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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

مشاكله..  المدرسي..  المسرح   
البعث محاولة  احتياجاته.. 

»سالطني 
الهاليل«..

تجريبية رؤية   
تناول  في   

) الهاللية  )السرية 

السباعي »كازينو« 
سوء  أم  لموهبة  اغتيال 
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ربع« »أزمة 

الصاوى ساقية  مسرح  خشبة  على  جديد  من  تعود 

الفاسدة« المدينة  »نصوص   
الزيدي النيب  عبد  علي  العراقي  للكاتب 

»سنووايت   .. قريبا 
السبعة« والكوميديانات 

سمري« لـ»أحمد  جديد  مسرحي  نص 

إعداد: أحمد زيدان

قال الكاتب العراقي عيل عبد النبي الزيدي، 

الفاسدة«  املدينة  الجديد »نصوص  كتابه  إن 

يشري إىل عامل الديستوبيا الذي عاشه العراق، 

سببه  ما  أو   ،2003 بعد  ما  املؤلف  واقع 

االحتالل من تهديم يف بنية املجتمع العراقي، 

الذي عاىن من دكتاتوريات قبل هذا التأريخ، 

امتداد  اىل  االحتالل  بعد  ما  تأريخ  وتحّول 

وزنزانات  وطائفية،  شوارع،  وحرب  لحرائق 

انهيارات  اىل  البلد  قادت  فاسدة  وأحزاب 

جديدة يف القيم واألخالق واالقتصاد.

أولئك  أن  الزيدي،  عيل  الكاتب  وأضاف 

األمريكية  الدبابات  ظهور  عىل  جاءوا  الذين 

بكونهم خونة  الداخل  مع  يتعاملون  وصاروا 

الذي  الدكتاتور  عن  يختلفون  ال  هنا  وهم 

سبقهم بتجويع وإذالل وإبادة الشعب. 

الكتاب  العراقي، أن نصوص  الكاتب  وأوضح 

تؤكد مناخ ما بعد الكارثة أو الزلزال القيمي 

وكيف  األمرييك،  االحتالل  أحدثه  الذي 

بنية  تهدم  لنا مشكالت جديدة  بدأت تظهر 

مع  متصارعة  جامعات  اىل  وتحوِّله  املجتمع 

ميلكون  وال  وأخرى،  بطريقة  اآلخر  بعضها 

الكواتم  ومسدسات  البنادق  لغة  سوى 

تقوده  الداخل  وجعل  حساباتهم،  لتصفية 

مافيات وعصابات من يقف بطريقها سيجد 

نفسه مقتواًل. 

نصوص  سبع  يتضمن  الكتاب  أن  إىل  ولفت 

دقائق،  العرش  حرب  »أبونا،  وهام:  مرسحية 

أم  مات،  ميت  الجنة،  يدخلون  ال  الشهداء 

عام  حدثت  خرافية  حكاية  25سم،  شارب، 

املدينة  بيئة  2030«، والتي تحمل يف روحها 

شوارعها  القتل،  شبح  من  الخارجة  الفاسدة 

هنا  والكتاب  املوت،  ورائحة  بالدماء  غارقة 

يّوبخ العامل الذي يتفرج عىل تلك املهزلة.

وجاءت مقدمة الكتاب كالتايل:  

أيها العامل..

حياتنا جميلة جداً...! 

وروعتها،  سحرها  وصف  ميكن  ال  درجٍة  إىل 

ال أنكُر أن فيها خيبات عىل خيبات، وخوف 

وقتل  استالب،  عىل  واستالب  خوف،  عىل 

الهوية تسلم  عىل قتل، وفيها جثث مجهولة 

هة الوجوه، ودموع  الراية لجثٍث أخرى مشوَّ

أمهاٍت تبيك عىل دموِع أمهاٍت أخرى، ولكن 

حياتنا تظل جميلة جداً وال ميكن تخّيل سحر 

فيها  صح  نعم..  األخاذ،  وعطرها  جاملها 

املجتمع  وعسكرة  الدكتاتورية  السلطات 

الكامتة  واألسلحة  املنّظمة  واملليشيات 

والقمع واالغتياالت والغدر ووو. 

تظل  فحياتنا  شيئاً،  يشّكل  ال  هذا  ولكن 

)املدينة/  هذه  أن  أعرف  يكون،  ما  أجمل 

الوطن( فيها االنسان منتهك االرادة ويعيش 

للقتال  وصلت  اآلخر  مع  الُتعد  رصاعات 

االسم  عىل  الشوارع  يف  األسلحة  بشتى 

سعداء  ولكننا  والشارع  واملنطقة  والطائفة 

األخوي  والقتال  اللطيف  االنتهاك  بهذا 

ال  -حتى  أيضاً  العظيمة  وسعادتنا  الرشيف، 

ونجرّب  وُنقتل  باستمرار  نحارب  ألننا  أنىس- 

عىل  والحبيبة  الجميلة  األسلحة  مختلف 

قلوبنا. 

محرقة  يف  أحبائنا  من  اآلالف  مئات  نفقد 

حتى  لنا  ترجع  ال  أغلبهم  الذين  الحرب 

تبقى حياتنا  ولكن  أو عظامهم  ُجثثهم  بقايا 

والرفاهية.  والدهشة  واأللق  الجامل  مبنتهى 

الصواريخ  من  أرجوكم  تقلقوا  ال  أأوووه... 

وال  رؤوسنا،  عىل  بيوتنا  هّدمت  التي 

عن  يبحثون  الذين  القناصني  رصاص  من 

الجوع  من  بالخوف  تشعروا  وال  صدورنا، 

هادئة  فحياتنا  أبداً،  بطوننا..  يف  ينام  الذي 

تقرأوا  أن  وميكنكم  جداً،  وجميلة  وسعيدة 

للتعرِّف  السعيدة  املرسحية  النصوص  هذه 

الفاسدة  املدينة  تلك  جامل  عىل  فأكرث  أكرث 

والطيبة والنقية...!!

ياسمني عباس

رصح الكاتب واملؤلف املرسحي الشاب “أحمد سمري” عن  انتهائه 

السبعة”   والكوميديانات  “سنووايت  الجديد  املرسحي  نصه  من  

للمكتبة العربية  وأوضح أنه كان يقيض  األيام األخرية  يف استكامل 

النص الذي بدأه منذ عدة شهور وأنه سعيد بتجربته الجديدة

السبعة”  والكوميديانات  “سنووايت  نص  أن  ”سمري”  وأوضح 

للرصاع  وكيف  تحقيقها  وآلية  ومفهومها  السعادة  فلسفة  يتناول 

بفعله  املتفائلون  أن يكون، وما علينا نحن  السعادة والشقاء  بني 

نحو هذا الرصاع وقد اعتمد سمري يف بنية النص عىل استدعاءات 

النص  أحداث  دارت  وقد  مختلفة  وحقب  لشخصيات  تاريخية 

الخاص  القديم  املوروث  بني  ميزج  كوميدي  إطار  يف  املرسحي 

بحكاية “سنووايت” وحكايات أخرى تكون ملحمة من الكوميديا 

كمعادل  الكوميديا  رمزية  يف  الدرامي  الرصاع  تشكيل  بهدف 

”سمري”  وأضاف  للشقاء  كمعادل  الحزن  ذلك  ويقابل  للسعادة 

النص بني جمهوره  العامية املرصية يك تكون لسان  اختار  أنه قد 

تعقيد  دون  للجميع  ويرس  بسهولة  أفكاره  لوصول  محاولة   يف 

والعامية سوف تصنع مناًخا كوميدًيا مناسًبا ملا هو يأمل أن يصل 

من رسائل للجمهور

بعد   املراجعة  حيث  األخرية   مرحلته  يف  والنص  ”سمري”:  وتابع 

تقدميه  عن  أبحث  ذلك  وبعد  منه  االنتهاء  انتظار  ويف  الكتابة 

وإنتاجه أو االنتظار و البدء يف كتابة نص مرسحي جديد .

همت مصطفى

السادسة   الساعة  متام  ىف  املقبل  يوليو   5 وذلك   “ ربع  ازمة   “ عرض  الصاوى  ساقية  تستقبل خشبة مرسح 

العام املاىض وذلك بناء عىل طلب الجمهور ، وقد القى العرض نجاحا كبريا  الكبري الذى حققه  النجاح  بعد 

العرض ىف إطار إجتامعى كوميدى ويحىك  ، تدور أحداث  التلفزيون وطلب ليكون سهرة إذاعية  إعالميا ىف 

عن الخلع والعملة التى إنقرضت وذلك من خالل ثالثة ازواج وزوجات وترفع الزوجات الثالثة  قضية خلع 

عىل أزواجهم لظروف املعيشة وهى أن يطالبوا ىف املحكمة باملؤخر املوجود بعقد الزواج وهو الربع جنبه 

وصحفيا  إعالميا  البلد  ىف  أزمة  حدثت  الورقى  وباألخص  موجود  غري  اصبح  جنيه  الربع  والن  غري  ال  فقط 

العرض متثيل رنني يرسى ، محمد صالح ، مصطفى دياب ، عمر محمد ، عبد الرحمن ، أحمد حمدى ، محمد 

إبراهيم ، مروة الشامى ، نورا ، سمية شعبان ، تأليف وإخراج السيناريست يرسى حافظ ، إرشاف عام أماىن 

احمد إنتاج رشكة رنني الفن .

رنارأفت
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يف  الشبايب  املرسح  مهرجان  فعاليات  املايض  األسبوع  اختتمت 

فارس  الفنان  وترأسه  حميد،  غانم  الفنان  دورة  الخامسة  دورته 

الثقافية تحت  الفن  أقامته منظمة عيون  الشمري، والذي  نعمة 

رعاية نقابة الفنانني العراقيني بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة 

الكوفة  جامعة   ، الرتبية  كلية  ومرسح  بقاعة  بابل،  جامعة   -

بالعراق. 

الشكر  الشمري  نعمة  فارس  الفنان  وجه  املهرجان  ختام  ويف 

أضاف   . املشاركة  املرسحية  الفرق  و  للمهرجان  املنظمة  للجان 

العراقي، وألبنايئ  الفني  العرس  نجاح  لكل من ساهم يف  : شكراً 

أي  عن  ونعتذر  الثقافية،  الفن  عيون  منظمة  شباب  واخواين 

تقصري إن حدث. 

: “ان منظمة  الفنان فارس الشمري “رئيس املهرجان”  فيام قال 

عيون الفن الثقافية هي منظمة تعنى باملواهب الشابة وصقلها 

وحتى  واملوسيقى  والسينام  واملرسح  الفنون  مجاالت  كافة  يف 

 2010 عام  املنظمة  هذه  شكلت  أضاف:   التشكيلية.  الفنون 

وقدمت  النجف”  “اضواء  فرقة  اسم  تحمل  فرقة صغرية  وكانت 

الزمان”  آخر  “محاكم  وهي مرسحية  العام  ذلك  اعاملها  باكورة 

قدم  املحافظة  ابناء  من  واالستحسان  الجامهريي  اإلقبال  بعد  و 

بابل،  و محافظة  النجف  6 مرات يف محافظة  يقارب  ما  العرض 

يقارب  ما  تضم  واتسعت حتى صارت  العروض  استمرت  بعدها 

بالعراق الشبابي  المسرح  مهرجان 
الفائزين   بإعالن  فعالياته  يختتم 

اسم  نغري  أن  رأينا  عندها  األعامر،  مختلف  من  وشابة  شابا   50

عام  الثقافية  الفن  عيون  رابطة  فسميت  رابطة،  اسم  إىل  الفرقة 

.2015

األول  الشبايب  مهرجانها  الرابطة  اقامت   2016 عام  ويف   : تابع 

مع  الدورات  توالت  بعدها  عراقية  محافظات  ثالث  باستضافة 

ما   2019 يف   شارك   حتى   العراقية  املحافظات  مشاركة  ازدياد 

توقفت  بعدها  الرابع.  املهرجان  يف  محافظات   10 من  يقرب 

النشاطات  جميع  عىل  اثر  الذي  كوفيد19-  بسبب   النشاطات 

أعلنا  مارس  أخر  ويف  األنشطة  مبارشة  بدأنا  االنفراجة  وبعد 

عدد  بلغ  حتى  املرسحية  األعامل  وتوالت  املسابقة،  رشوط  عن 

إىل  باإلضافة  عراقية،  محافظة   13 26 عمال مرسحيا من  األعامل 

املحافظات  عدد  فأصبح  )املستضيفة(.  النجف  محافظه  أعامل 

اللجان  تشكيل  عيل  عملنا  بعدها  14محافظة،  بالفعل  املشاركة 

اعامل   ٨ اللجنة  اختارت  األعامل  ومشاهدة  التمحيص  وبعد 
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بإضافة  توسعت  بعدها  املسابقة،  هذه  يف  الفعلية  للمشاركة 

ايام بدال من ثالثة لتشرتك معنا  أربعة  للمهرجان فأصبحت  يوم 

 ١٠ فعليا  املشاركة  املحافظات  عدد  ليصبح  اخرتان،  محافظتان 

لجان  إىل  الرئيسية  اللجان  تقسيم  تم  ولهذا  عراقية،  محافظات 

فرعية، وغطت اللجان جميع املحافظات العراقية. 

جاءت  مسرحية  عروض   10 بالمهرجان  قدم   
  : التالي  النحو  على 

عيون  لرابطة  الخرساء”  “الجزيرة  عرضان  ُقدم  األول  اليوم  يف 

أبو  واخراج  تأليف  االرشف،  النجف  محافظة  الثقافية،  الفن 

الشباب،  مرسح  لفرقة  “أشالء”  مرسحية  و  الزهريي،  القاسم 

وتابع  الدين.  عالء  إخراج  فالح،  حسن  تأليف  بغداد،  العاصمة 

للمنتدى  “انتهاكات”    : هي  عروض  ثالثة  الثاين  اليوم  جمهور 

املرسحي الجاد يف الفلوجة، محافظة االنبار، متثيل : معاذ عكاب 

، عبد الله كريم ، شيبان العراقي تأليف عكاب حمدي، وإخراج 

نقدية جلسات 
جلسات  عقدت   : الورشات  ادارة  مدير  عليوي  بشار  د.  وقال  

قدم  ورشتان،   املهرجان  ايام  تخللت  كام  للعروض  نقدية 

التنفيذ  عاليات  عن  مازن محمد مصطفى  الفنان  األوىل  الورشة 

يف  انطلق   باعتباره  الشخصية  تجربته  عرب  الشبايب،  املرسح  يف 

مدينه  يف  الشباب”  “مراكز  الشباب  مرسح  من  األوىل  بدايته 

والحضور  الفنان  بني  تفاعلية  و  حواريه  املحارضة  وكانت  الحلة، 

فقدمها  الثانية  الورشة  اما  ونصف،  ساعة  من  اكرث  واستمرت 

العروض  يف  اإلخراج  أساسيات  تضمنت  و  حميد  غانم  الفنان 

التي كانت مركزه أكرث من  املرسحية من خالل تجربته اإلبداعية 

خالل املرسحيني الشباب. 

رأس لجنة التحكيم د. عامر صباح مرزوك و شارك يف عضويتها:  

الكتيباين،  ، د. زينب عبد األمري، د. ماهر  د. عامر محمد مقررا 

د. عقيل ماجد، والناقد الفنان حيدر عبدالله الشطري.  وجاءت 

نتائجها كالتايل :

جائزة أفضل عمل مرسحي ) قحط ( محافظة واسط. جائزة لجنة 

النقد مرسحية )مطربة( فرقة مولري - محافظة دياىل. جائزة أفضل 

جائزة  قار.  ذي  محافظة   ) األسفل  إىل  رفع   ( مرسحي  اخراج 

 ) املعن  حيدر  و  عادل   حيدر   ( بني  مناصفة  اول  ممثل  أفضل 

مرسحي  نص  أفضل  جائزة  بغداد.  محافظة  من  اشالء  مرسحية 

مرسحية ) انتهاكات(  للكاتب ) عكاب حمدي( محافظة االنبار. 

جائزة أفضل ممثل ثاين مناصفة  للممثل ) مؤيد كريم( مرسحية 

مرسحية   ( كريم  الله  عبد  البرصة.  محافظة  العتمة(  سالمل   (

لزينب،   ممثلة ذهبت   أفضل  االنبار. جائزة  انتهاكات( محافظة 

مرسحية مثابرة ملحافظة كركوك. جائزة أفضل تقنيات مرسحية ) 

سالمل العتمة( محافظة البرصة. جائزة لجنة الحكم ملنفذ اإلضاءة 

الفنان  لكل االعامل املرسحية يف املهرجان) عيل املطريي(. جائزة 

محافظة  شكيب(  عيل   ( املهرجان  يف  ممثل  أفضل  حميد  غانم 

واسط. 

تشكلت اللجنة العليا للمهرجان من الفنان. فارس الشمري ،  د. 

الفنانني  نقيب  جبار جودي  د.  املهرجان،  مدير  الشويك  مصطفى 

العراقيني ورئيس اللجنة العليا ،  د. قبس ابراهيم، د. عبد الكريم 

الناشط.  املوسوي،  جاسم  السيد.  حمود،  أحمد  الفنان  الدباج، 

اياد  الدكتور   برئاسة  النقد  لجنة  تشكلت   فيام  الحكاك.  جبار 

ود.  العميدي،  مهند  ود.  مصطفى،  دلشاد  د.  وعضوية  السالمي 

عبود  حسن  ود.  الساعدي  كريم  محمد  ود.  املهناوي،  منتهى 

هشام  أمري  د.  فضمت  والفرز  املشاهدة  لجنة  أما  النخيلة.  

عيل  د.  زاهي،  انس  د.  هاتف،  حليم  من  كل  وعضوية   ، رئيسا 

محمود السوداين، د. وعد الهاجري والكاتب واملخرج منري رايض 

العمودي.

 اما اللجان الفرعية فتشكلت من اللجنة اإلعالمية برئاسة الفنان 

الفنان  االمري،  امري عبد  ا.  الريادي،  إحسان  الفنان  الشبيل،  ناظم 

زياد فارس، الفنان عيل الرواف، الفنان يوسف سلامن،  وتشكلت 

عيل  الفنان  السوداين،  محمود  عيل  د.  برئاسة  التقنيات  لجنة 

اللجنة  . وضمت  الفضيل  ايثار  الفنان  بايل،  عيل  الفنان  املطريي، 

الفنان  خطاب،  حيدر  د.   ، رئيسا  الرفيعي  هيثم  الفنان  اإلدارية 

فالح حسن، ا. عيل سعيد العامري.           

سامية سيد

الجميلة،  الفنون  لكلية  العتمة”  “سالمل  عكاب، مرسحية  معاذ   :

جامعة البرصة ، عن محافظة البرصة، متثيل العباس عبد السادة 

، ومؤيد كريم، تأليف  محمد الكامل، إخراج  كرار ليث عدنان. 

لفرقة  “مطربة”  هي:  الثالث  اليوم  يف  عروض  ثالثة  وقدمت 

مولري، محافظة دياىل، تأليف سعد هدايب، إخراج مرتىض محمد، 

كني  تأليف  بابل،  محافظة  الجميلة،  الفنون  لكلية  “الراديو” 

تساروويوا، إخراج د. محمد حسني حبيب، و مرسحية “املثابرة” 

وليد  د.  تأليف  كركوك،  محافظة  الحديث،  املرسح  لفريق 

الدغسني، إخراج قاسم غمكني. 

الرابع تقديم عريض “رفع إىل  اليوم  النجف األرشف يف  وعاودت 

قار، متثيل  قار، مبحافظة ذي  أدباء وكتاب ذي  األسفل”  التحاد 

ريم  و  رزاق،  و سحاب  فاضل،  محمد  فاضل  و  الحامدي،  :عامر 

“كفن  عرض  وتالها  الحامدي،  عامر  وإخراج  تأليف  الجابري، 

اسود” لفرقة باهرون املرسحية، محافظة كربالء( .  
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الدولي  إنتاج  بال  مسرح  مهرجان 
عروضه  عن  يعلن 

أعلنت خالل األسبوع املايض إدارة »مهرجان مرسح بال إنتاج 

الدورة  يف  املشاركة  املرسحية  العروض  أسامء  عن  الدويل«، 

الحادية عرش يف املهرجان.

يف  املهرجان  يف  مشاركتها  املقرر  املرصية  العروض  متثلت 

يب  »جيه  تأليف  من  والتاج«  الوردة   « وهي  عروض  ثالثة 

العايل  املعهد  إنتاج  ومن  أرشف  إبراهيم  إخراج  بريستيل«، 

»ملحمة  وعرض  بالقاهرة،  الفنون  بأكادميية  املرسحية  للفنون 

املهن  نقابة  إنتاج   ، تأليف وإخراج محمد زيك  السويس« من 

إنتاج  ومن  جابر  إيهاب  إخراج  »الشاهد«  وعرض  التمثيلية، 

تأليف  البؤساء  احتياطيان هام  عرضان  هناك  .و  فرقه رصخة 

كلية  إنتاج فريق  الله من  فيكتور هوجو وإخراج محمد عبد 

تأليف  املتجول  وعرض  بجامعة عني شمس،  املرسحي  التجارة 

للفنون  العايل  املعهد  وإنتاج  إبراهيم  إسامعيل  وإخراج 

املرسحية.

السعيد  املخرجني  من  املحلية  العروض  اختيار  لجنة  تشكلت 

والكريوجراف محمد ميزو، واملمثل  الحرضي،  قابيل، و سامح 

إسالم عوض، واملخرج أحمد سمري.

وأشادت لجنة اختيار عروض املهرجان بكل العروض املتقدمة 

وعرضني  أساسية،  مرسحية  عروض   3 واختارت  للمشاركة، 

العرض  وأماكن  املهرجان،  ليايل  لعدد  وفقا  وذلك  احتياطيا، 

املتاحة، وأوضحت إدارة املهرجان أن عدد الفرق املرصية التي 

تقدمت بطلب املشاركة بدورة املهرجان تجاوز 100 عرضا من 

مختلف محافظات مرص.

دوليا عرضا   11
من  املرصية  غري  العروض  أسامء  عن  املهرجان  إدارة  وأعلنت 

بالدورة  للمشاركة  اختيارها  تم  التي  الغريب  و  العريب  العامل 

الحادية عرش ولتي تتمثل يف إحدى عرش عرًضا 

العربية العروض 
العربية  الدول  من  الدويل«  إنتاج  بال  مرسح  مبهرجان  يشارك 

املرسحي  العرض  اختيار  تم  حيث  مرسحية  عروض  مثانية 

العرض  يقدم  عامن   سلطنة  من  لبنان،و  من  )الزنزانة( 

العرض  يشارك  فلسطني  دولة  ومن  الحناء(  )مدق  املرسحي 

إيهاب  ( من متثيل محمد طيطي وإخراج  املرسحي )رششوح 

العرض املرسحي )ليلة األنحوتة(  زاهدة لفرقة نعم ،و  يقدم 

وتصميم  مطرية،  الرزاق  عبد  املوسيقي  التأليف  األردن   من 

الرشيد،  جامل  مخرج  ومساعد  الجريان،  ماهر  لـ  اإلضاءة 

يقدم  تونس  ومن  الرميوين.  إياد  وإخراج  تأليف  من  والعرض 

الدرامية  للفنون  الوطني  املركز  أنتاج  من   »الغربة«،  عرض 

حمزة  واخراج  جحيدر  واألسعد  تليش  نادية  متثيل  والركحية 

للمرسح  الدويل  »الركح  فرقة  تقدم  ليبيا  ومن  عون،  بن 

حاتم  بطولة  من   )+200 )عجاف  املرسحي  والفنون«العرض 

ومن  نحول  أمين  الورفيل،  محمود  املطردي،  أحمد  قرقوم، 

وسيم  وإخراج  وإعداد  هدايب،  سعد  العراقي  الكاتب  تأليف 

بورويص.

