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السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

.. السيكودراما  مسرح 
بالفن؟ العالج  هو  هل 

أفندي.. زكي  فرقة 
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03متابعات [[
.. الثقافة  قصور  في  لـعواض  خلفا  عطوة 

الثقافة وزيرة  من  بقرار   

المصري«  المسرح  تاريخ  عن  »دفاعا 
والعربية   المصرية  المسرحية  بالمكتبة   .. العال  أبو  جديد 

أسمر  وراندا  قوقة  عالء 
حسني  بو  ومسعود 

الهيئة« كتب  »إقرأ  ضيوف  الرازق   عبد  أحمد  والناقد  الكاتب  أعلن  

أبو العال  منذ عدة أيام عن  صدور مؤلفه 

وكتابه الجديد  للمكتبة املرسحية املرصية 

تاريخ  عن  »دفاًعا  بعنوان  العربية  و 

للنرش  مكتوب  دار  عن  املرصي«   املرسح 

والتوزيع كتاب

الرازق«  أن  الكاتب «أحمد عبد  وأوضح  

أجزاء  ثالثة  من  يتكون  الجديد   كتابه 

استند  التي  األسباب  خاللها  من  ويعرض 

الدكتور  املرسحي  وامُلؤرخ  الباحث  إليها 

ريادة  بها  نافًيا  إسامعيل،  عيل  سيد 

»يعقوب صنوع« للمرسح املرصي، مناقشا 

»محاكمة  كتابه   يف  نرشها  التي  اآلراء 

 ،  2001 عام  صنوع«  يعقوب  مرسح 

من  عدد  يف  نرشها  كتابات  من  تالها  وما 

طوال  الصحف  وبعض  التوثيقية،  الكتب 

عرشين عاًما.

أن   « الرازق  عبد  أحمد  املؤلف«  وأكد 

لُتعلن  جاءت  تالها   وما  كلها   الكتابات 

والدارسني  النقاد  كتبه  مبا  اعرتافه  عدم 

ريادته  وأكدوا  صنوع،  عن  تحدثوا  الذين 

أيامها  ناقشه  للمرسح املرصي، وردا عليه، 

عدد  بنرش  نجم  يوسف  محمد  الدكتور 

وهذا  الفائت  العام  وخالل  املقاالت..  من 

يف  والباحثني،  النقاد  من  عدد  رشع  العام 

صدور  بعد  خاصة  إليه   ماذهب  مناقشة 

صنوع  يعقوب  عانوس  د.نجوي  كتاب 

املجهولة  ومرسحياته  املرصي  املرسح  رائد 

القضية من جديد،  الذي أحيا  عام 2019  

وهاجمه د.سيد إسامعيل؛ وهاجم مؤلفته 

للمرسح   « »صنوع  ريادة  عىل  مؤكدين 

املرصي منذ بدأ نشاطه عام  1870 م

من  الخاص   الجزء  و  املؤلف  ويستند 

إىل    ، صنوع   ريادة  حول  الكتاب 

تقييم  عيل  معتمًدا   ، االستقصايئ  املنهج 

السياق  إليه، يف ضوء  ما ذهب  ومناقشة، 

ريادة  قضية  به  ارتبطت  الذي  التاريخي 

)يعقوب صنوع ( للمرسح املرصي حضوًرا 

الدليل  مبحتوي  أيًضا  واملرتبط  غيابا،  أو 

والرأي.. مؤكًدا عىل ريادة صنوع للمرسح 

املرصي بال جدال، نافًيا عنه كل االتهامات 

التي قيلت يف حقه، وعىل غري الحقيقة .      

دفاًعا  كتاب«  من  الثاين«  »الجزء  ويقدم 

نقديا  تحليال  املرصي  املرسح  تاريخ  عن 

لنص »موليري مرص وما يقاسيه« بنسختيه 

قدمه  الذي  العرض  نسخة  وهي  األويل   :

 1872 عام  يف  مرسحه  عيل  »صنوع« 

التي نرشها يف كتاب عام  1912  والثانية 

والخصائص  السامت  أهم  محدًدا   ..

التي  القضايا  الفنية للنص، ومتناوال بعض 

ُطرحت بشأنه .

ويتناول »الجزء الثالث« من كتاب »دفاعا 

اإلرهاصات  املرصي»  املرسح  تاريخ  عن 

موضًحا  مرص،  يف  الشعبي  للمرسح  األويل 

لبعض  »صنوع«  أحدثه  الذي  التطوير 

يف  كتبه  الذي  الشعبي  املرسح  عنارص 

الفرتة من 1872-1870

 ويقع الكتاب يف مائتي صفحة من القطع 

املتوسط.

همت مصطفى

املرصي  املرسحي  الفنان  كتاب  عنوان  للممثل«  الرتكيز  قدرات  »تنمية 

د.عالء قوقة. الكتاب الذي ستكون محاوره موضوع نقاش الحلقة 8 من 

وسيحرض  املرسح.  عىل  عني  برنامج  ضمن  الهيئة«  كتب  »إقرأ  سلسلة 

كمتدخلني يف هذه الحلقة، باإلضافة إىل مؤلف الكتاب، كل من الفنانة 

د.مسعود  املغريب  املرسحي  والفنان  أسمر  راندا  اللبنانية  املرسحية 

هذه  جوانب  تغطي  أكادميية  علمية  دراسة  مبثابة  الكتاب  بوحسني. 

)الرتكيز(، ويتم اإلستناد فيها إىل  بها  املمثل، ونعني  القدرة من قدرات 

العلوم اإلنسانية، إىل جانب استلهام واستقراء علوم أخرى، كام يتم فيها 

طلبة  بعض  من  مكونة  تدريب  ورشة  من خالل  العميل  التطبيق  أيضا 

تدريبي  لربنامج  خضوعهم  خاللها  تم  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد 

من  إليه  التوصل  تم  وما  الربنامج  هذا  استعراض  ويتم  املؤلف،  اقرتحه 

نتائج ضمن الكتاب. 

أهمية  يعالج  كتاب  مواضيع  العربية،  املرسحية  الشخصيات  ويناقش 

املرسحية  املدارس  منظري  كبار  ومناهج  منظومة  داخل  املمثل  تركيز 

وأوغستو  وجروتوفسيك  سرتاسبورغ  ويل  ستانيسالفسيك  أمثال  العاملية 

التي  األخرى  باألدوات  وعالقته  الرتكيز  قدرات  تنمية  وكيفية  بوال، 

ميتلكها ويوظفها املمثل إلعداد أدواره وتقمصها وعرضها أمام الجمهور.

ياسمني عباس 

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  أصدرت 

هشام  الفنان  بتكليف  قرارا  الثقافة  وزيرة 

عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة  

بتسيري أعامل الهيئة خلفا للدكتور أحمد عواض 

الرتباطه  نظرا  رسمي  باعتذار  تقدم  الذي 

بأعامل فنية خالل الفرتة املقبلة.

وزارة  قيادات  اجتامع ضم جميع  ذلك يف  جاء 

الشكر  الدايم  عبد  وجهت  حيث  الثقافة 

لـعواض عىل ما تم إنجازه خالل الفرتة املاضية 

متمنية له التوفيق يف مرشوعاته املستقبلية.

بالعمل  سعادته  عن  عواض  أعرب  جانبه  من 

مع شخصية فنية مرموقة هي الفنانة الدكتورة 

أن  وأكد  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس 

إنجازه  الدائم كان كلمة الرس فيام تم   دعمها 

قصور  لهيئة  رئيسا  قضاها  التي  الفرتة  خالل 

عطوة  هشام  للفنان  التوفيق  ومتنى  الثقافة 

الستكامل مسرية العمل خالل الفرتة القادمة.

منصب  شغل  عطوة  هشام  الفنان  أن  يذكر 

الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  نائب 

الشعبية  للفنون  الفني  البيت  رئيس 

من  عدد  إدارة  توىل  األسبق،  واالستعراضية 

الفرتة  خالل  للمرسح   الفنى  البيت  فرق 

الهناجر  مركز  مدير   ،2011 وحتى   2007 من 

بوزارة  مدير  أفضل   ،2014  –  2012 للفنون 

الثقافة 2009، كام حصل عىل عدد من جوائز 

املرصية  املهرجانات  من  العديد  يف  اإلخراج 

العديد من حفالت  اخرج   ، والدولية  والعربية 

العربية  املهرجانات  من  الكثري  وختام  افتتاح 

لفرق  أكرث من 30 عرضا مرسحيا  والدولية وله 

والرشكات  للمرسح  الفنى  والبيت  الجامعات 

أكرث  إنتاج  عىل  ارشف  كام  الخاص  والقطاع 

الشباب  مرسح  ىف  مرسحيا  عمال   25 من 

الجوائز ىف  الكثري من  والتى حصدت  والطليعة 

املهرجانات ، ارشف عىل العديد من املرشوعات 

الفنية يف مجال املرسح منها مرشوع 100 ليلة 

للفنون  الهناجر  مركز  عىل  قدم  الذى  مرسح 

املحلية  الجوائز  من  العديد  عىل  وحصل 

وتايالند  والصني  وتونس  باملغرب  والدولية 

املؤمترات  من  مجموعة  يف  املشاركة  جانب  إىل 

والندوات والورش الفنية وعضوا بلجان تحكيم 

الجامعي،  املرسح  أبرزها  املرسحية  املهرجانات 

اللقاء األول للشباب، نوادي املرسح.

أحمد زيدان
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04 ]]متابعات
التونسي«  المسرح  مع  »محاورات 

عبازة لمحمد  كتاب 

الجديدة  نصوصه  للمسرح  يقدم  عمار  طارق 
القديم المصري  والتاريخ  األساطري  عالم  من 

التونيس محمد عبازة،  الدكتور والكاتب  قال 

املرسح  مع  »محاورات  الجديد  كتابه  إن 

دراسات  مجموعة  عن  عبارة  هو  التونيس« 

أو  وعربية،  تونسية  مجالت  يف  نرشها  تم 

واللقاءات  الندوات  بعض  يف  بها  ساهم 

العربية،  الفكرية سواء يف تونس أو يف البالد 

الحجر  فرتة  ويف  الضياع  من  عليها  وخوفا 

البيت  يف  البقاء  عيل  فرض  الذي  اإلجباري 

داخل  والتواجد  الوطنية  املكتبة  واجتناب 

موضوعي  ترك  فقررت  املغلقة  الفضاءات 

الرقابة  وهو  عليه،  االشتغال  بصدد  أنا  الذي 

إىل  فعدت  املرسح  وخاصة عىل  الفنون  عىل 

دراسايت التي خصصت بعضها لتكوين املمثلة 

أو املمثل، والبعض اآلخر للنقد.

يف  اهتم  إن  عبازة،  محمد  الكاتب  وأضاف 

التي  املرسحية  بالكتابة  عديدة  دراسات 

اعتربها أصعب أنواع الكتابة، زيادة عن كوين 

الفقري  العمود  املرسحي هو  النص  أن  اعترب 

الفكر  يحمل  الذي  هو  النص  ألن  للعرض، 

والرؤية والتصور. 

الرتاث  توظيف  مسألة  درست  »فقد  وتابع: 

الذي  الطفل  مرسح  وخاصة  املرسح  يف 

اعتربته االبن املنبوذ للمرسح واملرسحيني من 

الكتاب الكبار واملخرجني املتميزين واملمثلني 

املبدعني، كام خصصت يف هذا الكتاب دراسة 

للتكوين الجامعي يف الفنون، وأخذت تونس 

الفنون  طالب  بأن  قناعة  إىل  ووصلت  مثاال 

من  أكرث  الوطنية  املجموعة  عىل  يتكلف 

طالب الطب«.

حواريت  »كانت  التونيس:  الكاتب  وأردف 

مبنية  حيايت  مراحل  شتى  يف  املرسح  يف 

التعبرية  أساًسا عىل الرصاع، الرصاع مع هذه 

حيًنا  صارعتها  الغرب،  من  الوافدة  الثقافية 

ثقافتي  أن  باعتبار  الثقايف،  املستوى  عىل 

األصلية مل تعرف املرسح فأتخذت منه موقًفا 

الذين رفضوه  الكثريين  مل يكن متشنًجا مثل 

وإرجاعه  وتحرميه  ومنعه  طرده  وأرداوا 

القبول  موقف  كان  بل  الغريبة،  دياره  إىل 

الثقافات  الحوار، حوار  املعتمد عىل  املعتدل 

ومبدأ التثاقف وخاصة عندما اقتنعت خالل 

سليمة  والغايات  نبيلة  األهداف  أن  الحوار 

والرسائل سامية«.

ياسمني عباس 

أنه  ملرسحنا  عامر«  دكتور«طارق  املرسحي  واملؤلف  الشاعر  رصح 

املرسحيات  من  عدد  بتقديم   القادم  املرسحي  للموسم  يستعد 

بالفعل من كتابته  ومنها ما هو اليزال  انتهى  ما  الجديدة  ومنها 

قيد الكتابة  حتى أيامنا هذه حيث يستكمل الرحلة  مع  املرسح  

السطور  بها  يكتب  ما  بينها   ومن   الجديدة  بنصوصه   املرصي 

األخرية  حاليا .

ومن هذه النصوص الجديدة  نص«املالح«  الذي ُيقدمه عن بعض 

النامذج البطولية املرصية املنسية خالل فرتة الحملة الفرنسية عىل 

مرص مثل الشيخ »حسن طوبار« والسيد »محمد كريم« و سليامن 

للمكتبة  يقدمه«عامر«  الذي  الثاين  املرسحي  والنص   ، الحلبي 

املرصية والعربية باسم »نفر توت«، وهو كوميديا موسيقية تعتمد 

عىل بعض األساطري والحكايات املرصية القدمية يف قالب موسيقي 

اإلرادة  يناقش  الذي    « القناع   « نص  أيًضا   يقدم  كام   ، كوميدي 

الحرة لإلنسان ومدى تأثره مبتغريات عرصه .

أيًضا من كتابة نص« ملك  انتهى  أنه  كام أوضح  دكتور »طارق » 

العظيم  امللك  حياة  تتناول  موسيقية  مرسحية  أيًضا  األحالم«وهي 

يف  عرش،  الثامنة  األرسة  فراعنة  سادس  وهو   الثالث   تحتمس 

التاريخ املرصي القديم ويعدأعظم حكام مرص وأحد أقوى األباطرة 

يف التاريخ، حيث أسس أول إمرباطورية مرصية يف ذلك الوقت

وقال«طارق عامر«بكل فخر: أنا مولع بالتاريخ املرصي وعاشق له 

يف كل عصوره  وذلك ملا يتمتع به التاريخ والرتاث املرصي من ثراء 

أنه متعصب  أكد  إنساين آخر كام  تراث  تاريخ آخر وأي  أي  يفوق 

جًدا لهويته املرصية .

نصوص املوسم الحايل

املرسحي  املوسم   هذا  خالل  يل  قدم  »موضًحا:  عامر   « وأضاف 

األنفويش  ثقافة  قرص  »الظل«لفرقة  نص   :2021 2020ــ  الحايل 

إنتاج  من  الحرضي  إخراج سامح  من  السكندري   املرسح  لجمهور 

الثقافة   لقصور  العامة  بالهيئة  التابعة  للمرسح    العامة  اإلدارة 

،وهو عن نص من تأليفي بعنوان« آدم  وإيفا »و النص املرسحي 

»هو الذي يصفع« لليونيد أندريف .

الغربية  نص  ثقافة  الكربى بفرع  املحلة  ثقافة  وقدمت فرقة قرص 

»اللوحة«  من تأليفي  للمخرج السيد فجل وهو عن رائعة يوهان 

جوتة »فاوست« و رائعة أوسكار واليد »صورة دوريان جراي« 

بيلفنتو من  القومية نص »حدث يف  الشيخ   كام قدمت فرقة كفر 

بريسبان  مهاجر  عن  موسيقية  كوميديا  وهو  البياع  محمد  إخراج 

لجورج شحادة ، وقدم أيضا من تأليفي  عرض »بوم فريتز« لفرقة 

قرص ثقافة منيا القمح بفرع ثقافة الرشقية من إخراج محمد فتح 

العاملي  للكاتب  البيض«  يف  املستقبل   – الله وهو عن نيص »جاك 

إيوجني يونيسكو 

 واختتم طارق عامر مؤكدا أن الرابط بني هذه العروض املرسحية 

املقدمة  من نصوصه يتمثل  كونها جميعا    تطرح قضية اإلرادة 

إلعادة  خاللها  من  سعيت  أنني  كام  البرشي  واالختيار  الحرة 

وهو  طويلة  لفرتة  اختفت  التي  الدرامية  الكتابة  فنون  أحد  إحياء 

االستعرايض  املرسح  بني  فارق  وهناك   ، املوسيقية  الكوميديا 

تعتمد  املوسيقية  املرسحيات  أن  حيث  املوسيقية  والكوميديا 

عىل  االستعرايض  املرسح  يعتمد  بينام  مغناة  متثيلية  مشاهد  عىل 

العمل  ببنية  عضوية  عالقة  لها  يكون  ال  قد  فقط  استعراضات 

الدرامية. 

همت مصطفى
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05 [[ متابعات [[
العراقي« المسرح  راهب  خضر  »حامد 

عليوي  بشار  جديد 

المسرحية« الكعيب  فاضل  نصوص  في  العجائبية  »الومضة 
السالمي كاظم  لـإياد   

كتاب  العربية  املرسحية  للمكتبة  حديثا  صدر 

الدكتور  والناقد   والباحث  للمرسحي  جديد 

بعنوان )حامد خرض راهب املرسح  بشار عليوي 

العراقي(عن دار الفرات للثقافة واإلعالم يف الِحّلة 

بالعراق. 

أن  عليوي«  »بشار  الكتاب  مؤلف  وأوضح 

لذلَك  الوفاء  من  بعض  هو  الكتاب  لهذا  تقدميه 

العراقي«حامد خرض«الذي رحَل  املرسحي  امُلعلم 

:هو  »بشار«  وتابع   ،1997 عام  وداع  دوَن  عنا 

البصامت  أوىل  لُه  كانْت  الذي  النبيل  ُأستاذي 

الجدير  الوحيد  فهو  وإنسانًيا  مرسحًيا  حيايت  يف 

مني  والوفاء  بالجميل  والعرفان  الُحب  هذا  بُكل 

اعتزاز  وبكل  زالوا  ما  الذين  ُمحبيِه  جميع  ومن 

ُكل  يف  إستثناء  ألنُه  وخري،  ُحب  بُكل  يذكرونُه 

ما  فينا  حي  باٍق  لكنُه  جسًدا  عنا  يشء،ورحل 

بقينا ،وأوضح«عليوي »: فحامد خرض أراد لنفسِه 

ورد  والرتحم  الطيب  والذكر  الُحب  هذا  ُكل 

َعربًا  لنا  تارًكا  وفينا،  معنا  لجميل صنيعُه  الجميل 

من  واحدًة  وهذِه  األيام،  مع  ُمتجددة  ودروًسا 

واملعرفة  الُزهد  مراتب  أعىل  أرتقى  أرسارِه حينام 

الوظيفي  والرشف  والِعفة  والُنبل  واالنسانية 

الطيب  والذكر  حياتِه،  يف  واملرسحي  واملهني 

وهذِه  مامتِه،  يف  واألثر  اإلسم  وخلود  والرتحم 

أخالق القديسني والزاهدين والعارفني والصالحني.

 100 يف  يقع  الكتاب  أن   « عليوي  وأوضح« 

رقم  العدد  ويحمل  الوزيري  الحجم  من  صفحة 

وأضاف   و  مرسحية«  كراسات  ضمن«سلسلة   )1(

املعرفية  الصبغة  ذو  الشخيص  مرشوعي  هو    :

الذي أبتكرتُه لنفيس ،ُمحاواًل من خاللِه التعريف 

لهم  كانت  ممن  املرسح  ورجاالت  بشخصيات 

معي محطات ُمهمة يف حيايت، وهَو أول مطبوع 

الذاتية  وسريتِه  حياتِه  يتناول  خرض«  عن«حامد 

الِحّلة  مدينة  يف  ونشأتِه  ووالدتِه  واالبداعية 

الفنون  وكلية  الجميلة  الفنون  معهد  ودراستِه يف 

العراقية  السينام  يف  وعملِه  ببغداد،  الجميلة 

الفنون  قسم  يف  التدريس  ومرحلة  والتلفزيون 

املرسحية مبعهد الفنون الجميلة/بغداد وما رافقها 

حتى  قدمها  التي  املرسحية  وأعاملِه  أحداث  من 

وفاتِه .

باقًة  عىل  يحتوي  الُكراس  أن   « وأضاف«عليوي 

من االستذكارات الخاصة يب كنُت قد دونتها بعد 

وفاتِه بستة شهور من رحيلِه )رحمه الله( ، فضاًل 

واملجالت  الصحف  يف  مدونات  من  كتبتُه  عام 

وكذلك  سنوات،  مدى  وعىل  رحيلِه  بعد  العراقية 

املرسحية  للنصوص  مسابقة  بأول  التعريف 

حملت أسمُه ُأقيمت يف بابل عام 2001وخطوات 

تنظريي  وبيان   ، وزمالئِه  طلبتِه  قبل  من  الوفاء 

)حامد  عنوان  حملت  مدونة  عن  فضاًل  بقلمِه, 

امُلساهامت  ترتيب  تم  ُمحبيِه(  عيون  يف  خرض 

فيها وفقاً للرتتيب األبجدي ألسامء امُلشاركني.

سُتقام  أنه  معلًنا  عليوي  بشار  دكتور  واختتم 

عن  استذكارية  احتفالية  بغداد  يف  جًدا  قريًبا 

خرض«مبناسبة  العراقي«حامد  املرسح  راهب 

الذكرى الـ24 لرحيلِه، تتضمن توقيع وتوزيع هذا 

الكتاب.

همت مصطفى

إن  السالمي،  كاظم  إياد  العراقي  الدكتور  قال 

نصوص  يف  العجائبية  »الومضة  الجديد  كتابه 

مهم  مصطلح  هي  املرسحية«  الكعبي  فاضل 

ومنها  اإلبداعي،  النتاج  بنية  تشكيل  يف  ساهم 

الكتاب  منت  خالل  تم  وقد  املرسحي،  النص 

املصطلح،  هذا  وماهي جذور  العجائبية،  تعريف 

بخصوص  الباحثني  بعض  اراء  الكتاب  واستعرض 

هذا املصطلح.

إنه ظهر االهتامم  السالمي،  إياد  الدكتور  وأضاف 

النّقاد  عند  بداية  أديب  كموضوع  بالعجائبية 

النقدية  دراساتهم  يف  اعتمدوا  الذين  الغربيني 

نصوص  وبخاّصة  الرتاثية،  الّنصوص  من  كثري  عىل 

بعض  لدى  املرسحي  النص  يف  تظهر  كام  الرّحلة، 

يف  عجائبية  واشارات  ومضات  املرسح   كتاب 

متون نصوصهم.

وأوضح الكاتب العراقي، أن العجائبي هو مفهوم 

نقدي من مفاهيم الرسد الحكايئ استثمره الكتاب 

مغايره   النص  ومنح  نصوصهم،  لبناء  واملبدعني 

لعملية الرسد والقص والبناء الدرامي وتحديدا يف 

املرسحيه التي تزخر بجميع أنواع العجيب، وهذا 

وكيف  املختارة،  النامذج  بعض  يف  عليه  وقفنا  ما 

متظهرت يف النتاجات األدبيه وكانت نصوص كتاب 

املرسح. 

املنجزات  ومتابعة  االطالع  بعد  أنه  إىل  وأشار 

والوطن  العراق  يف  الطفل  مرسح  لكتاب  النصيه 

فاضل  املرسحي  الكاتب  لدى  وجدنا  العريب، 

الكعبي نصوصا ثريه فيها مغايره وطريقة جديدة  

واألخالقية  والفنية  الجامليه  املفاهيم  لطرح 

فهو  العجائبية  الومضه  ومنها  للطفل،  املكتوبة 

مطلقه  بصوره  العجائبية  الومضه  يستخدم  ال 

أشبه  تكون  واحدة  ومضه  يستخدم  بل  نصه  يف 

باألحجيه، وتكون ذات عدة مستويات أو ظائف، 

فطريقة الطرح خلق تواصل من قبل املتلقي أثناء 

العرض الحقا لتشكيل بنية العرض، وهذه الومضه  

العجائبية يستثمره لتحريك ذهن املتلقي  وخلق 

املرسحية  مخرج  منه  يستفيد  التشويق  من  نوع 

الحقا يف خلق بنيه درامي تخلق جو عام.

العراقي،  الكاتب  قال  املقبلة،  أعامله  وعن 

فنانوا  تجمع  سيقيم  القادمة  االيام  خالل  إنه 

واملوسوم  الخامس  اإلصدار  لتوقيع  حفال  العراق 

»متظهرات الحلم يف بنية النص املرسحي«.

 ياسمني عباس
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06 [ متابعات

المسرحية«  هدابي  سعد  لنصوص  المقدمة  العروض  في  الجمالي  »الخطاب 
العماري كاظم  حمزة  أحمد  الباحث  ماجستري  رسالة   

تم مناقشة رسالة املاجستري بعنوان » الخطاب الجاميل يف العروض 

املقدمة لنصوص سعد هدايب املرسحية« مقدمة من الباحث أحمد 

حسن  عبود  الدكتور  املناقشة  لجنة  وتضم  العامري،  كاظم  حمزة 

)رئيًسا(،  بابل  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  متثيل  أستاذ  عبود، 

الرتبية  بكلية  إخراج  أستاذ  حمزة،  جاسم  الرضا  عبد  والدكتور 

حسن،  رضا  عيل  الدكتور  )عضًوا(،  املستنرصية  الجامعة  األساسية 

أمري  والدكتور  بابل،  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  إخراج  أستاذ 

الجميلة  الفنون  بكلية  مرسحية  تربية  أستاذ  العباس،  عبد  هشام 

حوارات  بعد  من  الباحث  منحت  والتي  )مرشًفا(.  بابل  جامعة 

نقاشية انتظمت وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحث كالتايل:

فاعال  مرتكزا  املرسحي  العرض  يف  الجاميل  الخطاب  شكل  لقد 

فكرية  مضامني  من  يحمله  ملا  عموما  املرسح  تاريخ  يف  واساسيا 

إىل  سعوا  واملخرجني  املؤلفني  أن  سيام  ال  متنوعة،  وصور  ثرية 

احاطته مبا هو ذايت وموضوعي يف واقع االنسان وتجاربه املتوالدة، 

اختالف مضامينها  فاعلة ومؤثرة عىل  الخطاب رسالة  لهذا  كان  إذ 

يف  والتفرد  التعدد  لهذا  مامثلة  صورا  نجد  أن  ريب  فال  وابعادها، 

فهي  وفهام  إدراكا  تستدعي  التي  املرسحية  هدايب(  )سعد  تجربة 

تكشف عن الرغبة يف التجديد والتغيري والنهوض بالواقع.

يقع البحث الحايل املوسوم بـ)الخطاب الجاميل يف العروض املقدمة 

الفصل  تضمن  فصول،  أربعة  يف  املرسحية(  هدايب  سعد  لنصوص 

هل   ( اآليت:  باالستفهام  املتمثلة  البحث  مشكلة  للبحث  األول 

تحتوي العروض املقدمة لنصوص سعد هدايب خطابا جامليا ؟ واين 

والحاجة  البحث  أهمية  الباحث  حدد  حني  يف  ؟(،  وكيف  ؟  تجىل 

املرسحي  واملخرج  الكاتب  عىل  الضوء  يسلط  أنه  باآليت:  اليه 

وما  املرسحية  نتاجاته  أبرز  عند  والوقوف  هدايب(،  )سعد  العراقي 

واجتامعية  دينية وسياسية  أفكار ومضامني وطروحات  تحمله من 

واقتصادية، وما تعرب عن هموم ومعاناة شعبه وموروثه الحضاري 

العطاء  إيل  دامئاً  تواق  العراقي  املرسحي  الكاتب  أن  اعتبار  عىل 

جديد  كل  ابواب  طارقاً  االخر،  مع  والتحاور  املتجددة  واملعرفة 

إىل  إنطالقاً  وتجاربه  املتطور  العاملي  املرسح  متواصاًل مع عطاءات 

املرسح العراقي.

