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03متابعات [[
الحسيين  خالد 

العيد فيب  القلب«  في  »طلقة  يطلق 

السعادة سلطان  مملكة 
رمضان فى  الهوسابري  على 

»االسرتليين«: مسرحية  مؤلف 
لألسرة االجتماعية  البنية  وزعزعة  تفكيك  في  المالية  السيطرة  يناقش  العرض   

لتقديم عرض سلطان  للفنون املرسحية  فريق جولدن ستارز  يستعد 

مملكة السعادة ىف الرابع والعرشين من أبريل املوافق الثاىن عرش من 

الهوسابري والعرض من  التاسعة مساًء عىل مرسح  الساعة  رمضان ىف 

تأليف وإخراج كريم شابو

وقال املخرج كريم شابو عن املرسحية أن أحداثها ترجع لعام 1517 

ميالدياً ىف وقت دخول العثامنني اىل مرص، حينها كانت مرص يف فقر 

املرصيني  مأساة  عن  املرسحية  وتتحدث  املامليك،  عرص  يف  شديد 

انتشار  ومدى  العرص،  ذلك  يف 

الحريه،  وانعدام  والظلم،  الفقر، 

والعداله.

أساس  العدل  قائال:  شابو  وأضاف 

مهام  قوه  اإلتحاد  وان  شئ  كل 

مكان  اي  يف  الظلم  بطش  كان 

مهام  بحقك  تطالب  ان  ويجب 

حدث ومهام تعرضت لقهر.

خالد،  أحمد  التمثيل:  ىف  شارك 

مريم  جامل،  أحمد  نارص،  طارق 

عبدالرحمن  محمد،  تال  عيل، 

عامره، فرح محمد، محمد ميدو، احمد اسامعيل، سيف اسامه، ندي 

سعيد، احالم محمد، تقي احمد، ندي وليد، محمود طاحون، روچان 

يوسف  كرم،  حازم  خالد،  اسالم  عادل،  حسني  ريان،  روان  ڤيكتور، 

عبد الجواد، ويتمن وفيق، سينوغرافيا نادر جامل، إداري مريم عيل، 

مرعي،  كامل  مالبس  نرصي،  ڤيكتور  ديكور  شحات،  أحمد  مكياچ 

إضاءة اسامه حريب، مخرج مساعد طارق نارص، مساعد مخرج احمد 

خالد، مدير فريق ومخرج منفذ إسالم عامره تأليف و إخراج : كريم 

شابو، إنتاج : جولدن ستارز

نور مصطفى

باإلسكندرية،  النيل  تياترو  يستعد مرسح 

أيام  ثاين  »اإلسرتليني«  مرسحية  لعرض 

جابر،  وليد  ديكور  املبارك،  الفطر  عيد 

وأشعار  وألحان  الفرن،  إبراهيم  وإضاءة 

أرشف  تأليف  ومن  مصطفى،  محمد 

سامح  وإخراج  بسيوين،  وسامح  حسني 

بسيوين.

مؤلف  حسني،  أرشف  الكاتب  وقال 

خاص  ترصيح  يف  »االسرتليني«،  مرسحية 

املرسحي  العرض  إن  »مرسحنا«،  لجريدة 

بشكل  االجتامعية  القضايا  بعض  يناقش 

وما  املال  سيطرة  عىل  ويركز  كوميدي 

يف  املالية  السيطرة  تلك  تفعله  أن  ميكن 

لألرسة  االجتامعية  البنية  وزعزعة  تفكيك 

أخري.  وهبوط  طبقات  صعود  ظل  يف 

اختيار  أسباب  أحد  هو  هذا  أن  مؤكًدا 

ليك  العرض  السم  معه  باالتفاق  املخرج 

منذ  املالية  السيطرة  بتلك  اإليحاء  يتم 

البداية.

ذلك  نرى  أرشف حسني:  الكاتب  وأضاف 

خالل  من  عرضها  يتم  التي  األحداث  يف 

بني  املختلفة  والعالقات  األرس  أحدى 

أفرادها، العرض يتسم بالطابع الكوميدي 

سيتم  حيث  العيد  أجواء  يالءم  والذي 

من  السكندري  للجمهور  املرسحية  عرض 

النيل  تياترو  مبرسح  الفطر  عيد  أيام  ثاين 

باإلسكندرية.

إىل  »االسرتليني«،  مرسحية  مخرج  وأشار 

أن العرض من إخراج سامح بسيوين الذي 

النجوم  من  كوكبة  يجذب  أن  استطاع 

واملناسبة  الالمعة  املرسحية  والوجوه 

أنه  إىل  الفًتا  الكوميدي،  النص  لطبيعة 

مخرج  وبني  بينه  األول  التعاون  ليس 

من  العديد  يف  سوًيا  اشرتكا  فقد  العرض 

يضفي  ما  وهو  مسبًقا،  املرسحية  األعامل 

يف  خاصة  بينهام  فيام  التفاهم  من  طابع 

نص مشرتك من حيث التأليف.

سامح  بطولة  »االسرتليني«  مرسحية 

ليىل صدقي،  الشفيع،  بسيوين، إسالم عبد 

عبد الله مرشف، عالء زينهم، منري مكرم، 

وإنتاج  الحلواين،  أحمد  عبدالفتاح،  حسن 

العريب لإلنتاج الفني.

ياسمني عباس

خالد  واملؤلف  املخرج  يستعد 

الحياة“  “مرسح  وفريق  الحسيني، 

القلب”  يف  “طلقة  مرسحية  لتقديم 

وذلك يف ثالث أيام عيد الفطر املبارك 

عىل  مساًء  السابعة  الساعة  متام  يف 

خشبة مرسح تياترو آفاق برمسيس.

خالد  وإخراج  تأليف  من  والعرض 

نجوم  من  كوكبة  ومتثيل  الحسيني، 

عزام،  تغريد  الحسيني،  أالء  الشباب 

الطفل  خالد،  فاطمة  ميجا،  مجدي 

هالل،  فتحي  محمد  سعيد،  يوسف 

مصطفي،  خالد  الخويل،  حمدي 

الرحمن  عبد  بوجي،  حامد  محمود 

زعافة، رشيف عادل، صبحي أبو بكر، 

نهي املرصي، هاله محمد، الطفلة هنا 

صبحي، الطفلة جومانه حسن، عثامن 

محمود  رشقاوي،  محمود  هامم، 

مخرج  مساعد  جالل،  وحسام  صبحي 

الحسيني، صوت وإضاءة محمود  أالء 

تيتو. 

مناقشة  حول  املرسحية  قصة  وتدور   

املجتمع  يف  انتشاراً  املشاكل  أكرث 

نتيجة  األبناء  معاناة  وهي  العريب، 

الطالق  يسببه  وما  والطالق  اإلنفصال 

سلبية،  ونفسية  إجتامعية  أثار  من 

نفوس  يف  الطويل  املدى  عىل  وتأثريه 

مفهوم  تكوين  إىل  باإلضافة  األبناء، 

واملفهوم  عندهم،  السيئ  الذات 

خلل  إىل  يؤدي  مام  للوالدين  السيئ 

يف  الثقة  وضعف  الشخصية،  منو  يف 

يف  يتسبب  مام  الناس،  ويف  النفس 

تحولهم من افراد صالحني يف املجتمع 

إىل مجرمني وخارجني عن القانون.

قام  الحسيني  خالد  املخرج  أن  يذكر 

وإخراج  كتأليف  مرسحيات   بتقديم 

فعل،  ورد  وألوان،  وأسود  أبيض  مثل 

شو،  ألروين  املويت  ثورة  بإخراج  وقام 

هوغو،  لفيكتور  نوتردام  وأحدب 

كممثل  بدأ  الحسيني  أن  ويذكر 

بقصور الثقافة يف منتصف التسعينات 

ثم توجه لإلخراج والتأليف معا.

سامية سيد
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الله أن تقام االحتفاالت يف  العام املايض، ودعا  بعد توقف 

العام القادم بال كورونا، وقد صمم ديكور االحتفالية الفنان 

شادي قطامش. 

“أهاًل  أوبريت  بعرض  الكبري  املرسح  فعاليات  وبدأت   

املوسيقار  وألحان  الجندي  فتحي  الشاعر  كلامت  رمضان” 

وائل عوض، غناء فريق كورال “سالم” وإنتاج املركز القومي 

“سالم”  كورال  لفريق  غنائية  فقرة  تاله  ثم  الطفل،  لثقافة 

حيث  األسود  واملرسح  للعرائس  لون”  كذا   “ فرقة  وعرض 

تم تقديم عرض املهرج بطولة الفنانة تريزا فريد ومجموعة 

الرحلة   “ بعنوان  عرض مرسحي  أعقبها  الفرقة،  أطفال  من 

اخراج  الشاروىن  يعقوب  تأليف  النيل”  لعروس  العجيبة 

ابو الفضل معالجة درامية أحمد جابر، ديكور هبة  شعبان 

صوتية  هندسة  شاهني،  داليا  مالبس  يرسي،  ووالء  رشدي 

شيامء  الخريبي،  خالد  جابر،  احمد  تحريك  خريي،  ميرسة 

كريم،  محمد  عمر  محمود،  محمد  أرشف،  ريتا  مصطفى، 

ابراهيم،  احمد  محمد  املطلب،  عبد  محمد  الرحمن  عبد 

من  والعرض  حلمي،  حسام  وريهام  حلمي  حسام  شاهندة 

اصدارات املركز القومي لثقافة الطفل.

نارص  الفنان  لفرقة  استعراضات  مجموعة  أعقبها  ثم 

ذوي  األطفال  من  الحديقة  لفرقة  رائع  عرض  و  العريان، 

الهمم بإرشاف منال منيب، وهو رسالة فخر  اراد الفريق ان 

يوصلها للعامل.

املرسح  رمضان” عىل  “اهال  احتفاالت  فعاليات  واختتمت   

مريس  الفنان  تصميم  من  غنايئ  استعرايض  بعرض  الكبري 

األمري وإخراج الفنان أرشف شاهني. 

والفنية،  الثقافية  األنشطة  من  العديد  االفتتاح  تضمن  كام 

مع  الصغري  املرسح  عىل  مرصية”  “حدوتة  برنامج  منها 

الشاعر عبده الزراع وأدار اللقاء الباحث أحمد عبد العليم، 

كورش  متنوعة  ورش  تقديم  تم  األخرض  املسطح  ركن  ويف 

الربجوال  ويف  دمج،  وورش  حيك  وورش  تشكيلية  فنون 

أقيمت مجموعة من الفعاليات منها دوري املواهب )غناء 

من  متنوعة  مجموعة  إىل  باإلضافة  شعر(   وإلقاء  وعزف 

وعروض  رمضانية،  وفوازير  والفنية  الثقافية  املسابقات 

املرسح األسود.

الثقافية  بالحديقة  رمضان  أهال  ليايل  أن  بالذكر  جدير 

لألطفال التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل مستمرة يوميا 

من التاسعة مساء وحتى يوم 18 رمضان.

سامية سيد

الثقافة،  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  رعاية  تحت 

األعىل  للمجلس  العام  األمني  عزمي  هشام  الدكتور  افتتح 

للثقافة والكاتب محمد ناصف رئيس اإلدارة املركزية للمركز 

مساء  التاسعة  يف  رمضان   8 الثالثاء  الطفل  لثقافة  القومي 

اقيمت تحت عنوان  والتي  الثقافية  ليايل رمضان  احتفاالت 

زينب  بالسيدة  لألطفال  الثقافية  بالحديقة  رمضان”  “أهال 

التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل .

األطفال،  للوحات  تشكييل  معرض  بافتتاح  االحتفال  وبدأ 

ومعرض كتب وإصدارات املركز. 

بكلمة  الفني  الحفل  فعاليات  بدأت  الكبري  املرسح  وعىل 

عزمي  هشام  دكتور  للثقافة  األعىل  للمجلس  العام  األمني 

عىل  والقامئني  الثقافة  وزيرة  بشكر  كلمته  فتقدمت 

يف  االحتفال  أهمية  عىل  بدوره  اكد  والذي  االحتفالية 

الحديقة الثقافية ووسط جمهور له خصوصية وأصالة تنبع 

الفاعليات  تقديم  استمرار  متمنيا  العريق،  املكان  هذا  من 

كورونا،  بال  مرص  كل  يف  الثقافة  ووزارة  واملجلس  املركز  يف 

كام أثنى سيادته  عىل الطفلني مقدمي الحفل اللذان تحدثا 

ملجهود  تحتاج  وانها  صعوبتها  رغم  بطالقة  العربية  باللغة 

خاص يف تقدميها، كام اوضح سيادته ان نتاج الجهد والعمل 

تجسد عىل أرض الواقع.

القومي  املركز  رئيس  ناصف  محمد  الكاتب  تحدث  ثم 

الحضور وعىل رأسهم  بالسادة  الطفل ورحب رحب  لثقافة 

للثقافة ثم وجه  للمجلس األعىل  العام  دكتور عزمي األمني 

الشكر لوزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم عىل دعمها 

رمضان  ليايل  فعاليات  بعودة  سعادته  عىل  وأكد  املستمر، 

رمضان«   »أهال  احتفاالت 
زينب بالسيدة  الثقافية  بالحديقة 

الدكتور هشام  للثقافة  األعلى  للمجلس  العام  األمني 
الفاعليات يفتتحان  ناصف  عزمي والكاتب محمد 
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»تبلغ  تابع  باملرسح  املستحدثة  التصميامت  أهم  وعن 

مساحة الفتحه الخاصة باملرسح 12 مرت وبالتصميم الجديد 

املرسح  جابنى  عىل  والكواليس  مرتا،   20 تبلغ  أصبحت 

أصبحت مساحة كل كالوس تبلغ 3.5 مرت .

زيادة   ومنها  توسعات  بعمل  وقمنا  للممثلني  غرفا  أضفنا 

الحفرة  وإلغينا  مرت   18 إىل  تصل  ملساحه  املرسح  عمق 

املرسح  ىف  سابقا  متواجدة  كانت  التى  باألوركسرتا  الخاصة 

كام جلعنا خشبة املرسح عىل نفس درجة جلوس الجمهور 

الجامهري  لجلوس  مختلفة  وضعيات  للمخرج  مايتيح  وهو 

أو عىل جانبى املرسح، وجعلنا املرسح  سواء بشكل دائرى 

املرسح 160 كرىس  كورونا سعه  لتداعيات  مكشوف وذلك 

الجمهور واملمثل من املمكن ان  املنطقتني ما بني  وبتوحيد 

يسع املرسح 400 كرىس ، وإخرتنا خامات تتالئم مع فكرة 

عليها  سيكون  للمرسح  واجه  وجود  مع  املكشوف  املرسح 

جدراية  وجود  مع  املرسح  طبيعية  مع  تتناسب  رسومات 

ضخمة مساحتها 532 مرت. 

أن  وخاصة  للمياة  رصف  وجود  »راعينا  قائال  وإستطرد 

املياة  بخروج  يسمح  ما  وهو  منخفضه  املرسح  منطقة 

العديد من املشكالت للمسارح  الجوفيه وهو ما تسبب ىف 

وقمنا  للمياة  وشفط  رفع  موتور  بإستجالب  قمنا  ولذلك 

بعمليات عزل وشفط تجنبا لهذه املشكلة  

»نعد  أضاف  والتقنية  الفنية  التجهيزات  يخص  وفيام 

الكفاءة  من  عالية  درجة  عىل  وتقنية  فنية  لتجهيزات 

والجودة فهناك ست »هرس إضاءة » وسيتم عمل مصدات 

الصعوبات  كل  ذىك  أرشف  دكتور  لنا  ذلل  وقد  للهواء 

املرسح  هذا  إنشاء  ألعادة  إحتياجاتنا  لكافة  وإستجاب 

ىب  الخاصة  املاجستري  رسالة  أن  وخاصة  كثريا  شجعنى  وقد 

فكرة  عىل  يؤكد  ما  وهو  املغايرة؛  املرسحية  الفضاءات  ىف 

النواحى  وتتواىل   ، الواقع  أرض  العلمى عىل  البحث  تطبيق 

واإلستشارى  الوطنية  الخدمة  جهاز  للمرسح  املعامرية 

ألكادميية الفنون مركز البحوث . 

رنا رأفت 

باملرسح  الخاصة  اإلنشاء  أعامل  الحالية  الفرتة  تجرى 

وتوجيهات  رعاية  تحت  وذلك  الفنون،  بأكادميية  املكشوف 

الدايم ورئيس أكادميية  إيناس عبد  الثقافة د.  معاىل وزيرة 

الديكور محمود  مهندس  وقد رصح  ذىك،  د. أرشف  الفنون 

فؤاد صدقى املسؤول عن وضع التصميامت الفنية واملتابعة 

توسوعات  عدة  بعمل  ذىك  أرشف  د.  قام  »عندما  قائال 

التكنولوجيا  مدرسة  ومنها  باالكادميية  خاصة  ومنشآت 

التطبيقية كان ضمن خطة هذه التوسوعات إعادة بناء هذا 

البناء الخاصه به صادفنا  املرسح، وعندما بدأنا ىف عمليات 

املرسحية  املنشآت  جميع  يصادف  كبري  ومعوق  مشكلة 

املسارح هم معامريون ليس لهم  بناء  فمن يتوىل عمليات 

عالقة باملرسح، وفيام مىض عندما تم إنشاء هذا املرسح مل 

يكن يعى املعامريون املتطلبات الفنية للمرسح كام واجهنا 

الجمهور معاكسه مع  ان زواية جلوس  مشكلة كبرية وهى 

العلبة  شكل  عىل  مصمم  أنه  إىل  باإلضافه   ، املرسح  زاوية 

االيطالية وهى إحدى الصعوبات الكربى

الفنية  املتطلبات  من  مجموعة  »هناك  قائال  وإستكمل 

العاىل  وباملعهد  باألكادميية  دراستهم  أثناء  الطلبة  يحتاجها 

من  متكنهم  مرنه  أماكن  وجود  ىف  تتمثل  املرسحية  للفنون 

يحتاج  من  ومنهم  ومشاريعهم،  الفنية  عروضهم  تقديم 

مرسح مصمم بشكل مختلف عن العلبة االيطالية يستطيع 

بني  ما  متبادله  عالقه  وعمل  تشكيل  عمل  خالله  من 

الجمهور واملمثل خارج إطار »الربسينوم » وهذا الشكل غري 

لدينا  يكون  أن  وداخل مرص  الفنون  أكادميية  داخل  متوفر 

عىل  إقرتحنا  هنا  ومن  بالتشكيل؛  تسمع  كبرية  مساحات 

يقيم حدود  املرسح من مرسح  تحويل هذا  د. أرشف ذىك 

بعمل  وقمت  مرن  مرسح  إىل  املمثل  وصالة  الجمهور  بني 

التصميامت بناء عىل توجيهات د. أرشف ذىك . 

الفنون بأكاديمية  المكشوف  المسرح 
اإلنشاء تحت  جديد  فىن  صرح   
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عنرت،  مناضل  الفنان  إرشاف  تحت  كانت  االستعراضات 

و  عوض،  وائل  الفنان  إرشاف  تحت  واملوسيقى  الغناء 

أبو  يارس  الكاتب  إرشاف  املرسح   عن  نظرية  مداخل 

العينني .

عرض »عايزين سالم » نتاج ورشة األطفال بشعبة مواهب 

أحمد  إضاءة  تصميم  الورشة،  أطفال  متثيل  من  مرص، 

شحاتة، تدريب وموسيقى وغناء وائل عوض ، ومن اعداد 

و إخراج حسن يوسف ، إرشاف عام محمود حسن .

سعيدة«  »رحلة  يعيد  الحديث  المسرح 
بريم  مسرح  خشبة  علي  جديد  من 

بالشاطيب التونسي 
بالبيت   الحديث  فرقة  مدير  النجدى  خالد  الفنان  قال 

تم  سعيدة(  رحلة  املرسحي)  العرض  ان  للمرسح   الفني 

التونيس  بريم  مرسح  عيل  باإلسكندرية  أخرى  مرة  عرضه 

ثروت،  بهاء  فودة،  حلمي  بطولة  األنبياء«  أرض  مرص   «

نارص  ومالبس  ديكور  توفيق،  هبة  سويدان،  لقاء 

لالنشاد  فراديس  فرقة  وانشاد  موسيقي  عبدالحافظ، 

محمد  إخراج  حسن،  محمود  الشاعر  تأليف  الديني، 

الخويل.

مرتوبول  ينري  سالم«  »عايزين 
رمضان  من  الخامس  يف  للطفل  القومي  املرسح  افتتح 

»عايزين  املرسحي  العرض  الجاري   ابريل    ١٧ املوافق 

مرص  مواهب  بشعبة  األطفال  متثيل  ورشة  نتاج  سالم« 

الفنان  بحضور   ، للمرسح  الفني  بالبيت  للفرقة   التابعة 

أحمد  الفنان  لألطفال،  املرسح  فرقة  مدير  حسن  محمود 

املرسح  بفرقة  مرص  مواهب  شعبة  عىل  املرشف  يوسف 

رمضان    ١٤ حتي  عرضه  استمر  حيث  لألطفال،  القومي 

اما  التمثيل،  عيل  باالرشاف  يوسف  حسن  الفنان  وقام 

للمسرح  الفين  البيت 
رمضان وليالي 

األسبوع  خالل  للمرسح  الفني  البيت  مسارح  شهدت 

عروض  وعودة  الجديدة  العروض  بعض  افتتاح  املايض 

التي  العروض  إيل  باإلضافة  الكريم  الشهر  مع  تتناسب 

والتي  الهناجر  بساحة  هاللك  هل  برنامج  ضمن  تقدم 

التي  املتميزة  العروض  من  مجموعة  لجامهريها  تقدم 

حظت ونالت إعجاب الجامهري 

األنبياء«  أرض  »مصر 
»مرص  الرمضانية  األمسية  بالعتبة  القومي  املرسح  يقدم 

من  االخري  االسبوع  حتي  عرضها  ويستمر  االنبياء«  أرض 

شهر رمضان الكريم  والتي تدور فكرته حول 

كيف جعل الله مرص أرض  االنبياء، منذ زيارة خليل الله 

ابراهيم ومرورا باألنبياء يوسف  ويعقوب وموىس وعيىس 

آل  وصول  حتى  السالم،  جميعا  عليهم  املقدسة  والعائلة 

بيت سيدنا محمد عليه الصالة و السالم إىل مرص.
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وملدة خمسة أيام بداية من ٢٢ من الشهر الجاري وذلك 

ضمن برنامج البيت الفني للمرسح يف رمضان

تدور أحداث املرسحية داخل أتوبيس مسافر يف رحلة اىل 

مدينة رشم الشيخ ، به مجموعة من األمناط املختلفة  من 

ويبحثون  السفر  أثناء  ألزمة  يتعرضون  املرصي،   املجتمع 

عن حل لها، و ذلك يف إطار كوميدي.

