات التي تتناول الرتاث الشعبي داخل الظاهرة الفنية 

الفنون  من  العديد  يف  املؤثرة  الهامة  الروافد  أحد  يعد  والذي 

به، وذلك  املبدع عرصه ويحلم  فيها  يرى  التي  املرآة  والتي متثل 

من  ملزيد  ومحفز  ودافع  إيجايب  هو  ما  عىل  التأكيد  بهدف 

االستعانة بهذا الرتاث، أو لكشف ما هو سلبي يف هذه االستعانة.

وقد صاغ نتائجه عىل النحو التايل : 

أنه  أثبتت  بالتحليل  الدراسة  تناولتها  التي  الفنية  األعامل  كل   -

كلام  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف  اشتدت  كلام 

كان الرتاث الشعبي أكرث صالحية الستخدامه كمعرب فني يف هذه 

أمينا  وحصنا  ستارا  منه  جعلت  هوية  من  يحمله  ملا  األزمات 

يستطيع أن ينتقد من خالله كل مبدع ما يحيطه من أحداث.



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 12 أبريل 2021العدد 545 العدد 12711 أبريل 2021العدد 711

[10

.. الغنائي  المسرح 
األطالل على  والبكاء  البعث  حلم  بني   

القرن  أوائل  مصر  في  األول  ظهوره  منذ  الجمهور  حوله  التف  المسرحية،  الفنون  أشكال  من  شكال  الغنائي  المسرح  يعد 
سر  وكان  وليلة،  ليلة  ألف  وقصص  العربي  التاريخ  من  مستوحاة  روايات  قدم  الذي  القبانى،  خليل  أبو  يد  على  العشرين، 
التعبري  نجد  أن  نستطيع  خالله  ومن  عنا  ويعرب  مالمحنا  يرسم  أن  سهولة  بكل  يستطيع  أنه  المسرح  من  النوع  هذا  نجاح 
على  يرتبع  كان  الذى  حجازى  سالمة  الشيخ  هو  مصر  فى  الغنائي  للمسرح  الحقيقي  المنشئ  يعترب  و  أنفسنا،  عن  الناضج 
سيد  الفنان  أثرى  كما  أخرى،  ناحية  من  الرتكى  والغناء  ناحية  من  الدينية  بالمدرسة  متأثرا  أسلوبه  وكان  األغنية  عرش 
وتوظيف  الدرامي  الموسيقى  بالتعبري  أهتم  من  أول  فهو  تطويره،  في  رائدا  واعترب  المسرح  من  النوع  هذا  درويش 
مصرية  امرأة  أول  المهدية  منرية  كانت  كما  المسرحى،  للمشهد  االنفعالية  الحالة  فى  فعال  دور  لها  أصبح  بحيث  اآلالت 
المسرح  إشكاليات  حول  والموسيقيني  المسرحيني  بعض  أراء  نرصد  المساحة،  هذه  في  غنائية،  مسرحية  فرقة  تؤسس 
الصحيح.  بمفهومه  غنائي  مسرح  لدينا  وهل  يتطلبه  وما  الغنائي 
 رنا رأفت

المسرح  مصطلح   «  : سليم  مصطفى  د.  قال  البداية  في 

الشعر  في  تعنى  الغنائية  كلمة  ألن  دقيق،  غير  الغنائي 

صوتا  األيام  من  يوم  في  تكن  لن  و  لم  والدراما  الذاتية، 

أفضل مصطلح  وبالتالى   ، موضوعي  بل هى صوت  ذاتيا، 

من  وغيرها  واألوبرا  واالوبريت  الموسيقى  المسرح 

ملحن،  حوراها  دراما  وجود  إلى  تشير  التي  المصطلحات 

الشرق.

بشكل  تعتمد  الموسيقى  المسرح  مقومات   « قائال  وتابع 

والتمثيل  واإلضاءة  الديكور  ومستوى  الحركة  على  كبير 

وتعدد  المجاميع  وأصوات  البصري  واإلبهار  والرقص 

الخامات  في  المميزة  والمالبس  المسرحية  المناظر 

ولجهور  سخي  إنتاج  إلى  تحتاج  مقومات  وكلها  والطراز، 

المسرح  من  الشكل  لهذا  ازدهارا  تشهد  لم  مصر  ثانيا 

كل  رغم  درويش  سيد  عصر  فى  شهدته  مثلما  الموسيقى 

المحاوالت الكثيرة التي بذلت فى أربعينات وخمسينيات 

ظاهرة  مثل  قوية  ظاهرة  تشكل  لم  و  الماضي،  القرن 

حيث  والثالثينات،  العشرينات  في  الدين  عماد  أوبريتات 

برودواى  لقب  ستسحق  الفترة  هذه  فى  مصر  كانت 

تحقيق
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غنائي« باإلضافة إلى افتقادنا لمؤلفين المسرح الموسيقى 

، وقد عانيت من هذا األمر كثيرا، خاصة أن بعض المؤلفين 

طويال  وقتا  يستغرق  أوبرا  عمل  أن  يرون  الموسيقيين 

يضيف  أوبرا  تقديم  أن  من  الرغم  على  مضاعفة،  وجهودا 

المسرح  لى  وبالنسبة  الموسيقى،  المؤلف  تاريخ  إلى 

الغنائي فهو يقوم بشكل كبير على المؤلف الموسيقى فهو 

أساس العمل الذى تقوم عليه األحداث.

القرن  من  الثمانينيات  فترة  فى  الظواهر  أحد   « وتابع 

الماضي االستعانة بمطرب مشهور وراقصة، وهو نمط ظهر 

بكثافة كبيرة، وهناك أنماط متعددة غيرت شكل ومفهوم 

المسرح الغنائي ، وعلينا أن نعد العناصر التي تدعم هذا 

العناصر  وهذه  متميز  بشكل  تقديمه  لنا  ليتسنى  المسرح 

هى مؤلف موسيقى جيد ، شاعر ، ومخرج متفهم للمسرح 

قسم  لعمل  أسعى  جعلتني  التي  األسباب  وهى  الغنائي، 

إخراج المسرح الموسيقى بأكاديمية الفنون لتخريج أجيال 

متخصصة .

و عن تجربته فى األوبرا قال: »قدمت أول أوبرا في الشرق 

منير  الموسيقار  إلحان   « البحر  أوبرا »طرح  األوسط وهى 

لهذا  بشدة  متحمسا  وكان  رغبتي  تفهم  الذي  الوسيمى 

كبيرا،  نجاحا  وحقق  عمان  سلطنة  فى  قدم  الذي  العمل 

سابقة  تجارب  غرار  على  مميزة  تجربة  كانت  وبالفعل 

غنائية  أوبرا  قدموا  الذين  لبنان  فى  الرحبانية  تجربة  مثل 

متميزة،

وأعكف اآلن على تقديم أوبرا بالنوبية » وهى تجربة تقدم 

مميزا،  وموروثا  طقوسا  تضم  النوبة  أن  خاصة   ، مرة  ألول 

ورقصات، وهو ما دفعني لتقديم هذه التجربة، وهو عمل 

والزواج  الميالد  مثل  النوبة  طقوس  يضم  متكامل  غنائي 

والعادات االجتماعية.

العالمية بالمقاييس 
فى  الفروق  بعض  الوسيمى  منير  الموسيقار  أوضح  فيما 

أشكال العرض المسرحى فقال: »هناك مسرحيات ال تحوى 

بها  مسرحيات  وهناك  تصويرية،  موسيقى  بها  ولكن  غناء 

ما  وهو  كامل  غنائي  مسرحي  عمل  وهناك  وتمثيل،  غناء 

يطلق عليه »األوبرا » وهو أكبر عمل قائم على كل عناصر 

المسرح، وإذا تخلله مشاهد تمثيلية يطلق عليه » أوبريت 

. «

قال  الغنائي  المسرح  يواجها  التي  اإلشكاليات  أهم  وعن 

المسرح  تقدم  التي  المسارح  على  القائمين  فهم  عدم   «

تقديم  نستطيع  ،فحتى  المالية  اإلمكانيات  ونقص  الغنائي 

عمل ضخم،  فهي  كبيرة،  ميزانيات  ذلك  يتطلب   « أوبرا   «

اآلن فى مصر، وقد  الصحيح حتى  أوبرا بشكلها  نقدم  ولم 

قدمت تجربة هامة وهى أوبرا »طرح البحر » و تعد أول 

أوبرا بالمقاييس العالمية إخراج د عبد الله سعد، وقدمت 

ومجالت  جرائد  عنها  وكتبت  بمسقط،  عمان  سلطنة  فى 

العالمي،  بالموسيقار  ولقبوني   « أوبزرفر   « ومنها  عالمية 

الخاصة  اإلشكاليات  جميع  بحل  قمت  تجربتى  خالل  ومن 

الموسيقى  علوم  كل  تضم  بالعربية  أوبرا  فقدمنا  باألوبرا، 

كل  تستوعبها  وسلسة  بسيطة  الوقت  نفس  وفى  العالمية، 

عمان  بسلطنة  وحققت   ، المجتمعية  والشرائح  الفئات 

قالب  فى  عربيا  غناء  قدمت  وقد  النظير،  منقطع  نجاحا 

الجامعات  في  الشباب  من  كبير  بعدد  واستعنت  عالمي، 

باإلضافة إلى ١٦ شابا وفتاة من األوبرا ودارسي الموسيقى.

. متعمد  غري  تجهيل 
الموسيقى  النقد  أستاذ  نصار  زين  دكتور  كشف  بينما 

المصرية،  باإلذاعة  هام  تراث  وجود  عن  الفنون  بأكاديمية 

قدمت  الغنائية  للمسرحيات  التسجيالت  من  العديد  يضم 

فى خمسينيات القرن الماضي منذ فترة تولى محمد حسن 

للمسرح  القديم  التراث  تسجيل  استطاع  الذى  الشجاع 

الموسيقين  و  الفنانين  من  مجموعة  طريق  عن  الغنائي 

وقدمها  األلحان  دون  وسجلها  التراث،  يحفظون  الذين 

فمن  غنائية  مسرحية  تقديم  يريد  ومن  إذاعي،  بشكل 

وقانوني،  رسمي  بشكل  ونقلها  تقديمها  يعيد  أن  الممكن 

ويقدمها بشكل معاصر.

وأضاف » هناك تجهيل غير متعمد لتراث المسرح الغنائي، 

يوجد  ال  الغنائي  المسرح  ولتقديم   ، شائكة  قضية  وهى 

عام  ذلك  عن  كتبت  وقد  إرادة،  يتطلب  األمر  إشكاليات، 

ومطربين  موسيقين  فلدينا   ، »القاهرة«  مجلة  فى   2٠٠١

المخرجين  على  ولكن  الكوادر،  جميع  ولدينا  ومؤلفين، 

مع  يتناسب  بما  الغنائي  المسرح  تراث  تقديم  يعيدوا  ان 

العصر الحالي، فالمسرح الغنائي يعد انسب أنواع المسرح 

من  تقدم  مهرجان  وجود  بضرورة  وطالبت  سبق  وقد  لنا، 

دار  تقدم  أن  ضرورة  مع  الغنائي  المسرح  عروض  خالله 

األوبرا المصرية مسرحيتين فى العام، ليكون لدينا حصيلة 

من عروض المسرح الغنائي، كما أن إعادة إحياء ثراثه أمر 

الثروة  هذه  عن  شيئا  تعلم  ال  التي  الحالية  لألجيال  مهم 

 . المصرية  هوايتنا  على  الحفاظ  نستطيع  وحتى  الفنية، 

معالجات جديدة .

ضرورة  على  الفتاح  عبد  إنتصار  د.  المخرج  شدد  بينما 

هذا  في  التحرك  يحاولون  من  هناك  و  شعبية،  ولطاقة 

الطريق وانا واحد من الناس وهبت حياتي تقريبا الستعادة 

فكانت  والتطبيقي،  النظري  المستويين  على  المسرح  هذا 

خصيصا  المعد  النص  خصائص  فى  الماجستير  رسالة 

ممارساتي  وكانت  درويش  سيد  عصر  فى  لألوبريت 

و  بألمظ وسى عبده«  انتهاء«  الطريق  اإلبداعية على هذا 

ابتداء بعرض البخيل للمخرج خالد جالل.

ملحن  أو  شاعر  يكفى  ال  تيار  هناك  يكون  لكي   « أضاف 

المخرجين والشعراء  الى عدد من  أو مخرج، فنحن نحتاج 

والملحتين الموهوبين الذين يمتلكون القدرة على الخروج 

المعبرة  الدرامية  الموسيقى  حيز  إلى  الغنائية  حيز  من 

فى هذا  خبرات  هناك  فليس  وتطوره،  الحدث  تصنع  التي 

في  والحاسم  الموجه  العنصر  هو  الملحن  ويعتبر  المجال، 

صناعة هذا النوع من المسرح

متعدد أنماط 
الفنون  بأكاديمية  اإلخراج  أستاذ  الله سعد  عبد  د.  أشار  و 

طويلة،  فترة  منذ  الغنائي  المسرح  إلى  نفتقد  أننا  إلى 

واتفق حول ازدهار المسرح الغنائي فى حقبة العشرينيات 

الموسيقار سيد  فترة  منذ  الماضي،  القرن  من  والثالثينيات 

درويش وزكريا أحمد، ثم تراجعه بعد ذلك ، وهى إحدى 

الدوافع التي جعلته يبحث فى تقديم مسرح غنائي.

للمسرح  مسابقة  أول  أطلقت  العام  هذا  فى   « أضاف 

الغنائي له  الغنائي فى مسابقة إبداع، وكما نعلم المسرح 

ولكن  وغيرهما،  األوبريت   ، األوبرا  منها  متعددة  أشكال 

لألسف الشديد افتقدنا هذه األنواع، وأصبح كل من يقدم 

»مسرح  عليه  يطلقون  ورقصات  أغنيات  يتخلله  مسرحا 

الحاسم  العنصر  الملحن هو  مصطفى سليم: 
الغنائي المسرح  في صناعة 

الشهاوى: ال نملك مسارح كثرية مهيأة لوجود  وليد 
الموسيقية للدراما  ينتمى  ال  باك  األوركسرتا والبالى 

تحقيق
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الغنائي واالهتمام بأعمال رواده السابقين  إحياء المسرح 

، ومنهم على سبيل المثال الموسيقار سيد درويش، حيث 

كان له أعمال تمس الوجدان المصري، وكان سابقا لعصره، 

مع ضرورة تقديم معالجة جيدة لهذه األعمال، موضحا أن 

تستطيع  المستوى  عالية  أصواتا  يتطلب  الغنائي  المسرح 

هذه  تعد  ان  فالبد  لذا  مقام،  إلى  مقام  من  تنتقل  أن 

األصوات إعدادا خاصا يتوافق ومفهوم التمثيل

وأضاف: » عندما يتناول بعض المخرجين المسرح الغنائي 

فأنهم يقومون بتثبيت »الكادر« على المغنى ولكن األمر 

وليس  متحرك  مسرح  فهو  الغنائي،  المسرح  فى  مختلف 

ثابتا لذا يجب أن نشعر أن الممثل والمطرب شكال واحدا 

، وهناك إشكالية أخرى هى أن ليس لدينا نصوص مكتوبة 

للمسرح الغنائي

واستطرد قائال » هناك نشاط واسع بقطاع الفنون الشعبية 

بالمسرح  خاص  عبده  عادل  د.  بقيادة  واالستعراضية 

يعيدوا  أن  في  عليهم  معقود  واألمل   ، االستعراضي 

الجديدة  األجيال  تتعرف  حتى  درويش  سيد  تراث  تقديم 

من  أكثر  لي  كان  وقد  المسرح،  من  األسلوب  هذا  على 

الطيبة  العشرة  أوبريت   « منها  الغنائي  للمسرح  تجربة 

درويش  سيد  كان  وقد  الشعبية،  باآلالت  قدمتها  التى   «

تجربة  قدمت  كما  االوبريت،  فى  الشعبية  البيئة  يستلهم 

قدمت  وقد   « »الدربوكه  وهى  الغنائي  للمسرح  مهمة 

نادية  الناقدة  من  المسرح  مجلة  في  كبيرة  دراسة  عنها 

فيه  اعتمدت  وقد  معاصر.  أوبريت  واعتبرته  البنهاوي، 

على أصوات وغناء من البيئة الشعبية ، كما قدمت تجربة 

الجائلين  الباعة  عربات  من  مستوحاة   « الشعبية  »العربة 

وقدمت من خاللها فنون الفرجة الشعبية، ومن الضروري 

أن يقوم البيت الفني بإنتاج أعمال للمسرح الغنائي.

نتكاتف أن  علينا 
فيما قال الشاعر طارق على » ما يقدم اآلن في مصر هو 

الغنائي  المسرح  وليس  الغنائي  للمسرح  إرهاصات  مجرد 

مسرحيات  نقدمه  العالم،فما  يعرفه  كما  أو  ينبغي  كما 

على  معّلقة  تكون  قد  التي  األغاني  بعض  تتخللها  عادية 

تم  الذي  الحدث  نفس  عن  معبرة  أو  الدرامي  الحدث 

استعراضه دراميا ، وهذا الشكل ال يعد مسرحا غنائيا،

والمسرح الغنائي في مصر له تاريخه الحافل باألعمال وله 

خيري  بديع  مع  درويش  سيد  مثل  الخالدة  الفنية  رموزه 

مسرحا  يعد  ما  وهو  تيمور،  بك  ومحمد  التونسي  بيرم  و 

غنائيا أصيال، فقد قدموا للتراث المسرحي المصري أعماال 

»كليوباترا«  »شهرزاد«،  و  الطيبة«  »العشرة  مثل  خالدة 

قائمة  األعمال  تلك  وكانت  وغيرها..  انطوان«  ،«مارك 

الغناء  وليس  المغناه  الدراما  على  األصل  من  كتابتها  في 

للغناء  معدا  األصل  في  المكتوب  الحوار  فكان  المضاف، 

وهذا يعد من أصوليات لعبة المسرح الغنائي.

عدة  إلى  يرجع  اآلن  المسرح  هذا  غياب   « قائال:  وتابع 

عوامل يأتي عامل اإلنتاج في المقام األول، حيث أن هذا 

المسرح يحتاج إلى عناصر إنتاجية مكلفة جدا، وقد يتردد 

أنه  خصوصا  المسرح،  من  النوع  هذا  إنتاج  في  المنتج 

يغطى  جماهيريا  إقباال  تلقى  ال  قد  إنتاجية  مغامرة  يعد 

اعتاد  الجمهور  وأن  خاصة   .. اإلنتاج  تكاليف  األقل  على 

التعاطي مع نموذج تجاري واحد  الفترة األخيرة على  في 

ليس  وهو  المسرحي«  »االسكتش  مسمى  تحت  يندرج 

واألكثر  إنتاجيا  األقل  هو  و  الحقيقي،  بمعناه  المسرح 

ربحا، و أظن أيضا أن العناصر البشرية القادرة على تقديم 

هذا النوع من المسرح قد تكون نادرة

بالممثل  مرورا  كتابته،  بتقنية  الملمين  كّتابه  من  بداية   ،

الذي يقع على عاتقه اللعبة بأكملها، غناء وتمثيال وتعبيرا 

راقصا أحيانا، حيث أن الممثل في هذا النوع من المسرح 

يحدث  كما  وليلة  يوم  في  آخر  بممثل  استبداله  يجوز  ال 

النوع  هذا  في  الدراما  أن  خصوصا  العادي،  المسرح  في 

تغنى غناء حيا وليست مسجلة، وتقدم عبر  المسرح  من 

تقنية »البالي باك«

وأضاف » شاهدنا تجارب قليلة في اآلونة األخيرة تندرج 

الغنائية  المسرحية  مثل  الغنائي  المسرح  الفتة  تحت 

»ليلة من ألف ليلة« والتي قدمها المخرج الراجل محسن 

يحيى  ببطولتها  وقام  القومي  المسرح  على خشبة  حلمي 

الفخراني والمطرب محمد محسن والممثلة والمطربة هبة 

مجدي،

وهي إحدى مؤلفات بيرم التونسي، ومن هذا المثال أرى 

مهما،  المسرح  هذا  إنتاج  في  وتدخلها  الدولة  دور  أن 

أيضا  أخرى،  مرة  لعودته  األمثل  السبيل  هو  يكون  وقد 

عودته  ثم  ومن  خوضه  على  للمنتجين  محفزا  سيكون 

وعودة جمهوره فقد كان للمسرح المصري في هذا الصدد 

سالمة  مثل  عظيمة  أسماء  رموزه  من  ولدينا  مهما  تاريخا 

حجازي وسيد درويش وبديع خيري وبيرم التونسي وملك 

أن  وأتمنى  الموجي،  ومحمد  حمدي  لبليغ  وصوال  محمد 

المسرح  لتقديم  ينقصنا شيء  نصار: ال  زين 
تنقصنا إلرادة  الغنائي، فقط 

الشرق  أوبرا في  أول  الله سعد: قدمت  عبد 
نوبية األوسط وأجهز ألوبرا 

اعتاد على »االسكتش  الجمهور  طارق علي: 
الغنائي مكلف جدا المسرحي« والمسرح 

تحقيق
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سبق..  ما  إلى  يضاف  تاريخا  تصنع  جديدة  أسماء  تظهر 

فالمسرح الغنائي هو أصل اللعبة المسرحية منذ بدايتها،

في  ممثلة  الدولة  رأسنا  وعلى  نتكاتف جميعا،  أن  وعلينا 

وزارة الثقافة، لعودة هذا المسرح مرة أخرى.