أما الحاجة إليه:

ونقده  املرسح  أدب  بفلسفة  املتخصصني  هم  من  يفيد  أنه   -  1

لنصوص  املقدمة  العروض  يف  الجاميل  الخطاب  مبفهوم  لتعريفهم 

سعد هدايب  املرسحي.

2 - يفيد طلبة كليات الفنون الجميلة ومعاهدها السيام اختصاص 

سعد   ( العراقي  واملخرج  بالكاتب  بتعريفهم   املرسحية  الفنون 

إىل  أدت  التي  ودوافعه  مرجعياته  أبرز  عىل  واطالعهم   ) هدايب  

تضمني نصوصه املرسحية.

العروض  الجاميل يف  الخطاب  التعرف إيل   الحايل   البحث  ويهدف 

الفصل  ختم  ثم  ومن  املرسحية،  هدايب(  )سعد  لنصوص  املقدمة 

االول بتحديد املصطلحات والتعريف االجرايئ للخطاب الجاميل.

ثالثة مباحث،  للبحث فتضمن   ) النظري  )اإلطار  الثاين  الفصل  أما 

املبحث  أما  الحديثة،  الفلسفة  يف  الجاميل  الخطاب  منها:  األول 

الثاين فقد احتوى عىل محورين األول: الخطاب الجاميل يف العرض 

املرسحي العاملي، أما املحور الثاين فقد جاء تحت عنوان: الخطاب 

املبحث  جاء  حني  يف  وعراقيا،  عربيا  املرسحي  العرض  يف  الجاميل 

هدايب(  )سعد  للكاتب  املعرفية  املرجعيات  عنوان:  تحت  الثالث 

والدراسات  النظري  اإلطار  مبؤرشات  الفصل  اختتم  وقد  املرسحية. 

السابقة.

البحث  مجتمع  ضم  فقد  البحث(  )إجراءات  الثالث  الفصل  أما 

وعينة البحث التي اختارها الباحث بالطريقة القصدية، إذ شملت 

 ،2014 )العباءة   من  كل  وهي  للكاتب  مرسحية  عروض  خمسة 

وموجز   ،2019 دمار  ذات   ،2018 رماد   ،2016 الله  باسم  ابصم 

مؤرشات  عىل  الباحث  اعتمد  فقد  البحث  اداة  أما   ،)2019 األبناء 

اإلطار النظري، أما منهج البحث الذي ختم به الفصل  فقد اعتمد 

الباحث عىل املنهج  الوصفي التحلييل القرتابه من آلية البحث.

واالستنتاجات  النتائج  ضم  الذي  الرابع  بالفصل  البحث  وختم 

ونذكر منها : 

الثقايف  االنتامء  اسلوب  صياغة  يف  الجاميل  الخطاب  -تجىل   1

االفكار  عن  بدياًل  املجتمع  افراد  بني  الوطن  ومفهوم  والحضاري 

واعطاءها  املرسحي،   العرض  تشكيل  يف  واملنحرفة  املتطرفة  

االولوية يف العملية االبداعية مبختلف جوانبها الرسالية واللغوية , 

ألنه ال ميكن فصل الشعوب عن حضاراتها و نتاجاتها.

القرسي والهيمنة  النظام  املقهور من  الدعوة إيل تحرر االنسان   -2

السلطوية وتبديل االفكار واالحتجاج والثورة والنهوض والدعوة إيل 

التغيري والتجديد من اجل هذا االنسان املضطرب  سياسيا وفكريا 

واجتامعيا وابتكار منظومة تستطيع تغيري ذهن املواطن من خالل  

االقصائية  األفكار  ومعالجة   , املرسحي  العرض  الجاميل يف  الخطاب 

توعية  بهدف  املرسحي  الخطاب  طريق  من  وفضحها  والتهميشية 

املجتمع ودفعه ملواجهة القهر واالضطهاد.

املوسيقى  عىل  املرسحي  العرض  يف  الجاميل  الخطاب  يتكئ   -3

واالضاءة باعتبارهام عنارص رئيسة من حيث تحديد ) هوية العرض 

(  والتواصل مع املتلقي سيكلوجيا ومعرفيا , وتبيان اسلوب العرض 

ومنهجه وانهام عنارص مكملة للعرض املرسحي.

أما االستنتاجات :

1 - للخطاب الجاميل  دور مهم يف اثارة املشاعر الوطنية وتحريكها  

والنهوض  واالستقالل  التغيري  نحو  الجمهور  وتحفيز  مكامنها  من 

بالواقع.

املواجهة  عىل  وقدرته  االنسان  بقيمة  الجاميل  الخطاب  يؤمن   -  2

واملجابهة ومعالجة القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

خشبة  عىل  تخرج  أن  عىل  النصوص  هدايب(  )سعد  يكتب   -  3

املرسح، وأنها معدة للتمثيل ال  للقراءة.

ياسمني عباس
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07 [ متابعات]

»التغريبة«
للمسرح  بالقومي  ندوة  في 

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  أقام 

ندوة ملناقشة عرض » التغريبة » تحدث فيها الفنان محيي 

إسامعيل ، ومن النقاد يرسي حسان واحمد خميس وأدارها 

الكاتب عامد مطاوع الذي استهل الندوة بالقول   إن  إقامة 

الندوات »والحلقات النقاشية » جول العروض املرسحية يعد 

من أهم األنشطة التي يقيمها املركز ، وأشاد مطاوع بعرض 

»التغربية« واصفا إياه بالعرض املميز، وأن كاتبه بكرى عبد 

منار  العرض  مخرجة  وكذلك  خاصة  تجربة  صاحب  الحميد 

زين، مشريا إىل أهمية العرض الذي عده  واحدا من العروض 

أن  إىل  مطاوع  وأشار   .  « الهاللية  »السرية  إستهلمت  التى 

تراثنا العريب يزخر بسري كثرية ومهمة عىل املستوى التاريخي 

واإلجتامعى تفرس حياة الشعب العريب عرب مراحله املختلفة، 

ومنها »سرية ذات الهمه » ، » حمزة البهلوان » ،«سيف ابن 

يزل » التى قدمها من خالل اإلذاعة.  واعترب السرية الهاللية 

الكثري   عند  االبداعية  الجوانب  استفزت  التى  السري  أكرث  من 

من الفنانني وتم معالجتها بأكرث من معالجة وتقدميها ىف أكرث 

من وسيط مريئ ومسموع ومكتوب.  

الفنان القدير محي إسامعيل أشاد بالعرض ووصف املخرجة 

منار زين بأنها  مخرجة غري مسبوقة مطالبا وزيرة الثقافة د. 

النادر  بأنه  من  الدايم باالهتامم بها مربرا ذلك  إيناس عبد 

إمراة جريئة وقوية وحاسمة وغري  الفني  الحقل  أن نجد يف 

تقليدية تقود فريق مكون من خمسة وثالثني ممثال وممثلة 

رحلته  عن  إسامعيل  محي  الفنان  وتحدث   ، وقوة  بحنكه 

شاهدها،  التى  العروض  ومجموعة  برودواى  مسارح  يف 

تقدمه  عام  متيزا  تقل  ال  تجربة  قدمت  املخرجة  أن  مؤكدا  

يعرف  ما  إىل  تنتمى  تجربتها  أن  و  خاصة  برودواى  مسارح 

وأكد  املسارح.  من  العديد  قاد  الذي  الهامش«  ب«مرسح 

محيي إسامعيل أن  عرض » التغريبة » يعد متميزا ىف جميع 

بأكرث  املرسح  خشبة  واستثامر  والربوفات  اإلدارة   ، مفرداته 

الحريك  والتعبري  املايم  من  كلها  املرسح  وألعاب  رؤية  من 

وكل ما أويت يف علم التجريب .

هو  نعلم  كام  والتجريب  تجريب،  به  نصا  رأيت    : وتابع 

الذي يقود املسارح ىف الخارج ويطلق عليه »مرسح الهامش 

من  تبدأ  ودامئا  تقليدية،  غري  املسارح  هذه  أصبحت  وقد   «

املفاهيم،  من  العديد  وتغري  كثرية  أشياء  وتقود  الجامعة 

هناك  وليست  بالغرب  نحتك  ال  نحن  الشديد  ولألسف 

استثناءات.  هناك  إمنا  مرسح  يوجد  وال  للخارج  بعثات 

املرسح  قدمه  الذي   « »الريبورتوار  مرسح  أما  أضاف:  

القومي فهو موجود ىف التلفزيون، مشريا إىل أن  دور النقاد 

واملهتمني هو البحث يف مكتبة التلفزيون واستخراج العروض 

املتميزة لتتعرف عليها األجيال الجديدة، وحتى يعاد صياغة 

اإلنسان واملجتمع املرصي واالهتامم بالثقافة والتنوير. 

كان  العرض  ىف  شارك  من  كل   »: إن  أيضا  قال  إسامعيل 

ىف  دقيق  تركيز  هناك  كان  حيث  هواة،  أنهم  رغم   محرتفا 

العرض  ىف  التجريب  أن  موضحا  العرض،  مفردات  جميع 

اتجه إىل نوع من أنواع الكالسيكية يف االنضباط. لذلك كان  

العرض أقرب إىل مرسحيات املرسح القومي. تابع :  أسست 

تعرف  التى  وهي  العريب  املرسح  يف  مرسحية  ورشة  أول 

»مبرسح املئة كريس » وكنت أول من قدم مونودراما بعنوان 

من  كبرية  كوكبة  حرضها  دقيقة   45 مدتها   « للبيع  بيانو   «

السباعي  ويوسف  عكاشة  ثروت  منهم  والكتاب  املثقفني 

وغريهم.  

كتاب  صدور  عن   معلنا  حديثه  إسامعيل  محيي  واختتم 

تجربة ال تقل  زين قدمت  إسماعيل: منار  محي 
برودواى تمزيا عما يقدم في 
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قريبا يوثق لتجربة مرسح » املئة كريس » وأشار إىل تكرميه 

العامل  ىف  ممثل  أول  بصفته  بكندا  »كونكورديا«  جامعة  من 

البعض   عده  ما   فيلام،   15 النفسية  يف  العقد  يقدم جميع 

إضافة جديد تخدم أساتذة علم النفس والسيكودراما. 

متابع  أىن  أزعم   « حسان:  يرسى  والناقد  الشاعر  قال  بينام 

ألغلب العروض املرسحية والحقيقة أن  لدينا مرسحا متميزا، 

العنارص سواء ىف  من حيث  ولكن  املشاكل  بعض  هناك  رمبا 

أزمة  توجد  فال  السينوغرافيا  تصميم  أو  الكتابة  أو  اإلخراج 

عىل اإلطالق،  وىف الست سنوات املاضية رأينا مجموعة كبرية 

الحرص  وليس  املثال  سبيل  عىل  منها  املهمة  العروض  من 

األشباح »   «  ،  « القبة  أفراح   « عروض ملخرجني شباب مثل 

واملنصورة  وطنطا  اإلسكندرية  ومنها  املحافظات  تزخر  كام 

الذين  املبدعني  املخرجني  من  كبري  بعدد  وغريها  وبورسعيد 

يقدمون عروضا جديدة تعرب عن موقف الشباب من العامل، 

السابقة مع كامل  األجيال  يعد مناقضا ملواقف  وهو موقف 

أضاف  الكثري.  منها  تعلمنا  وقد  األجيال،  لهذه  احرتامي 

أن  فعلينا  وتطويره  املرسح  مشكلة  حل  أردنا  إذا    : حسان 

نتكئ عىل الرتاث املرسحى،  وعرض »التغريبة » هو نص من 

عىل  أىن  وأزعم  علينا،  مرت  التي  الشفهية  النصوص  أعظم 

عالقة جيدة بالسرية الهاللية وكنت أستمع إليها من العديد 

الشاعر فتحي  البحرى والقبيل وأبرزهم  الوجه  الرواة يف  من 

سليامن. 

وإن  األشياء،  من  للعديد   يتفرع  انه  النص  ميزة   »: تابع 

تقديس  عىل  ترىب  صعيدى  رجل  الحميد  عبد  بكرى  كاتبه 

الذين  الكتاب  أوائل  من  يعد  ذلك  مع  و  الهاللية  السرية 

من  الكثريين  تعامل  كام  معها  يتعامل  فلم  عليها،  متردوا 

النصوص  أعظم  من  إنها  من  الرغم  عىل   ، السرية  عشاق 

أعاد  أنه  الحميد هو  عبد  بكرى  ميزة   كانت  وقد  الشفهية، 

ومل  السرية  من  الجزء  هذا  عىل  األسئلة  من  الكثري  طرح 

كان  أنه  إىل  أشار  حسان  تقليدي.  بشكل  معها  يتعامل 

؟  الحالية  الفرتة  يف  السرية  إعادة  يتم  ملاذا  كثريا:  يتساءل  

الكاتب طرحها؟  هل ملجرد اإلعادة؟ أم أن هناك أسئلة يود 

األخرية   النقطة  من  النص  تعامل  الكاتب   أن  وجدت  وقد 

وقدم  مساءلة للسرية وتجرأ عليها، كام أعاد تقديم شخصية 

سعدى كرمز »للخيانة » حيث خانت أرستها وأبيها وساعدت 

الجميع  إن  من  الرغم  عىل  تونس،  احتالل  عىل  الهاللية 

وهذا  »أيقونه«  كانت  لو  كام  سعدى  شخصية  مع  يتعامل 

يربر بشكل كبري إعادة تقديم السرية الهاللية. 

والتمثيل  اإلخراج  عنارص  متيز يف  هناك   « أيضا  وقال حسان 

فكرة  عىل  االرشف  عمرو  الديكور  مصمم  وأحيى  والديكور، 

باإلضافة   تنفيذه،  عىل  تحفظا  يل  كان  وإن  الدوار«  »القرص 

إىل تحفظي عىل املستوى الواحد لجلوس املتفرجني.

من  بأنه  العرض  الحكيم  خميس  احمد  الناقد  وصف  فيام 

أهم العروض التي قدمت ىف املرسح املرصي مؤخرا ، ووجه 

ملعايشته  الحميد  عبد  بكرى  للكاتب  التحية  خميس  أحمد 

أقامتها  التي  الورشة  أن  إىل  مشريا  يكتبها،   التي  للنصوص 

قبل  الحميد   عبد  بكرى  املؤلف  مع  زين  منار  املخرجة 

اآلن  الهاللية  السرية  تقديم  يف  كبرية  فائدة  لها  كان  العرض 

ملشاهدة  عرض للمخرجة منار زين، أعرف أين  سأرى ىشء 

جديد ومختلف، وأشار إىل أن املخرجة  راهنت عىل  تقديم 

العرض من منطق سيناميئ وهو ما  سبق أن قدمته ىف عرض 

»بالن يس » .. أشار أيضا إىل أن املخرجة راهنت عىل الورشة 

عمل   يف  ظهر  ما  وهو   ، العمل  مجموعة  مع  أقامتها  التي 

الديكور وكيف أتاح  للمتلقي أن  يرى العرض من  مهندس 

أكرث من زاوية، واالنتقال ىف الزمان واملكان . 

حتى  الهاللية  السرية  من  جزءا  املخرجة  اختارت   « وتابع 

ىف  يفكر  املتلقي  يجعل  الذي  املنطق  من  صياغته  تعيد 

وهنا. 

تأكيد  الكاتب  عليها  اتكأ  التي  األفكار  أهم  من   « أضاف: 

الهاللية  السرية  أبطال  استدعاء  خالل  من  سعدى  خيانه 

ىف  لرغبته  غانم  ابن  دياب  ومحاكمة  أخرى  مرة  موتهم  من 

زين يف  منار  بأفكار  أحمد خميس  وأشاد  اغتصاب سعدى،  

من  البدء  ، حيث  االفتتاحية  منذ  العرض،  يف  امللتقى  إدماج 

املغنيني  ومجموعة  سليامن  هبه  املطربة  مع  املرسح  خارج 

والعازفني الشعبني الذين يستقبلون الجمهور .

أذهب  عندما  باالطمئنان  اشعر  دامئا   « خميس:  تابع 

تمرد على  الحميد  بكرى عبد  يسرى حسان: 
بطريقته  الهاللية وقدمها  السرية 
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طبيعة العرض واألداء بأكرث من طريقة ، فلم تكتف باللحظة 

بشخصيات  وعادت  املايض  ىف  غاصت  ولكنها  الراهنة 

املتلقي  وعى  من  قريب  ومنطق  بطريقة  الحارض  يحاكمون 

عىل  الرتكيز  تم  فإذا  املعقد،  السهل  وهو  وخياله،  وفهمه 

مجموعة العنارص والتكوين الداخيل، فمن املنطق أن نشاهد 

بينام  تقليدي  مشهد  ىف  وكأنهم  املوقف  يحاكمون  األموات 

هذا  يكون  أن  املمكن  ومن  الواقع،  عن  غريب  مشهد  هو 

أن  ظني  وىف  الدرامية،  الشخصية  رأس  من  خارجا  املشهد 

أنت  إذن  شخصيتني،  رأس  من  خارجة  كأنها  العرض  حكاية 

كمتفرج تذهب مع ما يدور ىف رأس الشخصية الدرامية.

فكرة  ومنها  املتطورة  األفكار  من  مجموعة  هناك  وأضاف:« 

واقتحامها  التجريب  منطق  يف  زين  منار  املخرجة  غوص 

بأكرث من طريقة  تدويرها  يعاد  للتقليدي ىف حكايات قدمية 

التعبري  متيز  وقد  أخرى،  بأشكال  أو  الشعبي  بالغناء  سواء 

،من حكاية  برباعه شديدة  مناضل عنرت  الذي صممه  الحريك 

بسيطة عن بنات وسيدات الهالليل، وهم ىف مرحلة املخاض. 

طبيعة  تناسب  الراقصة  األفكار  من  مجموعة  شاهدنا  فقد 

التحية  موجها  حديثه  خميس  واختتم  املقدم.  املوضوع 

من  قدمه  ملا  النارص  عبد  هاين  واملوسيقار  العمل  ملجموعة 

يف  لوعيها  عادل  فاطمة  الفنانة  وكذلك  مميزة،  موسيقى 

الغناء للسرية الهاللية وبشخصية »سعدى« بنت تونس التي 

تحاسب نفسها ألنها كانت السبب الرئييس يف انهيار موقف 

بحيث تعكس االنتقال من زمان إىل زمان عن طريق »القرص 

الدوار« وقد رفض العديد من مهنديس الديكور هذا التصور 

، ظنا منهم أن أفكاري غري قابلة للتنفيذ واتهموين باملراهقة 

وبالفعل  فكريت  تقديم  عىل  إرصار  لدى  كان  ولكن  الفنية، 

الذي  االرشف  عمرو  الديكور  مهندس  عىل  عرضتها  عندما 

ىف  رغبتي  له  وأوضحت   « ىس  »بالن  عرض  ىف  معي  تعاون 

الفور وقمت  بالسينام وافق عىل  أشبه  تقديم »قرص دوار« 

النارص الذى قام بتصميم  الفنان هاين عبد  بعمل ورشة مع 

بإخالص  عمل   العمل  فريق  أن  والحقيقة  العرض  موسيقى 

لعام  تصل  ملدة  بروفات  يعملون  املمثلني  ظل  وقد  كبري، 

فريق  لكل  العرض  نجاح  بإهداء  حديثها  واختتمت  ونصف، 

للفنون  الفني  البيت  رئيس  عبده  عادل  وللدكتور  العمل 

الشعبية واالستعراضية ولكل من دعم تجربتها.

للمرسح  القومي  املركز  رئيس  بكلمة  الندوة  اختتمت 

وجه  الذي  يارس صادق  الفنان  الشعبية  والفنون  واملوسيقى 

الحصول  يف  رغبته  عن  معربا  إسامعيل  محي  للفنان  الشكر 

عىل بعض مقتنياته لعرضها ضمن املقتنيات املوجودة باملركز 

وجه  كام   ، الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي 

خميس  احمد  والناقد  حسان  يرسى  والناقد  للشاعر  الشكر 

بعرض  صادق  وأشاد  لعرض،  الوايف  تحليلهم  عىل  الحكيم 

»التغربية » ومخرجته  واملمثلة واملطربة فاطمة عادل التي 

حديثه  وختم  باملركز  املوسيقية  الفرقة  أبناء  من  إنها  قال 

متمنيا أن يقوم العرض بعمل جوالت يف األقاليم، حتى يراه 

جمهور أكرب ويستمتع به.                                                                                                  

رنا رأفت

والدها وبلدها، كام حّيا مجموعة املمثلني .

باملداخالت  سعادتها  عن  زين  منار  املخرجة  أعربت  فيام 

مرسحي  عرض  أى  تقدم  عندما  أنها  إىل  وأشارت  النقدية 

يكون للجمهور دور أسايس ورئييس فيه .

قابلت  عندما   « »التغربية  تجربة عرض  بدأت   »: وأوضحت 

للموسيقى  القومية  الفرقة  مدير  زغلول  أسامة  الدكتور 

من  تجربة  تقديم  يف  رغبته  عن  وأعرب  الشعبية  واآلالت 

مادة  إيجاد  عىل  واعمل  أقرأ  طويلة  ملدة  وظللت  الرتاث، 

أقدمها  أن  املمكن  من  مادة  انسب  أن  ووجدت  مناسبة 

أغلب  أن  قرأت وجدت  الهاللية »ولكن عندما  »السرية  هى 

املادة  تنقل  الهاللية  السرية  عن  مرسحيات  من  كتب  ما 

خارج  فكرة  تقديم  دون  درامي  نص  إىل  السرية  ىف  املكتوبة 

اإلطار، عالوة عىل تقديم األغاين عىل لسان الشخصيات وهو 

رؤية  تقديم  أستطيع  ال  كمخرجة  وإىن  بالعجز  أشعرين  ما 

الحميد »الهالىل  الكاتب بكرى عبد  جديدة حتى قرأت نص 

عمل،  جلسات  وعقدنا  لألقرص  وسافرت  معه  فتواصلت   «

كانت رغبتي هى أن أقدم نصا يحمل بعدا ميتافيزيقيا مثل 

نص الهالىل ويحوى حكاية درامية بعيدة عن السرية الهاللية 

ويخرج منها عدة تساؤالت تلعب عىل خيال املتلقي ، وكام 

عرض  ىف  و  العروض،  ىف  املتلقي  أرشك  دامئا  وأرشت  سبق 

التغربية ينتقل املتفرج من زمان إىل زمان آخر. 

وتابعت » كانت لدى رؤية مختلفة يف تقديم ديكور العرض 

العرض  اليت سبقت  الورشة   أحمد خميس: 
للجمهور هنا واآلن تقريبه  أفادت كثريا في  
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الهناجر على  الوهمية«  »المسرية  مخرج 

»تخوف«  والدي  أعمال  الدويري:  طارق 
مختلف جهد  إلى  وتحتاج  دسمة 

ليسانس  على  حاصل  الدويرى،  طارق 
وإخراج،  تمثيل  شعبة  مسرح  قسم  اآلداب 
ومؤسس  القومي  بالمسرح  وممثل  مخرج 
وهى  والمسرح،  للميديا  المخرب  جماعة 
الدولة  جائزة  على  حصل  مستقلة.  فرقة 
الطاعون  زمن  عرض  إخراج  عن  التشجيعية 
بريخت.  جالليو  حياة  عن   2001 عام 
المصري  القومي  بالمهرجان  شارك 
ممثل  أفضل  جائزة  على  وحصل   2013
أيضا  بالمهرجان  مخرجا  شارك  أول،  دور 
وحصل  المحاكمة  بعرض   2014 في 
وأفضل  عرض  أفضل   : جوائز  خمس  على 
وأفضل  أول  ممثل  وأفضل  مخرج 
مناصفة. ديكور  وأفضل  موسيقى 
 2016 عام  بالمهرجان  أيضا  مخرجا  شارك 
وحصل  العشر،  والخطايا  الزومىب  بعرض 
موسيقى  أفضل   : جوائز  ثالث  على 
بلجنة  عضًوا  كان  و  ودعايا،  ودراماتورج 
من  للثقافة  األعلى  بالمجلس  المسرح 
.2011 وحىت   2009
الىت  المسرحية  األعمال  من  العديد  له 
زمن  منها  ودراماتورج  كمخرج  قدمها 
الغناء  عن  التوقف  وحفالت  الطاعون 
أضيق  وبالد  والجراد  الثالث  والموقف 
والخطايا  والزومىب  والمحاكمة  الحب  من 
مركز  استقبل  أيام  عدة  ومنذ  العشر. 
جديًدا  عرًضا  مسرحه  على  للفنون  الهناجر 
“المسرية  وهو  الدويرى  طارق  للمبدع 
الكبري  الكاتب  والده  تأليف  من  الوهمية” 
وأشياء  العرض  عن  الدويرى.  رأفت  الراحل 
الحوار. هذا  معه  لـ”مسرحنا”  كان  أخرى 
حوار: إيناس العيسوى

مختلف، ومن  إلى جهد  وتحتاج  أعماله دسمة  الدويرى، ألن 

من  نص  من  أكثر  على  أعمل  أن  وفكرت  الفكرة  بدأت  هنا 

هذا  عنها  نتج  التي  الورشة  فكرة  بدأت  هنا  ومن  نصوصه، 

الورشة من سنتين ولكنها لم تستغرق كل هذا  العرض، بدأنا 

المسرح  وتوقف  الكورونا  بسبب  كثيرًا  توقفنا  ألننا  الوقت، 

تحت  الفرقة  مع  أعمل  كنت  أشهر،  خمسة  من  يقرب  ما 

الكثير  إصابة  بسبب  جًدا  كثيرًا  توقفنا  فقد  فعليًّا،  النار  خط 

نتج  أشهر  خمسة  لمدة  ورشة  عملنا  بالكورونا.  الفريق  من 

ليلة  الهناجر  على  عرض  تجريبيًّا  عرًضا  وكان  “هاملت”  عنها 

المسيرة  مسرحية  كواليس  عن  حدثنا   -

الوهمية؟

الدسوقي  محمد  لألستاذ  مسرحي  عرض  مشروع  قدمت 

والدي،  توفى  ثم  الوقت،  ذلك  فى  الهناجر  مسرح  مدير 

تهتم  لم  والهيئة  الطليعة(،  )مسرح  المسرح  هيئة  فى  وكان 

رأفت  أعمال  من  عرضا  نقدم  أن  الفكرة  فكانت  بتكريمه، 

ليس  ألنه  األمر  في  أفكر  وبدأت   .. بإخراجه  وأقوم  الدويرى 

أعمال رأفت  أعمااًل من  أقدم  أن  بذلك، أخاف  أقوم  أن  سهاًل 
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أو  أو غير ذلك، تظل هي إشكالية “أكون  يكتب كالما جادا 

مثل  سنعيش  هل  التفكير،  أو  الفلسفة  إشكالية  أكون”..  ال 

هذه  “إنسان”،  نكون  أم  وهكذا؟  ونشرب  نأكل  الحيوانات 

بشكل شخصي  للفنان  نذهب  ومنها   ، األبدية  المشكلة  هى 

حتى  الخليقة  بداية  منذ  به  يمر  وما  عام،  بشكل  واإلنسان 

غير  هو  يكون  قد  أفكارا  عقله  فى  نضع  أن  فكرة  التعليم.. 