من  األسود(  )املوت  املرسحي  العرض  يقدم  الكويت  ومن 

الشطي  وعثامن  الله  مال  وجراح  املسعود  عبدالعزيز  متثيل 

وفاطمة  الشنيفي  وبشاير  مطيع  وهبة  الرفاعي  وأحمد 

الشطي،  جامل  محمد  صوتية  ومؤثرات  موسيقى  العلوي، 

نبيل  د.  عام  وإرشاف  املسعود،  العزيز  عبد  مخرج  مساعد 

الفيلكاوي وإخراج محمد جامل  الفيلكاوي ومن تأليف فلول 

يقدم  إسبانيا  ومن  إيطاليا،  من   )Flowers Cage( الزهور« 

«وجوه«  عرض  ويقدم   )Clown عرض«املهرجون«  باملهرجان 

)Faces( من سويرسا .

انطالق  موعد  الدويل  إنتاج  بال  مهرجان مرسح  إدارة  حددت 

الدورة الحادية عرش يف أغسطس القادم،  يف الفرتة ما بني 22 

إىل 26 أغسطس 2021  . يرأس املهرجان املخرج دكتور جامل 

من  لوجستي  بدعم  الفرن،  إبراهيم  الفنان  ويديره   ، ياقوت 

الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، والبيت  العامة لقصور  الهيئة 

لقطاع  التابع  مختار،  إسامعيل  الفنان  برئاسة  للمرسح  الفني 

ومكتبة  جالل،  خالد  الفنان  برئاسة  الثقايف  اإلنتاج  شؤون 

وقطاع  الفقي،  مصطفى  دكتور  يرأسها  التي  اإلسكندرية 

العالقات الثقافية الخارجية برئاسة أ. صربي سعيد.

مركز  برعاية  اإلسكندرية  مكتبة  مسارح  عيل  املهرجان  يقام 

اإلسكندرية  فرقة  التونيس مقر  بريم  باملكتبة، ومرسح  الفنون 

قرص  ومرسح  مريس،  محمد  الفنان  يديرها  التي  املرسحية 

التابع  عوض،  عىل  أماين  الفنانة  تديره  الذي  األنفويش  ثقافة 

أحمد  األستاذ  برئاسة  الثقايف  الدلتا  ووسط  غرب  إلقليم 

درويش.

املشاركة  يف  الراغبني  جميع  عىل  املهرجان  إدارة  نبهت  وقد 

االحرتازية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  برضورة  الدورة  بهذه 

املشددة حرًصا عىل سالمة الجميع.

همت مصطفى

املنار  فرقة  تقدم   السعودية  العربية  اململكة  ومن  الشطي، 

العرض املرسحي )رقصة املوت( عن نص ليارس مدخيل، متثيل 

كميل العيل وعيل الجلواح ومن إخراج مالك القالف.

أجنبية  عروض   3
وعن العروض غري العربية التي تشارك باملهرجان فهي« قفص 

3 عروض مصرية  بينها  بالمهرجان من  16 عرضا تشارك   
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المرأة لشخصية  والفكرية  الروحية  القيم 
المدرسي النشاط  مديريات  قبل  من  المقدمة  الحسيين  المسرح  نصوص  في 

والفكريه  الروحيه  »القيم  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

قبل  من  املقدمة  الحسيني  املرسح  نصوص  يف  املرأة  لشخصية 

مديريات النشاط املدريس« مقدمة من الباحثة بتول فارس حسن، 

أستاذ أدب ونقد  الدكتور حسني عيل هارف،  املناقشة  لجنة  وتضم 

قيس  والدكتور  )رئيًسا(،  بغداد  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية 

الكوفة  جامعة  الرتبية  بكلية  تربية مرسحية  أستاذ  إبراهيم محمد، 

ونقد  أدب  مساعد  أستاذ  ناجي،  حسني  فاتن  والدكتورة  )عضًوا(، 

محمد  عامر  والدكتور  )عضًوا(،  بابل  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية 

حسن، أستاذ مساعد أدب ونقد بكلية الرتبية جامعة الكوفة )عضًوا 

انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحثة  منحت  والتي  ومرشًفا(. 

وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل:

االنساين  واملجتمع  والثقافة  بالدين  وثيقاً  ارتباطاً  املرسح  يرتبط 

الواقع،  متثيل  يف  يسهم  االدبية,  واملذاهب  الفلسفية  واملدارس 

املجتمع  يف  تحصل  التي  والحقائق  القضايا  جميع  ميثل  حيث 

واألحداث  الحقائق  من  الطف  وواقعة  الناس،  أمام  واضحة  بصورة 

من مضامني ودالالت  ملا حملته  التاريخ،  غرّيت مجرى  التي  املهمة 

تجّلت  التي  والبطولة  املهيب  والصرب  الراسخ  اإلميان  يف  ودروس 

مدلوالتها  أبهرت  حتى  نظريها  قلَّ  بطولة  املوقف،  عىل  الثبات  يف 

أعظم الفالسفة والباحثني واألدباء والكّتاب يف العامل، مثلام أصبحت 

الفكر  ونقاء  املوعظة  عمق  الباحثون  منها  ينهل  متفردة  مدرسة 

اإلنساين، حيث كان للمرأة املسلمة اثر مهم يف واقعة الطف فاملرأة 

الرجل فيها.  الحسينية ال يقل عن دور  النهضة  اثر كبري يف  لها  كان 

الروحية  )القيم  بدراسة  القيام  الباحثة  ارتأت  املنطلق  هذا  ومن 

املقدمة من  الحسيني  املرأة يف نصوص املرسح  والفكرية لشخصية 

قبل مديريات النشاط املدريس(. اذ قّسم البحث عىل اربعة فصول:

التي متحورت يف السؤال اآليت:  البحث  تضمن الفصل االول مشكلة 

املرسح  نصوص  يف  املرأة  لشخصية  والفكرية  الروحية  القيم  )ما 

حني  يف  املدريس؟(  النشاط  مديريات  قبل  من  املقدمة  الحسيني 

هي  الدراسة  هذه  أهمية  كانت  اذ  الحايل  البحث  اهمية  تجلت 

مل  التي  املهمة  السامت  من  تعد  التي  الروحانية   الجنبات  معرفة 

يتطرق إليها الباحثون يف جانب املرسح ولذا تعد هذه الدراسة من 

 ( الحايل  البحث  هدف  وجاء  املجال,  هذا  يف  الرضورية  الدراسات 

تعرف القيم الروحية والفكرية لشخصية املرأة  يف نصوص املرسح 

الحسيني املقدمة من قبل مديريات النشاط املدريس(. 

كربالء,  محافظة)بابل,  يف  املكاين  الحد  فاقترص  البحث  حدود  أما 

أما  سنة)2018-2009(،  يف  الزماين  والحد  ميسان(,  نارصية,  نجف, 

)الرحلة1400(،  الشمر( ومرسحية  )ليلة ضياع  وجدناه مبرسحية  ما 

ويف مرسحية )قمر بني هاشم العباس بن عيل »عليه السالم«(.

االسالمية  بالعقيدة  املرأة  ارتباط  مثل  الحسيني  املرسح  إن   -  2

وااليثار  التضحية  من  وجدناه  ما  وهذا  وعقائدي،  روحي  ارتباط 

املعركة و بعدها، وهذا ما وجدناه  والصرب عىل املحن والشدائد يف 

يف شخصية أم وهب والسيدة زينب )عليها السالم(، وزوجة الحسني 

األم يف مرسحية  الشمر(، وشخصية  )ليلة ضياع  الرباب يف مرسحية 

هاشم  بني  )قمر  مرسحية  يف  البنني  أم  وشخصية  )الرحلة1400(، 

العباس بن عيل(. 

معركة  يف  املسلمة  للمرأة  البطويل  الدور  أكدت  املرسحية  إن   -  3

يف  وجدناه  ما  وهذا  الرجل،  دور  عن  يختلف  ال  الذي  الطف، 

يف  األخريات  والنساء  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  شخصية 

مرسحية )ليلة ضياع الشمر(.

وباالعتامد عىل النتائج املستخرجة من تحليل العينة وعىل معطيات 

تضمنتها  استنتاجات  عدة  اىل  الباحثة  توصلت  النظري  االطار 

الفصول االربعة مع النتائج ومنها:

املرأة  لعبته  الذي  الدور  يبني  أن  الحسيني  املرسح  -استطاع   1

املسلمة يف واقعة الطف من خالل حفظ الدين اواًل وحفظ الذات 

والنفس.

من  للمرأة  الروحي  الجانب  بيان  يف  الحسيني  املرسح  نجح   -  2

خالل الدعاء يف القوة والضعف وتفويض االمر اىل الباري عز وجل. 

3 - أدى املرسح الحسيني دوراً مهم يف اظهار دور املرأة يف املجتمع 

االسالمي وتبيني مكانتها اىل العامل واملجتمع.

واستنتاجات  نتائج  من  عنه  أسفرت  وما  الدراسة  هذه  ضوء  ويف 

بشخصية  االهتامم  منها:  التوصيات  من  جملة  اىل  الباحثة  توصلت 

للمرسح  املقدمة  النصوص  اغلب  ألن  الحسيني  املرسح  يف  املرأة 

الحسيني تفتقر إىل شخصية املرأة أو شخصيات قليلة، كام توصلت 

الدراسات  بعض  اجراء  الفائدة  لتحقيق  مقرتحات  عدة  اىل  الباحثة 

نصوص  يف  املرأة  لشخصية  والفكرية  الروحية  القيم  دراسة  منها: 

املرسح العراقي املعارص.

ياسمني عباس 

لشخصية  والفكرية  الروحية  )القيم  دراسة  فهو  املوضوعي  الحد 

مديريات  قبل  من  املقدمة  الحسيني  املرسح  نصوص  يف  املرأة 

النشاط املدريس(. 

محورين  تضمن  االول:  املبحث  مباحث،  بثالثة  الثاين  الفصل  وجاء 

والعرب  الغرب  الفالسفة  عند  والفكرية  الروحية  القيم  األول 

مدرسة  وفق  عىل  والفكرية  الروحية  القيم  فكان  الثاين  املحور  اما 

الروحي  الحضور  كان  فقد  الثاين  املبحث  أما  والتصوف،  العرفان 

لشخصية املرأة تاريخيا، أما املبحث الثالث فتضمن محورين املحور 

الحسيني،  املرسح  فكان  الثاين  املحور  أما  املدريس،  املرسح  االول 

وتضمن بعد ذلك الدراسات السابقة واملؤرشات.

املجتمع  تضمن  الذي  البحث(  )اجراءات  الثالث  الفصل  حني  يف 

التي  منه  املدروسة  العينة  أما  نّصاً مرسحي،   )17( تكون من  الذي 

تبعاً  قصدياً  اختيارها  تم  فقد  مرسحية  نصوص  خمس  شملت 

لبعض االسباب منها لتوافر عدد من العنرص النسايئ يف املرسحيات، 

العينة  تحليل  يف  املؤرشات  الباحثة  اعتمدت  فقد  البحث  أداة  أما 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل.

 أما الفصل الرابع فقد تضمن درجاً من النتائج  منها:

1 -إن املرسح الحسيني عمل عىل توضيح الزهد بالدنيا، من خالل 

وهذا  الروحي،  بالجانب  الطف  مبعركة  املشاركني  ارتباط شخصيات 
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والتنوع  التوازن  على  سرور:نحرص  شادى 
المسرحية	 والعروض  الورش  إقامة  بني 

عن  للفنون  الهناجر  مركز  مدير  رسور  شادى  الفنان  كشف 

تنوع  هناك   « قائال  واوضح  الهناجر  ملركز  املقبلة  الفرتة  خطة 

ىف العروض التى ستقدم الفرتة املقبلة ، وىف شهر يوليو سيتم 

إعادة عرضني هام » املسرية الوهمية للتفاهه » للمخرج طارق 

الدويرى ،وعرض »ديجافوا« للمخرج أحمد فؤاد ، وأما ىف شهر 

هاىن  زياد  للمخرج  االول  العرض  عرضني  فسيقدم  أغسطس 

والعرض   ،« نظر  وجهات   « وهو  مؤقت  أسم  ويحمل  كامل 

بعنوان  مايم  عرض  وهو  الله  عبد  محمد  للمخرج  الثاىن 

املهرجان  فعاليات  فستبدأ  سبتمرب  شهر  ىف  أما   ،  « »هالوس 

التجريبى، وسيتقدم مركز الهناجر بأربعه عروض  ىف املهرجان 

والعروض التى ستشارك باملهرجان ستتاح لها إقامة لياىل عرض 

املهرجان  إنتهاء  وبعد  التجريبى،  املهرجان  فعاليات  بدء  قبل 

وبداية   ، املشاركة  العروض  عىل  عرض  لياىل  تجزأت  سيتم 

بعنوان  عرض  املنصورى  يوسف  املخرج  سيقدم  أكتوبر  شهر 

أما ىف شهر  الدسوقى  الفنان طارق  » حكاية مرصية » بطولة 

نوفمرب فسيقدم عرض » دونكيشوت » للمخرج هشام عطوه 

عرض  الداىل  شادى  املخرج  فسيقدم  ديسمرب  شهر  ىف  أما   ،

مونودراما ، 

ورشة  ألقامة  نستعد   « قائال  فتابع  املرسحية  الورش  عن  أما 

وهم  املتخصصني  من  نخبه  تجمع  والتى   “ الشامل  املمثل 

والفنان  شفيق  ضياء  الرقص  ومصمم  رضوان  مروة  املخرجة 

نتاجها عرض مرسحي وسيتم  أحمد حمدى رؤوف  وسيكون 

تحويل  إىل  تهدف  الهناجر  ساحة  ملرسح  لورشة  التجهيز 

سيكون  لألطفال  ورشة  ستقام  وكذلك  معارص  اىل  الفلكلور 

نتاجها عرض حىك وعرض غناىئ لألطفال  ، 

وعن اهم اهداف مركز الهناجر للفنون الفرتة املقبلة “                                                                                        

العروض  إقامة  بني  ما  التوازن  عىل  نحرص   « قائال  إستطرد 

املرسحية ومن الرضورى التنوع فيام يقدم من عروض وتجارب 

نستطيع  حتى  وهكذا   .. مونودراما   ، كبرية  عروض  مرسحية 

التواجد عىل الساحة الفنية واملرسحية كام أننا نسعى لتقديم 

ىف  ستعتمد  والتى  الهناجر  ساحه  مرسح  عىل  أيضا  فعاليات 

ولذلك  الفضاء  ىف  وإستعراض  حركة  عروض  عىل  األول  املقام 

أجواء  تحوى  وهى  معارص  اىل  الفلكلور  لتحويل  ورشة  نظمنا 

الخاصة  االجواء  مع  تتناسب  والحىك  والرقص  التجريب  من 

مبرسح ساحة الهناجر ودامئا هناك مستجدات تجعلك تتعامل 

الهناجر  مركز  ىف  وباألخص  مختلفة  ومنطقة  وفنية  بحرفيه 

للفنون من الطبيعى تطور اهداف املركز ليكون مصدر إشعاع 

فنى ومرسحى قوى ومهم عىل الساحة املرسحية  .

رنارأفت                                                                                                                                             
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سويف.. وبين  وبورسعيد  الجزية  بعد 

أسوان  في  حلمك«  »ابدأ 
رحلة  أيام  منذ  بدأت  سويف  وبني  وبورسعيد  الجيزة  بعد 

مرشوع  من  الثانية  املرحلة  تدريبات  يف  القبول  اختبارات 

وقد  الثقافة.  لقصور  العامة  للهيئة  التابع  حلمك(  )ابدأ 

املحافظة  أيام يف مواقع مختلفة من  الرحلة خمسة  استمرت 

والتمساحية  أمبو  بكوم  مروراً  أسوان  العاصمة  من  بدءا 

األسوانية.  والقرى  املدن  من  وغريها  وتوشيك  النوبة  ونارص 

التنفيذي  املدير  أحمد طه  الفنان  بها  قام  التي  الرحلة  وهي 

للمرشوع والناقد د. يارس عالم )رئيس لجنة املرسح( واملخرج 

خالد أبو ضيف والناقد محمد الرويب.

وقد حرص الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة والفنان هشام 

عطوة نائب رئيس الهيئة واملرشف عىل املرشوع عىل حضور 

سري  حسن  عىل  للوقوف  بأسوان  التأسيسية  املرحلة  هذه 

املرشوع وفقا ألهدافه اإلسرتاتيجية .

 ومن املنتظر أن تبدأ املرحلة األوىل من التدريبات األسوانية 

متضمنة  أشهر  ستة  طوال  لتستمر  أغسطس  شهر  أواخر  يف 

التدريب عىل أكرث من عنرص بدءا من التمثيل وأسس الدراما 

والغناء  واملوسيقى  املختلفة  بأنواعه  باالستعراض  مروراً 

والديكور.

هذا  انتشار  قرار  صاحبة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  لقرار 

الذي  الفهم  عىل  تأسيسا  مرص  محافظات  كل  يف  املرشوع 

يرى يف مرسح األقاليم رافدا مهام من روافد التنوير والتنمية 

املجتمعية املستدامة. وهو القرار الذي يعتمد يف تنفيذه عىل 

شعار )عروض دامئة.. تدريب دائم(.

محافظات  يف  تحقق  وان  للمرشوع  سبق  أن  املعروف  من   

أسيوط والرشقية والفيوم وخرجت كل محافظة منهم بعرض 

نهايئ قدمه الشباب كثمرة أوىل لرحلة تدريبهم التي استمرت 

تابعة إلدارة  )نوعية(  تأسيسهم كفرقة  شهور طويلة. وكذلك 

وفقا  العام  طوال  العروض  من  عدد  تقدم  بالهيئة  املرسح 
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.. الصندوق  عرض  مخرج 

»أحالم  قصة  جذبتني  حسنين:  رضا 
مسرحي  لشكل  تحويلها  فقررت  الدمى« 

قصة  عن  الطليعة  مسرح  إنتاج  أحدث  هو  »الصندوق«  عرض 
زناتي.  محمد  وأشعار  تأليف  السادات،  لطه   « الدمى  أحالم   «
عبيث،حول  إطار  في  العرض  أحداث  تدور  حسنني.  رضا  وإخراج 
محدد  غري  مكان  في  أزمة  في  تقع  الشخصيات  من  مجموعة 
حلم  يجمعهم  لكن  رابط  أي  بينهم  يربط  ال  وجميعهم  المالمح 
البسيطة،  أحالمهم  لتحقيق  المكان  هذا  من  الخروج  وهو  واحد 
الوجودية  وأزمتها  شخصية  كل  طبيعة  نكتشف  األحداث  وبتطور 
خليفة  طه   ، شاهني  ناصر  الطوبجي،  ياسر  تمثيل  العرض   «
 ، الخالق  عبد  محمد   ، الحي  عبد  أحمد  الرحمن،  عبد  أمرية   ،
موسيقي   ، فوكيه  فادي  ومالبس  ديكور  فتحي،  محمود 
 . زكي  حسن  وألحان 
علوم  قسم  اآلداب  ليسانس  على  حصل  حسنني  رضا  العرض  مخرج 
على  حصل  كما   ،  2000 عام  واإلخراج  التمثيل  شعبة  المسرح 
عام  المصري  المسرح  فى  الدمى  توظيف   « بعنوان  الماجستري 
 .. المسرح  قسم  حلوان  جامعة  في  بالتدريس  قام   ،  2014
أنتج  كما  الدولة  مسرح  على  المسرحية  العروض  من  العديد  قدم 
والحرة.                                                          المستقلة  للفرق  المسرحية  العروض  من  العديد  وأخرج 
مسرح  على   « صيفا  جاف  حار   « الدولة  لمسرح  أعماله  من 
 2008 الطليعة  مسرح  خشبة  على  ،«الغرقى«   2007 الشباب 
نور  الشباب،  مسرح  على   2010 بابل«  في  المالك  ،«هبط 
على  عيطليانو   ،  2012 العرائس  مسرح  خشبة  على  فرحان  القمر 
وحيدا«  »دالي  عرض   2015  ،2013 الهناجر  مسرح  خشبة 
الماسة  إنتاج  األخري  المشهد  عرض  قدم  كما  الشباب  مسرح  على 
أفنيون  مهرجان  فى  ومخرج  عرض  أفضل  جائزة  على  به  وحصل 
التقدير                                                شهادات  من  العديد  على  حصل  كما  بفرنسا، 
عرض  عن  بتايالند  هارمونى  مهرجان  من  تقدير  شهادة  منها  
المبدع  الشباب  مهرجان  من  مخرج  أفضل  وجائزة   ،  2013 أرزاق 
والجائزة   ،« القاني  األحمر   « عرض  عن   2006 الفرنسي  المركز 
 2012  « فرحان  القمر  »نور  عرض  عن  هانوي  بمهرجان  الفضية 
مهرجان  من  جماعي  عرض  أفضل  وجائزة   ، العرائس  لمسرح 
مهرجان  فى  مصر  مثل  كما   ، عطيليانو  عرض  عن   2014 نشونج 
فى  مصر  مثل   2015 وفى   ،  2014 بتايالند  العرائس  كرنفال 
المحروسة،                         مصر  بفرقة  بالهند  داتو  مهرجان 
ومهرجان  ببولندا  الدولي  العرائس  بمهرجان  مصر  مثل  كما 
مسلسل  منها  للتلفزيون  أعماال  قدم   ..  2017 للعرائس  سيشوان 
بفيلم  شارك  كما  بالرياض،   المجد  ماسة  إنتاج  النار«  »جمر 
للتعرف  الحوار  هذا  معه  أجرينا  سعيد.  الدين  عز  إخراج  »موالنا« 
فيها  األخراجيه  ورؤيته  الجديدة   تجربته  مالمح   أهم  على 
حاوره: رنا رأفت 
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والطرح  والميزانية  الكتابة  من  بدءا  لألمام   ودفعه  بالعرض 

هناك   2٠2١/١/١ ومنذ  الحركة  ورسم  بالبروفات  البدء  وحتى 

تمر بسالم  أن  أتمنى  المصري  المسرح  بها   يمر  ظروف صعبة 

فكلما  المسرحية،   للدورة  وأمل  خير  القادم   العام  يكون  وان 

وتصبح  انشغاال  أكثر  الفنان  أصبح  االحترافي  النطاق  ارتفع 

البروفات أكثر صعوبة ولكن في عرض الصندوق كان هذا األمر 

أقل صعوبة .

عن  تعبر  أن  السينوغرافيا  استطاعت  كيف 
رؤيتك فى العرض ؟

شفراته  يفك  كيف  يفكر  األصلي  النص  يقرأ  عندما  مبدع  كل 

وعندما عقدت جلسات عمل مع مهندس الديكور فادى فوكيه 

خاصة  أخرى  قراءة  فوكيه  قدم  األفكار  وتبادلنا  النص  وقرأنا 

يكون  أن  وهي  مميزة  فكرة  عرض  ثم  للفراغ  الخارجي  باإلطار 

للصندوق  الداخلي  الخشب  أو  صندوق  عن  عبارة  الديكور 

الخاصة  لقراءته  نتيجة  الطرح  هذا  وكان  الفور،  على  ووافقت 

لشفرات النص .

عرض  خالل  من  إبرازها  أردت  التي  الرؤية  ما   -
الصندوق ؟

بفعل  أؤمن  ألني  سنوات   7 منذ  عندي  اختلفت  الفكر  دفة 

العبث  نحو  ينحو  الذي  المسرح  في  وخصوصا  التلقي 

قد  المستوي  بنفس  يتلقى  ال   الجمهور  ان  كما  والطليعية، 

العالم  هذا  في  وحيد  أنه  فكرة  العرض   من  المشاهد  يتلقي 

والعمل  األمل  أن  آخر  جمهور  يتلقي  وقد  لمساعده،  ويحتاج 

والعشرين،  الواحد  القرن  أزمات  من  للنجاة  رائعتان  وسيلتان 

تكون  أن  هو  والسكون  والثبات  الخنوع  أن  يرى  آخر  ومتفرج 

ميتا ولكنك تمشي على قدمين، وهناك مئات األطروحات ومن 

أن  الممكن  للمبدع، فمن  التساؤل حول رؤية محددة  الصعب 

نفاجأ بأن المخرج يقدم طرحا جديدا لفعل التلقي .

