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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

الفالحني  مسرح 
مصر.. في 
ولماذا؟ كيف 

المزيان.. في  رمضان  دراما 

االستثناء هو  الجيد 

أيضا.. المغرب  وفي 
مرفوضة اإلنرتنت  عروض 
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للماضي« »جواب 

التحكيم لجنة  بحضور  اإلسماعيلية  مسرح  على   
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  قدمت 

العرض  اإلسامعيلية  ثقافة  بفرع 

للفرقة  للاميض”  “جواب  املرسحي 

وذلك  باإلسامعيلية  املرسحية  القومية 

عيل مرسح قرص الثقافة، يحىك العرض 

شخص  يف  قدميا  اإلسامعيلية  حال  عن 

القدمية  السرية  يحمل  الذي  صابر  عم 

مرورا  البلد،  وخريات  مساوئ  من 

االسامعيلية  أهايل  وهجرة   ٧٣ بحرب 

فيه  حدث  مكان  ويف  عودتهم،  حتي 

الخروج  من  الجميع  منعت  شبورة 

حتي زوال الضباب، وانكشف يف حالة 

اتضح  ولكن  واقعية  أنها  الجميع  ظن 

انها كانت حلم وعاد فالش باك.

الله  عبد  غراب،  عامد  بطولة  العرض 

حامد،  دولت  نوح،  محمود  الورداين، 

محمد  فكرى،  سامي  كامل،  احمد 

الشباب،  املمثلني  وبعض  حسني 

اخراج  منري،  ميشيل  تأليف  العرض 

إقليم  رئيس  بحضور  عجمي،  عمرو 

أحمد  واملخرج  الثقايف،  وسيناء  القناة 

من  املكونة  التحكيم  ولجنة  طه، 

د.  هاشم،  محمد  الديكور  مصمم 

محمد زعيمة، الفنان أحمد أبو عمرية،

ان  للمرسح  الفني  بالبيت  الطليعة  مرسح  فرقة  مدير  حسان  عادل  املخرج  قال 

العائم  املرسح  عىل  ليقدم  جديد،  من  يعود  الفرقة  إنتاج  من  “ريسايكل“  عرض 

الصغري باملنيل بالتعاون مع فرقة مرسح الشباب، ابتداء من السبت املقبل ٢٢ مايو 

يف متام السابعة مساء و ملدة ١٠ أيام يوميا ما عدا الثالثاء.

يذكر ان عرض “ريسايكل“ افتتح رسميا يف أكتوبر املايض عىل مرسح الطليعة، وهو 

من إنتاج ورشة االرتجال باملرسح و التي أقيمت قبل فرتة جائحة الكورونا، وملدة 

الصغري، ومناضل  أربعة أشهر، ودرب فيها عدد من املدربني املحرتفني وهم محمد 

أثناء  وتوقفت  سليم،  ومصطفى  إبراهيم،  وسام  رؤوف،  حمدي  وأحمد  عنرت، 

العرض  ويناقش  االحرتازية،  اإلجراءات  تخفيف  عقب  اخرى  مرة  لتعود  الجأيحة، 

متناقضات املجتمع يف قالب كوميدي ويتناول من خالل مجموعة من االسكتشات 

يعود  أن  املمكن  من  وهل  صالحيته،  املنتهية  اإلنسان  تدوير  إعادة  إمكانية  فكرة 

مناضل  حركية  دراما  رٔووف،  حمدي  أحمد  موسيقى  العرض  أخرى،  مرة  إلنسانيته 

عنرت، أزياء عبري البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغري.

الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  شهد 

للمرسح العرض املرسحي “قاع” مرشوع تخرج الدفعة 

األوىل من ورشة نجوم املستقبل، من انتاج فرقة مرسح 

ليسيه  مرسح  عيل  للمرسح  الفنى  بالبيت  اإلسكندرية 

مساء،  السابعة  الساعة  متام  يف  باإلسكندرية  الحرية 

رئيس  سالم  الحسن  أبو  الدكتور  األستاذ  بحضور  وذلك 

قسم املرسح األسبق بكلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية، 

أبو  مصطفى  والفنان  ياقوت،  جامل  الدكتور  املخرج 

اإلجراءات  إطار  كبري يف  رسيع، وسط حضور جامهريي 

االحرتازية التي اقرتها وزارة الصحة املرصية.

كبريا،  جامهرييا  اقباال  افتتاحه  منذ  العرض  شهد  وقد 

حيث يرفع املرسح الفتة كامل العدد، و ذلك يف حدود 

لقرارات  طبقا  االستيعابية  املرسح  طاقة  من   ٪٥٠

مجلس الوزراء .

اإلنساين  الوجود  فكرة  يناقش  “قاع”  املرسحي  العرض 

ما  رصاعات  من  تحمله  مبا  األرض  عىل  الحياة  ورحلة 

بني اإلنسان ووجوده، الذي ال يعرف غايته من جانب، 

عىل  والهيمنة  البقاء  لضامن  جنسه  بني  وبني  بينه  وما 

الرثوات من جانب آخر، باإلضافة لرصاعه ضد شيطانه، 

الكوميدي  التمثيل  بني  التنقل  عىل  العرض  يعتمد 

والرتاجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

نجوم  ورشة  تخرج  مرشوع  “قاع”  املرسحى  العرض 

محمد  كريوجراف  محسن،  محمود  تأليف  املستقبل، 

موسيقي  تأليف  جابر،  وليد  ومالبس  ديكور  ميزو، 

أشعار  الفرن،  ابراهيم  اضاءة  تصميم  شحاته،  محمد 

د.محمد مخيمر، إخراج محمد مريس.

»ريسايكل« عودة 
السبت من  الصغري«  »العايم  على 

مختار إسماعيل 
باإلسكندرية المستقبل«  »نجوم  لورشة  األولى  الدفعة  تألق  يشهد 

إعداد: أحمد زيدان
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العرض  املرسحية  الطارف  قرص  فرقة  قدمت 

وإخراج  عثامن  عيل  تأليف  الجبل«من  املرسحي«قلب 

الحايل  املرسحي  املوسم  ضمن  للجمهور  النويب  رشيف 

لقصور  العامة  بالهيئة  للمرسح  العامة  اإلدراة  لعروض 

والتقت  أياٍم  لسبعة  العرض  تقديم  الثقافة،واستمر 

التجربة  مالمح  عىل  لتتعرف  العرض  فريق  مع  مرسحنا 

الجديدة للفرقة.

القاسية والتقاليد  العادات 
العرض  أحداث  النويب«:تدور  العرض«رشيف  مخرج  قال 

تحيط  الصعيد  يف  النجوع  بأحد  الجبل  قلب  املرسحي 

والتقاليد  والعادات  الواعرة  الحياة  حيث  الجبال  به 

هيمنة  ومحاولة  بهم  املحيطة  للطبيعة  نظرًا  القاسية 

العرض  أحداث  وتبدأ  بأكمله  النجع  عيل  الغجر 

أن  بعد  لرشفه  انتقاًما  أمه  يقتل  بشخصية«فارس«الذي 

الغجر وهو ما جعله مطارًدا من  بعالقتها مع كبري  عرف 

الغجر لظنهم أنه من قتل كبريهم ويسعي »فارس«للنيل 

من عشيق أمه حيث كان يظن أنه عيل مل يزل عىل قيد 

صغري  مجتمع  يف  األحداث  الحياة،وتابع«النويب«:وتدور 

ليظهر  املقابر  يف  اإلختباء  ويلجأ«فارس«إيل  ومنغلق 

المسرحية الطارف  فرقة 
الجبل« »قلب  في  الثأر  ومرياث  الخارجية  الهيمنة  ترفض 
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األفكار  النجع وأهله من خالل  الغجر عىل  صورة هيمنة 

املجتمعات  عقول  يف  الغجر  ينرشها  التي  املسمومة 

به،  حبيسة  تعيش  التي  الضيق  بعاملها  واملقيدة  الصغرية 

املجتمعات  تلك  تعيشه  الذي  الواقع  عىل  العرض  ويؤكد 

املظاهر  هذه  مع  التعامل  و  والعجز  الجهل  مظاهر  من 

البطش  سلوك  يف  يتمثل  ومام  للغري،  وامتثال  بضعف 

للتعذيب  وصواًل  وإهانتهم  اآلخرين،  عىل  واالعتداء 

أسباب  مناقشة  محاولة  عدم  العرض  ُيظهر  كام  والقتل، 

الجهل والعجز أوالبحث إليجاد حلول لذلك،ونقدم«قلب 

العرض  بقضية  الخاص  اإلطار  يف  الغور  خالله  الجبل«من 

أحداث  مع  تتشابه  سلوكيات  من  حولنا  ومانعايشه 

املوروثات  إطار  خارج  الوعي  فرضية  حيث  العرض، 

نستمع  ما  خطأ  أو  صحة  يف  داخلنا  التفكري  حتمية  مع 

انتهاك  إىل  بنا  تصل  نتوارثها  عادات  من  نعتنقة  أو  له 

اإلنسان،،والعرض يأمل أن َيدفع املشاهد إىل التعرف عىل 

يتبعها دون وعي ويجب  التي  والعادات  السوكيات  تلك 

تفسري  وجود  وعدم  العقل  غياب  عنها،وعن  ينأى  أن 

لألحداث خصوًصا مع الجهل والفقر.

النفسية فارس  مالمح 
بأحد  املرسحية  أحداث  سعد«تقدم  ويقول«أحمد 

و  الجبل،  قلب  ىف  يقع  الذي  الصعيد  أقايص  ىف  النجوع 

تدور  واألحداث  الجهات  كل  من  والجبال  الجدب  يحفه 

بالنجع  األرس  كبار  من  وهو  الشاب  فارس  قصة  حول 

مع  وجدها  أن  بعد  لرشفه  ثأًرا  أمه  بقتل  يقوم  الذي 

من  مطارًدا  يجعله  ما  الغجري«وهذا  الرحالة«فواز  كبري 

النجع والرحالة ىف آن واحد حيث يرى«الرحالة«أنه  أهل 

أمه  عشيق  من  ويسعى«فارس«للنيل  كبريهم  قاتل 

كبري  بينام يسعى«عابر«ابن  الحياة،  قيد  يظنه عىل  الذى 

الرحالة لقتل فارس الذي اليعرف أحد مبكانه، ومن خالل 

األحداث نتعرف عىل الطبيعة املوحشة للمجتمع املنغلق 

ليصبح  والدم  واالنتقام  الرش  إىل  تدعوه  مشعوذة  له 

لوساوس  نتاًجا  الجن  من  مس  به  كأن  غريبة  حالة  يف 

املشعوذة،ودعوتها ألن يتنرش الدم بني أهايل النجع.

فكرة  الجبل«يطرح  النويب«أن«قلب  أوضح«رشيف  فيام 

الهيمنة الخارجية عىل املجتمعات وذلك يتضح من خالل 
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الخاطئة،  السابقني  وعادات  تعاليم  عىل  يسري  الذى 

تغمره  لعامل  املجتمع  مصري  تحول  املشعوذة  ومبساعدة 

النفسية  فارس  مالمح  تقديم  عىل  العرض  الدماء،ويرتكز 

وتدفعه املشعوذة وتبث يف عقله االنتقام والثأر من أمه 

الخطيئة  يف  تقع  أخته«حسنة«التي  تباًعامن  يثأر  كام 

بتصاعد  األحداث  وتتصاعد  »باهي«  عشيقها  مع  كأمها 

ملا  الكبري  باألمل  والشعور  لفارس  النفيس  الداخيل  الرصاع 

ليس  الثأر  أن  ويؤكد  العرض  يهُدف  ثم  له، ومن  ُيحدث 

هذه  عن  نتخىل  أن  والبد  ومشكالتنا  لقضايانا  الحل  هو 

العادة السيئة التي النجني منها غري إراقة الدماء وإزهاق 

العنف والعدوان والكراهية يف نفوس  األرواح فهي تبث 

األبناء ويورث عداوة ال تنتهي.

الثأر مرياث 
النجع،  كبري  «باهي«  شخصية  أقدم  العزب:  أحمد  وقال 

أخته«حسنة«،وتتشكل  وخطيب  »فارس«  عم  ابن 

و»فارس«  »باهي«  بني  الرصاع  بتصاعد  الشخصية  مالمح 

بالعرض  آخر  رصاع  يتشكل  كام  »املشعوذة«،  بفعل 

األول  أن  الثاين  من  الغجري«ظًنا  بني«باهي«و«عابر 

أن  «باهي«  ويعرف  الحقيقة  تدرك  وبالنهاية  أبيه،  قتل 

ما  »العزب »أن  أمه، وأوضح  قاتل  عابر هو  «حريب« عم 

رسائل العرض

العرض فريق 
جارس  متثيل  من  الجبل«:  »قلب  املرسحي  العرض 

العبيط«، رغده أبو الخري يف دور  حسني يف دور »عارف 

»املشعوذة«، أحمد سعد يف دور »فارس«، فاطمه محمد 

العزب يف دور »باهي«، عبري  يف دور »الغجرية«، أحمد 

العم،  دور  يف  محمد  محمد  »حسنة«،  دور  يف  عزب 

محمد الطيب« يف دور »عابر«، مصطفى محمد يف دور 

عبد  محمد  العيش«،  »بائع  دور  يف  سيد  محمد  الطفل، 

ومحمود  محمد  أحمد  البيض«،  »بائع  دور  يف  العال 

محمد يف دور »أهل البلد«

عثامن،  تأليف عيل  من  الجبل«  »قلب  املرسحي  العرض 

ديكور  الحجاج،  أبو  أيام  وألحان  الطاهر،  أمين  وأشعار 

مصطفى  استعراضات  تصميم  النويب،  بدور  ومالبس 

أمني، وإخراج رشيف النويب، وتقدمه فرقة قرص الطارف 

الصعيد  جنوب  بإقليم  األقرص  ثقافة  بفرع  املرسحية 

لإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة  إنتاج  الثقايف من 

املركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

همت مصطفى

من  والسحر  الخداع  بفعل  الرصاعات  كل  من  يحدث 

الثأر،و  مرياث  من  الخاطئة  والعادات  «املشعوذة«  قبل 

بينها«باهي«هي  ومن  العرض  وشخصيات  الدماء،  إراقة 

مجتمع  املرصية وخصوًصا  مبجتمعاتنا  لشخصيات  مناذج 

واشتباك  األحداث  وبتصاعد  بسلوكها  تسعى  الجنوب 

توضح  كام  معاش،  لواقع  منوذًجا  ُتقدم  أن  العالقات 

والود  املحبة  نفقد  ال  الرصاع  رغم  أنه  »باهي«  شخصية 

التي نحملها ألقاربنا ورغام من حصار الشك بعقله لكنه 

بقلبه  محبته  وظلت  أبدا،  »فارس«  عمه  ابن  يكره  مل 

املشعوذة  سحر  بفعل  أنه  العرض،غري  أحداث  لنهاية 

وبني  بينه  كان  ما  أن  رغام  «فارس«،  يقتل  ألن  ُيدفع 

»فارس«  يظن  كان  ما  غري  عذري  فقط حب  هو  حسنة 

مالمح  ُأوضح  أن  حاولت  العزب:  وأضاف  به،  ضلل  وما 

النخوة  الجوانب،وخصوصا  مختلف  من  الشخصية 

ألهله  يتنكر  ال  وأنه  الصعيدي  الشاب  بها  يتسم  والتي 

أمر  كل  ويواجه  عمره  لنهاية  لهام  ويخلص  أحب  ومن 

من  تدخل  من  حدث  ما  عائلته،رغم  وبني  بينه  ُيبعد 

أننا سنظل نحاول  الغل بداخل نفوسنا غري  الغجر لزرع 

النفسية  الشخصية  كل مالمح  مرتابطني،وكانت  نبقي  أن 

لتوضيح  للجمهور  بوضوح  إلظهارها  مهمة  والجسدية 
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للفنون  العالي  المعهد  من  عبيدو  مهدي  مروة  تخرجت 
الفنون  بأكاديمية  والنقد،  الدراما  قسم  المسرحية، 
المسرح  قسم  في  األكاديمي  عملها  وبدأت  بالقاهرة، 
درجة  على  حصلت  ثم  تخرجها،  فور  حلوان  بجامعة 
أللمانيا  سافرت  وبعدها  حلوان،  جامعة  من  الماجستري 
درجتني  على  حصلت  حيث  األكاديمية،  مسريتها  إلكمال 
كولن  جامعيت  من  األداء،  وفنون  الدراما  في  للدكتوراة 
كباحثة  مهدي  مروة  تعمل  بألمانيا.  الحرة  برلني  وجامعة 
الكتب  من  عددا  لها  ونشر  أللمانيا،  وصولها  منذ  مسرحية 
تقوم  كما  واأللمانية.  العربية  باللغتني  العلمية  واألبحاث 
الجامعات  في  المصري  المسرح  عن  تعليمية  دورات  بتقديم 
د.عبيدو  تدير  المختلفة.  الجامعية  المراحل  لطالب  األلمانية، 
الثقافي  والتبادل  العربي  المسرح  „مركز  سنوات  منذ 
العربي،  المسرح  حضور  دعم  إلى  يهدف  والذي  بربلني“، 
المجال  في  عملها  وبجوار  األوربي.  المسرح  خارطة  على 
التبادل  مشاريع  من  مجموعة  مروة  د.  قدمت  األكاديمي 
مسرح  العربي،  الموسم  منها:  الدولي،  المسرحي  الثقافي 
وتهدف  ...الخ،  نسوي(  حكي  )ورش  فضفضة  اللجوء، 
الحدود  لعبور  كوسيلة  المسرح  استخدام  إلى  ذلك  من 
من  عدد  في  شاركت  كما  والثقافية.  والسياسية  اللغوية 
وتعمل  العربي،  والوطن  أوربا  في  المسرحية  المهرجانات 
والدولية.  المحلية  الفنية  للفاعليات  ثقافية  كمنسقة 
مهدي  د.  قامت  المتخصصة،  الرتجمة  مجال  في  أما 
إيريكا  األلمانية  للمنظرة  األداء«،  »جماليات  كتاب  برتجمة 
المتخصصة  العلمية  الدراسات  من  وعدد  ليشته،  فيشر 
ما  »مسرح  األخرية  ترجمتها  إلى  باإلضافة  المسرح،  في 
جائزة  على  به  حصلت  والذي  ليمان،  لهانس  الدراما«  بعد 
أخرى  وأسئلة  الجائزة  عن  األلمانية،  الحكومة  من  الرتجمة 
الحوار. هذا  معها  لـ«مسرحنا«  كان 
حوار: إيناس العيسوى

للرتجمة األلمانية  الحكومة  بجائزة  الفائزة 

بعد  ما  »مسرح  عبيدو:  مهدى  د.مروة 
نسبيا ومعقد  متخصص  محتوى  الدراما« 
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من  أكثر  بجانب  هذا  كتابه.  سطور  بين  لما  استيعابي  من 

وتخرجه  الكتاب  تتبنى  نشر  دار  عن  البحث  قضيتها  سنتين 

للنور. ورغم التعب والمجهود والوقت الذي إحتاجه الكتاب، 

إال أنه كان عمال ممتعا وهاما، أشعر بالفخر حين أفكر أنني 

أنهيت نقل هذا العمل العظيم للقارئ العربي.