سنوات منذ  نره  لم 
في  وبشدة  نفتقد  أننا  إلى  أشار  حافظ  أيمن  الشاعر 

ومضمونه  بشكله  الغنائي  المسرح  وجود  األخيرة  اآلونة 

نر منذ سنوات عروضا تحمل  الصحيح، ولم  بل ومفهومه 

سمعية  متعة  من  يقدمه  وما  المسرح  من  الشكل  هذا 

الغنائى  المسرح  يعتمد  حيث  األول،  المقام  في  وبصرية 

أن  نجد  وهنا  والغناء،  الموسيقى  على  تقديمه  أسس  فى 

تناول  من  معينا  شكال  تتطلب  الغنائي  للمسرح  الكتابة 

الحدث حيث يعتمد فى المقام األول على الحوار الشعري 

هذه  مع  التعامل  للملحن  يتسنى  حتى  المسجوع  أو 

يعتمد  كذلك   ، المعهود  والتقني  اللحني  بالشكل  الدراما 

المسجوعة  الجملة  على  األول  المقام  فى  الدراما  مصمم 

الغنائي  المسرح   . الدرامي  المفهوم  لتوصيل  والملحنة 

اآلونة  وفى  الفنية  عناصره  كافه  فى  مختلف  مفهوم 

الشكل،  هذا  تقديم  فى  المخرجين  بعض  يجتهد  األخيرة 

ولكن كجزء قصير فى العمل المسرحى من خالل االغانى 

هام  جزء  هو  والخيال  االبتكار  أن  موضحا  غنائي،  مسرح 

بتجربة  مثاال  وضرب  الغنائى  المسرح  عروض  تقديم  فى 

الغد  بمسرح   ١٩٩٧ عام  قدمها  التى  وبهية«  »ياسين 

وكتب  متواضعه  إنتاجية  بتكاليف  كبيرا  نجاحا  وحققت 

عنها العديد من النقاد أبرزهم د. نبيل بدران.

كبار  من  تقدم  التى  القديمة  األوبريتات  »كانت  وتابع 

الحكاية  بتحول  تمتاز  درويش  سيد  أمثال  الموسيقيين 

عن  فيها  الغناء  فصل  نستطيع  ال  و  غناء  إلى  الدرامية 

فالمسرح  غناء،  بها  مسرحية  عن  يختلف  ما  وهو  العمل 

الغناء  على  وأحداثه  الدرامية  بنيته  فى  يعتمد  الغنائى 

الذي يساعد فى تدفق الحدث وتطوره .

الغنائى المسرح  عناصر  أهم 
فيما قال الموسيقار وليد الشهاوى أن المسرح الغنائي من 

يكتب  كاتبا متخصصا،  يكون  له  يتصدى  أن من  المفترض 

األجزاء الغنائية واألجزاء الدرامية ويكون على درجة عالية 

عن  يختلف  فاألوبريت  يقدمه،  الذي  بالقالب  الوعي  من 

يختلف  و  الغنائية  االستعراضية  المسرحية  عن  و  األوبرا 

عن األوبرا وهو ما يختلف عن تقديم مسرحية درامية بها 

القالب  تخص  إشكالية  فهناك  إذن  االغانى،  من  مجموعة 

عن  يعزفون  ولكنهم  الغنائى  للمسرح  كثر  كتاب  ولدينا   ،

الكتابة له نظرا لقلة المردود المادي.

أما المشكلة الثانية – أضاف- فتكمن فى المؤديين، فليس 

لدينا مؤديين يستطعون تقديم أعماال كاملة. ليس هناك 

وهى  األوبرا  فرقة  الغنائى سوى  للمسرح  متخصصة  فرقة 

تقدم أعماال اوبراليه.

وأضاف الفنان وليد الشهاوى »هناك العديد من التحديات 

تلك  تبدأ  المصرى  الغنائى  المسرح  أمام  التى تقف عائقا 

الماضي  القرن  النصف األول من  بالمادة، ففى  التحديات 

الفرق  أكتاف  على  قامت    ، كبيرة  نهضة  هناك  كانت 

وسيد  حجازى  وسالمة  المهدية  منيرة  فرقة  مثل  الخاصة 

هناك  كان  كما  الريحاني،  ونجيب  الكسار  وعلى  درويش 

، وهو ماال يتحقق  اقتصاديا  صناعة خلقت صنعة ورواجا 

اآلن .

سوى  مصر  فى  نملك  ال  فإننا  كذلك  الشهاوى:  وتابع 

عنصر  هى  التي  لألوركسترا  حفرة  بها  جدا  قليلة  مسارح 

فنى  عمل  وأى  الغنائي  المسرحى  للعمل  وأساسي  مهم 

وفقدان   ، الموسيقية  للدراما  ينتمى  ال  باك  بالى  يقدم 

عنصري العازف والمؤدى يعنى بطالن المسرح الغنائي.

المسرح  ممثل  توفر  عدم  أيضا  التحديات  ومن   : تابع 

مركز  فى  المحاوالت  بعض  وجود  من  بالرغم  الغنائي، 

يصلح  ال  النهارية  فى  ولكنه  شامل،  ممثل  لعمل  اإلبداع 

جديد  جيل  لصناعة  بحاجة  فنحن  لذلك  الغنائي،  للعرض 

إذا  أزمة صناعة  لدينا  نحن  المؤديين،  النوع من  من هذا 

وجدت  وإذا  الموسيقى  المسرح  وجد  الصناعة  وجدت 

الحركة النقدية وجد النجاح والتطور

ككل  التجربة  نصنف  أن  نستطيع  وال   « »االستعراضات 

على أنها تقدم المسرح الغنائي.

عائقا ليس  اإلنتاج 
يمثل  اإلنتاج  كون  حول  سليمان  سعيد  المخرج  اختلف 

عروض  تقديم  فى  عائقا  المسرحيون  يراها   ، مشكلة 

األمل معقود على قطاع  الفتاح:  انتصار عبد 
الشعبية واالستعراضية  الفنون 

إلى مزيانيات ضخمة،  نحتاج  الوسيمي:  منري 
المقاييس بكل  البحر عالمية  وأوبرا طرح 

ليس مشكلة  الضخم  اإلنتاج  سعيد سليمان:  
الحل  والخيال هو 

تحقيق
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[[14 حوار

على  الشاورى  كريم  حصل 
 Willing أكاديمية  من  شهادة 
واإلخراج  التمثيل  فن  في   Dream
عرضا   30 من  أكرث  أخرج  المسرحي، 
غنوة  العميان،  »ماكبث،  منها 
المملوك  رأس  والسكني،  الليل 
عرس  ليلة  زوال،  بين  سرية  جابر، 
من  عدد  في  بالتمثيل  قام  زهران. 
حسن  راجل،  »ضل  منها  األعمال 
حريم  الهاللية،  السرية  ونعيمة، 
من  عددا  ألف  والسكر«،  الملح 
الطفل  لمسرح  باإلضافة  المسرحيات، 
كما  جدي«،  »حكايات  أخرها  وكان 
المسرحيات  من  عددا  أشعار  كتب 
س،  المواطن  منها«ناعسه، 
الفرقة  أسس  كما  عزيزة«،  السفرية 
من  وحصل  مسرح«  المسرحية«بكره 
في  الجوائز  من  العديد  على  خاللها 
وحصل  والتأليف،  والتمثيل  اإلخراج 
األعلى  المجلس  جائزة  على  أخريا 
الثالث  المركز  التأليف،  في  للثقافة 
. اللقاء  هذا  معه  لمسرحنا  وكان 
حوار: روفيدة خليفة

- كيف كانت بداياتك مع المسرح؟
الرابع  بالصف  دراستي  خالل  الصدفة  طريق  عن  بدأت 

ودخل  المدرسة  في  الهندي  األفالم  أكشن  نقلد  كنا  االبتدائي، 

صديقي  فأجاب  يمثل«  يعرف  »مين  وسأل  المدرسين  أحد 

صديقي:  فقال  أحد،  يجب  ولم  أخرى  مرة  وسأل  أنا  »عمر« 

وكريم أيضا. فترددت وقلت له: ال أعلم. ولكنه كتب اسمي. ثم 

النهائية،  التصفيات  في  باألقصر  المعلمين  مسرح  على  وقفت 

العرض  فأجلوا  البكاء  في  انهمرت  نطقتها  كلمة  أول  ومع 

الفرقة  مؤسسي  من  والدتي-  مع  التوجه  بدأت  فقرة.  ألخر 

فأعجبني  المسرحية،  العروض  لمشاهدة  األقصر-  في  القومية 

التأليف   في  األعلى  المجلس  جائزة  على  حصوله  بعد 
بعد  الثالثة  الجائزة  على  حصلت  الشاورى:  كريم 

أسباب إبداء  دون  والثانية  األولى  حجب 
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ضمن  فشاركت  والتمثيل،  واإلضاءة  الديكور  في  السحر  هذا 

مني  طلب  ثم  التمثيل،  وبدأت  الثقافة  بقصر  الطالئع  فريق 

مني  وطلب  اإلخراج،  في  أساعده  أن  النجار«  المخرج«محمد 

محاولة كتابة أغاني المسرحية ألني كنت أستمع لضيوف نادي 

فأحببت  اإلخراج  في  الكتابة ومساعدته  بالفعل  وبدأت  األدب، 

المسرحيات  إخراج  بدأت  الثانوي  الثالث  الصف  وفي  اللعبة، 

المسرح  نوادي  في  شاركت   2٠١٣ وعام  المدرسة  في  وحدي 

 2٠١٤ في  ثم  الجماهيرية،  الثقافة  في  اعتمادي  وتم  كمخرج 

الصعيد  جنوب  إقليم  مستوى  على  األول  المركز  على  حصلت 

الثاني  والمركز  ايضا  األول  المركز  على   حصلت   2٠١٥ في  و 

على مستوى الجمهورية، كما حصدت خمس جوائز منها أفضل 

وأفضل  تمثيل  أول  وأفضل  تمثيل  ثاني  وأفضل  إخراج  ثاني 

بكره  اسمها«  حرة  فرقة  وأسست  عرض،  وثاني  ديكور  ثاني 

مسرح«وحصلت على العديد من الجوائز وشاركت في أكثر من 

مهرجان.

- هل سبق وشاركت في مسابقة المجلس أم هذه 
هي المرة األولى؟

وحصلت  سبق  ولكن  للمسابقة  فيها  أتقدم  التي  األولى  المرة 

على المركز األول تأليف في مهرجان الغرفة بأسيوط عن عرض 

جنوب  إقليم  عن  التأليف  وجائزة  زيرو«،  »الغرفة  ديودراما 

الصعيد الثقافي عن عرض »صابر ياجنابه«، كما وصلت للقائمة 

طفل  بنص  للكويت  الدولية  الثقافية  المسابقة  في  القصيرة 

باللغة العربية الفصحى، ونشر لي كتاب شعر بالعامية، باإلضافة 

للطفل،  نص  أول  على  الطفل  ثقافة  مع  العام  هذا  لتعاقدي 

التحضير لعرضه على خشبة المسرح بالغردقة  وهناك نص يتم 

ضمن نوادي المسرح.

المجلس  من  بجائزة  الفائز  النص  عن  حدثنا   -
األعلى للثقافة »حكايات جدي«؟

الحب  دعوة  ونشر  األطفال  لدى  األخالقية  القيم  النص  يرسخ 

ألنها  حياتنا،  في  الصداقة  وأهمية  قيمة  فيتناول  والسالم، 

خالل  من  القصة  وتدور  وتساعدنا،  بالحياة  تمدنا  أن  تستطيع 

لالنقراض  معرض  حيوان  الدب  أن  ألحفاده،  يحكي  الذي  الجد 

الحيوانات  قبل  من  عليه  والمحافظة  إلنقاذه  محاوالت  وهناك 

الحيوانات  من  مجموعة  هناك  المقابل  في  ولكن  الصديقة، 

األشرار مثل الغوريال والثعلب والحيوانات الشرسة وهنا يحدث 

الصراع. 

تتحدث  التي  العروض  أحد  مشاهدة  أثناء   -
بتضحكوا  »انتوا  طفل  علق  الحيوانات  فيها 
يمكن  كيف  بتتكلم«..  حيوانات  مافيش  علينا 
اليوم  طفل  عقل  مخاطبة  العروض  هذه  لمثل 

وإقناعه؟
حين نخاطب عقل الطفل أو الكبير فإننا نخاطب الناس بالعقل، 

عن  القصة  نتناول  لذلك  منطق،  له  المسرح  في  شئ  كل  ف 

األول  الحفيد  يبدأ  يمثلونها  وأحفاده  الجد،  حكايات  طريق 

ستلعب  أنها  الفتاة  تقول  ثم  القرد  دور  سيلعب  أنه  بالقول 

الدب  دور  سيلعب  انه  يقول  السمين  الحفيد  ثم  الغزالة  دور 

جمهور  يفوق  الطفل  مسرح  فجمهور  الجمهور،  من  ممكن 

ال  للطفل  عرضا  نصنع  حين  ،ألنه  كبير  عليه  واإلقبال  الكبار، 

يحضر وحده، بل مع احد والديه أو أسرته، ولتصل الرسالة البد 

أنفسهم،  األطفال  فيها  يشارك  بعروض  هناك جذب،  يكون  أن 

بمشاركته،  فخورا  الطفل  يجعل  مما  والكبار  األطفال  وأخرى 

فيدعو أصدقاءه أو أقاربه و جيرانه.

باألطفال  عروضك  تقديم  على  تركز  هل   -
وأيهم األكثر إقناعا؟

من  األبطال  يكون  أن  تأثيرا  األكثر  ولكن  موجودة  شرائح  كلها 

إيجابية،  وغيرة  حافزا  يخلق   ، الرسالة  بجانب  ألنه  األطفال، 

المغني  الممثل أو  الذي يشاهد يرغب أن يكون مكان  الطفل 

الجمهور  من  الطفل  يسعى  هنا  ومن  الشعر  يلقي  الذي  أو 

للمشاركة.

ألم تفكر في كتابة  أغاني للمسرحيات  - تكتب 
نص مسرحي غنائي أو استعراضي؟

يشبه  للطفل  استعراضي  غنائي  نص  على  حاليا  أعمل  بالفعل 

واستوحيت  واحد،  فصل  يفكر«  لما  اسمه«حزر  األوبريت 

الفكرة من قراءتي لصالح جاهين »فزورة« وقد كتب مجموعة 

الفوازير، فالفكرة نفسها تدور حول قيمة معينة ويتضمن  من 

عن  عبارة  مشهد  كل  مشاهد،  خمسة  في  قيم  خمسة  النص 

قيمة تعرفها في أخره، وكل قيمة توصلنا ألخرى مثل مسرحية 

الحل  ويترك  تخن،  ال  تقتل  ال  تحسد  ال  تكذب  ال  الهمجي: 

الذي  »حزر«  الراوي  خالل  من  المشهد،  انتهاء  بعد  للجمهور 

يسألهم« انا مين وبعمل إيه النهاردة، أنا هحكي فزورة واللي 

يحلها له هدية » والهدية هي القيمة التي يصل إليها، وإذا لم 

مشاركة  هناك  فيكون   ، الممثلين  أحد  يقولها  الجمهور  يعرفها 

تفاعلية للجمهور.

- أي الكتابة أصعب: للطفل أم للكبار؟
تكتب  التي  العمرية  الشريحة  لتحديد  تضطرك  للطفل  الكتابة 

لها فقد تكتب لطفل من خمسة سنوات إلى تسع سنوات، أو 

في  اختالف  فهناك  عاما،  عشر  إلثنى  سنوات  ثماني  من  طفل 

الوصول  سهلة  هل  تكتبها،  التي  واأللفاظ  العمرية  المرحلة 

المشهد  داللة  سيفهم  وهل  الطفل..  قاموس  في  هي  ..هل 

ورمزيته؟، فكل شريحة تحدد مستوى نزولك لها ككاتب، بينما 

و  رؤيته  بحسب  ويفسره  تكتبه  ما  تأويل  يستطيع  الكبير  

وعيه، الكتابة للطفل أصعب كثيرا.

مع  التعامل  أم  نصوصك  إخراج  تفضل  هل   -
نصوصك  يخرج  أن  أو  آخر  لمؤلف  نصوص 

مخرج آخر ؟
نص  مثل  إخراجه  في  طمعا  أكتبه  نص  األول  شقين  هناك 

وقمت  أخرجته  لذا  يمثلني  فهو  عني،  كتبته  الذي   الديودراما 

حتى  غيري،  يخرجه  أن  الصعب  من  كان  ألنه  فيه،  بالتمثيل 

من حصولي  الرغم  على  ذلك  بعد  مخرج  أمنحه ألي  لم  أنني 

على ثالثة جوائز من خالله: أفضل ثالث عرض وأول سينوغرافيا 

صديقا  ألن  أكتبها  نصوص  هناك  اآلخر  والشق  تأليف،  وأول 

طلب مني كتابته ليخرجه، لكن الفكرة التي تخرج من داخلك 

يمكن أن تجعل أي مخرج يعمل عليها وبالتأكيد أتمنى إخراج 

كل ما أكتبه و يخرج نصوصي كثيرون.

الذي  ما  الطفل  لمسرح  متابعتك  خالل  من   -
ينقصه ليواكب مسرح الطفل العالمي؟

الشكل  في  الحديثة  والتقنيات  األساليب  استخدام  من  البد 

فيكون  لهم،  نمنطقها  ونحن  الشخصيات  فيشخصوا  وهكذا، 

األمر عقالنيا جدا للطفل ألننا نراعي أن عقل الطفل اليوم مع 

المعلومة  تكون  أن  على  نحرص  وبالتالي  التكنولوجي،  التطور 

أو الرسالة بطريقة شيقه وعقالنية ال يرفضها عقله.

- ومتى قررت التوجه  للكتابة المسرحية ؟
عليها  أعمل  التي  النصوص  أكتب  وكنت  كمخرج  العمل  بدأت 

سواء إعداد أو دراماتورج، ومن هنا حاولت ان أجرب الكتابة، 

الكويت  بمسابقة   2٠١٦ في  القصيرة  للقائمة  وصلت  وحين 

الدولية بنص  للطفل وبالفصحى بعنوان »قصة تاريخ«  بدأت 

اكتب مسرح طفل كثيرا.

- ما الذي كان يدور حوله نص«قصة تاريخ« ؟

مع  الموروثة  وحكاياتنا  التراث  توظيف  كيفية  يتناول  كان   

التاريخ  هو  وما  القديمة،  مصر  من  الحكايات  مثل  األطفال 

عن  المعلومة  أبسط  كنت  ؟،  األبطال  هم  ومن  واستلهامه؟، 

الملك أحمس أو الملكة حتشبسوت وغيرهما من الشخصيات، 

بشكل يسهل على الطفل استيعابه، ألنه من الضروري التطرق 

والعمل  صياغته  وإعادة  تناوله  يمكننا  الكثير  فهناك  لتراثنا، 

عليه.

- حدثني عن تجربتك مع التربية والتعليم ؟
الكتاب«  عرض«حرامي  أخرها  للطفل  نصوص  ثالثة  أخرجت 

عرض«أرض  كان  وقبلها  الضوي،  يس  وأشعار  تأليف  باألقصر 

مع  ورشة  وعرض  بالغردقة،  النمر  أيمن  وأشعار  تأليف  النور« 

وكانت  وإخراجي،  تأليفي  شخلل«  عم  الطفل«حكايات  إدارة 

تجربة جيدة .

