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أعلنت  مؤسسة س للثقافة و اإلبداع عن 

الدورة  يف  املشاركة  طلبات  تلقي  بداية 

الدويل  املرسحي  املهرجان  من  السادسة 

مدينة   يف  سيقام  والذي  الجنوب،  لشباب 

فرباير   28  :23 من  الفرتة  خالل  األقــر 

2022م.

املسابقة  يف   املهرجان  محاور  وتتمثل 

عــروض  :وهــي   « الرسمية    « االوىل 

واملوروثات  الــرتاث  عىل  قامئة  مرسحية 

الشعبية وقضايا املرأة .

يتمثل  يف   ــذي   الــثــاين  والـ والــربنــامــج 

الرتاث  عىل  قامئة  الشارع  مرسح  عروض 

الثالث  و املوروثات الشعبية ، و الربنامج 

وهو برنامج عروض الحيك .

رشوط  عن   أيًضا  س  مؤسسة  وأعلنت 

املهرجان وهي :-

املشاركة  طلبات  لتلقي  موعد  آخــر   -

للعروض العربية واألجنبية و إرسال لينك 

،وتعلن   2021 نوفمرب   30 هو  العرض 

منتصف  يف  املقبولة  الــعــروض  ــاء  أس

ديسمرب 2021.

والعربية  املحلية  العروض  تكون  أن   -

الرتاث  من  موضوعات  تتناول  واألجنبية 

أوضاع   إىل  باإلضافة  الشعبي  والفلكلور 

وقضايا املرأة ومشاكلها من واقع الرتاث.

- أال تقل مدة العرض عن 30 دقيقة وأال 

تزيد عن 60 دقيقة.

مبلء  املشاركة  يف  الراغبة  الفرق  تقوم   -

وال  فقط،  إليكرتونياً  املشاركة  استارة 

تقبل طلبات املشاركة بأي وسائل أخرى.

لألمور  التعرض  بعدم  الفرق  تلتزم   -

يف  الدينية  أو  السياسية  أو  الجنسية 

عروضهم املرسحية.

- للمهرجان الحق يف استخدام فيديوهات 

وصور العروض للرتويج للمهرجان.

أية  إرسال  املشاركة  يف  الراغبة  للفرق   -

الفرقة  تراها  ملحقات  أو  مستندات 

عىل  بالعرض  أو  بها  للتعريف  رضوريــة 

الربيد اإلليكرتوين للمهرجان .

يشتمل عىل  ملف  بتقديم  الفرق  تلتزم   -

مدعًا  وللمخرج،  للفرقة  الذاتية  السرية 

بانفلت  و  وامللصقات  واإلعالنات  بالصور 

العرض خالل شهر يناير2022.

التقدم  يف  الحق  الفرقة  أو  للمخرج   -

للمشاركة يف املهرجان بعرض واحد فقط.

مناقشة  بحضور  العمل  فريق  يلتزم   -

عروض  انتهاء  فور  الجمهور  مع  العرض 

اليوم، واإلجابة عىل استفسارات الجمهور. 

واحرتام نظام املناقشة.

- كل فرقة مسئولة عن إحضار الديكورات 

و اإلكسسوار واملالبس الخاصة بالعرض. 

خارج مر  من  املشاركة  الفرق  تتحمل   -

الطريان من وإىل مر و كذا  قيمة تذاكر 

مصاريف التأمني الصحي ورسوم التأشرية.

للفرق  االنتقاالت  وسائل  توفري  يتم   -

من  ديكوراتها  ونقل  والعربية  األجنبية 

وإىل مطار األقر الدويل أو مطار القاهرة 

بتحديد  املشاركة  الفرقة  وتلتزم  الدويل، 

موعد وصولها ومغادرتها مر قبل بداية 

املهرجان بشهر عىل األقل.

اإلعاشة  نفقات  املــهــرجــان  يتحمل   -

أقىص  بحد  املهرجان  فرتة  طوال  واإلقامة 

الربنامج  حسب  فرقة  لكل  أفــراد  عرشة 

املحدد سلفاً من إدارة املهرجان.

أفراد  عرشة  عن  العدد  زيادة  حالة  يف   -

واإلعاشة  اإلقامة  نفقات  الفرق  تتحمل 

الزائد  العدد  تخص  أخرى  نفقات  وأية 

بأية مصاريف  املهرجان  إدارة  تلتزم  ،ولن 

العدد  عن  الزائدين  األفراد  تخص  إضافية 

إدارة  بإخطار  الفرق  تلتزم  أن  ،عــىل 

املهرجان - قبل بداية املهرجان بشهر عىل 

األقل - بالعدد الزائد ملشاركتهم يف برامج 

املزارات السياحية عيل كامل نفقتهم. 

وأســاء  عــدد  تحديد  فرقة  كل  عىل   -

ــدورات  وال الفنية  ــورش  ال يف  املشاركني 

التي تنظم وقت املهرجان  مع  التدريبية 

الــورش،  بربنامج  التام  االلتزام  مراعاة 

ويجوز االعتذار عن الورش يف يوم العرض 

الخاص بالفرقة.

االلتزام  املشاركة  الفرق  جميع  عىل   -

ومينع   ... املــهــرجــان  بربنامج  الكامل 

يف  املهرجان  يف  املشاركة  من  املخالفون 

دوراته املقبله.

التي  املسارح  يف  بالعرض  الفرق  تلتزم   -

تحددها إدارة املهرجان.

من  نسخة  إرسال  األجنبية  الفرق  عىل   -

مبلف  العربية  أو  االنجليزية  باللغة  النص 

.word بصيغة

للفرق  العربية  باللغة  النص  يكون  أن   -

و  العربية  الدول  من  املشاركة  املرسحية 

الدول  من  املشاركة  للفرق  باإلنجليزية 

األجنبية.

الجودة  عالية  صور  إرسال  الفرق  عىل   -

للعرض املشارك مع لينك العرض.

جميع  يف  بالبت  املهرجان  إدارة  تختص   -

املسائل التي مل ترد بالالئحة.

- االشرتاك يف املهرجان يعني القبول التام 

لجميع مواد الالئحة.

-الربيد اإللكرتوين للمهرجان:

Seen.fcc@gmail.com

ــارة  ــت ــاء مــلــئ االس ــرج ــرتاك ب ــالش - ل

االلكرتونية التالية:

https://docs.google.com/forms/

d/1GSNSjlKONwYfjbzwTBxwfTZ2Qm-

TLnFlt9UbU3dnP4o/

viewform?usp=sharing&fbclid=IwAR3-

x56d2I3__Q3frZY1kBj2EVOl2cXquKp

M7KvTIQ3hjhoMVRo-CP-dYPE&edit_

requested=true

همت مصطفى 

الجنوب  لشباب  الدولي  المسرحي  المهرجان 
المشاركة  شروط  عن  ويعلن  باألقصر   2022 فرباير  في   السادسة  دورته  يطلق 
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اختتم مهرجان إيزيس الدويل ملرسح املرأة دورته التأسيسية اليوم 

“دورة فتحية العسال” بتوديع الفرق العربية واألجنبية املشاركة يف 

أيام، حيث شهد  املهرجان بعد أن أمتعونا بعروضهم عىل مدار 6 

إىل  باإلضافة  حيا  مرسحيا  عرضا   14 بـ  دول   10 مشاركة  املهرجان 

عرضني أون الين.

افتتحت املهرجان فرقة طبلة الست مبجموعة من األغاين الشعبية 

“بهية”  املهرجان  عروض  أول  وكان  واملزمار،  الطبلة  أنغام  عىل 

عن رواية نجيب رسور “ياسني وبهية” لفرقة فرسان الرشق رؤية 

ويدور  بدير،  كرمية  وإخراج  وتصميم  فؤاد  محمد  دراماتورجية 

“يا  الشهرية  الشعبية  املوال  أغنية  لإلجابة عىل  بسيطة  قصة  حول 

أثار  الذى  اإلقطاعي  الباشا  فهو  ياسني”  قتل  عاليل  وخربيني  بهية 

ياسني الثورة ضده انتقاما لبهية وردا عىل ظلمه وجربوته.

للفنانة  أم”  “ليدي  مرسحية  املهرجان  أيــام  ثــاىن  يف  وعرضت 

“ماكبث”  نص  من  مستوحاة  بروين  دى  مــاري  آن  الهولندية 

يف  هامشية  شخصية  مارى  آن  فيه  استخدمت  حيث  لشكسبري، 

النص الشكسبريي لتتمرد عليه وهى شخصية خادمة بيت ماكبث 

التي يقتر دورها عىل مشهد واحد فقط بينا تتحول يف ليدى إم 

من  وموقفها  ماكبث  ليدي  مع  قصتها  تروى  رئيسية  شخصية  إىل 

قتل ماكبث للملك وتكشف عن كل التفاصيل البشعة التي تجاهل 

شكسبري ذكرها.

جيزن،  وديفيد  بروين،  دو  ماري  أن  كورسلان،  انشيان  تأليف 

ورندا ديلز، وإخراج ديفيد جيزن وبطولة آن ماري دي بروين.

“هاملتهن”  عرض  يف  أيضا  شكسبري  عىل  هاملت  نساء  ومتــرد 

تقول  جربا،  إبراهيم  جربا  ترجمة  من  لهاملت  كتابة  إعادة  وهو 

دافعا  ُتشّكل  الشكسبريية  املرأة  أن  الدعاس  سعداء  املخرجة  عنه 

كالعادة،  كارثية  نهايات  نحو  تتجه  التي  األحداث  ملعظم  أساسيا 

وهى إما قوية، ذكية وقادرة عىل رسم مالمح الشخصيات األخرى 

مالذه  فيها  يجد  الذي  لآلخر  مستسلمة  ضعيفة،  وإما  خفية،  بأيد 

الفضاء  ”فريدا” و”األنسة جولى” حضرا في 
المهرجان  أيام  اإللكرتونى طوال 

الوحيد. ويف كلتا الحالتني، يهبنا شكسبري دامئا امرأة نقرأ يف عينيها 

يتعرف  هنا  ومن  ونهاياتها،  شخصياتها،  بأحداثها،  كاملة  نصوصه 

عيني  يف  ومسيطرة  حادة  قراءة  عرب  “هاملت”  نص  عىل  العرض 

غريتوود، وأخرى مستكينة متخاذلة يف عيني أوفيليا، قراءة تختزل 

عصمت  نورا  بطولة  من  فقط،  شخصيتني  يف  الشخصيات  جميع 

وأمرية عبد الرحمن، ومساعد مخرج شياء الزغبى، وكمنجة نجالء 

يونس.  

والفنان  حمزة  دعاء  املخرجة  قدمت  شهرة”  “مفتاح  عرض  وىف 

خالل  من  الضائعة  وأحالمهم  الكومبارس  مأساة  إساعيل  عاد 

يتم  حيث  السينا،  كومبارس  و”شهرة”  “مفتاح”  شخصيتي 

مشهد،  متثيل  يف  فشلها  بسبب  التصوير  موقع  من  طردها 

الخطأ  طريق  عن  واإلكسسوار  املالبس  غرفة  يف  للحبس  ويتعرضا 

وتشهد هذه الغرفة عىل أحالمها وموهبتها الضائعة. 

هو  “ما  عن  تساؤل  “كانداتا”  عرض  يف  اليابانية  الفرقة  وطرحت 

األديب  النص  من  مستلهمة  اإلنسان”  هو  و”ما  لك”،  بالنسبة  الله 

وياسوهريو  ساجي  ايرينا  تأليف  العنكبوت”  “خيط  الياباين 

كازاماتسو، وإخراج: ايرينا ساجي وأداء ايرينا ساجي، وايري توموا، 

وكاي، ومايك مايك ومصمم الرقصات ماساو مييك، وموسيقى يوتاكا 

اوتا.

التى  التجارب  عن  “طريق”  الراقص  الــرويس  العرض  عرب  بينا 

حيا  مسرحيا  عرضا   14
المرأة  لمسرح  الدولي  إيزيس  لمهرجان  التأسيسية  الدورة  في   
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يف  طريقه  وتحدد  بها  يقوم  التى  واالختيارات  االنسان  يعيشها 

الحياة، وقدمت فرقة مخترب املرسح األدايئ من فكرة وإخراج ليديا 

سامويلوفا  وكسينيا  جوكاس،  وتاتيانا  كوبينا،  ليديا  وأداء  كوبينا، 

أوليغا  وإضاءة   ، نادجاروف  أليكيس  وموسيقى  دافيدوفا،  وماريا 

سرتاشكن.

وبحثت املخرجة سمرية األسري عن مفهوم الحرية يف العرض األردىن 

“قفص الطيور”، وفكرة الخوف من الحرية، والخوف من العظمة، 

من  قفص  يف  نفسها  البرشية  تضع  وكيف  الفشل،  من  والخوف 

األمان وتختار الرضا كمخبأ تحت ستار القناعة الذاتية، دون النظر 

للثمن املدفوع يف املقابل، بطولة محمد نزار ومجد عيد وإبراهيم 

نوابنه ومثنى القواسمه، وسينوغرافيا عناد بن طريف.

وتناولت املخرجة ريم حجاب فكرة حرية اإلرادة من خالل عرض 

أعادت  الذى  ميلهاك  وهرني  هالفي  لودفيج  تأليف  “كارمن” 

كارمن  قصة  عن  ومعالجتها،  ترجمتها  من  معارصة  برؤية  تقدميه 

ملتزم  جندي  غرامها  يف  ويقع  الحرة،  بإرداتها  املعتزة  الغجرية 

فتقلب له حياته ويخرس نفسه يف حبها بعد أن يفشل يف الحفاظ 

ال  الذى  الحر  وعاملها  بالقواعد  املرتبط  عامله  بني  التوازن  عىل 

تحكمه أية قواعد أو التزامات.   

شكر،  وأدهم  مرعى،  وأحمد  عادل،  واحمد  حجاب  ريم  بطولة 

طارق،  وسلمى  زهــرة،  ورانيا  الشافعى،  وحسني  ثابت،  وإميــان 

غزاوى،  ومحمد  السورى،  ومحمد  جاد،  ومحمد  مجدى،  ومارينا 

هاشم،  ونور  ضيف،  ابو  ومنى  منصور،  ومريم  محمود،  ومحمد 

وإنتاج مركز الهناجر للفنون 

 6 القاهرة”  “هنا  عرض  يف  الخطري  املرسح  هواة  فرقة  وقدمت 

مرسحيات هزلية قصرية تتناول قصص منطية ومرية للغاية تكاد 

تقرتب من الكليشيهات ولكنها حرب نفسية ساخرة عىل املسلات 

وإخراج  تأليف  بطيئا،  قتال  جميعا  تقتلنا  التي  املقبولة  واألوضاع 

حسام  وجهاد  لطفي،  عاد  كرم  وبطولة  الجال،  رشا  ومالبس 

ميالد،  ميشيل  ومارسيل  النحاس،  الله  وعبد  حازم،  وشهد  الدين، 

ومحمد سعدون، ومحمد مجدي، ومحمد صربي، ومصطفى حسن 

منصور، ونادين خالد، ونديم، ووليد كال.

أما الفنانة السورية أمل حويجة فقدمت يف عرض “ملكة” السوري 

وحيدة،  امــرأة  حياة  من  ليلة  فتناول  ظــروف،  زينة  إخــراج  من 

الذي خطف من قبل جهة مجهولة  أمل عودة زوجها  تعيش عىل 

منذ  هاجروا  الذين  أوالدها  باتصاالت  وتنتعش  أعوام،  عرشة  منذ 

من  جزء  ترميم  وتعيد  بلد،  يف  منهم  وكل  الحرب  بسبب  سنوات 

منزلها الذي ترضر يف الحرب، تهرب من ضغط الحرب إىل نشاطاتها 

اإلنسانية مع جريانها ومع كل من يحتاج إىل مساعدة.

الفنانة  قدمت  التعبري”  إىل  القمع  من   : “ممر  عنوان  وتحت 

العثور  أملاين حول  إنتاج  من  إدايئ  عرض  سانتوس  باربرا  الربازيلية 

تم  التي  الذكريات  ممر  يف  امليش  حول  للذات،  عبور  نقطة  عىل 

ويتناول  املسترتة،  التاريخ  حكايات  ويف   يسء  بشكل  روايتها 

التي  القيود  تلك  ومعنويا،  جسديا  القيود  أماكن  ادراك  محاوالت 

يحاول  كا  تأويها،   التي  املهزومة  والروح  املحتل  الجسد  تسجن 

تفادي  بهدف  مسبقا  املوضوعة  القيود  ومواجهة  عىل  التعرف 

التجربة الكاملة لكينونتك، ويف النهاية، فهو ميثل املرور من خالل 

الجسد املحتل الكتشاف وتحرير الجسد السيايس.

الرجل  بني  العالقات  طبوىب  وفاء  التونسية  املخرجة  تناولت  بينا 

واملرأة  يف عرضها “آخر مرة”، ذكر وأنثى وحدها يف فضاء مغلق 

وكأنها أخر اثنني عىل وجه األرض، الوحدة والشعور بالضجر يدفع 

بها إىل لعبة الوقت، الخوف والعزلة و الشك و الراع مع اآلخر 

التي   التحرّض  و  التمدن  لعبة  يلعبون  فيها،  الكامن  الوحش  لقتل 

تذكرهم بالحياة الروتينية املفقودة وتدفعهم يف كل مرة إىل إخراج 

الوهن  يظهر  مرة  كل  ويف  اآلخر،  ونبذ  والكره  والتسلط  العنف 

الكامن فيها، أداء مريم بن حميدة وأسامة كوشكار .

بالتعاون  املهرجان  نظمها  التى  صليحة  د.نهاد  حاضنة  نتاج  من 

مع التحرير الونج التابع ملعهد جوته األملاىن قدم املهرجان عرىض 

“امرأة وحيدة” ملنة ماهر و”املطبخ” للمخرج محمد عادل.   

تلتقي عيناها  امرأة تعيش مبفردها  “امرأة وحيدة” مونودراما عن 

بجارة وتبدأ صداقة بينها، فتحيك لها عن حياتها، عن زوجها الذي 

الرضيع  طفلها  وعن  تعارشه  بأن  يأمرها  ثم  ومن  معاملتها  يسئ 

الذي  القعيد  الــزوج  شقيق  إىل  إضافة  مبفردها  به  تعتني  الذي 

يعاود  ثم  يتصل  الذي  والرجل  بتحرشاته  مضايقتها  عن  يكف  ال 

الصفات،  بأحط  لينعتها  الواحد  اليوم  يف  املرات  مئات  االتصال 

والجار الذي تواجه نافذته نافذتها والذي يتلصص طوال اليوم عليها 

والشاب اليل يصغرها بعرشات االعوام الذي يقع يف غرامها و تقع 

هي االخرى فتنشأ بينها عالقة عاطفية و جنسية يكتشفها الزوج 

لتلقى  بالبيت  املستمر  بحبسها  سوى  املرأة  يعاقب  وال  االيام  أحد 

العقاب يف شكل االعال املنزلية الرتيبة واملستمرة يوما بعد االخر.

العرض تأليف: داريو فو، وماركو راما دراماتورد وإخراج ومتثيل منة 

ماهر وسينوجرافيا أسامة الهواري.

أما “املطبخ” فهو مستوحى من أحداث حقيقية لسيدة تجد نفسها 

يف بيتها محارصة بني الزوج وعاملة جنس ترتدد عيل زوجها، لتنشأ 

صداقة غريبة بني الزوجة وعاملة الجنس تقلب حياتها رأسا عيل 

وأحمد  املنيس  لبنى  وبطولة  عادل  محمد  وإخراج  تأليف  عقب، 

معتز  موسيقي  وتأليف  عــادل،  وأحمد  مجدي  ومارينا  شكري 

االدهم، وديكور سلمى أبو الفضل، ومالبس لبنى املنيس                                

للطريان”  فريدا  “أجنحة  فتمثلت يف عرىض  الين  األون  عروض  أما 

من رومانيا واملتوفر يف لينك عىل موقع يوتيوب طوال فرتة انعقاد 

كاهلو،  لفريدا  املؤملة  والحياة  الحب  قصيدة  عن  وهو  املهرجان 

الدمى  باستخدام  والرموز  االستعارات  من  بالعديد  عنها  وُيعرّب 

ليجتمع  حياتها  عن  الرمال  يف  متحركة  ورســوم  رمزية  وأدوات 

لوحة  تجعل  بطريقة  املتحركة  الرسوم  ومرسح  الحريك  التصميم 

أليس  وإخراج  كاهلو،  فريدا  تأليف  األجواء  تلك  يف  غارقة  الفنانة 

براتو

والعرض الثاىن “األنسة جوىل” للربيطانية الصينية إميى انج وعرض 

الربيطاين وتدور  الثقايف  املهرجان واملجلس  بني  بالتعاون  أون الين 

السنة  رأس  ليلة  احتفاالت  أثناء  كونج  هونج  مدينة  يف  أحداثه 

تقتحم  الربيطاين  الجزيرة  حاكم  ابنة  جويل   ،1940 عام  الصينية 

حفل الخدم يف الدور األريض، وما بدأ عىل أنه مجرد لعبة يتحول 

واملال  والسلطة  الجنس  معاىن  تتصادم  حيث  للبقاء  معركة  إىل 

والعرق يف ليلة حارة يف دلتا نهر اللؤلؤ.

هاوس”،  “ستورى  ورشكة  إيرث”  “نيو  مرسح  إنتاج  من  العرض 

النفسية  والدراما  املثرية  القصة  هذه  تقديم  انج”  “إميي  أعادت 

عىل  تصويره  وتم  ومشحون،  معارص  سيايس  إطار  يف  الكالسيكية 

جون  السويدي  الكاتب  تأليف  من  هــاوس”،  “ستورى  مرسح 

أوجست سرتيندبريج وإعداد إميى انج وإخراج داديو لني وتصميم 

فايولني  بريمينت،  ماكس  وموسيقى  صوت  وتصميم  ويلتشري  آدم 

عالقات  توجيه  دايف،  كريس  إضاءة  وتصميم  بيدلوسكا،  كامليا 

ياريت دور، كريوجرافر يوكيكو ماسوي، والبطولة صوفيا روبنسون 

دور  يف  وان  وليو  كريستني  دور  يف  ليونج  وجينيفر  جوىل  دور  يف 

جون.
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لنا  بالنسبة  حميمية  األكرث  املكان  هي  النوم  أوضة 

من  يقرب  ما  املرء  فيه  يقيض  الذي  الحيز  ذلك  جميعا؛ 

نصف عمره، نامئا أو مضجعا أو واقفا أمام املرآة.  فاذا 

لو أخربتك أنك عيل موعد للتسلل داخل أربع أوض نوم 

وشخصيات  أحداث  من  فيها  يدور  ما  لتعرف  مختلفة، 

العرض  يبدأ  أكتوبر،   7 األول  اليوم  يومني؛ يف  عىل مدار 

مساء،  الثامنة  متام  يف  للفنون  دوار  الثقايف  باملركز 

السابعة  يف  مرتني،  يعرض  أكتوبر،    8 التايل  اليوم  ويف 

والتاسعة مساء عىل التوايل. 

املخرج محمود سيد  فيها  يقدم  التي  الرابعة  املرة  هذه 

عرضه »أوضة نومي« بآداء فرقة »منط« املرسحية، وهي 

فرقة مرية مستقلة عرضت من قبل مرسحية »النجاة« 

نجيب  الكبري  للراحل  مرسحي  نص  من  املستوحاة 

محفوظ. 

تفاعيل،  موقع-محدد  مرسح  عرض  هو  نومي  اوضة 

حسب وصف مخرجه، وهو منط من العروض يقوم عىل 

فكرة التخيل عن خشبة املرسح، حيث ال تؤَدى املرسحية 

طريقة  عن  وعوضا  وسطه،  يف  معه،  بل  الجمهور،  أمام 

عىل  الجمهور  يتم حث  مرتخي،  بجسد  السلبية  الفرجة 

منه  البد  جاعيا  دورا  يؤدون  كمن  والحركة  التفاعل 

لتقريبهم من كل نقطه تؤدي إىل فهم املوقف املرسحي. 

فرقة  إنتاج  من  قصرية  قصص  أربعة  من  العرض  يتكون 

ما  قبل  »سيجارة  عناوين  تحت  األدائية،   للفنون  منط 

منها  قصة  كل  اللستة«.  ت،  عكِّ األبيض،  الفستان  نقوم، 

أغنية  بينها  يفصل  دقيقة،  عرشين  حوايل  تستغرق 

جميع.  وأمين  إميل  آن  من  كال  آداء  اإلنجليزية،  باللغة 

العرض نتاج ورشة كتابة للممثلني، مستوحى من قصص 

عمرو  بالتمثيل  شارك  متنوعة.  مكتوبة  ومصادر  حقيقة 

شحاتة،  ناجي  اميل،  آن  جميع،  أمين  نادر،  ندي  جال، 

نحاس،  عبدالله  خليل،  سارة  ملش،  أريچ  بسطا،  كريم 

إيهاب منري لبيب، وطارق حسني؛ مدير اإلنتاج.