مدرك لها أو ال يفهمها، فيتبناها ، ويتحول فى النهاية لكائن 

تابع، مجرد تابع دون أن يكون له شخصيته المستقلة.

من   ، زاوية  من  أكثر  من  المشاهد  يراه  أن  يمكن  العرض 

زاوية أدم وإيفا العرائس األبديين، أو من خالل امرأة اللولى 

صغارها،  ُتطعم  لكى  كثيرة  أشياء  تبيع  أن  اضطرت  التى 

العرض من الممكن أن يرى من أكثر من زاوية مثل الخريطة. 

ومقاييس  العرض  عمل  فريق  عن  حدثنا   -
اختيارك له؟

يجب أن يتوافر فيهم الجدية واالستعداد واألدوات، أن تكون 

للتعلم، واإلخالص  استعداد  لديه  الممثل  موجودة و  أدوات 

في المقام األول. التجربة هى من تختار من يقدموها بشكل 

كوريوجرافر  التجربة  بدأت  المثال  سبيل  على  بأخر،  أو 

األستاذ ضياء شفيق ولكن ظروفه اضطرته أن يسافر، فقمت 

من  ابن  وهو  بـ”توتو”،  الشهير  على  محمد  على  باالعتماد 

أبنائي فنيًّا، كان معي فى عرض المحاكمة والزومبى والخطايا 

فى  معنا  كان  وكوريوجرافر..  جيد  راقص  هو  واآلن  العشر، 

كلها  الحركة  يمسك  أن  فاستطاع  البداية  من  العرض  هذا 

ويقوم بتدريب الفريق على الرقصات، هو موهوب، باإلضافة 

وما  تفكيري  لطريقة  جًدا  مدركا  جعله  ذلك  أبنائي  من  أنه 

أرغب فى تقديمه. الموسيقى كانت لمحمد السوري وفرقته 

وموسيقى  الصوتية  المؤثرات  قدموا  بيمول،  سي  الموسيقية 

الفهلوان  وشخصياته  العربي  التراث  على  يعمل  فهو  كله، 

وقمت  الرحلة،  تلك  فى  نص  من  أكثر  هناك  الفهلوان..  وأم 

رأفت  الراحل  نصوص  من  شخصية  من  أكثر  باستدعاء 

يناقش  حيث  ملًكا”  “شكسبير  نص  من  فأخذت  الدويرى، 

فيه فكرة أن يكتب اإلنسان أو ال يكتب ، يطبخ أو ال يطبخ، 

مفسدة،  به  عالم  فى  موقفه  وما  الفنان،  فكر  مناقشة  فكرة 

 .. الشخصيات،  استدعت  التي  الخطوط  هى  هذه  تقريًبا 

التى  الشخصيات  بعض  واستدعينا  والدي،  نصوص  كل  فتحنا 

على  نعمل  فنحن  بالعرض،  الخاصة  للرؤية  مفيدة  أنها  رأينا 

أو  الطبيعي  السرد  فكرة  على  نعمل  ..ال  “التشكيك”  فكرة 

الشكل التقليدي للسرد، ولكننا نسرد فى حالة تشكيكية، من 

المفترض أن تجعل المتفرج ُيفكر، وال تكن المعلومة جاهزة، 

كما  العرض ويفهمه  يبذل جهدا ويرى  أن  ُكل مشاهد يجب 

المشهد ممتعا ويكون  المهم أن يكون  النهاية  له، فى  وصل 

تليه،  والتي  تسبقه  التي  المشاهد  وبين  بينه  اتصال  هناك 

يفكر  أن  عليه  والجمهور  الموضوع،  وحدة  فكرة  إلى  لنصل 

اإلنسان  أزمة  حول  يدور  العرض  ويفهمه.  العرض  ويرى 

الدائم  و صراعه  ذلك،  غير  أو  فنانا  كان  الوقت، سواء  طوال 

مع من حوله، بين أن يكون حقيقيا أو يكون مزيفا، بين أن 

لتجربة  التحضير  فى  بدأنا  بعدها  الورشة،  كنتاج  واحدة 

“المسيرة الوهمية”، بدأنا نعمل على الكتابة، وشاركتني فى 

زكى،  مايسة  الناقدة  األستاذة  الكتابة  فى  األولية  التجهيزات 

ولكنها بسبب ظروف خاصة لم تستطيع أن تكمل التجربة، و 

ظلت التجربة طوال الوقت تمر بظروف إلى أن وصلنا للنص 

ألننا  أدوارهم،  اختاروا  من  هم  والممثلين  للعرض،  النهائي 

تم  أن  إلى  كثيرًا  نتناقش  ُكنا  مختلف،  وشكل  بوعى  نتعامل 

والدة كل مشهد على حدى، إلى أن تم بناء عرض “المسيرة 

كلمة  على  اعترضت  الرقابة  ألن  سابًقا،  للتفاهة”  الوهمية 

“التفاهة” وال أعرف السبب؟، الرقابة طلبت منى أن أحذف 

كلمة “التفاهة”، وأصبح العرض “المسيرة الوهمية”.

- حدثنا عن فكرة العرض، وما النصوص التي 
وقع عليها اختيارك من نصوص والدك ؟

المعجزة  للطفل  الوهمية  المسيرة  نص  على  اختياري  وقع 

ونص آخر هو قبض الريح، وهذه نصوص لم تقدم من قبل، 

أخذت من نصوصه  وبالطبع   ، ُتجسد  لم  ولكنها  تم طباعتها 

 1 الواغش  التنهدات،  بكفر  الخاصة  الحدوتة  التنهدات،  كفر 

به  الخاص  الخط  الفهلوان،  من  أيًضا  وأخذت   ،2 والواغش 

اإلنسان حياة حقيقية  يحيا  أن  إلى  العرض يدعو 
ال كذب فيها 

»التفاهة« في عنوان  كلمة  اعرتضت على  الرقابة 
الوهمية« العرض وأبقت على »المسرية 
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لمشاكل  نتعرض  لألسف  و  أفضله،  ما  وهو  حيه،  العرض 

التقنيات، ولكننا نحاول أن نجد لها حال. 

للديكور  المختلفة  الرؤية  عن  حدثنا   -
واألزياء واإلضاءة في تجسيد شخصيات رأفت 

الدويرى كصورة بصرية؟
البداية  اتفقنا من  بالله،  المعتز  للفنان عمر  واألزياء  الديكور 

على فكرة أننا مفككين، فكان الديكور غير واقعي، والمؤلف 

“فانتازيا”  بشكل  النص  كتب  الدويرى  رأفت  األستاذ  نفسه 

في  الجمهور  دخول  ثم  ببهجة  المسرح  خارج 
موكب أشبه بالجنازة؟ 

المسرح،  في  والدي  جنازة  أقدم  أن  وددت  شخصي  بشكل 

نظري  وجهة  ومن  المسرح،  فى  تقريًبا  كله  عمره  عاش  ألنه 

أنه تم نفيه فى الواقع حتى من قبل الوفاة، بينما كان طوال 

الوقت متمسكا بمواقفه الفكرية واإلنسانية، والدولة لم تكن 

معنية بالثقافة والفنانين بشكل حقيقي.. طوال الوقت نعمل 

والجمهور  والدي  بجنازة  بدأت  الجوهر.  وليس  المظهر  على 

البد  وكان  جنازته،  في  يسيرون  بالفعل  وكأنهم  خلفه،  يدخل 

ببهجة  للجمهور  الممثلين  باستقبال  مبهجة  البداية  تكون  أن 

قبل الجنازة، ألن الحياة بهجة، ونحن فرقة مسرح نقدم بهجة 

وحدوتة  العرض  بدأ  هنا  ومن  إسفاف،  بدون  ومرح  وسعادة 

هل  نحددها،  من  نحن  اختياراتنا  والموت،  البهجة  الحياة 

فكرة  الحياة؟  أجل  من  نموت  أن  أم سنختار  تفاهة؟  سنختار 

العرض هو تعبير رمزي عن، إما أن  النهائي فى نهاية  الموت 

نعيش حياة حقيقية و إما الموت، أو بمعنى آخر الموت من 

نعيش  ألن  دعوة  بل  للموت  دعوة  ليست  هى  الحياة..  أجل 

حياة حقيقية، وليست حياة كاذبة أو مزيفة أو ظالمة. والنص 

نص  هو  اليوم”  أتكلم  “لمن  العرض  فى  يقال  الذي  األخير 

البائس،  الرجل  كتبه  القديمة  المصرية  الحضارة  من  فرعوني 

الحياة  نظري:  وجهة  من  والمظالم.  العالم  عن  يتحدث  وهو 

بالعبث الذي فيها ال تليق باالستمرار فيها.

ووعى  المسرح  على  إقبال  هناك  أصبح  -هل 
أكثر؟

العروض  وتحضر  تقرأ  بدأت   ،2011 يناير  ثورة  بعد  الناس 

“المحاكمة”  عرض  في  ذلك  شاهدت  وقد  المسرحية، 

من  وتفكر،  تسأل  الناس  وبدأت  ثورية،  بلحظة  أشبه  وكان 

ليس  مسرح  تقديم  في  بدأوا   الكبار  المنتجين  نظري  وجهة 

الناس،  يضللون  وبذلك  فقط،  االسكتش  على  مبنى  بمسرح.. 

الوقت ولكنني  اختار  أنا ال  أن تظهر كما هى،  التجربة يجب 

أقدم عرضا فنيا مكتمال وممتع، األهم أن يجعل العرض أذهان 

الجمهور تفكر وهو مستمتع، ولكن فكرة أنه يجب أن يكون 

أراه  مهرجانات،  فى  ُيشارك  لكي  محددة  زمنية  بمدة  العرض 

غير  أو  جيدا   العرض  كون  في  يكون  المقياس  مقياًسا،  ليس 

ُتقاس عليها  أن  المفترض  التى من  المقاييس  ذلك، هذه هى 

العروض.

تطويرها  بعد  الدولة  مسارح  تقدم  هل   -
تقنيات تكنولوجية وبصرية أفضل؟

على مستوى التقنيات والتكنولوجيا مسارح الدولة لم تتطور، 

الكبار  بالمطربين  الخاصة  الحفالت  حديثة،  ليست  األجهزة 

لديها تقنيات إضاءة مسرحية أهم من المتواجدة فى مسارح 

المستوى  فعلى  متطورة،  أجهزة  األوبرا  في  ربما  كلها،  الدولة 

التقني نحن ضعاف جًدا.

بشخصيات غير واقعية، لقد قدم اسكتشات جيدة جًدا، ولكن 

من وجهة نظري اإلمكانيات والظروف لم تسمح بتحقيق  كل 

الطموح الخاص باالسكتشات لي كمخرج، لكن تحققت رؤية 

بقية  ومع  الشريف،  بكر  أبو  صممها  التى  اإلضاءة  مع  جيدة 

عناصر العرض تحققت الصورة، ونفس األمر بالنسبة للمالبس، 

ويتم  أساس  هناك  يكون  أن  واقعية،  غير  تكون  أن  البد  كان 

وضع إكسسوارات مالبس أو ما شابه عليها.

للجمهور  الممثلين  استقبال  عن  حدثنا   -

تقنيا  الدولة فقرية   مسارح 

زوايا مختلفة اإلنسان من  أزمة  العرض يطرح 
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د.  والسيكودراما  النفسي  اإلرشاد  أخصائية  أشارت 

عن  مغلوطة  مفاهيم  هناك  أن  إلى  الرحمن  عبد  أسماء 

فقط  النفسيين  المرضى  لعالج  أنها  وهى  السيكودراما 

مع  عدة  أدوار  لها  فالسيكودراما  صحيح  غير  أمر  وهو 

عن  اليقل  بشكل  األصحاء  ويحتاجها  والمرضى  األصحاء 

المرضى النفسيين.

وأضافت:« فى البداية يجب أن أشير إلى معنى مصطلح 

الدراما  طريق  عن  العالج  تعنى  وهى  السيكودراما 

النفس  تعنى   « »سيكو  نصفين  إلي  الكلمة  وتنقسم 

السيكودراما هى  وتعد  التمثيل،  أنواع  نوع من  و«دراما« 

بنا من  التى تحيط  المشاعر  األكثر فعالية فى تفريغ كل 

الماضى والحاضر وهى عبارة عن مجموعة من المشاهد 

ما  ويستبصر  حياته  ويرى  الشخص  بها  يوضع  الدرامية 

ابتدع  من  أول  وكان  المواقف  من خالل هذه  له  يحدث 

بتطوير  وقام  »مورينو«  يدعى  عالم  السيكودراما  منهج 

فى  األجزاء  بتجميع  النفسى  التحليل  فى  فرويد  منهج 

النفس البشرية داخل منهج السيكودراما.

فى  استخدامها  يتم  طرق  أربع  هناك   « تابعت: 

وهى  استخداما  األكثر  الطريقة  منها  السيكودراما 

يقوم  المنهج  هذا  وفى  و«الدوبالج»  األدوار»  »لعب 

نفسك  تشاهد  أى  شخصيتك،  بتجسيد  األشخاص  أحد 

أنواع  جميع  استخدام  يتم  السيكودراما  وفى  خالله،  من 

العرض  ويختلف  والحركة  والموسيقى  التمثيل  الفنون: 

المسرحى  العرض  السيكودراما، ففى  المسرحى عن عرض 

المسرح النفسي على خشبة  االتزان  السيكودراما تستعيد  متخصصون: 

كثري  عليها  يعتمد  اليت  نفسها  اآللية  وهي  الفرد،  تأهيل  إلعادة  آلية  بوصفه   ،18 الـ  القرن  أواخر  منذ  بالفنون«  »العالج  مفهوم  ظهر 
نظًرا  كمهنة،  بالفن  العالج  مع  التعامل  لفكرة  تعزيًزا   20 الـ  القرن  منتصف  شهد  بينما  اآلن،  حىت  العالم  حول  النفس  وعلماء  أطباء  من 
أنواع  من  نوع  على  يطلق  مصطلح  وهو  العالجية،  األساليب  أحد  السيكودراما  وتعد  والروحي.  الجمالي  المستوى  على  الواسع  لتأثريها 
تفريغ  على  الشخص  مساعدة  في  فعاليتها  تكمن   . النفس  وعلم  الفنون،  أنواع  من  كنوع  الدراما  بني  يجمع  الذى  النفسي  العالج 
أن  الممكن  من  أو  الماضي  في  عايشها  أو  حاضرًا  يعايشها  اليت  بالمواقف  عالقة  تمثيلية لها  أداء أدوار  خالل  من  وانفعاالته  مشاعره 
عرب  مشاعره  فهم  في  الشخص  مساعدة  طريق  عن  للمشاكل  حلول  إيجاد  هو  السايكودراما  من  والهدف  المستقبل،  في  يعايشها 
جمعية  أول  أسس  وقد  المنهج  هذا  هو  مؤسس  مورينو  ليفى  ويعترب  النفسية.  من عزلته  إخراجه  ومحاولة  تمثيلي  بشكل  الواقع  تجسيد 
المجال. هذا  فى  المتخصصني  وتجارب  بالمسرح  وعالقتها  السيكودراما  فكرة  على  مفصل  بشكل  نتعرف  المساحة  هذه  في  العالج.  لهذا 

 رنا رأفت

.. السيكودراما  مسرح 
بالفن؟  للعالج  ناجحة  وصفة  يعد  هل 
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شديد  واستيعاب  علم  وعلى  جيد  قارئ  السيكودراما 

ألن  المنهج  هذا  عليهم  يطبق  الذين  فعل  لردود 

التدريب  أثناء  وخاصة  للغاية،  صعبة  السيكودراما 

على  المقدرة  يمتلك  ال  المدرب  كان  فإذا  لمجموعة، 

ذلك  يتسبب  فقد  السيكودراما  لمنهج  صحيح  استخدام 

النفسية  األمراض  أن  نعلم  فكما   ، عكسية  نتائج  فى 

التي  الزائدة  الشحنات  أو  الضغوظ  نتيجة  إال  هى  ما 

العالج  أثناء  يحدث  وما  المشاعر  جهاز  بها  يحمل 

هى  »مورينو«  ابتدعه  الذى  المنهج  بالسيكودراما، 

للوصول  الحكى وذلك  الشحنات عن طريق  تفريع  فكرة 

فيبدأ  المريض،  يعانى منها  التى  النفسية  األزمة  لمنطقة 

بعملية  يعرف  ما  وهو  وحلها،  تفسيرها  فى  المتخصص 

»التطهير النفسي« بمعنى تفريع كل المشكالت وضغوط 

هذا  يستخدمون  الذين  الفنانين  أشهر  وكان   . الحياة 

منهجية  يكن عن  ولم  ذكى  أحمد  الراحل  الفنان  المنهج 

ولكن كان ذلك بفضل دراسته لتشريح الشخصية وكذلك 

موهبته الفطرية.

الدكتور  المنهج هو  بهذا  السبب في تعريفي   »: وأضاف 

منهجية  أن  وأعتقد   ، الله  رحمه  عرنوس  الرحمن  عبد 

السيكودراما اختفت من نوادي المسرح التي كانت تنظم 

العديد من الورش ومنها ورش السيكودراما، وقد كان لى 

بداية   1999 المسرح  نوادي  مهرجان  فى  مهمة  تجربة 

تعرفي على هذا المنهج واستخدامه.

السيكودراما فى  يصلح  ال 
فيما أوضحت المخرجة وأخصائية تعديل السلوك ماندى 

العجمي أنه يجب قبل بدء استخدام هذا المنهج تقسيم 

أدوات  كل  ليس  أن  موضحة  عمرية،  فئات  إلى  األفراد 

التعامل  كان  إذا  وأنه  السيكودراما،  فى  تصلح  المسرح 

فى  االساسى  المبدأ  فيكون  األطفال  من  مجموعة  مع 

النفس  تعنى   « »سيكو  نصفين  إلي  الكلمة  وتنقسم 

و«دراما« نوع من أنواع التمثيل، وتعد السيكودراما هى 

األكثر فعالية فى تفريغ كل المشاعر التى تحيط بنا من 

الماضى والحاضر وهى عبارة عن مجموعة من المشاهد 

ما  ويستبصر  حياته  ويرى  الشخص  بها  يوضع  الدرامية 

ابتدع  المواقف وكان أول من  له من خالل هذه  يحدث 

بتطوير  وقام  »مورينو«  يدعى  عالم  السيكودراما  منهج 

فى  األجزاء  بتجميع  النفسى  التحليل  فى  فرويد  منهج 

النفس البشرية داخل منهج السيكودراما.

فى  استخدامها  يتم  طرق  أربع  هناك   « تابعت: 

»لعب  استخداما وهى  األكثر  الطريقة  منها  السيكودراما 

أحد  يقوم  المنهج  هذا  وفى   « الدوبالج  و«   « األدوار 

من  نفسك  تشاهد  أى  شخصيتك،  بتجسيد  األشخاص 

أنواع  جميع  استخدام  يتم  السيكودراما  وفى  خالله، 

العرض  ويختلف  والحركة  والموسيقى  التمثيل  الفنون: 

المسرحى عن عرض السيكودراما، ففى العرض المسرحى 

يدير العمل مخرج، ولكن فى السيكودراما مخرج العرض 

هو«معالج« ودارس لعلم النفس وأقسامه المختلفة

لمنهج  متخصص  مدرب  عزت  أحمد  الفنان  قال 

لمنهج  المستخدم  يكون  أن  البد   « السيكودراما 

يدير العمل مخرج، ولكن فى السيكودراما مخرج العرض 

هو «معالج« ودارس لعلم النفس وأقسامه المختلفة.

المشاعر تفريغ 
رئيس  محمد  الوهاب  عبد  النفسى  المعالج  قال  فيما 

تكمن  السيكودراما  إن  للفنون  ونس  مركز  إدارة  مجلس 

مشاعره  تفريغ  على  الشخص  مساعدة  فى  فعاليتها 

عالقة  لها  تمثيلية،  أدوار  أداء  خالل  من  وانفعاالته   ،

بالمواقف التي يعايشها حاضرا أو يعيشها فى الماضي أو 

من الممكن أن يعيشها فى المستقبل، حيث نتدرج من 

من  دعائم  إنشاء  بعد  وتلقائية  ببساطة  أخرى  إلى  حالة 

والعواطف  والعقل  الجسم  ليتحرر  والطاقة  والقوة  الثقة 

ناحية التلقائية واإلبداع , بعد ذلك نستطيع الدخول في 

مناطق األلم بطريقة بسيطة و متدرجة فنصل إلي القاع 

ثم نعاود الصعود مرة أخري إلى القمة بعد رؤية األلم و 

التعامل معه.

ونس  مركز  فى  :«قمنا  أوضح  المنتدى  مسرح  وعن 

جوهر  يعد  الذى  المنتدى,  مسرح  ورشة  بعمل  للفنون 

فلسفته »مسرح المقهورين«

التي  الجماعية  التمارين  من  مجموعة  خالل  من  وذلك   

األدوار  لعب  باستخدام  ذلك  )بوال(،  أيقونة  حول  تدور 

حياتية  عمل  أساليب  ابتكار  محاولة  و  النزاعات،  لحل 

فى  المختلفة  القضايا  مواجهة  على  تساعدنا  جديدة 

حياتنا.

كلنا مسرحيين  بأن  االعتقاد  إلى  العمل  تستند ورشة  و   

و جميعنا بداخلنا حب المسرح والرغبة فى التعبير عن 

الذات بشتى الطرق كما يقول »بوال« ،ويطبق األسلوب 

أو  المشاكل  من  العديد  فى  بالسيكودراما  العالجي 

مختلف  فى  واألحاسيس  بالمشاعر  المتصلة  االضطرابات 

فالدراما  النفسى،  العالج  طرق  إحدى  بوصفها  المجاالت 

النفسية فى المقام األول تعلم الفرد كيف يحل مشاكله، 

تستخدم  كما  المكبوتة،  وخاصة   ، بالمشاعر  ترتبط  التى 

والتواصل  والتكيف  التقبل  من  الفرد  سلوك  تنمية  فى 

حيث  بذاته  اإلنسان  استبصار  تعمق  فهى  اآلخرين،  مع 

تساعده على استجابات أكثر توافقا مع نفسه .

الدراما طريق  عن  العالج 
د.  والسيكودراما  النفسي  اإلرشاد  أخصائية  أشارت  فيما 

عن  مغلوطة  مفاهيم  هناك  أن  إلى  الرحمن  عبد  أسماء 

فقط  النفسيين  المرضى  لعالج  أنها  وهى  السيكودراما 

مع  عدة  أدوار  لها  فالسيكودراما  صحيح  غير  أمر  وهو 

عن  اليقل  بشكل  األصحاء  ويحتاجها  والمرضى  األصحاء 

المرضى النفسيين.

وأضافت:« فى البداية يجب أن أشير إلى معنى مصطلح 

الدراما  طريق  عن  العالج  تعنى  وهى  السيكودراما 

بالفن، ومناهجها متعددة العالج  األساس في   هى 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 05 يوليو 2021العدد 545 العدد 05723 يوليو 2021العدد 723

15 [ تحقيق]

بعنوان  كتابا  أصدر  الذى  فرويد  سيجموند  مع  بدأت 

عن  كتب  وقد   « النفسى  التحليل  فى  حاالت  »خمسة 

بالتفصيل ووصفها وعالجها، وقامت سيدة  هذه الحاالت 

تدعى »ألين ساسبو« بالكتابة عن حالة من هذه الحاالت 

على  الحالة  تقديم هذه  وتم  دورا«  المعروفة ب »حالة 

إنها  إذ  كبيرا  نجاحا  وحققت  أوروبا  فى  المسرح  خشبة 

المسرح  خشبة  على  تقدم  حقيقية  نفسية  حالة  أول 

بالدراما  يعرف  فيما  السينما  فى  االتجاه  هذا  طبق  وقد 

النفسية

هى  شديدة  ببساطة  السيكودراما  فكرة   »: وأضاف 

دوره  ليس  دورا  الفرد  يقدم  وأن  األدوار  وتبادل  التمثيل 

ذات  من  ويتحول  الخارج  من  ويراها  ذاته  ينتقد  ثم 

وبالتالى  معه  والتفكير  معه  التحاور  يمكن  موضوع  إلى 

يستطيع الحكم عليه بشكل سليم وهى الفكرة األساسية 

ذاتك  بصفتها  ليس  حالتك  تقدم  أن   : السيكودراما  فى 

وإنما بصفتها موضوع الدراما وهو أساس العالج بالفن.

بالفن  العالج  إستشارى  القزاز  شريف  الفنان  أشار  فيما 

العالج  فكرة  أن  إلى  مشيرا  كبير،  تأثير  للسيكورداما  أن 

بدأت  ولكنها  اعوام طويلة  منذ  الخارج  فى  بدأت  بالفن 

فى الدول العربية ومصر منذ فترة قصيرة، ويتم التعامل 

العالج  أن  كما  األحيان،  بعض   في  سطحي  بشكل  معها 

خالل  من  تطبيقه  يتم  ولكن  بالدراما  فقط  ليس  بالفن 

ولكن  والموسيقى،  التشكيلي  والفن  كالرقص  فنون  عدة 

الدراما  ألن  بالفن  العالج  فى  األساس  هى  السيكودراما 

والرقص  الموسيقى  تشمل  حيث  الفنون  كل  تحوى 

والشعر.

بين  مزج  وهو  مختلف  منهج  على  اعتمد   «  : وتابع 

بعالج  قمت  وقد  التشكيلية  والفنون  المسرحية  الفنون 

وأطفال   ، والالجئين   ، اإلدمان  منها  متعددة  حاالت 

المنهج  هذا  استخدام  فى  تميزت  وقد  وغيرها  الشوارع 

المتدرب  لدى  الشغف  حاالت  من  حالة  يحقق  ما  وهو 

أن  كما   ، مميزا  منتجا  يخرج  التمثيل  بجانب  أنه  فيشعر 

السيكودراما تطبق على جميع األفراد األصحاء والمرضى 

. أضاف: واهم ما يميز العالج بالفن انه ال يقدم عقاقير 

إنما  برامج فنية محددة للعالج ولها تأثير مذهل، كذلك 

نتائج  تحقق  التي  المتابعة  هو  بالفن  العالج  يميز  ما 

مرضيه. وأعتبر أن العالج الجماعي من أهم المراحل فى 

أخرها  مسرحية  أعمال  عدة  قدمت  وقد  بالفن،  العالج 

والعنف  المرأة  قضايا  يناقش  وكان   « أحمر  »فستان 

والتحرش والختان والزواج المبكر.

للعارضين  مزدوجا  عالجا  تعد  والسيكودراما  تابع: 

والممثلين، وكذلك للجمهور. وقد قدمت تجربة مسرحية 

نال  والتقبل،  المجتمع  في  االندماج  عن  السجينات  مع 

إعجاب الجماهير وتغيرت نظرته لهن بشكل كبير.

جوانبه  في   ، تحليله  و  للشخصية،  النفسي  اإلطار  رسم 

هذه  وهل  أمراض،  أو  عقد  هناك  وهل  المتعددة.. 

بمعنى:  عقلية؟  طبيعة  لها  أن  أم  فقط  نفسية  األمراض 

االضطراب  هذا  وهل  اضطراب  أم  مرض  أمام  نحن  هل 

بشكل  معالجته  يمكن  وهل  الجسد؟  على  منعكس 

تساؤالت  األثر؟ جميعها  ممتدة  أعراض  سريع؟ هل هى 

إلماما  بها  ملم  السيكودراما  كاتب  يكون  أن  يجب 

مريض  المثال  سبيل  فعلى  الكتابة،  يستطيع  حتى  كامال 

»الفصام » فى المرحلة األولى يختلف عن مريض الفصام 

فى المرحلة الثانية والثالثة، وعلى كاتب السيكودراما أن 

يعي المرحلة التي يمر بها مريض الفصام.