في  مؤثرا  المسرح  نجعل  أن  يمكن  كيف   -
النشء؟

لفترات  العروض  تمتد  وأن   ، بالرسالة  نهتم  مؤثرا حين  يكون   

طويلة، و تحظى بدعاية مناسبة وانتشار أكبر لتصل ألكبر عدد 

الصداقة  يتناول قيمة  الفائز »حكايات جدي«  النص     

اإلبهار  لعناصر تحقق  يحتاج  الطفل  مسرح 

حوار
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المزيد من  إلى  ثقافيا ويحتاج  الصعيد مظلوم 

الثقافية  الخدمة 

في  كما  لذلك  التوجه  مؤخرا  بدأنا  أننا  وأرى   ، المسرحي 

المسرح  أنتجها  التي  العجائب«  بالد  في  »أليس  مسرحية 

القومي للطفل، وقد بدأنا بإدخال التقنيات الحديثة وأشكال ال 

التي  لألعمال  انجذابا  أكثر  الطفل  يجعل  وهذا  واإلضاءة،   ،3D

تتضمن صورا تحاكي خياله بشكل أكبر ليواكب ما يشاهده في 

التليفزيون .

وهل  مصر  في  التأليف  مسابقات  في  رأيك  ما   -
تجدها مؤثرة في الكتابة المسرحية؟

بعد  الثالث  المركز  على  حصلت  إنني  إلى  أشير  أن  أحب 

النمط  أو  األسباب  أعلم  وال  والثانية،  واألولى  الجائزة  حجب 

عليه،  بناء  الجائزة  درجة  وتحديد  الجائزة  حجب  تم  الذي 

للقائمة  وصلت  حين  أنه  حين  في  مكرر،  ثالث  هناك  أن  كما 

لم  النص  »إن  وقالوا:  رسالة شكر  أرسلوا  الكويت  في  القصيرة 

يصل للنهائي ألن هناك نصوصا أفضل ومن الجيد أنك وصلت 

للقائمة القصيرة ونرجو  منك المشاركة في الدورات القادمة«، 

فهم يحترمون المثقف ويعطونه دافعا أكبر ألن يكمل طريقه، 

بينما لدينا ليس هناك دافع أو اهتمام ، فربما ال أفوز ولكني 

ثالثة.  يريدون  وهم  نصوص  خمسة  ألفضل  وصلت  أكون  قد 

نفسها  األدبية  فالروح  الجائزة،  عن  تغني  حينها  شكر  كلمة 

والروح الثقافية تعلي من قيمة األديب والمثقف، وفي الخارج 

يقومون بذلك بشكل رائع جدا يشعرك أن لديك قيمة إنسانية 

وأدبية كبيرة لتكمل حتى وإن لم تحصل على الجائزة.

لتقرأه  يكتب  الذي  النص  بين  فارق  هناك  هل   -
لجنة تحكيم وبين النص الذي يكتب ليعرض على 
النصوص  معظم  نجد  ال  ولهذا  المسرح  خشبة 

الفائزة في المسابقات على خشبات المسارح؟
القراءة  لمجرد  نصا  تكتب  التي  نادرة  تكون  تكاد  قليلة  قلة 

نصا  أكتب  ككاتب  المسرحي،  للعرض  يكتبون  الكتاب  ومعظم 

لكن  كقراءة،  تناوله  أريد  وال  المسرح  خشبة  على  حيا  ألراه 

بعض المسابقات تضع آلية أنه ال يمكن للكاتب طباعة النص 

يكون  كاتب  وهناك  سنوات،  خمس  مرور  بعد  إال  تقديمه  أو 

المسرح  خشبة  على  لظهوره  يحتاج  وال  بالجائزة  اكتفى  قد 

وفي المقابل هناك كاتب غيور على نصه يتنازل عنه ألي جهة 

إنتاج سواء الثقافة الجماهيرية أو البيت الفني أو الجامعات أو 

الشباب والرياضة ليظهر للنور.

للكاتب  لمهرجان  حاجة  في  نحن  هل   -
المصري؟

مهرجان  بإقامة  القومي  المهرجان  من  توصيات  هناك  كان 

للكاتب المصري والدورة القادمة ترفع شعار المؤلف المصري، 

يخصص  خاللها  من  التي  النواة  هي  تلك  تكون  ان  نتمنى 

مهرجانا للمؤلف المسرحي، النه سيسلط الضوء ويضع الكاتب 

المصري في بؤرة االهتمام  وبالتالي كون لدينا مخزون ثقافي 

ومسرحي خاص بالكتاب المصريين،  وربما الجانب السلبي هو 

أنني سأنغلق على نفسي أكثر ولن اعرف ما وصل إليه العالم 

على  تظهر  التي  الكتابة  مناهج  وكذلك  وحداثة،  تجديد  من 

مستوى العالم بشكل سريع جدا، وفي كل األحوال سيكون أمر 

رائع أن يخصص مهرجانا للكاتب المصري.

أم  - أي األعمال أحب إليك اإلخراج أم التأليف 
التمثيل؟

من  العديد  وكتبت  مسرحية  نصوصا  بتأليف  وقمت  أخرجت 

الجماهيرية  الثقافة  مع  وتعاقدت  أخرى  لمسرحيات  األغاني 

كمخرج وشاعر وإدارة الطفل كمؤلف، وكذلك لحنت وصممت 

فقد  سينوغرافيا  جائزة  على  لحصولي  باإلضافة  حركية،  دراما 

أحبه  ألني  المسرح  وخشبة  بالمسرح  عالقة  له  ما  بكل  قمت 

كثيرا، لكن أحب األعمال إلي اإلخراج ثم التأليف.

- لكل منا قدوته فمن قدوتك؟
عبد  »محمد  منه  أستقي  زلت  وما  منه  تعلمت  الذي  أستاذي 

التي  العسكرية  الثانوية  بمدرسة  االجتماعي  األخصائي  الله« 

التحقت بها، وهو كاتب مسرحي كبير كتب »الطوق واألسورة« 

مسرح  على  وعرضت  له  أخرجتها  التي  زهران«  عرس  و«ليلة 

الفني  للبيت  كتب  كما  المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد 

األعلى  مثلي  فهو  الهوى«  شط  على  االستعراضية«  للفنون 

عموما  والكتابة  الكلمة  اختيار  يعلمني  كان  ومن  الكتابة  في 

والوعي بكيف يكون لدي أيدلوجية خاصة بي.

الثقافة الجماهيرية هل  - من خالل عملك مع 
تغلغلت الخدمة الثقافية في ربوع مصر؟

يعمل المخرج محمد الشرقاوي على مشروع مسرح المواجهة 

لكل  يصل  وهو  األقصر،  في  لدينا  حاليا  ويعرض  والتجوال، 

ويكون  المبادرة  تلك  على  الجميع  يعمل  أن  وأتمنى  مكان، 

وزيرة  د.إيناس  أن  وأرى  الجميع،  من  أخرى  مبادرات  هناك 

الثقافة بدأت تخرج العروض الفنية من البيت الفني للمسرح 

الخدمة  لتصل  ومطلبا  جيد  أمر  وهذا  األماكن،  من  للكثير 

وال  المسارح  أماكن  عن  يبعدون  من  خاصة  للناس،  الثقافية 

الثقافية  الخدمة  تصل  أن  ونأمل  إليها،  الذهاب  يستطيعون 

للربوع والنجوع ألن هناك أماكن ما زالت فقيرة ثقافيا.

مظلوم  مازال  الصعيد  أن  القول  يمكن  هل   -
ثقافيا؟

أحد  يقرأ  لم  فإن  الضوء،  بؤرة  بعيد عن  ألنه  ثقافيا  نعم ظلم 

الكثير   وهناك  شيئا،  عنها  يعرف  لن  الجائزة  على  عن حصولي 

المحافظات،  فنحن في  المجاالت في  المواهب في شتى  من 

أن  نتمنى  والصعيد،  القاهرة  بين  الوسط  في  لفعاليات  حاجة 

نوع  هناك  يكون  مختلفة حتى  لمحافظات  المهرجانات  تنتقل 

من التواصل.

ما الذي تحتاجون إليه أيضا؟
الظل،  وخيال  والعرائس  للماسكات  ورش  هناك  يكون  أن   -

للقائمين  ورش  إلقامة  ثقافية  لكوادر  يحتاج  عموما  والصعيد 

لدي  ليس  ما  لي  يضيفون  بحيث  األقاليم،  في  الثقافة  على 

وعي به أو إدراك، وال استطيع الذهاب إليه، فعليهم مساعدتنا 

اليوتيوب  الفيديوهات على  للتطوير من أنفسنا، ألن مشاهدة 

ليست كافية.

يكلف  أن  التكليف  فكرة  نطرح  يجعلنا  هذا   -
باألماكن  عام  لمدة  بالعمل  المعهد  خريجي 

الثقافية في األقاليم ؟
ينتقل من مكان  نعم ولتكن مثال فترة ثالثة أشهر أو ست ثم 

الثقافية سيشكل فارقا كبيرا في األماكن  الكوادر  آلخر، فوجود 

الثقافية في األقاليم.

- هل لديك جديد بخالف المسرحية االستعراضية؟
يتم  نص  وهناك  الكتاب«  عرض«حرامي  العام  هذا  أخرجت 

»الحياة  بعنوان  بالغردقة  المسرح  نوادي  في  للتقديم  تجهيزه 

في نص - نص حياة«، يدور حول االنتكاسات النفسية التي يمر 

الذوق،  الغير وانعدام  اإلنسان والتنمر والتدخل في شئون  بها 

تأليفي  والنص  حياتي؟«  في  تتدخل  لماذا  السؤال«  ونطرح 

وإخراج أحمد عبد البر.

وأعمل على إخراج عرض للكبار بعنوان »القطة العميا« تأليف 

ديكور   ، بأسيوط  المسرحية  تيج  أبو  لفرقة  عثمان،  سامح 

حول  يدور  وهو  أحمد،  محمود  مخرج  ومساعد  كمال،  أميرة 

ومحاولة  األحيان،  من  كثير  في  نحققه  ال  الذي  الحلم  فكرة 

الرؤية في هذه األوضاع االجتماعية التي نعيشها ، فتارة نصل 

التخبط  محاولة«  إليه، هي  نصل  حتى  »نعافر«  وأخرى  للحلم 

والوصول » 
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الخوف  الفعالنا،  االسايس  املحرك  هو  الخوف  يكون  عندما 

الذي يدفعنا للصمت .

 الخوف الذي يدفعنا ايل الكالم، كالم مبعرث ومشتت، غايته 

ارواحنا، هذا  الذي يقبع يف  الخوف  التحرر من كابوس  هو 

ما حدث يف عرض »أحداث ال متت للواقع بصله»

التاسعة،  دورته  يف  ابداع  مهرجان  يف  املقدم  العرض 

مؤلف«  عن  تبحث  شخصيات   ٦« نص  من  مستوحى 

للويجى برانديلو

تقديم طالب قسم دراما ونقد مرسحي جامعة عني شمس

 تاليف : محمد السورى، اخراج : محمود طنطاوي

بداية من اسم العرض “أحداث ال مُتت للواقع بِصله» بينام 

هي الواقع ذاته، الواقع الذي يجعلنا نهرب من ذواتنا بحث 

عن واقع افضل

بعمل  تقوم  مرسحية  فرقه  حول،  العرض  أحداث  تدور 

بروفات، اثناء احدي هذه الربوفات، تأيت عائله عم »سيد » 

عامل املرسح، ترصخ زوجته، هناك شئ ما يحدث، ملاذا اتو 

ايل املرسح ؟، يريدون تقديم قصتهم، هل كل قصص الواقع 

ميكن ان تجسد ؟

ولكنهم  الفكرة  والفرقه هذه  املخرج  يرفض  االمر  بدايه  يف 

رسعان ما ينقسمو حول امكانيه تقدميها ام ال

حوله  من  عطف  يستدر  مرسح  يف  بسيط  عامل  سيد  عم 

رمز  فهو  بيته  يف  االخر  الجانب  عيل  وخضوعة،  مبسكنته 

القهر البنائه االربعة وزوجته، يقبل بالقهر ثم ميارسة

رئيسيان مستويان  للعرض 
ُتصنع  سيد(  عم  عائله   – )املمثلون  الدراما  مستوي  عيل 

الحبكة من خالل التداخل بني املستويني، وتصل ايل ذروتها 

بعد  العائله  وبني  املمثلني  بني  تفرق  ان  تستطيع  ال  عندما 

لعبه التداخل واملعايشه بينهم، بعدما قررت الفرقه تقديم 

حياه عم سيد وارسته وجعلها موضوع مرسحيتهم

عيل املستوي البرصي تم تقسيم خشبه املرسح ايل مستويني 

بتغري  اليه  الصعود  يستطيع  ومن  املستوي  دالله  تتغري 

يف  البرصي،  املستوي  عيل  للتعبري  االحداث  واستمراريه 

البدايه كان يظهر الخط الفاصل بني املمثلني والعائله بشكل 

كتله  وكأنهم  الجامعي  وتحركهم  الحركة  خطوط  يف  واضح 

واحده .

العائله  دور  املمثلون  ليؤدي  التداخل  لعبه  بدأت  ان  ايل   

اال ان اختالف التصميم رغم ثبات اللون عرب عن الشخصيه 

لسان   “ خلود   “ من  جعل  الذي  ترتديه،االختالف  التي 

اللون  ترتدي  انها  رغم  لالحداث،  الرئيس  واملحرك  عائلتها 

مالبس:  تصميم   . تفردها  عن  عربت  مالبسها  ان  اال  ذاته 

هناء الجندي.

تسائالت  بعض  من  تسائل  واملرسح  الشارع  بني  الفرق  ما 

داخل  عليه  االجابه  طرق  اختلفت  العرض،  اثارها  التي 

نفسه  التجسيد  ان  وضحت  االجابات  هذه  العرض،احدي 

هروب من واقع . واقع مجسدي االحداث »املؤديني« لحياه 

مختلفه عنهم من خالل لعبهم لشخصيات ال يعرفونها وال 

متت اليهم، املستوي االول للهروب من الذات .

عليه  تحصل  ان  ماارادت  بنواقصها  بتعريها  الذات  تطهري 

“خلود “ بنت عم سيد

وفهمهم  صناعه  ابداع  يظهر  محرتف،  بشكل  قدم  عرض 

عالقه  من  بدايه  طرحها  تم  التي  للمستوايات  العميق 

املخرج باملمثلني، عالقه االب بأبناءه، عالقه الزوجة بزوجها، 

عالقه املمثلني ببعض، عالقه االبناء ببعضهم، عالقه املمثلني 

باملرسح، عالقه املرسح نفسه باملجتمع.

املستوي  عيل  ومتشابكه  متداخله  الخطوط  اصبحت  وهنا 

احدهام  يبدأه  الذي  الحواري  التبادل  خالل  من  الدراما 

اختالف  رغم  بختالف،  الشعور  دون  االخر  ويكمله 

الشخصيات واألحداث الجارية

برشي  وجه  هيئه  عيل  متداخله  املعدن  من  قطع  الديكور 

وضع منهم اربعة بشكل متقابل احدهام يف مقدمه املرسح 

وضع  املرسح  مؤخره  يف  بينام  والفرح،  الحزن  عن  يعرب 

الوجهان االخران وهام الخضوع والتكرب . كام ُعلقت بعض 

القطع بشكل معاكس، استخدمت يف الجمل الحواريه لتعرب 

ويصبح  عليه،  مجني  انه  يري  الجاين  املعكوس،  الوضع  عن 

. قطع  التفكك  الديكور يعرب عن   . الجاين  املجني عليه هو 

خالل  من  اال  تفسريها  يتم  ال  ما  بوضعيه  وضعت  معدن 

االضاءه التي كانت تظهر عيل الوجه ليعرب عن حاله املؤدي 

. تصميم ديكور: هبة الكومي

املستوي  عيل  الفراق  تحديد  يف  املالبس  ساهمت  كام 

اختلفت مالبسهم حسب مستواهم  الفرقه شباب  البرصي، 

املادي رغم تقاربه، كام اختلفت يف الوسع والضيق وااللوان 

سيد  عم  عائله  شخصيته،  رسم  وتكمل  صاحبه  عن  لتعرب 

عن  املعرب  الداكن  والرمادي  البني  بني  اللون  توحيد  رغم 

البهتان املصاحب لتلك العائله التي فقدت روحها منذ زمن، 

رانا أرشف

الواقع..
بصلة للواقع  تمت  ال  أحداث  في 
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كواليس  يف  يدور  كان  ما  فقط  ليس  التاريخ  من  تنهل  ان 

االمريات  مخادع  يف  النسوة  رصاعات  او  والسياسة   الحكم 

ان  ، لكن  القوم  واالمراء والجواري والخدم والحشم وعلية 

تنهل من تاريخ الفن حكاية تحمل يف طياتها دور الفن يف 

الساسة  واهتامم  الفرد  دماغ  يف  تأثريه  ومدى  املجتمعات 

ان  يستطيع   يك  له  معيشية  مخصصات  وافراد   ، برعايته 

عرص  يف  به   معموال  هذا  وكان  اريحية  بكل  ابداعه  يقدم 

وجزر  مد  بني  االهتامم  هذا  وتراوح  اليوناين  الفن  بداية 

الفنانني  من  العديد  وهناك  بل  التاريخية  املراحل  حسب 

القباين  خليل  ايب  مثل  الدولة  اجهزة  من  مطاردين  اصبحوا 

الذي هرب اىل مرص من جور السلطان وايضا االخوين الما 

الذين هربوا من يافا ايضا اىل مرص ، اذن مرص هي الحاضنة 

لكل مبدع ملهوف ملا لها من سامحة عرب التاريخ يف ترسيخ 

الفن كامنوذج حياة ودوره يف دوزان دماغ الفرد من قصيدة 

شعر واغنية ورواية ومرسحية وتكرث هنا النامذج التي ميكن 

يف  تاريخه  احياء  تم  الذي  منوذجنا  لكن   ، بها  االستشهاد 

عرض مرسحي  عرب حكاية فنية اشتهرت يف زمانها ومكانها 

انها  معا  والقصور  الناس  حديث  الحكاية  تلك  واصبحت 

الذي  الحمويل  عبده  ويس  املاظة  او  املظ  املغنية  حكاية 

بلغت شهرته االفاق .

درامي  بخط  استعراضيا  غنائيا  مرسحيا  نصا  تكتب  ان   

تتعاطى كمخرج  الهني وان  او  السهل  باالمر  متشعب ليس 

مع هكذا  نص ليس باالمر البسيط ايضا بل هو معقد اىل 

التسطيح  النجاح وبني  القدرة عىل  الخلط بني  مدى وضوح 

املفتعل من اجل الخروج باقل الخسائر ، وهنا اتحدث عن 

 “ عبده  املظ ويس   “ االستعراضية  الغنائية  املرسحية  عرض 

التي قدمت عىل مرسح البالون برعاية ودعم البيت الفني 

نصها  صاغ  والتي  عبده  عادل  بادارة  االستعراضية  للفنون 

وتصدى  سليم  مصطفى  والشاعر  الكاتب  عبقري  بشكل 

الخراجه املخرج الشاب مازن الغرباوي.

 واذا اردنا قراءة العرض من جانب فكري فاننا نرى الحالة 

الذكورية  الجندرية بسطوة  التاريخ يف مسألة  املتأصلة عرب 

عىل واقع املجتمع بدءا من سطوة ابناء العمومة عىل الفتاة 

انه  البناء بغنائها الساحر رغم  املظ لتعمل يف تسلية عامل 

نسائه،  اىل  تشاء  والدخول وقت  التواجد  عبدو  من  زواجها 

الدامئة، وخاصة  بل  ومنحها رشف أن تكون جليسة نسائه 

الوالدة باشا ، األمر الذي هيج لدى عبدو سلطته  الذكورية 

حتى منعها من هذا التواجد هناك .

ورؤيا  جاملية  فكرية  منظومة  طياته  يف  العرض  حمل   

طاقة  يعبيء  وبغناء  االبهار،   ال  االقناع  اىل  تستند  برصية 

 “ املظ  املغنية  من  سواء  االشباع  حد  الوجدانية  اإلنسان 

مروة ناجي “ والتي جسدتها بطاقة متثيلية هائلة، بصوتها 

مباله   “ الفشني  وائل   “ عبده  يس  من  أو  الساحر،  الغنايئ 

التي  االستعراضية  الفرقة  أخاذ، والننىس روعة  من حضور  

رقصت بكل تجٍل  استعرايض مدهش.

