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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

الماكياج...
اإلنقراض من  وتقرتب  اإلهمال..  تشكو  مهنة 

المسرحي.. الخيمة  مهرجان شربا 
حرة مسرحية  تجارب 

مئوية
درويش سيد 

األسكندرية في 
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03متابعات [[
الثقافة.. قصور 

األسكندرية« »صيف  تطلق 

.. قريبا  الفجر«  »سيدة 
الطليعة  على   

تل« »تياترو 
بالجزية الثقافى  المركز  مسرح  على 

الثقافة  وزيرة 
التجرييب  المهرجان  إدارة  مجلس  بتشكيل  قرارا  تصدر 

إعداد: أحمد زيدان

الطليعة  مرسح  فرقة  مدير  حسان  عادل  املخرج  قال 

تستعد  الطليعة   فرقة مرسح  ان  للمرسح  الفني  بالبيت 

من  الفجر“  سيدة   “ الجديد  عرضها  الستقبال  حاليا  

إخراج  ومن   ، كاسونا  أليخاندرو  األسباين  الكاتب  تأليف 

حاليا  النهأيية  بروفاته  تجرى  الذي  و  رؤوف،  أسامة 

عبد  صالح  قاعة  عىل  أيام  خالل  الفتتاحه   استعدادا 

الطليعة  الصبور مبرسح 

 .

العرض  أحداث  تدور 

الغموض  من  إطار  يف 

غريبة   سيدة  حول 

أحد  يف  قرية  تزور 

زيارتها  تؤدي  الليايل، 

إىل  تحول كبري يف حياة 

وتتواىل  القرية،  أهل 

األحداث  . 

بطولة  الفجر“  “سيدة 

نشوى إسامعيل، مي رضا، مجدي شكري. بدور، وفاء عبد 

السميع، خالد  يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جامل، 

موسيقى هاين شنودة، ديكور عمرو األرشف، أزياء شيامء 

محمود.

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تقدم 

العرض  عطوة،  هشام  املخرج  برئاسة 

الجيزة  لفرقة  تل”  “تياترو  املرسحى 

الجيزة  ثقافة  لفرع  التابعة  املرسحية 

الصعيد  وشامل  الكربى  القاهرة  بإقليم 

الثقاىف برئاسة الفنان جالل عثامن، وذلك 

مرسح  عىل  مساء  والنصف  السابعة  ىف 

املركز الثقاىف بالجيزة ىف الفرتة من 8 إىل 

اإلدارة  تنظمه  والذى  الجارى،  يوليو   17

الفنان  برئاسة  الفنية  للشئون  املركزية 

أحمد الشافعى ىف إطار املوسم املرسحى.

تأليف غريغورى غورين، ترجمة  العرض 

أحمد  وأشعار  صياغة  املؤذن،  توفيق 

الرشيف، موسيقى وألحان سامح عيىس، 

استعراضات مناضل عنرت، ديكور ومالبس 

نهاد السيد، ومن إخراج إبراهيم املهدى.

أصدرت األستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرار تشكيل 

مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي لدورته الثامنة 

والعرشين عىل النحو التايل:

د جامل ياقوت رئيساً 

د. محمد عبد الرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل مديري املهرجان.

الدكتور  األستاذ  وصفي،  هدى  الدكتورة  األستاذة  من:  كل  وعضوية 

أبو الحسن سالم، األستاذ الدكتور أمين الشيوي، األستاذ الدكتور أحمد 

مجاهد، الدكتورة أسامء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

كام شمل مجلس اإلدارة عضوية كل من:

للمركز  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  ورئيس  الفنون  أكادميية  رئيس 

املرصية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الدكتور  األستاذ  القومي،  الثقايف 

العامة للكتاب، السيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، السيد رئيس 

الخارجية،  الثقافية  العالقات  قطاع  رئيس  السيد  الثقايف،  اإلنتاج  قطاع 

للمرسح،  الفني  البيت  رئيس  الثقافية،   التنمية  صندوق  قطاع  رئيس 

املستشار  والسيد  للمرسح  القومي  للمركز  املركزية  اإلدارة  رئيس 

القانوين لوزير الثقافة.

القادمة  القليلة  األيام  يف  أوىل جلساته  املجلس  يعقد  أن  املقرتح  ومن 

إلعالن موعد املهرجان والفعاليات املصاحبة لهذه الدورة.

عبد  إيناس  الدكتور  الفنانة  لتوجيهات  تنفيذا 

الدايم وزير الثقافة بتكثيف الفعاليات واألنشطة 

يف  خاصة  الصيف،  فصل  خالل  والفنية  الثقافية 

مختلف  من  زوار  تستقبل  التي  الساحلية  املدن 

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تطلق  املحافظات، 

مساء  الثامنة  يف  عطوة  هشام  الفنان  برئاسة 

“صيف  الفنية  الفعاليات  يوليو   ٦ الثالثاء  اليوم 

املركزية  اإلدارة  تنظمها  والتي  اسكندرية”، 

الشافعي،  أحمد  الفنان  برئاسة  الفنية  للشئون 

وتشمل تكثيفا للمنتج الثقايف والفني لهيئة قصور 

الثقافة يف مختلف املواقع باملحافظة.

الدؤوب  العمل  بأن  عطوة  هشام  الفنان  رصح 

املواقع،  الثقافة وعمل جميع  وابناء قصور  لفناين 

الثقافية  العدالة  تحقيق  يف  كبري  بشكل  سيساهم 

فئات  مختلف  إيل  الثقايف  باملنتج  والوصل 

ستنفذها  التى  الفعاليات  أن  مضيًفا  املواطنني، 

كبري  بشكل  ستسهم  املقبلة  املرحلة  يف  الهيئة 

وأن  التطوير،  وخطط  التحديات  عيل  التعرف  يف 

هذه الفرتة ستشهد رفع كفاءة قرص ثقافة التذوق 

توجيهات  عىل  بناء  باألسكندرية  جابر  بسيدى 

التى  املعوقات  كافة  بإزالة  الثقافة  وزير  معاىل 

املاضية،  الفرتة  خالل  تطويره  دون  حالت 

الثغر،  مبدينة  الثقافية  املنابر  أهم  أحد  وباعتباره 

باإلضافة لكافة املواقع التابعة للهيئة والتى تحتاج 

املرشوعات  من  عدد  استكامل  بجانب  لذلك، 

وتطوير األنشطة املقدمة للمواطن.

اسكندرية”  “صيف  فعاليات  أن  عطوة  أوضح 

الفنية  بالثقافات  الجامهري  تعريف  إيل  تهدف 

مستمرة  وأنها  املحافظات،  مبختلف  املتنوعة 

األنفويش  ثقافة  بقصور  الجاري  يوليو  شهر  طوال 

ثقافة  بفرع  والشاطبي  كامل  ومصطفى 

الثقاىف  الدلتا  ووسط  غرب  بإقليم  األسكندرية 

الفنون  فرق  مبشاركة  درويش،  أحمد  برئاسة 

الشعبية املتنوعة.

قرص  مرسح  عىل  فني  بأسبوع  االحتفاالت  تبدأ 

اليوم  الفقرات  تتضمن  حيث  األنفويش،  ثقافة 

الشعبية،  لآلالت  النيل  لفرقة  فني  ديفيليه  عرض 

للفنون  األنفويش  لفرق  فنية  عروض  جانب  إىل 

الفنان  بقيادة  الشعبية  للفنون  الحرية  الشعبية، 

لفرقة  الفني  بالعرض  ويختتم  نرص،  الدين  نرص 

العربية بقيادة الفنان هيثم  األنفويش للموسيقي 

بسيوين، وذلك يف متام الساعة الثامنة مساًء.

األربعاء  الغد  من  بداية  الفعاليات  وتتواىل 

األنفويش  فرقة  تقدم  حيث  يوليو،   ٧ املوافق 

عن  املعربة  االستعراضية  فقراتها  الشعبية  للفنون 

تقدم  يوليو   ٨ الخميس  وىف  السكندرية،  البيئة 

العربية  للموسيقى  واألنفويش  عريب  أوبرا  فرقتي 

األنفويش  فرقة  تقدم  كام  الفنية،  عروضمها 

الجمعة  يوم  فنونها  )الطبول(  الرشقية  لإليقاعات 

يوليو   ١٠ السبت  يوم  أما  يوليو،   ٩ املوافق 

فقراتها  الشعبية  للفنون  الحرية  فرقة  فتقدم 

االستعراضية، ويف يوم األحد ١١ يوليو تقدم فرقة 

املميزة،  الفنية  فقراتها  الشعبية  للفنون  األنفويش 

فرقة  تشدو  حيث  اإلثنني  يوم  الفعاليات  وتختتم 

من  بعدد  العربية  للموسيقي  كامل  مصطفي 

األغنيات الطربية والوطنية والعاطفية.
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04 ]]متابعات
االحتفال اطالق 

درويش  سيد  مسرح  بمئوية 

الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  أطلقت 

واللواء محمد طاهر الرشيف محافظ اإلسكندرية فعاليات 

االحتفال مبئوية مرسح سيد درويش وذلك بحضور الدكتور 

هشام  الدكتور  املرصية،  األوبرا  دار  رئيس  صابر  مجدى 

عزمي أمني عام املجلس األغىل للثقافة، الفنان خالد جالل 

الوهاب  عبد  فتحي  الدكتور  الثقايف،  اإلنتاج  قطاع  رئيس 

مويس  نيفني  الدكتورة  الثقافية،  التنمية  صندوق  رئيس 

عطوة  هشام  الفنان  القومية،  والوثائق  الكتب  دار  رئيس 

رئيس هيئة قصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت 

إسامعيل  الفنان  واالستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفني 

عبد  خالد  الدكتور  للمرسح،  الفني  البيت  رئيس  مختار 

الدكتور  الفنية،  املصنفات  الرقابة عيل  رئيس جهاز  الجليل 

جامل ياقوت رئيس مهرجان املرسح التجريبي ووفد برملاىن 

واإلعالم  الثقافة  لجنة  من  وأعضاء  مصطفي  نادر  برئاسة 

باإلسكندرية  الدول  قناصل  من  وعدد  النواب  مبجلس 

ورموز  ومثقفي  باملحافظة  والتنفيذية  الشعبية  والقيادات 

املدينة . 

يف  درويش  سيد  مرسح  مسرية  أن  الدايم  عبد  قالت 

تاريخه  مدى  وعىل  عام   100 منذ  انطلقت  اإلسكندرية 

كقيمة فنية وثقافية ضخمة باعتباره إحدى أعرق املنارات 

قوتها  ومفردات  عنارص  أهم  ومن  مرص،  يف  اإلبداعية 

العريق  املبنى  وقف  الزمان  من  قرن  فطيلة  الناعمة، 

شامًخا يرصد تاريخ الحركة الفنية واألدبية يف مدينة الثغر، 

كافًة،  اإلبداع  مجاالت  يف  العباقرة  خشبته  عىل  تألق  كام 

الفنون  ألوان  مختلف  من  متميزًا  فيًضا  جدرانه  وشهدت 

والثقافة، والتى أسهمت يف تشكيل وعي أبناء اإلسكندرية 

وال أبالغ أن قلت يف مرص بأكملها، وأضافت أن مرسح سيد 

اإلسكندرية  كنوز  وأحد  املباىن  أجمل  من  واحدا  درويش 

الفنية  الحركة  إثراء  يف  كبري  بشكل  ساهم  حيث  املعامرية 

ورؤساء  وملوك  زعامء  ورقف عيل مرسح  الثغر  مدينة  يف 

حديثا  يلعب  انه  مشرية  والعامل،  مرص  يف  الفنانني  وكبار 

ويتيح  املتميزين،  املبدعني  من  أجيال  إعداد  يف  مهامًّ  دوًرا 

وا عن أنفسهم، وتابعت إن مرسح  الفرصة للواعدين ليعبِّ

ومصدًرا  بارًزا يف شامل مرص،  َمْعلاًم  سيبقى  درويش  سيد 

برَّاًقا  تنويريًّا  ورافًدا  بالوجدان،  للسمو  وبوابًة  للفخر، 

حولها  وما  باإلسكندرية  والفنية  الثقافية  الحياة  ُيرثى 

وأبناء  املتوسط  لعروس  التحية  وقدمت  محافظات،  من 

املناسبة،  هذه  يف  املكرمني  وجميع  اإلسكندرية  محافظة 

الفن  قبلة   .. الريادة  مرص  تبقي  ب  كلمتها  واختتمت 

وتحيا  واالبداع  الفن  منارة  اإلسكندرية  وتظل   ... والفنانني 

مرص .

الثقافة  وزيرة  جهود  اإلسكندرية  محافظ  مثن  كلمته  ويف 

يف دعم وتنشيط حركة اإلبداع يف مدينة الثغر، وأكد تفوق 

أبناء املدينة الساحلية يف مختلف املجاالت، مشيدا بالفيلم 

ألحد  تخليدا  باعتباره  املرسح  تاريخ  يروى  الذى  الوثائقى 

القامئني  لكل  الشكر  ووجه  اإلسكندرية  يف  البارزة  املعامل 

عىل االحتفالية، كام قام بإهداء درع املحافظة التذكارى إيل 

وزيرة الثقافة ورئيس األوبرا ورئيس الوفد البملاين .

ثم كرمت وزيرة الثقافة ومحافظ اإلسكندرية 21 شخصية 

إسهامات  قدموا  الذين  اإلسكندرية  مدينة  أعالم  من 

والفنية  الثقافية  الحياة  واثروا  ودعموا  للمرسح  متميزة 

انطلقت منذ 100 عام الدايم: مسرية مسرح سيد درويش  عبد 
اإلبداعية فى مصر  المنارات  أعرق  إحدى   وهو 
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التقدير ودروع  باإلسكندرية حيث تم إهداءهم شهادات 

وهم  املرسح  واجهة  شكل  عيل  صممت  التي  التكريم 

التشكييل  الفنان  الصرييف،  يارس  املايسرتو  الفيولينة  عازف 

العاملني  من  حسن  خليل  موىس   - شطا  أمري  هنو،  خالد 

األسبق  املدير  هيبة  مصطفى  نرية  املهندسة  باملرسح، 

ألوبرا اإلسكندرية، محمد سعد مدير عام الهيئة اإلقليمية 

اإلسكندرية،  أوبرا  أمناء  مجلس  وعضو  السياحة  لتنشيط 

إدارة  مجلس  عضو  البهتيمى  محمد  الدكتور  الراحل  اسم 

الراحل  اسم  زوجته،  التكريم  وتسلمت  اإلسكندرية  أوبرا 

أوبرا  أمناء  مجلس  عضو  نصار  الرحمن  عبد  املهندس 

الراحل  املوسيقار  اسم  شقيقته،  عنه  وتسلم  اإلسكندرية 

باألسكندرية  األوبرا  فرق  مؤسس  داود  جهاد  الدكتور 

رائد  املحمودی  نيفني  الدكتورة  زوجته،  عنه  وتسلم 

واستاذ  الكبري  الفنان  اإلسكندرية،  أوبرا  وتريات  أوركسرتا 

الفلكلور عىل الجندي اسم املثال الراحل الدكتور جابر عبد 

املنعم حجازی إلهدائه متثال سيد درويش وتسلم التكريم 

يف  الفنية  الحركة  داعمى  أكب  من  حبشی  إسامعيل  نجله، 

اإلسكندرية،

أوبرا  فرقة  قائد  الغفار  عبد  الحميد  عبد  املايسرتو 

قرداحي  آل  العربی،  والغناء  للموسيقى  اإلسكندرية 

قسم  رئيس  باإلسكندرية،  لبنان  قنصل  التكريم  وتسلم 

أبو  الدكتور  اإلسكندرية   جامعة  اآلداب  بكلية  املرسح 

محمد  اللواء  زکریا،  الدین  حسام  املهندس  سالم،  الحسن 

الدكتورة  الباليه  فن  رائدة  اإلسكندرية،  محافظ  الرشيف 

أوبرا  أمناء  مجلس  عضو  الله  فتح  سامی  فيظی،  ودود 

اإلسكندرية وتسلم عنه شقيقته و الفنان واالعالمى الكبري 

مجدي  د  تكرميه  وتسلم  حضوره  تعذر  الذي  صبي  سمري 

صابر . 

الفنان وليد عوىن وقدمها اإلعالمي حسني  اخرج االحتفالية 

مبني  حول  العسكرية  للموسيقات  بعرض  وبدأت  حسنى 

بصور  املدخل  وتجمل  إليه  املؤدي  فؤاد  شارع  ويف  املرسح 

أوركسرتا  الخارجية قدم  الساحة  له يف مراحل مختلفة، وىف 

العاملية،  الكالسيكية  املؤلفات  من  مختارات  الحجرة 

أهداة  الذي  درويش  سيد  متثال  عن  الستار  إزاحة  تم  ثم 

األوبرا، تاله عرض إسقاط  لدار  الراحل جابر حجازي  املثال 

ضويئ عيل واجهة املرسح عب عن فكرة بناءه وانتامءه  إيل 

مدينة الثغر ومتيز باإلبهار حتي أن الجمهور طلب إعادته، 

خالد  للفنان  البهو  يف  تشكيىل  معرض  افتتاح  ذلك  اعقب 

من  لعدد  اخر  معرضا  جانب  إيل  زيتيا  عمال   30 ضم  هنو 

ومدينة  درويش  سيد  مرسح  عن  الوثائقية  املستنسخات 

انتقل  ثم  القومية  والوثائق  الكتب  دار  أعدته  اإلسكندرية 

وثائقي  فيلم  عرض  تم  حيث  املرسح  قاعة  إيل  الحضور 

.. 100 عام من اإلبداع تناول  بعنوان مرسح سيد درويش 

خالد  مونتاج  املرصية  األوبرا  دار  إنتاج  من  املرسح  تاريخ 

محمد  فنية  ورؤية  وتصوير  وسيناريو  فخري  وراجح  منري 

بقيادة  غنائية  بفقرة  االحتفال  واختتم  مايض  وسامر  منري 

األعامل  من  باقة  ضمت  الحميد  عبد  إيهاب  املايسرتو 

تتزامن  الذى  عزيز  جميل  مريس  األغنية  لفارس  الغنائية 

ميالده  عىل  عام   100 مبرور  االحتفال  مع  املرسح  مئوية 

ما  عينه،  رمش  يرضيك،  يهديك  حرير،  ستایره  شباكنا  منها 

قلبي،  يا  اسبقني  الحلوة،  والله،  أي  منك،  العمر  أنحرمش 

حبك نار، أما براوه، أكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، 

وموسيقى  وليلة  ليلة  ألف  ليه،  قلبي  يا  ليه  الحب،  سرية 

لحن عىل عش الحب .. أداء ندى غالب، وليد حيدر، أحمد 

عفت، مي فاروق وعازفة القانون عفاف شكري . 

وتم  الغرباوي  محمد  املهندس  االحتفالية  ديكور  صمم 

املهندس  تحت إرشاف  املرصية  األوبرا  دار  بورش  تنفيذه  

وصمم  الرازق  عبد  محمد  واملهندس  عيل  محمد  بشري 

تحت  الفنية  والتجهيزات  شعالن  يارس  املهندس  اإلضاءة 

والجرافيك  كريم  وخالد  حجاج  محمود  املهندس  إرشاف 

صالح  رضا  الضوئية  واإلسقاطات  املرصي  املنعم  لعبد 

الثقافة  .وزيرة  اللطيف  عبد  محمود  للمهندس  والصوت 

مرسح  مبئوية  االحتفاالت  يطلقان  اإلسكندرية  ومحافظ 

سيد درويش 

شيامء سعيد

الثقافة في  يثمن جهود وزيرة  اإلسكندرية  محافظ 
الثغر اإلبداع في مدينة  دعم وتنشيط حركة 

لمسرح سيد  تكريم 21 شخصية قدمت إسهامات متمزية 
الجندي الحسن سالم والفنان علي  أبو  بينهم د.  درويش من 
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والفتيان«  لألطفال  الموجهة  حسن  طالل  نصوص  في  الرتبوية  »القيم 
العبيدي سميعة  للباحثة  ماجستري  رسالة 

تم مناقشة رسالة املاجستري بعنوان »القيم الرتبوية يف نصوص طالل 

الباحثة سميعة فاضل  حسن املوجهة لألطفال والفتيان« مقدمة من 

الجميلة  الفنون  كلية  يف  الفنية  الرتبية  بقسم  وذلك  العبيدي،  كعود 

مهيدي  أحمد  صالح  الدكتور  املناقشة  لجنة  وتضم  بغداد،  جامعة 

عجيل  مضاد  الدكتور  )عضًوا(،  عيل  محمد  والدكتور حسني  )رئيًسا(، 

منحت  والتي  )مرشًفا(.  هارف  عيل  حسني  والدكتور  )عضًوا(،  حسن 

ومعايري  رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحثة 

أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل: 

النصوص  يف  الرتبوية  القيم  عىل  التعرف  الدراسة  هذه  هدفت 

املرسحية املوجهة لالطفال والفتيان للكاتب طالل حسن، كون الطفل 

اللبنه األساسية للمجتمع وقد اهتمت اغلب الدول املتقدمة يف  هو 

املجتمع  يصلح  الفرد  واذا صلح  املستقبل  رجال  كونهم  االطفال  بناء 

مفهوم  الدراسة  الثاين من هذه  الفصل  الباحثة يف  تناولت  وقد  هذا 

والعمومية  باملوضوعية  ويتسم  واسع  أنه مفهوم  وبالرغم من  القيم 

للبناء  األسس  أحد  تشكل  التي  الرتبوية  القيم  عىل  ركزت  أنها  إال 

للفرد  املرجعي  االطار  تشكل  كونها  وجوده  وتثبيت  االجتامعي 

واملجتمع. 

ومنها  الفنون  يف  الرتبوية  القيم  تناولت  املدخل  هذا  خالل  ومن 

والعقل ويف  املشاعر واالحاسيس  الفنون تخاطب  الفن املرسحي ألن 

تاريخية  نبذة  قدمت  حيث  الطفل  مرسح  تناولت  الثالث  املبحث 

تناولت  ثم  الطفل  مرسح  وانواع  العراق  يف  الطفل  مرسح  عن 

الكاتب طالل حسن وأسلوبه يف الكتابة لالطفال وعرض ألهم أعامله 

املرسحية. 

ويف الفصل الثالث اختارت عينة مكونة من اربع مرسحيات لالطفال 

العينة إىل  الباحثة بعد تحليل هذه  ومرسحينت للفتيان وقد توصلت 

عدد من النتائج أهمها: 

يف  السائدة  هي  كانت  والصحية  األخالقية  القيم  مجموعتي   -  ١

النصوص املرسحية الخاصة لألطفال و الفتيان. 

مرسحيات  يف  الثانية  املرتبة  يف  العقلية  القيم  مجموعة  جاءت   -  2

يف  الثانية  املرتبة  يف  الجاملية  القيم  مجموعة  وجاءت  االطفال، 

مرسحيات الفتيان. 

مرتبة  يف  العلمية  والقيم  االجتامعية  القيم  مجموعة  جاءت   -  3

متوسطة بني مجاميع القيم الرتبوية يف مرسحيات االطفال والفتيان.

مشكلة البحث:

منذ نشوء االنسان عىل هذه االرض بدا يف تنظيم حياته وعالقته مع 

البيئة التي يعيش فيها، وكان مثرة هذا التنظيم وضع القوانني والقيم 

اىل  الحياة وتفسريها، ولو رجعنا  لفهم  تكون منطلق  التي  واالعراف 

تكون  عندما  وتتقدم  تزدهر  املجتمعات  ان  نجد  الحضارات  تاريخ 

وسلوكا  منهجا  االنسان  يعتمدها  إيجابية  بقيم  وتتمسك  منظمة، 

وتطبيقا، و نلمس التقدم الحضاري من خالل التطبيق الجاد ملنظومة 

القيم الرتبوية والعلمية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية. 

واملرسح  عام  بشكل  الفنون  عىل  املنظومة  هذه  انعكست  وقد 

لكل  محاكاته  خالل  من  رسالة  يحمل  املرسح  الن  خاص،  بشكل 

نالحظ  لذا  الطفولة  مرحلة  من  يبدا  القيم  وتنظيم  الحياة،  نواحي 

تهتم  بدات  للتقدم  تسعى  والتي  املتقدمة  الدول  من  الكثري  ان 

يف  تربوية  و  تعليمية  كوسيلة  املرسح  واعتامد  والفتيان،  باالطفال 

من  القيم  منظومة  والفتى  الطفل  يكتسب  وعادة  الطالب  تنوير 

العائلة واالقران ووسائل االتصال ونحن اآلن نعيش يف عامل بال حدود 

وشبكة  الفضائية  التلفزيونية  القنوات  خاصة  و  االتصال  وسائل  ألن 

اإلنرتنت كرست كل الحدود الجغرافية وبامكان العمل الفني وخاصة 

معوقات،  او  حواجز  دون  فرد  وكل  بيت  كل  إىل  الوصول  الدرامي 

واملهتمني  العائلة  و  الرتبوية  املؤسسات  عىل  يفرض  الواقع  وهذا 

لدى  القيم  ترسيخ  بأساليب  النظر  إعادة  والفتيان،  الطفل  مبرسح 

االهداف  من  الكثري  يحقق  ان  املرسح  وبامكان  الجديد،  الجيل 

والحركات  االفعال  وطبيعة  املشوقة  الحكايات  خالل  من  الرتبوية، 

التي يؤديها املمثلني، باإلضافة إىل استخدام تقنيات الصوت واالضاءه 

والجاملية،  الرتبوية  القيم  لتقديم  تتضافر  التي  والديكور  واالزياء 

ارسع  بشكل  املعلومات  ترسيخ  خاللها  من  ميكن  مشوقة  بطريقة 

والرتفيه  اللعب  وسائل  خالل  ومن  الدروس،  اثناء  عليه  ماميحصل 

ان  املرسح  من  النوع  لهذا  ميكن  الطفل  مرسح  عليها  يعتمد  التي 

مهاًم يف تقديم مضامني فكرية تحمل قيم أصيلة يجب  يلعب دوراً 

ترسيخها لألجيال القادمة يف وقت أصبح الجميع من الصغار والكبار 

بأشد الحاجة إىل إعادة ترتيب منظومة القيم لديهم بسبب املشاكل 

األمنية ودخول ثقافات غربية عىل مجتمعنا. 

الباحثة عىل النصوص املرسحية املخصصة لألطفال  ومن خالل اطالع 

والفتيان لبعض الكتاب العراقيني، الحظت بأن أغلب هذه النصوص 

بعض  عىل  الرتكيز  أو  والحديث  القديم  تاريخنا  من  أما  مستمدة 

يعرفها  وعربية  عراقية  لشخصيات  اإلنسانية  واملواقف  البطوالت 

الطفل  بيئة  يحايك  منها  قسم  فإن  كذلك  إىل  وباإلضافة  الجميع، 

للطفل  تحبب  معارصة  معالجات  وضع  من  والبد  الحيايت،  وواقعه 

والفتى أهله ووطنه وأصدقائه، كام تشجعه عىل حب العلم واملعرفة 

والحبكة  والحوار  السلبي،  السلوك  ونبذ  الجيد  والسلوك  والتعاون، 

البسيطة ميكن ان يفهمها الجميع. 