وتابع:« أثبتت التجارب أن السيكودراما تقوم بعمل حالة 

الفصام  مرضى  من  لكثير  النفسى  التأهيل  حاالت  من 

ومرضى الذهان كذلك تستخدم أغلب المصحات النفسية 

بحلقات  يعرف  وما  السيكودراما  بديل  أو  السيكودراما 

كأحد  الحكى  على  يعتمد  الذي  الجماعي«  »العالج 

األساليب الدرامية.

السيكودراما مسرحيات  أشهر 
أصولها  فى  السيكودراما   «  : العال  أبو  عصام  د.  وقال 

توظيف  فيتم  السلوك«  »تعديل  هو  السيكودراما، 

المسرح واستخدامه لتعديل السلوك.

وتابعت: » إذا كان لدينا طفل عنيف ونود تعديل سلوكه 

فإننا نستبعد أى منهج يحوى عنفا، فمن الصعب تقديم 

عرض مسرحي يناقش مشكلة العنف وآثاره، ولكننا نقدم 

عرضا مسرحيا يحوى مشاهد مخالفة لسلوك العنف. أما 

طرح  يتم  حيث  كبير،  بشكل  يختلف  فاألمر  الكبار  عند 

سبيل  فعلى   .. معهم  العمل  في  األساس  وهو  المشكلة 

قهري«  »وسواس  من  يعانى  الشخص  كان  إذا  المثال 

الوسواس  من  تعانى  رئيسية  مشكلة شخصية  بحل  نقوم 

هذا  من  يعانى  الذي  البطل  صديق  يجسد  كأن  القهري، 

المرض، ومن هنا يقوم بإنتاج حلول بنفسه وال يسير فى 

مسار مكتوب، وإذا كان الخط الدرامى الذى يسير عليه 

يطبقه  وما  األحداث  بتغيير  بنفسه  يقوم   ، منطقي  غير 

يتم تجنبه فى عالجه ألنه مطروح مسبقا في عقله.

للمتعة  تكون  ألن  تصلح  المسرح  عروض  أن   : أضافت 

أول  فإن  السيكودراما  فى  درامى،ولكن  بدون خط  فقط 

يختلف  ما  وهو  واحد،  درامى  خط  وجود  هو  القواعد 

أن يشمل عدة  الممكن  الذي من  المسرحى  العرض  عن 

خطوط درامية تتالقى مع بعضها البعض.

الذين كانوا يعانون من  الشوارع  عن تجربتها مع أطفال 

عدة انحرافات سلوكيه قالت ماندى العجمي : استطعت 

هؤالء  سلوكيات  تعديل  السيكودراما  منهج  طريق  عن 

األطفال.

الجماعي العالج 
الكتابة  عن  عمار  طارق  د.  والناقد  الكاتب  وتحدث 

لفرويد  النفسى  التحليل  منهج  »يعد  فقال  للسيكودراما 

فهو  السيكودراما،  فى  األساس  وهو  المناهج،  اقرب 

التى  األمور  وأولى  ويحللها.  البشرية  النفس  فى  يتعمق 

هو  عينه  نصب  السيكودراما  كاتب  يضعها  أن  يجب 

أيضا األصحاء  المرضى و  تستهدف 
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الحسيني  عبده  دمياط  ابنا  كون  بالقليلة  ليست  أعوام  من 

بدأ  بينهام.  فيام  ثنائيا  كمخرج  النجار  وحسن  كمؤلف؛ 

بالثقافة  املرسح  نوادي  مرشوع  يف  األوىل  الخطوات  من 

الجامهريية. وامتد فيام بعد أن أصبح النجار مخرجا معتمدا 

كبرية  برسعة  كانت  البدائات  أن  والحقيقة  املؤسسة.  بتلك 

والتقدير  الجامهريي  التفاعل  الحسنيني؛  حققت  وعروض 

الفني .

القومية  دمياط  فرقة  رحم  من  خرجا  اإلصنيني  كان  وإذا 

املعتمد  وجودهام  من  قليلة  أعوام  بعد  فهاهام  املرسحية. 

 . العام  هذا  املرسحي  عملها  يف  العريقة  الفرقة  تلك  يقودان 

والذي كان بعنوان ) كاهنة األوراس(

قام  وإمنا  ؛  الحسيني  تأليف  من  النص  يكن  مل  املرة  خذخ 

بإعداد نص مرسحي عن نص مرسحي آخر!!؟ للكاتب واملفكر 

الجزائري/ البشرب اإلبراهيمي.

 . العرض  مقدم  قال  كام  يكن  مل  اإلبراهيمي  أن  والحقيقة 

أنه؛  لدرجة  الفرنيس  املستعمر  قبل  من  لالضهاد  تعرض  بأنه 

لدرجة  بتداولها  يسمح  ومل  كتاباته  ضد  وقف  املستعمر  أي 

له  كان  االبراهيمي  أن  صحيح  املنال.  عسرية  أصبحت  أنها 

موقفا ورمبا تعرض للنفي داخل الجزائر من املستعمر. ولكنه 

. إىل أن أختلف معها فقامت  الثورة  اصبح وزيرا يف حكومة 

بتحديد إقامته فيام بعد. أما كتاباته فملء السمع والبرص ال 

بشكل  )اإلنرتنت(  شبكة  عىل  موجودة  هي  بل  فقط.  ورقيا 

ونشأه  اإلبراهيمي  عم  الحديث  بصدد  هنا  ولسنا  مكثف. 

ونخىش  ما  خطأ  تصحيح  ملجرد  الحديثث  ولكن  وأفكاره. 

نزع  رغبة يف  نخفي  وال  املعرفة:  راغبي  عقول  يتوطن يف  أن 

كهذا.  لنص  التصدي  ملجرد  وعروبية  بطولة  من  ماأرادوه 

العرض  ونص  األصيل  النص  بني  املقارنة  بصدد  لسنا  أننا  كام 

يتعارض  ورمبا  واألحداث  باملواقف  مشحونا  كان  الذي  ؛ 

العام  املفهوم  يتعارض  كام   . البعض  بعضها  مع  منها  الكثري 

لفكر اإلبراهيمي نفسه؛ الذي رسخ جل عمره يف الدفاع عن 

الوليد بن عبد  بالخليفة  يبدأ  العرض  القضايا اإلسالمية. نص 

امللك وهو يريث واقعه املتمثل يف الكثري من الهزائم عند كافة 

للهزمية  تعرض  قد  إفريقيا  جيش  أن  الخرب  ليأتيه  خدوده؛ 

نص  ليميض  وملكته.  فارسته  بقيادة  الرببر  جيش  يد  عىل 

العرض ليبني لنا ماهي تلك الفارسة فيوضح أن تلك البلدان 

الرببر. ثم يبني لها انها اتخذت أوالدا ممن تم أرسهم من قبلها 

واملسيحي  اليهودي  فمنهم  مختلفة  بديانات  يدينون  وكلهم   .

أوالدها  يرث  أن  منا  محاولة  يف  ذلك،  بعد  املسلم  ثم  والوثني 

املسيطرة،  هي  اإلنسانية  قيم  تصبح  ثم  ومن  بلدانهم  يف  األمر 

بعض  طبعا  هناك  الفرد.  ديانة  ال  لإلنسانية  تبعا  اإلخاء  ويكون 

التنبؤ سواء من  األمور األخرة مثل الخيانة وقدرتها عىل الحلم/ 

خالل طيف حبيبها املقتول . أو رؤية نفسها وهي صغرية.. الخ. 

الخامتة حينام يخربونها أن جيش املسلمني قادم فتخرج  وتكون 

مستعدة  تكون  الوقت  نفس  ويف  الروم،  تحارب  انها  معلنة 

محالة  ال  قادمون  املسلمون  بأن  تعرف  وعندما  للمسلمني. 

وأنهم   ، عقائدهم  تغريت  مهام  غزاة  هم  الغزاة  أن   ، فتقول 

وإن  أمامهم.  فالناس  الناس،  لهداية  أتوا  كانوا  لو  املسلمون  أي 

كانوا أتوا لكنوز البدلة فعليها إحراق كل يشء . وفعال يتم هذا. 

كانت  الرببر  أن ماملك  وكيف  الروم.  تحت سبطة  واقعة  كانت 

متفرقة ؛ واضطرامللك للخضوع لقانون الليلة األوىل التي يحظى 

ولكن  ؛  بربرية  عروس  أي  مع  األوىل  باليلة  رومي  جندي  فيها 

اإلبراهيمي  استعان  هذا  من  وللخروج  املواجهة؛  أرادوا  الجنود 

هذا  ونتيجة  ؛  حسان  التبع  من  للتخلص  وكليب  جليلة  بحيلة 

رأي الجنود أن تكون األمرية/دييا هي القائدة . ويحاول الكاهن 

الكاهنة>  الوثني استاملتها جسديا وعقائديا فيطلق عليها صفة 

ثم  ومن  الكهانة.  ترفض  ومل  جسديا.  الرضوخ  ترفض  ولكنها 

يدين  أصبح  أنه  منه  وتعرف  حبه  يف  تفع  خاطب؛  أمري  يأتيها 

املسلمون من  ينقذهم  تعاليمه ورأى كيف  باإلسالم. ألنه عرف 

حكم الروم. ولكن دييا ترى الغزاة كلهم سواء. وميوت الخاطب 

من  والروم  ناحية  من  خاصته  والرببر  املسلمني  بني  املعركة  يف 

توحيد  فتحاول  امللكة  وتصبح  والدها  وميوت  األخرى.  الناحية 

مجدي الحمزاوي

رؤى

والنجار الحسيين  ثنائية 
الواقع يوقفه  أم  يتنامى  حلم 
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كام  املرحلة  تلك  يف  كاف  بشكل  الرببر  ثقافة  طبيعة  عن  تعرب 

كان  والتي  األعىل  الوسط  يف  التي  النقوش  أما  متاما.  املالبس 

واليهودية  املسيحية  الدينية  الرموز  كل  تبيان  هو  منها  املقصود 

واإلسالم.. الح . فلم توضع بالشكل الذي يسمح بتوصيل الرسالة 

داود،  القادة. ومل ينب منها جيدا سوى نجمة  أنها منطقة  خاصة 

مع أن هذه املنطقة متثل السلطة بأنواعها كام قلت.

كام  واملعارك  جراف  الكريو  بعمل  قام  الذي  خليل  كريم  أما 

مقبوال  يكون  رمبا  الحركية  الدراما  فعمل  العرض.  مطبوع  يقول 

فال  اإلطالق؛  عىل  موفقة  تكن  فلم  املعارك  أما   ، العمل  هذا  يف 

ميكن أن يكون مارأيناه مبارزات بالسيوف وإمنا عملية تحطيب 

استعراضية. ورمبا كان األجدر أن يكون تصوير املعارك بأقل من 

قادرين  املمثلون  فال  املهزوم.  من  املنترص  فيهام  يتضح  صانيتني 

وضاع  يوسف  رفيق  أما  أصولها.  يعرف  كريم  وال  املبارزة،  عىل 

الحقبة  عن  تعرب  انها  املفرتض  من  كان  التي  واأللحان  املوسيقى 

الزمنيةة فاستعان بأصوات االت غريبة عن املنطقة ورمبا كانت 

منابع الصوت يف املرسح عائقا أمام التعامل الكايف مع موسيقاه 

وألحانه.

اما تفعيل النص من حيث الخركة املرسحية. فيبدو أن التوتر كان 

كان يف حركة  فالجميع  للعرض.  تنفيذه  أثناء  النجار  غالبان عىل 

فيها  يستوجب  مناطق  يف  املفتوحة،  املنطفة  يف  خاصة  الهثة 

رد  تنتظر  وال  الكلمة  تلقي  الشخصية  كانت  واملواجهة  الثبات 

الفعل لتتحرك. ماساعد عىل تقليل حدة األمر أن بعض املواقف 

ولكن  كثرية.  لخطوات  مجال  ال  حيث  العلوي  الجزء  يف  كانت 

عىل  خفاظا  الزائدة.  الحركات  من  تسلم  مل  أيضا  املناطق  هذه 

الشكل الجاميل ال الوظيفة والدافع واألثر.

الكبار  لألعضاء  فهي  واجبة  كبرية  تحية  هناك  من  كان  وإذا 

املحرضمني يف فرقة دمياط القومية.. الذين يفون بجانب أبنائهم 

صغرية.  للبعض  تبدو  قد  أدوار  ويقبلون  لتعليامتهم  ويستمعو 

املخرج  وهم   . الطبيعية  مع  وتتوافق  قيمته  يف  كبرية  ولكنها 

الرشيف  ومحمد  تابنة.  امللك   / رسحان  رأفت  الجيد/  واملمثل 

الخليفة. ومحمد شعالن،  الفرقة،  الذي يعترب واحد من مؤسيس 

الجميع  ولكن  الكهنة.  كبري  مصطفى/  ونادر  الروماين.  الحاكم 

من  الفصحى  نطق  يف  كبرية  أخطاء  يف  وقع  استثناء  دون  تقريبا 

عىل  تفع  األوىل  املسئولية  أن  وصحيح  والكلامت.  الرصف  حيث 

معناها  مع  يتناىف  بواقع  عامية  كلامت  استخدامه  يف  الحسيني 

عل  وأيضا  عجوز؟  بأنه  لنفسه  امللك  وصف  مثل  الفصيخ 

الكافية.  السلطة  ومينحه  للفعة  مبراجع  يستعن  مل  الذي  املخرج 

رمبا  الذين  أنفسهم.  املمقلني  عاتق  عىل  تفع  أيضا  فاملسئولية 

بدون  بأنه  يعلمهم  من  يجدوا  مل  أنهم  يف  العذر  لهم  التمس 

يبذل  مجهود  كل  وبأن  أي جودة.  هناك  ليست  السليم  النطف 

مع هذا الخطأ هو جهد يف غري محله. وتثبت فرقة دمياط بأنها 

يف مجال التمثيل عىل األقل تضخ كل يوم مواهبا جديدة متمثلة 

يف أمل موىس/ دييا وإرساء عاطف، الوصيفة

وإذا كان البعض سريى يف كلاميت بعض الشدة . فأوال أقول انني 

به.  القبول  لعدم  دافعا  كن  مل  أنه  أي  للنهاية  العرض  شاهدت 

وثانيا هو يف املستوى الجيد لو تغاضينا عن عامل نطق الفصحى 

من  أكرث  بشكل  دمياط  فرقة  أعرف  ألنني  األهم  وهو  وثالثا   ..

كان  بأنه  متاما  .وأدرك  أيضا  الدمياطي  املؤلف  أعرف  كام  جيد 

إرشاقا  أكرث  العرض  يكون  أن  الجميع  من  الجهد  من  بالقليل 

وإمتاعا

ويألفه هو، ومن ثم يثدر عىل التعبري عنه سواء حلام أو واقعا.

مي  اعتمدت/  املرسح؟  خشبة  عىل  هذا  تفعيل  تم  كيف  ولكن 

أو  منهامناطق  لتكون  الضبان  عىل  الديكور  مهندسة  وهدي 

املخرج،  نفس  مع  السابق  العمل  يف  فعلت  كام  متثيل.  خحرات 

املستوى  حددت  حيث  للتمثيل  مناطق  سبعة  لدينا  ليصبح 

والوسط  اليمنب  يف  مناطق  بثالث  القصضبت  عىل  القائم  األعىل 

واليسار. يف اليمني كانت مناطق القتل. ويف الوسط كانت مناطق 

الخليفة والكاهن وقواد الجيوش، أي السلطة سواء كانت دينية 

امللك،  قرص  منطقة  كانت  اليسار  ويف  سياسية.  أو  عسكرية  او 

الجانبني عىل  امللك. وعىل  منطقة موت  أنها  منها سوى  واليذكر 

يف  تستخدمان  منطقتني  هناك  كانت  العلوي  املستوى  نفس 

الرؤية  عن  بعيدا  كان  معهام  التعامل  ولكن  للكاهنات.  األغلب 

خاصة لو تم استعاملهام يف وقت واحد. ولو مل يكونا هناك لكان 

استخدامهام  عىل  مجربا  نفسخ  سيجد  النجار  وماكان  ؛  أفضل 

حيث  املنتصف  أسفل  منطقة  ثم  رضورة.  أو  داللة  اي  دون 

امللك. ثك وسط خشبة املرسح حيث تدور  امتدادا لقرص  تعترب 

التعامل  أ هذا األمر قد ساعد قليال يف  معظم األحداث. صحيح 

يف  التداخل  حتى  أو  املختلفة  األزمنة  بني  التداخل  عمليات  مع 

التداخل كان  الواحد ولكن بأماكن مختلفة. لكن كل هذا  الزمن 

مناطق.  نفسها  الخشبة  وتقسيم  اإلضاءى  طريق  عن  حله  ميكن 

الغالب  املغلف  األسود  القامش  عىل  كانت  التي  الرسومات  أما 

يف رصاع  يدخل  ساعات  أنثوى  لوجه  تصوير  األساس  يف  فكانت 

لوم  الزينة  ملجرد  رأيي  يف  نقوش  وهي  وحيدا  وساعات  نفسه 

وينتهي العرض بدخول املسلمني ورماحهم مرشعة يف وجه الرببر 

عىل األرض؟

يحتفظ  أن  شعب  كل  وحث  الشعوبية  قيمة  من  يعيل  عرض 

لنفسه برثواته وعاداته دون إكراه من أحد؛ ونحن مع هذا؛ كام 

أن املشهد األخري ليس له أي يشء ولكن عليه. ومن الواضح أن 

األصيل.  النص  واتجاهات  دالالت  يف  كثريا  تدخل  قد  الحسيني 

وقول اإلبراهيمي مامل يكن معتنقا به ؛ بل معارضه. فاإلبراهيمي 

مع  ميوله  له  وكانت  باديس  ابن  تالميذ  من  إسالمي  داعية 

بني  الوساطة  أنه حاول  لدرجة  الناشئة  السيايس  االسالم  حركات 

عبد النارص واإلخوان فيام بعد 54.

كان نصا مقبوال ال جيدا كعادة الحسيني. وال أعرف كيف خرج 

منه هذا املقبول عىل مضض؟ هل كان األمر باختياه املحض مع 

كان  لو  حتى  يل؟  يقولون  كام  آخر  شيئا  هناك  كان  أم  النجار؟ 

يستحوذ  احرتايف  بشكل  باألمر  يقوم  أن  عليه  فكا  اآلخر؛  هناك 

عىل الجودة عىل األقل.

بعمل  القيام  أو  اإلعداد  عملية  أن  الكثريون  يعتقد  ولكن 

محض  وهذا  املحض.  التأليف  من  اسهل  يشء  هو  الدراماتورج 

الدراماتورج يستوجب قدرا كبريا من  اإلعداد وعمل  . ألن  هراء 

فيام هو واضح  التأليف  بعد  النفس  ترويض  . وقدرة عىل  خربة 

يضيف  أن  عليه  وليس   . األصيل  النص  يف  ودوافعه  مربراته  وله 

 . األسايس  بالسياق  ترض  ولكنها  تعجبه  قد  وشخصيات  مواقفا 

وعليه فأعتقد أنه لو كان هناك نصا من تألليف الحسيني بدون 

مايعايشه  واتساقا مع  اكرث جودة  األمر  لكان  أخرى  أي مرجعية 

رؤى
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بسبب  األيام  هذه  حاد  لنقد  بريطانيا  يف  الحكومة  تتعرض 

ميكن  وما  املرسح  خاصة  االستعراضية  الفنون  دعم  يف  تهاونها 

املرسحية  الحياة  عىل  سلبية  أثار  من  ذلك  إليه  يؤدى  أن 

والثقافية يف بريطانيا. 

الكاتبة  منها  العامة  الشخصيات  من  عدد  الحملة  هذه  تقود 

كام  السورية  أو  اللبنانية  األصول  ذات  الربيطانية   املرسحية  

يبدو من اسمها » لورا وديع« وهى صاحبة عدد من  األعامل 

املرسحية الناجحة مثل »انه أنا يا حبيبتى » و»املنزل الفاخر». 

.وهذا  للمرسح  كاف  غري  دعام  تقدم  الحكومة  أن  لورا  تقول 

الذى  والتجديد  االبتكار  عنرص  عىل  يقىض  أن  شانه  من  األمر 

يعد من العنارص الرئيسية يف العمل املرسحى.

املرسح  إيل  ينظرون  املسئولني  بعض  أن  قائلة  لورا  ومتىض 

ويستكرثون  قيمة  له  فنا  وليس  التافهة  الكامليات  من  كنوع 

املرسح  تقديس  يف  يبالغون  أخرى  فئة  وهناك   . الدعم  عليه 

يفكروا يف  أن  ينبغى  ال  الفن  بهذا  يشتغلون  أن من  ويعتربون 

أي عائد مادى بل يجب أن يشعروا بالسعادة ملجرد أن ميارسوا 

عائد  من  عليه  يحصلون  ما  ذلك  بعد  يهم  وال  مرسحيا  عمال 

مادى . ويتناىس أصحاب هذه الرؤية أن الجميع يف النهاية برش 

الحالتني  إشباعها. وىف  ينبغى  ولهم وألرسهم حاجات ومطالب 

سوف نفقد عنرص االبتكار والتجديد. 

وتأيت هذه الترصيحات يف أعقاب خطاب جامعى وجهته سبع 

فيه  تستنكر  الوزراء  رئيس  إيل  املرسح  العاملني يف  نقابات  من 

وهاجمت  النقابات.  لهذه   الدولة  من  املقدم  الدعم  خفض 

النقابات الترصيحات التى وردت عىل لسان جافني وليليامسون 

للفنون  املقرر  الدعم  خفض  اقرتح  الذى  التعليم   وزير 

االستعراضية يف ميزانية  2021 - 2022 بحجة أن الدعم ينبغى 

االقتصاد  مثل  البالد  القتصاد  فائدة  ذات  بنود  إيل  يتجه  أن 

وسوق العمل. 

قاصرة نظرة 
وترى لورا أنها نظرة قارصة . فهى ستؤدى إيل أن تقترص دراسة 

الوفاء  يستطيعون  من  عىل  األخرى  الدراما  وأشكال  املرسح 

النوع  لهذا  و صالحيتهم  مواهبهم  عن  النظر  بنفقاتها  برصف 

كانت  لو  القاعدة  هذه  أن  وتقول  عدمه.  من  الدراسة  من 

مطبقة ملا كانت الكاتبة املرسحية التى يشار إليها بالبنان ألنها 

دراسة  بنفقات  الوفاء  عىل  قادرة  وغري  فقرية  أرسة  من  كانت 

ولوال  شيفلد.  يف  ونشأتها  طفولتها  منذ  عشقته  الذى  املرسح 

مبنحة  الدراما  دراسة  من  متكنت  ملا  الدولة  من  املقدم  الدعم 

القضية  هذه  ناقشت  وقد  بريستول.  جامعة  يف  مجانية  شبه 

بالفعل يف مرسحيتها »املنزل الفاخر« عام2010 . 

بالتفاؤل  تشعر  مهام منصبه مل  بوريس جونسون  توىل  وعندما 

تحت  باتت  بريطانيا  بان  قوى  شعور  عليها  سيطر  أن  بعد 

الناس.   بحياة  وليس  والسلطة  باملال  إال  اليهتمون  أناس  حكم 

بريطانيا  يف  الحاكم  النظام  جانب  من  خطة  ذلك  واعتربت 

للقضاء عىل التجديد واالبتكار يف املرسح.

نشاطها  تقرص  وال  نفسها  عىل  تتقوقع  ال  أنها  لورا  وتقول    

كل  عىل  باملرسح  املشتغلني  من   %  70 أن  كام  جنيهات. 

لزيادة  باملرسح  ويعملون  نقابة  أي  يف  اعضاء  غري  مستوياته 

دخلهم.

وتؤكد  االتهامات  هذه  الربيطانية  الحكومة  تنفى  بدورها 

جنيه  مليارى  من  بأكرث  املاىض  العام  كلها  الفنون  دعمت  أنها 

ىك  املسارح  فتح  إعادة  عىل  تعمل  أنها  أيضا  وتؤكد  أستزليني. 

تولد اإليرادات لنفسها بشكل طبيعى. 

جديدة رؤية  
مرسحية  يوركشاير  مسارح  احد  عىل  القادم  الشهر  ويعرض 

اإلجراءات  تأثري  تتناول  جديدة  برؤية   “ حبيبتى  يا  أنا  “انه 

عام  عىل  من  اكرث  استمرت  التى  االجتامعي  والتباعد  الوقائية 

اكرث  الفرتة  تلك  يف  قدمت  أنها  وكيف  بريطانيا  يف  املرأة  وضع 

الربيطانية  املمثلة  بنفسها  لورا  اختارت  وقد  الرجل.  قدم  مام 

عن  تعبري  اصدق  تعرب  أنها  ترى  التى  باركنسون“  “كاترين 

أفالم  إيل  مرسحياتها     معظم  تحولت  فقد   . املرسح  عىل 

والحوار  السيناريو  لورا  لها  كتبت  تليفزيونية  ومسلسالت 

التى تحولت  الفاخر«  ملعظمها  بنفسها مثل مرسحية  »البيت 

بعض  كتبت  كام   .2014 عام  املشاغبني  نادى  بعنوان  فيلم  إيل 

املرسحيات التليفزيونية.

رئيسية قناة 
لكن يف النهاية يظل املرسح قناة  رئيسية ال غنى عنها للكشف 

أو  السنيام  إيل  تتجه  أن  قبل  وصقلها  الناشئة  املواهب  عن 

توقف عن  للمرسح سوف  الدولة  التليفزيون. وىف غياب دعم 

تفريخ املواهب  لقنوات أخرى.

خارسة  صناعة  ليس  انه  فتؤكد  املرسح  عن  للحديث  وتعود 

حققت  االبداعية   الفنون  أن  ذلك   . ظلام  البعض  يتهمه  كام 

 .  2018 عام  يف  أستزليني  جنيه  مليار   118 الربيطاىن  لالقتصاد 

خمسة  عائده  يكون  املرسح  عىل  ينفق  أستزليني  جنيه  وكل 

الربيطانى المسرح  شارع  فى  هشام عبد الرءوفجولة 

المواهب يقتل  المسرح  غياب دعم 

نوافذ
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الربيطانى المسرح  شارع  فى  جولة 

لورا وديع  الربيطانى فى مسرحيات  البيت  رائحة 

االساىس  الخط  عىل  الحفاظ  مع  طبعا  هذا  الربيطانية.  املرأة 

يف   الحياة  واىل  املاىض  إيل  الناس  حنني  يتناول  الذى  للمرسحية 

عصور سبقت  خروجهم إيل الحياة. وهذه الفكرة عالجتها لورا 

معظم  ويحن  مختلفة.  زوايا  من  مرسحياتها  من  اخر  عدد  يف 

الربيطانيني إيل الحياة يف بالدهم يف خمسينيات القرن املاىض. 

والغرفة  الربيطاىن  البيت  رائحة  أن  النقاد  عنها  ويقول   

الربيطانية تظهر بقوة يف مرسحياتها. وهى تتمتع بالقدرة عىل  

تقديم هذه األفكار من خالل أسلوب الكوميديا السوداء  كام 

حدث يف مرسحية “ابرد من هنا “  ففى هذه املرسحية تقوم 

سيدة مريضة ترشف عىل املوت بزيارة املقربة  مع ابنتها الختار 

املكان الذى سيتم دفنها فيه والزنة التى ستوضع عىل نعشها.