أنت فنان عرائسي وقمت بعمل ماجستير في   -

- هل يتفاعل الجمهور مع نوعية العروض التي 
تعتمد على المدرسة العبثية ؟

عن  خرجنا  وقد  القالب  هذا  تقديم  يستطيع  الطليعة  مسرح 

اإلدارة  في  مالحظ  وهو  بعينها،  لفئة  الموجه  العبث  إطار 

الواقع  لخدمة  توجه  العبثية  فالموضوعات   ، والحالية  السابقة 

يتلقاها  صعبة  فكرة  وإبراز  العبث  أجل  من  عبثا  وليس  اآلني 

المشاهدين والمثقفين، كان هذا متوفرا في فترات  القليل من 

القالب  هذا  تقديم  نحاول  ولكننا  المخرجين،  بعض  مع  سابقة 

العرض  في  الشخصيات  فمعظم  العبث،  من  جزءا  يحوى  الذي 

عندما نشاهدها بشكل محايد ومستقل ممكن أن نراها عبثية، 

نكتشف  المطروحة  والفكرة  المقدم  الموضوع  إطار  فى  ولكن 

أنها عرائس يحركها شخص ما، بذلك  نكتشف أنها ليست فكرة 

عبثية ولكنها تكاد تقترب من الواقع .

والقصص  الروايات  مسرحة  فى  رأيك  ما   -
أو  المعد  من  معينة  مهارة  ذلك  يتطلب  وهل 

الدراماتورج؟
عالمي،  أو  محلي  نص  عن  كان  سواء  الجيد  بالعرض  اهتم  أنا 

وما أعظم الكتاب المصريين ، ولكن فى حالة انجذاب المخرج 

مسرحي  شكل  فى  تقديمه  وأراد  محدد  طرح  أو  معنية  لقصة 

فال مانع بالنسبة لي .

تقديم  في  واجهتها  التي  الصعوبات  أبرز  ما 
العرض ؟

والشق  يواجه صعوبات،  فني  عمل  أى  إن  عليه  المتعارف  من 

الرئيسي فيها يتمثل فى اختيار وتجميع الفنانين وكيفية السير 

»أحالم  لقصة  اختيارك  سبب  ما  البداية  فى 
الدمى » لتقديمها مسرحيا؟

 « قصة  قرأت  عندما  الماضي  قبل  العام  العرض  فكرة  بدأت 

بها،  السادات وقد جذبتني كثيرا وأعجبت  الدمى » لطه  أحالم 

ولكنها كانت تحتاج إلى أن تنتقل لشكل مسرحي فقمت بعقد 

محمد  والشاعر  السادات  طه  المؤلف  مع  عمل  جلسات  عدة 

ذلك  قدم  وبالفعل  مسرحي  شكل  فى  القصة  إلخراج  الزناتى 

بشكل متميز ال يقل ثراء عن القصة .

- لماذا لم تقدم عرض »الصندوق » على مسرح 
على  بشرية  بعناصر  تقديمها  وقررت  العرائس 

مسرح الطليعة ؟
يعد حداثيا  الذي  الطليعة  على مسرح  يقدم  أن  يصلح  العرض 

وطليعيا أكثر من تقديمه بشكل عرائسي على مسرح العرائس 

الذي يتوجه لفئات عمرية قد ال تستطيع استقبال فكرة  النص 

ألنها عميقة وتبرز هموم مجموعة من الشخصيات البعيدة عن 

الفئات العمرية الصغيرة .

هل »الصندوق » يقصد به صندوق الدنيا ؟
العجائب  »صندوق   ،  « العالم  »صندوق   « الدنيا  »صندوق 

بأبعاد  أخرى  أماكن  في  قدمت  مختلفة  مسرحيات  هذه    «

وأشكال أخرى ولكن القصة الرئيسية للعرض هى » أحالم الدمى 

» التي وقع اختيارنا أن يكون أسمها التجاري الفني » الصندوق 

» وأحداث العرض تدور حول مجموعة من الشخصيات اجتمعوا 

فى صندوق واحد بدون نوافذ أو أبواب وبدون عنوان أو زمن 

تطور  ومع  المكان  هذا  من  الخروج  يستطيعون  وال  مكان  أو 

األحداث يخرجون من المكان بالحلم والصبر واألمل .

الواقع  العرض يقرتب من 
العبيث الرغم من مظهره  على 
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ينظم  لم  لماذا  نظرك  وجه  من  الدمي..  مسرح 
مهرجان يختص بجميع فنون الطفل حتى اآلن؟

تعقد  وأن  مصر  في  للعرائس  مهرجان  هناك  يكون  ان  أتمنى   

السؤال  وهذا  العربي،  المستوى  على  العرائس  لفن  ملتقيات 

الفعاليات،  هذه  على  والقائمين  للمسئولين  توجيهه  يمكن 

الذين يستطيعون توجيه األمر في األماكن الصحيحة، وأتمنى أن 

ينظموا مهرجانا للعرائس في وقت قريب.

بأذهاننا   « الكبيرة  »الليلة  عرض  يحيا  لماذا   -
عند الحديث عن مسرح العرائس على الرغم من 

وجود العديد من العروض الخاصة والمتميزة ؟
خشبة  على  للتراث  التمثيل  إعادة  هو   « الكبيرة  »الليلة  عرض 

لهذا  بحاجة  ألنه  الجمهور  يمس  تمثيله  أعيد  وعندما  المسرح 

الكبيرة  الليلة  وكانت  عرائسي  جديد  قالب  فى  ولكن  التراث، 

فقد  ومثيرا،   ومختلفا  جديدا  طرحا  تمثل  الستينيات  حقبة  فى 

تم استدعاء خبراء من الخارج، ليساعدوا في إخراج هذا الشكل 

و   « الكبيرة  »الليلة  وخرجت  صوره  وأبهى  أزهى  في  الجديد 

للطفل فقط، ولكنه  انه موجه  العرائس وهو  غريب عن مسرح 

ليس للطفل فقط إنما يوجه للفئة العمرية من سن عامين حتى 

لفئات  مختلفة  عمرية  تقسيمات  نجد  الخارج  وفى  السن،  كبار 

لفئات  يوجه  الطفل  مسرح  ولكن  والكبار،  والبالغين  األطفال 

وشرائح معينة، فهناك الفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، ومن 

7 وحتى ١2 وهكذا .

وهى  التأليف  فى  واحدة  تجربة  لديك   -  
تجربة  تكرر  لم  لماذا   « صيفا  جاف  »حار  مسرحية 

التأليف مرة آخري ؟

الكثير  حال  وهو  أقدمها  معنية  قضية  أو  فكرة  تشغلني  عندما 

 « بعنوان  مسرحي  عرض  قدمت  وأن  سبق  فقد  المبدعين  من 

نور القمر » عام 2٠١2 واستمر عرضه في مسرح العرائس لمدة 

لدى   وقبوال  استحسانا  والق  كبير  صدى  وحقق  سنوات  خمس 

الجماهير والمتخصصين .

- لماذا أنت مقل في تقديم أعمال مسرحية ؟
ما  وهو  طويلة  لفترات  عليها  اعمل  أظل  فكرة  تشغلني  عندما 

العرض  فكرة  على  عملت  فقد   « »الصندوق  عرض  فى  حدث 

لمدة عام تقريبا والعام قبل الماضي قدمت عرض »محطة مصر 

في  لي  تجربة  اى  عن  العرائس  مسرح  تجارب  أفصل  ال  وانا   «

المخرج  أي مسرح آخر، ولكن الجمهور والنقاد يفصلون تجربة 

ان  نظري  وجه  ومن  األخرى،  المسارح  عن  العرائس  بمسرح 

قائمة  تجربة  فكل  تتجزأ،  ال  النظر  ووجهات  اإلخراج  تجارب 

بذاتها ولكن يختلف فعل التلقي .

جائحة  بعد  المسرحية  الحركة  فى  رأيك  ما 
كورونا ؟

أود ان أوجه الشكر لمعالي وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم 

على المجهود المضني المبذول منذ فبراير الماضي وحتى السنة 

المالية الجديدة التي ستبدأ بعد عدة أيام ، فالمسرح نبضه لم 

يتوقف وهناك العديد من اإلنتاجات المسرحية جديدة ، وأوجه 

الشكر أيضا للفنان القدير خالد جالل رئيس قطاع شئون اإلنتاج 

الفنان  وكذلك  المصري  المسرح  رئات  من  رئة  فهو  الثقافي 

للحركة  لدعمه  للمسرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسماعيل 

الطليعة  بمسرح  لجهده  حسان  عادل  الفنان  وأيضا  المسرحية 

فعروض مسرح الطليعة تقدم فى ثالثة أماكن مختلفة.

- ما رأيك فى التجارب المسرحية »االون الين »؟
فى ظل جائحة كورونا العام الماضي منذ شهر إبريل وحتى شهر 

يونيه أوصت معالي وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم  بإطالق 

المسرحية  الفعاليات  جميع  عليها  يعرض  الثقافة  لوزارة  قناة 

وكان  المنازل  فى  يمكث  كان  الجمهور  ألن  وذلك  والموسيقية، 

والثقافية،  الفنية  الفعاليات  جميع  إليهم  تصل  أن  المهم  من 

مصيبا  أو  مخطئا  أكون  وقد  الطبيعية  الظروف  ظل  فى  ولكن 

فأنا ال أنصح بتجارب االون الين فى المسرح ألن ذلك يقلل من 

إقبال الجمهور على المسرح.  

ظلت تعاد سنويا منذ ١96٠ وحتى 2٠2٠ إذن فهي »ريبورتوار 

» ومن الصعب مقارنتها بعرض مسرحي قدم منذ خمس أو ست 

سنوات، 

بعرض  نقارنه  ان  نستطيع  عاما   7٠ العرض  على  يمر  وعندما 

عمل   « الكبيرة  »الليلة  ان  فيه  الشك  ومما   ،  « الكبيرة  »الليلة 

ومبدعيه،  صناعه  كل  من  كبير  صدق  به  و  ومميز  خالد  فني 

صالح  الفنان  توقيع  تحمل  التي  الكبيرة  الليلة  بقيت  لذلك  

والموسيقار   ، شاهين  صالح  والفنان   ، شاكر  ناجى  ،د.  السقا 

المتميزة،  األعمال  الذين قدموا سويا مجموعة من  سيد مكاوي 

عن  البحث  وعلينا  كثيرة  وشرائح  طوائف  يمس  العمل  هذا 

إجابة  لهذا التساؤل »لماذا بقيت الليلة الكبيرة »؟ لدى العديد 

اإلجابة  لنجد  المختلفة  المجتمعية  والشرائح  المتخصصين  من 

الكاملة.

العرائس عن مسرح  - هل تختلف كتابات مسرح 
الطفل؟

بالطبع مسرح الطفل يختلف عن مسرح العرائس وهناك طرح 
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دوارة  د.عمــرو  واملــؤرخ  الناقــد  مــع  كانــت  البدايــة 

حيــث قــال: ســاهم املــرسح املــدريس يف مرحلــة بدايــات 

املــرسح املــرصي املعــارص خــالل الربــع األخــري مــن القــرن 

ــة يف غــرس الفــن املرسحــي  التاســع عــرش مبســاهمة فعال

نــرشه  يف  كبــري  بــدور  شــارك  كــام  املرصيــة،  بالرتبــة 

وتطويــره واجتــذاب جمهــور جديــد وتشــجيعه عــىل 

عــادة الفرجــة املرسحيــة، فبجانــب املحــاوالت الرائــدة 

ــت  ــرتاف كان ــتوى االح ــىل مس ــوع ع ــوب صن ــد يعق للرائ

هنــاك تجــارب مهمــة مبســارح الهــواة ويف مقدمتهــا تلــك 

ــة  ــات القبطي التجــارب املهمــة باملــدارس التابعــة للجمعي

نذكــر  أن  ويكفــي  اإلســالمية،  الخرييــة  للجمعيــات  أو 

خــالل تلــك الفــرتة جهــود كل مــن عبــد اللــه النديــم 

ومــن بعــده الرائــد عبــد الرحيــم املــدرس باملدرســة 

ــه. ــىل درب ــار ع ــذي س ــعيدية ال الس

االهتــامم  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر  »دوارة«:  وتابــع 

ــم  ــد ت ــة ق ــورة أكادميي ــه بص ــدريس وتأسيس ــرسح امل بامل

ــات  ــة عرشيني ــامت يف نهاي ــد زيك طلي ــوة الرائ ــل دع بفض

ــة  ــة منهجي ــع خط ــق يف وض ــذي وف ــن، وال ــرن العرشي الق

وكيفيــة  والطموحــات  التصــورات  مــن  كثــري  تتضمــن 

تنفيذهــا، وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إيل أنــه مل 

يكــن يهــدف فقــط إىل اكتشــاف بعــض املواهــب الشــابة 

وصقلهــا للمشــاركة يف الحركــة املرسحيــة بقــدر مــا مــا 

عــىل  قــادر  اكتســاب جمهــور جديــد  إىل  يهــدف  كان 

ــون الرفيعــة وغــرس حــب املــرسح والشــغف  ــذوق الفن ت

بعروضه.تابــع : مبــرص اآلن تتكامــل جهــود ثالثــة فــرق 

احرتافيــة تهتــم مبســارح األطفــال وتابعــة لــوزارة الثقافــة 

المدارس حولت  : معظم  عمرو دوارة 
التمثيل إلى مخازن وألغت فرق  »مسارحها« 

وتنشئة  تربية  فى  فّعال  تأثري  لها  المدرسية  األنشطة  وبالتأكيد   ، المسرح  أهمية  مدى  عن  ُتعرب  مقولة  أمة«  أعطك  مسرًحا  »أعطين 
أن  ورغم  واألساسي،  المهم  النشاط  هذا  أهمية  من  الرغم  وعلى  المدرسية،  األنشطة  ُدعامات  من  أساسية  ُدعامة  المسرح  وُيعد  الطفل، 
مهمال،  يكون  يكاد  مصر  فى  المدرسي  المسرح  فإن  طليمات،  زكى  الكبري  المصري  الفنان  هو  العربي  الوطن  فى  المدرسي  المسرح  رائد 
واحتياجاته  مشكالته  بني  ما  المدرسي«  »المسرح  اسم  طرح  بمجرد  األذهان  في  تدور  كثرية  أسئلة  فارغة..  كحصص  معه  التعامل  يتم  أو 
المسرحيني  من  مجموعة  مع  الملف  هذا  فتح  مسرحنا  تعيد  هنا  من  خالله،  من  حقيقية  ومواهب  فنانني  الكتشاف  تطويره  وكيفية 
. المدرسي  المسرح  طبيعة  و  بتاريخ  المهتمني 

 إيناس العيسوي

في  مشكلة  وجود  على  أجمعوا 
احتياجاته  وحددوا  المدرسي..  المسرح 
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ــتي  ــأن مدرس ــة أرشف ب ــورة كامل ــاح الص ــع : وإليض تاب

يف املرحلــة االبتدائيــة )قــرص الدوبــارة( كانــت تؤجــر 

يف الحفــل الســنوي الختامــي املــرسح القومــي - يــوم 

عليــه  لنقــدم   - األســبوعية  أجازتــه  موعــد  األربعــاء 

ــت  ــاركات صقل ــك املش ــالل تل ــن خ ــا، وم ــا مرسحي عرض

ــات  ــم خــالل مثانين ــك كان يل رشف التحكي ــي، كذل موهبت

ــرسح  ــابقات امل ــض مس ــايض ببع ــرن امل ــعينيات الق وتس

املــدريس مــع نخبــة مــن كبــار النقــاد ومــن بينهــم 

أبــو  الــرازق  عبــد  أحمــد  العــزيب،  مختــار  األســاتذة 

العــال، مؤمــن خليفــة. وإلميــاين العميــق بأهميــة املــرسح 

املــدريس بصفــة خاصــة ومســارح األطفــال بصفــة عامــة 

ــان  ــال حصــل اثن ــم خمســة عــروض لألطف رشفــت بتقدي

منهــا عــىل جوائــز كــربى بأكــرب مهرجــان ملســارح األطفــال 

ــع  ــان، وم ــي  بالياب ــا العامل ــان تويام ــو مهرج ــام وه بالع

ــن  ــن م ــدد ممك ــرب ع ــه بأك ــىل تقدمي ــت أرص ع ــك كن ذل

ملســت  التــي  الحكوميــة  املــدارس  وخاصــة  املــدارس 

ــة  عــن قــرب مــدى تعطــش تالميذهــا للعــروض املرسحي

وللفنــون الراقيــة بصفــة عامــة، حيــث يف عــرص االنرتنــت 

ــون لحــركات واســتظراف املهــرج  ــذ ينجذب مل يعــد التالمي

منــذ  تتكــرر  التــي  الســاذجة  الســاحر  لفقــرات  وال 

ــني!!. ــاف املوهوب ــض أنص ــل بع ــن قب ــة م ــنوات طويل س

أيديكم  ارفعوا 
فيــام قــال مديــر عــام املــرسح القومــي لألطفــال الفنــان 

محمــود حســن: نحــن ال نخــرتع العجلــة، فنحــن خريجــي 

املــرسح املــدريس، وأقــول لغــري املتخصصــني: ارفعــوا 

أيديكــم عــن املــرسح املــدريس« هــذا شــعار أرغــب أن 

ــى  ــال وحت ــاض األطف ــة ري ــن مرحل ــد م ــع، وبالتحدي ُيرف

مرحلــة  ُتعتــرب  املرحلــة  تلــك  ألن  الثانويــة،  املرحلــة 

ــب  ــال »مواه ــي لألطف ــرسح القوم ــدي يف امل ــة. ل الطفول

ــايل  ــنة، ومع ــى 18 س ــنوات وحت ــن 7 س ــن س ــرص« م م

ــرضت  ــم ح ــد الدائ ــاس عب ــورة إين ــة الدكت ــرة الثقاف وزي

حفــل تخرجهــم، أطفــال مبدعــني رمبــا أفضــل مــن فنانــني 

ــن  ــرب م ــا يق ــدم يل م ــا عــىل الســاحة، يتق ــن حالّي كثريي

400 و500 طفــل وطفلــة، و قبــويل ال يتعــدى الـــ70، 

ومــع ذلــك أخــذت 80 طفــال وطفلــة، وبعــد »الكورونــا« 

ــري، بســبب تخــوف البعــض  ــط ال غ ــال فق ــرج 51 طف تخ

ــبب .  ــور بس ــن الحض م

ــد  ــدة أن يوج ــه الوحي ــدريس تكلفت ــرسح امل ــاف:  امل أض

بــه متخصــص، قدمًيــا مــن كان يتخــرج مــن املعهــد 

العــايل للفنــون املرسحيــة وليــس لديــه جيــش كان يقــوم 

ــم مســابقة كــربى عــىل مســتوى  ــم تنظي ــم يت ــة ث تعليمي

كل محافظــة، وذلــك حينــام كان بــكل مدرســة فريــق 

للرســم  للموســيقى وغرفــة  متثيــل ومــرسح وحجــرة 

واألشــغال، ولكــن لألســف تحولــت املســارح بأغلــب 

املــدارس إىل مخــازن أو فصــول دراســية وتــم الغــاء فــرق 

التمثيــل وأصبحــت املســابقات تعقــد بــني املديريــات 

ــاج  ــز جهودهــا يف انت ــة ترك ــة تعليمي فقــط، أي كل منطق

األخــرى!!  املناطــق  مــع  بــه  تتنافــس  واحــد  عــرض 

لجنــة  أمــام  واحــدة  ليلــة  فقــط  يعــرض  ولألســف 

التحكيــم وبعيــدا عــن جمهورهــم الحقيقــي مــن الزمــالء 

للجــان  املاديــة  املكافــآت  لضعــف  ونظــرا  واألهــايل، 

التحكيــم أصبــح االعتــامد يف تشــكيلها عــىل بعــض هــواة 

املــرسح وبعــض األســاتذة املوجهــني!!

وهــي طبقــا لتتابــع تأسيســها: مــرسح القاهــرة للعرائــس، 

املــرسح القومــي للطفــل )بالبيــت الفنــي للمــرسح(، 

الشــعبية  للفنــون  الفنــي  )بالبيــت   18 تحــت  فرقــة 

واالســتعراضية(، ومــع ذلــك لألســف يرتاجــع املــرسح 

املــدريس بصــورة مؤســفة.

وأضــاف »دوارة«: ويجــب التنويــه يف هــذا الصــدد إىل أن 

عــددا كبــريا مــن النجــوم قــد بــدأت هوايتهــم وتعلقهــم 

املــرسح  خــالل  مــن  لفنونــه  ومامرســتهم  باملــرسح 

املــدريس، ويكفــي أن أذكــر عــىل ســبيل املثــال القديرتــني 

القاهــرة(، وســناء جميــل  أيــوب )مبحافظــة  ســميحة 

ــاهني  ــف ش ــا(، ويوس ــة املني ــات مبحافظ ــدارس الراهب )مب

ومحمــود  اإلســكندرية(،  )مبحافظــة  مــريس  ومحمــود 

الحدينــي )مبحافظــة البحــرية(.

