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[[3 متابعات

التاسعة نسخته  يختتم  »دي-كاف« 
بالقاهرة أسابيع  لثالث  استمرت  فنية  فعاليات  في  شخص   3500 بحضور 

اختتم مهرجان وسط البلد للفنون املعارصة )دي - كاف( 

نسخته التاسعة بعرض »ذكريات لورد« يف مرسح الفليك، 

 1 يف  بدأت  املتميزة  الفعاليات  من  أسابيع  ثالثة  بعد 

أكتوبر يف أكرث من مكان ومساحة يف منطقة وسط البلد، 

حيث شهدت ما يقرب من 20 عرض فني ومشاركة أكرث 

من خمسني فنان من مختلف دول العامل. 

 3500 العام  هذا  كاف«  »دي  مهرجان  فعاليات  حرض 

وكان   ، العمرية  والفئات  الجنسيات  مختلف  من  شخص 

فريوس  انتشار  بسبب  املايض  العام  توّقف  قد  املهرجان 

كورونا ليعود من جديد مطبًقا كافة اإلجراءات االحرتازية 

يف كافة الفعاليات للحد من انتشار الفريوس. 

لكل  الشكر  كاف«  »دي  مهرجان  عمل  فريق  ويوجه 

اإلجراءات  تطبيق  يف  تعاونهم  عىل  فعالياته  حرض  من 

واملساهمة يف نجاح فعاليات املهرجان.

 5 األدائية  برنامج  ضمن  كاف«  »دي  مهرجان  استضاف 

عروض من دول تشييل والدمنارك وفرنسا وسوريا ومرص، 

العرض  كاف  دي-  خالل  من  العامل  يف  مرة  ألول  فعرض 

الفرنىس  للمخرج  قبيل«  البيت  سكنت  »التي  املرسحي 

هرني جول جليان مبشاركة الشاعرة السورية رشا عمران، 

»أكزاك«  املعارص  الرقص  عروض  أيًضا  فرنسا  من  وشارك 

من  تشييل  دولة  تشارك  مرة  وألول  لورد«،  و«ذكريات 

عرض  شارك  الدمنارك  ومن  »ضوضاء«،  عرض  خالل 

»نغامت الجسد السوريالية«. 

الفرنيس  الفريق  املهرجان حفل موسيقي قدمه  كام نظم 

الحفل  والقى  للفنون،  روابط  ساحة  يف  مون«  ِشن  »كو 

تفاعل كبري من الجمهور مع املزيج املوسيقى الذي قدمه 

تجربتني مختلفتني  املدينة  برنامج روح  قّدم  الفريق، كام 

والفعالية  سويرسا  من  القاهرة«  يف  صوتية  رحلة  وهام  

اعتمدت  املجر  من  كلًيا؟«  تختفي  »كيف  بعنوان  الثانية 

.»Augmented Audio عىل تقنية »الصوت املعزز

»امليديا  بربنامج  كاف«  »دي  يف  العام  هذا  نسخة  متيزت 

املهرجان مبعرض  افتتاح  البرصية«، فتم  الحديثة والفنون 

للمصورة  تكن«  مل  كأنك  »تنىس  الفوتوغرايف  التصوير 

املرصية هنا جامل. 

 VR أتاح املهرجان للجمهور فرصة عيش الواقع االفرتايض

ينظمها  كويست(  )أوكيولس  تركيبات  عىل  تحتوي  التي 

خبري الواقع االفرتايض عمر كامل من خالل تقديم ألعاب 

من  مجموعة  توفري  تم  كام  االفرتايض،  الواقع  بخاصية 

أفالم الواقع االفرتايض VR التي قدمها دي-كاف بالتعاون 

ملعرض  باإلضافة  مبرص،  الفرنيس  الثقايف  املعهد  مع 

الواقع  تقنية  عىل  اعتمد  الذي  الدمنارك  من  »احتضان« 

املعزز باستخدام تطبيق عىل الهاتف، فاستطاع الزوار أن 

يشاهدوا عدد من الرسومات عىل الحائط ومع استخدام 

متحركة  لرسومات  الصور  تتحول  الهاتف  عىل  التطبيق 

تدب فيها الحياة.  

لألفالم   VR االفرتايض  الواقع  تجارب  عىل  لإلقبال  ونظرًا 

واأللعاب ومعرض »احتضان« قررت رشكة املرشق لإلنتاج 

السيناميئ واملرسحي املنتجة واملنظمة ملهرجان دي-كاف، 

مد فرتة املعرض حتى السبت 30 أكتوبر عىل سطح مبنى 

فيكتوريا بوسط البلد.

)دي-كاف(،  املعارصة  للفنون  البلد  وسط  مهرجان 

من  أشكال  لعدة  مرص  يف  نوعه  من  الوحيد  املهرجان 

مدار  عىل  يستمر  العامل،  أنحاء  كل  من  املعارصة  الفنون 

وسط  مبنطقة  أماكن  عدة  يف  عام،  كل  من  أسابيع  ثالثة 

البلد بالقاهرة، ويشتمل املهرجان عىل عروض فنية أدائية 

ومرسحية وبرصية وموسيقية وعروض ديجيتال، ويشارك 

فيه مجموعة من الفنانني املرصيني والعرب والعامليني من 

كل أرجاء العامل.  

ياسمني عباس 
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[[4 متابعات

الدولى: الشيخ  شرم  لمهرجان  السادسة  بالدورة  الخاص  الصحفى  بالمؤتمر 

مهرجان  من  السادسة  بالدورة  مكرمني   9
الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 

بالدورة  الخاص  الصحفى  املؤمتر  للثقافة  االعىل  باملجلس  اقيم 

برئاسة  الشباىب  للمرسح  الدوىل  الشيخ  رشم  ملهرجان  السادسة 

من  الفرتة  ىف  فعالياته  ستنطلق  والتى  الغرباوى  مازن  املخرج 

الدورة  هذه  وتحمل  الشيخ  رشم  مبدينة  نوفمرب   11 وحتى   6

العليا  اللجنة  ويرأس  آيوب  سميحة  العرىب  املرسح  سيد  اسم 

الصحفى  املؤمتر  حرض  وقد  صبحى   محمد  الفنان  للمهرجان 

محمد  الفنان   ، آيوب  سميحة  العرىب  املرسح  سيدة  من  كال 

 ، فهمى  إيهاب  الفنان   ، للمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  صبحى 

الفنان طارق صربى ،املخرج عصام السيد ، د. مدحت الكاشف 

امين  د.   ، فوزى  عبري  د.   ، الدين  صالح  نادر  السيناريست   ،

الفنان   ، الدين  امري صالح  الفنان   ، الله  فتح  رانيا  د.   ، الشيوى 

فيلم  بعرض  الصحفى  املؤمتر  بدأ   ، توتا  الرحمن  عبد  محمد 

الفنية  ومسريتها  آيوب  سميحة  القديرة  الفنانة  عن  تسجيىل 

الفيديو  عرض  إنتهاء  وفور  العرىب  املرسح  سيدة  جعلتها  والتى 

الحضور  وتحية  بالوقوف  آيوب  سميحة  الكبرية  النجمة  قامت 

الذين قاموا بالتصفيق الكبري  تىل الفيلم التسجيىل كلمة الفنان 

بداية  مع  يكون  بأن  كبري  رشف  انه  قال  والذى  صبحى  محمد 

إنطالق مهرجان رشم الشيخ للمرسح مع املخرج ماون الغرباوى 

، ولفت إيل أن املهرجان كان خاصا بالشباب ما يؤكد عىل فكرة 

التنمية املستدامة التى تطرح املبدعني والهواة 

مبلتقى  ونستبدلها  مهرجان  كلمة  نلغى  أن  أمتنى   ”: قائال  وتابع 

ملتقى  كلمة  ولكن  الفن  ىف  كل ىشء  تخص  مهرجان  كلمة  ألن 

عن  ومعربا  العامل  مع  مختلفة  ثقافات  بني  الفعالية  أن  تعكس 

املخرج  واصفا  كورونا  جائحة  رغم  املهرجان  باستمرار  سعادته 

املهرجان  إقامة  واالستمرار ىف  لتحديه  باملحارب  الغرباوى  مازن 

قال  أيوب  سميحة  القديرة  للفنانة  املهرجان  تكريم  وحول   ،

تأخرنا ىف تكريم سيدة املرسح العرىب سميحة آيوب ومشريا إيل 

فنانة حافظت عىل  احتفالية 50 سنة مرسح فهى  انه كرمها ىف 

رشف املهنة حتى االن ، فيام وجه محمد بن يوسف سفري تونس 

الشباىب  للمرسح  الشيخ  رشم  مهرجان  إلدارة  الشكر  بالقاهرة 

االحتفال  إطار  ىف  الحالية  الــدورة  رشف  ضيف  اختيارها  عىل 

بعام الثقافة التونسية املرصية وقال محمد بن يوسف ىف كلمته 

رشف  ضيف  تونس  ألختيارها  املهرجان  إدارة  نشكر   ”: باملؤمتر 

يؤكد  الذى   ، التعاون  عىل  الغرباوى  مازن  ونشكر   ، املهرجان 

التى  العالقات  هذه   ، الشقيقني  الشعبني  بني  العالقات  عمق 

الحركة  جعلت  والتى  البلدين  بني  الثقاىف  التبادل  عىل  تنعكس 

وإستكمل   ، الثقافية  التظاهرات  جميع  ىف  ظهر  وهذا  متواصلة 

ىف  فرقة  تواجد  خالل  من  باملهرجان  التونسية  باملشاركة  أشيد 

أن  والحقيقة   ، الشارع  مرسح  ىف  وفرقتني  الرسمية  املسابقة 

السهل  من  يكن  ومل   ، اآلن  تونس  ىف  املستوى  يعلم  الجميع 

األهتامم  يؤكد  آخرى  مرة  وهذا   ، الفرق  هذه  مشاركة  ضامنة 

الكبري الذى نوليه لالرتباط الثقاىف والسياىس ، 

الشيخ  رشم  مهرجان  رئيس  الغرباوى  مازن  املخرج  وجه  بينام 

جنوب  ومحافظ  الثقافة  لوزارة  التحية  الشباىب  للمرسح  الدوىل 

وكذلك   ، للمهرجان  املقدم  والكبري  الدائم  الدعم  عىل  سيناء 

اخبار  بوابة  الصحفى  والرشيك   ، املهرجان  ورعــاة  رشكاء  كل 

اليوم   كام اعلن املخرج مازن الغرباوى عن قوام اللجنة العليا 

الرئيس   ، آيوب  سميحة  الفنانة  من  تتكون  والتى  للمهرجان 

للمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  صبحى  محمد  للمهرجان  الرشىف 

خريى  االعالمى   ، للمهرجان  العام  املدير  البستاوى  انجى  د.   ،

التعليم  وزيــر  مستشار   ، اللطيف  عبد  طايع  د.   ، رمضان 

هاىن  الفنان   ، عبده  عادل  املخرج   ، العلمى  والبحث  العاىل 

للثقافة  االعىل  للمجلس  العام  االمني  عزمى  هشام  ،د.  كامل 

املخرج   ، الشافعى  نضال  الفنان   ، منصور  محسن  الفنان   ،

املخرج  كشف  كام   ، املهرجان  ورئيس  مؤسس  الغرباوى  مازن 

عن  كشف  كام   ، الدورة  هذه  ىف  املكرمني  عن  الغرباوى  مازن 

من  السادسة  بالدورة  الكربى  العروض  تحكيم  لجنة  اعضاء 

من  تتكون  الثالثة  املسابقات  تحكيم  لجان   ”: قال  املهرجان 

داوود   -2 مرص   \ شاهني  إلهام   -1 الكربى  العروض  مسابقة 

اليابان   \  KAKUMOTO ATSUSHI  -3 الكويت   \ حسني 

 EDMOND-5 اليونان   \  SISSY PAPATHANASIOU-4

XHUMARI \ ألبانيا  

والتى  املونودراما  مسابقة  تحكيم  لجنة  أعضاء  عن  كشف  كام 

تضم كال من الفنانة لقاء الخميىس ، الفنان جبار املشهداىن من 

العراق ، والفنان طارق صربى ، الفنانة املاظة نورا من كوسوفو                                                                                  

فيام أوضحت د. اميان عز الدين ىف كلمتها انه تقدم للمهرجان 

ىف  عروض   6 عىل  املشاهدة  لجنة  ووقع  مرسحى  عرض   302

مسابقة العروض الكربى : الزهور االخرية من إيطاليا ، ربع وقت 

من تونس ، رصد خان من مرص ، “بوق إرسافيل “ من العراق ، 

عرض “تريم” مبشاركة ثالثة دول “بولندا _ امريكا ، انجلرتا “ ، 

بال  “صخب  وهى  عروض  اربعة  تضم  الشارع  مرسح  مسابقة   

، اخراج طالل أيوب ، من  صوت “ إخراج ترىك عيىس ، خدامة 

قاصد  إخراج  الجار   ، سالمى  حسام  إخراج  البجعات   ، تونس 

مهدى .

عن  املهرجان  عام  مدير   ، البستاوى  إنجى  د.  اعلنت  بينام 

اإلفتتاحى  الحفل  خالل  يكرم  حيث  السادسة  الدورة  مكرمني 

الفنان   ، ــدورة  ال اسم  حامل  آيــوب  سميحة  القديرة  الفنانة 

محمد  املهندس  ــارات  اإلم ومن   ، الكويت  من  حسني  داوود 

ىف  يكرم  بينام   ، بيسون  مارك  البلجيىك  والفنان  األفخم  سيف 

حفل الختام الفنان الشاب محمد عبد الرحمن ، الفنان محسن 

املخرج  شابة  مرسحية  شخصية  افضل  بجائزة  والفائز   ، منصور 

سامح بسيوىن  .

مرسح  مسابقة  أعضاء  عن  فهمى  إيهاب  الفنان  أعلن  فيام 

والفضاءات  الشارع  مرسح  محور  ىف  تننافس  والتى  الشارع 

وتكونت  عروض   4 عددها  بلغ  والتى  التقليدية  غري  املرسحية 

رأسها  وعلى  للمهرجان  الدولة  مؤسسات  دعم  لوال  الغرباوى:  مازن  المخرج 
السادسة الدورة  ستقام  كانت  ما  الدايم  عبد  ايناس  د.  بقيادة  الثقافة  وزارة 
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[[5 متابعات

اللجنة من الفنان احمد صيام ، الفنان طارق صربى ، البحرينى 

يوسف حمدان من البحرين الروسية الكسندرا بزيك ، 

مدحت  د.  املرسحية  للفنون  العاىل  املعهد  عميد  اعلن  فيام 

املرسحى  العلمى  للبحث  األوىل  النسخة  جوائز  عن  الكاشف 

وفاز باملركز االول احمد مجدى ببحث بعنوان “مسارح الشارع 

الحداثية  بعد  ما  تطبيقات  تقليدية  الغري  املرسحية  والفضاءات 

وىف   “ اآلخر  عاملنا  ىف  الوجداىن  والتقمص  العمومى  والفضاء 

األنا والعامل  ايدولوجيا  بعنوان  الشوادىف ببحث  امري  الثاىن  املركز 

للشباب  فرصة  الجائزة  هذه  ومتنح   ، الشارع   مرسح  ىف  األخر 

وقد  املرسحية  والدراسات  البحث  ىف  ورواهــم  افكارهم  امام 

سيف  محمد   ، الكاشف  مدحت  د.  من  تحكيمها  لجنة  تكونت 

من فرنسا ، سعيد كرميى من املغرب ، 

فيام أعلنت الدكتورة عبري فوزى أمني رس جائزة افضل شخصية 

كأفضل   “ بسيوىن  “سامح  الفنان  إختيار  عن  شابة  مرسحية 

فوزى  عبري  دكتورة  واكدت  العام   لهذا  شابة  شخصية مرسحية 

اهم  من  قامئة  عن  عبارة  كانت  العام  هذا  اإلختيار  آليه  أن   ،

منهم  وطلبنا   ، املرصى  املرسح  ىف  العاملني  القيادات  فنانني 

سامح  املخرج  وحصل  الجائزة  بتلك  للفوز  اسامء  ثالثة  ترشيح 

بسيوىن عىل اعىل االصوات نظرا لنجاحه ىف إدارة مرسح الشباب 

،فيام  ناجح  بشكل  النقابة  ملهرجان  وتنظيمة  املواجهة  ومرسح 

االول  العمل  بجائزة  الفائزين  عن  الشيوى  امين  دكتور  اعلن 

نسختها  ىف  السيد  عصام  املخرج  اسم  تحمل  والتى  للشباب 

الثالثة والجائزة مقدمة من املخرج عصام السيد تشجيعا ودعام 

التحكيم  لجنة  وتكونت  االوىل  التجارب  اصحاب  للمخرجني 

الخاصة باملسابقة من د.احمد مجاهد ،د.امين الشيوى ،د. سامح 

السعيد وفاز بها ثالثة مخرجني وهم املخرج عادل مربوك بعرض 

“دون  بعرض  جراتىس  حسن  محمود  املخرج   ،  “ “تريفوجا 

كيشوت “ ، واملخرج سعيد عىل ساملان بعرض “مرساة ىف محيط 

هيستريى “ ، 

الورش  برنامج  عن  الدين  صالح  نادر  السيناريست  اعلن  فيام 

االوىل  ورش   ثالثة  وهــم  السادسة  الــدورة  ىف  ستقام  التى 

الدكتور  ويقدمها   “ املقدس  “الجسد  بعنوان  املمثل  ألعــداد 

“فنون صناعة  بعنوان  املرسحية  للكتابة  ورشة   ، النقراىش  فريد 

نادر  السيناريست  يقدمها   “ املرسح  فن  كتابة  ىف  الكوميديا 

ويقدمها  االدائية  والفنون  الغناىئ  املرسح  ورشة   ، الدين  صالح 

الدكتور  اعلن  بينام   ، اليونان  من  كافورس  بافلوس  الفنان 

نسختها  ىف  للتأليف  الرمىل  لينني  جائزة  عن  سليم  مصطفى 

الخامسة والجائزة مهداة هذا العام للكاتب الكبري لينني الرمىل ، 

لكونه رمزا من رموز الكتابة املرسحية العربية وفاز بجوائز هذا 

“سقط  بنص  قدرى  مصطفى  الطويل  النص  مسابقة  ىف  العام 

سهوا “ ، مسابقة النص القصري محمد هشام اسري بنص “ املهنة 

“رقصة  بنص  طرية  الله  لعبد  املونودراما  مسابقة   ،  “ سارق 

املرسحى   النص  مسابقة  التحكيم  لجنة  تكونت  وقد   “ الوداع 

من د. مصطفى سليم ، الكاتب عامد الشنفرى ، د. جاسنت جون 

بيىل 

وهى:  مرسحية،  عــروض   4 املونودراما  مسابقة  يف  ويشارك 

إسبانيا،  من   Mundo gris رومانيا،  من   Don’t revenge us

Untouched من سرييالنكا، Why don’t people من أوكرانيا.

وتكونت لجنة تحكيم تلك املسابقة من لقاء الخميىس من مرص، 

نورا  أملاظة  العراق، طارق صربى من مرص،  املشهداىن من  جبار 

من كوسوفو.

رنا رافت                                                                                                       

سيدة  تكريم  فى  تأخرنا   : صبحى  محمد  الفنان  الشيخ  شرم  لمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس 
بملتقى ونستبدلها  مهرجان  كلمة  نلغى  أن  أتمىن  آيوب  سميحة  العربى  المسرح 
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قال الناقد احمد هاشم:« فقدت مرص استأذنا فوزى فهمى 

للمعهد  وعميدا  الفنون  ألكادميية  سابقا  رئيسا  كان  الذي 

وعلوم  للدراما  أستاذا  كان  و  املرسحية،  للفنون  العايل 

كان معيدا  املرسحية،  ومنذ  للفنون  العايل  باملعهد  املرسح 

وعلوم  النقد  تدريس  يف  بعطائه  يشارك  وهو   ،  1963 عام 

للمعهد  عميدا  كان  منذ  كإداري  و  متميزا،  أستاذا  املرسح، 

فور  أنه  وأذكر  هامة،   أشياء  عدة  النقد  قسم  إىل  أضاف 

عامدته قام بتعيني سبعة معيدين دفعة واحدة بقسم النقد 

عطية  د. حسن  منهم  اذكر  كبار  أساتذة  بعد  فيام  أصبحوا 

رحمه الله ، د. رضا غالب رحمه الله ، د. محسن مصيلحي 

العقاد فأصبح قسم  الله، د. محمد شيحه، د. عطية  رحمه 

النقد ذو شأن بعد أن كان يخلو من املعيدين وكان أساتذته 

سوى  القسم  هذا  ىف  يكن  فلم   ، اآلداب  كلية  من  يأتون 

دكتور فوزى فهمى ود. نبيل حجازي. 

املسلوبة  األرض  إعادة  ىف  أفضاله  يعرف  الكل   »: أضاف  و 

اسرتدادها  األساليب  بشتى  حــاول  قد  و  األكادميية  من 

التي أصبحت  حتى عادت عن طريق القضاء، وهى األرض 

الكبري  الرجل  وداع  في 
رحلت وفنية  ثقافية  مؤسسة  فهمي  فوزي   

الماضي  األسبوع  عالمنا  عن  رحل 
عمر  عن  فهمى  فوزى  الدكتور 
أعمدة  أحد  يعد  وهو  عاما   83 يناهز 
في  كبري  دور  له  كان  المصرية،  الثقافة 
لتواضع  نموذجا  كان  و  المواهب  دعم 
الراقية،  الثقافية  والقيادة  العلماء 
المسرح  مجال  فى  بارزة  عالمات  ترك 
فهمى  فوزى  الدكتور  والنقد.  
على  حاصل   ،  1938 عام  مواليد 
المسرح  علوم  فى  الدكتوراه  درجة 
العالي  المعهد  من  وبكالوريوس   ،
شغل  الدراما،  قسم  المسرحية  للفنون 
بوزارة  المناصب  من  العديد  شغل 
من  العديد  على  اشرف  و  الثقافة 
للمكتبة  أضاف  كما  الثقافية،  المشاريع 
الكتب  من  العديد  العربية  المسرحية 
»عودة  أعماله  أشهر  من  و  واألبحاث 
في   ،« واألمرية  »الفارس   ، الغائب« 
من  رحيله  أصداء  نتابع  المساحة  هذه 
من  عدد  وشهادات  كتابات  خالل 
 . المسرحيني 

 رنا رأفت. 
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يذكر فضله مع  ، وكلنا  الجديدة  الفنون  أكادميية  بعد  فيام 

وإنشاء  تأسيس  ىف  حسنى  فاروق  للثقافة  األسبق  الوزير 

رسائل  من  الكثري  عىل  أرشف  كام   ، التجريبي  املهرجان 

للمرسح                                                                      الرتجمة  يف  جهوده  إىل  باإلضافة  هذا  الدكتوراه 

من الروسية إىل العربية. 