- حدثينا أكثر عن فكرة كتاب »مسرح ما بعد 
الكتب  بترجمة  مهتمة  أنِت  وهل  الدراما«، 

األلماني.  األصل  في  صفحة   4٠٠ عن  الكتاب  صفحات 

يسمى  ما  على  أي  التكثيف،  على  ليمان  أسلوب  ويعتمد 

وتاريخية  فلسفية  أبعاد  يعطى  حيث  الممتنع(،  )السهل 

كل  بقراءة  قمت  كما  بسيطة.  تبدو  التي  للجمل،  عميقة 

أعمال ليمان، للتعرف على أسلوبه النقدي، واحتجت الكثير 

الجديدة  بالمصطلحات والمفاهيم  الوقت، لعمل فهرس  من 

بالتواصل  كما قمت  النقدية.  أعماله  العربية في  اللغة  على 

مع البروفيسور ليمان شخصيا، والتقيته أكثر من مرة، للتأكد 

والجائزة  المسابقة  طبيعة  عن  حدثينا   -
التي  للترجمة«  األلمانية  الحكومة  »جائزة 
األولى  المرة  هي  هذه  وهل  عليها؟  حصلتي 

التي تحصلين عليها على الجائزة؟
الترجمة  جائزة  بتقديم  للترجمة،  األلماني  الصندوق  يقوم 

كولتور«،  »نيوستارت  برنامج  ضمن  وذلك  سنويا،  اإلبداعية 

وزارة  نشاط  ضمن  االتحادية،  ألمانيا  حكومة  تدعمه  الذي 

من  كبير  عدد  سنويا  للجائزة  ويتقدم  األلمانية.  الثقافة 

وإلى  من  العالم  لغات  كل  من  الدوليين،  المترجمين 

األلمانية. وتتميز الجائزة بأنها تتعامل مع الترجمة باعتبارها 

لغوية  وقدرات  موهبة  إلى  يحتاج  وفنا  ابداعيا،  مجاال 

أكاديميين  من  التحكيم  لجنة  وتتكون  خاصة.  وثقافية 

الجائزة  وتمنح  الدولي.  المستوى  على  محترفين  ومترجمين 

والموهوبين،  المحترفين  المترجمين  من  قليل  لعدد  سنويا 

المنافسة  تكون  لذلك  وهامة،  أصيلة  ترجمات  قدموا  ممن 

الترجمة،  دقة  على  فيها  التحكيم  معايير  وتعتمد  قوية. 

لجنة  تركز  كما  المجال،  في  وخبرته  المترجم  وحرفية 

المتفردة  للمترجم، وطريقته  األدبي  األسلوب  على  التحكيم 

لجنة  تقوم  كما  أخرى.  لثقافة  المترجم  العمل  نقل  في 

مجاله  في  المختار  العنوان  ترجمة  أهمية  بتقييم  التحكيم 

االختصاصي، ودوره الفعال في نقل المعرفة بين الثقافات.

مترجمة  حق  من  العام،  هذا  الجائزة  تكون  أن  الفخر،  ولنا 

مصرية.

قمتي  التي  الكتاب  طبيعة  عن  حدثينا   -
الجائزة  على  خالله  من  وحصلتي  بترجمته 
»مسرح ما بعد الدراما«؟ ولماذا وقع اختيارك 
بالتحديد، ومتى بدأتي في  الكتاب  على هذا 

ترجمته؟
من شروط التقدم للجائزة، تقديم جزء من المادة المترجمة 

تقييم  من  التحكيم  لجنة  تتمكن  حتى  األصلي،  الكتاب  مع 

عملية  تتم  أن  يشترط  كما  المترجم.  وأسلوب  الترجمة 

الترجمة عن اللغة األصلية للكتاب، وأن تقدم المترجمة كتابا 

الشروط  هذه  وانطبقت  األم،  ثقافته  في  استثنائيا  عمال  أو 

للمنظر  الدراما«  بعد  ما  »مسرح  لكتاب  ترجمتي  على 

األلماني ليمان، إلى اللغة العربية عن األصل األلماني، حيث 

الحداثة،  بعد  ما  نقد  تاريخ  في  خاصا  حدثا  الكتاب  يعتبر 

وتمت  العالم،  مستوى  على  كبيرة  علمية  قيمة  له  أن  كما 

ترجمته لعدد كبير من اللغات، وحاز على انتشار واسع على 

أن  واألكاديمي، حتى  النقدي  المجال  في  الدولي،  المستوى 

صدور ترجمته الفرنسية كان حدثا ثقافيا هاما، وتم استقباله 

للقارئ،  قدم  ألنه  المترجم،  لجهود  شديد  وتقدير  بترحاب 

أحد أهم نظريات النقد المسرحي فيما بعد الحداثة.

تزيد  حيث  الترجمة،  إلتمام  أعوام   ٣ من  أكثر  احتجت 

إلى  الدخول  للمسرح، في  ساعدتين دراسيت 
المتخصصة الرتجمة  عالم 
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البحثية  أعمالهم  في  الدراما  بعد  مسرح  موضوع  العرب 

المختصرة  اإلنجليزية  الترجمة  على  معتمدين  والنقدية، 

أن  قناعة  لدى  لذا،  مباشرة.  غير  مصادر  على  أو  للكتاب 

الترجمة العربية لنظرية ليمان، أمرا البد منه، ألثراء الحركة 

النقدية العربية المعاصرة. وحصولي على الجائزة سيكون له 

لها  المخطط  التي من  الورقية،  للطبعة  للترويج  إيجابي  أثر 

أن تصدر قريبا عن المركز القومي للترجمة.

على  مقتصر  بالترجمة  اهتمامك  هل   -
من  أنِك  أم  فقط  األلمانية  والكتب  النصوص 
أخرين  لُكّتاب  بالترجمة  تقومين  أن  الممكن 

من أوروبا أو دول الغرب؟
اتقان  إلى  مجال،  أي  في  المتخصصة  الترجمة  تحتاج 

دقيقة  معرفة  إلى  تحتاج  كما  وإليها،  عنها  المنقول  اللغات 

للمسرح،  دراستي  ساعدتني  ترجمته.  المراد  بالتخصص 

الترجمة  وألن  المتخصصة.  الترجمة  عالم  إلى  الدخول  في 

الوطن  في  أكبر  بشكل  منتشرة  والفرنسية  اإلنجليزية  عن 

على  بي،  الخاصة  الترجمة  مشاريع  في  أركز  لذا،  العربي، 

أعمال مكتوبة باللغة األلمانية. خاصة أن هناك فجوة كبيرة، 

ربما  للعربية،  منه  المترجم  وبين  هنا،  سنويا  المنشور  بين 

إلى مجهود وتركيز وصبر ومثابرة، كما يحتاج لمعرفة واعية 

باللغات المنقول منها واليها، وكذلك بالثقافة األم والمنقول 

لتطوير  للترجمة،  هامة  عناوين  اختيار  أتعمد  لذلك،  لها. 

مشروع ترجمة خاص بي، حيث أسعى إلى ترجمة المراجع 

نظريات  مجال  في  والمعاصرة،  الهامة  األلمانية  التنظيرية 

النقد الحديث، نظرا لندرة الترجمات العربية عن األلمانية. 

جديدة.  ألمانية  مسرحية  نصوص  لترجمة  خطة  ولدى 

العربية  والنصوص  المراجع  لنقل  مسعاي  إلى  باإلضافة 

العربي  النقد  حركة  بين  للتواصل  جسر  لبناء  األلمانية.  الى 

والغربي، في مجال المسرح -على وجه الخصوص-.

المترجم  الكتاب  النقاد لهذا  - كيف كانت رؤية 
وبخاصٍة بعد حصولك على الجائزة؟

الباحثين واألكاديميين في  الرسائل، من  الكثير من  وصلتني 

الوطن العربي، لالستفسار عن طرق الحصول على نسخ من 

النقاد  بعض  تناول  حيث  ليمان،  لكتاب  العربية  الترجمة 

09حوار [ [

نصوص  ترجمة  بالفعل  لديكى  أم  فقط 
مسرحية؟

فهو  الدراما«،  بعد  ما  »مسرح  كتاب  محتوى  بخصوص 

اختصاره  على  يصعب  نسبيا،  ومعقد  متخصص  محتوى 

اآلن، لكن الخبر الجميل، أن الكتاب سيكون قريبا بين يدي 

القراء، حيث تعد ترجمتي العربية له حاليا للنشر ورقيا، من 

قبل المركز القومي للترجمة بالقاهرة.

 Hartmut ِفندريش  هارتموت  االلماني  المترجم  يقول 

الى األلمانية:  العربي  المشهور بترجمة االدب   Fähndrich

الضفة  إلى  نهر  ضفة  من  للنص  حامل  هو  »المترجم 

يحتاجه  النص  هذا  أن  القناعة  لديه  المترجم  ألن  المقابلة، 

عملية  خالل  يقرأه.  أن  والبد  األخرى،  الضفة  في  القارئ 

الضفة  على  مفهوماً  لجعله  النص  المترجم  يحّول  النقل 

جمالية  عناصر  النقل  عملية  النص خالل  ويكتسب  األخرى. 

عمل  الترجمة،  ممارسة  أن  نظري،  وجهة  ومن  جديدة“. 

بالغ األلم، لكنه في نفس الوقت بالغ المتعة، حيث يحتاج 

الحثيثة  المصرية محاوالتها  الثقافة  لوزارة  يشهد 
الكورونا المسرحية في زمن  الحركة  الستمرار 
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أي  مجملها،  في  مصر  في  المسرح  حركة  الى  للنظر  البد 

التمييز  دون  أيضا،  والمترجمة  المؤلفة  بالنصوص  االهتمام 

الترجمة  إلى  والمسرحي  الثقافي  الحراك  يحتاج  بينهم. 

الحدود  تجاوز  األخر، خاصة في ظل محاوالت  للتواصل مع 

المعرفي في عالمنا  التواصل  اللغوية والسياسية، ومحاوالت 

الحديث.

أوروبا  في  المسرحية  الحركة  عن  حدثينا   -
اهتماًما  أكثر  األوروبية  الدول  وأي  وألمانيا؟ 

بالمسرح؟
من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتباره  بالمسرح،  أوربا  دول  كل  تهتم   

الثقافية  الحياة  من  هام  جزء  أنه  كما  الحياتية،  الممارسة 

بالتنوع  األوربي  المسرح  حركة  تتميز  لذا  واالجتماعية، 

بلد عن غيرها. هناك  أيضا، ويصعب تحديد  والتفرد  والثراء 

في ألمانيا -على سبيل المثال- أصوات تنادي بعودة الحياة 

الطويل  توقفها  بعد  االحترازية،  باإلجراءات  المسرح،  إلى 

بسبب كورونا

في  المسرحية  للحركة  متابعة  أنت  هل   -
من  الثقافة  وزارة  فعلته  فيما  رأيك  وما  مصر 

الثقافي  السياق  عن  المسرحية،  النصوص  أزمة  فصل  يمكن 

المصري بشكل عام، فالتأليف واإلعداد والترجمة، ما هي إال 

الصعب  عناصر داخل شبكة معقدة ومركبة، مما يجعل من 

إلقاء اللوم على المترجمين أو الُكتاب.

الكتابة  أزمة  ُنعالج  كيف  نظرك  وجهة  من   -
المسرحية وضعف النصوص الُمقدمة؟ سواء 

مؤلفة أو ُمعّدة عن نصوص مترجمة؟
لمجتمعاتها،  عاكسة  مرآة  الفنون،  باقي  مثل  مثله  المسرح 

لهذا أجد صعوبة في فصل إشكاليات الكتابة المسرحية عن 

المجتمعات  في  عموما-  -والفن  الكتابة  تزدهر  المجتمع. 

فترة  في  مصر  في  الحال  هو  كان  ما  مثل  المزدهرة. 

الستينيات، انه سياق كامل ال يمكن فصل أجزاءه.

-من وجهة نظرك هل ترين أننا نعتمد على نصوص مسرحية 

نصوًصا  هناك  وأن  مختلف  بإعداد  ُتقدم  محددة  مترجمة 

أخرى كثيرة لُكّتاب متميزين نحتاج أن نقدم أعمالهم أكثر؟

مباشرة،  األلمانية  عن  المترجمين  ندرة  إلى  ذلك،  يعود 

مسؤولية  عاتقي  على  يضع  مما  المسرح،  مجال  في  خاصة 

كبيرة.

وبخاصٍة  المسرحية  الترجمة  في  رأيك  ما   -
فكرة  تداول  يتم  أن  يجب  وهل  مصر؟  في 
للمجتمع  تقدم  أو  أفضل  بشكل  الترجمة 
بشكل يليق بها وبخاصٍة الترجمة المسرحية 

المقدمة في مصر؟
تحتاج الترجمة المتخصصة -بشكل عام- وترجمات المسرح 

النشر  دور  اقبال  لقلة  نظرا  الدولة،  دعم  إلى  خاص،  بشكل 

عائد  لها  يكون  لن  متخصصة،  ترجمات  تبني  على  الخاصة 

تعتمد  المتخصصة،  الترجمة  مشاريع  أغلب  مناسب.  مادي 

الذين  للمترجمين،  فردية  مجهودات  على  الغالب  في 

يجتهدون في البحث عن دار نشر أو مؤسسة حكومية تتبني 

مشاريعهم.

مترجمين  تواجه  التي  المشاكل  هي  ما   -
القومي  المركز  وهل  المصري؟  المسرح 
مسرحية  نصوص  بترجمات  يهتم  للترجمة 

جديدة من الغرب لمصر والوطن العربي؟
للترجمة في مصر، عدد ضخم من  القومي  المركز  صدر عن 

المعرفة،  مجاالت  من  الكثير  في  والمتنوعة  الهامة  التراجم 

عن  المنشورة  الترجمات  وأغلب  المسرح.  ضمنها  ومن 

لندرة  ربما  الفرنسية،  أو  اإلنجليزية  عن  منقولة  المركز، 

لغة  عن  الترجمة  تتم  وأحيانا  األلمانية،  عن  المترجمين 

الترجمة  يبعد  وهذا  األصلية،  اللغة  عن  وليس  وسيطة، 

مسافات كبيرة عن الكتاب األصلي.

- هل ترين أن لدينا أزمة في كتابة النصوص 
الدراماتورج  أو  اإلعداد  وبخاصٍة  المسرحية 
في  األزمة  أم  مترجم؟  نص  عن  يكون  الذي 

عدد من يكتبون للمسرح؟
وبدايات   ١9 ال  القرن  أواخر  في  المصري  المسرح  اعتمد 

عملية  وهو  »التمصير«،  سمي  ما  على  العشرين،  القرن 

األجواء  تغيير  خالل  من  مصري،  لنص  أجنبي  نص  تحويل 

المصرية،  العوالم  لتعكس  والشخصيات،  األماكن  وأسماء 

األجنبية  النصوص  على  أو  العربية  الترجمات  على  اعتمادا 

مباشرة، وساعد ذلك على تطوير المسرح المصري الحديث، 

حتى ظهر كتاب مسرح مصريين، قاموا بالتأليف مباشرة. ال 

ترجمة مسرح أعوام إلتمام   3 أكرث من  احتجت 
الدراما بعد  ما 
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والتعرف على األخر. وبالتالي، يفقد المهرجان معناه، إذا 

ناحية  من  وجوده.  مغزى  فقد  ألنه  أونالين،  تقديمه  تم 

المشاركين  بين  الحي،  اللقاء  لحظة  المسرح  ينشأ  أخرى، 

من متفرجين والعبين، في لحظة زمانية ومكانية مشتركة، 

وهذا ما يعطى للمسرح خصوصيته بين الفنون المختلفة، 

»اعالمي«  عرض  إلى  المسرحي  العرض  تحويل  وبالتالي، 

وسائطي من خالل األون الين، يفقده الكثير من جوهره. 

وسائط  استخدام  حال  الشديد،  الحذر  من  البد  لذا، 

الهدف من ذلك،  التواصل الحديث في المسرح، وتحديد 

دون التنازل عن إجابة سؤال المغزى بوضوح.

- ما الجديد لديك الفترة القادمة؟
المتاح  الوقت  من  أستفيد  أن  الكورونا  بداية  منذ  أحاول 

أجل  من   ،٢٠٢٠ مارس  منذ  »أونالين«  العمل  نتيجة  لي، 

»األدائية«  كتاب  ترجمة  ومنها  المؤجلة،  المشاريع  إتمام 

المسرحيات  بعض  ترجمة  وكذلك،  ليشته.  فيشر  إيريكا  عن 

حتى  للعربية  تترجم  لم  والتي  بريشت،  لبرتولد  القصيرة 

التراث  عن  األبحاث  من  عدد  على  كذلك  وأعمل  اآلن. 

مشاريع  تطوير  على  أركز  كما  األلمانية،  باللغة  العربي 

العربي،  المسرح  مركز  في  المسرحي  الثقافي  التبادل 

والتجهيز لفترة ما بعد الكورونا!

مع  للتعامل  جديدة  طرق  ابتكار  دائما  المبدع  يحاول 

أونالين  وسائط  استخدام  ومحاولة  االستثنائية،  الظروف 

محاولة  الكورونا،  زمن  في  المسرحية  الحركة  لتفعيل 

تحترم في مجملها، لكنها تحتاج لفهم ومعرفة بإمكانيات 

الوسائط التكنولوجية، وفعاليتها في الوصول إلى المتلقي 

ملحا.  والهدف  المغزى  سؤال  يبقى  لذا  المستهدف، 

بالفعل،  أونالين  عروضا  األلمانية  المسارح  بعض  قدمت 

يحصل  حتى  المسرحية،  المشاريع  استمرار  هدفها  وكان 

الفنانون على أجورهم، أي بهدف دعم الفنانين ماديا، في 

قوتهم.  مصدر  والثقافي  معظمهم  فيه  فقد  الذي  الوقت 

كل-  يكن  لم  ان   – أغلب  إلغاء  تم  األخرى،  الناحية  على 

مع  أوربا،  في  والمحلية  الدولية  المسرحية  المهرجانات 

تقليل  تعمدت  التي  جدا،  القليلة  االستثناءات  بعض 

الحد األدنى، نظرا ألمور مادية  المشاركات والضيوف إلى 

المهرجان في  الرئيسي من  الهدف  في أغلبها. وذلك، ألن 

المبدعين  بين  المباشر  للقاء  مساحة  يكون  أن  عمومه، 

المباشر  للتواصل  واالتجاهات،  الثقافات  مختلفي  من 

الكورونا  أزمة  مع  للتعايش  وبخاصٍة  تطورات 
وأننا تقريًبا الدولة الوحيدة التي لم تتوقف 
أو  الحية  االحترازية  باإلجراءات  سواء  ا  فنّيً

أونالين؟
خالل  من  دائم  بشكل  والعربي  المصري  المسرح  حركة  أتابع 

متابعة  خالل  ومن  العربية  المهرجانات  في  الفعلية  المشاركة 

العروض  لمشاهدة  بالقاهرة  وجودي  فرص  وانتهز  ينشر.  ما 

محاوالتها  المصرية  الثقافة  لوزارة  يشهد  بالطبع،  المتاحة. 