بدا  عندما   “ واطسون  “ال  مرسحية  لتقديم  تستعد  وكانت 

أن  بعد  جديد  من  لها  التجهيز  يف  قريبا  تبدا  وسوف  االغالق 

حققت نجاحا يف عدة مهرجانات . واملرسحية ماخوذة عن قصة 

مل تكتمل لالديبة الربيطانية جني اوسنت )1775 1817-(. وهى 

تركها  املؤلف  أن  تكتشف  ادىب  عمل  يف  شخصيات  حول  تدور 

مبفردها وهرب لتقوم باكامل القصة بنفسها.

بقى أن نعرف أن اول مرسحية عرضت للورا وديع كانت خالل 

دراستها الجامعية عام 1996 وهى “طى النسيان “  . وعرضت 

لها مرسحية “16 شتاء يف عام تخرجها 2000.

النقاد تناشد  المبدعني  نقابة 
والطبقية العرقية  انتماءاتكم  تناسوا 

...ومساحة  االلوان  بعمى  تصابوا  أن  يجب 
للذاتية  محدودة 

  ناشدت  نقابة  املبدعني الربيطانيني  املعروفة  اختصارا  باسم 

لالعامل  نقدهم  أن  من  التحقق  النقاد    Equity “اكويتى” 

حتى  أو  والعرقية   الطبقية  بانتامءاتهم  يتاثر  ال  املرسحية 

لتقييم  يتصدون  عندما  حياتهم  يف  بها  مروا  التى  التجارب 

األعامل االدبية. 

ويعود تاسيس هذه النقابة  إيل عام 1930 وكانت تعرف باسم 

عضويتها   اتسعت  أن  بعد  اسمها  تغيري  وتم   . املمثلني  نقابة 

املخرجني  مثل  باملرسح  املشتغلني  من  عديدة  فئات  لتشمل 

وتضم  واملغنني.  الراقصني  وحتى  الديكور  ومهندىس  والكتاب 

النقابة حاليا اكرث من 47 الف عضو.

نفسها  تفرض  أن  ميكن  االعتبارات  هذه  أن  للنقابة  بيان  قال   

هذا  إيل  التنبه  النقاد  عىل  ويجب  ارادى  ال  بشكل  الناقد  عىل 

أن  إيل  البيان  واشار  املوضوعية.  عن  ينحرفوا  ال  حتى  الخطر 

فيه  تكون  أن  ويجب  متاما  موضوعيا  يكون  أن  الميكن  النقد 

مساحة للذاتية لكن إيل حدود. 

اوردته  ساخر  تعليق  بعد  نشبت  ازمة  أعقاب  يف  ذلك  جاء 

صحيفة »صانداى تاميز« عن عرض ملرسحية » روميو وجوليت 

»تم اسناد معظم الشخصيات فيه إيل ممثلني من السود بشكل 

يفوق النص االصىل.

ناقد  اعتذار  رغم  البيان  هذا  اصدار  عىل  النقابة  وارصت 

العبارات.  هذه  عن  الجريدة  صفحات  عىل  علنا  الصحيفة 

وارجعت ذلك إيل أن عددا من اعضائها تعرضوا لسخرية مامثلة 

من عرقياتهم يف اكرث من مناسبة وكان البد من هذه الوقفة.

عمل  عن  مقال  منها  ذلك  عىل  امثلة  عدم  النقابة  ورضبت 

حيث   1918 عام  ميل  الديىل  جريدة  لناقد  مشابه  مرسحى 

ومع   . املوهبة  ويفتقد  التوفيق  جانبه  املمثلني   احد  أن  اعترب 

االسود  املمثل  تعرض  كام   . اسود  أنه  ملجرد  اختياره  تم  ذلك 

مانويل كوجو  للسخية من لون برشته عندما تعرض احد النقاد 

ملرسحيت »اوكالهوما«. 

وعلقت  النداء  هذا  الربيطانية  املرسح  مجلة  ايدت   بدورها  

يف  خاصة  االلوان   بعمى  النقاد  يصاب  أن  »يجب  قائلة  عليه 

يف  بحقوقهم  السود  فيها  يطالب  التى  الحالة  االوضاع  ضوء 

العديد من دول العامل.

نوافذ
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 املرسح هو فن املغامرة والبحث عن صيغ تجريبية دامئاً 

لذا نراه عرب تاريخه الطويل قد تعددت أشكاله من خالل 

ويكاد  واإلخراج  والتأليف  التمثيل  يف  األداء  طرق  تنوع 

املحاوالت  أكرث  ، فام  للنمط  الفنون كرساً  أكرث  يكون هو 

من  للمرسح  التقليدي  الشكل  عن  للخروج  الجادة 

من  متعددة  حاالت  إىل  الجامهري  بذائقة  الوصول  أجل 

الدهشة ، وهذا التجريب ال يتأىت إال من خالل مبادرات 

السيايس  بالواقع  ترتبط  جامعية  أو  كانت  فردية  فنية 

مرتبط   – جوانبه  أحد  يف   – فالتجريب   ، واالجتامعي 

التجريبية  للعملية  يهيئ  الذي   ، الزماين واملكاين  بالعنرص 

. والحركة املرسحية –  السلب  باإليجاب أو  فضاًء مختلفاً 

الشعبي  الوعي  يف األساس – عبارة عن وسيلة تستنهض 

عنها  املسكوت  الدقيقة  التفاصيل  اللتقاط  محاولة  يف 

أشبه  الداخل  إىل  باملرسح  تتجه  فنية  حركة  السبعينيات 

الستينيات  ىف  الالتينية  أمريكا  ىف  الشعبي  املرسح  بفرق 

فني  إنتاج  مساحة  تشكيل  عينيها  نصب  وضعت  والتي 

تتوجه األمناط الروحية واملادية السائدة فيها صوب تغيري 

املجتمع .

 “ الشعبي  الفن  مرسح  فرقة   “ ذلك  عىل  مثااًل  ولنأخذ 

والتي ظهرت يف “ يوجوتا “ عام 1964 والتي جاءت ىف 

وثيقة إعالن مبادئها ما ييل “ نحن نعرف أهدافنا ولكننا 

تسمح  التي  املرسحي  العرض  دور  ندرة  مشكلة  نواجه 

قلة  مشكلة  نواجه  كام  نريده  الذي  املرسح  بتطبيق  لنا 

بصورة  عروضنا  لصاالت  الحضور  ميكنه  الذي  الجمهور 

دامئة ، ولذلك ال نتخىل عن أهدافنا وسنبحث عن جمهور 

يرى مرسحنا من داخل املدارس وصاالت األحياء الشعبية 

والنقابات وامليادين وعواصم املحافظات والقرى “ .

من  املقتطف  ذلك  إيراد  وراء  من  قصدته  الذي  ورمبا 

املجال  هذا  يف  رائدة  تجربة  إىل  أشري  أن  الفرقة  أهداف 

قادها الفنان املتميز عبد العزيز مخيون الذي قدم رؤية 

مدار  وعىل   ، السبعينيات  منتصف  يف  مغايرة  مرسحية 

أربع سنوات ىف الفرتة مابني 1974 حتى 1977 ، بقرية : 

مستوى  إىل  يأخذنا  املعنى  هذا  ورمبا   ، املجتمع  بنية  يف 

والتي تحولت   ، املعقد  لغة املرسح  الشعبية ىف  املشاركة 

التلقي  جانب  من  تأخذ  وسطى  لغة  يف  الزمن  مرور  مع 

التلقي قدر ما تأخذ من جانب  قدر ما تأخذ من جانب 

األداء  لنمطية  كرس  من  ذلك  يف  مبا   ، الدرامي  التأليف 

املتعارف عليها يف املرسح  الجامدة  القوالب  والثورة عىل 

القديم .

بداية  مع   – املثال  سبيل  عىل   – مرص  ىف  نرى  فبدأنا 

المسرحية.. أفندي  زكي  فرقة 
القرية مسرح  في  رائدة  تجربة 

عيد عبد الحليم
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زىك أفندي “ مبركز أبو حمص مبحافظة البحرية .

من  التجربة  بدأت  فقد   “ مخيون   “ تعبري  حد  وعىل 

القاهرة  إىل  القرية  من  قدومه  لحظة  رواده  قلق  سؤال 

حول ماهية املرسح ، خاصة وقد جاء إىل املدينة محماًل 

القرية  الشعبية ىف  الطقوس  تكون من خالل  ثقايف  بإرث 

لرائد   “ املرسحي  قالبنا   “ لكتاب  قراءته  بعد  كذلك   ،

املرسح العريب توفيق الحكيم ومقدمه د. يوسف إدريس 

املرسح  أن  إىل  فيها  أشار  والتي   “ الفرافري   “ ملرسحيته 

الحقيقي مرهون بطاقاته التجريبية .

وبالفعل بدأ “ مخيون “ تطبيق ما قرأ عملياً فأعد العدة 

جداً  صغرية  قرية  وهى   – أفندي  زىك  قرية  إىل  ونزل 

نسبة  تكون  أن  تكاد   – محضة  زراعية  بيئة  إىل  تنتمي 

نعتقد  رمبا  األوىل  وللوهلة   ، للغاية  ضئيلة  فيها  التعليم 

التقليدي  املرسح  غريوا  الذين  الفالحني  عليها  يدرب 

خالل  من   “ العلبة   “ مرسح  أو   “ اإليطالية  القاعة   “

فرض  الواقع   “ تعبريه  حد  عىل  أو   ، الحقل  ىف  تدريبهم 

نفسه فكون الشكل الفني “ .

فكنا نالحظ املتفرجني ىف أسطح املنازل وىف الجرن وتحت 

رغم   ، درامي  كعنرص  املكان  توظيف  تم  وبهذا  األشجار 

املرسحي  النص  بنية  داخل  اجتامعي  السوسيو  الخطاب 

الثقافية  املؤسسة  مع  الصدام  من  نوعاً  أحدث  الذي 

الثالث وإال سوف  والسياسية التي طالبت بتغيري الفصل 

وهبة  سعدالدين  الراحل  توسط  وبالفعل  العرض  يلغى 

بني الطرفني ، ثم تم االتفاق عىل تكملة املرسحية بفصل 

بديل .

من  يوسع  أن   “ مخيون  العزيز  عبد   “ أراد  ذلك  بعد 

استنطاق  خالل  من  لتجربته  الفني  االستقالل  رقعة 

النص املرسحي عىل اعتبار كينونته وتأثريه عىل أساس أن 

املرسح – ىف حد ذاته – هو الرصاع والنص ليس إال تطوراً 

لهذا الرصاع ىف قضاياه وُأطروحاته من أجل إطالق العنان 

لتيمة االرتجال التي تنبني عىل املنطق الداخيل للعمل ، 

التحليل  يف  لإلسهام  فرصة  االتفاق  ممثل  كل  إعطاء  مع 

وتكوين العرض .

والتي   “ الدقيق   “ الثانية  املرسحية  جاءت  هنا  ومن 

الذي  التموين  لدقيق  الحكومي  الدعم  قضية  ناقشت 

بنى  وقد   ، بينهم  فيام  ويوزعونه  املوظفون  يرسقه 

إىل  باإلضافة  امليداين  الجمع  أساس  عىل  الفنى  األسلوب 

أما   ، حكواىت  فالح  خالل  من   ، الرواية  تيمة  عىل  قيامه 

مكونة  جداً  بسيطة  للحدث  مالمئة  فجاءت  السينوغرافيا 

من ثالث كلوبات موقدة عىل عصا وفروع الشجر والظالم 

الحكواىت ىف رصد تفاصيل   / الراوي  يبدأ  ، ثم  املكان  ميأل 

املرسحية .

شهدت  والتي   “ االنتخابات   “ مرسحية  جاءت  ثم 

دولياً  ترحيباً  قد القت  أنها  رغم   ، كثرية  أمنية  مضايقات 

لدرجة أن مهرجان “ نانس “ املرسحي بفرنسا قد أرسل 

مندوباً ليشاهد العرض إال أن األمن منعه من الدخول إل 

القرية .

العزيز  عبد   “ الفنان  يل  قال  التجربة  عىل  تعليقه  وىف 

مخيون “ هذه تجربة علمتني وفتحت ىل آفاقاً جديدة ىف 

فن املرسح ، فال ميكن أن نتعاطى األشكال الفنية ، سواء 

أكانت مرسحاً أو سينام أو عامرة أو أي ثقافة وافدة من 

امُلعاش كذلك  الواقع  الغرب دون أن نتأملها ونطورها ىف 

البد من االستفادة من الرتاث املرصي والعريب .

هي تجربة عرفتني أن الجمهور العادي متعطش للثقافة 

والفن الذي يقدم رؤية للمجتمع مغلفة بطابع إنساين.

لكن   ، التجربة  نجاح  طريق  يف  عقبة   سيشكل  ذلك  أن 

يف  كبري  أثر  باملكان   “ مخيون  العزيز  عبد   “ لصلة  كان 

التي أرشك فيها  الفنية  التدريبات  تنفيذ جزء أسايس من 

عقبة  شكل  ما  أما   ، القرية  أهل  من  به  بأس  ال  عدداً 

املرسحية  نص  يكون  أن  ينوى  كان  أنه  طريقه  يف  كربى 

قامئاً عىل الجمع امليداين والحيك الشعبي من خالل رؤية 

الحلم  هذا  اصطدم  لكن   ، الجميع  فيها  يشارك  متكاملة 

ناحية  من  الثقافة  وزارة  يف  املؤسيس  األداء  ببريوقراطية 

ومن ناحية أخرى بالطابع املتشدد للرقابة ، فقد اشرتطوا 

العمل  ينوى  كان  مخيون  أن  رغم   ، مكتوب  نص  وجود 

عىل املادة والفكرة ، ومع ذلك مل يرد أن يجهض حلمه يف 

، فجاء بنص مرسحي  البسطاء  تكوين فرقة مرسحية من 

وبدأ   “ الصفقة   “ عنوان  تحت  الحكيم  توفيق  ألستاذه 
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جرجس  شعر  ىف  والوجود  والوعى  )املرسح  كتاب  جاء 

شكرى( للدكتورة نجوى عانوس ، دار املعارف مبرص، 2021 

للخوض  نجوى  الدكتورة  تزعمتها  جديدة  رحلة  مبثابة 

املرسحية  شكرى  جرجس  كتابات  ىف  والوجود  الوعى  ىف 

إذ  والرسدية،  الرسيالية  وقصائده  السينيامئية  وقصائده 

اندمج ىف كتاباته ىف حالة وعى باملرسح والسينيام والرسد 

املعارصين  الشعراء  أهم  من  وأصبح  األشياء،  ومرسحة 

الذين التزموا بتكنيك ما بعد الحداثة.

فيها  وتدخلت  السينيام  قصائد  عن  الدراسة  تحدثت 

الدكتورة نجوى باملونتاج واستخدمت مرسح القسوة آلرتو 

منوذًجا  وقرينه«  »املرسح  كتاب  ىف  باىل  مرسح  وصف  ىف 

لنص  موازًيا  نًصا  وكتبت  التفكيىك،  املنهج  مستخدمة 

وعامل  املونودراما  عن  تحدثت  كام  التفكيك،  بعد  الكاتب 

خالله  من  حاول  الذى  الكاتب  الوعى  أو  داخلها  األحالم 

سد االغرتاب، كام تحدثت عن مرسحة األشياء، وبينت أن 

والفن  السينيام  قصيدة  بطنها  ىف  تحمل  الشعرية  الصورة 

التشكيىل الرسياىل والرسد. 

الدكتورة  األستاذة  تزعمتها  التى  الرحلة  أن  الحقيقة  ىف 

الصورة  مبخرجات  التزمت  الكاتب  مع  عانوس  نجوى 

اإليقاع  من  استنبطها  شكرى  جرجس  أن  لتثبت  الشعرية 

بالوعى  معه  حلمت  حيُث  الشعرى  والداخىل  الفكرى 

التى  املعرفة  أدوات  معه  وامتلكت  للمعرفة،  الجسدى 

لنا  لتحمل  الناقد  وعى  إىل  الكاتب  الوعى  من  انبثقت 

املعرىف؛  للتمرد  وتخضع  البرشى،  الجسد  تخص  تساؤالت 

الديوان  ألن  ديوان؛  مصطلح  عىل  بداية  متردُت  حيُث 

عىل  ينطبق  وال  القديم،  العرىب  الشعر  تراث  إىل  يعيدنا 

الشاعر  مبشاركة  وقامت   ، الحدثية  شكري  جرجس  أعامل 

التى  األسئلة  عن  اإلجابة  ومحاولة  املحذوف،  تخمني  ىف 

طرحها ليعيد بها قراءة الخطاب املعرىف قراءة جديدة فهو 

يدعو  وكأنه  كتبه وكّثف صوره  ما  أنه حذف نصف  يقول 

املتلقى إىل املشاركة.

كتابات  قسمت  التى  الوحيدة  نجوى  الدكتورة  وتعترب 

استطاعت  التى  والوحيدة  الشكل،  بهذا  شكرى  جرجس 

موازى،  نص  إبداع  مع  »التفكيك«  النص  صياغة  تعيد  أن 

التى صنعت مونتاًجا، وقالت مبصطلح  أيًضا-  والوحيدة – 

مقاومتها باستدعاء الحضارة الفرعونية يف قصيدة »عالياً عند 

الفرعونة« املونودرامية لتأكيد وجوده وهويته واتصال املايض 

عن  الزوج  اغرتاب  مثل  اإلجتامعي  االغرتاب  وحاىك  بالحارض 

الزوجة واالغرتاب السيايس والديني يف هذه املجموعة.

لها  ليس  »أشياء  دراسة يف مجموعة  فهو  الثالث  القسم  أما   

الشاعر  تأثر  فيه  درسْت  اذ  درامية  رسيالية  قصائد  كلامت« 

الالشعور  يف  الغوص  حيث  مبادئها  معظم  يف  بالرسيالية 

واألحالم واالنغامس يف الالوعي والتعظيم من شأن املصادفات 

املتناقضة بني األشياء والظواهر وإلهام العقل الباطن املرتوك 

كام  العدالة،  أجل  من  االقتصادية  والثورة  سجيته  عىل 

أوضحْت د / نجوى ىف هذا القسم كيف متيَّز جرجس شكرى 

والثابت  التقليدى  الرتاث  مساءلة  رفضه  ىف  الرسياليني  عن 

والثورة عليه وااللتزام بالحارض فقط، مع رضورة التواصل بني 

القديم والجديد ليضع رسيالية خاصة به.

من  بداًل  الرسيالية  مصطلح  تستخدم  أن  نجوى   / د  ورأْت 

فنه  يصنع  تشكييل  فنان  جرجس  أن  رأت  ألنها  الفانتازيا 

بالكلامت وارتبطت الرسيالية بالفن التشكييل أواًل ثم انتقلت 

علم  طريق  عن  باألدب  فارتبطت  الفانتازيا  أما  األدب  إىل 

النفس. 

كام أوضحت أن الشاعر تأثر يف هذه املجموعة بالرسيالية يف 

معظم مبادئها حيث الغوص يف الالشعور واألحالم واالنغامس 

التجارب  ومتجيد  املصادفات  شأن  من  والتعظيم  الالوعي  يف 

األشياء  املتناقضة بني  الدفينة والعالقات  املكبوتة والذكريات 

الباطني املرتوك عىل سجيته والثورة  والظواهر وإلهام العقل 

االقتصادية من أجل العدالة.

عن  شكري  جرجس  اختالف  كتابها  ىف  عانوس   / د  وتبني 

الرسياليني يف مسائلة الرتاث التقليدي ومحاولة رفض التاريخ 

ميكن  ال  التاريخ  ألن  فقط  بالحارض  وااللتزام  عليه  والثورة 

حذفه وال ميكن حذف حفريات املعرفة، وال ميكن الثورة عليه 

ال  مبعنى  والحارض  املايض  بني  التواصل  يتم  أن  يجب  ولكن 

نقف عند املايض فقط ومنجده.

وجاء القسم الرابع بعنوان قصائد رسيالية درامية مجموعة » 

تفاحة ال تفهم شيئاً« إذ بينْت من خالله د/نجوى كيف منح 

حياة؟؛  تفاحته  وأعطى  خاصة  حياة  لألشياء  شكري  جرجس 

الوجود  تناقض  وتحمل  يشء،  كل  تفهم  التي  الوحيدة  فهي 

والحفاظ  املعريف  والوجود  التاريخ  تجديد  ورضورة  الزمني 

عىل الهوية يف صورة رسيالية درامية.

حياة  األشياء  منح  شكرى  جرجس  أن  عانوس  دكتورة  وترى 

خاصة وأعطى تفاحته حياتها فهي موجودة يف مطبخ الكاتب 

ترقص السكاكني حولها وفتاة خائفة، والتفاحة ال تفهم شيئاً، 

وعن  نفسها  عن  الدفاع  عىل  قادرة  ألنها  ترقص  فالسكاكني 

تفهم  بينام ال  الوجودي،  الكاتب وعن جسده  اقتصاد  حامية 

جديد هو »مرسح األشياء«.

للمجموعات  الدراسة إىل ستة أقسام وفقاً  ت د/ نجوى  قسمَّ

للمجموعات،  الزمنى  بالرتتيب  تلتزم  ومل  الست  الشعرية 

سينامئية  قصائد  عنوان  تحت  األول  القسم  جاء  حيث 

ومرسحية بال كلامت ،مجموعة »رضورة الكلب يف املرسحية« 

وهي املجموعة الثالثة للشاعر  إذ وجدْت أنه اعتمد يف بنية 

من  مستفيداً  السينامئية  التقنيات  عىل  السينامئية  قصائده 

تعميق  يف  معاً  والعاطفة  للعقل  املبهر  الفن  هذا  إمكانية 

مرسحية  واعتمدت  بالقراء،  اتصاله  وسائل  وتفعيل  تجاربه 

وإشارات  جسامنية  لغة  عىل  املرسحية  ىف  الكلب  »رضورة 

لصالح  املؤلف  يحذف  مرسح  فهو  كلامت  بال  وأصوات 

املخرج.

آرتو؛  نظرية  أفكار  بتعريف  بدأْت  القسم  هذا  خالل  ومن 

عن  يختلف  مرسحاً  الرتو  باىل  مرسح  اكتشاف  أعطى  حيُث 

املرسح الغريب ذي النزعة النفسية ذلك املرسح الذى يناقض 

كلامت  بال  فهو  امليتافيزيقية   النزعة  ذا  الرشقي  املرسح 

اإلشارة  أساسها  جديدة  جسامنية  لغة  املرسحي  يبدع  إذ 

واألصوات بال كلامت؛ فهو مرسح يحذف املؤلف املوجود يف 

املرسحية الغربية لصالح املخرج، وحاولْت مع الكاتب تصور 

الصور السينيامئية ىف إبداع صوًرا موازية عن طريق املونتاج

مونودرامية  قصائد  عنوان  تحت  جاء   الثاين  القسم  أما 

د/نجوى  فيه  درسْت  نفسه«  يكّلم  طيب  »رجل  مجموعة 

املونودراما  وارتباط  واملونودراما  الشعري  النص  بني  العالقة 

وحاول  االغرتاب  حالة  الكاتب  عاش  وكيف  االغرتاب  بفكرة 

 أسامء بسام

شكرى« جرجس  شعر  فى  والوجود  والوعى  »المسرح 
عانوس لنجوى 
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التفاحة سبب وجود السكاكني ورمبا يكون عدم الفهم مرتبطاً 

وإىل  الرأساملية،  تقطيع  يلزمها  التي  االقتصادية  باملعرفة 

رضورة إعادة تركيب الواقع ىف صورة رسيالية.

أسقط  مقابل  »بال  بعنوان مجموعة  فجاء  الخامس  القسم  أما 

لهذه  توصيفاً  خالله  من  لتقدْم  رسدية،  قصائد  حذايئ«  أسفل 

فيها  مستخدماً  حكايات  عدة  تحيك  رسدية  فهي  املجموعة 

وليلة  ليلة  ألف  حكايات  من  املتناص  »كان«  فعل  الكاتب 

التقنيات  دراسة  إىل  وانتقلْت  الحكايئ  برتاثه  اتصاله  مؤكداً 

الرسدية يف القصيدة.

ودامئة  متكررة  حكايات  تصور  املجموعة  هذه  أن  وأوضحْت 

يف  يشك  الكاتب  أن  من  الرغم  عيل  ورمبا«  »دامئاً  قصيديت  يف 

حدوثها فهي متصارعة ومتكررة يف املايض كان / كل / ويشك 

القديم  بني  رصاع  فهي  واملستقبل  الحارض  يف  حدوثها  يف 

املأزومة  األوضاع  عىل  الثورة  تبدأ  فرمبا  والجديد  والتجديد 

ورمبا يتم هدم الثوابت ورمبا تزدهر الذات سياسياً واقتصادياً 

ورمبا تنترص عىل الرأساملية ورمبا نقيض عىل التلوث بوجه عام 

أما عن قصيدة  اجتامعياً،  أم  أم سياسياً  بيئياً  تلوثاً  أكان  سواء 

مع  نجوى  الدكتورة  فيها  ناقشت  مدهشة«،  بقايانا  تعد  »مل 

فالخطاب  املعرفية  واألجساد  الوجودي  الزمن   بقايا  الكاتب 

ناقشْت  مقابل«  »بال  وقصيدة  مفقوداً،  أصبح  للذات  املعريف 

املعني  ودفع  الحقيقي  الوعي  انقسام  الكاتب  مع  فيها  فيها  

الصحفي  والتحرر  املعرفة  وعيون  الحقيقية  الصورة  إلخفاء 

منه  والجدوى  يسقط  الكاتب  عند  الوجود  بأن  وانتهت 

اكتشفْت  »جرجس«  قصيدة  وعن  مقابل،  بال  يسقط  فالجميع 

أو)مارجرجيوس(  )مارجرجس(  شخصية  استحرض  الكاتب  أن 

التقاليد  حسب  الكنائس  معظم  قديس  وهو  أو)جورج( 

القيرص  اضطهده  وقد  الفالح  أو  الزارع  ورمزه  األرثوذكسية 

دقلديانوس الذي أمر باضطهاد املسيحيني وعلق هذا األمر عىل 

القيرص  واستمر  األمر  هذا  جرجس  فمزق  املليك  بالطه  جدار 

يف اضطهاده وتعذيبه ولكن خلصه الرب من كل أذى وعندما 

حطم جرجس األوثان رضبه األهايل بالنشاب ومسمروا خفه يف 

مدافًعا  شهيداً  مات  حتى  مروضة  غري  بخيول  وسحبوه  رجليه 

عن الفقراء.

يف  هذا  كل  الحياة  عبث  من  ساخراً  يقف  والحامر  الشاعر 

الوجود  تناقض شديد كام يسأل جرجس شكري يف صوره عن 

أدوات  إىل  الجسد  أعضاء  وتتحول  واملوت  الحياة  بعبثية 

مع  القديم  وتواصل  الوجود  إثبات  أجل  من  تتصارع  معرفية 

الحارض واملستقبل. 

كام توصلت – أيًضا – إىل أن الشاعر أبدع ىف مجموعة القصائد 

املعنونة » ىف محبة األشياء« مرسح األشياء إذ تحولت األشياء 

إىل شخصيات تعتمد عىل اللغة الجسامنية واألصوات والرصاخ 

تارة ، وتتحاور وتخاطب الجمهور تارة أخرى فالسكاكني تقطع 

حساب  عىل  االقتصادية  مكاسبها  لرتتفع  القومي  الجسد  ىف 

فهاهو  الكراهية  عدم  املعرفية  الذات  من  وتطالب  املجتمع 

املطرقة ىف مرسحية  وتتحاور  القصيدة،  عنوان  القومي  النشيد 

املطرقة مع الحداد حوارا حادا مكرراً ويتطور الرصاع املرسحي 

والسلطة  والشعب  السياسية  السلطة  بني  دائم  رصاع  إىل 

املعرفية.