نذهب  ولكننا  كوميدي محبب  باسلوب  اخراجيا  تناوله  تم 

عرب  للمدينة  ذلك  بعد  وانتقالها  التحليل  يف  املعاين  باتجاه 

كمغنية  تعمل  جعلها  يف  وعالقاته  ودوره  الشيخ  سطوة 

التي  باشا  ساكنة  جعل  مام  فيه  ونجاحها  غنايئ  تخت  يف 

املؤامرات،   لها  تحيك  الوقت  ذلك  يف  املجد  صاحبة  كانت 

اىل  بضمتها  منافستها  من  بدال  جناحيها  تحت  تأرسها  يك 

زواج  يف  الذكورية  السطوة  وتجسدت   ، الغنايئ  تختها 

القصور  يف  الغناء  من  لها  ومنعه  الحمويل  عبده  من  املظ 

ثم  عليها،  الكبرية  كغريته  عديدة  السباب  املناسبات،  ويف 

بصوتها  يعجب  مل  الذي  نفسه،  الخديوي  من   عليها  خوفه 

قبل  أن منحها  إىل حد  ارادها ضمن جواريه،  بل   ، فحسب 

عيل عليان 

عبدو« وسي  »ألمظ 
المسرحي العرض  في  والبصرية  الفكرية  المنظومة  لتكامل  الحي  األنموذج     
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لقد حقق العرض باحرتافية عالية  قدرة عىل جذب املتابع، 

انتظارا ألحداث الحكاية من جانب،  وبشغف غري مسبوق، 

يجعلنا  مام  اخر،  جانب  من  القادمة  لالغنية  وانتظارا 

واالداء  الغناء  بني  ما  املتقن  الدرامي  الربط  عن  نتحدث 

االشتغال  فكان  العرض،  لشخوص  والساحر  املمتع  التمثييل 

 “ االب  شخصية  مثل  العرض،   يف  بارزة  سمة  الكركرت  عىل 

حسن العدل “ الذي قدمه باسلوبه محبب، فيام برز الثنايئ 

اللذان   “ حسني  محمد   “ وعباس   “ عمر  محمد   “ عوض 

استطاعا بتناغم اضفاء روح املتعة عىل كامل العرض، ساعد 

جسده  الذي  العميق،  الكوميدي  الدرامي  البعد  ذلك  عىل 

قدراته  فربزت   ،“ طلبة  محمد   “ املخرضم  الشاب  باقتدار 

الهائلة ، رغم أنه من شخصيات الظل  التمثيلية الكوميدية 

العاملة  صبي  فهو  املرسح،  فن  يف  معروف  هو  كام  التابعة 

انه  اال  تديره،  أن  يفرتض  التي  )معلمته(   بيك  ساكنة 

الجسدية  وطاقتها  املركبة،   الشخصية   عرب  ادارتها  استطاع 

بني  ما  االبعاد  الثاليث  الرابط  فكانت   “ ايوب  سميحة 

اخرى  اىل  مرحلة  من  لالنتقال  الفواصل  يف  الرواية  رسد 

البعد  اما  واالسود،  باالبيض  االرشيفية  السينامئية  واملادة 

بالسياق  املرتبطة  الديكور  منظومة  يف  يف  فتجسد  الثالث 

بكل  املتنقلة  الديكور  قطع  بني  ما  املركب  السينوغرايف 

القصور  البراز  الجرافييك  االلكرتوين  الرسم  بني  وما  رشاقة 

امللكية باالضافة اىل لباس الخديوي اىل حد الخديعة املحببة 

ال  وهنا  الكرتونيا   رسام  وليس  ديكورا  هذا  بان  وااليهام 

محمد  واملصمم  هاشم   محمد  املصمم  اىل  االشارة  من  بد 

الذين استطاعوا  نبيل  املأموين واملصمم عز حلمي  وسامح 

مدة  طوال  عميقة  مشبعة  سينوغرافية  لوحة  يرسموا  ان 

العرض الذي استغرق ساعة واربعني دقيقة .

يف  تتجسد  ما  نادرا  التي  املتكاملة  الفنية  املنظومة  هذه   

ويس  املظ   “ عرض  يف   باقتدار   تجسدت  مرسحي  عرض 

مازن   “ املخرضم  العرض  مخرج  اىل  تحسب  والتي  عبده” 

تزاحمت  جاملية  فكرية  لوحات  صنع  الذي   “ الغرباوي 

وبقدرة  وامتاعا،  واقناعا  تأثريا  فيها  العرض  ايقاع  عنارص 

الشاسعة  مبساحته  املرسحي  الفضاء  هندسة  يف  هائلة 

املقاعد  اىل  وصوال  االيهام  كرس  مفردات  حتى  واستغالله 

واىل  الدرامية،  الحالة  عمق  اىل  بنا  ذاهبا  ليبقى  االوىل  

املرسحية  اللعبة  من  جزءا  كجمهور  لنصبح  الرواية  عمق 

للعضالت،  استعراض  ودون  اسفاف  ودون  فجاجة  دون 

فشكلت حالة اخراجية متفردة جمعت كل هذه املنظومات 

صفق  والذي  الجمهور،   حامس  الهبت  واحدة  منظومة  يف 

بحرارة شديدة لكل فرد يف هذا العرض،  وهذا ليس بغريب 

املرسحية  االنتاجات  عىل  عودنا  الذي  املرصي  املرسح  عىل 

بكل  الكربى  املحلية  قضاياه  مع  تتعاطى  والتي  الضخمة 

شفافية وعمق .

 ، يلعبه  الذي  النموذج  معطيات  مع  واتسقت  وظفها  التي 

بوصفها شخصية الصعب املمتنع.

لقد شعرنا كمشاهدين بأن  كل ممثل يف العرض كان بطال 

ثقل،  بكل  حارضا   “ شوقي  اميل  الباشا”  فكان  ملشهده 

 “ الخيام  محمد   “ القانونجي  والشيخ  االنيقة،  بباشاويته 

مريس”  طارق   “ “والخديوي  عبدالله  صابر   “ والدمشقي 

باالضافة اىل املظ الطفلة “ ملك مازن “ وباقي الشخصيات 

املنسجم  وادائها  السليم  مكانها  يف  تواجدت  التي  االخرى 

الذي  الغنايئ  الحوار املوسيقي  اىل  باالضافة   ، السياق  ضمن 

املوسيقي  وتوزيعه  بالحانه   “ مصطفى  احمد  فيه  ابدع 

ألغاين العرض.

املصاحب  الجاميل  العنرص  هي  التي  البرصية  الصورة   

بعدا  اعطت  والتي  للعرض  الفكرية  للمنظومة  واملكمل 

املشهد  خالل  من  الراوي  توظيف  يف  متثل  عميقا،  مشهديا 

 “ القديرة  الفنانة  الرخيم  بصوتها  وجسدته  السيناميئ 
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املرسح  عامل  عىل  نفسها  تفرض  السود  حقوق  قضية  تزال  وال 

احدث  كان  اخرى.  مجاالت  ىف  نفسها  تفرض  مثلام  االمريىك  

فرقة”ديرن”  قررت  حث  منيسوتا  والية  ىف  ذلك  عىل  االمثلة 

املرسحية ىف الوالية الغاء العرض املرسحى املوسيقى “سندريلال “ 

املأخوذ عن االسطورة املعروفة .

 وكان سبب االلغاء ان معظم ممثىل العرض واملشاركني فيه من 

البيض )%98(مام يجعل السود والجامعات العرقية االخرى غري 

انه  الفرقة  العرض املرسحى.  وقال مدير  ممثلني متثيال عادال ىف 

بعد  القرار  جراء  من  العمل  طاقم  اصاب  الذى  باالحباط  يشعر 

يعترب  كان مضطرا النه  لكنه   . الربوفات  كبريا ىف  بذلوا جهدا  ان 

ذلك وضعا اليناسب الجهود التى يشهدها عامل املرسح االمريىك 

كواليسه  وىف  املرسح  خشبة  عىل  العرقى   التنويع  لتحقيق 

له  يتحقق  العرض حتى  تأجيل  املناسب  ايضا.  وهنا يصبح من 

الوالية  التنويع ىف تلك  تلتزم مببدا  الفرقة  ان  هذا الرشط خاصة 

املختلفة  العرقية  الجامعات  من  كبرية  جاليات  بها  تقيم  التى 

مثل السود  خاصة الصوماليني واالسيويني والهنود. ومتثل النائبة 

الصومالية االصل الحان عمر احدى دوائر الوالية .

مقاعد ...ال  موائد 
كام   . املشكلة  هذه  عالج  عىل  تعمل  سوف  الفرقة  ان  وأضاف 

باسم  القادم  للعام  اخرى  نفسه مبرسحية  الوقت  تستعد ىف  انها 

»الطلوقة »LOOSEFOOT سوف تراعى فيه املساواة العرقية. 

الغرض  لهذا  العرقية«  »للمساواة  مبستشار  االستعانة  متت  وقد 

سبق ان استعانت به فرق أخرى. 

ويذكر ان فرقة “ديرن” املرسحية لها من اسمها نصيب حيث ان 

املشاهدون  عليها  يجلس  موائد  ،بل  مقاعد  به  التوجد  مرسحها 

املرسحى.  العرض  يشاهدون   وهم  العشاء  طعام  ويتناولون 

ويعود انشاء الفرقة اىل عام 1968. وكان انشاؤها تجربة فريدة 

ناجحة لكنها مل تتكرر ىف اى والية اخرى حتى االن. 

الفكرة صاحبة  أودرا 
املرسح  ىف  السود  حقوق  عن  الدفاع  ىف  اخر  اسلوب  وهناك 

االمريىك وهو الغناء.  كان ذلك ىف اعقاب قضية املواطن االسود 

بركبته  رقبته  عىل  جثم  رشطة   ضابط  ايدى  عىل  فلويد  جورج 

بعرشين  ورقة  السبب مجرد خالف حول  وكان  بحياته.   فأودى 

دوالر ظن بائع ىف احد املتاجر انها مزيفة .

اتسعت حركة الحقوق املدنية املطالبة  بحقوق السود وامتدت 

اىل مجال املرسح كام قلنا. وكان من ضمن مظاهر هذه الحركة 

نشأة  عدة تجمعات  للفنانني السود  منها تجمع ملمثىل املرسح 

حقوق  عن  للدفاع   « متحدون  االسود  »املرسح  باسم  السود 

السود ىف املرسح. 

ماكدونالد  اودرا  الزنجية  املمثلة  الفرقة  تأسيس  فكرة  اطلقت 

توىن  بجائزة  فازت  ومغنية   مرسحية  ممثلة  وهى   ) سنة   51(

ست مرات. 

عىل  نفسه  الوقت  ىف  يعمل  سوف  التجمع  هذا  ان  وقالت 

عىل  وتشجيعهم  اكرب  بشكل  املسارح  ارتياد  عىل  السود  تشجيع 

املرسح  اىل  السوداء   الدوالرات  أو جلب  املرسح   ىف  االستثامر 

سيهتم  بل  فقط  املرسح  عىل  يركز  لن   وهو  تعبريها.  حد  عىل 

انتاجها بتدابري وقائية لتحاىش اى عدوى بكورونا حث سجل كل 

واحد الجزء الخاص به من االغنية عىل حدى ثم تم التوليف بني 

االجزاء حت يشعر املستمع بانهم جميعا يغنون ىف وقت واحد. 

دفاع
السود  ان مشكلة  باعتبار  للسخرية  تعرضت  الفرقة  ان  وقالت   

بكافة القضايا االجتامعية للسود وغريهم من االقليات املظلومة.

»اغنية جامعية  متحدون  االسود  »املرسح  اعامل  باكورة  وكانت 

باسم »نقف من اجل التغيري« . شاركت ماكدونالد ىف االغنية مع 

وبيعها  طبعها  يتم  انه  وقالت  االغنية  ىف  السود  من  اخرين   12

تم  االغنية  ان  وقالت  االجتامعية.  للقضايا  ايراداتها  وتخصص 

أخرى األمريكى مرة  المسرح  السود فى  حقوق 

األمريكي المسرح  على  هشام عبد الرءوف أضواء 
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ىف امريكا بالغة التعقيد وال تحلها  مجرد اغنية . لكنها رأت ان 

للتغيري وميكن الغنية جيدة تتعامل مع جوهر  املجتمع مستعد 

االمور ان ترسع من ايقاعه. وهى واثقة من ان مبيعات االغنية 

بدايتها  رغم  القادمة  الفرتة  خالل  كبرية  ارقاما  تحقق  سوف 

املتواضعة.

وتقول ان كل االرقام تؤكد رضورة انشاء هذا التجمع حيث ان 

80 % من املخرجني و85 % من املخرجني  و91 % من مصممى 

االدوار  من   %  61 وتذهب  البيض.  من  واملالبس  الديكورات 

املرسحية ىف برودواى اىل البيض وهو ضعف نسبتهم بني سكان 

نيويورك.

االمريىك  املجتمع  ىف  قامئة  حقيقة  التنوع  ان  النهاية  ىف  وتقول 

والبد ان يجد طريقه اىل كل املجاالت.

جوائز  بال  ابداع   
رحل  “الذى  كوبيت  “ارثر  االمريىك   املرسحى  الكاتب  يكن  مل 

عن عاملنا منذ ايام عن عمر يناهز 84 عاما مجرد كاتب مرسحى 

واستمرت  مبكرة  فرتة  ىف  املرسحى  االبداع  مع  رحلته  بدأ  عادى 

انه مل يفز باى جائزة عن مرسحياته رغم هذا العمر الطويل ىف 

القته  الذى  الجامهريى  والنجاح  بها  النقاد  اشادة  ورغم  املرسح 

تلك املرسحيات .

ترشيحا  20
رشح حواىل 20 مرة لجوائز مختلفة مرسحية ودرامية كان ابرزها 

ست  لها  رشح  التى  املرموقة  االمريكية  املرسحية  توىن  جائزة 

مرات ومل يفز بها. ورشح 3 مرات لجائزة السري لورانس اوليفييه 

بها.  يفز  ومل  اميى  لجائزة  مرتان  ورشح  املرموقة.  الربيطانية  

حصل فقط عىل بعض الجوائز تقديرا ملجمل اعامله وهى جوائز 

روتينية.

“تسعة”  مرسحياته  احدى  عن  رشح  انه  املفارقات  من  وكان 

فوز  رغم  يفز  ومل  عام1982  مرسحى  نص  كأفضل  توىن  لجائزة 

املرسحية نفسها بعدة جوائز . واعيد عرض املرسحية عام 2003 

وتم ترشيحها لجائزة توىن ففازت بجائزة احسن مرسحية معادة 

ومل يفز هو باى جائزة. وقد تحولت املرسحية بعد ذلك اىل فيلم 

من اخراج املخرج العاملى روبرت مارشال  لالستفادة من نجاحها 

عىل املرسح.

مادة  يجعله  كان  بل  غضب  اى  لديه   يثري  االمر  هذا  يكن  ومل 

غري  لسبب   املفاجئ  رحيله  قبل  االخرية  ايامه  حتى  للتندر 

افضل  الجامهري  وحضور  النقاد  اشادة  ان  يقول  وكان  معروف. 

جائزة يعتز بها وانه يعترب مجرد الرتشيح ىف حد ذاته جائزة.

اسم أطول 
 1963 عام  برودواى  مسارح  عىل  له  مرسحية  اول  عرض  وتم   

السادسة والعرشين من عمره قبل تخرجه. وكان  عندما كان ىف 

اسم املرسحية طويال “  اىب يا اىب املسكني..علقتك امى ىف دوالب 

املالبس واشعر بالحزن من اجلك “.

ويقول كوبيت ان اهم ما اثر ىف حياته واثر ىف كتاباته طالق امه 

بأخر حمل  امه  الثانية من عمره وزواج  ابيه عندما كان ىف  من 

امه كان يعامله  معاملة طيبة   اسمه كأب قانوىن.وقال ان زوج 

لكن حياته بعيدا عن االب الحقيقى اثرت ىف ادبه . 

ال  وهو  املرسحية  اعامله  اول  ابدع   وقد  عاما.   ستني  من  اكرث 

التى  الكيميائية  الهندسة   يدرس  هارفارد  جامعة  طالبا ىف  يزال 

تخصص فيها وتركها اىل االدب بعد تخرجه.

ان واحد   ومل يكن كوبيت مجرد كاتب مرسحى مقل ومجيد ىف 

مل يبدع  اكرث من 30 مرسحية عرب هذه الحياة املرسحية الطويلة 

مبعدل مرسحية كل عامني.

ومل يكن مجرد كاتب صاحب رأى استغل موهبته املرسحية   ىف 

فيتنام   حرب  معارىض  من  كان  اراء.   من  به  يؤمن  عام  الدفاع 

عام  عرضت  التى  “االجنحة”  مرسحيته  ىف  عنه  عرب  ما  وهو 

السكان  او  الحمر  الهنود  حقوق  عن  املدافعني  من  1968.وكان 

 “ مرسحية  ىف  املتحدة   الواليات  ىف  عليهم  يطلق  كام  االصليني 

النووى  التسلح  التى عرضت عام1970. وعارض سباق   “ الهنود 

ىف مرسحيته “نهاية العامل “.

تقليدية  غري  مرسحية  اساليب  اىل  يلجأ  كاتب  مجرد  يكن  ومل 

للتعبري عن رأيه مثل مرسح العبث او الكوميديا السوداء. 

السبب الذى يجعله يحتل مكانا متميزا ىف عامل املرسح االمريىك 

الـ %98 بسبب  الغاء »سندريال« 

للتغيري   االسود مستعد  المسرح 

األمريكي المسرح  على  أضواء 
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املرسح  تجربة  يف  مختلفة  حالة  املرسحية  “همسة”  فرقة  متثل 

بدأت  حيث  التجريب،  من  رحب  أفق  عىل  معتمدة  املستقل، 

الفرقة نشاطها عام 1997، بعرض مرسحي تحت عنوان “الفواخري” 

أعضاء  وكان  سلاموي،  محمد  الكبري  للكاتب  قصرية  قصة  عن 

الفرقة وقتها من خريجي فرق التمثيل بجامعة عني شمس، خاصة 

عبد  وسامح  نشأت  ومحمد  الفرقة عامد عيل  أسس  التجارة،  كلية 

العزيز ومروة حسني ومروة إمام وسعيد فتحي ويارس أبو العينني، 

بدأت  ذلك  بعد  قابيل،  عمرو  األول  ومؤسسها  الفرقة  ومخرج 

الفرقة متارس نشاطها عىل مرسح “نادي التجارة” بشارع رمسيس، 

لست سنوات من 1997 حتى 2003.

الورش  من  عددا  وأقامت  العروض،  من  مجموعة  الفرقة  قدمت 

منهج  قائال:  قابيل  عمرو  املخرج  إليه  يشري  ما  وهذا  املرسحية، 

عن  أعامال  فقدمت  األدب”،  “مرسحة  عىل  معتمدا  كان  الفرقة 

سلاموي،  ومحمد  السباعي  ويوسف  الحكيم  لتوفيق  روايات 

وعملنا  إدريس.  يوسف  دنقل، وقصص  أمل  أشعار  من  ومجموعة 

اإلنجليزي  األدب  من  مرسحيات  وقدمنا  العاملي،  املرسح  عىل 

واإلسباين يف ذلك الوقت تخرج معظمنا يف الجامعة، ثم بدأنا نقدم 

الهناجر  مركز  أهمها  من  وفنيا،  ماديا  دعمتنا  أماكن  يف  عروضنا 

للفنون، واملركز الثقايف الفرنيس باملنرية.

إحالل  وحدث  وتتبدل،  تتغري  الفرقة  عنارص  بدأت  الفرتة  تلك  يف 

الفرق  معظم  بها  مرت  ظواهر  وهذه  الفرقة،  أعضاء  يف  وتجديد 

اختارته وعملت  الذي  الخط واملنهج  املستقلة، لكن ظل  املرسحية 

عليه لسنوات مستمرا، يف إطار من التجديد والتطوير.

بالجانب  كثريا  نهتم  مل   - قابيل  يقول   – العلمي  بالشكل  اهتممنا 

التنظريي يف العمل، كنا نهتم أكرث بتطوير أدواتنا الفنية من خالل 

العروض  أهم  من  متعددة.  أماكن  يف  العروض  تقديم  أو  الورش 

“رحلة”  وعرض  الناعمة”  “األيدي  الفرتة  تلك  يف  قدمناها  التي 

أمل  أشعار  من  مستوحى  والحياة”  املوت  جبهة  عىل  و”أغنيات 

دنقل، ونص “أغنية عىل املمر” لعيل سامل. ثم جاء عرض “املريض 

عىل  و”فصيلة  توت”  و”عائلة  األشباح”  كرنفال  و”رصد  بالوهم” 

الكاتب  تأليف  كان  أخرى”،  وأشياء  رحيل  و”لقاء  املوت”  طريق 

نادي  مسارح  عىل  العروض  هذه  قدمت  محمد،  عصام  العراقي 

مع  تعاون  حدث  كام  الفرنيس.  الثقايف  واملركز  والهناجر  التجارة 

املركز الثقايف الرويس.