الحثيثة الستمرار الحركة المسرحية في زمن الكورونا، في الوقت 

الذي توقفت فيه الحياة المسرحية في أغلب دول العالم.

بداية  الثقافة  وزارة  قدمته  فيما  رأيك  ما   -
المسرح  وفكرة  للكورونا  األولى  الموجة  من 
أونالين، وهل هذه الفكرة متداولة في ألمانيا 
مازال  الحي  المسرح  أن  أم  عام  بشكل  وأوروبا 
االثنين  متقبلين  أنهم  أم  وهيبته  مكانته  له 

الحي وال أونالين؟

الرتاث  األبحاث عن  حاليا على عدد من  أعمل 
األلمانية باللغة  العربي 
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الجيد هو االستثناء

الدرامية  األعمال  من  مجموعة  بني  قوية  منافسة  المعظم  رمضان  شهر  يشهد  عام،  ككل 
ومنها  والكوميدية  والسياسية  واألجتماعيه  اإلنسانية  بني  ما  موضوعاتها  تنوعت  الىت 
من  بالك  »خلى  الجدعنه«،  »ملوك  زركش«،  زاهى  »نجيب  نيوتن«،  »لعبه  »اإلختيار2«، 
الىت  الدراميه  الكتابة  يخص  فيما  وباألخص  اآلراء  وإختلفت  وغريها،  ناس«  »والد  زيزى«، 
الشارع  لغه  صياغه  إعادة  منها  عليها،  المآخد  بعض  هناك  فكان  العناصر،  اهم  من  تعد 
الكوميدية  لالعمال  واضح  غياب  هناك  كان  كذلك  للمتفرج،  السيئة  العادات  بعض  وتمرير 
قد  الىت  الدراميه  األعمال  من  الكثري  على  الكتابة  ورش  سيطرة  على  عالوة  والدينيةن 
هذه  خالل  نرصد  عام  كل  تعودنا  كما  و  هنا  من   .. دراميا  خلال  االحيان  بعض  فى  تسبب 
الدراما  مستوى  لتقييم  الرمضانية،  األعمال  حول  المتخصصة  األراء  من  مجموعة  المساحة 
عليها وما  ومالها  المصرية 

رنا رأفت
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للدراما  الكتابه  »تختلف  سعيد  محمود  دكتور  الناقد  قال 

ألنها  وذلك  الكتابة،  من  آخر  نوع  أي  عن  التلفزيونية 

ايل  لنقلها  آخر  لوسيط  حاجه  يف  دوما  الصنع،  كاملة  غري 

توافرها،  يجب  ورشوط  إشكاليه  أمام  نحن  لذا  املشاهد، 

أقلها ان الجمهور يدفع مثنا وينتظر بالتايل تجربه انفعاليه 

مشبعة، ويأيت املخرج ليحول فعل الكتابه ايل واقع ملموس 

يف عملية تشكيل جديده، النص املكتوب ميثل جزءا واحدا 

نعود  لكن   .. الخ  وإخراج  اجزاء:متثيل  سلسله  من  فقط 

رمضان  دراما  عيل  وتطبيقا  اوال،  املكتوب  النص  الهميه 

غريب،  درامي  خليط  أمام  فنحن  عام،  بشكل   ٢٠٢١

تتخذ  اخري  واعامل  والقوه،  الجديه  ايل  تتوسل  أعامل 

تحول  كله  املجتمع  وكأن  لها  سبيال  اللغوي  االنحطاط  من 

الحوار  ايل عصابات مسلحة، وشباب مستهرت يف جرعه من 

الحوار  و  شاسع،  بينهام  فالفارق  الجري،  اقول  لن  البذيء، 

الكتابه  و  األعامل،  معظم  يف  مسجله  ماركه  اصبح  البذيء 

تحتاج ايل كتابه،

هناك أصول وقواعد غري مرعية منها االستخدام الغري سليم 

للهجات سواء للصعيد أو لوجه بحري، وتلك سقطه رشسه 

األماكن  و  التصديق،  عدم  بوتقة  املتلقي  تدخل  بأن  كفيله 

ايضا تشعر انها غري حقيقيه .

الكتاب  من  العديد  مازال  ياكرام  ياساده   »: بقوله  وختم 

الكبار سنا وموهبه عيل قيد الحياه، ولكن لألسف يبدو أن 

السوق التجاري استخرج لهم شهادات وفاه .

الشارع لغة 
ذهبية  فرصة  رمضان  أصبح   : النجار  محمد  الناقد  قال  و 

النطالق نجوم يف التمثيل والتأليف واإلخراج نظرا للقاعدة 

 ) الرمضانية   ( الدراما  تلتف حول  التي  الكبرية  الجامهريية 

ان صح التعبري واملصطلح،

مختلف،  فاملوضوع  الدرامي  الرمضاين/  املوسم  هذا  يف  اما 

الدينية  املسلسالت  اختفاء  وأهمها  املالحظات  فأويل 

يف  الروحانية  شديدة  درامية  وجبة  كانت  طاملا  التي 

وسطي  درامي  خطاب  عيل  الحتواءها  الفضيل  الشهر 

إعادة  هي  و  مرعبة  مالحظة  هناك  كذلك  التأثرين  عظيم 

وفرضه  وجوده  وتأكيد  وعشوائيته  الشارع  لغة  صياغة 

السب  عادات  مترير  مع  للمتفرج،  االنفعالية  الذاكرة  عىل 

فضال  وعدائيتها،  اللغة  وعشوائية  والعراك  والدماء  واللعن 

رفع  عيل  تأثري  لها  التي  الكوميدية  املسلسالت  ندرة  عن 

املسيطر  الرعب  عام، خاصة يف ظل  بشكل  النفسية  الحالة 

من فريوس كورونا، نهاية بطول مدة عرض املسلسل مبا ال 

التي  االعالنية  الفواصل  الدرامية وكرثة  يتناسب مع حبكته 

تفرغ املسلسل من مضمونه.

المؤلف ولم  أعلن موت  الكتابة  نظام ورش 
الكفء البديل  يقدم 

للفن؟ وهل  المرجعي  اإلطار  البلطجة هي  أصبحت   هل 
اإلنسانية؟ القيم  الدراما لسقوط منظومات  تكرس 
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املتوتر  الوجودي  املشهد  الفنية عىل مستوى  التجارب  لتأيت 

الضوء  عن  بحثا  املشهد،  قلب  الحقيقية يف  قضايانا  وتصبح 

هل   : نفسها  تفرض  تساؤالت  أمام  نحن  واإلدراك،  والوعي 

تكرس  ؟ وهل  للفن  املرجعي  اإلطار  البلطجة هي  أصبحت 

الدراما اآلن لسقوط كل منظومات القيم اإلنسانية؟

يغرق  »الجمهور  قالت  الجمهور  سيكلوجية  يخص  وفيام 

والعشوائية،  والخلط  والتغييب  الزيف  تيارات  يف  ببساطة 

والفكرية  الفنية  للخسائر  املستفز  التصعيد  ذلك  لنعيش 

والركاكة،  اإلسفاف  سوى  شييء  ال  الفاضحة،  والثقافية 

وعقول  الواقع  بقضايا  واالستهانة  والذوق  الحس  وإهدار 

الناس..

ففي قراءة مبدئية ملؤرشات أكرث املسلسالت جذبا للجمهور، 

وتحقيقا للرتند، يتصدر مسلسل »ملوك الجدعنة » التأليف 

والجمال الفن  مفاهيم  سقوط 
فيام قالت الناقدة الدكتورة وفاء كاملو: »عىل رغم الحضور 

مثل  املستوى،  رفيعة  درامية  ألعامل  العظيم  العبقري 

زاهي  نجيب  كابول،  القاهرة  مرتدة،  هجمة   ،٢ االختيار 

يواجهنا  السفيهة  األعامل  من  العارم  التيار  فإن  زركش، 

بإندفاع غري مسبوق، ويدفعنا إىل ردة فنية وفكرية مفزعة، 

والفكر  واملعنى  الوعي  موت  عن  سافر  بوضوح  تعلن 

تصادر  واالستالب،  والتغييب  الزيف  تتبنى  والجامل، 

والدمار،  واملوت  للدم  وتغني  الحياة،  وإيقاعات  النبض 

اإلنسان  أن  ليعلنوا  األقنعة  كل  الشيطان  حلفاء  خلع  فقد 

الخطايا  طوفان  ونواجه  ننتبه،  أن  علينا  لذلك  مات،  قد 

واآلثام وندرك طبيعة دور الفن والثقافة يف هذه اللحظات 

الخطرة الفارقة، فلعلنا نتجاوز أزمات غياب العقل النقدي، 

الفين،  الصدق  يخلو من  الصعيد  المعروض عن 
لخبازه العيش  إعطاء  المخرجني  وعلى 
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عن  متاما  عاجزة  اآلن  حتى  الحلقات  و  كتابة  لورشة 

وقائع  لتستعرض  أفقيا  متتد  ثابتة  نقطة  يف  تدور  التصاعد، 

والبيضاء،  الحية  األسلحة  واستخدام  والبلطجة  العنف 

قررا  الفقراء،  اللصوص  من  صديقني  حول  تدور  وهي 

القمة،  إىل  يصعدا  حتى  الكبري،  البلطجي  اللص  مواجهة 

وتبدو خطورة هذه التجربة أكرث مام نتصور، حيث تتسلل 

الحوارات  الشباب،  أعامق  إىل  بقوة  املبتذلة  تفاصيلها 

ونلوم  قريبا  سنتوقف  فهل  العقول،  تخرتق  الساقطة 

؟  وصديقه   « »سفينة  شخصية  مع  توحدوا  الذين  الشباب 

هل سنسأل ملاذا أصبح الشارع املرصي عنيفا مختال ومخيفا 

؟ وهل أصبح ملوك الجدعنة هم ملوك البلطجة؟

النص تراجع 

 « قال  الرحمن  عبد  أمين  الدكتور  والسيناريست  الكاتب 

االستهالك وال  لمجرد  العمر،  دراما قصرية 
تعيش طويال

علينا ان ندرك ككتاب أو نقاد او كمهتمني بتحليل االعامل 

املشكلة  وهى  متكاملة  منظومة  الفنى  العمل  ان  الدرامية 

الرئيسية التى تواجهنا عند الحديث عن الدراما الرمضانية، 

فالعمل الفنى يجب ان تكون عنارصه واحده أو عىل درجة 

اإلشادة  النستطيع  املثال  سبيل  عىل  الجودة  من  قريبة 

بشخصية قدمها املمثل ىف مسلسل فاشل فهذا اليعنى ىشء، 

كذلك النستطيع أن نتحدث عن مخرج أدار الكامريا بشكل 

ثغرات  ويحوى  عقولنا  اليحرتم  سيناريو  يقدم  بينام  جيد 

وال نستطيع الحديث عن سيناريست قدم مشاهد متناثره 

الفنية  الجودة  ليس عىل مستوى  العمل ككل  ولكن  جيدة 

الدرامى  للعمل  ننظر  أننا  هى  الكربى  واملشكلة  املطلوبة 

تحليل  ىف  ونبدأ  واحدة  كوحده  إليه  ننظر  وال  كأجزاء 

وهو  نقاد  اىل  الجمهور  ويتحول  حلقات  اربع  بعد  االعامل 

حق الجمهور ولكن الجمهور اليستطيع الحديث عن االمور 

الفنية املتخصصة

وتابع قائال » إن غياب املؤلف أدى إىل تراجع النص، ففى 

وعندما  املؤلفني  إبعاد  تعمد  هناك  كان  االخريه  السنوات 

فكرت ىف اإلتجاه للكتابة الدرامية كان ذلك ألىن الحظت ىف 

أواخر التسعينيات وبداية االلفيه ان هناك مؤلفني ىف مرص 

ىف  عمىل  حظى  ولحسن  إبداعاتهم  وتقدير  إحرتامهم  يتم 

أسامه  الدراما مثل  كتاب  كبار  بها  كان  التى  االعامل  بعض 

الدرامية حتى عامى  انور عكاشه وغريه. ومبراجعه االعامل 

بكتابة  تقوم  كانت  االنتاج  جهة  ان  سنجد   ٢٠٠٥،٢٠٠6

إى  اتحدى  الحالية  الفرتة  وىف  الترت،  عىل  أسم  أول  املؤلف 
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متفرج يعرف أسم مؤلف واحد، أصبحنا نتعامل مع الورق 

وأصبح  الفنى،  العمل  أقل عنرص ىف  انه  » عىل  »السيناريو 

واحدة  حلقة  أجر  اليساوى  أجرا  املؤلف  يعطى  املنتج 

الفقرى  العمود  للممثل، هناك عدم إدراك بأن املؤلف هو 

واهم عنرص ىف العمل الفنى، فإذا كان املؤلف غري موهوب 

وليس لديه خربه وغري متمكن سينتج اعامال رديئة .

األنتاجية،  الجهات  بعض  افكار  ىف  تشوش  هناك   : تابع 

وطغيان فكرة الورش يف كتابة السيناريو قضت عىل وحده 

النص، عىل الرغم من تنفيذ هذه الورش ىف الدول االجنبية 

بشكل مختلف، ولكننا نفتقد ملنظومة واضحه لعمل الورش 

الدراما  ىف  عنرص  أهم  وهى  للموضوع  وحده  فالتوجد 

بشكل عام، ال يوجد أسلوب او روح واحده للعمل الفنى، 

مع  الشبابن  من  لعدد  مختلفة  أفكار  عدة  بني  نتأرجح 

الكاتب  الخربه لدى  أنه كلام تراكمت  إحرتامى لهم، ورأيي 

كلام قدم أعامال أكرث نضجا ورقيا.

او  املرصى  املجتمع  قاع  تقديم  ضد  لست  أن   « وأضاف 

املناطق العشوائية ولكن كيف تقدم هذه الفئات واألمناط، 

نقل  نريد  ال  ؟  القادمة  لالجيال  عنه  نعرب  أن  نريد  فامذا 

ثقافة املهرجانات لألعامل الدراما التلفزيونية، فعظم الجيل 

الحاىل يستمع لهذه املهرجانات ومن الصعب نقلها للدراما 

دراما  تقديم  بعدم  قرار  صدور  يتم  ال  ملاذا  التلفزيونيه، 

صعيديا  عمال  يقدم  ان  يستطيع  من  نجد  حتى  صعيديه 

دراما صعيدية هذا  يقدم من  ما  املتفرج، هل  يحرتم عقل 

العام نستطيع تذكره ىف عام ٢٠٣٠ او إى عمل درامى آخر 

قدم ىف هذا العام؟.. هذه األعامل لإلستهالك اليومى فقط.

»لعبه  مثل  العام  هذا  إيجابيه  محاوالت  فهناك  ذلك  ومع 

تامر  املخرج  من  كتابة  ورشة  عن  عبارة  وهو   « نيوتن 

عىل  الحكم  مع  ولكنى  جذاب،  عمل  أنه  وأرى  محسن، 

تحوى  أعامل  هناك  بينام  كاملة،  مشاهدتها  بعد  االعامل 

القامئون  يرتاجع  ان  املفرتض  ومن  السلبيات،  من  العديد 

عليها ويراجعوا أنفسهم.

العام هذا  مرتفع  الدراميه  االعمال  مستوى 
الدرامية  االعامل  مبستوى  عثامن  سامح  الكاتب  أشاد  فيام 

شديدة  بعنايه  كتبت  أعامل  هناك   « قائال  العام  هذا 

فخرجت  كتابتها  ىف  كاىف  وقت  عىل  وحصلت  وأريحيه 

 « مسلسل  االعامل  هذه  رأس  وعىل  ومحكمه  مكتملة 

الرحيم كامل مؤلفا راسخا  الكاتب عبد  »، ويعد  األختيار٢ 

ولديه مصداقيه وكفاءة كبرية وقدم عملني هذا العام وهام 

» القاهرة كابول »، » ونجيب زاهى زركش »، وعىل الرغم 

من االزمات التى أحدثها مسلسل »ملوك الجدعنه » إال ان 

التى  املجتمعيه  الفئة  وبلغه  جيد  بشكل  كتب  العمل  هذا 

اصبحت ماركة مسجلة في معظم  البذاءة 
ليس هكذا. األعمال، والفن 

تتناسب مع حبكاتها  ال  المسلسالت  مدد عرض بعض 
أفرغتها من مضامينها االعالنية  الفواصل  الدرامية وكرثة 

[[ 16تحقيق
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االقل قوة مقارنه بباقى عنارصه اآلخرى.

القاهرة  الكتابة ىف مسلسل »  أضاف: » كذلك صدمت من 

وثرى  مهم  عامل  فهناك  بها،  التى  املبارشة  ومن   « كابول 

وعىل  والفنان،  والضابط  واالرهاىب  االعالمى  جيدة:  وفكرة 

الرغم من أن كاتب العمل أسم مهم ىف عامل الدراما ولكنه 

ىف هذا العمل سقط ىف فخ املبارشة، وعىل الرغم من املتعه 

أشاهد  ولكنى  التمثيل  مستوى  عىل  العمل  يضفيها  التى 

حصصا ىف البالغه ودورس وعظيه ووطنيه .

تابع : أكرث األعامل متاسكا هو »اإلختيار« عىل الرغم من انه 

عمل توثيقى، تكمن صعوبته ىف معرفه املتفرج باألحداث، 

كتب  العمل  ولكن  واردة،  غري  اإلثارة  وفكرة 

الخيال  أن  ىف  تكمن  وصعوبته  وذكاء  بحرفيه 

عن  واقعيه  تفاصيل  يقدم  فهو  محدود،  به 

عمل  ضغط  من  يشهدوه  وما  الرشطة  ضباط  عامل 

ومخاطر، ويقدم منوذجا واقعيا لضابط الرشطة.