ــة للمــرسح املــدريس   تابــع دواره : كانــت الفــرتة الذهبي

أثنــاء فــرتة املــد الثــوري يف الســتينيات حيــث شــارك 

عــدد كبــري مــن نجــوم املــرسح يف اإلرشاف عــىل عروضــه 

وتنظيــم املســابقات الســنوية بــني املــدارس واملناطــق 

واملحافظــات منهــم األســاتذة: صــالح منصــور، أحمــد 

ــر. ــة مظه ــي، فاطم ــق فهم ــالح، وفي ــيد امل ــوقي، س ش

أنــه : بصفــة عامــة، ميكــن إجــامل  وأوضــح »دوارة« 

أهــداف املــرسح املــدريس يف النقــاط التاليــة: ينمــي 

التالميــذ  لــدى  والجــاميل  الفنــي  التــذوق  حاســة 

الوطــن  إىل  االنتــامء  مشــاعر  يغــرس  كــام  والطــالب، 

ــم  ــىل القي ــد ع ــدوة ويؤك ــاذج الق ــم بعــض من ــدم له ويق

ــه  ــة توظيف ــة إىل إمكاني ــك باإلضاف ــة الســامية، وذل النبيل

ملســاعدتهم عــىل التعلــم وفهــم الــدروس بصــورة ممتعــة 

مــن خــالل توظيفــه يف »مرسحــة املناهــج« مــا يزيــد 

ــام أن »املــرسح املــدريس«  ــدروس. ك ــي ال ــم لتلق قابليته

مينــح التالميــذ املشــاركني يف عروضــه فرصــة اكتســاب 

الثقــة بالنفــس والشــجاعة األدبيــة، و يغــرس فيهــم روح 

ــن، كــام مينحهــم  العمــل الجامعــي والتعــاون مــع اآلخري

فرصــة تنشــيط حواســهم الســمعية والبرصيــة، وتربيتهــم 

عــىل االنضبــاط والنظــام وحســن التــرصف، مــع إكســابهم 

ــون  ــا فن ــة ويف مقدمته ــل اللغوي ــارات التواص ــض مه بع

الخطابــة واإللقــاء، وذلــك باإلضافــة إىل توجيــه طاقاتهــم 

ــم  ــن وقوعه ــدال م ــدة ب ــات مفي ــليام يف هواي ــا س توجيه

ــت. ــة الوق ــم لقيم ــدم إدراكه ــراغ وع ــرة الف ــت دائ تح

ــالل  ــد خ ــابقات تعق ــت املس ــه »كان ــار دواره إىل أن وأش

عقــد  يتــم  ثــم  املــدارس  جميــع  بــني  الســتينيات 

منطقــة  بــكل  الفائــزة  املــدارس  كل  بــني  مســابقات 

لغري  أقول  لألطفال محمود حسن:  القومي  مدير 
المدرسي المسرح  أيديكم عن  ارفعوا  المتخصصني 

المدرسي  للمسرح  الشافعي: ال يوجد حضور حقيقي  محمد 
الخاصة واللغات  المدارس  إال في بعض 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 28 يونيو 2021العدد 545 العدد 28722 يونيو 2021العدد 722

15 [ تحقيق]

ــة  ــات حديث ــى كلي ــرسح، ه ــم م ــة قس ــة النوعي والرتبي

بــدأت عــام 1994، ليــس لهــا تاريــخ طويــل، ولكــن 

لألســف أيضــا  فالتعيينــات ىف املــدارس متوقفــه منــذ 

عــام 1998، حتــى مــن تخــرج ويرغــب أن يعمــل ال 

ــود  ــى العق ــن 2012 حت ــة، وم ــات يف الدول ــد تعيين يوج

ــوا  ــا كان ــى عندم ــا، وحت ــة متاًم ــت، فأصبحــت مغلق توقف

يتخرجــون مــن أكادمييــة الفنــون، كان يتــم توزيعهــم 

ــي  ــت الفن ــة للبي ــة التابع ــة املختلف ــارح الدول ــىل مس ع

ــة يف  ــه الرغب ــد لدي ــا أح ــًدا إذا وجدن ــادر ج ــرسح، ن للم

أن يعمــل يف الرتبيــة والتعليــم، ألن العمــل ىف املــرسح 

ــا ضعيــف  املــدريس ال ُيشــبع طموحاتــه، ألن العائــد ماديًّ

ــا  ــون غالًب ــدم يك ــي املق ــج الفن ــب أن املنت ــًدا، إىل جان ج

ىف الظــل، فمــن ُيشــاهد املــرسح املــدريس قلة محــدودة، 

والفنــان يرغــب أن ُيــرىض طموحاتــه، وأن يظهــر منتجــه 

أو إبداعــه الفنــي، فاملرسحيــون يــرون مــن زاويــة أن 

ــي  ــادي الحقيق ــد امل ــن العائ ــال م ــدريس خ ــرسح امل امل

وكذلــك املكســب األديب واملعنــوي، ومــن هنــا مل تكــن 

ــدريس.  ــرسح امل ــل ىف امل ــة للعم ــاك رغب هن

ــا  ــرا عام ــل مدي ــت أعم ــرتة كن ــامل: ىف ف ــاين ك ــع ه تاب

ــم بالقاهــرة  ــة والتعلي ــة يف وزارة الرتبي للشــؤون التنفيذي

جميــع  عــن  مســئوال  كنــت  و  إدارة،   32 تتبعنــي   ،

ــا  ــة وغريه ــة ورياضي ــة فني ــرسح وتربي ــن م ــطة م األنش

مــن األنشــطة املختلفــة. أذكــر مثــاًل أن  إدارة مــرص 

ــن 120  ــا م ــة، كان به ــمس التعليمي ــني ش ــدة أو ع الجدي

األنشــطة  إلخصــاىئ  األدىن  والحــد  مدرســة،   150 إىل 

ــون ىف  ــو أن يك ــر، ه ــاط آخ ــرسح أو يف نش ــواء يف امل س

كل مدرســة إخصــاىئ أنشــطة، مبعنــى أن يكــون بــكل 

مدرســة إخصــاىئ مــرسح ومثلــه تربيــة فنيــة وموســيقية 

ورياضيــة، ولكــن الواقــع أن اإلدارة التعليميــة ال بهــا 

غــري 6 أو 7 إحصائيــني فقــط!!، لذلــك وصلــت نســبة 

العجــز إىل %96 كــام ذكــرت ذلــك ســابًقا، فاملــدارس 

ــن  ــم باألنشــطة م ــن يهت ــا عجــز تبحــث عــن م ــي به الت

املدرســني ويقــوم بذلــك دون أن يكــون متخصصــا، أو 

تقــوم املدرســة بالتعاقــد مــع مخــرج غــري متخصــص 

ــي  ــة الت ــات الضعيف ــل باملادي ــى يقب ــة حت ــه هوي ــس ل لي

ــص  ــاط، ألن املتخص ــذا النش ــل ه ــة مقاب ــا املدرس تقدمه

ســيطلب مــا يكفيــه، واملدرســة ليــس لديهــا ميزانيــة 

تكفــى لدفــع أجــر املتخصــص وعنــارص العــرض املرسحــى 

مــن ديكــور ومالبــس إىل آخــره، لدينــا كارثــة فترصيحــات 

وزارة الرتبيــة والتعليــم تقــول إنهــم  يهتمــون باألنشــطة 

كنــت  احرتامــي،  كامــل  مــع  ولكــن  بالًغــا،  اهتامًمــا 

متحدثــا رســميا مــع ثالثــة وزراء وكنــت مديــرا عامــا 

لألنشــطة، و كنــت أكــرث شــخص ُأطالــب بــأن نقــوم بســد 

ــف  ــن لألس ــدارس، ولك ــطة يف امل ــاص باألنش ــز الخ العج

مل يســمع يل أحــد، وعــىل صعيــٍد آخــر هنــاك أنشــطة 

إىل  أنهــم ىف حاجــة  االثنــني  وللطالــب، حتــى يشــعر 

بعضهــم البعــض.

لـ%96 يصل  عجز 
الفنــان هــاين كــامل، حينــام ســألناه عــن اللقــب املحبــب 

لــه قــال أنــه يعتــز بلقب«الفنــان« ألنــه هــو اللقــب 

املــدريس  املــرسح  مشــاكل  قــال:  واملســتمر  الدائــم 

ــة  ــات البرشي ــص اإلمكان ــوح يف نق ــا وبوض ــن أساًس تكم

واملاديــة، فلدينــا عجــز شــديد جــًدا ىف املتخصصــني يف 

الفنــون،  علــوم وفنــون املــرسح، كخريجــي أكادمييــة 

اآلداب  كليــات  أو  املرسحيــة  للفنــون  العــايل  املعهــد 

قســم مــرسح أو كليــات الرتبيــة النوعيــة قســم مــرسح، 

ــم  ــام ت ــدارس، في ــع امل ــًدا يف جمي ــديد ج ــز ش ــا عج لدين

اآلداب  كليــات  أضــاف:    .96% إىل  يصــل  قــد  ذكــره 

بعمــل الخدمــة العامــة ىف املــرسح املــدريس، املســألة 

ــة!!. ــرتع العجل ــن ال نخ ــيطة، نح بس

وأضــاف »حســن«: املــرسح املــدريس مــن املمكــن أن 

يكــون عــىل صــورة ورش، يــرشف عليهــا متخصــص ويضم 

النشــاط مســابقات مرسحيــة آخــر الســنة ويأخــذ الطلبــة 

درجــات عليهــا، يجــب أن ُنشــجع ذلــك يف املوســيقى 

ــا  ــد قمن ــا ق ــال ُكن ــي لألطف ــرسح القوم ــرسح. ىف امل وامل

بالعمــل عــىل »مرسحــة املناهــج«، نحــن مــن املمكــن أن 

ــرشوع  ــن« وامل ــم »أون الي ــة والتعلي ــاعد وزارة الرتبي نس

مــن  إىل  نحتــاج  ولكننــا  متكامــل،  و  عنــدي  جاهــز 

ــك  ــرح ذل ــم أط ــن خاللك ــرشوع، وم ــك امل ــس لذل يتحم

ــه،  ــاء الل ــرشوع إن ش ــك امل ــل ذل ــم تفعي ــى أن يت وأمتن

ــة،  ــة الجامهريي ــارح الثقاف ــتغل مس ــب أن نس ــك يج كذل

ــباب  ــب وزارة الش ــك مالع ــا وكذل ــروض عليه ــدم الع نق

ــل  ــة بعم ــوم كل محافظ ــن أن تق ــن املمك ــة، وم والرياض

مســابقة ويكــون بهــا تصعيــد عــىل مســتوى مــدارس 

الجمهوريــة، ســيخرج ذلــك مواهــب حقيقيــة، يجــب 

ــم  ــن أن نعطيه ــداًل م ــة ب ــطة حقيقي ــم أنش ــدم له أن نق

الدرجــات النهائيــة ىف األنشــطة دون أن تحــدث مــن 

ــاس. األس

مخــازن  نســتغل  أن  يجــب  كــام  »حســن«:  وتابــع 

ــداًل  ــيا، ب ــة 30 أو 40 كرس ــل كثاف ــى تتحم ــدارس وه امل

مــن تخزيــن الكتــب فيهــا و مــن املمكــن أن نقــدم 

قاعــات  عليهــا  وُيطلــق  ومرسحيــات،  حفــالت  فيهــا 

املوســيقى واملــرسح، . األطفــال تتخــرج مــن الــورش 

اليت نقيمهــا لهــم ال تعــرف إىل أيــن تذهــب، األفضــل 

ــتطيع أن  ــته، ويس ــون يف مدرس ــب الفن ــم الطال أن يتعل

ــنة،  ــن 7 إىل 18 س ــًة م ــته بداي ــاط ىف مدرس ــارس النش مي

ــدريس  ــة وم ــة الرياضي ــدريس الرتبي ــع م ــع رف ــن م ولك

الفــن  يحبــون  الذيــن  واإلنجليزيــة،  العربيــة  اللغــة 

أيديهــم عــن املــرسح املــدريس، هنــاك متخصصــني لهــذا 

ــرج  ــل، يتخ ــد الطف ــا معه ــون به ــة الفن ــاط، أكادميي النش

ــل  ــم التمثي ــن قس ــرج م ــة يتخ ــاتذة ، األكادميي ــه أس من

واإلخــراج كل ســنة مــا يقــرب مــن 20 أو 30 فــردا ، ملــاذا 

ــة يف  ــة عام ــدة كخدم ــنة واح ــدة س ــم مل ــم توزيعه ال يت

للخريــج  بدرجــات  النشــاط  ذلــك  ويكــون  املــدارس، 

أن يكون المسرح يجب  الزرقانى:  وليد 
أساسية   مادة 

المدرسي تكمن في نقص  المسرح  هاني كمال: مشكلة 
المتخصصني  البشرية والمادية، ولدينا عجز في  اإلمكانات 
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متكامل  نشاط 
املــرسح  علــوم  أســتاذ  الشــافعي  محمــد  د.  قــال  فيــام 

ــؤاال يف  ــرح س ــب أن نط ــر: يج ــن أكتوب ــادس م ــة الس بجامع

ــاب:  ــدريس؟!«.. أج ــرسح م ــا م ــازال لدين ــل م ــة »ه البداي

ــخ  ــن تاري ــرتة م ــًدا يف ف ــم ج ــه دور مه ــاط كان ل ــذا النش ه

ــل  ــا قب ــدة أو رمب ــة الجدي ــن األلفي ــًة م ــن بداي ــرص، ولك م

للمــرسح  حقيقــي  حضــور  يوجــد  ال  عامــا،  بـــ20  ذلــك 

املــدريس إال يف بعــض املــدارس الخاصــة واللغــات، قدمًيــا 

كان ًهنــاك مــادة ُتــدرس وهــى »الرتبيــة املرسحيــة« كنشــاط 

فنــي كــام تتنــاول بعــض القصــص التــي يتــم تدريســها 

للطلبــة يف املراحــل التعليميــة املختلفــة، ذلــك األمــر قــد 

ــض  ــامل بع ــبب إه ــا بس ــل، رمب ــد ُيفّع ــه أو مل يع ــم وقف ت

املــدارس واإلدارات باملــرسح املــدريس، باإلضافــة إىل عــدم 

ــدارس  ــرت امل ــام ذك ــدور، فك ــذا ال ــوم به ــم يق ــد معل تواج

الخاصــة أو اللغــات بعضهــا لديهــم هــذا النشــاط، مــن 

ــل  ــرسح داخ ــد م ــة وتواج ــات املادي ــر اإلمكاني ــث تواف حي

املدرســة، واملؤســف أن ًهنــاك مــدارس حكوميــة كثــرية 

جــًدا بهــا مســارح ولكــن لألســف تــم تحويلهــا ملخــازن، 

ــوا  ــايل أن يقوم ــم الع ــد ىف وزارة التعلي ــاه جدي ــاك اتج وهن

ــة،  ــات الرتبي ــض كلي ــوي ىف بع ــرسح الرتب ــم امل ــاء قس بإنش

ــية،  ــج الدراس ــة املناه ــة أو مرسح ــىل منهج ــد ع ــو يعتم وه

مــن خــالل تحويــل املناهــج لدرامــا أو لعبــة لتعليــم الطلبــة 

ــرسح  ــة. وامل ــة التلقيني ــن الطريق ــًدا ع ــي بعي ــكل ترفيه بش

ــة  ــيقى والرتبي ــم واملوس ــواد الرس ــه م ــم حول ــدريس يض امل

الرياضيــة، ألنــه ىف النهايــة نشــاط يضــم مجموعــة مــن 

الفنــون واألنشــطة املختلفــة. 

أضــاف الشــافعي:  »الرتبيــة املرسحيــة« عنــد إعــادة 

تدريســها هــى مــادة شــاملة ســتضم عــدة مــواد أخــرى 

ــال  ــا ب ــا أصبحن ــك أدى إىل أنن ــدم وجــود ذل ــا، وع بداخله

ــدرس هــذه املــادة كان  ثقافــة مرسحيــة، عندمــا كانــت ُت

ــاب  ــرسح، وغي ــا للم ــة وتذوق ــة أدبي ــة ثقاف ــدى الطلب ل

ــة  ــري الهادف ــون غ ــن الفن ــوع م ــه أن أي ن ــج عن ــك  نت ذل

أصبحــت  لألســف  فنيــة  رؤيــة  أي  لهــا  ليــس  التــى 

تســتهوى البعــض، وأصبحنــا نتنــاول مواضيــع ركيكــة 

ــدريس  ــدم وجــود املــرسح امل ــا. إن ع وســخيفة يف الدرام

الثقافــة  الثقافــة بشــكل عــام وليســت  أدى لتدهــور 

ــة. ــة متكامل ــي منظوم ــط، فه ــة فق الفني

تابــع »الشــافعي«: مــن املؤســف أن بعــض املــدارس 

ــة وال  ــة املرسحي ــادة الرتبي ــداول م ــل يف الج ــا بالفع لديه

يتــم تدريســها، فإمــا ليــس لديهــم مدرســني متخصصــني، 

ــة  ــدرس الرتبي ــدور هــو م ــك ال ــوم بذل ــن يق ــا ألن م وإم

ــة  ــة املرسحي ــى بالعملي ــه وع ــس لدي ــذي لي ــة ال الرياضي

ــس  ــم تدري ــب يت ــادة، وىف األغل ــس امل ــوم بتدري ــال يق ف

ــة،  ــة املرسحي ــص الرتبي ــن حص ــداًل م ــرى ب ــادة أخ أي م

ــا  ــك الحصــص وندمجه ــا نســتطيع أن نســتغل تل ــع أنن م

ــم. ــاف مواهبه ــىل اكتش ــن ع قادري

واســتكمل »الزرقــاىن«: مرسحــة املناهــج فكــرة مهمــة 

جــًدا تجعــل تحصيــل الطفــل للمناهــج الدراســية أســهل 

بكثــري، ففكــرة أن يــرى الطفــل املعلومــات بشــكل مصــور 

ــرتجعها دون  ــرب ويس ــكل أك ــة بش ــم املعلوم ــه يفه تجعل

ــا  ــدريس دامًئ ــرسح امل ــاكل امل ــن مش ــة، وتكم أدىن صعوب

يف اإلنتــاج، املــدارس يجــب أن تهتــم أكــرث مــن ذلــك 

بالنشــاط املرسحــى حتــى ولــو كانــت اإلمكانيــات املاديــة 

ضعيفــة، لقــد كنــت ىف فــرتة عضــو لجنــة تحكيــم ىف 

املــدارس، وكنــت ُأشــاهد عروضــا مهتمــة جــًدا باملالبــس 

والديكــور ولكــن تأهيــل املمثــل مــن حيــث التمثيــل 

والحركــة غــري موجــود إطالًقــا، املشــكلة اإلنتاجيــة ليســت 

مشــكلة حقيقيــة يف حــال رغبــة املدرســة يف مامرســة 

ــص  ــدة ملتخص ــاج وبش ــدريس يحت ــرسح امل ــاط، وامل النش

أن  يجــب  املــرسح  إخصــاىئ  أو  ومــدرس  املــرسح،  يف 

ــة، ويكــون قــد مــارس ذلــك  يكــون ُملــام بالقواعــد الفني

إىل  باإلضافــة  بشــكل علمــي،  بشــكل عمــيل ودرســه 

ــل  ــض يغف ــه البع ــر في ــب أن يتوف ــًدا يج ــم ج ــئ مه ش

عنــه، يجــب أن يكــون مطلــع عــىل الخصائــص واملراحــل 

العمريــة ويــدرس ذلــك بشــكل جيــد، ألن كل مرحلــة 

ــل  ــة التعام ــا وطريق ــا ومتطلباته ــا احتياجاته ــة له عمري

ــا. معه

فرديــة متــارس عــىل اســتحياء، فعــىل ســبيل املثــال، كنــت 

موّجهــا عامــا للمــرسح ىف القاهــرة، وكنــت أقــوم بعمــل 

ــف  ــني التكالي ــا واإلحصائي ــل أن ــي، وأتحم ــدث مرسح ح

املاديــة، وأحياًنــا كنــت أقــوم بإحضــار رعــاة رســميني 

ــورة،  ــل ص ــدث يف أفض ــور الح ــايت لظه ــتخدام عالق أو اس

ولكــن مــدارس الجمهوريــة ليــس بهــا نفــس حــاميس 

أو إميــاين بقيمــة وأهميــة املــرسح، ولألســف املــرسح 

ــي  ــات الت ــص واملادي ــن املتخص ــال م ــح خ ــدريس أصب امل

ــا. .. عــدم  ــا منتجــا حقيقي نســتطيع أن نقــدم مــن خالله

ــا رحــم رىب. ــا إال م ــة.. طبع وجــود مــرسح مــدريس كارث

بالســلب  آثــر  النشــاط  تابــع »هــاين كــامل«: غيــاب 

ــطة  ــة األنش ــدارس، مامرس ــة يف امل ــلوكيات الطلب ــىل س ع

ــرية  ــوع يف مشــاكل كب ــن الوق ــا م ــا وتحمين تحمــى أوالدن

جــًدا، فــإذا نظرنــا ملعــدل تعاطــي املخــدرات يف آخــر 20 

ســنة، ســنجد أنــه معــدل مخيــف ورهيــب وكارىث، وجــاء 

ذلــك بالتزامــن مــع غيــاب مامرســة األنشــطة يف املــدارس 

ــني وزارة  ــك يجــب أن ُتع ــا، لذل ــات أيًض ــا يف الجامع ورمب

الرتبيــة والتعليــم إحصائيــني أنشــطة لتســد العجــز الــذي 

ــات  ــدارس ميزاني ــح امل ــتطاع، ومتن ــدر املس ــىل ق ــا ع لديه

ــدارس. ــذ األنشــطة داخــل امل ــى لتنفي تكف

العنف  طاقة  من  يقلل 
ــادة  ــاىن: م ــد الزرق ــى ولي ــد املرسح ــرج والناق ــال املخ وق

املــرسح يجــب أن تكــون مــادة أساســية وذلــك نظــرًا 

ثــالث  يف  تكمــن  التــي  املــدريس،  املــرسح  ألهميــة 

ــة. أضــاف: املــرسح  ــة ووجداني ــة و مهاري جوانــب معرفي

الــدرس يرتبــط بأنشــطة كثــرية منهــا عقليــة تنمــى عقــل 

ــم  ــل جس ــل تجع ــة التمثي ــة، حرك ــطة بدني ــل وأنش الطف

ــه  ــة تعلم ــطة اجتامعي ــل، وأنش ــرك ويتفاع ــل  يتح الطف

املــرسح  أن  إىل  باإلضافــة  الجامعــي،  العمــل  معنــى 

ــة  ــا ســتنرش يل مقال املــدريس ُيهــذب روح الطفــل، وقريًب

مــن  للطفــل  العنيــف  الســلوك  تعديــل  كيفيــة  عــن 

ــالل  ــن خ ــل م ــم بالفع ــذا يت ــن، وه ــرسح والف ــالل امل خ

ــل  ــن، فاملــرسح يقل الســيكودراما والعــالج باملــرسح والف

مــن طاقــة العنــف لــدى الطفــل، كلــام قــل العنــب ارتقى 

اإلنســان أكــرث وأكــرث، األطفــال هــم شــباب وشــابات 

املجتمــع، وعندمــا يصبحــون أســوياء نفســيًّا ســيعود ذلك 

باإليجــاب عــىل املجتمــع، ومــن خــالل املــرسح املــدريس 

نســتطيع أن نعلــم أطفالنــا الديــن بشــكل صحيــح وحــب 

ــن  ــزءا م ــك كان ج ــامء، وذل ــة االنت ــز قيم ــن وتعزي الوط

األخــر  مــع  »التعامــل  ىب  الخاصــة  املاجســتري  رســالة 

ــد  ــدريس يفي ــرسح امل ــل«، امل ــرسح الطف ــامء يف م واالنت

الطلبــة يف دراســتهم، حينــام نقــدم لهــم عــىل ســبيل 

نجعلهــم  مرسحيــة  صــورة  يف  الكيميــاء  درس  املثــال 

يحبــون العلــم ويدركــون أهميتــه هــو والفــن مًعــا، فهــو 

ــة  ــل الطلب ــال ويجع ــد األطف ــاميل عن ــس الج ــى الح ينم
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ــزل  ــة »غ ــه مرسحي ــت مع ــي، وقدم ــد صبح ــري محم الكب

ــد  ــل جدي ــىل عم ــل ع ــا نعم ــا«، وحاليًّ ــات« و«خيبتن البن

ــة املــرسح  ــال حــي ألهمي ــا مث وهــو »نجــوم الضهــر«، أن

املــرسح  بتدريــس  املــدارس  اهتمــت  فــإن  املــدريس، 

ــرج  ــوف يتخ ــني، س ــتعانت مبتخصص ــرتاىف واس ــكل اح بش

جيــل واع بالفــن والثقافــة، وسنســتطيع أن نجــد مواهــب 

حقيقيــة مؤسســة عــىل أســس علميــة وأخالقيــة ســليمة، 

فالفــن الحقيقــي ُيهــذب األرواح.

حائط مجلة  ليس 
التمثيــيل  األداء  ومــدرب  املرسحــى  املخــرج  واتفــق 

ــني  ــن آراء املرسحي ــبق م ــا س ــع كل م ــرصت م ــد ن محم

ــرسح  ــر امل ــة تطوي ــات وكيفي ــكالت واحتياج ــول مش ح

املــدريس، حيــث قــال: مــن خــالل تجربتــي ىف املــرسح 

إدارة  يف  مــرة  مــن  أكــرث  أخرجــت  حيــث  املــدريس 

األرضيــة«  »املهزلــة  مرسحيــة   ، التعليميــة  حلــوان 

ــة، وىف الســنة  وحصلــت مــن خاللهــا عــىل أول جمهوري

التــي تليهــا حصلنــا عــىل ثــاين جمهوريــة، فــإن مشــكلة 

اإلدارات،  أو  املدرســني  ىف  تكمــن  املدرســة  مــرسح 

كموظــف.  املــرسح  مــدرس  مــع  يتعاملــون  ألنهــم 

وينظــرون اىل املــرسح كــام لــو كان مجلــة حائــط، 

إال مــن رحــم رىب، إىل جانــب أن املــرسح املــدريس 

ــواء  ــا س ــدود ماديًّ ــداع، ومح ــاحات اإلب ــدود يف مس مح

يف اإلمكانيــات أو يف أجــور املخرجــني ومــدريس املــرسح 

بشــكل ملحــوظ.