بعض  تحايك  وتربوية  علمية  قيم  فيها  النصوص  بعض  هناك  أن  كام 

املفاهيم  بعض  يتعلم  أن  والفتى  للطفل  ميكن  الدراسية  املناهج 

مؤلفني  أشهر  ومن  املرسحيات  االنسانية عن طريق هذه  و  العلمية 

يف هذا املجال الكاتب العراقي طالل حسن الذي كتب أكرث من 2٠٠ 

نص مرسحي لالطفال والفتيان، تم تقديم اغلبها داخل العراق وبعض 

الباحثة  وجدت  لذا  الجوائز،  من  العديد  وحصدت  العربية  الدول 

الحياة،  جوانب  مختلف  يف  اصيلة  قيم  تتضمن  النصوص  هذه  ان 

)املضامني  عىل   التعرف  الرضورة  فمن  لذا  الرتبوية  الجوانب  ومنها 

لالطفال  املوجهة  نصوص مرسحيات طالل حسن  يف  الرتبوية  والقيم 

والفتيان(.

أهمية البحث :

تتجىل أهمية البحث الحايل مبا يأيت 

االطفال  مرسحيات  يف  السائدة  الرتبوية  القيم  عىل  التعرف   -  ١

الفكرة  معالجة  وكيفية  الدرامي  البناء  وطبيعة  للكاتب طالل حسن 

يك يستفيد منها كتاب مرسح الطفل واملهتمون بهذا الفن. 

و  معاهد  طلبة  من  كال  الباحثة  علم  حد  عىل  البحث  يفيد  قد   -  2

كليات الفنون الجميلة عىل كيفية بناء النص الدرامي ومحاكاة حياة 

االطفال والوصول إىل عواملهم الخاصة. 

أجل  من  الطفل  عالقة مبرسح  لها  التي  الفنية  املؤسسات  يفيد   -  3

ترسيخ القيم األصيلة يف النصوص املرسحية  املوجهة لالطفال. 

للبحوث  مكمال  يكون  و  الفنية  للمكتبة  معرفية  إضافة  يشكل   -  4

والدراسات يف هذا املجال.

ياسمني عباس
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وحواريته التياترية  صنوع  يعقوب  لعبات 
عانوس لنجوى  تداولية  دراسة 

صدر عن دار املعارف كتاب لعبات يعقوب صوع التياتريية 

للدكتورة  الرابع  الكتاب  وهو  تداولية  دراسة  وحوارياته 

نجوى عانوس والتى تتناول فيه أعامل يعقوب صنوع حيث 

والذي  صنوع   يعقوب  مرسح  كتاب   ١٩٨4 عام  لها  صدر 

والتحليل   بالنقد  املرصي  املرسح  رائد  مرسحيات  تناول 

ما  مثل   حوله  املهمة  األسئلة  من  عدد  عىل  فيه  وأجابت 

األوروبية  الصحف  خريطة  يف  نظارة  أبو  مجلة  موقع 

تياترية  صحفية  لعبات  كتابة  فكرة  نشأت  وهل  املعارصة؟ 

بني  والتأثري  التأثر  عالقة  هي  وما  فراغ؟  من  وحواريات 

الصور  رسم  الذي  ومن  األوروبية؟  والصحف  املجلة 

الكلامت؟  تستنطق  والتي  لُلعبات  املفرسة  الكاريكاتريية 

املصورة؟  املشاهد  هذه  وصنوع  الرسام  أخرج  وكيف 

من  عددا  التياتريية  اللعبات  الثاين  كتابه  يف  وجمعت 

بالتحليل  عليها  ووقفت  باللعبات  املعروفة  القصرية  صوصه 

عام  فجاء  عنه  لها  الثالث  الكتاب  أما  عام ١٩٨٧  والدراسة 

رائد  صنوع  »يعقوب  عنوانه  2٠١٩و 

املرسح املرصي« ومرسحياته املجهولة، 

العامة  الهيئة  ابستمولوجية،  دراسة 

بالرد  فيه  قامت  و  الثقافة،  لقصور 

عىل املزاعم واألكاذيب حوله بالوثائق 

صنوع  ريادة  قاطعا  إثباتا  أثبت  التي 

للمرسح املرصي

الرابعة لتعود ملجلته   وجاءت الدراسة 

النص  بتأمل   أنشغلت  إذ  بالدراسة 

النتاج  بالصورة  وعالقته  املكتوب 

أيضا  الدرامية   و  الفنية  الداللة 

الدراسة عىل  متهيد وثالثة  وانقسمت 

عدة  التمهيد  يف  ناقشت  فصول، 

عند  ووقفت  والحوارات  التياترية  اللعبات  حول  إشكاليات 

التأثر والتأثري بينها وبني مرسحيات مصورة  ماهيتها وعالقة 

الشعبي،  وحواريات منشورة يف صحيفة بنش كرنفال لندن 

وعرثت عىل هذه الصحيفة يف مكتبة جامعة تورنتو ملؤسسها 

 Henry Mayhew مايهو  هرني 

بنش  بصحيفة  عرف  لندن،  يف  املطبوعة 

ثم بدأت يف املقارنة بني مرسحيات بنش 

الصحفية املصورة وحوارياته ومرسحيات 

وحوارياته  املصورة  الصحفية  صنوع 

وخرجت بنتائج مهمة جدا.

»الجنس  وعنوانه:  األول  الفصل  أما 

اللغوية  التنويعات  أو  االختالفات  يف 

نظارة  أبو  لعبات  يف  الواردة  املصورة 

هي  فالحواريات  وحوارياته«.  التياترية 

ظهرت  لشخصات  املرسحة  من   وع 

باملجلة وتجسد م خالل الرسم الذي كان 

يتدخل  صنوع بتعليقات بالعامية املرصية؛ ليعطي الصوره 

حسا دراميا مشهديا  . 

الخاصة  املصورة  اللغوية  بالتنويعات  الدراسة  وبدأت 

كاألغا  الشخصيات  ولهجات  لغات  ودرست سامت  بالنساء 

والحاكم ودرست التنويعات اللغوية الخاصة باملرأة املرصية 

وقد  الوسطى  الطبقة  وإىل  الشعبية  الطبقة  إىل  املنتمية 

أبی  لعبات  من  االصطالحية  التعبريات  املؤلفة   استخرجت 

نظارة التياترية وحوارياته.

بني  الشعبية  املشرتكة  »املعرفة  وعنوانه:  الثاين  الفصل  أما 

املتكلم واملخاطب« فيقف عىل  األبنية النصية يف التداولية 

/عنارص أو وسيلة أو حلقات يف سالسل التواصل والتوصيل 

إذ لن يتم التوصيل إال بتحليل املعرفة املشرتكة بني املتكلم 

واملخاطب سواء كانت معرفة شعبية أو تاريخية أو عربية.

االصطالحية  التعبريات  بعنوان  فجاء  الثالث:  الفصل  أما 

تلك  وهي  والحوارات  التياترية  اللعبات  يف  املتداولة 

الكلامت االصطالحية الثابتة بعد أن وتري د نجوى أن هناك 

أثر واضح ملجلة بنش الشهري يف ذلك الوقت عىل مجلة أبو 

نضارة وتحدد العالقة بوضوع .

وحواريات  لعبات  كتابة  فكرة  تنشأ  مل  أنه  املؤلفة  وتؤكد   

سبقتها  بل  فراغ؛  من  نظارة  أبو  مجلة  يف  مصورة  صحفية 

وعارصتها صحيفة بنش PUNCH اإلنجليزية فتأثر بها؛ بل 

وأثرت أيضا مجلة أبو نظارة يف بنش ويف غريها من الصحف 

مثل جريدة باريس - الفرانس -لوسوار ويف الصحف األملانية 

واألمريكية التي كانت تنقل عنها وترتجم. كذلك فأن رسام 

صحيفة بنش هو نفسه رسام مجلة أبو نظارة ويأيت الكتاب 

مصدار  يف  والبحث  صنوع  للعبات  تداولية  قراءة  ليقدم 

عام  بشكل  التعبري  يف  أداة  املرسح  كانت  وكيف  تشكليها 

فرتك أثرا واضحا عىل تجرته الصحفيه وما نرشه باملجلة . 

شيامء سعيد
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املؤثرات  »اشتغال  بعنوان  الدكتوراة  رسالة  مناقشة  تم 

املرسحي  العرض  يف  املضمرة  الداللة  لكشف  السمعية 

سلامن  حمد  عباس  عيل  الباحث  من  مقدمة  العراقي« 

مؤنس  قاسم  الدكتور  املناقشة  لجنة  وتضم  السوداين، 

)عضًوا(،  سعدون  جمعة  فاتن  والدكتورة  )رئيًسا(،  عزيز 

نورس  والدكتور  )عضًوا(،  أحمد  داخل  صارم  والدكتور 

عباس  هادي  عامد  والدكتور  )عضًوا(،  غازي  محمد 

والتي  )مرشًفا(.  عيل  شهيد  رياض  والدكتور  )عضًوا(، 

وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحث  منحت 

رشوط ومعايري أكادميية درجة الدكتوراة.

وجاءت رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحث كالتايل:

إن للدالالت املضمرة يف العرض املرسحي العراقي أهمية 

كبرية فهي تؤثر يف بنية ومفاهيم خطاب العرض ورسالته 

استيعاب  مدى  يف  متغريات  مثة  هنالك  أن  سيام  وال 

ودالالته  املرسحي  العرض  وماهية  ملفهوم  الجمهور 

خشبة  عىل  تجسد  التي  وإيحاءاته  وإشاراته  ورموزه 

املرسح وباألخص حينام يكون العرض مثال )دراما دانص( 

غري لفظي أو أن املتلقي اليفهم لغة العرض املرسحي.   

املخرجات  عىل  الضوء,  يسلط  ألن  يسعى  فالبحث 

السمعية  املؤثرات  اشتغال  لعملية  نتيجة  املتحققة 

لكشف الداللة املضمرة يف العرض املرسحي. 

تصدى  منها  األول  يف  فصول,  بأربعة  البحث  جاء  وقد 

عىل  الضوء  سيسلط  والتي  البحث,  ملشكلة  الباحث 

السمعية  املؤثرات  عرب  املرسحي  العرض  يف  املضمر 

ووجدان  مخيلة  يف  ومؤثراً  فاعاًل  أساسياً  جزاءاً  بوصفها 

املتلقي، وبالتايل فإنها تؤثر عىل اإلدراك واملخيلة املعرفية 

والتأويلية لدى املتلقي لتثري عنده العديد من التساؤالت 

وإيضاحات  تفسريات  إىل  بحاجة  هي  والتي  املختلفة 

يتوقف  الباحث  من  جعل  وهذا  مدلوالتها  إىل  للوصول 

عند مجموعة من األسئلة للبحث عن إجاباتها مبجموعة 

من االفرتاضات, ومنها:-

إنتاج  عىل  القدرة  متتلك  السمعية  املؤثرات  هل   -

كشفها  من خالل  متكاملة  فنية  دالالت  تحمل  مخرجات 

للمضمرات املرئية والفكرية؟ 

هذا  ملثل  الحاجة  تتحقق  التساؤل  هذا  عن  وباألجابة 

بعنوان  وحدده  موضوعه  الباحث  اختار  الذي  البحث 

يف  متثلت  والتي  العرض  تقنيات  مجموع  من  متخذة 

مفردات سينوغرافيا العرض قياًم وسامت جاملية, لتشكل 

وبقية  بينها  وموضوعياً  فكرياً  وتالقحاً  متازجاً  ذلك  من 

املرسحي  الخطاب  إلنتاج  املرسحي  العرض  متفصالت 

املطلوب بقيمة جاملية.

معاٍن  من  السمعية  املؤثرات  وتتضمنه  تحمله  ملا  ونظراً 

الجاملية  واألحاسيس  الشعور  استثارة  عىل  وقدرة  كبرية 

اإلطار  إىل  تنتمي  ورمزية  فكرية  ومؤرشات  املتلقي  لدى 

فناً  منه  تجعل  والتي  املرسحي  العرض  لبنية  الفني 

بخطابه  ترتقي  جاملية  صورة  تكوين  عىل  قادراً  إبداعياً 

بظاللها  ستلقي  السمعية  املؤثرات  فإن  ورسالته,  وهدفه 

وتتالقح وبشكل واضح مع منظومة العرض املرسحي من 

كبري مبدى  إىل حد  ترتبط  التي  الجاملية  مخرجاتها  خالل 

عن  لينتج  املرسحي،  العرض  صالة  يف  املتوافرة  التقنيات 

ودالالت  أبعاداً  ميتلك  حيس  تكوين  التالقح  هذا  مثل 

تحقيق رسالة  إىل  الوصول  أجل  واحد من  آن  جاملية يف 

وخطاب العرض املرسحي بلغة فنية حسية متكاملة. 

وانطالقاً من هذه املعطيات وما يتمخض عنها من نتائج 

السمعية  املؤثرات  اشتغال  حول  استفهامات  إىل  ُتحيُل 

جعلت  ورسالته،  املرسحي  العرض  خطاب  مجمل  عىل 

يف  املضمرة  الداللة  لكشف  السمعية  املؤثرات  )اشتغال 

العرض املرسحي العراقي(. 

اىل  يسعى  كونه  إليه  والحاجة  البحث  أهمية  تربز  وهنا 

وقد  املرسحي،  العرض  يف  املضمرة  الدالالت  شفرة  فك 

يسهم البحث يف فائدة العاملني يف مجال التصميم الصويت 

التكنولوجية  والثورة  املتغريات  وفق  قدراتهم  لتطوير 

وما  الحديثة  التقنيات  اليها  توصلت  التي  والرقمية 

الخطاب  إيصال  عىل  قادر  جديد  توظيف  من  عنها  نتج 

املرسحي إىل املتلقني. 

مشكلة البحث:

إن املؤثرات السمعية يف العرض املرسحي بأبعادها الفنية 

فني  تواصل  وسيلة  بوصفها  املتفردة  وأجوائها  الساحرة 

املعاين  بإبراز  تسهم  فاعلًة  آليًة  متتلك  ووجداين  وتعبريي 

والشامل  العام  مبفهومها  )اللغات(  كل  ثنايا  بني  املسترتة 

وبناء  إكامل  عملية  يف  التأثري  إحداث  عىل  القدرة  فلها 

املرسحي  للعرض  املضمرة  الدالالت  وكشف  وإيضاح 

وقدرتها عىل تحقيق نوٍع من اإلحاالت الفكرية للمتلقي 

املعلومة  وإظهار  املفهوم  يف  والتوازي  التوازن  من  ونوٍع 

وبيانها ومدلولها, لينتج عنها عرٌض ميتلك خطاباً منسجاًم 

املتلقي,  أمام  املعاين  مفهوم  الدالالت  واضح  متكاماًل 

الداللة  لكشف  السمعية  المؤثرات  »اشتغال 
العراقي« المسرحي  العرض  في  المضمرة 

السوداني عباس  علي  للباحث  دكتوراة  رسالة 
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من  مبجموعة  البحث  مشكلة  عىل  التوقف  الباحث  من 

االفرتاضات,  من  مبجموعة  إجاباتها  عن  للبحث  األسئلة 

وكام يأيت:

إنتاج  عىل  القدرة  متتلك  السمعية  املؤثرات  هل   -

كشفها  من خالل  متكاملة  فنية  دالالت  تحمل  مخرجات 

للمضمرات املرئية والفكرية ؟

الفلسفي  الجاميل  البعد  السمعية  املؤثرات  تحدد  هل   -

للعرض املرسحي وتحقق أهدافها يف عملية تفعيل التالقح 

يعمل  وكيف  وخطابه  العرض  مفردات  بني  والرتابط 

والجاملية  الفنية  الرؤية  تجسيد  عىل  الصوت  مصمم 

للعرض املرسحي ؟  

فقد  واالفرتاضات  التساؤالت  لتلك  التصدي  أجل  ومن 

)اشتغال  بعنوان:-  وحددُه  بحثه  موضوع  الباحث  اختار 

العرض  يف  املضمرة  الداللة  لكشف  السمعية  املؤثرات 

املرسحي العراقي(.  

أهمية البحث والحاجة إليه:

يف  املضمرة  الدالالت  شفرة  فك  يف  البحث  أهمية  تكمن 

العرض املرسحي وهو ما يجعل الحوار والصورة املشهدية 

والتحليل  التعليل  حيث  من  مهاًم  أمراً  حدودها  يف 

الداللة  خالل  من  الربهان  إىل  الولوج  ثم  والنتيجة 

الواضحة املعامل واملفاهيم.

وقد يسهم البحث يف فائدة طلبة كليات ومعاهد الفنون 

الحكومية  واملؤسسات  املتخصصة  لالقسام  الجميلة 

املعنية وغري الحكومية, وبشكل خاص العاملون يف مجال 

التصميم الصويت لتطوير قدراتهم وفق املتغريات والثورة 

 ويف الفصل الرابع عرض الباحث النتائج التي توصل إليها 

وناقشها وكان من بينها:

يف  سيام  ال  املرسحي  العرض  يف  املفردات  تكون  ١-حينام 

أو  الصمت  أثناء  أو  ختامه  ويف  املشاهد  بني  وما  بدايته 

ستعمل  املفردات  هذه  فإن  حواره,  املمثل  يلقي  حينام 

املرسحي  العرض  وثوابت خطاب  ثيمة  وإبراز  تأكيد  عىل 

وتحريك  الشفرات  وفتح  منها  املضمرة  سيام  ال  ورسالته 

مؤلف  يسعى  والتي  املتلقي  لدى  الوجدانية  املشاعر 

وواضحة  فلسفية  بصورة  إيصالها  إىل  العرض  ومخرج 

ما  وهذا  واملميز,  الخاص  طابعه  العرض  لتمنح  املعاين 

)الحسني  املرسحي  العرض  مشاهد  أغلب  يف  جليا  تضح 

اآلن(.

يف  سيميائياً  العمل  عىل  الدور  السمعية  للمؤثرات   -2

العرض كونها تسهم يف إنتاج وكشف املعاين ما بني سطور 

وثنايا الحوار والعرض لتنتج داللة وتعرب عن موقف, كام 

يف  سيام  وال  الدار(  )غريب  املرسحي  العرض  يف  لوحظ 

بداية ونهاية العرض.

مفرداتها  تكامل  خالل  من  السمعية  املؤثرات  تسهم   -3

لينتج  أنغامها  وتنويع  املعاين  إيضاح  يف  واضح  بشكل 

واضح  بشكل  املعنى  إيصال  بتحقيق  املنشود  الهدف 

يف  أتضح  ما  وهذا  أطيافهم,  بكل  املتلقني  إىل  ودقيق 

مشهد  يف  السيام  استفهام(  )عالمة  املرسحي  العرض 

اللعب بالكرات.

ياسمني عباس

التقنيات  إليها  توصلت  التي  والرقمية  التكنولوجية 

عىل  قادر  جديد  توظيف  من  عنها  نتج  وما  الحديثة 

إيصال الخطاب املرسحي إىل املتلقني. 

يهدف البحث إىل:

١- تحديد الية اشتغال املؤثرات السمعية لكشف الداللة 

املسكوت  إبراز  يف  ودوره  املرسحي  العرض  يف  املضمرة 

عنه.

وأهميتها  السمعية  املؤثرات  تقنية  عىل  التعرف   -2

سينوغرافيا يف العرض املرسحي.

النظري  اإلطار  لبناء  الثاين  الفصل  الباحث  وخصص 

)اشتغال  هو:  األول  مباحث,  ثالثة  وتضمن  للبحث, 

املؤثرات السمعية يف العرض املرسحي(, أما املبحث الثاين 

فهو: )املضمر يف العرض املرسحي عرب املؤثرات السمعية(  

الداللة  وإنتاج  السمعي  )املؤثر  فهو:  الثالث  املبحث  أما 

يف العرض املرسحي(. 

تم  حيث  اإلجرايئ  للميدان  الثالث  الفصل  خصص  فيام 

تحديد منهج البحث و عينة البحث والتي متثلت بخمسة 

العروض   من  النامذج  هذه  وشملت  تحليلها,  تم  مناذج 

عام  حتى   2٠١٠ عام  منذ  للبحث  الزمنية  الحدود  ضمن 

2٠2٠, وكام أدناه:-

١- الحسني اآلن. 

2- غريب الدار.

3- عالمة أستفهام.

4- ياحرمية. 

5- يس ال يف. 
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الدكتوراه من  العزيز عىل درجة  الباحث طارق عبد  حصل 

تأثري  حول  رسالته  عن  وذلك  الربطانية  كامربدج  جامعة 

يوم  وذلك  والعرىب  املرصى  املرسح  عىل  األوروىب  املرسح 

ا.د  من  كال  وناقشه  تيوليب جولدن  بفندق  املاىض  السبت 

محمد العدوى األستاذ بجامعة الزقازيق ، أ.د إبراهيم عبد 

فاتن  أ.د   ، ومناقشا  محكام  األزهر  بجامعة  األستاذ  الفتاح 

دكتور  قال   ، الرسالة  عىل  الرئيىس  املرشف  السيد  محمد 

الداللتني  البحث عاشت مرص  العزيز ىف مقدمة  طارق عبد 

كان   ، تاريخية  فرتات  ىف  مرتب  غري  تتابع  ىف   ، السابقتني 

ويشكل   ، األنسانية  الحضارة  ىف  فاعال  فيها  مرص  حضور 

من  سعيا  ووجدنا  املؤسس  الحضور  عليه  يكون  ملا  منوذجا 

التجربة  نقل  وراء   ، اآلخرى  الحضارات  ومؤرخى  مفكرى 

ال  بل   _ وعلوم  الفنون  من  وأركانها  املرصية  الحضارة 

حضاراتهم  لبناء  إضافه  لتكون   « عقائد   « أضيف  أن  ابالغ 

فالسفتهم  سعى  الذين  والرومان  اليونان  ىف  حدث  كام 

حضارة  إزدهار  اسباب  دراسة  وراء  وعلامؤهم  وأطباؤهم 

وتتابعت   ، والعصور  الحقب  توالت  ثم   ، الفرعونية  مرص 

قوى  ىف  تسببت  الذى  الحضارى  والرتاجع  االزدهار  فرتات 

أن مرص عاشت  املؤكد  لكن   ، تراجعها  تعمدت  إستعامرية 

ىف فرتات التارجع الحضارى عىل تراث هذا الحضور ؛ وأعنى 

به أصداء هذا الدور املرصى املزدهر ىف الفرتات التى سبقت 

تراث  .. ولكن هل إستمرت مرص ممتدة عىل  الرتاجع  هذا 

املرصى  املرسح  تاريخ  من  الفرتة  هذه  وىف  ؟  هذا  الحضور 

أو  بالفرنسية  يقدم  الذى  االوروىب  املرسح  كان   ، الحديث 

ال  له  األسبقية  تعطى  والسلطات   ، األسمى  هو  االيطالية 

القاهرة  ىف  تبنى  املسارح  فكانت   ، الوليد  العرىب  املرسح 

والحكومة   ، واألوبرا  االوروبية  الدراما  لعرض  واألسكندرية 

 . أوروبا  من  األتية  الزائرة  الفرق  لدعم  هائلة  مبالغ  تبذل 

املرسح  ىف  االوروبني  والسواح  االوربية  الجاليات  وجدت 

املرصيني  من  كبرية  بدرجة   ، والرتفيه  للتسلية  وسيلة 

املتفرنجني ، والطبقة الحاكمة الرتكية

عن مشكلة البحث : » من املعروف أن كتابة تاريخ املرسح 

والنصوص  والوثائق  الدوريات  عىل  أساسا  تعتمد  مرص  ىف 

املعارصة لهذه املدة ، إضافه إىل كتابات الرحالة ومذاكراتهم 

 ، ، باألعتامد عىل دوريات من الصعب االعتامد عليها األن 

لفقدها وتهالكها ، هذا فضال عىل إعتامدهم عىل وثائق مل 

يلتفت إليها أغلب الباحثني ، ناهيك عن النصوص املرسحية 

وبعض كتابات الرحالة التى مل نقرأ عنها ىف دراسات سابقة 

تتضمن  بحثية  دراسه  توثيق  اىل  الباحث  دعى  ما  وهذا   ،

االورىب  باملرسح  ومقارنته  العرىب  املرصى  املرسح  تاريخ 

 _ الفرتة من ١٧٩٩  املجال ىف  باع طويل ىف هذا  له من  مبا 

الوطنية  روح  وبث  واألصاله  االنتامء  خالل  من   ، املختلفة 

املرسح  دور  عىل  والتأكيد   . السلبية  السلوكيات  وتعديل 

عن  غاب  والذى  به  والتعريف  التاريخى  والعرىب  املرصى 

املرصى  املرسح  إىل  واملنتمني  املجال  ىف  العاملني  من  الكثري 

التطوير الذى لحق املرسح السورى واملرصى  ، بيان  العرىب 

، إعتامد عىل املرسح االورىب كونهم السابقني ىف هذا املجال 

الضوء عىل املرسح االورىب كمنارة للمرسح املرصى  إلقاء   ،

القامئني  تنبيه   ، م   ١٨٨2  –  ١٨52 من  الفرتة  خالل  العرىب 

بالعديد  تاريخه  العرىب برضورة توثيق  عىل املرسح املرصى 

بذات  الصلة  وثيقه  واملؤلفات  والدراسات  البحوث  من 

املجال بجانب هذا البحث

هذا  أهداف  تتمثل   »: قائال  تابع  البحث  اهداف  وعن 

االوروىب  املرسح  تاريخ  عن  وموثق  دقيق  تسجيل  البحث 

١٨22

النظرية  الناحية  من   »: قائال  تابع  البحث  اهمية  وعن 

من  النوعية  بهذه  املكتبات  إثراء  ىف  الكامنة  االهمية 

املرسحى  باألخراج  التعريف  واهمية  لندرتها  نظرا  االبحاث 

املرسحية  الجهود  بيان   ، وأوروبا  العرىب  والوطن  مرص  ىف 

لبعض العالمه أمثال رفاعه الطهطاوى الذى ترجم مرسحية 

ترجم  الذى  السعود  أبو  الله  وعبد   ،  « الجميلة  هيالنه   «

وترجمته  جالل  عثامن  ومحمد   ،  « »البخيل  مرسحية 

وتهالك  الفقد  عن  باإلبتعاد   ،  « أشبيليه  »حالق  ملرسحية 

الدوريات التى يصعب عىل الباحثني اإلعتامد عليها .