نجيب   « مسلسل  شاهدت   « قائال  وإستطرد 

فالجمهور  بسيطة،  به  الكتابة   « زركش  زاهى 

املثرية  االعامل  وسط  الكوميدى  العمل  لهذا  بحاجة 

الفخراىن  يحيى  الكبري  الفنان  حضور  ان  كام  والعنيفه، 

القدير  الفنان  وبني  بينه  فنية  كيمياء  وهناك  ممتع، 

»نسل  مسلسل  من  تعجبت  وقد  محمود،  محمد 

االغراب » فعىل الرغم من انه عمل درامى جاد إال انه 

آثار الكوميديا لدى املتفرجني، وما هو معروض عن 

الصعيد املرصى يعد مبالغا فيه وغري صادق، وأعتقد 

ومن  الكتابة،  مهنته  وليس  مخرج  سامى  محمد  ان 

املخرج  كان  وقد  االمر،  هذا  ىف  النظر  يعيد  أن  الرضورى 

الكبري يوسف شاهني عبقرى ىف الكتابه ولكنه كان ال يكتب 

عىل  أؤكد  ان  وأريد  املهنة،  بأهل  ويستعني  مبفرده  أعامله 

فلديهام  السقا  واحمد  كراره  أمري  النجمني  مع  تعاطفى 

هذا  تقديم  تعجال  أنهام  وأعتقد  النجاح،  من  حافل  تاريخ 

العمل، وهو درس مهم ألى نجم »الورق أهم حاجة«

التصوير  بدايه  قبل  العمل  كتابة  بهجت عىل رضورة  وأكد 

بوقت كاف وإجراء مناقشات عليه ألن عدم 

بوقت  التصوير  بدايه  قبل  منه  االنتهاء 

وبالتاىل  جودتها  وعدم  االعامل  تفكك  ىف  يتسبب  كاىف 

عىل  الزالوا  كبار  كتاب  لدينا   : تابع   . متدن  املستوى  نجد 

الورش  و  وفاة،  شهادات  لهم  نكتب  ولكننا  الحياة  قيد 

ىف  ولكن  جيده،  تكون  االحيان  بعض  ىف  بالكتابه  الخاصة 

حلقات  فنجد  شديدة،  بعجالة  العمل  تقدم  آخرى  آحيان 

املسلسل متباينه ونشعر أن الشخصيات املكتوبه يبذل فيها 

املمثل مجهودا حتى تكون هي نفس الشخصية.

لكن  واالخراج  التمثيل  مستوى  عىل  متميزة  اعامل  فهناك 

مسلسل  املثال  سبيل  عىل  عجيبا،  منطقا  تحمل  الكتابة 

العنرص  العمل  هذا  ىف  الكتابة  تكون  تكاد   « نيوتن  »لعبه 

يطرحها، وقد طرح ما يحدث ىف املجتمع وهو ما يعد جزءا 

من عالج املشكلة وليس الرتويج لها، فطرح مشكالت هذه 

الفئة و هذه البيئة ال يعنى الرتويج لها.

زاهى  »نجيب  العام  هذا  املسلسالت  أفضل  من   »: وتابع 

كوميدى  عمل  فهو  الفخراىن  يحيى  الكبري  للفنان   « زركش 

الكوميدى  العمل  فمقياس  ارتجاله،  مجرد  وليس  راسخ 

تالزم  واإلبتسامه  السعادة  من  مساحه  توفري  هو  الناجح 

املتفرج وليس مجرد فقاعه فارغه، فالبطولة للموضوع .

األعمال أفضل 
كذلك أشادت الناقدة داليا هامم مبسلسل »اإلختيار« 

يعرض  و  والدراما  التوثيق  بني  أنه ميزج  إىل  مشرية 

منها  نرى  ال  التى  للشخصيات  االخرى  الحيوات 

االرهابيه  للعنارص  سواء  االعالمى،  الجانب  سوى 

للجوانب  أو رجال األمن والرشطة، فهناك عرض 

مميز  وهو ىشء  االنتباه  يثري  بشكل  اإلنسانية 

الجذب  عنارص  توافر  بجانب  للغاية  وجيد 

: ويأىت  . أضافت  باملسلسل  لبعض االحداث 

املوسم  لهذا  الجيده  األعامل  قامئة  ضمن 

مييزه  الذى   « نيوتن  »لعبه  مسلسل 

نتاج  وهو  املنضبطه،  الدراميه  حبكته 

جودة  يثبت  ما  وهو  كتابة،  ورشة 

فوجود  االحيان،  بعض  ىف  الورش 

عىل  القامئني  ذهن  ىف  واضحه  فكره 

عمال  ينتج  املخرج  بإرشاف  الكتابة  ورش 

 « نيوتن  »لعبه  ىف  ظهر  ما  وهو  جيدا، 

و  ومرنه،  ومتميزة  جاذبه  حبكه  ففيها 

وهناك  شديدة،  بعناية  مكتوبه  الشخصيات 

الفنتازى  الكرتوىن  الطابع  عليها  غلب  أعامل 

مثل مسلسل » نسل األغراب« 

الفنية. العناصر  أضعف  فيه  الكتابة 
العناصر اضعف 

بهجت  محمد  الصحفى  والكاتب  الناقد  ووصف 

أضعف  بانها  املوسم  هذا  الدرامية  الكتابة 

وجود  من  الرغم  عىل  و   : استطرد   .. العنارص 

منطقا،  تحمل  وال  مفككه  أنها  إال  مبتكرة  أعامل 

تربعت  الدينية والكوميدية و  الدراما  اختفت 
األعمال البلطجة والسوقية على معظم 

[ [17 تحقيق]
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18 ]نوافذ

الفنون فى مقتل وغياب  أبا  : تصيب  زيطان 
له الجمهور دمار 

بتقديم  األخرية  الفرتة  يف  املغربية  املرسحية  الفرق  من  العديد  قامت 

ويف  جمهور  دون  من  الثقافة،  وزارة  مع  بها  امللتزمة  املرسحية  العروض 

التي  االستثنائية  الظروف  بسبب  باملغرب،  والجهات  املدن  مختلف 

فرضتها جائحة كورونا، وبسبب سياسة الدعم املرسحي، التي مل تراع هذا 

الظرف، وأغلقت املسارح يف وجه الجمهور، وأصابت أبو الفنون يف مقتل.

املغربية  املرسحية  الفرق  تعويض  اىل  سعت  املغربية  الحكومة  وكانت   

االنرتنت  شبكة  عىل  لعروضها  املبارش  البث  اعتامد  منها  سبل  بعدة 

مختلف  ىف  الثقافة  مديريات  بارشاف  االجتامعى  التواصل  ومواقع 

اعرتاض من  اعاملها دون  للفرق نفسها عرض  املغرب. وميكن  محافظات 

الحكومة عىل صفحاتها عرب مواقع التواصل االجتامعي.

وىف اكرث من مناسبة تدعو الفرق املرسحية الدولة اىل وقف هذا االسلوب 

الفرق  والتعتربه  االفرتاضية«  »الفرجة  املغربية  الصحافة  تسميه  الذى 

املرسحية اسلوبا ناجحا وال ترى فيه بديال عن اللقاء املبارش مع الجمهور، 

الذي يعد املكون الرئييس للفن املرسحي.

نعيمة  البارزة  املغربية  املرسحية  املخرجة  يقول  كام  للمرسح  ميكن  فال 

الجمهور،  هذا  األسايس هو  فعموده  دون جمهور،  من  يقوم  أن  زيطان 

ومن دونه يكون العرض بائساومظلام وباردا. فإن كانت بعض املسابقات 

الريايض  للفريق  وزجر  كعقاب  جمهور  دون  من  أحيانا  تقدم  الرياضية 

جمهور،  دون  من  قامئة  له  تقوم  ال  املرسح  فإن  املشاغب،  لجمهوره  أو 

وقمة العبث االعتقاد بأنه ميكن أن يعيش يف غياب الجمهور، إن غياب 

الجمهور هو قتل وتدمري له.

 وتقول زيطان إنها كانت مضطرة لتقديم أربعة عروض يف الفرتة األخرية، 

الحساب«،  »طرز  ملرسحيتها  بالرباط  وعرضني  البيضاء،  الدار  يف  عرضني 

وذلك حتى يحصل الفنانون املشتغلون معها يف فرقة »مرسح أكواريوم« 

تلك  تقديم  دون  من  ألنه  املتبقية،  مستحقاتهم  من  باملئة   ٥٠ عىل 

العروض ال ميكن لوزارة املالية رصف تلك التعويضات.

غريب شعور 
يعمل  الذي  والفريق  هي  غريب  بإحساس  شعرت  أنها  زيطان  وأكدت 

غائبة،  كانت  أنفاسه  وحتى  بل  وهمساته،  الجمهور  تفاعل  ألن  معها، 

ورغم  قاسية«.  موت  »لحظات  بل  ناقصة،  العروض  تلك  جعل  ما  وهو 

ان  انتظار  يف  وتسخينات  تدريبات  مجرد  بل  متاما  الترفضها  فهى  ذلك 

يعانق الجمهور خشبة املرسح عىل حد تعربها. ذلك ان الجوهر الحقيقي 

متعة،.  أي  تضاهيها  ال  متعة  معه  والتواصل  الجمهور،  هو  للمرسح 

التي  القطاعات  وخاصة  القطاعات،  كل  عىل  أثرت  »الجائحة  وأضافت 

ملثل  وواضحة  مسبقة  رؤية  هناك  تكون  ان  والبد  الجمهور  عىل  تعتمد 

هذه األزمات”.

بالدعم  حظيت  التي  الوطنية  املرسحية  الفرق  أن  زيطان  وأوضحت 

أمام  املرسحية  عروضها  الثقافة  وزارة  من  بتوجيه  قدمت  االستثنايئ، 

املرسحية،  الفرق  تجتازها  التي  الظروف  أملته  قرار  وهو  فارغة،  كرايس 

العروض، ما تبقى من  وذلك حتى ال تؤخر حالة االستثناء ومنع تقديم 

الحقوق املالية للفنانني وتوفري دخل يساعدهم عىل تجاوز هذه املحنة، 

التي يبدو أنها ستطول.

وأشارت زيطان إىل أن النقابة املغربية للفنانني حاولت الدخول يف نقاش 

القطاع، ولكنها لألسف مل تسفر  املسئولة عن  الوزارة  الثقافة،  مع وزارة 

عن أي نتائج ملموسة.

أخر رفض 
ومن جهته، رأى الفنان واملخرج املرسحي املغريب بوسلهام الضعيف، أن 

ما قامت به الفرق املرسحية مؤخرا من تقديم عروض من دون جمهور، 

يل  بالنسبة  ذايت  نقد  وهذا  املرسحية،  والفرجة  املرسح  ضد  »يشء  هو 

مع  وتواصل  للفرق  تدريب  مجرد  هذا  اعتربت  أنني  ولو  أيضا،  شخصيا 

الخشبات بعد طول غياب”.

مع  بعقد  ملتزمة  ألنها  نظرا  األمر  هذا  عليها  فرض  الفرق  أن  وأضاف 

وزارة الثقافة، وبعقود مع العاملني من ممثلني وفنيني، فأصبحت يف وضع 

محرج.

ويضيف أن هذه الظاهرة كشفت مجموعة من االختالالت، أهمها غياب 

من  كان  التي  النقابية  اإلطارات  فعالية  وعدم  سياسة مرسحية حقيقية، 

املفروض أن تتفاوض مع الوزارة وتفرض تصورا يتفق مع طبيعة املرسح.

حافلة حتى تم احراقه حيث يدين الشاعر الراحل بالبوذية.

الذى  الحاكم  العسكرى  النظام  الجاىن وهو  الصعب معرفة  ومل يكن من 

قتل حتى االن اكرث من الف مواطن. كام انه يستهدف املثقفني واالدباء 

ورجال الفكر بشكل اساىس. 

والرابع االول 
شاعر  ورابع  اصح  مبعنى  شاعر مرسحى  او  كاتب مرسحى  اول  ىث  وكان 

تغتاله سلطات االنقالب ىف ميامنار خالل نحو ثالثة شهور من االنقالب .

ومل تكن هناك حاجة العامل الذهن كثريا للوصول اىل سبب اغتياله مثلام 

تم اغتيال الثالثة االخرين. وهناك اكرث من ٣٠ شاعرا معتقلون ىف سجون 

فضلوا  اخرون  وهناك  الوحىش.  للتعذيب  ويتعرضون  العسكرى  النظام 

االختفاء او توقفوا عن نظم الشعر. 

وعندما يجمع املعارض بني موهبة نظم الشعر والكتابة للمرسح يصبح 

االمر خطرا البد من التعامل معه...بأى شكل ..وقد كان.

ويلقى  له  املعارضة  املظاهرات  يقود  كان  لالنقالب  االول  اليوم  فمنذ 

بطريقة  الجامهري  حامس  تلهب  كانت  التى  املؤثرة  الشعرية  قصائده 

مرسحية كام لو كان يقف عىل خشبة املرسح .

حرية  عن  وتدافع  االنقالب  تهاجم  شعرية  وضع مرسحية  بصدد  وكان   

االنقالب  سلطات  تعاجله  ان  قبل  الطلق  الهواء  ىف  تقدم  ىك  الشعب 

مبسط  بشكل  بنفسه  باخراجها  القيام  ينوى  وكان  الوحىش.  باالغتيال 

وخلص الضعيف إىل أن الثقافة بتعدد أشكالها باملغرب ال تجد من يدافع 

السياسات الحكومية املتعاقبة يف املغرب،  عنها، وقد ظهر هذا جليا مع 

والتي أبانت عن فشل ذريع يف تدبريها للشأن الثقايف والفني.

منا  تتطلب  حقيقة  وهذه  أولوياتها،  من  ليست  »الثقافة  أن  وكشفت 

يف  الثقافة  معنى  فام  جدي،  بشكل  الوضع  هذا  عن  نتساءل  أن  اليوم 

مغرب اليوم؟ وما هو مستقبل الثقافة املغربية؟”.

اغتيال شاعر مرسحى ىف ميامنار

منعوه من اكامل “البذور “

الشعراء هدف رئيىس ملاذا 

كلامته من القلب اىل القلب 

روعت الجامهري ىف ميامنار او بورما كام يقول اسمها القديم باالعالن عن 

مقتل الشاعر املرسحى “خيت ىث” عىل ايدى سلطات االنقالب العسكرى 

الذى وقع هناك ىف أول فرباير املاىض واطاح بالحكومة املنتخبة. 

بيته ىف احدى ضواحى  وحسبام تقول زوجته داهم مسلحون مجهولون 

اىل  واقتادوه  الليل  منتصف  بعد  مليامنار  االقتصادية  العاصمة  يانجون 

املستشفيات  باحدى  الزوجة  فوجئت  ساعة   48 وبعد  مجهول.  مكان 

قاسية  الصدمة  وكانت  جثته.  لتسلم  الحضور  منها  وتطلب  بها  تتصل 

اعضاؤها  انتزعت منها  املستشفى فوجدت جثته وقد  اىل  عندما ذهبت 

جنازة  ىف  جثامنه  وشيع  والعينان.  والكليتان  الكبد  فيها  مبا  االساسية 

أيضا  المغرب  فى  ...مرفوضة  اإلنرتنت  عرب  هشام عبد الرءوفالعروض 
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.. يصبح  الجمهور وهمساته  تفاعل  بدون 
بائسا العرض 

البذور  املرسحية  اسم  وكان  شخصياتها.  من  اثنتني  او  شخصية  وتجسيد 

. واستمد اسمها من عبارته الشهرية ..التحاولوا ان تدفنونا تحت االرض 

منهم  اثنان  قتل  فقد  االخرون  الثالثة  الشعراء  اما   . البذور  نحن  ...الننا 

رميا بالرصاص. وقتل الثالث عندما هاجمه مجهول وسكب عليه زجاجة 

النار ثم هرب ليلقى الضحية مرصعه متاثرا باصاباته  بنزين واشعل فيه 

كان  حيث  نفسه  ىف  النار  ارضم  انه  االنقالب  سلطات  وزعمت  الخطرية. 

راهبا بوذيا سابقا.

الرئيسى الجنس 
بسبب  البورمى  االدب  ىف  الرئيىس  االدىب  الجنس  مبثابة  الشعر  ويعد   

الشعراء عىل  التى تشجع  املوسيقى  الجرس  اللغة وتراكيبها ذات  طبيعة 

االبداع. وقد لعب الشعراء دورا بارزا ىف التاريخ البورمى وحتى ىف حقبة 

واالحداث  القضايا  وىف  السابق  العسكرى  والحكم  الربيطاىن  االستعامر 

العامة التى شهدتها البالد. 

وكان ىث)٥٠ سنة – مهندس – ينتمى اىل عرقة البامار كربى عرقيات بورما 

عليه  تدر  كانت  التى  وظيفته  ترك  انه  حتى  الشعر  عشاق  من  نفسه   )

للحلوى  كشكا صغريا  وفتح  الشعر  لقرض  ليتفرغ   ٢٠١٢ عام  طيبا  دخال 

واملرطبات قرب بيته للحصول عىل ايراد لالنفاق عىل ارسته. وكان دخله 

يتكون فقط من ايراد الكشك وحصيلة بيع دواوينه ومرسحياته الشعرية 

والتى كانت تحقق ارقاما طيبة ىف مبيعاتها. وسبق اعتقاله ملدة عام ىف 

فقرية  ارسة  من  ينحدر  وهو   ٢٠١٥ عام  السابق  العسكرى  النظام  عهد 

متتلك معرصة للفول السوداىن.

كانت  ومرسحياته  اشعاره  ان  ثيت«  »كوكو  هو  اخر  شاعر  عنه  وقال 

مزيجا من »الشعر والشخصية القوية والشجاعة« وكانت تخرج من قلبه. 

وكان من معارىض الحكم العسكرى السابق.

أيضا  المغرب  فى  ...مرفوضة  اإلنرتنت  عرب  العروض 
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مؤسسة  قامت  العشرين  القرن  من  الستينيات  بداية  في 

من  بتوجيه  المصرية-  الثقافة  لوزارة  التابعة  المسرح 

المسرحية  الفرق  من  عدد  بإنشاء   - عكاشة  د.ثروت 

المركزية  لتفتيت  محاولة  في  المختلفة  بالمحافظات 

 – القاهرة  في  تتركز  األنشطة  كل  جعلت  التي  الثقافية 

فقط – ما أوجد فجوة معرفية بين الخطاب الثقافي وبين 

القاعدة الشعبية في القرى والنجوع .

سعد  الراحل  للكاتب  مقال  إلى  نشير  أن  بنا  يجدر  وهنا 

 ٢ بتاريخ  الجمهورية  جريدة  في  نشر  وهبة  الدين 

الشعب في  أنه “ من حق  ديسمبر ١96٣، يؤكد فيه على 

بها  ينفعل  وأن  الفنية،  النهضة  في  يشارك  أن  المحافظات 

ليسوا  المراكز  بعض  وسكان  المحافظات،  عواصم  فسكان 

تساعده  قد  فبعضهم  الفنية،  الحركة  عن  تماماً  منعزلين 

ظروفه على لقاء الفن في القاهرة أو اإلسكندرية، وبعضهم 

الراديو  أو  التليفزيون  طريق  عن  األثير  عبر  الفن  يتلقى 

ولكن النظرة األعم – على حد تعبير “ وهبة “ – البد وأن 

.. دنشواي  فرقة 
الفالحني مسرح   

األستاذ سعد كامل األب الروحي للثقافة في األقاليم والذي 

عينه أخصائياً للمسرح في الثقافة الجماهيرية .