جميعنــا قمنــا بعمــل محــاكاة ملــا نــراه ، كلعــب الفتيــات 

ــرة  ــك الفك ــن، تل ــة تخصه ــف حكاي ــع تألي ــهم م بعرائس

الغريزيــة يف حالــة تبنيهــا وتنميتهــا، تقــوم  بتنميــة جــزء 

إنســاين بداخلنــا قــد يســاعدنا يف اإلبــداع يف أعاملنــا 

بالفــن  املختلفــة  حتــى وإن كانــت ليســت مرتبطــة 

ــة  ــا طاق ــروح ويعطين ــذب ال ــن يه ــايس، فالف ــكل أس بش

ــة  ــة، باإلضافــة إىل اكتشــافنا ملواهــب فني إبداعيــة حقيقي

وتأهيلهــا بشــكل صحيــح منــذ الصغــر. دراســة الفــن 

ىف حــد ذاتهــا مهمــة جــًدا، معظــم الــدول األوربيــة 

كليــة  املثــال  ســبيل  بذلك،عــىل  يهتمــون  واألجنبيــة 

الرشطــة والقانــون يف إنجلــرتا يدرســون نصــوص شكســبري، 

ألن بهــا نــوع مــن الحنكــة والخــربة والدهــاء واملكــر. 

حي  مثال  أنا 
ــبق  ــا س ــع كل م ــم م ــكل ولي ــاب ماي ــل الش ــق املمث اتف

مــن احتياجــات ومشــاكل باملــرسح املــدريس، حيــث 

وىف  الصغــر،  منــذ  املــدريس  املــرسح  يف  كنــت  قــال: 

املرحلــة اإلعداديــة كنــت مســئوال عــن هــذا النشــاط 

ــرج  ــاء مخ ــك، إىل أن ج ــن ذل ــئولة ع ــة املس ــع املدرس م

محمــد  الراحــل  للفنــان  وأخــذين  اكتشــفني  محــرتم 

متــويل، وقدمــت معــه وأنــا يف املرحلــة الثانويــة مرسحيــة 

»الغربــاء ال يرشبــون القهــوة« إخــراج حمــدي أبــو العــال 

التحقــت  الغــد، وبعدهــا  وتــم عرضــه عــىل مــرسح 

بكليــة اآلداب قســم مــرسح شــعبة متثيــل وإخــراج، 

الفنــان  فرقــة  ضمــن   أصبحــت   2017 عــام  ومــن 

بتجســيد املــواد الدراســية بشــكل تشــويقي للطلبــة، 

ــة أصبحــت  ــدول العربي ــا أن بعــض ال ــرث لن واملؤســف أك

ــل  ــوا بعم ــرسح« وقام ــدرس امل ــرة »م ــًدا بفك ــة ج مهتم

إعالنــات يطلبــون فيهــا ذلــك وبــدأوا  يف أخــذ املدرســني 

ــا ســيقومون  بأخــذ مــا  مــن مــرص، و بعــد شــهرين تقريًب

ــم  ــرص، وجميعه ــن م ــرسح م ــدرس م ــن 40 م ــرب م يق

مــن خريجــي كليــات الفنــون واآلداب قســم مــرسح 

وجميعهــم فنانــني وأعضــاء نقابــة، ولكــن لألســف مل 

ــم أســاتذة  ــة داخــل بلدهــم، ومنه يجــدوا فرصــة حقيقي

الطاقــات  اســتغلت  العربيــة  الــدول  الجامعــة.  ىف 

واملواهــب املرصيــة بشــكل صحيــح وإيجــايب، وكان األوىل 

ــا داخــل  أن توفــر مــرص لهــؤالء الفرصــة ونســتغل طاقاتن

والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  تنتبــه  أن  األوىل  وكان  بلدنــا، 

لــدور املــرسح، فالســلوك املجتمعــي العــام الســائد مبنــى 

عــىل مــا نشــاهده يف التلفــاز، وســبب ذلــك أن ليــس 

ــل  ــد بدائ ــة تواج ــم يف حال ــرى، وللعل ــل أخ ــاك بدائ هن

ــل عــىل  ــرب دلي ــا، وأك ــاس إليه ــدة تنجــذب الن أخــرى جي

ــالت  ــايض ملسلس ــان امل ــور يف رمض ــذاب الجمه ــك انج ذل

ــم عرضــه ،  ــا ت ــرثة م ــدة عــىل الرغــم مــن ك محــددة جي

ــاه أن  ــا وهــذا معن ــن الدرام ــد م ــري الجي ــوا غ ــد أهمل فق

ــرث  ــات األك ــار الوجب ــاس تخت ــى ، الن ــه وع ــور لدي الجمه

ــم. ــا عليه ــرد طرحه ــة مبج صح

ــن  ــزة ، ونح ــام غري ــكل ع ــن بش ــافعي«: الف ــع »الش وتاب

 ، نــدرى  أن  دون  مختلــف  بشــكل  الفنــون  منــارس 
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السباعي »كازينو« 
فهم سوء  أم  لموهبة  اغتيال 

السباعي  محمد  الشاب/  عىل  تعرفت  سنوات  عدة  منذ 

طنطا  لجامعة  املرسحية  باملهرجانات  مشاركته  خالل  من 

كمؤلف ومخرج لفريق املرسح بكلية الرتبية النوعية.

أنه  لدرجة  بشدة؛  استوقفنا  ما  هو  املؤلف  أن  الحقيقة 

فالسباعي  تأليف.  ألحسن  جائزة  أجله  من  استحدث 

هي  كنت  ما  رمبا  التي  عمره  حداثة  من  بالرغم  كمؤلف 

الحديث  يف  رأيت  من  أجدر  من  يكتب.  فيام  تألقه  سبب 

بشكل فني جيد دون افتعال عن مشاكل الشباب وخاصة 

املرحلة العمرية ما بني العرشين والخمسة والعرشين. رمبا 

يف  قدرته  وتجلت  أيضا.  مشاكلهم  ويستوعب  منهم  ألنه 

التعبري عن تلك املشاكل بشكل جديد يفهمه الجميع شبابا 

و كهوال.

ما  إخراج  عىل  يرص  ملاذا  حينها.  بالسؤال  واجهته  وحني 

تتناسب  إخراجية  قدرة  ميتلك  ال  أنه  رغم  بنفسه  كتبه 

يقوم  أنه  يف  تتلخص  ببساطة  إجابته  فكانت  كتاباته؟  مع 

باإلخراج؛ ألنه مل يجد مخرجا متحمسا لعمله.

الثقافة  فرق  يف  السباعي  يندرج  أن  الطبيعي  من  وكان 

الجامهريية. وبالتبعية جذبه مرشوع نوادي املرسح؛ وهنا 

حتى  باإلخراج  يقوم  بأن  مطالبا  نفسه  يجد  الثانية  للمرة 

ترى أعامله النور. وقد كان.

قد  السائد  عن  واملختلفة  الجيدة  نصوصه  ان    وطبيعي 

ضمنت له أن يحكم عىل أعامله بالجودة لحد كبري . ولكن 

الجودة  البعض مل يقف جيدا عند سبب  أن  يبدو  لألسف 

التفعييل  التعامل  ال  واملنطوق،  املكتوب  النص  يف  املتمثلة 

واإلخراجي لهذا املنت باللغات املختلفة التي يستوجبها أي 

عرض مرسحي. فجودة عروض السباعي يف تلك الفرتة تعود 

ملا كتبه ال ملا أخرجه.

املشكلة انه تبعا للنفس األمارة بالسوء. يبدو أن السباعي 

ال  وهو  مرسحي.  مخرج  بأنه  عنه  البعض  حديث  استمرأ 

فلم  األقل،  عىل  الحارض  الوقت  يف  املوهبة  هذه  ميتلك 

األقل.  عىل  مؤقتا  ولو  به  الله  حباه  ما  عل  الرتكيز  يحاول 

الكتابة  يف  السباعي  بروع  نتيجة  أنه  األكرب  واملشكلة 

يتحدث  عرضا  املايض  العام  قدم  الحارض  عن  والتعبري 

)عروض  اسم  عليها  أطلق  عروض  يف  املحلة  غزل  ثقافة  قرص 

لها خصوصيتها  املفرتض عروض  من  النوعية(؛ وهي  التجارب 

وفلسفتها، ولكن ليس هنا مناقشة هذا األمر.

 ( اسم  الذي يحمل  العرض  أنه عندما ذهبت ملشاهدة  املهم 

لهذا  ومخرج  كمؤلف  السباعي  اسم  الفتاته  وتحمل  كازينو( 

يف  وطامع  الحسنيني؛  أحد  من  متيقن  وأنا  ذهبت  العرض، 

جديدا  مرسحيا  نصا  سأشاهد  األقل  عىل  أنني  متأكد  الثاين. 

السباعي  يكون  أن  يف  وطامع  كعادته،  السباعي  من  وجيدا 

بعض  مبساعدة  املرسحي  اإلخراج  أدوات  بعض  من  متكن  قد 

املخرضمني الذين ميتأل بهم مطبوع العرض.

التساؤالت  الكثري من  املشاهدة وبعدها متلكني  ولكنني حني 

والغضب. فالعروض ليس نصا للسباعي وإمنا هو معالجة غري 

والتي   . الشهرية  والتاج(  )الوردة  لرواية  اإلطالق  عىل  جيدة 

كان لها بعض املعالجات عىل صعيد املرسح املرصي يف اآلونة 

مرسح  إنتاج  من  روح(  اسم)  تحمل  كانت  أشهرها  األخرية/ 

معالجة  أمام  كنا  باختصار  قناوي,  باسم  وإخراج  الطليعة 

أقل ما يطلق عليها هو مرشوع تعليمي لكيفية إفساد منتج 

بشكل غري مبارش عن الوباء وربطه ببعض األمور االجتامعية 

األخرة لدرجة أنه أبهر البعض زيفا بالعمل ككل فتم ترشيحه 

ليمثل الثقافة الجامهريية باملهرجان القومي املايض.

الثقافة  مرسح  عن  مدافعا  نفسه  السباعي  وجد  وهنا 

حاول  بل  البعض  أبهر  ما  عند  يتوقف  فلم   . الجامهريية 

فقام  اإلخراج.  وهو  يتقنه  ما  طريق  عن  العمل  يف  التجويد 

الغري منطوقة.  العرض  التعديالت واإلضافات يف لغات  ببعض 

األمر. لدرجة أن بعض  الصواب لحد كبري يف هذا  وقد جانبه 

أن  قبل  العرض  لهذا  النهائية  التجربة  ملشاهدة  جاؤوا  من 

ما  استعادة  تتم  أن  يجب  بأنه  للقومي رصحوا جهارا  يذهب 

ولهم  سبقوه  من  بعض  حاول  وعبثا  العرض.  هذا  عىل  أنفق 

لصورته  العرض  يردوا  أن  اآلن،  الجامهريية  الثقافة  يف  شأن 

األوىل ولكن هيهات.

وأنه  النهايئ.  املنتج  عن  النظر  برصف  الطبعي  من  وكان 

أو  ترقيته  تتم  أن   ، القومي  ملرحلة  قد وصل  السباعي  مادام 

التعامل معه عن طريق االعرتاف به كمخرج شبه  يتم ترقية 

فرقة  يف  كمخرج  بالعمل  تكليفه  يتم  وأن   . محرتف!!!؟؟؟ 

مجدي الحمزاوي

رؤى
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غري  لألسف  ولكنه   . جيدا  خرباتهم  ويعرف  النوادي  مشاريع 

أو  التعليم  أو  التوجيه  عىل  املرحلة  هذه  يف  األقل  عىل  قادر 

حتى فرض سيطرته. فالكل يتعامل بالحب كام يقولون

نص  بإخراج  يقم  مل  ملاذا  وتساءلت  هذا.  استنكرت  وحينام 

من نصوصه هو دون االعتامد عىل نص درامي آخر؟ فوجئت 

عىل  القامئني  من  رفضا  هناك  كان  أنه  تتلخص  التي  باإلجابة 

أنهم  أي  التام!!  تأليفه  من  نص  بإخراج  يقوم  أن  من  األمر 

جردوا السباعي من أهم ما مييزه ووضعوه أمام ما ال يعايشه 

أو يجيده أو ميتلك الخربة الكافية للتعبري عنه من خالل أطره 

املرجعية.

قدم.  الذي  هذا  عىل  السباعي  لوم  أستطيع  ال  هنا  لعيل 

 . أين تكون موهبته األساسية  اللوم عىل من مل يدركوا  ولكن 

وتعاملوا عىل أن كل من يربع يف يشء ما خاص باملرسح عليه 

لو  وحتى  واللوائح.  للنظم  طبقا  قرسا  ولو  مخرجا  يكون  أن 

املايض  العام  يف  بها  مرت  التي  الظروف  أن  فأعتقد  هذا  كان 

. والتي منعت إدارة املرسح عن تقديم الورشة التدريبية ملن 

العملية  يف  األسس  وتعليمهم   . املرسح  نوادي  برعوا مبرشوع 

الدرامية يف كافة املجاالت . ما دامت هذه الورش فد تأجلت 

يتم  أن  إىل  النابهني  بهؤالء  الدفع  تأجيل  األجدى  كان  فلرمبا 

األمر وينالوا التدريب الكايف طبقا ملا كان عليه األمر من قبل. 

الدفاع  عليه  فكان  تامة  بصورة  السباعي  أعفي  ال  أنني  كام 

اإلخراج  عىل  مجربا  مادام  عليه  شكل..كان  بأي  موهبته  عن 

أن يكون اإلخراج ملا يؤلفه هو ال ممىل عليه. ويف النهاية هل 

سيعود السباعي إيل ما كان عليه مؤلف مرسحي واعد بشكل 

متواجد  الغري  املرسحي  املخرج  وهم  سيلتهمه  أم   . ممتاز 

أساسا عىل األقل يف هذه املرحلة.

وال أفهم كيف يكون هناك ممثلة موجودة أمام الجمهور عىل 

ومغطاة  دون حراك  دقيقة  من عرشين  الصالة ألكرث  مستوى 

املمتد عاليا  الديكور  الغرض من كل هذا  أفهم ما  . ومل  فقط 

بصورة مبالغ فيها عن طريق الجدران. إال لو كان الغرض هو 

تأمني مخزون كاف من األخشاب للفرقة يف العروض القادمة. 

إمتاع  منه  الغرض  برقص  املمثلة  هذه  تقوم  كيف  أفهم  ومل 

املتواجدين يف الكازينو. بل مل أفهم كيف اختريت هي وغريها 

اإلخراجي  الفعل  وال  الكتابة  ال  أنه  مع  أساسا،  أدوارهم  يف 

ميكن أن يربر أن تكون هناك أثلبة للشخصيات؛ أو قيام الضد 

باليش. مع أنه من املفرتض أنه ميتلك ميزة ال ميلكها غريه . أال 

وهي الكتابة طبقا للمثلني املتواجدين معه بالطبع. أي تفصيل 

هؤالء  مسبقا  يعرف  وهو  معه.  الذي  للمؤدي  طبقا  الدور 

يف  أو  الكلية  يف  السابق  فريقه  األغلب  يف  كانوا  فقد  املمثلني 

شملت  إيل  املعالجة  تلك  املعالجة.  طريق  عن  جيد  درامي 

ولكن  القدمية  املرصية  األفالم  يف  امليلودرامية  املشاهد  كل 

أو  بالزمن  الكايف  الوعي  وجود  عدم  مع  داع؛  أو  رابط  دون 

االسرتجاع  طريق  عن  سواء  األحداث  تستوجبها  التي  األزمان 

أو معالجة الحدث يف حينه؛  كام أن عنارص إخراجه املساعدة 

من ديكور وموسيقى وإضاءة مل تكن عىل أي مستوى. تقريبا 

كل ما كان هناك هو محاولة إرضاء الجميع بأن يكون له دورا 

ما. فلست أفهم كيف تكون هناك موسيقى مختارة قام بها/ 

الفيشاوي. وألحان لحسام غازي . ثم صوت طبول من الخارج 

داعي.  وال  مربر  له  ليس  غناء  تصاحب  ليك  فجة  بطريقة 

ولست أفهم كيف يقوم مندوب املوت بالتعاطف لحد البكاء 

نفذ  لو  األمر  هذا  أن  مع  املعالجة_  هذه  يف  الشخصيات  مع 

 _ جيدا  يكون  فلرمبا   . ما  ملرجع  االلتفات  دون  بصورة جيدة 
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وأكادميية  الكتاب  واتحاد  القومي  املرسح  التأبني يف  كانت كلامت 

فقيد  بتخليد ذكرى  تطالب  كلها  للمرسح  القومي  واملركز  الفنون، 

كثرية،  االقرتاحات  وكانت  وهبة  الدين  سعد  املرصية  الثقافة 

فالتقط الكاتب أرشف أبو جليل فكرة إقامة مهرجان سنوي باسم 

الكتاب الكبري يف منطقة املعادي والبساتني ودار السالم، نظرا لخلو 

فال  السيايس  أو  الفكري  أو  الثقايف  للنشاط  أي مظهر  املنطقة من 

يوجد يف املنطقة التي تضم حيني كاملني ويزيد سكانها عىل ثالثة 

أو حتى مكتبة كبرية،  ثقافة  أو بيت  ثقافة  ماليني نسمة أي قرص 

فأصبحت  عنها  السياسية  األحزاب  وتخلت  الثقافة  وزارة  تتبع 

املنطقة خالية وال يجد أهايل املنطقة وشبابها أي متنفس لهم.

إدارة  مجلس  رئيس  رشوان  سمري  د.  عىل  الفكرة  جليل  أبو  طرح 

الريايض،  الثقايف  النادي  يتبعها  والتي  املجتمع  تنمية  جمعية 

صغري  وملعب  مرتا   120 مساحتها  لألفراح  صالة  عن  عبارة  وهو 

أية  به  وليس  بالذات  باملجهود  ويدار  حجرات  وعدة  القدم  لكرة 

وكانت رشوطه  للفكرة  رشوان  د.سمري  واستجابة  للنشاط  ميزانية 

إال تطلب ميزانية للمهرجان من الجمعية يف مقابل أال يسألنا هو 

الثقافة والفنون وكانت تجربة فريدة كيف  نفعله من مجال  عام 

يدير املثقفون نشاطا مستقال بعيدا عن بريوقراطية أجهزة الوزارة.

خصصت الدورة األوىل ملرسح سعد الدين وهبة وقام بها جميعا 

رائع  بدور  العزب  يرسي  الدكتور  وقام  املعادي  يف  املرسح  هواة 

يف إنجاح املهرجان حيث حرض األيام العرشة وأدار ندوات نقدية 

حول العروض املرسحية وقام بتحكيم مسابقة املرسح متطوعا هو 

مختار  األمري  محمد  والشاعر  العال  أبو  الرازق  عبد  أحمد  والناقد 

فقدمت مرسحيات »السلعوة تهدد املدينة« للمخرج جامل فؤاد، 

بطولة صفاء املهدي وخالد توفيق ـ الذي فاز بجائزة أحسن ممثل 

عن دوره فيها ـ ومحمد العبد وصفاء عبدالباقي ومرسحية »شاهد 

أمل طلعت،  توفيق،  للمخرج رشيف جامل وبطولة شوقي  نفي« 

ومرسحية »مرص يف عيوين« وهي كوالج مرسحي ضم عدة مشاهد 

من مرسحيات سعدالدين وهبة للمخرج أحمد الطالوين ومرسحية 

التي فازت باملركز األول  »بابا زعيم سيايس« للمخرج هاين بدوي 

بالجائزة  فازت  التي  زهدي  طارق  للمخرج  »األستاذ«  ومرسحية 

الثانية.

أشارت أكرث من عرشين صحيفة باملهرجان ونقلت فعاليته وأكدت 

الشعبية  الجامهري  مع  الهواة  أن  وهو  واحد  معنى  عىل  جميعها 

من  وهبة مرسح  الدين  بسعد  األجدر  هو  كذلك  فقري  يف مرسح 

مطاوع  عيل  محمد  الصحفي  الكاتب  وخصص  فعالياته  تحمل 

عدة  وأقيمت  املهرجان  عن  املعادي«  »أخبار  لجريد  ملحقا خاصا 

الذي  هو  االتساع  وهذا  املرسحية،  العروض  عن  نقدية  ندوات 

حدا بالناقدة آمال بكري أن تكتب يف »األهرام« »قرص ثقافة قطاع 

ساحة  إىل  امللعب  من  جزء  وبتحويل  بالتجربة  أشادت  خاص« 

ثقافية وفنية كاملة.

يف  التنوير  »رحلة  ملحور  فعالياتها  فخصصت  الثالثة  الدورة  أما 

تناولت  التنوير،  رحلة  عن  قدمت خمس مرسحيات  مرص« حيث 

جليل  أبو  أرشف  واملخرج  للكاتب  العقل«  يف  »رصاصة  مرسحية 

تناولت مرسحية »سكالنس«  الدكتور فرج فودة كذلك  عن قضية 

قضية الدكتور نرص حامد أبو زيد بينام تناولت مرسحية »سفاري« 

وقدمت  إدريس  يوسف  للكاتب  نصا  مكرم  محمد  للمخرج 

مرسحية عن أحمد شوقي ودوره.

الكاتب  صبحي،  محمد  الفنان  املبدعني  وتكريم  حضور  ورغم 

الحديني،  محمود  أحمد،  حمدي  الفنان  عكاشة،  أنور  أسامة 

حيث  من  قليال  املرسحية  مستوى  وارتفاع  الجمهور  عدد  وزيادة 

دورات  يف  مستوى  األقل  كانت  الدورة  هذه  أن  إال  التجهيزات 

املهرجان.

ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية وتاسيس اللجنة الشعبية 

دورته  املهرجان  خصص  والبساتني  املعادي  يف  االنتفاضة  لدعم 

ندوات  سبع  قدمت  حيث  الفلسطينية  االنتفاضة  عن  الرابعة 

للمخرج  مدينتي«  »القدس  مرسحيات:  هي  مرسحيات  وخمس 

بدعم  اكتفت  التي  الرسمية  املؤسسة  عن  بعيدا  للناس  الناس 

هذا  زاد  ـ  ليال  يستمر عرش  ملهرجان  جنيه  آالف  بثالثة  املهرجان 

واملكان  ـ  اآلن  وحتى  الثالثة  الدورة  منذ  آالف  إىل خمسة  الدعم 

القدم،  لكرة  املهرجان يف ملعب  أقيم  فقد  لتجهيز حقيقي  يحتاج 

واختتمت الدورة بتوصيات برفض التطبيع مع إرسائيل وغريها مع 

سنويا  املهرجان  يقترص  أال  ومنها  والثقافية،  السياسية  التوصيات 

عىل مرسح سعد وهبة.

للهواة«  العاملي  »املرسح  عنوان  تحت  الثانية  الدورة  خصصت 

فؤاد  جامل  فقد  باملعادي  املرسح  شباب  جميعها  العروض  وقدم 

مرسحية »وحش طوروس« للكاتب الرتيك عزيز نسني وقدم طارق 

عبداللطيف »من أجل العرش« عن مرسحيات شكسبري ومرسحي 

من أجل سواد عينيها للمخرج محمد مديح للكاتب الفرنيس جان 

ميشيل  للكاتب  »العميان«  مرسحية  محمود  سعد  وقدم  جارودو 

دي جيليدور ومرسحية »فاوست« للمخرج خالد فاروق.