ومن الناحية العملية أضاف قائال :« تكمن االهمية العملية 

إبراز وتأصيل دور املرسح املرصى والعرىب  البحث  ملوضوع 

العربية  الثقافات  عىل  والتأكيد  القيم  ونرش  إرساء  ىف 

والعربى المصرى  المسرح  على  األوروبى  المسرح  تأثري 
دكتوراه رسالة  في 
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ومراجع  مصادر  عىل  معتمدا  العرىب  املرصى  واملرسح 

قومى  مرسح  أول  إنشاء  وثيقة  عىل  الضوء  إلقاء   ، حديثة 

ىف عرىب ىف مرص تقدم به أنس ولويس فاروجيه عام ١٨٧2 

ترجمة  مجال  ىف  املجهولة  املرسحية  بالجهود  التعريف   ، م 

مجال  ىف  متخصصة  إعالمية  كوادر  بناء   ، االوروىب  املرسح 

االخراج املرسحى

ىف  املشكلة  بلورة  ميكن   »: قائال  تابع  البحث  اسئلة  وعن 

التساؤل اآلىت : ما وقع الوعى لدى العاملني واملتخصصني ىف 

ودور   ، األوروىب  للمرسح  التاريخى  بالتطور  املرسح  مجال 

املرسحى  التطور  بركب  اللحاق  ىف  العرىب  املرصى  املرسح 

العاملى بصيغه نابعه من الوجدان املرصى العرىب ؟

وينبثق من هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية اآلتيه 

الهوية املرسحية  الحفاظ عىل  التوثيق املرسحى ىف  : مادور 

املرسحيني  املخرجني  مادور   ، ؟  العربية  واملرصية  األوربية 

ىف إبراز التطور التاريخى للمرسح االوروىب واملرصى العرىب 

املرسح  مجال  ىف  واملتخصصني  العاملني  معلومات  ما   ، ؟ 

اما   ، ؟  االوروىب  باملرسح  التاريخى  بالتطور  العرىب  املرصى 

عن فروض البحث فقال :« تتمثل فرضية البحث ىف دراسة 

وهى  عىل  العرىب  واملرصى  االوروىب  املرسح  توثيق  تأثري 

العاملني واملتخصصني ىف مجال املرسح واملمثلني ىف الفروض 

بني  إحصائية  دالالله  ذات  التوجدعالقة   : اآلتيه  الرئيسية 

ذات  عالقة  التوجد   ، املرصى  واملرسح  االورىب  املرسح 

عن  واما  والعرىب  املرصى  املرسح  بني  إحصائية  دالالله 

حدود البحث للبحث حدود زمنية ومكانية الحدود الزمنية 

املرسح  املكانية  الحدود   ،  ١٨٨2_  ١٨52 م  الفرتة  هى 

االوروىب  املرسح  تأثري  إبراز  عىل  البحث  إقترص  االوروىب 

بأوطانهم فنيا ، وتصحيح شهادة ميالد املرسح العرىب الذى 

، ويالها من جهود  االوروىب  إىل املرسح  بنوته  نسب بعضه 

بنائها ىف  تم  التى  املعايد  أكرب  إدفو من  معبد  بعد  عظيمة 

الثالث  املرسح  نظرية  البحث  عرض  كام   ، القدمية  مرص 

تصورها  لتقدم  العرشين  القرن  من  الثامنينيات  بداية  ىف 

النظرى قصد توجيه مرسح الهواة باملغرب نحو آفق رحبه 

وترتبط   . والتأصيل  والتأسيس  والتحديث  التجريب  من 

نظرية املرسح الثالث باملسكينى الصغري وعبد القادر عبابو 

وسعد الله عبد املجيد وترتكز هذه النظرية املرسحية عىل 

والتاريخ  واملكان  الزمان  مع  التعامل  ىف  الجدلية  الرؤية 

واملخرج  املمثل  يخص  فيام  الفقري  املرسح  تقنيات  وعىل   ،

وإسخدام اللغات الدرامية البرصية واملسموعة .

أن  عىل  نحرص  كنا  إذا   »: قائال  تابع  البحث  نتائج  وعن 

من  إستفادتنا  تكون  أن  ،فيجب  الغري  خريات  من  نستفيد 

كان  الذى  املنحط  إنتاجه  من  ال  الغري  ذلك  هو  ما  روائع 

مل  وإذا   ، بالدنا  ىف  السابقون  املرسح  رجال  عليه  يسطو 

يكن بد من اإلقتباس أو مل تكن هناك رضورة ملحة لحظره 

صاحبه  من  به  معرتفا  االقتباس  فليكن  عنف  ىف  ومطاردته 

يرى  قد  التى  العاملية  االدب  روائع  من  بالتاىل  وليكن   ،

او هيكل  الفكرة  يأخد  أن  والحكمة  الخري  انه من  املقتبس 

الخاصة  ؛ ليعيد كتابتها عىل نحو يتفق مع بيئتنا  املرسحية 

معتقداتنا  مع  أو  العامة  او  االنسانية  أو  املحلية  ومشاكلها 

بالذات  املرسحيات  برتجمة  يختص  وفيام  حياتنا  وأسس   ،

ترجمة  عىل  باإلرشاف  تقوم  العربية  الجامعة  أن  نالحظ 

األن  تقوم  العربية  الجامعة  أن  نالحظ  بالذات  املرسحيات 

تفكر  أنها  كام   ، كلها  شكسبري  مرسحيات  عىل  باإلرشاف 

 ، كاملة  ترجمة  العاملقه  من  غريه  مرسحيات  ترجمة  ىف 

وبالفعل تحدثت الصحف عن مرشوع تفكر إدارتها الثقافية 

النهوض به بعد مرشوع شكسبري ، وهو مرشوع ترجمة  ىف 

كنا  وإن   ، راسني  الكالسيىك  الفرنىس  الشاعر  مرسحيات 

املرسحيات  تلك  لبعض  السابقة  الرتجامت  رجعت  لو  نود 

عن  أما  جديدة  ترجمة  عن  بها  اإلستغناء  أو  بها  لإلنتفاع 

التوصيات من خالل ما توصل إليه الباحث يعرض الباحث 

مجموعة من التوصيات منها رضورة االهتامم بالحفاظ عىل 

والبحوث  الدراسات  خالل  من  وتوثيقه  املرسحى  الرتاث 

املتخصصني  مشاركة  أهمية   ، املجال  ذات  ىف  االكادميية 

واملؤمترات  الندوات  عقد  ىف  املرسح  مجال  ىف  والخرباء 

لتوعيه العاملني ىف مجال املرسح املرصى والعرىب ، تبسيط 

ىف  يصب  والذى   « الفنون  أبو   « املرسحية  الثقافة  ونرش 

إنشاء   ، وغريها   ... والسينام  كالتفزيون  الفنون  صالح 

قاعدة بيانات ومعلومات تحتوى عىل املؤلفات والدراسات 

االوروىب  املرسح  مجال  ىف  السابقة  األكادميية  والبحوث 

واملرصى والعرىب ، مراعاة التكامل بني كافه الفنون املختلفة 

»املرسح والتلفزيون والسينام » ىف إبراز دورهم ىف الحافظ 

رضورة   ، العرىب  املرصى  والرتاث  املرصية  الهوية  عىل 

إستطالع رأى الجمهور واملثقفني عام يخص املرسح االوروىب 

واملرصى والعرىب واالهمية والتاريخ

رنا رأفت

املخرج املرسحى  العرىب واهمية ودور  عىل املرسح املرصى 

االوروىب  املرسح   : البحث  مجتمع  البحث  وعينه  مجتمع   ،

البحث  منهج   ، واإليطاىل  الفرنىس  املرسح   : البحث  عينه   ،

لكونه  الوصفى  املنهج  البحث  هذا  ىف  الباحث  إستخدم   :

لهذا  املناسب  املنهج  ويعتربهو  بدقه  كائن  ماهو  يصف 

املرسح   _ _املرسح  املخرج  البحث  مصطلحات   ، البحث 

االوروىب _ املرسح املرصى _املرسح العرىب

لفرتات  التمهيد  ىف  البحث  تعرض  لقد   « قائال  وإستطرد 

يحاول  كام   ، الحديث  املرصى  املرسح  فن  بها  مر  تاريخيه 

إلقاء الضوء عىل االخراج واملرسح االوروىب واملرصى العرىب 

تطور  مراحل   ، الرئيسية  املخرج  مهام   ، االخراج  مفهوم   «

االخراج  املرسحى ومدارس  املخرج  دور   ، املرسحى  االخراج 

 ، العرىب  للحديث عن ظهور املرسح  اوسع  لتفرد مساحة   ،

رغم أن تعيني خطوط زمنية ثابته لفن ما يعد أمرا تعسفيا 

ىف أى بحث _ىف حدود ما نعلم _ تاريخ أول ظهور للمرسح 

الفرنسية  الحملة  قوة  أدخلته  والذى  مرص  ىف  االوروىب 

الفرنسية  الجالية  عن  للرتفيه  نابليون  بقيادة  العسكرية 

القرن  ىف   _ مرص  ىف  االوروبني  التجار  جالية  كانت  ،حيث 

الثامن عرش وما قبله .

دول  ىف  الفنون  انواع  من  نوع  اى  حكاية  إن   »: وأضاف 

اليوم  سنتحدث  لكن   ، الخاص  سحرها  لها  املتنوعة  العامل 

الحكاية  هذه  مثل  فإن   ، بالدنا  ىف  املرسح  حكاية  عن 

تعبري  مجرد  ليس  وهذا   ، منطقتنا  مميزا ىف  رونقا  تكتسب 

وحق  صدق  فهو  ؛  نواجذه  بني  اإلنحياز  مبجاميع  ميسك 

بفضل  مكانه  من  فيه  ماهو  إىل  وصل  العرىب  املرسح  إن   ،

اإلرتقاء  ذلك  ىف  محاولني  به  آمنوا  أفراد  من  مضنية  جهود 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 12 يوليو 2021العدد 545 العدد 12724 يوليو 2021العدد 724

12 [ متابعات

تم مؤخرًا منا قشة رسالة املاجستري للباحث املرسحي العراقي 

الرؤية   )جامليات  بعنوان  الجاف  أحمد  محمود  فيصل  آزاد 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  عروض  يف  ومعالجتها  اإلخراجية 

إياد  الدكتور  برئاسة  من  املناقشة  لجنة  (،وتشكلت  املرسحية 

الفنون  بكلية  املرسحية   الرتبية  أستاذ  السالمي  طه  كاظم 

كريم  ودكتور/محمد  ومناقًشا(  )مرشًفا  بابل  بجامعة  الجميلة 

بجامعة  األساسية  الرتبية  بكلية  اإلخراج  أستاذ  الساعدي 

ميسان، و من كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل الدكتور/سمري 

)عضًوا(ودكتور/  املرسحية   التقنيات  أستاذ  محمد  املنعم  عبد 

وأدب  نقد  بقسم  متمرس  أستاذ  الزبيدي  حسون  عيل  حميد 

مساعد  أستاذ  املرزوك  صباح  دكتور/عامر  )مرشًفا(،  مرسحي 

بقسم الدراما والنقد املرسحي )مرشًفا مشارك( و منحت اللجنة 

ومعايري  رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  الباحث 

أكادميية درجة املاجستري.

المسرحية التجربة 
التجربة  أن  لبحثه:  عرضه  فيصل«خالل  الباحث«آذاد  وقال 

الذي  االنعكايس  التواصل  أشكال  من  شكاًل  ُتعد  املرسحية 

املتلقي  لجعل  طريقة  وهي  االجتامعية،  البيئة  ثقافة  يعكس 

يعيد وعيه ويصور أشياء املجتمع الذي يحيط به، ويعتمد عىل 

اإلنسان، واملرسح هو  بالضغط عىل  املحيطة  النفسية  البيانات 

إذ  املشاهد،  لدى  واملتعة  اإلثارة  تحقيق  ميكنه  جاميل  مضامر 

نوافذ  املجتمع، وفتح  فئات  بني  الدمج  لتحقيق  املرسح  ُيكرس 

فيدخل  املمثل،  ترصفات  والسمعي،باستخدام  البرصي  اإلدراك 

املرئية  النافذة  طريق  عن  للمتلقي  النفيس  النظام  إىل  التأثري 

املرسحي وهو  املخرج  لدى  أهم عنرص  والسمعية، ومن خالل 

العرض  بنية  يف  الرئيسة  املرتكزات  أحد  املمثل  ُيعد  إذ  املمثل، 

الفيلسوف  الدرامية  املرسحي، منذ أن أرىس قواعدها وسامتها 

نبيلة  تكون  أن  فيه  اشرتط  الذي  )أرسطو322-3٨4(  اليوناين 

وميكن لها أن تصل إىل املثال اإلنساين.

آفاقه اإلخراجية البد أنه ميتلك أدوات  عىل املشاهد، ولتجسيد 

تساعد وتسهل طرح عنارصه املرسحية إذا ما القى فيها صعوبة 

أو استشعر أن هنالك خلاًل يف أحد العنارص، فالرؤية اإلخراجية 

للمخرج املرسحي تعمل بصياغة العرض املرسحي بوصفها نقطة 

انطالق جنًبا إىل جنب مع فكرة النص، ويرتجم املحتوى الداليل 

املعرب عنه عىل شكل مشاهد مستمرة، ويكشف املحتوى املعزز 

املؤثرات  مثل  املخرج  عقل  يف  تومض  التي  الحسية  بالعنارص 

السمعية والبرصية.

إغناء  يف  مهاًم  رافًدا  اإلخراجية  الرؤية  معالجات  وباَتت 

من  ممثٌل  فيها  يشارك  حني  وباألخص  املرسحي  العرض 

الحياة  يف  مميز  أثر  له  كان  الذي  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

من  سحبه  عىل  املرسحيني  املخرجيني  أغرى  مام  االجتامعية، 

حقيقة  عىل  يتعرف  ليك  املتلقي  يدي  بني  ووضعه  املجتمع 

ُتبرش  وما  وطباع  مميزات  من  عليه  تنطوي  مبا  الفئة  تلك 

األليات  وفق  عىل  املرسحي  املخرج  تعامل  إذ  أفكار؛  من  به 

لذوي  العامة  والخصائص  املرسحي  النص  عليه  يطرحها  التي 

من  ُيَقدم  إخراجية  معالجات  لتقديم  الخاصة  االحتياجات 

خاللها ذوي اإلعاقة عرًضا مرسحًيا يتسم به الطابع الجاميل عىل 

جميع مكونات العرض 

وأوضح »آذاد« ببحثه أنه قد ُعنَي العاملون يف الحقل املرسحي 

قاموا  إذ   ، الدراما  يف  اإلعاقة  بتوظيف  اإلغريقي  العرص  ومنذ 

تسليط  يف  كبري  أثر  له  املرسح  كون  املجتمع،و  من  باستلهامها 

املتعددة وجعلها متجانسة  بفئاته  املجتمع  الضوء عىل مشاكل 

بعض  وحاول  املرسحي،  للعرض  الدرامي  البناء  سياق  ضمن 

املخرجيني إعطاء مساحة كافية لفئة ذوي االحتياجات الخاصة 

الجمهور  إىل  األسوياء  بأقرانهم  أسوًة  كممثلني  بتقدميهم 

إبداعية  وقدرات  مميزات  من  به  يتمتعون  ما  عىل  للتعرف 

أبعادا  تحمل  يقدمونها  التي  املرسحية  العروض  وأن  وفنية، 

جاملية عىل وفق رؤية املخرج وأسلوبه يف املعالجة اإلخراجية 

المسرحي للعرض  الرئيسة  األداة 
كام تابع «آذاد الجاف«مؤكًدا: أنه قد شكلت العروض املرسحية 

مكانتها  أخذ  أجل  من  ذاتها  بلورة  يف  ومتيزًا  تفرًدا  املعارصة 

التجديد  نحو  باالتجاه  فقامت  السامية،  رسالتها  وإيصال 

والحداثة عىل مستوى الشكل واملضمون إلعطاء أبعاًدا جاملية 

أكرث عمًقا وفهاًم، وكان للمخرج دور يف مواكبة هذا التجديد ملا 

وللممثل حصة  االجتامعية،  املتغريات  تواكب  آفاق  من  يحمله 

للتغري كونه  الحسابية  املنظومة  التجديد، فقد دخل يف  يف هذا 

األداة الرئيسة للعرض املرسحي، وألن ذوي االحتياجات الخاصة 

املرسح،  فجر  منذ  مواضيعه  يف  الدرامي  الكاتب  وظفهم  قد 

من  املرسحية  الدرامية  للحبكة  االوىل  النواة  أصحاب  فهم 

للفضاء  الشكل والتجسيد  ناحية املضمون، فعودتهم عىل وفق 

العروض املرسحية  بالجديد، فأصبح لهم دور يف  الدرامي ليس 

املعارصة كممثلني لهم قدرات إبداعية وفنية يجسدون مختلف 

بها،  يتمتعون  التي  الخصائص  متحدين  التمثيلية  الشخصيات 

الحوار  البرصية لرتجمة  التأليفية  الرؤية  املخرج يف  َتَدَخل  وقد 

برؤيته  متناغاًم  املرسح،  خشبة  عىل  جسدية  تشكيالت  إىل 

جاملية  بصورة  حياكتها  وطريقة  الخصائص  هذه  اتجاه  الفنية 

خاللها  من  ُتجّسد  إخراجية  معالجات  بتقدميِه  املرسح،  داخل 

املرسحية،  عروضهم  يف  لهم  املكلفة  املرسحية  الشخصيات 

الفني  املحتوى  توصيل  خاللها  من  ميكنه  عالجية  رؤية  مقدًما 

والجاميل للُمشاهد بدون أن يدرك امُلشاهد أن هنالك نقًصا يف 

البرصي  املحتوى  ناحية  من  املرسحي  العرض  وتكاملية  جاملية 

أو السمعي أو األدايئ.

الدرامي الفضاء 
عىل  اإلخراجية  الرؤية  تقترص  وال  أنه  موضًحا:  آذاد  وتابع 

املخرج  تدفع  املرسحية  العروض  فجميع  واحد  مرسحي  شكل 

يجمع  برصي  بتشكيل  الدرامي  الفضاء  إىل  يدخل  أن  املرسحي 

فيه جميع عنارصه موضًحا من خاللها تلك الرؤية ومدى تأثريها 

الخاصة«  االحتياجات  لذوي  المسرحية   للعروض  اإلخراجية  المعالجات  »جماليات 
الجاف  آذاد  للباحث  الماجستري  رسالة 
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للخصائص التي يتمتعون بها وتوظيفها بشكل جاميل يف العرض 

املرسحي.

الدراسة  مرسحيات  2٠١٦-2٠2١،و  من  الزمني  البحث  حد 

بدول عربية من بينها مرص 

البحث أقسام 
يضم  أنه  آذاد  أوضح  العلمي  البحث  ألقسام  عرض رسيع  ويف 

اإلطار  تقديم  يف  ويتمثل  األول  الفصل  وهي  فصول  أربعة 

السؤال  يف  املرتكزة  البحث  مشكلة  الفصل  هذا  وضَم  املنهجي 

اآليت)ما جامليات الرؤية االخراجية ومعالجاتها يف عروض ذوي 

فقد  البحث  من  الهدف  أما  املرسحية(؟  الخاصة  االحتياجات 

يف  ومعالجاتها  االخراجية  الرؤية  عىل)جامليات  التعرف  اقترص 

أهمية  عن  املرسحية(فضاًل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  عروض 

عنوان  يف  الواردة  املصطلحات  وتحديد  إليه  والحاجة  البحث 

البحث.

والدراسات  النظري  اإلطار  الثاين:  بالفصل  الباحث  ويقدم 

السابقة فقد تضمن ثالثة مباحث تتمثل يف 

ذوي  إىل  املبحث  هذا  يف  الباحث  تناول  األول:  املبحث  أ - 

االحتياجات الخاصة مفاهيمياً.

جامليات  بدراسة  الثاين  املبحث  اختص  الثاين:  املبحث  ب - 

يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لعروض  اإلخراجية  املعالجة 

املرسح العاملي.

املعالجات  دراسة  املبحث  هذا  تناول  وبالثالث:  املبحث  ت - 

اإلخراجية لعروض ذوي االحتياجات الخاصة يف املرسح العريب. 

بالبحث  فقد عني« آذاد فيصل »بإجراءات  الثالث  الفصل  أما 

يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  معتمًدا  العينة  وتحليل  البحث 

عروض  خمسة  من  واملتكونة  قصدًيا  املختارة  عيناته  تحليل 

من  وهي  بطل(  مرسحية)حكاية  التوايل  عىل  وهي  مرسحية 

يف  2٠١٦م  عام  عرضت  وقد  عزت(  )جورج  وإخراج  تأليف 

ومخرجها  الزهرة(  )لؤي  ملؤلفها  هنا(  )نحن  ومرسحية  مرص، 

العراق، ومرسحية  يف  2٠١٨م  عام  )عباس شهاب( وعرضت يف 

وعرضت  الحبال(  )نجيب  وإخراج  إعداد  من  وهي  )وجهان( 

هذه املرسحية عام 2٠١٩م يف سوريا،ومرسحية )البد أن ترشق( 

ملؤلفها )توفيق زغلول( وإخراج)مراد أبو رسايا( وقد عرضت يف 

تأليف  من  الحياة(  إىل  )العودة  ومرسحية  عام2٠2٠م،  األردن 

واستند  العراق،  يف  عام2٠2١م  وعرضت  نجم(  )نژاد  وإخراج 

وأداة  النظري  اإلطار  العينات عىل مؤرشات  تحليل  يف  الباحث 

البحث.

السمعية  واالعاقة  العقلية  االعاقة  ذوي  لدى  اللغوية  ١-البنية 

بالرتابط  منطقية  غري  تشوهات  وجود  أو  أومبعرثة  مفقودة 

استخدام  أو  للراوي  دور  استحداث  املمكن  من  لذلك  اللغوي، 

لغة الصمت كمعالجة اخراجية معتمًدا عىل األداء غري اللفظي.

عامل  لتوظيف  الدرامي  الحدث  مع  الرئيسة  الفكرة  4-اختزال 

الزمن يف تحقيق املعالجة اإلخراجية مبا يناسب القدرات الفنية 

للممثل من ذوي اإلعاقة العقلية واستثامرها قبل شعوره بامللل 

ولجوئه إىل العناد إلكامل العرض املرسحي.

للمعالجة  كجاملية  مغلق  حيز  ذات  مساحات  4-إيجاد 

البرصية  اإلعاقة  ذوي  من  املمثل  إشغال  لعدم  اإلخراجية 

كان  وإن  الديكور،  بتوظيف  املرسح  لخشبة  املساحية  باألبعاد 

التنقل  املخرج  فيوظف  املمثل  لتنقالت  درامية  هنالك رضورة 

العمودي للممثل وليس األفقي.

الشاعر إلضفاء صبغة جاملية عىل  الراوي  4- توظيف شخصية 

لها  التي  للكلامت  التعبريي  اللفظ  شاعرية  واستخراج  الكلمة 

البرصي  للتعبري  الحيس  املعنى  لغياب  وذلك  حسية  دالالت 

املتولد من التعبري اللفظي.

الركيزة  هو  السمع  وحاسة  النطق  حاسة  استخدام  إن   -5

رؤيته  جاملية  إضفاء  يف  املخرج  عليها  يرتكز  التي  العالجية 

خصوصية  عن  فيه  يبتعد  مرسحي  لنص  تقدميه  يف  اإلخراجية 

الكتابة لذوي اإلعاقة البرصية.

ومختارة  متعددة  درامية  قصص  تكوين  يف  الزمن  اختزال   -٦

تتسيد  التي  املتوحدين  لدى  والتكرار  النمطية  لتوظيف 

خصائصهم إذ إن التكرار يعد الحجر االسايس الذي يرتوي منه 

املخرج ويربز من خالله جامليات رؤيته اإلخراجية.

أضداد  مع  بالتعامل  االعاقة  لذوي  الداخيل  الرصاع  كرس   -٧

اإلعاقة عرب تكوين فضاء درامي مناسب ما بني األضداد والتي 

قرينهم  لدمج  مهدت  التي  االعاقات  بني  ما  دمج  خاللها  من 

السوي معهم.

االستنتاجات   العلمي  لبحثه  مناقشته   يف  الباحث  واستعرض 

التي جاءت بعد النتائج عىل وفق ما ألت إليه أدوات الباحث 

ومنها:

١- إن الكلمة يف عروض ذوي االحتياجات الخاصة تنفقد بشكل 

الراوي  بتوظيف  املخرج  فيقوم  شاعريتها  منها  تنسلخ  أو  عام 

القصور يف  الصوتية ملعالجة  التسجيلية  املؤثرات  إىل  اللجوء  أو 

اللغة.

2- يتنوع الفضاء الدرامي يف عروض ذوي االحتياجات الخاصة 

األداء  وتفاعل  التقنية  اإلعاقة   ذوي  قدرات  استيعاب  حسب 

خصائصه  يناسب  الذي  املكاين  الحيز  مع  إعاقة  لكل  الحريك 

الحركية. 

االحتياجات  ذوي  عروض  يف  املرسحية  التقنيات  تلعب   -3

اإلخراجية  املعالجة  جاملية  إظهار  يف  املرسحية  الخاصة 

وتكامليتها مع خصائص كل إعاقة.

عروض  يف  ومعالجاتها  اإلخراجية  الرؤية  جامليات  تكمن   -4

القدرات ذات  الخاصة املرسحية من استثامر  ذوي االحتياجات 

االشتغال القوي ويستمد منها املخرج غطاءاً الشتغاالت اإلعاقة 

التي يتمتع بها ذوي اإلعاقة.

وإن  إخراجية  معالجة  كوسيلة  مشرتك  جاميل  دور  للجسد   -5

كان قارصا فتكويناته الفسلجية متعددة لها فاعليتها عن طريق 

اإلمياءة أو اإلشارة أو أي فعل ينتج منه.

ذوي  عروض  يف  االخراجية  الرؤية  جامليات  تظهر   -٦

الداخلية  للحقيقة  التعبريي  األداء  يف  الخاصة  االحتياجات 

للمعاق من خالل مهارات األداء وحركات الجسم البطيئة التي 

تبني نصا ذو تكامل برصي ملعالجة الكلامت املفككة.

ثم ختم الباحث هذا الفصل بقامئة املصادر واملراجع واملالحق 

وملخص البحث باللغة االنجليزية.

همت مصطفى

مشكلة البحث

تكمن  التي  الجامليات  مبناقشته  »آذاد«  الباحث  وأوضح 

ذوي  بها  يتمتع  التي  الخصائص  اتجاه  نحو  املخرج  رؤية  يف 

الخصائص  هذه  مع  التعامل  وطريقة  الخاصة  االحتياجات 

بالتساؤل:  بحثه  مشكلة  الباحث  حدد  وبذلك  ومعالجاتها، 

ذوي  عروض  يف  ومعالجاتها  اإلخراجية  الرؤية  جامليات  ما 

االحتياجات الخاصة املرسحية ؟

إليه والحاجة  البحث  أهمية 
وأوضح  البحث  أهمية  عن  متحدثا  »باملناقشة  وتابع«آذاد 

عروض  عىل  الضوء  ُيسلط  كونه  يف  تكمن  أنها  املناقشة  للجنة 

عىل  القدرة  لهم  كفئة  املرسحية  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

املرسحي  املخرج  قبل  من  واستثامرها  الفنية  إمكانياتهم  إبراز 

بها  يتمتعون  التي  الخصائص  بعض  محاكاة  يف  جاميل  بشكل 

عام  بشكل  املجتمع  يف  األسوياء  أقرانهم  مع  االندماج  بهدف 

الرؤية لدى املخرج  ويف املرسح بشكل خاص، وتوضيح أهمية 

وغري  اللفظية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  تفاعالت  توظيف  يف 

اللفظية بصورة إيجابية مع املعالجات اإلخراجية بوصفها صورة 

جاملية.

طلبة  يفيد  أنه  يف  البحث  إىل  الحاجة  تتجىل  وأضاف«آذاد«أنه 

كليات ومعاهد الفنون الجميلة والباحثني والدارسني واملهتمني 

باملرسح والسيام املختصون يف مجال اإلخراج املرسحي، و يفيد 

األمل  ومعاهد  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مجال  يف  الباحثني 

والرجاء يف العراق.