ومع تولى الفنان حمدي غيث إدارة المسرح وكان الكاتب 

فرقة  تكوين  منه  طلب  لها،  مستشاراً  فرج  ألفريد  الراحل 

مسرحية في “ دنشواى “ كنواة لما يمكن أن يسمى ب “ 

مسرح القرية “ باإلضافة إلى تكوين مركز ثقافي فيها . 

هذه  في   – للتجريب  فرصاً  تتيح  تكن  لم  الظروف  وألن 

العميق،  والوطني  التاريخي  البعد  ذات   – الفقيرة  القرية 

فليس هناك خشبة مسرح، وليس هناك فرقة للتمثيل، وال 

يوجد سوى عدد قليل من “ الطالب الجامعيين” الذين ال 

يملكون مهارات فنية تساعدهم على القيام بنهضة ثقافية 

في القرية .

فماذا يقدم هذا الشاب القاهري ؟ ماذا يقدم ألهل القرية 

الفن،  مهارات  إال  جعبته  في  يملك  ال  وهو  البسطاء، 

واالعتماد المالي المرصود للمشروع ال يكفى إلنشاء مسرح 

من  ولو  حتى   – القاهرة  من  ممثلين  استقدام  أو  بسيط 

الهواة ! 

وهنا تساءل هناء عبد الفتاح : ترى ماذا يفعل أهل القرية 

أو  إلبى  إدوارد  أو  بريخت  أو  يونسكو  أعمال  لهم  قدم  لو 

مع  يتعامل  أن  عليه  تحتم  الضرورة  إن  كوكتو،  أو  أربال 

أيضاً  وتحتم  الفني،  وفقره  المادي  بجفافه  القائم  الوضع 

الكبرى وال  العواصم  الذين ال يعيشون في  للماليين  تكون 

شيء  كل  من  حرموا  الذين  هؤالء  الصغرى،  العواصم  في 

فقد آن األوان لنرد لهم بعض ما فقدوه، إننا نريد من فرق 

المحافظات أن تكون للقرى والنجوع والكفور “ .

الشعبي مجموعة من  المسرح  التوجه نحو  وقد لفت هذا 

المسرحية  الفنون  معهد  خريجي  من  والمخرجين  الفنانين 

أنشأ فرقة مسرحية في قرية “  الذي  العليمي  أمثال عادل 

البراجيل “ وأعتمد فيها على إطار فني يقوم على توظيف 

بداية  في  ذلك  جاء  وإن   “ المناقشة  مسرح   “ آليات 

التوقف  من  البد  رائدة  تجربة  هناك  أن  إال  السبعينيات، 

منتصف  في  ظهرت  التي  الدعوة  من  أخذت  عندها، 

على  يعتمد   “ مصري  مسرح   “ وجود  بضرورة  الستينيات 

الرؤية  مستوى  على  خالصة  مصرية  مسرحية  خامات 

في  الفتاح  عبد  هناء  محمد  المخرج  تجربة  وهى  واألداء، 

قرية “ دنشواي “ بمحافظة المنوفية في عام ١968 والتي 

جاءت كمغامرة – من هذا المخرج الشاب وقتها – والذي 

الذي  األكاديمي  العمل  إلى  يركن  أن  الممكن  من  كان 

دفعته  على  األول  وكان  امتياز،  بتقدير   ١966 عام  تخرج 

التي كان من بينها الفنانة سهير المرشدي ود. هاني مطاوع 

والمخرجة رباب حسين، لكنه رفض العمل األكاديمي – في 

البداية – واتجه إلى تنشيط المسرح اإلقليمي باقتراح من 

عيد عبد الحليم
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اإلخراجية  الرؤية  جاءت  لذا  المكان  من  مشروعه  يبدأ  أن 

– التي حولها – وليدة العملية اإلبداعية للعمل المسرحي، 

إدريس  ليوسف   “ القطن  ملك   “ لمسرحية  اختياره  فجاء 

وجاء  بالصراعات،  محتشد  ريفي  واقع  في  تدور  والتي   –

اختياره هذا لخبرته السابقة في تقديم هذا العرض، والذي 

القومي ببطولة للفنانين شفيق  قدمه على خشبة المسرح 

نور الدين و فردوس محمد و عبد الرحمن أبو زهرة .

عثمان الخبيرى ويعمل ترزيا 

وعبد الوارث زهو ويعمل سمساراً لبيع العجول .

وأم محمد إسماعيل وتبيع الفول السوداني 

وصابحة عبد السميع

وسميرة عزب – وهما بائعتا لبن

والشافعي الجيار – ويعمل ترزياً 

صدق  من  فيه  لما  تاريخها،  امتداد  على  المصرية  الحرية 

فني وبالغة اللحظة إن صح التعبير .

 “ أهل  من  المتفرد  األداء  هذا  يأتي  أن  بمستغرب  وليس 

دنشواي “ فأحفاد “ زهران “ أثبتوا أن لغة الفن تكمن في 

في  صادقاً  مثااًل  أجدادهم  ضرب  كما  وأنهم  الروح،  عمق 

الكفاح الوطني والدفاع عن الشرف، فقد ضربوا هم – أيضاً 

– مثااًل في المثابرة وإثبات الذات .

يوسف  حضره  العرض  هذا  أن  من  ذلك  على  أدل  وليس 

إدريس ود. ثروت عكاشة – وزير الثقافة في ذلك الوقت – 

والتي عرضت في مسرح مكشوف  التجربة  والذي شجعته 

الماي “ وهى   “ افتتاح مسرح  إلى  القرية  أجران  أحد  في 

قرية مجاورة لدنشواي، وهو أول “ مسرح جرن “ كمعمار 

مكشوف في مصر .

وقد قدم المخرج د. هناء عبد الفتاح على خشبته – بعد 

عن  عبارة  وهو   “ دنشواي  عن  ارتجالية   “ عرض   – ذلك 

تأليف جماعي قام فيه مخرج العرض بدور “ الدراماتورج 

تقديمه  وتم  وأبطالها،   ،١9٠6 دنشواي  حادثة  ويتناول   “

الكاتبة  المسرحية  هذه  إعداد  في  شاركته  وقد   ١9٧٠ عام 

المسرحية د. نادية البنهاوي .

في   – ذلك  بعد   – واضح  أثر  الثرية  التجربة  لهذه  وكان 

المنهج الذي اتخذه د. هناء عبد الفتاح في المسرح حيث 

خاللها  من  يكتشف   “ مسرحية  ورشة   “ تكوين  في  بدأ 

المشاركون لغتهم وحوارهم .

الله  لسعد   “ الزمان  ملك  يا  الفيل   “ مسرحية  قدم  ثم 

والشعب  قاهرة  كقوة  السلطة  ثنائية  يناقش  والذي  ونوس 

دمج  تم  وقد  السلطة،  هذه  أفعال  جراء  من  المستنزف 

الحكيم  لتوفيق   “ نص “ ونوس “ مع رواية “ رحلة قطار 

عبر جدلية الرؤية . وقد القى العرض ترحيباً نقدياً من قبل 

حجازي  المعطى  عبد  وأحمد  العالم  أمين  محمود  النقاد 

وفريدة النقاش وفاروق عبد القادر وأحمد عبد الحميد .

وفى فترة عمله بمحافظة البحر األحمر كمدير لقصر ثقافة 

هناء  د.  يراود  المسرحي  التجريب  هاجس  ظل  الغردقة 

أنه اكتشف  الفتاح حيث أكد لى في لقاء خاص معه  عبد 

المناجم  في  يعملون  التراحيل  عمال  من  اآلالف  هناك  أن 

في  كدراما  حياتهم  يقدم  فبدأ   – تماماً   – بالسل  يموتون 

إطار مسرح شعبي كان أبطاله من هؤالء العمال البسطاء .

تحت  له  مقال  في  الفتاح  عبد  هناء  يقول  تجربته  وعن 

في  فصول  مجلة  في  نشر   “ المسرح  أيها  وداعاً   “ عنوان 

: كانت أهم تجربة لي على اإلطالق تجربة “  ربيع ١99٥ 

فرقة فالحى قرية دنشواي “ وأهميتها تأتى من أنها أثرت 

 – الجرن   “ المفتوح  المسرحي  العرض  صياغة  إمكانية 

مصر  قرى  داخل   “ سجن  فناء   – الغيط   – األرض  افتراش 

يقترب  لمسرح  الهائلة  اإلمكانات  آنذاك  واكتشفت  ومدنها 

من الظاهرة المسرحية الحديثة .

وربيع عمران ويعمل تومرجياً 

الفنان   – القرية  في  طالب  وهو  متولي–  ومحمد 

التليفزيوني الشهير بعد ذلك –

وحمد إسماعيل ويعمل بتجارة الحبوب

وسهير إسماعيل – طالبة من بنات القرية .

أسباب  تكمن  وهنا  العرض،  أبطال  كانوا  البسطاء،  هؤالء 

األداء أعطت رحابة وفضاءات  التجربة حيث فطرية  نجاح 

لقمة  عن  بالبحث  المعذبة  األرواح  هذه  النطالق  أخرى 

العيش – في رحاب الفن .

وهو  المقهور  الفالح   “ خبيرى  عثمان   “ إلى  ينظر  ومن 

االستغالل في  احتجاجه على رمز  القرفصاء، ويعلن  يجلس 

حقيقية  صوراً  يرى  الغالبة  بقوت  يتاجرون  ومن  القرية 

والباحث عن  الظلم واالستبداد  الثائر على  المصري  للفالح 
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أن العالقة املتبادلة بني الفنون واثرها عىل ثقافة املجتمع 

اإلبداعي  الثقايف  واملحتوي  الفكر  تشكيل  يف  ورؤيتها 

أو  درامية  صور  يف  وطرحها  اإلنسان  حياة  وتجسيد 

مرسحية او غريها من تلك الفنون والتي تعرب عن قدارت 

معايشة  خالل  من  وذلك  به  واالرتقاء  عيل  اإلنسان 

الفني  املوكب  وهذا  الكبري  الحدث  هذا  املرصي  الشعب 

اجمع  العامل  عيل  مفتوحاً  مرسحاً  التحرير  ميدان  فكان 

الكثري  فيها  تضافرت  والتي  الفنية  اللوحات  تلك  ليقدم 

أنواع  كل  فنية حملت  إبداعية  لوحة  لتقدم  العنارص  من 

الفن  دور  عىل  وبرهنت  املجتمع  عرفها  التي  الفنون 

ملرص  العامل  نظرة  املوكب  هذا  غري  ..لقد  األمم  نهضة  يف 

ابهي  يف  ملوكها  توجت  حني  وفنونها  وحضارتها  وشعبها 

بعد  لهم  تكرمياً  لتقدمها  الفنون  كل  جمعت  فنية  صورة 

مجدي محفوظ

.. الثقافية  مصر  واجهة  الفن   
مفتوح         مسرح  التحرير  ميدان 
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موتهم باأللف السنني يف صورت تعربيه ليشهد العامل انها 

مجرد  العامل  انتظرها  التي  املسافة  تلك  تكن  ومل   . مرص 

تاريخ  رحلة  كانت  لكنها  القاهرة  وسط  كيلومرتات  عدة 

مهيب  مشهد  يف  امليرسة   تلك  تحكيها  السنني  آالف  عرب 

ومر  وملوكها   مرص  نحو  العامل  أنظار  يلفت  أن  استطاع 

العامل  وتطلع  بفنونهم   األحفاد  شيده  موكب  يف  التاريخ 

وهاهم  عريقة   وحضارة  خالدة  مسرية  عرب  مرص  ايل 

املوت   يلحقهم  أن  قبل  أجداهم  تاريخ  يوثقون  االحفاد 

يشء  كل  ليوثقوا   انفسهم  عيل  األجداد   حمل  فقد   ،

الجميلة  الصورة  تلك  إلظهار  الصعاب  كل  تحمل  عىل 

مرصي  كل  عاش  فخر  وبكل   ، األحداث   عن  واملعربة 

موكب  مع  وفرح  رسور  لحظات  العامل  ورمبا  وعريب  بل 

لندرك  السنني  ماتوا منذ آالف  الذين  جنائزي مللوك مرص 

أبناء  جسدها  التي  الفنون  مسرية  عرب  ممتد  تاريخياً  أن 

:  كنت عيل حق حينام  الفنية...نعم  مرص بكل عنارصها 

ليست  )مرص  محفوظ  لنجيب  الحكمة  تلك  أمام  وقفت 

نعم   ) التاريخ  جاء  ثم  أواًل  جاءت  مرص  تاريخية  دولة 

عنها  عرب  حينام  صادقاً  وكان  رسالته   الفن  حقق  ...لقدد 

يف  أرواحهم  ونبض  ودموعهم   كلامتهم  مبداد  املرصيون  

وامتزجت  املهيب   املوكب  هذا  مشاهد  من  مشهد  كل 

.... العطاء   من  طويل  تاريخ  ترسد  وعشقاً  حباً  كلامتهم 

ويقف  وقف  من  وهو   ! الحقيقة  يؤازر  التاريخ حني  أنه 

يف وجه األكاذيب التي ادعاها هؤالء الحاقدون عىل مرص 

كل  وجه  يف  وقفا  املرصي  والفن  الثقافة  أن  دوماً  لتثبت 

من يدنسون ثقافته وينكر فضل هذا البلد املعطاء ، لكن 

.... والحقيقة   والحرية   بالصدق  محملني  دوماً  سنبقي 

أفراح وهموم  املعرب عن  الخيال  أنه   ، الفن شعاراً  رافعني 

يبدد  العقول   ينري  الذي  املستنري  الواقع  وهو   ، الشعوب 

عىل  باطل  لكل  مرتبصاً  وجهها  يف  ويقف  األكاذيب  ظالم 

عيل  قدرتها  أجمع  للعامل  تثبت  مرص  أنها  األرض  هذه 

مرص  ...فكانت  النبيل  وتاريخيها  منجزها  عيل  الحفاظ 

والتاريخ توأمان منذ آالف السنني   ... واليوم نقول للعامل 

بفننا وحضارتنا : هنا مرص ..القاهرة  !

األميان  روح  فيها  امتزجت  التي  قبورهم  يف  ألحفادهم 

..التاريخ  مرص  أنها   : للعامل  باالفتخار....لنقول  والبعث 

..الفن الذي ابهر العامل  فكان قادر عىل تجسيد كل هذه 

الصور التي شاهدها العامل عيل شاشاته وأنبهر بها ليعرف 

يف  وبعثها  الروح  تلك  تجسيد  عيل  الفن  قدرة  الجميع 

مع  أحداثها  ويعيشوا  معها  الناس  ليتفاعل  الصورة  تلك 

عرب  تأخذك  التي  والكلامت  االنغام  انها  ايزيس  ترنيمة 

باإلنجازات  حافاًل  تاريخياً  تحيك  الزمن  ورساديب  دهاليز 

قدرته  واظهر   ، األنسان  روح  المس  وإميان  وبعمق    ،
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يتمتعون  الذين  املتلقون  يفهمه  ما  املقال  هذا  يف  أصف   

بفهم أعمق للمؤدين . والهدف من ذلك هو اكتشاف ما مييز 

املرسحية  للعروض  كامل  بتقويم  يتمتعون  الذين  املتلقون 

الفكرة  من  مستمد  املادة  تلك  وصف  لكيفية  واقرتاحي   .

ينتبهون  املشاهدين  أن  وهي  الرابع،  الفصل  يف  ذكرناها  التي 

لرتتيب  الحقيقة  تلك  يستغلون  املؤدين  وأن  املؤدين،  إىل 

املشاهدين  فعل  ردود  مع  يتوافق  ليك  املتلقون  يشاهده  ما 

واملواقف  والشخصيات  واألحداث  الصور  وتتابع  الصور  تجاه 

واألفعال يف القصص .

 وتستتبع هذه الفكرة أنه، يف أي أداء محدد، هناك إجابة لكل 

سؤال من األسئلة التالية :

ما هو املوقف املميز لهؤالء املشاهدين وهؤالء املؤدين ؟

ما هي مجموعة األشياء التي يجب أن يشاهدها يف املتلقني يف 

حضورهم أمام املؤدين، بالنظر إىل املوقف املحدد ؟.

ماذا ينبغي أن تكون االستجابات املالمئة ملا يشاهده املتلقون 

عندما يظهر ؟

ما هي التعبريات والعالمات السلوكية التي يخطط أن يعرضها 

املؤدون، بالنظر إىل املوقف املحدد ؟ .

كيف يخطط هؤالء املؤدون تجاه ادارة ردود أفعالهم ما ينتبه 

اليه املشاهدون.

تقدم هذه األسئلة القواعد اإلرشادية لتطوير وصف مالئم ملا 

يحدث يف أي حالة تجسيد مرسحي .

 ما الذي يفعله املؤدون، وما الذي ميكن أن يعرفه املشاهدون 

:

أو   ( األسايس  الفهم  لتوضيح  املؤدون  يفعله  عام  بالسؤال 

بعض  نتجنب  أن  املفيد  من  املرسحية،  للعروض  األعمق( 

أساليب التنظري املبكر للسؤال .

نظريات  تعميم  إىل  برسعة  اإلشارة  نتجنب  أن  يجب  أوال،   

يف  املؤدون  يفعله  ملا  تحليلنا  تأسيس  إىل  وبالسعي   . التمثيل 

املسبق  بالقبول  نخاطر  الفعلية،  املرسح  مامرسات  وصف 

يف  ما  بشكل  املتضمنة  املامرسات  من  أساسية  مبجموعة 

ينبغي  ما  أو  يفعله،  أن  ميكن  ما  حول  املعيارية  االفرتاضات 

 Shannon جاكسون  )شانون  يتناول   . املرسح  يفعله،  أن 

املوضوع،  حول  كتبوا  الذين  من  كبري  عدد  مثل   ،)Jackson

القرن  األداء يف مرسح  من مامرسات  كثري  يف  الحضور  مطلب 

للنقاش  القابلة  امليتافيزيقا  يف  متضمن  أنه  باعتبار  العرشين 

املؤدين  تجعل  التي  املامرسة  أن  هو  باألساس  واالعرتاض   .

من أجل إجراء اختزال مطلق .

 ولذلك يجب أن نتجنب تبنى أي مجموعة عادية أو معيارية 

تم  قد  وكلها  األول،  الفصل  يف  نناقشها  التي  املامرسات  من 

تم  ولكن  فنا،  باعتباره  املرسح  باسم  اعتامدها  أو  ابتكارها 

رؤية محددة حول  تحقيق  إىل  السعي  أجل  فعليا من  طرحها 

حارضين تعطي صورة زائفة للحياة اإلنسانية التي توافق عيل 

متنوعة.  بطرق  الرشعية  عليها  وتضفي  القمعية  املامرسات 

ويستشهد )جاكسون( بعدد من العروض التي سعت إىل الحد 

التقاليد  من  عدد  صياغة  إعادة  وكذلك،  الفعيل،  الحضور  من 

الطبقية والعنرصية واملتعلقة بالتمييز عيل أساس نوع الجنس 

تأليف: جيمس هاملتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

المؤدون يفعله  ما 
)2-1( المسرح؟  في 
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عملية  يف  املمثل  مسئولية  هي  وما  وهدفه  املرسح  طبيعة 

صنعه .