ولعل الدورة الثانية هي أكرب دوره حتى الىن حيث امتدت ثالثة 

عرش يوما وقدمت إىل جوار املرسح معرضا للفن التشكييل لشباب 

وندوة  عبدالله  حمدي  ود.  بيكار  الفنانان حسني  افتتحه  املعادي 

محمود  الفنان  وأدارها  للمرسح  القومي  املركز  نظمها  افتتاحية 

الحديني وتحدث فيها املفكر محمود أمني العامل والكاتب محفوظ 

وأقيمت  أردش  سعد  والفنان  أيوب  سميحة  والفنانة  عبدالرحمن 

ليلتان للموسيقى حرضهام املايسرتو عبدالحميد عبدالغفار وفرقة 

للمهرجان  نرشة  وصدرت  نوح  محمد  والفنان  واأللحان  األنغام 

المستقل المسرح  ذاكرة  من 

 .. المسرحي  وهبة  الدين  سعد  مهرجان 
الهواة مسرح  على  إطاللة 

عيد عبد الحليم
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رجب أبو الفضل ومرسحية »العصافري تحلم وهي متوت« للمخرج 

سعد  سارة  الصغرية  الطفلة  بطولتها  فازت  الذي  سعد  أسامة 

األوىل  الجائزة  لحجب  الثانية  بالجائزة  ومخرجها  األوىل  بالجائزة 

يف  األوىل  بالجائزة  لغا  محيي  للمخرج  »الزائر«  مرسحية  وفازت 

مديح  محمد  للمخرج  جدا  صاخبة«  »ليلة  ومرسحية  اإلخراج 

الفنانة رغدة، محسنة توفيق، نور  وخرض من املشاركني واملكرمني 

الرشيف، د. عبدالوهاب املسريي، أحمد فؤاد نجم، د. عبدالعزيز 

الشعبية  اللجنة  وقدمت  وآخرين  إسامعيل،  بهيج  حمودة، 

باملعادي جوائز املهرجان.

ومع احتفال مرص باليوبيل الذهبي لثورة يوليو كان املهرجان قد 

فأعلنت  والتنظيمي  والفني  الفكري  النضج  من  مرحلة  إىل  وصل 

»اليوبيل  وهو  كامل  بعام  قبلها  الدورة  محور  عن  املهرجان  أرسة 

من  لنفسه  املهرجان  اختاره  الذي  العيد  وهو  للثورة«  الذهبي 

قوميا  منحى  ينحي  مهرجانا  باعتباره  اآلن  وحتى  األوىل  الدورة 

محفوظ  الكبري  الكاتب  املنظمة  اللجنة  اختارت  مرة  وألول 

عبدالرحمن رئيسا للمهرجان وعىل يده انتقل املهرجان نقلة كبرية 

لجمهور  باملعادي  األوليمبي  باملركز  املرسح  قاعة  فتحت  حيث 

هالل  الدين  عيل  الدكتور  من  كرمية  مبوافقة  مرة،  ألول  املهرجان 

باالنتخاب فقد  التداول إلدارة املهرجان  بدا  السادسة  الدورة  ومع 

جليل  أبو  أرشف  فابتعد  الحريات  محور  تتناول  الدورة  كانت 

الشباب  من  ومجموعة  عزب  رشا  لتتواله  املهرجان  إدارة  عن 

ما  عىل  املهرجان  أرسة  وحصلت  والثقافة،  للمرسح  املخلصني 

يقارب من 5 آالف كتاب عن الحريات وحقوق اإلنسان من مراكز 

كبريا  ثراء  أثار  مام  املهرجان  مختلفة وزعت عىل جمهور  حقوقية 

سامح  منهم  املثقفني  من  كبرية  نخبة  فيه  شارك  الذي  للمهرجان 

عاشور نقيب املحامني، إقبال بركة، فتحية العسال، إبراهيم شكري 

العالييل،  الفنانان عزت  الشارع سيد حجاب،  العمل،  رئيس حزب 

صالح السعدين، جامل أسعد، حسني أحمد أمني، د. محمد عامرة، 

جامل الغيطاين، محمود بكري، أحمد سيف، د. جامل عبدالفتاح، 

الحجار،  عيل  الفنانون  فيه  شدا  الذي  الختام  حفل  وكان  وآخرون 

مهرجان  يف  منهم  كمشاركة  املقاطع  ببعض  عزت  ممد  بلبع،  عزة 

الحريات.

منذ  اجرأ  املرسحيات  كانت  جريئا  الفكري  املحور  كان  ومثلام 

االفتتاح الذي بدأ بعرض »مقتل القمر الجنويب« للمخرج املرسحي 

الذي  زين  عزت  الفيوم  يف  املرسح  هواة  حركة  هواة  حركة  راعي 

أعد العرض أيضا من أشعار أمل دنقل وكان افتتاحا رائعا.

الفتوح«  »باب  وهي  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  مرسحيات  ثم 

ومرسحية  األوىل  بالجائزة  فازت  وايل  صربي  أحمد  للمخرج 

»النعام« للمخرج محمد ربيع الذي فاز باملركز الثاين واملركز األول 

وأفضل  الثالثة  بالجائزة  فازت  التي  »ناعسة«  ومرسحية  متثيل 

ممثلة وهي من إخراج أمين الجندي ومرسحية »الرجل الذي فكر 

لنفسه« للمخرج محمد الكفراوي من مدينة زفتى بالغربية.

ومع اندالع حركة املقاومة املستميتة يف العراق وفلسطني والتحدي 

برئاسة  املهرجان  أرسة  اختارت  العربية  للمصالح  الواضح  الصارخ 

املقاومة«  »ثقافة  محور  عبدالرحمن  محفوظ  الكبري  الكاتب 

يوليو  يف  السابعة  الدورة  فعاليات  حوله  تدور  محورا  ليكون 

املقاومني  من  كبري  حشد  اآلن  حتى  املهرجان  دعوة  ولبى   2004

لطفي،  نادية  منهم  املهجران  يف  والحضور  للتكريم  املرصيني 

محمود  الجندي،  محمود  عيل،  محمد  إنعام  عبدالعزيز،  وسمرية 

حميدة، عبدالقادر ياسني وآخرون والتزال املوافقات عىل املشاركة 

من  املكون  العمل  فريق  ويبذل  املهرجان  عىل  تتواىل  والحضور 

أحمد  أحمد،  ونبيلة  اليامين،  ونادية  املهرجان  مديرة  عيل  فاطمة 

اليامين، وأرشف  عبداملنعم  الدشلوطي، عيل محمود،  وليد  طلعت 

واألفراد  املختلفة  والهيئات  املرسحية  بالفرقة  االتصال  جليل  أبو 

راعي  عن  البحث  وبدأ  تليق  بصورة  السابعة  الدورة  تظهر  ليك 

مخاطبة  عىل  الرأي  واستقر  الثقايف  النادي  مع  باملهرجان  يقوم 

جريدة »األسبوع« باعتبارها متثل صحافة املقاومة يف مرص لرتعى 

املهرجان وال تزال املفاوضات مستمرة.

مالحظات: عدة  وتبقى 
الدورة  يف  العروض  كانت  فمثال  للمهرجان  الدائم  التطور  األول: 

الدائرة  واتسعت  فقط،  والبساتني  املعادي  من  والثانية  األوىل 

والرابعة  الثالثة  الدورة  يف  الكربى  القاهرة  من  فرق  فشاركت 

الدائرة لتحوي عروضا من  السادسة اتسعت  الدورة  الخامسة ويف 

لتحوي  الدائرة  اتساع  يف  مستمرا  األمل  يزال  وال  وزفتى  الفيوم 

عروضا من دول عربية،ويظهر هذا التطور أيضا يف عدد الضيوف 

الذي يحرضون للمهرجان سواء للتكريم أو للحديث حول محاوره 

التي كانت جوائز معنوية ثم أصبحت جوائز مادية  أو يف جوائزه 

ودروع للفائزين.

من  أحيانا  وماديا  ومعنويا  ثقافيا  دعام  املهرجان  تلقى  ثانيا: 

قصور  بهيئة  الثقافية  الجمعيات  إدارة  الثقافية،  التنمية  صندوق 

الثقافة، املركز القومي للمرسح وهيئات ثقافية وحزبية أخرى.

الشافعي  حسني  الخامس  املهرجان  يف  وشارك  الشباب،  وزير 

رئيس حزب  الدين  محيي  وخالد  األسبق  الجمهورية  رئيس  نائب 

صباحي،  حمدين  بكري،  مصطفى  النارصية  الوجوه  ومن  التجمع 

نهاد  مع  محمود،  حامد  محموداملراغي،  املغريب،  عبدالعظيم 

وفردوس  فاضل  ومحمد  فضل  ود. صالح  النقاش  وفريدة  صليحة 

عبدالحميد وسهري املرشدي وآخرين.

»الكالب  هي  الرسمية  املسابقة  يف  مرسحيات  خمس  وعرضت 

بالجائزة  الشمس من خراج محمد ربيع وفازت  اإليرلندي« لفرقة 

عالء  للمخرج  بحلوان  املرسح  لنادي  املحاكمة  ومرسحية  األوىل 

فتحي  »مفاوضات  ومرسحية  الثانية  بالجائزة  وفازت  هارون 

شارون« لفرقة العدل من إخراج محمد العدل ومرسحية »بالعريب 

بطالها  فاز  والتي  عامر،  حسام  إخراج  من  سؤال  لفرقة  الفصيح« 

أسامة عبداملاجد بالجائزة األوىل يف التمثيل واملمثلة أمرية الربنس 

وهبة  الدين  سعد  فرقة  قدمت  كام  »نساء«،  األوىل  بالجائزة 

عرض االفتتاح »مدد ياسيدي املنصوري« عن رائد الفكر االشرتايك 

وإخراج  جليل  أبو  أرشف  تأليف  من  املنصوري  حسنني  مصطفى 

عيل،  فاطمة  طلعت،  أمل  السيد،  محمد  وبطولة  خليفة  محمد 

محمد العبد، نهاد شوقي، أحمد مهدي.
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رغم سنها الصغرية )22 سنة فقط (اصبحت “جاسمني ىل جونز 

عالمات  من  السمراء  الربيطانية  واملمثلة   املرسحية  الكاتبة   “

املرسح الربيطاىن املعارص.

بدأت جونز حياتها االبداعية ىف املرسح مبكرا حيث عرضت لها 

اوىل مرسحياتها ىف 2019 عندما كانت ىف العرشين من عمرها 

عرضت  الجامعة.   من  تخرجها  شهد  الذى  العام  نفس  وهو 

الكوميدية  لندن املرسحية  لها عىل مرسح “رويال كورت”  ىف 

“سبع طرق لقتل كيىل جيرن” . وفازت املرسحية بعدد كرب من 

عامني  خالل  لغات  وبعدة  دول  عدة  ىف  ىف  وعرضت  الجوائز 

فقط. وكان احدثها ىف اسرتاليا.

زمنية  مساحة  خالل  القضايا  من  كبريا  عددا  تناقش  وهى 

الحياة  السود ىف مناحى  له  الذى يتعرض  الظلم  محدودة منها 

.ويتم  بشكل خاص   السوداء  واملرأة  الغرىب  العامل  ىف  املختلفة 

املرسحية  بهام  تبدأ  السود  من  فتاتني  قصة  خالل  من  ذلك  

النوم.   غرفة  اىل  به  وتدفعان  االرض  عىل  جسام  تجران  وهام 

ويتضح ان الجسم خاص بكيىل جيرن وهى   مليارديرة عصامية  

افرتاضية من السود ىف بريطانيا وانها قتلت ىف ظروف غامضة.

الفتاتني  من  واحدة  ترشع  عندما  القضايا  هذه  مناقشة  وتبدا 

يتعرض  التى  املظامل  حول  الجامعة  لرسالتها  اطروحة  كتابة  ىف 

لها السود والطرق التى ميكن ان تكون جيرن قد قتلت بها مثل 

القتل املبارش او الغرق او السم أو حتى سوء املعاملة. 

ويقودها ذلك اىل الحديث عن انتشار النفاق ىف املجتمع وكيف 

مواقع  تلعبه  الذى  والدور  البيض  لصالح  السود  استغالل  يتم 

. ويتم  فيها  ما هو مفرتض  االجتامعى ىف ذلك عكس  التواصل 

ذلك كام قلنا من خالل مناقشات كوميدية او تجمع بني امللهاة 

واملأساة كام يقول التعبري املرسحى .

ايجابية مشاركة 
 وتقول جونز انها لجأت اىل اسلوب اخر يجعل الجمهور مشاركا 

االسلوب  ويتمثل  سلبى.  متلق  مجرد  وليس  العرض  ىف  ايجابيا 

العرض  نهاية  ىف  مقعده  خلف  مشاهد  كل  يجدها  بطاقة  ىف 

عىل  صندوق  ىف  ويضعها  ريد  من  عليها  يجيب  اسئلة  تتضمن 

العرض.  خالل  عليها  االطالع  يحاول  اال  عليه  .ويتعني  الباب 

املرأة  تحرر  عن  املسئول  ..من  غرار  عىل  تكون  االسئلة  وهذه 

للسود.  املناهضة  الحركات  استمرار  نضمن  ....كف  السوداء 

ىف  تطبيقها  تم  املقاعد  خلف  البطاقت  فكرة  ان  هنا  والحظ 

معظم عروض املرسحية وليس كلها. 

مرسحية  افضل  “اول  جائزة  بها  فازت  التى  الجوائز  ومن 

لكاتب” وجائزة “الفريد فاجون” الحسن مرسحية وهى جائزة 

اوليفييه”.  لورنس  جوائز”  تنافس  مرموقة  بريطانية  مرسحية 

صحيفة  تنظمها  التى  الواعدة”  “املرسحية  بجائزة  فازت  كام 

الديىل ستار الربيطانية. وهى تعكف حاليا عىل كتابة عدد من 

املرسحيات املأخوذة عن اعامل سنيامئية مشهورة. 

وىف لقاء مع جريدة االوبزرفر الربيطانية تقول جاسمني ان انها 

تحفل  وقت  ىف  النجاح  هذا  كل  حققت  النها  بالسعادة  تشعر 

واالنقسامات  بالرصاعات  الربيطانية  ىف  املرسح  صناعة  فيه 

عدة  فيلم  اىل  تحولت  التى  الكوميدية  باملرسحية  ايضا  تاثرت 

لوران  السوداء  االمريكية  للكاتبة  الشمس«  ىف  »زبيبة  مرات 

هانز بريى . وكانت بريى التى توفيت عام 1965 عن  34عاما 

فقط صاحبة اول مسرسحية لكاتبة سوداء تعرض ىف برودواى.  

او   « املوقف  مسلسالت«كوميديا  ان  جاسمني  والحظت 

»السيت كوم« تعتمد عىل عدد كبري من املمثلني السود بفضل 

الروح املرحة التى يتحلون بها.

وكان من املقرر ان تشارك جاسمني ىف املرسحية ىف دور الباحثة 

النحو  الشخصية عىل  التعبري عن  بانها التستطيع  لكنها شعرت 

التى  املرسحيات  ىف  باملشاركة  واكتفت  فاعتذرت  املامول 

التكتبها. 

شخصيات  10
االن  وتضع  القاعدة  هذه  عىل  الخروج  قررت  ذلك  ورغم 

الدراسة  وبني  املوهبة  بني  بأنها جمعت  تفخر  وهى  واملحاباة. 

ىف مدرسة جويد هول للموسيقى والدراما مام ساهم ىف صقل 

مواقع  ان  لوال   جارفة  شعبة  تحقق  ان  ميكن  وكان   . موهبتها 

التواصل االجتامعى ساهمت ىف اساءة عالقاتها بالجامهري.   

ناجحة وسيلة 
وتقول انها اختارت الكوميديا للتعبري عن الواقع املؤمل للسود ىف 

بريطانيا  النها وسيلة تثبت كل يوم انها ناجحة لجذب الناس 

لالستامع اىل االراء خاصة ىف املسائل الخالفية املعقدة.  

وساعد عىل اقتناعها بهذا املبدا طبيعتها املرحة التى ورثتها عن 

الحياة  ابنائها رغم  االبتسامة التفارق وجوه  التى كانت  ارستها 

االدباء  بعض  ذلك  عىل  وشجعها  السود.  يحياها  التى  الصعبة 

مثل  للتعبري   اداة  الكوميديا  اختاروا  الذن  السود  والفنانني  

كام   .« صامويل  »اوليفر  الشهري  الجاميىك  الكوميدى  الفنان 

العالم مسارح  فى  هشام عبد الرءوفجولة 

تتوالى العشرين والجوائز  االولى فى  الربيطانى مسرحيتها  المسرح  موهبة واعدة فى عالم 
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العالم مسارح  فى  جولة 

القادمة  10 شخصيات فى مسرحيتها  تجسد 

عىل  قريبا  تقدم  التى  »الغريب«  ملرسحية  النهائية  اللمسات 

مرسحيات  من  تكون  .سوف  لندن  ىف  الشهري  سوهو  مرسح 

املمثل الواحد وتجسد فيها جاسمني 10 شخصيات.وال تستطيع 

املتعة  التفسد  حت  املرسحية  عن  ذلك  من  اكرث  تقول  ان 

واالثارة عىل الجمهور. 

املرسح  عامل  عىل  جديدة  شخصية  تكون  سوف  انها  ورغم 

ال  طموحاتها  ان  اال  الكثري  اليها  تضيف  وسوف  بريطانيا  ىف 

ببطولة  املستقبل  ىف  تقوم  ان  وتامل  الحد  هذا  عند  تتوقف 

عمل رومانىس ال هم ان يكون من تاليفها او من تاليف غريها. 

والرومانسية  الكوميديا  بني  يجمع  عمال  يكون  ان  ىف  وتأمل 

»زبيبة  »بطلة مرسحة  انجر  »بنياتا  بدور  القيام  ايضا  .وتتمنى 

تهتم  بعناية  مرسومة  مركبة  شخصية  النها  الشمس«  ىف 

لدى  اصيل  طبع  وهو  املظاهر  عند  والتتوقف  االشياء  بجوهر 

جاسمني نفسها تحاول تجسيده من خالل املدرسة التأثريية او 

االنطباعية. 

وتعود فتقول ان اهم ما جذبها ىف املرسح هو ما يجذب عشاق 

. كام  الجامهر والتفاعل معها  الوجود وسط  اليه وهو  املرسح 

عىل  تحرص  بل  فقط  املرسح  ىف  نفسها  تحرص  ال  انها  تؤكد 

مشاهدة األفالم السنيامئية واملسلسالت التلفزيونية وتسعى اىل 

مالمح  بعض  نقل  اىل  وتسعى  مرسحية  العامل  بعضها  تحويل 

السنيام والتليفزيون اىل املرسح.

مسرحية  السبعني  كاتب  رحيل 
ديكور  وعامل  ومخرج  وكاتب  ممثل 

بالفرنسية  مسرحياته  واخرج  فرنسا  عشق 
اليهودى  االمريىك  املرسحى  الكاتب  سرية  ىف  النظر  يلفت 

»ارسائيل هوروفيتز«  الذى رحل عنا قبل ايام عن 82 عاما  انه 

رغم يهوديته مل يكن يؤيد ارسائيل او يتعاطف معها ومل يزرها 

.  وىف الوقت نفسه مل يوجه اليها اى انتقادات بسبب سياساتها 

بالفلسطينيني  كام فعلت  شخصيات عامة  العدوانية وبطشها 

يهودية امريكية احيانا . كان يتعامل مع هذا االمر اذن بشكل 

محايد. ويؤكد ذلك  ان انتامءه اليهودى مل يظهر له اى اثر ىف 

كتاباته .

كان ممثال ومخرجا  بل  كاتبا مرسحيا فقط  يكن هوروفيتز  ومل 

تاسيس  ىف  وساهم   . متثيلها  ىف  وشارك  بعض مرسحياته  اخرج 

لها  الفنى  املدير  وكان   1979 عام  املرسحية  “جلوشسرت”  فرقة 

ىف  له  وسبق  لها.  رشفيا  مديرا  ذلك  بعد  واختري   2006 حتى 

من  ليتمكن  املرسح  ىف  ديكور  كعامل  عمل  ان  شبابه  مطلع 

تدبري مصاريف دراسته.وسبق له العمل سائق تاكىس. 

غزير انتاج 
 ويتميز  هوروفيتز بانتاجه املرسحى الغزير الذى تم تجسيده 

اكرث من 70 مرسحية شارك  يتجاوز  والذى  املرسح  عىل خشبة 

وترجمت  املتحدة.  الواليات  ىف  الفن  نجوم  معظم  متثيلها  ىف 

حيث  الفرنسية  مقدمتها  ىف  لغة   30 من  اكرث  اىل  مرسحياته 

يعترب اكرث الكتاب املرسحيني االمريكيني الذين ترجمت اعاملهم 

بالفرنسية   عرضت  التى  بعض مرسحياته  واخرج  الفرنسية.  اىل 

كان  وكأنه  طويال  وقتا  فيها  ويقىض  كثريا  فرنسا  يزور  .وكان 

االيرلندى  باالديب  وكان عىل صلة   . وفرنسا  امريكا  بني  يعيش 

عاشق فرنسا ايضا صمويل بيكيت.  

عرش  السابعة  ىف  كتبها  التى   “ العودة  مرسحياته  اوىل  وكانت 

صاحب  وهو  بها.  درس  التى  ستانفورد  جامعة  ىف  وقدمها 

برودواى  ىف  نيويورك  ىف  تعرض  ظلت  التى   “ “الخط  مرسحية 

وخارجها بواسطة فرق مختلفة  عىل فرتات متقطعة عىل مدى 

44 عاما .

الحواجز  تفعل  “ماذا  مثل  االخرى  املرسحيات  من  عدد  وله 

كلها  مرسحياته  وطبعت   “ للمراة  االعمى  و”التارخ   “ القوية 

تقريبا .
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[ 24نوافذ

تتناول  أنها  هو  )ترششل(  فعلتها  التي  األشياء  أحد 

بعضها  تتابع  قلبت  ثم  العادية،  األحداث  من  سلسلة 

األخرى  األحداث  خطية  عيل  احتفظت  بينام  املتطورة 

الرسدي،  موبس  برشيط  أشبه  نوع  من  هذا  وينشأ   .

تقرر  كام   . للدراما  الرئيسية  الصور  أحد  لتوظيفه 

)ترششل( يف مقدمة املرسحية :

“انها مثل يشء مستحيل، أو لوحوا موريس ايرش، حيث 

مستحيلة  كانت  رمبا  ولكـن  الورق،  عيل  األشيـاء  توجـد 

املكـان  بني  التوفيـق  ميكـن  ال  اللعـب،  ويف   . الحياة  يف 

أن  وميكن   – وعالقاتهـم  الشخصــيات  وواقـع  والزمـان 

أن يحدث ذلك عيل خشبة املرسح – ألنه ال يوجد واقـع 

فنتازيا،  وال  ماضية  ذكريات  توجد  وال  لهم  بالنسبة  آخر 

فكل يشء يحدث هو يشء حقيقي ومادي مثل أي يشء 

آخر يف املرسحية .»

 والتوازي املحتمل اآلخر الذي يجول بخاطرنا هو الكتاب 

املمرات  ذات  “الحديقة  )بورخيس(  قصة  يف  الخيايل 

بظهور  يسمح  ألنه  ومتاهة،  كتاب  هو  الذي   “ املتفرعة 

العديد من احتامالت الرسد بشكل تباديل . ولكن بخالف 

النص، وقد  الذي يصف فقط مثل هذا  عمل )بورخيس( 

جعلته )ترششل( يحدث عيل خشبة املرسح . وقد أثارين 

عملها باعتباره احد أكرث األعامل الدرامية الطليعية سحرا 

وطموحا، والذي يخترب حدود املرسح التمثييل املضاد .