» رحلة سعيدة« من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد 

مهند  سعيد،  عادل  حسن،  رضوى  جابر،  فاروق،إيهاب 

غادة  مجاهد،  فيرش،يارس  محمود  وحيد،  آثار  مختار، 

كامل، عبد الرحمن عيد، مرينا هشام، محمد مريس، ديكور 

ومالبس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة 

إخراج  ومن  نرصي،  سمري  استعراضات  الفرن،  إبراهيم 

محمد مريس.

الهناجر« بساحة  الكبرية  »الليلة 
شهدت ساحة الهناجر عرضاً من أهم واقدم عروض مرسح 

القاهرة للعرائس وهو » الليلة الكبرية« ضمن برنامج هل 

هاللك الذي يقدم لجامهريه العروض باملجان

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مرسح القاهرة للعرائس 

 « الشهري  العرائس  عرض   أن  للمرسح  الفني  بالبيت  

ابريل الجاري وملدة أسبوع  وذلك بالتعاون مع صندوق 

مختلفني  مكانني  العرض يف  يقدم  الثقافية، حيث  التنمية 

نظرا  ذلك  و   ، مختلفني  عمل  بفريقي  التوقيت  نفس  يف 

رمضان  شهر  خالل  العرض  يشهده  الذي  الشديد  لالقبال 

األكرث  هو  الكبرية«  »الليلة  عرض  ان  نور  أكد  الكريم. 

ويشكل  العرائس،  مرسح  تاريخ  ىف  وشعبية  جامهريية 

جزءا من وجدان الشعب املرصى، وأصبح جزءا من الرتاث 

الفنان  إبداعات  أهم  أحد  يعد  و  األصيل،  املرصي  الفني 

الكبري الراحل ناجى شاكر ، وهو بانوراما للمولد الشعبى 

األهم  العمل  ويعترب  مبتكرة،  و  مميزة  بطريقة  تعرض 

الذي جمع الشاعر الكبري الراحل صالح جاهني واملوسيقار 

املخرج  بصمة  اىل  باإلضافة  مكاوي،  سيد  الراحل  الكبري 

وغري  مبتكرة  فكرة  فكان  السقا،  صالح  الراحل  الكبري 

مألوفة ، أن تحول صورة غنائية إىل استعراض للعرائس.

تأليف  العرائس  مرسح  نجوم  بطولة  الكبرية«  »الليلة 

مصطفى  ديكور  مكاوى،  سيد  ،موسيقى  جاهني  صالح 

كامل ،عرائس ناجى شاكر ،اخراج الراحل صالح السقا.

محمود عبد العزيز

الكريم   رمضان  شهر  خالل  عروضه  بدأ   « الكبرية  الليلة 

يف السابع من رمضان املوافق ١٩ إبريل الجاري  ، حيث  

أسبوعني   ملدة  و  باألوبرا  الهناجر  بساحة   عروضه  قدم 

ضمن  وذلك   ، إبريل    ٢٨ و   ٢٢ أيام  ماعدا  ىف   يوميا 

فعاليات »هل هاللك« التي يقيمها قطاع اإلنتاج الثقايف، 

الثقايف  حرب  طلعت  مركز  مرسح  عىل  أيضا  قدم  كام 

 ٢٢ املوافق  رمضان   ١٠ يف  من  ابتداء  نفيسة  بالسيدة 
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والنحو،و  التشكيل  قواعد  من  العربية  اللغة  بقواعد  االهتامم 

خالصة  مرسحية  نصوص  وتقديم  املرصي  باملؤلف  االهتامم 

تشجع الشباب عىل لغتهم وثقافتهم وهويتهم املرصية فضال عن 

النصوص األجنبية واملعدة من نصوص مرسحية أومن جنس أديب 

آخر.

والتوخي  الدقة  املرسحي  العرض  وصناع  املخرج  عىل  ينبغي 

رسالة  لها  يكون  بأن  لها  يكون  أن  املرسحية  نصوصهم  اختيار  يف 

املتخصص  غري  أو  املتخصص  املتلقي  يفهمها  واضحة  إنسانية 

ويتفاعل معها عقليا ووجدانيا.

فائز  عرض  أول  ومبكافأة  للمكياج،  جائزة  بتقديم  اللجنة  وتويص 

من العروض القصرية والعروض الطويلة بامتداد لييل عرضه لثالث 

ليال عىل خشبة املرسح الرواد برسوم رمزية

تويص اللجنة بعمل ورش تعليم فنون األداء وكافة عنارص العرض 

املرسحي لشباب مرسح الهواة يقدمها أساتذة وفنانني متخصصني 

قي الدراما الديكور واإلضاءة واألزياء واملاكياج

املشاهدات  ولجنة  املهرجان  إدارة  بتشديد  اللجنة  أوصت  كام 

بإلزام كافة الفرق بالزمن املسموح به للعرض املرسحي.

تويص اللجنة بتقديم سطوًرا ملخصة عن كل فرقة مستقلة بنبذة 

عن تاريخ الفرقة وأعاملها السابقة.

اللجنة  أوصت  املهرجان  بفعاليات  أقيمت  التي  الندوات  وعن 

إقامة  كان  حيث  كاف  بوقت  إقامتها  مواعيد  تنسيق  برضورة 

املشاركني  املرسحني  الشباب  به  يقوم  الذي  الوقت  يف  الندوات 

الشباب هم  الستار وهؤالء  بتجهيز عروضهم قبل فتح  باملهرجان 

وأشاد  الندوات  هذه  وإقامة  لتنظيم  املستهدف  الجمهور  من 

»عادل أنور«بنرشة املهرجان والجهد املبذول بها وتابع ترى اللجنة 

لحضور  بدعوتهم  للنقاد  الفرصة  بإتاحة  دائرة  بتوسيع  التوصية 

املهرجان ليكتبوا عن العروض املشاركة باملهرجان بالنرشة كل يوم، 

العامة  بالجرائد  املتخصصة  الصفحات  أو  املرسحية  الدوريات  ويف 

وكذلك كتابة نبذة عن الندوات املقدمة باملرسح 

رحومة”وكذلك  املشاهدة«أحمد  لجنة  وعضو  الندوات  ومقدم 

أعضاء لجنتي املشاهدة والتحكيم ، ومديري املهرجان.

وقدم د.«سيد رسحان«رئيس املهرجان الشكر لكل الحضور وللجنة 

التحكيم واملشاهدة وأوضح أن عدد عروض دورة املهرجان الثانية 

ومتنوعة  مميزة  عروًضا  وكانت  مرسحًيا  عرًضا   ١٧ كانت  عرشة 

عىل  الرقابة  جهاز  وتحديًدا  للجميع  الشكر  »رسحان«  قدم  كام 

ملا  األزبكية  رشطة  وقسم  األزبكية،  حي  إدارة  الفنية،  املصنفات 

قدموه من جهود كثرية سعت لنجاح دورة املهرجان.

وفرق  القصرية  العروض  فرق  بتكريم  املهرجان  إدارة  وقامت   

عرشة.  الثانية  املهرجان  دورة  يف  املشاركة  الطويلة  العروض 

بينهم  من  املرسحية  الفرق  مختلف  من  املتميزين  من  والعديد 

أحمد،  إسالم  لطفي،  أحمد  عوض،  أسامء  شيكا،  مجدي  أحمد 

املخرج  فكري،  محمد  محمود،  الله  عبد  جالل،  رضوان  واملخرج 

محمد  املخرج  مهنا،  محمد  املخرج  منوش  منال  معتوق،  مجدي 

متويل 

التحكيم لجنة  توصيات 
قدم الفنان »عادل أنور« رئيس لجنة التحكيم كل الشكر والتقدير 

بقوة  التحكيم  لجنة  تشيد  وقال:  املهرجان  عىل  القامئني  لجميع 

باملهرجان  العمل  عنارص  كافة  من  املبذول  والجهد  األوىل  الدورة 

بقوة  تشيد  وتابع«أنور«كام  واملستقلني  الهواة  مبرسح  لالرتقاء 

الدورة الثانية عرش عىل مستوى العروض الطويلة والدورة األوىل 

املنافسة  من  قوتها  أتت  والتي  القصرية  العروض  مستوى  عىل 

حرية  يف  اللجنة  جعل  مام  املشاركة  للعروض  والواضحة  القوية 

استرشفت  لقد  »أنور«  وتابع  الفائزة،  العروض  الختيار  أمرها  من 

مبواهب  والدة  أن مرص  وأدركت  املرصي  املرسح  مستقبل  اللجنة 

قلوبهم  تنبض  الذين  الشباب  من  بطاقات  وواعدة  صاعدة  شابة 

بعشق املرسح.

إىل مجموعة من  باإلجامع  توصلت  اللجنة  أن  »أنور«  أوضح  وقد 

التوصيات تتمثل فيام ييل:

مسرحي   عرض  أفضل  جائزة  »الخان«يحصد 
بكري« »أمني  دورة  الرواد  بمهرجان 

عرشة  الثانية  دورته  فعاليات  املرسحي  الرواد  مهرجان  اختتم 

مساء  بكري«  »أمني  دورة  القصرية  للعروض  األوىل  والدورة 

عن  وأعلن  الختام  حفل  املهرجان  أقام  حيث  أبريل  الخميس٨ 

والتحكيم  املشاهدة  لجان  أعضاء  حضور  يف  املهرجان  نتائج 

وضيف املهرجان وحفل الختام الفنان »سيف عبد الرحمن« الذي 

استضافه املخرج »أحمد رحومة« يف لقاء حر مع الجمهور بخشبة 

املرصي  املرسح  ومالمح  الفنية  رحلته  عن  يناقشه  الرواد  مرسح 

املشاركة  الفرق  أعضاء  من  العديد  حرض  كام  األخرية،  العقود  يف 

باملهرجان الذي انطلق يف ٢6 مارس املايض عىل مرسح الرواد.

فعاليات  عن  وثائقي  قصري  فيديو  تقديم  تم  الختام  حفل  ببداية 

وأيام املهرجان، وأعلنت إدارة املهرجان أن الدورة املقبلة ستهدى 

إىل العامل الجليل الدكتور »حسني عبد القادر«.

المكرمون
الراحل  الناقد  عن  قصري  فيديو  بعرض  املهرجان  إدارة  وقامت 

سليم،  ماهر  الفنان  فيه  وتحدث  بكري«  »أمني  القدير  واملرسحي 

فتحي الكومي والعديد من الفنانني الذين أكدوا أنه برحيل »أمني 

بذل  الذي  املرصي  املرسح  شموع  من  شمعة  انطفأت  قد  بكري« 

الكثري  الرواد، كام قدم »بكري«  جهًدا كبريًا لتأسيس ورحلة مرسح 

للمرسح املرصي وكان وحده مرسًحا متحرًكا يسري بني املرصيني كام 

تحدث عنه املخرج واملمثل إميل شوقي أنه األستاذ املعلم الناقد 

معلم األجيال متعدد النشاطات الفنية وأشار إىل ملحات من حياة 

الفنان القدير وأشاد »الناقد نعيم« بتميز الكاتب الكبري مام أنتجه 

املختلفة  األجيال  عىل  أثرها  لها  إسهامات  من  للمرسحية  بالحركة 

التكريم  املهرجان  إدارة  حياته،وقدمت  مراحل  كل  يف  وخرباته 

التكريم  والناقد »أمني بكري«، وتسلمت  الكاتب  املهرجان  ملؤسس 

ابنته األستاذة لبنى أمني بكري، كام قدم املهرجان التكريم لكل أرس 

املهرجان والقامئني عليه من بينهم مهندسة الديكور فدوة عطية، 

أبو  غريب  الفنان  املهرجان  عام  وسكرتري  اللطيف،  ،عبد  إبراهيم 

النمر، ومقرر لجنة التحكيم محمد رامي ،و أعضاء لجنة التنظيم،  
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عرض أفضل  جائزة 
يفوز  نايم«  يا  »اصحى  مخرج  ألفضل  األول  املركز  بجائزة  فاز 

بجائزة لجنة التحكيم الخاصة

أفضل  جائزة  الذي حصد  مسار«  »تحديد  عرض  لطفي«عن  عمر 

عرض، وفاز باملركز الثاين ألفضل مخرج »خالد حبيب« عن عرض 

»ERROR٤٠« الذي حصد جائزة املركز الثاين ألفضل عرض، وفاز 

بجائزة أفضل مخرج للمركز الثالث »أحمد مدحت« عن »العقاب 

مقدما« الذي حصد جائزة املركز الثالث ألفضل عرض

»يارس أبو العنني« يفوز بجائزة أفضل ممثل وحسام التوين يحصد 

جائزة أفضل مخرج 

الطويلة العروض  مسابقة  جوائز 
أنور«والتي  الفنان«عادل  الطويلة  العروض  مسابقة  جوائز  أعلن 

متثلت فيام ييل:

يف  مشاركته  عن  عزب«  »مصطفى  املرسحي  التميز  بجوائز  فاز 

عرض لجنة التحكيم تويص بعمل ورش تعليم فنون األداء وكافة 

عنارص العرض املرسحي لشباب

كريم،  جنى  ذكر«،  »حلقة  عن عرض  جهاد جودة  أوتيل«  جورج 

عرض«التراجع  يف  مشاركتهم  عن  الخويل  نيجار  منصور،  سلمى 

»اصحى  الخاصة عرض  التحكيم  لجنة  بجائزة  وفاز  استسالم«  وال 

العزيز لفرقة »حدوتة« من شامل  يانايم« من إخراج حسن عبد 

سيناء.

المهرجان  جوائز  يحصد  الخان 
وشادي  رشيف  »خالد  إىل  موسيقى  أفضل  جائزة  ذهبت 

الشيمي«عن عرض«الخان«و جائزة أفضل سينوغرافيا فاز بها أيًضا 

عرض »الخان«، كام فاز »محمد عيل إبراهيم« بجائزة أفضل نص 

مرسحي مبسابقة العروض الطويلة باملهرجان عن عرض »الخان«

التمثيل  جوائز 
العينني« عن دوره   فاز بجائزة أفضل ممثل/مركز أول »يارس أبو 

إىل  رجال  بالتمثيل  الثاين  املركز  جائزة  وذهبت  »الخان«  بعرض 

بجائزة  وفازا  أوتيل«  »جورج  عرض  يف  دوره  عن  ماهر«  »حسني 

أفضل ممثل »مركز ثالث« يف التمثيل مناصفة مصطفى منري عن 

دوره يف عرض العاممة«، وليد كامل عن دوره يف »جورج أوتيل«، 

،وفازت  محمد  هالة  أول«  »مركز  ممثلة  أفضل  بجائزة  وفازت 

بجائزة أفضل ممثلة مركز ثاِن »عنان محسن« وذلك عن دوريهام 

يف عرض »الخان«

واإلخراج العروض  جوائز 
فاز املخرج حسام التوين بجائزة أفضل مخرج عن عرض »الخان« 

ألفضل  الثاين  املركز  بجائزة  وفاز  عرض  أفضل  بجائزة  فاز  الذي 

بجائزة  فاز  الذي  العاممة«  عرض  عن  جامل«  »أحمد  مخرج 

أفضل عرض ثان، وفاز بجائزة املركز الثالث ألفضل مخرج »محمد 

عجيزي« عن عرض »١١:١١« الذي فاز بجائزة أفضل عرض »مركز 

ثالث«.

قدم مهرجان الرواد عروضه املرسحية وفعالياته يف الدورة الثانية 

عام  األمني  ورعاية  بحضور  الرواد  مرسح  خشبة  عىل  عرشة 

لجمعية الرواد د. سيد رسحان وإرشاف »أحمد عبد العال« مدير 

مهرجان  ومدير  الطويلة،  العروض  مسابقة  ومدير  املهرجان  عام 

العليا  اللجنة  وتتشكل  البيه«،  »إبراهيم  الفنان  القصرية  العروض 

جامل  نادية  د.  رسحان،  سيد  د.  املهرجان  رئيس  من  للمهرجان 

الدين، د. محمود حلوجي أمني عام جامعة الرواد.

عز  أرشف  املخرج  من  العروض  مشاهدة  لجنة  تشكلت  وقد 

الدين، املخرج أحمد رحومة، الفنانة إميان شاهني،وتشكلت لجنة 

عادل  دكتور  الفنان  من  الثانية عرشة  دورته  يف  املهرجان  تحكيم 

ملياء  الدكتورة  والناقدة  قطامش،  شادي  الديكور  ومهندس  أنور، 

أنور.

همت مصطفى

الثالث  باملركز  وفاز  برد«  »ليلة  الثاين  املركز  وحصد  »العهد«، 

.»ERROR٤٠«

نص أفضل 
عيل«  »مصطفى  مرسحي  نص  ألفضل  األول  املركز  بجائزة  فاز 

عن  رجب  حسام  الثاين  باملركز  وفاز  مسار«  »تحديد  عرض  عن 

عن  النمر«  »غريب  إىل  الثالث  املركز  وذهب   »ERROR٤٠«

عرض »البلياتشو« وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إىل سيف 

الدين محمد عن تأليف نص »العهد«

التمثيل جوائز 
«أحمد  مناصفة  األول  باملركز  فاز  /رجال  التمثيل  جوائز  وعن 

عمران  »تحديد مسار«، ومحمد  دوره يف  إبراهيم عصفورة« عن 

أيًضا مصطفى  الثاين مناصفة  عن عرض »البلياتشو«، وفاز باملركز 

عن  الحلواين  شعبان  ومحمود  مسار«  »تحديد  عرض  عن  البدري 

حبيب  خالد  باملنصافة  به  فاز  الثالث  واملركز  مقدما«،  »العقاب 

»ERRORوحسام رجب عن دوريهام يف عرض » ٤٠

ويف جوائز التمثيل/نساء فازت باملركز األول نساء »ريهام يونس« 

»ريحاب  الثاين  باملركز  وفازت  مقدما«،  »العقاب  يف  دورها  عن 

دندش« عن عرض »النافذة« وحصل عىل املركز الثالث باملنصافة 

دورها يف عرض  عن  فكري  ومرينا  برد«،  »ليلة  عن  مجدي  ماجي 

»العهد«.

09متابعات [ [

الواعد  الشباب  لجميع  اللجنة  تتمنى  »أنور«:  قال  وبالختام 

املرسح  حب  يف  والتفاين  والعطاء  التوفيق  من  املزيد  واملوهوب 

الذي سيعيش وينمو عىل يد هؤالء الشباب قبلة الحياة

القصرية العروض  مسابقة  جوائز 
أعلنت جوائز مسابقة عضو لجنة املشاهدة الناقدة الدكتورة/ملياء 

أنور والتي متثلت فيام ييل:

والمالبس والديكور  اإلضاءة 
عن  الرحمن  عبد  محمد  اإلضاءة  لتصميم  األول  باملركز  فاز 

عن  رجايئ  أحمد  الثاين  باملركز  وفاز   ،»ERRORعرض»٤٠

الثالث  باملركز  أرشف  الرحمن  عبد  وفاز  مسار«،  عرض»تحديد 

عن عرض»العقاب مقدما«، وعن جائزة أفضل تصميم مالبس فاز 

مسار«،  »تحديد  الثاين  باملركز  وفاز   »ERROR٤٠« األول  باملركز 

وفاز باملركز الثالث عرض »تخريف ولكن«.

العرض سينوغرافيا 
فاز  كام   »ERRORديكور»٤٠ أفضل  لجائزة  األول  باملركز  فاز 

الثاين محمد معتز  باملركز  العرض بجائزة أفضل سينوغرافيا، وفاز 

ودينا عامد عن عرض »ليلة برد«، وتم حجب جائزة املركز الثالث 

للديكور، كام حجبت جائزة أفضل موسيقى.

وفاز بجائزة أفضل دعايا للعروض »بانفلت« للمركز األول عرض 
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العصابية يف النص املرسحي العراقي املعارص.

بالعراق, وزمانياً من  فضاًل عن حدود البحث التي تحددت مكانياً 

٢٠٠٢ إىل ٢٠١٢، فضاًل عن تحديد مصطلحات البحث ) الشخصية, 

عىل  الثاين  الفصل  اشتمل  فيام   ,) العصابية  الشخصية  العصابية, 

العصابية,  الشخصية  مفهوم  يتضمن  األول  املبحث  مباحث:  ثالثة 

الحقول  يف  العصابية  الشخصية  بدراسة  الثاين  املبحث  ُعني  فيام 

االبداعية, اما املبحث الثالث فقد عني بدراسة الشخصية العصابية 

يف النص املرسحي, فضاًل عن الدراسات السابقة وما اسفر عنها من 

مؤرشات.

من  املكون  البحث  إجراءات  عىل  اشتمل  فقد  الثالث  الفصل  أما 

عن  البحث  لعينة  مناذج   )٣( الباحث  واختار  البحث,  مجتمع 

طريق لجنة الخرباء، واعتمد الباحث منهج تحليل املحتوى ثم أداة 

البحث املستمدة من نظرية عوامل الخمسة الكربى يف الشخصية, 

أواًل,  العينة  البحث, وطريقة تحليل  ووسائل االحصائية, ومنهجية 

الفصل  يف  ومناقشتها  البحث  نتائج  ثم  ثانيًة,  العينة  تحليل  ثم 

الرابع فضاًل عن االستنتاجات، وقامئة باملصادر واملراجع, واملالحق, 

فضاًل عن الخالصة باللغة االنكليزية. 

وأورد الباحث أهم النتائج التي توّصل إليها, وهي عىل النحو اآليت:             

العصابية  الشخصية  يف  الشمولية  الصفة  شكل  القلق  عامل   -١

لنامذج العينة.

عينة  مناذج  يف  املرسحية  الشخصيات  بني  العصابية  اختلفت   -٢

يف  االديب  واالسلوب  والرصعات  االفكار  الختالف  وذلك  البحث 

صياغة هذه الشخصيات. 

وأورد الباحث أهم االستنتاجات التي توصل اليها وابرزها هي:

املرسحية  الشخصية  إلصابة  متهيدية  مرحلة  هي  العصابية   -١

بالعصاب والناتجة من اضطراب وظيفي .

٢- مالمح العصابية يف سلوك الشخصيات املرسحية تربز عن طريق 

بالذات  والوعي  واالكتئاب  والغضب  القلق  وهي  عوامل  ستة 

واالندفاعي وقابلية التأثر او االنجراح.