الثالث  الجيل  أعمدة  احد 
فيام قال الكاتب الكبري محمد أبو العال السالموىن:« دكتور 

ما  جيل  وهو  إليه  انتمى  الذي  الجيل  من  فهمى  فوزى 

الحكيم  توفيق  جيل  األول هو  الجيل  ،الن  الستينيات  بعد 

فكان  الثالث،   الجيل  الستينيات ونحن  الثاين جيل  والجيل 

أساتذة  من  زمالئه  مــع   الجيل  هــذا  أعمدة  أحــد  ميثل 

املرسح ومنهم الدكتور سمري رسحان والدكتور محمد عناين 

املرسح  أساتذة  من  وهم   حمودة،  العزيز  عبد  والدكتور 

انا  إليها  ننتمى  التي   املرحلة  هذه  اثــروا  الذين  الكبار 

من  فيه  أشارك  ما  إطار  ىف  التعامل  فكان  والنقد،  الدراما 

 ، واألسرية  »الفارس  مثل   القومي  املرسح  عىل  مرسحيات 

إضافة لقيادته ملهرجان القاهرة للمرسح التجريبي. 

بقسم  مدرسا  كان  عندما  به  األول  لقايئ  كان   : وأضــاف 

رشدي  رشاد  الدكتور  يساعد  آنذاك  وكان  والنقد  الدراما 

مل  أستاذ  لدرجة  رقى  وعندما  معيدا،   يزل   مل  كان  حيث 

رشدي  رشاد  لدكتور  األول  املساعد  كونه  عن  يتوقف  يكن 

اى  دعــم  عن  يتوقف  ال  للجميع  أبــا  وكــان  الله،  رحمه 

شخص بحاجة إليه ومل يكن يبخل بنصائحه إذا شاهد احد 

راق،  بشكل  للسلبيات  النظر  بتوجيه  يقوم  فكان  العروض، 

غري مثري حتى يستفيد الطرف املبدع.

كبرية وفنية  ثقافية  مؤسسة 
الدكتور  كان  الدين صالح:« حينام  املخرج حسام  قال  فيام 

كنت  املرسحية  للفنون  العاىل  للمعهد  عميدا  فهمى  فوزى 

وكان  عالقتنا  فتوثقت  باملعهد  الطلبة  التحاد  رئيسا  وقتها 

قريبا من الطلبة مهتم بالتحديث والتطوير، تشعر انك أمام 

شاب يقفز مرسعا لتحقيق حلم ثقايف وفني، أستاذ أكادميي 

البطل  كتابه مفهوم  اإلغريقية، وال ننىس  الدراما  يغوص يف 

قدم  مرسحيا  كاتبا  كان  كام  اإلغريقية،  بالدراما  الرتاجيدي 

بطولة  أوديب  مرسحية  عن  معارص  مبفهوم  الغائب  عودة 

محمود ياسني وإخراج شاكر عبد اللطيف، والفارس واألسرية 

بطولة نور الرشيف وإخراج عوض محمد عوض. 

كل  ويتابع  والفني  الشعبي  بالرتاث  يهتم  :كــان  أضــاف 

حبيبتى  هاله  مرسحيتي  يف  واستقبلته  املرسحية  العروض 

وقاعدين ليه، وكان بيننا حوار دائم عن املرسح الذي ترأس 

املرسح  عن  الكتب  مئات  فأضاف  التجريبي  املهرجان  فيه 

 200٩ عام  وىف  الكثرية،  بإصدارته  املرسحية  الحركة  وأثري 

وكان  للثقافة  األعىل  باملجلس  املرسح  بلجنة  اختارين عضوا 

رئيسا للجنة، وقد استفدت وتعلمت كثريا من اخالصه وحبه 

حني  والسيايس  الوطني  موقفه  أنىس  وال  والفن،  للثقافة 

مقالة  فكتب  الحكم  عىل  اإلخوان  واستحوذ  الثورة  قامت 

فهمى  فوزى  الدكتور  شخصية  ولكن  منصبه  عن  فأبعدوه 

كانت أكرب من كل املناصب التي تبؤاها ومن منصب وزير 

متنح  كبرية  وفنية  ثقافية  مؤسسة  كان  لقد   ، نفسه  الثقافة 

شخصيته  من  نابعة  وأهمية  قيمة  ترأسها  التي  األماكن 

املحرتمة

المواهب  يدعم 
وليد  والسيناريست  املرسحى  الكاتب  قال  لقاء  أول  وعن   

سمرية  د  طريق  عن  عام1٩٩2  أواخر  عليه  يوسف:تعرفت 

املرسح  مسابقه  يف  بالتحكيم  تقوم  كانت  التي  محسن 

»مات  مرسحية  ثم  قصصية  مجموعة  يل  وقرأت  الجامعي 

الفنون  ألكادميية  رئيسا  وقتها  وكان  إليه  فأرسلتني  امللك« 

صحفيا  وقتها  وكنت  املرسحية  من  نسخه  بإهدائه  وقمت 

بروز اليوسف، وفوجئت بعم جامل املسئول عن االتصاالت  

ومجموعة  بدران  ونبيل  الدويري  ورأفت  الجندي  ويرسى 

والنقدي  الفني  تأثريهم  لهم  كــان  الكتاب.  من  أخــرى 

باألخص ، وكان يعد ناقدا إىل جانب كونه كاتبا مرسحيا عىل 

باع طويل  له  كان  كناقد  ولكن    ، إنتاجه  قلة   من  الرغم  

جانب  إيل  األكادميية  والدراسة  النقد  يف  جيله  أبناء  مثل 

دورهم اإلداري الهام جدا .

البنية  دعم  ىف  كبري  دور  فهمى  فوزى  للدكتور  كان  وتابع: 

الفنون  أكادميية  ىف  عام،  بشكل  وللفنون  للمرسح  التحتية 

اجل  من  كثريا  وناضل   ، املعامري  أساسها  وضع  الذي  هو 

ذلك ، كام تتلمذ عىل يده الكثري من الفنانني إىل جانب انه 

الفكرية  األعامل  وخصوصا  األرسة،  مكتبة  عن  مسئوال  كان 

النقدية،  الحركة  تدعيم  ىف  الكبري  تأثريها  لها  كان  التي  

والحركة الفنية بشكل عام واملرسحية بشكل خاص.                                                                                           

تكن  مل   »: فقال  حزنه  عن  الصرييف  إميان  املخرج  وأعرب 

فوزى  بالدكتور  تجمعنى  بالتدريس  خاصة  لقاءات  هناك 

قسم  يف  هو  وكان  واإلخراج  التمثيل  قسم  ىف  كنت  فهمى، 

وأهمية  قيمة  ترأسها  اليت  األماكن  منح  
الكبرية شخصيته  من  نابعة 

ودعمها المواهب  بجانب  وقف 
أصحابها يعرف  أن  دون 
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كان دكتور فوزي فهمي،  و  يطلبني  أن هناك  من  يبلغني 

املوعد  ويف   ، مكتبه  يف  إليه  اذهب  أن  مني   طلب  وقد 

نحو  يدي  من  وأخذين  بقوه  صافحني  هناك،  كنت  املحدد 

واحده  دفعه  املرسحية  قرأ  إنه  يقول يل  نافذة مكتبه وهو 

بدءا  األكادميية  معاهد  إىل  املكتب  نافذة  عرب  أشــار  ثم 

ال  بانورامية  بحركة  مرسحيه  فنون  ملعهد  سينام  معهد  من 

سينام  أمرك،  تحت  كلها  األكادميية  معاهد  قائال:  أنساها 

انتهاء  ومرسح ونقد فني..اختار وانا سأجعلك تلتحق فور  

دراستك باملعهد  الذي تود االلتحاق به وسأرسلك  ىف بعثه 

لتستكمل دراستك خارج مرص،  وملن يعلم حقيقة د فوزي 

فهمي انه إذا قال فعل. العرض كان مفاجئا ومربكا وقلبي 

مسلسل  من  ألكرث  كتابتي  رغم  باملرسح  معلقا  كان  وقتها 

هذه  تري  بأن  أحلم  له:  قلت  وقتها،   تليفزيونيه  وسهره 

كارد«  »بيزنس  كتاب..فسحب  يف  وتصدر  النور  املرسحية 

أخجل  كالم  ملوهبتي  وصفا  ظهره  عيل  وكتب  اسمه  يحمل 

أن أعيده حتي ال أتهم بالغرور وهاتف دكتور سمري رسحان 

وبالفعل ذهبت للدكتور سمري رسحان بتوصية منه                                                                                                                                  

، قرأ  أمام قامة كبرية أخري  وقد كان، وجدت نفيس فجأة 

املرسحية  غالف  عيل  وكتب  فوزي  د  الكارت  عيل  كتبه  ما 

هكذا  العربية.  املــرسح  سلسله  جــدا،  جدا  عاجل  للنرش 

املرسح املرصي.. أعالم  الثقة بني علمني من  كانت  ببساطه 

هكذا كان يدعم املوهبة حتي ولو كان يجهل صاحبها.  

تعوض ال  كبرية  وقامة  قيمة 
الفنان أرشف وحيد سيف قال:  أذكر واقعة تدل عىل مدى 

للفنون  العاىل  املعهد  يف  طالب  وأنا  الرجل،  هذا  عظمة 

وقد  واإلخــراج  التمثيل  قسم  الثانية  السنة  ىف  املرسحية 

الطرق  بشتى  أحاول  الفرتة،  وكنت  أصبحت نجام ىف هذه 

الهندسة  كلية  تركت  الذي  املعهد  ىف  الدراسة  بني  التوفيق 

من أجله وبني عميل ىف األعامل الفنية  وكان أحد األساتذة 

نتيجة  أحيانا  متأخرا،  أحرض  عندما  منى  السخرية  يتعمد 

هذا  تكرر  وعندما  النوم،  وعدم  الصعبة  التصوير  لظروف 

من  و  الدراسة  ىف  متفوقا جدا  كنت  أىن  رغم  كثريا  املوقف 

أوائل الدفعة كل عام، ذهبت للدكتور فوزى فهمى وأخربته 

يا  األكادميية فقال ىل »ليه  أوراقي من  أريد أن أسحب  أىن 

أرشف« ؟ فأخربته باملوضوع فقال ىل جملة ال أنساها:  أنت 

أصبحت  قد  كنت  وإذا  لها  كبري  ومكسب  لألكادميية  فخر 

نجام فالبد أن نساعدك ىف استكامل دراستك ال أن نحاربك 

خاصة وأنت متفوق فيها، واستدعى األستاذ وأنهى املشكلة 

العزم،  مبنتهى  دراستي  الستكامل  دفعني  ما  ــوان،   ث يف 

كان  لقد   .. دفعتي  عىل  واألول  امتياز  بتقدير  وتخرجت 

فسيح  الله  أدخله  تعوض،  ال  كبرية  وقامة  قيمة  وسيظل 

جناته.

العلماء  تواضع 
العظيم  أستاذي  هو   « قال  الهجريس  جالل  والفنان  الناقد 

السنة  من  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  استقبلني  الذي 

تحليليا  ومعلام  محارضا  العليا  الدراسات  نهايئ  حتى  األوىل 

ومعمليا للنصوص املرسحية من أرجاء املرسح العاملي رشقا 

وغربا. أضاف:                                                                                                

الكريم  الغزير وعطائه  للكالم عن علمه  ال تكفى مجلدات 

واألب  الحازم  البارع  القيادي  هو  نهاية،  له  ليس  الذي 

العظامء  البنائني  أوائل  الشهم، من  املرصي  والرجل  الحنون 

كربى  معركة  خاض  حيث  الفنون،  أكادميية  توسعات  يف 

عىل  عمل  و  أساسها  ووضع  األكادميية  ارض  عىل  للحصول 

لألكادميية  رئيسا  كان  وعلميا،  معامريا  املعاهد  تطوير 

انجلرتا  إىل  العلمية  البعثات  من  العديد  وأرســل  نشطا، 

قيادته  بعد  ندرت  وقد  وفرنسا  وأمريكا  وايطاليا  واسبانيا 

إصالحات  مع  األجــالء  األساتذة  من  كامال  جيال  ودعــم   ،

البعثات  واستقبال  العليا  الدراسات  منظومات  يف  واضحة 

وهو   ، الفنون  بأكادميية  العليا  للدراسات  العربية  العلمية 

آخر  حتى  يدعمهم  وظل  تالميذه  ينس  مل  الذى  األستاذ 

والقيادة  العلامء  لتواضع  منوذجا  كان  لقد  حياته،  يف  يوم 

الثقافية الراقية والعطاء بال حدود، و يكفيني فخرا أن كنت 

املهرجان  تحكيم  لجنة  أعضاء  كأحد  اختارهم  ممن  واحدا 

التجريبي.

فوزى  دكتور  كان  السيد:«  عصام  الكبري  املخرج  قال  فيام 

تحمسه  برغم  املوهبة  يقدرون  الذين  القالئل  من  فهمى 

الجوائز،  أو  املنصاب  ترشيحات  يف  سواء  األكادميية  ألبناء 

وهذا ما كان متداوال عنه،  ورغم أين مل أكن ابنا لألكادميية 

ممن  واحدا  كنت  أن  فخرا  ويكفيني  كثريا،  ساندين  انه  إال 

التجريبي  املهرجان  تحكيم  لجنة  أعضاء  ضمن  اختارهم 

، وقد تحدث  املكونة من 11 عضوا، وكان ذلك عام 2007 

هو  ملا  وقتها  كثريا  اندهشت  وقد  ذلك،  يف  بنفسه  معي 

يل  فرس  ولكنه  األكادميية،  ألبناء  تحمس  من  عنه  معروف 

فقال  املرسح،  بلجنة  اختارين عضوا  عندما  ذلك،  بعد  األمر 

إن مساندة املوهبة عنده أهم من تحمسه ألبناء األكادميية 

، وكان دامئا يتابع عرويض ويساندين منذ عام 1989.

الثقافية  والقيادة  العلماء  لتواضع  نموذج 
الواعية
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الذهبية  النقطة 
صالح  نادر  واملخرج  والسيناريست  املرسحى  الكاتب  نعى 

فوزى  دكتور  يعد   »: فقال  فهمى  فوزى  الدكتور  الدين 

فهمى واحدا من كبار األساتذة الذين استفادت العديد من 

من  فهو  وأبحاثهم،  ورواياتهم  وكتبهم  علمهم  من  األجيال 

الحركة  عىل  فضلهم  إنكار  نستطيع  ال  الذى  األول  الرعيل 

فنون  من  الثقافة،  أنواع  كل  بني   يتجول  كان  املرسحية، 

الجامل إىل فنون املرسح إىل اإلدارة املرسحية وخالفه وهو 

ما جعله نقطه ذهبيه ألي مريد للثقافة.                                                                                          

»الخوجه« 
و قال مهندس الديكور حازم شبل :«عندما التحقت باملعهد 

فهمى  فوزى  د.  كان   1985 عام  املرسحية  للفنون  العاىل 

لرئيس  نائبا  أصبح  الدراسة  وخالل  للمعهد  عميدا  آنذاك 

فوزى  د.  التزم  وبالفعل  مناصب   من  تقلد  مهام  أستاذيته 

فهمى بهذا األمر طيلة حياته.                                                                                                                                      

وأضاف شبل:« منذ ثورة 2011 اكتفى باملناصب اإلدارية و 

األكادميية   أو رسمية سوى ىف  أماكن عامة  يعد يظهر ىف  مل 

عن  االستفسارات  بعض  له  أوجه  كنت  وعندما  كأستاذ، 

بعض األشياء التى قد تبدو انتقادات بالنسبة للبعض ، كان 

يجاوبني مبنتهى البساطة والرصاحة والعفوية. 

العظيم  موقفه 
قال:«  القومي  املــرسح  عام  مدير  فهمى  إيهاب  الفنان 

كان  املرسحية  للفنون  العاىل  املعهد  يف  طالبا  كنت  عندما 

دكتور فوزى فهمى رئيسا لألكادميية وأذكر أنه  وقت وقوع 

القاعات  الربجولة وكانت  الزلزال كنت أجلس مع زماليئ يف 

تضج بالطالب وحدث الزلزال ، فكان له موقف يظهر مدى 

إنسانيته، حيث قام بتأمني كل من ىف املعهد، وكان يطمنئ 

علينا فردا فردا حتى خرجنا من األكادميية وظل طوال هذا 

كان  منازلنا.  إىل  وصولنا  سالمة  عىل  ليطمنئ  يهاتفنا  اليوم 

إنسانا وأبا مبعنى الكلمة قبل أن يكون أستاذا ومعلام.                                                                                                       

حقيقة  علمية  نهضة 
فوزى  دكتور  تأثري  يكن  مل   »: بستاوى  إنجى  د.  وقالت 

العلم  ىف  تأثريه  كان  ولكن  فقط  الدرس  قاعة  داخل  فهمى 

إصدارات  قدم  انه  ويكفي  األجيال،  كل  به  انتفعت  الذي  

أن  احد  يستطيع  مل  التي  التجريبي  واملهرجان  األكادميية 

باألكادميية  حقيقة  علمية  نهضة  بعمل  قام  و   ، يقدمها 

الزلنا نحيا بها حتى اآلن ، ونستعني بها ىف رسائل املاجستري 

والدكتوراه ، فقد قام بنقل العامل الغرىب والثقافات األخرى 

الثقافات  بكل  ــة  ودراي وانفتاح  علم  عىل  وجعلنا  إلينا  

ثقافته  تحدثنا عن  وإذا  وقته،  الالمعة ىف  واألسامء  الغربية 

فقد كانت لثقافته اكرب األثر يف متيزه عىل املستوى االدارى، 

فكان إداريا ناجحا بدرجة امتياز، وكان اهتاممه األول نرش 

عىل  يبخل  مل  امتياز  بدرجة  إنسانا  وكان  والعلوم   الثقافة 

أحد .                                                                                                            

األكرب  األخ 
السابق  السامر  فرقة  مدير  العرشي  جالل  الفنان  وتحدث 

رئيسا  أصبح  الثالثة  الفرقة  يف  أصبحت  وعندما  األكادميية، 

لألكادميية ، وامتدت عالقتي به عندما كان يرشف علينا يف 

الدراسات العليا ، وعندما تقدمت للامجستري درس يل، وىف 

بعض األحيان كنت أحصل عىل املحارضات مع دكتور فوزى 

املخرج  مع  عملت  وعندما  به،  الخاص  املكتب  يف  فهمى 

خالد جالل ىف املهرجان التجريبي ىف الفرتة من 2001 وحتى 

بشكل  معه  نتعامل  وكنا  للمهرجان،  رئيسا  هو  كان   2009

االفتتاح.  فعاليات حفل  قبل  بعمله  نقوم  ما  ويتابع  مبارش 

وزيرا  فاروق حسنى  عندما عني  أكتوبر 1987  أنه ىف  أذكر 

فوزى  د.  هو  القادم  الوزير  إن  كطلبة  نتصور  كنا  للثقافة 

أنه  إلينا يف  باملعهد، وتحدث  بنا ىف مكتبة  فاجتمع  فهمى، 

األستاذ  تعنى  كلمة  وهى  »خوجه«  وانه  باملنصب  يهتم  ال 

إىل  يعود  النهاية  ىف  و  يذهب  منصب  أى  وأن  املعلم، 

عىل  دامئا  يحافظ  وأنه  ومعلم،  كأستاذ  األساسية  وظيفته 

ويفرح  بتلميذه  األستاذ  عالقة  يثمن  كان 
بأستاذه التلميذ  بفخر 
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فهمى  فوزى  بالدكتور  جمعني  الذي  األول  اللقاء   »: فقال 

كان يف مكتب دكتور سمري رسحان رحمه الله، وكنت قادما 

رسحان  سمري  دكتور  عىل  كثريا  أتردد  وكنت  بورسعيد  من 

للفنون  العاىل  للمعهد  عميدا  الفرتة  هذا  ىف  كان  الــذي 

كنت  التي  املرسحية  عن  دكتور رسحان  تحدث   ، املرسحية 

أقدمها ىف هذا الوقت »ست امللك » ، ثم توطدت عالقتي 

صداقه،  إىل  األمر  وتحول  نصيحة  بأي  عيل  يبخل  ومل  به 

أصبح  للطفل  القومي  املركز  رئاسة  يشغل  كان  وعندما 

أتذكر  و   ، وينصحني  يرشدين  الذي  األكرب  األخ  يل  بالنسبة 

عندما كان يناقشني ىف مرسحية »ست امللك » كان يوجهني 

بكامل  احلل مرسحية  أن  علمني  من  أول  وهو  ويشجعني 

عنارصها ومفرداتها .

الفنون  أكاديمية  أساطني 
الثقافة  نبالء  من  واحــدا  فوزى:رحل  أسامة  دكتور  وقال 

لطلبته  للعلم  تقدميه  ىف  نبيلة  شخصية  كان  فقد  املرصية، 

 ، الفنون  أكادميية  أساطني  من  كان  وزمالئه،  وتالمذته 

من  العديد  قدم  وإنسانيا،  فنيا  كبريا  أستاذا  و  بناءا،  وكان 

كان  انه  ميزاته  ومن  كثريون،  منها  استفاد  التي  الدراسات 

بفخر  كبريا  فرحا  ويفرح  بالتلميذ  األستاذ  دامئا عالقة  يثمن 

التلميذ بأستاذه.