فرتات  عىل  قبل  من  مرات  ثالث  املرسحية  عرضت 

سيتي  جاردن  شقة  يف   2020 مارس  يف  أولها  متباعدة، 

أدهم  مجدي،  »راندا  مختلفني  ممثلني  ستة  باشرتاك 

عثان، نادين براي، تريي عبده، محمد الشافعي، محمد 

ثم  عرض،  كل  يف  املمثلني  من  أربعة  ثبات  مع  كرار« 

مرتني بدوار للفنون. وهو ما يجده املخرج يف حديث له 

التغيري اإليجايب يحركه إىل منطقة ثانية، يقول  رضبا من 

محمود سيد »تغيري فريق التمثيل عن العروض السابقة 

يعود ألسباب فردية خاصة بهم سواء سفر أو غريه، وهو 

عرض  أنه  حيث  إيجايب  بشكل  العرض  عىل  يؤثر  تغيري 

فبالتايل  الذاتية  التجربة  فكرة  عىل  كبري  بشكل  قائم 

عن  أما  به«.   خاصه  ثانية  ملنطقة  العرض  املمثل  يأخذ 

السيناريو فقد نوه أيًضا بأنه تم تغيريه عىل نحو طفيف، 

أو  التمثيل  مستوى  عىل  سواء  التغيريات  تلك  أن  وذكر 

النص تؤثر عىل املشاهد بشكل عام، وعىل من سبق أن 

له أن  التعديل بشكل خاص، حيث يتسنى  شاهده قبل 

يراه من زاوية أخرى وبشكل جديد، وهو ما يراه جيدا 

بعض  أن  »أالحظ  املخرج  يضيف  للمشاهد،  بالنسبة 

برؤيته  يستمتعون  فيها  يعرض  مره  كل  يف  املشاهدين 

زوايا  كانت  سواء  مختلف،   وبتقديم  مختلفة  زوايا  من 

فكرية أو زوايا فعلية من مكان مختلف.

نور وائل

نومي« »أوضة  في  النمط  كسر 
متعددة عروض  أم  واحد  عرض 
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برعاية أ. د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عقد املهرجان 

الفنان  برئاسة   14 ال  دورته  يف  املري  للمرسح  القومي 

 23 الخميس  يوم  صحفيا  مؤمترا  إساعيل،  يوسف  القدير 

العام،  هذا  الدورة  تفاصيل  و  محاور  عن  للكشف  سبتمرب 

والتي تقام يف الفرتة من 27 سبتمرب إىل 9 أكتوبر املقبل.

بدأ املؤمتر بتقديم اإلعالمي جال عبد النارص رئيس اللجنة 

بالوقوف دقيقة حداد عىل روح املشري  للمهرجان  اإلعالمية 

طنطاوي. 

القومي  املهرجان  رئيس  إساعيل  يوسف  الفنان  وتحدث 

للمرسح املري عن مالمح الدورة وأهم مستحدثاتها. 

والصحفيني  اإلعالمني  للسادة  بالشكر  حديثه  واستهل 

املتابعني واملهتمني باملهرجان وشكره للحضور من املرسحيني 

واملخرجني والكتاب وحضور الفنان فاروق فلوكس كا قدم 

شكره وامتنانه للجان املشاركة باملهرجان. 

تحمل  عشر  الرابعة  الدورة  إسماعيل:  يوسف 
المصري.  المسرحي  الكاتب  عنوان 

موقع  لدينا  الدورة  هذه  يف  ولكن  إلكرتوين  موقع  لدينا 

أضفنا  مبارشة،  الفعاليات  كل  عليه  ونبث  نسجل  إلكرتوين 

أبليكشن خاص ملعرفة كل ما يخص املهرجان

تحمل  للمهرجان  عرشة  الرابعة  الدورة  إساعيل:  وقال   

للمهرجان  العليا  فاللجنة  املري،  املرسحي  الكاتب  عنوان 

اآلباء، وهذا  الدورة دورة  تكون  أن  السابق قررت  العام  يف 

العام نستكمل ما بدأناه سابقا وهو دورة املؤلف أو الكاتب 

الحظنا  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  ألننا  و  املرسحي، 

رجوع دور املؤلف يف العملية املرسحية، والتعدي كثريا عىل 

نصوص املؤلفني وإبداعاتهم وفكرهم، قررنا كمهرجان قومي 

وعىل  املختلفة  املرسحية  الحرف  كل  عىل  الضوء  نلقي  أن 

أي عمل  األساس يف  التأليف هو حجر  التأليف؛ ألن  رأسها 

مرسحي ولوال املؤلف ما كان العمل املرسحي. 

أما  والنجم  البطل  هو  كان  قدميا  املؤلف  إساعيل:  وتابع 

نوع  املاضية  السنوات  يف  فحدث  دوره،  ُهمش  فقد  حديثا 

يف  املرسحي  التأليف  وتاريخ  املؤلفني   عىل  الشورشة  من 

لبعض  والتزوير  التشويش  وظهر  والرتجمة،  والتمصري  مر 

الحقائق الهامة يف تاريخنا املرسحي الذي لطاملا نفخر به. 

وعلينا  عظيم  مرسحي  تاريخ  منلك  نحن  إساعيل:  وأشار 

التاريخ  هذا  ملحو  لألخرين  الفرصة  نرتك  وال  به  نفخر  أن 

الدورة  اسم  يكون  أن  ولذلك حرصنا  منه،  أجزاء  تشويه  أو 

الكاتب املري ال يعني  “الكاتب املرسحي املري”، واسم 

أن تكون كل العروض املقدمة للمريني، لكن أيضا نرحب 

النصوص  من  املستوحاة  والعروض  املرية  بالعروض 

األجنبية وإذا أردنا أن نقوم بعمل مهرجان خاص بالعروض 

املرية يحتاج ذلك  للتحضري قبلها عىل األقل بعامني لتبليغ 

عليه  وبناء  العامة،  أو  الخاصة  سواء  اإلنتاج  رشكات  كل 

يقوم  الذي  والنظري  الفكري  باملحور  ذلك  عن  استعضنا 

عليه الناقد والشاعر الكبري جرجس شكري فهو املرشف عىل 

محور الندوات والشهادات الفكرية. 

أننا كل عام  انوه ليشء هام  واختتم إساعيل كلمته قائال: 

نقوم بعمل إضافة ولو قليلة عن الدورة السابقة، ويف العام 

الدورة  هذه  يف  ولكن  إلكرتوين  موقع  لدينا  يكن  مل  املايض 

الفعاليات  كل  عليه  ونبث  نسجل  إلكرتوين  موقع  لدينا 

يخص  ما  كل  ملعرفة  خاص  أبليكشن  أضفنا  وأيضا  مبارشة، 

للمسرح القومي  المهرجان 
الصحفي المؤتمر  في  عشر  الرابعة  الدورة  وتفاصيل  مالمح  أهم  يكشف 
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ودخول  الذهاب  تسهيل  أجل  من  تفاصيل  من  املهرجان 

العروض املرسحية. 

من  فنانني  عشرة  سنكرم  رياض:  محمد  الفنان 
خاص تكريمان  بينهم 

وقال الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان: 

خاص  تكريم  بينهم  من  مكرمني  عرشة  العام  هذا  اخرتنا 

للفنان الراحل سمري غانم والراحلة الفنانة دالل عبد العزيز. 

واملكرمني هم: الفنان الراحل عبد الله غيث، الفنان القدير 

الفنانة  فلوكس،  فاروق  الكبري  الفنان  الغفور،  عبد  أرشف 

مغاوري،  سامي  الكبري  الفنان  شاهني،  إلهام  والنجمة 

الكاتب الكبري بهيج إساعيل، املخرج القدير إميل جرجس، 

والناقدة الكبرية آمال بكري. 

أن  نظري  وجهة  ومن  بشكل شخيص  أمتنى  رياض:  وأوضح 

يكون التكريم يف السنوات املقبلة لألحياء ألن ذلك يعطيهم 

دفعة معنوية كبرية تشجعهم عىل تقديم املزيد من العمل، 

شعلة  قادوا  ممن  املرسح  ألساتذة  الكبري  احرتامنا  مع 

املرسح واثروا الحياة الفنية، وأمتنى لو تم تكرميي أن ُأكرم 

وأنا عىل قيد الحياة. 

التي  املرسحية  القامات  الكثري من  لكن ألن هناك  وأضاف: 

رحلت دون أن تنال القدر الالئق من التكريم رأى املهرجان 

رضورة أن يجمع يف تكرميه بني الفنانني األحياء والراحلني.

مسابقة  في  عروض  عشرة  صادق:  باسم 
عرضا   33 أصل  من  العام  هذا  المهرجان 

الجهات مختلف  من  مسرحيا 
الناقد باسم صادق عضو لجنة املشاهدة واختيار   وتحدث 

الفنان  العروض   واختيار  املشاهدة  لجنة  تضم  العروض: 

شادي  من  كل  وعضوية  للجنة  رئيسا  الذهبي  خالد  القدير 

الديكور محمد هاشم  الناقدة هند سالمة ومهندس  الدايل، 

ومقرر اللجنة أمي عيل ماهر. 

وتابع صادق: أنه تقدم هذا العام ٩٥ عرضا مرسحيا وحاولنا 

انتقاء اكرثهم جودة والتنوع البري الدرامي، واختيار اكرث 

العروض نضجا عىل مستويات العنارص املرسحية املختلفة. 

العام  هذا  املهرجان  مسابقة  يف  عروض  عرشة  اختيار  وتم 

والهيئات  الجهات  أصل 33 عرضا مرسحيا من مختلف  من 

الحكومية والخاصة، عىل مختلف املسارح بالقاهرة والجيزة.

الدامناركية  )التجربة  املستقل  للمرسح  عروض  خمسة  وهي 

تأليف عمرو أحمد وإخراج صالح إيهاب، وفاة بائع متجول 

تأليف آرثر ميلر وإخراج سعيد مدكور. اسمي أوسكار إخراج 

وهنا  أحمد،  فادي  إخراج  الغابة  يف  مسرية  رجايئ،  أحمد 

القاهرة تأليف وإخراج رشا الجال(، وعرضا للنقابات الفنية 

وإخراج  تأليف  السويس  )ملحمة  املدين  املجتمع  ومنظات 

محمد زيك(، وعرضان للمرسح الجامعي )قابل للكرس تأليف 

تأليف  سالب صفر  وعرض  عزت،  لبيب  وإخراج  نبيل  احمد 

مصطفى طلعت وإخراج إسالم خالد(، وعرض ملرسح البنوك 

أمين  تأليف  األسود  )الصندوق  العايل  واملرسح  والرشكات 

للمرسح  الوحيد  العايل(، والعرض  الفتاح وإخراج صالح  عبد 

الخاص )أنا مش مسؤول إخراج محمد جرب(. 

سبعة  بينهم  اختيارهم  تم  عروض  عرشة  صادق:  وأضاف 

خالل  املثمر  للتنافس  مثار  وهو  مريني  ملؤلفني  عروض 

الدورة ال ١٤.

جديدة  مسارح  ثالثة  أضفنا  مختار:  إسماعيل 
وجامعة  المستدير  والمسرح  الفلكي  المسرح 

القاهرة. 
االنضام ملنظومة حياة كرمية والعروض التي تستحق سوف 

نتكفل بها سواء بالنسبة لإلنتاج أو اإلقامة ورعاية الشباب. 

ورئيس  املهرجان  مدير  مختار  إساعيل  الفنان  كلمة  ويف   

البيت الفني للمرسح أوضح :

للمهرجان  الحايل  والعام  السابق  العام  العليا يف  اللجنة  إن   

هي األساس يف رسم خريطة املهرجان، ونرشف بوجود مثل 

تلك القامات الكبرية من املكرمني يف املهرجان هذا العام.

وأشار مختار: إن عدد العروض هذا العام تقرتب من نفس 

جودة  هو  دامئا  واألساس  السابقة  الدورة  يف  العروض  عدد 

الجهات  أو  الثقافة  وزارة  مؤسسات  يف  سواء  العروض 

الخارجية. 

مسارح  بجانب  جديدة  مسارح  ثالثة  أضفنا  مختار:  تابع 

واملرسح  الفليك  املرسح  وهم  العام  هذا  الفني  البيت 

املستدير وجامعة القاهرة، حيث اتساع الرقعة وليس فقط 

القطاع  مسارح  أيضا  ولكن  للمرسح  الفني  البيت  مسارح 

الخاص  أو الجامعة أو املؤسسات املدنية. 

أما بالنسبة لإلجراءات االحرتازية هذا العام ال تختلف كثريا 

التعقيم  حيث  من  اإلجراءات  نفس  فهي  املايض  العام  عن 

والكامات وغريها. 

العام فيا يتعلق  وأضاف مختار: طرحنا فكرة جديدة هذا 

بوزارة الثقافة حيث االنضام ملنظومة حياة كرمية، فنختار 

عرضني من الفائزين لينضموا معنا يف املحافظات، وإذا رأت 

العليا أن هناك عروض تستحق أن تكون يف مرسح  اللجنة 

سوف  للمرسح  الفني  البيت  وعروض  والهواة  املواجهة 

نتكفل بها سواء بالنسبة لإلنتاج أو اإلقامة ورعاية الشباب، 

حيث يجب عىل الجمهور يف جميع أنحاء مر أن يشاهدوا 

القومي  واملهرجان  القاهرة  يف  تعرض  التي  العروض  جميع 

للمرسح. 

المصري  المسرحي  الكاتب  دورة  شكري:  جرجس 
واستعداد  السابقة  اآلباء  لدورة  استكمال  هي 

القادمة المسرحي  المخرج  لدورة 
بكل  امليديا  تأثري  حول  املشاهدات  من  مجموعة  هناك 

تجلياتها عىل الكتابة املرسحية. 

املحاور  لجنة  مقرر  شكري  جرجس  الناقد  أكد  كلمته  ويف 

والندوات:

أن دورة الكاتب املرسحي املري هي استكال لدورة العام 

املايض  العام  يف  النقاش  كان  حيث  اآلباء  دورة  يف  املايض 

املري  املرسح  تأسيس  عيل  مرسح  سنة   ١٥٠ مرور  حول 

تاريخ  يقدم  محور  اآلباء  دورة  يف  وقدمنا  الحديث،  يف 

هجمة  إىل  تعرض  أن  بعد  والرائد  املرشف  املري  املرسح 
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اآلباء  دورة  قدمنا  ونحن  وبدايته،  تاريخه  يف  التشكيك  من 

األبناء  وبحضور  الفرعوين  باملرسح  فبدأنا  األسالف  ننىس  ومل 

املرسحي  الكاتب  دورة  الدورة  هذه  شكري:  وتابع  واألحفاد. 

املري نستكمل فيها الجزء املهم يف العملية املرسحية. اتفقت 

اللجنة عىل أن يكون لها خطة واضحة وهدف واضح ورصيح 

أن نحتفل ب  والقادمة،  والحالية  السابقة  الثالثة  الدورات  أن 

١٥٠ سنة مرسح دورة اآلباء ثم دورة الكاتب املرسحي املري 

ثم دورة املخرج املرسحي املري لتكتمل الصورة ولنقدم هذا 

الجزء املرشف يف تاريخ املرسح املري. 

أكون  بأن  ارشف  التي  اللجنة  مناقشات  العام  هذا  انتهت 

نقدم  كيف  عىل  طالب   أبو  أسامة  الدكتور  برئاسة  لها  مقررا 

األنواع  نقدم  أن  مبدئيا  استقرينا  أن  وبعد  املرسحي،  الكاتب 

موجود  هو  ما  السابقة  السنوات  عرب  قدمت  التي  املرسحية 

بالفعل وما تم تقدميه بالفعل بعيدا عن الرتكيز عىل شخصيات 

والرتاجيديا   والغنايئ  الشعري  وبالفعل سنقدم املرسح  محددة 

النكسة  بعد  ما  مرسح  أو  املقاومة  مرسح  عليه  اطلقنا  وما 

املرسح  يف  بالرتاث  ُعرف  وما  االشرتاكية   الواقعية  مرسح  أو 

الثانية  والعرشية  األوىل  والعرشية  للتسعينات  الشعبي وصوال 

الدراسات  عىل  األمر  يقتر  مل  وبالطبع  الثالثة،  األلفية  من 

التي حاولت تقديم صورة بانورامية لتاريخ الكتابة املرسحية. 

الكاتب املرسحي  أنها دورة  أكدنا  قائال:  واختتم شكري كلمته 

يف  واإلعداد  واالقتباس  التمصري  وضع  الذي  الكاتب  املري 

أوائل  يف  الحكيم  وتوفيق  رمزي  إبراهيم  إىل  وصوال  البداية 

القرن العرشين، ألن املرسح بدأ بالتمصري واالقتباس واألعداد 

ولكن هذه األعال التي قدمت تم تقدميها يف البيئة املرية 

يف كتابة أو نصوص أو عروض مرسحية مرية وهذا ما يتم يف 

املحور الفكري. ونحاول أن نناقش مجموعة من املرسحيني يف 

يوم السبت ٢ أكتوبر بدءا من األجيال ما بعد جيل الستينات 

إىل  وصوال  إساعيل  بهيج  واألستاذ  الجندي  يرسي  األستاذ 

األجيال الجديدة، طرحنا هذا العنوان عىل املرسحيني وسيكون 

هناك مجموعة من املشاهدات حول تأثري امليديا بكل تجلياتها 

عىل الكتابة املرسحية. 

الفكرية  الندوة  يف  املايض  العام  أن  أفول  أن  أحب  النهاية  يف 

والنقاد  املرسحيني  ودعم  بحضور  نجح  الفكري  املحور  أو 

واإلعالميني، وأمتني مشاهدة طيبة يف دورة الكاتب. 

والجدير بالذكر أن إدارة املهرجان أفصحت عن  لجنة تحكيم 

املهرجان هذا العام والتي تتشكل  برئاسة الفنان أحمد حالوة 

عاشور  مفيد  واملمثل  سعد  عيل  املوسيقار  من  كل  وعضوية 

السيد محمد عيل  والكاتب  وليد عوين  االستعراضات  ومصمم 

ومهندس الديكور أمين نور واملخرج محمد عمر.

بالمؤتمر والصحفيني  اإلعالميني  مناقشات 
الدورة وتفاصيلها،  الشق األول للمؤمتر عن مالمح  انتهاء  بعد 

تم فتح باب املناقشات لإلعالميني والصحفيني 

الطفل  مرسح  حول  الجدل  من  العديد  أثري  األول:  السؤال 

بخصوص هذا  التطورات  أخر  ما  املهرجان،  لعروض  وانضامه 

الشأن؟ 

مشاركة  من  مانعني  نكن  مل  إساعيل:  يوسف  الفنان  أجاب 

األساسية  املسابقة  خالل  من  التقدم  وعرضنا  الطفل  مرسح 

أنها  املشاهدة  لجنة  ووجدت  عروض،  ستة  بالفعل  وتقدم 

الفني  عروض ال ترقى لاللتحاق بهذا املهرجان نظرا للمستوى 

القادم أن تقدم كل  العام  أيا منهم، ونتمنى يف  ومل يتم قبول 

الجهات عروضا ترقى باملهرجان. 

السؤال الثاين: الجدل الذي أثري حول عروض الرشكات واملرسح 

الخاص وعددهم، أوضح إساعيل:

انه ال يوجد عروض مقدمة من الرشكات هذا العام ومل تقدم 

وانوه  بنك مر،  واحدا مقدم من  البنوك عروضا سوى عرضا 

ومؤسسات  والرشكات  البنوك  من  املقدمة  العروض  عدد  أن 

كورونا  لتأثري  األسباب  ترجع  وقد  للغاية  قليل  املدين  املجتمع 

كل  وعىل  املرسحي  اإلنتاج  عيل  قاطع  بشكل  اثر  الذي 

القطاعات. 

الفعل  وردود  واملحرتفني  الهواة  حول  يدور  الثالث  السؤال 

حيالهم منذ الدورة األوىل للمهرجان. 

كان رد الناقد جرجس شكري 

ولكننا  للمهرجان،  األوىل  الدورة  منذ  يثار  الجدل  ذلك  مثل 

الهواة  بني  واضحة  علمية  فروق  نجد  أن  جاهدين  حاولنا 

هذا  مييز  فا  االثنني،  بني  واضحة  فروقا  نجد  مل  واملحرتفني 

الحكومي،  غري  واإلنتاج  الحكومي  اإلنتاج  هو  ذاك  أو  العرض 

ظروف  تعلم  من  فهي  اللجنة،  ذائقة  عىل  نراهن  فنحن 

الهواة  من  عرضا  يفوز  أن  يحدث  فقد  عرض،  كل  وإمكانيات 

ومفردات  الجاليات  عىل  هو  فالتنافس  جدا،  بسيط  بإنتاج 

املرسح وبالطبع جودة العمل املقدم.  

أحمد زيدان
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ديكتاتورية  على  ثورة  القسوة:  »مسرح 
الثقافية«   األنساق  على  وتمرد  العقل 

جعدان نوزاد  للباحث  ماجستري  رسالة 

عىل  ثورة  القسوة:  »مرسح  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 
الباحث  من  مقدمة  الثقافية«  األنساق  عىل  ومترد  العقل  ديكتاتورية 
لجنة  وتضم  بالدمنارك،  العربية  باألكادميية  وذلك  جعدان،  نــوزاد 
عمر  الدكتور  ورئيًسا(،  )مناقًشا  إساعيل  عيل  سيد  الدكتور  املناقشة 
)مناقًشا(،  القحطاين  محسن  فيصل  الدكتور  )مناقًشا(،  نقرش  محمد 
بعد  من  الباحث  منحت  والتي  )مرشًفا(.  كرميي  سعيد  والدكتور 
درجة  أكادميية  ومعايري  رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  ــوارات  ح

املاجستري.
وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحث كالتايل:

ثنائية املرسح والجنون هذه، متشابهة ومتناقضة يف آن واحد،  تعترب 
إنها عاملني رمزيني يلتحان إىل حد االنصهار، ويفرتقان كذلك إىل حد 
العاملني  هذين  بني  املتناقضة  العالقة  هذه  يفرس  ما  ولعل  التناقض، 
الغريبني، كون أحدها يشكل تنظيا، وجنونا ال تنظيميا يف آن واحد.

فإن  وهكذا،  عاقل؟  غري  والجنون مرسحا  عاقال،  جنونا  املرسح  أليس 
املوضوع  هذا  إىل  خاللها  من  سنلج  التي  العتبة  هي  املفارقة  هذه 
اإلشكايل، فهو مثري من وجهة نظر جالية تستحرض املارسة الركحية، 
مهمة؛  وإبداعية  تخيلية،  طاقة  وباعتباره  للجنون،  فضاء  بوصفه 
املرتبطة  الحساسيات  يستجيل  لكونه  متعب،  موضوع  أيضا  وهو 
املألوف،  عن  وخارج  عقيل،  ضد  هو  ما  لكل  معادل،  ألنه  بالجنون 
وفاقد للتواصل، وال إنتاجي، ومخرب، وفوضوي. وهنا يحرض املنظور 
االجتاعي بكل إكراهاته، وآليات إقصائه الرمزية، والفعلية، وأشكال 

تهميشه املؤسسية.
وتجاهلها  بل  األخالقي،  مساحة  تحجيم  سنحاول  هاته،  مقاربتنا  ويف 
أجل  من  والجنون،  املرسح  بني  واملمكنة  الكائنة  العالقة  ملعاجلة 
مرسح  ثنائية:  خالل  من  العالقة  لهذه  الجالية  األبعاد  عن  الكشف 
الجنون وجنون املرسح، دون إغفال جانب مهم ترتب عىل هذا البعد 

الجايل، وهو البعد العلمي، أو الطبي يف هذه العالقة.
أحد  وهو  أرتــو،  أنطونان  عوامل  إىل  سنلج  الشكل  فبهذا  مثة،  ومن 
الذي أحدث فتحاً  القسوة  التجريب املرسحي يف منوذج مرسح  رموز 
عظيًا يف امليدان املرسحي، وأرخ مليالد تجربة جديدة متفردة املعامل 
عالقات  ويقيم  جديدة،  رؤية  يخلق  القسوة  فمرسح  والقسات، 
املفتوح  األفق  اىل  االتباع  دائرة  تخرج من  اإلنسانية،  بالثقافة  مغايرة 
الجنون  ويشكل  فيه،  املختلف  إىل  عليه  املتفق  وتتجاوز  لإلبداع، 
بني  التقاطعات  ومن  عاقل،  جنون  ولكنه  مرسحه،  من  هاما  عنرا 
الرشق  أن  السيا  القسوة،  مرسح  يحرض  والرشقية  الغربية،  ثقافتنا 
أرتو  انتباه  لفت  يف  حاسًا  منعطفاً  شكل  الغنية،  وحضاراته  بثقافته 

ال  لذا،  الغريب.  الفرجوي  النسق  تفجري  نحو  وقاده  اآلخر،  هذا  إىل 
أهم مصدر من مصادر  الرشق صار  إن  بل  املوضوع مستغربا،  يعترب 
يف  النظر  إعادة  برضورة  له  أوحى  حيث  املرسحية،  عبقريته  تفتق 
الشعوب  عىل  وهيمنته  مركزيته،  وانتقاد  للغرب،  املزيف  السمو 
العريقة املغلوبة عىل أمرها. كا أن ولعه باملرسح الرشقي ذو النزعة 
النزعة  ذو  الغريب  للمرسح  بديال  تقدميه  إىل  دفعه  امليتافيزيقية، 

السيكولوجية املريضة واملبتذلة. 
ومن هنا، رأى أن يكون املرسح حارساً أمنياً عىل الطقوس والشعائر، 
واألفكار، واملارسات التي ترضب عميقاً يف التاريخ، كا أنه من أشهر 

املرتافعني عن العباقرة املرىض العقليني كا وصفهم األطباء. 
الثقافتني  بني  والعقالنية  العقل  فيه  تناولنا  الذي  األول  الفصل  ويف 
الغربية والعربية، بدأناها باألسطورة، والتقاليد، ومن ثم بزوغ العقل 
بتجارب ديكارت،  كأفالطون، وأرسطو، مرورا  اليونانيني  الفالسفة  مع 
الفكر  يف  والعقل  النقل  إشكالية  إىل  تطرقنا  ثم  العقل،  وتقديس 
ثم وصلنا  املعّلبة، ومن  األفكار  مقابل  الفالسفة  العريب، خاصة رصاع 
إىل نقطة الفكر العريب املعارص وما ينقصه ليك يتطور، وشأن الفلسفة 
الحداثة  بعد  ما  فلسفة  بحثنا  الثالث،  املبحث  ويف  الحايل.  الوقت  يف 
وغادامري،  ريكور،  وبول  وهايدغري،  هــورسل،  إىل  نيتشه،  من  بدءا 
املجال،  هذا  يف  الخاصة  ومساجالتهم  العقل،  منزلة  حول  وأفكارهم 