البحث وحدود  هدف   
وقال آذاد الجاف أن بحثه العلمي يهدف إىل: تعرف جامليات 

االحتياجات  ذوي  عروض  يف  ومعالجاتها  اإلخراجية  الرؤية 

الذي  الزمان  تتمثل يف حد  البحث  املرسحية، و حدود  الخاصة 

دول  عدة  املكان:  وحد   ،2٠2١-2٠١٦ من  الفرتة  يف  يتمثل 

ويتمثل  مرص(  األردن،  سوريا،  هي)العراق،  العريب  بالوطن 

االخراجية  الرؤية  جامليات  دراسة  يف  للبحث  املوضوع  حد 

ومعالجاتها يف عروض ذوي االحتياجات الخاصة ،وتابع الباحث 

مناقشة هدف البحث وحدوده مبناقشة تحديد املصطلحات 

التي  العالجية  الركيزة  السمع هام  النطق  الجاف: حاستي  آذاد 

يرتكز عليها املخرج يف إضفاء جاملية رؤيته اإلخراجية

نتائج البحث

وقام الباحث آذاد« يف الفصل الرابع مبناقشة نتائج البحث وفًقا 

ألهداف البحث ومنها:
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الثقاىف  واملكتب  كندا  يف  العربية  مرص  جمهورية  سفارة  نظمت 
املرصي  »االراجوز  بعنوان  ندوة  مبونرتيال  املرصى  والتعليمى 
يف  املرصي  الرتاث  شهر  فعاليات  إطار  ىف  الرتاث«،  يف  واالستثامر 
مختلف  من  املرصية  الجالية  أعضاء  من  نخبة  فيها  شارك  أونتاريو، 

مقاطعات كندا.
وقد تحدث خالل الندوة الدكتور نبيل بهجت، أستاذ املرسح بكلية 
املرصى  االراجوز  فن  إحياء  مرشوع  حول  حلوان،  بجامعة  األداب 
املادى،  غري  العاملى  للرتاث  اليونسكو  منظمة  قامئة  عىل  باعتباره 
مشريا إىل أن األراجوز يعترب أحد رموز الُدمى اليدوية التقليدية التي 
املرصية،  واالجتامعية  السياسية  بالحياة  طويل  تاريخى  ارتباط  لها 
هذا  إحياء  وإعادة  عليه  الحفاظ  لكيفية  متكاملة  رؤية  مستعرضاً 
ملكية  وثيقة  مبثابة  هو  الرتاث  باعتبار  الشعبى  الفن  من  النوع 

الوطن.
الثقاىف  املكتب  رئيس  فوزى،  أحمد  الدكتور  من  كل  أدار  وقد 
والتعليمى املرصى مبونرتيال، وامللحق التعليمى الدكتور أحمد هيكل 
فعاليات الندوة، مبشاركة السفري أحمد أبو زيد سفري مرص لدى كندا، 
االستفادة  تحقيق  أهمية  عىل  فيها  أكد  افتتاحية  كلمة  ألقى  الذى 
مرص  قوة  باعتبارها  املرصية  الثقافة  روافد  مختلف  من  القصوى 

الناعمة التى تدعم األداة الدبلوماسية ىف الخارج. 
عىل  املرصى  االراجوز  فنون  عرض  أهمية  إىل  زيد،  أبو  السفري  ودعا 
التاريخية  الشخصية  عنارص  أحد  باعتباره  االجنبية  املجتمعات 
املرصية، بل والنظر ىف تطويره ليتوائم مع الثقافات املختلفة ويكون 

خري معرب عن البيئة املرصية األصيلة.
أكد  الجالية،  أعضاء  فيه  شارك  مفتوحاً  حواراً  الندوة  شهدت  وقد 
يف  املرصيني  أبناء  من  والثالثة  الثانية  األجيال  تعريف  أهمية  عىل 
وجدان  تشكيل  أركان  من  أصيل  ركن  باعتباره  باألراجوز  الخارج 
الطفل املرصي تاريخياً، ومناقشة سبل توفري الدعم ملرشوع احياء فن 

األراجوز والرتويج له عاملياً باعتباره منتج مرصى خالص.
هي  وما  واإلهدار  االستثامر  بني  الرتاث  مفهوم  عىل  وبالوقوف 
إيجابيات وسلبيات الرتاث وخطورة الرواة املزيفني للعنارص الشعبية 
ومحط  السطح  الظهور عىل  يف  أخذ  الذي  كاالراجوز  فن  مع  خاصة 
االنظار خاصة بعد توثيقة عىل قوائم اليونسكو وهو ما لفت أنظار 
املحارضة  وشددت  منه  ماليس  فيه  ليضعوا  اليه  املدعني  من  كثري 
االعتامد عليم  املدعيني وعدم  الصنف من  لهذا  االنتباه  عىل رضورة 
بحرفية  الرتاث  مع  التعامل  رضورة  عىل  أكدت  كذلك  كمصادر 
وثيقة  النه  الرتاث  اهمية  ورغم  للاميض  يردنا  الرتاث  يف  فالوقوف 
مع  تتناسب  ال  احيانا  يقدمها  التي  الحلول  ا  االن  الوطن  ملكية 
واألخرى يف  الرتاث  بقدم يف  نقف  أن  دمئا  علينا  لذا  الحالية  اللحظة 
النشأة  واملكونات  باألراجوز  بالتعريف  املحارضة  ووقفت   الواقع 
والعنارص  العرض،  ووسائط  الدمى  من  بداية  ملكوناته  واملكونات، 
األراجوز  لنمر  وكذلك  األخرى  الشعبية  الفنون  بعض  وأثر  البرشية، 
املختلفة. يقدم الفصل االول تعريفا باألراجوز وتاريخه ونشأته فهو  

من أشهر الدمى الشعبية يف مرص عىل اإلطالق.
املصادر  يف  واالشارات  التاريخية  اآلثار  لبعض  املحارضة  وعرضت 

املختلفة عن االراجوز املرصي
التاريخية  اآلثار  لبعض  مفّصاًل  وصفاً  الفرنسية  الحملة  علامء  وقدم 
واإلشارات يف املصادر املختلفة عن األراجوز املرصي جاء فيه: »وقد 
مى، ويلقى  الدُّ القاهرة عدة مرات رجااًل يلعبون  شاهدنا يف شوارع 
بالغ  لذلك  الذي يستخدم  كبرياً، واملرسح  إقبااًل  الصغري  العرض  هذا 
املمثل يف  ويقف  بسهولة.  يحمله  أن  واحد  يستطيع شخص  الصغر، 
من  املتفرجني  رؤية  من  متّكنه  بطريقة  ميده  الذي  الخشبي  املربع 
أحد وميرر عرائسه  يراه  أن  الغرض دون  لهذا  ُصنعت  فتحات  خالل 
)ابن  فهي  الشخصيات  باقي  عن  أما  أخرى  فتحـات  طريق  عن 
زوجته   – زنوبة(  البعض  عليها  )يطلق  »نفوسة«  زوجته   – األراجوز 

يشارك  فهو  األرجواز،  عروض  إمتام  يف  هاماً  دوراً  املالغي  ويلعب 
ويستحث  األراجوز  خلف  األغاين  يردد  كام  بالعزف  املؤدي  الفنان 
بعض  ويكرر  الحوار،  يف  األراجوز  ويشارك  الغناء  عىل  الجمهور 
خلق  يف  ويساهم  األمانة،  بفعل  واضحة  غري  تبدو  التي  الكلامت 
املواقف املضحكة سواء من خالل الكوميديا اللفظية أو الحركية، وله 

دور هام يف استنطاق املتفرجني وإرشاكهم يف العرض.
بّد  ال  األراجوز  لعروض  األساسية  العنارص  أهم  من  املالغي  ويعترب 
مى  الدُّ يغني ويحرك  فهو  البديهة،  املؤدي برسعة  الفنان  يّتصف  أن 
حسن  صوت  ذا  يكون  وأن  واحد،  وقت  يف  النص  ويرتجل  وميثل 
الصوت  وتلوين  املختلفة  اللهجات  أداء  يف  التحكم  عىل  وقدرة 
واستحضار نربات صوتية مختلفة، وقدرة فائقة عىل االرتجال والخلق 
للمتعة  أدوات  إىل  اإلمكانيات  أبسط  وتحويل  املتجدد  اإلبداعي 
بعض  أثر  عىل  الندوة  ووقفت  الجمهور   مع  املستمر  والتواصل 
الفنون عىل االراجوز حيث  تركت العديد من الفنون الشعبية آثارها 
بتولد«  اليل  »الست  منرة  يف  نجده  ما  ذلك  ومن  األراجوز  فن  عىل 
ألعاب  من  يقدم  كان  مبا  تأثره  نري  حيث  املرصي  صابر  رواية  يف 
»القردايت«، إذ تعتمد إحدى منره عىل أن يطلب من الحامر أن يختار 
أجمل بنت يف الحلقة فيتقدم إليها وأنفه إىل وجهها فيضحك الفتاة 
منر  عدد  تحديد  يف  أنفسهم  األراجوز  فنانو  يختلف  واملشاهدين 
األراجوز، فعندما سألت »صابـر املرصي«، أجاب: »بتاع األراجوز اليل 
بجد ممكن يخش الربفان ميطلعش منه إاّل تاين يوم«، كناية عن كرثة 

النمر.
الرافد  أن  كام  بالشارع،  أسايس  بشكل  األراجوز  عروض  ارتبطت 
ومن  الحياة،  مامرسات  هو  املؤدي  الفنان  لعقلية  ل  املشكِّ األسايس 
الروافد التي شكلت موضوعات  ثم فإن دورة الحياة هي أحد أهم 
جمهور  لجذب  األساسية  العنارص  من  وكانت  األراجوز،  عروض 
الشارع، فاملوضوعات املطروحة تشكل جزءاً من حياته، وتدور هذه 
والعمل،  والزواج،  والتجنيد،  والتعليم،  الوالدة،  حول  املوضوعات 
واملوت، وجميع هذه األفعال تشكل ما ُيعرف بدورة الحياة وميكن 
أن نستخلص سرية االراجوز حتى نهايته ىف منرة »العفريت« وعالقاته 
مع مختلف األطراف من خالل النمر إذا نظرنا إليها يف سياق ترتيبي 
معني. وتناولت الندوة رضورة االستثامر يف الرتاث وشددت عىل أن 

مرص ال متتلك منتجا بحجم الثقافة ميكن أن تسوقة وتعتمد عليه.

ياسمني عباس

حمودة   – الفتوة   – قمر(  الست  عليها  )يطلق  »بخيتة«  السمراء 
 – ديان  مويش   – الخواجة   – الرببري   – األستاذ   – وأخوه  األقرع 
العفريت – الطبيب – الشاويش – الحانويت – الداية – فنان بالعافية 
اسم  األراجوز  العب  عليه  ويطلق  الشحات   – محمد«  »الشيخ 

»الشيخ« – كلب الرسايا – الزبون – والد زوجته - اللص(.
مثل  نراها  وال  عنها  نسمع  الشخصيات  من  عدد  إىل  باإلضافة  هذا 

عديلة يف »الفتوة الغلباوي« ووالد األراجوز يف »الشحات«.
إما  وتصنع  الخشب،  من  مى  الدُّ صنع  طريقة  املحارضة  وتناولت 
العرض  وسيط  وعن  محرتف،  صانع  أو  املؤدي  الفنان  بواسطة 
وأكدت  الخيمة.   – الباردة   – الربفان   – األراجوز  عربة  حددت هي: 
الواقع   أرض  لها عىل  وجود  وال  بعيد  زمن  منذ  أنقرضت  الباردة  أن 
وأن بعض الرواه املزيفون يف اآلونة األخرية استغلوا عن معرفة الناس 
ووسائط  بأشكال  علينا  وخرجوا  االراجوز  لفن  املختلفة  بالتفاصيل 
لهم مستخدمني  ماليس  وادعوا النفسهم  بل  للرتاث  تنتمي  عرض ال 
تلك  لخطورة  التنبيه  ويحب  املثال  سبيل  عىل  الباردة  مصطلحه 
األكرب  الخطر  املزيفون  فالرواة  عمةما  الشعبي  الفن  عىل  الظواهر 

عىل تلك الفنون.
الفنان  يف:  تنحرص  والتي  البرشية  العنارص  عن  الندوة  وتحدثت 
وسيط  أساس  عىل  ويتحدد  والجمهور،  املالغي  ومساعده  املؤدي 
يحتاج  ال  مثاًل  فالخيمة  العروض،  يف  البرشية  املساهامت  العرض 
فنانها إىل مالغي أو مساعد، وذلك عىل عكس الربفان والباردة حيث 
أداء  فيحتاج  العربة  أما  مالغي.   / مساعد  إىل  املؤدي  الفنان  يحتاج 
 – مالغي   / مساعد   – مؤدٍّ  فنان   ( ذلك  من  أكرث  إىل  فيها  العروض 
عامل تذاكر / فردين لتنظيم الدخول والخروج(. وأحياناً يكون هناك 

أكرث من فنان مؤدِّ يتناوبون العمل داخل العربة. 

الرتاث«  في  واالستثمار  المصري  »األراجوز 
المصري الرتاث  شهر  فعاليات  إطار  في  بهجت  لنبيل  ندوة 
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للمسرح  العربية  الهيئة  عن  كتابه  صدور  بعد 

التركيز  قدرات  »تنمية  قوقة:  عالء 
العربية المكتبة  تحتاجه  كتاب  للممثل« 

في  خاصة  إنسان  ألي  مطلوب  الرتكزي 
اليدوية  الحرف  أصحاب  وبالذات  العمل 
الرتكزي  فقدان   ، اآلالت  مع  المتعاملني 
كوارث  حدوث  إلى  يؤدي  لهم  بالنسبة 
الركائز  أحد  هو  للممثل  بالنسبة  والرتكزي   ،
كيف  والسؤال   ، عمله  في  األساسية 
طريق  عن  المخ  ملكات  تفعيل  يتم 
 , الممثل؟  لدى  والتعددية  االزدواجية 
مؤخرا  أصدرته  كتاب  فى  سنجدها  اإلجابة 
»تنمية  بعنوان  للمسرح  العربية  الهيئة 
الدكتور  لألستاذ  للممثل«  الرتكزي  قدرات 
واإلخراج  التمثيل  قسم  رئيس  قوقة  عالء 
المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد 
. الحوار  هذا  معه  لنا  كان  وحوله 
حوار: جامل الفيشاوي

- بداية من هو د.عالء قوقه ؟
بكالوريوس  على  الحاصل  قوقه  علي  أحمد  الدين  عالء 

الهندسة ، دكتوراه في التمثيل واإلخراج من المعهد العالي 

كان  للتمثيل  وعشقي  حياتي  بداية   ، المسرحية  للفنون 

 ، حياتي  في  جدا  مهم  دور  للمسرح   ، المسرح  طريق  عن 

في  طالب  وأنا  الدمرداش  طلعت  لألستاذ  بالفضل  أدين 

العديد  في  واإلخراج  بالتمثيل  معه  اشتركت  الهندسة  كلية 

التمثيل  احترفت   ، الثقافة  وقصر  الجامعة  في  العروض  من 

بعد دخولي المعهد. قمت بإخراج العديد من المسرحيات، 

ثالثين عرضا مسرحيا  أكثر من  التمثيل فقد شاركت في  أما 

التشجيعية  الدولة  بجائزة  فزت  للمسرح.  الفني  البيت  في 

، ورشحت لجائزة أحسن ممثل دور أول أكثر من مرة وفي 

من  ممثل  أحسن  جائزة  على  وحصلت   ، مهرجان  من  أكثر 

مهرجان  ومن   ، مرات  خمسة  للمسرح  القومي  المهرجان 

فاس بالمغرب للمسرح االحترافي حصلت على جائزة أحسن 

وولف،  فرجينيا  يخاف  من  مسرحية  في  دوري  عن  ممثل 

من  بتمثيلها  قمت  التي  األدوار  في  بأدائي  اإلشادة  وتمت 

قدرات  »تنمية  كتابك  عن  حدثنا   -
التركيز للمثل« ؟ 

على  بها  حصلت  التي  العلمية  الرسالة  هو  الكتاب  هذا 

درجة الدكتوراه سنة 2٠٠٦.

هذه  كل  الكتاب  إصدار  تأخر  لماذا   -
السنوات على الرغم من أهميته ؟ 

أعترف بالتقصير في هذه النقطة ، توجد أيضا لي أبحاث 

كارلسون  مارفن  عني  كتب   ، وخارجها  مصر  في  كثر  نقاد 

من  العرض  وهذا  ليل«  »مسافر  المسرحي  بالعرض  وأشاد 

التي حصلت   العروض  من  وهو  والمميزة،  الفريدة  تجاربي 

والحمد  أول،  دور  ممثل  أحسن  بجائزة  فيها   مشاركتي  عن 

أصبحوا  قد  و  طالبي،  مع  وأيضا   ، أساتذتي  مع  عملت  لله 

الدراما  المخرجين في مصر، ولي أيضا تجارب في  من أهم 

التليفزيونية حققت لي انتشارا فنيا البأس به وكانت تجارب 

مهمة . 
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بنشر  كان يجب أن أقتطع جزءا من وقيت لالهتمام 
أبحاثي

لألكاديمية  بها  تقدمت  أبحاث  وكذلك   ، تنشر  لم  مهمة 

 ، كتب  في  أنشرها  لم  الترقي  درجات  على  للحصول 

العملي  واهتمامي  بالتدريس،  النشغالي  نظرا  وذلك 

كممثل ، ولألسف كان يجب أن أقتطع جزءا من الوقت 

الوقت في  ، لكنني كنت أستثمر  لالهتمام بنشر أبحاثي 

إضافة تجارب علمية جديدة .

- حدثنا عن بعض هذه األبحاث والتجارب 
العلمية ؟ 

من هذه األبحاث بحث بعنوان كيفية صناعة التلقائية ، 

والصناعة ضد التلقائية ، والبحث قائم على كيف تجمع 

للممثل  تدريب  خمسمائة  من  أكثر  وعندي   ، بينهما 

في  للتدريس  أستدعي  عندما  بها  أستعين  ابتكاري   من 

الماجستير  رسالة  بخالف   ، مختلفة  دول  في  الورش 

واألبحاث العلمية للترقي في األكاديمية ، وأبحاث أخرى. 

مهارات  تنمية  الكتاب  عنوان  يعني  ماذا   -
التركيز الممثل ؟  

وبالذات  العمل  في  خاصة  إنسان  ألي  مطلوب  التركيز 

فقد   ، اآلالت  مع  المتعاملين  اليدوية  الحرف  أصحاب 

، والتركيز  بالنسبة لهم يؤدي إلى حدوث كوارث  التركيز 

عمله  في  األساسية  الركائز  أحد  هو  للممثل  بالنسبة 

طريق  عن  المخ  ملكات  تفعيل  يتم  كيف  والسؤال   ،

االزدواجية والتعددية .

االزدواجية  تعني  ماذا   ، التوضيح  نريد   -
والتعددية ؟ 

االزدواج أن يقوم الممثل بأداء مهمتين في وقت واحد ، 

والتعددية هي القيام بأكثر من مهمة في نفس الوقت ، 

فكيف يكون المخ قادرا على السيطرة على هذه المهام 

على  الممثلين  مع  بالتدريبات  وصلت  وقد   ، المتعددة 

نفس  في  مهام  سبعة  على  السيطرة  من  المخ  تمكين  

اللحظة .

كيف تم ذلك ؟ 
أن  يستطيع  ال  اإلنسان  مخ  أن  إلي  النفس  علم  يشير 

يركز في أكثر من شيء واحد في اللحظة الواحدة ، في 

الجانب التطبيقي من الرسالة التي  قمت بإعدادها على 

بعض الطلبة الذين قمت بتدريبهم لمدة عام كنت أقوم 

أن  بمعني  السباعي،  للتركيز  وصلنا  حتى  النتائج  برصد 

وشرح  اللحظة،  نفس  في  مهام  سبعة  في  الممثل  يركز 

الروحية  بالرياضة  التركيز  عالقة  من  بدأ  التفاصيل  كل 

رواد  عند  ودوره  التركيز  وعالقة  العلمية  والدراسات   ،

الفن المسرحي ، ومستويات التركيز لمخ اإلنسان بشكل 

مباشر . وقد قمت في الفصل التطبيقي برصد كل النتائج 

ثم   الكرسي،  باالتزان على حرف  الممثل  يقوم  أن  أضفنا 

نضيف سيطرته على الكرسي باالهتزاز يمينا ويسار، ولو 

قام بلف الكرسي أصبح يركز في سبعة مهام .

- لماذا حسبت التمثيل عنصرا واحد فقط 
؟ 

التمثيل أشياء مركبة ومعقدة ، يجب على الممثل حفظ 

 ، اللغة  بتشكيل  يهتم  العربية  باللغة  كان  واذا  دوره 

ويحافظ على األداء والنبرات الصوتية واالنتقال من حالة 

إلى حالة ، إلى آخر التدريبات الخاصة بالتمثيل .

- هل من الممكن أن تشرح لنا نماذج أخرى 
؟

نموذج المبارزة : أثناء ممارسة قواعد المبارزة بالشيش 

بالتمثيل  يقوم  الممثل   ، الممثلين  من  اثنين  بين 

ثم  بالقدم،  إيقاع  بعمل  ذلك  يطور  ثم   ، معا  والمبارزة 

، كما قمت بتصوير كل التدريبات من البدايات، والتطور 

إلى الوصول للمرحلة النهائية .

 )  c.d  ( إلى  الفيديو  تحويل  تم  هل   -
وإلحاقه بالكتاب ؟

وإن  الطبعة،  هذه  في  بالكتاب  إلحاقه  يتم  لم  لألسف 

التدريبات  على  تحتوي  اسطوانة  إرفاق  يتم  الله  شاء 

فيه  أجمع  كتاب  بعمل  سأقوم  أو  الثانية،  بالطبعة 

بابتكارها  قمت  تدريب  خمسمائة  مع  التدريبات  هذه 

وتدريسها وتطبيقها في عدة دول .

- كيف طبقت السبعة تركيزات علميا ؟ 
كمثال   ، الممثل  يتقنها  وكيف  المهارات  على  اشتغلت 

التركيز  يكون   ، بكرة  التمثيل  أثناء  يلعب  ممثل   : لذلك 

في التمثيل ويضاف إليه السيطرة على الكرة ، ثم نضيف 

كرة ثانية ، ثم ثالثة ، ليصبح التركيز في أربعة مهام ، فلو 
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17 [ حوار]

للممثل  بالنسبة  المهارات  تنمية  هل   -
تشترط سنا معينا ؟ 

بالتدريس في ورشة في  عندي تجربة عندما كنت أقوم 

كندا  من  المهرجان  مديرة  وكانت   ) المغرب   ( مراكش 

المغرب  من  ممثل  هناك  وكان  عاما،  سبعون  وعمرها 

بسهولة.  التمارين  يتقبالن  كانا   ، عاما  ستون  وعمره 

عالقتها  قدر  بالسن  عالقة  لها  ليست  المسألة  بصراحة 

بالجدية. المثابرة والصبر واإلصرار والمواظبة على حضور 

التدريبات يتعود المخ على قبول مدخالت جديدة . 

- ما الصعوبات التي واجهتك ؟ 
بحثت  فقد  لي  وبالنسبة  صعوبات،  يجد  باحث  أي 

وترجمة  معلومات  جمع  العام،  ونصف  عام  من  أكثر 

مراجع كي أصل إلى ما أختاره لبداية العمل في البحث 

ثم  سيمينار،  أول  مناقشة  في  بها  أتقدم  خطة  وعمل 

بعض  من  والرفض  القبول  بين  سيمينار  من  أكثر  إعادة 

األساتذة ، ومع اإلصرار تمت الموافقة، والصعوبة األكبر 

تكون أمام الطالب وهو معذور ، حيث يدرس مقررات  

أن  كما   ، فقط  لبحثي  متفرغا  وليس  متعددة،  دراسية 

ظروفه الحياتية الخاصة ال تسمح له بذهن صافي تماما 

والتركيز لفترات كافية، وعلى سبيل ذكر موضوع التفرغ 

المهرجانات  أحد  في  اليونان  إلى  ذهبت   ، والتركيز 

وقمت بتدريب بعض ممثلين قادمين من أوربا ، وكان 

ساعتين  بعد  مباشرة  نتيجة  على  بالحصول  اندهاشي 

. والحمد لله وصلت في بحثي مع الطالب في  ونصف 

المعهد للتركيز السباعي، واكرر الصبر والمثابرة واإلصرار 

يؤدي إلى النجاح .

- بعد هذا الجهد هل وصلت االستفادة من 
الكتاب لعدد كبير من الطالب ؟ 

أكيد استفاد عدد كبير ال يقل عن مائة وخمسون طالبا، 

فقط،  طالب  عشرة  يستفيد  عام  كل  أن  اعتبرنا  إذا 

بتدريسه في  استفاد مما قمت  به  بأس  وهناك عدد ال 

بتدريس  أقوم  أستاذ  أنني  وحيث   ، مصر  خارج  الورش 

التمثيل ، ومن واجبي نحو بلدي أن انشر ما تعلمته كي 

يستفيد كل محب للتمثيل ، وبالتعاون مع الهيئة العامة 

بيوت  كبيرة من خالل  لقاعدة  ، وصلت  الثقافة  لقصور 

وقصور الثقافة المنتشرة في ربوع مصر ، وكنت سعيدا 

 . تدريبات  من  به  أقوم  ما  كل  مع  والتجاوب  باإلقبال 

وزارة  خالل   فمن  اللعين  كورونا  فيرس  انتشر  وعندما 

تعاوني  و   ، االنترنت  طريق  عن  الثقافة  بنشر  الثقافة 

مع مسرح الشباب في برنامج ابدأ حلمك الذي قدمت 

عشرة  ستة  من  أكثر  في    ، الممثل  فن  برنامج  فيه 

تقريبا خمسة عشرة دقيقة تضمنتها بعض  حلقة مدتها 

التدريبات .

مرحلة  ثم   ، والثالثة  الثانية  المرحلة  ثم  التجهيزية،  

األداء  لمرحلة  الممثل  يصل  أن  بمعنى   . المهارات 

ببساطة شديدة وهدوء تام .

التركيز  مرحلة  تصل  أن  الممكن  من  هل   -
تركيزات  سبعة  من  أكثر  إلى  الممثل  عند 

التي وصلت إليها في كتابك ؟
يقوم   ، للطلبة  وتدريباتي  التطبيقية  تجربتي  أثناء 

أنه  حيث  أصعب  تجارب  ويريد   ، بمناقشتي  الطالب 

يأتي  والملل   ، والمزيد  الجديد  ويريد  يفعله،  مما  مل 

التطور واإلضافات  ، ولذلك مع  التكرار  نتيجة  المخ  من 

السباعي.  للتركيز  ووصلنا  التجارب  من  للعديد  وصلنا 

حققنا  كنا  أكثر  التدريبات  وقت  طال  لو  انه  واعتقد 

نتائج أكبر ، واقول كان من المحتمل أن نصل مثال إلى 

عشرة تركيزات . 

عامال  كانت  للهندسة  دراستك  هل 
مساعدا على بحثك العلمي ؟ 

على   تعمل  الهندسة  دراسة  أن  تعلم  فأنت  بالتأكيد 

 ، أي مشكلة  إلى حل  تصل  كي  أفكارك  وتنظيم  ترتيب 

المعلومات بشكل علمي والنظر لألشياء  كذلك منهجية 

من جميع الزوايا والدراسة والتحليل،  كل هذه خبرات 

من دراستي للهندسة.

ثم   ، واحد  وقت  في  اثنىن  ويبارز  آخر  سيفا  يمسك 

يلعب الباتيناج ، فالممثل إذن يركز في كل هذه األشياء 

موسيقية  مقطوعة  نختار   : البيانو  عزف  آخر  نموذج   .

أثناء  بعزفها  ويقوم   جيدا  الممثل  عليها  يتدرب  شهيرة 

أثناء  العزف  في  أخطأ  أذا  ذلك  من  والغرض  التمثيل، 

االنفعال ستكون التجربة خاطئة، وبالتالي نكتشف عدم 

التركيز ، ثم يطور األمر بإضافة المبارزة فتكون المبارزة 

تجارب  توجد   ، الوقت  نفس  في  العزف  و  التمثيل  مع 

كثيرة وأفكار للتركيز .