التجرييب  المهرجان  تأسيس 
مل   : قال  الشباب  مرسح  فرقة  مدير  بسيوىن  سامح  الفنان 

وكان   ، لألكادميية  رئاسته  أثناء  عارصته  ولكنى  يل  يدرس 

من  الكثري  يقدم  كان  كام   والتوجيه  النصح  ىل  يقدم  دامئا 

املرصية   املرسحية  الحركة  ــرى  وأث  ، للطلبة  املساعدات 

خالله  من  تعرفنا  الــذى  التجريبي  للمهرجان  بتأسيسه 

الكتابات  مجموعة  ننىس  وال  الغرىب  العامل  ىف  املرسح  عىل 

 « السلطان  »لعبة  مرسحية  ومنها  قدمها  التي  املرسحية 

قدمت  التى  زهرة  أبو  الرحمن  وعبد  الرشيف  نور  بطولة 

البنية  تطوير  ىف  دوره  عىل  عالوة   ، القومي  املرسح  عىل 

دكتور  ذلك  بعد  استكملها  التى  الفنون  ألكادميية  التحتية 

ارشف ذىك.

يتكرر  لن  أستاذ 
عنه  نتحدث  أن  يكفي  : ال  داليا هامم  الناقدة  قالت  بينام 

فيمن  الطيب  واألثر  الفضل  صاحب  فهو  سطور.  بضع  يف 

مختلفة  محارضاته  معه.  تعاملوا  أو  حرضته  يف  درســوا 

إيل عامل  يأخذك  أن  الهادئ  يستطيع بحضوره األرس وصوته 

التطور  الدراما والفلسفة والحياة. يستطيع أن يحفزك عىل 

والعمل واالجتهاد. منذ السنة األوىل يف املعهد العايل للفنون 

املرسحية قسم الدراما والنقد جعلني أرشح نظرية الكهف 

وغريها لزمالء دراستي، فكان لذلك أثر هام يف نفيس. كانت 

اآلن، وكأنني طفلة تسعي  إىل  جائزيت عرشة جنيهات معي 

يف  قالها  كلمة  كل  عىل  الشكر  جزيل  اشكره  للتفوق.  دامئا 

بني  سنوات   6 مدار  عىل  وجداين  إيل  ترسبت  الدرس  قاعة 

عىل  أيضا  اشكره  املرسحية.  للفنون  العايل  املعهد  جدران 

دامئا  اشكره  التخرج.  بعد  حتى  وتحفيزه  الدامئة  متابعته 

أو  يل  يقولها  دامئا  كان  التي  العزيزة  محبوبتي  جملة  عىل 

الرويس  األدب  أنىس  أن  ميكن  ال  الدامئة.  رسائله  يف  يكتبها 

وال  وغريهم  انوي  جون  أعامل  أو  حرضته  يف  درسته  الذي 

ميكن أن أنىس ذكرياته التي كان يقولها فنتعلم منها ونشعر 

أننا نشاركه فيها. أتحدث عن امتناين عىل املستوى الشخيص 

والعلم  الحضور  صاحب  يتكرر.  لن  ألستاذ  والعلمي 

الهيبة  صاحب  الرجل  ذلك  املطمئنة.  الهادئة  واالبتسامة 

كان يعاملنا مبحبة وعطف بالغ. كان سببا أساسيا يف تفوقي 

يف املعهد. أشكره عىل كم هائل من الذكريات. له كثري من 

املحبة والدعاء الدائم بالرحمة                 

املرصية  الثقافة  فقدت  سعد:  منار  الناقدة  قالت  بينام 

والعربية رجال من الطراز الفريد ..األستاذ بدرجة فنان والفنان 

واألدب  الثقافة  رجال  أهم  من  يعد  الذي   .. إنسان  بدرجة 

مل  من  وهو  ال؟  ومل   ) البنائني  )سيد  األخرية  عاما  األربعني  يف 

العقول  فيها  تبنى  التي  املباين  بني  .بل  فقط  العقول  يبني 

أآلف  عقول  بني   ، الفنون(  )أكادميية  الهائل  الرصح  أيضا، 

منذ  السنوات  لعرشات  يديه  تتلمذوا عيل  الذين  الطالب  من 

للفنون  العايل  باملعهد  والنقد  الدراما  قسم  يف  معيدا  كان  أن 

املرسحية إيل أن رحل ، الذي كان يعترب أن أهم منصب حصل 

عليه هو منصب األستاذ » الخوجه« كام كان يحب أن يلقب.. 

الدكتور  معلمه  عن  حكاياته  خالل  من  الوفاء  منه  تعلمنا 

محمد مندور وذكرياته معه.هو الرجل ذو الهيبة التي تجعل 

عيل  حرصا  و  له  حبا  ولكن  خوفا  ليس  منه  يهابون  طالبه 

مكانتهم لديه ..متواضع ايل الحد الذى يجعله يبتسم يف وجه 

الفنون  أكادميية  بوابة  من  دخوله  لحظة  منذ  يقابله  من  كل 

حتي يصل إيل قاعة الدرس. ورغم منصبه عضوا معينا مبجلس 

فلم   ، دراستي  سنوات  الفنون  ألكادميية  ورئيسا  الشورى 

أيضا  طالبه  جعل  ما  واحدة  محارضة  يف  معنا  موعده  يخلف 

عن  تخلفت  أين  يوما  أذكر  معه..مل  موعدهم  عيل  يحرصون 

محارضة واحدة له عيل مدار ست سنوات هي فرتة دراستي 

كيف  علمنا  من  وهو  التخلف،  وملا   .. الدرس  قاعة  يف  أمامه 

التي  املواد  وفهمها من خالل  الحياة  مفاتيح  علمنا  و  نحرتمه 

وكيف  املرسحي  النص  نقرا  كيف  يديه..علمنا  عيل  تلقيناها 

نتعرف عيل رموزه وشفراته.. احرتم دوما من يختلف معه يف 

الرأي، يسمعه بإنصات ..علمنا نحرتم ونتقبل الرأي اآلخر. فهو 

يدرك جيدا تعاقب األجيال واختالف رؤاهم..ثم بعد مغادرة 

حتي  املوضوعات  مختلقني  عليه  الطالب  يتهافت  الــدرس 

وزماليئ  أنا  كنا  ..هكذا  أخرى  دقائق  بضع  به  لقاؤهم  يطول 

هو  آخر.  وجها  منه  وجدنا  تخرجنا  بعد  دراستنا..ثم  أثناء 

وجه األب الناصح والصديق املرشد الذي يضع كل من يطرق 

عند  الفرح  ينتابنا  الصحيح..  الطريق  نصيحته عيل  يريد  بابه 

منه  نجد  الرد  نتلقى  مل  وإن  حتي  نصائحه..  وسامع  مهاتفته 

تخلو  ال  التي  املحادثات  ..هذه  أخبارنا  مبعرفه  مهتام  اتصاال 

من املناقشات العامة والخاصة واالطمئنان بدافع األبوة والود 

القيمة  العظيم  األستاذ  تالميذ  أننا  دوما  طالبه  نحن  ..نفخر 

خطواتنا  تعرثت  ما  إذا  وامللجأ  ..الصديق  املقام  رفيع  والقامة 

يلجأ  الذي  وامللجأ  األمان  حصن  يصبح  أن  باقتدار  .استطاع 

أو  وداع  بدون  رحل  أن  يوم  اال  يخذلنا  تالميذه..فلم  إليه 

مؤرش للرحيل ، لقد كان خفيفا عيل قلوب كل من عرفوه وكل 

من اختلفوا معه ..فأراد أن يكون خفيفا يف وداعه أيضا. 
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عميدهم  رثاء  في  األكاديميون 

البنائني  سيد  وداعا 
فهمى فوزى  »الخوجة«  وداعا 

مفاجئا  فهمي  فوزي  د.  رحيل  كان 
وقيمة  قامة  فهو  للجميع،  وصادما 
وأستاذ  بأسرها،  المصرية  للثقافة  كبرية 
كان  كما  الخوجة«   « أو  بحق  األساتذة 
بمعىن   – نفسه  على  يطلق  أن  يحب 
أفىن  من   وهو  ؟  ال  ولم   ، المعلم- 
ولتالميذه،  العلم  و  للثقافة  عمره 
على  وال  ذلك  عند  دوره  يقتصر  ولم 
امتد  بل  فحسب   بالمسرح  االهتمام 
وزارة  في  ركن  كل  ليشمل  نشاطه  
فكرا   ، وفاعال  حاضرا  فكان  الثقافة 
تحتية  بنية  ليؤسس  تنفيذا  و  رؤية  و 
و  اآلن،  ثمارها  نجين  حقيقية  ثقافية 
وناقدا  كاتبا  له  شاهدة  خالدة  ستظل 
وفريدا.   فذا  إداريا  و  ومفكرا 
 21 في  أحمد  فهمى  د.فوزى  ولد 
تلقى  القاهرة،  فى   1938 أغسطس 
المعهد  بمدرسة  االبتدائي  تعليمة 
الثانوي  وتعليمة  االبتدائي  العلمي 
منها  وحصل  مبارك  باشا  على  بمدرسة 
بالمعهد  التحق  ثم  ثانوية  شهادة  على 
الدراما  قسم  المسرحية  للفنون  العالي 
الدكتوارة  درجة  على  حصل  و  والنقد، 
 .1975 سنة  المسرح  علوم  فى 
عميدا  منها:  مناصب  عدة  فى  تنقل 
المسرحية  للفنون  العالي  للمعهد 
انتدب   1978 في  قبلها   ،  1983
رئيسا  ثم  الفين،   النقد  لمعهد  عميدا 
لوزرارة  وكيال  ثم  الفنون  ألكاديمية 
لتفافة  القومي  للمركز  ورئيًسا  التفافة 
الحديقة  إنشاء  جهوده  من  الطفل. 
على  واإلشراف  زينب  بالسيدة  الثفاقية 
أهم  من  للطفل  كتاب  مائة  ترجمة 
الغائب  عودة  المسرح  فى  مولفاته 
و  الفارس  مسرحية   ،1977 سنة 
السلطان  لعبة  و   ،1979 سنة  األمرية 
   1986 سنة 

عامد علواىن 
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كله  تاريخي 
باملعهد  اإلخراج  و  التمثيل  أستاذ  محسن،  سمرية  د.  تقول 

د. فوزي  برحيل  كله  تاريخي  للفنون املرسحية: رحل  العايل 

فهمي، فهو من أرشدين لدخول املعهد كطالبة  حني شاهدين 

باإلذاعة املرصية، وهو من علمني األسس التي أعمل عليها، 

كيف أبحث، كيف أعامل الطالب، فهو صاحب الفضل عيّل 

إنسانيا و علميا . 

التمثيل  بقسم  الثالثة  الفرقة  يف  أنا  و  يل  درس  وتضيف: 

دراستي  أنهيت  ثم  التوقيت  هذا  يف  وارتبطنا  ــراج،  واإلخ

كنت  عدنا  وحني  سويا،  علمية  بعثة  يف  لروسيا  سافرنا  و 

مرسومة  خطى  كلها  حيايت  وتستطرد:  مدرسا،  وكان  معيدة 

بفضل  وتاريخي  نجاحي  فكل  إرشــاداتــه،  و  مبجهوداته 

ازداد علمي من خالله، فكل  و  فقد نضج فكري  توجيهاته، 

وفنيا  علميا  تاريخي  كل  إن  أقول  لذا  منه،  اكتسبتها  خربيت 

من صنعه وال أنكر ذلك. 

تابعت: هو الحازم املحرتم الحنون، مل يكن يشغله التكرميات 

يرى  أن  الدولة، ورفض  لجائزة  ترشيحه  و غريها، فقد رفض 

املبنى الذي يحمل اسمه يف األكادميية، كان يرفض اللقاءات 

مكاين   « يقول  دامئا  كان  غريها،  و  اإلعالمية  و  الصحفية 

سيظل  جيال  أخلق  أنا   .. األهم  هم  تالميذي  و  األكادميية 

يردد علمي« ، كان طيبا و رقيقيا وقاسيا لصالحك يف ساعة 

الجد .  

البنائني  سيد 
د.  السابق:  الفنون  أكادميية  رئيس  زيك،  أرشف  د.  قال  و 

فوزي فهمي أستاذي و صديقي ومعلمي، وقد أطلقت عليه 

سيد البنائني، وهو كذلك بحق، ملا له من دور يف بناء البنية 

فهمي،  فوزي  بناها  كثرية  أجيال  املرصية،  للثقافة  التحتية 

عرفت منه معنى أكادميية الفنون، لذا سيظل عالمة ومنربا. 

فوزي  قاعات  مجمع  حياته  يف  أنشأت  زيك:  ويضيف   

الله  -رحمه  كان  كثريا،  بها  وسعد  الفنون  بأكادميية  فهمي 

نجاحاتهم يف كل  للجميع عىل  ويبارك  يهنئ  أن  يفوته  – ال 

إبان  أنجزه  مبا  فهمي  فوزي  د.  لسعادة  املستويات. ومشريا 

رئاسته ألكادميية ذكر قوله له: لقد أحييت أمال كنت فقدته، 

حلام كنا نظنه قد مات

المستقبل  بناء  فن 
باملعهد  النقد  و  الدراما  أستاذ  العزيز،  عبد  عالء  د.  ويقول 

الفنون  أكادميية  أبنية  تقف  مثلام  املرسحية:  للفنون  العايل 

فإن  فهمى  فوزى  الدكتور  األستاذ  إنجازات  عىل  شاهدة 

مبا  تنطق  األكادميية  أقسام معاهد  الدرس ىف جميع  قاعات 

و  التعليمية  للمناهج  دائم  تطوير  من  حققه  و  إليه  سعى 

للراحل  الفذة  اإلدارية  القدرات  و  التدريس،  عىل  القامئني 

العظيم  قد تجاوزت حدود األكادميية التى ازدهرت برئاسته 

قرين   - الله  رحمه   - وجوده  ليصبح  املستويات  كل  عىل 

مدى  عىل  ثقافية  كيانات  و  ثقافية  مؤسسات  عدة  نجاح 

عقود متوالية. 

األكرب  املنجز  فإن  كبرية  قيمة  من  ذلك  يف  ما  عىل  مضيفا: 

معلام  األكرب  فخره  هو  البناء  ىف  املتفرد  األستاذ  لحضور 

صياغة  يديه  عىل  تعلموا  الذين  طالبه  من  متوالية  ألجيال 

كيفية  عىل  تدربوا  و  الحياة  و  املرسح  و  الفن  ىف  أفكارهم 

التعبري عن تلك األفكار مستندين عىل العلم و الحرية. 

تابع: منذ سنوات الدراسة األوىل و حتى الترشف بزمالته ىف 

العظيم  األستاذ  كان  املرسحى  النقد  و  الدراما  قسم  مجلس 

ينصت و يناقش و يحرتم الجميع. كنت دامئا أمازحه و هو 

»الخوجة« الذي تستعىص محاكاته أو مطاولة إنجازاته - بأن 

هناك أمٌر مييزنا نحن تالميذه و لن يختربه أبدا و هو متعة 

الجلوس ىف قاعات الدرس أمامه. 

وكنت  معيدا  كان  عندما  أستاذي  عرفت  العزيز:  عبد  وقال 

طالبا بالسنة األوىل يف املعهد، فهالني منذ اللحظة األوىل كم 

الثقافة واملعلومات الغزيرة من هذا املعيد والتي أبهرتني. 

و  مصريي  تحدد  قد  اللحظات  تلك  منذ  لكم،  أقول  والحق 

اخرتت أن أسري عىل هذا الدرب الذي عشقته بفضل أستاذي 

الكتابة  فن  وخاصة  والنقد  واملرسح  للدراما  حبي  الحبيب، 

كان  بل  جيدا،  ذلك  يعرف  الله-  رحمه   – وكان  املرسحية، 

يشجعني كثريا، بل كان يطلب مني وأنا يف السنة الثالثة أن 

بومارشية  مرسحيات  يف  الطلبة  أناقش  ليك  بجواره  أجلس 

وماريفو.. تلك املرسحيات التي كنا ندرسها. 

يف  و  االمتحانات،  يف  علينا  يراقب  كان  أنه  جيدا  أذكر  و 

االمتحان ومل يبق يف  أنهوا  الطالب قد  أن كل  لجنتي الحظ 

اللجنة سواي، فتفحص ورقتي ثم نزعها مني قائال: ال يوجد 

درجة أعىل من االمتياز. 

لقد تعلمت منه كيفية دراسة وتحليل النص الدرامي، وهي 

معاهد  أقسام  جميع  فى  الدرس  قاعات 
حققه بما  تنطق  األكاديمية 
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دراسة أساسية بل املدخل الحقيقي لدراسة فن الدراما.

بحثا   120 من  أكرث  وكتبت  الدكتوراه  عىل  حصلت  وعندما 

أستاذي مرسحية »  بإهداء  نصا دراميا، قمت  وأكرث من 45 

الرقص عىل القمر« 

يف  باقيا  يظل  علمه  لكن  األستاذ  يرحل  قد  بقوله:  ختم  و 

يورثون  الذين  والدكاترة  األساتذة  تالميذه  ولــدى  كتبه 

الفنون  أكادميية  يف  والدراما  املرسح  علوم  القادمة  األجيال 

ويف محرابنا العزيز املعهد العايل للفنون املرسحية. 

المركزي  الرمز 
املرسحي  والنقد  الدراما  أستاذ  سليم،  مصطفى  د.  وقال 

بالرمز  عالقتي  نشأت  املرسحية:  للفنون  العايل  باملعهد 

الكاتب  األكادميية عامة واملرسحية خاصة  املركزي يف حياتنا 

فهمي  فوزي  الدكتور/  األستاذ  املحنك  والقائد  واألستاذ 

هذا مبثابة إعالن مبكر لنجاحي وخرج ورايئ أستاذي النبيل 

طالب  أفضل  انت  رائع  )كنت  يل  وقال  الهادي  عبد  محمد 

جالنا يف العرش سنني اليل فاتوا انا شايفك معيد(.

يب  األستاذ  اهتامم  كان  اللحظة  هذه  منذ  سليم:  وأضاف 

مبارشة يف  عينت   1٩٩2 عام  تخرجت  خاصا، وحني  اهتامما 

مؤسسة دار التعاون كام عملت مع صاحبة الفضل الدكتورة 

العمل  الستالم  طريقي  يف  أنني  علم  وحني  وصفي  هدى 

بعد  بالقسم طبعا  بالعمل معيدا  بتكليفي  قرارا  فورا  أصدر 

موافقة مجلس القسم باإلجامع.

لتحرير  سكرتريا  بالعمل  بتكليفي  قرارا  بعدها  أصدر  ثم 

باملهرجان  الندوات  للجنة  ومنسقا  األكادميية  ــدارات  إص

التجريبي وكان رئيس اللجنة األستاذ سعد أردش.

الثقافات  كل  عىل  مفتوحا  كتابا  كان  الله  رحمه  أضــاف:  

وكان يعاملني كمعيد منذ كنت طالبا وكان ال يدخن سوى 

أو  الهادي  عبد  محمد  األستاذ  علبة  من  صباحا  سيجارة 

علبتي وبعد أن ترك األستاذ محمد عبد الهادي املعهد كنت 

أنا رفيق سيجارة الصباح. 

والنقطة  والداعم  واألب  املعلم  بالنسبة يل  كان  ثم يضيف: 

األستاذ  اختارين  فحني  عندها،  جميعا  نلتقي  التي  الفاعلة 

الفرقة  إنتاج  من  كاليجوال  يف  له  مساعدا  أردش  سعد 

وكان  العرض  مع  وسافرت  يعرتض  مل  لألكادميية  الطليعية 

امتحانات  قبل  وعدنا  حسني  محمد  وأخي  صديقي  معي 

التخرج بعرشة أيام وحققنا ما نحققه من تفوق كل عام, 

باألكادميية  واآلسيوية  الروسية  للثقافة  مصدر  إنه  مؤكدا:  

اإلدارة  مستوى  وعىل  عام،  بوجه  واألوروبية  خاص  بوجه 

علمني أن اإلدارة فن وعلم ولغة واقتدار.

الشهرية مثل »  ويختم سليم حديثه قائال: ال أنىس مقوالته 

أنتم عقل األكادميية يا أبناء قسم الدراما والنقد«، » املدينة 

املحارصة ال تسقط لكرثة عدد وعتاد محارصوها إمنا تسقط 

حينام يشعر حامتها بال جدوى حاميتها«  

ىب  أمل  الــفــراق  أمل  فهمي  ــوزي  ف وأيب  الجليل  أســتــاذي 

أعدك  ولكني  يشء  كل  كتابة  عن  القلم  فعجز  وبتالمذتك 

بكتاب يليق بتاريخك واسمك وفضلك .. عىل أمل اللقاء يف 

الربزخ.