ايجابيا  شيئا  التمثيل  بنظريات  االهتامم  مينحنا  ذلك،  ورغم   

ساعدت  قد  التمثيل  نظريات  تتبناها  التي  التقنيات  ألن   .

أنه  عيل  املفهوم  النجاح،  تحقيق  عيل  الواقع  يف  املؤدين 

لنا  كان  وإذا   . املشاهدين  قبول  لقيت  حازت  التي  العروض 

انجازها  ميكن  ال  التي  بالطريقة  املؤدون  يفعله  ما  نصف  أن 

بواسطة أغلب مناهج التمثيل، عندئذ ال ميكن أن يكون وصفنا 

املؤدون  يفعله  ما  وصف  فان  لذلك   . واضح  بشكل  صحيحا 

يفعله  ما  وصف  يكون   : التايل  القيد  مع  يتوافق  أن  يجب 

املوظفة  للمناهج  املستخدم  الوصف  كان  إذا  مالمئا  املؤدون 

بنجاح مقنعا للممثلني .

التحليل  عن رشوط  بسهولة  نعلن  أن  نتجنب  أن  يجب  ثانيا، 

املطروحة يف مناقشة األداء واألدائية التي وصلت إىل الصدارة 

. وتتجنب  الثامنينيات  يف نظرية املرسح واألداء منذ منتصف 

معينة  ومجموعات  الخاطئ،  التعميم  مزالق  املناقشات  هذه 

هذه  مثل  تتجنب  ولكنها   . فيها  املشكوك  املامرسات  من 

أي  من  بتجريده  األداء  مفهوم  تأمل  حساب  عيل  التعميامت 

مامرسات فعلية . وبهذا التفكري، ميكن أن تكون مامرسة األداء 

أيدلوجيات مشكوك فيها  إذا كانت متشابكة يف  مشكوك فيها 

املامرسة  أن  نتجاوز حقيقة  فسوف  ذلك،  اعتقدنا  إذا  ولكن   .

أحيانا مشكوك فيها ألن بعض املؤدين ملتزمني مبامرسة الجنب 

والجهل أو الكسل .

 . خالصته  يف  األداء  بتأمل  يتعلق  فيام  مغري  يشء  وهناك   

هناك  أن  يبدو   ،)Herbert Blau بلو  )هربرت  يقرتح  وكام 

له . وهنا يطالب )باركر ( و )وسيدفيك( مبا هو نهايئ يف األداء 

حول  وحقيقية  واسعة  تجريبية  مطالبة  )أوسنت(  قدم  حيث 

تقلبات أي فعل، مبا يف ذلك النطق األدايئ .

التنظري، رغم ذلك، له عالقة  النوع من  الرئيس يف هذا   األمر 

األداء،  مامرسات  يف  عنه  التعبري  يتم  لن  أغلبه  أن  بحقيقة 

ال  فبعضها   . املتلقي  إىل  بها  يصل  التي  الطريقة  عن  ناهيك 

املرسح  نظرية  كبرية يف  أهمية  له  تكون  يصل،  وعندما  يصل، 

ألنه ميكن أن يصبح له أهمية كبرية للمتلقي، والسيام للمتلقني 

مرسحية  مخاوف  تأثري  تحت  مثال،  افرتض   . بعمق  الفاهمني 

بني  بالتوفيق  املرسحية  الفرقة  تضطلع  األداء،  ضد  العمل  من 

التنفس الذي نعتربه أمرا مفروغا منه باعتباره عملية جسمية 

يجب اكتشافها أو أنها نظام روحاين يجب اكتسابه ، أو تفكر 

فيام تفعله باعتباره موتا أمام عينيك، أو تتبني مامرسة حركة 

ترتكز عيل فنون القتال الصينية Tai Chi Ch’uan أو اليوجا 

القتال  فنون  أنواع  من  نوع  أي  أو   Aikido األكيدو  فنون  أو 

الفرقة.  عروض  عيل  تأثري  الفنون  هذه  لكل  يكون  ال  ورمبا   .

املامرسات  يف  يبدو  ما  عيل  يظهر  أن  املرجح  من  فبعضها 

ولكننا   . أخرى  من  أكرث  للمشاهدين  املتاحة  املادية  املرسحية 

الفرقة سوف  تلك  بعض صور عروض  أن  استبعاد  نستطيع  ال 

تعكس أحد هذه القرارات، وإذا حدث هذا، فان العملية التي 

تكون  أن  ميكن  عروضها  يف  الصور  تلك  إىل  الفرقة  بها  تصل 

مالمئة نقديا ملتلق يفهم بعمق .

 ورغم ذلك، أغلب التنظري حول األداء واألدائية ليست له مثل 

هذه النتائج لسوء الحظ .

 وميثل ) ديفيد سولتز David Saltz( األسلوب الواعد بشكل 

لتفسري  تأمله  خالل  فمن   . األدائية  مع  )أوسنت(  لرتاث  أكرب 

النصوص، يقدم ) سولتز ( اقرتاحا مفيدا بأن نفكر يف النصوص 

ويجادل   ،”Scores for action للفعل  سجالت   « باعتبارها 

بأنه، إذا كانت لدينا فكرة مالمئة عن الفعل، فنستطيع أن نرى 

بهذه  النصوص  تعالج  التي  النقدية  واملامرسة  األداء  أن  كيف 

الطريقة ميكن أن يكونا مثمرين . ويذكرنا ) سولتز ( أن الفعل 

املرسحي،  الفعل  إىل  نأيت  عندما  وأننا  األبعاد،  متعدد  مفهوم 

تكون له صورتان حاسمتان هام : كيف نعرف األفعال وكيف 

يجب أن نصف قوتها . وكام يجادل كل من ) أوسنت( و)سولتز 

( ، فان كل منهام يحتاج مشاهدة ما تم فعله يف ظل صورة أو 

مجموعة من الصور داخل سياق بعينه . وباستخدام تحليل ) 

للجامليات  داال  مثاال  سولتز(   ( يقدم  بدقة،  املحكم   ) أوسنت 

متاما  مفيد  غري  ولكنه  للنص  األديب  للتحليل  املالمئة  النصية 

 . املؤدي  بها  يقوم  أن  ميكن  التي  لألفعال  رؤية  تقديم  يف 

توظيف  كيفية  عن  مفيدة  قصة  يقدم  أن  ميكنه  وباملقارنة، 

سياق  يف  النصوص  يضع  ليك   ) أوسنت   ( إىل  املنسوب  اإلطار 

مشهد أداءها .

اتجاه  يف  جيد  بتأثري  املفاهيم  هذه   ) سولتز   ( وظف  لقد   

 John سريل  جون   ( الدعاء  كرتياق  والسيام  أيضا،  مختلف 

Searl( )وادعاء أوسنت باملناسبة أيضا( بأن املمثلني ال ميكنهم 

أن يفعلوا شيئا غري » محاكاة » األفعال، وأنهم ال يستطيعون 

. ومن  أداء أفعال حقيقية، عيل األقل عندما يؤدون أدوارهم 

الفعل  تحليل  تفاصيل  )سولتز(  يستخدم  كيف  نرى  أن  املفيد 

املنسوب إىل )أوسنت( و) سريل( والسيام الفعل األدايئ، إلظهار 

األداء  يف  نفكر  كنا  واذا   . زائف  املؤدين  عن  )سريل(  زعم  أن 

يكون ال مرسحي يف  أن   – الباعث حقيقيا  يكون  أن  بني  توتر 

املرسح  خشبة  عيل  يحدث  ما  ألن  أنه،  وحقيقة   – املرسح 

هو  املرسح  يف  املؤدي  يفعله  يشء  فكل  املشاهدين،  أمام 

بأن  عالقته  وسؤال  التوتر  بهذا  املهتمني  واملنظرين   . مرسحي 

 . مفيدا  »األدائية«  مفهوم  وجدت  قد  املرسح  يف  الحداثة 

 J.L. Austinأوستني )ج.ل.  من  مستعار  مبدئيا  فاملصطلح، 

إىل  باإلضافة  يحدث  ما  يشء  طريق  عن  النطق  يصف  ليك   )

منذ  واملرسح  األدب  منظري  استخدمه  وقد   – يقال  يشء 

 . الحداثة  حول  الخالفات  من  سلسلة  ملناقشة  الثامنينيات 

وألسباب متنوعة، ظل هؤالء املنظرين أنفسهم يف حالة خالف، 

مصاف  يف  و«األدائية«  »األداء«  مصطلحي  أحيانا  وضعوا  فقد 

وضعوا  فعندما  و”املرسحانية”.  الحريف«  »التفسري  مصطلحي 

يستتبعا  ليك  عّدلوهام  الحريف  التفسري  مصاف  يف  املصطلحني 

ارتباطا بادعاء مشكوك فيه بأن قصد املؤدين شفاف للمتلقني 

تناولوهام  املرسحانية،  املصطلحني يف مصاف  . وعندما وضعوا 

فيام  الساخرة  واملحاكاة  الضارة  التضمينات  إىل  يشريا  ليك 

يشاهده املتلقون .

 ومل تكن هذه الرشوط مفهومة بشكل متباين ومتناقض فقط، 

بواسطة  األصيل  استخدامها  يف   – فهمها  يساء  كان  أحيانا  بل 

)أوسنت( . ويقدم ) أندرو باركر Andrew Parker( و ) ايف 

عيل   )Eve Kosofsky Sedgwick سيدفيك  كوسوفسيك 

سبيل املثال، فهام واضحا . فهام يقتبسان تعليق )أوسنت( بأن 

الذي  للمرض  عرضة  أنه  يوضح  ال  رمبا  األدايئ  النطق  احتامل 

التعليق ليك يعني أن مثل  نتناوال ذلك  ، ثم  ترثه كل األفعال 

أساسا  تشكل  وبالتايل  األداء  بنية  متضمنة يف  االلتزامات  هذه 
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الخط  متابعة هذا  نرغب يف  أن  فيمكننا  لنص،  باعتباره عرضا 

من التفكري بشكل أكمل ولكننا ال نفعل ذلك .

مقيدة  ليست  واألدائية  األداء  نظريات  أغلب  باختصار،   

عيل  يركزون  الذين  وأولئك  املشاهدون،  يعرفه  أن  ميكن  مبا 

ليست  فهي  وبالتايل  النص،  عيل  ترتكز  التي  الرسدية  التقاليد 

عامة بالقدر الكايف .

بهذه  فيها  املبالغ  البارزة،  املالمح  منوذج  عمومية  توضح   

باملادية  تتعلق  مسائل  عيل  الضوء  تلقي  أنها  لدرجة  الطريقة 

الخاصة  األداء  أدبيات  أغلب  يف  املثارة  املسائل  أن  األداء،  يف 

املرسحي  األداء  مبامرسات  تهتم  وال  واحد  مرسحي  بتقليد 

املالمح  منوذج  أن  من  الرغم  عيل  ذلك،  عيل  عالوة  لذاته. 

املتلقون  يفهم  بكيف  يهتم  األسايس  املرسحي  للفهم  البارزة 

يشاهدون  متلقني  أي  إىل  باإلشارة  ذلك  يفعل  فانه  العروض، 

نصف  بأن  يوحي  وهذا   . املؤدون  لهم  يقدمها  التي  املالمح 

يفعله  ملا  لوصفنا  تستجيب  بطريقة  املؤدون  يفعله  الذي  ما 

يفعله  ما  وصف  عيل  ثانيا  قيدا  أقرتح  ولذلك،   . املتلقون 

املؤدون .

يوضح  كان  اذا  فقط  مالمئا  يكون  املؤدون  يفعله  ما  وصف 

ٌتبــرز  ليك  مكانهــا  يف  املالمح  تقديم  املؤدون  يرتب  كيف 

خصائص اليشء الذي يطورونه عيل مدار األداء .

 مالمح املؤدين واختياراتهم :

حاالت  ثالث  تأمل  املؤدون،  يفعله  ملا  مالئم  وصف  لتطوير 

)لوفبورج(  مخطوطة  احرتاق  لعرض  طريقة  منها  كل  محفزة، 

وظفت  التي  العروض  أغلب  يف  الذروة  حدث  هو  وهذا   .

االستخدام التقليدي لنص )ابسن ( » هيدا جابلر”، وبشار إليه 

ثم  الوسطى،  املسافة  داخل  يف  بثبات  ينظرون  وهم  بالضبط 

يستمرون يف األداء .

توضح هذه الحاالت مجموعة واضحة ومهمة من األشياء التي 

يفعلها املؤدون يف الظروف العادية يف إعداد وأداء ما يجهزونه 

ويختار   . يفعلونه  وما  ينطقونه  ما  اختيارات  يحددون   :

ويحدد   . يفعلونه  ما  يفعلون  وكيف  يقال  ما  أيضا  املؤدون 

األداء  من  لحظة  كل  يف  يفعلونه  وكيف  يفعلونه  ما  املؤدون 

املحددة  املالمح  تسلسل  عن  عبارة  القرارات  هذه  واتخاذ   .

تتخذ  ما  نادرا  كانت  لو  حتى   ( املستقلني  املؤدين  بواسطة 

مبعزل عن غريهم ( .

التي  األساسية  القرارات  ملستوى  أخرى  صورة  هناك  ولكن   

تقرر  أن  مرسحية  فرقة  أي  تحتاج   . مشرتكا  جهدا  تتطلب 

ذلك  ستفعل  وكيف  لحظة  كل  إىل  االنتباه  توجه  أن  تود  أين 

يوضع  مثل كيف  أشياء  بتأمل  القرارات  بعض هذه  وتتعلق   .

املؤدين يف عالقة مع كل منهم اآلخر ومع املشاهدين يف مكان 

أسلوب  بتحديد  تتعلق  االنتباه  توجيه  كيفية  وتحديد   . األداء 

وتوقيت نطق املؤدي بالنسبة ملضمون، وأسلوب نطق املؤدين 

الفرق  تفكر  املشاهدين،  انتباه  لتنظيم  وباملثل،   . اآلخرين 

يفعله  مبا  يرتبط  مؤدي  كل  يفعله  ما  أن  كيف  يف  املرسحية 

غالبا  القرارات  هذه  اتخاذ  يكون  ولسوف   . اآلخرون  املؤدون 

ملمح املؤدين يف عالقاتهم بكل منهم اآلخر.

ملا  أسايس  وصف  باقرتاح  املالحظات  هذه  نخترص  أن  وميكن 

البسيط  االقرتاح   « بأنه  هذا  إىل  أشري  وسوف  املؤدون  يفعله 

. ”the simple suggestion

ملجموعة  نتيجة  هي  املتلقني  يشاهدها  التي  املؤدين  مالمح   

من  للمشهد  وصف  هو  وها   . الطفل  قتل  مشهد  بأنه  غالبا 

نسخة متثيل معيارية للنص:

)يخرج لوفبورج بالقرب من باب الصالة . تصغي هيدا للحظة 

إىل الباب .

ثم تتجه إىل طاولة الكتابة، تخرج املخطوطة، تلمح ما تحـت 

منتصفها،  اىل  الخارج  إىل  أوراق  بضعة  تسحب  الغـالف، 

وتنظــر إليها . ثم متــرعليها وتجلس عيل كريس ذي مسندين 

بجانب املدفأة، ولفة األوراق فــي حجرها . تفتح باب املوقد 

فورا، ثم تفتح اللفة (

هيدا: )تلقي إحدى املالزم يف النار وهي تهمس لنفسها( اآلن 

)تلقي   ! أحرقه، خصالت شعرمجعدة   –  ! ثيا  يا  أحرق طفلك 

ملزمة أو اثنني يف املوقد( طفلك و وطفل »ايلريت لوفبورج” . 

تلقي الباقي( إين أحرقه – أحرق طفلك .

أداء  أي  يف  املشهد  لعرض  طريقة  األويل  التحفيز  حالة  فلتكن 

أنه  فقط  نشرتط  ودعونا  هيدا(،  ايل  )هيدا  نوع  من  لعرض 

الحدث، فقد درّب  تجاه  أي رد فعل علني  املشاهد  أظهر  إذا 

التحفيز  حالة  ولتكن   . االستجابة  عدم  عيل  أنفسهم  املؤدون 

 ،) مسافة  من  )جابلر  مع عرض  متوافقة  الثانية طريقة عرض 

برشط أنه إذا أظهر املشاهد أي رد فعل رصيح تجاه الحدث، 

ويهزون  املشاهدين،  اتجاه  يف  مبارشة  املؤدون  ينظر  فسوف 

لهم خيار، ويستمرون يف  بأنه ليس  رؤوسهم وكأنهم يشريون 

حدث املشهد . أخريا، لتكن حالة التحفيز الثالثة تكون طريقة 

التلقايئ(،  )الجامل  نوع  من  لعرض  أداء  أي  يف  املشهد  لعرض 

برشط أنه إذا أظهر املشاهدين أي رد فعل علني تجاه الحدث، 

ثوان  ثالث  ملدة  التوقف  عيل  أنفسهم  دّربوا  قد  املؤدون  فان 
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املؤدين.  فرقة  تصنعها  التي  للوصف  القابلة  االختيارات  من 

وتهتم االختيارات بثالثة أمور عامة :

الخ(   .. واإلمياءات  الكلامت  يف  مبا   ( مـاذا  يقــول  َمن   )1(

وكيـف يبـدو كل نطــق وصوته،

)2( ما يفعله كل مؤدي يف كل لحظة يف األداء وكيف يفعله،

)3( أين يتوجه االنتباه يف كل لحظة، وكيف ينبغي انجازه .

تبنيناهام  اللذين  الكفاءة  مبعياري  البسيط  االقرتاح  يفي   

وتقديم  إعداد  يف  تدخل  التي  االختيارات  نتائج  يصف  فهو   .

العروض املرسحية باعتبارها مجموعة مالمح مقصود أن تكون 

بارزة لخصائص أو عنارص اليشء الذي يطورنه عيل مدار األداء 

ميكن  التي  الكافية  بالعمومية  املؤدون  يفعله  ما  ويصف   .

انجازها بواسطة طرق متنوعة . عالوة عيل أنه، يستجيب إىل 

الفكرة البديهية بأن أي أداء هو إجابة عيل هذه األسئلة، » ما 

هي التعبريات والعالمات السلوكية التي يخطط هؤالء املؤدون 

يخطط  كيف   . ؟  محدد(  متييز  موقف  إىل  بالنظر   ( لعرضها 

هؤالء املؤدون إلدارة ردود أفعالهم ليك تكون مرئية ؟ .