ياسمني عباس

املعرفية  املساحة  فأصبحت  الثالثة,  ابعادها  تشكل  طريق  عن 

بني  فالعالقة  واالدبية،  واالجتامعية  النفسية  العلوم  بني  مرتابطة 

الدراما والبعد النفيس برزت عن طريق العلوم التي تدرس نفسية 

توظيفها  طريق  عن  النفسية  الحاالت  وتعالج  وسلوكها  الشخصية 

بوسطة  املكبوته  ومشاعرها  الذاتية  االنفعاالت  وتفريغ  درامياً 

سلوكها  دراسة  ميكن  املرسحية  فالشخصية  االدوار،  ولعب  التمثيل 

التأثري  لعوامل  تبعا  نفسياً  تحليلها  طريق  عن  واملعريف  االدرايك 

الدرامية  االعامل  كثري من  الذي يحدث يف  الداخيل  الحوار  كام يف 

لوجود  وذاته  الشخص  بني  يدور  وهو  بـ)املونولوج(  واملعروف 

ما  شخصيات  وترصفات  افعال  تعرض  أن  أو  لديه،  داخيل  رصاعاً 

تعكس  او  ما,  رصاع  او  ما  عقدة  لتعكس  الدرامي  البناء  بداخل 

مشاهد لألحالم والكوابيس او حتى احالم اليقظة, فكل هذا متصل 

ما  طريق  وعن  املرسحية،  الشخصية  سلوك  عىل  النفيس  بالتأثري 

تقدم يطرح الباحث التساؤل اآليت: ما هي الشخصية العصابية يف 

النص املرسحي العراقي املعارص؟

يقع البحث يف أربعة فصول, يتضمن الفصل األول اإلطار املنهجي، 

الشخصية  عىل  تعرف   -١ وهدف؛  اليه,  والحاجة  البحث  ومشكلة 

المعاصر«  المسرحي  النص  في  وتجلياتها  العصابية  الشخصية  »مالمح 
الشمري صالح  للباحث  ماجستري  رسالة  في 

العصابية  الشخصية  »مالمح  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

صالح  الباحث  من  مقدمة  املعارص«  املرسحي  النص  يف  وتجلياتها 

مهدي  محمد  الدكتور  املناقشة  لجنة  وتضم  الشمري،  علوان 

حسون، أستاذ مساعد اختصاص أدب ونقد بكلية الفنون الجميلة 

جامعة بغداد )رئيًسا(، والدكتور أيرس فخري، أستاذ مساعد تربية 

زيد  والدكتور  )عضًوا(،  بغداد  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  فنية 

الفنون  بكلية  مرسحية  تربية  مساعد  أستاذ  الكاظم،  عبد  تامر 

اليمه،  عبد  حمزة  حارث  والدكتور  )عضًوا(،  بابل  جامعة  الجميلة 

بغداد  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  ونقد  أدب  مساعد  أستاذ 

كلية  نفس  علم  أستاذ  محمد،  مرتىض  إبراهيم  والدكتور  )مرشًفا(، 

حوارات  بعد  من  الباحث  منحت  والتي  بغداد.  جامعة  اآلدب 

نقاشية انتظمت وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحث صالح علوان الشمري: 

النص  يف  العصابية  )الشخصية  بدراسة  الحايل  البحث  يعنى 

تفرز طاقة علمية  النفسية  فالدراسات  املعارص(  العراقي  املرسحي 

يف  املوجودة  الشخصية  سلوك  عن  الكشف  يف  تساهم  ومعرفية 

الواقع املعيش بوصف الشخصية املرسحية صورة انعكاسية للواقع 
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من  بالعديد  عرضه  ،وُيقدم  جرجا  ثقافة  مرسح  شباب  شلبي«من 

املرسح  وحب  الطاقة  ميأله  الذي  بالفرقة  الجديد  جرجا  شباب 

متميزة  مجموعة  مشاركة  مع  بدعمهم  هو  ويقوم  واملوهبة، 

ايعطي  ما  الخربة،  ميتلكون  الذين  بالفريق  القدامى  املمثلني  من 

 : »الخطيب«  .وتابع  وللعرض  للفريق  ومتميزًا  مختلًفا  مذاًقا 

مختلفة،  شعبية  حكايات  يف  الرصاع  تقديم  عىل  ترتكزاملرسحية 

للجمهور  لتقدميها  فكرة  عن  يبحث  كاتب  حول  األحداث  وتدور 

العامل  هذا  مع  يتالحم  ثم  واملقامات  لألرضحة  الذهاب  يف  فيبدأ 

األصيل  املرصي  الفلكلور  يتناول  الذي  العرض  أحداث  وتتصاعد 

الذي ميتلك القوة والقدرة لجذب كل من اقرتب منه بشدة لجامله 

الحكايات  شخصيات  أن  الكاتب  يفاجأ   ، وواقعيته،  وبساطته 

ونعيمة،  وحسن  ومتويل،  وشفيقة  وبهية،  أمثال)حسن  الشعبية 

وعواد( كل منها ذهب ليشكو حاجته. وختم بالقول : ينهل العرض 

من تراثنا الشعبي، الذي قد يتغري ويتبدل باستمرار حسب األهواء 

، ما يجعل األجيال الجديدة القادمة تعيش يف تخبط وتيه.لذا نشري 

إىل رضورة مراجعة ما ميكن أن يطرحه  من أكاذيب أحيانا.

الصوفية والمعتقدات  األفكار 
ديكور  النارصأحمد«أن  الديكور«عبد  مهندس  قال  فيام 

برصية  تشكيلية  مفردات  عىل  الليل«يعتمد  آخر  مرسحية«حدوتة 

التي   املرصي،  باملجتمع  الصوفية  واملعتقدات  األفكار  من  تبنع 

املوتيفات  لبعض  باإلضافة  املرصيني  ووجدان  بعقل  حية  التزال 

التقليدي  الشكل  بعيًدا عن  الصورة املرسحية  التي تكمل  الشعبية 

والرؤية  الدرامية  األحداث  وُيؤكد  ُيضيف  مبا  عليه،  املتعارف 

والرسالة التي ينشدها العرض .

الخطيب،تأليف  أرشف  اشعار  الليل«  آخر  مرسحية«حدوتة 

عبد  بامفلت  و  مالبس  و  ديكور  أسامة،  إسالم  ألحان  و  موسيقي 

النارص أحمد، تأليف أحمد الصعيدي، وإخراج محمود شلبي 

همت مصطفى

لرضيح  تذهب  امللفقة.  باألقاويل  الناس  ،وتحارصها  كبري  لظلم 

قريتهم لبث الشكوى و الحديث عن املعاناة ،وأوضحت«آالء«:أن 

فرقة«جرجا«  مع  باملرسح  لها  مشاركة  أول  هو  دور«بهية« 

الحامس  ويغمرين  للفرقة  النضاممي  كبرية  بسعادة  وتابعت:أشعر 

عرًضا  ُنقدم  أن  وأمتنى  العرض  وتقديم  التجربة  الستكامل  الكبري 

َيلقى إعجاًبا كبريًا من الجمهور وُيسعده.

الخيط وأول  الحدوتة  مفتاح  »بدران« 
املرسحية  العروض  العديد من  ويقول«رفاعي شعبان«: شاركت يف 

مرسحية«حدوتة  ويف  هانم«والغجري،  بينها«العمدة  من  قبل  من 

التي قدمها نجوم  الشخصية  الليل«أقدم شخصية«بدران«تلك  آخر 

شخصيةالبطل  مع  وتتشابك  املرصية  بالدراما  املتميزين  الفن 

الشعبي«أدهم الرشقاوي« يف املواقف واألحداث وقد قمُت بقراءة 

النص عدة مرات ومناقشة الشخصية مع مخرج العرض حتى أدرك 

يجد   : أضاف  واالجتامعية.  النفسية  وسامتها  ومالمحها  دوافعها 

»بدران«مربرات لنفسه ويذهب إىل  أنه ليس خائًنا مثل ما يعتقد 

للعدو  عنه  باإلبالغ  يقم  »أدهم« ومل  فلم يخذل صديقه  اآلخرون 

العرض  قصة  وأكد«رفاعي«أن  الحدوتة«اإلنجليز«.  زمن  يف  املحتل 

يعرفها الكثريون فهي من تراثنا الثقايف املتميز . وختم بأنه يركز يف 

تقديم  »بدران«عىل رضورة التأكيد و تقيص الحقائق، وأننا الندرك 

األمورجيًدا إن مل نكن قد شهدنا األحداث بأعيينا. وتابع«شعبان«: 

وهو«مفتاح  بالعرض  الشخصيات   بكل  شخصية«بدران«  ترتبط 

بعدها  تتواىل  ثم  ومن  الخيط  أول  متثل  حيث  الحدوتة«وبدايتها 

بقية الحواديت واألحداث .

الممتد وتاريخنا  هويتنا  أصيل«  »عم 
أصيل«التي  شخصية«عم  »أقدم  الخطيب:  قال«صالح  فيام 

املمتد عرب  وتاريخنا  إىل هويتنا  يرمز  فهو  اسمه  من  تتضح سامته 

وأكد«  والقوة،  األصاللة  من  هويتنا  به  تتسم  وما  السنوات  آالف 

الخطيب« أن هذه التجربة تعد مميزة كثريًا ألن مخرجها«محمود 

الليل« آخر  »حدوتة 
جرجا  ثقافة  بيت  لفرقة  الشعبية  الحكايات  مع  جديدة  رحلة 

إقليم وسط   ، ثقافة سوهاج  بفرع  ثقافة جرجا  بيت  فرقة  تواصل 

الليل«  آخر  املرسحي«حدوتة  العرض  بروفات  الثقايف  الصعيد 

التقت   . الصعيدي  أحمد  وتأليف  شلبي،  محمود  الشاب  للمخرج 

تجربتهم  وسامت  مالمح  عىل  لتتعرف  العرض  بفريق  مرسحنا 

الجديدة.

مختلفة رؤية 
العام  هذا  لجمهور«جرجا«  شلبي«:نقدم  املخرج«محمود  ويقول 

العرض املرسحي«حدوتة آخرالليل«ألنه يناسب يف حبكته الدرامية 

تقديم  ويركز عىل  قضايا تخص مجتمعنا  يقدم  و   الثقايف   املوقع 

ياسني  »حكايات  بينها  من  وثقافتنا  تراثنا  من  وحواديت  قصص 

اخرتت   «  : وأوضح«شلبي  ومتويل.  وشفيقه  ونعيمة  وبهية، حسن 

العرض  من حواديت  األخرية  الحدوتة  تطرحها  التي  للرسالة  النص 

أن  وهي  الرئيسية  العرض  رسالة  متثل  والتي   ، الرؤى  املتعددة 

نسيجه،  بني  الفرقة  أو  لالنقسام  أويتعرض  ينشق  لن  مرص  وطننا 

ويوحدنا  يجمعنا  ولكن  نختلف  كمرصيني.   مًعا  دامًئا  وسنظل 

وُيقدم ذلك يف أحداث درامية غري  العظيم.  الوطن  أبناء هذا  أننا 

الليل«برؤية  آخر  »حدوتة  نقدم  حيث  صويف،  إطار  يف  تقليدية 

مغايرة ومختلفة غري ما اعتدنا عليه .. نقدم الحدوتة بلسان بطلها 

مع  نبحث  ثم   سؤال   ُيطرح  بالعرض  درامية  شخصية  كل  ومع 

الجمهور عن اإلجابات. أعرب«شلبي«عن سعادته الكبرية  بتأسيس 

ذادت  لفرته  املشاركة  الفريق  عن  بعد غياب  بجرجا  فريق جديد 

عن أربع سنوات وأكد:أن الفرقة الحالية  أعضاؤها جميعا من أبناء 

جرجا ، ومل يسبق لهم املشاركة يف مجال املرسح، وأنه نظم ورًشا 

مرسحًيا  مستقبال  املرسحية  لفرقةجرجا  وسيكون  املمثل  إلعداد 

متميزًا.

مشاركة أول  بهية: 
بهية  :تحُب  شخصية«بهية«بالعرض  تقدم  فرغل«التي  وتقول«آالء 

بعده  من  وتتعرض  ُيقتل  العاشق  هذا  لكن  تعشقه،  حتى  ياسني 
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يفعل املستحيل من أجل الجد والجدة.

فيلم  عن  مأخوذ  العرض  أن  إىل  الرازق  عبد  ريهام  وأشارت 

وفاء  محمود،  إسالم  متثيل  الكاشف،  لرضوان  البلح«  »عرق 

عبد الله، رشيهان قطب، رباب صالح الدين، سمر صربى، هبه 

سليامن، شيامء، هاجر، جيالن، روان.

بينام قال«محمد طايع«مصمم اإلضاءة: ديكور الدكتور محمد 

وجامل،  احرتافية  بكل  للعرض  املرسحية  الصورة  وصف  سعد 

فكان البد من وضع لوحات إضائية مناسبة لتلك اللوحة تكمل 

ما بدأه الدكتور وتلقي مزيدا من الضوء عىل أحداث العرض، 

االعتبار  الوضع يف  الربوفات بشكل مستمر، مع  فكنت أحرض 

عىل  يحتوى  األصل،  يف  سينامئيا  عمال  كانت  »النداهة«  أن 

الكثري من »اللوكيشنات« واألجواء املختلفة التى تحتاج للكثري 

من تصورات اإلضاءة لتجسيدها عىل خشبة املرسح. 

الذي  الشاب  بدور » أحمد عىل«  أقوم  قال إسالم محمود:  و 

مثلام  نجعه  نساء  عن  التخيل  ويرفض  عاماً  عرش  تسعة  يبلغ 

حامى  جده  رعاية  ىف  الشاب  هذا  عاش  رجاله،  جميع  فعل 

النجع يف كل األزمات، يصعد احمد عىل النخلة ليجلب لجده 

البلح  تعرق  التي  الخري  زاد  للجدة  ويعطيه  البلح  املريض 

تتمثل صعوبات  ،و  يسرتد صحته  أن  يف  أماًل  لزوجها  وتعطيه 

الدور يف صغر سن ذلك الشاب ومنوه وسط ما يقرب من ٢٠ 

»النداهة«  
قريبا   المسرح..  على  البلح«  »عرق  أحداث  يستعيد  عرض 

الجديد  عرضها  بروفات  الرازق  عبد  ريهام  املخرجة  بدأت 

أن  املقرر  من  الذي  الثقايف،  الجيزة  مركز  إنتاج   « »النداهة 

يعرض عىل مرسح املركز. »النداهة« إعداد محمد عبد املوىل، 

محمد  إضاءة  وتنفيذ  تصميم  سعد،  د.محمد  ومالبس  ديكور 

عبد  محمد  حركية  دراما  الكفراوي،  حازم  موسيقى  الطايع، 

الصبور.  

بتحديث  يقوم   العرض  الرازق:  عبد  ريهام  املخرجة  قالت 

عىل  األنثى  تطغى  حيث  البلح(،  فيلم)عرق  أحداث  من  كثري 

الذكوري  العنرص  حذفت   ، بأكمله  العرض  وأحداث  تفاصيل 

دامئاَ  األنثى  أن  الرجل، مؤكدة  األحداث عىل  أقص  ثم أخذت 

بحاجة إىل الرجل.

املرأة  معاناة  حول  العرض  أحداث  تدور  حيث  أضافت: 

املرصية يف ظل غياب الراجل. ىف إحدى القرى املرصية يغادر 

النساء طفل صغري، هو  مع  فقط  ويبقى  الرزق،  طلباَ  الرجال 

الذي يتحمل مسؤولية حاميتهم، وسد احتياجاتهم. هو مبثابة) 

ظل النجع( تستظل به نساؤه. 

لتكون  عىل  أحمد  مع  سلمى  خطيئة  مشهد  حذفت  تابعت: 

هى الفرع األخرض الذي يتسلم الراية بعد الجدة )زاد الخري( 

تظهر رشيهان قطب لتحىك عن الرجل الغريب الذي حرض إىل 

الذي  عىل  أحمد  عن  تحىك  كام  نسائه،  مع  يفعله  وما  النجع 
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شعور  بناء  كيفية  يف  الدور  صعوبات  تتمثل  و  النفسية، 

الشخصية مبعاناة  الهجر  رغم قوتها التي تظهرها أمام النجع 

كله. 

و  النجع  كبرية  الخري«  زاد  بدور«  أقوم   : قالت  سليامن  هبه 

الجد  وكان   ، البداية  منذ  النجع  أسسا  من  هام  الجد،  زوجة 

هو حامى النجع، حتى تعرض لوعكة صحية أدت إىل عجزه . 

أضافت: تعد شخصية الجدة مبثابة امليزان يف النجع بعد مرض 

زوجها.

وهي من الشخصيات املعقدة يف العرض، حيث تظهر  بصور 

بني  بها  تحكم  التي  لقسوتها  وكذلك  ألخر،  حني  من  متغرية 

سيدات النجع .

أما رشيهان قطب فقالت : أقدم دور« سلمى، العود األخرض 

أجل  من  يصارع  الذي  عىل  أحمد  تعشق  النجع،  يف  النقي 

ال  حبهام  قصة  ولكن  عمره،  صغر  رغم  النجع  نساء  حامية 

الصادق  الحب  لهذا  سلمى  فتخلص  موته،  بسبب  تكتمل 

وتعيش مع ذكرياتها حتى تصبح عجوزا.

 flash back تقنية  « العرض يوظف  أن  إىل   أشارت رشيهان 

يف عرض عالقة  الحب بني أحمد عىل وسلمى، كام أشارت إىل 

كل  بني  لسلمى  العمري  التباين   ىف  تتمثل  الدور  أن صعوبة 

مشهد وآخر، وتزداد الشخصية صعوبة بعد موت الجدة وتوىل 

سلمى أمر النجع.

النجع  من  إمراة  وهي  شفا«  دور«  أقدم  شيامء:  قالت  فيام 

غادر زوجها، مام يعرضها لشعور الفقدان مثل بقية السيدات، 

فتواجه هذا الشعور بعالقتها مع الطبال  الغريب الذي حرض 

الجدة باألمر تصدر حكام بحرق«  النجع،  وعندما تعرف  إىل 

شفا« لتكون عربة لكل نساء النجع.

شيامء سعيد           

وجلب املال عىل أن يظل مع زوجته، تعيش مع نساء النجع 

وترتك تدبري أمرها لله. أضافت: صعوبة الدور تكمن يف إجابة 

سؤال: كيف ميكن بأقل الكلامت أن تعرب هذه الشخصية عام 

تعانيه من هموم واضطرابات نفسية.

وتقول سمر صربى: أقوم بدور«أم سلمى« بطلة العرض، وهى 

أم بكل انفعاالتها وحبها وخوفها عىل ابنتها التي مل تذق طعم 

الحياة يف ظل غياب أبيها، تخاف عىل مستقبلها، وكيف عيش 

الذئاب  وتواجه  الناس،  بني  رأسها  سرتفع  كيف  سند،   دون 

أضافت:   بحضنه.  وتحتمي  عنها  يدافع  أب  دون  البرش  من 

الكوميدي  بني  دورها  يرتاوح  املعقدة  الشخصيات  من  هي 

االضطرابات  من  الكثري  تحمل  كام  والرقص،  والرتاجيدي 

أنثى يف النجع.

ما  بكل  امرأة  وهى  »طري«  دور  أقدم  قالت:  لله  عبد  وفاء 

أخرى  ويف  حنونة  تكون  األحيان  من  كثري  يف  الكلمة،  تحمله 

الحب  بني  ما  تدور  النجع  بنساء  عالقاتها  الطبع،  قاسية 

وتغري  اختالف  يف  تكمن  العرض  صعوبة  والغرية،  والكراهية 

شخصيتها، ما بني صعود وهبوط ، انفعاالتها داخليه متداخلة 

هذه  كل  الرجل،  غياب  يف  األنثى  تلك  معاناة  عن  تعرب 

األحاسيس تشكل تحديا كبريا بالطبع.

»أمنه«  دور  تلعب  أنها  إىل  الدين  صالح  رباب  أشارت  فيام 

يف  من  مستقبل  سيكون  كيف  تعرف  ال  حامل  امرأة  وهي 

بطنها يف ظل غياب أبيه، الذي فضل السعي وراء الرزق 
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يستطيع  كيف  السعداوي  يسأل  ذلك:  كل  بعد  قلت 

فقط؟  شخص  هو  هل  نفسه؟  عن  التحدث  املرسحي 

عالقتها  يف  الذات  مع  اشتباكية  عالقة  يف  شخص  أم 

هذه  يجرب  مل  الذي  لآلخر  كيف  أخرى؟  مفردات  مع 

مجموعة  هو  املرسحي  أليس  يفهمها؟  أن  التفاصيل 

والحروف  والشخصيات  واآلداءات  والحوارات  العالقات 

والكلامت؟ النص والتفاصيل واملكان؟

كتاب ماتع ميسك بوجداننا وعقولنا ويأخذنا يف الطريق 

األسئلة  يطرح  ومعرفية.  مرسحية  تخوم  إىل  معه 

مرسحي  لرائد  غنية  تجربة  مقدما  األجوبة..  ويشاكس 

النابض  القلب  السعداوي  السعداوي.  الله  عبد  اسمه 

ضوء  إىل  طريقها  يف  تأخذنا  التي  الفراشة  باإلبداع 

املعرفة: »املرسح.. القلب املشرتك لإلنسانية«.

وعن سؤال: ما الخيط الناظم ملختلف املواضيع املرسحية 

ومتثيال  وإخراجا  تأليفا  واإلبداعية  الُورشية  والتجارب 

املشرتك  القلب  »املرسح..  عنوان  تحت  جمعت  والتي 

الحسن  واألستاذ  غنام  غنام  واألستاذ  العايدايب  د.يوسف 

النفايل، قدم الكتاب مبا ييل:

املرسح:  كتاب   – لإلنسانية«  املشرتك  القلب  »املرسح 

داخل  حديث  الكتاب   – املخرج  شغل   – املرسح  تعب 

السينوغرافيا  يف  وآخر  اإلخراج  يف  قول  وخارجها  الربوفة 

وبينهام قول يف التمثيل واملمثل، ثم حديث عن الحركة 

وبعد  الخامتة  ويف  العرض..  يف  بقول  يتوجه  والفعل 

واملرسحيني  والشخصيات  األفكار  من  الزخم  ذلك  كل 

والربوفات. وبعد كل ذلك املزج البهي بحرفية واحرتافية 

ما  ويكتب  يكتب  ما  يعرف  الذي  السعداوي  املرسحي 

تتالقى  كام  الفنون  فيه  تتالقى  لكتاب  الجامع  يعرف، 

ومتثيل  الرقص  عن  حديث  حيث  املرسح  فن  يف  فعال 

واستشهاد  العامرة  وفن  بالنحت  وتفسري  بالتشكيل 

ستانيسالفسيك  اسم  بسالسة  يتجاور  حيث  بالفلسفة 

ومايرخولد مع هايدجر وسارتر، وبينهم النحات روبرت 

موريس.

المسرح   على  عني  برنامج  من  السادسة  الحلقة 
السعداوي  الله  لعبد  لإلنسانية«  المشرتك  القلب  »المسرح..  كتاب  يناقش 

من  الشهرية  الحلقة  للمرسح  العربية  الهيئة  قدمت 

عىل  عني  برنامج  ضمن  الهيئة«،  كتب  »إقرأ  سلسلة 

الضوء  ُسلط  والتي  اإللكرتونية  منصتها  عىل  املرسح، 

لإلنسانية«  املشرتك  القلب  »املرسح..  كتاب  عىل  فيها 

الهيئة  عن  الصادر  الكتاب  السعداوي.  الله  عبد  تأليف 

يف ٢٠١٩م ضمن سلسلة دراسات رقم )٥٨( والذي نرش 

الرسمي  اإللكرتوين  املوقع  الكرتونيا بصيغة )PDF( عىل 

للهيئة خالل شهر )مارس ٢٠١٩م(.  