الفاعل  و  الجيل  أستاذ 
المستنري  الثقافي 

باملعهد  النقد  و  الدراما  أستاذ  عطا،  حسام  د.  يقول  بينام 

العايل للفنون املرسحية: بدأت عالقتي بالدكتور فوزي فهمي 

منذ عام 1982 حني كنت طالبا بالفرقة األوىل بقسم الدراما 

املرسحية،  للفنون  العايل  للمعهد  عميدا  هو  كان  و  والنقد 

التي  عامدته  فرتة  أمثن  و  طالبا  يديه  عىل  تتلمذت  فقد 

متيزت بانفتاح املعهد وانفتاح قسم الدراما عىل قامات كربي 

عىل  فقط  تقترص  تكن  ومل  االتجاهات  كل  من  أساتذة  و 

العايل  باملعهد  يتكرر  أن  أرجو  درس  وهو  القسم،  أساتذة 

عام،  بشكل  الفنون  أكادميية  معاهد  وكل  املرسحية  للفنون 

عام  املرسحي  والنقد  الدراما  بقسم  لاللتحاق  تقدمت  حني 

أكادميية  رئيس  نائب  منصب  تقلد  قد  حينها  وكان   1٩٨٨

عن  األحبة  بعض  حدثه  فقد  لرئاستها  طريقه  ويف  الفنون 

الدورة  ندوات  الذي ظهر يف  الشاعر  العامة  الثانوية  طالب 

وأرص  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملهرجان  األويل 

يحب  يكن  فلم  القبول  امتحانات  حضور  عىل  سيادته 

الدوائر  وخارج  زمالء  الوسطاء  أن  أدرك  ولكنه  الوساطة، 

العالية وليس يل دخل مبارش بوساطتهم ويف امتحان القبول 

بارتياح مشوب  فشعر  املتقدمني  بني  درجات  األعىل  وجدين 

عىل  أرص  الشخصية  املقابلة  ويف  اآلخرين  تدخل  يف  بالشك 

كان  الذي  والتدين  الذكاء  الختبار  خاصة  أسئلة  يسألني  أن 

أعجب  ابتسم حني  وأخريا  ثقافتي  واختبار  واضحا يف سلويك 

قائال  رد  أشعاري  بعض  ألقي  أن  حاولت  وحني  ــردودي  ب

كان  كتري(  هنسمعك  بعدين  تاين  نسمعك  محتاجني  )مش 

بلقب  فخره  قدر  بمنصب  أو  بلقب  يفخر  لم 
»الخوجه« 
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شعراوي،  املعطي  عبد  د.  املتخصصني  األساتذة  من  فأذكر 

د. سونيا دبوس،  األزهري،  إيهاب  االستاذ  إبراهيم سكر،  د. 

قاعات  وتزدان  زاهي حواس،  األستاذ  القادر،  عبد  د. حسني 

د.  أسعد،  سامية  د.  عوض،  لويس  د.  بوجود  الدراما  قسم 

نهاد  د.  وصفي،  د.هــدى  عناين،  د.محمد  رسحــان،  سمري 

تدريس  هيئة  أعضاء  من  يكونوا  مل  هؤالء  وكل  صليحة، 

وهذا  التنوع  هذا  إحداث  عىل  حريصا  كان  لكنه  القسم، 

الزخم، فكانت فرتة ثرية. 

ويضيف: د. فوزي فهمي كان شخصا جاذبا يستطيع احتواء 

البرش، مؤمن بفكرته، حتى أن كافيرتيا املعهد العايل للفنون 

املرسحية أثناء فرتة عامدته كانت مكانا يتجمع فيه الفنانون 

بانتظام ومبثابة ملتقي صباحي للوسط الفني كله، حالة من 

الدفء، فأنا أذكر هذه العامدة بكل تقدير واحرتام، تعلمت 

مساعد  كمدرس  و  بالقسم  معيدا  عينت  حتى  الكثري،  فيها 

ثم  األكادميية  لرئيس  نائبا  فيها  كان  التي  الفرتة  طوال  معه 

أبا،  األستاذ  يكون  كيف  منه  فتعلمت  لألكادميية،  رئيسا 

بالطالب،  عالقته  يف  حقيقيا  األستاذ  يكون  وكيف  معلام،  و 

الفرص  املناصب و من  األستاذ أهم من  لدى  املحارضة  وأن 

االحرتافية، بل من أي عمل آخر. 

وقال عطا أيضا : لقد فقدنا قامة كبرية، أستاذا و أبا ومعلام 

له، وحني  كابن  يعاملني  و مفكرا مرصيا، فقد كان د.فوزي 

يختلف معي كان خالف األب مع االبن وكان دائم املواظبة 

درجة  عىل  حصلت  حتى  أدايئ  عىل  املالحظات  توجية  عىل 

األستاذية. 

ألكادميية  الثاين  التأسيس  وشهدت  ملست  لقد  مضيفا: 

الفنون عىل يديه، فهو الذي بنى 23 مبنى ) املباين الجديدة 

بقاعاته  التعليمي  املركزي  املبنى  أنشأ  و  الفنون(،  بأكادميية 

و قدراته التي تواكب العرص، وقد عملت معه عضوا بلجنة 

املرسح حني كان مقررا لها باملجلس األعىل للثقافة، وشهدت 

بشكل  الثقافية  السياسات  واضعي  دور  تفعيل  عىل  حرصه 

وقدمنا  التنفيذية،  العملية  مراقبة  من  يتمكنوا  حتى  قانوين 

املستقل،  املرسح  مرشوع  منها  املهمة  املشاريع   من  عددا 

من  للثقافة  األعــىل  املجلس  نقل  املرشوعات  أهم  ومن 

االستشاري إىل دور صانع السياسات، ومراقب تنفيذها، هذا 

املرشوع كان أحد أهم أفكاره التي أمتنى أن أراها متحققة 

واملحاسبة  املساءلة  و  املسار  وتصحيح  املتابعة  من  كنوع 

غري  و  الرسمية  الثقافة  وزارة  مؤسسات  إثــراء  و  الرمزية 

املرشوع  يحصل  أن  وكاد  قانوين،  إطار  خالل  من  الرسمية 

عىل إجراءاته التنفيذية لوال حدوث متغريات كربى يف مرص 

آنذاك فتوقف املرشوع.

جيله  نجوم  مع  تعامل  كبري  مؤلف  فهمي  فوزي  د.  وتابع: 

الفارس  و  الغائب،  عودة  مرسحية  يف  القومي  املرسح  يف 

واألسرية، وله أيضا مامرساته النقدية إال أنه توقف بعد فرتة 

القراءة  و  الثقايف  النقد  منطقة  ليدخل  النقدية  الكتابة  عن 

قراءة  يف  خاصا  مسارا  يصنع  أن  استطاع  وقد  السياسية، 

ضوء  يف  جديدة  قراءة  املرسحيات  و  القصص  و  الروايات 

عطا  وأشار  والعامل،  مرص  يف  االجتامعي  و  السيايس  الواقع 

موضحا:  األهــرام،  جريدة  يف  ينرش  كان  الذي  الرائع  ملقاله 

متنى  اآلخر  والبعض  كتب  يف  املقاالت صدر  هذه  بعض  إن 

األفكار  من  مجموعة  جميعها  فهي  ــداره،  إص و  تجميعه 

امللهمة. 

الوطني  للمثقف  منوذجا  يعد  فهمي  فوزي  د.  أن  ويؤكد: 

االعتناء  و  الحرص  شديد  كان  فقد  مجتمعه،  مع  واملتفاعل 

يتابعنا بشكل شبه  بهم،  أبنائه، حقيقيا يف عالقته  و  بطالبه 

الرأي  يبدى  كان  الشخصية  بالشئون  يتعلق  ما  يومي، حتى 

ذلك  تجىل  وقد  األب  موقع  يف  يل  بالنسبة  كان  و  والدعم، 

معي ومع كل تالميذه يف الحضور الكثيف الذي امتأل حزنا 

نبيال حني صحبناه ملثواه األخري، بعد صالة الجنازة يف السيدة 

شهد  الذي  الرشطة،  مبسجد  العزاء  ليلة  يف  وكذلك  نفيسة 

حضورا متنوعا من النجوم و الكّتاب واملفكرين وعىل رأسهم 

بكرم  له  شهد  الذي  حسني  فــاروق  األسبق  الثقافة  وزير 

الخلق و نبل القصد و أنه واحد من أهم القيادات الثقافية 

وهو  واملعارص،  الحديث  تاريخها  يف  مرص  شهدتها  التي 

بالفعل كذلك، وقد كان رجال زاهدا مل يسع خلف جائزة أو 

كانت  للتجريبي  رئاسته  فرتة  يف  أن  والسيام  ملهرجان،  سفر 

يرشح  و  يرفض  فكان  العامل،  مهرجانات  لكل  دعوات  تأتيه 

آخرين . 

و يذكر عطا إن د. فوزي عرضت عليه جائزة مبارك/ جائزة 

كيانات  و  مؤسسات  عدة  نجاح  قرين  اسمه 
متوالية عقود  مدى  على  ثقافية 
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من  كربى  جوائز  و  عليها،  للحصول  يتقدم  أن  فرفض  النيل 

عن  الحديث  دائم  كان  و  فرفضها،  العريب  الخليج  جوائز 

بأنني عشت  بأستاذه د. محمد مندور حتى شعرت  عالقته 

يف  يصاحبه  كان  فقد  له،  تذكره  كرثة  من  مندور  د.  مع 

يحاوره  الذي  ضمريه  كان  كأنه  اليومية،  وترصفاته  خياالته 

ويراجعه. 

والدميقراطية،  الحرية  من  واحة  كانت  محارضته  ويضيف: 

ومثقف،  ككاتب  العام  بالشأن  مهتام  كان  الحر،  النقاش  و 

ضمري  ومن  عريب  وطن  ومن  معارص  عامل  من  جزء  فهو 

بني  الجمع  يف  ثقافية   كقيادة  فريدا  ومنوذجا  الثقايف،  مرص 

االنضباط والحرص عىل البرش و مستقبل اآلخرين، فاألستاذ 

املتفرد يبقى و يخلد بأعامله و إبداعاته و ما قدمه للحياة 

الثقافة وما أنتجه من كّتاب ومخرجني و مفكرين ومبدعني 

يف كافة املجاالت خالل فرتة عمله بأكادميية الفنون. 

عمره  و  جهده  أعطى  فهمي  فوزي  د.  بأن  حديثه  ختتم  و 

للجميع. 

املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  التحقت  حينام  وتضيف: 

كان د. فوزي فهمي عميدا للمعهد الحظنا إخالصه و إميانه 

عناية  و  شديد  اهتامم  بل  وظيفة،  مجرد  ليس  منصبه  بأن 

الذي  الكلمة من معنى، فهو األب  ما تحمله  بكل  وإخالص 

فهو  األبناء،  عدد  كان  مهام  األهم  أنه  ابن  كل  معه  يشعر 

األب الروحي ألكادميية الفنون، دامئا وأبدا يف قلوبنا وعقولنا 

كل  يف  زاهدا  املرصية،  للثقافة  عمره  أفنى  فقد  ووجداننا، 

أنواع التكرميات والتلميع، فقط يعمل يف صمت. 

دوره  ميارس  ظل  وأبا  عاملا  فقدنا  قالت:  حديثها  ختام  ويف 

للثقافة املرصية ولنا حتى آخر لحظة. 

إليك نفسي  رثاء  في 
والنقد  الدراما  قسم  رئيس  العال،  أبو  عصام  د.  ويقول 

تفتقد  عندما   : املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  املرسحي 

واقعك شيئا فشيئا لتجد نفسك يف النهاية يف تيه من العزلة 

و الغربة وسط أناس كثريين و ضغوط الحياة التي ال تنتهي 

طبيعة  يشكلون  ملن  فقدك  هو  ذلك  آية  و   . هناك  و  هنا 

عاملك و خصوصيته و مزاجه الخاص . أول أمس فقدت أمي 

الحياة  أنها سنة  و وقفت إىل جواري تشد من أزري مؤكدا 

كنت  لكن  ؛  بعدها  كبريا  فراغا  ليرتك  أيب  رحل  باألمس  و   ،

الخواء  و  بالوحدة  الشعور  ذلك  عن  مبنأى  أنني  أحسب 

و   ، الحياة  يهبني  مل  الذي  أيب  باألحرى  أو  معلمي  لوجود 

لكنه علمني كيف أحيا. 

كان وجودك إىل جواري و أنا أناديك دوما أيب ، يشعرين أنني 

مل أفقد أيب . و مل يطلق لساين لك يوما الدكتور فوزي كغريي 

حضورا  و  تأكيدا   ، أيب  دامئا  أدعوه  كنت  بل   ، تالميذه  من 

عىل وجود دور األب / السند يف حيايت. 

ال أنىس حني طلبت منك أن تناقش رسالتي للدكتوراه ؛ بعد 

أو  أحد  أال ترشف عىل  عزمت عىل  أنك  الجميع  يل  أكد  أن 

املعهد  أساتذة  لتالميذك  املهمة  تلك  تركت  و   ، أحد  تناقش 

، لكن كان ردك هو ما كنت أنتظره : يسعدين أن أناقشك. 

خالل  الشعور  هذا  تأكد  و  الدنيا،  أملك  أين  وقتئذ  شعرت 

حيث   ، الدكتوراه  رسالة  مناقشة  مدة  هي  ساعات  ثالث 

يوسف مرشيف  الدكتور مصطفى  تلميذك  إىل جوارك  يجلس 

الدكتورة  و  املشارك  مرشيف  أردش  سعد  الفنان  و  األسايس 

تطرب  كلامتك  كانت  و   . الخارج  من  املناقش  كامل  نادية 

و  منهجه  و  معالجته  و  البحث  ثيمة  عىل  بإطرائك  كياين 

أسلوبه ، و مل أشعر بتجاوزي حني قلت هو بعض ما تعلمت 

منك أستاذي أمام كل الحارضين. 

لن أنىس حني طلبت منك أيضا أن تحرض أول مجلس قسم 

قد  كان  و   ،  2010 عام  الدراما  قسم  ملجلس  رئاستي  بعد 

كانت  لكن  و   . سيعتذر  فوزي  الدكتور  أن  الجميع  يل  أكد 

إدارتك  يف  عنك  أتخىل  لن  يل  قال  أن  جميعا  لهم  املفاجأة 

يده  صنيعة  لرؤية  يطرب  أنه  أشعر  كنت  ؛  األوىل  للجلسة 

عندما  الثقافة  بوزارة  مكان  كل  يف  التحتية  البنية  لتأسيس 

الثقافية يف  الحديقة  القومي للطفل أنشأ  كان رئيسا للمركز 

مكان طفولته بالسيدة زينب متوددا للطفل، وهي الحديقة 

يف  و  آنذاك،  العامرة  يف  خان  أغا  جائزة  عىل  حصلت  التي 

و  الثقافية  األقاليم  يف  رؤيته  له  كان  الجامهريية  الثقافة 

تنوعها وتعددها، وبال أدىن شك هو املؤسس الثاين ألكادميية 

الفنون بعد د. ثروت عكاشة. 

ألكاديمية  الروحي  األب 
الفنون

وحدة  للمرسحية  للفنون  العايل  عميد  حسن،  نبيلة  د.  أما 

للجميع،  أب  مبثابة  فهمي  د.فوزي  كان  فتقول:  اإلسكندرية 

تعلمنا  لالختيار،  ويرشدك  تكرب  ألن  يسعى  و  يحميك  فهو 

من  يحقق  كان  وكيف  وأهمية  األقسام  بني  التعاون  منه 

الداعم  و  املشجع  فهو  كبريا،  وحراكا  تفاعال  ذلك  خالل 

مفتوحا كتابا  كان 
.. الثقافات  كل  على 
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تدير القسم بعد سنوات طويلة من رئاسته لذات القسم. 

و خالل فرتة رئاستي للقسم للمرة األوىل خالل سبع سنوات 

و نصف، كنت أشعر أنه يراقبني بفرحة، و كنت أرجع إليه 

يف بعض املسائل املتعلقة بفنون اإلدارة و مل يبخل عيل يوما.

و  هاتفيا،  هنأين  الثانية  للمرة  القسم  برئاسة  كلفت  و حني 

ترقية  األمر بشكل مؤقت لحني  أنني قبلت هذا  له  رشحت 

، و كان بيننا  القسم  الزمالء حتى يأخذ دوره يف إدارة  أحد 

اتصال دوري لالطمئنان و املشورة.

نرشت  أن  بعد  ميالده  بعيد  هنأته  أغسطس   21 يوم  يف  و 

نرشت  و  ميالده  بعيد  كبرية  احتفالية  بــوك  فيس  عىل 

مرسحياته ليستمتع بها الجمهور العريب كله. 

و من العجيب أن يوم ميالد الدكتور فوزي 21 اغسطس عام 

1938 وافق  وفاة والدي التي كانت يف 21 أغسطس 2001 

امتداد  فهمي هو  فوزي  الدكتور  كان  بأن  القدر  لقد صدق 

بل  فحسب،  عندي  األمر  يقف  مل  و   ، حيايت  يف  األب  لدور 

ال  و  زماليئ.  من  أعرف  من  كل  حياة  يف  أبا  ليصبح  تعداين 

مام  أكرث  فهمي  فوزي  الدكتور  وفاة  يف  أقول  أن  أستطيع 

موت  يكن  فلم  ؛  العقاد  محمود  عباس  الكبري  األديب  قال 

كانت  مهام  شخص  مجرد  موت  هو  فهمي  فوزي  الدكتور 

بل  إنه مل ميت يل ميت  أقول  أن  لكن يصح  و  قربه،  درجة 

مات يف ميت. 

الكوادر تربية 
ويقول د. مصطفى سلطان، أستاذ الديكور املرسحي باملعهد 

كبرية،  عيّل  أفضال  له  الرجل  هذا  املرسحية:  للفنون  العايل 

ففي عام 1983  و أثناء مناقشة املاجستري كان وقتها عميدا 

للمرسحية، وهو من سعى يل بشكل  للفنون  العايل  للمعهد 

شخيص إلرسايل لبعثة علمية ألكمل دراسة الدكتوراه يف فيّنا 

بالنمسا. 

ويضيف: كان - رحمه الله- يريب كوادر وال يبخل بخربته وال 

تكليفاته، فاذكر أنه كلفني باإلرشاف عىل قاعة سيد درويش 

من  انطالقي  كان  هنا  ومن   1994 وحتى   1991 عام  من 

اللجنة  بعضوية  كلفني  الفرتة  نفس  يف  و  اإلدارية،  الناحية 

بحضور  التنظيمية  اللوائح  لوضح  الطفل  فنون  ملعهد  العليا 

واحمد  شاكر،  وناجي  السقا،  صالح  منهم  كبرية  مجموعة 

املتيني. 

االجتامع  يدير  عظيام،  قائدا  فهمي  فوزي  د.  كان  مؤكدا: 

يعرض  أن  وكبريا  صغريا  للجميع  ويسمح  شديدة  بحنكة 

وجهة نظره، ويعطي الفرصة كاملة، وقد تربيت علميا عىل 

يدية  منذ كنت طالبا وكان معيدا، ومنذ ذلك الحني مل تتغري 

أدين  والتوجيه، ويضيف:  النصح  ما يسدى  شخصيته فدامئا 

تعييني  قرار  أصدر  فهو من  اإلدارية  الناحية  بالكثري من  له 

الفنون،  ألكادميية  رئيسا  كان  حني  الديكور  لقسم  رئيسا 

علمني كيف أعمل بشكل جاد، فهو مثال للجدية وااللتزام.  

أضاف د. مصطفى سلطان: حني كان رئيسا ألكادميية الفنون 

عن  سئل  وحني  األكادميي،  الحرم  بالسيارة  يوما  يدخل  مل 

عن  املسئولني  العامل  يشاهد  يك  يرتجل  إنه  أجــاب:  ذلك 

النظافة والحدائق، فلرمبا ألحدهم شكوى أو طلب، وهو ما 

يعكس إحساسه باملسئولية وقد انعكس ذلك علينا أيضا. 

مل  عليه-  الله  رحمة   – أن  مؤكدا  حديثه  سلطان  ويختم 

يلتفت ألي وساطة وال مصلحة شخصية .

فخره  »الخوجة« 
باملعهد  الدراما والنقد املرسحي  أما د. محمد شيحة، أستاذ 

العايل للفنون املرسحية فقال: تعود عالقتي بأستاذي الدكتور 

من  ألكرث  أي  لعام1967   عليه-  الله  رحمة   – فهمي  فوزي 

لاللتحاق  تقدمت  عندما  وذلك  سنوات  وبضع  قرن  نصف 

بقسم الدراما والنقد املرسحي وقد كنت يف هذا العام طالبا 

وطوال  شمس،  عني  جامعة  الحقوق  بكلية  الثالثة  بالسنة 

هذه الفرتة الزمنية توطدت العالقة بيننا يف أكرث من اتجاه، 

ومجال عىل املستوى العلمي واألكادميي واإلنساين. 

ويضيف: وكان د. فوزي فهمي يفتخر دامئا بأنه »خوجة« أي 

القومي المسرح  نجوم  مع  تعامل  كبري  مؤلف   
مسرحيات عدة  في 
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باب  بفتح  يهتم  وكان  تقليديا،  أكادمييا  أستاذا  وليس  معلم 

املناقشة يف كل محارضاته، ويتقبل برتحيب شديد كل اآلراء 

بينه  يحول  يكن  ومل  طلبته،  يطرحها  التي  واملبتكرة،  الذكية 

حتى  حدث،  أو  ظرف  أي  محارضاته  من  محارضة  أي  وبني 

ولو كان مريضا، فقد كان يحرص عىل حضور محارضاته دامئا 

حتى بعد زيادة مشاغله اإلدارية، نتيجة تدرجه يف املناصب 

إىل أن وصل إىل رئاسة أكادميية الفنون. 

ويستطرد شيحة: ويف مجال الرتجمة وبعد االنتهاء من بعثته 

املحببة  اآلمــرة  بلهجته  طالبني   1990 بالنمسا  الدراسية 

يف  املشاركة  ثم  التجريبي  املهرجان  نــدوات  يف  باالشرتاك 

تحت  كتايب  ذلك صدور  نتيجة  كان  و  األكادميية،  إصدارات 

  ،  1995 سنة  اإلرسائيلية«  الدراما  من  مختارات   « عنوان 

الثاين يف قامئة اإلصدارات، أما كتاب مرسحيات  وكان ترتيبه 

قصرية جدا فقد صدر يف الدورة الرابعة من دورات املهرجان 

التجريبي عام 1992  ، ولوال إرصاره و توجيهاته و متابعاته 

املستمرة لهذه اإلصدارات لكان مصريها اإلهامل و النسيان.  