ويرى قابيل أن جيله يتميز بعدة سامت فنية، وهذا ما يشري إليه 

الفنية،  خصائصه  خالل  من  شكل  وله  هوية  له  جيل  جيلنا  قائال: 

متردنا  ثم  الفكرة  أخذنا  والسبعينيات  الستينيات  جيل  بني  ربطنا 

من  طويلة  لفرتة  كجيل-  توقفنا-  ثم  وأمناطه،  أشكاله  وعىل  عليها 

خاصة  تجارب  يل  أصبحت  شخيص  بشكل  أنا   ،2011 حتى   2004

وبعد  الجامهريية،  والثقافة  للمرسح  الفني  البيت  يف  كمخرج 

المسرحية..  فرقة»همسة« 
المسرح خشبة  على  األدب   

فرقة “همسة”  منها  فنية  التي ضمت عدة فرق  والفنون،  للثقافة 

رئيس  أصبحت   2008 البانتومايم،  لفن  “مالمح”  وفرقة  املرسحية 

مجلس أمناء املؤسسة.

الصغري” و”فرقة مونلوشو” فرقة  املبدع  تأسيس فرق “استديو  تم 

للفن  العريب، و”فريق سني  للشعر  الواحة  فريق  موسيقية، وكذلك 

لفن  تيم”  “شاريل  فريق  هو  تأسيسه  تم  فريق  وآخر  السيناميئ”. 

انضاممها  بعد  همسة  فرقة  قائال:  قابيل  ويضيف  البانتومايم، 

ملؤسسة الفنانني كان نشاطها زاخرا وممتدا، فقدمت مجموعة من 

وبطولة  بكري  أمني  تأليف  جديد”،  لون  “مونودراما  منها  األعامل 

الروح”  “عودة  حدث  والثورة  السياسية  الظروف  نتيجة  الثورة 

بدأنا نستعيد نبض الشارع والنبض السيايس، خاصة بعد أن قابلت 

مجموعة كبرية من الشباب يف العرشينيات كانوا أكرث من 50 شابا 

بتدريبهم  قمت  مرصيني”،  فنانني  “جروب  مجموعة  كونوا  وشابة 

من خالل ورشة فنية متكاملة، وقدمنا عرضا مرسحيا كان وال يزال 

عرضه  وتم  ميدان”  “حكاية  اسمه  الثورة  بعد  العروض  يف  األهم 

باإلضافة  الجمهورية،  يف  محافظات   10 يف  وتجول  ليلة،   56 ملدة 

الجروب  لتطوير هذا  القاهرة، وتم وضع خطة  أماكن يف  إىل عدة 

ليصبح بعد ذلك مؤسسة ثقافية فنية، هي مؤسسة فنانني مرصيني 

عيد عبد الحليم
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يارس  تأليف يارس عالم وإخراج  يتثنى”  بدا  الفنانة مي رضا، و”ملا 

و”مونودراما  سامل،  أبو  عيل  تأليف  الطيب”،  و”بيت  العينني،  أبو 

عمرو  إخراج  العروض  ومعظم  دريفور،  تأليف  وحيدة”  امرأة 

أعامل  تقديم  عىل  عملنا  يتثنى”.  بدا  “ملا  عرض  عدا  ما  قابيل 

املرسحية  والورش  التدريب  بعملية  أكرث  واهتممنا  “املونودراما”، 

لضخ دماء جديدة يف الحركة املرسحية.

عىل  وحصلت  دولية  مهرجانات  يف  العروض  مبعظم  شاركنا  يقول: 

تطور  عىل  قابيل  ويؤكد  مرص،  وخارج  داخل  الجوائز  من  العديد 

الفكرة بعد ذلك، حيث تم تكوين فرق أخرى مثل فرقة “مالمح”، 

عام  “البانتومايم” من  فرقة متارس  فرقة مالمح  عنها:  يقول  والتي 

خاللها  من  وقدمت   2011 من  املؤسسة  لفرقة  وانضمت   ،2008

تم  الذي  “كريس”  “بانتومايم”  عرض  منها  األعامل  من  مجموعة 

أمل  وهو  واحدة”،  وفرقة  عروض  “ثالثة  وعرض  ليلة،   65 عرضه 

القومي  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  يشارك  “بانتومايم”  عرض 

للمرسح املرصي يف تاريخه، ويحصد جائزة أحسن تعبري حركة.

املخرج  فيها  واإلخراج  بالتدريب  ويقوم  الفرقة،  عىل  ويرشف 

مصطفى حزين. هو تطوير للمفهوم السائد للبانتومايم من خالل 

لهذا  املميز  الصامت  األداء  خالل  من  تؤدي  كاملة  درامية  أعامل 

الفن، نستخدم فيه عنارص العرض املرسحي بشكل أكرث تطورا، مثل 

املوسيقى واإلضاءة والسينوغرافيا.

الفن  من  نوع  هو  مكتوب  نص  خالل  من  تأيت  الدرامية  املسألة 

لفرق  املميزة  الفنون  من  فأصبح  احرتايف  بشكل  عليه  عملنا  الجاد 

ونعمل  الفن،  هذا  تخص  التي  التدريبية  بالورش  نهتم  املؤسسة. 

وتقدميها  املواهب  إثقال  خالل  من  الثقافية  التنمية  فكرة  عىل 

بصورة غري منطية.

يوضح قابيل: أرى أن الفن ال بد أن يسري بخط متواٍز مع اإلدارة، 

لو  الفن  لكن  العدم،  مصريه  عشوائية  بطريقة  يقدم  فن  أي  ألن 

واالعتامد عىل نص أديب لكاتب مثل محمد سلاموي شكل لنا هوية 

القوية  البداية  األدب.  مرسحة  وهو  ذلك،  بعد  اتبعناه  ومنهجا 

أعطتنا دفعة لالستمرار بعد ذلك، وأرى أننا استفدنا كثريا من هذا 

الحركة  مثل  الفرق  من  عدد  عند  موجودا  كان  توجه  وهو  التوجه 

واملسحرايت وأتيليه املرسح والموزيكا.

نعتمد  ومل  األدبية،  النصوص  عىل  االعتامد  الفرقة  خصائص  ومن 

بالكلمة  اهتممنا  تورج،  الدراما  عىل  اعتمدنا  كثريا،  االرتجال  عىل 

وبالتامس مع هموم الشارع املرصي من خالل أعامل مكتوبة سواء 

فيه  الذي وجد  العرض  العاملي، وعن  األدب  أو  األدب املرصي  من 

لقاء، رحيل وأشياء أخرى،  تنفيذه يقول قابيل: عرض  صعوبة عند 

ألن هذا العرض قدم يف وقت كان املشهد العريب متوترا مبا يحدث 

يف فلسطني، كانت معظم العروض املرسحية املرصية تندد وترفض 

ملا يحدث يف األرايض املحتلة. لكني كمخرج مرسحي بشكل خاص 

عام  للعراق  األمرييك  االقتصادي  الحصار  وهو  آخر  بخطر  شعرت 

متفردا  كنت  الرسب،  عن  بعيدا  وحيدا  يغرد  كمن  فكنت   ،2004

بطرح القضية، أصدرت رصخة قوية تحذر من سقوط بغداد، وهو 

ملا  شديدة  صعوبة  فيه  العرض  تقديم  كان  شهور،  بعد  حدث  ما 

بسقوط  العرض  بعد  للغاية، فوجئت  لغة مرسحية صعبة  فيه من 

بغداد، ويضيف قائال: أرى أن مستقبل املرسح املستقل كبري، ألن 

عدوى الحركة املرسحية ونشاطها بدأ يزداد يف األقاليم واملحافظات، 

هناك  أن  كام  للمرسح،  جيد  ومبستقبل  جيدة  بحركة  ينبئ  وهذا 

مهرجان  يف  شاركت  تيم  شاريل  يبرش..  وهذا  الدولة  من  تجاوبا 

بانتومايم  بعرض  املغربية،  اململكة  يف  االحرتايف،  للمرسح  أكادير 

“أيامنا الحلوة” مستوحى من أشعار صالح جاهني.

خاصة يف ظروف  جدا،  مهم  أمر  هو  جيد  بشكل  له  التخطيط  تم 

مثل التي متر بها بالدنا، ويجب أن نكون عىل إدراك كامل بأهمية 

العنف  مواجهة  يف  االسرتاتيجي  ودورهم  املرسح،  خاصة  الفنون، 

واملشاكل التي تواجه املجتمع وهو دور ال غنى عنه. 

كثرية،  صعوبات  واجه  قد  املستقل  املرسح  أن  قابيل  عمرو  ويرى 

حاول التغلب عليها بتقديم عروض جادة، وعن ذلك يقول: نواجه 

خطرا كبريا وكان هذا سببا ألن نعمل يف إطار مؤسيس، هذا الخطر 

وفكرة  للشعوب،  الثقافية  الهويات  ضد  الباردة  الحروب  يف  ممثل 

العوملة ومحو الهويات الثقافية للشعوب، هذه أشياء ترسخ ألفكار 

بالجذور  التمسك  عدم  مثل  أخرى  هدامة  وأفكار  االنتامء  ضد 

الحرب  الخارجي،  املستعمر  لدى  مبتكرة  وأساليب  الوطن،  لفكرة 

اآلن ليست حرب سالح فقط بل حرب ثقافة.

كيانات  هناك  كانت  سواء  نظري  وجهة  من  قائال:  قابيل  ويضيف 

ودور  أهمية  تعي  أن  الدولة  عىل  يجب  رسمية،  غري  أو  رسمية 

يف  أكرب  مساحة  إىل  الوصول  أجل  من  ودعمه  املستقل  املرسح 

مختلف املحافظات، ألن ذلك هو السالح الحقيقي ملساندة الجبهة 

الداخلية، ألنه يف وقت من األوقات تركنا الشارع والقرية املرصية، 

وسيطرة  والعنف  التطرف  إىل  األشكال  من  بشكل  أدى  ما  وهذا 

دور  لرتاجع  نظرا  عام،  بشكل  املشهد  عىل  املتطرفة  القوى  بعض 

الثقافة.

التجديد،  طريق  نواصل  وأن  واإلبداع،  بالفن  نقاوم  أن  اآلن  علينا 

 - دامئا   - الفارق  ويصنع  يغري،  فالفن  إطار جامعي،  يف  نعمل  وأن 

وعىل الفرق املرسحية أن تعيد تشكيل نفسها من جديد، من أجل 

إيجاد خطاب مرسحي يكون بإمكانه إيجاد ذائقة بديلة.

وعن العرض الذي يراه وضع فرقة “همسة” عىل الطريق الصحيح 

يتميز  فإنه  عمل،  أول  أنه  مبا  “الفواخري”  عرض  أن  أعتقد  يقول: 

بالروح الحقيقية لشباب أرادوا إثبات أنفسهم يف املشهد املرسحي، 
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للكاتب  الببغاوات«،  إسكات  »قضية  مجموعة  مرسحيات  تدور 

حول  للنرش،  يسطرون  دار  عن  حديًثا  الصادرة  الحسيني،  إبراهيم 

تجليات قضايا العدل والحرية واملسؤولية االجتامعية، والعالقة بني 

املايض والحارض، مستخدًما بعض تقنيات الفانتازيا امُلحملة بالعديد 

من الرمزيات املرتبطة بالراهن املجتمعي. 

ومبا أن كل النصوص هي إعادة تدوير لنصوص سابقة، كيفام يرى 

امتداد  أنه مجرد  النص األديب عىل  جاك دريدا وآخرون؛ مُيكن فهم 

لنص أو عدة نصوص يف املايض. بل إن التلقي قائم يف األساس عىل 

املايض  يف  النصوص  بني  للزمن  العابرة  االمتدادات  هذه  دينامية 

والحارض. 

أو  املرجعية،  باإلحاالت  يعرف  ما  االمتدادات،  خلق  عملية  تتجاوز 

واملعرضة  الدرامي،  البناء  عنارص  عىل  تتكئ  وهي  التدوير.  إعادة 

طوال الوقت لـ »التناص«. بهذه الطريقة ميكن النظر إىل كل عمل 

جديد عىل إنه تجميع جديد لعمل قديم.

تعالج مرسحيتا »قضية إسكات الببغاوات، قضية العدالة الفاسدة«، 

ولكن  تقليدية،  بطرق  سلًفا  نوقشت  راهنة،  اجتامعية  مواضيع 

استخدام تقنيات الفانتازيا يف معالجة هذه املواضيع جعلها يف ثوب 

جديد، وحضور جديد مختلف. إذن؛ كيف حدث ذلك؟ 

الببغاوات؟  تسكت  ال  لماذا 
انزعاج  -وهو  الرئييس  الدرامي  الحدث  فواصل  بني  نعيش  عندما 

الثالث-  ببغاواتها  أصوات  بسبب  الجديدة  جارتهم  من  السكان 

آخر  درامي  حدث  بصدد  أننا  نجد  الببغاوات،  مع  القفص  داخل 

وهو ما تراه وتدركه هذه الببغاوات عن العامل، وعن سيدتها، وعن 

نفسها، وأن لها احتياجات ورغبات من السهل وصفها بإنها إنسانية. 

درامية  بنية  بصدد  أننا  يعني  الفانتازيا  تقنيات  عىل  االتكاء  ليس 

خيالية متاًما، بالعكس؛ فإن اإلطار العام يف مرسحية »قضية إسكات 

الببغاوات«، واقعي للغاية. ولكن أنسنة الحيوانات والجامدات من 

تقنيات الفانتازيا الشائعة. وهو ما ُيحسب لهذا النص ميزة املعالجة 

الببغاوات  استنطاق هذه  عند  يتوقف  مل  فاألمر  املبتكرة.  الدرامية 

من  متكنها  إنسانية  صفات  إكسابها  أي  أيًضا،  وأنسنتها  بل  فقط، 

بالغرية،  وتشعر  وتغضب،  تحب  فهي  كإنسان.  والترصف  التحدث، 

وترغب يف الشعور بكينونتها وإثبات وجودها.

الجريان  رصاع  حول  الببغاوات«،  إسكات  »قصية  مرسحية  تدور 

وتعكر  تزعجهم  ببغاوات   3 أصوات  بسبب  الجديدة  جارتهم  مع 

هدوء حياتهم. ونعرف من سياق الحوار أن الجارة جاءت إىل هذا 

السبب.  لنفس  آخرين  جريان  قبل  من  ترحيلها  تم  أن  بعد  املكان 

بالببغاوات والبقاء يف منزلها.  باالحتفاظ  املرة تتمسك  ولكنها هذه 

املحاوالت  تفشل  وبعدما  الرشطة،  إىل  يصل  الرصاع حتى  ويتصاعد 

عن  السيدة  تستغني  أن  إما  يفكر:  والذي  القايض،  يتدخل  الودية، 

كيف  ولكن  الببغاوات..  إسكات هذه  يتم  أو  ترحل،  أو  الببغاوات 

يحدث ذلك؟ 

أيام،   3 ملدة  الببغاوات  وحركات  ألصوات  مراقًبا  وتعيينه  الطيور، 

وموافاتنا بتقرير شامل يتضمن إذا ما كانت هذه الببغاوات تحدث 

ضجيًجا يستجيل العيش معه أم ال؟ وذلك حتى يتسنى لنا الحكم، 

هذا  وأجر  انتقال  مصاريف  وجريانها  هويدا  السيدة  تتحمل  وعليه 

املراقب، رفعت الجلسة.. 

ليست  النص  هذا  يف  الحسيني  إبراهيم  عند  املشاهد  نهاية  ولكن 

نهاية نهائية، بل هي بطبيعة الحال نهاية مرحلية. فالنهايات تبدو 

املتلقي خالل  بها  التي يهتدي  املفتاحية  الكلامت  كأنها سلسلة من 

املشهد التايل. مبعنى أن هذه النهاية متثل جزءا واحدا من الحدث، 

املشاهد  يف  الرصاع  لنمو  مفتوحا  الطريق  ترتك  ذلك  مع  ولكنها 

التالية. وهذا ما دفع الكاتب املرسحي إىل الحرص عىل أن تكون كل 

نهاية واضحة وحاسمة. 

الشخصيات  أسامء  أكتب  أال  للشخصيات  إشارايت  يف  تعمدُت  وقد 

وجيكا  زارا  أو  وهويدا،  وليىل  لطفي  ألن  ذلك  النص،  يف  هي  كام 

وسندس، ليست شخصيات باملفهوم التقليدي للشخصية الدرامية. 

إمنا نحن بصدد مجتمعني، مجتمع السلطة/ البرش، ومجتمع الرعايا/ 

الببغاوات، األول مسؤول عن رعاية اآلخر لكنه ال يفهم احتياجاته 

دون  ينبغي،  كيفام  سيده  منه  يريده  ما  يردد  واآلخر  رغباته.  وال 

يجعل  أن  يستطيع  وال  يفهمه  هو  فال  معه،  التواصل  يستطيع  أن 

سيده يفهمه، وتتحول محاوالت التفاهم إىل مجرد ضجيج ورصخات 

مزعجة للجميع. 

ننتبه  أن  دون  املرسحية،  هذه  قراءة  ميكن  ال  الحال،  وبطبيعة 

السلطة ورعاياها. ومتى  العالقة بني  الواضحة إىل  الرمزية  إلحاالتها 

يستحيل اإلنسان إىل ببغاء، يردد ما مُيىل عليه. فمهام يندد ويشجب 

مجرد  الجميع  نظر  يف  هو  بل  أحد،  يفهمه  لن  الدنيا رصاًخا،  وميأل 

أبله، أخرق، مزعج لكل من حوله، ولذلك ينبغي إسكاته ولو بقطع 

لسانه. 

 

العدالة؟  فسدت  كيف 
من  »العدل«  تجليات  الفاسدة«  العدالة  »نظرية  مرسحية  تناقش 

منظور سفسطايئ، أي العدل من منظور الطرف األقوى، فاألقوى هو 

مصالحه  أجل  ومن  الخاّص،  منظوره  من  ونظمها  القوانني  سّن  من 

الخاّصة، لهذا يرى السفسطائيون أّن العدالة تتغرّي من مجتمع آلخر 

وفقاً لتغرّي مصالح األقوى فيها. 

تعامل  بسبب  ظلم  تحت  وقع  أنه  النص  طوال  العجوز  ويرى 

الذين  املصالح،  أويل  رشيحة  عن  ممثل  وهو  العدل،  مع  »الرجل« 

يتعرث  عندما  وبالتايل  يناسبهم..  كيفام  املرشوط  العدل  يفرضون 

العجوز  يشعر  املدينة،  عن  النايئ  العجوز  بيت  يف  والفتاة  الرجل 

أنها اللحظة التي ميكن أن يفرض فيها عدله املرشوط، والذي يخدم 

مصلحته الشخصية. 

أليست  بعملك.  أنت  تقوم  كام  متاما  بعميل  أقوم  أنا   : العجوز 

الكبار  املسؤولون  يرتكبها  التي  األخطاء  تربير  هي  عملك  طبيعة 

األسباب  وإيجاد  الفضيلة  ثوب  وإلباسها  معهم،  تعمل  الذين 

اإلمكان  يف  ليس  وأنه  وعادلة  قانونية  تظهر  يك  واملربرات  املناسبة 

أفضل مام كان.. أليس هكذا تجري األمور؟ 

الرجل: نعم يحدث هذا لبعض الوقت، وليس كل الوقت. 

العجوز: أنا أيًضا أقوم بعميل هذا مع بعض الناس وليس كل الناس، 

وأيضا لبعض الوقت، وليس كل الوقت. 

الذكرين عىل  الثالث يف قفص؛ ويدور الرصاع بني  الببغاوات  يعيش 

القفص:  يف  رشيكه  أحدهام  ويسأل  معهام،  التي  الوحيدة  األنثى 

»ملاذا تحظى بأنثى بينام أظل وحيًدا؟ يجب أن تأيت يل هذه السيدة 

األنثى  نفس  مشاركة  عىل  إلرغامك  سأضطر  وإال  بأنثى،  الغبية 

معك«. 