السعداوي،  الله  أ.عبد  جانب  إىل  الحلقة  يف  شارك 

مؤلف الكتاب محور النقاش، كل من أ.يوسف الحمدان 

خمران   الجبار  أ.عبد  اللقاء  وأدار  الرويعي،  وأ.خالد 

مسؤول االعالم يف الهيئة العربية للمرسح.

بعد أن هنأ عبد الجبار خمران الحضور وكافة املرسحيني 

ونقل  الحلقة  بضيوف  ورحب  للمرسح  العاملي  باليوم 

إليهم تحية األمني العام للهيئة العربية للمرسح األستاذ 

الهيئة  يف  والتوثيق  النرش  ومسؤول  الله  عبد  إسامعيل 
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صوت  ينتظر  أن  بد  وال  مواضيع  يأجل  وأكيد  وأحداث 

هناك  فهل  ويقول...  ويكتب  يفعل  فيام  ورأيه  اآلخر 

أشياء سقطت منك أثناء الكتابة أو فضلت أن ال تقولها 

يف الكتاب..؟ وهل تحرضك وتلح عليك بشكل ما؟.

 ٢٠٠ يناهز  ما  الكتاب  من  حذفت  السعداوي:  يجيب 

انه كانت هناك »ثرثرة« كثرية.. ذلك أن  صفحة.. رأيت 

شهيتي انفتحت »للكالم«.. فبدات أكتب وأخزن وأكتب 

وخالد  الحمدان  يوسف  الصديقان  وقد شجعاين  وأخزن 

الرويعي عىل الكتابة والنرش وإال لبقي ما كتبت حبيس 

األدراج.

لألستاذ  اللقاء  مدير  خمران  الجبار  عبد  تقديم  وبعد 

تجربة  الكتاب  يعكس  كيف  عن  يسأله  الرويعي،  خالد 

وشخصية عبد الله السعداوي خاصة أنك قدمت الكتاب 

للكتاب  وقلت أنك ُوضعت أمام ما سميته يف مقدمتك 

»بورطة حقيقية« وهي أن يقدم التلميذ أستاذه.

فقط  جزء  عكس  الكتاب  قائال:  الرويعي  خالد  ويجيب 

الكتاب  يقرأ  ومن  السعداوي..  األستاذ  شخصية  من 

أشار  – كام  أكادمييا  ليس  الكتاب  أن  بتمعن سيكتشف 

يتداخل  مرسحية«  »سرية  عن  عبارة  هو   – السعداوي 

يف  أساسيان  بعدان  وهذان  اإلنساين  مع  الفني  فيها 

فيها  ُيدخل  التي  العامل  يف  الكتب  هي  قليلة  املرسح. 

يف  اإلنساين  الجانب  مرسحيني  ومعلمون  مخرجون 

كبار  كتبها  التي  تلك  حتى   – الكتب  أغلب  املوضوع، 

الصواري  مرسح  وبفرقة  السعداوي  بتجربة  املرتبطة 

انت  السعداوي  األستاذ  سريتك  خالل  ومن  البحرينية.. 

شخصا  ليس  املرسحي  فاملامرس  مرسحية  لسرية  تؤرخ 

وعوامل  أخرى  مفردات  مع  يشتبك  هو شخص  بل  فقط 

التزام  عن  حديث  باتجاه  ينحو  والكتاب  أخرى... 

ذهاب  وتبجيله  املرسح  احرتام  يف  ممعن  مرسحي 

باتجاه  الفراشة  ذهاب  كمثل  االبداع  باتجاه  املرسحي 

تفصل  كيف   – كتابك  من  تعبريا  وأقتبس   – الضور 

يف  املطروحة  املوضوعات  ملختلف  تناولك  اسرتاتيجية 

الكتاب؟.

الكتاب  هذا  ملواضيع  تناويل  يف  السعداوي:  يجيب 

مل  »الطريق«  وليس  »الدروب«  اسرتاتيجية  اتخذت 

بل  معني..  مكان  إىل  توصلك  طريق  عالمات  اعتمد 

تتبعث دهاليز دروب وتخطي حواجز ألجرب نفيس يف 

يف  وأرى  املرسح..  يف  قضيته  عمر  تجربة  ورصد  الكتابة 

ما  أنني فاشل يف كل يشء ما عدا املرسح.. وإذا  نفيس 

ألين  أيضا..  املرسح  يف  فألكتب  املرسح  يف  ناجح  دمت 

قد أفشل يف الكتابة عن أي يشء آخر غري املرسح. فقد 

الصف  يف  بقيت  أنني  حيث  املدرسة  يف  فاشال  كنت 

األول أربع سنوات »فلم أكن أنجح« )يعلق السعداوي 

ضاحكا(.

املرسحي  بأن  كتابك  يف  السعداوي  تقول  خمران:  يسأل 

أشياء  منه  تضيع  حتام  يشء..  كل  يقول  أن  ميكن  ال 

أنا  الحقيقة  يف  السعداوي:  الله  عبد  أجاب  لإلنسانية«؟ 

حبي  كان  هوايايت،  من  الكتابة  تكن  ومل  بكاتب  لست 

فكانت  أكتب..  أن  عىل  فرضت  والظروف  للقراءة.. 

االسرتاتيجية أن أمثل وأخرج ثم أكتب يف سبيل أن أضع 

قاعدة للحركة املرسحية عندنا عىس ان يستفيد الشباب 

من مختلف املدارس اإلخراجية.. وكان األساس أن أوثق 

ومعارشيت   – الصواري  مرسح  لفرقتنا  املرسحية  الحركة 

الرويعي  وخالد  الحمدان  يوسف  أمثال  من  لكتاب 

فرتة  بعد  أكتب  أن  فجربت   – اآلخرين  الكتاب  وبعض 

جالل  إبراهيم  االستاذين  ومعرفة  مرافقة  من  طويلة 

القلب  »املرسح..  الكتاب  فكتبت هذا  كرومي...  وعوين 

املشرتك لإلنسانية«.

أكادميي..  بعد  له  ليس  الكتاب  بان  السعداوي  ويضيف 

رأيت  وقد  عليه..  هو  مام  أكرب  الكتاب  حجم  كان  وقد 

فيه  تناولت  وقد  تقريبا..  صفحة   ٣٠٠ عىل  يقترص  أن 

املرسحيون  منه  يستفيد  ان  عىس  مرسحية  قضايا  عدة 

الشباب الجدد.. وقد وثقت لتجارب الشباب الذين مروا 

من مرسح الصواري.. ويف جزء من الكتاب تحدثت عن 

طريقتي يف اإلخراج املرسحي ويف جزء ثالث تناولت اىل 

من  يستفيدون  الشباب  لعل  االخراجية  املدارس  بعض 

بها  كتبت  التي  االسرتاتيجية  هي  هذه  فكانت  ذلك.. 

الكتاب. 

األعامل  من  بالعديد  زاخر  الكتاب  أن  يقول خمران  ثم 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 26 أبريل 2021العدد 545 العدد 26713 أبريل 2021العدد 713

16 متابعات]]

األستاذ عبد الله السعداوي من عام ١٩٧٢م وأنا أتهجى 

ورافقت  الحنينية  واد  ويف  الرفاع  طريق  يف  خطوايت 

تجربته منذ ذلك الوقت وحتى اليوم وما أزال.. وكتبت 

تجربة  عن  كتب  من  أول  أكون  ولرمبا   – تجربته  عن 

يف  وكنت  ومختربا  وعرضا  نصا   – املرسحية  السعداوي 

عىل  السعداوي  أطلق  ما  وإذا  تجربته..  مع  حي  متاس 

اسميه  فأنا  املشرتك(  اإلنسانية  قلب  )املرسح..  كتابه 

مبدع  فالسعداوي  املشرتك(  اإلنسانية  قلق  )املرسح.. 

قلق يعكس خارجه ما هو نقيض ملا بداخله.. هو مبتسم 

التجربة  يف  بعتمل  عندما  لكن  الجميع  مع  ويضحك 

تجده يتشظى يف مسارح يتشظى يف رؤى ويف أفكار ويف 

جنون ويف متاهيات كثرية يف التجربة املرسحية.

عندما يدخل السعداوي التجربة ميوت الكتاب:

عبد الله السعداوي تجاوز لحالة الكتاب، هو كتاب حي 

الكتاب  إنه  تنتهي..  وال  تتوقف  ال  تجارب  عىل  منفتح 

املشاء.. يف كتابه )املرسح.. قلب اإلنسانية املشرتك( الذي 

سلستها  ضمن  إلصداره  للمرسح  العربية  الهيئة  تصدت 

املرسحية  والقراءات  والبحوث  للدراسات  الطباعية 

الربنامج  هذا  ضمن  واملناقشة  للحوار  أخضعته  والذي 

عبدالجبار  الفنان  الصديق  بإرشاف  الهيئة(  كتب  )اقرأ 

خمران مسؤول اإلعالم يف الهيئة، يجوس الصديق املخرج 

يف هذا املجال مل يعطيني إياه غريه.. وقد يرجع ذلك إىل 

عرشتنا للسعداوي ولكمية املعرفة التي نقلها الينا. 

ولذلك بتنا نعرف أين نضع أيدينا يف تعاملنا مع العملية 

البعد  الكتاب سيلمس  اإلبداعية املرسحية. لذلك فقارئ 

العنوان »املرسح..  السعداوي يف  له  أشار  الذي  اإلنساين 

املرسحة:  العملية  ثنايا  يف  املشرتك«  اإلنسانية  قلب 

نقيض  فنحن  املرسحي...  العمل  يف  التفكري  الربوفات، 

املرسحي  االشتغال  يف  وننغمس  التداريب  يف  شهور 

خالل  فنحن  مرسحيا..  عرضا  أنجزنا  أننا  نجد  وفجأة 

العملية املرسحية ننىس العرض واألستاذ عبد الله برؤيته 

التداريب  أما نحن فنكون منغمسني يف  العرض..  يشكل 

وتنتابنا الدهشة إزاء ما نتعلمه.

ثم ينتقل عبد الجبار خمران إىل األستاذ يوسف الحمدان 

وبعد أن يقدمه من خالل سرية مخترص يسأله: عالقتك 

العميقة مع األستاذ السعداوي تجعلك ترى تجربته فنيا 

الكتاب..  يتناوله  مام  أعمق   – رمبا   – بشكل  وانسانيا 

ترى  وإنسانيا، هل  ابداعيا  للسعداوي  رفقتك  من خالل 

وإخراجا  تاليفا  »السعداوية«  للتجربة  رسام  الكتاب  يف 

ومتثيال...الخ؟

يقول يوسف الحمدان: شكرا صديقي خمران »وكل عام 

مع  كنت  اليوم..  بينكم  أكون  أن  سعيد  بخري«  وأنتم 

الفني  عن  حديثا  فيها  تجد   – املرسحيني  املخرجني 

وبعض  السعداوي  األستاذ  كتب  عام  مختلفة  بطريقة 

السعداوي  إلميان  يرجع  ذلك  اآلخرين..  املخرجني 

أصال،  اإلنساين  بالبعد  كبري  بشكل  مرتبط  املرسح  بأن 

الله  عبد  األستاذ  تالمذة  نحن  ذلك  علينا  انعكس  وقد 

وقد  معه،  املرسحي  مشوارنا  انطالق  منذ  السعداوي 

تتلمذوا  الذين  بذلك مع مجموعة من األصدقاء  شعرت 

عىل يد السعداوي، األمر الذي ال نجده يف تجارب أخرى 

يحرض  اإلنساين  البعد  وهذا  آخرين،  أشخاص  عند  أو 

أننا  حالة  يف  وضعنا  لدرجة  قصد  ودون  تلقايئ  بشكل 

لطبيعة  وذلك  شخص،  أي  مع  اإلشتغال  علينا  يصعب 

الكن  االشتغال مع أي شخص«  املختلفة »ميكننا  العالقة 

املعايشة والتقارب حد  الله فيه  باألستاذ عبد  ما يربطنا 

كيف  معرفة  درجة  إىل  تصل   فانت  »أحيانا«  التامهي 

طريقته...  هي  وما  يشتغل  وكيف  املعلم،  هذا  يفكر 

عبد  لألستاذ  ندين  ونحن  خالصة،  فنية  ليست  العملية 

مختلفة..  بطريقة  وعينا  تشكيل  يف  إسهامه  يف  الله 

الفن  باتجاه  العامل  باتجاه  خاصة  نظر  وجهة  وامتلكنا 

أنني  محظوظا  أكون  أن  وميكن  التفكري..  يف  طريقتنا 

مرسحيا  مخرجا  رصُت  الذي  أصدقايئ  بني  من  الوحيد 

الله  عبد  األستاذ  أعطاين  ما  أن  أجد  لذلك  واستمريت.. 
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حدود  تتجاوز  التي  واملخيلة  والرؤية  الفكر  ومشغل 

رؤاه  وبتمثالت  الغالب  يف  بالعرض  املرتهنة  الربوفة 

العامل،  يف  املرسح  ملفكري  األخرى  بالرؤى  االشتباكية 

)شغل  الكتاب  هذا  أبواب  من  آخر  باب  يف  يذهب 

بوصفها  بها  ليحتفي  أخرى  رؤى  مناذج  إىل  اإلخراج(، 

الخلق  مناطق  نحو  واالنزياح  التفكري  يف  الزمة  ركائز 

باالهتامم،  جديرة  جديدة  مرسحية  لرؤى  املؤسس 

ليسنغ  وغوتهلد   ) بيلنسيك   ( الرويس  الناقد  أمثال  من 

وستانسالفسيك  هامبورغ  دراماتورجية  صاحب 

آبيا  وأدولف  ومايرهولد  وفاختانجوف  ودانشنكو 

أرتو  وأنطونني  كريج  غوردن  الحجرة  وتايريوف ومرسح 

والذي كنت أمتنى أن مينحه السعداوي جل جهده ألنه 

وبيسكاتور  املرسحية،  تجاربه  أغلب  يف  الحقيقي  مخربه 

بروك  وبيرت  وكانتور  بوال  وارسطوأوغستو  وبريخت 

والبارا مرسحي وأريان نوشكني ومرسح ما بعد الدراما، 

اشتبايك  حواري  وليس  الرؤى  لهذه  عريض  احتفاء  إنه 

معها. 

أما يف بابه الثالث واألخري، فيقف عىل قراءاته اإلخراجية 

من خالل مالحق تناول فيها بإيجاز شديد بعض تجارب 

خالد  للمخرج  املجنون  كأخبار  للشباب،  شاهدها 

وكاريكاتري  الرفاعي  حسني  للفنان  واستفاقات  الرويعي 

للتجربة  السطور، وهي مالمسات  وميالد شمعه لكاتب 

تستحق االهتامم، وقد تسنى يل كناقد أن تناولت بعض 

مالحظات  بعض  يل  تكون  وقد  نقديا،  العروض  هذه 

العرضني،  هذين  يف  لتجربتي  بالنسبة  أثاره  ما  حول 

تحتاجان إىل متسع آخر للحوار حولها مع السعداوي. 

يف  نطمح  املهم  الرثي  التجربة  الكتاب  هذا  مثل  أخريا.. 

أن يجد طريقه نحو الرتجمة إىل لغات أخرى ملا يتضمنه 

من رؤى جديرة بالقراءة والتأمل. 

الحضور  ملداخالت  املجال  اللقاء  مدير  فتح  ذلك  بعد 

أ.سامي  إبراهيم،  د.زهرة  يقني،  أ.حسني  فشارك: 

الثالثة  للمتدخلني  مخترصة  تعاليق  وبعد  الزهراين... 

األساتذة عبد الله السعداوي – خالد الرويعي – يوسف 

تحيات وشكر  الجميع  الجبار خمران  بلغ عبد  الحمدان 

العربية  للهيئة  العام  األمني  الله  عبد  إسامعيل  األستاذ 

للمرسح ود.يوسف العايدايب للمشاركني يف هذه الحلقة 

من  الجميع  وحيى  الهيئة«...  كتب  »إقرأ  سلسلة  من 

القادمة:  الحلقة  مبوضوع  مذكرا  الثقافة  سلطان  شارقة 

تجربة  يف  عقود  ثالثة  كنت...؟!  »لو  كتاب  حول  نقاش 

العمل املرسحي للمخرج الفلسطيني فؤاد عوض«.

متابعة – ياسمني عباس

والخلود.

السعداوي يف )تعب املرسح( ال يقف عند ما تلقاه من 

هو  إمنا  وملنتجيها،  لها  قراءته  خالل  من  وأفكار  رؤى 

يضيف  أخرى  وأحيانا  أحيانا،  معها  ويتامهى  يتمثلها 

إليها قراءته الخاصة بالتجربة التي يعتمل ويعرتك فيها، 

القراءة  تستحق  التي  واألفكار  الرؤى  من  واحدا  ليكون 

ندا لقراءاته ذاتها،  أو  بوصفها منتجا موازيا أو مشاكسا 

واملوت  واالحرتاق  يشء  كل  يف  التفاين  عىل  يركز  فهو 

واملمثل  الرؤية  وشساعة  والقربان  واالنصهار  والتامهي 

جملة  إىل  يكون  ما  أقرب  فهو  الجلود،  وتناسخ  األفعى 

أشخاص يف تراكم الجلود.

أو  لتمثالته  السعداوي  انتقائية  تكون  الكتاب  هذا  يف 

باالشتغاالت  مرتهنة  املرسح،  يف  الحقيقيني  للمحاربني 

وليست  املرسحي،  مخربه  يف  يخوضها  التي  املعملية 

الضوء عليها، لذا نلحظ  بوصفها منوذج مطلوب تسليط 

النص  السعداوي من خالل هذه االشتباكات كمن يبني 

أو  املستعار  النص  فوق  خطابها  أو  للتجربة  الضمني 

ذاهبة  كفراشة  التجربة  بهذه  ليذهب  به،  املستدل 

يف  الشفيفة  رؤاه  الضوء  هذا  يف  تتجىل  وهنا  للضوء، 

وامليثولوجيا  واملوفولوجيا  والفلسفة  والفكر  املرسح 

الحريري  نسيجها  خالل  ومن  جميعها  تشتغل  والتي 

األستكوزا  كقرشة  فهي   ، السهلة  الحلول  ضد  املركب 

األسئلة  ذؤابات  تقفز  ضوئها  عىل  والتي  وتبدلها 

ذلك  فيه،  االعتامل  وكيفية  املرسح  يف  املرعبة  الحادة 

فيه  املميت  الزمن  مقاومة  عرب  املرسح  يف  يشتغل  أنه 

والفلسفة،  الفكر  يف  ذاتها  املقاومة  برؤى  محصنا   ،

ريكو  وبول  وغادامار  وداريدا  وهايدغر  بنيتشه  معضدا 

واملفرس، موغال  املستقر  إطار  النص خارج  ومن حاوروا 

نلحظ  لذا  التجربة،  معمل  يف  واملأول  القاريء  روح  يف 

قراءاته  يف  كام  املرسحية  تجاربه  يف  يذهب  السعداوي 

حدود،  بال  مرسح  إىل  والفلسفية  الفكرية  ومستدالته 

نهاية  يف  لتشكل  واألمكنة  األزمنة  فيه  وتشتبك  تتزاوج 

بيئة  إىل  وليس  ذاتها  للتجربة  تنتمي  أخرى  روحا  األمر 

والكاممة  الجاثوم  مرسحياته  يف  كام   ، عليها  االشتغال 

واسكوريال والقربان.

إىل  قراءاته  يف  يتامهى  السعداوي  إن  الحمدان:  يضيف 

أو  املبعرثة،  حروفها  من  حيا  كائنا  معها  يصبح  درجة 

ينبغي  إىل ذلك  السعداوي  الفراغ كام يذهب  حالة من 

أن مننحه إىل فراغ آخر يك يبتلعه، وهنا نقرتب جدا من 

حيث  املخترب،  العرض  منتج  يف  املخيال  تأويل  منطقة 

حرية  رهن  هو  إمنا  محدد،  مكان  رهن  أو  قار  يشء  ال 

حرية  حدود،  وال  سياج  ال  حيث  آخرها  عىل  مفتوحة 

يصعب  حيث  أصابعه  بني  من  يسيل  الذي  املاء  تشبه 

اإلمساك به وحيث الكائن السائل املنتج. 

متسع  بوصفها  التجربة  مخرب  عىل  املنفتح  كتابه  يف 

الذي  املرسح  عامل  السعداوي  الله  عبد  املبدع  املتفلت 

قراءاته  معني  من  وأنتج  رؤاه  وشاكس  وجربه  اختربه 

للباحثني عن وهج جديد ومغاير ومؤسس لرؤى جديدة 

االشتباكية  املحايثة  املرسحية  الفكرية  رؤيته  انتج  فيه، 

البحث  عىل  متكأ  جديدا  تجريبيا  منعطفا  شكلت  التي 

واألسئلة الشائكة يف فلسفة املرسح النوعي الخالق التي 

ال تروم الوقوف عىل حالة املستقر واملطمنئ وإن اشتعل 

حالة  عن  للبحث  االستنفار  لهب  جوانحها  بعض  يف 

جديدة يف التجربة.

يف  يحتدم  حني  الصارخ  الشك  أتون  يف  يدخل  كمن  إنه 

كل مرة جديدة أوار اشتغاله يف تجربة مخربية جديدة، 

الذي  الكتاب  موت  نفسه  اآلن  يف  يعلن  أنه  لو  وكام 

أنه ميعن يف كل  ذلك  بني ضفتيه،  التجربة  احتوى هذه 

سانحِة قراءٍة جديدة يف تدشني قلق موارب ومخاتل لها، 

لإلنسانية(،  املشرتك  )القلق  هذا  لديه  املرسح  ليصبح 

ملرسح  الفلسفية  تطلعاته  من  كثريا  يقرتب  ذلك  ولعل 

مرسحي  مهرجان  ذات  اقرتحه  الذي  اإلنسانية  بعد  ما 

الفكرية  للندوة  رئيسا  عنوانا  ليكون  البحرين  يف  أقيم 

بوصفه  للسعداوي  مالزمة  حالة  فالقلق   ، له  املصاحبة 

قلبا  املرسح  يكون  أن  ميكن  وال  ورائياً،  وإنسانا  مخرجا 

مشرتكا لإلنسانية طاملا القلق يزحف بشيطانه نحو إغواء 

السؤال وإثارة فتنته يف كل ما هو مشرتك يف هذا القلب، 

توليد قلق يشرتك يف تدشينه كل من  أنه يروم  لو  وكام 

مترد عىل مرتكز املحور املشرتك يف اإلنسان وهو القلب، 

يف  األبدي  الشك  محور  هو  القلب  هذا  أن  لو  كام  أو 

معمل التجربة املرسحية. 