الـ22  الدورات  يف  التي صدرت  الكتب  أن  عرفنا  إذا  خاصة 

للمرسح التجريبي بلغت 327  كتابا. 

األوائل يراقب 
بقسم  ــراج  واإلخ التمثيل  أستاذ  منصور،  عبري  د.  وقالت 

املعهد  خريجة  إنها  حلوان  جامعة  اآلداب  بكلية  املرسح 

رئيسا  فهمي  فــوزي  د.  وكــان  املرسحية،  للفنون  العايل 

عىل  األوىل  وكانت  دراستها،  فرتة  أثناء  الفنون  ألكادميية 

دفعتها، و إنها علمت وقتها أن د.فوزي فهمي يتابعها وإنه 

بعيد.  من  يراقبهم  و  األوائــل  يتابع  مسئولياته  كل  ورغم 

كتبه  قرأت  أنها  إىل  مشرية  كثريا،  له  ممتنة  كنت  أضافت: 

وتعلمت منها الكثري، ألنه قامة كبرية يف املرسح املرصي، نشأ 

التجريبي عىل يديه. 

أكادمييا  كبرية  إضافة  فهمي  فــوزي  د.  بقولها:  تختم  ثم 

العلم  و  للثقافة  و  للمرسح  مخلصا  عاش  وفنيا،  وعلميا 

بشكل كبري. 

الطالب احتواء 
فيام قالت د. دعاء عامر، رئيس قسم املرسح بكلية اآلداب 

باملعهد  دراستي  بدأت  منذ  تلميذته  كنت  حلوان:  جامعة 

الفرقة  وحتى  األوىل  الفرقة  من  املرسحية  للفنون  العايل 

الشعر  فن  وكتاب  الدراما  نظريات  منه  تعلمنا  الرابعة،  

يديه  عىل  وعيينا  تفتح  وغريه،  الرويس  واملرسح  ألرسطو، 

وعىل علمه. 

تعلمنا  يستوعبه،  كان  مقرصا  الطالب  كان  مهام  وتضيف: 

الرقي واحتواء الطالب، كنا ننتظر محارضته بشغف، و  منه 

دامئا ما تكون مبكرا يف التاسعة صباحا، ودامئا ما كان يحرض 

قبل موعد املحارضة، ودامئا ما يكون جاهزا باملادة العلمية، 

بعيدا  الحوار  و  والتفاعل  املناقشة  عىل  يعتمد  أسلوبه  كان 

عن التلقني، كان يسمعنا أكرث مام يتحدث. 

من  فيض  إنه  إىل  و  املحارضات،  يف  ظله  لخفة  تشري  ثم   

العلم والحنان واالحتواء، »حفر يف وجداننا منوذجا ومثاال ال 

نستطيع الوصول له و إن حاولنا اإلقتداء. 

الدراسة  نظم   يف  التطوير  منها  عديدة  انجازاته  وأضافت: 

املهرجان  و  الجديدة،  املعاهد  و  واملباين  األكادميية  داخل 

اللغات و الرتجمة، فهو إداري غري عادي،  التجريبي و مركز 

جميع  عىل  جميعا  معهم  ويتعامل  طالبه  جميع  يعرف 

املستويات فكريا وثقافيا و نفسيا، ومهام تحدثنا عن التنوير 

و الوعي فلن نوفيه حقه. 

املئات  فكان  أبناء  لديه  يكن  مل  تضيف:  حديثها  ختام  ويف 

الدراما  لطالب  وكان  بحق،  أبناؤه  تالميذه  من  واآلالف  بل 

والنقد تحديدا حبا زائدا يف قبله، رحمه الله و نفعنا بعمله 

ونفعه به يف ميزان حسناته.  

له  أهديت  له  كتبت  بفضله  واعرتافا  بقوله:  حديثه  وختم 

االهداء:  وقلت يف  اإلرسائيلية«  الدراما  من  مختارات  كتايب« 

منك   .. حدود  بال  عطاء  فهمي..  فوزي  الدكتور  أستاذي   «

يف  فهمي  فوزي  انجاز  كان  إذا  و   « إليك  و  منك  إليك..  و 

انجاز،  من  فياله   .. الوحيد  انجازه  هو  السابقني  املجالني 

شهدتها  اليت  الثقافية  القيادات  أهم  من   
والمعاصر الحديث  تاريخها  في  مصر 
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 ،  1986 عام   ) السلطان  لعبة   ( مرسحية  فهمي  فوزي  الدكتور  كتب 
نبيل  الفنان  إخراج  من  العام  نفس  يف  القومي  املرسح  عىل  وعرضت 

األلفي 
الدرامية  الكتابة  رحلة  يف  اإلبداعية  املحطات  ثالث  املرسحية  متثل  و 
كتبها  التي  الغائب  كتابته مرسحيتيه عودة  بعد  للدكتور فوزي فهمي 

عام 1977 ومرسحية الفارس واألسرية التي ألفها عام 1979 .
صاحب  شخصية  تقدمها  بإفتتاحية  السلطان  لعبة  مرسحية  تبدأ 
أن  نعرف  معلومات  عرض  يتم  ذلك  وخالل  مهرجه  ومعه  الصندوق 
ابن  البلياتشو  لها  ويربر  الدنيا  صندوق  عىل  الفرجة  هجرت  الناس 
الناس  والدم يف حني  بالقتل  املليئة  القدمية  بالحكايات  أيب مريم ذلك 

بحاجة للفرجة عىل ما يضحكهم ويسليهم . 
“ صاحب الصندوق : يف املساء أذهب لحامم السلطان ، أغسل الجسد 
املوشوم بالسفر أسلخ عن جلدي صدأ التعب ، ويلملم الشاي األسود 
الساخن أعصايب ، وينزع النعاس مني يك أتسامر ، فأنا يا سادة أحب 
النهار  ويف   ) حكوايت   ( أنا  أعمل  باملقاهي  األمسيات  ففي   ، التسامر 
صندوق الدنيا لألوالد ، أستعني فيه بالصور ، باأللوان ، لكن الحكايات 
هي هي واحدة ، والصندوق واحد ) يشري اىل صدره ( وأحباري خيوط 
أخىش   ، نهار  ليل  أتبعهم  فأنا   ، للكبار   ، لألطفال  العاشق  القلب  دم 

عليهم غابة النسيان . “ )1( .
تدخل شخصية املرأة وتقدم نفسها فنعرف أنها تجمل النساء بالعطور 
واأللوان وتجعلهن جميالت مزينات . وتذهب للبحث عن زبائنها من 

النساء يف الحارات . 
تقول املرأة :

يف  أجوب   ، مخترص  هذا  ندايئ   ... بنات  يا  املرأة   ) تنادي   (  : “املرأة 
أحمل   ، أذواق  وصناعتي  بنات  يا  املرأة  أنادي  الحارات  كل  الصباح 
الطيب وأصناف العطور وحسن يوسف والكحل ، وصرب الوشم والشب 
. وزبائني الصبايا والنساء الاليئ ال يعرفن البكاء أو ضيق الفؤاد ، ما أن 
يسمعن نداء املرأة يا بنات ، حتى يحطن يب من جميع الجهات ، نداء 
) تعايل ( يأتيني من كل شباك وتفتح يل كل األبواب فأنا أبيع الحسن 
والنصح للنساء ، ففي مزاج للعطر والربيق وعبق اللبان والدالل ألف 
ألف حساب ، فيل زوج ) تشري اىل صاحب الصندوق يف الجانب اآلخر 

للمرسح ( منه أعرف أرسار الرجال “ )2( .
ميكنه  ال  وأنه  للقاهرة  حبه  الصندوق  صاحب  يستعرض  بينام  و 
. ولكن تستطيع شخصية املرأة  مغادرتها يغافلهالبلياتشو ويهرب منه 
ويتم   . الصندوق  لصاحب  به  وتأيت  الحارات  إحدى  يف  به  اإلمساك 
اإلتفاق بني الثالثة عىل أن يكون موضوع اللعبة هذه الليلة من ألف 
 . أحبها  التي  وجاريته  الرشيد  هارون  موضوع  وبالتحديد  وليلة  ليلة 
هنا يكون الجمهور قد أخذ جانب من اللعبة ليشاهد الخليفة هارون 

الرشيد ومهرجه يف جانب من املرسح .
 يبدأ صاحب الصندوق يف رواية هم الخليفة اإلبن هارون الرشيد حني 
أمام  أبوه  املهدي  الخليفة  خيل  أرجل  تحت  وجاريته  حبيبته  ماتت 
عينيه وما تاله من إختيار أبوه الخليفة زبيدة ابنة أخيه لتكون عروسا 
األكرب  ابنه  يختار  املهدي  الخليفة  موت  وقبل   . الرشيد  هارون  إلبنه 
الهادي خليفة له . وبعد موت الخليفة األب وتويل األبن األكرب الوالية 

المصرية الدراما  الشعبيةفي  الفرجة  أدوات  توظيف  على  التجريب 
1986 – للدكتور فوزي فهمي  نموذجا(  السلطان  )لعبة  مسرحية 

أحمد عصام الدين

ملف

من فوق جبال املستحيل ، ذاك مهري يا جعفر ، أن تواجه وحدك قرار 
الرشيد )4( .

 ، نفسه  يناجي  املونولوج  تكنيك  ، وخالل  وحده  العباسة جعفر  ترتك 
قائال :

“ جعفر : ... أمير العمر مغموسا يف الضياع هكذا ، ما أظلمنا برش ، أنا 
التاريخ وخارجه ؟ أيكون منك  وأنت هارون يف هذا الكون هل فوق 
أنت الخليفة واألخ والصديق هذا ؟ أي شقاء ؟ .. بل أي خجل ؟ مثة 
خلل ، مثة ظلم ، مثة شطط ، مثة شئ يف ينفجر ويتمزق ، توشك نفيس 
مع  تراين   ... يجئ  سوف  ماذا  الغد  مع  ...تراين  أعلمه  ماال  فعل  عىل 

الغد ماذا سوف يجئ ؟ “ “ )5( .
يبدأ موقف هارون الرشيد مع ابن األرشس الذي يؤنب الرشيد عىل ما 
فعل وأنه ليس إلها وامنا هو برش معرض للخطأ فيضيق منه السلطان 
ال  ليك  الناس  عن  معزوال  يسجنه  بأن  جعفر  ويأمر  الرشيد  هارون 

ينفث سمه يف عقول العامة .
“ األرشس : أنت يا موالي حر ، وبالعقل حصنت فكلفت ، فإذا كنت 
معصوما فأنت ألفعالك ال متلك إختيارا ، وعندئذ يسقط التكليف عنك 
أو من  الرعايا  إذا وقع ظلم منك عىل   ... ثواب عىل الشئ  ، حيث ال 

عاملك فتلك مسئولية إختيارك .
الرشيد : أتراجعني يف غري أمرك ؟

األرشس : أنا ال أسكت ...
الرشيد : ) مقاطعا ( أنت إذن صاحب فتنة ..

األرشس : لست أطمع يف سلطة ، أريد لعقل اإلنسان أن يتحرر ، وال 
أستخفي بفكري فإمياين قيمة تتخطى شخيص ....

مرسعا  مرسور  يدخل   ( مرسور  مرسور  مرسور   ) ينادي   (  : الرشيد 
عىل  يده  وضع  وقد   ، األرشس  ناحية  مرسور  ويتقدم   ، جعفر  ومعه 
سيفه ويده األخرى متتد اىل األرشس ، يرسع جعفر ليحول بني مرسور 
وليمنع يف  األرشس يسجن  ذاك   ، الزنديق  إقبض عىل هذا   ) واألرشس 
البالد الجدل وفلسفة الكالم ، ومن اآلن توقف ثرثرة اإلعتزال ... بغداد 
ذلك   ، وجهي  عن  غيبوه   ، والخطاة  للزنادقة  مدينة  أبدا  تكون  لن 

الزنديق ، ليأمن الناس رش التجديف وزنادقة املتكلمني«)6(.
زواجها  عن  له  وتلمح  الرشيد  هارون  السلطان  أخوها  العباسة  تقابل 
احتياجات  له  امللك  بيت  أن  لها  ويؤكد  السلطان يصدها  لكن  بجعفر 

أهم من ذلك وأن بقاء ملك بني العباس لهو األهم ، .
هارون  السلطان  عىل  هجومه  عىل  ويلومه  األرشس  ابن  جعفر  يقابل 
الرشيد . ويحاول جعفر أن يربر صمته للسلطان عىل أنه الحب بينام 
جعفر  يخربه  وحني   . الحب  وليس  الضعف  أنه  األرشس  ابن  له  يفرس 
ابن  يواجهه  يلمسها  أن  العباسة دون  الشفوي من حبيبته  عن زواجه 
قضية حبه  أمام  التي جعلته مخذوال  الدرجة  اىل  أنه ضعيف  األرشس 
وزواجه ويطلب من جعفر أن يرتك سجنه ليك ال يجازيه السلطان رشا 

.
و يف مشهد فردي يعرب السلطان من خالل تكنيك املونولوج عن آالمه 
عليه  يدخل  أن  اىل  يرصخ  ويظل  حوله  من  الحب  فقد  من  وأحزانه 
بأن كل شيئ من حوله  السلطان  يسأله عن حاله يخربه  جعفر وحني 
يساعده يف  بأن  يأمره  ثم  بنفسه  الحقيقة  يعرف  أن  يريد  وأنه  خداع 
بنفسه  واألسواق  الساحات  ويخوض  العامة  أحد  ليبدو  ثيابه  تغيري 

ويسمع بأذنيه ما يدور فيها عنه ويأمره بأن يصحبه يف هذه الرحلة .
فيهام  ويرصخ  يصاللبلياتشو  القرص  من  بالخروج  يهامن  هام  بينام  و 
رشوة  يقدمان  لكنهام   . القرص  دخال  وكيف  هام  من  معرفة  محاوال 
فيخافالبلياتشو  العباسة  تدخل  معه  يتحدثان  هام  وبينام  له  مالية 

ويرتكهام ليذهبا وشأنهام .
تدخل العباسة اىل املرسح وتندب حظها يف مونولوج طويل وكيف أنها 

عاشقة ومحرومة ممن تعشق رغم أنه زوجها رشعا وتخرج .
يف  شيئ  أي  تفعل  أن  ميكن  املرأة  بأن  يؤكد  وحده  مريم  أبو  يدخل 
 . أمامها  ليعجز  نفسه  الشيطان  أن  حتى  ماتريد  عىل  الحصول  سبيل 
بضع  أن  له  قائال  الجمهور  اىل  الصندوق  صاحب  يتوجه  يخرج  وحني 

يفكر يف الخالص من أخيه هارون الرشيد . لكن امه تعلم بذلك وترسل 
. ويتوىل  الجواري يجلسن عليه وهو مريض فيموت  له مجموعة من 
هارون  أم  متوت  سنوات  بثالث  بعدها   . البالد  خالفة  الرشيد  هارون 
. ولهذا  لفراقها  الرشيد حزينا دامئا  الرشيد خيزرانة مام يجعل هارون 
لكن   ، بال جدوى  أمه  حنان  عن  بحثا  النساء  من  ألفني  هارون  تزوج 

العباسة أخته كانت تحنو عليه كحنو أمه .
كان  الخليفة  أن  فيحيك  حكايته  الصندوق  صاحب  يستكمل  و 
 . جعفر  اسمه  الرضاعة  يف  أخوه  هو  بل   ، له  مقرب  صديق  له 
فيتساءاللبلياتشو اذا كنت ستلعب دور الخليفة هارون الرشيد فكيف 
الداخلية.  املرسحية  ايل  فيتحول  املنظر  يتغري  هنا   . جعفر  سيظهر 
من  الرشيد  اخت  العباسة  يشكو  وزير  زي  وتدخل شخصية جعفر يف 
زوجهام  أن  فبعد   . زواجهام  الرشيد يف موضوع  أخوها هارون  تدخل 

حرم عليهام اللقاء وهو ما دفع جعفر للشعور باملذلة واملهانة منه .
“ العباسة : جعفر أنا حليلتك بعقد القران ورشع الرحمن .. أأصري لك 

بأمر السلطان حرزا ال يفتح .. أتصدق !!
جعفر : قرار الرشيد يا عباسة هذا يخفي رسا . 
العباسة : أمل يقل لك أنت برميك وأنا عربية . 

جعفر : وهل كانت ماريا زوجة الرسول عربية .
العباسة : جئت اآلن يا جعفر تناقشني ، مل أمام الخليفة كنت تسمع 

وال تتكلم .. ؟
جعفر : زلزلني رعب الكلمة ، وانفلتت مني عن مدارها نفيس مازلت 
كلمة   ، منك  الزواج  سألته  عندما   ، رفضه  هدير  رشايني  يف  اسمع 

مستحيل كانت إجابته .
العباسة : أشهرها رصيحة هكذا يف وجهك ؟

جعفر : أنا ال أريد يا عباسة أن تصبحي .. أو أصبح لك ذكرى »)3( .
اخوها  مواجهة  له  قلبها  مهر  يكون  أن  جعفر  من  العباسة  تطلب   

هارون الرشيدي، قائلة لجعفر : 
وتشتهي  أعرف  تحبني   ، أتصور  كام  أراك  دعني  جعفر   : العباسة   “
قريب ، لكني أدرك أيضا حدودي ، وال شئ يف العامل يستدعي أن أصغي 
كإمرأة وجودي ، سوف أترك لك رشاعي ، أخي السلطان يحكم وذلك 
اليك رجال يحميني ويأخذين  أصبو  وأنا   ، يا جعفر رجيل  قدري وأنت 
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أن  بعد  يلقاهم  بأن  الجمهور  ويعد  مريم  ابو  عقل  أخذت  قد  دنانري 

تحل مشكلته . وبهذا ينتهي الفصل األول من املرسحية .
يف بداية الفصل الثاين تتساءل املرأة عن رس غياب البلياتشو ابن مريم 
بحثا عن ل  الجوع جعله يهرب منهام  بأن  الصندوق  فيجيبها صاحب 
وأن  ومحزون  مهموم  الخليفة  وأن  الخليفة  عند  يعمل  بأنه  ليخربهم 

الخليفة الرشيد يريد عيل الزيبق ليعرف ماذا يحدث يف مرص اآلن .
لتشرتي  املرأة  خروج  بعد  الىالبلياتشو  الصندوق  صاحب  ينظر 
هويته  عن  رصاحة  وتسأله  الخليفة  حال  اصالح  أجل  من  بخورا 
فريتديالبلياتشو ثوبا من صندوق املالبس ويخربه أنه البهلول أحمد ابن 

الرشيد .
فيخربها  الحزين  الخليفة  أجل  من  البخور  أحرضت  وقد  املرأة  تدخل 
صاحب الصندوق أن الخليفة ال يؤمن بالرقية . هنا يتحواللبلياتشو اىل 

راوي ويتحدث عن حال العباسة التي تحول حالها اىل تعاسة وحزن .
تتحول املرأة بعد أن ارتدت مالبس العباسة التي تخفيها يف الصندوق 
تتجمل  مازالت  أنها  تتحدث  مرآتها  أمام  العباسة يف مونولوج  وتصبح 
يظهر  العباسة  تخرج  وحني   . جعفر  منه  املحرومة  زوجها  أجل  من 
فقده  من  أمله  عن  فيه  يعرب  مونولوج  يف  أمله  يعرض  الرشيد  الخليفة 
أمه الخيزران وأنه يعاين الوحدة ويقرر أنه ال بد أن ينزل اىل األسواق 
متخفيا لريى شئون بغداد عىل طبيعتها بعدها يتحول املنظر املرسحي 
تزوج  الذي  السلطان  من  تسخر  العامة  ليجد  اليها  يدخل  حانة  اىل 
املتنكرين  وجعفر  الخليفة  لوجود  ينتبهوا  وحني  النساء  من  بألفني 
يسألوهام عن هويتهام وال يجد الخليفة مهرب اال بقوله انه من مرص .
يكتشف الخليفة رأي العامة من أهل بغداد وما يعيشون من معيشة 
صعبة بسبب الوزير جعفر وأن القايض يرفض ما أمره به الخليفة أن 

يظل جعفر زوجا للعباسة دون أن يلمسها أو يختيل بها كحليلة له .
وحدته  يبيك  الرشيد  هارون  الخليفة  حجرة  حيث  التايل  املشهد  يف  و 
أرادت  أمرية  البهلول حكاية عن  له  فيحيك  ابن مريم  البهلول  يتدخل 
بها  فاز  قد  نقابها  يناولها  من  مسابقة  فوضعت  لها  زوجا  تختار  أن 
وتعيش  ويتزوجها  النقاب  يناولها  أن  يستطيع  الرشير  لكن  زوجة 
معه يف عذاب . ثم يذكر للخليفة أن املوت هو النهاية لكل شيئ وأن 
الدنيا كلها حدث عارض سوف ينتهي يوما ما .يواجههالبهلول مبا فعل 
الخليفة طوال حياته يف جاريته وحبيبته زبيدة ويؤكد له ان الحقيقة 

الوحيدة يف هذه الدنيا هي املوت فيأمر الخليفة بإخراج البهلول .
موضوع  يف  الخليفة  ألمر  وصمته  جعفر  سكينة  لتزلزل  العباسة  تعود 
ليست جارية  ليلة أمس  أن من كانت يف حضنه  له  زواجهام وتعرتف 
وامنا هي تجرأت وتخفت ليك تعيش لحظة عشق مع من تحب ، تقول 

العباسة مواجهة جعفر : 
“ العباسة : ال تكمل ، فالجارية التي كانت أمس يف فراشك أمس هي 

أنا ، زوجتك ، وعندي من أمسك تذكار .. هل تنكر ؟ “ )7( .
يزور جعفر األرشس يف سجنه ويبث ما يف نفسه اليه من أحزان فريده 
األرشس أنه ريض بحياة العبودية للخليفة ومخالفة رشع الله يف ملكه 
فلتقطع  أو  العباسة  اما   : له معادلة لحل مشكلته  بأن يضع  يزيد  ثم 
ويطلب  السجن  من  اخراجه  اىل  يدفع جعفر  مام  ورجولة  بنبل  رأسه 
منه كثائر أن يقف اىل جواره يف رد ظلم الخليفة عنه وعن ظلم الناس 
السجن  قيوم األرشس مرمية يف  ليجد  الخليفة  املشهد بدخول  وينتهي 

ويكتشف هروب األرشس .
مشهد  يبدأ  سجنه  من  األرشس  هروب  الخليفة  اكتشف  أن  بعد 
املكاشفة بني الخليفة وجعفر ويخربه أوال بأنه أطلق رساح األرشس من 
عليه حني  العقلية  حيله  نسج  يف  يبدأ  ثم  األقوى  الخليفة  ألنه  سجنه 
باح  األرشس  أن  من  األسواق  يف  يقال  ما  للخليفة  فريوي  البهلول  يأيت 
الخليفة  فعفى  الخليفة  خان  جعفر  أن  رس  وهو  للخليفة  عظيم  برس 
عن األرشس وقرر ايداع جعفر يف السجن . وحني يواجه جعفر الخليفة 
األرشس  أن  الخليفة  له  يؤكد  اللعبة  يوافق عىل هذه  لن  األرشس  بأن 
قاله عن جعفر كذبا  بأن ما  ثار مرة اخرى سيتهمه  الحرية واذا  يريد 

ويعدمه ويطلق رساح جعفر .
يطلب درويش مقابلة العباسة ثم يكشف عن نفسه أنه األرشس وقد 
لها  الخليفة ويحيك  التي تحمي  بأنها هي  العباسة  اىل  تنكر ويتحدث 
أنه بعد موت الخزيرانة ام الرشيد مل يجد الخليفة سوى اخته العباسة 
مستقبلها  ووأد  حياتها  أسباب  بقتل  الخليفة  يقوم  بينام  للحياة  سببا 
مع جعفر ثم يخربها عن نية الخليفة بقطع رأس جعفر حبيبها فتقرر 

العباسة بأنه لن يحدث هذا ولن يستطيع الرشيد قتل حبيبها جعفر .
بطش  بالهرب من  تقنعه  ان  تحاول  وبينام هي  العباسة  يقابل جعفر 

واذا قسمت املرسحية موضوعيا فإنه ميكن تقسيمها اىل ثالثة أجزاء :

لعبة  تقديم  يف  واملرأة  البلياتشو  مع  يتفاوض  الصندوق  صاحب   –  1

مثرية للجمهور .