- اشرح لنا عالقة التركيز بالمخ !
المخ  في  األيسر  والفص  األيمن  الفص  تنمية  فكرة 

بملكاته  عام  بشكل  المخ  إشراك  ثم   ، حدة  على  كال 

نتيجة  مغلقة  مسارات  توجد  المخ  ففي   ، تتحرك  كي 

فتح  على  تعمل   التدريبات  وهذه  االستخدام  عدم 

المسارات المغلقة ، لذلك إذا تم تصوير المخ قبل وبعد 

تماما  مختلفة  المخ  تضاريس  أن  ستجد   ، التدريبات 

المراكز  بين  وصالت  بناء  وتم  مسارات  فتح  تم  ألنه   ،

 . التدريبات  تحقيق  على  تقدر  كي  وبعضها  المختلفة 

كذلك وجدت روابط بين مراكز وأخرى تم إنتاجها . 

- كيف يكتسب الممثل هذه المهارات ؟ 
المهارات إال بعد أن  الممثل ال يستطيع أن يقوم بهذه 

األولى  المرحلة  وبعدها  للمخ  التمهيدية  بالمرحلة  يمر 

إنما  بالسن  لها عالقة  ليس  الممثل  تنمية مهارات   
بالجدية
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أكرب  إلى مزيانيات  الماكياج: يقع علينا ظلم كبري ونحتاج  فنانو 
وبوسع  المناسب،  التأثري  لها  يكون  حىت  الممثلني  مالمح  إبراز  في  كبري  بدور  يسهم  حيث  المسرحى،  للعرض  المكملة  العناصر  أحد  الماكياج، 
ويظهرها  الجمهور  أمام  الشخصية  ينري  أن  أو  المسرحية  بشخصيته  الممثل  صله  وسائل  أهم  من  واحده  يخفى  أن  المسرحى  الماكياج 
القائمني  قبل  من  تقديرا  األقل  العنصر  مازال  فإنه  ودوره  العنصر  هذا  أهمية  برغم  أنه  الماكياج  فنانو  ويرى  ومدهشه،  مبهرة  بصورة 
عن  ونتساءل  الماكياج،  فناني  مشكالت  أهم  عن  نكشف  المساحة  هذه  في  متواضعة.  له  تصرف  اليت  والمزيانية  المسرحية،  العروض  على 
تواجهه. اليت  التحديات  وأهم  الماكياج  فن  تطوير  كيفية 

 رنا رأفت

الماكياج..
أهميتها  رغم  التقدير  عدم  تشكو  مهنة 
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إلى  األخير  يحتاج  حي  والفيديو  السينما  ماكياج  عن 

بروز  إلى  المسرح  يحتاج  بينما  للغاية،  دقيقة  تفاصيل 

المقاعد  فى  الجالس  الجمهور  يرى  ومبالغه، حتى  أكبر 

االخيره الممثل بشكل صحيح ؛ ولذلك ينزعج الكثير من 

الممثلين من الماكياج المبالغ فيه على خشبة المسرح 

أكثر  من  وهى  مطلوبة،  المبالغة  أن  يدركوا  أن  إلى 

المشكالت التي تواجهني وتتطلب توعيه الممثل بفكرة 

الماكياج وانعكاس اإلضاءة والمالبس على الماكياج حتى 

التي  الشخصية  مع  صحيح  بشكل  التعايش  يستطيع 

يقدمها، ودائما أتناقش مع الممثلين عند عمل الماكياج 

حتى يكون الممثل على وعى بما سينفذ من الماكياج

وافيه  لدراسة  نحتاج  قالت:«  الماكياج  فن  تطوير  وعن 

وكاملة للمخرج والمنفذ والمسئولين عن العرض بجانب 

الجميع  يدرك  حتى  الماكياج  فنان  من  دقيقة  دراسة 

أهمية الخامات الجيدة وانعكاس الماكياج على الممثل، 

باإلضافة لوجود ورش عمل متخصصة للتدريب العملي 

وأن تطبق بشكل علمي على خشبة المسرح. فالتجربة 

لها أثر كبير عالوة على توعيه الممثل .

بالمزيانية االهتمام 
الماكياج  الفنان إسالم عباس على أهمية عنصر   واتفق 

الصورة  أبطال  من  بطال  نظره  وجهة  من  يعد  الذي 

فليس  الماكياج  عنصر  عن  نتحدث  كنا  إذا  وأضاف:« 

النوع  هذا  فخامات  التجميلى،  الماكياج  هو  المقصود 

هنا  أعنى  ولكن  األساسيات،  من  وهى  ومتوفرة  متاحة 

حيث  »واأليفكت»  واألقنعة  بالتنكر  الخاص  الماكياج 

الميزانيات،  تقلص  من  الماكياج  فناني  أغلب  يعانى 

مقارنه  سعرا  األعلى  تعد  الماكياج  خامات  ان  وخاصة 

البديل  استخدام  حالة  وفى  واألزياء،  الديكور  بخامات 

صحة  وعلى  الصورة  جودة  على  كبير  بشكل  ذلك  يؤثر 

حتمية  ضرورة  الماكياج  بعنصر  واالهتمام  الممثل. 

بخالف  العرض  ليالي  طوال  الدائم  العنصر  انه  وخاصة 

قبل  منها  االنتهاء  يتم  التي  األخرى  العمل  عناصر  باقي 

يعمل  الماكياج  فنان  أن  وخاصة  العرض،  ليالي  بدء 

اإلنتاج  جهات  أغلب  ولألسف  كبير،  عمل  فريق  معه 

للماكياج  جوائز  تخصيص  وعن  العنصر.  بهذا  تهتم  ال 

بدأ  منذ خمس سنوات  قال:  المسرحية  المسابقات  فى 

هذه  وقبل  الماكياج  لعنصر  جوائز  بتخصيص  االهتمام 

من  اول  كنت  وقد  اهتمام،  إى  هناك  يكن  لم  الفترة 

حصل على جائزة للماكياج، وذلك فى دورة عام 2٠١٧ 

القومي للمسرح، ثم حصلت على جوائز  المهرجان  من 

فى العامين المتتاليين.

كبري خطأ 
العالي  بالمعهد  الماكياج  مادة  أستاذ  عفيفي  احمد  د. 

المسرح.  خشبة  على  »ماسك«  سقوط  أو  مكتملة  غير 

الماكياج  لفن  حدثت  كبيرة  تطورات  »هناك  أضافت: 

ما جعلنا كفنانين نقوم بخلق حاالت مميزة من التصور 

لهذه  الماكياج  فنان  إدراك  وعدم  بالعروض،  الخاص 

للغاية  رديئة  خامات  إلى  يلجأ  يجعله  قد  التطورات 

وجود  يحتم  ما  وهو  سيئة،  المسرحية  الصورة  تجعل 

أكثر  ومن  الجيدة،  الماكياج  خامات  ألهمية  توعيه 

بعض  استسهال  الماكياج  فناني  تواجه  التي  المشكالت 

المخرجين مما يضر بالعمل، وفن الماكياج حرفه وإبداع 

ومن المفترض ان يتم التعامل مع هذا العنصر بشكل ال 

يقل عن باقي العناصر المسرحية، عنصر الماكياج ليس 

رديئة  خامات  واستخدام  البعض  يظن  كما  سهال  عنصرا 

يسبب ضررا بالغا للممثلين.

يختلف  المسرح  ماكياج  أن  حافظ  أماني  وأوضحت 

فنان الماكياج عالء الفيزى قال إن هناك ظلما كبيرا يقع 

الخاصة  الميزانيات  فى  وباألخص  الماكياج  عنصر  على 

على  القائمين  من  اعتقادا  وذلك  المسرحية،  بالعروض 

للعملية  تكميلي  عنصر  مجرد  أنه  المسارح  إدارات 

الفنية، وليس له تأثير مهم.، وفى بعض األحيان تختلط 

هو  الماكياج  ان  ويعتقدون  البعض  لدى  المفاهيم 

الماكياج له أنواع كثيرة ومنها فرع  التجميلى!  الماكياج 

الشعر«  »صناعة  »التنكر«،  »واالفيكتات«،  التجميل، 

المعهد  فى  للماكياج  شعبة  تخصيص  وفكرة  وغيرها.. 

لتخريج  هامة  خطوة  تعد  المسرحية  للفنون  العالي 

صناعه  الماكياج  فن  ويصبح  وموهبة  علم  على  أجيال 

فيه  أساتذة  ولدينا  عشوائي  عنصر  مجرد  وليس  وفكر 

على  يقع  ال  »الظلم  وتابع:  عاشوب.  محمد  د.  مثل 

الماكياج فقط فى المسرح ولكن في السينما أيضا، فال 

الفنانين  بخالف  التتر  على  الماكياج  فنان  اسم  يكتب 

اآلخرين.

كافية دراية 
»أفراح  بعرض  الخاصة  الماكياج  فنانة  حافظ  أماني 

الماكياج  تواجه  التي  المشكالت  أهم  قالت: من  القبة« 

المسرحى عدم دراية مخرج العرض والمنفذ بالماكياج، 

تنفيذها  المحبذ  غير  »االفيكتات»  بعض  يطلبان  ولذلك 

المناسبة  البيئة  ليست  أنها  أو  المسرح،  خشبة  على 

سبيل  على  للغاية،  سيئة  النتيجة  تصبح  وبالتالى  لها، 

المثال أن نرى قطعة من الماكياج على خشبة المسرح 

ليس مجرد خامات نضعها على وجه  الماكياج 
الزمان المكان  إنما حقائق  الممثل، 

بالمهنة  ليسوا على عالقة  الذين يعملون  أغلب 
التخصص بأهل  االستعانة  والبد من 
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ولكن  صناعة  المسرح  وكان  العناصر،  مستوى  على 

االجتماعية  بالحياة  المسرح  ربطنا  إذا  الشديد  لألسف 

والسياسية فكل شىء فى انحدار، أغلب المسارح مغلقة 

وإن كانت هناك عروض مسرحية فأغلب من يقدمونها 

فقط  بالماكياج  يتعلق  ال  فاألمر  شيئا،  عنهم  نعلم  ال 

عشوب  وضرب  المسرحى.  العمل  عناصر  بجميع  ولكن 

ماكياجا  به  صنع  الذي  »الخرتيت«  مسرحية  وهو  مثاال 

الذي  الفكر  »أين  وتساءل  خرتيت.  إلى  فحوله  للبطل 

تعيشه  واقع  أو  واقعية  أشياء  إلى  المسرحية  يحول 

الناس أين العروض العظيمة. وعن افتتاح قسم تقنيات 

شعبة  يضم  الذي  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد 

وكنت  الشعبة  هذه  عن  شىء  اعلم  ال   « قال  الماكياج 

الماكياج  قسم  افتتاح  بإعادة  أنادى  طويلة  فترة  من 

السينما  وبمعهد  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد 

أن  ذكى  أشرف  د.  وصديقي  أخي  من  وطلبت  أيضا، 

الفنون،  أكاديمية  فى  الماكياج  اقسام  افتتاح  يعيد 

وأتمنى أن تكون أمنيتي تحققت.

مالية درجة  »الماكيري« 
فيما قال محمد الشافعي مشرف الورش الفنية واإلدارة 

تضم  التي  التطبيقية  التكنولوجيا  بمدرسة  المسرحية 

القائم  الفكرة  كانت   :« أقسامها  ضمن  الماكياج  قسم 

بارز ومؤثر في هذا العرض.

للمسرح وجود  ال 
ال  األمر  إن  عشوب  د.محمد  القدير  الفنان  ورأى 

تراجع  هناك  ولكن  فحسب  المسرحى  بالماكياج  يتعلق 

وجود  »ال  أضاف:  كبير.  بشكل  المصري  للمسرح 

فترة  فى  كانت  للمسرح  الذهبية  فالحقبة  للمسرح 

عندما  الماضي  القرن  من  والسبعينيات  الستينيات 

فؤاد  أمثال  المختلفة  المسارح  تضيء  النجوم  كانت 

حالة  هناك  وكانت  مدبولى،  المنعم  وعبد  المهندس 

كبار  تضم  كنت  التي  الدولة  لمسارح  وتوهج  متميزة 

الكتاب مثل العبقري سعد الدين وهبه وسمير خفاجي، 

القصة  من  مفرداتها  تلتحم  المسرحية  األعمال  وكانت 

أنى  وأذكر  والماكياج،  والديكور  واإلخراج  والتمثيل 

مساعدي  كأحد   « الجميلة  »سيدتي  عرض  فى  شاركت 

الماكياج ضمن ١٠ أفراد يقومون بعمل الماكياج ألبطال 

كبير  جهد  بها  يبذل  المسرحية  العروض  كانت  العمل، 

اغلب  به  يقع  خطأ  قال:«هناك  المسرحية  للفنون 

المخرجين المسرحيين عند اختيار فنان الماكياج، حيث 

األسماء  أحد  يختارون  وال  ممارسين  باختيار  يقومون 

بعمل  يقومون  الذين  فأغلب  نقابة،  عضو  أو  الهامة 

الماكياج المسرحى ليسوا على عالقة بهذه المهنة سوى 

بذوي  لالستعانة  ضرورة  فهناك  فقط،  الهواية  باب  من 

بدء  قبل  بالفنان  االستعانة  ضرورة  على  عالوة  الخبرة، 

العرض بفترة كافية، حيث من المفترض أن يقوم بقراءة 

في  الممثل  إدخال   « يعنى  الماكياج  نعلم  فكما  النص 

ان  المفترض  ومن   « تجسديها  يريد  التي  الشخصية 

الشخصيات  عن  مختلفة  بحث  طرق  للماكيير  يكون 

التى  البيئة  في  سواء  لها،  الماكياج  بعمل  سيقوم  التي 

يكون  ان  يجب  الزمنية،  المرحلة  أو  الممثل  يجسدها 

ثقافة  من  ونابعا  جادا  الماكياج  سيقدمه  الذى  العمل 

خامة  مجرد  وليس  الشخصية،  لمقتضيات  وفهم  ووعى 

يضعها على وجه الممثل

التنكر » لقسم  وتابع قائال »:أقوم بتدريس مادة »فنية 

أهم  ومن  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  تقنيات 

األمور التى أوضحها للطالب أنه من الضروري ان يكون 

مع  عمل  جلسات  عدة  يعقد  وقارئا،  مثقفا  الماكيير 

المخرج للتعرف على أهم الخطوط والمالمح األساسية 

من  عناصره  باختيار  المخرج  يقوم  وكما  للشخصيات، 

من  الماكياج  يكون  أن  يجب  ومالبس  وديكور  ممثلين 

في  يحدث  مثلما  أيضا  المخرج  لدى  المهمة  العناصر 

اختيار  على  التلفزيون  مخرجو  يحرص  حيث  التلفزيون 

بأحد  مثاال  عفيفي  احمد  د.  وضرب  العمل  ماكيير 

»الملك  مسرحية  وهى  بها  شارك  التى  المهمة  األعمال 

التجربة  لهذه  كان  وكيف  الفخراني  يحيى  للنجم  لير« 

دور  للماكياج  وكان  عناصرها  جميع  فى  مختلف  وقع 

المهنة كنوع من  أحد رموز  بتكريم  نطالب 
للفن ذاته التشجيع 
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الحفاظ  اليت يجب  ثروته  الممثل هو  وجه وجسد 
استخدام خامات جيدة لذلك البد من  عليها 

[ تحقيق

الرديئة  الخامات  سببها  كان  شهيرة  حوادث  وهناك 

وكيفية  وتنظيفه  الماكياج  كيفية وضع  وكذلك  للماكياج 

الماكياج  وعالقة  المشهد،  انتهاء  بعد  المساحيق  أزاله 

يتعلم  المختلفة.  األلوان  على  والتدريب  باإلضاءة، 

الماكياج  بأدوات  التعامل  طريقة  يخص  ما  كل  الطالب 

إنشاء  من  والهدف  المسرحى،  العرض  وبعد  وأثناء  قبل 

على  متخصصين  العمل  لسوق  نخرج  أن  القسم  هذا 

طالبا  عشر  ولدينا خمسة  خبرات،  لديهم  ووعى،  دراية 

وبفضل  نجاحهم،  أثبتوا  الفني  السوق  فى  اآلن  يعلمون 

عالم  فى  وفريدة  إيجابية  خطوات  بعمل  قمنا  الله 

السوق وعالم التدريس.

إلى  يرجع  الماكياج  ميزانيات  ضعف  سبب  واستطرد: 

الوعى  يفتقدون  المنتجين  فبعض  اإلنتاج،  تضارب رؤى 

عنصر  على  كبير  ظلم  يقع  كذلك  العنصر،  هذا  بأهمية 

الماكياج فيما يخص الجوائز فى المهرجانات والفعاليات 

جائزة  الماكياج  جائزة  أن  من   الرغم  على  المسرحية 

مهمة في المحافل الدولية  وهناك ضرورة لتكريم أحد 

كبير  بشكل  سيشجع  ما  وهو  المجال،  هذا  فى  الرموز 

االهتمام بفن الماكياج .

األعلى  المجلس  أصدره  الذي   ١٩٨٠ لعام   ١5٠،١5١

حسنى،  فاروق  األسبق  الثقافة  وزير  واعتمده  للثقافة 

خروج  بسبب  الماكيير  مهنة  فى  عجز  حدث  وعندما 

قمنا  البعض  وفاة  أو  المعاش  على  المتخصصين  بعض 

بتخصيص قسم للماكياج، بعد أن أصبحت المهنة قائمة 

على االجتهاد الشخصي دون علم ودراسة، ما قد يسبب 

أضرارا بالغه للممثلين، وهناك حادث شهير للفنان فؤاد 

احمد وقد تسببت أخطاء الماكياج في أن يفقد بصره.

وأضاف: تدرب الرعيل األول لمهنة الماكياج على أيدي 

التطبيقية  التكنولوجيا  خبراء ومتخصصين، وفى مدرسة 

التى  النصائح  وأولى  مهني،  بشكل  الطالب  تدريب  يتم 

ويجب  ثروته  هو  الممثل  وجه وجسد  أن  يتعلمها هى 

جيدة،  خامات  على  باالعتماد  وذلك  عليه  الحفاظ 

اختفاء  هى  التطبيقية  التكنولوجيا  مدرسة  إنشاء  عليها 

العملية  فى  المهمة  المهنية  الحرف  بعض  واندثار 

هذه  ومن ضمن  الحرف  لهذه  قسما   ١١ فلدينا  الفنية، 

الفنية  البيوت  كانت  قديما  و  الماكياج،  قسم  األقسام 

أو  األوبرا  دار  أو  للمسرح  الفني  البيت  سواء  المختلفة 

»الماكيير  وظيفة  تضم  الشعبية  للفنون  الفني  البيت 

القائمين  وكان  المسارح،  في  مالية  بدرجة  والكوافير« 

وأساليب  الماكياج  بعمل  يقومون  المهنة  هذه  على 

احمد  أمثال  شهيرة  أسماء  ومنهم  المختلفة  التنكر 

فكرى، محمد سامي، حسن فكرى وغيرهم وهناك خبراء 

ولكن  عفيفي.  أحمد  الدكتور  منهم  المهنة  هذه  فى 

تختفي  الماكيير  وظيفة  بدأت  الفنية  الحياة  تطور  مع 

قانون  فى  وجودها  رغم  الفنية  البيوت  وظائف  من 

ليس مجرد خامات نضعها على وجه  الماكياج 
الزمان المكان  إنما حقائق  الممثل، 
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»ابدأ   ورشة  شباب  قدمه  الذي  املرسحي  العرض   »Dogs«

هو  الجمهورية،  مرسح  خشبة  عىل  الثانية-  -الدفعة  حلمك« 

تراود  أن  ميكن  التي  األسئلة  من  العديد  يطرح  الذي  االسم 

من  عاملا  سنجد  هل  ومنها:  العرض،  مشاهدة  قبل  ذهنك 

الكالب أمامنا؟ أم سنشاهد عالقة اإلنسان بالكالب عىل خشبة 

سأرى  هل  ذهني:  إىل  إلحاحا  األسئلة  أكرث  وكان  املرسح؟ 

اسكيتشات بينها خط درامي يتمثل يف كون املمثلني هذه املرة 

املرسحية  الورش  عروض  عليه  باتت  الذي  الشكل  وهو  كالبا، 

أمام  متساٍو  بشكل  التمثيلية  وقدراتهم  املتدربني  كافة  إلظهار 

الجمهور؟ 

أمام  أنفسهم  الجمهور  وجد  قليلة،  لحظات  انقضاء  مع  ولكن 

حالة فنية فريدة؛ فأمامهم شباب مفعم بطاقة كبرية، مدربون 

الحريك،  واألداء  والتمثيل  والرقص  الغناء  فنون  عىل  بعناية 

العرض  وعنارص  والتميز،  الخصوصية  شديد  نصا  ويقدمون 

املرسحي مرتابطة ومتجانسة من خالل مخرج مرسحي مل يرتك 

شيئا دون تدقيق أو اهتامم.

متام  يعلمون  واملخرج(  )املؤلف  األساسيون  العرض  هذا  صناع 

الدراما  عىل  يجور  أن  يجوز  ال  املمثل  دور  حجم  أن  العلم 

املقدمة يف العرض، ومع ذلك صنعوا من كل ممثل نجام منفردا 

حتى لو كان دوره صغريا أو ال يضاهي دور ممثل آخر، فقدموا 

شكال جديدا للمرسحيات التي تعرض لتقديم الشباب املنضمني 

لورشة مرسحية.

العرض يقدم مجموعة من الكالب مختلفة األنواع، تعيش معا 

ويتم  الليل،  يف  معا  وترقص  تغني  الشارع،  يف  وسالم  وئام  يف 

ليكتشفوا  الكالب،  لرعاية  دار  يف  إليداعها  بها جميعا  اإلمساك 

ويتم  كالبا رشسة،  لتصبح  املكان  يف  متواجدة  أنها  الوقت  مع 

وُيدعى  الدار  كالب  أحد  من خالل  وذلك  بالتجويع،  ترشيسها 

)ريشو( -املمثل لسلطة اإلنسان لدى هذه الكالب- ويختار كلبا 

منها وهو )عشامري( لتنفيذ أوامره عىل هذه الكالب املسكينة، 

وتظل ثالثة كالب فقط هي الرافضة لترشيسها: )جيبو( الكلب 

األكرب سنا بينها، الذي كان يردد أن لكل ميزة سُتقدم لهم مثنا 

يكون  أن  هو  الثمن  أن   اكتشف  وعندما  يدفعوه،  أن  يجب 

وهام  و)شرياز(  و)أريش(  يحدث،  عام  االبتعاد  حاول  مفرتسا 

بالعرض  الوحيدة  الحب  قصة  بينهام  ستحدث  اللذان  الكلبان 

لهذه  الرافضني  األحرار  وميثالن  الدار،  داخل  صغارا  وستنجب 

و)شادو(  بها،  القيام  عىل  الكالب  ُتجرب  التي  الدامية  األفعال 

ليحيك  الكالب  للحياة، فكان يجمع  املحب  الفنان  الكلب  وهو 

حنينه  بدأ  الذي  صاحبه،  من  يشاهدها  كان  التي  األفالم  لها 

الشمس،  نور  لريى  صغريا  مكانا  ففتح  عليه،  يسيطر  للحرية 

ويظهر  القناصة،  أحد  يد  عىل  )عشامري(  لُيقتل  الرصاص  رضب 

)ريشو( ليخرب الكالب أن )عشامري( هو الذي كان يرسق طعامهم 

ليخفف من غضبهم، ويطلب من )شورع( أن يكون مساعده بدال 

لن  حلقة  هو  يحدث  ما  أن  )أريش(  يتأكد  وهنا  )عشامري(،  من 

الذي  الطعام  أن  اكتشف  أنه  خاصة  باالتحاد،  سوى  منها  يخرجوا 

ُقدم لهم لسد جوعهم هو جثامن )شادو( صديقهم الذي اختفى. 

)ريشو(  يقبلها  مل  غفلتهم  من  أصدقائه  إليقاظ  )أريش(  ومحاولة 

مبارشة  وهاجمه  جدا،  الرشس  بالقتل  حياته  إنهاء  يقرر  الذي 

لـ)أريش(  املأساوية  النهاية  الجميع، ورغم هذه  أمام  قتله  بهدف 

صغارها  يعيش  أن  ترفض  )شرياز(  فإن  كافة،  الكالب  وترشيس 

املكان  من  إخراجهم  وتقرر  املكان،  هذا  يف  حديثا  ولدوا  الذين 

الذي فتحه )شادو( لينالوا حريتهم التي لن تستطيع هي الحصول 

كانوا  التي  األغنية  لهم  تغني  أن  )جيبو(  منها  ويطلب  عليها، 

يغنونها معا قبل حبسهم. 

ويتم تغيري الديكور ملنظر البداية وهم يغنون نفس أغنية البداية 

وحشية  ظلت  لو  تتكرر  أن  ميكن  دائرة  يف  الكالب  وكأن  أيضا، 

أخرى  مرة  إدخالها  يستطع  مل  رأسه  إخراج  حاول  عندما  ولكنه 

وُتكرس إحدى فقرات ظهره. 

)أريش(  ومساعدة  لرأسه  )شادو(  إخراج  محاولة  لحظة  وكان 

ُأصيب  فقد  ذلك،  نجاحهم يف  فرغم  العرض،  األصعب يف  له، هي 

وحاول  حقيقي-  كلب  -وكأنه  يبيك  وظل  الكامل،  بالشلل  )شادو( 

بأنها  وتذكريها  الكالب  بقية  أمام  )شادو(  عن  الدفاع  )أريش( 

)شورع(  ليقوم  حريتها،  وجمح  حبسها  يجوز  وال  وحوشا،  ليست 

بينها  األقوي  وكان  للترشيس  انصاعت  التى  الكالب  أحد  -وهو 

بوحشية  الكالب  بتذكري  قام  بالغة-  بإصابة  وكان مصاب يف وجهه 

البرش وساديتهم الشديدة، ومدى بشاعة ما يحدث لهم من سكب 

املياة الساخنة عليهم، ورضبهم وربطهم بشدة. ويف هذه اللحظة 

رقبته  يف  وإصابته  شادو  عىل  باالنقضاض  ويقوم  )ريشو(  يظهر 

بوحشية. 

اختفاء )شادو( وتقليل طعام الكالب يوما بعد يوم لتجويعهم أكرث 

بهدف زيادة رشاستهم، يجعل )شورع( يواجه )عشامري( -الذراع 

صوت  املتفرجون  يسمع  يتصارعان  وعندما  لـ)ريشو(-  اليمني 

سلوى عثامن 

رؤى

»Dogs«
البشر  بشاعة  لصورة  انعكاس  لتقديم  الحيوان  عالم  في  الغوص 
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عىل  فريدة  حالة  أضفت  التي  العنارص  من  عنرص  هناك  وكان 

فكانت  محمد حسني،  بتأليفها  قام  التي  املوسيقى  وهي  العرض، 

واألغنيات  املرسح،  خشبة  عىل  ُتقدم  التي  األحداث  مع  متوامئة 

التي كان يؤدبها املمثلون عىل املرسح، كان متيزها يتمثل يف أنهم 

أثبتت  طريقة  وهي  لألغنيات-  تسجيل  -بدون  بانفهم  يغنون 

متكنهم يف الغناء، وإمكانياتهم يف الرقص والغناء معا.