األول  الباب  الكتاب يف  القلق يف هذا  لحظات  وتتكثف 

حيث   – الحمدان  يوسف  يقول   – املرسح(  )تعب 

التخلق  لحظات  هي  السعداوي  لدى  القلق  لحظات 

الهاربة  اللحظات  حيث  النيازك«  »تفلت  عن  الناجمة 

بها  اإلمساك  ذراتها  نسيج  يف  املشتغل  عىل  العيص 

شياطني  أرقت  التي  اللحظات  وهي  ويرس،  بسهولة 

يبحث  فراح  غروتوفسيك  لدى  والخلق  والرؤية  الفكر 

عن صوت آخر ال يصدر من بطن التجربة ورئتها، وهو 

مرسحياته  يف  السعداوي  شياطني  استفز  الذي  الصوت 

راحت  والتي  و)القربان(،  و)اسكوريال(  )الجاثوم( 

ممثليه  وجسد  روح  يف  مثرية  خفية  مناطق  عن  تبحث 

و)سلامن  الجاثوم  مونودراما  يف  رشيد(  )مصطفى 

العريبي( يف )اسكوريال( و)يارس القرمزي( يف )القربان( 

بالسعداوي  دفعت  التي  اللحظات  وهي  تحديدا،  أكرث 

واملكاين  الزمني  جسده  صلصال  تشكيل  يعيد  بأن 

روحا  عليه  ويضفي   ، املرسح  يف  والتخييل  والبرشي 

االعتيادي  الكائن  يف  املستقر  حالة  تتجاوز  أنرثبولوجية 

تتجاوز  ومبشقة  هوادة  بال  االرتحال  يف  ممعنا  املنتمي، 

واألسئلة  الكون  سديم  يف  جلجامش  ارتحاالت  مشقة 
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وملحمة  مهيب  تاريخي  احتفال  في 
نقل  مصر  شهدت  فريدة  موسيقية 
المتحف  من  ملكية  مومياء   22
 ، الفسطاط  متحف  إلى  المصري 
أماكن  عدة  على  االحتفال  توزع 
األثرية  واألماكن  المعابد  متفرقة، 
االحتفال  تمزي  و  التحرير،  وميدان 
التعبريية  الرقصات  من  بمجموعة 
 ، الصالة  إلى  أقرب  كانت  اليت 
مصممة   على   نتعرف  ألن  دفعتنا 
شريين  والرقص  الحركي  التعبري 
في  أساسيا  ضلعا  تعد  اليت  حجازي، 
بالموكب.  التعبري  تصميم 
ومخرجة  فنانة  حجازي  شريين    
حركي،  تعبري  ومصممة  مسرحية 
الجوائز  من  العديد  على  حصلت 
مهرجان  بعدة  والدولية  المحلية 
التجرييب  المهرجان  منها  مسرحية 
الحر  للمسرح  األردن  ومهرجان 
المهرجانات. من  وغريها 

حوار: رنا رأفت

تاريخي  حدث  في  المشاركة  لك  تمثل  ماذا   -
مثل نقل موكب المومياوات ؟

غامرة،  بفرحة  شعرت  للحدث  رشحت  عندما  األمر،  بداية  فى 

مثل  ولكنه  القلق  بعض  انتابني  الحدث  بحجم  علمت  وعندما 

علينا  ويحتم  لدينا،  ما  أفضل  لتقديم  زمالئي  ولكل  لي  دافعا 

وبعد  دقيقة،  دراسة  األمر  ودراسة  التفاصيل  جميع  في  التركيز 

تلقيت  عندما  خاصة  بالفخر،  شعوري  تضاعف  الحدث  انتهاء 

بهذا  انبهر  الذي  أجمع  والعالم  وأصدقائي  أسرتي  أفعال  ردود 

الحدث التاريخي المهيب.

تصميم  في  واجهتيها  التي  الصعوبات  أبرز  ما   -
التعبير الحركي لهذا الحدث وخاصة أنك قدمت 

تصميمات ورقصات غير تقليدية؟
أثناء اجتماعاتنا مع سيادة وزير السياحة واآلثار د. خالد عناني 

ال  الحدث  هذا  أن  التوصيات  أولى  كانت  جوهر  سعد  واألستاذ 

يعد احتفاال، لذا يجب أن ال يقدم الرقص بشكل مباشر، خاصة 

بها معابد  بالتصوير  التي قمنا  المعابد  العظمى من  الغالبية  ان 

فهي  احتفاالت،  أو  رقصات  بها  يقدم  أن  يصح  وال  جنائزية، 

أماكن لها قدسيتها. فكانت التوصية البعد عن الرقص المباشر أو 

الحركات التي توحي بوجود احتفال و تقديم التعبيرات الحركية 

بخشوع.

الذي حاولت تقديمه  الرقص  الجديد في  ما   -  
خالل هذا الحدث ؟

إلهام، فكنت دائما أبحث  التقليد ودائما لدى مصدر  أبتعد عن 

أمامه، سواء  باألداء والعرض  نقوم  الذي  البناء  المعنى وراء  عن 

واألهرامات  التاريخ،  عرفه  حجري  مبنى  أقدم  سقارة  هرم  كان 

بقدر  الجديد  تقديم  محاوالتي  تكن  فلم  حتشبسوت.  معبد  أو 

اإلعالن عن احترامي والتزامى بطقس الصالة في هذه األماكن.

لتصميم  بها  استعنت  التي  األشياء  أهم  ما   -
التعبير الحركي بهذا الشكل المميز ؟

كان  الذي  أخميم  مركز  وبالتحديد  سوهاج  من  صعيدية  أنا 

عاصمة لمصر القديمة واحتفظ بهذا االسم لما يقرب من سبعة 

ومن  أظفاري،  نعومة  منذ  لحضارتي  انتماء  ولدى  سنة،  آالف 

بكلية  دراستي  بعد  بالمسرح  ودراستي  عملي  سنوات  خالل 

األثرية  المعابد  جميع  فى  أتجول  أن  فرصة  لدى  كان  الهندسة 

شغف  لدى  ودائما  والسلوم،  سيناء  حتى  مصر  صعيد  داخل 

انصب  العمل  هذا  وفى  وآثارنا،  العريق  تاريخنا  على  للتعرف 

وتاريخ  مكان  كل  دراسة  وبدأت  التفاصيل،  على  إهتمامي 

للتاريخ  المصريين  الملوك  قدم  ما  على  نتعرف  حتى  ملك  كل 

مجموعة  الجوالت  هذه  حصيلة  وكان  وإسهاماتهم،  والبشرية 

المومياوات موكب  وتقديمها  اكتشافها  أعاد 

إنما  الجديد  تقديم  أحاول  لم  حجازي:  شيرين 
المعابد تميز  التي  الصلوات  بطقوس  التزمت 

إنما تعبريات حركية  المباشر  الرقص  نقدم  لم 
المصرية الحضارة  روح  مستمدة من 
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به،  يستهان  ال  إلهام  مصدر  كانت  التي  المعلومات  من  قيمة 

المصرية  والحضارة  تميزه،  أشياء  به  كان  العصور  من  فكل عصر 

القديمة عمرها آالف السنين.

- ما الفرق بين تصميم تعبير حركي على خشبة 
المسرح وبين حدث يتم إذاعته بشكل حي ؟

فالمسرح  وشروط،  ظروف  منها  ولكل  بينهما،  كبير  فرق  هناك 

قيود  هناك  تكون  وال  عليها  العمل  يتم  وفكرة  محددة  مساحة 

هى  تعد  الكاميرا  أمام  العرض  نقدم  عندما  ولكن  اإلبداع،  على 

عليه  وبناء  »الكادر«  بتحديد  المخرج  يقوم  األداء،  في  مساحتنا 

يتم تحديد نوع حركة معين وعدد راقصين، وهو شىء هندسي 

باإلضافة  »الكادر«  داخل  محددة  مساحات  وضع  يتم  دقيق، 

الكاميرا  أن  كما  المقدم،  للموضوع  الدرامي  واإلعداد  للحركة 

زوايا،  عدة  من  والرقصات  الحركية  التعبيرات  التقاط  تستطيع 

بطريقة  بترتيبها  التلفزيوني  المخرج  يقوم  أن  الممكن  ومن 

مختلفة، إذن الحركة أمام الكاميرا يجب أن تقدم بمهارة وحنكه 

التقاطها من زوايا رؤية مختلفة، والرقص  للمخرج  تتيح  وسالسة 

فى الشارع له معايير، فالشارع به طاقة واسعة وال توجد حدود 

به، وعندما يكون المكان له عالقة بالعرض يتطلب طاقة مضاعفة 

والحضور  والحركة  االلتزام  نوع  بنفس  الراقصين  وإقناع  لتدريب 

يكون  البروفات حتى  كبيرا من  ما يستغرق عددا  بالشارع، وهو 

يتابع من كل  المسرح والجمهور  الحضور قويا، فال توجد خشبة 

مكان.

ثقافة  عن  التعبير  الرقص  يستطيع  كيف   -
الشعوب وتراثها ؟

الصعب  فمن  والوعي،  القلب  إلى  تتدفق  عالمية  لغة  الرقص 

كان مالكا ألدواته وله رؤية ستصل فكرته، وقد سبق وأن قدمت 

العديد  العرض  سافر  وقد  التحرش،  قضية  يناقش  عرضا مسرحيا 

استحسان  ونال  المهرجانات  كبرى  فى  مصر  ومثل  الدول  من 

العرض  أفكار  وكانت  والمحلى  الدولي  المستوى  الجماهير على 

التحديات  أهم  و  مجتمعنا،  في  المرأة  مكانة  وهى  واضحة 

والصعوبات التي تواجهها، واستخدمت الرقص الشرقي بالعرض، 

بتفكيكها  قمت  لغة  كأنه  مع  وتعاملت  تراثنا  من  جزء  فهو 

للرقص  المتلقي  نظرة  عن  مختلفة  بطريقة  معها  وتعاملت 

الشرقي.

الحركي  التعبير  عروض  تفتقده  الذي  ما   -
هذا  تطوير  نستطيع  وكيف  المعاصر..  والرقص 

النوع من الرقص ؟
لدينا أسماء كثيرة و المعه ومتميزة في الرقص الحديث والتعبير 

الحركي، ولدينا العديد من المخرجين في هذا النوع من الفنون 

مختلفة  وأفكارا  مجتمعية  ومشاكل  معاصرة  قضايا  يقدمون 

ووجهات نظر فنية . و يحتاج الرقص إلى أن يحصل على مساحه 

وان  الكلمة،  على  تعتمد  التي  العروض  مثل  االهتمام  من  أكبر 

متميزة  كوادر  لدينا  و  المسرحية،  العروض  عن  إنتاجه  يقل  ال 

وعدد  قليلة  والرقص  الحركى  التعبير  عروض  لتقديم  فالفرص   ،

او  فرقتين  تتعدى  ال  الحركى  والتعبير  بالرقص  الخاصة  الفرق 

ثالثة فنحن بلد الفن وجدران ونقوش المعابد دليل واضح على 

وجود الرقص والفنون.

والرقص  الحركي  التعبير  مصمم  ينجح  هل   -
األمر  أن  أم  متكامل  مسرحي  عرض  تقديم  فى 

يعتمد على موهبته في األساس ؟
المثال  سبيل  فعلى  فنان،  كل  وقدرات  لموهبة  يرجع  األمر 

متميز  »سينوغراف«  كان  السالم  عبد  شادي  الكبير  المخرج 

موهبة  يمتلكون  مخرجين  وهناك  وبصريات،  صورة  ومخرج 

على  قدرة  لديهم  من  وهناك  والرقص  الحركي  التعبير  تصميم 

تحديده  يتم  درامى  إطار  داخل  فقط  الحركي  التعبير  تصميم 

واألمر ليس له قواعد ثابتة.

 - حصدت عدة جوائز في المهرجان التجريبى 
هذه  عن  التعرف  نود   « »ياسم  عرض  عن 

التجربة ؟
»ياسم » عرض رقص شرقي يناقش قضية التحرش وتاريخ المرأة 

استخدام  فى  تحدى  لدى  وكان  الحديث،  العصر  حتى  المصرية 

قالب  فى  ووضعه  معاصر  إطار  فى  الشرقي  الرقص  مفردات 

تناول  طريقة  وباألخص  طويلة،  سنوات  منذ  نراه  عما  مختلف 

االحتفال،  أو  واإلغراء  باإلثارة  عالقة  لها  التي  الشرقي  الرقص 

جدية،  أكثر  أخرى  مفردات  ألبعث  مفرداته  باستخدام  وقمت 

بشكل  لتخرج  كثيرا  عليها  وأعمل  بها  وأؤمن  بالفكرة  أشعر  فأنا 

متميز.

بأكمله  الحركي  بالرقص ولكن بمشاهدة األداء  ترجمة كل حركة 

فالجمهور  المختلفة،  األحاسيس  من  مجموعة  إلينا  يصل 

الفنون  يحب  متذوق  شعب  كمصريين  ونحن  كبير  وعى  لديه 

البالد  ثقافة  إبراز  قدرته  هو  الرقص  فى  والمميز  المختلفة، 

وتاريخها، الرقص ينطبع فى األذهان والقلوب، والجماهير تخرج 

من عروض الرقص لديها انطباعات جيدة و تظل األغنية والحركة 

على  وتأكيد  معلومات  وتعطى  باألذهان  ملتصقة  المصاحبة 

فكرة جماليه وأصيلة، لذا تعد طريقة للتوثيق مثلها مثل الكتابة 

والشعر والغناء. الرقص أحد الفنون الغنية التي تثرى اإلحساس 

الفني.

- هل تستطيع عروض التعبير الحركي والرقص 
المعاصر نقل رسائل ومناقشة قضايا مثلها مثل 

العروض التي تعتمد على الكلمة ؟
الكلمة،  عروض  عن  وتواصال  وضوحا  يقل  ال  وبشكل  بالتأكيد، 

والمخرج  المصمم  مهمة  وهى  لغة  :الرقص  سابقا  أشرت  وكما 

فإذا  فكرة،  نقل  فى  الجسد  أو  الحركي  التعبير  الذي سيستخدم 

بمهارة وحنكة  أن تقدم  الكامريا يجب  أمام  الحركة 
زوايا مختلفة التقاطها من  للمخرج  تتيح  وسالسة 

لحركي قليلة  التعبري  فرص تقديم عروض 
بها االهتمام  وأتمىن 
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مصر  قيادة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  تولي  منذ 

وتوجد  المصري،  بالمواطن  االرتقاء  على  حريص  وهو 

الخاصة  القدرات  المواطنين يطلق عليها ذوي  بين  شريحة 

القدرات  ذو  قوانين  الحكومة  فعلت  ولذلك  )اإلعاقة(، 

أخرى،  بنود  إضافة  على  النواب  مجلس  وصدق  الخاصة، 

بدمجهم  الخاصة  القدرات  ذو  صالح  في  جميعها  تصب 

كل  وعليهم  الحقوق  كل  فلهم  الئق،  بشكل  المجتمع  في 

الواجبات .

إيناس  الدكتور  الثقافة  وزير  معالى  تحركت  هنا  ومن 

في  لدمجهم  لهم  الثقافية  المنابر  كل  بفتح  الدايم  عبد 

عهد  في  الفنون  بأكاديمية  التحق  من  منهم  المجتمع، 

الحالي الدكتور أشرف زكي، ومنهم من يشترك في  رئيسها 

جميع األنشطة الثقافية . أما في المسرح فقدمت العديد 

هذا  وفي  األصحاء،  مع  بدمجهم  المسرحية  العروض  من 

الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  الدكتور  رعاية  وتحت  اإلطار 

الطفل،  لثقافة  العامة  اإلدارة  تقدم  الثقافة  لقصور  العامة 

التابعة إلقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مسرح 

العرض المسرحي  الشهيد عالء المصري بقصر ثقافة بهتيم 

أين حقي تأليف جودت سابق وأشعار أحمد زيدان وألحان 

حمزة،  عمرو  ومالبس  وديكور  حمدي  إيهاب  وتوزيع 

استعراضات صافي، ومن إخراج أميرة شوقي .

الخاصة  القدرات  ذو  أن  على  العرض  نص  فكرة  تدور 

يعترضون على نظرة الشفقة التي ينظر بها أفراد المجتمع 

التفرقة  المجتمع وأصبحت  في  فاعلين  أصبحوا  فقد  إليهم 

أن  يستطيع  قدراته  وحسب  مجاله  في  فكال  واجبة  غير 

يبدع مثل األصحاء، وتبدأ الحكاية من داخل أتيليه )مرسم( 

من  على  شجار  بعضهم  بين  ويدور  الجميع  فيه  يتعلم 

يرسم أفضل ومن صاحب اللوحة، يقوم كال منهم برسم ما 

بخطوط  التعبير  على  المعلم  ويوجههم  خياله،  في  يدور 

خالل  ومن  يريد،  عما  معبرة  اللوحة  تكون  حتي  منضبطة 

حكاية  إلى  ومنها  حكاية،  في  ندخل  المرسومة  اللوحة 

تمثل  ولوحة  البحار  أعماق  تمثل  لوحة  ونشاهد  أخري 

القناة وأخرى تمثل الحي الشعبي في  النوبة وأخري تمثل 

وكذلك  المصري  للمجتمع  الجميلة  الصورة  يوضح  عرض 

زيدان  أحمد  بأشعار  آخر  نص  وتداخل  الكواكب،  صورة 

مفيد..  زيك  أنا 
واحد كلنا   - حقي  أين   -

وتدريبات  ورش  عمل  من  البد  فكان  والحركية  والسمعية 

على  والتدريب  البدنية  اللياقة  منها  عديدة  مجاالت  في 

اإلخراج  مساعدي  أن  المفاجئة  وكانت  وغيرها،  النطق 

من  أيضا  وهم  األمهات،  من  العرض  في  الممثلين  وبعض 

المخرجة  من  ذكاء  ذلك  ويعتبر  الخاصة،  القدرات  ذوي 

بأن تتدرب األم أيضا وتشترك في معالجة طفلها وتفخر به 

بداخلها،  المكبوتة  الشحنة  وتفرغ  بالملل  تشعر  ال  وأيضا 

وتكون منتجة وتعبر عن نفسها .

النص كي  لهذا  المخرجة  تنفيذ  كيفية  نتحدث عن  وعندما 

يظهر مجسدا علي خشبة المسرح، فكما قلنا أنها استعانت 

بنص المؤلف جودت سابق مع نص آخر من أشعار الكاتب 

نوع  ويحدث  األحداث  تتدفق  كي  زيدان  أحمد  والشاعر 

استعراضي،  غنائي  موسيقي  العرض  فجعلت  االتزان  من 

بالملل وتم توجيهه  البهجة وعدم الشعور  كي يغلب علية 

مباشرة للمتلقي دون شعارات رنانة فهو عرض بسيط ممتع 

للمشاركين في العرض والمتلقي .

وعن الديكور )عمرو حمزة + مالبس( نقول أنه يمثل أتليه 

ليه مستني،  أتحرك  ) يال نفن تجن نغني يال  منها يال نفن 

بكره اللي جايلك يال نروحه، نركب موجه أطول من روحه، 

 .. ميه  نقطة  إيه؟  )نرسم  البحر   ،) توصلني  الفرح  ولشط 

نقطة ميه؟ نقطه في نقطه نملى اللوحة ببحر كبير ........ 

البحر دنيا بنعشقها .. واللقمة علينا نفرقها(، شعبي ) على 

يا  مصر  يا  لبالد  بالد  من  مسافرين   .. ميلنا  نيل  يا  شطك 

 ........( والختام   ،) وزاد  وميه  الكون  قلب  يا  تأسرنا..  جنه 

واقفين  زيك  زينا  صنف،  مليون  كدا  يشبعنا  أكل  وهنزرع 

في الصف، وإن نادت مصر الكل يقف، وفداها دمنا اللي 

في قلبنا( .

بجانب  المخرجة  أن  حيث  تعليمي،  العرض  من  والهدف 

الخاصة،  القدرات  ذوي  بتدريب  قامت  الدرامي  اإلخراج 

على  عملت  األصحاء  مع  لهم  ودمجها  الفن  طريق  وعن 

اإلدراكية  اللغة  وتطوير  السلوك  وتعديل  المهارات  تنمية 

والحسية حيث يقف على خشبة المسرح نسبة بسيطة من 

القدرات  ذوي  من  المائة  في  تسعون  يقارب  وما  األصحاء 

البصرية  واإلعاقات  والتوحد  داون  متالزمة  وبينهم  الخاصة 

جامل الفيشاوي
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)مرسم( من الداخل، وفي عمق المسرح مجموعة من فرش 

فرشتان  تحتضن  األلوان  بالتة  العمق  منتصف  األلوان وفي 

كتاب،  يمسك  منهم  كل  مالكين  الجانبين  على  أعالها 

ويعبر هذا المكان عن مرسم للتعليم، وأثناء العرض تدخل 

بعض قطع الديكور للتعبير عن الشعب المرجانية، وبعض 

عليها  مرسوم  األلوان  بالتة  أمام  توضع  األخرى  البانوهات 

لسير  طبقا  القناة،  أو  الشعبي  الحي  أو  النوبة  ألهل  صور 

إنسان  رأس  عليها  مرسوم  لوحة  الجانبين  وعلى  األحداث 

األكسسوارات  وكانت  ذهنه  في  يدور  عما  تعبر  ملونة 

الممثلين  بها  يمسك  دائرية  لوحات  فنجد  للمشهد  مكملة 

في  األصفر  اللون  طغي  فقد  المالبس  أما  الممثلين، 

اللون  لماذا  سؤال  أنفسنا  سألنا  ولو  العرض،  فترات  معظم 

الخاصة  القدرات  ذوي  به  العرض  أن  ونقول  فنرد  األصفر؟ 

ومنهم مرضي بمرض نفسي، وفي الماضي كان يطلق على 

لطالئها  نظر  الصفراء  السرايا  النفسية  األمراض  مستشفى 

المرضي،  هؤالء  ألعصاب  مريح  أنه  واتضح  األصفر  باللون 

فاللون األصفر يعبر عن واقع التجربة، وتوجد ألوان أخري 

تعبر عن تخيالت أصحاب التجربة، وعندما يتخيل كل منهم 

الشخصية  عن  تعبر  التي  المالبس  أن  فنجد  معينة  لوحة 

واألخضر عن  القمر،  يعبر عن  األبيض  اللون  فنجد  تختلف 

والحوت  رمادي،  واألخطبوط  برتقالي،  والشمس  األرض، 

وظفت  فقد  التمثيلي  األداء  عن  أما   . وهكذا   ... أزرق 

المخرجة كل ممثل في دوره بحسب قدراته، وظهر الجميع 

صالة  من  الممثلين  بدخول  العرض  وبدأ  جيدة،  بحالة 

 ( الجميع  لدمج  العرض  صالة  في  العرض  وأنتهي  العرض 

الممثل والمتلقي وكل الموجودين ( في وحدة واحدة في 

 ( الشكمجية  لنجوم  الشكر  ونقدم  واحد  كلنا  باننا  إشارة 

رضا،  مي،  يارا،  يوسف،  أمير،  توماس،  مريم،  مرام،  ماجد، 

رجاء، حبيبه، عبد القادر،محمد، بسمه، شهد، عبد الرحمن، 

إسراء، جرجس، فلوباتير، أمل، حنين، حاله، سجده، ياسين، 

مبارك،  مهدي،  سعيد،  إسالم،   ( العمل  وأبطال   ) خديجة 

االخراج  وهيئة   ) رضا  أحمد، جيهان، سوزان، سلوي،  مني، 

) منه، وصال،  سوزي، كريمة، نجالء،سعيد،  أماني، عزة ( 

والشكر لكل من ساهم في خروج هذا العرض للنور .  