هذا الحديث الذي يدور بني الببغاوات ال يستطيع الجريان سامعه 

تقلقون  أخرى  »مرة  الجارات:  إحدى  وتقول  ضجيج،  مجرد  سوى 

راحتنا، كم هي مزعجة هذه الساكنة الجديدة«. ومع الحوار الدائر 

أننا يف مرسحية أخرى داخل املرسحية  الثالث نشعر  الببغاوات  بني 

الرئيسية، عامل داخل العامل. 

ساهم استخدام حيلة التناوب يف كشف الشخصية الرئيسية بشكل 

اللحظات  منذ  املتلقي  اهتامم  بؤرة  يف  ووضعها  وسلس،  دينامييك 

وال  لغتهم  تفهم  ال  ألنها  غبية  الببغاوات  نظر  يف  هويدا  فـ  األوىل. 

ميكنها تحديد احتياجاتهم الحقيقية. وهويدا مزعجة يف نظر جريانها 

تستطيع  وال  للهدوء،  سكانها  حاجة  تتفهم  أن  تستطيع  ال  ألنها 

مجرد  القايض؛  نظر  يف  وهويدا  مزعجة.  ببغاواتها  كم  تشعر  أن 

يف  التي  الببغاوات  رعاية  يف  الكايف  الوقت  يبذل  ال  مهمل  شخص 

من  وتقرتب  تقصريها  عىل  تتغلب  أن  القايض  منها  ويطلب  كنفه، 

الببغاوات وتستمع إىل مشاكلها. 

الفرنسية  املشاهد  أسلوب  عىل  تعتمد  التي  الدرامية  البنية  وهذه 

ورصد  وربطهام  العاملني  صياغة  عىل  ساعدت  ما  هي  القصرية، 

مشهد  كل  بنية  أن  ونالحظ  وعمق.  سالسة  يف  بينهام  التناقضات 

صغرية،  مرسحية  نطاق  عىل  تكون  املرسحية  هذه  مشاهد  من 

مبعنى أنه يحتوي عىل كافة العنارص الدرامية من رصاع وشخصيات 

ومضاعفات وتعقيدات ثم النهاية. 

حلسة  ثالث  هذه  الغبية،  القضية  هذه  من  مللت  لقد  القايض: 

قضائية وال نصل فيها ليشء.. سأضكر آسًفا الستقدام خبري يف أحوال 

محمد عالم

الحاضر وسؤال  الفانتازيا  تقنيات 
الحسيين  إبراهيم  مسرحيات  في   
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[ 25نوافذ]]
العجوز  بها  يبوح  التي  بروكرست«  »رسير  فكرة  تأيت  هنا  من 

أي  العدل،  لطول  مناسًبا  يجعله  أن  يريد  بأنه  فريسته،  أو  لضيفه 

طول الرسير، رسير العدالة كام يسميه. فاإلنسان يك يحقق الحرية 

عىل  االقتصاد  سيطرة  ظروف  ظل  يف  بها،  حلم  التي  والسعادة 

املجتمع والسلطة، يصبُح اإلنسان كام قال جان ليوتار مجرد معمل 

تجارب، ال قيمة له.

فالعدالة املقولبة سلًفا، ال تناسب الجميع كام يدعي العجوز طوال 

العجوز  طول  حتى  اإلطالق،  عىل  أحًدا  تناسب  ال  هي  بل  العرض، 

وبالتايل  العدالة.  يبلغ  أن  من  أقرص  أي  الرسير،  من  أقرص  نفسه 

يشء  هو  وإمنا  العدل،  ليس  الفتاة،  أو  الرجل  عىل  يطبقه  ما  فإن 

الحدث  انتقال  ورسعة  الدرامي  التصميم  لكن  املصلحة.  رمبا  آخر، 

تطبيق  إىل  العجوز  لجأ  ملاذا  بالضبط  لنعرف  يسمحا  مل  وتطويره، 

تجربة رسير العدالة.. هل هي املصلحة فعاًل؟ 

غلوكون  لـ  قدمية  رؤية  مع  نسبًيا  يتفق  آخر،  احتامل  هناك 

نتيجة  العدل  اخرتع  اإلنسان  أّن  غلوكون  يرى  حيث   ،)Glaucon(

لعجزه عن مامرسة الظلم وتحّمل عواقبه. فاإلنسان مل ُيخلق ولديه 

صفة العدل بالفطرة. ويلجأ اإلنسان إىل العدل يف رأي غلوكون؛ يف 

حالتني فقط: عندما ال يستطيع أن َيظِلم. أو حني تتسنى له منفعة 

مادية أو معنوية نتيجة تطبيق العدل. 

سريهام  أثناء  وفتاة،  رجل  بها  سيارة،  اصطدام  بحادثة  القصة  تبدأ 

الخالء،  يف  عالقني  نفسيهام  وجدا  وألنهام  صخري.  منحدر  عىل 

لهم عىل  عالمة  منهم  بالقرب  املضاءة  الريفي  البيت  أضواء  تصبح 

حتى  البيت،  صاحب  العجوز  مع  ليلة  قضاء  إىل  ويضطران  النجاة. 

هو  كم  يكتشفان  ولكنهام  املساعدة،  طلب  الصباح  يف  يستطيعان 

عجوز غريب األطوار أو مجنون عىل حد وصف الرجل. 

بال  تاريخ،  بال  بعيد،  من  لنا  قادمة  الشخصيات  أن  أيًضا  نالحظ 

مجرد  إنها  محددة.  ثقافية  هوية  أو  بعينها،  مجتمعية  إحداثيات 

أمناط عامة، فالرجل املسؤول السيايس، هو منوذج ألي رجل سياسة 

مدلس ونفعي، أو كخزانة عرض للقيم الرأساملية. 

والفتاة التي ترافق رئيسها، هي منوذج ألي فتاة وصولية وانتهازية 

يف أي مكان يف العامل. وتثري أعامل »الحسيني« يف عمومها تساؤالت 

عند  الشخصيات  تبدو  الوقت  وطوال  والسلطة،  الفرد  عالقة  حول 

»الحسيني« كأنها متاحف خاصة لقيم وأفكار أكرب منها، وتستحوذ 

عليها أكرث من حياتها الخاصة. 

الشويك  للتني  وتقديره  الغزال  للحم  حبه  عن  طوياًل  العجوز  يرثثر 

والقهوة. ثم يبدأ معهام لعبة »رسير بروكرست«. وبروكرست كام يف 

الناس  يهاجم  كان  وقاطع طريق.  كان حدادا  اإلغريقية  امليثولوجيا 

أجسامهم  أطوال  لتتناسب  أرجلهم  أو قطع  أجسداهم  ويقوم مبط 

مع طول رسيره الحديدي. ومل يكن يفلت منه أحد، ألنه كان ميتلك 

رسيرين مختلفي الطول. 

رجيل  بقطع  يبدأ  ثم  ويقيدهام،  والفتاة،  الرجل  العجوز  يغافل 

تقنيات  تبدأ  وهنا  الرسير.  طول  مع  طوله  يتناسب  يك  الرجل 

ويشعر  الرجل.  بتقييد  العجوز  قام  ما  مبجرد  بالعمل  الفانتازيا 

املحمل  اإلنسان  الشخصيات، بني  تعانيها  التي  التوتر  بحالة  املتلقي 

املحيط  والواقع  الحية؛  امليثولوجيا  خالل  من  الجمعي  بالوعي 

باإلنسان كإطار فني لـ نظرية العدالة الفاسدة. 

بني  الحد  العقالين،  وغري  العقالين،  بني  الفاصل  الحد  هي  الفانتازيا 

الواقع والخيال. تخدم البنية الدرامية، وتصنع حبكات درامية كاملة 

والخروج  الغريبة  الحوادث  اإلغراق يف  أو  األساطري،  أو  الخيال،  من 

عن املألوف، لتشكيل صور ذهنية ملا ليس له حضور فعيل يف حواس 

القارئ أو الخربة الواعية له.

الحقائق،  ويّل  املعطيات  تشويه  أسلوب  عىل  »الربوكرستية«  ُتطلق 

له مسبًقا. ونالحظ ذلك عندما  ُمعد  تتناسب مع قالب فلسفي  يك 

املاكر، وتضعه  العجوز  أنثوية؛  بحيلة  الفتاة  وتغافل  األدوار  تنقلب 

عىل الرسير، وتبدأ يف تنفيذ التجربة عليه. 

التجربة ولسِت  بهذه  يقوم  أنا من  ذلك يب؟  تفعلني  العجوز: كيف 

أنِت.. اسمعي.. ال تقومي بيشء تندمني عليه بقية عمرك... 

أن  قبل  هنا  من  أذهب  لن  تفسد؟  أن  للتجربة  تريد  هل  الفتاة: 

جديدة للنص، وعمق، وظالل ممتدة بعيًدا. 

املتخمة  شقتها  عن  السيدة  حديث  مع  ننزلق  أنفسنا  نجد  وهكذا 

تقول؛  كام  الجميل  والزمن  والثورة،  وامللكية  زوجها،  عن  بذكرياتها 

ما يحمله من ذكريات،  بقدر  يقاس  املرء  كان  إذا  نقطة مهمة:  إىل 

فلامذا تعرض الشقة أو كل هذه الذكريات للبيع؟ 

يهتم الكاتب يف نص »حكايات الشتاء«، بالشخصية الرئيسية: سعاد. 

ليس  للبيع  املعروض  فاليشء  الشخصية،  تاريخ  بـ  أدق  مبعنى  أو 

الشقة، وإمنا هو قطعة من الزمن، فهل ميكن انتشال السنوات من 

مناسبة  أو  عرصية،  تعد  مل  أنها  بحجة  والجدران  واملناضد  املقاعد 

للحداثة بحسب ما يرى »سيف«؟ 

ملا  إال  باال  ُيلقي  وال  جًدا  مترسع  األيام  هذه  شباب  دامئًا  سعاد: 

يريد، وليذهب كل يشء بعد ذلك إىل الجحيم. 

بها  تضغط  التي  الحالة  النسيان،  إىل  إشارة  هو  هنا  والجحيم 

األثاث  تفضل  ال  »ماهي«  فـ  السيدة،  عىل  حضورها  منذ  »ماهي« 

لو  حتى  دامًئا،  أفضل  الجديد  بل  التاريخية،  عراقته  رغم  القديم 

كلفهام ذلك الجديد القضاء عىل القديم أو نسيانه. 

ماهي: األثاث تقليدي جًدا.. طراز قديم، تجاوزه الزمن. 

ظاهر،  هو  كام  الوحدة  مسألة  يناقش  ال  نص مرسحي  أمام  ونحن 

املايض.  مع  الحارض  خصومة  تجليات  كإحدى  الوحدة  يطرح  وإمنا 

الشباب  فئة  )ماهي وسيف( من  املستأجرْين  اختيار  يصنع  ولذلك 

بها  طوفت  التي  السيدة  )سعاد(،  حرضة  يف  وهام  املقابلة  هذه 

السنون بني الرشق والغرب، وحرصت طوال حياتها هي وزوجها عىل 

الزوج تركها  املزادات املختلفة. لكن  النادرة من  اقتناء قطع األثاث 

يفكر  فهو  األثاث،  هذا  مصري  عن  »سيف«  يسأل  وعندما  ورحل، 

ال  ملاذا  العجوز:  السيدة  تسأل  بينام  بيعه،  جراء  من  سيجنيه  فيام 

تحتفظان به ليعيش معكام؟ 

يغضب،  وما  يرس  ما  اللحظات  من  به  وجودنا،  تاريخ  هو  املايض 

ولكن به يف النهاية شفرة وجودنا عىل األرض، ولذلك من ال مايض 

مربحة  تكون  قد  املايض  مع  فالقطيعة  حارض؟  له  يكون  هل  له، 

مادًيا، لكنها تجعلك خاوًيا، ذو باطن أجوف، ال تقدم شيًئا وال تفيد. 

وهذا يتضح من رد »سيف« القاطع مثل السيف. 

سيف: )وهو يتفحص فوتيه امللك فاروق( يعجبني منظره، ولكنني 

ال أحب أن أعيش داخل متحف. 

إنه ال يروق يل، وأفضل عليه كل ما هو حديث..  أيًضا،  أنا  ماهي: 

هذه املدفأة مثاًل تذكرين مبدافئ بيوت النبالء يف العصور الوسطى. 

سعاد: ترونه كذلك ألنكام ال تنظران إليه نفس النظرة التي أنظرها 

أنا له، هذا األثاث هو كل عائلتي اآلن، أتحدث معه كل يوم، أشكو 

له مام يضايقني، نفرح مًعا نتأمل مًعا، يحنو كل منا عىل اآلخر، إنه 

يتنفس ويتحرك مثلنا لكن ال يشعر به إال من أراد ذلك. 

عن  األمواج  متييز  ميكن  هل  البحر،  أمواج  مثل  والحارض  املايض 

كل  سيأيت،  حارض  هو  واملايض  مىض،  ماٍض  هو  فالحارض  بعضها؟ 

أردنا  إذا  تكاملية،  الحياة  مسرية  فإن  وبالتايل  اآلخر.  يشابه  منهام 

بعضها  تدفع  التي  األمواج،  تالطم  يستمر  أن  البد  املستقبل  بلوغ 

بعًضا تجاه الشاطئ. 

عرض  وماهي  سيف  الشابان  يرفض  الشتاء«،  »حكايات  نهاية  يف 

سعاد، والذي اكتشفا أنه ليس عرًضا لبيع الشقة/ املايض، وإمنا هو 

عرض لإلقامة فيها أو مبعنى أدق عرض للتعايش مع املايض. يتقدم 

هذه  عن  ويسأالن  الباب  يطرقان  للزواج،  يستعدان  آخران،  شابان 

الشقة املعروضة للبيع، وتستقبلهام سعاد، وتبدأ يف تحضري القهوة.   

إسكات  »قضية  مجموعة  نصوص  يف  الحسيني،  إبراهيم  قدم 

الببغاوات«، حلواًل درامية مبتكرة، ملعالجة ثيامت قد تبدو واقعية 

تقنيات  عىل  االتكاء  خالل  من  ومميزة،  عرصية  بطريقة  متاًما 

الببغاوات«.  إسكات  »قضية  مثلام يف  الحيوانات  وأنسنة  الفانتازيا، 

واستلهام امليثولوجيا واستخدامها يف معالجة أفكار الشخصيات عن 

»حكايات  مرسحية  يف  أما  الفاسدة«.  العدالة  »نظرية  يف  العدالة 

الشتاء«؛ فقد ركز الكاتب أدواته لإلشارة العالقة بني املايض والحارض 

ممميزة  مجموعة  بصدد  يجعلنا  ما  وهو  متاما.  واقعي  قالب  يف 

ومتنوعة من حيث األفكار وأساليب الطرح الدرامي املختلفة. 

أجربها معك أنت أيًضا أيها العجوز األبله، أنت ممن يستحقون أن 

تقام عليهم تجربة العدالة. مثيل كام تقول ومثله هو، ومثل الكثري 

من الناس هناك يف املدينة املزدحمة بالكذب.. كلنا نستحق تجربة 

العدالة إىل من رحم ريب. 

تعرفني  ال  أنِت  مجنونة.  أنِت  بساطة:  بكل  العجوز  يقول  حينها 

وبالتايل  الرسير،  طول  من  أقرص  طويل  أنا  انظري  اللعبة،  قواعد 

أنا  طويل،  من  واحد  سنتيمرت  قطع  يتم  لن  اللعبة  قواعد  وحسب 

شخص مثايل حسب قوانني اللعبة. 

هكذا يعمل أسلوب يل الحقائق، وتشويه املربرات، يف النهاية تطالبه 

الفتاة باالمتثال للعدالة التي ينص عليها الرسير كيفام أراد هو منذ 

الدوارة  العجلة  فلنستخدم  قصريًا،  أقرص  طوله  كان  وإن  البداية، 

حتى يتمدد جسده ويصبح مالمًئا للعدالة متاًما.. فهل هذا ممكن؟ 

حكايات مازالت عىل قيد الحياة 

إسكات  »قضية  مرسحيات  مجموعة  من  الثالث  النص  يأيت 

الشتاء«. وهو مشهد واحد قصري،  الببغاوات«، يف عنوان »حكايات 

الشقة  صاحبة  »سعاد«،  العجوز  السيدة  شخصيات،  ثالث  من 

املعروضة لإليجار. والشابان »ماهي« و«سيف«، القادمان من أجل 

استئجار الشقة. 

عىل  الشتاء«  »حكايات  تعتمد  السابقتني،  املرسحيتني  عكس  وعىل 

مثل  الدراما،  نسيج  يف  تدخل  واملجتمع،  واملكان  للزمان  تفصيالت 

عىل  القهوة  إعداد  وتفضيل  الفاروق«،  امللك  »فوتيه  إىل  اإلشارة 

»السربتاية«، والزوج الذي كان ولوًعا باقتناء قطع األثاث ذات البعد 

توضيح  يف  ساعد  ذلك  كل  باهظة.  مببالغ  املزادات  من  التاريخي 

والثقافية، وتأثري ذلك عىل  االجتامعية  الشخصيات، وهويتها  تاريخ 

حضورها يف الحدث املرسحي اآلين. 

تدور املرسحية حول سيدة تعاين من الوحدة، وامللل، ما دفعها إىل 

نرش إعالن يوضح رغبتها يف بيع الشقة، وقد استغلت هذه الحيلة 

القهوة  وتناول  الوقت،  طوال  جدد  أناس  بلقاء  وقتها  متأل  أن  يف 

والحديث معهم، حينها تشعر -عىل حد قولها- أنها مازالت عىل قيد 

الحياة. 

قيد  عىل  مازلُت  أنني  أشعر  أن  أريد  عيّل،  كثري  هذا  »هل  سعاد: 

ذلك  شيًئا،  عني  أحٌد  يعلم  وال  وحيدة  أموت  أن  وأخىش  الحياة، 

األمُر ُيرعبني جًدا«. 

وبيئتها  الشخصيات  بناء  يف  النص  بها  اعتنى  التي  التفصيالت  لوال 

االجتامعية، كان الحدث املرسحي سيصبح أحادًيا ورتيًبا، وسيصيب 

بحرص  أدواته  يف  يتحكم  الحسيني،  إبراهيم  لكن  بامللل.  املتلقي 

أبعاد  خلق  يف  املستخدمة  التقنيات  تساهم  أن  عىل  خبري  كاتب 
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خصوصية  أو   Theatricality املرسحانية  تعريف       

عن  املرسح  مييز  ما  لتعريف  محاولة  فقط  ليس   , املرسح 

تعريف  أجل  من  أيضا  بل   , األخرى فحسب  الفنية  األنواع 

األداء  وفنون  الرقص   – األخرى  األداء  أشكال  ما مييزها عن 

طبيعة  بدراسة  يتعلق  اذن  األمر   . الوسائط  متعدد  والفن 

األداء  ونظريات  املرسحية  املامرسات  خلفية  عيل  املرسح 

وعلم الجامل . انها محاولة للوصول اىل معايري مشرتكة من 

وعيل   . القدمية  العصور  من  بداية  املرسحية  األعامل  خالل 

اال أن   , يبدو طموحا  الرغم من أن مرشوعا مثل هذا رمبا 

. وتسعى  التعريف  ارتباطه يحتاج اىل محاولة لرتسيخ هذا 

هذه املقالة اىل تأسيس نقاط املرجع لرد الفعل الالحق . 

رأسا  املرسح  أسس  انقلبت   , العرشين  القرن  أثناء       

يعرف  كان  وما   , األخرى  الفنون  سائر  ومثل   . عقب  عيل 

الذي  عرش,  التاسع  القرن  يف  املرسحي  الجامل  علم  بأنه 

منهجيا  املرسح  تأمل  أعيد  فقد   . املعيارية  املامرسة  حدد 

املامرسة  بدأت  الوقت  نفس  ويف  العرشين.  القرن  خالل 

مكان  يف  ووضعته   . النص  عن  بنفسها  تنأى  املرسحية 

وضعه  بعد   , النص  يعد  ومل   . املرسحي  املرشوع  يف  جديد 

املرسح  خشبة  مرسحانية  ضامن  عيل  قادرا  الحصار,  تحت 

خصوصية  عن  االستفسار  باملرسح  املهتمون  بدأ  وبالتايل   ,

هذه  بدأت  أن  منذ  والسيام   , ذاته  املرسحي  الفعل 

الرقص   – أيضا  املرسحية  املامرسة  يف  تؤثر  الخصوصية 

واألوبرا وفنون األداء األخرى . 