ديكور العرض الذي صممه حمدي عطية كان يتمثل يف منظرين: 

األول الحي الذي كان يقطن فيه الكالب، وهو مكان يحتوي عىل 

عرشات البيوت املليئة بالشبابيك، ويف الخلفية منظر للنجوم ييضء 

الذي  الرعاية  دار  ديكور  هو  والثاين  املرسح،  بعمق  البيوت  فوق 

الخشبة  منتصف  ويف  دورين،  يف  متجاورة  أقفاص  عن  عبارة  كان 

إما  السلم  عند  الثانية  الطبقة  يف  ويجلس  عاٍل،  سلم  بالعمق 

عىل  دليال  اليمني،  ذراعه  )عشامري(  أو  املسيطر،  الكلب  )ريشو( 

بسلطتهم،  قيمة  وأكرث  املكان  الكالب يف هذا  بقية  من  أعىل  أنهم 

حال  أن  املتفرج  ليتأكد  املرسحية  نهاية  يف  األول  املنظر  ويتكرر 

الكالب يف الخارج متكررة وما ميكن أن يصلوا إليه جميعا ميكن أن 

يكون مصريا واحدا أيضا.

واهتم عطية بأن يكون الديكور متمثال يف هذه البنارات املرسومة 

املشهد  يف  للخشبة  أضالع  الثالثة  يف  واألقفاص  األول  املشهد  يف 

عدد  لوجود  الخشبة  عىل  أخرى  موتيفات  أية  وضع  دون  الثاين، 

أماكن  للجمهور  يقدم  كان  وألنه  املرسح،  عىل  املمثلني  من  كبري 

تواجدهم ببساطة دون االحتياج لزيادة تفاصيل هذه األماكن.  

وجه  أكمل  عىل  الشباب  طاقات  استغالل  حاول  العرض  مخرج 

يستطيعون  ممثلون  املرسح  عىل  فظهر  بجدارة،  ذلك  يف  ونجح 

برصية،  تشكيالت  وعمل  الحريك،  واألداء  والتمثيل  والرقص  الغناء 

كان  والواضح  الجيد  تدريبهم  يكون  أن  وميكن  وساللة،  بسهولة 

كام  بالكامل،  قدراتهم  استغالل  يستطيعون  جعلهم  يف  آخر  سببا 

الذين  املمثلني  من  كبري  عدد  عىل  مسيطرا  يكون  أن  استطاع  أنه 

الفارغة  املساحة  فأصبحت  معا،  وأيديهم  أقدامهم  عىل  يتحركون 

معا رضوريا  الدائم  ظهورهم  كان  ذلك  ومع  صغرية،  املرسح  عىل 

طوال فرتة العرض. 

ينال  تجعله  أن  لها  كان ميكن  فكرة  بتقديم  املغامرة  قرر  أنه  كام 

أن  أو  الجمهور-  استحسان  تنل  مل  أو  فشلت  -لو  واسعا  انتقادا 

الفرتة  يف  املهمة  العروض  وسط  مكانا  يجد  العرض  هذا  تجعل 

  »Dogs« فسيكون  بالفعل،  فيه  النجاح  استطاع  ما  وهو  األخرية، 

واحدا من العروض التي لن ينساها الجمهور. 

استعراضات  عطية،  كامل  إضاءة  عطية،  حمدي  ديكور   »Dogs«

حسني،  محمد  موسيقي  تأليف  صابر،  أمرية  مالبس  شفيق،  ضياء 

مكياج إسالم عباس، تأليف محمود جامل حديني، وفكرة وإخراج 

كامل عطية.

عمرو  الظهور:  حسب  الورشة  طلبة  من  بالعرض  واملشاركون 

)شرياز(،  النجار  أمنية  )شادو(،  رشوان  محمود  )أريش(،  تريك 

شيكا  زيك  أحمد  )باندا(،  ثروت  رشوق  )شورينا(،  يوسف  أحالم 

)عشامري(، أحمد فكري )شورع(، محمد موىس )هوباك(، يوسف 

يحيى )جيبو(، آالء محمد )شرياز(، أحمد حسن )شادو(، روز فايز 

)فلوطة(،  الصعيدي  إبراهيم  )بوهني(،  تريك  الرحمن  )ريتان(، عبد 

مينا منري )ظايط(، معتز السبع )بيزو(، محمد نزيه )عرن(، رشوق 

الحلواين  عيل  محمد  )بورك(،  حسان  محمود  )شورينا(،  عوض 

)ريشو(. 

إلرضاء ساديتهم. 

الكائنات لترشيسها رغام عنها من  ومع قسوة ما حدث مع هذه 

خالل تجويعها، إال أنه رفض أن تكون هذه هي النهاية، وقرر أن 

حب  قصة  تقديم  خالل  من  جدا  صغري  أمل  بصيص  هناك  يكون 

هذا  وكان  شيواوا،  واألنثى  شارع،  كلب  الذكر  الكالب:  من  الثنني 

ورغم  امللجأ،  داخل  الكالب  حرية  عن  الوحيد  املدافع  هو  الكلب 

رفضت  ألطفالها  وضعها  عند  حبيبته  فإن  وحيش،  بشكل  قتل  أنه 

أن يظلوا يف هذا املكان املتوحش، وأخرجتهم من الفتحة الصغرية، 

ليحصل الصغار عىل الحرية التي مل يحصل عليها والداهم.

أحجام  اختالف  -رغم  أبطال  جميعا  العرض  هذا  يف  املمثلون 

وبداية  الكالب،  أنواع  من  نوعا  يجسد  منهم  واحد  فكل  األدوار- 

من لغتهم الجسدية التي تحولت لغري آدمية، وصوتهم الذي كانوا 

يستخدمونه يف النباح، فتجد نفسك تسمع أصواتا متباينة تجعلك 

ومحافظا  متجانسا  كان  الذي  ورقصهم  مختلفة،  كالب  أنهم  تتأكد 

يف الوقت نفسه عىل هيئتهم ككالب، كام أنهم كانوا ميثلون وهم 

-يقفون فقط عندما يرقصون- إلكامل  بأيديهم وأرجلهم  يتحركون 

حالة اإليهام بأننا نعيش داخل عامل الكالب.

الحركات  أهمية  جيدا  يعي  كان  شفيق  ضياء  الرقصات  مصمم 

التي يصممها يف هذا العرض، وأنها يجب أن يظل لها شكل خاص 

ليميز بها الحيوان الذي يرقص عىل املرسح، واستطاع ذلك يف كل 

الكالب  أحد  هناك  كان  عندما  ومنها  املرسح،  عىل  ُقدمت  رقصة 

األخرى  الكالب  إلهاء  وحاول  عليه،  معٍد  جلدي  مرض  ظهور  بدأ 

ليستطيع جعل صديق له يحك له ظهره دون أن يلحظ أحد منهم 

ذلك، فكان رقصه ورقصهم معه كوميديا ومعربا عن حالته املزرية 

وفرحتهم من الرقص واللعب. 

نالوا حريتهم  لو  أحوالهم  تتغري  أن  أيضا  اإلنسان كام هي، وميكن 

وعاشوا يف هدوء بيننا.  

يف هذا العرض تم إظهار اإلنسان دون أن نراه، من خالل حديث 

إطالقه  صوت  خالل  من  ظهر  ثم  وساديته،  قسوته  عن  الكالب 

بال  قاتل  سوى  ليس  عاملهم  يف  وكأنه  الكالب،  لقتل  نارية  ألعرية 

للكالب  بالنسبة  الحالة  هذه  يف  فالجميع  شكله،  يهم  وال  روح، 

سواء. 

الشباب  املؤلفني  من  واحد  حديني،  جامل  محمود  النص  مؤلف 

األدوار  صعوبة  ورغم  شديدة،  مبهارة  شخوصه  يصنعون  الذين 

فإنه  الكالب-  من  املرسح  املمثلني عىل خشبة  -فجميع  املرة  هذه 

صنع لكل نوع منها صفاته املميزة، ومن الواضح أنه درس الفروق 

الكالب  أن  املعروف  غري  من  فمثال  قدمها،  التي  األنواع  هذه  بني 

وصوتها  الصغري  لحجمها  نظرا  رشسة  تكون  أن  ميكن  الجريفون 

الضعيف باملقارنة مع الكالب األخرى، لكنها كبقية الكالب بالفعل 

أنه جعل  الكتابة  أن تكون رشسة، ومثال آخر عىل دقته يف  ميكن 

الكلب املدافع األكرب عن الحرية يف النص هو كلب الشارع، وهذه 

البعض، فإنها األكرث شعورا  السيئة أيضا عند  الكالب رغم سمعتها 

عىل  الحفاظ  تحاول  بل  للرشاسة،  متيل  ال  التي  الحرية  بإحساس 

هدوئها لتستطيع العيش وسط الناس دون أن تتم أذيتها. 

قضية  أن  يعرف  حديني  مؤلفها  يكون  التي  للعروض  واملتابع 

وكانت  مرة،  من  أكرث  وقدمها  تشغله،  التي  القضايا  من  الحرية 

كامال  عاملا  فقدم  للمتفرجني،  إيالما  األكرث  املرات  من  املرة  هذه 

من الكالب املسكينة، التي تعيش بسالم يف الشارع، وتسجن فجأة 

ويتم ترشيسها إلرضاء حفنة مرىض من البرش يستخدمونها أحيانا 

يف إصابة أشخاص آخرين، أو مشاهدتها وهي تقتل بعضها البعض 

رؤى
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املخرج  من  مببادرة  الحر  املرسحي  الخيمة  شربا  مهرجان  نشأ 

األوىل  دورته  منذ  تنظيمه  توىل  والذي   ،1992 عام  محمود  صالح 

رغم  وإرصار  بدأب   ،2003 عام  عرش  الحادية  الدورة  وحتى 

من  مجموعة  ذلك  يف  يعاونه  اإلمكانيات،  وقلة  متويل  وجود  عدم 

املؤسسة  إطار  خارج  إبداعاتهم  ميارسون  الذي  املتحمس  الشباب 

أكتوبر  يف  األول  املهرجان  أقيم  وقد  قيودهم  عن  وبعيدا  الرسمية 

مرسح  خشبة  عىل  عروضه  وقدمت  خطاب،  خالد  وأداره   1992

لدينا  تتوفر  ومل   .. فرق  ثالث  فيه  واشرتكت  الريايض،  بهتيم  نادي 

معلومات موثقة عن بقية الدورات التالية .

املنشية  شباب  مبركز   1994 أكتوبر  يف  فأقيم  الثاين  املهرجان  أما 

واملهرجان  فرق،  مثاين  فيه  واشرتكت  عبدالفتاح  محروس  وأداره 

عبدالتواب  نارص  وأداره  املنشية  شباب  مبركز   1995 أكتوبر  الثالث 

مبركز   1996 أكتوبر  يف  الرابع  واملهرجان  فرق،  سبع  فيه  واشرتكت 

فرق،  مثاين  وضم  عبدالفتاح  محروس  وأداره  املنشية  شباب 

وأداره  مايو   15 شباب  مبركز   1997 أكتوبر  يف  الخامس  واملهرجان 

حمدي شومان واشرتكت فيه عرشون فرقة.

يارس  تأليف  الشيطان”  مع  “عقد  منها  عروض  عدة  فيه  وقدمت 

يحيى  تأليف  وبس”  و”كلمتني  أيوب،  خالد  وإخراج  عبدالفتاح 

املدينة”  يهدد  و”الذئب  السنباطي،  هشام  وإخراج  الله،  خريي 

تأليف  و”أحالمي”  أمني،  منصور  وإخراج  وهبة  سعدالدين  تأليف 

فرقة الوصف املرسحي محافظة الغربية

ـ “الحادث” تأليف لينني الرميل وإخراج صفاء آلمني ـ فرقة رشوق 

املرسحية.

فرقة  الشناوي،  فيصل  وإخراج  رومان  ميخائيل  تأليف  “الدخان”  ـ 

طنطا املرسحية.

ـ “احتفالية التسايل باملزاج والقهر” أشعار فؤاد حداد، إعداد درامي 

عبدالتواب،  نارص  وإخراج  رؤية  الفقي،  محمد  ألحان  سالمة  سيد 

فرقة األراجوز.

الفنانني محمد توفيق وعبداملنعم  وقد تم يف هذا املهرجان تكريم 

مدبويل وزكريا سليامن ود.هدى وصفي وسالمة حسن.

الثامن قد أقيم بنادي املؤسسة االجتامعية العاملية  ـ أما املهرجان 

بشربا الخيمة، وأداره فادي فوكيه، وقدمت فيه عدة عروض منها:

“س”  فرقة  غايل،  وإمين  رسور،  نجيب  تأليف  هاملت”  “أميات  ـ 

املرسحية.

ـ “فوتوغرافيا” تأليف وإخراج رامي يحيى، فرقة املتحدة.

أحمد  وإخراج  عنان،  محمد  د.  تأليف  والسجان”  “السجني  ـ 

الرسوجي، فرقة املحلة.

ـ “البوفيه” تأليف عيل سامل، وإخراج هشام حامد، فرقة سمنود.

فرقة  لطفي،  أسامة  وإخراج  عدوان،  ممدوح  تأليف  “الزبال”  ـ 

الهدف

فرقة  الدايل،  شادي  إخراج  راشد،  نهاد  تأليف   ”5.5 إىل   3.5“ ـ 

العبث.

محمود،  محمد  وإخراج  الدويري،  رأفت  تأليف  ورقات”  “ثالث  ـ 

فرقة الحلم.

ـ الكابوس” تأليف لنني الرميل، وإخراج محمد كامل، فرقة جمعية 

املرسحيني بالدقهلية..

فرقة  وإخراج محمد مصطفى،  الرميل،  لينني  تأليف  امتى”  “لحد  ـ 

بيت ثقافة بهتيم.

تأليف  الحطاب”  و”أحالم  حنفي،  إبراهيم  وإخراج  املاغوط  محمد 

ومتثيل  تأليف  و”فكرة”  الشناوي  فيصل  وإخراج  يوسف  محسن 

وإخراج زين عبدالرحيم وهو عرض حريك بانتومايم.

املنشية  شباب  مبركز   1999 أكتوبر  يف  فأقيم  السابع  املهرجان  أما 

وأداره املخرج فادي فوكيه، وقدمت فيه عروض:

ـ “30 فرباير” تأليف مصطفى سعد، وإخراج إبراهيم الشيخ ـ فرقة 

رشوق املرسحية.

الحجار ـ  تأليف نبيل بدران، وإخراج صبحي  ـ “باي باي يا عرب” 

فرقة مقهى 78.

ـ  الجندي، وإخراج حسن يوسف  تأليف يرسي  العدوية”  ـ “رابعة 

فرقة األحالم.

ـ  ربيع  محمد  وإخراج  عاشور،  نعامن  تأليف  الجبانة”  “عفاريت  ـ 

فرقة املنشية الجديدة.

ـ  الرفاعي  زكريا  وإخراج  الجندي،  فتحي  تأليف  الكتع”  “مملكة  ـ 

فرقة سيف للدراما.

ـ “الراجل اليل أكل الوزة” تأليف جامل عبداملقصود، وإخراج وليد 

الربيش ـ فرقة اتحاد الشباب التقدمي بالرشقية.

السنباطي، فرقة  تأليف جان بول سارتر، إخراج هشام  ـ “الذباب” 

األوركيدا.

ـ “أكتوبر آخر عربية” تأليف محسن يوسف، وإخراج خالد أيوب، 

فرقة شباب 2000.

فرقة  إبراهيم،  إسالم  وإخراج  ماركس،  فرانك  تأليف  “النافذة”  ـ 

السنبالوي الحرة

فرقة  حامد،  هشام  وإخراج  رومان،  ميخائيل  تأليف  “الوافد”  ـ 

سمنود.

ـ “عيد ميالد فيبي” تأليف نشأت مالك، وإخراج باسم شاهني، فرقة 

تراث الفن بالغربية.

عبدالرحيم،  عمر  إخراج  برجييك،  سيالفومري  تأليف  بتيز”  “اسرت  ـ 

.. المسرحي  الخيمة  شربا  مهرجان 
حرة مسرحية  تجارب   

عيد عبد الحليم



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 12 يوليو 2021العدد 545 العدد 12724 يوليو 2021العدد 724

[ 25نوافذ]]
ويف هذا املهرجان تم تكريم الفنان عزت العالييل ومحسنة توفيق.

لعبة الطواحني

أما املهرجان التاسع فأقيم عىل مرسح املؤسسة االجتامعية العاملية 

بشربا الخيمة وأداره صالح محمود، وشارك فيه أربع وعرشون فرقة 

وأقيم يف الفرتة من 1 إىل 11 أكتوبر 2001؟

وقدمت فيه عروض:

ـ “يس اليف” تأليف توفيق الحكيم، وإخراج رضا عبد اللطيف، فرقة 

هسس املرسحية.

فرقة  الرفاعي،  زكريا  وإخراج  بخيت  خالد  تاليف  النار”  “غصن  ـ 

سالح الدراما.

ـ “مباحثات فتحي ـشارون” تأليف وأشعار محمد يرسي، وإخراج 

محمد العدل، فرقة العدل جروب.

ـ “فصيلة عىل طريق املوت” تأليف ألفونسو ساسرتي، إخراج أحمد 

الرسوجي.

ربيع،  محمد  إخراج  الغمري،  حسام  تأليف  اإليرلندي”  “الكالب  ـ 

فرقة الشمس املرسحية.

ـ “رشيعة العقد” تأليف محمد أمني، وإخراج إسامعيل عطية، فرقة 

دويتو.

فرقة  محجوب،  أمين  وإخراج  الجمل،  سمري  تأليف  ملك”  “كش  ـ 

مكتبة إمبابة.

فرقة  السنباطي،  هشام  وإخراج  حسني،  هدى  إعداد  “اللعبة”  ـ 

الفنانني والعامل.

تأليف خالد بخيت، ديكور وإخراج محسن عودة،  النار”  ـ “غصن 

فرقة اتحاد الشباب.

مركز شباب سمنود.

فرقة  بهيج إسامعيل، وإخراج محمد جرب،  تأليف  ـ “حلم يوسف” 

املحروسة.

فرقة  شوقي،  محمد  وإخراج  يوسف،  وليد  تأليف  امللك”  “مات  ـ 

خوفو.

ـ “ال أحد” تأليف وإخراج صبحي النجار، فرقة مقهى 87.

الشاعر،  الله  عبد  وإخراج  يوسف،  محسن  تأليف  املآتة”  “خيال  ـ 

فرقة شخابيط.

ـ “مدد يا سيدي املنصوري” تأليف أرشف أبو جليل، وإخراج محمد 

خليفة، فرقة سعد الدين وهبة املرسحية باملعادي.

رمضان،  عصام  وإخراج  دستوفيسيك،  تأليف  كارمازوف”  “اإلخوة  ـ 

فرقة األشقاء.

ـ “الرسالة” تأليف قدري جاد، وإخراج محمد العدل، فرقة العدل 

جروب.

أيوب،  سميحة  غيث،  حمدي  والكتاب:  الفنانني  تكريم  تم  وقد 

محفوظ  عبدالعزيز،  عايدة  عبدالعزيز،  سمرية  عودة،  عبدالغفار 

سيد  عزازي،  عيل  عزازي  عامر،  فتحي  بدران،  نبيل  عبدالرحمن، 

طليب، عبدالله شحاتة، أحمد عبدالحميد، واسم الخرج الراحل كرم 

مطاوع.

أما املهرجان الحادي عرش فأقيم يف الفرتة ما بني 13 إىل 23 أكتوبر 

بشربا  العامل  ثقافة  وقرص  العاملية  املؤسسة  مرسح  عىل   2003

الخيمة وأداره الفنان محمد ربيع، وقدمت فيه عروض:

الدين  سعد  فرقة  جليل،  أبو  أرشف  وإخراج  إعداد  “امللثمون”  ـ 

وهبة باملعادي.

سامح  وإخراج  رومان،  ميخائيل  تأليف  جيفارا”  مرصع  “ليلة  ـ 

الشامي، فرقة مجانني املرسح.

شوقي،  أمرية  وإخراج  املنعي،  صالح  أحمد  تأليف  “مسافرون”  ـ 

فرقة الشكمجية مبحافظة سيناء.

الحديد،  أبو  حسن  وإخراج  توريني،  بيرت  تأليف  الفرئان”  “صيد  ـ 

فرقة الجيل الصاعد بجمعية أصدقاء عىل أحمد باكثري.

أحمد عزالدين،  باتريك سوزكيد، وإخراج محمد  تأليف  “العطر”  ـ 

فرقة مركز ساقية عبداملنعم الصاوي.

عيل  محمد  وإخراج  موىس،  محمد  تأليف  الصبار”  “طرح  ـ 

عبداللطيف، فرقة مركز اإلبداع الفني مبحافظة قنا.

ـ “سالم مربع” تأليف محمد عبدالفتاح، وخراج محمد عبدالفتاح، 

فرقة حالة املرسحية.

فرقة  رشدي،  هاجر  وإخراج  محمدالرشقاوي،  تأليف  “الرشخ”  ـ 

أصدقاء عيل أحمد باكثري.

ـ “سعدون” تأليف سمري عبدالباقي، وإخراج عبدالله الشاعر، فرقة 

مركز شباب الوفاء بالهرم.

العبث  تأليف وإخراج محمود مختار، فرقة  ـ “مجرد عرض منزيل” 

املرسحية الحرة.

فرقة  الشيخ،  أبو  راندا  وإخراج  فاروق،  مروة  تأليف  “كراكيب”  ـ 

نفرتيتي مبحافظة املنيا.

ـ “غرفة بال نوافذ” تأليف د. يوسف عز الدين عيىس، إخراج عامد 

محروس فرقة أبو حمص املرسحية مبحافظة البحرية.

نوافذ وأعامق،  الصاوي، فرقة  ـ “حسن ونعيمة” إخراج عبدالعليم 

مركز بيال مبحافظة كفر الشيخ.

محمد  وإخراج  سليامن،  أحمد  تأليف  فكر”  الذي  “الرجل  ـ 

الكفراوي، فرقة مركز شباب زفتى.

زيك،  أحمد  املخرج  الفنانني:  الدورة  هذه  يف  املهرجان  كرم  وقد  ـ 

سناء  عبداملحسن،  الدين  ومحيي  الحريري،  عمر  غانم،  وسمري 

يونس، محمد نوح، صالح السعدين، أرشف زيك، سامي العدل، ضياء 

املريغني، وأرشف عبدالغفور.

ماهر  وأحمد  صالح  سعيد  منهم  الفنانني  من  عدد  تكريم  تم  وقد 

ومنري مكرم وأحمد عبدالباري، وعيد أبو الحمد، وسيد عيل.

دموع القدس

أما املهرجان العارش فأقيم يف الفرتة ما بني 20 إىل 30 سبتمرب 2002 

وأداره  الخيمة،  بشربا  العاملية  االجتامعية  املؤسسة  مرسح  عىل 

املخرج أرشف سند، وكانت د. هدى وصفي ـ رئيس رشف املهرجان، 

وشاركت فيه عرشون فرقة مرسحية قدمت عدة عروض منها:

ـ “عودة املسيح” تأليف وإخراج هاين غبايش ـ فرقة الوليد.

أكرم  وإخراج  السالموين،  العال  أبو  تأليف  املحروسة”  “مآذن  ـ 

الطوخي، فرقة نقابة املعلمني بالواييل.

ـ “لعبة” تأليف وإخراج محمد يرسي، فرقة رشوق املرسحية الحرة.

ـ “الليلة نحلم” تأليف وإخراج أسامة محمد لطفي، فرقة الصحوة 

املرسحية.

ـ “أدهم” تأليف يارس عبدالفتاح، وإخراج خالد أيوب، فرقة شباب 

.2000

ـ “رشيط كراب أخري” تأليف صموئيل بكت، وإخراج طارق راغب، 

فرقة النادي االجتامعي الثقايف مبيت غمر.

ـ “حديث سليامن” تأليف أرشف أبو جليل عن نص شعري لحلمي 

املرسحية  وهبة  الدين  سعد  فرقة  جليل،  أبو  أرشف  وإخراج  سامل، 

باملعادي.

ـ “العصافري تحلم وهي متوت” تأليف حسن أبو العال، إخراج أسامة 

سعد، فرقة رؤى مغايرة.

ـ “دموع القدس” تأليف نجيب رسور، وإخراج هشام السنباطي.

فرقة  أحمد،  هشام  وإخراج  رومان،  ميخائيل  تأليف  “الخطاب”  ـ 
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[26 نوافذ

حتى  املعرفة  مجاالت  ومتييز  وصف  *يف  األنطولوجيا  تساعدنا 

تخزين  والسيام  املعلومات،  أنساق  يف  تتمثل  أن  تستطيع 

والكتالوجات  الفهــارس  مثل  نظم  إدارة  وترتيبه  املعلومات 

األنطولوجيا  تساعدنا  أخري،  أشياء  بني  ومن   . البيانات  وقواعد 

بني هذه  والتمييز  املعرفة،  مجال  الرضوري يف  ما هو  تحديد  يف 

العنارص األساسية . وهذا يسمح لنا أن منثل هذه املعــرفــةماديا 

. فمثال، يسمح عنوان الكتاب واسم املؤلف، باعتبارهام عنرصي 

تلك  يدون  أن  املكتبة  ألمني  الكتاب،  لهذا  الحاسميـن  الوصف 

العنارص يف تصنيف، وأيضـا متييز دور املؤلف عن دور النارش . 

األشياء  عيل  وتفعيلهــا  املعلومات  ترتيب  أنطولوجيا  وتطبق   

اآليل،  الحاسب  يف  وامللفات  املكتبة  فيفي  الكتب  مثـل  املادية 

واألكرث صعوبة تطبيقها عيل األشياء غري امللموسة مثل األحداث 

له  وهذا   . زائل  الحدث  هذا  يكون  عندما  والسيام  املجسدة، 

األحداث  لتلك  السجل  هذا  عيل  املحافظة  يف  مهمة  تضمينات 

متّثل  التي  الثقافات  أن  عيل  عالوة  الحــي،  األداء  مثل  املجسدة 

الفهارس  متناول  بعيدة عن  تبدو  رمبا  الشفهية  التقاليد  بواسطة 

لتلك  السجالت  بهذه  يحتفظ  عندما  وحتـي   . والسجالت 

األحداث، من خالل رشائط الفيديو مثال، فالبد من تعريف هذا 

هذا  لتسجيل  متناهية  بدقة  التسجيالت  لهذه  املفيد  التصنيف 

الحدث الزائل . 

 وبالنسبة ايل األعامل الفنية بوجه خاص، فان هذه املميزات رمبا 

العام  فالتصنيف   . التصنيف  لنظام  الفعيل  األساس  هــي  تكون 

املؤلف  إيل  إشارة  مثال  يتضمن  رمبا  املكتبة  كتالوج  يف  للكتاب 

وعنوان الكتاب ونسخة اإلصدار . ومع أنواع ألعامل أخري، رغم 

ذلك، فان مثل هذه التاميزات ميكن أن تكون صعبة . فبالنسبة 

وتاريخ  املؤلف  اسم  مثل  مفاهيم  تكون  مثال  املرسحي  لألداء 

. فمن هو مؤلف األداء ملرسحية كتبها شكسبري  اإلصدار معقدة 

وأخرجها » بيرت هول » مثال، يف الوقت الذي توديها فيه مجموعة 

من املمثلني، وليس شكسبري أو » هول » ؟ . ما هي النسخة التي 

القرن  الجلوب يف  األداء ملرسحية » هاملت » يف مرسح  يقدمها 

عرض  يف  شكسبري  فرقة  قدمتها  التي  النسخة  أو  عرش،  السابع 

1980؟

 يقدم األداء الحي تحديات أنطولوجية فريدة . فنحن ال نعايش 

املرسحية إن مل نشاهد أداءا لها، ومع ذلك ال ميكن أن نشري إيل 

أن  دون  املرسحية،  هي  هذه  صحيح،  بشكل  ونقول،  معني  أداء 

األداء  عنارص  بني  العالقة  فان  وباملثل،   . أساسيا  شيئا  نستبعد 

الحي ليست بالضبط رشوط إعادة التقديم والتمثيل التي تنطبق 

تسمح  ذلك  عيل  عالوة  األخرى.  الفنية  األعامل  عيل  بسهولة 

له  مثال  كل  يكون  أن  الحي  لألداء   Liveness الفعلية  الحيوية 

من صعوبة  ويزيد  له،  آخر  أداء  كل  عن  بشكل طفيف  يختلف 

)2-1( الحي  األداء  أنطولوجيا 

تأليف: كولني دويت

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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[ [27 نوافذ]

أن نتحدث عن يشء مثل » املرسحية«. ومع ذلك سوف نحاول 

العالقات  نصف  ليك  ونسميها  الحي  األداء  عنارص  نحدد  أن  هنا 

بني تلك العنارص، ونرشح التنوع بينهـــا . وموضوع األنطولوجيا 

املبادئ  نفس  نطبق  أن  نحاول  وسوف  األداء  هو  هنا  األسايس 

عيل أنواع أخري من األداء مثل األداء املوسيقي .