كل  أعال  العصي مجسد  بعض  وكذلك  الكواكب،  عن  لتعبر 

ينقلنا  وهذا  البحار،  أعماق  عن  الحديث  في  سمكة  منها 

أتمني  وكنت  فقط،  لإلنارة  كانت  أنها  فنجد  اإلضاءة  إلى 

الديكور  قطع  بعض  كانت  فقد  األلترا  إضاءة  يستخدم  أن 

مما  األلترا  إضاءة  تعكس  بألوان  مجهزة  واألكسسوارات 

اإلمكانيات  لقلة  أنه  وأعتقد  للمتلقي،  بصرية  متعة  يعطي 

أما  تطوير،  خطة  المسرح  سيدخل  أعتقد  ما  على  وكذلك 

( فكانت مناسبة  أيهاب حمدي   ( الموسيقي واأللحان  عن 

للجو العام للعرض وكانت معتمدة على موسيقي الكهرباء، 

تناسب  كي  بالبساطة  امتازت   ) صافي   ( االستعراضات  أما 
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متميز  مع عرض مرسحى  موعد  فرانسيسكو عىل  سان  مدينة  كانت 

لألديب  الزوجات«  »مدرسة  هو  العرض  كان  مسارحها.  أكرب  عىل 

الفرنىس الشهري موليري )١6٢٢ - ١6٧٣(.

واملرسحية كام هو معروف من عيون األدب الفرنىس. وتدور فكرتها 

حول رجل يرىب فتاة تعمل خادمة لديه ويحاول أن يجعل منها فتاة 

جاهلة ال تعرف شيئا من حقائق الحياة .ويسعى بعد ذلك إيل الزواج 

منها ىك تكون زوجة مطيعة والستغاللها ىف أعامل غري مرشوعة. لكن 

يتبني له أنه فاشل وأن هذه الفتاة يف حقيقة األمر أكرث وعيا ونضوجا 

مام كان يظن وال يتم الزواج. 

العامل،  أنحاء  جميع  يف  عديدة  فنية  أعامل  استوحتها  الفكرة  وهذه 

برنارد شو يف مرسحيته »سيدىت  الشهري جورج  األديب  استوحاها  بل 

ألحمد  الحب«  »أيام  فيلم  يف  املرصية  السينام  واستوحتها  الجميلة« 

سيدىت  مرسحية  يف  املرصى  املرسح  واستوحاها  لطفى  ونادية  مظهر 

الجميلة.

»لوىس  املرسحية  مخرجة  أمام  الحقيقى  التحدى  هو  هذا  وكان 

شاهدوه  كالسيىك  مرسحى  نص  إيل  الجمهور  تجذب  كيف  يربيان«. 

عددا غري محدود من املرات سواء يف شكله املبارش أو شاهدوا أعامال 

متثلت يف  مبتكرة  بصورة  العرض  تقدم  اإلجابة  وكانت  منه.  مقتبسة 

حتى  اللطيف  الجنس  ومن  السود  من  املمثلني  طاقم  كل  يكون  أن 

األدوار الرجالية.

إيل  العمل  يف  الرئيسية  الشخصية  »بارنولوىف«  عهدت  ذلك  وعىل 

الرجل. بدور  قامت  التى  بنكنز«  »تونيا  توىن  بجائزة  الفائزة  املمثلة 

الخطيب  إيل مارى سيتهول. وعهدت بشخصية  اجنى  بدور  وعهدت 

هورا إيل كاليسوا برويسرت. وهكذا مع بقية الشخصيات. وكنوع من 

التجديد تم تقديم املرسحية بصياغة شعرية للشاعر األمرييك الراحل 

ريتشارد ويلبور )١٩٢١ - ٢٠١٧(بدال من الصياغة النرثية. كام حفلت 

بالديكور  العناية  متت  كام  الفكاهية.  اللمسات  ببعض  املرسحية 

املتعة  إيل  تضاف  برصية  متعة  جعلها  كبري  بشكل  املمثلني  ومالبس 

الدرامية.

موعده في  يقام  أن  البد 
تخافوا  وال  احضروا 

العام  إسكتلندا  الدوىل املرسحى يف  أدنربة  إلغاء مهرجان  تم  أن  بعد 

إلغاءه  فكرة  املهرجان  عن  املسئولون  رفض  كورونا،  بسبب  املاىض 

الفرتة  يف  العام  هذا  موعده  يف  املهرجان  يقام  أن  وتقرر  العام  هذا 

باملرسحى  املهرجان  وصف  ورغم  القادم.  أغسطس   ٢٩ إيل   ٧ من 

تشمل  بل  املرسح  تقترص عىل  ال  فيه  املقدمة  الفنية  األعامل  أن  إال 

يف  مبارش  بشكل  املهرجان  يقام  وسوف  واملوسيقى.  الرقص  أيضا 

بشكل   خصيصا  إقامتها  متت  أجنحة  ثالثة  بفضل  الجامهري   حضور 

أثناء  الجيدة  التهوية  عىل  ويحافظ  االجتامعى  التباعد  قواعد  يحقق 

العروض. كام أن فعالياته سوف يتم بثها عرب الشبكة العنكبوتية ملن 

يريد كام ذكرت اللجنة املنظمة. 

سياحية  حركة  عادة  تشهد  كانت  املدينة  أن  اللجنة  رئيس  ويقول 

التى  الثالثة  األسابيع  خالل  وخارجها  بريطانيا  داخل  من  مزدهرة 

العام  هذا  السياحية  الحركة  تزدهر  أن  ويرجو  املهرجان.  يستغرقها 

املتوقع  غري  ومن  بعد  يتحدد  مل  املهرجان  برنامج  أن  ويضيف  أيضا. 

عىل  إسكتلندا  حكومة  رد  اللجنة  تنتظر  كام  يونيو.  قبل  يعلن  أن 

طلب بتحديد عدد األفراد الذين سوف يسمح لهم بحضور املهرجان 

خاصة يف ضوء التجميد املفروض عىل األنشطة الثقافية حتى ١٧ مايو 

القادم. 

رغم  موعده  املهرجان يف  إقامة  املنظمة ترص عىل  اللجنة  أن  ويقول 

علمها بأن األعداد التى تشهد املهرجان سوف تكون أقل بسبب قيود 

كورونا عىل الطريان القادم من الخارج ومخاوف الربيطانيني انفسهم 

من كورونا. كام أن هناك بعض الفرق األجنبية التى اعتادت الحضور 

قبول أعامل صغرية لفرق صغرية تقدم بطريقة مبتكرة ..واملهم إقامة 

هذا الحدث الفنى الثقاىف ىف موعده. 

يتم  سوف  يريد  من  باملهرجان  يستمتع  أن  عىل  اللجنة  من  وحرصا 

بث كل فعاليات املهرجان عىل اإلنرتنت. وسوف يكون بعضها مجانا 

عدد  تشجيع  اللجنة  تحاول  وسوف  معقول.  مبقابل  األخر  والبعض 

املتوقع  الغياب  لتعويض  والكوميدية  القصرية  املرسحيات  من  كبري 

لعدد من الفرق الكبرية.

ويعود رئيس اللجنة املنظمة فيناشد الجامهري حضور املهرجان. يقول 

األيام  وىف  الربيطانية.  املقاطعة  يف  كثريا  انحرست  كورونا  حاالت  أن 

األخرية تم تشخيص ٢٠٠ حالة إيجابية يوميا وهو رقم بسيط للغاية 

نسمة.  البالغ عددهم خمسة ماليني  املقاطعة  بعدد سكان  باملقارنة 

وقت  يف  أدنربة  تشهدها  سوف  أخرى  ثقافية  أحداثا  هناك  أن  كام 

متزامن مثل معرض أدنربة للكتاب ومهرجان موسيقى القرب. ويأمل 

أن ترفع باقى القيود املفروضة عىل الحياة الثقافية بسبب كورونا.  

ويؤكد يف النهاية أن املهرجان ال يحقق أى ربح للجنة لكن املهم أن 

األملانية   كوميشا  وفرقة  باريس  أوبرا  فرقة  العام  هذا  تحرض  ال  قد 

عام  كل  الحضور  اعتادت  التى  األمريكية  املرسحية  الفرق  وبعض 

وكانت تجذب جمهورا كبريا.  لكنها مرصة عىل إقامة املهرجان حتى 

لو حرضه شخص واحد ألنه يرتبط باملدينة.  

البداية
من  الشعوب  توحيد  بهدف   ١٩٤٧ عام  إيل  املهرجان  بداية  وتعود 

خالل الثقافة بوجه عام يف أعقاب الحرب العاملية الثانية. وتم اختيار 

التى كانت  الضخمة  املوسيقية  العروض  املهرجان بسبب  لهذا  أدنربة 

تشتهر بها لكبار املبدعني أمثال بيتهوفن وموزار وباخ وفاجرن. وكان 

إيل  نشاطه  اتسع  ثم  املوسيقى  عىل  فقط  يركز  بدايته  يف  املهرجان 

عىل  يقدمان  وأصبحا  واملوسيقى  الرقص  وتوارى  واملرسح.  الرقص 

هامش أعامله املرسحية. 

تتسع  تعد  مل  العروض  عليها  تقدم  التى  الخشبات  أن  السبب  وكان 

ألعداد كبرية من العازفني أو الراقصني مثلام تحتاج األعامل امللحمية 

إيل  اللجنة  تسعى  سوف  املشكلة  هذه  ولحل  الضخمة.  واألوبرالية 

برؤية جديدة  عرض قديم جدا 

العالم  مسارح  فى  هشام عبد الرءوف جولة 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 26 أبريل 2021العدد 545 العدد 26713 أبريل 2021العدد 713

[ 23نوافذ]

يقام.

مسرحية ممثلة  أنا 
العامل  إيل  رحلت  التى  ماكرورى  هيلني  الربيطانية  املمثلة  كانت 

األخر قبل أيام عن عمر ٥٢ عاما، صاحبة إبداعات غزيرة يف املرسح 

عمرها  سنوات  كثريا  تفوق  سواء  حد  عىل  والتليفزيون  والسينام 

إبداعاتها  وكانت  الثالثة(.  الوسائط  يف  عمل  مائة  من  )أكرث  القصري 

يف السينام والتليفزيون اشهر من إبداعاتها يف املرسح. فقد اشتهرت 

كام  الهزيلة«.  »األقنعة  مسلسل  منها   عديدة  تلفزيونية  بأعامل 

أفالم  سلسلة  من  ثالثة  يف  مالفوى«  »نارسيسا  بشخصية  اشتهرت 

هارى بوتر التى حققت لها الشهرة عىل مستوى العامل عام ٢٠٠٨. 

لكنها كانت تطلق عىل نفسها دامئا لقب »املمثلة املرسحية« باعتبار 

أن املرسح كان الوسيط الذى شهد أول إبداعاتها عىل خشبته عندما 

مرسح  عىل   ١٩٩٠ عام  عمرها  من  والعرشين  الحادية  يف  كانت 

»هاروجيت« الشهري يف لندن. 

ايرنست«  تكون  أن  »أهمية  مرسحية  يف  شاركت  عندما  ذلك  كان 

مبناسبة  ذلك  وكان   .)١٨٥٤- ١٩٠٠( وايلد  أوسكار  الربيطاىن  لألديب 

مؤلفها.  حياة  يف  مرة  ألول  املرسحية  عرض  عىل  عاما   ٩٥ مرور 

إجادتها  وجذبت  »فريفاكس«  مسز  وهو  البطولة  بدور  قامت  وقد 

لتبدأ  والتليفزيون  السينام  يف  واملخرجني  املنتجني  أنظار  للشخصية 

فيه  قدمت  الذى  املرسح  ترتك  أن  دون  فيهام  حافلة  فنية  حياة 

األزرق  »البحر  أخرها مرسحية  وكان  األعامل.  من  متنوعة  مجموعة 

العميق« لألديب الربيطاىن »ترينس راتيجان« )١٩١١- ١٩٧٧(.

األدب  عيون  من  ملجموعة  عروض  يف  شاركت  وذاك  هذا  وبني   

والروىس  شكسبري  مرسحيات  مثل  والعاملى  اإلنجليزي  املرسحى 

لوركا )١٨٩٨– أبسن )١٨٢٨- ١٩٠6( واإلسباين  والرنويجى  تشيكوف 

١٩٣6( وغريها. وكانت من أشد املعجبني بالكاتب الروىس تشيكوف 

)١٨6٠ – ١٩٠٤( وجسدت أدوار البطولة يف عدد من مرسحياته مثل 

الجوائز  من  متنوعة  مجموعة  عىل  وحصلت  والنورس.  فانيا  العم 

»لورنس  جائزة  وهى  مرسحية  جائزة  أرفع  منها  الثالث  الوسائط  يف 

أوليفييه« عن تجسيدها لشخصية روزاليند يف مرسحية شكسبري »كام 

من  عدًدا  ومثلت  الرش  أدوار  يف  بشكل خاص  تتألق  وكانت  تهوى«. 

األعامل البوليسية.

  وكأنها كانت تعرف أن حياتها لن تكون طويلة اندفعت يف العمل 

املاىض  العام  أواخر  يف  الوسائط  كل  من  تقاعدت  حتى  حدود  بال 

بعدها  وترحل  البيضاء  الراية  األطباء  ويرفع  املرض  بها  اشتد  عندما 

بشهور بعد حياة فنية حافلة كام أعلن زوجها املمثل دامني لويس. 

وقد جسدت عىل املرسح والتليفزيون شريى بلري زوجة رئيس الوزراء 

الربيطاىن السابق توىن بلري يف مرسحية ومسلسل امللكة.

للسود والنساء فقط مسرحية 

العالم  مسارح  فى  جولة 
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أحمد  المخرج  يد  على   ١٩٩٣ عام  المستقلة  المعبد  فرقة  تكونت 

البداية  وكانت  بليل،  علي  والمنتج  القليوبي  مايا  والممثلة  العطار 

أولى  قدموا  بالمعادي حيث  أصدقائهم  أحد  منزل  فوق سطح  من 

بعد  ثم  الغرفة،  بمسرح  يسمى  ما  إطار  في  المسرحية  تجاربهم 

ذلك قدمت تلك التجارب على مسرح الجامعة األمريكية.

وقد بدأت فكرة تكوين الفرقة من كون المسرح “معمل كيميائي” 

العرض طابعا أكثر روحانية  على حد تعبير جرتوفسكي مع إعطاء 

من  واالستفادة  المسرحي،  للديكور  التقني  بالشكل  واالهتمام 

أساليب العرض السينمائي بدمجه في لحمة النص المعروض على 

أن  نستطيع  الصغيرة  الشاشة  خالل  “من  العطار  أحمد  تعبير  حد 

وتحرك  بعيدا،  السفر  من  تمكننا  فالشاشة  فيه  نرغب  ما  نكون 

فكريا..  وتثيرنا  جنسيا..  باإلحباط  وتشعرنا  وعواطفنا  مشاعرنا، 

نكون  من  إنما  الموضوع،  هو  ليس  التليفزيون  سياسيا،  وتخدرنا 

مسرح  تقديم  فكرة  الفرقة  وتطرح  الصغيرة”  الشاشة  أمام  نحن 

عناصر  من  كعنصر  النص  مع  ويتعامل  الحياة  مع  يتواصل  عربي 

العرض المسرحي وليس أساسا.

وقد جاء العرض األول “األتوبيس” ١٩٩٤، والذي عرض في البداية 

هامش  وعلى  ـ  شبرامنت  قرية  في  الفرقة  أعضاء  أحد  منزل  في 

أتوبيس  داخل  أحداثه  وتدور  له  مواز  بشكل  التجريبي  المسرح 

من  الجمهور،  مع  الممثلين  تفاعل  بين  يمزج  درامي  شكل  في 

المختلفة من  واالجتماعية  الفكرية  االتجاهات  من  خالل مجموعة 

اإلسالمي والماركسي وغيرهما.

وتتمثل عقدة العرض في تساؤل يتبادر لحظة أن يتعطل االتوبيس 

جميع  فيرفض  إلحضاره،  يذهب  من  وهو  ـ  البنزين  نفاد  نتيجة 

الركاب النزول، إلى أن يعرض أحد الجمهور أن يذهب هو لشرائه 

لكنه يأخذ النقود وال يعود مرة ثانية.

أما العرض الثاني “أوديب الرئيس” ١٩٩6 فكان عبارة عن معالجة 

“أوديب”  هي  النصوص  من  مجموعة  بتضفير  “أوديب”  ألسطورة 

لسوفاكليس و”برمثيوس” السخليوس و”الماكينة الجهنمية” لكوكتو 

و”أنا اللي قتلت الوحش” لعلي سالم.

بعض  في  بعضها  المدن  إحالل  فكرة  كذلك  العرض  ناقش  وقد 

على  العرض  استفاد  وقد  واإلنسانية  المكانية  الوحدة  اعتبار  على 

إطار  في  الواقعي  والمزج  الفيديو  أدوات  من  التقني  المستوى 

من  وكان  األمريكية،  الجامعة  مسرح  على  عرضه  وتم  وثائقي، 

للمرحة  نهاية  العرض  وكان هذا  النجار،  واكد وساري  بطولة عمرو 

األولى من عمر الفرقة حيث توقفت ـ بعده ـ لمدة عامين بعد أن 

انفصل عنها الكثير من أعضائها.

أما المرحلة الثانية فبدأت عام ١٩٩٨ بعد أن وطدت الفرقة عالقتها 

الفرنسي  الثقافي  المركز  مثل  مصر  في  األجنبية  الثقافية  بالمراكز 

المرحلة  هذه  وبدأت  “بروهلفسيا”  السويسري  الثقافي  والمركز 

شاب  حول  أحداثه  وتدور  العطار  أحد  تأليف  “اللجنة”  بعرض 

في  العاملين،  الختيار  اختبار  لجنة  إلى  ويتقدم  عمل  عن  يبحث 

إطار عبثي ميلودرامي في البداية ينتقل مع األحداث إلى جو من 

المعبد..  فرقة 
الغرفة مسرح  وجماليات 

تجلى ذلك من خالل الصوت الغائب في النص والذي يمثله األخر 

يتداخل في األحداث عبر مونولوج يمثل  الذي  أمريكا  المقيم في 

حالة من الصراع المسرحي وقد قدم على مسرح المدينة ببيروت 

وفي مهرجان عمان المسرحي وبمركز الجزويت باإلسكندرية.

للسياح  قاهرية  رحلة  حتة..  وال  إلى  الطريق  “في  عرض  جاء  ثم 

نفس  ليؤكد   ٢٠٠١ عام  الطليعة  مسرح  مع  باالشتراك  والحبيبة” 

الفكرة التي طرحتها الفرقة بعد عروضها السابقة من خالل ديكور 

خشبة  على  ينتقل  حقيقي  سياحي  أتوبيس  في  متمثل  واقعي 

المسرح بداخله ركاب من كافة طوائف المجتمع، وقصة حب تنشأ 

كاإلضاءة  مساعدة  فنية  عناصر  باستخدام  والسائق  المضيفة  بين 

تم  وقد  الحالة،  جسد  هرموني  إطار  في  واالستعراض  والموسيقى 

عرضه مرة أخرى في مهرجان بيروت لمسارح الشارع ثم قدم في 

البرتغال باستخدام اللغة اإلنجليزية.

مسرح  على  فقدم  المليون”  أكسب  عايز  أنا  “ماما  عرض  أما 

 ٥٧ في  مشهدا   ٥١ عن  عبارة  وهو  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة 

العرض،  هذا  في  البطولة  دور  أيضا  الديكور  لعب  وقد  دقيقة، 

مكان  من  تنتقل  واألحداث  أدوار،  ثالثة  إلى  خشبته  قسمت  فقد 

في  جاء  التي  المسرحي،  الحوار  واقعية  تفقد  أن  دون  آخر  إلى 

إطار التفكيك والتركيب من خالل طرح حكايات مختلفة ُتنتج في 

رجب  وسيد  كمال  أحمد  العرض  ببطولة  قام  واحدة،  فكرة  النهاية 

وسلوى محمد علي.

السخرية والفانتازيا بشكل أقرب إلى المفارقة.

كسر  بـ”  نسميه  أن  يمكن  ما  على  عرضه  في  العطار  اعتمد  وقد 

أدق  بمعنى  أو  الواقع”،  في  الحادث  الكالم  مدلولية  ضد  النص” 

من  أيضا  والممثل  المتفرج  لدى  اإليهام  كسر  مصطلح  إلى  أقرب 

خالل مناقشة قضايا اجتماعية تتأثر بعنصر السلطة.

تركب خطأ  التي  الجمل  تكسير  على  المسرحي  الحوار  اعتمد  وقد 

وقد  المتلقي،  لدى  سمعي  تأثير  يتولد  شتاتها  ومن  قصد،  بدون 

بعرضه  العطار  عليها  تغلب  رقابية  مضايقات  لعدة  العرض  تعرض 

المستقل  العربي  للمسرح  عمان  مهرجان  في  ثم  منزله،  في 

الجامعة  ومسرح  السويسري  الثقافي  المركز  مسرح  خشبة  وعلى 

األمريكية.

جاي  اللي  عمي  انتظار  في  أو  حلوة..  “الحياة  الثالث  العرض  أما 

يتم  عرض  أول  وهو  العطار  أحمد  وإخراج  تأليف  أمريكا”  من 

لسفارة  الثقافي  الصندوق  وهي  أجنبية  جهة  قبل  من  إنتاجه 

عن  عبارة  العرض  هذا  في  الديكور  جاء  وقد  بالقاهرة”  هولندا 

هيكل ألومنيوم أشبه بالسجن مكون من ثالثة غرف لعائلة مصرية 

تمثل األولى “المرحاض” والذي يجلس فيه شاب وحوله كومة من 

من  هائل  كم  وحولها  المريضة  األم  فيها  تجلس  والثانية  الجرائد، 

يشاهد  الثاني  االبن  فيه  يجلس  الثالثة  والغرفة  الطبية،  المحاليل 

التليفزيون والذي نفاجأ بأنه معطل.