بني  فيها  الحوار  يدور  أيضاً   أشياء  مرسحية  فهو  الصحن  أما 

اشرتاها  الذى  الفرعوين  الصحن  تقدس  التى  والذكريات  األم 

إىل  وذهب  الصحن  وتحرك  االحتالل  جنود  مهمالت  من  الجد 

يتسامر  الكاتب  وظل  مطموسا  وعاد  معامله  وطمس  العراف 

نقتبس  يجعلنا  الذى  املعريف  الفكر  سيموت  متى  ويفكر  معه 

من الغرب أشياءاً عىل الرغم من أنها تخصنا.

مستلهمة  مرسحية  أنها   عيل  قراءتها  فيمكن  وعمرو  زيد  أما 

إىل  الكاتب  فيها  ويشري  العثامنية  للدولة  املعريف  التاريخ  من 

حالة التمرد املعريف عىل أوضاع النحاة، وإن كان ال يقصد هذا.

الفكرى  منجزها  عىل  نجوى  دكتورة  أشكر  أن  أود  النهاية  وىف 

بها  حفرت  معرفية  كيانات  ابتكار  خالله  من  استطاعت  الذى 

سامء  ىف  تحلق  فكرية  معامل  استنباط  ليشاركها  املتلقى  ذهن 

فالعلم  وبالتاىل  واالستفسارات،  األسئلة  من  متناهى  ال  عامل 

أى  وتحت  شكل  وبأى  زمن  أى  ىف  متاحة  واملعرفة  قائم 

موجود  أنا  اقتصادية،  أم  سياسية  أم  كانت  نفسية  ضغوطات 

إذن أفكر وأبدع وأتحرر من قيود العامل السلطوية.

رسمية«  عطلة  »واأليدي  بعنوان  السادس  القسم  جاء  كام 

ثم  العنوان  عند  ووقفْت  األشياء،  ومرسح  رسدية  قصيدة 

عطلة  األيدي  تكون  كيف  سؤال  عن  اإلجابة  إىل  انتقلت 

والفم  العني  وهي  املعرفة  ألدوات  اإلنسان  فافتقاد  رسمية؟؛ 

التقنيات  ودرسْت  املعريف،  الخطاب  تعطيل  إىل  يؤدي  واليد 

ىف  األشياء  مرسح  وهو  الثاين  الجزء  إىل  أنتقلْت  ثم  الرسدية، 

)السكاكني  لألشياء  وضع  إذ  األشياء«  محبة  ىف   « مجموعة 

عىل  تقف  وجعلها  حياة  وعمرو(  وزيد  والصحن  واملطرقة 

الرأساملية  واقع  من  بعينها  شخصيات  لتمثل  املرسح  خشبة 

االقتصادية والسلطة الدينية وغريها...

وتوصلْت أن هذه القصائد رسدية تحيك عدة حكايات »حكاية 

حارسة الرأس«، و«صاحب الرأس.. الخ« ويستخدم يف القصيدة 

ترث  حيوانات  مجموعة  من  الرأس«  حارسة  »حكاية  األوىل 

ام يؤكد اتصاله برتاثه الحكايئ. امللكوت مصطلح الحكاية، مَّ

وقراءته  حسني  بطه  شكري  جرجس  تأثر  أن  إىل  توصلت  كام 

فهو  الشعرية  مجموعته  شّكل  الذي  هو  أعمق  وبرؤية  بوعي 

التجديد،  وبني  بينه  تحول  التي  الثقيلة  الرتاث  أغالل  يقبل  مل 

الرتاث  يرفض  ومل  والتحول  الثبات  بل  فقط  التحول  يقبل  ومل 

والتاريخ ولكن البد من اتصال القديم بالحديث.

مل يكتب الشعر العمودي والتفعيالت ألن التفعيالت ال تتسع 

شعراً  وكتب  الحدايث،  التجديد  إىل  وعمد  بداخله  عام  للتعبري 

نرثياً سينامئياً وتشكيلياً ورسيالياً، واتصل بقدميه الثابت فكتب 

شعراً رسديا، حىك فيه الحكايات القصرية مستخدما فيها »فعل 

أعاد  بالغربة  وعندما شعر  وليلة(  ليلة  ألف  من  )تناص  كان« 

كتابة األسطورة والرموز الفرعونية برؤية معارصة عاد إىل تراثه 

الرسدي وحكايات ألف ليلة وليلة، وتراثه الفرعوين، والديني.

مغايرة  جديدة  صوراً  أبدع  الشاعر  أن  نجوى  د/  وتوصلت 

للصور الشعرية التقليدية وللصور املألوفة يف قصيدة النرث فهو 

يرسم الصور فناناً تشكياًل ويطبعها يف النص وينظمها ويقطعها 

األشياء  ويعطي  السيناميئ  باملونتاج  فيقوم  ويكثفها  ويتابعها 

حياة فالسكاكني تذبح وتحزن وتفرح وتحمي صاحبها واملطرقة 

للكائنات  تقوم بدورها والتفاحة تفهم كل يشء ويعطي أيضاً 

تداعب  والقطة  اللص  وحامي  الطفل  فالكلب صديق  تجسيداً 
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مع   2015  -  1936 سامل(  )عيل  املرسحي  الكاتب  رحلة  بدأت 

عن  أعدها  مبرسحية  الستينيات  بداية  منذ  املرسحي  اإلبداع 

مل  وبعدها   ،1960 الورد«  عزبة  يف  »حدث  بعنوان  أجنبي  نص 

فقدم  الكوميدية  للنصوص  املرسحي(  )اإلعداد  عن  يتوقف 

»عامل   ،1967 املشاغبني«  »مدرسة   ،1968 املاليكة«  »طبيخ 

كداب كداب« 1972، ومن قبلها »حب ال ينتهي« 1969، العيال 

الطيبني 1972، »روعة الحب« 1972، يف عروض تجارية.. لكنة 

بـ»الناس  بدأها  إبداعية  أعامال  للمرسح  كتب  الوقت  نفس  يف 

العفاريت  »وال  العام  نفس  ويف   ،1965 الثامنة«  السام  يف  اليل 

أديب«  كوميديا  أو   - الوحش  قتلت  اليل  أنت   ،1965 الزرق« 

يدخلون  »امللوك  الجديدة«1971،  مرص  »عفاريت   ،1970

حكم  يف  »بكالوريوس   ،1974 نوح«  »عملية   ،1971 القرية« 

»خشب  املطار«،1985،  وصلت  »الكالب   ،1975 الشعوب« 

يف  طلع  »البرتول   ،1983 الضحك«  مع  »سهرة   ،1986 الورد« 

قام  عندما  للمرسح،  الكتابة  عن  كف  وبعدها   ،1991 بيتنا« 

رحلة  بعد   1996 عام  الصهيوين  الكيان  إيل  املشؤومة  بزيارته 

عىل  حصل  ثم   1977 عام  نوفمرب   17 يف  إرسائيل  إيل  السادات 

منحة علمية يف بعثة إيل أمريكيا، وبعدها مل يقدم للمرسح حتى 

عام وفاته )2015( عىل مدى تسعة عرش عاما من زيارته للكيان 

عام  إرسائيل«  إيل  »رحلة  بعنوان  كتابا  قدم  قد  وكان  الصهيوين، 

1996 ومنحته جامعة بن جوريون الدكتوارة الفخرية.

ولنتساءل اآلن – )ما الذي يجعلنا نتذكر )عيل سامل( اآلن – بعد 

والكيان  العربية  البالد  بني  وارتفعت  التطبيع  موجة  زادت  أن 

الصهيوين، وبعد أن حكم عيل نفسه باالنتحار بذهابه إيل الكيان 

الصهيوين بعد وفاته اآلن بست سنوات وطواه النسيان؟ ليكون 

الذي   - للكتاب يف مرص  اتحاد  أول  تأسيس  فرد شهد  كاتبا  أول 

الكيان  هذا  مع  التطبيع  وإدانة  برفض  إميانهم  عيل  زالوا  ما 

اإلجرامي الذي ما زال يحتل وطننا فلسطني، وليك ال نكون مثل 

بالغزالة التي تدفن رأسها فندفن عيل سأمل وكأنه مل يكن يعيش 

مرص!!  يف  الثقافية  الحركة  يف  ساهمت  أدبية  أعامال  وقدم  بيننا 

رغم سقطته أو خيانته للضمري األديب!!، ومن منطلق رفض هذه 

عيل  الحفاظ  مسئولية  يحملنا  الواجب  فإن  املشؤومة  الزيارة 

ذاكرتنا وهي األهم ليك ال ننيس .. فأمة بال ذاكرة ال مستقبل لها 

فهل لدينا الشجاعة ملوجهة تاريخنا مبا فيه من سلبيات ال نخجل 

منها وإيجابيات نفخر بها ليك ال نكون أمه بال وعي أو ذاكرة!! 

ارتكب  سامل  عيل  الن   .. واالنقسامات  للمهاترات  يعرضنا  ال  مبا 

سالم.. علي 
الطريق ضل  مسرحي  كاتب 

عبد الغني داود
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[ 25نوافذ]]
نذكر  أن  عيبا  فليس   .. وادعي؟  أو  كابد  مهام  تغتفر  ال  جرمية 

الخيانات التي ارتكبها البعض كام نذكر من رشفوا هذه األمة مبا 

حققوه من إنجازات نفخر بها.

)الفانتازيا(  إيل  لجوءه  نلمح  اإلبداعية  أعامله  وعندما نستعرض 

الكاتب حيث كان  الذي عاشه  الواقع  ليكشف  يف أغلب أعاملة 

 - الفرتة  تلك  يف  املرصي  الواقع  لغزو  )الفانتازيا(  عىل  االعتامد 

من  يقابلهام  وما  والدميقراطية،  الحرية  لقضايا  أعاملة  ُمكرسا 

اإلمراض  قضية  وكذا  اإلنسان،  لدي  واالستبداد  التسلط  نزعات 

عيوبه  وتشخيص  البريوقراطي،  واإلقطاع  واألخالقية،  االجتامعية 

التقسيم  إبراز  وكذلك  الفردي،  اإلبداع  ومحنة  أشكاله،  بكافة 

واإلبداع  باإلنتاج  وعالقته  املرصي  املجتمع  يف  الجديد  الطبقي 

ذات  )مرسحيات   )7( منها  عرش  السبعة  مرسحياته  مدى  عىل 

فصل واحد( وهي »بري الفتح« 1968، »البوفية« 1968، »أغنية 

العسل  »شهر   ،1967 واملهندس«  و«املالحظ   1968 املمر«  عيل 

املر« 1967، »الكاتب والشحات« 1979، »املتفائل« 1980.

ومن خالل قراءة أولية لنصوصه وقف )عيل سامل ( من )أبطال( 

اليل  »الناس  مبرسحية  )ميدو(  وهم:  متخاذال  موقفا  مرسحياته 

الزرق«،  العفاريت  »وال  و)عطية مربوك( يف  التامنة«،  السام  يف 

املاليكة«، و)عم حسني(  اليل ضحك عىل  »الراجل  و)بهجت( يف 

يف »بري القمح«، و)أوديب( يف »كوميديا أوديب«، و)إبراهيم( يف 

»عفاريت مرصي الجديدة«، و)عزت األمري( يف »امللوك يدخلون 

»أوالدنا  يف  و)عصمت(  نوح«،  »عملية  يف  و)نوح(  القرية«، 

إذ  الشعوب«،  حكم  يف  »بكالوريوس  يف  و)طارق(  لندن«،  يف 

قوي  بشكل  مالمحهم  يربز  ومل  باهتة  بصورة  املؤلف  صورهم 

للنصوص،  كأبطال  الدرامي  منوهم  عىل  ذلك  واثر  ومتكامل، 

قضاياهم  عرض  لهم  يتح  ومل  شخصياتهم،  أعامق  وكشف 

بشكل تفصييل - مام جعلهم يف كثري من األحيان نقطة الضعف 

محبطون  أبطال  جميعا  أنهم  يراعي  ومل  املرسحي،  العمل  يف 

الظروف  إتاحة  إيل  عمد  قد  الوقت  نفس  يف  وهو  ومقهورون، 

لهم  وكفل  فعالية(،  )أكرث  بدوا  الذين  الضد(  )إلبطال  املالمئة 

وشاعريه، تصل إيل مستوى الغنائية ىف مواضع غري قليلة بحيث 

واستفاد  أوبريت..  ُتعاد صياغتها يف شكل  لىك  تصلح مرسحياته 

وكأنه  املرسحية  أعامله  كل  فكتب  عرائس  كمخرج  سامل(  )عيل 

يتالعب  بخيال  معلق  أبطاله  فمصري  العرائس  ملرسح  يكتبها 

والرسم  والحركة  اإليقاع  يف  الرسعة  وهذه  يشاء،  كيفام  بها 

العمل  أحداث  تطوير  ىف  الساذجة  الحيل  وأحيانا  الكاريكاتريى 

إىل  )املهلب(  انتقال  يف  تتسبب  الرأس  مثل رضبة عىل  الدرامي 

 1996 املاليكة«  عيل  اليل ضحك  »الراجل  يف مرسحية  آخر  عامل 

الثامنة«  السام  يف  الىل  الناس  عامل،  إىل  بصاروخ  »الصعود  أو 

القدماء  )َقاَمشات(  عن  يبحث  الذي  الجرسون  ذلك  أو   ،1964

اختفاء  أو ظاهرة  القمح« 1968،  »بري  الصحراء، ىف  املرصيني يف 

الجديدة« 19٧2، أو  النور يف »عفاريت مرص  الناس عند إطفاء 

»كوميديا  يف  طيبه  يهدد  الذى  الخرايف  الوحش  لذلك  التصدى 

عن  يبحث  الذي  املجنون  الربوفسري  ذلك  أو   ،19٧0 أوديب« 

الكلب هول(  يشبه  )بواسطة جهاز  الغربية  الصحراء  البرتول يف 

 ،19٧1 القرية«  يدخلون  »امللوك  يف  األرض  تحت  البرتول  يشم 

البحر  عرض  يف  سفن  ثالث  بواسطة  مرص  إلنقاذ  نوح  خطة  أو 

مرص  يف  العنارص  أفضل  إلنقاذ  الطوفان  بعد  إنذارها  ترسل 

أو   ،19٧4 نوح«  »عملية  مرسحية  ىف  جديدة  دلتا  بعد  للبحث 

تلك الدولة التي يحكمها طلية السنة األوىل يف مدرسة عسكرية 

يف  أيضا  وهو  املبتكرة..  العديدة  الجديدة  االستعامر  وأقنعة 

قضاياها  يف  صامته  درامات  لنا  يقدم  الواحد  الفصل  مرسحيات 

الوقت  طوال  نفسه  يحدث  »فاملتفائل«  وذهنية  تجريدا  أكرث 

والجمود  التخشب  موقف  إىل  يصل  و»املهندس«  ميوت،  أن  إىل 

والكاتب  واملهندس«  »املالحظ  مبكية ىف  دمية مضحكة  ويصبح 

الذي يصبح أراجوز أقنعة يف »الكاتب والشحات، والبوفيه« أما 

عيل  القادرة  وواقعيتهم  شخصياتها  بتعدد  املمر«  عيل  »أغنية 

مع مرسحية  وحيدة  تقف  فانتازياته  سائر  دون  جعلتها  اإلقناع 

حجر  ىف  يحفر  أن  املؤلف  فيها  حاول  والتي  لندن«  يف  »أوالدنا 

الواقع والتشكيل فيه بكل ما ميلك من أدوات .. وىف تصورى انه 

مل يوفق كثريا يف أغنية عىل املمر التي بدت كمرسحية مناسبات 

شهداء  إىل  منه  شخصيا  خطابا  اعتربها  نفسه  املؤلف  أن  حتي 

املؤلف  التي سامها  لندن  ىف  أوالدنا  196٧، ويف مرسحية  حرب 

عن  عبارة  األوصال  ممزق  عمل  فهى  دموع(  بال  )تراجيديا 

ريبورتاجات مع مناذج من املرصيني الباحثني عن عمل يف لندن 

مرسحيته  من  مالمح  بال  )الفارس(  شكل  إيل  أحيانا  فيها  انزلق 

املؤلف  خط  عن  تبتعد  والتي   - املشاغبني«  »مدرسة  امُلعدة 

 ( أبطالها  فيهم  مبا  مالمح  بال  شخصياتها  نجد  كذلك   .. الفكرى 

عصمت وسعيد وأمال وماجدة(.

وقد نجح عىل سامل يف بداية حياته املرسحية املبرشة ىف أن يتخذ 

وكاريكاتري  الفانتازيا  وشطحات  الواقع  مرارة  بني  يجمع  أسلوبا 

فؤاد  الكبري  الناقد  يقول  كام  مرسحة  يكون  وان  )الفارس(، 

والفانتازيا  والخرافة  الخيال  يستخدم  فكاهيا  )مرسحا  دواره 

والكاريكاتري دون أن ينفصل عن الواقع، بل كوسائل فنية لنقد 

هذا الواقع نقدا الذعا مريرا فامذا صنع عيل سامل بوسائل التقنية 

أعاملة(،  بعض  يف  العبث  أسلوب  أضيف  أن  يل  كان  وان  تلك؟ 

نوفمرب   29 يف  اإلذاعة  )مجلة  بركات  محمد  الناقد  تنبأ  وقد 

فخاطب   – سامل  عيل  مبرسح  وعيا  النقاد  أكرث  وكان   )1966

من  اتخذت  مرسحيات  ثالث  اآلن  حتى  )كتبت  قائال  املؤلف 

بشكل  وتتطور  تنضج  بحيث   - الطبيعي  الدرامي  النمو  ظروف 

جيل- مام أتاح لها اكتساح هذه الشخصيات وقهرها.

الفكاهة  روح  من  سامل(  )عيل  مرسح  يف  الكوميديا  تنبع 

والسخرية التي يتمتع بها، ومن حذقة يف استخدام الحوار الذيك 

واصطياد القفشة، وهو ينطلق من موقف فانتازى ُمفرتض يتبعه 

ينطلق  الذى  الخياىل  املوقف  عىل  قامئة  مواقف  عدة  بالتاىل 

نهايتها، ويعتمد »عيل سامل« يف  منه.. حتي يصل باملرسحية إيل 

الكاريكاتورى  والتصوير  الشعبية  املوضوعات  عىل  فانتازياته 

اليومية،  األحداث  أحانا  تتابع  التى  والحية  الالذعة  والتعليقات 

رصيد  من  كثريا  استفاد  وقد  العلمي  الخيال  عىل  أخرى  وأحيانا 

ضحية  يسقط  مل  وان  )الريحاين(  وخاصة  املرصية  الكوميديا 

قضايانا  عن  »التعبري  استطاع  قد  فهو  املستهلكة،  ملوضوعاتها 

االجتامعية املعارصة مبزيج من الخيال الخصب والروح التعليمية 

الناقد  وكام  أعامله  إيل  اسكندر(  )أمري  أشار  كام  املتعالية  غري 

ذكاء  )حواره  يف  دواره  فؤاد  الكبري  الناقد  يرى  وكام   .. الكبري 
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مرحلة  الثالث  املرسحيات  هذه  تعترب  إذ  لها..  إطارا  الفانتازيا 

جديدة  مرحلة  ذلك  بعد  ليبدأ  الطويل  طريقك  عىل  انتهت 

ال  بطبيعتها  الفانتازيا  ألن  تأثريا-  أكرث  يكون  أن  أرادت  إذا   -

السخرية من األوضاع ولكنها تقف  بأكرث من  تستطيع أن تقوم 

أن  ويري  تغريها؟  أو  إصالحها  برضورة  القدرة  عن  متاما  عاجزة 

سامل(  )عيل  أراد  فإذا   . املرحلة  هذه  يكفي  الفني  النتاج  هذا 

من  ساخرا  أو  فليستمر،  مسيئة  لطبقة  مصور  مجرد  يكون  أن 

لقضية  محركا  يصبح  أن  أراد  إذا  أما   - فليستمر  منحرف  وضع 

»بري  القادمة  مبرسحيته  جديدة  مرحلة  فليبدأ  لوضع  ومغريا 

القمح«، ويطالبه )بأن عليه أن يجد له رؤساء إذا أراد أن يبقي 

كاتب  عنها، وألصبح  يعرب  التي  الظواهر  بانتهاء  فنه  انتهي  وإال 

)ريربتاجات ( مرسحية.. إذا صح التعبري( .

ولكن الذى حدث بعد ذلك أن )عيل سامل( استمر عىل إخالصه 

ووالئه لهذا الشكل، ويدا أنه لن يستطيع الخروج من الفانتازيا، 

بل  االتجاه،  هذا  ىف  باستمرار  يسري  الفكرى  متجهه  أصبح  فقد 

تلح عليه إىل هذا  إبداع  أليا- كل فكرة  انه يف تصورى يحول – 

له،  أسريا  أصبح  انه  وأقول  أبالغ  بل   .. يستهويه  الذى  الشكل 

يتخفف  بات  املحه  لكن  بركات(  )محمد  لتحذير  باال  يلق  ومل 

»املالحظ  مرسحيتي  يف  بوضوح  ذلك  وبدا  الشكل،  هذا  من 

واملهندس« و«املتفائل« وبدا وكأنه يتخىل عن الفانتازيا الخالصة 

ليحفر يف الواقع أكرث وان كان من الصعب عليه أن يتخىل عنها 

عليه  يخاف  كان  فيام  سامل(  )عيل  وقع  هل  ولكن  واحدة،  مره 

والعجز  األوضاع  من  السخرية  مجرد  وهو  بركات(  )محمد  منه 

عن إصالحها وتغيريها، وأن عليه إذا أراد أن يكون محركا لقضية 

انتهي  وإال  رؤيا  له  يجد  وان  يبدأ مرحلة جديدة  لوضع  ومغريا 

فنه بانتهاء الظواهر التي يعرب عنها .

بالتأكيد مل يحدث ذلك حتي ذلك الوقت )1976( نظرا للتواصل 

يقول  كام  اآلن  إىل  مازال  وهو  مرسحياته  يربط  الذي  الفكرى 

الناقد )عادل الدهيبي( )ينزل إىل الساحة يف جو ميلء بالخرائب 

جفون  تقتحم  قد  التي  الوحيدة  الضوء  شعلة  يحمل  واإلنقاض 

)عيل  مع  نضحك  زلنا  ما  إذ   ..) يوارى..  من  تجذب  قام  من 

رجال  من  معه  سخرنا  كم   .. نفكر  وكذلك   .. مرارة  يف  سامل( 

أفقهم،  وضيق  الثامنة«  السام  ىف  الىل  »الناس  إمرباطور  قرص 

العالقات  تسيطر  حيث  الفنية  حياتنا  يف  املتفيش  الفساد  ومن 

اإلنتاج  أجهزة  كيان  عيل  والصفقات  املصالح  وتبادل  الشخصية 

كل  أمامه  فقد  أصيلة  موهبة  كل  تخنق  بصورة  وأدواته  الفني 

املنافذ ىف »أوالد العفاريت الزرق«، وكرر معالجة هذه املشكلة 

املوسيقي يف مرسحية  بصور أخرى يف شخصية )حمدى( مدرس 

»أغنية عىل املمر« الذى يؤلف ألحانا ال يسمعها أحد وكذلك يف 

حرمان )عم حسني( ىف »بري القمح« وكذلك ضحكنا من )املهلب( 

عىل  ضحك  اليل  »الراجل  يف  العام  املال  لصوص  و»الهباش« 

املاليكه« وأمثالهام ىف »كوميديا أوديب«، وبـ»بكالوريوس« ومن 

النظم القهرية التى تدمر وتفسد متاما الطاقات املبدعة، والرثاء 

)أوالح( ىف  منطق  مثال. ومن  و»املتفائل«  »البوفيه«  الروحى يف 

أحالم  النظام، ومن  لحفظ  القهر  القائم عىل  أوديب«  »كوميديا 

وتزداد  الكاذب،  الرثاء  ىف  عبده  و»الربوفسري  األمري(  )عزت 

االمان  البكاء يف ظاهرة االختفاء وانعدام  الضحك إيل جو  مرارة 

»عملية  يف  والغرق  الكارثة  وجو  الجديدة«،  مرص  »عفاريت  يف 

وفيه  والشحات«  »الكاتب  ىف  الشحات  انتحار  ومن  نوح«، 

وصلت إليه حال دول العامل الثالث من فقدان الوعي باملخاطر 

الذى يصبح مجرد دمية  املتخشب  املهندس  التي تهددها، ومن 

أخري يف االتجاه الذي ارئتاه نجيب الريحاين (.

أو  الضد(  )أبطال  أن  ظاهرة أخري متيز مرسح )عيل سامل( هي 

فعالية وحركة ويطمس  اكرث  يبدو  )الخصم(  أو  الرشير(  )البطل 

وهذا  متكامل  وغري  وضامرا  باهتا  فيبدو  املرسحية  بطل  مالمح 

يبدو يف قوة تأثري رجال البالط يف »الناس اليل يف السام الثامنة«، 

عىل  ضحك  اليل  »الراجل  يف  املهلب(  الرحمن  )عبد  وشخصية 

أما عن   .. املاليكة  امامة حتى  يكتسح كل يشء  الذي  املاليكة« 

الضد هناك نوع طريف من  فالبطل  الجديدة«  »عفاريت مرص 

األبطال.. بطل ال يظهر أبدا عىل خشبة املرسح ويؤثر يف جميع 

يظهر  ال  الشخصيات  جميع  عىل  أفعالة  وتنعكس  األحداث، 

ليس  الوقت وما يحدث عيل املرسح  لكنه مؤثر يف نفس  أبدا.. 

إال ردود أفعال ملا يقوم به وهم رجال املجلس الشعبي، وكاتب 

»الكاتب والشحات« الذي يزداد غني بينام يذهب اآلخرون إىل 

السجون، واملرسحية يف اعتقادي معايشة عسرية يجربها الكاتب 

مع نفسة ومع األخرين، وأظنه قد وفق يف صنع كوميديا سوداء 

بل مأساة متميزة تتسم بهذا اللون العبثي الرمادي البارد واملؤثر 

الجديد  االستعامر  أيضا  هو  الضد  والبطل   .. الوقت  نفس  يف 

وممثل  السالح  تاجر  البندقي  عدنان  شخصية  يف  يتمثل  الذي 

االحتكارات األجنبية، وهو أيضا خبري اإلنسان اآليل املتخصص يف 

الجاسوسية والحروب النفسية، وهو جورج الخادم والعميل ذو 

الوجهني، وكذلك رفاق )طارق الريس( الفاسدين الذين يشبهون 

الضد  البطل  أما  وجوكستا  محب  وحور  اونح  وهم  )أوالح( 

الخرساء  فالسكرترية  وهوال  بشاعة  أكرث  فيبدو  »املتفائل«  يف 

ال  والسقف هم جامد  واألرض  الجدران  الخاوي سوي  واملكتب 

ومرتبص  مراوغ  هنا  فالعدو  عليه  التغلب  أو  به  اإلمساك  ميكن 

إيل أن يفتك بضحيته.