يف  أبعد  ايل  أميض  أن  استطيع  أنني  يل  واضحا  يبدو  ال   

ميكن  أنه  أن  رغم  )ترششل(،  ذهبت  مام  االتجاه  هذا 

تقريب الحدود املقارنة بطريقة أخرى . وتقدم مرسحية ) 

مارتن كرمييه( “محاوالت يف حياتها “ )1997( سلسلة من 

أنواع الخطاب عن امرأة ) أو عن عدة نساء ( اسمها ) آن 

تنويعة أخرى  أو   ) ) آين  أو   ،)Anya آنيا  ( أو   ،)  Anne

قصص  لهم  مختلفني  كأناس  تقدميهم  ويتم   . االسم  عيل 

حياة مختلفة يف مواقف مختلفة : الفتاة بالجوار، وفنانة 

األداء، واملرأة الرثية، واإلرهابية، والعاملة، وممثلة العري، 

 ( السيارات  من  الجديد  النوع  وحتى  نص،  يف  وشخصية 

الحبكة..
)2-2( الحداثة  بعد  ما  مسرح  في 

تأليف: براين ريتشاردسون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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[ 25نوافذ]]
أن  وإذا كان هذا كل يشء فيمكن   . آين بشكل طبيعي( 

ولن   ) العامل  يف  املتعددة  »آن«  )مناذج  املرسحية  نسمي 

املرتابطة.  اللوحات غري  أكرث من مجرد سلسلة من  تكون 

الفعيل،  بالعنوان  تبدأ  اسرتاتيجيات،  عدة  هناك  ولكن 

هذه  من  العديد  الستحضار  املشاهدين  يدعو  الذي 

من  العديد  وتتضمن   . الحبكة  يف  املتفاوتة  القصص 

آن   ( تليفون  يتلقاها  والتي  متناقضة  تبدو  التي  الرسائل 

القصة  عنارص  يستبق  الذي  األول،  املرسحية  مشهد  يف   )

الرابع  فاملشهد   . التالية  املشاهد  من  كثري  يف  املقدمة 

الشخصية  وحدة  باملثل  يؤكد  موسيقي،  أداء  وهو  عرش، 

) » هي » ( حتى عندما يهدم أي جوهر أو أرضية هذه 

الوحدة :

خاصة ملكية  إنها   
 متارس الفن

 وهي الجئة

 يف عربة وحصان

 ونجمة ألفالم العري

 قاتلة ونوع لسيارة !

 وتهديد إرهايب

 وأم لثالثة .

باملثل، تتكرر العديد من التفاصيل من مشهد آلخر والتي 

العري ميكن أن تستمر لتكون عددا  األصوات بأن ممثلة 

وسباحة،  ورسامة،  أزياء،  عارضة  بينها  من  األشياء،  من 

وكاتبة  اإلنسان،  شئون  يف  وخبرية  كيامئية،  ومهندسة 

نفرس  أن  نختار  رمبا  االقرتاح،  هذا  عيل  وبناء   . الخ   ...

باعتبارها  املرسحية  يف   ) آن   ( شخصية  عيل  التنويعات 

حياتها،  خالل  واحدة  امرأة  تفرتضها  مختلفة  شخصيات 

هي كلها صور لحبكة محتملة.

 ونستطيع أن نفكر يف انجازات مثرية متوازية يف الفنون 

التشكيلية، وبضعة انجازات يف فن القص التجريبي، مثل 

بنرت(   ( وأعامل   .  « الغرية   «  ) جرييه  روب  اآلن   ( قصة 

بالتأكيد  مريح  بشكل  ميكنها  و)كرميب(  )ترششل(  و 

يف  فنية  أشكال  لعدة  املحدد  الجاميل  الهدف  توضع  أن 

باتجاه  التمثيل  وراء  ما  إىل  انتقل  ليك  العرشين  القرن 

فن  يف  املقارنة  املحاوالت  فبخالف   . الخالص  التجريد 

مثل  فان  القص،  فن  وحتى  والنحت  الزيتي  التصوير 

التحقيق يف وسيط  يكون أصعب يف  التجريد سوف  هذا 

األكرث  هي  املحاوالت  هذه  أكل  فان  وبالتايل،  الدراما، 

هذه  أن  املدهش  ومن   . تحقيقها  مبجرد  لإلعجاب  إثارة 

الدرامي  التمثيل  حدود  عيل  تقع  التي  الحدية  األعامل 

مقدر  ورمبا  تستحقه،  الذي  النظري  االهتامم  تلق  مل 

النقدية  اللغة  تصاغ  أن  ميكن  حتى  مهملة  تكون  أن  لها 

توحي بعالقة أقرب من مجرد االرتباط العشوايئ . ويبدو 

أن الحرب، والسفر الدويل، ومنافض السجائر، والعالقات 

واللعنات  واإلرهاب،  املتزوجني،  الرجال  مع  الغرامية 

املتكررة، تربط بعض املشاهد . وعندما يقال لنا أن ) آن 

واللعاب  الدم   « تقدم حوارا عن  املنتحرة،  األداء  فنانة   )

لن  التي   ) آين   ( بالسيارة  تذكرينا  يتم  والشوكوالتة«، 

الشوكوالتة  بواسطة  لزجة  أو  اللعاب،  بسبب  زلقة  تكون 

هذه  من  اليشء  بأن  االعرتاف  يجب  بالطبع،   . الذائبة 

التكرارات مميز بوجه خاص . ويف نهاية املرسحية، ال نجد 

واملشاهدين   ( للمنظرين  بالنسبة  األساس  والسؤال  حال 

أيضا ( يظل : هب هناك قصة واحدة ) أم بضعة قصص( 

تستطيع أن تضم العمل ككل، أم هل هناك ببساطة ستة 

نفسه  فالعمل   . ؟  األول  املشهد  بعد  تتابع  قصة  عرشة 

يتقدم آنيا ومينع كال اإلجابتني . ورمبا نقرأ العمل مجازيا 

الشخصية  ملفاهيم  نقد  باعتباره  درامي،  بعد  بشكل  أو 

والعمل   . حولها  قصة  باعتباره  أو  والراسخة،  الثابتة 

فاملشهد   . آخر  تفسريي  ببديل  ذلك  رغم  يوحي  نفسه 

قبل األخري، الذي كان يعد فيه فيلم العري، يوحي بعدد 

بالطبع   «  : نفسها  واملرسحية  الفيلم  بني  التطابقات  من 

بالتأكيد   .. عنهام  نتحدث  شخصيات  أو  قصة  توجد  ال 

توحي  عملها،  فرتة  وبعد   .  « التقليدي  باملعنى  ليس 
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[26 نوافذ

والتحليل   . التمثيلية  املحاكاة  عيل  تسمو  أن  ميكن  التي 

النقدي لهذه املرسحيات ميكنه بالتأكيد أن يرثي اعتبارات 

عن  يسفر  وهو  خاص،  بوجه  والحبكة  والشخصية  الزمن 

ُتفهم  ما  نادرا  التي  والتناقصية  التمثيلية  غري  اإلمكانيات 

فهذه   . التقليديني  واملرسح  الدراما  منظري  بواسطة 

ترششل(   ( تالحظ  كام  التي،  املرسحيات  كل  النهاية  يف 

شخصياتها  تأمل  ميكن  الفخاخ”،   “ مرسحية  مقدمة  يف 

املوقف  وهو   ،“ فورا  احتامالتهم  يعيشون  أنهم  باعتبار 

الذي ال تعرتف به البالغة الحالية ك احتامل نظري .

يجب  الحداثية،  بعد  للحبكة  التحليل  لهذا  واستكامال   

 ( مرسحية  تأخذنا  اذ  الدراما،  حدود  باختصار  نعرب  أن 

بيرت هاندكه( “ اهانة املشاهدين » إىل أبعد من التقاليد 

ال  املمثلني   : مطلقا  للقصة  مكان  ال  فهنا   .  . واألعراف 

أو  القصة  توضح  ال  وأفعالهم  الشخصيات  يجسدون 

املؤدون  فيها  يقول  متثيلية  غري  فهذه مرسحية  األحداث، 

: »هذه  للمشاهدين  املمثلون  يؤكد  بينام   . النص  سطور 

ويتم  مكان  أي  يف  يقع  حدثا  وليست   . مرسحية  ليست 

تجسيده هنا .... وليست تظاهرا يجسد فعال حدث ذات 

نقدم حبكة  . ونحن ال  يلعب دورا هنا  فالزمن ال   . يوم 

ضمنها  ومن  الدراما،  تقاليد  كل  العمل  هذا  يعري   .  «

الجيد  من   . مرسحية  أي  تنشئ  التي  األساسية  العنارص 

يف  تغري  يحدث  العمل،  يستمر  وبينام   .  « واحد  بإيقاع 

تفسح  األداء  عن  املقوالت  من  كثريا  ألن  املوضوع،  مادة 

الطريق ملقدار أكرب من املقوالت عن املشاهدين : » إنكم 

تقدمون لنا الكلامت هنا . فأنتم صناع املرسحية والحبكة 

 «  : املايض  زمن  استخدام  يتم  النهاية  وعند   .  « املضادة 

النهاية  ويف   « واقعيني  كنتم   . الحياة  مع  صادقني  كنتم 

نصل عيل خطاب يتحرك من البداية إىل الوسط والنهاية 

وتشري  باالنغالق،  إحساسا  ويقدم   – الرتتيب  بهذا   –

الكلامت األخرية إىل : » كنتم محل ترحاب هنا . نشكركم 

. طاب مساءكم » .

ليست  الحبكة   « أن  أكدوا  املمثلني  أن  من  الرغم  عيل   

مبتكرة بحرية، ألنه ال توجد حبكة، ورمبا مع ذلك نوضح 

أن الرتتيب البديل للخطاب قد تم تقدميه، وهو الخطاب 

الظل  منوذج  من  نوعا  ومييز  التطور  بالغة  يوظف  الذي 

الذي يتحدث عموما ويقلد حركة أكرث الحبكات تقليدية 

. ورمبا نسميه » شبه حبكة، أو رمبا حبكة غري رسدية، أن 

مل يكن ذلك تناقضا يف املصطلحات، انه يوضح لنا يف كل 

حدث كيف أن الرفض بعد الحدايث للحدود والتسلسالت 

ميكن أن يقدم عمال أصيال متاما يدفعنا إىل تأمل أو إعادة 

بناء مفهوم الحبكة نفسه . وليس فقط الحبكة، بل أيضا 

فكرة التمثيل . وليك نصف نوع الحساسية فيام وراء أكرث 

أال تكون املفاهيم األساسية للقصة والحبكة غري موجودة 

هنا مطلقا . فاملمثلون يستمرون يف اإلشارة بشكل هزيل 

مالحظة  مع  الجديدة،  الكالسيكية  الوحدات  مفهوم  إىل 

أنه بسبب عدم وجود زمان يتم متيله وال مكان، بل فقط 

زمن التجسيد ومكان املرسح، فهناك وحدة كاملة للزمن 

واملكان – وهام صحيحان يف هذا . ويقررون أيضا أنه » 

عن  إليك  وبالحديث  مبارش  بشكل  إليك  دامئا  بالتحدث 

واملكان  الزمن  وحدة  نالحظ  اآلن،   ، اآلن  وعن  الزمن، 

والحدث، وبالتايل فهذه املرسحية كالسيكية »

ال،  أم  فعال  حبكة  هناك  كانت  إذا  عام  نسأل  ورمبا   

إىل  الخطاب  يدفع  الذي  فام  بالنفي،  اإلجابة  كانت  فإذا 

األمام ؟ . مبعنى آخر، هل هناك مبدأ منظم بديل ميكن 

والبعض  أوال  املادة  هذه  بعض  توضع  ملاذا  يقرتح  أن 

نجد  أن  نستطيع  الواقع،  يف  ؟  العمل  يف  الحقا  اآلخر 

مستوي  هو  األول   . هنا  التطور  من  نوعني  األقل  عيل 

إىل  يصل  الجيدة،  املرسحيات  كل  مثل  الذي  الكثافة، 

فعليا،  املشاهدين  اهانة  يتم  ألنه  النهاية  عند  ذروة 

بها  يتم  التي  الطريقة  هي  والثاين   . العنوان  يقول  كام 

 «  . املشاهدين  تجربة  لوصف  النحوية  األزمنة  استخدام 

فضولك لن يكون مرضيا« . وبعد استخدام زمن املضارع 

لوصف االستجابات األويل للمتلقني : “ انك تبدأ تتنفس 
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[ [27 نوافذ]

األعامل انتهاكا، فرمبا ننظر إىل أفكار الطليني األوائل، مثل 

يف  روبنسون(  مارك   ( يوضح  وكام   .  ) شتاين  جرترود   (

أن  فكرت  هاندكه(،   ( تأكيدات  أصداء  تردد  التي  اللغة 

آخر  ليشء  بعثا  وليست  لعبة،  تكون  أن  يجب  املرسحية 

مدروس ليك يتحرى دقة التمثيل . وبدال من ذلك ينبغي 

للحبكة،  األساسية  العنارص   ) بوضوح  وأحيانا   ( متكرر 

رفضه  منيز  أن  األفضل  ومن  واالنغالق،  والتطور  واإلثارة، 

منظور  من  بيكيت،  كان  وإذا   . العنارص  هذه  من  لكل 

كاريل   ( فان  الحبكة،  القليل من  لديه  أن  يبدو  تقليدي، 

منها  الكثري  لديهام  باملقارنة،  )مارتن كرميب(  و  ترششل( 

بعضها  مع  متوافقة  غري  مختلفة  قصص  عدة  فهناك   .

نحو  عيل  منها  أي  ترتب  أن  منها  كأل  وترفض  البعض، 

يتم  حتى  أو  متخيلة  بأنها  بعضها  بتسمية  أنطولوجي 

محوها، وكلها حقيقية . ومل يستطيع ) هاندكه( أن يقاوم 

بشكل  يبتعد  وهو  حتى  التقليدية  البالغة  لغة  توظيف 

التقليدي للحبكة والقصة والتمثيل  االنتشار  متطرف عن 

نفسه .

التي ميكن أن نستمدها  النظرية   ولكن ما هي الخالصة 

نالحظ  رمبا  أوال،   . ؟  آنفا  ناقشناها  التي  املرسحيات  من 

يف  تحديد  يف  والقصة  الحبكة  ملفاهيم  العامة  الفائدة 

 . بدقة  للحبكة  املبتكر  الرتتيب  هذا  طبيعة  تحديد 

املفاهيم  انتهاك  يتم  حيث  الحاالت  من  كثري  يف  مبعنى، 

األساسية يف تحليل املرسح، وأفضل وصف لهذا االنتهاك 

أعني  ال  ذلك،  وبذكر   . نفسها  املفاهيم  باستخدام  هو 

عيل  طفيلية  أو  هامشية  هي  األعامل  هذه  أن  تضمني 

فكل   . املثال  سبيل  عيل  الواقعية  الدرامية  املامرسة 

مسارا  وتتبع  متكامل  إبداع  بذاتها  األعامل  هذه  من 

وتعيد  األساسية  الدراما  عنارص  تتناول  أنها  إذ   . منفصال 

الواقعية  كتاب  به  يقوم  ما  عن  مختلف  بأسلوب  بناءها 

الدراما اآلن هي صياغة مفاهيم ممتدة  . ومهمة دراسة 

تحدد  أن  ميكن  التي  الزمنية  والنزعة  وتطورهام  للقصة 

بوجه  وأمتنى   . الحداثيني  بعد  الدراما  كتاب  مامرسات 

خاص أن تساعدنا اقتباس مفاهيم القصة والحبكة اللذان 

الحداثية  بعد  األعامل  ونحلل  نصف  أن  آنفا  استخدمتها 

من  أنفسنا  نحرر  أن  إىل  نحتاج  النهاية،  ويف   . البارزة 

النظرية  يف  املوجودة  واملحاكاة  التمثيل  تجاه  التحيزات 

الدرامية منذ أرسطو . ومبفاهيم أكرث اتساعا نستطيع أن 

نفهم بشكل أفضل ونتذوق بشكل مؤثر األعامل الجديدة 

يف عرصنا .

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

براين ريتشاردسون يعمل أستاذا بقسم اللغة األنجلزيية 
. األمريكية  المتحدة  بالواليات  مرييالند  بجامعة 
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أن تكون موجودة وفقا لكالم ) شتاين ( .

التقليدية  الحبكة  بنيات  امتداد  رأينا  لقد  باختصار،   

وضغطها وبناءها من جديد يف مرسحية )بركة ( » سفينة 

منوذج  القرون،  أحداث  متثيل  بعد  تقدم  التي   « العبيد 

بشكل  يثري  بيكيت(   ( ونرى   . النهاية  يف  تقليدية  حبكة 
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صدر عن دار األدهم للنرش والتوزيع كتاب “سالطني الهاليل” )113 

صفحة ( - 2020 -  تأليف ) بكري عبد الحميد (، الذي يقدم لنا 

كعمل   الطرح  أكان عيل مستوى  متميزا سواءا  نصا مرسحيا جديدا 

سريتنا  إيل  يعود  حني  التناول..  مستوى  أوعيل  حدايث،  تجريبي 

الهاللية الشعبية التي يعدها العامل من الرتاث الشعبي الحي حتي 

اآلن .

والنص ثالثية مرسحية األويل بعنوان »الهاليل« “ وكتبها عام 2004، 

بعنوان  والثالثة   ،  2017 عام  هالل«  بني  “تغريبة  بعنوان  والثانية 

أو  الثالثية  كتب  قد  يكون  وبذلك   ،2019 عام  تونس«  »أبواب 

النصوص الثالثة عىل مدى خمسة عرش عاما ..

أحد  غانم«   بن  »دياب  محاولة  حول  تتمحور  الثالث  والنصوص 

خليفة(  الزنايت  )بنت  )سعدي(  عيل  االستيالء  السرية  هذه  أبطال 

سلطانا  نفسه  ُينصب  وأن   ، بحربته  قتله  أن  بعد  تونس..  سلطان 

عىل الجميع.. مبا فيهم )الهاللية( الذين خرجوا لغزو تونس لالفراج 

ويونس( حني  ويحي  )مرعي  سلطانهم حسن  أبناء  مساجينهم  عن 

بصفته  يشء  كل  عيل  يستويل  أن  يف  )بدياب(  الرغبة   استبدت 

بحربته  تونس  سلطان  الزنايت   قتل  الذي  هو  ألنه   ، وحدة  املنترص 

وساعدت  التي  وهي  )مرعي(،  أحبت  التي  )سعدى(  وتقاومه   ،

عيل  متتنع  )سعدى(  لكنه   – أبيها  مملكة  تونس  غزو  ىف  الهاللية 

)دياب( وتستغيث ببني هالل لينقذوها من براثنه -  لكن دياب ال 

يعبأ ويرى أن الهاللية مويت وال يجرؤ أحد عيل مواجهته .

اغتصاب  شهوة  عيل  تركز  التي  الثالثية  هذه  يف  للنظر   امللفت 

يحاول  هنا  والكاتب  بدياب،  استبدت  التي  بالقوة  )سعدى( 

أبطال  تقريبا  فيظهر  املتعددة  وراوياتها  السرية   )منت(  إيل  الرجوع 

تونس  وغزو  )التغريبة(  إيل   ) املواليد  ديوان   ( منذ  السرية  هذه 

الرشيفة  )خرضة  مثل  واألمهات  اآلباء  جيل  حتى  أبطالها  نجد  لذا 

الهاليل(، والشخصيات االخري من  ، ووالده )رزق  )أبو زيد(  والدة 

ايل  املؤلف  )امللحمة(، وأضاف  التي جاء ذكرها يف  أجيال مختلفة.. 

شخصيات السرية شخصية  جديدة ترافق دياب يف رشوره هي عيل 

والحقد  الكراهية  رمز   ، البني  غراب   ( الثالثة  النصوص  يف  التوايل  

الحارض يف  الرمل  )العراف ( أي ضارب  والغواية  والبوار ( ،وكذلك 

النصوص الثالثة بأسامء مختلفة وهي )األغرب والنوحي( ويأيت حوار 

الصعيد  جنوب  لهجة  هي  بحتة  محلية  بلهجة  الثالثة  النصوص 

من  لالقرتاب  محاولة  يف  بها  خاصة  جامليات  ذات  لهجة  وهي   ،

مدى  عىل  وأرسارها  السرية  أحداث  تفاصيل  يجهل  الذي  املتلقى 

سنوات طوال -  األمر الذي يجعل )املتلقي( -  خاصة هؤالء الذين 

واملتاهة  االبهام  من  حالة  يف  األصلية  السرية  تفاصيل  يعرفون  ال 

والغموض ، وان جاء مركز )الثقل( يف املوضوع هو : )سعدى( بنت 

ومحاولة  الهاليل   ) العاشقة)ملرعي  تونس  سلطان  خليفة  الزنايت 

سعدى  ومحاولة  واغتصابها  امتالكها  أو  عليها  االستيالء  )دياب( 

اإلفالت منه.. بعد أن فرطت يف سبيل حبها لتخون وطنها تونس .. 

الهاليل«.. »سالطني 
) الهاللية  )السرية  تناول  في  تجريبية  رؤية   

أبناء  التي صحبته كواحد من  استويل عيل تونس وقهر قبائل هالل 

قبيلتهم )الهاللية ، الزغرابة( التي ينتمي إليها دياب الزغبي.

ويبدأ  النص الثالث )أبواب تونس ( باملوت حيث تتمني )سعدى( 

املوت  بأن  الرش  أسامء  أحد  )النوحي(  فيجيبها   .. يأيت  وال  املوت 

جاهز ملن يطلبه يف شخص دياب ويقرر بأنه لن يسمح لها باملوت 

معبد(،  )األمري  رجالة  وحوله  الزنايت  عرش  إيل  املشهد  وينتقل   ،

الزنايت  حلم  تفسري  تجسيد  ليعيد  امللكية،  مالبسها  يف  و)سعدى( 

األمر  ليزداد  هو)النوحي(..  الذي  )العراف(  لسان  عيل  الشهري 

)يحي  وأوالده  حسن  السلطان  مجلس  إيل  املشهد  وينتقل  غموضا 

املفجعة..  سعدى  بنهاية  العراف  يتنبأ   حيث  ويونس(،  ومرعي 

الثالث عيل  النص  ويركز هذا   ، بالعراف  يفتك  أن  فيكاد كل طرف 

)ملرعي(  حبها  بني  )سعدى(  حرية  ويكشف   ، )الزنايت(  شخصية 

   .. البعيد  بصوته  يطاردها  الذي  الزنايت  ألبيها  وإخالصها  الهاليل 

 ، وقبيلته  مرعي  إيل  لتنحاز  أبيها  خيانة  عيل  )العراف(  فيحرضها 

ويستعيد الكاتب مشهد أمنية )خرضة( عند البحرية لتلد يف النهاية 

) أيب زيد( األسمر وتكون نهايتها الطرد من قبيلة الهاللية، وينتقل 

رجال  النهاية  يف  لرني  “السرية”  من  املتفرقة  املشاهد  بني  املؤلف 

الهاليل وقد أصابهم العمي وال يسمعون بعد أن خرجوا من القبور 

الحميد  الكاتب بكري عبد  ، وال يبقي سوي )دياب( وقد استطاع  

أن يكشف عن ترشزم العرب وسقوطهم ىف هوة االنشقاق والفرقة 

وتنهشها  تسقط  التي  العربية  آنيا المتنا  ليعكس وضعا  والعداءات 

الهزمية والخذالن  وظلم أهلها بعضهم لبعض.

ظهور  عن  ينبئ  ومغامر  جرئ  نص   ) الهاليل  )سالطني  فإن  وأخريا 

رجل مرسح متمرس -  لكن تظل الخطيئة الكربى أن )املتلقي( اآلن 

الذي انقطعت اوارصة بالرتاث الشعبي وعىل رأسه )السرية الهاللية( 

وضعة  حيث  مغزاها..  وإدراك  تفاصيلها،  استيعاب  له  يتح  مل  مبا   ،

مؤلفنا يف حالة غموض ومتاهة تحرمه من متعة التلقي والفهم ..!!