الواقع، وقد  وقد اعتمد الحوار على فكرة الالمعقول لتوازي عبثية 

عيد عبد الحليم
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يستكشف هذا املقال املدى الذي بلغه التهميش النسبي للمرسح 

محددة  افرتاضات  نتيجة  االجتامع  وعلم  األنرثوبولوجيا  مجايل  يف 

فكرة  العرشين، والسيام  القرن  يف  طبيعية  أصبحت  املرسح  حول 

تزال  ما  واليوم،   . لها  تحقيقا  باعتباره  واألداء  له،  املرسحية كنص 

مرسحية  ملشاهدة  الذهاب  للكثريين  توحي  »مرسح«  كلمة 

أو  النفسية  بالواقعية  »الدراما«  كلمة  وترتبط  تقدميها،  أو 

هذان  كال  أصبح  ولكن   . منها  بعضا  أو  املتخيلة  أإلنسانية  عموم 

والتمثيل  املرسح  أصبح  عندما  عام 1880،  املفهومان سائدين يف 

النصوص   : متزايد  بشكل  واملؤلفة  األصيلة  بالنصوص  مرتبطني 

عيل  موضوع  حول  تتمحور  والتي  النهاية  يف  واملحرتمة  الجادة 

التحليلية  القدرات  يتحدى  الذي  املوضوع  وهو  املرسح،  خشبة 

وجدت  وأينام  يتضمنه.  الذي  الشامل  للجمهور  والتفسريية 

له  تكون  سوف  الواسع،  تعريفه  كان  مهام  األداء  فان  الكتابة، 

واملحاكاة.  والتسجيل  النيص  بالتوصيف  بآخر،  أو  بشكل  عالقة، 

الحديثة،  الدراما  )أو  األدبية  الدراما  متيزت  فقد  ذلك،  ورغم 

التي ظهرت مع االهتامم  الدراما ببساطة(،  والدراما الجديدة، أو 

الصادقة  االجتامعية  بالدراما  عرش  التاسع  القرن  أواخر  األورويب 

بالطقوس  املرتبطة  املرسح  أفكار  يف  كبري  بتحول  والطبيعية، 

إىل  التوجه  يف  تؤثر  النقلة  هذه  تزال  وما  العامة.  واألحداث 

تاريخ املرسح. وال  تأثري عميق عيل مقاربات  اليوم، ولها  املرسح 

ينبغي أن نفرتض أن رشوط املرسح الحديث رشوط معيارية، كام 

ننظر  أن  يجب  ولكننا   .  Zoe Svendsen سفينسن  زوي  تجادل 

أيضا إىل تضمينات هذا املنظور فيام يتعلق بالكيفية التي نشاهد 

بها املرسح يف األزمان والعصور األخرى . 

 تزامن هذا التحرك نحو وجهة نظر مركزة موضوعيا للمرسح مع 

النفس وتعتيم قاعة املرسح وما يصاحب  بعلم  املتزايد  االهتامم 

تم  وقد  الرابع(.  )الحائط  واملؤدين  الجمهور  بني  فصل  من  ذلك 

وعدم  أدائه،  يتم  الذي  »اليشء»  عيل  املتطابق  التأكيد  تعزيز 

الحداثة  يف  الالحقة  التطورات  خالل  من  املشاهدين  عيل  الرتكيز 

يف  الحالية  األكادميية  املناقشات  تزال  وما   . والسينام  والقومية 

أنه  عيل  لألداء  السليمة  الفطرة  نظر  وجهة  تتأمل  مجاالت  عدة 

فكرة  أو  قصة  أو  نصا  كان  سواء   – مسبقا  موجود  ليشء  تقديم 

يتم  ولكن  بالكامل،  تحقيقه  ميكن  ال  الذي  األصل  فكرة  وأن   .

تقريبه فقط بشكل ال متناهي هي فكرة ثقافية وتاريخية تخص 

السعي  يتم  املرسح،  مناقشات  ففي   . فيه  املشاركة  للمجتمعات 

إىل نص من نوع ما أو توقعه – أو أن مل يكن األمر كذلك، فعيل 

بخشبة  أو  موقوتة،  ونهاية  ببداية  مقيدا  الحدث  يكون  األقل 

شخصيات  حول  تتمحور  قصة  أو  معامريا،  محدودة  مرسح 

أفكار  مع  يتوافق  ممثل،  عرب  التقديم  ومن  وأفعالهم،  فردية، 

اللباقة النفسية التي يفرتض أنها عامة . وقد عملت هذه النظرة 

فالين  أوضحا  كام  واملجازية  التأويلية  إمكانياته  تقليص  عيل 

الصلة.  ذات  العروض  مناقشة  خالل  من  مقدمتهام  وتينيوسفي 

ونظرا ألن املرسح، باعتباره رمزا ومامرسة للجامعة، فان له عالقة 

يف  لوحظ  كام  االجتامعية،  األنرثوبولوجيا  باهتاممات  أساسية 

القرنني التاسع عرش والعرشين، ومرة أخرى يف الستينيات. ويجدر 

أنرثوبولوجيا  باعتباره  املرسح  رؤية  تؤدي  مل  ملاذا  نسأل  أن  بنا 

الستينيات،  يف  ترينر  وفيكتور  شيشرن  ريتشارد  من  كل  أعامل  يف 

أوروبا الغربية وأواخر القرن التاسع عرش، كام سبق أن اقرتحت يف 

القديم  اليوناين  موضع آخر . ويستخدم هذا املقال مثال املرسح 

لتوضيح كيف أن الرتكيز عيل املوضوع األدايئ قد عمل عيل مفهوم 

النموذج  باعتباره  أخرى  وأماكن  عصور  يف  ووظيفته  املرسح 

التمثييل للجمهور أو املجتمع أو املشاهدين والتفاعل معهم . 

واألكادميية  املعيارية  االفرتاضات  الدراما  تأثري  وجه  وقد   

التغري،  بقبل هذا  ما  املامرسات املرسحية يف فرتة  والشعبية حول 

التأثري االسرتجاعي  املهم أن ندرس  الغربية. ومن  التقاليد  وخارج 

الذي  للتأريخ  ننتبه  وأن  )والغريب(،  الحديث  الدرامي  للنموذج 

. وقد كان  السابقة من خالل عدسته  شاهد املامرسات املرسحية 

وجهة  عيل  طرأ  الذي  التصحيح  من  الرغم  عيل  منترشا،  تأثريه 

من  تطورت  التي  األداء،  دراسات  شكل  يف  هذه  املرسح  نظر 

األنرثوبولوجيا، وتعترب املرسح للوهلة األوىل مساحة للتأمل الذايت 

تأليف: كليـر فوسرت

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

المسرح؟    ينتمي  لمن 
)3-1( الحديثة  الدراما  مقابل  القديمة  الكورالية 
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املفاهيم  عن  االستفسار  إعادة  إىل  تؤد  مل  املثال،  سبيل  عيل 

إىل  بل  متزايد،  بشكل  اآلن  الحال  هو  كام  املعنية،  والتصنيفات 

من  األداء  ودراسات  ناحية  من  املرسحية  الدراسات  بني  انقسام 

الصورة،  . وتحول املرسح إىل سلعة هو جزء من  الناحية األخرى 

ذلك  من  النقيض  عيل   – أو  تجاري،  كرتفيه  املرسحيات  رؤية  أو 

الجاملية أو األيديولوجية املستقلة  القيمة  الفنية ذات  – األعامل 

التعارض  هذا  يفعل  كام  سلعة،  إىل  تحويل  الفكرتان  )وكلتا 

هذه  بها  تخدم  التي  الوحيدة  الطريقة  أيضا  لكنها  املفرتض(: 

الرؤية املتمركزة يف املرسح جداول األعامل الصارمة . 

العلامء  بعض  كان  مثال،  الكالسيكية،  الدراسات  مجال  ففي   

اإلمكانيات  عيل  التأكيد  عيل  مفهوم  بشكل  حريصني 

فكرة  وأيضا  اليونانية،  للمرسحيات  واملستقلة  الرتانسندنتالية 

املرسح  دراسات  انجذبت  كام  القدمية،  اليونان  يف  املرسح  أصول 

بشكل  ملوضوعها،  معايري  وضع  عيل  حريصة  كانت  التي  املبكرة، 

مفهوم، إىل فكرة أن املرسحيات تنتمي إىل األدب، كام أنها مرجع 

لإلنتاج املهني الذي ارتبط فيه النجاح التجاري والنقدي باألهمية 

املوضوع،  وموضوعية  املتأصلة  القيمة  بإثبات  معني  نظام  وأي   .

اإلثنوجرايف  العامل  عن  للبحث  داخيل  حافز  لديه  ما،  حد  إىل 

باإليحاء  الرتحيب  أيضا  ورمبا  اإلثنوجرافيا،  علم  عليه يف  والتعرف 

املعنية  املوضوعية  األعامل  يف  املتأصلة  الجاملية  اإلمكانيات  بأن 

إضافية  اجتامعية  مساحة  توجد  ال  ذلك  ومع  تكرارها.  تفرس 

بالنسبة  يعد،  ما  إبداع  من  رئيسيتني  لحظتني  يالمس  ييل  ما   

الكورالية  املنافسة  بني  واملقارنة  اليونانية،  املرسحيات  اآلن،  لنا 

قبل  الخامس  القرن  يف  الدرامية  املهرجانات  يف  األصيلة  املوسمية 

امليالد،  قبل  الراب  القرن  يف  لألداء  إعادة  من  تالها  وما  امليالد، 

النسخ  بأن  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  الثوري  واالكتشاف 

مغزى  ذات  تكون  أن  ميكن  النصوص  لهذه  املزعومة  األصلية 

مع  جنب  إىل  جنبا  ساعدت  والتي  الحديث،  العرص  يف  للجمهور 

تلقي لرتسيخ  األصلية يف خلق رشوط  عروض مرسحيات شكسبري 

الدراما الناطقة باللغة اإلنجليزية . ففي بريطانيا يف مطلع القرن 

التي تم تجسيدها حديثا  اليونانية  العرشين أصبحت املرسحيات 

وتطوير  للجميع،  التعليم  نطاق  لتوسيع  التحركات  من  كجزء 

الذي  الوقت  نفس  يف  الجودة،  عالية  وطنية  مرسحية  ذخرية 

من  للتخلص  متناقضة،  خطوة  يف  األنرثوبولوجيا،  علم  فيه  سعى 

سيطرة  عن  واالستفسار  أثينا،  حول  املتمركزة  الكالسيكية  املثالية 

اليونان الكالسيكية عيل الهوية الغربية االمرباطورية . وقد كانت 

علامء  قبل  من  األثينية  للدراما  الالحقة  األوروبية  االكتشافات 

فرينانت  بول  وجان  شرتاوس  ليفي  مثل  البنيوية  األنرثوبولوجيا 

واألنرثوبولوجية،  االجتامعية  للمباديء  كنموذج  ناكيت،  وفيدال 

خيوط  مع  االستثناءات(  بعض  مع   ( جنب  إىل  جنبا  موجودة 

اليونانية  املرسحيات  مبشاهدة  املرتبطة  املرسح  ودراسات  العلم 

هذا  ويشري   . النص  عيل  مرتكزة  مستقلة  جاملية  كموضوعات 

املكررة  األعامل  تشارك  إذ  األعامل،  هذه  فيها  تحدث  أن  ميكن 

يف  واملرسح،  والزمنية.  املحلية  سياقاتها  يف  بوضوح  بالتعريف 

املايض  بطبيعته  ويستحرض  العملية،  لهذه  منوذج  هو  الواقع 

الجامعي، كام يشري مارفن كارلسون وبول كونرتون وآخرين. وقد 

)من  بوريوه  نيكوالس  أو  الفن(،  تاريخ  )من  فرايد  مايكل  تناول 

للطبيعة  مفيد  كنموذج  املرسحي  الفن(  وتاريخ  االجتامع  علم 

سبيل  عيل  الفنون،  جميع  يف  األساسية  الرتابطية  االجتامعية/ 

مقالة  يف  رانسييه  جاك  جانب  من  للنقد  تعرضا  وكالهام  املثال، 

األخري عن دور جمهور املرسح ووساطته . ولذلك تستكشف هذه 

الصارمة  األعامل  وجداول  الفكرية،  املؤسسات  دور  أيضا  املقالة 

يف خلق اإلدراك، والسيام فعالية أفكار األصول، والفرتات الزمنية، 

الدور  اليونانية  الدراما  فيها  لعبت  التي  التعاقبية،  واالستمرارية 

الرئيس . فقد أتاحت الدراما اليونانية يف تلقيها الحديث تصورات 

تاريخية قوية لتسلسل املوضوعية . وغالبا ما تخفي مراجع تاريخ 

أو  موحدة  مجموعة  هناك  بأن  املدروس  غري  االفرتاض  املرسح 

موجودة  نفسها  هي  املغزى  ذات  املامرسات  من  للتاريخ  عابرة 

األيام  مهرجان  يف  املنافسة  مثل  املتنوعة،  الثقافية  السياقات  يف 

الخمسة يف القرن الخامس قبل امليالد يف أثينا، أو يف القرن التاسع 

يحدث يف  كان  ما  وأيا   . العاملي  الحارض  أو يف  بريطانيا،  عرش يف 

األكروبوليس يف القرن الخامس قبل امليالد، فقد كان مكانا خياليا 

يتم فيه بناء كل فكرة عن املرسح ومنافستها . 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 26 أبريل 2021العدد 545 العدد 26713 أبريل 2021العدد 713

[ [27 نوافذ]

استجوابه  يتم  مل  والذي  األصيل،  اليوناين  املرسح  عن  الرسد 

فقط  ليس  تاريخي،  سياق  وضع  أهمية  إىل  شموال،  أكرث  بشكل 

لألحداث نفسها، بل أيضا لتعقيد املواقف االجتامعية املوضوعية 

وعلم  الجامل  فعلم   . وقيمتها  املتطور  تعريفها  إليه  تنسب  التي 

يف  املتجسدة  الفردية  الذات  بتجربة  مرتبطني  ليسا  االجتامع 

البنيات األوسع للتاريخ . 

التي  النظر  وجهة  من  التفاعل  هذا  أمثلة  أحد  يكون  ورمبا   

تتمحور حول املوضوع يف املرسح هو حقيقة أن علامء الدراسات 

للتمييز  الحاسمة  األهمية  نسبيا  مؤخرا  إال  يدركوا  مل  الكالسيكية 

الالحق  والتشكيل  الكورايل  التنافس  يف  األثينية  الدراما  بني 

أداءها  معاد  نصوص  باعتبارها  األحداث  حفنة  من  واحد  لجزء 

الدراسات  أن  أو  كورايل(  منعطف  تشكل  التي  )الدراسات 

املرسحية أدركت مؤخرا نسبيا أهمية تضمني ما يسمى »دراسات 

الصارمان  الخطان  كال  ويساهم   . اختصاصها  نطاق  يف  الهواة« 

للمرسح  املفاهيمية  الحدود  األوسع حول  الحايل  الجدال  يف  اآلن 

واملرسحي . وقد كان نقد النموذج الدرامي موجودا منذ بدايتهام 

وبيكيت،  وأرتو  بريخت  املرسح، مثل  تم تصنيف مامرسو  . وقد 

عيل  وتأكيده  السياسية،  غري  آثاره  عيل  رصاحة  اعرتضوا  الذين 

عن  فضال  األفراد،  حول  املتمركز  ورسده  فنية،  كتحفة  النص 

كطقوس  البعيدة  وسالمته  االجتامعية،  النظم  أو  الظروف 

إىل  الذي حول نصوصهم زمنيا  التاريخي  التلقي  برجوازية، ضمن 

واألداء  واملرسح  جاميل.  كموضوع  ملفهومه  املناسب  الوقت 

أداة  هام  والغموض  بالتعددية  تتعلقان  جامعيتني  كظاهرتني 

مفيدة للتفكري بها بشكل متزايد . 

أن  املوضوع هو  املركز عيل  التأريخ  لهذا  آخر  مثال  هناك  ورمبا   

مثال،  والسياسة  الدين  يناقشوا  لن  مجال  أي  يف  العلامء  معظم 

الثقافية  والطبيعة  اللغة  مشكلة  عيل  األقل،  عيل  الحكم،  بدون 

مبصطلح  الحساسية  نفس  ترتبط  مل  ولكن   . املفاهيم  هذه  ملثل 

افرتاضها  ميكن  مرجعياته  وكأن  غالبا  يستخدم  الذي  املرسح 

عموما . ومع ذلك كانت أسئلة املرسح بالنسبة لألثينيني القدماء 

الحديثة  األوروبية  لغاتنا  . ومتيل  والسياسة  بالدين  تتعلق  أسئلة 

تنفصل  ال  أنها  عيل  ذلك  بعد  التقاطها  تم  التي  التجارب  لفصل 

يف الشكل األسطوري ومفهوم ديونيسيوس. فلم يكن ديونيسوس، 

إله اإليهام التمثييل، والحاالت العقلية املتغرية، والسلوك الجامعي 

)تجمع العقائد الثالثة معا( وترتبط ارتباطا وثيقا باملوت والحياة 

الناس  ميارسه  ما  عادة  الناس  ولكن  أبدا:  آمنا  ليس  اآلخرة 

ويعايشونه معا . 

الشعر«  »فن  كتاب  دور  الحالية  الكالسيكية  الدراسات  ومتيز   

اليونانية  الدراما  يف  للنصوص  منفصال  موجودا  ترسيخ  يف  ألرسطو 

الدراما  تكن  ومل   . الجوهرية  السياسية  الكورالية  األصول  عن 

إعادة  ولكن  أرسطو،  يفرسها  أن  يحاول  كان  التي  هي  األثينية 

 . أثينا بعد قرن  الواسعة لعدد ضئيل من نصوصها خارج  العرض 

نصوص مكررة. وقد تحدت التغريات األخرية يف املامرسة املرسحية 

فكرة املرسح، نظرا للتعبري التاريخي الذي قدمه هانز سيز ليامن 

يف كتابه »املرسح بعد الدرامي« 2006 . ولكن هناك نوعا جديدا 

يوجد  املرسح  وتاريخ  املرسح  عن  مفاهيمنا  عن  التساؤل  من 

الجمهور  توسيط  إىل  االنتباه  يلفت  عاملي  رقمي  حارض  شكل  يف 

والجامعية والتفاوض مع قوى اللعب الفاعلة يف عمليات االختيار 

الجاميل  املوضوع  بقدسية  أرتو  ندد  وحيث   . والتكرار  والتسجيل 

فنية،  كتحفة  النص  قيمة  من  االنتقاص  خالل  من   1938 عام  يف 

الجاميل متاما، كام توحي  نهاية املوضوع  الحايل يشهد  فان عرصنا 

املصطلحات الرسمية يف سجالت قضية الكابيتول . فلم يعد األمر 

ُتباع وُتشرتى . ففي بيئة رأس املال  مجرد موضوعات، بل وسيلة 

املعرتف به، تعد األلفة سلعة أساسية : تشكل الكتلة الحرجة من 

املهم هو  الرقمي  العامل  . يف  افرتاضيا  النقدية وجودا  االهتاممات 

من يعرفه . ومن وجهة النظر هذه فان الحشود املفاجئة وأشكال 

السياسية هي  الكرنفالية األخرى ذات األبعاد  الجامعي  التخريب 

الصوت،  شاشات  وظهور  املتخصصني،  بعض  كام  بامتياز،  مرسح 

محتوى  من  متنوعة  ملجموعة  العادية  غري  الشعبية  إىل  باإلضافة 

بريطانيا  يف  املحلية  السينام  دور  يف  الحي  البديل  البديل  شاشة 

يف  فاعلة  كانت  التي  العالئقية  الديناميات  أهمية  إىل   ،2009

لذلك  السيناميئ.  العرض  دو  وندرة  مؤقتا  محددة  سابقة  أحداث 

يف  تصحيح  هو  معقدة  اجتامعية  كمامرسة  املرسح  رؤية  فان 
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وكام يقول مارتن ريفرمان : 

 لقد أدت الدراسات السياقية للدراما األثينية إىل ثورة جذرية 

كبري،  إىل حــد  كورالية  أحداثـا  باعتبارهـا  املرسحيات   جذرية يف 

التفسريي للنصوص  الكوراس )مرة أخرى( يف املركز  وبالتايل وضع 

طـويلة  تقالـيد  عن  حادا  خروجـا  الرؤية  هذه  ومتثل   . الدرامية 

من املعرفـة العلميـة التي استنارت بكتاب أرسطو “فن الشعر”، 

وتشكلت من خالل فكـرة أن الدراما األثينية وصلت إىل مستواها 

الكامل عندما انفصلت عن أصولها الكورالية . 

يف  اليونانية  الدراما  عروض  يف  يف  االنفجار  هذا  اعتبار  وميكن 

الراديكايل  املرسح  جامعات  خالل  من  والسيام  الستينيات، 

من  تتخذ  التي  األصيلة  والجامعات  الكولونيايل  بعد  ما  واملرسح 

ابداعي  فعل  رد  ذاته،  حد  يف  والبدين،  الجامعي  املرسح  مناهج 

األثينية،  الدرامية  املسابقات  كانت  امليالد،  قبل  الخامس  القرن 

أشكاال  يونانية،  بعد مرسحيات  فيام  النصية  آثارها  أصبحت  التي 

اإلمكانيات  ووسعت  طورت  االستفسار،  ذاتية  جامعية  طقسية 

املجازية واملادية لألداء الكورايل التقليدي . ويحتاج فهم الظروف 

مصطلحات  نبذ  فقط  ليس  النصوص،  هذه  أظهرت  التي  األصيلة 

فيام  تراكمت  التي  املختلفة  مبعانيها  و»الدراما«،  »املرسح«  مثل 

قال  كام  واملؤلف،  النص  عن  أفكار  أي  نبذ  أيضا  ولكن  بعد، 

أودون لونجو يف كتاب زيتلني ووينكلر الصادر عام 1992 بعنوان 

االجتامعي  سياقها  يف  األثينية  الدراما  لديونيسيوس:  عالقة  »ال 

 Nothing to do with Dionysus: Athenian Drama in its

 . »social context

 فاملوكب الكبري وهو أحد أجزاء تلك العروض الثابتة التي كانت 

يف  عليه  يطلق  كان  »الدراما«  اآلن  نسميه  )فام  له  النهاية  نقطة 

أليتام  السري  عروض  وكذلك  الدائرية«(،  الجوقات   « البداية 

اليوم  يف  تتقدمهم  كانت  التي  الكاملة  بالدروع  األثينية  الحرب 

كل  من   )dithyrambs( الرتتييل  الكوراس  عروض  من  األول 

مقاطعات أثينا العرش، ميكن وصفها جميعا بأنها نوع من الرقص

الطاغية  أوديب   “ بعنوان  اآلن  إليه  يشار  وما   .  choreuein

Oedipus Tyrannus”، والتي كتبها الجرنال األثيني سوفوكليس، 

التي  أجزاء  أربعة  املكونة من  املسابقة  به  الذي دخل  الربع  هي 

املدينة مبشاركة  تقدمها  أنها رقصة  إىل  اإلشارة  خرسها، وقد متت 

نفس اإلثني عرشة شابا الذين يؤدون ثالث تراجيديات ومرسحية 

ذاته  حد  يف  القوي  اإلنجار  هذا  كان  وقد  واحد.  يوم  يف  ساتريية 

هو  املدرب  أو  الجوقة  قائد  كان  وقد   .theama اإلعجاب  جزء 

تظهر  مل  التي  الكتاب  أسامء  مع  النقوش،  يف  املسمى  املنترص 

قبل 448 قبل امليالد . وقد كانت ديونيسيا أو املدينة األكرب هي 

تكلفة غزو صقلية،  )تكلفتها هي نفس  العام  الرئييس يف  اإلنفاق 

مثال، وقال أحد املعلقني القدماء أن تكلفته الباهظة جعلت أثينا 

وبأسلوب  إلزاميا.  الحضور  وكان  البيلوبونيسية(  الحرب  تخرس 

اإلجراءات يف املحاكم األثينية، والتي كانت تناقش بضمري املتكلم 

من  بدال  »نحن»  العروض عن صوت  الجمع، عربت هذه  بصيغة 

وقد   . عنها  بالنيابة  أو  املدينة  باسم  يتحدث  الذي  الفرد  صوت 

كان املشاهدون هم املؤدين، واملدينة هي املكان : فال يوجد يشء 

وكانت   . األثيني  الدرامي  املهرجان  يف  املرسح«  خشبة  خارج   «

املدينة نفسها، يف املجال املريئ للمتفرجني، هي املشارك الجغرايف 

يف الرسد . 