اإلنتقال  حيث  التاريخي  باملوضوع  الخاصة  وهي  الداخلية  اللعبة   2-

وصديقه  الخريزان  أمه  بوفاة  مأساته  وعرض  الرشيد  هارون  عرص  اىل 

جعفر وشقيقته العباسة التي تريد معارشة زوجها دون إرادته ، وهو 

الخائف عىل زول ملك أبيه اىل الربامكة .

3 – عودة صاحب الصندوق ليقدم العربة من التاريخ وو يتحدث عن 

نعمة الحياة يف املحروسة .

داخل  املرسح  تكنيك  عىل  املرسحية  تعتمد  مدى  أي  اىل  يبني  هذا  و 

املرسح ، حيث تبقى 

أو  الداخلية  اللعبة  هو  الصندوق  صاحب  يشخصه  الذي  املوضوع 

الخارجية  املرسحية  أو  الخارجية  اللعبة  وتبقى  الداخلية  املرسحية 

متمثلة بوضوح يف حياة صاحب الصندوق قبل وبعد اللعب .

مفردة  تعتمد عىل  الكتابة  تكنيك  مستوى  املرسحية عىل  كانت  إذا  و 

صندوق الدنيا الشعبية ، إال أن اللغة املصاغة بها املرسحية ، كام هو 

واضح من النامذج الحوارية املقتبسة ، هي لغة عربية رصينة أقرب اىل 

الشعر . وهي لغة ال تناسب طبقة العامة ، وإمنا تناسب طبقة الخاصة 

من املثقفني .

وزمن  الخارجية  املرسحية  زمن  بني  فارقا  هناك  أن  أيضا  يالحظ  و 

أو  قراءة  زمن  هو  الخارجية  املرسحية  فزمن   ، الداخيل  املرسحية 

مشاهدة املرسحية ، أما املرسحية الزمانية فتعتمد عىل زمن يغوص يف 

القدم اىل عرص هارون الرشيد .

 ، والداخلية  الخارجية  املرسحيتني  بني  الزمن  يف  فارقا  هناك  أن  كام  و 

هناك أيضا فارق آخر يف املكان ، حيث تقع أحداث املرسحية الخارجية 

هنا يف القاهرة ، بينام تقع أحداث املرسحية الداخلية هناك يف بغداد .

ويعرف الدكتور إبراهيم حامدة مصطلح مرسحية داخل املرسحية بأنه 

 :

“ عرض مرسحي يقدم جزئيا أو كليا داخل املرسحية املعروضة “ ) 9 

. )

تتميز   ) السلطان  لعبة   ( مرسحية  أن  صليحة  نهاد  الدكتورة  ترى  و 

مبجموعة من الصفات توجزها يف قولها :

“ يتحقق التزاوج بني الصيغة الشعبية والصيغة املأساوية يف املرسحية 

، من خالل صيغة املرسحية داخل املرسحية ، تلك الصيغة التي تنتقل 

املطعمة  التقليدية  املرسحية  عامل  من  املرسحي  فهمي  فوزي  بفن 

املوىت  أو   ، الغائب  كالكورس يف عودة  امللحمي  املرسح  عنارص  ببعض 

يف الفارس واألسرية مثال اىل عامل املوديرنية وامليتاثييرت أو املرسح داخل 

. وتربز  التام  اإليهام  بهويته كلعبه ويرفض مبدأ  الذي يعرتف  املرسح 

خشبة  عىل  املالبس  تغيري  يف  املرسحية  يف  بوضوح  امليتاثييرت  عنارص 

املرسح بصورة دامئة سواء يف املرسحية الخارجية حني يتقمص صاحب 

الداخلية حني  التاريخية أو يف املرسحية  الصندوق وفرقته الشخصيات 

يتنكر جعفر والرشيد يف زي العامة أو حني تتنكر العباسة يف زي جارية 

. )10( «
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الخليفة يرد هو أنها ستكون املواجهة عىل أن يكون األرشس طليقا ليك 
يثأر لكل املظلومني ويستتب العدل يف بغداد .

وأن  جعفر  عارشت  بأنها  له  وتعرتف  أخوها  هارون  العباسة  تواجه 
جنينه يف أحشائها ثم تخريه بني العدل او املوت وهي تقصد أن يعدل 
ويخرب  بهلول  يأيت  وحني  صمت  يف  متوت  يرتكها  أو  الناس  ومع  معها 
الخليفة أن جعفر هرب من القرص يخربه بأن يسأل مرسور ثم يوجه 
ذبح  الظهرية  وهج  يف  عباسة  يا  فارسك  جعفر   : قائال  ألخته  حديثه 

فتنهار العباسة .
عنه  وسألت   .. أجده  فلم  القرص  يف  عنه  أبحث  ذهبت   : البلياتشو   “

قيل مل يره أحد ..
الرشيد : وماذا أيضا ؟

البلياتشو : هكذا فقط .
الرشيد : ) لحظة تفكري ( أال يرددون أن كل بيوت الربامكة قد دمرت ؟

البلياتشو : كال يا موالي .
الرشيد : سريددون إذن .

البلياتشو : قد يكونون اآلن يرددون .
الرشيد : وسألت عن جعفر من ؟

البلياتشو : سألت نفيس عندما دخلت القرص ومل أره .. فقلت لنفيس 
اذن فإن جعفر قد هرب . 

الرشيد : أومل تسأل مرسورا ؟ » )8( .
يحمد  حيثالبلياتشو  مرص  حارات  احدى  اىل  املرسحي  املنظر  يتحول 
الله أنه يف مرص ويعرتف لالعب بأنه رايض بعيشته يف مرص بعيدا عن 
القصور ومؤامرات الحكام ويهنأ باألمن يف املحروسة مبا رزقه الله من 
رزق طيب فيعلن صاحب الصندوق أن حلم العمر هو السرت والعدل 
وبينام هام يتحدثان تدخل املرأة وتسأاللبلياتشو هل عدت اىل سابق 

عهدك واستفقت فيخربهاالبلياتشو نعم .
و ميكن أن نقسم حدث مرسحية لعبة السلطان اىل ثالث مراحل عند 
دراسة حدثها . املرحلة األوىل تستمر أغلب الفصل األول وفيها يعرض 
الكاتب القضية املطروحة خالل املرسحية وصفات الشخصيات املحركة 
حامل  هو  الصندوق  صاحب  أن  نعرف  املرحلة  هذه  .ففي  لألحداث 
تساعده  ومرارتها  حالوتها  الحياة  عرف  ناضج  شاب  أقنعة  صندوق 
زوجته املرأة التي تعمل بتجميل الفتيات اىل جانب مساعدتها لزوجها 
رواياته  شخصيات  بعض  وتشخيص  الصندوق  عىل  الصندوق  صاحب 
يلعب  أخيها  وأن  والحارات  الشوارع  يف  الجمهور  عىل  يعرضها  التي 
دورالبلياتشو وهو يضيق من هذا العمل الذي يدر عليهم دخال قليال 
ال يسد جوعهم . ويتمنى بعد أن أمسكت به اخته يف محاولته للهرب 
منهام يتمنى أن يذهب ليعمل بهلوال يف قرص السلطان هارون الرشيد 
يعرض  وحني   . الجواري  ومداعبة  الخمر  ورشب  اللحم  أكل  يف  طمعا 
شكواه لالعب يتم اختيار حكاية هارون الرشيد ليعرضها عىل الجمهور 
ملا بها من لوع الحب والفراق التي تختلف عن املوضوعات التي كان 

يقدمها صاحب الصندوق واملليئة بالقتل والدم .
. قهر  القهر  تثريها املرسحية وهي  التي  القضية األساسية  تبدو  و هنا 
ببطون  الليايل  يقضون  تجعلهم  والتي  الدنيا  لالعبي صندوق  الظروف 
سعة  أكرث  واقع  اىل  املؤمل  الواقع  هذا  من  الهرب  يف  واألمل   . خاوية 

ورغد وغنى خالل تشخيص موضوع هارون الرشيد سلطان بغداد .
و يبدو من رسد أحداث مرسحية ) لعبة السلطان ( استخدام الكاتب 
وصندوق   .  ) الدنيا  صندوق   ( وهي  الشعبية  الفرجة  أدوات  إلحدى 
الدنيا عبارة عن صندوق يحمله العبوه عىل كتفهم بحزام ويعلوه من 
املواجهة للجمهور  ، ويف جهته  اليسار  اليمني ومن  أعىل عروستان من 
الالعب  ويضع   ، سم   5 قطرها  دائرة  هيئة  عىل  كبرية  عدسات  ثالث 
ثالثة  عليها  يجلس  أريكه  أمامه  ويضع   ، له  حامل  عىل  الصندوق 
الالعب  ، ويغطي  أمامه  املواجهة  العدسة  ينظر كل طفل يف   ، أطفال 
املتحركة  الصور  يروا  ليك  سوداء  بستارة  الخلف  من  األطفال  رؤوس 
العروستني  بني  رشيط  شد  الصندوق  داخل  ويف   . واضحة  أمامهم 
احدى  خالل  من  الالعب  يحركها   ، مصورة  مسلسلة  قصة  عليه  رسم 
وخالل   . األطفال  عيون  أما  الصور  وتتغري  الرشيط  ليتحرك  العرائس 
هذه املشاهدة يروي الالعب القصة بطريقة مشوقة ومحفزة لألطفال 

الذين ينتظرون دورهم ملشاهدة العرض .
يف  خاصة   ، بكرثة  الشعبية  واملناطق  القرى  تلف  الشعبية  األداة  هذه 

املوالد واألعياد حتى يومنا هذا . 
يستثمرها الدكتور فوزي فهمي ليقدم تجربة مرسحية جديدة تستثمر 
 . التكنيك  مستوى  عىل  بالشعبية  يتصف  عمل  تقديم  يف  األداة  هذه 

ملف
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[[20 رؤى

للنص  اختياره  هو  مخرج،  أي  للمخرج،  يحمد  ما  أول  لعل 

عىل  القادرة  األدوات  ميتلك  الذي  هو  الجيد  والنص  الجيد. 

تراجيدي،  كان.  أي صورة  يف  جمهوره،  مع  جيد  تواصل  إقامة 

أو كوميدي، ال يهم التوصيف أو التصنيف، املهم القدرة عىل 

الشحاذين”  دراما   “ عرض  بنجاح  حققه  ما  وهو  التواصل، 

الذي قدمته فرقة جمعية بورسعيد للفنون الثقافية واملرسحية 

مجدي  وإخراج  محارب،  بدر  الكويتي  تأليف  )اإلقليمية( 

مرسح  الثقافية-  الجمعيات  مهرجان  عروض  ضمن  الشناوي، 

الهواة – يف دورته الثامنة عرشة. 

أعتربه  أن  ما ميكن  املرسح-  يوجد – خاصة يف  تقديري، ال  يف 

نصا جيدا ، هكذا يف إطالقه، بعيدا عن مؤرش قابليته لصناعة 

مع  ألفة  عالقة  وصناعة  التواصل،  عىل  قادرة   مرسحية  حالة 

الذي  الثاين  املطلب  عىل  عندي  مقدم  مطلب  وهو  جمهوره، 

أعتربه رضوريا أيضا حتى تكتمل متعة املشاهدة ، و هو جودة  

بقية عنارص العرض، أو عىل األقل قدرتها عىل تنزيل النص عىل 

من  تقدميه  ميكن  ما  وبأكرث  املشكالت،  من  قدر  بأقل  الخشبة 

إتقان وانضباط.  

الشناوي،  مجدي  العرض  مخرج  أشكر  أجدين  ذلك  أجل  من 

من  جيدة  درجة  بتحقق  يسمح  نصا  الختياره  األوىل  مرتني، 

عىل  وتقوم  بالطرافة،  تتسم  عالقات  من  يقدمه  مبا  التواصل، 

وثانيا  الضحك،  تفجري  عىل   قادرة  كوميدية  مفارقات  عدة 

املرسح  النص عىل خشبة  تنزيل  أدواته وعنارصه عىل   لقدرة 

مبا ال يخل بهذه القدرة عىل إقامة عالقة حميمة مع جمهورة، 

مع تحقيق حالة مرسحية جيدة، عىل مستوى األداء املرسحي 

يحملها  التي  الرسالة  مستوى  عىل  وكذلك  العنارص،  ملجمل 

العرض.    

للتواصل  مستوى  من  أكرث  الشحاذين(  دراما   ( عرض  يحقق 

ومفارقاته  عالقاته  تحققه حبكة  ما  األول هو  املستوى   ، معه 

الكوميدية، وحكايته التي تنتهي مبأساة، والتي  تستعرض ليلة 

يف حياة مجموعة أفراد ينتمون إىل أكرث من فئة  يف أدين السلم 

تباعا،  يلجأون  ولصوص،  ومرشدين،  شحاذين،  االجتامعي؛ 

الرصاع  فينشأ  املهجورة،  املسارح  أحد  قاعة  إىل  وبالصدفة، 

 .. الشحاذين  دراما 
جارة! يا  إلك  فاحذروا..الكالم  المسرح..  غيبة  في  البديل  الخيار   

املباطنة  الرسالة  مستوى  فهو  اآلخر  املستوى  أما  بالكارثة. 

خطابه  لصياغة  خلفية  نافذة  املؤلف  اتخذها  التي  للكوميديا 

الذي يحمل كثريا من الرفض للنظم التي تغلق املسارح. وكأنه 

حال  بالفعل،  تتحقق  أن  ميكن  التي  الدراما  هي  تلك  يقول 

إغالق املسارح. فإذا كانت املسارح تقدم دراما نبيلة،  تسعى 

وتستهدف   ، األخالقي  السمو  و  العليا،  القيم  ترسيخ  نحو 

التي  الخشنة،  الدراما  تلك  هو  غيابها  يف  البديل  فإن  املتعة، 

القوة، كام  للتملك، وتقوم عىل فرض  بالعنف، والسعي  متتلئ 

لهم،  اللصوص مأوى  فيها  فيكتوريا( ويجد  ) جاك-  يف عالقة  

لعالقاتها  نتيجة  للقتل  تصل  أن  ميكن  التي  الدراما  تلك  وهي 

التي تقوم عىل الرصاع عىل املوقع، وعىل امللكية. 

مام يدعم هذه الرؤية عندي، فضال عن اختيار املؤلف إقامة 

)درامته( تلك عىل مرسح مهجور ) وهي إحدى أهم العالمات 

املرسح كام  رسالته، وال يشء مجاين يف  النص  عليها  بني  التي 

نعرف( مساهمة الرشطي نفسه يف الوصول بالدراما إىل جانبها 

الذي ترك املرسح مغلقا- بوصفه  املأساوي، ليس بغبائه فقط 

بينهم  مع أول من قدم إىل القاعة منهم وأقام فيها واعتربها 

ملكه وهو ) جاك/ كريم منصور( والفتاة التي معه ) فيكتوريا 

/ سام منيس ( ثم  ينضم  إليهم ) رشطي/ كريم يارس( الذي 

كان يطارد لصا ) ماكس/ مصطفى الدايل( وبدال من إخراجهم 

اللص،  عىل  والقبض  للقانون،  مخالفا  ذلك  باعتبار  املكان  من 

بادعاء  عليه  الضحك  يف  ينجحون  بالفعل،   معهم  يقيم  الذي 

لصوص،  بينهم  وليس  بروفاتها،  تؤدي  مرسحية،  فرقة  أنهم 

يف  بغبائه  ويسهم  بل  متثيليتهم،  يف  معهم  ويندمج  فيصدقهم 

مسدسه   ) جاك   ( منح  بأن  وذلك  القتل.  إىل  الحكاية  وصول 

من  متثييل،  مشهد  أنه  ظن  وقد   ) فيكتوريا   ( به       ليقتل 

املشاهد التي أوهموه بأنهم يؤدونها، فأراد أن يشاركهم. بينام 

الحقيقة هي أن ) )جاك(  شاهد )فيكتوريا( التي تعيش معه، 

أحبته  الذي  تيسري(  أحمد  جون/   ( مع  ترقص  ملكه،  ويعّدها 

بالفعل.  

ذلك مستوى أراه جيدا ، عىل مستوى األداء التمثييل، كام عىل 

االنتهاء  حتى  وإدارتها  الكوميدية  املفارقات  صناعة  مستوى 

محمود الحلواين 
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[[21 رؤى

ممثال للنظام - إمنا مبسدسه أيضا.  

يدعم تلك الرؤية عندي أيضا اكتفاء النص بتقديم الشخصيات 

من الخارج ، وإهامل صنع تواريخ شخصية أو دوافع إنسانية 

أن  وينىس  إنسانيا،  معها  املشاهد  يتورط  ال  حتى  بها،  خاصة 

ضحايا،  بوصفها  إليها  والنظر  معها  التعاطف  ليس  املطلوب 

وإن كان هذا مباحا بالطبع، وإمنا املطلوب هو النظر يف اتجاه 

آخر يتمثل يف مفارقة املرسح املغلق، وحلول تلك الدراما محل 

ما كان ميكن أن يقدمه هذا املرسح من دراما نبيلة،  والتنبيه 

املرسح  إغالق  رمزية  مستوى  عىل  ليس  رمبا  ذلك،  خطر  إىل 

تقريبا-  يف تشكيل  شخصيات متميزة،  وقد أتاحت الكوميديا 

 : بروزا  أكرثها  كان  ناجحة،  كاركرتات”   “ يصنعوا  أن  لبعضهم 

املمثل  االستعراضية، وهو  بنزعته  تيسري(  أحمد  )اللورد جون/ 

 - الذي تحول إىل مترشد بسبب غلق املرسح،  ولكنه  القديم 

لنفسه  فاحتفظ  النجوم،  لفئة  ينتمي  أنه  ينس  مل  ذلك-   مع 

باملظهر الخارجي للفنان النجم، عىل الرغم من وضعه املزري، 

توفر  من  البد  كان  حيث  النص رضوريا،  يف  وجوده  كان  وقد 

وكذلك  الدرامية.  الحبكة  لصناعة  التمثيل  لفن  ينتمي  عنرص 

نجح ) كريم منصور( يف صناعة كاركرت )جاك( املترشد العنيف، 

التمليك، الذي يصارع من أجل االحتفاظ مبلكية قاعة املرسح 

املهجورة وكذلك ملكية فيكتوريا، ورمبا يربر ذلك – ال أستطيع 

يف  املرسح،  خشبة  سادت  التي  العنيفة  الحركة  فرط   - التأكد 

بعض املشاهد، جريا، أو دفعا آلخرين. 

استخدام  يف  يبالغ  ومل  التمثييل،  األداء  عىل  العرض  اعتمد 

دال،  فعل، مجرد مكان  األخرى، وخريا  الصورة  تشكيل  عنارص 

تسيج  مموهة  حوائط  قليلة،  ديكورية  قطع  عدة  من  يتكون 

القدمية،  اإلطارات  من  وعدد  رسير،  باإلهامل،  وتوحي  املكان 

جهاز صويت يبث املوسيقى، مرسوق بالتأكيد، ولحظات إضاءة 

مناسبة دون إرساف، يف لحظات خاصة. 

طوال  والحضور  الحيوية  من  حالة  تحقيق  يف  العرض  نجح 

الحقيقة  مابني  وتنوعها  حبكته  تنامي  مع   ، تقريبا  العرض 

ذلك  يف  مبا  الخشبة  مناطق  بني  واالنتقال  والرقص،  والتمثيل، 

 : بالتأكيد  ذلك  صنع  يف  أسهم  وقد  املشاهدة،  قاعة  استغالل 

إعداد  أحمد سمري،  كريوجراف  محمد،  سلمى  ومالبس  ديكور 

موسيقي عمرو الدهشان، ماكياج جايدا محمود.  