وفسح الطريق نحو األفكار الالعقالنية واإلبداع.
الثاين، فقد تطرقنا إىل موضوع الجنون، وإثبات الهوية  أما يف الفصل 
املفقودة، بدءا من املوضوع الذي شكل مفرتق طرق تائهة للباحثني، 
يف  فبحثنا  بينها،  والجمع  والجنون،  العبقرية،  بني  الفصل  حول 
العصور،  عرب  الجنون  تاريخ  عن  والتنقيب  الجنون،  تعريف  موضوع 
ذلك،  إىل  أضف  والعربية.  الغربية  الثقافتني  يف  معه  التعامل  وكيفية 
الدين للجنون، والفالسفة، واملؤسسات  السابقة، ثم نظرة  الحضارات 
الجنون ليس مرضا، بل هو تعبري عن حالة عقلية تقف  الطبية، وأن 
من  الكائن  تنقل  وأخــرى،  ذهنية  مرحلة  بني  الطريق  منتصف  يف 
إىل  أيضا  هذه  دراستنا  يف  وسعينا  أخرى.  إىل  إبستمولوجية  مرحلة 
أرتو،  وعبقرية  القسوة،  الجنون يف مرسح  أبعاد حضور  التعرف عىل 
القسوة، ونسف  الشاملة يف مرسح  الثورة  إىل  الرسيالية  وانتقاله من 
الغربية، وآلية تحدي آرتو  الثقافة  الجاهزة يف  الثقافية  كافة األنساق 

ديكتاتورية العقل. 
يف  الجنون  تجليات  كشف  البحث  هذا  يف  حاولنا  نفسه،  الوقت  ويف 
مرسح  لرصد  بحثية  استكشافية  دراسة  خالل  من  القسوة،  مرسح 
القسوة، وإثبات طليعيته، وأهم تجلياته وآلياته، وإبراز ما قدمه من 

العنيفة  والتعرية  الحركة،  من  النابع  بالسحر  عالجي  مرسح  منوذج 
للراعات املتأصلة يف الالوعي اإلنساين الجاعي، ففيه يصبح للعرض 
األحالم  صور  مرور  أو  العروق،  يف  الدم  حركة  مثل  جسدية،  وظيفة 
يف املخ، وفيه أيضاً يختفي التناقض بني املؤلف واملخرج، وينشأ خلق 
جديد يكون مسؤواًل عن العرض كله، مبا فيه من حرفة وقصة، وفيه 
التي تتخذها يف األحالم والرؤى، وفيه  للكلات األهمية ذاتها  تصبح 
يف  مكان،  أي  يف  يقام  عرضاً  املرسح  ويصبح  والصالة  املنصة  تختفي 
لغة  عن  البحث  إىل  املقرتح  الشكل  هذا  قاده  كراج،  يف  أو  مخزن، 
مرسحية توازيه يف اإلدهاش، لغة بعيدة عن الكالم العادي الذي أثقل 
املرسح الكالسييك وجعله مماًل، لغة تنتمي لخصوصية خشبة املرسح، 

لغة ملموسة موجهة للحواس.
كا أن اختيار هذا املوضوع هو مبثابة تحد، ملا ميثله من أهمية كربى. 
وبخاصة، مرافعة أرتو عن املجانني، وتبيان مدى ديكتاتورية األنظمة 
دورهم  عن  وإقصائهم  وإبعادهم،  املجتمع  عن  املبدعني  عزل  يف 

املحوري.
 أما عن الصعوبات التي جابهتنا منذ البداية، فنعرتف أّنھا من طبيعة 

فلسفية تتلخص أساسا يف ما ييل:
- رغم حمیمیة البحث، وامُلتعة التي ُیوفرھا للباحث، أو حتى للقارئ 
ل صعوبة فائقة نتيجة كرثة الرموز، واالستعارات  امُلتمتع، إال أنھا تشكَّ
املعتمدة، فكثريا ما وجدنا أنفسنا میالین العتاد معنى، رمبا یختلف 
متاما عن املعنى الذي رمى إلیه الفيلسوف، ما بجعلنا نقف محتارين 

َنْظِلم الفيلسوف أحيانا، ونظلم أنفسنا أحيانا أخرى.
يف  اصطدمنا  كوننا  بلة،  الطني  فزادت  القراءات  وتعدد  وفرة  أما   -
البحث بحوارات متعّددة السلط، فنجد قراءات حذرة، و أخرى  ھذا 
تختلف  نجدها  العربية  القراءات  حتى  بل  مناهضة.  ثالثة  و  مغرمة، 

باختالف مذاهب أصحابها.
الكثري  أوجھه جعلتنا يف  املوضوع، وتعدد  - وكذلك، شساعة جغرافيا 
املرات نقع يف مزالق كثیرة، بدءا من إشكالية املوضوع إىل غایة  من 
وباألنساق  النفس،  بعلم  یرتبط  ھنا،  فاملوضوع  النتائج.  تحديد 
املرسحية وطرق بنائھا. ونعرتف ھنا أنه لوال رحابة الصدر التي ميزت 
األستاذ املؤّطر، وإغداقه لنا بالنصائح، والتوجیھات ملا استطعنا تجاوز 
ندعي  الذي ال  العمل  ھذا  أن  ونؤكد  نقول  النهاية،  منھا. ويف  الكثیر 
فیه الكال، إمنا هو محاولة متواضعة، حاولنا فیھا، ومن خاللها فھم 
قد  أننا  فقط  ورجاؤنا  والعقل،  والجنون،  املرسح،  بني  العالقة  طبيعة 

وفقنا يف ذلك.

ياسمني عباس
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المعاصرة   للفنون  البلد  وسط  مهرجان 
التاسعة نسخته  في  العالم  دول  مختلف  من  تنوعا  األكرث  األدائية  الفنون  فعاليات  يجمع 

)دي-كاف(  املعارصة  للفنون  البلد  وسط  مهرجان  يعود 

إىل   1 من  األدائية  الفنون  بعروض  التاسعة  نسخته  يف 

يقدمها  العروض  من  عدًدا  الربنامج  ويضم  أكتوبر،   22

بالتعاون مع  العامل  أنحاء  فنانني من مر ومن مختلف 

الفنية  واملؤسسات  والسفارات  الثقافية  املراكز  من  عدد 

العاملية.

تنطلق أوىل عروض برنامج الفنون األدائية يوم األحد 6 

الفليك وهو عرض »رويدو« من  أكتوبر عىل مرسح  من 

عرض  استقبال  يتم  دي-كــاف  يف  مرة  وألول   – تشييل 

الحي  العرض  بني  ــدو«  »روي يجمع  تشييل،  دولــة  من 

يف  »رويدو«  ويعرض  البرية.  السمعية  والتكنولوجيا 

العامل العريب ألول مرة من خالل دي-كاف، وتعني كلمة 

بني  العرض  وميزج  اإلسبانية،  اللغة  يف  الضوضاء  رويدو 

من  رويدو  اإلنسانية.  واألحاسيس  الحديثة  التكنولوجيا 

إنتاج »ال ليكوادورا«، وهي مؤسسة فنية تشيلية مهتمة 

بالفنون متعددة املجاالت.

من  »أكـــزاك«  يعرض  أكتوبر،  من   11 االثنني  ــوم  وي

 ١٢ يجمع  رقص  عرض  وهو  الفليك  مرسح  عىل  فرنسا 

فاسو،  وبوركينا  وتونس  واملغرب  وفرنسا  مر  راقصـًا 

وإيريك  فطومي  هالة  الراقصان  تصميم  من  العرض 

من  مشتق  )أكــزاك(  العرض  عنوان  الموريكس، حيث 

يخلق  العرج.  تعني  والتي  )أكساك(  الرتكية  الكلمة 

من  مجموعة  طريق  عن  متناغم  فني  عرض  »أكــزاك« 

الراقصني املوهوبني يف إطار فني متعدد األشكال متجاوز 

للحدود الجغرافية.

أّما يوم الخميس والجمعة 16 و17 من أكتوبر يستقبل 

مهرجان دي-كاف يف ساحة روابط للفنون عرض عرائس 

السوريالية«  الجسد  »نغات  بعنوان  املوسيقى  مع  حي 

املوسيقى  مع  العرائس  فن  ميزج  العرض  الدمنارك.  من 

سو  إنتاج  من  العرض  املعارص.  والرقص  اإلليكرتونية 

فالنك فيوري ِوت، وهي مؤسسة عروض أدائية دمناركية 

تهتم باألعال اإلبداعية. 

أن   ٢٠١٦ يف  ــراب(  )ت عرضها  خالل  من  نجحت  وقد 

العرض جائزة املجلس  تحصل عىل إشادات عاملية. ونال 

بيدرسون. جسرب  جائزة  اإلخــراج،  يف  للفنون  الدمناريك 

ويعرض ألول مرة يف العامل من خالل مهرجان دي-كاف 

األربعاء  يوم  فرنسا  من  قبيل«  البيت  سكنت  »التي 

للمخرج  للفنون  روابط  ساحة  يف  أكتوبر  من  و21   20

السورية  الشاعرة  مبشاركة  جليان  جول  هرني  الفرنيس 

الشاعرة  ديوان  من  أجزاء  العرض  ويقدم  عمران،  رشا 

العربية  باللغتني  مبتكرة  بطريقة  االسم  نفس  يحمل 

»الشعر  رئيسية  عنارص  ثالث  باستخدام  والفرنسية 

واملوسيقى والتمثيل«. 

املمثلة  وستقدم  بالعربية  األشعار  عمران  رشا  ستلقي 

الفنانة  أما  بالفرنسية  األشعار  محمد  ناندا  السورية 

من  مقاطع  بغناء  ستقوم  ــوا  دوت إيزابيل  الفرنسية 

األشعار.

بـ«ذكريات  التاسعة  النسخة  دي-كاف  مهرجان  ويختتم 

لورد« من فرنسا يوم األربعاء 22 من أكتوبر عىل مرسح 

صممه  معارص  رقص  عرض  ــورد«  ل »ذكريات  الفليك. 

راقص   35 معه  ويشرتك  ديبوا  أوليفييه  الفرنيس  الفنان 

إيقاعات  استعراضية عىل  لوحة  معاً  ليشكلوا  هواه  آخر 

الفرنسيني  الراقصني  أحد  كافني، وهو  لفرانسوا  موسيقية 

املعارصين املعروفني عامليـًا وُصنف بني أفضل ٢٥ راقصـًا 

يف العامل وفًقا ملجلة اوروبا للرقص.

ياسمني عباس

11 [ متابعات]
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لنجاح  استغالل  العربي«  »أبو  رمزي:  هاني 
بالفيلم ألحداثها  عالقة  ال  و  الشخصية 

المسرح   خشبة  على  الوقوف 
وقف  وقد   ممثل،  أي  حلم 
بداياته  في  خشبته   على 
هذا  رواد  من  عمالقة  مع 
الراحل  الفنان  ومنهم  الفن 
شارك  كما  المهندس،  فؤاد 
في  صبحي  محمد  الفنان 
المسرحية.  أعماله  من  عدد 
أوكيه«. »كده  مسرحياته  آخر 
لنا  ليقدم  السينما  سرقته 
ما  اليت  األفالم  من  عددا 
مع  تعيش  إفيهاتها  زالت 
الخاصة  طريقته  له  الجمهور. 
وقد  الكوميديا،  تقديم  في 
الجمهور.  وأحبه  بصمته  ترك 
يعود   رمزي  هاني  النجم 
عاما  عشر  ثمانية  غياب  بعد 
مسرحيته  ليقدم  المسرح  عن 
العربي«  »أبو  الجديدة 
داليا  البطولة  ويشاركه 
حجاج  فتحي،  أحمد  البحريي، 
جمعة،  محمد  العظيم،  عبد 
عبد  عمرو  العرب،  عز  ليلى 
تأليف  من  والمسرحية  العزيز، 
كرم. تامر  وإخراج  رزق،  محسن 

حوار: روفيدة خليفة 

12 [ حوار

الخاص القطاع  تراجع مسرح  النصوص سبب  العامة وقلة  الظروف 
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13 [ حوار]

ما  ــرح..  ــس امل عــن  عــامــا   ١٨ ابــتــعــادك  مــن  لنبدأ 
السبب؟ وكيف اتخذت قرار العودة؟ 

يف  لرغبتي  باإلضافة  السينائية،  االرتباطات  بعض  لدي  كان 

استغرق  وقد  بالسينا  أهتم  ليك  املرسح  من  إجازة  الحصول عىل 

البالد  استقرار  وعدم  الثورات  فرتة  جاءت  ثم  سنوات  مني  األمر 

األنشطة غري مستقرة، واملرسح خاصة مل يكن يعمل،  وبالتايل كل 

عن  البحث  بدأت  سنوات  أربع  ومنذ   ، تواجدنا  عىل  أثر  وهذا 

نصوص مرسحية جيدة ومل يكن هناك نصا مناسبا يل فكنت اعتذر 

لرغبتي يف العودة بعمل مختلف وجيد حتى التقيت باملخرج تامر 

وشجعاين  العريب«  »أبو  مرسحية  عيل  وعرضا  رزق  ومحسن  كرم 

من  ولكن  املرسح  خشبة  عىل  العريب  أبو  شخصية  تقديم  إلعادة 

فقط  الفيلم.  قصة  مختلفة عن  أحداث وشخصيات جديدة  خالل 

نجاحها،  ونستثمر  عليها  نلعب  التي  هي  العريب  أبو  شخصية 

وبالفعل وافقت وطلبت منهم البدء يف الكتابة والفيصل يف النهاية 

وتشجعت  لطيف«   « النص  ووجدت  اجتهدوا  وبالفعل  النص  هو 

وها نحن نقدم املوسم الثاين وردود الفعل كبرية وسعيد بها جدا. 

الرسالة  وما  العربي«  »أبــو  مسرحية  عن  حدثنا 
التي تقدمها املسرحية؟ 

محل  يحل  أن  مبهمة  يكلف  الذي  العريب  أبو  حول  تدور  القصة 

هويته،  يف  أحد  يشك  أن  دون  نووي  عامل  له  شبيه  آخر  شخص 

عليها  يدرب  مل  مواقف  يواجه  حني  املفارقات  من  الكثري  وتحدث 

و  اجتاعي،  استعرايض  كوميدي  إطار  يف  هذا  كل  يعرفها،  وال 

رسالة املرسحية حب الوطن وتنمية روح االنتاء، فاملرسحية مليئة 

بالرسائل. 

هل تدخلت أثناء التجهيزات يف نص املسرحية؟ 
جوهرية  تدخالت  هناك  يكن  مل  ولكن  يكتب  ما  كل  أتابع  كنت 

فكان يتم إضافة إفيه مثال أو اختصار لجزء ما بينا الفكرة والنص 

وافقت عليهم متاما وجميعنا شاركنا يف زيادة جرعة الضحك فوضع 

اعتربها  ال  املرسحية  يلعبها،  التي  الشخصية  عىل  بصمته  منا  كل 

يف  بطل  املرسحية  يف  فرد  وكل  جاعي،  عمل  بل  مطلقة  بطولة 

أراها  املرسحية  يف  كثرية  جديدة  وجوه  بوجود  وسعيد  منطقته 

وجوها قوية ومواهب عظيمة واعتقد سيكون لهم مستقبل كبري. 

مجلس  يف  استجوابك  تم  العريب  أبو  وشخصية  الفيلم  بسبب 

الشعب أمل تتخوف من نفس رد الفعل تجاه املرسحية؟ 

األشخاص  أحد  ملشاركة  نتيجة  مصطنعا  كان  الفيلم  يف  حدث  ما 

الدعاية ومل يجد أفضل من نجاحي  الهدف منه  باالنتخابات وكان 

قدم  وحــني  أحــداثــه،  بعض  عىل  يعرتض  حتى  الفيلم  ونجاح 

أوال  الفيلم  مشاهدة  منهم  وطلبت  للمجلس  توجهت  االستجواب 

يف  مشكلة  أية  يجدوا  ومل  املجلس  يف  وعرض  باملشكلة  إبالغي  ثم 

املرسحية  مع  ذلك  حدوث  عدم  من  متأكدا  كنت  ولذلك  الفيلم 

وسعيد  للمرسح  الحضور  دائم  بورسعيد  جمهور  العكس  فعىل 

باملرسحية ونسعى لعرضها يف املحافظات وخارج مر. 

- فكرة استغالل جناح شخصية ما سالح ذو حدين 
فهل تنوي تناول شخصية أبو العربي يف أي أعمال 

أخرى؟ 
هو  كاف  وهذا  واملرسح  السينا  يف  قدمتها  ألين  ذلك  أعتقد  ال 

بالفعل استغالل لنجاح الشخصية وحني وضعت يف أحداث جديدة 

أحبها الجمهور وتقبلها ونجحت ولكن من غري املعقول أن أكرر أيا 

من الشخصيات التي سبق وقدمتها مرة أخرى. 

هي  وكيف  الفيلم  عمل  بفريق  تستعن  لم  ــاذا  مل
جتربة  أول  يف  البحيري  داليا  مع  العمل  كواليس 
عاما  عشرين  من  أكثر  غياب  بعد  و  لها  مسرحية 

منذ تعاملكما معا يف محامي خلع؟ 
املتفرج  عىل  األمر  يختلط  ال  وحتى  متاما  مختلفة  األحداث  الن 

أو أحداثه فكان البد من تغيري  للفيلم  امتداد  ويظن أن املرسحية 

فريق العمل، أما داليا فهذا هو التعاون الثاين بيننا وهي صديقتي 

لها   واملنتج  املخرج  برتشيح  علمت  حني  وسعدت  جميلة  وفنانة 

وقدمت دورها بشكل رائع رغم انها أول مرة عىل املرسح ولكنها 

يف  سويا  نعمل  أن  وأمتنى  املرسحية  يف  بنجاحها  وسعيد  »شاطرة« 

الكثري من األعال.

العمل  يختلف  ــل  ه سينمائيا  جنــمــا  ــك  ــون -ك
املسرحي عن السينمائي يف فكرة النجم األوحد أو 

البطولة املطلقة؟ 
من  أكرث  الناس  لدى  قبول  يلقى  عامة  بصفة  الجاعي  العمل 

يسلم  فرد  وكل  قدم  كرة  كفريق  أننا  أرى  األوحــد،  النجم  أفالم 

فرد  ،  كل  الكره لآلخر حتى نسجل هدفا، فاملرسح فعل جاعي 

يشرتك فيؤدي دوره حتى تكتمل الحدوتة ويخرج املتفرج برسالة 

املرسحية ويستمتع بها، وهذا ما ظهر يف أبو العريب، عمل جاعي 

والتعاون  الحب  من  حالة  يف  لألكرب  األصغر  من  فيه  مشارك  الكل 

وجميعنا هدفه نجاح املرسحية وهذا يف حد ذاته شئ عظيم

قابل  أمــر  الــدولــة  مسرح  على  عمل  تقدمي  هــل 
للتنفيذ بالنسبة لك ؟ 

وملا ال فليس هناك مانع من تقديم عمل عىل خشبته، الفكرة كلها 

ويجذبني  مغزى  ذو  يكون  أن  يل،  األسايس  املحرك  هو  الورق  ان 

لتقدميه سواء يف القطاع الخاص أو مرسح الدولة. 

الدولة هل جتده اآلن  -من خالل متابعتك ملسرح 
يسير ومسرح القطاع اخلاص صفا واحدا أم مازال 

ينقصه الكثير ؟
عىل  قدمت  عروض  هناك  ولكن  قاطع  بشكل  اإلجابة  استطيع  ال 

كبري،  بشكل  الخاص  القطاع  نجاحها  فاق  الدولة  مرسح  خشبة 

فحني كنت أشاهد مرسحية » أهال يا بكوات « الفنان حسني فهمي 

والفنان عزت العالييل كانوا » مكرسين الدنيا« والجمهور مبختلف 

مستوياته كان يذهب للفرجة عليها وكذلك مرسحية» امللك لري « 

التي قدمت أيضا عىل خشبة املرسح القومي وحققت نجاحا كبريا، 

حسني  لسامح  »املتفائل«  مرسحية  كانت  املاضية  الفرتة  وخالل 

عرضها،  مواسم  خالل  كبرية  ــرادات  وإي كبرية  نجاحات  وحققت 

،  العمل  فاألمر يكمن يف النص وهل أحب الجمهور العمل أم ال 

الجيد يفرض نفسه يف أي مكان.

ثاني  جزء  تقدمي  يف  تفكر  كنت  األفالم  مبناسبة 
استغالله  يف  تفكر  ألم  فيه«  منه  »غبي  فيلم  من 

مسرحيا بدال من السينما؟
فكرت بالفعل وعرض عيل كثريا استغالل شخصية سلطان الغبي يف 

عمل مرسحي، ولكني أفضل أن يكون عمال سينائيا ويف النهاية إذا 

وجدت سيناريو أو نص مرسحي جيد لن أتردد إطالقا يف تقدميه. 

 لنعود إلى البدايات كيف كانت مع املسرح؟ 
ثم  القاهرة  منذ كنت طالبا يف جامعة  املرسح  وقفت عىل خشبة 

املعهد  دراستي يف  وأثناء  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  طالبا يف 

الفنان  مع  املرسح  خشبة  عىل  أقف  وليال  صباحا  الدراسة  كانت 

املرسحيات  من  العديد  رحلتي  خــالل  قدمت  صبحي،  محمد 

قدمتها  آخر مرسحية  كانت  حيث  فرتة  املرسح  عن  تغيبت  ولكن 

ميشن  يف  العريب  أبو   « مرسحية  خالل  من  وعدت  أوكيه«  »كده 

إميبوسيبل«. 

فما  بــدايــاتــك  منذ  كــبــار  ــذة  ــات أس مــع  عملت   -
املختلف فيهم وما الذي استفدته من كل منهم؟

الثاني من غيب منه فيه ولكن ال مانع  الجزء  نفكر في 
الجيد النص  توافر  إذا  الشخصية مسرحيا  استغالل  من 
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املعهد  يف  كبار  أساتذة  يل  درس  فقد  املحظوظني  من  نفيس  أعترب 

الفنان  هو  األوىل  الدرجة  من  مرسحي  فنان  مع  كانت  والبداية 

عطاءه  فكان  عيّل  يبخل  ومل  خربته  أعطاين  الذي  صبحي  محمد 

وأقف  صباحا  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  أدرس  كنت  كبريا، 

الفنان محمد  ، وقد أضاف يل عميل مع  املرسح مساء  عىل خشبة 

وكيف  املرسح  خشبة  عىل  وأتعامل  أتحرك  كيف  الكثري:   صبحي 

إمكانياته  ُيخرج  وكيف  وموهبته  وكاريزمته  حضوره  للفنان  يكون 

 ،» الفنون  »أبو  فهو  الخاصة  متعته  فللمرسح  املرسح  خشبة  عىل 

املهندس فأعترب نفيس من تالمذته  أما تجربتي مع »األستاذ« فؤاد 

التمثيل  يف  الخاصة  مدرسته  وله  به  املعجبني  أشد  من  كنت  ألين 

عمو  وفوازير  التليفزيونية  أعاله  من  عدد  شاركت يف  والكوميديا، 

أخرج  ألنه  الكثري  علمتني  معه  وعرشيت  بجانبه  ووجــودي  فؤاد 

صالح  وسعيد  ذيك  وأحمد  صبحي  ومحمد  إمام  عادل  مثل  عظاء 

يف  ويذكر  يل  فخر  فها  تالميذه  أحد  وكوين  معه  عملوا  فجميعهم 

تاريخي، وكان لكل منها، بصمته فمحمد صبحي كان دامئا يحدثني 

عن االلتزام وقدسية املرسح وكيف أنه يجب أن أحرتم املتفرج وأال 

استهني بعقل املتفرج إطالقا فالبد أن أقدم عمال ممتعا ومسليا ويف 

الفنان  املتفرج،  ذاكرة  يف  دامئا  ويكون  وأثر  معنى  له  الوقت  نفس 

فؤاد املهندس كان دامئا يقول يل »كن نفسك وال تجعل من نفسك 

شبيها بأحد « أن يكون يل شخصيتي الفنية الخاصة وال أكون تقليدا 

أو نسخة من أي فنان آخر .

خشبة  على  الوقوف  متنيت  الذي  قدوتك  كان  من 
املسرح مثله؟ 

كل  نشاهد  يجعلونا  كانوا  ــديت  ووال فوالدي  إمــام،  عادل  الفنان 

عادل  مرسحيات  كثريا  وأحببت  ذلك  يف  تعرض  التي  املرسحيات 

إمام و فؤاد املهندس وسعيد صالح ومن املرسحيات التي أثرت يف 

مثل  أكون  أن  أمتنى  كنت  حاجة،  ماشافش  شاهد  كانت  طفولتي 

الطفل الذي ظهر مع الفنان عادل أمام.

تراجع  يف  السبب  ما  إمــام  عــادل  مسرح  -مبناسبة 
انتعاشه  إمكانية  ترى  وهل  اخلاص  القطاع  مسرح 

اآلن؟
الظروف العامة وتوافر النصوص املرسحية هو الذي يحكم املسألة، 

العدد قليل، ويف ظل هذا  اليوم  بينا  لدنيا كتابا للمرسح كرث  كان 

هو  املاضية  السنوات  خالل  استمر  الذي  الوحيد  يكون  قد  الغياب 

الفنان أرشف عبد الباقي واعتربه من الفنانني الذين لهم بصمة عىل 

يقدم مرسحا  أن  الصعبة  الظروف  ظل  يف  واستطاع  املرسح  خشبة 

التي  املرسحيات  نجاح  مع  أنه  حاليا  أرى  العموم  يف  و  وينجح، 

تعرض يف القطاع الخاص سيشجع الكثريين عىل التفكري يف االستثار 

يف  وهذا  يقدموا  مرسحي  ونص  رواية  من  أكرث  وستجد  املرسح  يف 

حد ذاته عظيم.