وكذلك يغلب عيل أبطاله صفة السذاجة والتعميم فهم شخوص 

علق  مريس(  )صالح  الكاتب  أن  حتي  األبعاد  من  تحلو  تكاد 

العيب  بأن  املاليكة«  عيل  ضحك  الىل  »الراجل  مرسحيته  عيل 

بال   .. بطلة  بال  منها  تخرج  أنك  هو  املرسحية  هذه  يف  الوحيد 

تفاصيل  بال  القضية  يف  تعيش  وانك   .. املالمح  محدد  إنسان 

برشيتها  شخصياته  يسلب  الفكري  فالجانب   .. الصغرية  الحياة 

ويلقي  سلبياته  ينزع  مثال  )فهو  كبري  حد  إىل  والدم  اللحم  من 

اليساري  الكاتب  يقول  كام   . مبارش  بشكل  أمامنا  عارية  بها 

مثل  موقفا  املؤلف  يخلق  أن  يحدث  قد  وإذ  خليل(  )فتحي 

بعد  األشياء  )املهلب(، وتحدث  الواقع ووعي  بني  االنتقال  ذلك 

املفاجئة  وعودته  املالئكة  حساب  يتم  ال  حيث  االنتقال  ذلك 

أكادميية حكم  إيل  الريس(  )طارق  لجوء  أو  السلطة..  مراكز  إىل 

مثل  قضايا  دامئا  فمرسحياته   . إنسانية  رضورة  بال  الشعوب 

عن  الناتج  للتخريب  يتعرضون  عندما  املبدعني  محنة  تصوير 

بكر(  وليام  )رميوند  يقول  كام  البريوقراطي  الرسطاين  النمو 

عن  والسادات«  النارص  عبد  ظل  يف  املهتزة  »الثورة  كتابة  يف 

يف  الكبت  عيل  القامئة  النظم  وقوعهم يف رشك  أو  القمح«  »بري 

وأوديب(،  »عفاريت،  يف  اإلنسان  وانتقاد  الخوف  أو  »البوفية« 

القوة وتحميه، وبناء  وأن السالم وقضاياه ال يقوم ما مل تدعمه 

أو   .. الناس  بناء  يصحبه  أن  ينبغي  واملعامل  واملدارس  املصانع 

يف  للعبور  والتمهيد  االستنزاف  وحرب   67 هزمية  أحداث  تتيح 

»اغني عيل املمر« و»امللوك يدخلون القرية«، »عملية نوح« أو 

تصوير جهل املثقف بواقع بلده وأنانيته ىف »املالحظ واملهندس« 

به  بواقع مشاكلها تطيح  والواعى  لبلده  املحب  املفكر  أو محنة 

)عىل  يبث  أن  نعدم  ال  كنا  وان  »املتفائل«  ىف  والغباء  الجهالة 

الذى  املسكني  املتفائل  املفكر  مرا عيل  بكاء  ونبيك   .. أراجوز  أو 

ميوت بال سبب.

وقد حدث يف فرباير 19٧0 أن عرضت كوميدياه العبثية املميزة 

املرة  ألنها  كبريا  وسياسيا  فنيا  حدثا  وكانت  أوديب«،  »كوميديا 

األويل يف ظل حكم عبد النارص تهاجم القمع والكبت ومصادرة 

الحريات وحتي يشري عرضها دفاع املؤلف عن )أوديب( الحاكم 

لو  النه  فعل  وخريا  املنشور،  النص  يف  يفعل  مل  لكنه  )املدان( 

ورؤاه  فكرة  ولخان  أساسه  من  الفني  عمله  لهدم  فعل  قد  كان 

قبلها  كتب  قد  وكان  الجامهري،  تضليل  يف  باملشاركة  واتهمناه 

مرسحية »عفاريت مرص الجديدة« التي صادرتها الرقابة ومنعت 

فهي  أوديب«  »لكوميديا  جيدا  متهيدا  كانت  والتي  عرضها، 

يف  وتدخل  وطريف  جديد  بشكل  الفكري  الخط  نفس  يف  تسري 

تتناول  العبثية  تخطي  ثم  و»املتفائل«  »البوفيه«  عبثية  دائرة 

»املالحظ  ويف   .. )بكالوريوس(  يف  والتصاقا  واقعية  أكرث  قضايا 

منذ  سامل(  )عيل  أن  الراعي(  )عىل  الدكتور  ورأي  واملهندس« 

مهام  ألنه  التاريخ  يف  الفرد  بدور  يهتم  بدأ  أوديب«  »كوميديا 

كانت قدراته - غري قادر عيل إنقاذ الشعوب يف عرص الشعوب.. 

بل وحتي عىل إنقاذ نفسه.. مبفردة.. الن البطل ال ميكن أن يقوم 

بالبطولة،  تتمتع  .. وكانت هذه األمة ذاتها  أمة  نبع من  إذا  إال 

الضحك  يستخرج  أن  يقصد  مل  سامل(  )عيل  أن  يصدق  ال  وهو 

أوديب«  »كوميديا  نهاية  يف  )ترييزياس(  قال  كام  األفواه  من 

ذلك،  أجل  من  املرسحية  حياته  يف  تعلمه  ما  كل  استخدم  ألنه 

واستخدامه  الخشبة  عيل  املرسح  لفن  العقلية  مامرسته  وهو 

املعارصة  املرسحية  التجارب  حققته  الذي  التكنييك  للتقدم 

نابضة  رسيعة  حركة  بث  اجل  من  تشيكوسلوفاكيا  يف  خاصة 

املتالحقة،  الرسيعة  للمشاهد  واستخدامه  املرسحية،  أرجاء  يف 

باإلضافة   .. والحارض  املايض  بني  الكاريكاتريية  املفارقة  وأسلوب 

والجرأة  التجرد  عيل  والقدرة  املعارص  )الوعي  وهي  قدراته  إىل 

يقرر  لكنه  األمر(  لزم  إذ  والتاريخية  الفنية  املقدسات  عالج  يف 

املرسحية  أن  القرية«  يدخلون  »امللوك  مرسحيته  مقدمة  يف 

ميرح  عندما  واملؤلف   .. مجتمع  ومأساة  إنسان  مأساة  ليست 

مينع عن نفسه رضورة البكاء.. كذلك سمي مرسحيته »كوميديا 

أوديب« املرسحية الفكرية بال دموع، ويري انه لو نجحت هذه 

املرسحيات يف الوصول إىل الناس عيل حقيقتها – )كوميديا جادة 

نقلة  املرصية  الكوميديا  نقل  قد  يكون )عيل سامل(  املذاق(  مرة 
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فيها  فتجرى  ساخنة  ملسات  األفكار  ـ  شخصياته  بعض  يف  سامل( 

الدماء الحارة فتنطلق برشا نكاد نلمسها ونعايشها. 

إذ  الفكرية..  منطلقاته  من  كثريا  يغري  ال  سامل(  )عيل  فإن  إذن 

الهيا  تتحول..  ال  ثابته  الدرامي  تفكريه  يف  الثقل  مراكز  تظل 

الرسوم  أو  الخشبية  كالعرائس  أبعاد  بال  النامذج  بشخصياته 

العالية  الفكرية  النربة  بأسوأ صورة برشية، وهذه  الكاريكاتريية 

ومتوهجة  ذكية  منابع  من  قارئة  ضحكات  خالل  من  والناضجة 

تحدث عنها الناقد )عدىل الدهيبي( يف مجلة )املرسح والسينام( 

قائال ).. وذلك ألن حمالتنا ال تأيت إال كنتيجة طبيعية لصدمات 

تراكم وعينا لفداحة وال معقولية  تتواىل وترتاكم فيزداد  إدراكية 

أحيانا  وهو   .. هراء(  من  وأبصارنا  أسامعنا  تحت  يحدث  ما 

ينزلق إيل )الفارس(، ورسعان ما ينتشل نفسه ويعود لينهل من 

من  ينبع  لديه  فالضحك  الجادة  وومضاتها  الراقية  الكوميديا 

منطلق واحد يف الحوار الذي يعتمد عىل املفارقة وإعادة النظر 

ىف تفاصيل الحياة اليومية مبنطق جديد(.

ظهور  قبل   19٧6 عام  الراعي(  )عيل  الدكتور  أعرب  وقد 

عن  واملتفائل(  واملهندس  واملالحظ  بكالوريوس،  مرسحيات 

أن  وهي  مرسحي  ككاتب  سامل(  )عىل  مستقبل  عيل  مخاوفه 

يقنع مبا ميلك - من وعي معارص، وقدرة عيل التجرد، وجرأة يف 

عالج املقدسات الفنية والتاريخية- إذا لزم األمر – أن يستسلم 

كثري  إيل  يحتاج   ) سامل  )عيل  أن  الراعى  الدكتور  ويرى  للقناعة، 

أن  تستطيع  املرسحية  فإن موهبته  والفكرى..  الفنى  الدعم  من 

ويرحل  قلمه  ويضع  كتبه  يغلق  أن  وتشجعه  الكثري  تستوعب 

تجارب  ولريى  الخري،  من  ليستزيد  املرسحية  العواصم  بعض  إيل 

جديدة يف املرسح ثم ليعود لنا بزاد كثري وهو ال يخيش أن يعود 

كام  يخيش  لكنه   .. متأستذا  أو  الناس  ينساه  أن  أو  )متخوجا( 

سبق القول أن يقنع مبا لدية أو يستسلم للقناعة(.

إيل  أضيف  وهل  للقناعة؟  استسلم  أو  سامل(  )عيل  قنع  فهل 

التجرد  عيل  والقدرة  املعارص  الوعي  أبرزها  كان  التي  قدراته 

والجرأة ىف عالج املقدسات الفنية والتاريخية إذا لزم األمر؟ .. يف 

»بكالوريوس«  عن مرسحية  الرقابة  لجنة  أفرجت   1978 أكتوبر 

األوىل يف  السنة  فطلبه  علينا  غريبا  ليس  تتناول موضوعا  والتي 

)طارق  بقيادة  الثالث  العامل  دول  بإحدى  العسكرية  الدراسة 

بانقالب  القيام  يف  ينجحون  النية  الحسن  الرومانيس  الريس( 

أتاح  انقالب  وهو   .. السلطة  عيل  ويستولون  بلده  يف  عسكري 

للتناحر  املناخ  هيأ  حني  نجاحه  فرصة  العاملي  االستعامر  له 

بان  )طارق(  يفاجأ  االنقالب  وبعد  األويل،  السنوات  طلبة  بني 

زمالءه قد جعلوا من جهاز الدولة نظاما بوليسيا يخنق األنفاس، 

الكذب  نجد  وكذلك  واإلثراء  النفوذ  الستغالل  فرصة  ووجدوها 

االستعامر  يواجه  هذا  من  واخطر  الحقائق،  وتزييف  والنفاق 

الجديد بأساليبه الشيطانية الحديثة، ويشعر )طارق( بأن كيانه 

الخاص ميكن أن يحب ويحقق أحالمه يف حكم دميقراطي عادل 

إىل  فيظل  باالنهيار..  مهددان   .. ملواطنيه  والرخاء  األمن  يحقق 

أحالمه  ويحقق  تحدث  أن  بأن معجزة ميكن  واثقا  النهاية  قرب 

تكمن  املحنة  أن  أدرك  ألنه  الشعوب  حكم  بأكادميية  فيلتحق 

إال  ليست  األكادميية  هذه  أن  ويكتشف  الدميقراطية،  غيبة  يف 

الدميقراطية  جوهر  وان  دعايئ،  كرشك  االستعامر  لفقة  مسخا 

عن  العسكريون  يتخل  وان  الدميقراطي  السلوك  مامرسة  هو 

أطامعهم ىف الحكم - ويف األكادميية يقابل )جورج( الجاهز خادم 

وعميل ذو وجهني وممثل لقوى االستعامر الخبيثة، وهو نفسه 

)عدنان البندقي( خبري وتاجر سالح وممثل االحتكارات األجنبية، 

حجرة املسئول الكبري لتعود بعد قليل .. يبدي املفكر استعداده 

لتحمل كل املشاق ليقدم حلوله.. يلفت نظرة عربة سوداء أمام 

 ) )دكة  عيل  اثنان  أمامها  يجلس  املويت  نقل  عربة  تشبه  املبني 

شكلها غريب فهام إما مجندين أو حانوتية جاؤوا ليحملوا جثه 

شابا  كان  انه  وهو  الصديق  هذه  قصة  ويحيك  يعرفه،  صديق 

فقريا متفائال تخرج يف الجامعة. وسجن يف حريق القاهرة. وأرس 

يف حرب 1956، وعمل يف سوريا أيام الوحدة، وحارب يف اليمن، 

الحرب كان يتهمه بلطف  ويف 1967، وعندما كان يشجعه عىل 

وبعد  ببسالة،  وحارب   1973 عبور  يف  اشرتك  ثم   .. بالنصب 

السكرترية  عيل  املفكر  يعرض   .. مات  أن  إىل  يسرتح  مل  الحرب 

أنها  عن  يحدثها  ثم  املسئول..  مبقابلة  له  فلرمبا سمحت  الزواج 

لديهم  أن  ويكتشف  السلطة(  )بإجهاد  يسمي  ما  من  تعاين 

بأنه فكر أحيانا يف  .. ويعرتف  ملفا كبريا عن كل يشء يف حياته 

يكتشف  وعندما  اإلجراءات،  بعض  يف  أو  املسئول  هذا  أخطاء 

عدم إمكانية مقابلته للمسئول يثور ويخلع مالبسة، وبعد طول 

هذا  عن  رضاء  عدم  رغم  استئذان  دون  الدخول  يقرر  انتظار 

ألنه  وجريحا  ومفزوعا  منهارا  ضائعا  يعود  ما  ورسعان  السلوك، 

مل يجد شيئا سوي الجدران.. فجلس عيل مقعد والقي برأسه إيل 

الخلف وعيناه مفتوحتان فتقرتب منه )السكرترية( تغمض عينية 

الغريبان  الرجالن  فيدخل  زر  عيل  وتضغط  شعرها.  تسوي  ثم 

اللذان وضعهام املفكر أمام العربة السوداء فيحمالنه ويخرجان، 

وعندما يظلم املرسح تظل ملبة املسئول الحمراء مضاءه .. وهذا 

يكلم  أن  البداية  منذ  يدرك  أن  عليه  كان  آخر  تراجيدي  بطل 

نفسه فهو يتكلم ويتكلم ومل ترد عليه السكرترية الحسناء وكانه 

ميكن  ال  خفي  قدري  لعدو  ضحية  يسقط  ثم  الربية  يف  يرصخ 

اإلمساك به أو التغلب عليه وال مكان له .. بل رمبا ال وجود له 

أصال.

وبعد .. فهذا كان كاتبا لدية حساسية فائقة مبا يجيش يف أفئدة 

من  الكثري  لنا  يحمل  أن  عيل  قادرا  كان  انه  وظني   .. الناس 

الزيارة  بهذه  يتنبأ  الكاتب  كان  فقد  لألسف  ولكن  املفاجئات.. 

التعيسة املشؤومة كام يري املخرج والناقد الكبري د.عمرو دوارة 

هذه  يف  أشار  حني   1996 يناير  عدد  يف  »الكواكب«  مجلة  يف 

وصلت  »الكالب  الورد«،  »خشب  الثالث  األخرية  املرسحيات 

أشار  عندما  واعيه  قراءة  ويف  بيتنا«  يف  طلع  »والبرتول  املطار«، 

الذي   - )محمود(  صبية  عيل  النجار  )عبده(  األسطي  توقع  إىل 

تهجري  بعد  انحرافه  إيل  الورد  خشب  عيل  بالرسم  يتميز  كان 

الورد  عيل خشب  الرسم  يستطيع  لن  بأنه  القناة..  مدن  سكان 

سوق  من  البضائع  تهريب  إيل  انزلق  أن  بعد  به..  اشتهر  الذي 

انحراف  إيل  يشري  كذلك  خارجها،  إىل  بورسعيد  الحرة  املدينة 

أصيب به وفقد نزاهته وأمانته وكرامته يف )البرتول طلع يف بتنا( 

حني انتابت تنتاب املهندس )إبراهيم( حالة من الطمع والجشع، 

يسيل عيل  برتول  يف  يطمع  عندما  السابقة  مبادئه  عن  والتخيل 

مبباهج  ليستمتع  والرثاء  الغني  برفاهية  ويحلم  منزله،  حوائط 

مأمور  إصابة  مبدأ،ويف  ألي  مراعاة  دون   .. الحياة  وملذات 

الجمرك النزية بالكلبية والجشع بعد أن يأس من إصالح األمور 

يف »الكالب وصلت املطار. وهي نهايات مؤسفة ألبطاله الثالث، 

وزيارته  للكاتب  التعيسة  النهاية  لتلك  )متنبئة(  قراءة  وهي 

املشؤومة إىل الكيان الصهيوين 

وهو أيضا اإلنسان املتخصص يف الجاسوسية والتخريب املعنوي، 

ويلتقي طارق بالحكام العسكريني اآلخرين ويعرف بأي أساليب 

شكلية  يف  اللعبة  زين  ويدرك  كراسيهم،  إيل  وصلوا  منحطة 

أن  عليه  وأن  والنتائج،  واالمتحانات  التدريب  وأساليب  املناهج 

من  له  انكشف  ما  للعامل  ويعلن  العبث  هذا  من  يديه  ينفض 

خفايا هذه املهزليات وال يبقي له سوي حبيبته )عايدة(.

إيل  أشري  أن  املرسحية  هذه  تفاصيل  بتلخيص  قصدت  وقد   

ولكن  القدمية  موضوعاته  يقدم  يزال  ما  كان  سامل(  )عىل  أن 

أبطاله  محنة  هي  الريس(  طارق   ( محنة  وأن  جديد،  شكل  يف 

القدامي املحبطني الذين يسعون لسعادة البرشية، دون جدوى، 

العرائس  ونفس  النامذج  نفس  هي  الرش  قوى  أمام  ويفشلون 

الخشبية والرسوم الكاريكاتريية .. لكني تصورت أن )عيل سامل( 

مل يقنع مبا لديه أو يستسلم للقناعة ألنه يحاول ىف مرسحيه من 

الفصل الواحد التي اتخذها مجاال ملغامراته الدرامية منذ بداياته 

الشخصية  فيقدم   19٧9 سبتمرب  واملهندس«  »املالحظ  وهي 

املبتورة  الضحكات  خالل  من  الدموع  تفجر  التي  املأساوية 

بذاته  ومهتم  وموسوس  األربعني  تجاوز  مهندسا  لنا  فيقدم   ..

الذي  الواقع  يتجاوب مع  أو  أن يفهم  يريد  ومتمركز حولها.. ال 

بإحدى  العزاب  اسرتاحة  يف  زميلة   – واملالحظ   - معه  يتعامل 

ومرونة  وفهم  ببساطة  يتعامل  الصعيد  منطقة  يف  الرشكات 

التكنولوجيا  إليه  بأحدث ما وصلت  )املهندس( حجرتهام  ويزود 

الحجرة تخرج عقربة  الذي رطب جو  التكييف  . ويسبب جهاز 

الذعر  هذا  بالذكر-  املهندس  ويصاب  بشبشب،  املالحظ  يقتلها 

وقد  الستار  وينزل  وتهاويه،  املهندس  خواء  عن  يكشف  الذي 

امسك املهندس مبسدسه يف يد ومدفع رشاش وشبشب يف اليد 

نومه  يف  املالحظ  يغط  بينام   .. تشنج  يف  املكان  يرقب  األخري 

ويعلو شخريه .. وال شك أننا يف النهاية نشعر بالخوف والشفقة 

العرص املجنون ليصري  .. ضحية هذا  الضيق األفق  املهندس  عىل 

يف النهاية بطال تراجيديا رغام عن أنوفنا .

يقدم  حني  السبيل  هذا  يف  أخرى  خطوة  سامل(  )عيل  ويخطو 

الواحد  الفصل  ذات  األخرية  مرسحيته   1980 عام  بداية  يف 

»املتفائل« بطلها مفكر متفائل لدية حلول لكل مشاكل اإلنسان 

بها  ليس  انتظار  غرفة  يف  الكبري  املسئول  مقابلة  عىل  ومصمم 

سوي مكتب فوتيه وعدد كبري من التليفونات وسكرترية ال تفعل 

لتدخل  تنهض  أو  أمامها  التي  األوراق  يف  تنظر  أن  سوي  شيئا 
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من  حالة  املرسحية  الشارقة  أيام  متثل 

عىل  املتواصل  والنبض  املرسحي  اإلبداع 

ثقايف  كمسار  الشارقة  مسارح  خشبات 

العطاء  ثالث عقود من  أكرث من  متيز عرب 

عربية  تظاهرة مرسحية  لتصبح  واالجتهاد 

فأضفت  عريب كبري،  تجمع  من  متلته  ملا 

املستوي  عىل  الفكري  الرثاء  من  حالة 

عقود  مدار  عىل  تأثريها  امتد  املحيل 

األعامل  من  الكثري  تقدم  أن  استطاعت 

الفكرية  امللتقيات  بجانب  املرسحية 

من  وذلك  الرسح،  بقضايا  املتعلقة 

املرسحيني  من  للكثري  استضافتها  خالل 

مفتوحة  ورش  وتقديم  العرب  واملفكرين 

لهواة املرسح.

باأليام  بالشارقة  املرسح  إدارة  تكتف  ومل 

املهرجانات  من  العديد  قدمت  بل  فقط 

قادره  متميزة  وبصورة  األخرى  املرسحية 

الثقافية  منصتها  خالل  من  العطاء  عىل 

للطاقات  متنفس  متثل  والتي  الهامة 

ورغبة  واع  وبفكر  للمرسحيني  اإلبداعية 

جديدة  برؤى  مرسحية  عروض  تقديم  يف 

عىل  قادرة  وعلمية  أكادميية  أسس  وعىل 

مواكبة التطور والحاجة امللحة يف التعرف 

رغبة  إلشباع  جديد  هو  ما  كل  عىل 

الجميع  يحفز  بالتأكيد  وهذا  امللتقي، 

يحقق  مرسح  تقديم  يف  الجهد  بذل  عىل 

التوازن يف رسالته.

عناية خاصة  الشارقة املرسح  أولت   وقد 

لألخالق  مدرسة  املرسح  بأن  إلميانها 

والحرية.  فكانت حاضنة لإلبداع املرسحي 

الثقافة  تبني  يف  قدرتها  عىل  يدلل  مام 

السمو  لرؤي صاحب  تحقياً  اإلنسان  لبناء 

واملعنوي  املادي  ودعمه  الشارقة  حاكم 

لهذا الحراك ورعايته للمرسح واملرسحيني، 

بناء  مستقبل  الشارقة  استرشفت  لقد 

فكان  الحدث  أنه محور  وأدركت  اإلنسان 

يحتاجه  مام  الكثري  له  تقدم  أن  بد  ال 

للفنون  ونهمه  شغفة  إلشباع  ثقافة  من 

الفكري  للنضج  شعاراً  املرسح  فجعلت 

وأصبحت األيام شعاع معريف يؤسس لبناء 

أجيال مرسحية قادرة عىل العطاء.

النشاط  بإعادة  اإلعالن  تم  أن  ومنذ   

اللجنة  اجتامع  وبعد  بالشارقة  املرسحي 

بالشكر  تقدمت  والتي  للمهرجان  العليا 

سلطان   / الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

املادي  الدعم  تقديم  عىل  الشارقة  حاكم 

الشارقة  أيام  وإقامة  للمرسح  واملعنوي 

والثالثني  الحادية  دورتها  يف  املرسحية 

حيث  أعاملها  جدول  اللجنة  واستعرضت 

من  األول  الربع  يف  تقام  أن  املنتظر  من 

املرسحية  الفرق  بدأت    ،  2022 العام 

النصوص  الختيار  املتواصل  العمل  يف 

الدورة من  املرسحية وذلك ملا متثله هذه 

بعد  والعريب  املحيل  املستوي  عيل  أهمية 

لجائحة  نظراً  املرسح  عن  انقطاع  فرتة 

)كرونا ( .

واملتابع للحراك املرسحي بالشارقة يالحظ 

منذ  املرسحية   الشارقة  أيام  تطور  مدي 

مبكونات  متتعت  والتي   ،  1984 انطالقها  

وخصائص عربت بها عن املجتمع اإلمارايت 

عربية   مرسحية  تظاهرة  كونها  والعريب 

ورؤية  وعريب  محيل  ثقايف  مبنجز  تهتم 

متميز  عريب  ملتقي  منها  جعلت  متميزة 

العريب للبحث  يلتقي فيه مرسحي الوطن 

املرسحية  الحركة  مستجدات  ودراسة 

مرسحية  وأنشطة  فاعليات  من  العربية 

الفنون  معاهد  أوائل  ملتقي  ايل  إضافة 

إبداعية   منصة  يعترب  والذي  املرسحية 

عيل  واطالعهم  العريب  الشباب  الحتضان 

عيل  والقدرة  املرسحية  املستجدات  أخر 

رؤاهم  خالل  من  والتطوير  التحديث 

فكرهم  عيل  املراهنة  حيث  املستقبلية 

ميثل  حيث  اإلبداعية  طاقتهم  وتوظيف 

امللتقي همزة وصل بني األجيال املرسحية 

لتحقيق  وعد   عيل  األيام  فكانت   ،

عىل  والوقوف  املرسح   نحو  طموحاتهم  

عىل  واالطالع  العريب   املرسح  مستجدات 

الربنامج  بجانب  ،هذا  املرسحية  العروض 

تطوير  منظومة  عرب  لهم  املعد  التدريبي 

مرسحية توليها الشارقة للشباب تسترشف 

حلقة  لتكون  املرسح   مستقبل  منها 

االطالع  من  فالبد  األجيال  بني  تواصل 

من  الجديدة  العملية  التجارب  عىل 

املرسحية   الشارقة  أيام  فاعليات  خالل 

ومناقشتها يف تدريباتهم اليومية ،لقد مثل 

امللتقي نقطة التقاء مرسحي عريب تسوده 

املحبة بني شباب املرسحيني العرب .

التألق  من  صفحات  األيام  سجلت  وقد 

غرارها  عىل  مدت  عقود  ثالث  مدار  عىل 

بني  واملعريف  الفكري  التواصل  جسور 

الطريق  وأنارت  العريب  املجتمع  أطياف 

وإبراز  الشباب  سيام  وال  الجميع  أمام 

عىل  وطرحها  إبداعاته  وتقديم  دوره 

وإتاحة  العطاء  عىل  وتشجعيهم  املجتمع 

الفرصة أمامهم لتقديم أعاملهم والتعرف 

واألفكار  البحوث  مستجدات  عىل 

تجمع  األيام  جعل  هذا  كل   .... املرسحية 

مرسحي عريب متميز.