) واألداء  النص   (
األداء  بني  الفرق  يف  املرسحية  لألحداث  تأمل  أول  متييز  يتضح   

العرض  باعتباره فرقا بني  نتأمل هذا  . ورمبا  الذي يؤدي  واليشء 

فرقة  عرض  بني  الفرق  مثال  نفسها،  واملرسحية   production

التي   ) )هامـلت  ومرسحية  )هاملت(  ملرسحية  امللكية  شكسبري 

يف  السيمفوين  األوركسرتا  يؤدي  رمبا  وباملثل   .  « »شكسبري  كتبها 

مييز  أن  يجب  لذلك   . موتسارت”   “ سيمفونية  أنجلوس  لوس 

وجودنا األنطولوجي بني األداء واليشء الذي يؤدي . فعادة نشري 

اللغة  وهذه   . املرسحية  بأنه  املرسح  يف  يؤدي  الذي  اليشء  إىل 

ليست دقيقة، رغم ذلك، ألننا نتحدث أيضا عن ذهابنا ملشاهدة 

مرسحية، وهي السمة التي يبدو أنها تشري بشكل أكرب إىل األداء 

هي  املرسحية  إن  القول  إيل  أوال  منيل  ورمبا   . النص  عن  فضال 

ميكن  شكسبري  مرسحيات  يتضمن  الذي  الكتاب  فمثال،   . النص 

األداءات،  النصوص، وليس مجموعة من  يكون مجموعة من  أن 

نتحدث  فإننا  مرسحية،  مشاهدة  عن  نتحدث  عندما  وباملثل، 

عالوة  النص.  يف  املكتوبة  األحداث  ومشاهدة  الحوار  سامع  عن 

عيل ذلك، العنارص املشرتكة يف كل عروض املرسحية هي العنارص 

ميكن  فال  )هاملت(  نص  نستخدم  مل  وان   . النص  يف  املوصوفة 

أن نقول إننا نؤدي مرسحية )هاملت( مطلقا . وهذا يوحي أننا 

عندما نتحدث عن املرسحية فإننا نعني النص فحسب . 

الذي  العمل  هو  األداء  الرؤية،  هذه  ومن  األداء.  هي  األداء 

تنرش  النصوص  أن  من  الرغم  فعيل   . اسام  له  نوجد  أن  نحاول 

أن  ميكن  فال  تؤدي  مل  وان   . أدائها  بقصد  توجد  فإنها  للقراءة، 

أدبية  أعامل  أو  روايات  أو  قصائد  رمبا  بل  أداء،  أعامل  تكون 

ُيّدرس  شكسبري  أن  وحقيقة  الصامتة.  للقراءة  معدة  أخري 

تغري  لن  وهي  الرفيعة،  شعره  ملنزلة  ذلك  فان  أدبا،  باعتباره 

حقيقة أن نصوصه هي نصوص لألداء، بعكس سونتاته وقصائده 

ليست  ولكنها  فقط  للقراءة  مكتوبة  مرسحيات  )هناك  األخرى. 

مهم،  وبشكل  هنا(.  موضوعنا  ليست  فهي  ولذلك  أداء  أعام 

ال  فإنهم  )هـاملت(  ملســرحية  أداءا  املشاهدون  يحرض  عندما 

أننا  يوحي  وهذا   . له  أداء  يشاهدون  بل  أدائيا،  عمال  يحرضون 

. Work يجب أن نتأمل األداء الفعيل باعتباره انه العمل

 ورغم ذلك، فان األمر يبدو أسهل يف حالة املوسيقي، اذ يتناظر 

تدوين  فالنوتة  املوسيقية،  املقطوعة  نوتة  مع  املرسحية  نص 

النوتة  نتأمل  أن  و ميكن   . املوسيقي  منها  تتكون  التي  لألصوات 

أنها  باعتبار  املرسحية  به  نتأمل  الذي  املعني  بنفس  املوسيقية 

املعني  وبهذا   . األداء  يف  يؤدي  الذي  اليشء  باعتبارهـا  عمل، 

ذلك،ال  ومع  العمل.  هي  لبيتهوفن  الخامسة  السيمفونية  تكون 

النوتة  خالل  من  املوسيقية  بيتهوفن  نوتة  نعايش  أن  نستطيع 

ولكن   ، تدوين  قراءة  يستطيعون  ال  الناس  من  فكثري   . نفسها 

يقرأونها يف  عندما  املوسـيقي  يسمعون  أن  أولئك  أيضا  يستطيع 

النوته املوسيقية، فهم يتخيلونها فقط. ملعايشة العمل املوسيقي 

مبا هو كذلك . ولذلك يجـب أن نسمع أداءا لها . ولذلك هناك 

معني واضح أن تدوين بيتهوفن ليس هو العمل، ولكن أدائه هو 

العمل .

فقد   . الصـياغة  هذه  يف  مهمــة  مشــكلة  هناـك  ذلك،  رغم   

نساوي  أن  نستطيع  ال  أننا   ”Maclaverty ماكالفـريت  الحظ« 

نصا  نعايش  ال  ألننا  نفسه،  بالعمل  للعمل  امللموس  السجل 

مكتوبا . بل نشاهد ممثلني ينطقون السطور واألحداث املوصوفة 

واإلحداث  واملالبس  واإلضاءة  املشاهد  أيضا  ونالحظ   . النص  يف 

نساوي  أن  يجب  ال  لذلك   . مطلقا  النص  يف  توصف  مل  التي 

املرسحية بالنص املكتوب . 

 Wolter )والرتستورف  مصطلح  نستعري  دعونا  ذلك،  من  بدال   

storff( ونسمي اليشء الذي يؤدي يف األداء املرسحي بأنه عمل 

أن  نالحظ  أن  املهم  ومن   .  “  Performance –work**األداء

نفسه  األداء  وليــس  يؤدي،  الذي  الشــيء  هو   « األداء  عمل   «

واألحداث  الحوار  ايل  املصطلح  هذا  يشري  األحوال،  أغلب  ويف   .

التي يخلقها املمثلون ليك يؤدوها، عالوة عيل عنارص أخري مثل 

مجــرد،  مفهوم  األداء هو  فعمل   . الحبكة  وأحداث  الشخصيات 

النص.  الحــوار واألحداث غالبا ما تدون بشـكل مادي يف  ولكن 

املرسحي،  الكاتب  عمل  بأنه  النص  إىل  ننظر  رمبا  وللتبسيط،   .

رغم أن هناك نصوصا تتولد باملشاركة الجامعية أو بوسائل أخري 

 . مكتوبة  نصوصا  األداءات  كل  تســتخدم  ال  ذلك  عيل  عالوة   .

أخري،  خطة  أو  تخطيطية  حبكة  عيل  تقوم  األداءات  فبعض 

 . فقط  عنارص  بضعة  عيل  يقوم  وبعضها  كلية،  يرتجل  وبعضها 

الحاالت ال يوجد يشء ُيؤدى، إال  ورمبا نربهن أنه يف مثل هـذه 

يذهب  التي  العادية  الظروف  نتأمل  دعونا  واآلن   . نفسه  األداء 

فيها املشاهدون إىل املرسح ملشاهدة أداء لعمل أدايئ .

وأداءاته المسرحي  العرض   
 العمل األدايئ رغم معناه املهم هو عمل ناقص . وفكرة طريقة 
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روربوف  ( عنهـا  عرب  التي  الصعوبة  الفور  عيل  هذا  يثري   

بيرت   ( مرسحية  منيز  أن  نستطيع  ال  إننا  بقوله   )  Rohrbaugh

عروضها  من  أي  يف   “  Equusايكوس  “  )  Peter Shafferشافر

.كام أن بيتهوفن ليس مؤلف أي من أداءات سيفونيته الخامسة. 

مع  لبيتهوفن  الخامسة  السيمفونية  عمل  تساوي  إذا  ولذلك، 

أداء النوتة املوسيقية عندئذ لن يكون بيتهوفن هو مؤلف عمل 

 ( أن  مثل،  عبثية،  يطرح هذا مقولة  . ورمبا  بيتهوفن  سيمفونية 

كاراجيان ( هو الذي يقود أداء السيـمفونية الخامسة لبيتهوفن، 

لكنه  السيمفونية،  هذه  أداءات  كل  يقود  ال  )كاراجيان(  وألن 

ميكن  ال  وباملثل،   . األداءات  من  مجـموعة  أو  فرديا  أداءا  يقدم 

الخامسة  السيمفونية  عمل  مع  )كاراجيان(  أداء  يتطابق  أن 

لبيتهوفن. ألن ) كاراجيان ( مل يبدع سيمفونية بيتهوفن الخامسة 

ألول مرة . وينطبق نفس اليشء بالطبع عيل عرض فرقة شكسبري 

امللكية ملرسحية )هاملت( . فان مل يكن العمـل األدايئ ملرسحية 

هو  شكسـبري  يكون  لن  عندئذ  املرسحي،  العمل  هو  هاملت 

مؤلـف عمل )هاملت( . وباملثل ال ميكن نرش )هاملت( يف كتاب 

فرقة شكسبري  عرض  يف  رأيا  نكّون  أن  أردنا  لو  أننا  عيل  عالوة   .

)هاملت(  عمل  يف  رأي  تكوين  عن  مختلفة  مهمة  فهذه  امللكية 

عمال  امللكية  شكسبري  فرقة  ُتقدم  كيف  نقيم  فنحن   . لشكسبري 

أو صورة،  العمل وليس مجرد نسخة  .)تقديم  مرسحيا لشكسبري 

وسوف نرشح ذلك بالتفصيل( . ونقّوم كذلك عمل فرقة شكسبري 

العمل  من  كل  إيل  نشري  حتى  لذلك،  أسباب  هناك  أن  ويبدو   .

األدايئ وأدائه باعتبارهام عملني .

 « أدي  إذا  فمثال  ذلك،  رغم  إضايف،  متييز  إيل  يحتاج  وهذا   

اولفييــه” )هاملت ( يف ليلة الثالثاء ثم أداه مرة أخري يف ليلة 

يختلفان  ؟ سوف  ماديا  األدائني  يتطابق  أن  ميكن  فهل  األربعاء، 

يف  جديدة   ) )هاملت  تخلق  أن  املحتمل  من  إذ  طفيف،  بشكل 

كل ليلة . فأيها ميكن أن ننرشها يف كتبنا ؟ وباملثل، بينام تتطلب 

كل ليلية أداء عمال ومهارة جديدة ليك تجعل العرض حيويا، فان 

األمر يتطلب حدا أدين لإلبداع الجديد. ويبدو من األفضل، رغم 

عمال  ليس   ) )هاملت  لعرض  مستقل  أداء  كل  بأن  نقر  أن  ذلك 

جديدا . 

 كيف إذن نفرس أداء ) هاملت ( بأنه عمل منفصل عن » عمل 

أداء  وكل  )هاملت(  عرض  بني  منيز  أن  يجب  )هاملت(،  أداء« 

من  لسلسلة  خطة  عيل  العرض  هذا  يحتوي  إذ   .  )1( له  مستقل 

 (  Mise en scene امليزانسني املستقلة تتضمن عنارص  األداءات 

وللتبسيط  ...الخ(.  واألدوات  واملالبس  واإلضاءة  املشاهد  إعداد 

عيل  اإلرشاف   ( املخرج  عمل  باعتباره  األداء  يف  نفكر  أن  ميكن 

تطور  املخرج هو  دور  أن  اإلنتاج(، رغم  املصممني وطاقم  عمل 

ما  هو   production والعرض   . املرسح  تاريخ  يف  نسبيا  حديث 

يتم إعداده والتدرب عليه أثناء التدريبات بقصد أن يتكرر بأدق 

ما ميكن يف كل أداء مستقل تال . إذن، يشري األداء املستقل إيل 

 . العرض  وأصوات  لحركات  املسـتقل  التجسيد  هو  معني،  حدث 

أو  األداء  مع  متعارضا  باعتباره   (  « املستقل  األداء   « ومصطلح 

االستعراضShow ( يجب أن يتميز عن األداء الذي يعني فعالية 

أن  ميكن  وللتبسيط،   . املشاهد  أجل  من  يشء  وتجسيد  ترتيل 

التمثيل  فريق  يؤديه  الذي  العمل  بأنه  املستقل  األداء  إيل  نشري 

أمام املشاهدين . فالتمييز بني العرض واألداء املستقل هو متييز 

بني عرض فرقة شكسبري امللكية ملرسحية ) هاملت( واألداء الذي 

بهذه   . الثالثاء  ليلة  يف   ) )هاملت  الفرقة ملرسحية  نفس  قدمته 

وعمل  العرض  إيل  نشري  أن  الوجاهة  من  يبدو  الجديدة،  السمة 

رغم  املصطلح،  هذا  نستخدم  وال   Works أعامل  بأنهام  األداء 

األداء  يف  مامثلة  نظرية   )Davis دافيز   ( بحث  وقد   . الدور 

املوسيقي :

 أجد أدين مسمي مشرتك لكل األداءات الدقيقة ) األمينة( للعمل 

.

 وأنبذ املقومات املشرتكة غرب املالمئة لهويته وفقا لنظريتنـــا -

 إذ تحدث كل األداءات تحدث يف املساء عيل سبيل املثال – فام 

يبقي هو العمل .

يتكون  إذ عندما   ،) ) ديفري  النموذج، كام الحظ  وقد فشل هذا 

عمل األداء من عنارص متغرية يستحيل أن تكون مشرتكة يف كل 

األداءات، مثل القدر املرتجل يف أداء موسيقي الجاز .

 / النموذج  ثنائية  عيل  تنويعات  املتخصصني  من  عدد  يقرتح   

العالمة الذي يحاول أن يتخفف من مشاكله . فاقرتح ستيفنسون 

أن  ويقرر   Megatypeالضخم النموذج  فكرة   Stevenson

عالمتني سوف تنتميان إيل نفس النموذج الضخم أذا اشرتك األداء 

املستقل وعرض )هاملت ( يف نفس املعني تفريبا . وهذا ال يفرس 

املستقل  واألداء  العرض  ألن  ذلك،  رغم  هاملت(،   ( أداء  عمل 

قدم  مثلام  األدايئ،  العمل  ميلكها  ال  متعددة  معان  لهام  رمبا 

للفاشية  أطروحة  باعتبارها   « قيرص  يوليوس   « ويلز(  )أورسون 

.فقد طبق ) ويلز( مفهوم العائلة عيل العالقة بني العمل والنص 

. وميكن أن يفرس هذا املفهوم عنارص األداء بأنها بتمييز العرض 

 ( واقرتح   . األدايئ  العمل  للجد  أحفاد  بأنها  املستقلة  واألداءات 

تنحدر   Superwork متفوق  لعمل  مامثلة  فكرة  ســفينونياس( 

كل أعضائه من أصل مشرتك، مثلام يستمد عرض )هاملت( وكل 

أداءاته املستقلة من عمل األداء.

إيل  يسعون  الذين  املرسح  يف  املتخصصون  يشري  ما  وعادة   

اإلرشادات  من  مجموعة  بأنه  النص  إيل  لألداء  معينة  انطولوجيا 

تفسري  عالقة  يؤدي  الذي  اليشء  عالقة  إيل  ويشريون  لألداء، 

أن  هي  الســائدة  النظرية   ) )سولتز  ل  طبقا  آخر،  مبعني   .

التفسري  املتخصصني  بعض  ويعرّف   . املرسحيات  تفرس  األداءات 

بأنه استخراج ما هو موجـود بالفعل يف العمل املرسحي، و يراه 

التي  العنارص  أو  العرض  يقدمهـا  التي  اإلضافات  أنه  آخرون 

تجعل عرضا يختلف عن اآلخر )2( . وبينام يبدو واضحـا أن هذا 

يعني أن األداءات تفرس النصـوص، فان األقل وضــوحا هو ما إذا 

األداءات  أن  أم  األداء  أعامل  تفرس  العروض  أن  يعني  ذلك  كان 

املستقلة هي التي تفعل ذلك . ويوضـح ) كارول Caroll ( رغم 

تفسـري،  من  يتولد  انه  بل  تفسريا،  ليس  املستقل  األداء  أن  ذلك 

وتحديدا تفسري العرض . وهذا ال يستبعد، رغم ذلك، إمكانية أن 

تنشأ التفسريات الجديدة أثناء فعل األداء، ولكن هذه التطورات 

املستقل  األداء  يف  وتتكرر  العرض  خطة  إيل  تضاف  أن  يفرتض 

األداء  إن  بل  النص،  املستقل  األداء  يفرس  ال  ولذلك   . التايل 

املستقل ينفذ تفسري العرض للنص . 

الهوامش
.  )2006( مماثال   تميزيا  )لوبوف(  )1(قدم 

ويسميها  الصيغة,  هذه  مع   ) سولزت   ( يتفق  )2(ال 
هذا  هدف  نطاق  خارج  برهانه  ولكن  التفسري»  »مغالطة 

 . البحث 
في  المعلومات  لدراسات  أستاذا  يعمل  دوتي  كولن   «

فناني  من  وهو  أنجلوس  لوس   – كاليفورنيا  جامعة 
والمجتمع  المعلومات  ويدرس   , السابقني  المسرح 

. الدليل  وتقويم  الخاطئة  المعلومات  شغوف  باهتمام 

ذلك ليك نصف األداء املستقل . وهذا رغم ذلك يجعل عددا من 

مل  فان  حل.  دون  الثالثة  العنارص  هذه  بني  املركبة  العالقة  صور 

يكن األداء املستقل عمال، كيف ميكن أن منيزه ؟ وما هي العالقة 

بني عمل. األداء والعرض؟ 

الحي األداء  عناصر  بني  العالقات   
العنارص عالقة  أي من هذه  بني  العالقة  األول هو هل  االعتبار   

أو   ( األداء صورة  عمل  يكون  أن  يستحيل   . ال  أم  تقديم  إعادة 

. وهل  املستقل، ألنه سابق عليهام  أدائه  أو  ( من عرضه  نسخة 

ال  ؟   reproduction تقديم  إعادة  املستقل  األداء  أو  العرض 

أن  ذلك   . األداء  عمل  من  نسخة(  أو   ( صورة  العرض  أن  يبدو 

معها  يشرتك  ال  التشابه  من  درجة  تتضمن   Copy صورة  كلمة 

العرض  يضم  أن  يتصادف  فبينام   . وعرضه  األداء  إعداد  فيها 

مثل   – أضافيا  مضمونا  أيضا  له  فان  األداء،  عمل  مضمون  كل 

 . األداء  عمل  ميلكه  ال   – السطور  وقراءات  اإلعداد  عنارص 

املستقل  األداء  أن  إيل  نخلص  أن  صحيحا  يبدو  السبب،  ولنفس 

نصـف  أن  ذلك  رغم  وبيدو صحيحا   . األداء  لعمـل  صورة  ليس 

األداء املستقـل بأنه صورة للعرض . ومع ذلك لن يكـون أي أداء 

مستقل صورة متقنة من عمل األداء، وميكن أن نخلص رغم ذلك 

إيل أن األداء املستقل يحاول أن ينسخ صورة للعرض بتنفيذ خطة 

العرض بأدق ما ميكن . 

أن  ستورف(  والرت   ( ويالحظ   . النص  مسألة  عن  يتخيل  وهذا   

صورة نص املرسحية ليست نسخة من الدراما ، بل هي إرشادات 

ألداءاته املالمئة . لذلك ليس للمرسحية نسخ، واليشء الذي متلكه 

املوسيقي  عيل  اليشء  نفس  وينطبـق   . عروض  هو  املرسحية 

حيث أن املالحظات يف صورة )أو نسخة( النوتة املوسيقية ليست 

لذلك   . األصوات  لتقديم  إرشادات  باألحرى  بل  لألصوات  أمثلة 

من  وبدال   . إشكالية  ذات  النسخة(  )أو  الصورة  عالقة  أن  يبدو 

ذلك، افرتض )والرت ستورف ( أن تكون األعامل هي األنواع التي 

تكون أمثلتها أداءات أو موضوعات لتلك األعامل . وهذا يتشابه 

عالمة/منوذج  « عالقة  باعتباره  شيوعا  األكرث  األداء  منوذج  مع 

type/token “ حيث يكون العمل منوذج يؤدي بواسطة عالماته 

بني  مييز  ال  لكنه  وأدائه،  العمل  بني  بالطبع  الشكل  هذا  ومييز   .

و)اوسيبوفتش  )Saltz سولتٍز   ( ويعد   . والعرض  املستقل  األداء 

عرّفا  إذ  وأدائه،  العمل  بني  ميزا  اللذان  هام   )  Osipovich

األداءات املستقلة بأنها عالمات العرض . ويبدو أن هذا مييز أن 

ثنائية  التي تعقد  األداء،  العروض ميكن أن تكون عالمات لعمل 

» النموذج/ العالمة عندما تطلب من العرض أن يعمل كعالمة ) 

لعمل األداء ( ومنوذج ) لألداء املستقل (. 

الحي  األداء  يف  النموذج  العالمة/  لصيغة  شيوعا  األكرث  والنقد   

مناذج  األداء  عالمات  بها  تجسد  التي  للطريقة  املوجه  النقد  هو 

عملها . ولعل أحد السامت املقرتحة هي أن العمل املرسحي قابل 

لتحديد موقعه يف املكان والزمان باعتباره مجمـوع كل عالمـاتـه 

.ف )هاملت ( هي تلك التي تطبع يف كل نسخة وتؤدي يف كل 

املشرتك  ذلك  بأنه  العمل  لتعريف  مامثل  وهذا   . مستقل  أداء 

فكرة   )Svenonius )سيفينونيوس  أيد  وقد   . تجسيداته  كل  يف 

نسخ(.  او   ( صور  مجموعة  من  يتكون  العمل  إن  تقول  مامثلة 

ويواجـــه منوذج املجموعة النظري هذا صعوبة متيزها أعضائها . 

ولذلك فان أي تغري يف عضوية مجموعة يتطلب مجموعة جديدة 

املستقلة،  ( مع مجموعة عروضه  ) هاملت  وإذا تساوي عمل   .

فال شك أن عمال جديدا هو الذي يؤدي كل ليلة . وهذه علــي 

للدحض، ألن عمل هاملت كام يعرض عيل  قابلة  يبدو فكرة  ما 

رفوف املكتبية ليس بديال بالتأكيد لليلة أداء أدي فيها ) أولفييه( 
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الذي تحدثنا  التمثيل والسينام،  تألق أنشطة جمعية أنصار 

من  مقرها  تنقل  إدارتها  جعل  السابقة،  املقاالت  يف  عنه 

عيادة رئيسها الدكتور »فؤاد رشيد« إىل مقر جديد بعامرة 

 - الحايل  مقرها  وهو   – الجديدة  البورصة  شارع  يف   ٨ رقم 

والسينام  التمثيل  تشجيع  لجنة  أعضاء  استقبلت  وفيه 

العشاموي  حسن  »محمد  رأسهم  وعىل  املعارف،  بوزارة 

بك« سكرتري عام الوزارة، الذي قال: »إنه من اللحظة التي 

وجد فيها بوزارة املعارف وهو يعمل عىل كل ما من شأنه 

عن  بل  لواجب  أداء  ال  مستواه،  ويرفع  التمثيل  يرقى  أن 

اعتقاد ثابت يف أن املمثل بحكم عمله يعترب أستاذاً للرتبية 

املمثل  إىل  أنظر  كنت  العقيدة  وبهذه  أمته.  يف  واألخالق 

بالده.  به  يفيد  الذي  الوجه  عىل  مهمته  أداء  عىل  وأعاونه 

ينتابه  وما  التمثييل  الوسط  إىل  بأسف  أنظر  كنت  ولكنني 

األستاذ  هذا  مكانة  من  الجميع  نظر  يف  تقلل  علل  من 

الذي نصبناه لتعليم الشعب وتهذيب أبنائه، ولقد عملت 

تدخر  ومل  الوسط،  ذلك  مستوى  رفع  عىل  جهدي  بكل 

هذا  يف  تستطيعه  ما  أقىص  بذل  يف  جهداً  املعارف  وزارة 

والسينام،  التمثيل  أنصار  تكونت جمعية  وقد  أما  السبيل. 

كثب  عن  وأشاهد  أعاملها  أرقب  الحني  ذلك  منذ  فإنني 

آثارها التي بعثت يّف كبري األمل، وجعلتني أعتقد أن هذه 

الفن  إال خدمة  يهمهم  ال  أفراد  من  تألفت  التي  الجمعية 

عىل وجهه الصحيح، دون نظر إىل منفعة شخصية أو فائدة 

صالحة  نواة  وستكون  أداء،  خري  مهمتها  ستؤدي  مادية، 

الرأساملية املرسحية يف  أخمدتها  التي  الفنية  الروح  لبعث 

بالدنا. نعم إنني كنت أغتبط كلام رأيت الخطوات املوفقة 

الجمعية تخطوها من غري أن يكون لديها من  التي كانت 

املال إال همة أعضائها وقوة يقينهم وهو تراث أديب  رأس 

الهول«،  »أبو  جريدة  نرشت  هكذا  واملتاع«،  املال  دون 

ومجلة »الكواكب« يف أواخر عام ١٩33.

 يف هذه الفرتة، عرضت الجمعية عدة مرسحيات، منها »أال 

مود« لعباس عالم وعرضتها عىل مرسح رمسيس، وأخرجها 

عمر وصفي، ومثلها كل من: أمينة شكيب، زينب شكيب، 

العزيز أحمد، محمد فاضل.  عمر وصفي، زيك رستم، عبد 

»الشعب«  لجريدة  الفني  الناقد  نقدية  مقالة  عنها  وكتب 

قبل  من  مثلتها  املرسحية  أن  إىل  وأشار  نوفمرب،   ١5 يوم 

الناقد  واختتم  موىس،  فكتوريا  وفرقة  عكاشة،  أوالد  فرقة 

كتبت  أن  بعد  عيّل  لزاماً  »أجد  فيها:  قال  بكلمة  مقالته 

كلامت  بتوجيه  النقد  هذا  أختم  أن  الرواية  عىل  نقدي 

التي  والسينام  التمثيل  أنصار  جامعة  إىل  والثناء  الشكر 

عملت وال زالت تعمل عىل األخذ بيد الفن املرسحي بعد 

التي مل  الفرق  تلك  التهريج  أنقاض  أن كادت تدفنه تحت 

التمثيل من حيث هو فن وبني  الفرق بني فن  تعرف بعد 

االتجار بالتهريج املرسحي«!