؟  الكوميدية  الكتابات  يف  أزمة  لدينا  أنه  ترى  هل 
وهل ميكن املشاركة يف مسرحيات مثل التي قدمها 

الفنان اشرف عبد الباقي ؟
يف  وأرغب  معايا«  تلفق   « أعال  هناك  الكتابة،  هو  يحركني  ما 

كان  إذا  أما  فورا  فيها   للبدء  وشجاعا  لها  مخلصا  وأكون  تقدميها 

الورق يسء فلن أقدمه ألحافظ عىل تاريخي، ونعم هناك أزمة وقلة 

األكشن  لدراما  الذهاب  يستسهل  فالبعض  الكوميدية،  الكتابة  يف 

يكون  أن  وأمتنى  كبريا  جهدا  ويتطلب  صعب  الناس  إضحاك  ألن 

هناك اتجاه لألعال الكوميدية خاصة أن الجميع يف أشد االحتياج 

نتيجة  تسبقها  التي  عن  فرتة  كل  يزيد  للضحك  واالحتياج  لذلك 

عامة  اكتئاب  بحالة  مير  والعامل  نعيشها،  التي  واألوضاع  لألحداث 

مرة  التجربة  إعــادة  عىل  اعــرتاض  هناك  فليس  بالتأكيد  سأقدمه 

أخرى، وباملناسبة فالعرض يضم استعراضات تم العمل عليها بشكل 

كبري وهناك مجهود بدين وحريك كبري.

أين أنت من التليفزيون وما سبب توقف برنامجك 
الذي حرصت على تقدميه يف رمضان ؟ 

قصدت عدم تكرار تقديم الربنامج واكتفيت مبا قدمته ألين مل أجد 

جديدا يشجعني الستمراره، ويف نفس الوقت تشبعت منه ، فقررت 

االهتام بكوين ممثال الن الربنامج يستغرق جهدا ووقتا ويأخذ مني 

يف  ألين  درامية  أعاال  لهم  أقدم  أن  لجمهوري  حق  وهناك  كفنان 

منذ عامني بسبب فريوس كورونا، ونتيجة لقلة األعال الكوميدية،  

الكوميدية  األعــال  فــورا،  إليه  الناس  يهرع  أحدها  يعرض  حني 

مطلوبة جدا خالل هذه الفرتة للخروج من املشاكل والضغوط وألنه 

لرفع  الناس تضحك  أن تجعل  الهامة لألمراض  العالجات  من ضمن 

يرفع  ذاته  حد  يف  هذا  إلن  االستمرار  يف  والرغبة  املعنوية  روحهم 

مناعة اإلنسان. 

ملاذا لم تكرر جتربة الفوازير مرة أخرى خاصة وأن 
هذا النوع لم يعد ُيقدم؟

يل  يضيف  عمال  وجــدت  وإذا  يحركني  عمل  عيل  يعرض  مل  ألنه 

الدولة  الوقوف على خشبة مسرح  أمانع من  ال 
إذا توفر ورق يغريين
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النهاية ممثل أحب لعب الشخصيات املختلفة ولست مقدم برامج 

هذا  من  فأنا  املسلسالت  عن  أما  تجذبني،  فكرة  عرضت  إذا  إال 

النوع الذي يخاف التليفزيون جدا واعتربه أصعب عمل ألنك تقدم 

3٠حلقة وأحيانا يكون هناك »مط وتطويل« فإذا وجدت مسلسال 

والشخصية  والقصة  واألحداث  واإليقاع  حلقة  ثالثون  طوال  يشد 

التي ألعبها »حلوة« لن أتردد إطالقا، فخالل الفرتة املاضية تلقيت 

عروض ألكرث من عمل ومل أجد نفيس يف أيا منهم، فقد يكون عميل 

يف املرسح والسينا جرعة مكثفة  يف الدراما من الصعب أن متلها 

مثال  جذبني  فقد  رائع،  بشكل  تكتب  أن  البد  املسلسالت  بينا 

ورسيعة  رائعة  أحداثه  فكل  مثاليا،  وأعتربه  نيوتن  لعبة  مسلسل 

اإلخراج  وبصمة  رائعا  كام  التمثيل،  وكذلك  مع شخصياته  وعشت 

واضحة والكتابة كذلك والذي كلله اإلنتاج الضخم فأمتنى أن أجد 

أعال مثله. 

ولك  الكوميدية  ــال  ــم األع على  منك  اعــتــدنــا 
عمال  ــدم  ــق ت أن  ميــكــن  فــهــل  ــاص  ــ اخل ــوبــك  أســل
تراجيديا سواء على املسرح أو غيره من الوسائط؟ 
فرتة  كل  جلده  لتغيري  حاجة  يف  املمثل  ولكن  مطلوبة  الكوميديا 

جنيه   ٢٠٠ فيلم  يف  دوري  خالل  من  ذلك  وجربت  الوقت  من 

كانت  لله  والحمد  تراجيدي  الدور  السينا،  يف  حاليا  يعرض  الذي 

ردود الفعل جيدة وهو من األدوار التي ميكن أن تشجعني لعمل 

تراجيديا. 

إعــادة  هو  وهــل  جنية   ٢٠٠ فيلم  عن  لنتحدث   -
تقدمي للفيلم القدمي اخلمسة جنية ؟

العملة  فكرة  تقدميه،  يسبق  مل  منفردا  عمال  أراه  جنيه   ٢٠٠ فيلم 

شئ  كل  لكن  قدميا  جنيه«  »الخمسة  فيلم  يف  قدمت  املتداولة 

تستحق  سينائية  تجربة  وهو  والشخصيات،  الكتابة  مختلف 

جدا  بدوري  وسعيد  فيها  أشارك  أن  البد  وكان  واملشاهدة  املشاركة 

يف  الناس  يشاهدين  أن  أحب  جدا  تراجيدي  دور  إلنه  مختلف  إلنه 

مثل هذه األدوار حتى يقبلوها مني، فليس رضوريا أن كل ما أقدمه 

وبالتجربة  بالفيلم  إمياين  وثانيا  تحديات  هناك  كان  كوميديا،  يكون 

التي  الهامة  األفالم  من  واعتربه   ، أخوضها  أن  البد  وأنه  السينائية 

ومعاين  جيدة  رسائل  من  يحمله  ملا  الناس  يشاهدها  أن  يجب 

»تترسسب جوه املشاهد« بعيدا عن الخطابة واملبارشة،  والحمد لله 

هو ناجح سينائيا وردود الفعل جيده ، وحني شاهدته سعدت أكرث، 

أما عن دوري فهو لعامل بنزينه لديه رصاع بني إمكانياته ومتطلباته 

األرسية فرنى كيف يتعامل ويترف مع عائلته.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمني ويشارك يف 

بطولته مجموعة من النجوم من بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، 

رمزي،  هاين  عادل،  غادة  آدم،  أحمد  الصاوي،  خالد  علوي،  ليىل 

السعدين، آرس  أحمد  الجليل،  عبد  أحمد رزق، عمرو  كريم،  نيليل 

ياسني، محمد فراج، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد ومي سليم.

إذا قارنا  الفنان  أو  العمل  آليات جناح  هل اختلفت 
بفترة بداياتك يف  الثمانينيات واآلن ؟ 

شئ  ستكون  القادمة  الفرتة  وأعتقد  آخر  شئ  واليوم  شئ  أمس 

ثالث مبعنى أنه حاليا أصبح هناك قنوات كثرية ومنصات ووسائل 

من  متاح  شئ  كل  أصبح  والتي  التواصل  ومواقع  للعرض  متعددة 

خاللها، وبالتايل النجاح أصبح أرسع خاصة يف انتشار الفنانني ، هذا 

وأعال  دراما  اآلن  تقدم  الجديدة  املواقع  وكل  اإلنرتنت  بخالف 

كثرية بينا منذ زمن مل يكن متاحا كل ذلك وكانت هناك صعوبة 

ويستغرق الفنان  وقتا ليعرفه الناس ثم صعوبة ليصبح نجا كبريا 

و»يشيل عمل«، لكن زمان كان هناك مواضيع وقصص أدبية اليوم 

مل يعد هناك أعال أدبية تتحول ألعال درامية مل يعد لدينا أدباء 

ويوسف  حقي  ويحيى  الحكيم  وتوفيق  القدوس  عبد  كإحسان 

التي  الرواية  تلك  يعد هناك  دراما ومل  يؤلف  كله  ،اليوم  السباعي 

كانت تحول إال نادرا مثل أعال أحمد مراد . 

ان  ميكن  فهل  ــات  ــرواي ال حتويل  فكرة  مبناسبة 
على  الــقــدوس  عبد  إلحــســان  مثال  روايـــة  تقدم 

خشبة املسرح؟ 
عبد  إحسان  عر  يف  كتبت  التي  الرواية  هل  املهم  أقدمها  نعم 

القدوس تتوافق مع العر الحايل، وهل أجد نفيس فيها فهذا نوع 

للفنون  الفني  البيت  خالل  من  حاليا  ويعرض  الرتاث،  إحياء  من 

من  وإقباال  نجاحا  وحققت  املــدق«  زقاق   « مرسحية  الشعبية 

الجمهور، وهناك أشياء أخرى بهذا الشكل قدمت يف مرسح القطاع 

العام حيث يتوىل تقديم مثل هذه األعال وتكون رائعة ومكتملة 

العنارص باإلضافة لألعال العاملية التي تعاد بشكل حديث. الفكرة 

انه  أم  الناس  الحايل حتى يكون مؤثرا يف  العمل بعرنا  يليق  هل 

مجرد إحياء للرتاث فقط وهنا يكون هذا دور مرسح الدولة.

لرغبته  أحيانا  الفنان  جتذب  شخصيات  هناك 
أن  حتب  معينه  شخصية  هناك  فهل  تقدميها  يف 

تقدمها؟ 
أكون مختلفا،  أن  الشخصيات  و أسعى  العديد من  بتقديم  أحلم 

أحب  الضحك،  طريقة  استسهل  أو  بعضها  الشخصيات  تشبه  وال 

من  ثانيا  جزءا  قدمت  إذا  إال  أقدمها  تجربة  كل  يف  نفيس  تحدي 

العمل، لكن لن أعيش يف نفس الشخصية واألسلوب طوال حيايت.

األكشن لدراما  الذهاب  الكوميدية واستسهال في  النصوص  أزمة في  لدينا 

الخاص المسرح  نجاحها  الدولة قدم عروضا فاق  مسرح 
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فرق  حضور  القاهرة  في  اإلذاعة  دار  شهدت  حيث  خالصة  مسرحية  بداية  مصر  في  اإلذاعية  الدراما  بدأت 
 1957 فى  الثقافي  الربنامج  تأسيس  وعند  مباشرة  الهواء  على  المسرحي  العرض  لتقديم  كاملة  مسرحية 
كبار  المسرحيات  هذه  فى  يشارك  وكان  العالميني  الكتاب  لكبار  العالمية  المسرحيات  من  العديد  قدمت 
الذين  الفنانني  أوائل  من  مرسى  محمود  الراحل  الفنان  وكان  الوقت  ذلك  فى  والسينما  المسرح  عمالقة 
سريعة  وبمراجعة   ، منها  العديد  وأخرج  كتب  الذي  طاهر  بهاء  الكاتب  وكذلك   ، إذاعية  مسرحيات  قدموا 
إذاعة  انطالق  عند  قدمت  الىت  المسرحيات  من  عددا  نتذكر  الثقافي   بالربنامج  المسرحية  العروض  ألرشيف 
عز  صالح  إخراج  فهمى  الرحمن  عبد  تأليف   « »الحرب  مسرحية  قدمت   1957 فى  فسنجد  الثقافي  الربنامج 
صالح  إخراج  دافيوت  وان  جورد  تأليف   « قيصر  »تذكر   ، مرسى  محمود  إخراج   « البحر  إلى  »الراكبون   ، الدين 
برياندالو  تأليف  طبيب«  »مسئولية   ، الدين  عز  صالح  إخراج  بريخت  تأليف  االستثناء«  و  »القاعدة   ، الدين  عز 
المسرحيات  من  وغريها   ، مرسى  محمود  إخراج  كامبتون  دافيد  تأليف   « »المعمل   ، مرسى  محمود  إخراج 
الثقافة  بتوصيل  كبري  بشكل  معنية  الثقافي  الربنامج  إذاعة  وكانت   ، المسرح  نجوم  من  عديد  بها  شارك  الىت 
المساحة   هذه  خالل  اإلذاعة..  به  قامت  الذي  الدور  تراجع  االنفتاح  عصر  بداية  ومع   ، العادي  المواطن  إلى 
المسرحية  اإلذاعية  التجارب  من  مجموعة  ونذكر  تراجعه  وأسباب  االذاعى  المسرح  بداية  لتوضيح   نسعى 
المخرجني.                                           من  لمجموعة 
رنا رأفت

المسرح اختفى  لماذا 
المصرية؟ اإلذاعة  خارطة  من 
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وصاحب  الشهري  العبث  كاتب   )١٩8٦  –  ١٩٠٦( بيكيت 

يف  نوبل  جائزة  عىل  والحاصل  املهمة،  الفنية  اإلسهامات 

اآلداب،  لقد كتب بيكيت إلذاعة الربنامج الثالث باإلذاعة 

الربيطانية 

»الجمرات«،  »الساقطون«،  منها  النصوص  من  مجموعة 

املرسحية  »مرشوع  وأغاٍن«،  »كلات  القدمية«،  »األغنية 

كتبت  قد  األعال  هذه  فإن  يعرف  ال  ومن  اإلذاعية«.. 

خصيصا لإلذاعة، ولن يلحظ أي اختالفات يف تكنيك كتابة 

إبداعه،  وروح  لطبيعة  يرجع  بالطبع  وهذا  “بيكيت”، 

وواضحة،  محددة  ولغته  التقطري،  حد  إىل  مكثف  فحواره 

النفسية  الحالة  بوصف  معني  وهــو  قصرية،  وجمله 

التي  األدوات  والكثري من  الكثري  أعاله، وغريها  لشخوص 

تعني املخرج اإلذاعي يف مهمة التصدي إلخراج عمل فني 

نصوًصا  كتبوا  ممن  أيًضا،  لبيكيت.  اإلذاعة  عرب  مرسحي 

فردريش  السويرسي  الكاتب  لإلذاعة،  خصيًصا  مرسحية 

»قضية  األعال  هذه  وأشهر   )١٩٩٠  -١٩٢١( دورينات 

الرنويجي  الكاتب  أيًضا  لإلذاعة  وكتب  الحار«،  ظل 

برنارد  األيرلندي  والكاتب   )١٩٠٦  -١8٢8( إبسن  هرنيك 

شو )١8٥٦ – ١٩٥٠( 

العمل  الدراما اإلذاعية أساطني  و يف مر، خرج من عامل 

واملخرج  مريس،  كامل  أحمد  املخرج  أمثال:  الدرامي؛ 

الذي  الراعي  عيل  والناقد  بدير،  سيد  واملمثل  واملؤلف 

الثاين  الربنامج  شهد  كا  اإلذاعي.  اإلخراج  يف  لفرتة  عمل 

مرحلة  املرية  باإلذاعة  اآلن(  الثقايف  الربنامج  )إذاعــة 

واإلنتاج  الدراما  قالع  من  قلعة  فيها  كان  للغاية  مهمة 

محمود  الفنان  أمثال:  نجوم  به  وعمل  املؤذع،  املرسحي 

اإلذاعية،  املرسحيات  من  كبريا  مرياثا  ترك  الذي  مريس 

يف  ومؤلًفا  إذاعيا  مخرًجا  عمل  الذي  طاهر  بهاء  والكاتب 

القرن  من  الستينيات  يف  اإلذاعية  املحطات  من  العديد 

وما  خاطر،  الرشيف  واملخرج  املرتجم  وأيضا  العرشين، 

اإلنتاج  محطات  من  مهمة  محطة  الثقايف”  “الربنامج  زال 

الدراما  ذلك  رأس  عيل  ويأيت  واملميز،  املتخصص  الدرامي 

اإلذاعية املرسحية.

تنمية  عىل  املرسحي  التأذيع  »ساعد  مطاوع:  أضاف   

يسهل  حيث  املعرفة،  من  وأمثن  أهم  هو  الذي  الخيال 

مقومات  بشتى  التزود  خالل  من  معرفية  قاعدة  تكوين 

التثقيف والنهل من منابع العلوم املختلفة، بينا الخيال 

شأنها  من  ونعظم  ننميها  أن  علينا  عظيمة  إلهية  هبة 

قبح  فوق  العبور  من  سنتمكن  وحــده  بالخيال  ألننا 

عىل  يشهد  والذي  نعيشه،  الذي  األليم  الواقع  وحاقة 

ضمور منابع الخيال لدى إنسان هذا العر الذي أصبح 

مستعبدا من قبل “الصورة” التي أحالته إىل مجرد متلق 

سلبي ال دخل له بأي إبداع وال أي خلق، مع أن اإلنسان 

يحدث من  ما  يشاهد  بأنه  املرسحي وشعوره  العرض  مع 

الوقت  نفس  لكن يف  “الــراوي”،  أو من خالل  أذنه  خالل 

ميثل  كان  املهم،  الدور  بهذا  يقوم  الراوي  فيه  كان  الذي 

يتوق  الذين ميتلكون خياال خصًبا  أولئك  أمام  عقبة كبرية 

اإلبداعية  العملية  يف  للمشاركة  ويسعى  وللتأمل  للتحليق 

إليها، وهذا ما أدى للتفكري يف وسيلة أخرى  التي يستمع 

للتغلب عىل هذه العقبة فكانت املرحلة الثانية التي تعد 

كان  ففيها  املرسحي”  “التأذيع  عملية  مراحل  أنضج  من 

يحتفظ  بحيث  املرسحي  للنص  إذاعي  إعداد  عمل  يتم 

إليه،  املختلفة  اإلذاعة  عنارص  إضافة  مع  وبعامله  بروحه 

الحوار  فكان  مميزة،  درامية  حالة  لخلق  بالطبع  وذلك 

الرسيع، واملوسيقى، واملؤثرات  املكثف، واإليقاع  املناسب 

الصوتية التي تساعد يف عملية اإليهام لبلوغ أعىل مراحل 

املحاكاة، هذا باإلضافة لتخري ممثلني ميتلكون أصواًتا تالئم 

اإلذاعة، ولقد وجد املستمع نفسه هنا مشارًكا يف العملية 

بعدما  بأذنيه  املرسحي  العرض  يشاهد  وأصبح  اإلبداعية، 

هذه  وكانت  اإلذاعــي،  الوسيط  يالئم  قالب  يف  صبه  تم 

اإلذاعية”  الدراما  “فن  ملولد  األوىل  اللبنة  هي  املرحلة 

الذي يعد عاملا فنيا قامئا بذاته من حيث أدواته وعنارصه 

ومقوماته اإلبداعية والتقنية.

نصوصا  لها  فكتبوا  الكثريين  ــة  اإلذاع »جذبت  وتابع: 

معدة عن أصول مرسحية “تأذيع” وآخرون كتبوا لإلذاعة 

وأدواتها  طبيعتها  مع  وتتوافق  تالمئها  مرسحية  نصوًصا 

األيرلندي صمويل  الكاتب  هؤالء  أمثلة  أبرز  ومن  الفنية، 

يف دراسة خاصة عن »التأذيع املرسحى« قال الكاتب عاد 

للتغلب  فاعلة  لإلذاعة كوسيلة  االهتداء  تم  ::لقد  مطاوع 

عىل “اإلعتام” الذي صاحب الحرب؛ وذلك باستخدامها يف 

بينهم  حيل  بعدما  املستمعني،  إىل  الرتفيه  وسائل  توصيل 

السينا  ولدور  املرسحي  العرض  لقاعات  الذهاب  وبني 

ولغريها من وسائل الرتفيه األخرى..

فن  من  اإلذاعة  تستفيد  أن  لزاًما  كان  ذلك،  جانب  وإىل 

األثري،  عرب  املرسحية  العروض  بنقل  ذلك  وبدأ  املرسح، 

كا   – هو  كا  املرسحي  العرض  إذاعــة  يتم  كان  وفيه 

يقدم عىل الخشبة – من خالل امليكروفون يك تتلقاه أذن 

وحالت  املستمع  واجهت  التي  املشكلة  لكن  املستمع، 

للتفاصيل  رؤيته  عدم  هي  العرض  مع  التام  تفاعله  دون 

ممثلني  وإضاءة وحركة  ديكور  من  الفني،  للعمل  الكاملة 

عن  فضال  املرسحي،  العرض  عنارص  بقية  من  ذلك  وغري 

إىل  يستمع  حني  مثال  واالرتباك،  بالحرية  املستمع  إصابة 

قام  إمياءة  أو  حركة  بسبب  الحارضين  جمهور  ضحكات 

وال  ذلك  ير  مل  املستمع  وبالطبع  العرض،  أبطال  أحد  بها 

يعرف سببا للضحك!! ومن هنا بدأ التفكري يف وسيلة متكن 

بآذانهم  املشاهدة  من  العرض  قاعة  عن  البعيدين  هؤالء 

واالندماج يف إيقاع العرض املرسحي، ولقد حدث ذلك عرب 

مرحلتني مهمتني للغاية: املرحلة األوىل: تم فيها االستعانة 

خشبة  فوق  يحدث  ما  عىل  بالتعليق  يقوم  راٍو،  مبذيع/ 

املرسحي،  العرض  عنارص  كل  للمستمعني  ويصف  املرسح 

املستمع  تفاعل  يف  كبرية  بدرجة  األمر  هذا  أسهم  ولقد 

األحدث أسهم  االتصال  لوسائل  الجمهور  انصراف 
اإلذاعي المسرح  تراجع  في 
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األعال  بهذه  الخاص  التمويل  تراجع  بسبب  اإلذاعية 

واملمثلني،  واملؤلفني  باملخرجني  الخاصة  األجور  تراجع  مع 

بسبب  اإلذاعي  املرسح  تراجع  أن  نقول  أن  نستطيع  وال 

مواقع  عىل  مخصصة  صفحات  وهناك  عليه  اإلقبال  عدم 

الربنامج  يقدمه  كان  ما  تقديم  تعيد  االجتاعي  التواصل 

الثاين من أعال مرسحية وهناك إقبال كبري من الجاهري، 

جونسون  لبيل  »الثعلب«  بعنوان  تجربة  قدمت  وقد 

اليوتيوب  عىل  مشاهدة  ألف   7١ من  يقرب  ما  وحققت 

وقام اتحاد اإلذاعة والتلفزيون بتسجيلها ورفعها مع روائع 

األعال العاملية األخرى وهناك إقبال شديد عليها .

الثقافي  الربنامج 
فيا أشار معتز العجمي مقدم برامج بإذاعة الربنامج الثقايف 

حيث  الثقايف،  الربنامج  قدمه  ما  أقدم  اإلذاعية  الدراما  إن 

والسباعيات  واملسلسالت  الغنائية  األوبريتات  تبث  كانت 

الذي  الثاين  الربنامج  ىف  خصص  الذي  اإلذاعي  املرسح  قبل 

املرسحيات  تقديم  تراجع  أن  وأوضــح   ،١٩٥7 عام  أنشئ 

التكنولوجية  الوسيلة  بتطور  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  اإلذاعية 

تسبقها.  التي  للوسيلة  تراجعا  تحدث  تظهر  وسيلة  فكل 

العاملية  األعال  تقديم  هدفه  كان  اإلذاعي  املرسح  أضاف: 

الفرتة،  هذه  ىف  العريب  للمستمع  ويرس  سهولة  أكرث  بشكل 

الثقافية  فاملناحي  البسيط،  واإلنسان  العادي  الشارع  لرجل 

الجامعات،  وأساتذة  النخبة  عىل  مقصورة  تعد  مل  والعلمية 

واملرسح  وموليري  شكسبري  بأعال  كبري  اهتام  هناك  وكان 

اإليطايل وغريها . 

الفن ىف  االنفتاح أصبح  الستينيات وبعد  تابع: »وعقب فرتة 

طريقة لالنحدار لتعاملنا مع قيم أكرث مادية بعيدا عن فكرة 

الثقافة الحقيقية، واإلذاعة غري مسئولة عن هذا األمر«. 

التمويل  إشكالية 
ناهد: »انترشت املرسحية  د.  اإلذاعية واملؤلفة  قالت  فيا 

املري،  املــرسح  ــار  ازده فرتة  واسعا  انتشارا  اإلذاعية 

اإلذاعية  املرسحيات  تقديم  عىل  الكبار  املمثلني  وتصارع 

وذلك  جميل،  سناء  مرىس،  محمود  منصور،  صالح  أمثال 

الدراما  تراجعت  ثم  الثاين،  الربنامج  إذاعــة  بداية  منذ 

بطبعه جبل عىل املحاكاة والتخيل منذ بداية وجوده عيل 

ظهر األرض.