البسيط ال يصف حتى اآلن ما يفعله املؤدون   ولكن االقرتاح 

يفهم  الذي  السياق  املؤدون  يشكل  كيف  لنا  توضح  بطريقة 

تلك  أمام  بالحضور  األداء  يف  املطورة  األشياء  املتلقون  فيه 

املحفزة قد  الحاالت  . هذا ألن كل من  املالمح  املجموعة من 

عرض  بها  يتم  التي  بظروف  يتعلق  فيام  مهام  شيئا  حذفت 

موقف  إىل  اإلشارة  هو  حالة  كل  يف  املفقود  كان  إذ   . الحدث 

مميز بعينه يرتبط مبا هو متوقع من املشاهدين ويفرسه وما 

تم اختياره للتقديم بواسطة املؤدين . وهذا يوحي بقيد ثالث، 

مكمل للوصف الكامل ملا يفعله املؤدون .

يستمر  أن  ويجب   . فضلتها  التي  االختيارات  من  الفرقة 

يف  املفاجئة  التغريات  من  ملزيد  توقع  بدون  اآلخرون  املؤدون 

النطق أو الفعل من زمالئهم .

املجردة  الطريقة  من  املفقود  ذلك  وهو  هذا،  يوضحه  ما   

أي  يف  املالمح  تتابع  أن  هو  الثالث،  الحاالت  بها  وصفنا  التي 

تشكل  التي  االختيارات  من  سلسلة  عن  ينتج  حقيقي  أداء 

 . العرض  املطّور يف  املتلقون املوضوع  يتابع فيه  الذي  السياق 

وليك نأخذ يف اعتبارنا هذه الحقيقة، أقرتح أن نبني هذا عيل 

االقرتاح البسيط : )4( عند اإلجابة عيل أسئلة املؤدين، تسعى 

الفرق إىل الوصول إىل مجموعة وسائل مرتابطة بشكل ضعيف 

واحدة،  طريقة  ينشئ  مرتب  تتابع  يف  املالمح  عرض  أجل  من 

أن  الفرق  وتستطيع  ومرجحة،  محتملة  أخرى  طرق  بني  من 

تخلق خصائص اليشء املطور يف األداء . وأقرتح أيضا أن نحدد 

التقاليد املرسحية باعتبار أنها مجموعة من املالمح .

بشكل  متامسكة  تتابعات  عن  عبارة  املرسحية  التقاليد   

بشكل  ُترجح  والتي  للعرض  املختارة  املالمح  من  ضعيـف  

التي تم وزنها والتي ميكن تصـورها  البدائل  مختلف من  من 

والتي تعترب بارزة لخصائص اليشء املطور يف األداء .

بشكل  مرتابطة  ذكرناها  التي  بالطريقة  املجمعة  املالمح   

أن  نعتقد  ألن  داعي  ال  ولكن   . البعض  بعضها  مع  متامسك 

الحاالت  ترابط قوي داخل أي تجميع للمالمح يف هذه  هناك 

املالمح  بعض  أن  مثال،  نفكر،  أن  يلزمنا  هنا  يوجد يشء  فال   .

ايل  هيدا   « نوع  من  عرض  يف  للمشاهدين  املقدمة  املفصلة 

هيدا » ميكن أن تظهر معا يف االختيار املميز لعرض من نوع 

التلقايئ »، من ضمن ما نفعله استجابة لردود فعل  » الجامل 

إذا كان  املؤدون يكون مالمئا فقط  الكامل ملا يفعله  الوصف   

استجابة املتلقي إىل حقيقـة أن املـؤدين يشكـلون البيئـة التي 

يفهم فيها األشياء املطورة يف األداء .

ذا  كان  لو  حتى  آخر،  اتجاه  يف  مكتمل  غري  البسيط  االقرتاح 

ُتصنع  ال  املحفزة  الحاالت  يف  املوصوفة  فاالختيارات   . صلة 

كتعبريات عن نزوة شخصية أو جامعية . وبالتايل نحتاج قيدا 

رابعا عيل الوصف الكامل ملا يفعله املؤدون .

 الوصف الكامل ملا يفعله املؤدون يكون مالمئا فقط إذا كانت 

بالتايل  تربــط  تداوليــة  ملامرســات  نتيجة  املؤدين  اختيارات 

الخيارات لغايات يتم تأملها ليك تخدمهم .

يفي  والذي  املؤدون  يفعله  ملا  الكامل  الوصف  إىل  الوصول   

بهذه القيود سوف يستجيب إىل الفكرة البديهية بأنه، بالنسبة 

أداء، يجب أن نجيب عيل أسئلة، »ما هو املوقف املميز  ألي 

التي  األشياء  مجموعة  هي  ما  ؟،  واملؤدين  املشاهدين  لهؤالء 

هؤالء  أمام  الحضور  عند  املشاهدين  لها  ينتبه  أن  ينبغي 

املؤدين، بالنظر إىل املوقف املحدد، وما هي استجابات هؤالء 

املشاهدين املالمئة ملا يشاهدونه عندما يظهر .

 التقاليد املرسحية باعتبارها تسلسال ملالمح ذات ثقل محدد :

أن  يفشل  محفزة  حالة  أي  يف  يحدث  أن  ميكن  ما  تأمل 

 . املحددة  اللحظة  يف  املرسح  خشبة  من  املؤدي  فيها  يخرج 

كوميديا،  الخروج  يكون  أن  املرسحية  الفرقة  خططت  وإذا 

مفتاح  أن  املمثل  نسيان  بسبب  اضطراب  لحظة  حدثت  وإذا 

الخروج هو أن تأتيه ضحكة، عندئذ فان التغري غري املتوقع يف 

األداء ميكن أن ينجح يف حصول الفرقة عيل ما تريد . ولكنه لن 

تتوقعها  أخرى  مؤثرات  أي  األداء وال  أو حركة  اتجاه  كل  يغري 
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لتدمري  مختلفا  عرضا  نتخيل  أن  فيمكن   . العلنية  الجمهور 

مخطوطة ) لوفبورج( التي ميكن أن تقدم ذلك املزيج الجديد 

من املالمح .

وال   . الواقع  مبقتىض  أمر  هو  هنا  يوجد  الذي  التامسك  نوع   

ينبغي أن يندهش لذلك أحد اعتاد عيل مامرسة التدريبات . 

يتم   : التدريبات  التجريب يحدث يف عملية  فمقدار كبري من 

منها،  الكثري  وُيستبعد  واألصوات،  الحركات  مختلف  تجربة 

املرغوب  التأثري  لها  أن  الفرقة  تعتقد  التي  املختارة هي  وتلك 

للعرض  املختارة  املالمح  مجموعة  تأثريات  يف  وبالتفكري  فيه. 

تتم تسوية تسلسل املالمح.

 والوجه اآلخر لتتابع التقاليد هو أن هناك يشء يتم انجازه بها 

التحفيز، مبعنى  . وحاالت  منها  واحدة  بأكرث من  انجازه  ميكن 

اليشء املتطور نفسه هو عالقة طارئة ) عالقة مرشوطة( .

الثالث  التحفيز  حاالت  يف  املوضحة  للتقاليد  الثالثة  الصورة   

لتدمري  مختلفة  طريقة  منها  كل  كان  لو  حتى  أنه،  هي 

 . بينها  الفروق  يف  مهم  يشء  فهناك  )لوفبورج(،  مخطوطة 

فان مل توجد طريقة، فلن يكلف أحد نفسه عناء املحاولة مع 

طرق مختلفة لعرض حرق مخطوطة ) لوفبورج( . فكل منهم 

يجعل مجموعة مختلفة من ردود أفعال املشاهدين ممكنة أو 

يتعلق  فيام  يؤكد شيئا مختلفا  منها  . وكل  األقل  مرجحة عيل 

بالحدث، ولذلك، فان كل منها ليس مجرد طريقة أخرى لفعل 

نفس اليشء . وبسبب الفروق يف ردود الفعل التي يحفزونها، 

أن  مبعنى   . مختلف  بشكل  يوزن  املالمح  تتابع  بدائل  فان 

أفعال  ردود  كمجموعة  ُتفهم  منهم،  كل  لدى  التي  املؤثرات 

يجعلها كل منهم ممكنة، وتعطي فكرة ملداوالت املؤدين عند 

تأمل البدائل .

 ما الذي تقتضيه اإلشارة إىل التقاليد :

 لقد اقرتبنا يف تعريف التقاليد املرسحية من استيفاء القيدين 

يفعله  ملا  واملالئم  الكامل  الوصف  اتجاه  يف  والربع  الثالث 

لتعريف  املكمل  البسيط  االقرتاح  الزال  ولكن   . املؤدون 

التفسري،  . والستكامل  العروض  الذي يحدد شكل  التقاليد هو 

عند   )5(  : البسيط  االقرتاح  يف  آخر  عنرصا  نبني  أن  أقرتح 

مامثلة  تقاليد  إىل  للوصول  املرسحية  الفرق  تسعى  االختيار، 

لألداء  أهداف  أو  مبفهوم  محكومة  تقاليد  األداء،  مدار  عيل 

أو األهداف  املفاهيم  اعتبار هذه  . وميكن  به  ككل، ومرتبطة 

األساليب  نحدد  أن  وأقرتح   . أخرى  لعروض  خطط  مبثابة 

املرسحية عيل أنها مجرد مجموعة من التقاليد .

املرسحية  التقاليد  من  مجموعات  هي  املرسحية  األساليب   

ميكنهـا  أهـداف  أو مجموعة  مفهوما  تخدم  أنها  ٌيعتقد  التي  

أن تحكـم أداًء واحداً أو أكرث .

تنويعة  مسافة»  عيل  »جابلر  نوع  من  عروض  وتستخدم   

واألحداث  املتلقني  بني  مسافة  لتحقيق  تهدف  املامرسات  من 

هذه  حول  املثرية  والحقيقة   . األداء  يف  املصورة  والعواطف 

لتقديم  متساو  بقدر  تعمل  أن  ميكنها  أنه  هو  املامرسات 

انعكاسية الحرتاق مخطوطة  أو  صيغة كوميدية بشكل محض 

مع  متوافقة  أساليب  )بريخت(  وظف  وقد   . لوفبورج”   «

مسافة.  من  سيايس  فعل  رد  لتحقيق  مسافة«  عيل  جابلر   «

ضمن  أيضا  كانت  )بريخت(  استخدمها  التي  األساليب  ولكن 

األساليب التي استخدمها »سريك مونت يبيتون الطائر« النجاز 

األساليب  جزئيا  الفرق  ويتضمن   . املسافة  من  مختلف  نوع 

لوفبورج”   « مخطوطة  تدمري  عرض  بها  يرتبط  التي  الدقيقة 

باألحداث املقدمة قبلها وبعدها .

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

الجمال  لعلم  استاذا  يعمل  هاملتون  جيمس 
المتحدة  بالواليات  أوسنت  في  كنساس  بجامعة 
علم  في  الدراسات  من  العديد  وله   . األمريكية 
قدمنا  أن  سبق  وقد   .. المسرح  وفن  الجمال 
في  مسرحنا  جريدة  في  الدراسات  من  عددا  له 

. السابقة  األعداد 
كتابه  من  التاسع  الفصل  هي  الدراسة  وهذه 
الصادر   “  The Art of Theater المسرح  »فن 

.  2007  Balckwell مطبوعات  عن 

تحديدا عرض  اليشء، وهو  نفس  لفعل  ثالثة طرق  مهم، هي 

. وحقيقة أن هناك طريقة أخرى  تدمري مخطوطة )لوفبورج( 

لفعل نفس اليشء ترتبط بحقيقة أن التقاليد متامسكة بشكل 

ضعيف . وضعف التامسك داخل تتابع املالمح يف كل حالة من 

خارجيا،  محددة  النتائج  أن  لحقيقة  نتيجة  هو  الحاالت  هذه 

باإلشارة إىل ما ُيعتقد أنه مؤثراتها الفعلية، فضال عن أي يشء 

أخر كامن يف املالمح نفسها . فال يشء كامن يف أي إجابة عيل 

أي من أسئلة املؤدين التي تحدد أنه ينبغي أن يكون لها تأثري 

يكون  أن  ميكن  السبب  ولهذا   . املتلقني  عيل  واحد  نوع  من 

هناك أكرث من طريقة لعرض حرق مخطوطة لوفبورج، ولهذا 

يجدها  التي  للمالمح  معني  تتابع  أي  بني  العالقة  فان  السبب 

الشاهدين بارزة لخصائص تطور يشء معني يف األداء وأن هذا 
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مام سبق نالحظ أن نادي رمسيس ونادي املرسح هام أهم النوادي 

عام  يف  ظهر  تألقهام  وأن  سعيد،  ببور  املرسح  تاريخ  يف  املرسحية 

واحد تقريباً، وهو عام ١9٣١، رغم أن نادي رمسيس األسبق ظهوراً 

بني  املنافسة  املرسحي جعل  والتألق  التقارب  ١9٢6. هذا  عام  منذ 

وتبادل  والهجوم  الرصاع  حد  إىل  وصلت  حتى  شديدة،  الناديني 

بدأ  املرسح«  »نادي  إن  أقول  وتاريخياً  عامني!  طوال  االتهامات 

يف  كلمة   ١9٣١ ديسمرب  يف  بدران«  »عيل  نرش  عندما  أواًل  الهجوم 

النادي  »هذا  فيها:  قال  »نادي رمسيس«،  عنوانها  »الحسان«  مجلة 

ملا  البارزين  أعضائه  معظم  باستقالة  الفناء  إىل  يتقدم  »عجوز« 

يف  زائد  وإرساف  الفنية  لجنته  ويف  أعضائه  يف  خمول  من  يرونه 

أمواله. ولقد منحته وزارة املعارف العمومية مبلغ مائة جنيه مرصي 

تشجيعاً له يك يحيي فن التمثيل يف بور سعيد املحرومة منه ولكن 

ولقد  روايتني؟؟  مناظر  عمل  يف  الجنيهات  هذه  ذهبت  لألسف 

نادياً  ليكونا  املرسح  بنادي  ناديه  ضم  النادي  هذا  رئيس  حاول 

باسم »رمسيس« وأظن أن هذه املحاولة ستفشل. وبديهي  واحداً 

لنادي  ملا  دلياًل  رمسيس  نادي  رئيس  من  املحاولة  هذه  تكون  أن 

املرسح من حب يف قلوب الشعب البور سعيدي وملا لهذا النادي 

من قوة تضمحل أمامها قوة »رمسيس«؟«.

»فنان«،  بتوقيع  كلمة  »الصباح«  مجلة  نرشت   ١9٣٢ سبتمرب  ويف 

مرسح  عىل  مود«  »أال  رواية  أخرج  املرسح  نادي  »إن  فيها:  قال 

نسب  وقد  النهاية،  حتى  ضعيفة  بدأت  الرواية  أن  إال  األلدورادو 

اآلخر  البعض  نسبه  كام  للمؤلف  الضعف  هذا  شاهدوها  الذين 

مثلت عىل  أن  فالرواية سبق  ذاك  والحقيقة ال هذا وال  للممثلني. 

املرسحيون  النقاد  عنها  وكتب  مرات،  األزبكية  حديقة  مرسح 

أيديهم  يف  األدوار  ظلت  فقد  املمثلون  وأما  شأنها.  من  يعيل  مبا 

العيب  أن  الحق  السيئة.  النتيجة  ظهرت هذه  سبعة شهور وأخرياً 

كله راجع إىل اإلدارة الفنية وقد آن لهذا النادي أن يفكر جدياً يف 

إصالحها إصالحاً يكفل لرواياته النجاح يف املستقبل«.

ويف العدد التايل نرشت مجلة »الصباح« رداً بتوقيع »زيك سليامن«، 

كلمة لحرضة  الغراء  الصباح  األخري من  العدد  »قرأت يف  فيه:  قال 

وقد  املرسح«.  »نادي  عىل  شعواء  حملة  فيها  يحمل  »فنان« 

أخذتني الدهشة ملا وصلت إىل قوله إن رواية »أال مود« سقطت 

التي  الرواية  هذه  إن  امللموسة  الحقيقة  بينام  فاحشاً،  سقوطاً 

شاهدها جمهور عظيم من الطبقة الراقية قد نجحت نجاحاً باهراً 

اعتىل  أن  منذ  باألحرى  أو  قبل،  من  سعيد  بور  مثله  تشاهد  مل 

الكبري مؤلف  األستاذ  البلدة. وليطمنئ حرضة  خشبة املرسح هواة 

ما سبقها  نجاحها جميع  فاقت يف  قد  املذكورة  روايته  بأن  الرواية 

صدقي«  »زينب  السيدة  يسأل  أن  لحرضته  وميكن  روايات  من 

نجاح روايته رغاًم  الرواية عن مقدار  التي اشرتكت يف متثيل هذه 

سبعة  وليست  أسابيع  بستة  متثيلها  قبل  النادي  إىل  وصولها  عن 

أشهر كام يدعي حرضة »الزفاف«! بدليل رواية »أوالد زمان« التي 

هذا  يظهر  أن  أمتنى  كنت  وقد  أشهر.  ثالثة  منذ  النادي  أخرجها 

الفنان باسمه الحقيقي حتى يكون لنا معه شأن آخر«.

بتوقيع »محمد جاد  رداً  »الصباح«  ويف مارس ١9٣٣ نرشت مجلة 

مدير فني نادي رمسيس ببور سعيد«، وهو رد عىل كلمة منشورة 

لرئيس نادي املرسح، مل ننجح يف الحصول عليها، ولكن الرد يكشف 

مجلة  تحرير  »رئيس  الرد:  هذا  يف  جاء  ما  وهذا  فحواها!  عن 

الصباح الغراء، اطلعت عىل كلمة حرضة الدكتور أبو الغيط رئيس 

نادي املرسح بالعدد األخري من مجلة الصباح الغراء فأدهشني كام 

أدهش الكل ما ورد بها من بيانات بعيدة عن الحقيقة عن نادي 

نفسك  راجعت  لو  أنك  أعتقد  زلت  ال  الدكتور،  سيدي  رمسيس. 

سيد عيل إسامعيل

)6( سعيد  بور  في  المسرح  بدايات 

األندية صراع 

[ نوافذ]]

نادي رمسيس يحتفل بفرقة يوسف وهبي يف بور سعيد  عام 1931
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املنشورة  الكلمة  عىل  رد  إرسال  يف  مبادرتكم  النتيجة  لكانت  قلياًل 

يا  ممثلينا  بني  ليس  الغيط.  أبو  الدكتور  بإمضاء  املايض  بالصباح 

املوظفني هواة نضحي  كلنا ونحن من  بل  الدكتور محرتفون  سيدي 

النادي،  هذا  أجله  من  أنشئ  الذي  املبدأ  سبيل نرصة  وقتنا يف  من 

متمتعاً  سنوات  العرش  حوايل  الرأس  رافع  مجاهداً  لآلن  قامئاً  وظل 

الدكتور أن يتكرم  الوزارة. وإال فإين أسائل  البلدة وعطف  بتشجيع 

املرسح  عىل  يظهر  نادينا  أن  علينا  تعيبون  املحرتفني.  هؤالء  بذكر 

أربعة  إال  يضم  ال  نادينا  أن  حني  يف  جدداً  ممثلني  رواية  كل  يف 

سيدي  يا  الرواية  إظهار  من  الغرض  فليس  هذا.  غريب  ممثلني، 

إخراجها )حيثام اتفق( وإمنا املبدأ هو إخراجها عىل الوجه األكمل، 

املرسح  خشبة  عىل  دواماً  أبطالنا  ترى  إنك  يف  السبب  هو  وهذا 

وبجانبهم أشبااًل مستجدين يف أدوار أخرى، رأيتم حرضتكم تغافلها، 

العديدة  رواياتنا  إن  الدكتور  لسيدي  احرتام  بكل  أقول  أن  ويكفي 

أسأل  والله  بكلمتكم.  ورد  ما  ينفي  كثرية  بشخصيات  مثلناها  التي 

غرض  كل  عن  بعيدين  القويم  الحق  طريق  إىل  جميعاً  يهدينا  أن 

والسالم«.