المسرحية.. الشارقة  أيام 
عربي  وتجمع  مسرحي  إبداع   

مجدي محفوظ
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اسمها  تبّدل  عندما  الجمعية،  تاريخ  يف  الكبري  التحول  بدأ 

التمثيل  أنصار  »جمعية  إىل  التمثيل«  أنصار  »جمعية  من 

 1933 عام  منذ  الجمعية  الزم  الذي  االسم  وهو  والسينام«، 

أخربتنا  التحول،  هذا  وبداية  سنة!!   88 منذ  أي  اآلن،  وحتى 

موضوعاً  نرشت  عندما   1933 مارس  يف  »الكواكب«  مجلة  به 

عىل  فيه  وأجابت  واليوم«،  أمس  الهواة  »جمعيات  بعنوان 

سؤال: »ماذا كان من أمر السينام؟« قائلة: 

قد   – التمثيل  إىل  بالنسبة   – الجديد  الفن  هذا  أن  »نعلم 

يكتف  ومل  مدهش،  بنجاح  رسالته  يؤدي  وسار  وليداً  انتفض 

القول باإلشارة فاخرتعت  مبا كان عليه أواًل من االستغناء عن 

نازلت املرسح فكادت تقيض عليه، وما  التي  الناطقة  السينام 

اليوم  السينام  حال  هذا  أشده.  بالغاً  االثنني  بني  الرصاع  يزال 

كثرياً  فإن  ذلك  عن  وفضاًل  ومحبيها.  هواتها  يرس  حال  وهو 

قد  صيتهم  وبعد  شهرتهم  امتدت  الذين  املرسح  ممثيل  من 

هجروا الخشبة اآلن ولجأوا إىل الشاشة بعد أن رأوا املستقبل 

هنا  أما  مرص،  خارج  هذا  حدث  باملرسح.  ال  باللوحة  رهيناً 

فإن ممثلينا يتناوبون العمل يف الناحيتني، وذلك لعدم وجود 

العدد الكايف ممن يصلحون للسينام. وإذ ذاك يضطر املخرج 

أو صاحب الفيلم إىل البحث بني جدران املسارح عمن يعهد 

املرصي  املخرج  النقطة  هذه  يف  فكر  فيلمه.  بأدوار  إليهم 

املعروف »محمد كريم« ثم نظر حواليه فلم يجد يف العاصمة 

أنها صاحبة املستقبل دون شك،  جمعية واحدة للسينام، مع 

وجد  ولكنه  النقص،  هذا  إكامل  مبهمة  يضطلع  أن  فأراد 

السبيل وعراً وعرف أن تحقيقه محفوف بأخطار قد تفيض إىل 

الفشل. وكريم من األشخاص الذين يقتلون الفكرة بحثاً قبل 

اإلقدام عىل تنفيذها .. فبعد إناة وصرب طويلني عرف أثناءهام 

أتت  وما  مرشفة  جهود  من  التمثيل  أنصار  جمعية  بذلت  ما 

شطرين  ذي  متواضع  باقرتاح  إليها  تقدم  مورقة،  مثار  من 

أولهام: جعل السينام هدفاً من أغراض الجمعية، وإطالق اسم 

جديد عليها هو »جمعية أنصار التمثيل والسينام« أما الشطر 

الثاين فهو قبول كريم – بعد ذلك – عضواً يف الجمعية«.

من  الجمعية  اسم  إىل  »السينام«  كلمة  أضيفت  وبالفعل 

الذي  كريم«،  »محمد  السيناميئ  املخرج  عضوية  قبول  أجل 

سرنى!  كام   - ما  يوماً   - العاملية  إىل  تصل  الجمعية  جعل 

جعل  السينام،  بإضافة  الجمعية،  اسم  تغيري  إن  ُيقال  والحق 

لها  رصحت  فقد  تتوسع!  وعالقاتها  تنترش،  الفنية  أنشطتها 

وزارة املعارف بإحياء حفلة باألوبرا مبناسبة عيد ميالد جاللة 

الجمعية فيها ثالث مرسحيات دفعة واحدة:  امللك، وعرضت 

سفاريا«  و»طاحونة  رمزي،  إلبراهيم  الخليفة«،  بنت  »عزة 

املزاد«  يف  و»أنتيكة  الجندي،  السالم  عبد  الدكتور  تعريب 

حفلة  الجمعية  أحيت  كام  القدوس.  عبد  محمد  تأليف 

مع  »الدكتور«  فيها مرسحية  ومثلت  باألوبرا،  املوظفني  نقابة 

املختلط  النادي  حفلة  أحيت  كام  الوهاب،  عبد  ملحمد  غناء 

أيضاً  وأحيت  األوىل«،  »العرثة  مرسحية  فيها  ومثلت  باألوبرا 

باشا  »إسامعيل  حضور  يف  باألوبرا،  املواساة  جمعية  حفلة 

»ابن  مرسحية  ومثلت  امللك،  لجاللة  الرابع  األمني  تيمور« 

السامء« مع غناء من املطربة »نجاة«. كام أسهمت الجمعية 

إقامة حفلة  بفلسطني من خالل  اإلسالمي  املؤمتر  يف مرشوع 

سيد عيل إسامعيل

)6( والسينما  التمثيل  أنصار  جمعية  بدايات 

االسم!! إلى  السينما  إضافة 

[ نوافذ]]

أعضاء الجمعية يف مشهد من رسحية العربة
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30 [ نوافذ

األقىص  املسجد  جامعة  إلنشاء  ريعها  تخصيص  تّم  مرسحية 

نسائية  عنارص  ببطولتها  قامت  املرسحيات  وهذه  اإلسالمية. 

هاوية ومحرتفة، منها: زينب صدقي، ولطيفة نظمي، وعايدة 

الجديدان  والوجهان  قاصني،  وصالحة  محمد،  وفردوس  حسن، 

شكيب،  ]ميمي  شكيب«  وزينب  شكيب  أمينة  »الشقيقتان 

زوزو شكيب[، وباألخص تألقهام يف مرسحية »الهاوية«.

الجمعية،  اسم  إىل  »السينام«  إضافة  إن  قبل  من  قلنا  وكام 

جعلها تصل إىل العاملية يوماً ما! وأكرب دليل عىل ذلك ما كتبه 

 1933 يونية  من  السادس  يف  »الكواكب«  ملجلة  الفني  الناقد 

والسينام  التمثيل  أنصار  جمعية  ترحل  »هل  عنوان  تحت 

افتتاحية  يف  الغراء  األهرام  جريدة  »نرشت  قائاًل:  لندن؟«  إىل 

السمعة  إىل  تيسء  التي  الدعاية  عن  شيئاً  املايض  السبت 

وطلبت  السينامئية،  األرشطة  بواسطة  الخارج  يف  املرصية 

ويف  الضارة.  الدعاية  إيقاف هذه  تعمل عىل  أن  الحكومة  إىل 

واسع  مرشوع  عن  شيئاً  أيضاً  افتتاحيتها  يف  قرأنا  التايل  اليوم 

اعتزمت أن تقوم به يف شتاء هذا  الحكومة قد  النطاق كانت 

إىل  والسينام  التمثيل  أنصار  جمعية  أعضاء  إيفاد  وهو  العامل 

بالد اإلنجليز ليمثلوا هناك بعض الروايات يف مدن مختلفة من 

فتح  عىل  عولت  الحكومة  أن  األهرام  وذكرت  اململكة،  أنحاء 

اعتامد بخمسة آالف جنيه لهذا املرشوع. قرأنا هذا يف األهرام 

فرأينا أن أهمية املوضوع تحتاج إىل إيضاح أوىف، فقصدنا إىل 

رئيسها  استقبلنا  حيث  والسينام  التمثيل  أنصار  جمعية  مقر 

يف  ذاك  إذ  أحمل  وكنت  رشيد.  فؤاد  الدكتور  البارع  النطايس 

يف  أفاتحه  أن  قبل  وقال  الدكتور  فابتسم  األهرام  نسخة  يدي 

الوقوف  يف  راغب  لعلك  أجله:  من  إليه  قصدت  الذي  الشأن 

اإلنجليزية؟  البالد  إىل  الجمعية  رحلة  عن  معلومات  عىل 

تفصياًل  إليك  فأجاب:  اليوم.  زيارة  إىل  دعاين  ما  وهذا  قلت: 

امللكية  األوبرا  دار  يف  متثل  الجمعية  كانت   .. ملا حدث  دقيقاً 

نجيب،  األستاذ سليامن  وكيلها  التي وضعها  األبد«  »إىل  رواية 

التمثيل ويف  »إتكنز« لحضور  فرقة  أفراد  وكنا قد دعونا بعض 

واملمثلة  هانن«،  »نيكوالس  املسرت  املشهور  املمثل  مقدمتهم 

عليه  املأسوف  الفرقة  ومدير  سيلر«  »أتيني  السيدة  القديرة 

من  الحفلة  بحضور  تفضلوا  من  بني  وكان  »باربر«.  املسرت 

الوزراء، ومعايل حلمي عيىس  رئيس  باشا  الكرباء دولة صدقي 

وغريهم.  باشا  حرب  طلعت  وسعادة  املعارف،  وزير  باشا 

السامي  املندوب  فخامة  األجانب  كبار  مقدمة  يف  كان  كذلك 

كام  املمثلني  هنأوا  جميعاً  وهؤالء  قرينته.  والليدي  الربيطاين، 

فرقة  أعضاء  أما  الرواية.  واضع  نجيب  سليامن  األستاذ  هنأوا 

إتكنز فقد بلغ إعجابهم بالتمثيل واتقانه مبلغاً كبرياً دعا املسرت 

باربر إىل مقابلة معايل وزير املعارف واإلدالء له بشهادة قيمة 

هي أن هؤالء الهواة أدق وأقوى من املحرتفني، وأنه أي املسرت 

دعاية ملرص  أحسن  يعترب  املناسبة مرشوعاً  بهذه  يعرض  باربر 

يف إنكلرتا: ذلك أن يقوم جنابه بتجهيز ما يلزم لجمعية أنصار 

باإلنجليزية  إحداها  روايات.  خمس  بتمثيل  تقوم  يك  التمثيل 

وزير  معايل  فوافق  مرصيتان.  والباقيتان  عربيتان  واثنتان 

فيه،  املصلحة ملرص  رأى وجه  املرشوع حني  املعارف عىل هذا 

رئيس  دولة  مضمونه  عىل  اطلع  بأن  ذلك  عىل  معاليه  وزاد 

الدكتور: هل  مانشسرت وبرمنجهام وليفربول. وهنا سألت  من 

تعتمد  أن  ميكن  اللوايت  املرصيات  املمثالت  اختيار  إىل  وفقتم 

نيتنا  يف  إن  نعم،  فأجاب:  كهذه؟  رحلة  يف  الجمعية  عليهن 

فكرنا  كذلك  صدقي،  وزينب  أمري  عزيزة  السيدتني  مفاوضة 

لآلنسة  للترصيح  وهبي  يوسف  األستاذ  صديقنا  مفاتحة  يف 

الرحلة.  هذه  يف  مبعاونتنا  جميل  علوية  والسيدة  رزق  أمينة 

ما  أم  باربر،  املسرت  بوفاة  املرشوع  تنفيذ  أوقف  وهل  قلت: 

أرجئ  قد  كان  التنفيذ  إن  فقال:  إمتامه؟  عىل  تعملون  زلتم 

عىل  أخذه  الذي  بالعبء  يقوم  آخر  رجل  يتقدم  حتى  مؤقتاً 

معايل  يدي  بني  أوراقه  زالت  وما  باربر،  املسرت  املرحوم  كاهله 

وزير املعارف وأنه ليرسين أن أقول لك بأن الجمعية قد تلقت 

التجارية  الغرفة  ترميان سكرتري  املسرت  من جناب  أمس خطاباً 

املأسوف  للحلول محل  استعداده  بالقاهرة يتضمن  اإلنجليزية 

وسنعيد  الخطري.  املرشوع  بهذا  القيام  يف  باربر  املسرت  عليه 

إننا سنصل إىل  درس املوضوع معه من جديد. وإين واثق من 

النتيجة التي نبتغيها خدمة للوطن العزيز وسعياً وراء الدعاية 

الصالحة التي تستفيد منها البالد أجل الفوائد«.

حفل الجمعية لفرقة إتكنز

أعضاء الجمعية يف مشهد من مرسحية الدكتور

عىل  مبلغ 49٧0 جنيهاً  له  واعتمد  عليه كذلك  فوافق  الوزراء 

آخر  ملرشوع  خمرية  التذاكر  أمثان  من  الناتج  الربح  يكون  أن 

وإياه  واتفقنا  باربر  املسرت  زارنا  الخطوة  هذه  وبعد  كهذا. 

الرحمن  »عبد  روايتا  هام:  العربيتان  الروايتان  تكون  أن  عىل 

واملرصيتان  أورشليم«  ومملكة  الدين  و»صالح  النارص« 

عن  نجيب  سليامن  األستاذ  اقتبسها  وقد  الكربى«  »املشكلة 

و»الدكتور   »The man from Toroto« اإلنكليزية  الرواية 

 Doctor Wakes« رواية  عن  أيضاً  اقتبسها  التي  حلمي« 

أن  سليامن  األستاذ  إىل  باربر  املسرت  نصح  »وقد   .»Patient

 The First« يقتبس كذلك رواية عربية من الرواية اإلنكليزية

يستسيغها  الجمهور  وألن  حديثة  ألنها  وذلك   »Mrs Fraser

يف  الجمعية  وكيل  يتوان  ومل  مشاهدتها،  عىل  دامئاً  ويقبل 

الرواية  الرواية وسامها »حادث طالق«. أما  العمل، حتى أتم 

باختيارها  تعهد  فقد  اإلنكليزية  باللغة  الجمعية  متثلها  التي 

اإلنجليزيات  املمثالت  بانتخاب  أيضاً  تعهد  كام  باربر،  املسرت 

متثل  أن  عليه  اتفق  مام  كان  وقد  متثيلها،  يف  يشرتكن  اللوايت 

كل  يف  ومرة  لندن  يف  مرتني  الخمس  الروايات  هذه  من  كل 
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املطربة نجاة عيل طلعت حربفردوس محمد

محمود مراد محمد كريم

31 [[[ نوافذ]]

الصورة،  بهذه  يتم  مل  الذي   - الكبري  السيناميئ  املرشوع  وهذا 

ورمبا تّم بصورة ما يف فيلم »الوردة البيضاء« - يعكس مكانة 

متعلقاً  املرشوع  هذا  كان  وإذا  إليها!  وصلت  التي  الجمعية 

وهو  معه،  تزامن  آخر  مرسحي  مرشوع  فهناك  بالسينام، 

 ،1933 عام  الكهف«  »أهل  مرسحية  متثيل  الجمعية  محاولة 

عروضها  أول  يف  وتعرضها  القومية  الفرقة  متثلها  أن  قبل 

أن  واملعروف   !1935 عام  الدولة  فرقة  بوصفها  الرسمية، 

عام  يف  ونرشها  الحكيم  توفيق  ألفها  الكهف«  »أهل  مرسحية 

مرص  شغلت  كبرية،  وفنية  أدبية  ضجة  حولها  وثارت   ،1933

كثرياً وقتذاك، مام يعني أن جمعية أنصار التمثيل والسينام لها 

من الطموح الكثري يك تتصدى لهذا املرشوع! 

شكيب بنات 
الجدير بالذكر أن تألق الشقيقتني »زينب وأمينة شكيب« كان 

ضمن  الهاويات  أوائل  من  بوصفهام  الفرتة،  هذه  يف  ملحوظاً 

مرسحية  عرض  يف  كبرياً  كان  التألق  وهذا  الجمعية،  أعضاء 

ملجلة  الفني  الناقد  ذلك  عن  فكتب  مراد،  ملحمود  »العربة« 

»الكواكب« يف أكتوبر 1933 تحت عنوان »العربة عىل مرسح 

رمسيس«، قائاًل: 

بعض  مع  باالشرتاك  شكيب  وزينب  أمينة  الشقيقتان  »مثلت 

عىل  »العربة«  رواية  والسينام  التمثيل  أنصار  جمعية  أعضاء 

إحدى  هي  و»العربة«  املايض.  األسبوع  يف  رمسيس  مرسح 

والتأليف  املرسح  فقيد  مراد  محمود  األستاذ  املرحوم  روايات 

متثيلها  يف  تحتاج  التي  القوية  الروايات  من  وتعد  املرسحي، 

كان  لذلك  بأدوارها،  النهوض  تستطيع  قوية  شخصيات  إىل 

الحفلة  كانت  ولقد  كبرياً.  الناشئتني  املمثلتني  مبشاهدة  شغفنا 

شهدها.  الذي  والجمهور  اإلقبال  ناحية  من  جداً  ناجحة 

واملمثالت  املمثلني  من  كثري  وجود  النظر  يسرتعي  مام  وكان 

وقد  الجديدتني.  املنافستني  ملشاهدة  قدموا  الذين  املحرتفني 

التشجيع والعطف.  املواقف عالمات  بدت عليهم يف كثري من 

األستاذ  غري  ممثل  إىل  البطولة  دور  يسند  أن  املفروض  وكان 

يأخذ  أن  األستاذ زيك  طارئة اضطرت  زيك رستم، ولكن ظروفاً 

هذا الدور يف وقت متأخر جداً مل يكن يتسع حتى وال لحفظه، 

فيه  معهودة  ومقدرة  تام  بإتقان  دوره  أدى  ذلك  مع  ولكنه 

يف  ليس  أنه  أثبت  فقد  الرواية  تلك  يف  أما  الدرام.  نوع  يف 

مرة  أول  هذه  أن  مع  الدرام.  يف  منه  إجادة  بأقل  الكوميدي 

جمعية  أن  نرى  وهكذا  النوع.  هذا  ميثل  زيك  فيها  أشاهد 

الفرق  لتغذية  عذباً  منهاًل  أصبحت  والسينام  التمثيل  أنصار 

للنهوض باملرسح. أما دور البطلة فقد أسند إىل السيدة أمينة 

بشكل   – باملرسح  عهدها  حداثة  عىل   – أدته  التي  شكيب 

أجادت يف جميع  وقد  الناشئة.  للممثلة  يبرش مبستقبل حسن 

يسمعوا  مل  الذين  الكثريين  إعجاب  موضع  وكانت   – مواقفها 

بل  فخطوة،  خطوة  تدرجت  ممثلة  يعرفوها  ومل  قبل  من  بها 

رأوها ألول مرة تسند إليها أدوار البطولة وتنجح فيها. كذلك 

وبدت  الخليلة.  شخصية  لبس  يف  مجيدة  شكيب  زوزو  كانت 

هذه  يف  غضاضة  نجد  وال  واإلعجاب.  الرضا  وحازت  طبيعية 

املناسبة ألن نشري إىل إننا حني نتكلم عن املمثلتني الجديدتني 

ونوجه إليهام ثناءنا وإعجابنا – إمنا نقصد بذلك وقبل كل يشء 

الناقد  عىل  جداً  يسهل  كناشئتني  ألنهام  والعطف،  التشجيع 

بحاجة  أنهام  الواقع  ولكن  وانتقادات،  مآخذ  إليهام  يوجه  أن 

من  بدا  وما  استعدادهام  أن  عن  فضاًل  والتأييد،  التشجيع  إىل 

قد  والتي  لها  تعرضتا  التي  املآخذ  بجانبه  تغتفر  مجهودهام 

يتعرض لها أيضاً غريهام من ممثالتنا النابهات. وهنا ال يفوتنا 

عايدة  املحرتفة  املمثلة  لتلك  وتقدير  عظيم  بإعجاب  نشري  أن 

وكانت  وإعجابه  تصفيقه  الجمهور  من  انتزعت  التي  حسن، 

تؤدي دورها مبهارة فائقة ومل يكن ألي أحد مأخذ عليها. كذلك 

كان األستاذ الكبري عمر صفي الذي أخرج الرواية وأدى دوره 

فيها عىل ما عهدناه فيه ممثاًل فذاً ودعامة من دعائم مرسحنا. 

وإذا قدرنا يوماً للنجمتني نجاحاً فستكونان بال شك مدينتني به 

لألستاذ عمر. وال تتسع الصحيفة ألن نتكلم عن كل ممثل عىل 

حدة. وحسبنا أن نشري بالثناء إىل مقدرة األساتذة عبد الوارث 

عرس، وعبد العزيز أحمد، وعبد القادر املسريي، وال غرابة فهم 

من املشهود لهم وممن تفتخر بهم أي فرقة يعملون معها أو 

بداية  الحفلة  أن تكون هذه  يد معونتهم. ونتمنى  لها  ميدون 

حفالت كثرية متثلها أمينة وزينب شكيب«.
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ياقوت  د.جمال  بتولي  قرارا  تصدر  الثقافة  وزيرة 
والمعاصر التجرييب  للمسرح  الدولي  للمهرجان  رئيسا 

بتويل  قرارا  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أصدرت 

جامعة  اآلداب  بكلية  املساعد  األستاذ  ياقوت  جامل  الدكتور 

رئاسة  لتويل   الفنون  بأكادميية  الطفل  فنون  ومعهد  اإلسكندرية 

املهرجان الدويل للمرسح التجريبي واملعارص خلفا للدكتور عالء عبد 

العزيز الذي تقدم باعتذار رسمي وذلك اعتبارا من الدورة القادمة 

الثامنة والعرشين  

اإلخراج  يف  الدكتوراه  عىل  حاصل  ياقوت  جامل  الدكتور  أن   يذكر 

اإلخراج  لقسم  رئيًسا  ويعمل   ،2011 عام  املرسحي  واإلنتاج 

والوسائط املتعددة باملعهد العايل لفنون الطفل – أكادميية الفنون، 

بقسم  املساعد  املرسحي  واإلنتاج  واإلخراج  التمثيل  أستاذ  وهو 

ومنتدًبا  مرص،   – اإلسكندرية  جامعة   – اآلداب  بكلية  املرسح 

اإلسكندرية،  فرع   – املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  للتدريس 

واملعهد العايل للفنون الشعبية بالقاهرة، وقسم الدراما والنقد بكلية 

اآلداب جامعة عني شمس، وبكلية السينام والفنون األدائية بجامعة 

بدر.

اإلخراج،  إىل  تحول  ثم   ،1982 عام  ممثاًل  املرسحية  مامرساته   بدأ 

من  الكثري  عىل  عروضه  وحصلت  عرًضا،   ٧0 من  أكرث  ما  وأخرج 

الجوائز منها حصول عرض “بيت الدمية” عىل ثالث جوائز يف الدورة 

األوىل من املهرجان القومي للمرسح املرصي عام 2006،  

“القرد  عرض   وحصول  صاعد،  مخرج  أفضل  جائزة 

كثيف الشعر” عىل خمس جوائز يف الدورة الرابعة 

من املهرجان القومي للمرسح املرصي منها جائزة 

عرضه  حصل  كام  مخرج،  وأفضل  عرض  أفضل 

“القصة املزدوجة للدكتور باملي” عىل سبع جوائز 

يف مهرجان املرسح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، 

القومي  املهرجان  من  السابعة  الدورة  يف  وجائزتني 

للمرسح املرصي، باإلضافة لرتشحه لثالث جوائز أخرى، 

يف  التشجيعية  الدولة  جائزة  عىل  حصل  كام 

اإلخراج املرسحي عام 2014.

 متخصص يف مجال “اإلنتاج املرسحي”، حيث تخرج 

عام 2004،  املرسح  – قسم  واآلداب  عام 1986،  التجارة  كليتي  يف 

وأعد رسالة الدكتوراه بعد دراسات تحليلية لنظم اإلنتاج يف إنجلرتا، 

وفرنسا، والسويد، ومرص.

منها،  وخارجها،  مرص  يف  املرسحية  املؤمترات  من  الكثري  يف   شارك 

للتعليم  أثينا  معهد  نظمه  الذي  واملرئية،  األدائية  الفنون  مؤمتر 

الكثري  يف  بالتدريب  قام  كام  يونيو2015،   يف  اليونان  يف  واألبحاث 

من الورش التدريبية للكبار واألطفال يف مجاالت التمثيل، واإلخراج، 

والكتابة املرسحية، والحيك املرسحي، واإلنتاج املرسحي، منها ورشة 

املرسحي  الحيك  وورش   ،2010 عام  هانوفر  يف  املرسحي  الحيك 

الحيك  وورشة   ،201٧  ،2016 و2014،   ،2013 أعوام  اليونان  يف 

املرشوعات  تخطيط  ورشة   .201٧ يناير  يف  بالبحرين  واالرتجال 

املرسح  صناعة  مهرجان  وورش  يوليو201٧،  يف  بالكويت  اإلنتاجية 

بالكويت 2018، من خالل املجلس األعىل للثقافة والفنون واآلداب. 

وورش مرسح الطفل التي تنظمتها مدرسة كريشني للفنون.

وله  واألطفال،  للكبار  املرسحية  النصوص  من  مجموعة   كتب 

والكتب  النقدية  واملقاالت  واألبحاث  الدراسات  من  مجموعة 

املنشورة أهمها: كتاب املخرج املرسحي وتوظيف الصورة بني القيم 

بالشارقة.  للمرسح  العربية  الهيئة  خالل  من  والجاملية  الدرامية 

الرؤى  وتعدد  املرسحي  “املخرج  وكتاب 

والكتاب  جوليا”،  مس  لدراما  اإلخراجية 

وله  املرسحي،  اإلنتاج  األول من موسوعة 

عدد من الكتب تحت النرش.

يف    Creation Group فرقة   أسس 

مستقلة  مرسحية  فرقة  وهي   ،2004

فنية  منتجات  تقديم  يف  رسالتها  تتمثل 

الجمهور،  إمتاع  أجل  من  املستوى  عالية 

وتتمركز رؤيتها يف املقام األول حول سد 

املستوى،  عالية  الفنون  بني  الفجوة 

عدًدا  تجتذب  والتي  الدارجة،  والفنون 

بتقديم  وذلك  املجتمع  أفراد  من  كبريًا 

بتأسيس  قام  كام  واملتعة.  الجودة  تضمن  التي  وباآللية  النوعني 

تحت  باإلسكندرية   2008 عام  الدويل  إنتاج  بال  مرسح  مهرجان 

مبهر  مرسحي  مشهد  تقديم  لتشجيع  املال”،  وليس  “الخيال  شعار 

اكتسب  وقد  بسيطة.  مادية  بامكانيات  الفنانني  خيال  عىل  اعتامداً 

املهرجان صفة الدولية يف دورته السادسة عام 2014،  وقد شاركت 

وإيطاليا،  وأسبانيا،  وأملانيا،  فرنسا،  مثل:  كثرية  دواًل   املهرجان  يف 

واململكة  والكويت،  واملغرب،  وتونس،  ولبنان،  وكوريا،  والربتغال، 

وسلطنة  والبحرين،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية 

عامن، وقدمت منه عرش دورات حتى اآلن. 

 شارك بوصفه عضًوا -  أو رئيًسا -  للجان تحكيم بعض املهرجانات 

الخليج  مهرجان  تحكيم  للجنة  رئاسته  منها  والعربية  املرصية 

تحكيم  للجنة  ورئاسته   ،2016 عام  بالبحرين  املدريس  للمرسح 

يف  وأخريًا   ،201٧ يناير  يف  بالبحرين  الدويل  املرسحي  أوال  مهرجان 

الكويت  السابعة من مهرجان  الدورة  201٧ عضويته للجنة تحكيم 

الكويت  مهرجان  من   18 والدورة  األكادميي،  للمرسح  الدويل 

املخرجني يف مايو 2019، وأخريًا،  املرسحي 201٧.  ومهرجان شباب 

أغسطس  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  تحكيم  لجنة  عضو 

الكثري من دول  زار  2019. ومهرجان قرطاج املرسحي 2019،  وقد 

الدولية  املهرجانات  ولحضور  املرسحية،  العروض  ملشاهدة  العامل 

تكرميه مرات كثرية يف  تم  أو ضيًفا، وقد  بعروضه،  فيها  التي شارك 

مرص وخارجها.

مبرص  للمرسح  الدويل  املعهد  فرع  يف  مؤسس  إدارة  مجلس   عضو 

ITI، وعضو سابق بلجنة املرسح باملجلس األعىل للثقافة، وباللجنة 

مبركز  املرسح  وبلجنة  املرصي،  للمرسح  القومي  للمهرجان  العليا 

شعبة  التمثيلية  املهن  بنقابة  عامل  عضو  وهو  اإلسكندرية،  إبداع 

بالبحرين،  أوال  مرسح  بفرقة  وعضو رشيف  املرسحي مبرص،  اإلخراج 

باإلسكندرية،  التمثيلية  املهن  نقابة  ملهرجان  العليا  اللجنة  ورئيس 

ملهرجان  العليا  اللجنة  وعضو  الدويل،  إنتاج  بال  مرسح  ومهرجان 

اإلسكندرية املرسحي العريب للمعاهد والكليات املتخصصة

أحمد زيدان