الفكرة استلهام 
الثقايف:  الربنامج  إذاعة  عام  مدير  إساعيل  محمد  وقال 

الثاين،  الربنامج  إذاعــة  باسم   ١٩٥7 عام  الربنامج  »بدأ 

وقدم هذه الفكرة اإلذاعي الرائد سعد لبيب بعد بزيارته 

كان  بالنسبة ملر،  مميزا  عاما   ١٩٥7 عام  وكان  النجلرتا، 

لها صدى ىف  تنويرية  وحملة  وثقايف  تعليمي  زخم  هناك 

وافتتحت  متعددة  مجالت  هناك  فكانت  الثقايف،  الوسط 

العديد من الجامعات، وعندما بدأت إذاعة الربنامج الثاين 

كان لها جمهور من املثقفني خاصة أنها كانت عىل نطاق 

املوجه املتوسطة وهي أوسع من موجة اإلف إم الحالية 

مبكرا  الدراما  مع  الثقايف  الربنامج  »تعامل  ــاف:  وأض

الثاين هى  الربنامج  إذاعة  وكانت أول مرسحية قدمت ىف 

وإخراج  إعــداد  الحكيم  لتوفيق  الجنة«  من  »الخروج 

املخرج اإلذاعي يوسف الحطاب وأصبحت إذاعة الربنامج 

والدرامية  املرسحية  األعال  لتقديم  مهمة  منصة  الثقايف 

اليوناين  املــرسح  من  الكالسيكية  املرسحيات  وخاصة 

وقبول  استحسان  تلقى  األعال  هذه  وكانت  والعاملي 

مع  تتعامل  التى  واملعاهد  الكليات  يف  والطلبة  الجاهري 

املرسح . 

الوقت  هذا  ىف  املري  املرسح  حركة  »كانت  واستطرد: 

مسارح  وكانت  للغاية  مزدهرة  الستينيات  فرتة  وطوال 

القومي  املرسح  رأسها  وعىل  متوازي  بشكل  تفتتح  مر 

لتقديم  الهامة  املنصات  أحــد  الثقاىف  الربنامج  وكــان 

املرسحيات العاملية ىف ذلك الوقت، وتطور األمر ىف أواخر 

الستينيات وأصبحت هناك سهرات درامية تكتب خصيصا 

بارزة ىف عامل  القامئون عليها أساء  الثقاىف وكان  للربنامج 

محمود  القدير  الفنان  ومنهم  آنذاك  والسينا  املرسح 

مرىس والفنان محمد توفيق والفنان عزت العاليىل 

استوديوهات  ىف  إخراجها  يتم  اإلذاعية  »الدراما  وتابع: 

اإلذاعة، والتمثيل كان أمام امليكروفون وكان يسبق ذلك 

أحيانا بروفات قراءة وكانت هناك أشكال مختلفة لتقديم 

مدتها  والكالسيكية  الطويلة  املرسحيات  اإلذاعية،  الدراما 

كان  الدراما  أشكال  من  وشكل  ساعات،  الثالث  تتجاوز 

باإلضافة  األخرى  الفقرات  ببعض  الدراما ممزوجة  تقديم 

إىل السهرات الدرامية التي تكتب خصيصا للربنامج الثقايف 

فيا ال تزيد مدتها عن ساعة. .

لتقديم  كان منصة مهمة  الثقافي«  »الربنامج 
المسرحية والدرامية األعمال 
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اإلذاعية اللعبة 
الثقايف  الربنامج  أن  زهدي  يارس  اإلذاعــي  املخرج  وذكر 

تنقل  املرسحيات  فكانت  للمرسح  كبريا  اهتاما  أعطى 

»راوي«،  طريق  عن  املرسحية  ــادات  اإلرش وتقرأ  وتبث 

املرتجمة  املرسحيات  تقديم  ىف  السبق  لها  اإلذاعة  وكانت 

املرسحى  النص  بتحويل  قمت  وقد  لإلذاعة  معدة  عاملية 

يعرف  أومــا  برياندالو  طريقة  عىل  وذلــك  إذاعــي  لشكل 

من  اثنان  يقوم  حيث  املرسحية،  اللعبة  كشف  بطريقة 

املذيعني بتذكر مرسحية ىف إطار متثييل.

أساسية  مفردات  ثالث 
و قال املخرج اإلذاعي هشام محب تختلف مفردات املرسح 

اإلذاعي عن العرض املرسحى، فاملخرج املرسحى يعتمد عىل 

املرسح  ولكن  واإلكسسوارات،  والحركة  والديكور  اإلضاءة 

املمثل،  وهى  أساسية  مفردات  ثالثة  عىل  يعتمد  اإلذاعي 

واملؤثرات الصوتية، واملوسيقى وحركة املرسح اإلذاعي التي 

تعتمد عىل قرب أو بعد املمثل عن امليكروفون. 

المناهج  مسرحه  مشروع 
عن  توفيق  محمد  اإلذاعــي  واملؤلف  املخرج  وتحدث 

لإلذاعة  »قدمت  فقال:  التعليمية  ــة  اإلذاع ىف  تجربته 

بتسجيل  نقوم  وكنا  للجميع  املرسح  برنامج  التعليمية 

بجوالت  نقوم  كنا  نفسه،  املرسح  من  املرسحية  العروض 

ما  بتسجيل  وقمنا  التعليمية  اإلدارات  لجميع  متعددة 

التعليمية  يقرب من 37٠ عرضا مرسحيا ىف جميع املناطق 

ورغم  واملحافظات  القرى  اىل  انتقلنا  ثم  الكربى،  بالقاهرة 

تطوير  استطعنا  أننا  إال  والتقنية  املادية  اإلمكانيات  ضيق 

الربنامج ليصبح خاصا بتبسيط املناهج التعلمية للشهادات 

عام  حتى   ١٩٩3 منذ  الربنامج  هذا  بدأنا  وقد  املختلفة، 

كبري  جــال  نبيلة  لالمعه  املذيعة  خــروج  وعند   ٢٠١٠

بعدها  واتجهت  الربنامج،  توقف  اإلذاعية  الربامج  مقدمي 

لتقديم املسلسالت اإلذاعية والسهرات

العالميني  الكتاب  كبار 
وبنظرة تاريخية رسيعة قال د.عصام أبو العال: قدمت دراسة 

ىب  ىب  ال  أن  وفيها  العاملية«  اإلذاعية  »الدراما  عنوان  تحمل 

ىس تقدم  من ٢٠٠٠ وحتى 3٠٠٠ مرسحية سنويا وتستقطب 

وهناك  وبريخت«  وبكيت،  بينرت،  أمثال  الدراما  كتاب  كبار 

دراما مخصصة  قدموا  الغربيني  الكتاب  لكبار  مناذج مرسحية 

املرسح  أن  ىف  تكمن  اإلذاعية  الدراما  أهمية  وأن  لإلذاعة. 

إذاعة مرسحية  الجمهور، ولكن مبجرد  يحدد بعدد معني من 

وخري  لها،  االستاع  مواطن  مليون   ٥٠٠ لـ   يتاح  أثري  عرب 

دليل عىل ذلك إذاعة صوت العرب التى من خاللها استطعنا 

وتابع  العربية،  للشعوب  والثقافة  الفكر  من  الكثري  تصدير 

قائال: »املرسحية اإلذاعية تكلفتها قليلة، فاملمثل يستطيع من 

ىل  شخصية،وكان  من  أكرث  يقدم  أن  اإلذاعية  املرسحية  خالل 

حيث   الرشق«  فردوس   « بعنوان  اإلذاعية  الدراما  يف  تجربة 

ما  وهو  باهظة،  التلفزيون  عرب  اإلنتاجية  تكلفتها  كانت 

شجعني عىل أن أقدمها يف اإلذاعة.

املرسح  سلسلة  بخالف  الخاصة،  ترجمتها  لإلذاعة  وكان 

العاملي التى تصدر من الكويت، وهو ما حقق حراكا ثقافيا 

اإلنتاج  تقديم  تراجع  وقد  الفرتة،  هذه  ىف  كبريا  ومرسحيا 

وعن  اإلنتاج،  ظروف  بسبب  باإلذاعة  والدرامي  املرسحى 

مرسحيات  سلسلة  قدمنا  قال:  اإلذاعــي  باملرسح  تجربته 

المسرح  لعبت دورا مهما في »تأذيع«  اإلذاعة 
المحافظة عليه  ويجب 
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بعد  برودواى  مسارح  إلي  جزئى  بشكل  الحياة  عادت 

كورونا  جائحة  أو  كورونا  وباء  بسبب  تماما  توقفت  أن 

المسرح  محبى  بعض  هناك  لكن  البعض.  يسميها  كما 

كالممثلين  الفئات  مختلف  من  به  المشتغلين  أو 

وأصحاب  المسرح  كتاب  وحتى  والفنيين  والمخرجين 

الفرق ال يقنعون بهذه العودة ويريدون أن تعود الحياة 

بالكامل إلي عاصمة المسرح األمريكي.

من هنا كان هؤالء يعلقون أماال واسعة على حفل جوائز 

تونى المسرحية الذى أقيمت يوم األحد الماضى النسخة 

الخامسة والسبعون منه على مسرح فى برودواى. وتعد 

المتحدة.  الواليات  فى  المسرح  جوائز  عروس  “تونى” 

األخر  الجانب  على  أوليفييه  لورنس  جوائز  تعادل  وهى 

من األطلنطي.

أنطوانيت  “جائزة  هو  الجائزة  لهذه  الكامل  واالسم 

الجائزة  وتحمل   .  “ المسرح  مجال  في  للتميز  بيري 

األمريكية  المسرحية  والمنتجة  والممثلة  المخرجة  اسم 

إليها  -١٩٤٦(.ويشار   ١888( بيرى  انطوانيت  الراحلة 

اختصارا باسم تونى وهو االسم الذى كانت تنادى به من 

أصدقائها فى حياتها. 

المسرح األمريكي  الجائزة كل من صندوق  ويتولى منح 

برودواي  ورابطة  إنشاءه  فى  بيرى  شاركت  الذى 

جائزة  وتمنح  نيويورك.  في  يقام  سنوي  احتفال  في 

وجائزة  برودواي،  في  والمنتجة  المعروضة  للمسرحيات 

المتحدة  الواليات  أرجاء  بقية  في  للمسرح  أخرى 

األمريكية. 

كما تمنح جوائز أخرى تقديرية غير تنافسية منها جائزة 

المسرح،  مجال  في  للتميز  توني  ووسام  الخاصة،  توني 

وجائزة إيزابيل ستيفنسون التى كانت من نجوم المسرح 

الجائزة  وتمنح   .٢٠٠3 عام  وتوفيت  األمريكي  الغنائى 

للعمل االجتماعى خارج المسرح.

بفندق   ١٩٤7 أبريل   ٦ في  لها  احتفال  أول  وأقيم 

والدورف أستوريا بمدينة نيويورك.

سريع عرض 
تونى  الحديث عن جوائز  فى  التوسع  إلي  بحاجة  ولسنا 

من  تستحق  ما  كثيرة  صحف  اولتها  حيث  العام  لهذا 

تفصيل واهتمام. ولذلك نكتفى بعرض سريع لها. 

الغنائية  المسرحية  إلي  الجوائز  من  األسد  نصيب 

فيلم  عن  مأخوذة  والمسرحية  الحمراء”.  “الطاحونة 

الليلي  الملهى  عن  لورمان  باز  للمخرج  االسم  بنفس 

بينها  جوائز  بعشر  المسرحية  فازت  باريس.  في  الشهير 

إضافة  ممثل  وأفضل  استعراضية  مسرحية  أفضل  جائزتا 

إلى عدة جوائز أخرى.

وارن  أدريان  قدمته  الفت  عرض  أيضاً  الحفل  وتخلل 

تجسيدها  عن  ممثلة  ألفضل  »توني«  بجائزة  فازت  التي 

لويس  كانت  أيضاً  األولى  للمرة  الفائزين  بين  ومن 

سميث التي حصدت جائزة أفضل ممثلة في دور متميز 

البالغة  في مسرحية »الميراث«. وأصبحت هذه الممثلة 

فئة  في  »توني«  بجائزة  تفوز  سناً  فنانة  أكبر  عاماً   ٩٠

التمثيل في تاريخ هذه المكافآت التي انطلقت قبل أكثر 

من سبعة عقود.

االهتمام  جذب   
للسؤال  إجابة  عن  البحث  ليبدأ  الجوائز  عرض  وينتهى   

االحتفال  هذا  يساعد  ...هل  البداية  فى  طرحناه  الذى 

على  كورونا  وباء  بسبب  الماضى  العام  يقم  لم  الذى 

 ١8 منذ  توقفت  التى  لبرودواى  الطبيعية  الحياة  إعادة 

شهرا.

أجل  من  كبيرا  جهدا  االحتفال  عن  المسئولون  بذل  لقد 

الحياة  إلي  للعودة  بداية  بمثابة  ليكون  الحفل  إنجاح 

إلي  الحفل  مدة  زيادة  الجهود  أول  وكان   . الطبيعية 

من  عددا  الحفل  .وتضمين  ثالث  من  بدال  ٤ساعات 

يتمكنوا  لم  لكنهم   . الجذابة  والغنائية  الفنية  الفقرات 

حيث  كورونا  قيود  بسبب  الواقع  فى  ذلك  تحقق  من 

استمر ساعتين فقط رغم أن جميع الحضور كانوا يرتدون 

الكمامات. 

تينا تيرنر في مسرحية »تينا« االستعراضية، مع  شخصية 

أيضاً  الموسيقية  الحفلة  وتضمنت  العمل.  في  زمالئها 

عروضاً ثنائية كالسيكية من المسرحيات الغنائية الشهيرة 

بمشاركة  و»هاميلتون«،  و»راغتايم«  و»ويكد«  »رنت« 

مجموعة من أهم نجوم برودواي.

عمل  وهو  مسرحية،  أفضل  بجائزة  »الميراث«  وفازت 

للكاتب  إند«  »هواردز  لرواية  جديداً  تصوراً  يقدم 

في  أحداثها  تدور  فورستر  مورجان  إدوارد  اإلنجليزي 

نيويورك المعاصرة. وفازت المسرحية بما مجموعه أربع 

جوائز، بينها جائزة أفضل مخرج لستيفن دالدري.

في  العنصرية  تدور  التي  جندى«  »لهو  مسرحية  وفازت 

الجيش األمريكي، بجائزة أفضل مسرحية معاد تقديمها، 

إضافة إلى جائزة في فئة التمثيل لديفيد آلن جرير، وهو 

واحد من مجموعة أشخاص ينالون جائزة »توني« للمرة 

»إيه  مسرحية  من  جديدة  نسخة  فازت  كذلك  األولى. 

كريسماس كارول« بخمس جوائز. 

أفضل  بجائزة  تفيت  آرون  فاز  متوقعة،  غير  نتيجة  وفي 

بعد  وقال  روج«.  ل»موالن  غنائية  مسرحية  في  ممثل 

فوزه بأولى جوائز »توني« في مسيرته »نحن محظوظون 

للغاية ألننا على خشبات برودواي«.

نوافذ

هشام عبد الرؤوف 
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االتهامات  وهى  أخرى  زاوية  إلي  الحفل  معدو  وتطرق 

الممثلين  وتفضيل  بالعنصرية  برودواى  إلي  توجه  التى 

المسرح  نجوم  من  اثنين  اختاروا  سواهم.  على  البيض 

السود الذين سبق أن قاموا بادوار على مسارح برودواى 

هما  االثنان  وكان   . الحفل.  لتقديم  بجوائز  عنها  وفازوا 

“ليزلى اودوم” و”اودرا ماكدونالد”.

 ٢٠١8 الذى قدم حفل   ) اودوم )٤٠ سنة   وكان الختيار 

مغزى مهم للغاية. فقد سبق له أن فاز بجائزة تونى عن 

ألكسندر  حياة  تتناول  التى  هاملتون  مسرحية  فى  دوره 

هاملتون أحد المؤسسين األوائل للواليات المتحدة. وقد 

جسد شخصية “ارون بار “ثالث نائب للرئيس األمريكي 

رغم انه كان ابيض البشرة . وأجاد فى تجسيد الشخصية 

فى  مساعد  ممثل  افضل  جائزة  على  عنها  حصل  حتى 

مجموعة  فى  وظهر  مغن  أيضا  فهو  موسيقية.  مسرحية 

الناجحة مثل »اليوتوبيا األمريكية »وال تبالغ فى الغرور» 

و«الحب األعلى ».

النجاح شرط 
الهواء  على  بثه  تم  الذى  الحفل  انتهاء  وبعد  واآلن   

نجاح  بمدى  الحكم  يمكن  ال  الماليين  عشرات  وشاهده 

األمريكي  المسرح  عاصمة  إلي  الحياة  إعادة  فى  الحفل 

ألن األمر يحتاج عدة أسابيع أو عدة شهور. 

»ادريان  الممثلة  مثل  بالتفاؤل  يشعرون  من  هناك  لكن 

الملك  األسد  مسرحية  فى  ناال  بدور  قامت  التى  ووكر« 

. تقول ووكر أنها تشعر بان االحتفال بجوائز تونى يجب 

انه سوف يحيى  . وتضف  الكبير  أن يلقى هذا االهتمام 

حماس عشاق المسرح للعودة إلي عشقهم ..والمهم أن 

تكون هناك خطوات أخرى وان يستمر القطار فى سيره 

على حد تعبير ووكر.

ويتبنى رؤية معتدلة المنتج المسرحى »سكوت رودين« 

من  كبيرا  قدرا  عادة  تثير  التى  بمسرحياته  المعروف 

لكنه   . لووكر  المتفائلة  الرؤية  يؤيد  انه  يقول  الجدل. 

مراعاة  وهو  مهم  عامل  على  يعتمد  النجاح  أن  يعتقد 

المتغيرات التى طرأت على برودواى خالل فترة اإلغالق. 

بين   « الجديد  برودواى  اتفاق   « المتغيرات  هذه  وابرز 

إجراء  إلي  يسعى  الذى  برودواى  فى  الالعبين  كبار 

وان  والتنوع  المساواة  تحقيق  على  ويؤكد  إصالحات 

إتاحة  عن  خاص  بشكل  ويتحدث  للجميع.  متاحا  يكون 

إلي  بأعمالهم  لوصول  السود  المسرح  لكتاب  الفرصة 

مسارح برودواى.

وتأتى شيليا بولجر بطلة مسرحية »أن تقتل طائرا طنانا » 

فتعبر عن رأى أخر فتقول أن إنقاذ برودواى عملية يجب 

أن يقوم بها الممثلون والجمهور.

كبيرة من األفالم والمسلسالت وحصل عنها على عدد من 

الجوائز المرموقة مثل األوسكار وجولدن جلوب.

مغنية  أيضا  فهى   ) سنة   ٥١(  “ مكدونالد  “اودرا  اما 

والتلفزيون  السنيما  فى  عديدة  مشاركات  لها  وممثلة 

مجال  يعد  المسرح  .لكن  عديدة  جوائز  على  وحصلت 

ست  تونى  جائزة  على  حصلت  حيث  األساسي  إبداعها 

مرات عن عدد من مسرحياتها مثل كاروسيل وزبيبة فى 

أخرى  مرات  عن  فضال  السرية،هذا  والحديقة  الشمس 

جائزة  الترشيح  مجرد  تعتبر  وكانت   . تفز  ولم  رشحت 

مرشحة  وكانت   .  ٢٠١٩ عام  تونى  جوائز  حفل  وقدمت 

أعربت  لكنها  تفز  ولم  المسرحيات  إحدى  عن  لجائزة 

العام  أقامته  تعذرت  أن  بعد  الحفل  عن سعادتها إلقامة 

الماضى ألول مرة منذ انطالق الجائزة عام ١٩٤7.

المسرحية  األعمال  أصحاب  من  عدد  استضافة  وتمت   

نوافذ
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[ 22رؤى

رانا أبو العال

الهناجر بدار األوبرا المصرية، إعادة تقديم  شهد مسرح 

فعاليات  ضمن  قدم  والذي  هاملتهن  المسرحي  العرض 

الدولي  إيزيس  لمهرجان  والتأسيسية  األولى  الدورة 

الكاتبة  وإخراج  إعداد  من  والعرض  المرأة،  لمسرح 

الكويتية سعداء الدعاس، وقد جاء إعداد النص والمأخوذ 

نتاج  شكسبير  وليم  للكاتب  هاملت  مأساة  نص  عن 

الثقافية  التنمية  لصندوق  التابعة  الفني  اإلبداع  ورشة 

وكان   ،٢٠٠٩ عام  الدعاس  بها  التحقت  قد  كانت  التي 

و   ٢٠٠٩ عام  بين  مره  من  أكثر  تقديمه  تم  قد  العرض 

هذه  تقديمة  إعادة  على  الدعاس  ُتقبل  أن  قبل   ،٢٠١٢

المرة من جديد على خشبة المسرح. 

عن  مغايرة  برؤية  هاملت  نص  الدعاس  طرحت 

النص  يتبناها أغلب مخرجي هذا  التي  النمطية  القوالب 

بصورته  هاملت  تقديم  إلى  منهم  الكثير  يلجأ  حيث 

المؤلف  شكسبير  نظر  وجهة  تتبنى  التي  الكالسيكية 

وبعض  الدرامي  الحوار  تكثيف  مع  ولكن  للنص  األصلي 

األحداث وما إلى ذلك، أما بعرض هاملتهن فنحن بصدد 

في  الوحيدتين  األنثويتين  للشخصيتين  نسائية  ديودراما 

الدعاس  اختزلت  حيث  وأوفيليا،  جيرترود  وهن  النص 

وجعلت  الشخصيتين  هاتين  في  هاملت  نص  شخصيات 

منظورها  من  األحداث  تحرك  أساسية  شخصيات  منهن 

الشخصيات  فيه  ظهرت  الذي  األصلي  النص  عكس  على 

الشخصيتين  تصدرت  وبالتالي  ثاني،  دور  كـ  النسائية 

ما  تسرد  منهن  كال  وبدأت  الدرامي،  والفعل  المشهد 

لما  ومنظورها  نظرها  وجهة  من  وصراع  فعل  من  حدث 

حدث، من خالل تبادل األدوار باالستناد إلى تقنية الميتا 

شخصيات  باقي  أدوار  منهن  كال  جسدت  حيث  مسرح 

ومحور  الرئيسية  الشخصية  هاملت  وتحديدا  النص 

وليرتس  وبولونيوس  كالوديوس  إلى  باإلضافة  األحداث، 

أيضاً.

انتهى  حيث  من  هاملتهن  عرض  احداث  انطلقت  فقد 

انهى  أن  بعد  االنثويتين  الشخصيتين  بإحياء  شكسبير 

دراميا  النص  شخصيات  باقي  أحيت  كما  حياتهن  األخير 

نهاية  أن  أي  ألدوارهن،  االمرأتين  تجسيد  خالل  من 

.. هاملتهن 
لألحداث المحركة  القوى  هاملت  نساء  ُتصبح  أن 

مؤامرات  خدع  من  منهن  كال  به  مر  ما  أثر  عن  ليفصح 

ينتهي  دائرية  وبنهاية  الجميع،  بحياة  النهاية  في  أودت 

يتغير شيء في األحداث لكن ربما  بدأ فلم  العرض كما 

تغير الكثير داخلهن.

مع  لتتفق  العرض  سينوغرافيا  الدعاس  سعداء  وظفت 

أحداث  أمام  فنحن  األحداث  بها  تدور  التي  الحالة 

في  األسود  اللون  اختيار  كان  ولهذا  قاتمة،  مأسوية 

على  األنسب  الدرامي  للفعل  بصري  معادل  خلق 

والموت  الحداد  إلى  ُتحيلنا  التي  لرمزيته  األطالق 

والحزن وما إلى ذلك والذي ساهم في التعبير عن حالة 

عناصر  إلى  نتطرق  أن  وقبل  ومشاعرهم،  الشخصيتين 

الدعاس  اختيار  على  أوال  نثني  أن  يجب  السينوغرافيا 

كافة  في  البساطة  على  اعتمد  التي  السينوغرافيا  لفكرة 

عناصرها، وهو ما يمكننا أن ُنطلق عليه السهل الممتنع 

دراما  مع  تتفق  متناغمة  حالة  خلق  من  تمكنت  حيث 

مجرد  شبه  مسرحي  فضاء  المتلقي  وجد  فقد  العرض، 

المسرح  خشبة  اتشحت  حيث  صغير  كرسي  من  سوى 

حجم  تقليص  من  أيضاً  مكنتها  والتي  السوداء  بالستائر 

جعل  ما  وهو  تقريباً  أكثر  أو  النص  إلى  المسرح  خشبة 

المتاحة  الخشبة  مساحة  استغالل  من  يتمكن  الممثلتين 

بحرفيه، مما عكس حالة الخواء والالزمان والالمكان أيضاً 

الذي تدور فيه األحداث فنحن في العالم األخر بعد أن 

معين  زمان  أو  بمكان  لسنا  لكننا  المأساة  نيران  خمدت 

العرض،  يمكننا علمه وهو ما جاء مناسبة لطبيعة دراما 

اختارت  الديكور،  في  البساطة  الدعاس  اختارت  وكما 

األحداث  فكافة  هاملتهن  نص  بداية  هي  هاملت  نص 

الشخصيات  جميع  ولقي  بالفعل  وانتهت  حدثت  قد 

النسائية  الديودراما  أحداث  تبدأ  ثم  ومن  مصائرهم، 

هاملتهن في العالم اآلخر حيث تلتقي جيرترود وأوفيليا 

ما  وهو  المرة  هذه  اللعبة  يكمال  أن  يتعهدن  اللتان 

بتبادل  يقمن  أن  لهم  بالنسبة  معتاد  أمر  انه  يكشف 

أننا  فصحيح  منظورهن،  من  حدث  ما  وتجسيد  األدوار 

كثيرا  تختلف  لن  درامية  وبنية  محتومة  نهاية  أمام 

الُبعد  يرى  أن  مترقبا  بقي  لكنه  األصلية  النص  بنية  عن 

رأى  وبالفعل  حدث،  ما  خلف  الكامن  السيكولوجي 

الداخلي  مكنونهن  عن  يكشفن  الشخصيتين  المتلقي 

بعض  منهن  كال  اكتشفت  وكذلك  عليهن  حدث  ما  وآثر 

افصحت  مرأة  أمام  وكأنهن  عنهن،  ُخفيت  التي  الحقائق 

على ما لم يبحن به، فها هي جيرترود التي كانت تعتقد 

نحو  لهذا  األمر  دفعت  التي  والقوى  المحرك  كانت  انها 

تكتشف من خالل روايتهن أن هناك جزء خفي يكشف 

عن انها كانت أيضاً أداة بيد الملك، أما أوفيليا فتكتشف 

له  ُحبها  بقدر  ُيحبها  لم  الذي  هاملت  قبل  من  خدعها 

كما تكتشف انها كانت مجرد أداة أيضاً بيد أبيها وأخيها 

وأيضاً حبيبها، فعلى الرغم من اختالف أبعاد شخصيتهن 

فـ األولى تتمتع بالكثير من القوة والحدة، عكس الثانية 

مستسلمة  بقيت  بل  الفعل  اتخاذ  من  تتمكن  لم  التي 

في  يشتركن  انهن  إال  أمامها،  يحدث  لما  شديد  بوهن 

كونهن دمى ماريونت حركها الشخصيات الذكورية مثلما 

للشخصيتين  النفسي  الجانب  على  لعب  فالعرض  أرادوا، 
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أيضاً أن تعتمد على الموسيقى الحية حيث جلست يسار 

المتلقي على خشبة المسرح خلف الستائر التي سمحت 

باستخدام  كطيف  الكمان  عازفه  يونس  نجالء  بظهور 

أما  العزف،  بوقت  عليها  الخافت  األصفر  الضوء  اسقاط 

عن اختيار آلة الكمان وهي احدى اآلالت الوترية وُتصدر 

الصوت  طبيعة  إلى  اآلالت  أقرب  من  وتعد  حادا  صوتاً 

التي  المشاهد  لطبيعة  أيضاً  مالئم  اختيار  فكان  البشري 

بشجن  الكمان  موسيقى  وجاءت  القتامة  عليها  غلب 

لتكملها.