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

منذ  كمربيدج  بجامعة  أستاذا  تعمل  فوسرت  كلري 
األداء  لشبكة  المؤسس  الشريك  وهي   ,2014
بنفس  الفنون  بحوث  مركز  في  المجاالت  متعدد 

الجامعة 
كتاب  من  التاسع  الفصل  تمثل  المقالة  هذه 
 Anthropology, والتطور  “األنرثوبولوجيا والمسرح 
أعده  والذي   “  Theater, and Development
عام   Jones Tinius , Alex Flynn الكاتبان 

 .2015

الدرامية  النصوص  موضوعية  يف  املستغل  التقليد  لهذا  مستمر 

يف  دورها  أدت  التي  االبداعية  املامرسات   : القدمية  اليونانية 

الكورالية  الطبيعة  إىل  ينظر  ييل  وما   . املعرفة  يف  تغيري  احداث 

االنتباه  توجيه  يف  الحاسم  أرسطو  ودور  األثينية  للدراما  األصيلة 

األركيولوجية  العروض  يسمى  ما  إىل  التحول  قبل  عنها،  بعيدا 

يف  )وشكسبري(  اليونانية  للدراما  األصيلة  الدرامية  للنصوص 

بريطانيا يف عام 1880، والتي أجادل بأنها متيز ظهور االفرتاضات 

املعيارية الحديثة حول املرسح . 

كيف  أو  والموجودة:  المفقودة  الكورالية 
وتراجيدية  يونانية  اليونانية  الرتاجيديا  أصبحت 

سواء  حد  علي 
لفكرة  منوذجا  أصبحت  األثينية  الدراما  أن  للسخرية  املثري  من 

يف   : املرسحية  عيل  املرتكز  واملرسح  نص  عيل  املرتكزة  املرسحية 
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ملرسحية  الرقابة  منع  عن  السابقة  املقالة  يف  تحدثنا 

»الجرمية«، التي كان ينوي نادي رمسيس عرضها! وبعد هذا 

»محمد  البور سعيدي  املرسحي  الرائد  ظهر  بشهرين،  املنع 

 – بالدنا«  يف  »التمثيل  مقالة  صاحب  يوسف«،  مصطفى 

اكتشايف  خالل  من  ظهوره  وكان   – قبل  من  نرشناها  التي 

تأليفه عنوانه »الواجب«. ومع  لنص مرسحي مخطوط من 

متثيل  عىل  وافقت  الرقابة  بأن  تفيد  رقابية  وثائق  النص 

التمثيلية«  سعيد  بور  نهضة  »نادي  لصالح  املرسحية  هذه 

يف نوفمرب ١٩٢6. وضمن الوثائق وجدت خطاباً من محافظ 

القنال إىل مدير املطبوعات قال فيه: »حرضة صاحب العزة 

مع  نرسل  الوزارة  تعليامت  عىل  بناء  املطبوعات،  مدير 

رئيس  من  املقدمة  »الواجب«  رواية  من  نسخ  ثالث  هذا 

نادي نهضة بور سعيد التمثيلية، واملرغوب متثيلها يوم ٢٠ 

الجاري بأمل التصديق عليها وإرسالها قبل املوعد املذكور«.

التقرير  كانت  املرسحية،  مبخطوطة  مرفقة  وثيقة  وأهم 

اسم  يحدد  والذي   ،١٩٢6/١١/١٨ يف  املؤرخ  نفسه  الرقايب 

املرسح  مكان  واسم  »فرنسيس«،  وهو  النص  مراقب 

املعرب  أو  املؤلف  واسم  سعيد«،  »بور  فيه  التمثيل  املراد 

أما  »الواجب«.  الرواية  واسم  يوسف«،  مصطفى  »محمد 

وهي  الرواية  هذه  »اطلعت عىل  فيه:  فجاء  التقرير،  نص 

تتلخص يف أن شاباً كان يسء السرية، ثم أحّب فتاة ما زال 

بها حتى أوقعها يف رش إثم معيب وانتهى به األمر أن ندم 

ما  الرواية  يف  وليس  الفتاة  من  وتزوج  منه،  كان  ما  عىل 

مينع من متثيلها بعد حذف ما تأرش عليه بالقلم األحمر«.

بالتمثيل  الترصيح  كانت  موجودة  رقابية  وثيقة  وآخر 

ونصه  القنال،  محافظ  إىل  املطبوعات  مدير  من  الصادر 

بالنسبة   .. القنال  السعادة محافظ  يقول: »حرضة صاحب 

يف  يرغب  والتي  الواجب  رواية  بشأن  املحافظة  ملكاتبة 

منه،   ٢٠ يوم  التمثيلية  سعيد  بور  نهضة  نادي  متثيلها 

الرواية  هذه  من  نسختني  لسعادتكم  هذا  مع  نرسل 

إحداهام  بحفظ  التنبيه  فاألمل  بالرتخيص.  عليهام  مصدقاً 

باملحافظة وتسليم األخرى إىل النادي بعد أخذ التعهد عىل 

رئيسه بأن يراعي بدقة كل ما حذف يف الصفحات ١، ٥، 6، 

 ،٧٠، ٧١، ٨٤، ٨٥، ٨٧ ،6٩ ،6٢، ٣٧، ٨6 ،١٣، ١٤، ٢٠، ٢٢

٩٠، ٩٣، ٩٥، ٩6 فال يلقى وال مُيثل«.

جزء من بداية املرسحية

فسأنقل  اآلن،  يدي  بني  املرسحية  مخطوطة  نص  أن  ومبا 

بهجت  عن  الستارة  »ُتفتح  املرسحية:  بداية  من  منه جزءاً 

قايض  بك  عريف  والده  منزل  يف  الثانوية  باملدرسة  الطالب 

محال عىل املعاش«

بهجت: »يعد يف نقود« مثانية جنيه ونصف بس املبلغ ده 

كم  أطلب  أما  واحدة  ليلة  سهرة  عشان  حتى  كفاية  مش 

جنيه كامن من نينتي.

وفايت  بني  يا  هنا  قاعد  أنت  مبتسمة«  »تدخل  تفيدة: 

البيه والدك لوحده.

بهجت: ما أشد فرحي اليوم يا ماما.

تفيدة: ليه يا ابني علشان إيه.

بهجت: مرسور جداً اليل شفتك النهاردة بتبتسمي.

تفيدة: أنا سعيدة يا ابني اليل البيه صحته تحسنت اليوم.

بهجت: وأنا أسعد منك عشان أقدر أطلب منك كام جنيه 

بقلب قوي.

يا بهجت دانا بس عطياك إمبارح عرشين  تفيدة: يا سالم 

إين  يعلمش  ما  أبوك  أن  مع  ترصفهم  قوام  ولحقت  جنيه 

بعطيك يشء.

بهجت: ده برضه ما مينعش إين أطلب منك ولو قدهم عىل 

سيد عيل إسامعيل

)3( سعيد  بور  في  المسرح  بدايات 

التمثيلية بورسعيد  نهضة  نادي 

[ نوافذ]]

شوارع بورسعيد قدمياً
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األقل.

إين  يالحظ  والدك  بعدين  أبداً  ميكنش  ما  أنا  ال  ال  تفيدة: 

بعطيك يزعل جداً.

بهجت: ما دام ما ميكنش أنا خارج بقى »بغضب«.

تفيدة: »بصوت عال« بهجت بهجت.

بهجت: إيه عايزة إيه.

أبوك  خيل  بس  تطلب  ما  كل  أعطيك  ابني  يا  أنا  تفيدة: 

يكون رايض عليك.

. بهجت: إيه اليل عرفك أنه مش رايض عيلَّ

تفيدة: أما أدخل أجيب لك وأمري إىل الله »تخرج«.

إال  املعاملة  يظهروش  ما  نينتي.  يا  علييك  برافو  بهجت: 

جنيه  وعرشين  مثانية  بقوا  كده  يف  كفؤ  وأنا  بالتهويش. 

كامن  الوقت  وأدخل  دي  الليلة  يكفو  يدوبك  أهم  ونصف 

عند بابا ميكن يحدفنا بحاجة كامن.

يا  أحسن  مستقيم  واميش  بهجت  يا  خد  »تدخل«  تفيدة: 

ابني.

بهجت: هو أنا إن ما كنتش مستقيم كنت أطلب منك بس 

دول.

واحد  بتاع  يتاخذها  اليل  دي  الفلوس  يعني  تفيدة: 

مستقيم؟! 

بهجت: معلوم أنا داخل عند بابا أقعد معاه شوية قبل ما 

أخرج.

عليك  رايض  يكون  دامياً  عشان  روح  ابني  يا  أيوه  تفيدة: 

روح الله يهديك.

بهجت: هو حيديني أكرث من كده.

تفيدة: والعمل يف الولد ده اليل مش همه حاجة يف الدنيا 

أبداً يارب يارب تقبل دعوات أم صالحة يهديك يا بهجت.

الحاج: أختي تفيدة »وهو داخل«. 

تفيدة: أهاًل بأخويا الحاج عامر.

الحاج: إزي صحة البيه النهاردة.

تفيدة: أحسن الحمد لله عن كل يوم.

الحاج: ومال عالمة الزعل ظاهرة علييك ليه.

تفيدة: مش عارف يا حاج عامر بهجت وعاميله فينا.

الحاج: فاهم يا ختي فاهم الجدع ده أصبح سمعته بطالة 

خالص.

تفيدة: إيه اليل نعمله يا حاج عامر.

الحاج: إمنعه عنه الفلوس اليل بتعطوها له وهو يرجع من 

نفسه.

بوصفه  كبرياً؛  نجاحاً  نجح  العرض  هذا  أن  املحتمل  ومن 

مجلة  أن  النجاح  هذا  يؤكد  ومام  النادي!  إنتاج  باكورة 

قالت   ،١٩٢٧ يناير  يف  النادي  عن  كلمة  كتبت  »الصباح« 

األندية  خالصة  من  فرقة  سعيد  بور  يف  »تكونت  فيها: 

التمثيلية باسم »نهضة بور سعيد التمثيلية« برئاسة الشاب 

هذه  عىل  ميض  ومل  الغفار.  عبد  أفندي  الله  عبد  األديب 

عليك«  »بدري  وهام  روايتني  أخرجت  حتى  شهران  الفرقة 

كوميك  األوبرا  نوع  من  اختشوا؟«  و»اليل  الفارس  نوع  من 

مصطفى  أفندي  »محمد  الفني  املدير  وتلحني  تأليف  من 

يف  بطاًل  إليها  عاد  إذا  بالزواج  فوعدته  غرامه  إليها  شكا  ما 

القائد  وكان  واليونان.  األتراك  بني  ذاك  إذ  القامئة  الحرب 

فسعى  فأبت.  منها  الزواج  يف  ويرغب  إليها  يتودد  األملاين 

ظناً  عسكري،  محبس  يف  وأبيها  عمها  ابن  قتل  إىل  أخرياً 

الجو تحرض له فيستطيع أن ينال منها مأربه. وقد  منه أن 

خاب ظنه ألنها قتلته وماتت منتحرة. وقد أرشت إىل بعض 

 6٧  ،6٣  ،٥٩  ،٥٢  ،٢٧  ،٢٤  ،٢٢  ،٨ الصفحات  يف  األلفاظ 

استصوب شطبها، وليس يف الرواية فيام عدا ذلك محظور«.

عىل  يحصل  املرسحي  النص  أن  املتبعة  لإلجراءات  وتبعاً 

مرسحية  ولكن  قبل؛  من  أوضحنا  كام  أيام  خالل  الترصيح 

أسبوعني،  طوال  بالتمثيل  الترصيح  تنل  مل  »الوطنية« 

أرسل  لذلك  الترصيح؛  يصدر  ومل  التمثيل  موعد  جاء  حتى 

لنادي نهضة بور  الفني  املدير   - »محمد مصطفى يوسف« 

قال  القنال،  عموم  محافظ  إىل  خطاباً   – التمثيلية  سعيد 

يوم ١٥  اآليت: يف  بعرض  نترشف  واحرتام  إجالل  »بكل  فيه: 

من  نسخ  ثالث  القنال  محافظ  إىل  قدمنا  املايض  أكتوبر 

رواية »الوطنية« للتصديق عليها من قلم املطبوعات بوزارة 

نوفمرب  أول  هو  للتمثيل  املحدد  امليعاد  كان  وملا  الداخلية. 

الرواية  إن  وحيث  بذلك.  املطبوعات  قلم  أخطرنا  الجاري 

من  بتكليف  التكرم  سعادتكم  من  نرجو  لآلن.  نستلمها  مل 

آخر  موعداً  لها  وقد حددنا  الرواية.  إرسال  باستعجال  يلزم 

يف يوم ١٢ الجاري، وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول قائق 

احرتاماتنا«.

وتأكيداً عىل األمر مل يكتف محمد مصطفى يوسف بخطابه 

تقرير الرقيب حول مرسحية الواجب

شهر،  كل  جديدة  رواية  النادي  ميثل  وسوف  يوسف«. 

وستظهر الرواية الثالثة »نادي العباطة« قريباً«.

هذا الخرب يؤكد لنا أن »محمد مصطفى يوسف« هو مؤلف 

مرسحية  إىل  باإلضافة  الثالث  املرسحيات  هذه  ومخرج 

للمرسح  رائداً  ُيعّد  بأنه  قولنا  تأكيد  يعني  مام  »الواجب«، 

أن  سبق  ما  إىل  باإلضافة  ومُيكننا  سعيد!  بور  مدينة  يف 

»الوطنية«  مرسحية  وهي  إليه،  خامسة  مرسحية  نضيف 

النادي  اقتبسها وأخرجها وتم متثيلها يف  التي  أو »الطاغية« 

أواخر عام ١٩٢٧، وهذا من واقع الوثائق املرفقة ملخطوطة 

مرسحية »الوطنية«، كام ييل:

مدير  إىل  القنال خطاباً  محافظ  أرسل  أكتوبر ١٩٢٧   ١6 يف 

نرسل  الوزارة  تعليامت  عىل  »بناء  فيه:  قال  املطبوعات، 

متثيلها  املرغوب  »الوطنية«  رواية  من  نسخ  ثالث  هذا  مع 

أوائل  يف  سعيد  ببور  التمثيل  نهضة  نادي  مبعرفة  باملدينة 

التصديق  عليها  االطالع  بعد  حتى  القادم  نوفمرب  شهر 

عليها والتكرم بإعادتها قبل املوعد املذكور. وتفضلوا بقبول 

احرتامنا«.

مرسحية  لنص  الرقايب  تقريره  الرقيب  كتب  أكتوبر   ١٨ ويف 

نادي نهضة  »الوطنية« ملحمد مصطفى من أجل متثيلها يف 

يف  الرواية  هذه  »تتلخص  فيه:  قال  سعيد،  ببور  التمثيل 

زعيمة  بالدها  يف  تكون  أن  شاءت  تركية  فتاة  »جيهان«  أن 

النساء وقائدتهن إىل الحرية، وكان بينها وبني الجرنال »فون 

عليها  أنكره  مام  ورسائل،  سياسية  عالقات  األملاين  والسنت« 

وكثرياً  يهواها  بك«  »شكري  اسمه  عم  ابن  لها  وكان  أبوها. 
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31 [[[ نوافذ]]

مدير  إىل  خطاباً  التايل  اليوم  يف  فأرسل  القنال،  محافظ  إىل 

احرتام  »بكل  فيه:  قال  الداخلية،  بوزارة  املطبوعات  قلم 

قدمنا  املايض  أكتوبر   ١٥ بتاريخ  اآليت:  بعرض  نترشف 

ملحافظة القنال ثالث نسخ من رواية »الوطنية« وقد حددنا 

الجاري. وأرسلنا لعزتكم  الرواية أول نوفمرب  لتمثيل  موعداً 

الذي  األمر  لتاريخه.  تصلنا  مل  الرواية  ولكن  بذلك.  تلغرافاً 

الجاري.  نوفمرب   ١٢ إىل  التمثيل  حفلة  تأجيل  عليه  ترتب 

من  منعاً  املذكورة  الرواية  التصديق عىل  عزتكم  فرنجو من 

عظيم  وأملنا  بالنادي.  يلحق  الذي  واملادي  األديب  الرضر 

األدب  ملا هو مشهور عنكم يف تشجيع وتعضيد  يف عزتكم 

جزيل  ولعزتكم  صة.  فر  بأقرب  الرواية  تصلنا  بأن  والفن 

الشكر سلفاً«.

يف  رسميني  خطابني  أرسل  مصطفى  محمد  أن  من  وبالرغم 

عىل  وافق  الرقيب  أن  من  وبالرغم  نوفمرب!  و٣   ٢ يومي 

إجازة النص منذ أكرث من أسبوعني! إال أن مدير املطبوعات 

 ١٢ يوم  إال  املرسحية  بتمثيل  الترصيح  خطاب  يرسل  مل 

نوفمرب، وهو اليوم املحدد لتمثيل املرسحية! ونص الخطاب 

يقول:  القنال  محافظ  إىل  املطبوعات  مدير  من  املوجه 

»نرسل مع هذا لسعادتكم نسخة من رواية »الوطنية« التي 

واملرسلة  يوسف  مصطفى  محمد  اقتباس  وهي  بها  رخص 

إىل إدارة املطبوعات بإفادة املحافظة يف ١6 أكتوبر املايض، 

عىل  لإلرشاف  بحفظها  التنبيه  فاألمل  بها.  ُرخص  قد  حيث 

الصفحات  يف  منها  حذف  ما  مراعاة  مع  مبقتضاها  التمثيل 

 ،٤، ٨، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٧، ٣١، ٣٢، ٤٤، ٥٠، ٥٢، ٥٣

٥٩، 6٣، 6٧ ومراقبة عدم إلقائه أو متثيله«.

»محمد  أن  إىل  باإلشارة  النادي  هذا  عن  كالمنا  ونختتم 

ذكرناها،  التي  غري  أخرى  مرسحيات  له  يوسف«  مصطفى 

قائاًل:  »الوطنية«  مرسحية  مخطوطة  يختتم  وجدناه  حيث 

للمرسح محمد مصطفى يوسف،  اقتبسها  الرواية،  »انتهت 

حلم  ذوقك،  عىل  عليك،  بدري  »الواجب،  رواية  مؤلف 

واتفرس، بعد ما شاب، بعد العز««. 

النادي!  هذا  عن  معلومات  أو  أخباراً  أجد  مل  ذلك  وبعد 

إىل  أعضاؤه  انضم  أو  ما،  لسبب  توقف  إنه  ظني  ويف 

سعيد  بور  مدينة  يف  ظهرا  مرسحيني  ناديني  أهم  أعضاء 

اللذان  املرسح!  ونادي  نادي رمسيس  تاريخها، وهام  طوال 

 ،١٩٣١ عام  ملموسة  بصورة  املرسحية  أنشطتهام  ظهرت 

ضمن مظاهر فنية عديدة ظهرت يف بور سعيد، لذلك كتب 

»سالمة« من بور سعيد كلمة بهذا الخصوص، نرشتها مجلة 

عنوان  تحت   ،١٩٣١ مارس  بتاريخ  والبعكوكة«  »الراديو 

»الفنون الجميلة يف بور سعيد«، جاء فيها:

القطر  أنحاء  يف  أنواعها  بجميع  الجميلة  الفنون  »انترشت 

منها  حظ  سعيد  لبور  وكان  الطبقات  جميع  عمت  حتى 

الجميلة  للفنون  يكن  مل  سنني  بضع  فمنذ  بالقليل.  ليس 

شاءت  أن  إىل  الثغر  يف  أثر  وموسيقى  وتصوير  متثيل  من 

الظروف بأن أنشأ فيها أندية صغرية تعمل عىل إحياء هذه 

الفنون مذللة كل ما يعوقها من صعوبات حتى وصلت إىل 

درجة من الفن ال بأس بها. ومن األندية املرصية املوجودة 

يعمالن  وهام  املرسح«  و»نادي  رمسيس«  »نادي  الثغر  يف 

و»نادي  الوطنية«  املوسيقى  و»نادي  التمثيل  لرتقية 

الحكومة«  موظفي  موسيقى  و»نادي  الوترية«  املوسيقى 

عقبات  األندية  هذه  القت  وقد  غرضها.  عىل  يدل  واسمها 

كثرية تقيض عليها لوال نهوض بعض الشبان العاملني الذين 

الجهد  من  فبذلوا  الفنون  هذه  إحياء  عاتقهم  عىل  أخذوا 

بها  تفاخر  التي  األندية  من  أصبحت  حتى  الكثري  اليشء 

أمام األندية األجنبية املنترشة باملدينة. ولقد أحسنت وزارة 

نادي  منح  قررت  إذ  لألندية  بتشجيعها  العمومية  املعارف 

اإلعانة  لهذه  وكانت  إعانة،  العام  هذا  سعيد  بور  رمسيس 

أنها  وبديهي  سعيدي  البور  الشعب  نفوس  يف  طيب  وقع 

التصوير  أما  الثغر.  بهذا  التمثيل  فن  ترقية  يف  قوي  عامل 

فإن املدينة فقرية حقاً من أنديته. ولقد تنبه نادي املرسح 

إىل ذلك وخصص بداره غرفة لهذا الغرض وذلك لتوافر غواة 

هذا الفن بني أعضائه. ويا حبذا لو تنبه نادي رمسيس بور 

غرفة  داره  يف  يقيم  بأن  املرسح  زميله  حذو  وحذا  سعيد 

لهذا الغرض املذكور إذ ال يخفى عليه بأن األندية التمثيلية 

املناظر  بتصوير  ليقوموا  الفن  هذا  يجيدون  أناس  يعوزها 

سعيد  بور  شباب  يقبل  أن  ونرجو  رواية.  كل  تتطلبها  التي 

الجميل حتى ينترش يف املدينة. أما  الفن  الناهض عىل هذا 

من  الكثري  وأصبح  عظياًم  انتشاراً  انترشت  فقد  املوسيقى 

بأنواعها  املوسيقية  اآلالت  عىل  العزف  يجيد  املدينة  أفراد 

مجهود  من  املوسيقية  األندية  تبذله  ما  إىل  يرجع  وذلك 

يديم  أن  الله  نسأل  الفن.  هذا  أعضائها  تعليم  يف  عظيم 

توفيق هذه األندية ويهيئ ألعضائها النجاح والتعضيد«.