لكن كرثة الشخصيات خلق الكثري من التشويش عىل هذا املوضوع-  

)لسعدي(    ) )دياب  اغتصاب  فكرة  يركز عيل  أن  املؤلف  فقد قصد 

املايض  من  وتستدعيهم  الهاللية  تشهد  أن  )سعدى(  ومحاولة   ،

البعيد أو القريب عيل ظلم دياب الذي مل يعد يراعي تقاليد القبيلة 

 ، البني  الرش )غراب  املؤلف بشخصيات  ، ويربط  وأصول أخالقياتها 

والخراب  الشؤم  حالة  ليكتشف   .. ابتدعها  التي  والنوحي(  واألغرب، 

قد سكنوا  )دياب( مويت  يراهم  الذي  القوم  الذي هبط عيل هؤالء 

القبور ومل يبقي حيا سواه بعد أن استوىل عىل تونس .. بينام يظل 

وأسوارها  بتونس  ويوصيها  )سعدى(  ابنته  يطارد  الزنايت(  )صوت 

بعد أن فرطت فيها بسبب حبها )ملرعي( الذي ضيعها ملرعي وضيع 

تونس سلطنه أبيها .

ورغم اعتامد الكاتب يف األساس عيل أهل الجنوب يف صياغة حواره 

بلغات  وعلمه  درايته  ونلمح  الشاعري،  بالزخم  املليئ  العامي  

خشبة املرسح والتعامل مع  بوعي ودراية سواء يف تفاصيل اإلضاءة 

الربابة  وعيل  )املوال(  يف  املؤثر   الصويت  واملعادل  واإليقاع  والحركة 

 ، والبكائيات  الشعبية  املرايث  أي   ، الشعبي(  و)الندب   ، )العراف( 

السرية  الربابة أي شاعر  يرويها شاعر  الهاللية   السرية  وفقرات من 

الذي  الربابة(الغاضب  الثاين حيث يشري )صوت  النص  كام يف ختام 

والعويل  ملتاعة  نساء   رصاخ   – سعدى  اغتصاب  محاولة  يصاحب 

مواويل  الثالثية  من  الثاين  النص  يف  ونشهد  واضح.  غري  الخلفية  يف 

عيل  معتمدا  املكتوب(  النص  يتضمنها  )ال  كانت  وأن  السرية  من 

الذي  املربع(  )شكل  يف  الثالثية  من  النص  هذا  يف  )املواليد(  ديوان 

تؤدي به السرية يف الجنوب ، وأحيانا يجمع ما بني املوال من السرية 

. أما يف  العدوده  الجنوبية.. )دون ذكر لنص املوال أو  و)العدوده( 

النص الثالث نجد )غراب البني ، واألغرب، النوحي ( يف صورة جميلة 

األجنبي  رش  هو  الرش  من  آخر  نوع  إيل  وصلنا  قد  وكأننا   ، ووسم 

امٌلقنع حيث يتوجه )دياب( النتهاك سعدى واالستيالء عليها .. كام 

عبد الغني داود
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عنه  تحدثنا  الذي  التمثيل،  أنصار  جمعية  أسلوب  يف  التألق 

قائلة  »الكواكب«،  أسبابه مجلة  أوضحت  السابقة،  املقالة  يف 

القاهرة  يف  »تكونت  طويلة  سنوات  منذ   :١932 إبريل  يف 

جمعية أنصار التمثيل، وكان من بني أعضائها امُلعلم والطبيب 

األستاذ  املرحوم  الشباب  فقيد  يرأسها  كان  وقد  واملوظف. 

املدرسة  يف  مدرساً  وقتئذ  كان  الذي  الرحيم  عبد  محمد 

املرسح  بخدمة  الجمعية  هذه  قامت  وقد  السعيدية، 

من  أو  قريب  من  به  اتصلوا  الذين  يذكرها  يزال  ما  خدمات 

ومل  األعضاء،  فتفرق  الزمان  أحداث  عليها  أتت  وأخرياً  بعيد. 

أوائل  وال صدى. ويف  لها من سنوات كثرية صوتاً  نعد نسمع 

رضورة  يف  القدماء  األعضاء  من  فريق  فكر  املايض  الشهر 

إحياء هذه الجمعية وإعادتها سريتها األوىل، ففاتحوا إخوانهم 

استئناف  إىل  األمر  وانتهى  الجميع،  لدى  الفكرة  وراقت 

من  األعضاء  من  كلفت  أن  بعد  السابقة،  الجمعية خدماتها 

املؤسسون  يكون  أن  عىل  مىض،  الذي  قانونها  بصياغة  قام 

القدوس،  عبد  ومحمد  نجيب،  سليامن  األساتذة:  حرضات 

الوارث عرس، ومحمد  فاضل، وعبد  وداود عصمت، ومحمد 

توفيق، وعبد القادر املسريي، وتوفيق املردنيل، ومحمد عبد 

العزيز، والدكتور فؤاد رشيد. وملن شاء من الهواة االنضامم 

إىل الجمعية كعضو عامل عليه أن يزكيه اثنان من املؤسسني. 

حرضات  بينها  من  وانتخبت  الهيئة  هذه  اجتمعت  وقد 

نجيب«  »سليامن  واألساتذة  رئيساً،  رشيد«  »فؤاد  الدكتور 

العزيز«  عبد  و»محمد  سكرترياً،  املردنىل«  و»توفيق  وكياًل، 

أميناً للصندوق، فنهنئ جامعة أنصار التمثيل مقدماً«.

جديد  مقر  وجود  مع  اإلدارة،  يف  الجديد  التشكيل  بهذا 

للجمعية - يف عامرة الشواريب أمام معهد املوسيقى الرشقية 

وزارة  مع  االتفاق  ومنها  نجاحاتها،  يف  الجمعية  انطلقت   -

حفلة  يف  زيتون«   667« عرض مرسحية  إعادة  عىل  املعارف 

عدد  وحضور  وبحضوره  املعارف  وزير  رعاية  تحت  باألوبرا 

من الوزراء أمثال زيك اإلبرايش باشا، ومراد محسن باشا. كام 

حرضها أمري الشعراء أحمد شوقي، وألقى قصيدة عن فضل 

التمثيل، كام ألقى »بديع خريي« زجاًل طريفاً. وهذا النشاط 

تضم  مل  التي  الجمعية،  إىل  لالنضامم  اآلنسات  بعض  أغرى 

اشرتاك  سببه  كان  الفعل  وهذا  اآلن!!  حتى  نسائياً  عنرصاً 

ببطولة  قيامها  سيام  ال  الجمعية،  عروض  يف  أمري«  »عزيزة 

األهيل،  النادي  حفلة  يف  األوىل«  »العرثة  الجمعية  مرسحية 

الرئيس  أصبح  شخصياً،  املعارف  وزير  أن  إىل  باإلضافة  هذا 

الصحف  بذلك  أخربتنا  كام  التمثيل  أنصار  لجمعية  الفخري 

وقتذاك.

ويف يونيو ١932، نرش الناقد »سامحة« يف مجلة »الكواكب« 

عىل  األوىل  »العرثة  عنوانها  الجمعية،  عن  جداً  مهمة  مقالة 

الفني  النقد  إىل  تعود  وأهميتها  امللكية«.  األوبرا  مرسح 

وفق   – األوىل«  »العرثة  مرسحية  عن  باحرتافية  املكتوب 

املرسحية  هذه  عرض  ألن  وأيضاً   – وقتذاك  النقدي  املنظور 

يك  عنه  نائباً  أرسل  وقد  نفسه،  امللك  رعاية  تحت  كان 

فتاتني  أول  الكربى، فتتمثل يف اشرتاك  أما األهمية  يحرضها. 

انضمتا إىل الجمعية ألول مرة – بوصفهام عضوتني عاملتني - 

وهام: »سلمى نديم«، و»إحسان عاكف«!

سيد عيل إسامعيل

)5( والسينما  التمثيل  أنصار  جمعية  بدايات 

للجمعية المسرحية  الفرقة  تألق 

[ نوافذ]]

عزيزة أمري وسط األعضاء املؤسسني للجمعية يف مرحلة تألقها عام 1932
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30 [ نوافذ

املايض  مايو   26 الخميس  مساء  »يف  »سامحة«:  الناقد  قال 

األوبرا  بدار  الساهرة  السنوية  حفلته  األهيل  النادي  أحيا 

»العرثة  رواية  التمثيل  أنصار  جامعة  مثل  حيث  امللكية، 

ورشفها  امللكية  الرعاية  تحت  الحفلة  كانت  وقد  األوىل«. 

حرضة صاحب العزة أحمد بك حسنني نائباً عن جاللة امللك، 

وأعضاء  الدولة  رجال  من  بالعظامء  مزدانة  الرشفات  وكانت 

فأعرب  النظارة،  من  غفري  جم  القاعة  أّم  كام  األهيل  النادي 

ملواهب  وتقديرهم  إعجابهم  عن  مناسبة  من  أكرث  يف  الكل 

أعضاء الجمعية وجهودهم املثمرة. وقد امتازت هذه الحفلة 

آنستان  املمثلني  بني  ظهر  أنه  ذلك  بالذكر  جديرة  بظاهرة 

من  وكانتا  أخرياً  الجمعية  إىل  انضمتا  العقائل  كرائم  من 

األخرى.  الفرق  إىل  االنضامم  من  سمعتهام  عىل  تخشني  قبل 

ينعم  لعهد  فاتحة  تكون  أن  نرجو  داللتها  لها  بداية  وهذه 

فيه املرسح املرصي بتعضيد وانضامم الهواة من أبناء وبنات 

الرائعة:  القصة  لتلك  موجزاً  نعرض  أن  من  لنا  بد  وال  األرس. 

بتكاليف  النشغاله  عاطفتها  زوجها  يرض  مل  امرأة  »جاكلني« 

مستغفرة  وجاءته  رشدها  إىل  ثابت  ثم  فزلت.  منصبه 

تاركة  وجهها  عىل  تهيم  فخرجت  بيته.  من  طردها  ولكنه 

انتهت  حتى  العبث  أيدي  وتقاذفتها  أبيه.  مع  الصغري  طفلها 

أشهر  ستة  عارشها  أن  بعد  أراد  الذي  الرشير  »الروك«  إىل 

بائنتها  عىل  منه  ليحصل  األول  زوجها  باسمها  يقابل  أن 

ملك  »الدوطة«  أن  العتقادها  تعارض  ولكنها  »الدوطة«. 

عىل  واقف  غري  يظل  أن  عىل  وتحرص  تحبه  الذي  ولدها 

تجِد معه  العاشق ومل  فإذا أرص  إليه حالها.  آل  حقيقتها وما 

من  برصاصة  تقتله  أن  من  ُبداً  »جاكلني«  تجد  ال  توسالتها 

مسدسها. ثم تساق إىل املحاكمة، فإذا باملحامي الذي يرتافع 

ينادي  حني  تعرفه  ولكنها  يعرفها،  ال  الذي  ابنها  هو  عنها 

اسمه ويقع نظرها عليه بعد غياب عرشين عاماً. ويبدع هذا 

مام يلزم أو يتناسب مع محام. واألستاذ توفيق املردنيل أدى 

وكان  األداء  يكون  ما  أحسن  عىل  العمومي«  »النائب  دور 

ونشري  العبارة.  واضح  اللسان  طلق  طبيعياً  مرتجاًل  اتهامه  يف 

فإنهم  توفيق  ومحمد  املسريي  األفاضل  األساتذة  إىل  أيضاً 

أجادوا. أما السيدة عزيزة – ولتعذرنا إذا جابهناها بالحقيقة 

كانت  لها  أتيحت  فرصة  أضاعت  فإنها   – مريرة  دامئاً  فهي 

الشهرة  وأن تعتيل قمة  بها أن تكسب فخراً جديداً  تستطيع 

املجال  يفسح  الذي  جاكلني  كدور  دور  يف  خصوصاً  والنجاح 

واسعاً لإلجادة وظهور املقدرة. ولكنها لألسف كانت متشنجة 

عصبية بدل أن تكون مؤثرة فهي بدل أن تحاول ملس مواطن 

كانت  واألىس  اإلشفاق  عواطف  وتحريك  النفوس  يف  األمل 

دورها  حافظة  تكن  مل  أنها  عن  فضاًل  هذا  وتصخب.  ترصخ 

كام يجب وخاصة يف الفصل الثاين حني ارتبكت لوال أن أنقذ 

العروس فقد قامت  أما دور »الني«  أمامها.  املوقف من كان 

إىل  انضمت  التي  الناشئة  املمثلة  نديم«  »سلمى  اآلنسة  به 

الفرقة وكانت مجيدة لدرجة تنبئ عن مستقبل زاهر. كذلك 

وكانت  الفندق  خادمة  دور  أدت  عاكف«  »إحسان  اآلنسة 

هي األخرى مجيدة«.

جمعية  العمومية  املعارف  وزارة  منحت  النجاح  هذا  ومع 

كلفت  التي  النموذجية  الروايات  إخراج  حق  التمثيل  أنصار 

حسني  طه  أمثال  العربية  إىل  بنقلها  األدباء  بعض  الوزارة 

أخربتنا  كام  الصاوي،  وأحمد  مطران  وخليل  رمزي  وإبراهيم 

عرضت  أكتوبر  ويف   .١932 يوليو  يف  »الكواكب«  مجلة 

وهي  امللكية،  األوبرا  بدار  األبد«  »إىل  مرسحية  الجمعية 

األسامء  من  مع مجموعة  ومتثيله  نجيب  تأليف سليامن  من 

حسن،  وعايدة  جميل،  وعلوية  رزق،  أمينة  منها:  الالمعة، 

ومحمد عبد القدوس، وعبد الوارث عرس. وقد ذكرت جريدة 

»كوكب الرشق« ملخصها، قائلة:

دار األوبرا الخديوية

بالالمئة عىل  منحياً  املحلفني  ويستبيك  ويبيك  الشاب  املحامي 

لها  يغتفر  أن  أىب  حني  السقوط  طريق  لها  مهد  الذي  الزوج 

تريدها  ولكنها ال  بالرباءة  الحكم  يصدر  األوىل. وأخرياً  عرثتها 

وتتمنى املوت، حتى يظل أمرها خافياً عن ولدها. ثم يصارح 

أمه ما ظل  أمره مع  له من  الوالد ولده بكل يشء ويكشف 

وقد  أمه  إىل  يتحدث  االبن  ويذهب  السنني  طوال  يكتمه 

التأثري،  غاية  ويكون حوار يف  بها،  تودي  كادت  نوبة  أصابتها 

يجهلها  كان  والولد  له،  تظهر  أن  تريد  وال  ابنها  تعرف  فاألم 

إىل دقائق قليلة مرت، ثم عرفها ولكنه ال يكاشفها باألمر ما 

دامت هي تحرص عىل أن تخفي نفسها عنه، وأخرياً يفيض به 

شجنه وتتغلب عليه عواطفه فينادي: »أمي« ويتعانقان، ثم 

ويعودان  يستدعيه  ويجري  أبيه  عن  تصفح  أن  إليها  يطلب 

تنطق  أن  دون  الحياة  فارقت  قد  تكون  أن  بعد  ولكن  معاً 

بدور  نجيب  سليامن  األستاذ  قام  وقد  عنه.  الصفح  بكلمة 

يدافع  شاباً  زوجاً  األول  الفصل  يف  فرأيناه  الزوج  »لوسيان« 

عن رشفه ويغضب لكرامته. ويف الثالث والخامس مثل الشيخ 

أن  واستطاع  مبدعاً  كان  أنه  الحق  ويف  وهدوئه،  وقاره  يف 

يخرج دوره – مع ما فيه من مشقة وما يحتاج من جهد – 

عليه.  أبداً  أي مأخذ  لنا  وليس  اإلخراج  يكون  ما  عىل أحسن 

ولن ننىس أنه يف فصل املحاكمة مل ينبس ببنت شفة، ولكنه 

عطف  يستدر  أن  استطاع  حتى  مؤثراً  بليغاً  صمته  يف  كان 

الجمهور وأن يريث لحاله وهذه مقدرة نشهد له بها كام نهنئه 

القدوس  وعبد  الحميد زيك  عبد  األستاذان  كان  كذلك  عليها. 

غاية يف اإلبداع واستحقا كل ثناء وإعجاب، ويف الحقيقة أنهام 

األصل.  طبق  وهاردي«  »لوريل  بعضهم  تعبري  حد  عىل  كانا 

أما حنا – وال ريب أن دوره شاق ويحتاج لجهد – فإنه بذل 

قصارى جهده ووفق إىل حد كبري. ولكننا ال نخفي مالحظتنا 

يف أنه كان خطيباً أكرث منه محامياً كام كان شاباً »ولوعاً« أكرث 
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املمثلة سلمى نديم عضوة الجمعية

أحمد شوقيأحمد حسنني باشا

أمينة رزق 

31 [[[ نوافذ]]

العامرات  ميلك  معروف،  غني  رجل  رشيد  بك  »حسن 

الشاهقة ويرأس رشكات كثرية وهو عضو يف كثري من املجالس 

اإلدارية لرشكات أخرى. شعر حسن بك بتوعك بسيط ولكنه 

ذهب إىل إحدى املستشفيات ليقيض بضعة أيام تحت رعاية 

وسنية  املستشفى.  هذه  يف  ممرضة  سنية  وكانت  األطباء. 

هذه تقطن مع أختها عزيزة وخطيبها عثامن أفندي املوظف 

تلك  يدي  عىل  بالراحة  بك  حسن  وشعر  األوقاف.  وزارة  يف 

نحوها  وأحسن  العواطف،  الرقيقة  الجميلة  سنية  املمرضة 

وتجرأ  املستشفى،  إىل  بك  ذهاب حسن  تكرر  لذلك  بالحب! 

وعائلتها،  هي  مائدته  عىل  العشاء  إىل  سنية  فدعا  يوم  ذات 

وخطيبها.  شقيقتها  ومعها  وذهبت  الدعوة،  سنية  وقبلت 

رجال  أحد  وكان  بك  منزل حسن  إىل  يصلوا  أن  قبل  ولكنهم 

األعامل قد طلب الداعي تليفونياً. ولذا طلب هو من الخادم 

وحني  قليل.  بعد  سيحرض  أنه  ويفهمهم  للضيوف  يعتذر  أن 

وصل الضيوف أخربهم الخادم عن سبب غياب سيده واعتذر 

لهم ثم تركهم وخرج. وقف عثامن – خطيب عزيزة – يتطلع 

الخزفية  والتحف  الرائعة،  الفنية  والصور  الفاخر  األثاث  إىل 

الجميلة، ورأى زهرية أثرية غالية الثمن فأمسك بها يفحصها 

عثامن  يكن  ومل  ليرتكها،  فيه  فرصخت  سنية  ورأته  ويقلبها، 

وانكرست  بالحائط  الزهرية  فارتطمت  املفاجأة  هذه  ينتظر 

إىل قطعتني، وحاول أن يعيدها إىل أصلها، ونجح يف محاولته 

وحيا  قليل  بعد  بك  ووصل حسن  »مصلبة«.  الزهرية  فوضع 

أن  إىل  تفكريه  وهداه  ففكر،  بسنية  ينفرد  أن  وأراد  الجميع 

يبعث بعزيزة وخطيبها إىل حجرة املتحف حيث توجد الصور 

الخطيبان إىل  الجميلة الشكل، وذهب  الصنع  البديعة  الفنية 

املتحف وخال الجو له. ويقول حسن بك لسنية إن ما ينقصه 

هو نصفه الثاين .. رشيكة حياته ويطلب منها أن تقبله زوجاً 

ولكنه  وميهلها   .. قلياًل  يرتيث  أن  سنية  منه  فتطلب   .. لها 

اللحظة  هذه  يف  عثامن  يعود  جوابها.  معرفة  عىل  دوماً  يلح 

الذي رآه، وأنه يقر ويعرتف برباعة  الرائع  الفن  ليتحدث عن 

بعطفه  يحبوه  أن  ويريد  واترلو!  موقعة  رسم  الذي  الرسام 

التي  اآلنية  تلك  إىل  يده  ومتتد  الخزفية  التحف  لرييه  فيقوم 

وتصيح  يده،  من  تقع  حتى  ميسكها  يكاد  فام  عثامن  كرسها 

بك  حسن  ويدهش  كرسها«!!  اليل  الخدام  »مش  سنية 

أنها  له  تقسم  رسعة  يف  عزيزة  فرتد  من؟«  »تعني  فيتساءل 

إىل  كله  هذا  إزاء  عثامن  ويضطر  كرستها،  التي  هي  ليست 

االعرتاف بأنه هو الذي كرسها وأنه عىل استعداد لدفع مثنها 

- رغم أن ماهيته الشهرية كلها ال تبلغ ُعرش قيمة الزهرية!! 

بأن  بك  حسن  يخربهم  املائدة  غرفة  إىل  يذهبوا  أن  وقبل   -

الغد هو موعد عقد زواجه عىل سنية وأنهم جميعاً مدعوون. 

عىل   – بك  حسن  بوساطة   – عثامن  ويحصل  الزواج،  ويتم 

ويصل  بك،  حسن  يديرها  التي  الرشكات  إحدى  يف  وظيفة 

كان  وقد  الجنيهات  من  وثالثني  خمسة  إىل  عثامن  مرتب 

مرتبه الحكومي ال يزيد عن التسعة جنيهات!! وتتمتع سنية 

ويخت  الغالية  والحيل  الفاخرة  والسيارات  والرثوة  بالسعادة 

يف النيل رهني إشارتها!! ولكن حسن بك يعتاد الرشاب، فيأيت 

إىل منزله دامئاً مثاًل، وتبتعد عنه زوجته ويطلب منها أن تقبله 

وأيام  وماضيها  أصلها  عليها  يرسد  بك  حسن  ويرصخ  فتأىب، 

االحتامل  سنية  كرامة  وتأىب  مباله.  اشرتاها  وأنه  املستشفى 

فترتك املنزل، وتطلب من زوج أختها أن يرتك عمله هو اآلخر 

إىل  سنية  وتعود  الحكومية،  وظيفته  إىل  يعود  ثم  فيفعل، 

املصلحة عنه فيخرب  باستغناء  التمريض. ويفاجأ عثامن  مهنة 

زوجته بذلك، ثم يخاطب حسن بك تليفونياً يخربه بأن سنية 

فتظنه  تعرف سنية  أن  دون  بك  رؤيته! ويحرض حسن  تريد 

السابق  صفائهام  إىل  ويعودان  ويعاتبها  وتعاتبه  نادماً  آىت 

بالرشكة  وظيفته  إىل  عثامن  ويعود  منزلها،  إىل  سنية  فتعود 

مبرتب قدره خمسون جنيهاً«.

الفرق  إحدى  وكأنها  نجاح مستمر  الجمعية يف  وهكذا ظلت 

اليوم  يف  عرضني  تعرض  وأصبحت  بل  املحرتفة!  املرسحية 

الواحد، كام أخربتنا الصحف أنها مثلت يوم 24 نوفمرب ١932 

عىل  تيمور  ملحمد  »الهاوية«  مرسحية  النهارية  الحفلة  يف 

مرسح األوبرا امللكية، ويف اليوم نفسه مثلت مرسحية »667 

الحفلة املسائية عىل مرسح حديقة األزبكية. ومل  زيتون« يف 

تكتف الجمعية بذلك، بل خرجت من العاصمة إىل األقاليم، 

بلدية دمنهور مرسحية »إىل األبد«  عندما مثلت عىل مرسح 

أحيت حفلة  أنها  بطولة زينب صدقي. كام  يف فرباير ١933، 

وتستعد  األبد«،  »إىل  مرسحية  بتمثيلها  النسايئ  االتحاد 

مبرسحية جديدة اسمها »ابن السامء« عّربها عن األملانية منذ 

الجمعية هو املرحوم األستاذ سليامن  سنوات عضو قديم يف 

نيازي.