ويف األخري، اختيار النص الجيد بداية الطريق لعرض قادر عىل 

التواصل .

املانحة  األماكن  من  غريه  إغالق  مستوى  عىل  إمنا  فحسب، 

للقيمة اإليجابية، والداعمة للمثل العليا .  

بها  وصنع  صياغتها،  املؤلف  أجاد  التي  الرسالة  هي  تلك 

أسامء  املؤلف  يستعري  بأن  القبول  ميكن  فقط  وهنا  مفارقته، 

يحيلنا  شفافا،  قناعا  منها  ليصنع  بعيد،  ملجتمع  تنتمي  غربية 

مرة أخرى إىل مجتمعات ال تعرف قيمة املرسح، وليس لديها 

مشكلة يف إغالقه، وكأنه يقول: الكالم إلك يا جارة. 

التواصل مع جمهوره، دون  لينجح يف  النص  مل يكن مثل هذا 

 – املمثلني  كل  نجح  وقد  جيدة،  متثيلية  عنارص  له  تتوفر  أن 
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[[22

كانت دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا عىل موعد مع مهرجانها 

املرسحى السنوى الذى اقيمت عروضه عىل  عدد من مسارح 

املرسحية  العروض  من  عددا  العام  هذا  وتضمن  املدينة 

رجال  وهاجمه  كبريا  جدال  أثار  قد  بعضها  كان  وإن  املتنوعة 

املجتمع  تقاليد  إيل  الساءته  العامة  والشخصيات  الدين 

األيرلندي الكاثوليىك املحافظ.   

عدد  عىل  مرسحياته  وعرضت  يوما   16 ملدة  املهرجان  استمر 

ملشاركة  األسايس  الرشط  وكان  دبلن  العاصمة  مسارح  من 

وإخراجا  ومتثيال  نصا  بالكامل  أيرلندية  تكون  أن  أي مرسحية 

وحتى ديكورا.

نكتفى  وسوف  العروض  كل  لتناول  هنا  املكان  يتسع  وال 

تعرضا  واألخران  النقاد  به  أشاد  أحدها  منها  ثالثة  بتناول 

للهجوم بسبب مضمونهام الصارخ رغم ما حققته املرسحيتان 

من  مشاهدون  عليهام  وأقبل  لألسف  جامهريى  نجاح  من 

خارج أيرلندا  رمبا بسبب موضوعهام . 

األسماء كتاب 
املرسحية   . األسامء«  »كتاب  مرسحية  وهى  باألفضل  ونبدأ 

املادة   يوفر  ثرى  تاريخ  وهو  األيرلندي  التاريخ  من  مأخوذة 

لألدباء  خاصة ىف مرحلة  الكفاح ضد االحتالل الربيطاىن حتى 

حصلت أيرلندا عىل استقاللها. 

شبه  مساحة  سدس  بريطانيا  انتزعت  أن  بعد  ذلك  جاء 

الجزيرة األيرلندية  وضمتها إليها بعد استفتاء مدبر جرى بعد 

فاق عددهم  فيها حتى  الربوتستانت  من  كبرية  أعداد  توطني 

االستفتاء    وبعد  الشاملية.  أيرلندا  واسمتها  الكاثوليك  عدد 

وقعت بريطانيا معاهدة استقالل مع ثوار أيرلندا  لتجلو بعد 

ذلك عن الخمسة أسداس الباقية من شبه الجزيرة األيرلندية 

جمهورية  قيام  إيل  أدت  التى  االستقالل  معاهدة  مبقتىض 

»أيرلندا الحرة« أو »أيرلندا الجنوبية« كام نسميها.

املخرج  إبداعات  أحدث  األسامء«  »كتاب  مرسحية  وتعد 

املرسحية  ولهذه  بوس«.  »أوين  الشهري  األيرلندي  املرسحى 

الستقالل  املئوية  الذكرى  ىف  تأىت  انها  حيث  خاصة  أهمية 

أيرلندا الجنوبية عن بريطانيا. وتكشف املرسحية عن صفحات 

دار  عام  الكثريون  يعرفها  ال  األيرلندية  املخابرات  ملفات  من 

استقلت عام  تاريخ بالدهم عندما  الحاسم من  العام  ىف هذا 

بينهام.  القتال  إلنهاء  أيرلندية  األنجلو  املعاهدة  بعد   1921

عىل  الضوء  القت  املرسحية  أن  تاميز  أيريش  ناقد  يقول  وكام 

رجال  صورت  فقد  إنسانيا.  بعدا  وأكسبتها  الصفحات  هذه 

أجل  من  الجمة  املخاطر  يتحملون  وهم  األيرلندية  املقاومة 

توصيل السالح والذخرية والطعام لزمالئهم.

تاريخية جافة،  لنا معلومات  النص مل يقدم  أن  الناقد  ويقول 

بل قدمها من خالل أدوات مساعدة منها صوت مؤثر للراوية 

تجعل  معربة  راقصة  ولوحات  مناسبة  صوتية  ومؤثرات 

يهربون  وهم  املقاومة  رجال  يعايش  بانه  شعر  املشاهد 

الذخرية أو يدبرون لكمني. ويرى الناقد أن من أسباب جودة 

أيضا.  الرقصات  يؤدون  وكانوا   )  9( املمثلني  عدد  قلة  العرض 

التى  الفريى«  »بهارييت  خاص   بوجه  الصحيفة  ناقد  ويشيد 

األوروبى المسرح  شارع  فى  جولة   

من االصدقاء من اواخر الثامنينيات حتى اليوم. 

مؤلفها   يقول  حيث  املثليني  عن  تدافع  الحقيقة  ىف  لكنها 

ماكامهون إنها  تسعى إيل تخليد ذكرى شباب ايرلندى ماتوا 

من جراء مرض االيدز وتم اخفاء سبب وفاتهم ألن الشذوذ أو 

املثلية  كانت مجرمة ىف أيرلندا املحافظة وقتها!!!!.

البطل  تبدأ احداث املرسحية ىف شقة ىف لندن حيث يستقبل 

»دايىس« وهو رجل ىف وسط العمر صديقه كبري السن »لني« 

ىف  لني  شقيق  برنارد  مع  الثامنينيات  ىف  جهودهام  وتذكرا 

وبرنارد   دايىس  يستطع  مل  وكيف  املثليني  حقوق  عن  الدفاع 

الصمود ىف وجه التيار املحافظ واضطرا إيل الهجرة إيل باريس 

حيث اصيب برنارد باإليدز ومات ىف فرنسا . ومل تجرؤ ارسته 

الفاضحة  التفاصيل  وتتواىل  وفاته.  بسبب  الترصيح  عىل 

الكنيسة  ورجال  النقاد  معظم  استنكرها  التى  واملخزية 

والشخصيات العامة.

اسم صادم
الصارخ  االسم  ذات  املرسحية  نصيب  من  أيضا  الهجوم  وكان 

فتاة  املرسحية حول  وتدور  الجامع«.  »بعد  والصادم  واملبارش 

بدورها  وقامت  اسمها  املرسحية  تذكر  مل  دابلن  سكان  من 

الجنس  متارس  برينان  ستانىل  كيت  الشابة  األيرلندية  النجمة 

  .app تطبيق  طريق  عن  بهم  تتعرف  الشبان  من  ثالثة   مع 

يدور حوار بينها وبينهم عىل رسير موجود ىف منتصف خشبة 

العالقة  عن  النقاط  بعض  يتناول  الجامع   انتهاء  بعد  املرسح 

االجتامعية.  النواحى  بعض  إيل  الحديث  ينتقل  ثم  الحميمية 

وقد جسد ممثل واحد هو “فيون لونجيش”شخصيات الثالث 

توم  إخراج  من  واملرسحية  الحديث.  ونربة  صوته  تغيري  مع 

كريد صاحب هذه الفكرة.   

قامت بدور الرسامة وتيودور ليهى الذى جسد شخصية خبري 

املفرقعات.

الحقيقي الغرض 
الكنيسة  وهاجمتها  النقاد  هاجمها   أخري  إيل مرسحية  ونأىت 

مؤلف  يزعم  أذهب«.  أن  قبل  »مرة  وهى  الكاثوليكية 

املرسحية فيليب مكامهون أنها تستعرض التغريات االجتامعية 

السنوات  ىف  األيرلندي  املجتمع  عىل  طرات  التى  والثقافية 

األخرية. ويتم ذلك من خالل استعراض العالقات بني مجموعة 

نوافذ

هشام عبد الرءوف  
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فو  ذكرى  فى 
ايطاليا   مسارح  على  حداد  دقيقة 

لغة  80 مسرحية و30 
بالكوميديا  ايطاليا  مشاكل  عالج 

للذكرى  إحياء  ايطاليا ملدة دقيقة  املسارح ىف  توقفت عروض 

االيطاىل   املرسحى  واملمثل  واملخرج  الكاتب  لوفاة  الخامسة 

يناهز  فو عن عمر  داريو  املرسحية  الفرق  ومؤسس عدد من 

90 عاما بعد حياة حافلة من االبداع ىف املرسح وىف مجاالت 

ومصمام  ومغنيا  ورساما  لالغاىن  مؤلفا  كان  فقد  أخري. 

للديكور. وأهلته أعامله للفوز بجائزة نوبل لألدب عام 1997. 

بالتاريخ االوروىب وتصوير حياة الطبقة العاملة. وكان يهاجم  

نوع    بانها  املرسحية  أعامله  يصف  وكان  اليمينية.  الحكومات 

حد  عىل  الرسمية  غري  باليسارية  املخلوطة  الكوميديا  من 

تعبريه.   

كتابة  ىف  زوجته  شاركته  مرسحية   80 من  أكرث  فو  كتب  وقد 

لغة   30 من  اكرث  إيل  مرسحياته  معظم  وترجمت  بعضها 

انتقاده  العامل وىف دول راساملية رغم  قارات  وعرضت ىف كل 

»املوت  مرسحياته  أشهر  ومن  مرسحياته.  ىف  للرأساملية 

ولن  ندفع  أن  نستطيع  و»لن  فوضوى«  لشخص  املفاجئ 

و»امرأة  والساحر«  و«البابا  الكوميدى«  و»الرس  ندفع« 

ويقوم  مرسحياته  بعض  متثيل  ىف  يشارك  وكان  بالصدفة« 

واسعا  اقباال  تجد  قصصية  مجموعات  يؤلف  وكان  بإخراجها. 

مرسحيات.  إيل  بتحويلها  يقوم  ماكان  وأحيانا  القراء.  من 

وكان  االرتجال.  عىل  تعتمد  املرسحية  أعامله  معظم  وكانت 

كثريا ما يثري الغضب ىف إيطاليا بسبب  هجومه عىل الكنيسة 

الكاثوليكية ىف عدد من أعامله.

عاشقا  كان  الذى  أبيه  من  املرسح  حب  ورث  أنه  ويقول   

ىف  الهواة  فرق  مع  املرسحى  التمثيل  ميارس  وكان  للمرسح 

أوقات فراغه من عمله كناظر محطة للسكك الحديدية. وقد 

شقيقه  عمل  حيث  والدهام  عن  املرسح  حب  اخوته  ورث 

مرسحية.  كاتبة  اخته  كانت  بينام  مرسحية  لفرقة  مديرا  

وكان عند وفاته ميلك فرقة مرسحية باسم فرقة »فو ورامى« 

املرسح  مع  حياته  متتلئ  وعموما  زوجته.  واسم  اسمه  عىل 

بالتفاصيل التى يضيق بها هذا املوضع. 

مزدهرة حركة 
وتوجد ىف ايطاليا حركة مرسحية مزدهرة حيث يوجد بها عدد 

خاص  قطاع  ومعظمها   املرسحية  والفرق  املسارح  من  كبري 

.ويوجد عدد من املسارح والفرق تابعة للدولة وترشف عليها 

وزارة السياحة ومتولها الدولة .وميكن أن تقدم متوال إيل الفرق 

واملسارح الخاصة.

وهى  املرسح  قطاع  بدعم  معنية  مؤسسات  ثالث  وهناك 

واملعهد  اإليطالية  الدراما  ومعهد  اإليطاىل  املرسح  مجلس 

القمى للدراما القدمية والذى يدعم إعادة العروض املرسحية 

املهمة والناجحة.

عىل  املفروضة  القيود  اإليطالية  الحكومة  شددت   1990 وىف 

ولجأ  املرسح  لفرق  املرسحية مام سبب مشاكل  الفرق  متويل 

بعضها إيل التمويل األجنبى. 

بعرض  اإليطالية  املسارح  اهتامم  من  دهشته  البعض  ويبدى 

باألعامل  تهتم  مام  أكرث  املعارصة  األوروبية  املرسحيات 

اإليطالية رغم وجود أدباء إيطاليني مجيدين عىل غرار لويجى 

برانديللو.

منذ 1975  الجائزة  بتلك  يفوز  إيطايل  أديب  أول  بذلك  وكان 

وأول كاتب مرسحى إيطايل يفوز بها منذ 1934.  

اسكتشات  يؤلف  كان  عندما  باملرسح  عالقته  بداية  وكانت 

»فرانكا  املمثلة  زوجته  مع  بالتعاون  للمسارح  خفيفة  غنائية 

رامى« منذ عام 1957 . وحققت نجاحا كربا حتى اتفق معه 

من  عددا  وكتب   .  1962 ىف  تقدميها  عىل  اإليطاىل  التلفزيون 

املجتمع  مشاكل  كوميدى  بأسلوب  عالجت  التى  املرسحيات 

والجرمية  املافيا  وعصابات  والفساد  الفقر  مثل  اإليطاىل 

وبني  األجناس  بني  والتفرقة  املخدرات  وإدمان  املنظمة 

مرسحياته  ىف  اهتم  كام   . واالغتياالت  والحرب  واملراة  الرجل 

األوروبى المسرح  شارع  فى  جولة   

نوافذ

دبلن  مهرجان   .. يهاجمون  والنقاد  يقبل  الجمهور 
الكاثوليكى المجتمع  قيم  تتحدى  عروضا  يقدم 
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 كان دخول عنارص “ الفرجة الشعبية “ مغامرة تحسب 

الخارجي  الشكل  السبعينيات  فلم تدخل فقط يف  لجيل 

مل  الذي  املكتوب  النص  عمق  يف  دخلت  بل   ، للعرض 

يقدم الرتاث بشكل حريف ، بل استفاد من تقنياته مضيفاً 

واجتامعياً  سياسياً  الداللة  متشعبة  الواقعية  الرؤية  إليها 

وثقافياً ، ومن هنا تحقق التمرد ، وتحقق عنرص املواجهة 

حني   – الفتاح  عبد  هناء  املخرج  قصده  ما  ذلك  ورمبا 

 ، املحتوم  أنه واجه قدره  الحقيقية لجيلنا  األزمة  قال (” 

وهو “ املوت “ منذ أن بدأ ، فهو من ناحية وقف ضده 

الكلمة فقط ، حيث توظف  باملرصاد مرسح يعتمد عىل 

مفردات العرض املرسحية لخدمته ، مغفاًل كل اإلنجازات 

األخرى يف ميدان التشكيل للرؤية البرصية لفضاء خشبة 

العرض املرسحي  ، وإلنجازات ميدان سينوغرافية  املرسح 

األداء  وأسلوب   ) ولإلمياء  اإلنسان  لجسد  التشكيل   (

الصويت الجديد الذي ال يعتمد عىل الصياح أو الرصاخ أو 

اإلعالن ، وإمنا يصل من خالل الهمس والخفوت ، واحرتام 

لحظات الصمت التي تنطق . فاملرسح الذي غدا ظاهرة 

المصري..  المسرح  في  السبعينيات  جيل 
حدود)2-2( بال  تجريب   

وعالقة  السلطة  عمل  آليات  بحث  إىل  ونوس  فيها  يعود 

عىل  املرسحية  هذه  يف  يركز  لكنه   ، باملحكومني  الحكام 

معنى الخضوع الذي يولد عنفاً واضطهادا أكرث ، واملأساة 

حيث  بالغة  داللة  ذات  املرسحية  أحداث  ترسمها  التي 

باإلضافة   ، امللك  فيل  بأقدام  دوساً  يقتل  الذي  الطفل 

التي  لالنتهازية  املرسحية  تقدمه  الذي  الالذع  النقد  إىل 

يولدها الخوف من السلطة ، ومنوذج ذلك شخصية الرجل 

لكن   – امللك  فيل  من  للتخلص  الناس  يدعو  كان  الذي 

يرتاجع  الرجل  جعل  وأعوانه  امللك  مواجهة  من  الخوف 

يك  الفيل  يزوج  أن  امللك  من  ويطلب  السامح  ويطلب 

ينجب أفيااًل كثرية ليعم الخري عىل البالد .

مختلفة فضاءات 
عىل  اعتمدت  التي  املستقلة  الفرق  ظهور  أن  كام 

لها  كان  الجيل،  هذا  أبناء  خالل  من  املرسحي  التجريب 

دور مهم يف ترسيخ قيم فنية جاملية مختلفة.

إذا كان العنرص الجاميل “يسود يف املجتمعات التي تتمتع 

ـ  فوللر  بيرت  تعبري  حد  عىل  ـ  إبداعية”  جاملية  بصحة 

فضاءات  خلقت  قد  الجديد يف مرص  املرسح  تجربة  فإن 

جاءت  وإن  واإلخراج،  واألداء  والكتابة  الرؤية  يف  مغايرة 

املرسح  خارج  ـ  األحيان  من  كثري  يف  ـ  الفضاءات  هذه 

الرسمي الذي يعاين منذ أكرث من ثالثني عاما من التدهور 

نتيجة لغياب الوعي بأهمية املرسح يف الحياة، فأصبحت 

العلبة  مرسح  أطر  سيعيد   “ ثرثار   “ مرسح  هو  شائعة 

اإليطالية ، أو املرسح التقليدي يف الشكل واملحتوى “

إلنصاف  محاولة  فيه  الفتاح  عبد  هناء  د.  يقوله  وما 

مخالفة  جاءت  الجيل  هذا  أبناء  بعض  قدمها  تجارب 

حسن  مرسح  مثل  نفسه  اآلن  يف  ومتنوعة   ، للسائد 

الجديدة  اللغوية  التقنيات  عىل  املعتمد  الحميد  عبد 

املرسح  مع  التعامل  يف  مخيون  عبدالعزيز  وتجارب   ،

بوصفه وظيفة اجتامعية وفنية وتجارب نور الرشيف يف 

صنع حالة مرسحية تنتمي إىل ما ميكن أن يسمى مبرسح 

تجىل ذلك  أيضاً  لغة درامية كثيفة وكاشفة  املواجهة عرب 

عينك  غولة  يا   “ و   “ الكاهن  محاكمة   “ مرسحياته  يف 

يف  طليب  سيد  املخرج  تجربة  وكذلك   ، وغريها   “ حمرا 

املرسح االجتامعى / السيايس ، ومرسح مراد منري الفكري 

والسيايس ، وخاصة يف تقدميه ملرسحيات سعدالله ونوس 

ببطولتها  قام  والتي   “ امللك  هو  امللك   “ نجاحاً  وأكرثها 

نجاحاً  حققت  والتي  منري  محمد  مع  السعدين  صالح 

من  فيها  مبا   ، مرة  من  ألكرث  تعرض  جعلها  مام  ملحوظاً 

تكرتث  ال  التي  للسلطة  وناقد  كاشف  مرسحي  خطاب 

التعامل مع من  ، حتى يف  الخاصة  بأحد سوى مصلحتها 

يشغلون كراسيها ، فالوظائف التي يحتلها األشخاص هي 

 “ و  الهيبة  عليهم  وتضفى  معناه  وجودهم  تعطى  التي 

أيضاً  لونوس   “ منري  مراد   “ قدم  كام   “ السلطة  هيلامن 

الزمان “ وهى مرسحية قصرية  يا ملك  الفيل   “ مرسحية 

عيد عبد الحليم

نوافذ
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بعض  ويف  سبق،  ما  إنتاج  تعيد  الدولة  مسارح  من  كثري 

هكذا  أو  تقدمه،  ما  تجد  ال  ألنها  أبوابها  تغلق  األحيان 

يف  املسألة  وتصبح  نضب،  قد  اإلبداع  معني  وكأن  تظن، 

تسوى  أن  يجب  مالية  وموازنات  ميزانيات  مجرد  النهاية 

يف نهاية كل عام وفقط.

الكوميدي المسرح 
وباإلضافة إىل ذلك فقد وجد “ املرسح الكوميدي “ أرضاً 

إطار  يف  منها  كثري  جاء  وإن   – عروضه  لتقديم  خصبة 

جاءت  فيه  املتميزة  التجارب  أن  إال   – التجاري  املرسح 

العرض  يطرحه  ما  بني  تجاربهم  يف  مزجوا  فنانني  عرب 

خاصة   ، الرتفيهية  الطبيعة  إليه  مضافاً  جاميل  وعى  من 

مدرسة   “ مرسحية  من  بداية  إمام  عادل  الفنان  تجربة 

لعدد  الحقيقية  البداية  كانت  والتي   1977  “ املشاغبني 

وأحمد  الجيار  وهادى  صالح  سعيد  أمثال  الفنانني  من 

زىك ، ثم مرسحية “ شاهد ماشفش حاجة “ 1979 والتي 

وسمري  جرب  وناهد  الحريري  عمر  فيها  البطولة  شاركه 

فيه  متيز  مرسحي  لخط  بداية  كانت  والتي   ، الدين  وىل 

 – السينامئية  أفالمه  يف  وحتى   –  “ إمام  عادل  “ مرسح 

سياسية  خلفيات  عرب  املفارقة  عنرص  عىل  يقوم  والذي 

والسيايس  االجتامعى  النقد  فكرة  تعتمد عىل  واجتامعية 

 – تجىل  ما  وهذا   ، كثرية  دالالت  عىل  منفتح  فضاء  عرب 

وكان البد أن تخرج من رحم تلك التحوالت تجربة فنية 

، وهذا ما  التجريب  أفق مفتوح من  تعتمد عىل  مغايرة 

مراحلها  يف  عملت  والتي   ، الحرة  املرسحية  الفرق  فعلته 

كثري  جرب  لذا   ، فنية  خصوصية  عن  البحث  عىل  األوىل 

التأثري  هذا  وامتد  الشعبي  املرسح  فنون  املخرجني  من 

أسسها  والتي   “ والخيال  الطيف   “ مثل  الفرق  بعض  إىل 

خاللها  من  حاول  والتي   ، املريغني  بهايئ  الراحل  املخرج 

تتعرض  مرسحيات  يف  وتوظيفه  الظل  خيال  فن  إحياء 

لطرح قضايا واقعية .