كافة  استحضر  هاملت  عرض  أن  ذكرنا  وان  سبق 

تجسيد  خالل  من  دراميا  األصلي  النص  شخصيات 

التي ترمز للملك كالوديوس واالشارتين  الحمراء  والشارة 

الصفراء كرمز لليرتس ومن ثم تعكسن كل فتاة بحسب 

وبالتالي شكل جسد  لها،  كرمز  تجسدها  التي  الشخصية 

على  وقع  فقد  العرض،  في  األساسية  الركيزة  الممثالت 

و  جيرترود  شخصية  جسدت  التي  عصمت  نورا  من  كال 

أميرة عبد الرحمن التي جسدت شخصية أوفيليا االعتماد 

أدوارهن  وتجسيد  المسرح  خشبة  ملء  في  األكبر 

على  يستحضروها  التي  الدرامية  األدوار  إلى  باإلضافة 

خشبة المسرح، وهو ما نجحن به حيث لعبت نورا دور 

جيرترود المرأة القوية التي تترنح قليال ثم تصمد مجددا 

وتدافع عن ذاتها بالكثير من المبررات أما أميرة فلعبت 

دور أوفيليا الضعيفة التي يخدعها هاملت ويحركها أبيها 

ومهارة  بحرفية  األخرى  الشخصيات  إلى  باإلضافة  واخيها 

نسج  الناضجة وكفاءتهن في  التمثيلية  قدراتهن  تنم عن 

على  بأدائه  قمن  وفعل  شخصية  كل  مع  تتفق  أبعاد 

الطبقات  بين  بمرونة  التنقل  خالل  من  المسرح،  خشبة 

يتفق  الذي  والجسدي  الحركي  واألداء  المختلفة  الصوتية 

ذات  أوفيليا  حينا  فهي  تؤديه،  الذي  الدرامي  الحوار  مع 

الصوت الناعمة والحركات الرشيقة وحينا اخر ليرتس أو 

الملك ذو الصوت األجش والنظرات العابسة والحدة في 

ما  من  المصدومة  الملكة  فهي  جيرترود  وكذلك  الحركة، 

يحدث البنها وهي أيضاً التي تتحول إلى هاملت العصبي 

في  العرض  صناع  تمكن  وهكذا  يحدث،  ما  على  الناقم 

فنيا  ناضجة  دراما  دقيقة من خلق  ال٤٥  تتعدى  ال  مدة 

في  هاملت  نص  خاللها  من  بدا  ابداعية  بأفكار  وثرية 

عرض مسرحي بـ ثوب جديد. 

براعة  ظهرت  وهنا  ألدوارهم  النسائيتين  الشخصيتين 

تنفيذ  في  العرض  مالبس  مصممة  عودة  مروة  وحرفيه 

على  يتم  الذي  الفعل  طبيعة  تناسب  مبتكرة  فكرة 

خاصة  تحدث  التي  التغيرات  سرعه  مع  المسرح  خشبة 

ُيظلم  بأن  تسمح  لم  الطرح  وفكرة  العرض  مده  انه 

جاءت  بل  المسل  سبيل  على  تغير  كل  بين  المسرح 

سريعا،  وبعضها  الشخصيات  بين  واالنتقاالت  المشاهد 

اللون األسود  حيث وظفت المالبس والتي استندت إلى 

ذكرنا  كما  المسرحية  للصورة  السائد  اللون  وهو  أيضاً 

فتاة  كل  مالبس  على  الصق  شريط  باستخدام  سابقاً، 

منهن ُصمم خلفها شكل السيف الذي يرمز إلى هاملت 
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[24 نوافذ

يمكن أن تتساوى رواية فرجينيا وولف مع الذاكرة، التي 

االبداعية.  العملية  يؤطر  أفق  أو  كحد  ُتفهم  أن  يمكن 

وعلي هذا النحو فانها توفر منظور علي المعلومات التي 

تنشأ من التدريبات ويتم دمجها في العرض. ورغم ذلك، 

ذلك  من  وبدال  ؛  للقراءة  سلبيا  شيئا  ليست  الرواية  فان 

الرواية يوفر معلومات جديدة  يوفر تسلسل مأخوذ من 

وتحد  النقطة،  تلك  حتى  اكتشافه  تم  ما  مالءمة  تتحدى 

المشاهد.  بناء  في  واستخدامه  وتحليله  اختياره  يتم  ما 

يعيدوا  أن   الرواية، يجب  إلي  الفرقة  تعود  في كل مرة 

التي  التالية  الخطوة  اتجاه  ويحددوا  أنجزوه  ما  تقييم 

يخطوها العرض. ومع ذلك فان التحول النص إلي العرض 

المسرحي أكثر تعقيدا، ألنه سوف يتم تشويه مشهد من 

الرواية في عملية التدريبات من خالل الدوفع االبداعية 

بشكل  العملية  وتنسب  للعرض.  العامة  والبنية  للفرقة 

يتم  بينما  وولف،  لكلمات  جديدة  معاني  منه  مفر  ال 

من  وتنتقل  تنقل  فهي  التدريبات.  في  وعرضا  تعديلها 

فالرواية  األمواج«.   « رواية  في  المتأصلة  الحدود  خالل 

من  مجموعة  بل  متجانسة  بنية  ليست  الذكريات،  مثل 

العالقات السلسة التي تتكون بينما يتخذ العرض شكله. 

رواية  والفرقة  وارنر  وليو  ميتشل  كاتي  تجسد  وال 

لصلتها  معينة  مونولوجات  يختارون  ولكنهم  حقيقية 

حدودا  وولف  عمل  يوفر  ذلك  ومع  بالعرض.  الخاصة 

مفيدة بتمييز اللحظات التي يمكن استرجاعها، وتبديلها 

هذا  فليس  ذلك،  ومع  المعالجة.  عملية  أثناء  ودمجها 

من  معلومات  آخرى  آفاق  تتضمن  اذ  الوحيد.  الحد  هو 

المتاحة،  والمصادر  للمسرحانية،  وفهما  الفيديو،  وسيط 

تسلسل  يوجد  وال  المشاركين.  للفنانين  الجمالية  والقيم 

بين هذه المقومات، علي الرفم من الميل العطاء رواية 

نتج  وربما  العرض.  مصدر  في  مميزة  مكانة  األمواج 

تطوير  في  الوسائط  استكشاف  في  الرغبة  من  العرض 

أنها  ببساطة  الرواية  أثبتت  وقد  المسرحي،  الحدث 

االحتماالت،  كل  وفي  البحث.  هذا  لمثل  مالئمة  وسيلة 

بشكل  معروفا  كان  بعضها  متعددة،  أصول  هناك  كانت 

واتاحت  نفسها  الفرصة  قدمت  عندما  اندمجت  واع، 

المسرح
الدينامية)3( األنساق  ونظرية            

محاولة  في  مقطع  وارتجال  ومناقشة  بقراءة  تعلقت 

جاهدة لتمييز أفضل صورة للمادة، وتعديل النص لدعم 

بأكثر  الفعاليات  تنفيذ  كيفية  وتحديد  المرئي،  الفعل 

الجمالية، ومقارنة دقة  الناحة  الطرق فعالية وكفاءة من 

التنفيذ في كل مهمة بسرعة ايقاع الكلمات. ومن خالل 

للعرض  العريضة  الخطوط  أصبحت  والتقييم،  التكرار 

ما  وحتى  منسية.  صارت  الخارجية  المادة  بينما  أوضح، 

تم التخلص منه كان يخدم غرض التحقق من صحة ما تم 

للفرقة المشاركة في العملية. 

في  وارنر  وليو  ميتشيل  كاتي  تعمل  بينما  وبالمثل 

العرض  فان  فيديو،  ومصور  كمخرجة   تنفيذية  وظائف 

االبداعية  المهارات  بين  تجمع  توليفة  عن  عبارة 

والتحليلية للفرقة بأكملها )بما في ذلك مصممي الديكور 

المشكوك  ومن  المسرح(.  خشبة  ومدير  تورج  والدراما 

شيء  كل  في  نجحا  قد  ووارنر  ميتشيل  تكون  أن  فيه 

التدريبات  عملية  أن  أكثر  أن  المرجح  فمن  البداية.  من 

تأليف: جون لوترييب

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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اختياره في النهاية للتكرار المستمر، مما أدى إلي تحدي 

بفهم  والسماح  المسرحي  للحدث  وميتشيل  وارنر  رؤية 

أوضح لنوع المواد األفيد للعرض. 

تتضمن صورة عملية التدريبات هذه العناصر الضرورية 

لتحديد نظرية العقل كنسق دينامي. ويوفر التفاعل بين 

بقراءات  المميزة  المعايير،  ميتشيل ووارنر مجموعة من 

اتجاهات  في  الفرقة  ابداع  توجه  التي  وولف،  رواية 

يتم  فما  العملية،  الحدود  هذه  تنظم  ما  وبقدر  معينة. 

عموما    - يعدل  النص  علي  العمل  خالل  من  اكتشافه 

المقابل  في  يغير  الذي  العرض،  رؤية   – ثانوية  وبطرق 

بأنه  يعرف  وهذا  الفرقة.  منخاللها  تعمل  التي  المعيير 

السببية الدائرية. 

بين  االتجاه  ثنائية  السببية  الدائرية  السببية  تصف 

مستويات األنساق المختلفة. ويؤدي الشكل أو الوظيفة 

االقتـران  مـن  معـين  نمـط  إلي  األعلـى  الترتيب  ذات 

النمـط  هذا  يؤدي  بينما  األدنى،  ذات  العناصـر   بين 

.ويمكن  األعلى  الترتيب  شكـل  إلي  الوقـت  نفـس  في 

اعتبار تدفق السببية من أعلى إلي أسفل قيدا ناشئا )من 

النسق ككل( علي أفعال األجزاء. 

المتكرر.  الدائري  التفاعل  هذا  من  ينشأ  ما  هو  العرض 

التدريبات  في  يحدث  بما  مقيدة  ليست  العملية  وهذه 

واالبداعية(  )البدنية  والحدود  بالتقنيات  أيضا  بل  فقط، 

مكان  في  هذا  تعديل  يتم  ذلك سوف  ومع  للمجموعة. 

مواجهة  يتم  حيث  التدريبات  مساحة  قي  التجارب 

مرة  حلها  يتم  الحاالت  بعض  في   – وحلها  المشكالت 

القيود  أخرى ولكن بطريقة مختلفة. وبينما تكون بعض 

تخلق  وال  المؤثرات.  من  مجموعة  خالل  من  تحفيزها 

تكراره  يتم  سوف  أداء  سجل  أو  توازنا  الناتجة  األنماط 

قابلية  تظهر  ذلك،  من  وبدال  األداء.  في  مرة  كل  في 

التنبؤ  يمكن  تمثيل  باعادة  تسمح  التي  االستقرار، 

المختلفة،  واألنماط  واألنساق  التفاعالت  من  بنتيجته 

المتعلقة  للمعلومات  النتيجة مفتوحة  تزال  ومع ذلك ال 

المتعلمة  األنماط  هذه  تفقد  وال  والحيوية.  بالحساسية 

غير  مصادر  من  للصدمات  مفتوحة  ظل  بل  مرونتها، 

مجموعة  يصبح  العرض  أن  رغم  وبالتالي،  متوقعة. 

تظل  واستمرارية،  وفعالية  أكبر  بثقة  تجسيده  ويمكن 

تسمح  فاالستمرارية  والهدم.  للتجديد  امكانية  هناك 

المتوقعة  غير  االحتماالت  علي  يركز  أن  المؤدي  النتباه 

وتكرار مجموعة من األنماط. 

    هذا القياس عير دقيق، كما أنه نموذج مجرد للنسق 

االتصال  نسق  نظرية  تجعل  صورا  ينتج  ولكنه  الدينامي 

النقط المرجعية  الدينامي أكثر سهولة. وباستخدام هذه 

يمكننا أنحول انتباهنا إلي نظرية للعقل. 

نظرية األنساق الدينامية وطرق عمل العقل : 

عمليات المخ تكرارية، ارتجاعية ذاتية التنشيط، وال تبدأ 

أو تتوقف في أي مكان. 

أو  القواعد  من  لمجموعة  وفقا  األنساق  كل  تعمل 

واألنساق  حدودها.  بتمييز  تسمح  التي  الشروط 

سكوت  ويحدد  هذا.  من  استثناءا  ليست  الدينامية 

كيلسو ثالثة شروط تميز هذا النظام : والفكرة الرئيسية 

بمعرفة  يبدأ  النظام  من  مستوى  أي  في  الفهم  أن  هي 

تعمل  التي  المحددات   : أساسي  بشكل  أشياء  ثالثة 

شروط  مصطلح  مع  أحيانا  تتساوى  )والتي  النسق  علي 

المتفاعلة  والعناصر   ،)boundary conditions الحدود 

نفسها )مجموعة األوليات(، واألنماط الناتجة  أو الصيغة 

الشروط  تحديد  ويتم  عنها(.  ينشأون  التي  )التعاونيات 

الحدودية من خالل كل من التنظيم العصبي والتفاعالت 

المعتادة  األنماط  وتشمل  العالم.  مع  والحالية  السابقة 

؛  التمثيل(  في  معين  )نهج  الزمن  عبر  تطورت  التي 

)مراكز  أساسي  بشكل  تنشيطه  يتم  التي  المخ  مناطق 

الذي  السياق  و  ؛  مثال(  االستشعار،  أجهزة  أو  اللغة، 

هي  األوليات  نحلله(.  أو  نصا  )نرتجل  أنفسنا  فيه  نجد 

ما   – النسق  استقرار  زعزعة  من  تزيد  التي  المحفزات 

يفعله مثل زميل، مالحظة المخرج، غطيط أحد الجمهور. 

يظهر  الحدود،  وشروط  االضطراب  بين  التفاعل  ومن 

للممثل،  الذهنية  الحالة  مع  المتجاوب  السلوك  نمط 

وطبيعة كثافة اإلثارة والموقف. 

ال  ولكنها  العالم،  باقي  عن  األنساق  تمييز  ويمكن 

توليد  يمكن  أنه  من  الرغم  وعلي  عنه.  بمعزل  توجد 

التصورات  من  التكون  إلي  تميل  أنها  إال  ذاتيا،  اإلثارة 

جسدية  )معلومات  العميق  والحس  بأسره(  )العالم 

األنماط  تستجيب  وبالتالي  المخ(  إلي  توصيلها  يتم 

للتغير. وال  أنها سائلة وقابلة  أكثر صرامة من غيرها، إال 

الدائرية في مكان  إلي  التي تؤدي  التأثيرات  احتواء  يتم 

تحدث  الذي  السياق  في  تضمينها  يتم  بل  التدريبات، 

لضغوط  باستمرار  المشروع  يخضع  وال  العملية.  فيه 

خارجية والسيما من رواية األمواج فقط، بل أيضا يخضع 

تحدث  التي  والمساحة  التكنولوجيا،  وحدود  لمطالب 

المتاحة  والمصادر  العرض  وميزانية  التدريبات،  فيها 

الجمالية  التجارب  علي  عالوة  المنتجين،  وضغوط 

آخر  مثال  وفي  العملية.  أثناء  تحدث  التي  واليومية 

يؤثر  التدريبات  في  يحدث  ما  فان  الدائرية،  للسببية 

ما  أن   كما  التدريبات  مكان  خارج  الفرقة  تفاعل  علي 

التدريبات.  في  يحدث  ما  علي  يؤثر  الخارج  في  يحدث 

العالم  مع  المستمرة  التفاعالت  هذه  بدون  الواقع،  في 

يستحيل أن يحدث العرض. 

في  نظاما  أنفسهم  الفرقة  أعضاء  بين  العالقة  وتشكل 

أثناء  منزعجون  ألنهم  المستمرة  التعديالت  من  عملية 

جوانب  تعزز  أو  تزعزع  جديدة  تصورات  من  التدريب 

من  درجة  األنماط  تكتسب  العرض،  تطور  وأثناء  األداء. 

والتعبير  اإلدراك  دوائر  إلي  تستجيب  أو  تتضح  الثبات، 

والمكان.  الزمان  في  شكله  األداء  تمنح  التي  المستمرة، 

ورغم ذلك، فان هذا ليس جدثا فرديا، ألن هناك مختلف 

والعاطفة  والحركة  باللغة  المرتبطة  وااليقاعات  األنماط 

مستمرا  نمطا  وتخلق  تزامن،  مرحلة  في  تتضافر  والفكر 

أقل  التي تظهر  األنماط  وبالتدؤيج تكون  للتنوع.  عرضة 

لالستمرارية  يسمح  فالتكرار  باالضطراب.  للتأثر  عرضة 

عند  تنشيطها  يمكن  أنماط  بتشكيل  والخصوصية  األكبر 
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ويقول  يولدها.  الذي  والسياق  للمحفزات  تظهر  التي 

الذاتي  التنظيم  يشير  اإلدراك،  إلي  بالقياس   « لويس، 

والعصبية  النفسية  التجليات  واستقرار  ظهور  إلي 

ولكي  العالم.  في  الشروط  تمثل(  )أو  مع  تتطابق  التي 

التنظيم الذاتي علي نفسه، فالبد أن يتكيف مع  يحافظ 

ديناميات البيئة المتغيرة )التي تتميز بتدفق المعلومات 

الطارئة  أنماطه  تستجب  أن  ويجب  المستمر(،  اإلدراكية 

الزدهار  الشروط  لتلك  تنظيمي(  كسلوك  )الملحوظة 

الكائن الحي. وهذا يختلف عن المدخالت – المخرجات 

الخطية ألن هناك تدفق مستمر للمدخالت والمخرجات، 

األفعال  كانت  ماذا  وتقييم  للعالم.  سلسة  تجربة  ويوفر 

العملية  من  جزء  هو  العالم  في  الشروط  مع  تتطابق 

بد  فال  مفيدا،  التقييم  هذا  يكون  ولكي  المستمرة. 

يكون  فلكي  العامة.  بالشروط  أساسي  وعي  وجود  من 

يحتاج  المتوقع،  غير  إلي  لالستجابة  مستعدا  الممثل 

المؤدي أن يكون في تدفق المشهد، ومع ذلك باحساس 

ضحك  يواجه  أو  سطرا  الممثل  ينسى  عندما  يلي.  بما 

يتدرب  الذي  النمط  يتعطل  الجمهور  من  متوقع  غير 

والهدف  االستجابات.  من  مختلفة  مجموعة  يحتم  عليه، 

هو اكتشاف الحل الذي يعيد األداء إلي السجل المقرر. 

لوجودهم  المكانية  الزمانية  التجربة  يدركون  فالممثلون 

علي خشبة المسرح، وهذا اإلدراك يسمح لهم بمالحظة 

فالمخ  لها.  واالستجابة  وتقييمها  المتوقعة  غير  المواقف 

في عمل مستمر، وفي حالة توازن، ويراقب البيئة كجزء 

من العملية المستمرة التي نادرا ما ندركها بشكل واع. 

التوازن  وهذا  جديد.  نظام  إلي  النسق  ينتقل  بينما 

للتجمعات  بالنسبة  محدود  ولكنه  عاما،  ليس  الجديد 

التجمع  تعريف  ويمكن  بالمحفز.  المرتبطة  العصبية 

الخاليا  من  موزعة  فرعية  مجموعة   « بأنه  العصبي 

العصبية ذات االتصاالت القوية المتبادلة. وسوف يؤدي 

العصبية  الخاليا  تنشيط  إلي  للرائحة  المفاجئ  االكتشاف 

المرتبطة بتجارب حاسة الشم مما يخلق اضطرابا يستمر 

التعرف  ربما   – عليه  التعرف  يمكن  نمط  ظهور  حتى 

ينهي  الذي  والزهرة،  الرائح  بين  فالتطابق  زهرة.  علي 

توازن  هي  جديدة،  حالة  من  ينشأ  االنتقالية،  المرحلة 

الناتج جديدا حتى  التكوين  يكون  اضطرابا. وسوف  أقل 

لو لم تكن هذه هي المرة األولى التي نشم فيها وردة، 

وهذه  سابقة.  حالة  إلي  تحديدا  يعود  لم  المخ  ألن 

تحدد  مدخالت  هناك  تزال  ال  ألنه  ثابتة،  حالة  ليست 

ويظل  الحالة.  هذه  في  الزهرة  مع  المستمرة  تجربتنا 

في  مستمرة  الشم  اضطرابات  دامت  ما  الجديد  الشرط 

األنماط  وتعزز  تشارك  التي  العصبية  المجموعات  إثارة 

العصبية  فالمجموعات  الزهرة.  بتجربة  المرتبطة  الناشئة 

المستثارة بواسطة رائحة الزهرة  ليست شمية فقط، بل 

وربما  الزهور.  نفس  مع  سابقة  تجارب  ذكريات  تتضمن 

شخص  ذكريات  للزهرة،  مرئية  صورا  العقل  إلي  تجلب 

إلي  باإلضافة  زهرة.  قطف  ذكرى  ربما  أو  إياها،  أعطانا 

التجمعات  تنشيط  الشمية، سيتم  بالقشرة  يرتبط  ما  كل 

الحسي  والمحرك  البصرية  بالمناطق  المرتبطة  العصبية 

في المخ. 

 ومع األخذ في االعتبار أن المخ ال يكون في حالة راحة 

أو في حالة توازن ثابت، يمكننا البدء في تكوين صورة 

هي  فاإلثارة  النظام.  التحفيز  يزعج  عندما  يحدث  لما 

فالسلوك  اضطراب.  يخلق  المحفز  أن  لويس  يسميها  ما 

عن  الناشئ  باالضطراب،  مقاطعته  تتم  للنسق  المنظم 

تجاه  الحساسية  في  والزيادة  والتنظيم  سريعة  خسارة 

أن  يفترض  حيث  ليست  األداة   – واالضطراب  البيئة. 

تكون، أو يشعر الممثل باإلعياء فجأة – يتطلب استجابة. 

مثل   – العاطفة  مثل  التوازن  عدم  ممارسة  تتم  وسوف 

وهذه  الشيء.  في  الرغبة  أو  األلم  أو  االرتياح  عدم 

المشاعر، التي تقوم جزئيا علي الظروف الفورية، تحتاج 

االستجابة  شكل  يأخذ  أن  يمكن  الذي  للموقف،  تقييم 

الصريحة – الفرار أو الحب أو المتعة الجمالية. وعملية 

معقدة  –التقييم  العاطفة   – المنبه  ثالوث  بين  التوفيق 

المباشر  المنظم  التسلسل  يبدو  وبينما  نتوقع.  كما 

غير  عملية  هي  الواقع  في  التسوية  فان  فيه،  مرغوبا 

مالئم.  غير  أنه  يؤكد  المبدئي  الحل  أن  والسيما  فعالة، 

بظهور  تسمح  المتعددة  المهام  علي  العقل  فقدرة 

إلي  ويؤدي  الوقت،  نفس  في  االحتماالت  من  عدد  

الهروب بدال  : من األفضل  المالئم  تقييم يحدد أي منها 

تبقى  أن  أو  العناق،  من  أفضل  النظر  أن  أو  القتال،  من 

موعد.  علي  تأخرت  لو  حتى  اللحظة  جمال  في  وتغرق 

ومع ذلك هناك بدائل أخرى جاهزة للتأمل. 

يمثل  فانه  الكافي،  بالقدر  قويا  المحفز  يكون  عندما 

مؤقت  واضطراب  مفاجئ  بتغير  تتميز  انتقال،  مرحلة 
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 ورغم ذلك فانهم ال يوظفون بدون حدود. فكما يوحي 

أن  يمكن  ما  علي  قيود  هناك  الحدود،  شرط  مفهوم 

يخرج من تدفق المنبه. وتأمل شروط الحدود كحد فقط 

الذي  المفهوم. فالمصطلح  هو طريقة سلبية في صياغة 

الجاذب  الحدود هو »  التي تشكل  للقوى  يقدمه كيلسو 

من  فريد  بعدد  مقيدة  صيغة  كل   “  ”Attractors

الجاذبات ترى كحاالت هدف تعمل  ... وهذه  الجاذبات 

وتؤدي  للنسق.  الداخلية  الحرية  درجات  تقييد  علي 

في  تغيير  إلي  وتكوينها  الجاذبات  عدد  في  التغيرات 

المجال يؤدي من تحوالت نوعية إلي صيغ فعل جديدة. 