بشكل  ترتبط  املرسحانية يف مجاالت  أن ظهور  ويبدو       

بني  الحدود  لذوبان  نتيجة طبيعية  املرسح هو  متامس مع 

الفنية  املامرسات  بني  الشكلية  والفروق   , الفنية  األنواع 

بينها  ومن   , الوسائط  متعددة  والفنون  الرقص  من  بداية 

التقنيات  باستخدام  واألداء   Happenings الوقائع  مرسح 

 , املرسح  خصوصية  تعريف  صعوبة  وتزداد   . الجديدة 

 . أشكاال جديدة  اكتسبا  قد  واملشهدي  املرسحي  أن  لدرجة 

, أن يعيد تعريف  املركز  ابتعد عن  الذي   , واضطر املرسح 

الحني مل تعد خصوصية املرسح واضحة  . ومنذ ذلك  نفسه 

أن  يجب  وهل  ؟   اليوم  املرسحانية  نّعرف  اذن  فكيف   .

وهل  ؟  الجمع  بصيغة  أم  املفرد  بصيغة  عنها  نتحدث 

أو مرتبطة بالذات ؟ . وهذه هي األسئلة التي أود تأملها . 

السياق التاريخي : 

ظهور  وقت  يف  ظهر  املرسحانية  مصطلح  أن  يبدو       

 . األدب(  اىل  املرسح  انتامء  )مبعنى  املرسح  أدبية  مصطلح 

ويف   . النقدي  األدب  يف  بطيئا  انتشاره  كان  فقد  ذلك  ومع 

 , أمتثلها  أن  ميكنني  التي  النصوص  تاريخ  يرجع   , الواقع 

والتي تتعامل مع املرسحانية اىل عقد مىض . وهذا يعني أن 

املرسحانية خاصية تنتمي بشكل فريد اىل املرسح , أم أنها 

ميكن أن توجد يف الحياة العادية ؟ . 

وفقا  مفهومة  خاصية  باعتبارها  هنا  املرسحانية  أعني       

توجد  هل   ... أي   –  Kant كانت  اىل  املنسوب  للمصطلح 

أن  أساس  عيل   , املرسحي  املوضوع  يف  مسبقا  املرسحانية 

املرسحانية  أم  هل  ؟  لوجودها  يصبح رشطا  املوضوع  هذا 

نتيجة عملية مرسحية معينة , سواء كانت مرتبطة بالواقع 

تأليف: جوزيت فريال

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

المسرحانية   
)2-1( األداء  ونظريات 
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محاوالت وضع مفهوم املرسحانية يف تصور يرتبط باالهتامم 

مؤكدا  ما  شخص  يعرتض  ورمبا   . املرسح  بنظرية  الحايل 

و”مفارقات  و   , ألرسطو   “ الشعر  فن   “ مثل  أعامل  أن 

كوميدية” لدينيس ديدرو , و” مقدمات “ لراسني وفيكتور 

املسائل  لتنظري  , هي جهود  أخرى  أعامل  بني  من   , هوجو 

لالستخدام  وفقا  املفهوم  التنظري  ولكن   . باملرسح  املتعلقة 

)العالمة  املجردة  للمفاهيم  انعكاسا  وباعتباره   , املعارص 

أكرث  هي  واالزاحة(  واملسافة  والتشظي  والتمثيل  والداللة 

أن  ايل  بارث  روالن  أشار  وقد   . حديثة  ظواهر  مجرد  من 

محاولة تعريف نظرية املرسح هي نفسها عالمة دالة عيل 

عرص مفتون بالتنظري . 

املرسحانية  ملفهوم  الحايل  االنتشار  يقودنا  أن  وميكن       

منيز  أن  الحقيقة  يف  ميكننا  اذ   . القديم  تاريخها  ننىس  ألن 

عن  تتحدث  التي   )1922( املبكرة  ايفرنوف  نصوص 

املرسحانية وتؤكدها حتى نستطيع تحديد أهمية اكتشافه . 

وليك نتحدث بشكل مفردايت , فانه يتم تعريف املرسحانية 

املفهوم  اىل  أقرب  أنها  بدت  اذ   . لغويا  غامض  بشكل 

ميكن  مادية  فكرة  بأنه  بوالين  مايكل  ُيّعرفه  الذي  الضمني 

مبارش  غري  بشكل  توصف  أنها  مع   , مبارشة  نستخدمها  أن 

بأنها املفهوم الذي يرتبط باملرسح بشكل مميز . 

املرسحانية باعتبارها خاصية للعادي : 

     بفحص الرشوط التي تصاحب مختلف مظاهر املرسحة 

أن  نؤكد  أن  ميكننا   , وداخلها  املرسح  خشبة  خارج   ,

املرسحانية ليست ظاهرة مرسحية باملعنى الدقيق . ولننظر 

اىل بضعة سينايوهات محتملة . 

: األول  السيناريو 
بعد  بدأت  قد  املرسحية  تكن  ومل  املرسح  اىل  ندخل       

واملمثلني   , مفتوحة  والستارة   , املرسح  خشبة  وأمامنا   .

غائبني . واملشهد عاري من أي ديكورات . ونبدو يف انتظار 

املرسحية أن تبدأ . فهل تعمل املرسحانية هنا ؟ واذا أجبنا 

فعال  كانا  املتصارعني  أن  املحطة  يف  املوجودون  املتلقون 

ممثل وممثلة يشاركان فيام يسميه أوجستو بوال »العرض 

املرسحي الخفي » . ومبعرفة ذلك , ومع الوضع يف االعتبار 

أن مشاركة املشاهدين مل تكن تطوعية , فهل يدعي شخص 

أن املرسحانية كانت حارضة هنا ؟  يبدو أنها حارضة فعال . 

ورمبا نخلص اىل أن املرسحانية يف هذا املثال تنبع من وعي 

يغري  الوعي  وهذا   . اليه  املوجه  املرسحي  بالقصد  املتلقي 

يرى  أن  تجربه  انها   . ما يحدث  اىل  بها  ينظر  التي  الطريقة 

املرسح يف املكان الذي رآه فيه باملصادفة ؛ وبهذه الطريقة 

يحول املتفرج ما يظن أنه حدث عادي اىل خيال . وباضفاء 

العالمات  ازاحة  املتفرج  استطاع   , املرتو  عربة  عيل  داللة 

وفهمها بشكل مختلف , ويكشف الطبيعة الخيالية لسلوك 

يكون  أن  املتوقع  من  كان  االيهام حيث  , وحضور  املؤدين 

ذلك حقيقة عادية . ويف هذا املثال تظهر املرسحانية نتيجة 

القصد املرسحي املؤكد للمؤدين , ويجب أن يفهم املتلقي 

وغيب  فهم  يحدث سوء  الوعي  هذا  وبدون   , املؤدين  رس 

املرسحانية . 

 : الثالث  السيناريو 
     تجلس يف مقهى تشاهد املارة الذين يرغبون األ يراقبهم 

أحد , وليست لديهم أي نية للتمثيل . وبينام ميرون وهم 

ال يقدمون أي تظاهر أو قصة , وال يترصفون كأنهم مرئيون 

. ورغم ذلك  تتابعهم  العيون وهي  , وباملصادفة يالحظون 

تعرف عيناك نوعا من املرسحانية يف اشكال املارة واميائاتهم 

, وكذلك أيضا الطريقة التي يشغلون بها املكان . وكمشاهد 

املحيط  الحقيقي  املكان  يف  املرسحانية  هذه  عليهم  تبع   ,

يضفي  الذي  هو  البسيط  املشاهدة  مترين  أن  ذلك   , بهم 

عيل املكان املرسحي االمياءات . 

     وبتأمل القيود التي يفرضها املكان عيل املتلقي , نجد 

ذلك  . ومع  األمثلة هامشية  أكرث  األخري هو  املثال  أن هذا 

بأنها تعمل بالتأكيد , فهذا يعني أننا ندرك أن هذا املشهد 

العملية  أن  رغم   , بعينها  مرسحانية  ينقل  أن  ميكن  وحده 

 , فعال  مفروضة  قيود  هناك  اذن   . بعد  تبدأ  مل  املرسحية 

وعالمات موجودة يف املكان فعال , ويعرف املتلقي ما الذي 

ينتظره من اعداد املشهد – يتوقع مشاهدة مرسحية . وألن 

ذلك من  يعرف  املتلقي  فان   , بالفعل  املكان حدثت  داللة 

ولذلك   . به  يحيط  الذي  واملكان  املرسح  خشبة  مرسحانية 

ليس  املمثل  حضور  أن  هي   , نتيجة  أول  استخالص  ميكننا 

عالقات  تفهم  فالذات    . املرسحانية  لوجود  أساسيا  رشطا 

معينة داخل هذا املكان , اذ أنها تعرف الطبيعة املشهدية 

يف  أسايس  املكان  أن  ويبدو   . املرسح  لخشبة  املثرية 

املرسحانية . وأن املرور من األدبية اىل املرسحانية يجب أن 

يتم أوال وقبل كل يشء عرب ادراك مكاين للنص . 

: الثاني  السيناريو 
     رمبا نشاهد يف عربة املرتو نقاشا بني راكبني , أحدهام 

أن  األول  الراكب  ويذكر   . بقوة  يعرتض  واآلخر  يدخن 

الثاين  الراكب  فريفض   , القانون  ضد  املرتو  يف  التدخني 

ويتصاعد  والتهديد  لالهانات  تبادل  فيحدث   . االنصياع 

ذلك  ويشاهد  الرتاشق  هذا  يشاهد  هنا  واملتلقي   . التوتر 

عيل  التعليقات  ونسمع   . باهتامم  اآلخرين  الركاب  أيضا 

. ثم يدخل املرتو اىل املحطة ويتوقف  الجدال  هامش هذا 

املرتو  من  املدخن  فيخرج   , كبرية  اعالن سجائر  لوحة  أمام 

حجم  تناسب  عدم  اىل  املهتمني  املراقبني  كل  اىل  ويشري 

الفتة »ممنوع التدخني » الصغرية داخل القطار مع االعالن 

 . املحطة  رصيف  أغلب  يغطي  الذي  السجائر  عن  الضخم 

؟  رمبا يقول شخص  املثال  فهل املرسحانية حارضة يف هذا 

خشبة  عيل  يُعرض  مل  النقاش  ألن   , حارضة  ليست  انها 

عالوة   , للفرجة  املشاهدين  من  أي  يستدع  ومل   , املرسح 

الطرفني  ألن   , خياليا  موقفا  ليس  املتبادل  الحوار  أن  عيل 

يكتشف  رمبا  ذلك  ورغم   . فعلية  مشادة  يف  منغمسني 
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لها  املرسحانية   : هامة  نتيجة  منه  نستخلص  أن  ميكننا 

واليشء  واملكان  املمثل   – املستغل  املوضوع  بطبيعة  عالقة 

أو  االيهام  ملظهر  نتيجة  بالرضورة  ليس  وهذا   . والحدث 

للمرسحانية  أساسية  متطلبات  الرشوط  هذه  .فهل  الخيال 

تبدو   . اليومية  األحداث  يف  تحديدها  نستطيع  الت   ,

ذات سامت  خاصية  مجرد  من  أكرث  باعتبارها   , املرسحانية 

قابلة للتحليل , وكأنها عملية لها عالقة بامعان النظر الذي 

الذي تنبعث  تنتمي لآلخر  افرتاضية منفصلة  يخلق مساحة 

األوىل  األمثلة  , يف  املساحة  ُخلقت هذه  . وقد  القصة  منه 

بأنه املمثل  , املفهوم هنا  الواعي للمؤدي  الفعل  , بواسطة 

 , العادي  املكان  يف  رشخ  خالل  من  تبادلية  كعالقة  تظهر 

عيل  املمثل  سيطرة  نتيجة  يكون  أن  ميكن  الرشخ  وهذا 

أن  وميكن  مرسحي.  مكان  اىل  وتحويله  العادي  املكان 

الفراغ  تؤسس  التي  املتفرج  لنظرة  نتيجة  أيضا  ذلك  يكون 

اىل هورسل  كيفي منسوب  تعديل  وباقامة  كمكان مرسحي 

رشوط  تتأسس  الفعالة  النظرة  وهذه  الذوات  بني  للعالقة 

التمهيدي  فيها  ينتمي  التي  الحالة  ويف   . املرسحانية  ظهور 

اىل املمثل , فان اآلخر يصبح ممثال من خالل فعل التمثيل 

املعرتف به , من خالل النظرة التي تضيفها عليه املرسحانية 

يف املكان املحيط به . 

     نستخلص من ذلك أن املرسحانية تكمن يف وضع يشء 

تحويل  يف  يحدث  كام   , محدد  مرسحي  مكان  يف  آخر  أو 

هذه  وعند   . عرضا  تجعله  عالمات  اىل  البسيط  اليشء 

مجرد  من  أكرث  املرسحانينة  تبدو   , تحليلنا  من  املرحلة 

خاصية . رمبا نسميها يف الواقع ادراك الذوات أثناء تفاعلها 

. انها عملية الرايئ واملريئ , وهي فعل يبدأ يف أحد مكانني 

 . املتلقي  جانب  من  أو  املمثل  جانب  من  اما   , محتملني 

وتخلق يف كلتا الحالتني رشخا يف املكان العادي الذي يصبح 

العادي  املكان  الرشخ يظل  . وبدون هذا  مكانا ليشء آخر 

كامهو , وبالتايل يعوق امكانية املرسحانية . 

يف  توضع  خيالية  ادراكية  عملية  املرسحانية  أن  يبدو       

حركة , اما بالنسبة للمراقب )املتفرج( أو املراقب )املمثل( 

. انها فعل أدايئ يخلق مساحة اآلخر االفرتاضية , انها املكان 

 , وينيكوت  يرشحه  Transitional spaceكام  االنتقايل 

والتأطري   , ترينر  فيكتور  رشحها  التي   threshold والعتبة 

طقوس  توضح  وكلها   . جوفامن  رشحه  الذي   framing

ينتقال من  أن  واملتلقي  املؤدي  لكل من  التي تسمح  املرور 

مكان اىل آخر . 

 , اجبارية  بأي طريقة  نفسها  املرسحانية عن  تعرب       وال 

كام أنه ليس لها خصائص كيفية تسمح لنا بتعريفها بدون 

تفوض  انها  بل   , تجريبيا  معطا  ليست  فهي   . شك  أدين 

أن  ويبدو   . واملتخيل  العادي  ببعدي  يتعلق  فيام  الذات 

األخري يتأسس عيل الحضور يف مكان األول . ويف هذا االطار 

تطرح املرسحانية سؤاال حول طبيعتها الرتانسندنتالية . 

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

المسرحانية   « عن  خاص  عدد  في  المقالة  هذه  نشرت 
 .  2002 عام  ويسكنسون  جامعة  أصدرته   «

للمسرح  استاذا  تعمل   Josette Feral فريال  جوزيت 
 . كندا   – مونرتيال  في  كوبيك  جامعة  في  والدراما 

املثال  ويف   . االضاءة  ومدير  الديكور  ومصمم  واملخرج 

األحداث  بني  نقل  كوسيلة  املتلقي  نظرة  ُخلقت  السابق 

عن  النظر  بغض   , والفراغ  املادية  واألجسام  والسلوكيات 

الطبيعة الحقيقية أو الخيالية لوسيلة النقل . 

اعادة  األول   : رشطني  تحت  حدثت  هنا  املرسحانية       

تحديد املؤدي للفراغ العادي الذي يشغله . والثاين منخالل 

يشغله.  ال  عادي  لفراغ  اطارا  تضع  التي  املتلقي  نظرة 

داخل  اىل  الفراغ  يقسم  رشخا  تحدث  األفعال  هذه  ومثل 

. وهو  الفراغ هو املكان اآلخر  . وهذا  املرسحانية وخارجها 

فاملرسحانية   . واملرسحانية  التبادلية  يحدد  الذي  املكان 
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نوفمرب ١٨٦٩،  منتصف  بور سعيد يف  ملدينة  الفعيل  امليالد  بدأ 

عندما احتفل العامل بافتتاح قناة السويس، ذلك االحتفال الذي 

األجانب  توافد  التاريخ  وقتذاك. ومنذ هذا  العامل  نقلته صحف 

عىل املدينة، وتكاثرت الجاليات األجنبية املقيمة فيها، مام جعل 

عروض  وأول  وترفيهي!  مرسحي  جذب  مدينه  سعيد  بور  من 

فرقة  مّثلت  عندما   ،١٨٨١ عام  يف  كانت  فيها،  متت  مرسحية 

إيطالية مجموعة من املرسحيات طوال أسبوعني بقيادة موسيو 

وأخربتنا  فرباير.  شهر  يف  األهرام  جريدة  أخربتنا  كام  »البرونا« 

املرسحية  عروضه  قّدم  كازنوف«  »الكومندور  أن  مايو  يف  أيضاً 

يف بور سعيد.

العرب«  »قرية  يف  النار  شبت   - نفسه  العام  من   - نوفمرب  ويف 

نرشت  وقد  املصابني،  ملساعدة  إيرادها  خصص  حفلة  فأقيمت 

»أقيمت  فيها:  قالت  املوضوع،  هذا  عن  كلمة  األهرام  جريدة 

يف بور سعيد يوم السبت الفائت ليلة تشخيص ورقص حرضها 

العرب.  للمصابني بحريقة  كثريون من أجانب ووطنيون إسعافاً 

ألحانها  العسكرية  املوسيقى  فرضبت  شائقاً  االحتفال  وكان 

الكل  وخرج  املهيجة،  باألنغام  اآلالت  وصدحت  املطربة، 

مرسورين مشكوراً من التفاتهم وشاكرين ملساعي حرضة عزتلو 

إعانة  سبيل  يف  أجرى  الذي  املحافظة  وكيل  ثابت«  بك  »عيل 

هؤالء املساكني ما يف جهده لسد رمقهم واكتساب األجور جزى 

الله املحسنني خرياً«.

واألجانب  الوطنيني  من  املدينة  أهل  اتفق   ١٨٨2 عام  ويف 

فرنسية،  مرسحية  فرقة  استحضار  عىل  سعيد  بور  يف  املقيمني 

باكتتاب  قاموا  أجل ذلك  املدينة، ومن  كاماًل يف  تعرض موساًم 

عرشة  دفع  شخص  وكل  شخص،  مائة  من  أكرث  فيه  اشرتك 

من  أرض  قطعة  عىل  تياترو  لبناء  وذلك  إنجليزية،  جنيهات 

يف  األهرام  جريدة  أخربتنا  هكذا  السويس،  بوغاز  أرايض رشكة 

شهري يناير وفرباير.

الفرق  أن  إال  املدينة  العريب يف  الرغم من ظهور املرسح  وعىل 

األجنبية كانت تظهر يف املدينة من حني إىل آخر! وعىل سبيل 

مجموعة  بورجيه«  »مسيو  فرقة  مثلت   ١٨٩٧ عام  يف  املثال 

دار  يف  نفسها  العروض  تعرض  أن  قبل  املدينة  يف  مرسحيات 

بالقاهرة، كام أخربتنا بذلك جريدة »املؤيد«.  الخديوية  األوبرا 

سعيد  بور  أهايل  بني  الصفو  عكر  ما  حدث   ١٩2٣ عام  ويف 

واألجانب بسبب متثيل مرسحية، وقد كتبت جريدة »املقطم« 

فيها:  قالت  متثيل«،  »انتقاد  عنوان  تحت  األمر  هذا  عن  كلمة 

عىل  عاتبون  الوطنيني  سكانها  إن  بورسعيد  من  مكاتبنا  »قال 

»يف  اسمها  رواية  لتمثيلها  عندهم،  اإليطالية  مرغريتا  جمعية 

تطابق  ال  التي  واإلشارات  األلفاظ  من  حوته  ملا  اإلسكندرية« 

ما هو معروف عن الوئام واملودة القدمية بني الشعب املرصي 

يعاد  ال  أن  املكاتب  وأمل  القطر،  هذا  يف  اإليطالية  والجالية 

إيطاليا  الرواية، ولفت إىل األمر نظر جناب قنصل  متثيل هذه 

يف بورسعيد، ونظر جناب حكمدار بوليس القنال«.