خمس  بروفات  عمل  الجمعية  بدأت   ١٩34 فرباير  ويف 

»توباز«  املقتبسة من رواية  الفني«  »السكرتري  مرسحيات: 

دار  يف  وستعرض  الريحاين،  ونجيب  خريي  بديع  بقلم 

»البخيل«  ومرسحية  األهيل،  النادي  لحفلة  امللكية  األوبرا 

األوبرا  دار  يف  وستعرض  مسعود  محمد  ترجمة  ملوليري 

سيد عيل إسامعيل

)7( والسينما  التمثيل  أنصار  جمعية  بدايات 

البيضاء الوردة  فيلم 

[ نوافذ]]

املشاركون يف فيلم الوردة البيضاء ومنهم أعضاء يف الجمعية
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30 [ نوافذ

ومرسحية  اإلسالمية،  املواساة  جمعية  لحفلة  أيضاً  امللكية 

عرس  الوارث  وعبد  نجيب  سليامن  بقلم  الثانية«  »زوجتي 

املسلمني،  الشبان  جمعية  لحفلة  األوبرا  يف  وستعرض 

اإلنجليزية  عن  املقتبسة  الطربوش«  »حادث  ومرسحية 

بقلم سليامن نجيب ووصفي عمر مع رواية »قهوة سادة« 

تأليف الدكتور فؤاد رشيد وستعرض يف األوبرا لحفلة خاصة 

بالجمعية. وهذا املجهود الكبري جعل لجنة تشجيع الجهود 

أحد  تنتدب  املعارف  بوزارة  والسينام  للتمثيل  املرصية 

أعضائها – وهو توفيق الحكيم - لكتابة تقرير عن جمعية 

واملرسحيات  وحفالتها  وأعاملها  والسينام  التمثيل  أنصار 

التي مثلتها، حتى يتم رصف إعانة لها ضمن إعانات الوزارة 

بأن  رسمياً  اعرتفت  الدولة  أن  يعني  مام  املرسحية،  للفرق 

الجمعية ُتعّد فرقة مرسحية مثلها مثل جميع الفرق الكربى 

العاملة يف مرص يف تلك الفرتة!

الرصينة  الفرقة  أصبحت  الجمعية  أن  عىل  دليل  وأكرب 

الدكتور  القومية – أن  الفرقة  واملمثلة للدولة – قبل ظهور 

عيل باشا إبراهيم عميد كلية الطب ورئيس الجمعية الطبية 

املرصية، اختارها لتحيي حفلة أسبوع الرعاية الصحية. وقد 

التمثيل  أنصار  جمعية  رئيس   – رشيد  فؤاد  الدكتور  كتب 

والسينام – مرسحية لهذه املناسبة اسمها »الواجب« وجعل 

مواقف  عدة  حوادثها  خالل  يف  واستعرض  طبيباً  بطلها 

يعرض  بالزهري  مريضاً  فيها  أظهر  أنه  ذلك  ومن  صحية، 

الالزمة؛  النصيحة  الطبيب  له  فيسدي  الطبيب  عىل  نفسه 

الثاين  ولكنه يتواىن عن عالجه ويهمله، ثم يظهر يف الفصل 

أصيب  وقد  للطبيب  يعود  املريض  بهذا  فإذا  املرسحية  من 

شكل  يف  صحية  نصائح  الجمهور  يتلقى  وهكذا  بالشلل، 

نجيب،  سليامن  املرسحية:  بتمثيل  وقام  جميل.  مرسحي 

وحنا  املردنيل،  وتوفيق  الوارث عرس،  وعبد  وأمينة شكيب، 

وبعد  زيك.  الحميد  وعبد  القدوس،  عبد  ومحمد  وهبي، 

الدعوة  نرش  للجنة  تحية  كلمة  أباظة  فكري  ألقى  العرض 

الجمعية  مثلت  ثم  ناجي قصيدة،  إبراهيم  وألقى  الصحية، 

نجيب  سليامن  اقتبسها  التي  الرسي«  »التقرير  رواية  أيضاً 

عن أصلها اإلنجليزي »أرسار الحكومة«.

البيضاء الوردة  فيلم 
»الوردة  فيلم  وعرض  إنتاج  تم  السينام  مجال  ويف 

أنصار  جمعية  أعضاء  أغلب  فيه  شارك  الذي  البيضاء«، 

وأعّد  أخرجه  الذي  كريم«  »محمد  مثل  والسينام،  التمثيل 

مع  حواره  وكتب  فيه  مّثل  الذي  نجيب  وسليامن  قصته، 

عبد  »محمد  مع  أيضاً  فيه  مّثل  الذي  املردنيل«  »توفيق 

»إن  الشأن:  هذا  يف  »املقطم«  جريدة  وقالت  القدوس«. 

إىل  ينقسمون  الفيلم  يف  اشرتكوا  الذين  الجمعية  أعضاء 

إىل  الرحيل  دون  من  مرص  يف  أدواره  أدى  األول  فريقني: 

توفيق،  »محمد  األفندية  حرضات  هم:  وأفراده  الخارج، 

عبد  عصمت،  داود  املسريي،  القادر  عبد  البدوي،  أحمد 

يتناول  مل  عباس رحمي«، وهؤالء  الوارث عرس، حنا وهبه، 

أو  الشخصية  مصاريفه  وال  حتى  واحداً  ملياًم  منهم  واحد 

الراحلني  رافق  الذي  وهو  الثاين،  الفريق  أما  انتقاله.  أجور 

وأنه  مرص،  يف  للناس  أخرج  ما  خري  الفيلم  أن  يرى  وأنه 

عقب مشاهدته كتب خطاب تهنئة إىل األستاذ محمد عبد 

الوهاب، ألنه اغتبط اغتباطاً كبرياً ورس لذلك النجاح الكبري 

البديعة، ولرباعة  الوهاب  أغاين عبد  الفيلم من  ال ملا حواه 

آثار جمعية  الواضح من  األثر  اإلخراج وهام  ودقة  املمثلني 

أنصار التمثيل والسينام يف الوردة البيضاء«.

»فؤاد  إىل  خطاباً  أرسل  فقد  الوهاب«  عبد  »محمد  أما 

نرشته   – والسينام  التمثيل  أنصار  جمعية  رئيس  رشيد« 

الصادقة  للمعاونة  كان   ..« فيه:  قال   - »الكواكب«  مجلة 

البيضاء  الوردة  فيلم  إخراج  يف  يل  الجمعية  قدمتها  التي 

عرفت  التي  الجامهري  نفوس  ويف  بل  نفيس  يف  أثر،  أكرب 

أعضائها  مجهودات  بالرتحاب  وقابلت  مكانتها،  لجمعيتكم 

النجاح  ذروة  فيها  فبلغوا  الفيلم  بأدوار  اضطلعوا  الذين 

بعض أعضاء الجمعية املشاركون يف فيلم الوردة البيضاء

إعالن فيلم الوردة البيضاء

األفندية  حرضات  هم:  أشخاص  أربعة  فعدده  أوروبا  إىل 

القدوس،  عبد  محمد  املردنيل،  توفيق  نجيب،  »سليامن 

الخاصة، ومل  نفقته  األخري عىل  العزيز«، وسافر  محمد عبد 

يتناول شيئاً عىل اإلطالق حتى وال املصاريف الشخصية وال 

الثالثة  من  اثنان  وقام  ذلك.  ونحو  واملأكل  الفندق  أجور 

الباقني بتأليف حوار الرواية عالوة عىل االشرتاك مع الثالث 

اإلدارة  الثالثة سافروا حقاً عىل حساب  التمثيل. وهؤالء  يف 

صاحب  إليهم  وأهدى  واألكل  النوم  أجور  لهم  ودفعت 

هكذا  الخارج«،  يف  الشخصية  نفقاتهم  يساوي  ما  الفيلم 

نرشت جريدة »املقطم«.

عام  سكرتري  بك«  العشاموي  حسن  »محمد  لقاء  ويف 

عن  قال  الجديد،  مقرهم  يف  الجمعية  أعضاء  مع  الوزارة 

وريفها،  ملرص  دعاية  خري  »إنه  البيضاء«:  »الوردة  فيلم 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 12 يوليو 2021العدد 545 العدد 12724 يوليو 2021العدد 724

محمد كريمدولت أبيض

إعالن فيلم الوردة البيضاء املنشور يف مجلة روز اليوسف

31 [[[ نوافذ]]

أصوغه  فإين  الشكر  أقدم  أن  يل  كان  وإن  القبول.  وأحسن 

ألفراد الجمعية واحداً واحداً دون أن أنىس ما بذله العضو 

يرسين  لذلك  حد.  كل  فاق  جهد  من  كريم  محمد  النابغ 

يف  الفن  يجد  أن  آماًل  للجمعية  وشكري  إعجايب  أسجل  أن 

رعايتها ما يصل به إىل املكانة التي عرفها له العامل يف جميع 

أقطاره«.

واالحرتاف الهواية  إشكالية 
يف  والسينام  التمثيل  أنصار  جمعية  تتألق  أن  القدر  شاء 

تفكك  إىل  أدت  التي  العاملية،  املالية  األزمة  اشتداد  وقت 

أغلب  وترشيد  مرص،  يف  املحرتفة  املرسحية  الفرق  أغلب 

إىل  املسارح  دور  بعض  تحويل  مع  املحرتفني،  ممثليها 

أهم فرقة مرسحية يف  الجمعية هي  كانت  لذلك  سينامت! 

الخريية  الجمعيات  أغلب  إليها  لجأت  لذلك  وقتذاك،  مرص 

الفرق  بعض  تحييها  كانت  التي  الفنية،  حفالتها  لتحيي 

املحرتفة. ونتج عن هذا الوضع قضية فنية وإدارية، شغلت 

يف  والهواية  »االحرتاف  حول  أشهر  عدة  طوال  الجميع 

التمثيل« أو بني »املمثلني املحرتفني وهواة التمثيل«! وهذه 

يف  الجميع  وأسهم  أبيض«  »دولت  املمثلة  أشعلتها  القضية 

القضية يف ملخص يسري، تبعاً  اشتعالها! لذلك سأتتبع هذه 

لتسلسل أحداثها:

كلمة،  املصورة«  »املالهي  مجلة  نرشت   ،١٩33 ديسمرب  يف 

قالت فيها: » قدمت السيدة دولت أبيض املمثلة املعروفة 

تتناول  املعارف  وزير  املعايل  صاحب  حرضة  إىل  شكوى 

وقالت  مادي.  ضيق  من  املحرتفون  املمثلون  يعانيه  ما 

فيها  ميثلون  التي  الليايل  يرقبون  باتوا  منهم  كثريين  إن 

احتكرت  قد  الجمعيات  هذه  ولكن  الخريية.  للجمعيات 

العمل لهن جامعة أنصار التمثيل. وقالت يف هذه الجامعة 

منهم  يتناول كثريون  الحكومة  بأنها مؤلفة من موظفني يف 

األجر  بنصف  الخريية  للجمعيات  وميثلون  كبرية  مرتبات 

السبب  أما  التمثيل.  جوقات  عادة  تتناوله  كانت  الذي 

الذي قدمت من أجله هذه الشكوى فذلك أن الجمعية قد 

اتفقت مع السيدة دولت أبيض لتمثل الدور األول يف ليلة 

أحيتها هذه الجمعية إلحدى الجمعيات الخريية. وملا انتهت 

الجمعية  رفضت  قيام  خري  بدورها  دولت  وقامت  الليلة 

ال  محض  خريي  لغرض  الليلة  أن  بحجة  أجرها  إعطاءها 

يتناول ممثلوها عنها أجراً. ولكن السيدة دولت أبيض تقول 

إن الجمعية الخريية دفعت إىل جامعة أنصار التمثيل نظري 

متثيل هذه الليلة خمسني جنيهاً! وعىل كل فال شك إنه كان 

السيدة دولت جزءاً مام ُأعطي للجمعية ألنها  يصح إعطاء 

للمعاونة  لُتدعى  كانت  ما  إنها  ثم  غاوية،  وليست  محرتفة 

ومقدرتها.  فنها  إىل  حاجة  هناك  كانت  إنه  لوال  التمثيل  يف 

أن  يصح  عادل  مطلب  هو  أبيض  دولت  السيدة  ومطلب 

يقدره أولو األمر يف هذه الجمعية حرصاً عىل قيام التعاون 

عند اللزوم بينها وبني من تطلب من املحرتفني ملساعدتها يف 

إخراج رواياتها ».

دولت  السيدة  »أرسلت  »البالغ«:  قالت جريدة  أيام  وبعد 

املعارف  وزير  املعايل  صاحب  إىل  مفتوحاً  خطاباً  أبيض 

مادي،  ضيق  من  املحرتفون  املمثلون  يعانيه  ما  فيه  تتناول 

تدعوهم  أن  املرسح  احتضار  بعد  الوحيد  موردهم  فأصبح 

هذا  أزمة  لتخفيف  حفالتها  يف  الخريية  الجمعيات  إحدى 

أيديهم  الخريية ضاعت من  الجمعيات  الضيق؛ ولكن هذه 

أنصار  جمعية  ألفوا  الحكومة  موظفي  من  جامعة  بفضل 

التمثيل والسينام فضيقوا السبيل عىل املمثلني املحرتفني، مبا 

لخدمة  وكذلك  الخريية،  الجمعيات  لخدمة  تطوعاً  يسمونه 

الجمعيات،  هذه  حفالت  فاحتكروا  شأنه  ولرفع  التمثيل 

املمثلني  عامة  يتقاضاه  الذي  األجر  نصف  بقبض  وقنعوا 

مرتبات  الحكومة  لهم  تدفع  موظفون  ألنهم  املحرتفني؛ 

يجدون  بل  يشء،  ذلك  بعد  يضريهم  فال  معاشهم  تكفي 

إمنا  األجر  هذا  أن  والواقع  عظيم  كسب  مورد  القليل  من 

الحد  هذا  عند  األمر  يقف  ومل  املحرتفني.  املمثلني  حق  هو 

دولت  السيدة  مع  اتفقوا  التمثيل  أنصار  جامعة  أن  بل 

»الدكتور« يف حفلة  األول يف رواية  الدور  أبيض عىل متثيل 

األوبرا،  دار  الخريية اإلسالمية األخرية عىل مرسح  الجمعية 

دامئاً  األجر  تتقاىض  محرتفة  ممثلة  أنها  يعلمون  أنهم  ومع 

عن االشتغال باملرسح سواء كان هذا للجمعيات الخريية أم 

مطالبة  رغم  شيئاً  لها  تدفع  مل  الجامعة  هذه  فإن  لغريها؛ 

هذه  علمت  وقد  عديدة.  مراراً  األجر  بهذا  دولت  السيدة 

جنيهاً  خمسني  قبضت  التمثيل  أنصار  جامعة  أن  السيدة 

أجراً عن هذه الليلة ».

بعد  جاءنا  »وقد  قائلة:  موضوعها،  الجريدة  وأكملت 

املحرتم  حرضة  رستم:  زيك  األستاذ  من  اآليت  الخطاب  ذلك 

فأرجو  وبعد،  وسالماً  تحية  البالغ،  جريدة  تحرير  رئيس 

إىل  موجه  مفتوح  ككتاب  الكلمة  هذه  بنرش  تسمحوا  أن 

املحرتم  حرضة  الشكر:  مني  ولكم  التمثيل  أنصار  جمعية 

إىل  انضممت  أن  سبق  التمثيل.  أنصار  جمعية  رئيس 

أعضاء  من  دعوة  عىل  بناء  شهور  بضعة  منذ  جمعيتكم 

عىل  الجمعية  مع  أظهر  مل  أنني  من  وبالرغم  الجمعية. 

حتى  البعد  كل  عنها  مبتعد  وإنني  واحد،  دور  يف  املرسح 

من  انسحايب  اليوم  أعلن  ناديهم،  يف  أعضائها  زيارة  يف 

الجمعية احتجاجاً عىل ما بدر منها يف حق زميلتي السيدة 

للممثلني  مبزاحمتها  تكتف  مل  الجمعية  فإن  أبيض.  دولت 

من  أشد  هو  ما  إىل  أخرياً  عمدت  بل  رزقهم  يف  املحرتفني 

ذلك، إذ كلفت السيدة دولت بتمثيل الدور األول يف رواية 

الخريية  الجمعية  حفلة  يف  األوبرا  مرسح  عىل  »الدكتور« 

الجمعية  أعضاء  أن  مع  التمثيل  هذا  عىل  أجراً  تعطها  ومل 

يعلمون أنها ممثلة محرتفة ليس لها مورد رزق غري مهنتها 

فهل بعد هذا من نرصة التمثيل الذي أنشئت له الجمعية؟ 

إنني ممثل يل رشف االحرتاف العلني الذي هو ميزان قدرة 

املمثل وعنوان كفاءته فال أقبل أن أسترت وراء ستار الهواية 

جمعيتكم  من  باستقالتي  أعلنكم  ولذلك  غريي  يفعل  كام 

عىل صفحات البالغ والسالم«.
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المقبل سبتمرب  فى  المسرح  مستقبل  لمهرجان  التأسيسية  الدورة  إنطالق 

ناصف لمينا  »اإليموبيليا« 
للكتاب  الدولي  القاهرة  بمعرض 

السعادة« صاحب  »فرح 
اسوان بثقافة  التنمر   يناهض 

مهرجان  من  األوىل  الدورة  فعاليات  تنطلق 

فيوترش  فريق  ينظمه  الذى  املرسح  مستقبل 

الفرتة  ىف  الحمراء  الزاوية  شباب  مبركز  املرسحى 

،مبشاركة  املقبل  سبتمرب   17 وحتى  سبتمرب   9 من 

ومؤسس  مدير  اعلن  وقد   ، مرسحى  عرض   12

املهرجان املخرج وليد شحاته عن رشوط املهرجان 

العرض عن 60 دقيقة وإال  وهى أن ال تزيد مدة 

املشاركة  الفرق  إلتزام   ، التقييم  خارج  سيكون 

قبل  الخاص  العرض  من  مصور  فيديو  بإرسال 

الفرق املشاركة بإحضار  إلتزام   ، يوم 15 أغسطس 

خاص  بامفلت  وعمل  املعد  النص  من  نسخة 

العرض  مبواعيد  املشاركة  الفرق  إلتزام   ، بالعرض 

املشاركة  الفرق  تتحمل   ، وإستالم وتسليم املرسح 

تلتزم  لن  التى  الفرق   ، رقابيا  عروضها  مسئولية 

مبوعد حضورها بعد إدراج أسمها بجدول فعاليات 

املهرجان يتم إستبعادها من املشاركة ىف املهرجان 

من  أكرث  املخرج ىف  إشرتاك  يجوز  ال   ، عامني  ملدة 

عمل  من  أكرث  ىف  اإلشرتاك  للفرقة  اليجوز   ، عمل 

قبل  املخرجني  إجتامع  بحضور  املخرجني  إلتزام   ،

املهرجان والذى سوف يتم تحديده ىف وقت الحق. 

الفنان سمري  من  للمهرجان  العليا  اللجنة  .تتشكل 

رشيف مصمم االستعراضات واملخرج وليد شحاته 

إبراهيم  أحمد  والفنان  املهرجان  ومؤسس  مدير 

مركز  مدير  أرشف  محمد   ، املهرجان  عام  أمني 

عفيفى  محمد  واملستشار  الحمراء  الزاوية  شباب 

رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء .

قال  مرسحنا  لجريدة  خاصة  ترصيحات  وىف 

الهدف  إن   »: املهرجان  وليد شحاته مدير  املخرج 

الهواة  لفرق  متنفس  ليكون  املهرجان  تنظيم  من 

طويلة  لفرتة  الهواة  ظل  فقد  إبداعتها  لتقديم 

مستوى  عىل  مهرجانات  وجود  عدم  من  يعانون 

يكاد  ال  للغاية  قليل  عدد  سوى  الجمهورية 

خالل  ومن   ، الهواة  فرق  من  الهائل  بالكم  يفى 

فرق  إستيعاب  نحاول  املرسح  مستقبل  مهرجان 

بعمل  فنقوم  لهم  الصعوبات  كل  وتذليل  الهواة 

إنتقاء  عىل  ونحرص  العروض  لكل  كبرية  دعاية 

النقاد  كبار  من  واملشاهدة  التحكيم  لجان  أعضاء 

واملرسحيني .

لفرق  مكثفة  نشاط  لحالة  نحتاج   « قائال  وأضاف 

الهواة وخاصة بعد توقف أغلب الفعاليات بسبب 

وباء كورونا ومدة املهرجان 7 أيام بوقع 12 عرض 

مرسحى ، ولجنة اختيار العروض برئاسة أمني عام 

عىل  نحرص  كام   ، إبراهيم  احمد  الفنان  املهرجان 

الذى  املرسح  تناسب طبيعة  التى  العروض  انتقاء 

سيقام عليه فعاليات املهرجان  ، ونحرص ىف انتقاء 

الخربة  ذوى  الفنانني  بني  الجمع  عىل  العروض 

جديد  جيل  خلق  إىل  يهدف  فاملهرجان  والشباب 

وسنكرم   ، الهواة  مرسح  ملستقبل  املخرجني  من 

التلفزيون  الفن ىف  أحد نجوم  والختام  االفتتاح  ىف 

الحياة  آثروا  الذين  الفنانني  سنكرم  كام  والسينام 

أيام  مدار  عىل  الهواة  مرسح  مستوى  عىل  الفنية 

املهرجان .

رنا رأفت                                                                                                              

املايض  القرن  أربعينيات  يف  مرص  شهدت   

وشديدة  الخطورة  بالغة  متالحقة  أحداثا 

مرسحا  اإلميوبيليا  عامرة  وكانت  التعقيد،  

هذه  من  الكثري  خشبته  عىل  دارت  كبريا 

شقتها؛  باب  أسمهان  لنا  تفتح   .. األحداث 

نعرف  خمر  رشفة  كل  ومع  معها،  لنجلس 

اإلنجليز؛  لحساب  بالتجسس  اتهامها  كواليس 

امللكة  مع  ورصاعها  باشا،  بحسنني  وعالقتها 

بديعة  لكازينو  بصحبتها  نذهب   .. نازيل 

والتي  فهمي،  حكمت  لنشاهد  مصابني؛ 

مع  بالتعاون  أملانية  تجسس  شبكة  كونت 

بصحبة  نعود  ثم  السادات؛  وأنور  أدلر، 

باب شقة نجيب  أسمهان إىل اإلميوبيليا ندق 

ويف  الحياة،  من  ونسخر  نسهر  الريحاين 

الوهاب  عبد  بصحبة  نذهب  السهرة  نهاية 

القلب  يف  رصاصة  فيلم  كواليس  منه  لنعرف 

نسمع  القبيل  الجناح  يف  شقة  قلب  ومن   ..

ومع  املليك،  القرص  أرسار  األمرية شويكار  من 

عبود  شقتي  يف  املتصاعد  السجائر  دخان 

اإلنجليزي  الرصاع  نشاهد  وشيكوريل  باشا 

ومن  الثانية،  العاملية  الحرب  إبان  األملاين 

رصاع  نعيش  مرص  ومقاهي  مصانع  داخل 

نقابة  .. ويف شقة  البنا وهرني كورييل  حسن 

الشاي؛  نحتيس  األول  بالطابق  الصحفيني 

نصعد  ثم  مرص،  ُتحكم   كانت  كيف  لنعرف 

الجنس  قصص  لنشاهد  كاميليا؛  شقة  إىل 

ندخل  الفجر   آذان  ومع  والحرب،  والحب 

إسالمها،  حقيقة  لنعرف  مراد  ليىل  شقة 

إلرسائيل  املحبة  اليهودية  باملمثلة  وعالقتها 

لإلميوبيليا  الرئييس  البهو  ويف  إبراهيم،  راقية 

امللك فاروق متنكرا؛ لنسأل ماذا يفعل  يقف 

ملك يف شقة يف وسط البلد؟    

تاريخ  يتناول  أديب  عمل  أول   .. اإلميوبيليا 

من  متثل جزء  والتي  اإلميوبيليا  وأرسار عامرة 

تاريخ مرص الحديث.

تصدر املرسحية عن دار نرش املثقف لصاحبها 

ومؤسسها ا. خالد عديل 

 »مينا ناصف« شاعر وكاتب مرسحي ورئيس 

ومؤسس  »إضاءات«  ملجلة  سابق  تحرير 

مبركز دوار الفنون .. صدر له ديوان شعر )أنا 

مسلم أنا مسيحي( ديوان شعر صويف باللهجة 

املرصية العامية، ومرسحية »األسطورة«.

أحمد زيدان

املجتمعى  الدمج  تأكيدا من خالل املرسح عىل أهمية 

املوسم  إطار  ىف  و  واألسوياء  اإلعاقة  ذوى  بني  ما 

املخرج  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة  املرسحى 

نجوى  برئاسة  اسوان  ثقافة  فرع  يقيم  عطوة،  هشام 

برئاسة  الصعيد  جنوب  إلقليم  التابع  سيد،  أحمد 

»املرسح  فوزى  فوزى  مرسح  عىل  ادريس،  محمد 

السعادة«  صاحب  »فرح  املرسحى  العرض  الصيفى«، 

ومسكات  وعرائس  ديكور  فؤاد،  محمد  للمخرج 

الحميد،  عبد  بكرى  وأغاىن  أشعار  ونس،  مجدى 

فهمى،  حسن  متثيل  متثيل  رجال،  عبدالله  ألحان 

محمد،  نادين  محمد،  موىس  الراىض،  عبد  أسامة 

هبه  محمد،  امرية  موىس،  محمد  الحسينى،  نور 

أحمد،  مصطفى  موىس،  حبيبة  سيد،  ضحى  خريى، 

أبو  منار  موىس،  أمرية  محمود،  خرض  صالح،،  فارس 

ويصا،  كرولس  نارص،  أحمد  ممدوح،  محمود  الفضل، 

ميادة  فراج،  محمد  محمد،  فرحة  محمد،  جوظى 

كريم،  زينب  فهمى،  خالد  أمال  مجدى،  منار  مجدى، 

عبدالبارص. أمل  عبدالنارص،  صابرين  عليان،   عائشة 

املكفوفني  بني  املجتمعى  للدمج  العرض  فكرة  تكونت 

يدور  و  أصحاء،  و  وأقزام  وفكرى  ذهنى  والصم  

طواعية  يقرر  الذى  »البهلوان«  فرح  عم  حول  العرض 

البرصية  حواسه  جميع  عن  يتخىل  أنه  وبإرادته 

الطفلة  »نواره«  إختفاء  نتيجة  والسمعية،  والحركية 

كان  ومنها  فقراته  يلعب  وهو  لرؤيته  تسعد  التى 

بها  تنمر  عندما  لكن  سعادته،  كل  منها  يستمد 

الخروج  عدم  نواره  فتقرر  مجموعة  أو  أحدهم 

إلختفاء  فيكتئب  البهلوان  فرح  عم  لرؤية  والذهاب 

املعافية  مجموعات  إليه  يأىت  ثم  من  و  نواره، 

بهم  يتنمر  من  لكل  بالتصدى  إلقناعه  نواره  أصدقاء 

قادرون  أنهم  إلثبات  مواهبهم،  وإخراج  بالظهور 

قدراتهم. وتحفيز  وتشجيع  إحرتام  أكتساب   عىل 

ومن هنا يبدأ عم فرح ىف إستعادة حواسه إلسعاد كل 

أفراد املجتمع ويقررون عمل فرح لعودة نوارة لرؤية 

عم فرح.

حياة حسني