وعندما تنشئ االضطرابات مرحلة انتقال، تؤثر الجاذبات 

تبني  تشجيع  طريق  عن  االستجابة  تحديد  عملية  في 

فالجاذبات  الماضي.  في  تأثيره  أكد  معين  سلوك  نمط 

ليست جامدة، ولكنها سريعة التأثر  للتغير مع التجربة. 

المدربون علي تقنية معينة إلي تناول  الممثلون  ويميل 

الدور وفقا لمبادئ المنهج، ولكنهم قابلون لتعلم الحيل 

فكل  التدريب.  أثناء  اكتسبوها  التي  تلك  عن  المختلفة 

طريقة عمل تمارس تأثيرا في تكوين االستجابة – بعضها 

الذي  السياق  يحدد  النهاية  وفي  بعض.  من  أكبر  بقوة 

يقع فيه الحدث أي من هذه البدائل يتم اختياره. 

يمكن  ال  أننا  بمعنى  الحدود.  هذه  بعض  تثبيت  ويتم   

أن  الشمي،  اإلدراك  من  مرئية  صورة  علي  نحصل  أن 

وبعضها  أيضا.  البصرية  المخية  القشرة  تنشيط  يتم  لم 

حدود تزودنا بها التجربة. فالوقوف علي خشبة المسرح 

هو  بينما  الناس،  لبعض  بالنسبة  تقريبا،  مستحيل  لألداء 

هذه  تكون  أال  المرجح  ومن  آلخرين.  بالنسبة  حتمية 

الحد،  تغير شروط  الضرورات سوف  الممثل. وهذه  من 

فالممثلة  أخرى.  علي  معينة  أدوات  استخدام  وتفضل 

»عربة  مسرحية  في   « دوبوا  »بالنش  دور  تلعب  التي 

شخصية  بها  تصور  التي  الطريقة  بنفس  الرغبة«  اسمها 

وتغير   .« البوتقة   « مسرحية  في   « بروكتور  »اليزابيث 

الحد.  شروط  تغير  المسرحيتان  توفرها  التي  المحفزات 

سوف  االرتباك  إلي  االستجابة  ولكن  حتمي،  فالتغير 

اإلدراكية  الخبرة  بين  التفاعل  بواسطة  جزئيا  تتحدد 

والميل لالستجابة إلي المواقف بطرق معتادة. 

     والصورة التي تستخدم لوصف السببية الدائرية هي 

المستوى  عالية  للحدود  المتبادل  التأثير  تقترح  حلقة، 

صحيح.  والعكس  المستوى  المنخفضة  االضطرابات  علي 

في  المتناغمة  وغير  المتناغمة  الترددات  من  وسيظهر 

عدد من التجمعات العصبية، أنماط معينة تعكس هذه 

العالقات فيما يسمى تزامن الطور : 

من  شكل  خالل  من  واسع  نطاق  علي  التكامل  يحدث   

الذي  الدقيق  الوقت  الزمني، حيث يحدد  الترميز  أشكال 

معينة.  مجموعة  في  تشارك  كانت  إذا  ما  فيه  تنطلق 

والمرشح األكثـر دراســة لهذا النـوع هو تزامـن الطـور. 

وتفــرغ الخاليــا العصبية مجموعة واسعة من الترددات 

تقفل  أو  تزامن دقيق  أن تدخل في  المتذبذبة ويمكــن 

طورا خالل فترة زمنية محدودة )جزء من الثانية(. 

عصبية  بشبكة  محددة  ليست  األحداث  أغلب  وألن 

المخ   مناطق   من  عدد  إلي  تصل  أنها  بل  واحدة، 

ووظائفه المختلفة، فان تزامن الطور يحدث داخل عدة 

المدخالت  منطقة  إلي  باإلضافة  عصبية،  مجموعات 

العصبية  الشبكات  أنماط  وتتحد  األولية.  اإلدراكية 

مجال  ظهور  إلي  يؤدي  مما  الطور  قفل  في  المختلفة 

دينامي ينشق االستجابات المختلفة وينسق مسار العمل 

وسوف  النظرية.  الناحية  من  إيجابية  نتيجة  يوفر  الذي 

تصحيح  يقترح  أو  االختيار  القرار  هذا  فعل  رد  يعزز 

للمسار لتأكيد االختيار الناجح. ويوحد المجال الدينامي 

التناغمات  المتماسك  التذبذب  ونمط  الواسع  والمجال 

المختلفة، ويسمح ألحدهما أن يحدد الرائحة مع الزهرة 

النتائج  من  عددا  محتمل،  بشكل  األقل  وعلي  مثال، 

عن  البحث  وقرار  الخيالية،  الرومانسية  مثل  المرتبطة، 

الزهرة، الخ. 

............................................................
المسرح  بقسم  أستاذا  يعمل  لوتريبي   جون 
 – واشنطون  بجامعة  المسرحي  واألداء 

األمريكية.  المتحدة  الواليات 
 « كتابه  من  الثاني  الفصل  هي  المقالة  هذه 
 Toward a التمثيل  في  عامة  نظرية  نحو 
الصادر    «   General Theory of Acting

.  Palgrave , Macmillan نشر  دار  عن 

نتيجة  باألحرى  هي  بل  عصبية،  ضروريات  الحدود 

بالهوية  أكبر  عالقة  ولها  وثقافية،  اجتماعية  تفاعالت 

كل  وفي  المخ.  بتنظيم  عالقتها  من  أكثر  الذاتي  والوعي 

من حالتي Hardwiring  و Softwiring، هناك حدود 

المثال  وفي  االضطرابات.  مجموعة  من  يظهر  ما  تحدد 

الممكن  فمن  البيئية:  القيود  تجاوز  أن  يمكن  األخير، 

النظر  بغض  المسرح،  علي خشبة  يؤدوا  أن  لالنطوائيين 

عن عدم االرتياح الذي يشعرون به. وهذه التجربة تغير 

أخرى،  بعبارة  وهناك،  فقط.  بدقة  كان  اذا  الحد،  شرط 

االضطرابات  ومقدمة  الشروط  حد  بين  تبادلية  عالقة 

المدرب  الممثل  ويتناول  الدائرية.  السببية  أو  األخرى، 

نجحت  بأدوات  جديدة  مسرحية  كل  معينة  تقنية  علي 

يقرأ  كيف  األدوات  هذه  تحدد  وسوف  الماضي.  في 

الممثل المسرحية. فالممثلين الذين يستخدمون المنهج 

العاطفية  األبعاد  أجل  من  بريخت  مسرحية  يقرؤون 

بريخت  نقد  إغفال  إلي  ويميلون  للشخصيات  والنفسية 

المنهج  ممثلي  ألن  ليس  وهذا  للرأسمالية.  الالذع 

يفعلون  ربما  أنهم  )رغم  الماركسي  النقد  يرفضون عمدا 

قراءة  مسبقا  نفترض  حدودهم  شروط  ألن  ولكن  ذلك( 

شخصية  شجاعة  األم  وتصبح  مسرحية.  ألي  واقعية 

عاطفية ألنها تفقد أطفالها، فضال عن رجل األعمال الذي 

وحدها.  االقتصادية  الحقائق  علي  بناء  الخيارات  يحدد 

العروض  من  نوعا جديدا  الممثل  يطور  آخر،  مثال  وفي 

ويليامز  لتينسي  مسرحية  يؤدي  كان  إذا  ما  علي  تعتمد 

أو آرثر ميللر. تتطلب النصوص المختلفة )المفهومة هنا 

مختلفة  خصائص  االضطرابات(  من  مجموعة  باعتبارها 
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عيد عبد الحليم

األولى  نشأته  طور  في  السوداني  المسرح  ارتبط 

العروض  ظهور  تأخر  وإن  المصرية،  المسرحية  بالحركة 

الماضي  القرن  من  العشرينيات  منتصف  إلى  المكتملة 

من  مجموعة  قدمت  والتي  الخرجين«  »جماعة  بظهور 

ظل  في  السوداني  الواقع  عن  عبرت  التي  المسرحيات 

االحتالل.

الله  عبد  محمد  عرفات  الناقد  الفترة  تلك  في  ظهر  كما 

منه  التقط  وقد  سوداني،  مسرح  قيام  إلى  دعا  والذي 

إحدى  في  فكتب  التوجه،  هذا  الروس  أبو  خالد  الفنان 

مقدمات مسرحياته:

تاجر  مثل  األجنبية  الروايات  يقدم  المسرح  كان  »عندما 

أن  بخلدي  دار  الدين،  وصالح  األسود  والفارس  البندقية 

أضع »رواية« سودانية لحما ودما، ولم يطل بي التفكير 

حتى استهديت بقصة »تاجوج والمحلق«.

الفرق  تكوين  السودان  عرفت  اللحظة  تلك  ومنذ 

على  السودانية  المرأة  وظهرت  المختلفة،  المسرحية 

خشبة المسرح في عام ١٩٤٦، حيث قام الفنان »ميسرة 

السراج« بتكوين فرقة تمثيلية تحت شعار »أعطني قرشا 

أعطيك مسرحا«.

تبلورت  المسرحيين  من  كامل  جيل  ظهر  ذلك  بعد 

بعد  خاصة  السوداني  الشارع  نيض  خالل  من  أفكارهم 

»الثورة الشعبية«، فظهرت أنماط مسرحية جديدة، مثل 

المسرح الجامعي ومسرح الطفل والذي ازدهر – بشكل 

الفت – في منتصف السبعينيات، خاصة بعد إنشاء أول 

والتقنيات  الوسائل  أحدث  على  يقام  سوداني  مسرح 

الفنية وهو »مسرح الصداقة السودانية الصينية«.

التي  األسماء  من  مجموعة  الفترة  تلك  خالل  ظهر  وقد 

في  المسرحي  العمل  بنية  في  مغايرة  لمفاهيم  أسست 

فكرة  على  اعتمد  الذي  سعيد  الفاضل  أمثال  السودان، 

يتم  أن  على  فنية،  ورش  من خالل  الجماعي«  »التأليف 

استكماله عن طريق االرتجال.

المخرج  يد  على  السودان  في  الشارع  مسرح  بدأ  وقد 

عام  الكارو«  »مسرح  تجربة  كوجاك«صاحب  »عزالدين 

المتجول المسرح 
السودان في 

خالل الكورس، وأحيانا في إطار فردي وهو قليل جدا.

أما على مستوى اللغة فإن »اللغة المستخدمة عند الفرقة 

هي لغات ست من لغات جنوب السودان قابلة للزيادة 

الالتوكا  النوير ولغة  الشلك ولغة  الدينكا ولغة  وهي لغة 

الزاندي باإلضافة إلى لغة عربيي جوبا  الباربا ولغة  ولغة 

التي هي مزيج من العربية وبعض لغات الجنوب«.

النازحين ولكن هذا ال ينفي  الجماعة جمهور  وتستهدف 

ووسط  الجامعات  طالب  وسط  جمهور  لها  الجماعة  أن 

للمشاركة في  دائما  المثقفين عامة، وهو جمهور معرض 

العرض ألن يكون جزءا من العرض فإذا كان الفضاء الذي 

ما  طبيعة  كانت  وإذا  مفتوحا،  أصال  العرض  فيه  يتحرك 

يقدم تتيح مجاال للمشاركة في عروض غير تقليدية فماذا 

يفعل الجمهور؟.

الشعبية  بالجماعة  يلتحم  مسرح  هو  »كوتو«  مسرح 

كالعصي  والحياتية  اليومية  مفرداتها  مستخدما 

اجتماعي  بعد  ذو  مسرح  وهو  والدرقة،  والكشكوش 

العروض ألهداف  توظيف  تم  فقد  الفقراء  للتخفيف عن 

عدة  من خالل  اإلنسان  بمبادئ حقوق  والتوعية  التعليم 

لوال،  السماني  إخراج  »كواتو«  عرض  أولها  كان  عروض، 

ثم عرض »الصوت« المأخوذ عن رواية »الصوت« لكابريا 

أوكارا، ثم مسرحية »البئر الصامتة« تأليف وإخراج محمد 

عبد الرحيم قرني، ومسرحية »قمر اطلع« إخراج استيفن 

خليفة  أحمد  مصطفى  تأليف  »الجراد«  وعرض  أوشيال، 

وإخراج السماني لوال وغيرها من العروض. 

توجد  أماكن  إلى  المسرح  خشبة  لنقل  كمحاولة   ،١٩8٤

فيها الجماهير لكسر هاجس اإلمكانيات.

سوق  في   ١٩87 عام  عروضه  أول  »كوجاك«  قدم  وقد 

في  عروضه  توالت  ثم  مدني«،  »وادي  بمنطقة  السمك 

مناطق »بنطون رفاعة« و »بنطون المتمة«.

المسرح  »فرقة  تأسيس  في  »كوجاك«  شارك  كما 

منها  العروض  من  مجموعة  قدمت  والتي  المتجول« 

ميدان  في  قدم  والذي  الحكومة«  مقابر  في  »الدفن 

»البوسطة« في مدينة »أم درمان« و »سوق ستة«.

المسرحية: »كوتو«  جماعة 
المسرح  في  جديد  توجه  ظهر  الثمانينيات  منتصف  مع 

تقديم  إلى  بالعودة  »التمسرح«  منحى  ينحو  السوداني 

عروض تنتمي إلى الشارع باللجوء إلى حيل فنية تتذرع 

والحكواتي  كاألراجوز  االرتجال  فنون  واستعادة  بالتراث 

والحكاية الشعبية,

»جماعة  فرقة  ظهرت  أن  إلى  مستمرا  التوجه  هذا  وظل 

كوتو المسرحية« والتي أسسها عام ١٩٩٤ كل من ديريه 

ألفريد والسماني لوال واستيفن أوشيال بمدينة الخرطوم، 

أن  يمكن  ما  على  النص  مستوى  على  الفرقة  واعتمدت 

يسمى بالنص المفتوح المرتبط بالقاموس الشعبي، ومن 

ثم يأتي العرض معتمدا على التنفيذ الجماعي من خالل 

موسيقاه  بامتياز  غنائي  مسرح  وهو  الجماعية،  البطولة 

من  واألداء  الغناء  ويتم  الشعبي،  الموروث  من  مأخوذة 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 27 سبتمبر 2021العدد 545 العدد 27735 سبتمبر 2021العدد 735

29 [

 -  ١8٩7 شطا  »سيد  الشهير  والمطرب  المصري  الفنان 

وأعطى  مصر،  في  عاش  مما  أكثر  تونس  في  عاش   ،»١٩8٥

مما  أكثر  التونسيون  يعرفه  لذلك  الكثير،  فنه  من  لتونس 

كتبه  مما  أكثر  التونسيون  عنه  وكتب  المصريون،  يعرفه 

قبل  من  عنه  ُكتب  ما  على  يطلع  ومن  المصريون!!  عنه 

مطرباً،  بوصفه  حوله  يدور  سيجده  والمصريين  التونسيين 

المحفوظة والمنتشرة  المنشورة، واألغاني  المعلومات  وأغلب 

وخصوصاً  وأغنياته،  ألحانه  حول  تدور  عنه،  اإلنترنت  في 

الدوريات  في  الفنان  هذا  أخبار  تتبعت  وعندما  تونس!  في 

وأنشطة  معروفة،  غير  مهمة  معلومات  وجدت  المصرية، 

مسرحية مجهولة، وتاريخاً لم ُيكتب من قبل، لذلك سأخصص 

المعروف عن سيد شطا، وعن  غير  الجديد  المقالة عن  هذه 

أن »سيد  تثبت  والتي  عامة؛  المعروفة  األمور  تفاصيل بعض 

بين  والفنية  المسرحية  العالقات  في  فريداً  نموذجاً  شطا« 

مصر وتونس.

وتمثيل غناء 
الظهور  إلى  عاد  ثم  الزمن،  من  فترة  شطا  سيد  احتجب 

سعد  زكي  فرقة  بجانب  »البوسفور«  كازينو  في   ١٩٢٤ سنة 

فصول  بين  يغني  شطا  وكان  الجزايرلي،  وفرقة  المسرحية، 

 ١٩٢٦ عام  وفي  قدري.  فاطمة  المطربة  مع  المسرحيات 

نعيمة  أسطوانات  بجانب  تباع  الغنائية  أسطواناته  بدأت 

اختاره  هنا  ومن  مراد.  وزكى  الحي،  عبد  وصالح  المصرية، 

فظهر  المسرحية،  لفرقته  ومطرباً  ممثاًل  ليكون  صدقي  أمين 

فكتب  العمر«،  في  »ليلة  مسرحية  في  مرة  ألول  شطا 

مجلة  في  كلمة  حلمي«  المجيد  عبد  »محمد  الناقد  عنه 

أما سيد شطا   ..« فيها:  قال   ،١٩٢٦ أغسطس  في  »المسرح« 

ألن  التمثيل،  وجهة  من  شيئاً  عنه  أقول  فال  الفرقة،  مطرب 

كمنشد  صوته  أما  المسرح.  على  فيها  ظهر  مرة  أول  هذه 

ولكن  كلها.  تظهر  لم  كامنة  قوة  فيه  أن  شك  فال  مسرحي، 

مقدمة  في  شطا  سيد  يجعال  بأن  كفيالن  والتهذيب  التمرين 

المنشدين المسرحيين«.

واستمر شطا في فرقة »أمين صدقي«، حيث شارك بالتمثيل 

و»عصافير  زقزوق«،  »الكونت  منها:  مسرحيات  في  والغناء 

قالت  التي  العجائب«، و»خالتي عندكم«،  الجنة«، و»مملكة 

»ال   –  ١٩٢7 يناير  في   – فيها  دوره  عن  »المطرقة«  جريدة 

كان  فقد  التمثيل،  في  شطا  سيد  تقدم  تسجيل  إال  يسعنا 

سيكون  بأنه  له  نتنبأ  ونحن  مضى.  لما  بالنسبة  كبيراً  تقدماً 

المطرب والممثل األول على مسارح الكوميدي«. 

مصابني«،  »بديعة  صالة  في  يغني  وجدناه  واحد  عام  وبعد 

أدوار  ليؤدي  فرقتها،  في  المهدية«  »منيرة  أمام  بطاًل  ثم 

النسا،  وكيد  وكرمن،  »تاييس،  مثل:  مسرحياتها،  في  البطولة 

ومثال  الماليين«،  وصاحبة  الدين،  وصالح  الزمان،  وقمر 

يناير  الفترة، ما نشرته جريدة »المقطم« في  إلعالنات هذه 

برنتانيا،  بتياترو  المهدية  منيرة  السيدة  »جوق  قائلة:   ،١٩٢8

رواية  الظهر  بعد  ونصف   ٦ الساعة   ١٩٢8 يناير  أول  األحد 

اإلنشاد  أنطون«. تمثل دور كليوباترا ملكة  »كليوباترا ومارك 

ألول  أنطوان  دور  ويمثل  المهدية،  منيرة  السيدة  والطرب 

ويمثل  شطا«،  أفندي  »سيد  الشعب  مطرب  األستاذ  مرة 

أفندي  العزيز  عبد  األستاذ  الفني  الجوق  مدير  أستاكيوس 

سيد عيل إساعيل

)4( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

نموذجا شطا  سيد  الفنان 

[ نوافذ]]

للجاي قول  رايح  يا  مسرحية  في  اليسار  من  األول  شطا  سيد 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 27 سبتمبر 2021العدد 545 العدد 27735 سبتمبر 2021العدد 735

30 [ نوافذ

خليل. كل أحد حفلة نهارية والثالثاء نهارية للسيدات«.

وفي العام التالي عاد شطا إلى فرقة أمين صدقي ومثل معه 

»المصور«  مجلة  ناقد  وكتب  للجاي«،  قول  رايح  »يا  مسرحية 

النجاح  كل  ناجحاً  شطا  سيد  األستاذ  »وكان  قائاًل:  دوره  عن 

في دور حسن، السيما وقد اشترك مع األستاذ إبراهيم فوزي 

حلبة  في  التجلي  في  رهان  فرسي  فكانا  الرواية،  تلحين  في 

حتى  أغنية سمعتها،  كل  من  طربت  أنني  لدرجة  الموسيقى، 

وفي  إعجاب«.  وكل  تهنئة  كل  فلهما  المجموعة  أصوات  من 

عامي ١٩3٠ و١٩3١ تنقل شطا بين عدة فرق؛ بوصفه ممثاًل 

ومطرباً وملحناً، مثل فرقة حياة صبري وعبد اللطيف جمجوم، 

ثم وجدناه ضمن فرقة »فوزي منيب« أثناء رحلتها إلى الشام، 

كارلو  مونت  بكازينو  فوزي«  »علية  فرقة  إلى  وانضم  عاد  ثم 

بروض الفرج، ثم انضم إلى صالة »رتيبة وأنصاف رشدي«.

ومصر وتونس  باريس 
بعد ذلك لم نقرأ شيئاً عن سيد شطا طوال عامين، ثم وجدنا 

صورة  »هذه  أسفلها:  وتكتب  صورته،  تنشر  المجالت  إحدى 

انتشرت  الذي  شطا،  أفندي  سيد  الشهير  المصري  المطرب 

تونس سيد محمد  باي  أن  األصقاع حتى  كثير من  في  شهرته 

ليطرب  الغرب  إلى  مرات  ثالث  استدعاه  الحبيب  بن  باشا 

بصوته، وليعّلم له مطربيه هناك. وقد تفضل فأنعم عليه هذه 

المرة بنيشان االفتخار«.

من  المصرية  الدوريات  في  بالبحث  قمت  ذلك  على  وبناًء 

عام ١٩33 إلى ١٩٥٢ - ومنها: أبو الهول، والصباح، والكواكب، 

عام  غنائية  حفالت  أقام  شطا  أن  فوجدت   – والفن  والبالغ، 

بعض  عزف  مع  رتيبة،  اآلنسة  بمشاركة  تونس  في   ١٩33

والشيخ  بالكمنجة،  رحمين  مثل:  التونسيين،  الموسيقيين 

بالعود،  وبشيري  بالقانون،  وبرامينو  بالرق،  البنان  حسن 

إلى  العام سافر شطا من تونس  بالدربوكة. وفي هذا  وصيون 

السنوسي  الوجيه  »من  كبيرة  بحفاوة  قوبل  حيث  باريس، 

وحمام  وسوق  ومطعم  قهوة  صاحب  باصوم  حمودة  السيد 

أبانت مجلة  جامع باريس فقد استضافه وأكرم وفادته«. وقد 

»الصباح« عن مهمة شطا في باريس، قائلة: »أهدانا المطرب 

التي  األسطوانات  من  أسطوانة  شطا  سيد  األستاذ  المعروف 

أم  لحساب شركة  تونس  في  ملك مصر  نشيد جاللة  منها  عبأ 

عبد  األستاذ  الكبير  األديب  نظم  من  وهو  التونسية،  الحسن 

الله عفيفي وتلحين األستاذ شطا، وقد أهدى هذه األسطوانة 

إلى السراي الملكية العامرة«.

ذهب  شطا  أن  نفسها  المجلة  أوضحت   ١٩3٤ عام  وفي 

األمير  بمقابلة  وحظى  تونس،  في  العامر  الملوكي  للقصر 

بدأ  ثم   – العلية  السنية  الدائرة  رئيس   – الجزيري  سليم 

التونسية  المطربة  بإحياء حفالته بصالة »بن كاملة« بمشاركة 

وكيل  المتهني«  »البشير  مع  تعاقد  ثم  الشامية«،  »فليفلة 

أوبرا  في  أنطونيو  بدور  للقيام  التمثيلي«  المستقبل  »فرقة 

»عبد  والسيد  ختمي«  »فضيلة  السيدة  بجانب  »كليوباترا« 

نشيد  بتلحين  قيام شطا  إلى  باإلضافة  هذا  العقربي«.  العزيز 

تحية لمسو الباي، وعندما سمعه الباي أمر بأن تنشده الفرقة 

الموسيقية الخاصة به!

تمثيل  التمثيلي«  »المستقبل  فرقة  قررت   ١٩3٥ عام  وفي 

المسرح  على  شطا  سيد  لصالح  البدور«  »ست  مسرحية 

البلدي، وهذا يعني أن ريع الحفلة بأكمله سيكون من نصيبه، 

الكبير، ومثل أفراد الفرقة قطعة من رواية »كليوباترا«، وظلت 

الحفلة إلى الساعة السادسة صباحاً. هذا وقد جاءنا ثناء عطار 

الفرقة على أخالق األستاذ  المتهني رئيس  البشير  من األستاذ 

المسرح  على  به  قام  الذي  بالمجهود  وإعجابه  شطا  سيد 

التونسي، إذ أدخل على مسارحها أنواع األوبرا واألوبرا كوميك 

االفتخار  نيشان  الحكومة  منحته  حتى  والفودفيل،  واألوبريت 

من الدرجة الثالثة«.

وبعد عدة أشهر وجدنا »طلعت باشا حرب« يدعم سيد شطا 

تعبئة  ليتفق مع »شركة كريستال« على   - باريس  إلى  للسفر 

مجموعة أسطوانات - تشجيعاً له وتقديراً للدعاية الفنية التي 

يقوم بها في األقطار الشقيقة عن مصر والفن المصري. وبعد 

غنائه  أثناء  شطا  وزار  باريس،  إلى  حرب  طلعت  سافر  فترة 

الشعبي في قهوة مسجد باريس. هذا باإلضافة إلى إحياء شطا 

األسطوانات.  بتعبئة  قام  ثم  باريس،  راديو  محطة  في  حفلة 

كلمة  المصرية  الصحف  إلى  أرسل  شطا  أن  بالذكر  والجدير 

قهوة  صاحب  التونسي  الوجيه  باصوم«  »حمودة  فيها  شكر 

»حقي  واألستاذ   - شطا  فيها  غنى  التي   – باريس  جامع 

به  لحفاوتهما  فرنسا  في  للتمثيل  العراق  بعثة  عضو  الشبلي« 

في باريس.