المسرحية الفرق  
سعيد  بور  مدينة  يف  ظهرت  التي  األجنبية  الفرق  تركنا  إذا 

ونظرنا إىل الفرق املرسحية العربية، سنالحظ أن فرقة »سليامن 

 ،١٩٠١ عام  املدينة  زارت  عربية  فرقة  أول  هي  القرداحي« 

فيها:  قالت  الزيارة،  هذه  عن  كلمة  »املقطم«  جريدة  وكتبت 

اعتنى  الذي  السوري  القرداحي  سليامن  البارع  املمثل  »حرضة 

من  كثريين  له  وانتقى  باسمه  الشهري  جوقه  بتنظيم  حديثاً 

إىل  األيام  هذه  يف  به  وأىت  األديبات  والفتيات  األذكياء  الشبان 

املايض.  السبت  مساء  من  فيه  رواياته  بتمثيل  وابتدأ  ثغرنا 

فمّثل رواية »أوتلو« الشهرية بالقائد املغريب، وكان أهم أدوارها 

أعجب  التي  »أملظ«  السيدة  البارعة  املمثلة  ولحرضة  لحرضته 

اإللقاء. وكان  ألفاظها يف  التمثيل وعذوبة  الجمهور مبهارتها يف 

واتقان  الرواية  مناظر  حسن  كثرياً  رسهم  وقد  كثري  الحضور 

متثيلها وال سيام براعة حرضة الفاضل أحمد زيك الذي كان ميثل 

إنه  مشاهدوه  قال  حتى  وأجاد  فأحسن  يعقوب  اإلبليس  دور 

توفيقاً  الجوق  لهذا  فنتمنى  إنسان  صورة  يف  حقيقي  إبليس 

ونجاحاً«.

بور  عىل  املرسحية  واملرصية  العربية  الفرق  ذلك  بعد  وفدت 

املعارصة  الصحف  بذلك  وأخربتنا   – أعاملها  وعرضت  سعيد 

سيد عيل إسامعيل

)1( سعيد  بور  في  المسرح  بدايات 

والعربية األجنبية  الفرق  زيارات 

[ نوافذ]]

فرقة أوالد عكاشة
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من  مجموعة  عرضت  التي  الحداد«  »سليامن  فرقة  مثل   -

حجازي«  »إبراهيم  وفرقة   ،١٩٠٣ عام  املدينة  يف  مرسحياتها 

مرات  عد  املدينة  فزارت  عكاشة«  »أوالد  فرقة  أما   .١٩٠٥ عام 

»الكابورال سيمون«، ويف  بها مرسحية  أولها عام ١٩١١ ومثلت 

عام ١٩2٥ مثلت عىل مرسح األلدورادو ببور سعيد مرسحيتي 

مرسحيتي  مثلت   ١٩2٦ عام  ويف  وهدى«،  باشا،  عيل  »محمد 

»شمشون ودليلة، وكليوباترا«. أما فرقة الجزايريل فزارت املدينة 

الكوميدية،  املرسحيات  من  مجموعة  بها  ومثلت   ١٩١٩ عام 

مثل: »زق عجلك، وعىل فكرة، وده رشيف، وشغل الحلبسة«.

ويف عام ١٩2٤ زار الشيخ »أحمد الشامي« بفرقته املرسحية بور 

سعيد، ونجح يف تعليم شباب بور سعيد صناعة السجاد بواسطة 

والصناعات  املشاريع  إقامة  الشامي  عن  واملشهور  املرسح! 

الفن املرسحي! وقد أوضحت  أقاليم مرص من خالل  النافعة يف 

جريدة »املؤدب« - التي تصدر يف بور سعيد - تفاصيل املرشوع 

يف كلمة نرشتها للشيخ أحمد الشامي يف أغسطس تحت عنوان 

»التمثيل األخالقي يلد مورداً للصناعة يف بور سعيد«، جاء فيها 

اآليت:

».. جئت بفرقتي إىل ثغر بورسعيد إلحياء بعض ليال متثيلية .... 

الشوارع،  يف  الشاردين  الفقراء  أبناء  بعض  منظر  استفزين  ولقد 

وحالتهم التي تبعث عىل الشفقة والرحمة. وملا كنت من رجال 

هؤالء  تعليم  الله  مبشيئة  استطاعتي  ويف  السجاجيد  صناعة 

لهذا  أتطوع  ألن  الواجب  هذا  دعاين  الصناعة،  هذه  العاطلني 

العمل الخريي الجليل فعرضت األمر عىل بعض الوجهاء واألدباء 

فألفيت منهم ترحيباً وتنشيطاً للمرشوع. وللحال وجهت نفيس 

سعادة  الخريية  املرشوعات  بطل  العظيم  الرجل  ذلك  شطر 

انشاء  منه  الغرض  تقريراً  لسعادته  وقدمت  القنال،  محافظ 

بل  االكتتابات.  أعباء  الشعب  تكليف  دون  للسجاجيد  مصنع 

بفرقتي  أحييها  التي  التمثيلية  الليايل  دخل  عىل  دعامئه  تقوم 

النافع،  العمل  لهذا  تشجيعاً  سعادته  من  فلقيت  الغاية،  لهذه 

ولقد وطدت  قبل.  من  الرئاسة  فيها  تقلد  مديرية  كل  يف  شأنه 

سنة  أغسطس   ٩ السبت  يوم  وحددت  بالعمل  وبدأت  العزم 

بتياترو  متثيلية  حفلة  أول  إلقامة  ونصف   ٩ الساعة   ١٩2٤

املرصية  الروايات  أجمل  الفرقة  فيها  متثل  »األلدورادو«، 

األخالقية »مرص والسودان« وهي ذات ٥ فصول تأليف شقيقي 

األستاذ مؤلف روايات الفرقة »مصطفى سامي««.

ما  سعيد،  بور  يف  التي حدثت  الغريبة  املرسحية  املواقف  ومن 

»الشيخ  مثلت مرسحية  عندما  أبيض«  فرقة »جورج  مع  حدث 

العاشق« عىل مرسح الكوزمجراف املرصي ببور سعيد يف فرباير 

أثناء  عنه  رغاًم  الجمهور  املدينة  إدارة  أخرجت  حيث   ،١٩2٥

متثيل املرسحية، ومل يجد جورج أبيض أي تفسري لهذا الترصف، 

الغفار  الله عبد  بالتضامن مع عبد  لذلك تقدم بشكوى رسمية 

صاحب التياترو، كام أخربتنا بذلك جريدة »األهرام«! أما جريدة 

ذكر  التمثيل  أثناء  املمثلني  أحد  بأن  األمر  فأوضحت  »املقطم« 

حارضاً  كان  الذي   – اإلفرنج  قسم  مأمور  عّدها  العبارات  بعض 

بإنزال  وأمر  لذلك  فغضب  بشخصه  خاصة   - الجمهور  ضمن 

املوظفني  كبار  من  وأغلبهم  املتفرجني  جميع  وإخراج  الستار، 

يكدر  ما  يحصل  أن  دون  من  جميعاً  وخرجوا  لألمر  فأذعنوا 

صاحب  قدم  وقد  حدث.  مام  متأمل  والكل  العام،  األمن  صفو 

الكوزوموجراف شكوى عىل حرضة املأمور رفعها إىل أويل األمر 

بوزارة الداخلية فرنجو منهم أن يهتموا باملسألة لتظهر الحقيقة.

املرسحية  الفرق  أهم  من  وهبي  ليوسف  رمسيس  فرقة  وُتعّد 

عام  ففي  الكم!  حيث  من  سعيد  بور  يف  أعاملها  عرضت  التي 

مرسح  عىل  وفيدورا«  »املجنون  مرسحيتي  مثلت   ١٩2٥

مارس   ٦ الثالثاء  يوم  الثانية  الحفلة  نشاطي.  فتوح  تعريب 

كوميدي  الرشيدان«  »الولدان  رواية  مساء  ونصف   ٩ الساعة 

ميلودرام تأليف دي كورسيل، ستة فصول وعرشة مناظر. هذه 

ببورسعيد،  املرصية  الحكومة  موظفي  لنقابة  خاصة  الحفالت 

موظفي  نقابة  مركز  ومن  التياترو  شباك  من  التذاكر  وتطلب 

الحكومة ببورسعيد«.

ويف مارس ١٩٣١ نرش »يوسف أحمد طريه« يف مجلة »الصباح« 

فيها:  قال  سعيد«،  بور  يف  رمسيس  »فرقة  عنوان  تحت  كلمة 

إعالن فرقة املسريي

حفل افتتاح قناة السويس

ويف  ذوقك«،  »عىل  مرسحية  مثلت   ١٩2٦ عام  ويف  األلدورادو، 

»الصحراء،  منها:  املرسحيات،  من  مجموعة  عرضت   ١٩2٧ عام 

 ١٩2٨ فرباير  ويف  البؤساء«.  باري،  دي  نوتردام  أحدب  توسكا، 

حفلتان  بورسعيد،  ألهايل  »برشى  »األهرام«:  جريدة  قالت 

متثيليتان يشرتك يف متثيلهام أبطال الفن يف الرشق نوابغ املرسح 

األلدورادو  بتياترو  أبيض«  و»جورج  وهبي«  »يوسف  املرصي 

ببورسعيد. الحفلة األوىل يوم االثنني ٥ مارس الساعة ٩ ونصف 

كيستامكر،  هرني  تأليف  عرصية  درامه  »الرشك«  رواية  مساء 
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فرباير  و2٥   2٤ يومي  وهبي  بك  يوسف  األستاذ  فرقة  »مثلت 

»الجحيم« و»االستعباد« مبرسح األلدورادو ببور سعيد. ولست 

الدموع  تلك  وال  الحاد  والتصفيق  العايل  الهتاف  ذلك  أنىس 

يف  األوىل  الليلة  يف  بسخاء  يذرفونها  النظارة  ظل  التي  الغزيرة 

أقسموا  الذين  العديدين  أصدقايئ  أنىس  ولن  »الجحيم«.  رواية 

بعدم مشاهدة الحفلة الثانية لتأثرهم من الحفلة األوىل! ولكم 

أقسموا  من  رأيت  إذ  التالية  الليلة  يف  قوية  دهشتي  كانت 

ولست  »االستعباد«.  رواية  لشهود  الحارضين  مقدمة  يف  كانوا 

فهذا  حقهم،  التمثيل  يف  اشرتكوا  الذين  الفرقة  أعضاء  أغمض 

»حسن البارودي« يف دور األب كان عظياًم، وكان محل إعجاب 

الحارضين بعد أن استنزلوا عليه اللعنات يف الليلة األوىل إذ كان 

املرذولة  الشخصية  تلك  األعراض،  تاجر  بك  حسن  بدور  يقوم 

موقفها  حسن«  لـ»فردوس  أذكر  أن  يفوتني  ولن  الجميع.  من 

إذ  القرص  حفلة  يف  »االستعباد«  من  الثالث  الفصل  يف  البديع 

كانت تدافع عن العرب شاكية تعسف األسبان يف لهجة طبيعية 

املمثلني.  مع  بكليتهم  يندمجون  النظارة  جعل  بديع،  وحامس 

بتلك  اإلعجاب  ذلك  كتابتها  إىل  دفعني  قصرية  كلمة  تلك 

وفقت  فقد  وهن  أي  متثيلها  يف  أر  مل  التي  الطبيعية  املجموعة 

الباهظة  األجور  ورغم  توفيق.  أجمل  أفرادها  بكامل  الفرقة 

مكتظة  األلدورادو  صالة  كانت  فقد  الحالية  األزمة  عن  وفضاًل 

باملشاهدين ومل يبق مكان خال بها«.

مرسح  عىل  مرسحيتني  عرضت  فقد  املهدية«  منرية  »فرقة  أما 

األلدورادو ببور سعيد عام ١٩2٧، هام »الغندورة« و»كليوباترا 

فاطمة  »فرقة  مثلت   ١٩2٨ التايل  العام  ويف  أنطوان«!  ومارك 

الحميد«  عبد  »السلطان  نفسه مرسحيتي  املرسح  رشدي« عىل 

و»النرس الصغري«. 

إىل  املسئولني  دفع  املدينة  يف  الكبري  املرسحي  النشاط  هذا 

وكتبت  سعيد،  بور  يف  الطلق  الهواء  يف  مرسح  أول  إنشاء 

عنوان  تحت   ،١٩٣٠ أغسطس  يف  عنه  خرباً  »املقطم«  جريدة 

محسن  بك  مراد  سعى  فيه:  قالت  الكورسال«،  افتتاح  »حفلة 

املدينة،  يف  الكورسال  تياترو  إلنشاء  السابق  سعيد  بور  محافظ 

العظيم  عبد  الشيخ  الكورسال  صاحب  حضور  يف  افتتاحه  وتم 

حجاب، الذي ألقى كلمة عن فائدة هذا املرشوع ألن الكورسال 

»مرشوع تياترو يف الهواء الطلق تفتفر إليه املدينة أشد افتقار 

القطر  مصايف  مقدمة  يف  معدودة  أصبحت  بعدما  سيام  ال 

املرصي ويؤمها كل عام ألوف من املصيفني«. 

التي عملت عىل هذا املرسح، فرقة »أحمد فريد«  الفرق  ومن 

قائلة:   ،١٩٣١ يوليو  يف  »املسارح«  مجلة  بذلك  أخربتنا  كام 

برئاسة  املرصي«  »األوبريت  فرقة  سعيد  بور  مبدينة  »نزلت 

الفرقة  وأقامت  سوريا،  إىل  طريقها  يف  فريد  أحمد  العبقري 

يف  البحر  شاطئ  عىل  الكورسال  كازينو  بتياترو  حفالت  خمس 

سعيدي  البور  الشعب  إقبال  كان  ولقد  الجميل.  الطلق  الهواء 

همة  من  الفرقة  أبدته  ما  بفضل  شديداً  الحفالت  حضور  عىل 

ونشاط يف إتقان املناظر واألدوار«.

تفاصيل   ،١٩٣١ يوليو  يف  نرشت  فقد  »الصباح«  مجلة  أما 

موقف غريب حدث يف هذا املرسح، نقله »شاهد عيان« قائاًل: 

»صاحب الصباح الغراء: حدث عندما كانت فرقة الكسار تقوم 

بتمثيل رواية »الغجرية« يف كازينو الكورسال الصيفي، أن أحد 

الضباط الذين يشغلون مركزاً رئيسياً يف بور سعيد دخل الصالة 

أن  منه  وطلب  املتفرجني  أحد  إىل  وذهب  السكر،  من  يتاميل 

يخيل له املقعد الجالس عليه فلم يقبل. وألح الضابط يف طلبه 

وملا  املاضيتني.  الليلتني  يف  املقعد  هذا  عىل  جلس  أنه  بدعوى 

أرّص املتفرج عىل البقاء يف مكانه أحرض الضابط متعهد الحفلة؛ 

املقعد.  بنمرة  تذكرة  يحمل  املتفرج  ألن  أعتذر  املتعهد  ولكن 

بحفظ  املكلف  الضابط  فاستدعى  يحتله  أن  إال  الضابط  وأىب 

النظام. فلم يجد هذا األخري داعياً لتدخله وطلب من زميله أن 

ورأى  رفض!  ولكنه  البوليس  لرجال  املخصص  اللوج  إىل  يصحبه 

املتفرج تأدباً منه - وقد التفتت األنظار إىل الضابط - أن يتخىل 

فهل  املوقف؟  أنقذ  وبذلك  مقعده خشية حدوث شورشة.  عن 

يليق هذا من حفظة األمن والنظام. ]توقيع[ »شاهد عيان««.

أن  علينا  فيجب  الكسار،  عيل  فرقة  عن  كان  الكالم  أن  ومبا 

الريحاين« عرضت يف أكتوبر ١٩٣١ مرسحية  نشري إىل أن »فرقة 

اآلنسة  و»فرقة  باملدينة،  األلدورادو  بتياترو  حلوة«  »حاجة 

»مأساة  مرسحية  سعيد  بور  سينام  مرسح  عىل  مثلت  نجمة« 

نرش  فقد  صربي«  »حياة  فرقة  أما   .١٩٣١ نوفمرب  يف  الحلمية« 

عبد السالم حسن الشافعي من بور سعيد كلمة عنها يف جريدة 

يف  حياة صربي  »السيدة  عنوان  تحت   ،١٩٣٤ عام  الهول«  »أبو 

الكورسال  بسينام  التمثيل  فرقة  »تالقي  فيها:  قال  سعيد«،  بور 

الجميع  يجعل  مام  الراقي  سعيد  بور  جمهور  من  تشجعاً 

يقدرون لهم مجهودهم العظيم، وال غرو فإن فرقة تكون عىل 

صربي«  »حياة  كالسيدة  قديرة  وممثلة  نابغة،  مطربة  رأسها 

فهي يف مصاف الفرق الناجحة وال سيام مبا تخرجه من روايات 

األوبرا كوميك، واألوبريت والفودفيل. ونحن ال يسعنا إزاء هذا 

ولفرقتها  لها  راجني  حياة  السيدة  نهنئ  أن  إال  املتواصل  النجاح 

الفن، وال  بها يف عامل  الالئق  املكان  النجاح حتى تصل إىل  دوام 

يوسف  أفندي  محمد  الفرقة  أبطال  مبجهود  أنوه  أن  يفوتني 

الذي  النابغ  املطرب  الصغري  أفندي  ومحمد  املحبوب،  املمثل 

تالقي أغانيه الشجية كل استحسان وتشجيع«.

ومن الفرق الجّوالة الشهرية التي زارت بور سعيد فرقة »حسني 

بور  يف  متثيلها  بدأت  التي  املسريي«،  »أحمد  وفرقة  املليجي«، 

عام  ويف  بجالجل«.  »فضيحة  بعرض مرسحية   ١٩٣٦ عام  سعيد 

بطولة  واإلسكتشات  املرسحيات  من  مجموعة  عرضت   ١٩٣٧

عرضتها  التي  املرسحيات  أهم  ومن  أحمد،  وفوزية  املسريي 

الفرقة عىل مرسح األلدورادو مرسحية »أحالم الهنا« و»الرببري 

يف الصحراء«. ويف عام ١٩٤١ أشارت جريدة »أبو الهول« إىل أن 

الفرقة نجحت يف بور سعيد نجاحاً كبرياً بسبب »برامجها الفنية 

ومقطوعاتها  وإسكتشاتها  واستعراضاتها  ورواياتها  الطريفة 

السياسية«! وهذا بالطبع كان أيام الحرب العاملية الثانية!

»الفرقة  عروض  من  حظ  لها  كان  سعيد  بور  أن  املالحظ  ومن 

فرباير  يف  املحرمة«  »الفاكهة  مرسحية  عرضت  عندما  القومية« 

١٩٣٧ عىل مرسح األلدورادو. كام عرضت الفرقة - عندما كانت 

»قيس  مرسحية   – واملوسيقى  للتمثيل  املرصية  بالفرقة  ُتسمى 

ولبنى« يف فرباير ١٩٤٤. وإذا كانت مدينة بور سعيد نالها حظ 

متثيل هذه الفرق الكربى، فهذا ال مينع من وجود فرق مغمورة، 

»الصباح«  مجلة  لنا  وثقت  وقد  قبل!  من  عنها  نسمع  مل  رمبا 

إعالنات لبعض هذه الفرق، مثل »فرقة نبوية شخلع«، و»فرقة 

بديعة وزيزي«، وهذا مثال إلعالناتهام املنشورة:

قالت مجلة »الصباح« يف يناير ١٩٤٣ تحت عنوان »ألهايل بور 

سعيد والقنال«: »تألفت الفرقة املرصية الكربى إلحياء حفالتكم 

شخلع«  »نبوية  الحاجة  الفنانة  املطربة  برئاسة  وأفراحكم 

والفرقة مكونة من أشهر املنلوجست والراقصات وستعرض لكم 

تخت  عىل  مثيل  لها  يسبق  مل  واستعراضات  جديدة  إسكتشات 

مكون من أشهر املوسيقيني – عنوانها: بور سعيد شارع أسوان 

حارة البنا رقم ٣١«.

صادق  »بديعة  قائلة:  املجلة  أعلنت   ،١٩٤٣ فرباير  ويف 

وفرقتهام  األوىل،  املمثلة  سعيد  وزيزي  األوىل،  املنولوجست 

مارس   ١٠ األربعاء  من  ابتداء  الكربى،  االستعراضية  التمثيلية 

عىل مرسح البلفي مبنتزه البلدية مبدينة بور سعيد .. كوميديات 

أخالقية، منولوجات اجتامعية، اسكتشات فكاهية، استعراضات 

يقوم  أكروباتيك،  ألعاب  وأوروبية،  رشقية  رقصات  غنائية، 

بتمثيل األدوار وإلقاء املنولوجات والرقصات مجموعة من نوابغ 

سعيد،  زيزي  صادق،  بديعة  مقدمتهم:  يف  واملمثالت  املمثلني 

مجاهد،  سعيد  الرقصات،  من  مجموعة  عداالت،  محمد،  زوزو 

شكوكو.  الدهشان،  يحيى  النجدي،  الغني  عبد  حسني،  محمد 

أسعار الدخول ١٠ قروش صاغ خالص الرضيبة«.