- رداً عىل رئيس  نادي رمسيس  وكتب »يوسف أحمد طريه« - من 

نادي املرسح الذي نرش كلمة – مل نحصل عليها - قال فيها: »قرأت 

حرضة  فيها  وصفني  كلمة   – الفراش  طريح  أين  رغم   – الصباح  يف 

الدكتور محمد أبو الغيط متورطاً بأنني من أدعياء النقد املرسحي، 

وقد  حفالتهم،  بنقد  ناديه  وأعضاء  هو  طالبني  ما  كثري  أنه  وفاته 

يطلبون  ال  أنهم  ليقيني  عنها  الكتابة  عن  محجاًم  مىض  فيام  كنت 

التي  التذكرة  قيمة  يرد  أنه  وظن حرضته  موضعه  غري  يف  مدحاً  إال 

إنني طاملا  قلمي، وغاب عنه  إيّل سيشرتي  تلقاء نفيس  دفعتها من 

حرضته  يفخر  الذي  رمسيس  نادي  حفالت  عن  مراً  نقداً  كتبت 

إنني عضو فيه، ولرياجع أعداد الصباح السابقة لريى أنني مل أقصد 

بلجنة  رشف  عضو  كان  أنه  أما  اإلصالح.  إال  النقد  يف  قسويت  من 

وكان  بلسانها،  يتكلم حرضته  أن  هذا  معنى  فليس  القرش  مرشوع 

نادي  أن  أخرياً  وليعلم حرضته  العاملني.  األعضاء  أحد  بذلك  األوىل 

»رمسيس« مل يصل إىل قمة مجده إال لكونه يقدر النقد حق قدره«.

»يوسف أحمد طريه« يف مجلة »الصباح« تحت عنوان  وكتب أيضاً 

بعددها  الصباح  »نرشت  قائاًل:  سعيد«،  ببور  واملرسح  »رمسيس 

املرسح،  بنادي  العضو  النجار«  بإمضاء »مسعد جمعة  كلمة  األخري 

وّسط  وأنه  ناديه،  إىل  ينضم  أن  طلب  رمسيس  نادي  أن  بها  جاء 

أن  للجمهور  يظهر  أن  بذلك  يريد  الرجال  كبار  من  بعضاً  ذلك  يف 

ناديه أعظم شأناً من نادي رمسيس وأنها لفرية حقاً أن يدفع نادي 

الكيفية إذ إن  املرسح بأحد أعضائه ليقلل من شأن رمسيس بهذه 

يف  ناديه  وأتحدى  أتحداه  وإين  الواقع  يطابق  ال  ساقه  الذي  الخرب 

وّسطه يف  قد  نادي رمسيس  يكون  فقط  واحداً  يذكر يل شخصاً  أن 

أمر الصلح فرمسيس بحمد الله غني بأعضائه وجهوده وكفاه فخراً 

لرعاية  الحائر  الوحيد  النادي  وأنه  سامية  مكانة  من  إليه  وصل  ما 

الحكومة وإعانتها كل عام منذ أنشئت اإلعانة«.

أعضاء  بني  وردود  كلامت  من  نرشته  مبا  »الصباح«  مجلة  اكتفت 

نرشت  عندما  الرشق«،  »كوكب  جريدة  الفكرة  فتبنت  الناديني، 

بور سعيد«   التمثيل يف  »أندية  بتوقيع »س« تحت عنوان  موضوعاً 

يف إبريل ١9٣٣، قالت فيه: »جاءتنا كلمة بإمضاء »س. ببور سعيد« 

يقول فيها إن بعض الشبان النشطني أنشأوا منذ عامني نادياً أطلق 

من  أكرث  بتمثيل  قام  النادي  هذا  وأن  املرسح«،  »نادي  اسم  عليه 

هو  النادي  هذا  يف  والحفر  التصوير  قسم  وأن  كبرية،  روايات  مثاين 

قساًم  به  وأن  الروايات،  لها  تحتاج  التي  املناظر  برسم  يقوم  الذي 

األطباء  بعض  يلقيها  عامة  بإعداد محارضات  يقوم  وأنه  للموسيقى 

أن  من  اغتباطنا  إىل  أدعى  وليس  جميل،  هذا  وكل  واملدرسني. 

املتعلمون من  الشبان  التمثيل يف األقاليم، ومن أن يهتم  ينرش فن 

الذي ال  ولكن  عليه،  واإلقبال  الفن  بتشجيع هذا  والطلبة  املوظفني 

نحبه أن يتجاهل األديب كاتب الرسالة أن يف بور سعيد نادياً آخر 

النادي  لهذا  وأن  سنوات،  عرش  منذ  أنشئ  رمسيس«  »نادي  اسمه 

من  جزءاً  تعطيه  ألن  املعارف  وزارة  دعيا  كبرياً  وأثراً  طيباً  مجهوداً 

فامذا  الحايل.  ناديهم  وأسسوا  تافهة  الختالفات  انفصلوا  ثم  إنشائه 

ناد واحد وجعلوا  برأينا واندمجوا يف  الناديني لو أخذوا  عىل أعضاء 

أمرهم شورى بينهم؟ إننا نرجو ذلك، ونتجه بهذا الرجاء إىل الراغبني 

هذا  أثر  وسرنى  الكرام  الناديني  أعضاء  من  التمثيل  فن  رفعة  يف 

الرجاء«.

منشوراً  رداً  وجدنا  الرشق«  »كوكب  جريدة  من  التايل  العدد  ويف 

بتوقيع »س«، قال فيه تحت عنوان »أندية التمثيل يف بور سعيد«: 

التي  الكلمة  عىل  اطلعت  الفني  الكوكب  مكاتب  األستاذ  »سيدي 

السابقة.  رسالتي  عىل  فيها  تعلقون  والتي  العنوان  بهذا  نرشمتوها 

هذا  للكتابة يف  مجااًل  األغر  الكوكب  يف  لنا  أفسحتم  قد  دمتم  وما 

بني  أضع  أن  عيّل  واجباً  أرى  الكثريون،  له  يهتم  الذي  املوضوع 

أيديكم موجزاً عن حياة الناديني »رمسيس واملرسح« مراعياً يف ذلك 

علينا!!  أو  لنا  تحكموا  أن  ولكم  امللموس  والواقع  الناصعة  الحقائق 

أنشئ نادي رمسيس منذ مثاين سنوات تقريباً واستأجر غرفة أرضية 

املكان  ذلك  العرب، ومل مينع وجوده يف  بحي  األزقة  أحد  ضيقة يف 

ميناء بور سعيد قدميا

األديب »س«  ينىس  أن  نحب  نكن  مل  األخريتني.  السنتني  يف  إعانتها 

للنادي  دعاية  ينرش  أن  أراد  قد  كان  فإذا  عنه.  يتغافل  أن  أو  هذا 

كلمته،  ملخص  بنرش  عليه  نبخل  مل  أننا  فأظن  إليه.  ينتسب  الذي 

الوقت  يف  التمثيل  مصلحة  من  ليس  إنه  نقول  أن  نريد  ولكننا 

بلد واحد، فإن توزيع  التمثيلية يف  الحارض أن تكرث األندية والفرق 

املجهودات التي تبذل إمنا هو يف الحقيقة إضعاف للنتائج املرجوة، 

العموم  الفنون عىل  بقيمة  اإلميان  زال ضعيف  ما  عندنا  والجمهور 

وفن التمثيل بوجه خاص، واألديب »س« يعرف وال شك كيف توزع 

تذاكر حفالت ناديه ونادي رمسيس والصعوبات التي يالقيها أعضاء 

لتشجيع  نيته  ُحسن  عليه  نعتب  ولسنا  السبيل.  هذا  يف  الناديني 

»نادي املرسح« بل أننا لن نرتدد يف نرش كل ما يأتينا عنه من أخبار 

ناد  يف  الناديان  هذان  يندمج  أن  نأمل  هذا  مع  ولكننا  صحيحة، 

بجبهة  عقبات  من  سبيله  يعرتض  ما  كل  يواجه  أن  يستطيع  واحد 

قوية متحدة، ونحن نعرف أن أغلب أعضاء »نادي املرسح« الذين 

أنشأوه كانوا قباًل أعضاء يف نادي »رمسيس« ومن الذين اشرتكوا يف 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 17 مايو 2021العدد 545 العدد 17716 مايو 2021العدد 716

شعار نادي املرسح

بور سعيد قدميا

31 [[[ نوافذ]]

لنادي  الفني  )املدير  الفني  مديره  حرضة  ينهض  أن  من  الحقري 

املرسح اآلن( من تأليف رواية »الرببري الدجال« وقد مثلها أعضاء 

النادي ثالث أو أربع مرات يف شهر واحد، وكان من أثرها أن عمرت 

خزانة النادي مبلغ من املال حيث كان اإلقبال عىل مشاهدتها عظيم 

النادي إىل محل آخر أليق بكثري من شغله مكان ذلك  جد. وانتقل 

سنة ١9٢٧ وبعد انتقاله انضم إليه بعض العنارص الغريبة واستمر 

حدثت  وقد   .١9٢9 سنة  حتى  أخرى  وينام  تارة  يعمل  النادي 

وأكتفي  ذكرها  عدم  الالئق  من  أرى  كثرية  حوادث  العام  ذلك  يف 

بالقول بأنها كانت سبباً يف التفريق بني األعضاء، فاستقال معظمهم 

مؤسسني.  أعضاء  من  فيه  بقى  وما  الغريبة  للعنارص  النادي  وتركوا 

الكثريون  فاستقال  املؤملة  الحوادث  نفس  تجددت   ١9٣١ سنة  ويف 

منه إذ رأوا أن غيوم األرستقراطية ظلت وتلبدت يف جميع نواحيه 

يف  وفكروا  الكثيفة،  الغيوم  هذه  إزالة  عليهم  املتعذر  من  وأصبح 

رصف  املعارف  وزارة  تقرر  أن  قبل  ذلك  وكان  جديد(  )ناد  إنشاء 

كبرية  صالة  إىل  النادي  انتقل   ١9٣٢ سنة  أواخر  ويف  للنادي.  إعانة 

بعد  ذلك  )وكان  لآلن  بها  يزل  ومل  كثرياً  عليها  وأنفق  اإلفرنج  بحي 

مارس  شهر  يف  تأسس  فقد  املرسح  نادي  أما  املرسح(.  نادي  إنشاء 

واستمر  واألدب  العلم  أهل  من  الكثريون  إليه  وانضم   ١9٣١ سنة 

املحارضات  وإلقاء  املناظر  وتصوير  الروايات  إخراج  يف  يعمل 

ويف  لآلن.  بها  يزل  ومل   ١9٣٢ سنة  أوائل  يف  كبرية  صالة  إىل  وانتقل 

واملدرس  الطيب  بينهم  ستني  عددهم  يبلغ  أعضاء  رمسيس  نادي 

املرسح  نادي  أعضاء  عدد  يبلغ  بينام   .. إلخ  والتاجر  واملوظف 

ولكن   .. إلخ  أيضاً  واملوظف  واملدرس  الطبيب  بينهم  ومائة  ستون 

األول ال يتسنى له سداد نفقاته ومرصوفاته العديدة من اإليرادات 

فيضطر لإلنفاق من الرصيد الباقي من اإلعانة .. بينام يتمكن نادي 

إيراداته  املرسح من إيجاد مائتي كريس وبيانو ومناظر عديدة من 

نادي  إنشاء  إعانة(. ومنذ  له  األساسية )ومل ترصف  عدا املرصوفات 

فأعضاؤه  رمسيس مل ميكنه أن يخرج من بني أعضائه ممثاًل جديداً 

املمثلون مل يتبدلوا ومل يدخل عليهم عنرص جديد ومل يزل عددهم 

يف  يكذبني  من  كل  وأتحدى  باالسم  لذكرهم  مستعد  وإين  خمسة 

األعضاء  مترين  عىل  يعمل  نشأته  منذ  املرسح  نادي  ولكن  قويل. 

العرشين  بني  يرتاوح  عددهم  أصبح  حتى  املرسح  خشبة  العتالء 

والخمسة والعرشين ومعظمهم من حملة الشهادات العالية. فرغاًم 

ميكنه  ال  األول  أن  نرى  الناديني  ممثيل  بني  العلمي  التفاوت  من 

متثيل رواية يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص وهذا ما حدث 

فعاًل حتى اآلن! بينام الثاين أخرج رواية »جاكلني« وأفرادها أكرث من 

و»القبلة  مثانية عرش،  أكرث من  وأفرادها  و»املوظف«  خمسة عرش، 

القاتلة« التي أخرجها النادي يوم ٣ الجاري وأفرادها أكرث من عرشة 

أشخاص. وليس يف نادي رمسيس قسم لفن التصوير ولذا فهو يدفع 

الثمن غالياً إليجاد املناظر املطلوبة حتى أنه رصف مبلغ ٢9 جنيهاً 

يف رسم منظر )صالون اعتيادي( لرواية »كوثر«. ولكن نادي املرسح 

به قسم منظم كامل العدة لتصوير جميع املناظر وأعظمها يف وقت 

النادي  عىل  يوفر  وهذا  مراراً(،  رمسيس  نادي  إليه  لجأ  )وقد  يسري 

عن  غنى  يف  أصبحت  إين  أظن  هذا  بعد  طوياًل.  ووقتاً  كثرياً  مااًل 

أما  واألدبية.  الفنية  الوجهة  من  الناديني  بني  الشاسع  الفرق  تبيان 

اندماج الناديني فهو رجاء جميل تشكر عليه حينام تدعو له ولكني 

سعى  حق.  عىل  الناديني  أي  لتعلموا  األمر  حقيقة  لحرضتكم  أبني 

الغرض  لهذه  لجنة  وتألفت  املايض  العام  يف  الفكرة  لهذه  الساعون 

وضعت  وقد  املوظفني،  نادي  أعضاء  وبعض  الناديني  أعضاء  من 

أعضائها  جميع  من  عليها  صودق  مبدئية  اتفاقية  املذكورة  اللجنة 

اللجنة ببذل الجهود ليك  الناديني يف  وتكفل األعضاء املشرتكون من 

من  لكل  العمومية  الجمعية  اجتمعت  ذلك  وعىل  الفكرة،  تتحقق 

الفكرة،  لهذه  املجندين  أول  كنت  وقد   ١9٣٢ ديسمرب  يف  الناديني 

الغيط  أبو  محمد  الدكتور  املرسح  نادي  رئيس  حرضة  أيضاً  وسعى 

مرشوع  عىل  العمومية  جمعيتنا  وافقت  وبهذا  الفكرة،  لتحقيق 

عىل  املوافقة  باتاً  رفضاً  رفض  فقد  رمسيس  نادي  أما  االتفاقية 

وهناك  ذلك.  بعد  علينا  لوماً  األستاذ  سيدي  يرى  فهل   .. املرشوع 

أمر آخر ال ميكن إغفاله وهو أنه قبل إنشاء نادي املرسح كانت متر 

واحدة  رواية  إال  فيها  يخرج  ال  رمسيس  نادي  عىل  بأكملها  السنة 

إذا وجد سبياًل إىل إخراجها، وملا أنشئ نادي املرسح دبت الحامسة 

عامني  مدى  يف  روايات  تسع  إخراج  من  األخري  ومتكن  الناديني  يف 

وأخرج األول ست روايات يف نفس الوقت، ونشط االثنان يف إلقاء 

التنافس  فلوال  األمر  أول  يف  معدوماً  إلقاؤها  كان  التي  املحارضات 

يف  الست  رواياته  إخراج  من  متكن  وملا  القدمية  سريته  األول  لسار 

إذا تحققت فكرة االنضامم لحل  إنه  عامني. وليتأكد سيدي األستاذ 

النوم محل كل النشاط ولذهبت الحامسة النعدام التنافس. وختاماً 

أرجو من سيدي أن ال يرميني بالتحيز لنادي املرسح وال يعتب عيّل 

إغفال ذكر نادي رمسيس ألين وإن أهملت ذكره فقد تعمدت ذلك 

تحاشياً من إساءة الظن يب إذ ذكرت الحقائق املؤملة«.

كانت  الصدد،  هذا  يف  الرشق«  »كوكب  جريدة  نرشتها  مقالة  آخر 

أبو  أحمد  »عيل  بتوقيع  موضوعاً  نرشت  عندما   ،١9٣٣ مايو  يف 

عن  أتحدث  أن  أريد  كنت  »ما  فيه:  قال  سعيد،  بور  من  الريش« 

األندية التمثيلية يف بور سعيد لوال ما بينها من عداء ما كنا ننتظره، 

يف  شظاياها  نرى  والتي  بينها  القامئة  الكالمية  الحرب  هذه  أظهرته 

بني  الحرب  هذه  تستمر  أن  ليؤملني  وأنه  آلخر.  حني  من  الصحف 

التمثيلية  النهضة  إلحياء  بتكوينها  سعيد  بور  مدينة  اعتزت  أندية 

فيها، وكنا نظن أن هذا العداء سُيقىض عليه مبرور األيام ولكن شيئاً 

من هذا مل يحدث ورأينا كلامت السباب وعبارات التهكم والشتائم 

قوام صدق أو حجة  التي مل تكن أبداً فخر مردديها، ومل تكن يوماً 

كيف  الضيقة  العجالة  هذه  يف  أذكر  أن  أريد  وال  الحق.  عىل  قامئة 

ناد  يف  مجتمعة  األمر  بادئ  يف  كانت  وكيف  األندية  تلك  تكونت 

أن  نفسها  األندية  أيضاً  ويهم  البلد  ويهم  يهمنا  الذي  ولكن  واحد؛ 

بعد  يوماً  سوءاً  يزداد  والذي  بينها  املستحكم  التفاهم  سوء  يزول 

يوم .... وعىس أن نرى آذاناً صاغية لكلمتنا هذه التي ما دفعنا إىل 

األندية  تلك  والوئام  السالم  يسود  أن  يف  األكيدة  رغبتنا  إال  كتابتها 

التي نتمنى لها كل نجاح«.