عنوان  تحت  »الصباح«  مجلة  قالت   ١٩3٦ نوفمبر  وفي 

باشا«:  حرب  طلعت  ونشيد  تونس  في  شطا  سيد  »األستاذ 

مدة  شطا  سيد  األستاذ  المعروف  المصري  المطرب  »أذاع 

تونس  باي  سمو  نشيد  فألقى  تونس  بمحطة  ساعة  النصف 

وزعيمها  العظيم  مصر  رجل  بنشيد  عقبه  ثم  المعظم، 

وقد  تلحينه.  من  وهما  باشا،  حرب  طلعت  محمد  االقتصادي 

نفس  جميعاً  التونسيين  قلوب  في  باشا  حرب  لطلعت  أصبح 

المكانة التي له في قلوب إخوانهم أبناء الشرق جميعاً، ولهذا 

له  أقام  لذلك  أوالده،  لرؤية  مصر  إلى  عودته  بمناسبة  وذلك 

»بشير المتهني« حفلة وداع ساهرة في منزله، وصفتها مجلة 

التمثيلي  »الصباح« في يونية، قائلة: »أقامت فرقة المستقبل 

يتقدمهم  واألعيان  الحكومة  رجال  إليه  دعت  فنياً  مهرجاناً 

السادة محمد الملكي رئيس محكمة االستئناف، ومحمد سعد 

المدنية،  الدائرة  عضو  المندوب  ومحمد  األوقاف،  مدير  الله 

المدعوون  اختلف  أن  وبعد  لألستاذ سيد شطا.  توديعاً  وذلك 

المتهني،  البشير  األساتذة  ألقى  والشراب  الطعام  موائد  على 

عيسى  بن  والطيب  بورقيبة،  ومحمد  السنوسي،  والشاذلي 

المصري  للمطرب  التونسيين  شكر  عن  بها  عبروا  كلمات 

النساء كيد  لمسرحية  المهدية  منرية  إعالن 

وآحرين المتهين  البشري  مع  اليمني  من  األول  شطا  سيد 
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اتفق  وقد  العظيم.  بالسرور  باشا  حرب  طلعت  نشيد  قابلوا 

الجزائر  األستاذ سيد شطا على العمل في شهر رمضان بصالة 

بتونس لصاحبها السيد حسان الجزيري.

خبراً   ١٩3٩ عام  »الصباح«  مجلة  نشرت  سنوات  ثالث  بعد 

آخر  مصر،  في  شطا  سيد  األستاذ  كان  »حينما  فيه:  قالت 

على  ليسهر  تونس،  إلى  سفره  حين  وأوالده  زوجته  أخذ  مرة 

أو  المصادفات  مساوئ  ولكن  جانبه.  إلى  وهم  سعادتهم، 

زوجته  مرضت  إذ  المحن.  من  كثير  إلى  عرضه  السيء  الحظ 

ابنه  شفي  ولما  ابنه،  فمرض  زوجته  شفيت  ثم  طوياًل،  مرضاً 

مرضت ابنته. وهكذا كان ال ينتهي من محنة حتى يجد محنة 

أخرى، وكان يخفف من هذه المحن المتتالية حنو التونسيين 

وإشفاقهم عليه. وهو يعمل اآلن ملحناً ومطرباً لفرقة االتحاد 

غنائية  حفالت  بعض  ويذيع  تونس،  في  القومية  المسرحية 

مع  الكاملة  والصحة  الكبير  النجاح  له  فنرجو  تونس،  بمحطة 

أفراد أسرته«.

 - الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  ومع   – سنوات  سبع  وبعد 

وتحديداً في إبريل ١٩٤٦ نشرت إحدى المجالت خبراً بعنوان 

قالت  مصر«،  إلى  الطريق  في  شطا  سيد  المشهور  »المطرب 

احتفلت  والفنية  األدبية  الهيئات  أن  تونس  من  »جاءنا  فيه: 

على  لعزمه  شطا  سيد  األستاذ  المشهور  المطرب  بتوديع 

العودة إلى مصر، بعد أن غاب عنها عشر سنوات. وكانت آخر 

إذاعة له في راديو تونس قصة المولد النبوي تأليف المرحوم 

الشيخ عبد الله عفيفي«.

قائلة:  التفاصيل،  بعض  »الصباح«  مجلة  نشرت  أيام  وبعد 

المصري  المطرب  تونس  من  عائداً  القاهرة  إلى  »وصل 

تزيد  مدة  هناك  قضى  أن  بعد  شطا،  سيد  األستاذ  المعروف 

الشعب  من  واإلكرام  الحفاوة  فيها  القى  أعوام،  العشرة  عن 

التونسي، وقد قال األستاذ سيد شطا ألحد مندوبينا إن الحرب 

قد أثرت في النهضة الفنية هناك تأثيراً كبيراً، إذ وجد فنانون 

وفنانات غير الذين كانوا يشتغلون بالفن قبل الحرب كما أن 

ذوق الجمهور هناك ارتقى جداً«.

تحت  أكثر،  فنية  تفاصيل  المجلة  أضافت  أخرى  أيام  وبعد 

التونسية«،  واأللحان  حلمي  ليلى  المشهورة  »المطربة  عنوان 

المعروف  المصري  المطرب  القاهرة  إلى  قائلة: »عندما وصل 

أعوام طويلة، طلبت  بعد  تونس  من  عائداً  األستاذ سيد شطا 

التونسية،  األلحان  بعض  إليها  يقدم  أن  اإلذاعة  محطة  إليه 

رشح  وقد  األلحان.  من  جديداً  فنياً  لوناً  المحطة  لتكتسب 

األستاذ سيد شطا المطربة المشهورة ليلى حلمي، لكي تقدم 

به من حسن  تمتاز  لما  نظراً  األلحان،  الجديد من  اللون  هذا 

التأدية الفنية الكاملة، إلى جانب ما لها من سمعة طيبة بين 

جمهور  وسيستمع  هناك.  حفالتها  أحيت  منذ  تونس  شعب 

في  حلمي  ليلى  الفنانة  المطربة  إلى  القريب  في  اإلذاعة 

عليها  البروفات  بعمل  تقوم  التي  الجميلة،  التونسية  األلحان 

اآلن مع المطرب والملحن المعروف األستاذ سيد شطا، عالوة 

على األلحان األخرى التي ستقدمها لكبار الملحنين«.

بعد  أي   –  ١٩٥٢ أغسطس  في  وتحديداً  سنوات،  ست  وبعد 

– نشرت مجلة »الفن« كلمة بعنوان »فتحية  قيام ثورة يوليو 

خيري وسيد شطا«، قالت فيها: »وصلت إلى القاهرة المطربة 

صحبتها  وفي  خيري  فتحية  السيدة  المعروفة  التونسية 

»الفن«  دار  زارا  وقد  شطا،  سيد  المصري  والملحن  المطرب 

التونسية  المطربة  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما  وصولهما.  عند 

للسياحة،  مصر  إلى  الحضور  مرات  عدة  طلبت  خيري  فتحية 

تجد  »فنانة«  أنها  حضورها  طلب  في  تكتب  كانت  وعندما 

كلمة  فعندما رفعت  المسئولين في مصر،  الموافقة من  عدم 

مثل  نرى  متى  فإلى  بالحضور!  لها  سمح  طلبها  من  »فنانة« 

عهد  بانقضاء  المهازل  هذه  مثل  تنته  ألم  العجائب؟  هذه 

الفساد؟«.

طارة بن  الغين  عبد 
الغني  »عبد  الفنان  التونسي  الصديق  مع  تواصلت  فترة  منذ 

سيد شطا،  أسرة  بقايا  عن  معلومات  منه  وطلبت  طارة«،  بن 

عندما علمت أنه كان على تواصل ببعض أفرادها! فكتب إلّي 

رسالة بها بعض المعلومات - أحسبها خير ختام لهذه المقالة 

– هذا نصها: 

بتونس  ١8٩7 بمصر، وتوفي  المرحوم سيد شطا قد ولد سنة 

في  ما جاء  أغسطس سنة ١٩8٥ حسب  السابع من شهر  في 

شطا،  سيد  اسمه حسني  ولداً  المرحوم:  خّلف  الوفاة.  شهادة 

وتوفي   ،١٩٢٩ سنة  ديسمبر  شهر  من  الخامس  في  ُولد  وقد 

الموسيقى  تدريس  مهنة  زاول  وقد   ،١٩٩3 أغسطس   ٢٤ في 

 ٢ في  تونس  إلى  قدم  أنه  والمالحظ  بتونس.  بالكونسرفاتوار 

اسمها  األولى  بنات:  ثالث  شطا  سيد  خّلف  كما   .١٩٦8 مايو 

وكانت   .١٩٩8 مايو   ٢٤ في  بمصر  توفيت  وقد  عطيات، 

متزوجة من تاجر تونسي يدعى حسني بنعلي الريان، وخلفت 

االبنتان  أما   .١٩٤٥ أكتوبر   ٢٠ يوم  مولودة  فوزية  اسمها  بنتاً 

لدي معلومات غير  تتوفر  فلم  بنات سيد شطا،  الباقيتان من 

ابنه  وابن  شطا  سيد  حفيد  أما  وحكمت«.  »بسيمة  اسميهما 

حسني شطا فاسمه محمد شطا، وهو مقيم بتونس.

الفرج بروض  كارلو  مونت  كازينو  إعالن 

شبابه في  شطا  سيد 

منيب فوزي  فرقة  إعالن 



    

نوتردام«.. »أحدب 
والشجن   البهجة  بني  تمزج  اجتماعية   محاكمة 

أحدب نوتردام.. واحدة من الروايات العالمات يف عوامل 
األدب. كتبها فيكتور هوجو يف النصف األول من القرن 
التاسع عرش، واقتبسها سينامئيون ومرسحيون كرث حول 
العامل. وتحول بطالها »كازميودو« قارع أجراس الكنيسة 
و«أزمريالدا« جميلة الغجر، من مجرد شخصيتني روائيتني 
وجولييت،  وروميو  هاملت،  مثل  مثلهام  أيقونتني  إىل 
تعدد  والوحش, وغريهم. ورغم  والجميلة  وقيس وليىل، 
الرواية  فإن  ومرسحية(  )سينامئية  الدرامية  االقتباسات 
أخريا  هي  وها  ــرؤى.  ال من  العديد  تحتمل  زالــت  ما 
)أسامة  الراحل  به  قام  إعداد  عرب  مرصي  مبذاق  تقدم 
نور الدين( وبإخراج نارص عبداملنعم وبفريق أغلبه من 

الشباب عىل خشبة مرسح الطليعة.
نور  به  قام  الذي  الدرامي  اإلعــداد  ميز  ما  أهم  ولعل 
األصل  عن  مبارشة  مأخوذ  أوال  أنــه  للرواية،  الدين 
وثانيها  بنفسه,  بها هو  قام  مبارشة  ترجمة  الفرنيس عرب 
بل  املأساوية  أحداثها  رغم  مبهجة  حالة  منها  خلق  أنه 
وامليلودرامية، وثالثها أنه وبوعي رجل مرسح يعرف أن 
)ماذا  وليس  حدث(  )كيف  هو  األسايس  الدراما  سؤال 
ومتفرعة  الطول  شديدة  الرواية  من  اختار  حــدث(، 
الخطوط واألحداث، ما يناسب الفعل الدرامي، محافظا 
يعوق  ما  كل  من  متخلصا  فيها،  األســايس  الخط  عىل 
عىل  اإلجابة  يؤكد  ما  كل  عىل  ومبقيا  الدرامي،  هدفه 
وماذا  اآلن؟  نوتردام  أحدب  )ملــاذا  الــروري  السؤال 

يربطها بالواقع السيايس واالجتامعي املرصي اآلين؟(. 
ورمبا لذلك، سيبدأ نص العرض من لحظة نهاية الرواية، 
عىل  سنوات  مرور  وبعد  بل  البطلني،  موت  بعد  من 
حكاية  عرب  باك  الفالش  تقنية  مستخدما  املوت.  ذلك 
البايك عىل رحيلها  الشاعر املمثل زوج أزمريالدا  سريويها 
عىل  ومجيبا  العربة  منه  ومستخلصا  كان  ما  متذكرا 
الصالة  )متلقي  املتلقي  العاكسة ألسئلة  الخاصة  أسئلته 
ومتلقي الخشبة جمهور ذلك الزمان القديم الذين شارك 
تحديدا  هنا  اآلن(.  أمامهام  ستجسد  أحداث  يف  بعضهم 

نارص  املخرج  إليه  لجأ  الذي  االختيار  حتمية  تأيت 
افتتاح  قبل  من  عرضه  يبدأ  أن  يف  عبداملنعم 

)جرانجوار(  الشاعر  يجلس  حيث  الستارة، 
يواجهنا  الخشبة  من  األيرس  الجانب  عىل 

ــاذا  ومل )كيف  عــن  بسؤاله  مــبــارشة 
الذي  أزمريالدا وكازميودو؟ وما  ماتت 
الشديد  االختالف  رغم  بينهام  ربط 

بينهام(.
يكف  مل  ــذي  الـ الــســؤال  وهـــو 
ــوال عــامــني بعد  عــن طــرحــه طـ
وها  ــه  وزوجــت محبوبته  رحيل 
ــوم  ــي ــره الـــيـــوم، وال ــذك ــت هــو ي

الرحيل.  ذكــرى  يــوم  ألنــه   تحديدا 
ستبدأ  الشاعر  ســؤال  عىل  اإلجابة 

بدخول لشخصية أخرى يقدمها املخرج 
سوداء  عباءة  ترتدي  حيث  مهيبا،  تقدميا 

بخطوات  الشاعر  نحو  وتسري  وجهها  تخفي 
مقصود  بتضخيم  صداها  يرتدد  موقعة  بطيئة 

لنا  يقول  وكأنه  املعروفة  املــرسح  دقــات  يساوي 
املقنعة  الشخصية  بوصول  عجبا(.  سرتون  اآلن  )انتبهوا 

إياها  معرفا  ولنا(  )لنفسه  ويعلن  بها  يفاجأ  الشاعر  إىل 
وحني  أزمريالدا؟(  مربية  )كريستينا..  مندهش  بسؤال 
يسألها عن مصري كازميودو قارع األجراس تخربه أنه أرص 

أن يدفن مع حبيبته أزمريالدا يف القرب نفسه.
منها  وليعرف  ليقرأها  كازميودو  مذكرات  وتهديه  بل 

)ماذا حدث وملاذا، واألهم.. كيف؟(.
تشري  املرسح  منتصف  نحو  املهيبة  الشخصية  ستتوجه 
ذكريات  سجل  للشاعر  تفتح  وكأنها  تفتح  أن  للستارة 
املجانني  عيد  احتفاالت  عن  الستارة  لتنفتح  كازميودو. 
هنا  فمن  نوتردام.  لكنيسة  املواجه  امليدان  ساحة  يف 

وحسب ما يخربنا الشاعر بدأت أطراف الحكاية.
 هذه البداية هي مفتاح رؤية نارص عبداملنعم لعرضه. 
هو  لذلك  معارصيها،  أحد  لسان  عىل  تروى  فاألحداث 
ومن  املعد  يختار  وبينهام  أحيانا،  وراو  أحيانا  مشارك 
يليق  ما  واملتشعبة  الكثرية  األحداث  من  املخرج  بعده 

برؤيتهام.
منها  ليخرج  أحيانا  تتجمد  املشاهد  سيجعل  ما  وهو 
لنا  ليخترص  أو  لداللتها  ينبهنا  أو  عليها  يعلق  الــراوي 
وهي  لتجسيده.  طويل  لوقت  سيحتاج  كان  ما  بالرسد 
التقنية التي ستتيح للمخرج، ومن بعده مصمم الديكور 
)حمدي عطية(، أن يجعل االنتقال من مكان إىل مكان 
نجسد،  نروي،  فنحن  املشاهدين،  أمام  وأحيانا  سلسا، 
االرتباك. ثم  ومن  اإلخفاء،  يستدعي  يشء  فال   نلعب، 

الخشبة  داخل  إىل  املغلقة  الستارة  أمام  من  االنتقال 
أن  عرفة  كريم  سينجح  مبهجة  موسيقى  ستصحبه 
السريك  فقرات  فواصل  موسيقى  من  مزيجا  يجعلها 
الفولكلور  إىل  باألساس  املنتمية  الغجر  أغاين  وموسيقى 
يتوافق  مبهجا  لحنا  املزيج  هذا  من  ليصنع  اإلسباين 
واملشاركني  الساحة  عىل  تسيطر  التي  البهجة  وحالة 
وفرنسيني(  )غجرا 

واحد  آن  يف  وعميقة  بسيطة  كلامت  عرب  لنا  يحكون 
الحزينة  املبهجة  )املدينة(  تلك  عن  عيل  طارق  كتبها 

القاهرة القاتلة. 
نوتردام  كنيسة  واجهة  كتلة  ستسيطر  العمق  يف 
عىل  كازميودو  منها  ويطل  ــداث  األح عىل  تطل  التي 
قلبه  ستخطف  من  أزمريالدا  مرة  وألول  لريى  االحتفال 
روحيهام  تشابه  التالية  ــداث  األح وستؤكد  وعقله. 
كــازميــودو  قبح  بــني  العتيد  الشكيل  الفاصل  ــم  رغ
أيضا  املجربة  وحيويتها  أزمريالدا  وجامل  عليه  املجرب 
املنظر  مصمم  عطية  حمدي  ينىس  لن  وهنا  عليهام. 
من  بجاللها  يليق  مبــا  ــردام  ــوت ن كنيسة  يلخص  أن 
آخر.  جانب  من  الحدث  بهجة  يفسد  ال  ومبا  جانب 
الواجهات  وذلك.  ذلك  بني  مزيج  هي  عنده  فاأللوان 
املسيح  السيد  وجهي  بتعدد  تحتفي  )الزجاجية( 
للتكوين. ومحددا  مشعا  فاصال  األبيض  ويظل   وأمه. 

تلخيصه  يف  الــروح  هذه  عىل  عطية  حمدي  سيحافظ 
مملكة  يف  أو  الكنيسة  داخل  سواء  املتعددة،  لألماكن 

الغجر أو السجن.
نحيك  بأننا  واإلميان  واإلتقان  البساطة  تحكمه  تلخيصا 
الشعار  عىل  األمكنة  كل  يف  محافظا  )وكأننا(،  أو  عن، 
األسايس )البهجة املمزوجة بالشجن(، وهو املزيج الذي 
التي  والراقصني  املمثلني  ملالبس  أيضا  عنوانا  سيكون 

صممتها القديرة نعيمة عجمي وخاصة أزمريالدا. 
رقصة  بدير  كرمية  تصمم  عرفة  كريم  موسيقى  عىل 
التي  البهجة  بني  مزيج  أيضا  أنها  تعي  مبهجة  احتفالية 
يفرضها االحتفاء، وبني التعريف بالشخصيات التي لكل 
املمزوجة  البهجة  أخرى  مرة  إنها  الخاص.  قوامها  منها 
عنارص  يربط  الذي  النسق  ذلك  أخرى  ومرة  بشجن. 
شك  وال  األسايس  مصدره  كان  بتوافق  ييش  مبا  العرض 
وبني  ــة  رؤي تحكمه  مخرج  بني  مطول  حديث  هو 

مساعديه )ديكور، ومالبس، وموسيقى، ورقصات(.
محدد  هدف  وفق  ولكن  املعروفة  األحــداث  ستتواىل 
مسبقا من معد، ومن بعده مخرج، عنوانها محاكمة 
رجل  الدين،  )رجل  األساسية  املجتمع  عنارص 
تضيع  وبينهم  املثقف(  أو  الشاعر  الرشطة، 
املجتمع  ذلك  قوام  أنها  املفرتض  الجموع 
بل  دودة  شجرته  أصل  يف  ترب  الذي 
منها.  للخالص  كشفها  أوان  آن  ديدان 
مشهدا  املخرج  سيصنع  لذلك  ورمبا 
أضــالع  بينام  ــدا  ــريال أزم تتوسطه 
يبوح  مكانه  يف  كل  األحبة  مربع 
كاشفا  عشقه  بأسباب  لنا(  )بل  لها 
وقيودها  شخصيته  مكنون  عــن 
منهم،  كل  تخص  وألحان  بكلامت 
عىل  تؤكد  املختلفة  رقصاتها  بينام 
هذا املعنى برباعة تصميم كرمية بدير 
املذبوحة  الحاممة  كام  جعلتها  التي 
تختلف خطواتها، ومن ثم إحساسها تجاه 
الراقصات  من  صاحباتها  بينام  عاشق،  كل 
أزمريالدا  إحساس  تؤكد  بخطوات  بها  يحطن 
الذي  املشهد  وهو  بأخريات.  املحاطة  البجعة  وكأنها 
سيكون األساس للرؤية اإلخراجية والكاشف عن الهدف. 

فاإلضاءة التي صممها أبو بكر الرشيف تعي أن املشهد 
الصوت،  صاحب  عىل  خلل  دون  تركز  للحلم،  أقــرب 
ودون  تام  وضــوح  دون  املشهد  مجمل  عىل  وتحافظ 
تصميم  وهو  بني«.  الـ»بني  املنطقة  يف  هو  تام،  إخفاء 

ومن بعده تنفيذ ييش بقدرة صانعيه.
ونهايتها  ذروتها  نحو  منضبط  بإيقاع  تسري  األحــداث 
تخفي  ملفقة  بتهمة  شنقا  أزمريالدا  )موت  املعروفة 
وموت  األربــعــة(  املجتمع  لعنارص  حقيقية  جرائم 
التي  النهاية  وهي  بها.  ملتصقا  عليها  حزنا  كازميودو 
مع  عرضه  بها  عبداملنعم  نارص  ينهي  أن  ميكن  كان 
الشخص؟(  ذلــك  من  تعرفني  )هــل  كــازميــودو  جملة 
أحدب  كــازميــودو..  )أنــه  صــداه  يــرتدد  بصوت  فتجيبه 
)املدينة(  بأغنية  يلحقها  أن  أرص  لكنه  ــردام(.  ــوت ن
املشاركني  جموع  تحملها  ــوداع  ال بشموع  مصحوبة 
يؤكد  مشهد  يف  عليها  والــشــاهــديــن  الحكاية  يف 
الــحــدث ويــؤكــد مــن جانب آخــر عىل  عــىل دائــريــة 
بشجن(. املمزوجة  )البهجة  للعرض  األصيل   العنوان 
هذا التوافق املميز للعرض ما كان له أن يكتمل إال عرب 

أداء متثييل يعي ذلك العنوان.
ملغامرته  مضافة  تحية  عبداملنعم  نارص  سيستحق  وهنا 
عىل أن يصنع عرضه بقوام ممثلني أغلبهم من الشباب. 
ومن بينهم سيظهر بجالء جورج أرشف يف دور األحدب، 

وأظنه ممثال قادما وبقوة يف املقبل من العروض.
قدرات  من  لديها  مبا  )أزمــريالــدا(  حامد  رجوى  كذلك 
رأيته  متثييل  استعداد  من  لديها  ومبا  الرقص  يف  خاصة 
يعلو ويزداد متكنا ليلة بعد ليلة، وهو ما يقول إنها آتية 
وهبة  مناسبة.  عروض  لها  أتيحت  ما  إذا  وبقوة  أيضا 
موهبة  الغجر(  ملك  وزوجــة  أزمريالدا  )مربية  قناوي 
عىل  ومقدرة  األداء  يف  متكن  العرض،  هذا  عنها  كشف 
محمد  مقبلة..  لبطوالت  مؤهلة  يجعلها  مام  التنوع 
عبدالوهاب )األسقف( من املمثلني الذين يزداد تألقهم 
االستامع  برورة  ووعيه  تفهمه  ساعده  ليلة،  بعد  ليلة 
الليايل  يف  بــأدائــه  يصل  أن  تكرب،  دون  للمالحظات 
بعد  الشخصية،  قلب  يف  الدخول  إىل  للعرض  األخــرية 
الشخصية.  تحتاجها  تكن  مل  زائدة  بكائية  من  تخلصه 
الحكاية(  راوي  أمريالدا،  زوج  )الشاعر  محمود  يحيى 
اندماج  بني  الحافة  عىل  الوقوف  يف  معقول  بقدر  نجح 
راويا  كونه  وبني  الحكاية  يف  املتورطة  الشخصية  تتطلبه 
حسيب  ومحمد  مقبلة.  كوميدية  طاقة  خلف  وآية  لها. 
املازج  دوره  حدود  يعي  تعمد  بال  كوميديان  )القايض( 
منه  السخرية  وبني  وقــار(  من  يفرضه  )مبا  قاض  بني 
شخصيتني  أنقى  ضحيته  راح  فساد  يف  املشاركني  كأحد 
كوميديان  الغجر(  )ملك  ديــاب  محمد  املجتمع.  يف 
املمزوجة  الغجر  ملك  شخصية  عىل  عزف  بالفطرة، 
)الضابط  الشاعر  حسام  العرصية.  املرصية  مبقابالتها 
يعطي  أن  فقط  عليه  مجيد  ممثل  مــرشوع  فيبوس( 
النقطة  عىل  القبض  إىل  ويسعى  أكرب  حرية  لجسده 
الرضوخ  أختار  وغــد  وبــني  صــادق  محب  بني  الغامئة 
 ملعتقدات مجتمع عفن فاحتمى بإدعاء واجب الوظيفة.
مرة أخرى نقول إن هذا العرض، ومبا قدمه من طاقات 
يستحق  التمثيلية،  املرصي  املرسح  دماء  تجدد  شابة 

استمرارا يتجاوز ما تتيحه الالئحة البريوقراطية.
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