السبعينيات”جامعة  حقبة  يف  ظهرت  التي  الفرق  ومن   

عىل  و1980   1976 بني  ما  الفرتة  يف  الشارع”  مرسح 

الفكرة  بدأوا  الذين  املرسح  عشاق  من  مجموعة  يد 

بإرهاصات فنية عىل مرسح جامعة القاهرة عامي 1975 

و1976 وكان منهم نارص عبداملنعم وأحمد كامل ومنحة 

عفت  ومها  جورج  وناجي  مخيون  وعبدالعزيز  البطراوي 

وأحمد فؤاد وخالد وشاحي ومحمد صفي الدين ومحمد 

زيك  ومصطفى  الحسيني  وهاين  العطار  وهشام  العزاوي 

وحسني أرشف ـ مني سعد الدين ـ محمد عصمت سيف 

وسميحة  ـ  قاسم   عبلة  ـ  سعد  صادق  ومنى  ـ  الدولة 

سعد،  وليىل  الصياد  وفاطمة  الفرماوي  ومحمد  قاسم 

وانضم إليهم بعد ذلك عبلة كامل وأحمد مختار وصالح 

عبدالله.

الشغال و “  الواد سيد   “ التالية مثل  – يف عروضه  أيضاً 

إقبااًل  القت  عروض  وهى   “ جارد  بودى   “ و   “ الزعيم 

عرش  من  ألكرث  عرضها  استمر  حيث  كبرياً  جامهريياً 

سنوات ، وقد وجد “ عادل إمام “ مؤلفني يحملون رؤية 

والذي  السائد – وقتها –  الكوميدي  مختلفة عن املرسح 

سمري  الكاتب  هؤالء  ومن   – تجارية  طبيعة  عىل  يقوم 

كثري  طرح  تم  حيث   ، معاطي  يوسف  والكاتب  خفاجي 

ومنها  مطلقة  بحرية  واالجتامعية  السياسية  القضايا  من 

عالقة الحاكم واملحكوم يف مرسحية “ الزعيم “ ، وعالقة 

وفئة  بالرثوة  تستأثر  اجتامعية  فئة  بني  الطبقي  التفاوت 

أخرى مطحونة كام يف مرسحية “ الواد سيد الشغال “ .

والنموذج الثاين يف هذا اإلطار هو مرسح الفنان “ محمد 

وما  الكوميدي  الطابع  بني  ميزج  مرسح  وهو   “ صبحي 

ميكن أن يسمى مبرسح القضية ، وقد تجىل ذلك يف عدة 

أعامل منها “ الهمجي “ ، و “ تخاريف “ و “وجهة نظر 

“ و “ ماما أمريكا “ وغريها .

وباإلضافة إىل ذلك فقد اتجه “ محمد صبحي “ يف عدد 

 “ مثل  القدمية  املرسحيات  بعض  إعادة  إىل  أعامله  من 

واملطرب  سيمون  الفنانة  مبشاركة  وغريها   “ الست  لعبة 

السوري أركان فؤاد 

كام كانت تجربة مرسح الفنان محمد نجم من التجارب 

الكوميدية التي القت إقباال جامهرييا ملحوظا.

نوافذ
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سميحة  األستاذة  بحجم  فنية  شخصية  عن  الحديث  أن 

تتناول  التي  الدراسات  من  لكثري  الرجوع  يتطلب  أيوب 

التي لعبتها تنوعت بني  فنون األداء إذ أن طبيعة األدوار 

تتصورها  أن  ميكنك  فال  وطليعية  تقليدية  مدارس  عدة 

تحكم  أن  وال ميكنك  أنواعها   بشتى  الواقعية  رواد  كأحد 

حتى  أو  الرومانسية  أو  التعبريية  عالمات  كأحد  عليها 

شخصياتها  وتشابك  أدوارها  فتنوع   , وامليلودراما  العبث 

بشتى  اإلملام  لرحابة  املعلب  النموذج  من  تخرج  جعلها 

أن  أظافرها  نعومة  منذ  أدركت  وقد    , واألنواع  الطرق 

لن  فالتميز   , كبرية  عاتقها  عىل  امللقاة  الفنية  املسؤولية 

فنون  عىل  واملطلع  واملتطور  للمجتهد  إال  نفسه  يعطى 

مبعهد  املمثل  تدريب  لحصص  تركن  ال  فكانت   , عدة 

عن  تراقب  راحت  وإمنا   , تنوعها  رغم  املرسحية  الفنون 

تزور  كانت  التى  والبالية  األوبرا  عروض  تدريبات  قرب 

متابعتها  جانب  إىل  ذاك  آن  عروضها  لتقديم  القاهرة 

بشربا  األرسة  منزل  العاملية من خالل رشفة  األفالم  لبعض 

وأيقنت  الصيفية  السينامت  احد  عىل  تطل  كانت  والتي 

مع بداية التزامها بحضور حصص كبار الفنانني املرصيني ىف 

معهد املرسح أن امتالك ناصية األداء ال ميكن أن مير عرب 

اإلمياءات  أو  وحدها  الحركة  أو  وحدة  بالصوت  االهتامم 

وردود الفعل املحفزة للزمالء فقط  , وإمنا يتطلب تدريب 

للتدريب  وان  الصناعة  تفاصيل  بكل  فائق  واهتامم  شاق 

املتنوع أهمية قصوى ىف تشكيل وجود املمثل عىل خشبة 

وعند  زمالئه  بني  أدواته  وكفاءة  مرونته  وبيان  املرسح 

من  كثري  احتضان  األمر  ذلك  ىف  ساعدها  وقد  املتلقي 

مبكر  وقت  ىف  الفذة  ملوهبتها  والسينام  اإلذاعة  مخرجو 

ىف  الشخصية  بيان  ىف  املمثل  يبذله  الذى  الفائق  فالجهد 

جهده  كل  يحول  بحيث  فقط  صوته  خالل  من  اإلذاعة 

اعتبار  مع  يلعبها  التى  الشخصية  لطبيعة  صوته  ولكنة 

كوميدى   , )تراجيدى  املختلفة  األنواع  بني  العمل  توجه 

تناول  عن  متاما  يختلف  شعبى(    , ملحمى   , رومانىس   ,

املمثل السيناميئ لدورة اذ تربز هنا أهمية التعبري بالوجه 

املناسب  الصوت  جانب  إىل  الجسد  وحركة  واإلمياءة 

لطبيعة الدور مع األخذ ىف االعتبار أن التصوير السيناميئ 

ممثل  اعتباره  ىف  يضعها  التي  املشاكل  من  كثري  يختزل 

نوافذ

الحائر(  والسلطان  والسبنسة  السالمة  وسكة  الناموس 

واهتم  والصحفيني  النقاد  بها  احتفى  حينام  وحتى 

أعاملهم  ىف  لها  األوىل  األدوار  بإسناد  الكبار  املخرجني 

األعامل  ىف  البطولة  ادوار  دامئا  تقدم  وأصبحت  اإلبداعية 

)املومس  الشهرية  سارتر  ملرسحية  كبطولتها  املرسحية 

تحافظ  ما  دامئا  كانت  غيث  حمدي  إخراج  من  الفاضلة( 

واع  ملمثل  تحتاج  متنوعة  فنون  وهى   , األخرى  األنواع 

متاما بالتقنية وبدورها ىف صناعة العمل الجامىل

بدور  للتشبث  سعت  أيوب  سميحة  أن  يوما  يثبت  مل   

املعنى  تفهمت  وإمنا  املدللة  الفتاة  دور  أو  البطولة 

نجوميتها  تحقق  أن  واستطاعت  لالحرتاف  الحقيقي 

)كوبرى  مثل  الجامعية  البطولة  ذات  األعامل  خالل  من 

أيوب سميحة 
)2-  1( األداء  فنون  وتنوع 

أحمد خميس
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عىل الوجود الحى داخل نسيج العمل لزمالئها ىف العرض 

تتضافر جهود  يتحقق حني  النجاح سوف  أن  إذ  املرسحى 

طليامت  زىك  األستاذ  فهم  من  تعلمته  أمر  وهو  الفريق 

البطولة ىف عمل  لنفوس طالبه فإن أعطى إلحداهن دور 

التاىل   العمل  ثانويا ىف  ما كان يحرص عىل أن تلعب دورا 

لهم  ليس  مخرجني  مع  قدمتها  التى  األعامل  ىف  وحتى 

تاريخ طويل ىف العمل املرسحى كـ )محمد عمر( املخرج 

الجامىل  وتأثريه  العمل  ألهمية  متفهمة  كانت  املوهوب 

ففى مرسحية )الناس الىل ىف الثالث( لعبت دور األم التى 

خاصة  طبيعة  زمالئها  مع  ورسمت  األرسة  تشتت  تعاىن 

وفهم عميق لطبيعة املجتمع ىف ذلك الحني والحقيقة أنها 

العام لطبيعة العمل  الفهم  كممثلة كانت تتشكل حسب 

منهجا  ويتبعوا  العمل  وفريق  هى  أداؤها  ميتزج  بحيث 

ستانسالفسىك  طريقة  فعىل  أحد  منهم  يشذ  ال  واحدا 

برشت  ذلك وعىل طريقة  اإلبداعي  العمل  يتطلب  حينام 

الشعبى  املرسح  طريقة  وعىل  ملحميا  العمل  كان  إذا 

الشعبية  األجواء  تحيطه  بدور  تقوم  كانت  إن  الخشن 

طبيعة  ىف  تنوع  أن  وتلقائية  ببساطة  وميكنها  البسيطة 

فريق  تربك  أن  دون  الواحد  العمل  نسيج  داخل  األداء 

العمل آو تعرضهم ملشاهد مل يعتادوها وأداء مل ينسجموا 

لكلمة  حقيقي  احرتام  عن  ينم  أمر  وهو   , قبل  من  معه 

وبالية  مؤقتة  شهرة  عن  البحث  وعدم  املكتوبة  املؤلف 

أو  العمل  نسيج  داخل  به  والزج  التقاط حدث طارئ  أو 

وقد  الكلامت  حلقة  ىف  تعرثت  زميل  عىل  التهكم  حتى 

املتنوع  األداء  عىل  الفائقة  بقدرتها  أيوب  سميحة  ألهبت 

الكاتب الكبري )خريى شلبى( فكتب عنها ىف مجلة اإلذاعة 

عينيها  ىف  توأمان  والرشاسة  )الوداعة  يقول  والتليفزيون 

وهى مارد عىل املرسح وتذوب شخصيتها ىف الدور وتظل 

وقتا  ستظل  انك  املؤكد  من  وان  وأوجاعه  همومه  تحمل 

باعتبارها  أيوب  ترى سميحة  املشاهدة  انتهاء  بعد  طويال 

سميحة  باعتبارها  الدور  شخصية  وترى  الدور  شخصية 

أيوب وإنها تنتمي إىل مدرسة الصوفية – مدرسة الغناء ىف 

نفس الدور وإن املدرسة التي ابتدعتها هى – شخصيات 

وان   , قوية  مشاعر  بها  وتربطنا   , الحياة  ىف  بها  ارتبطنا 

القوام أى دسامة  ذلك أدى إىل دسامة الشخصية وصالبة 

اللذين  العميقة  اإلنسانية  الثقافة  ذوى   , التجارب  ذوى 

واملعاناة  العملية  التجارب  تخوم  عىل  قناعاتهم  بنيت 

بلسان ذرب حاد  تتميز  وإنها   , الطويل  والصرب  واملكابدة 

املداهنة  املواربة وال  )اللوع( وال  يعرف  . ال  أحيانا  قاطع 

لحظات  ىف  حتى  الدوام  عىل  الصوت  منضبطة  وإنها 

الفن  ىف  رأيها  ينضبط  صوتها  النضباط  ونتيجة  االنفعال 

وىف الحياة وىف الناس وىف األشياء , رسيعة البديهة ,قوية 

النكتة  لكن  أحيانا  النكتة  قاسية  املنطق  حادة   , الحجة 

القديرة  الساحرة  , فهى  عندها تحمل رأيا بل رأيا عميقا 

ويتعارض مع هذا الرأي األستاذ )عبد الغنى داود( والذي 

التى  هذه  لوحته  ىف  شلبى  خريى  أظن  ال  ولكنني  يقول 

عنده  أتوقف  الذي  التمثييل  األداء  إىل  أشار  قد  رسمها 

بقدر ما عرب عن إعجاب شديد بإنسانة فنانة والحقيقة أن 

يا   ( مرسحية  ىف  املميز  دورها  التاريخ  ويذكر   , الطريق 

سالم سلم الحيطة بتتكلم ( حيث مثلت دور املرأة صوت 

العاشق(  )الوزير  إنها والدة ىف   .. الشعب  العدالة وضمري 

الجميلة  مرسحيته  ىف  الودع  وضاربة  جويدة  لفاروق 

كام   , الكعبة(  أستار  عىل  )دماء  ىف   وصفية  )الخديوى( 

املسامة  رسحان  سمري  مرسحية  ىف  امللك  ست  كانت  أنها 

الجندى  يرسى  مرسحية  ىف  والساحرة   , االسم  بنفس 

مرسحيتة  ىف  العدوية  ورابعة   , االسم  بنفس  املسامة 

املسامة بنفس االسم , ونعمت ىف رائعة يوسف السباعى 

ىف مرسحيات  الرئيسية  األدوار  لعبت  كام  لحظة(  )العمر 

الدكتور فوزى فهمى )الفارس واألسرية ( و)عودة الغائب( 

الرحمن  (لعبد  مهران  ..و)الفتى  السلطان(  و)لعبة 

ايوب  سميحة  اعتربتها  التى  املرسحية  وهى   , الرشقاوى 

مرسحية طليعية,   ومن ثم فقد قدمت شخصيات التنىس 

يكفى  العاملى  املستوى  وعىل   , املرصى  املرسح  تاريخ  ىف 

شكسبري  لوليم  كليوباترا(  )أنطونيو  قدمت  أنها  نقول  أن 

لسوفوكليس  و)أنتيجون(  السخيلوس  و)أجاممنون( 

و)الخال  و)الجلف(  ملوليري  و)املتحذلقات(  و)البخيل( 

فانيا( و)النورس (ألنطون تشيكوف و)الذباب(  و)املومس 

الطيب(  و)اإلنسان  لراسني  و)فيدرا(  لسارتر  الفاضلة( 

و)صعود وهبوط ماهاجوىن( لربيخت .    

باع  لهم  بأسامء مخرجني  أيوب  اسم سميحة  ارتبط   وقد 

طويل ىف مامرسة العمل املرسحى ميتاز كل منهم بطريقته 

وفهمه  اإلخراجية  رؤيته  وفق  املمثل  هيكلة  ىف  الخاصة 

لطبيعة األداء وأثره ىف نفوس مشاهديه وإدراكه لطبيعة 

املرحلة وطرق التعبري الجامىل التى تصلح لها أو تناسبها , 

ويكفى ىف هذا اإلطار أن نشري أنها قدمت أدواراً متنوعة 

وفتوح  وهبى  ويوسف  طليامت  زىك  من  كل  إخراج  من 

نشاطى وحمدى غيث ونبيل األلفي وعبد الرحيم الزرقاىن 

وسعد  يس  وكامل  الحليم  عبد  واحمد  الرشقاوى  وجالل 

أردش وسمري العصفورى وكرم مطاوع وعبد الغفار عودة 

وفهمى  الدمرداش  وفاروق  هاشم  وعادل  مطاوع  وهاىن 

اللطيف ونبيل منيب ومحسن حلمى  الخوىل وشاكر عبد 

ومصطفى سعد وتوفيق عبد الحميد ومحمد عمر وكادت 

خالد  إخراج  من  عرض  تقدم  أن  مبارشة  يناير  ثورة  قبل 

جالل باسم )كان فيه واحدة ست( ولذلك العرض حكاية 

طويلة سوف أعود إليها الحقا 

الروىس  هم  عامليني  مخرجني  أربعة  مع  عملت  أنها  كام 

تشيكوف  أنطون  مرسحية  معه  وقدمت  بالتون(  )رسىل 

الخال فانيا , واألملاين )كورت فيت( وقدمت معه مرسحية 

والفرنىس    , القوقازية  الطباشري  دائرة  بريخت  برتولد 

)جان بيريالروى( وقدمت معه مرسحية جان راسني فيدرا 

وليم  معه مرسحية  وقدمت  )برنارد جوس(  واالنجليزي   ,

شكسبري انطونيو وكليوباترا.

الذى وافق  الكبري زىك طليامت  املعلم  البداية مع  وكانت 

مستمعة  كطالبة  املرسحية  الفنون  ملعهد  انضاممها  عىل 

فنيا  تبناها  والذي  بعد  القانونية  السن  تكمل  مل  كونها   ,

ودعمها لالشرتاك ىف املرسحيات التى كان يقدمها وأعطاها 

أيوب  أداء سميحة  لطبيعة  داود  الغنى  األستاذ عبد  فهم 

اقرب للصحة, فبورتريه خريى شلبى يتوقف عند اإلعجاب 

املطعم بكلامت منتقاة بعناية وحب شديدين ومل  يحاول 

العميقة  األدائية  الرتاكيب  وال  املتنوع  األداء  يحلل  أن 

بكلامت  أيوب  سميحة  أن  أراد  فقط  البسيطة  حتى  أو 

راقية يؤكد من خاللها عىل جسارة امتالكها لناصية األداء 

معربة  طويلة  لفرتة  ستظل  بكلامت  وميتدحها  التمثييل 

والصوىف   الصارم  األداء  النوعية من  لهذه  عن حب شديد 

الغنى داود  يقول عبد   , ذاته  الوقت  والبسط واملعقد ىف 

ىف هذا املعنى أنها حينام قامت بدور جليلة بنت مرة ىف 

غيث  حمدى  وإخراج  فرج  أللفريد  سامل  الزير  مرسحية 

الدين  لسعد  السلم(  )بري  مرسحية  ىف  عزيزة  وشخصية 

استطاعت  الذي  الدور  وهو  أردش  سعد  وإخراج  وهبة 

تعاريج عىل  من  الشخصية  ما ىف هذه  كل  فيه  تقدم  أن 

النهاية , ومل تكتف بأن  امتداد املرسحية , وغموض قرب 

إىل  أقرب  كانت  بل  كلها  املرسحية  ىف  الثقل  مركز  تكون 

املايسرتو الذي ينظم حركة اآلخرين كام يشري الناقد جالل 

العرشى ىف مجلة املرسح )1(  

حني تعرض الفضائيات إحدى مرسحياتها القدمية تستطيع 

ىف  يجمع  الذى  األسطورى  األداء  ذلك  تتابع  أن  بنفسك 

واحدة  لحظة  ىف  وميكنك  األداء  مدارس  من  كثري  طياتة 

الشخصية  تفاصيل  بأدق  اهتاممها  كيفية  تتلمس  أن 

استقبال  ىف  وسهولة  أداء صوىت  ومنط  حركة  من  الدرامية 

إشارات الزمالء تحاول جاهدة أن تلملم شتات الشخصية 

أن  عىل  قادرة  بذلك  وهى   , املوحية  البسيطة  بتفاصيلها 

املؤلف  أراد  ما  الحدث حسب  قلب  أنها ىف  تقنعك دوماً 

وميكنها بتلك األدوات غري املتكررة أن تهيمن عىل خيالك 

كمتلٍق لتضع بني يديك قلب الشخصية الدرامية وتكوينها 

مختلفة  التكوين  متباينة  شخصيات  بني  ,تقلبت  املثاىل 

املرسحية  ىف  إيزيس  دور  لعبت  الحكيم  فلتوفيق  الطباع 

التى سميت بنفس االسم كام لعبت الغانية الحكيمة التى 

الحائر( وىف  قلبت األحداث رأساً عىل عقب ىف )السلطان 

مرسحية )الصفقة( لعبت دور مربوكة , وقدمت لربيخت 

فقد  أجانب  أو  مرصيني  ملخرجني  سواء  األعامل  من  كثري 

لعبت  كام  القوقازية  الطباشري  دائرة  ىف  بارزاً  دوراً  لعبت 

 , ماهاجوىن(  وهبوط  )صعود  مرسحية  ىف  األرملة  دور 

املسامة  رشدى  رشاد  مرسحية  ىف  شامينا  دور  لعبت  كام 

الدين وهبة كانت  )حبيبتى شامينا( وىف مرسحيات سعد 

اإلطار  , وأذكر ىف هذا  ُقدم  ما  املشرتك ىف معظم  القاسم 

الرائع ىف  أدائها  كان  األسطورة  للفنانة  ما جذبنى  أول  أن 

الوطن  عالمة  املرأة  حيث  الناموس(  )كوبرى  مرسحية 

املتعاونة  األبية  الكادحة  املرأة   , الجميع  إليها  يحن  التى 

يحيطها  والتى   , األرسار  لكامتة  تتحول  والتى   , الثوار  مع 

تتعاون   , الجميع  ليعيش  تتفاىن   , حياتها  ىف  كبري  رس 

وتأىب  طرق  مفرتق  عىل  البلد  كام  تقف   , الخري  لفعل 

الهزمية والخنوع , وعىل جانب آخر ال أنىس دورها اآلرس 

التى  الفاتنة  املمثلة  حيث  السالمة(,  )سكة  مرسحية  ىف 

تعيش بدايات النجومية والتى تجذب كل من تاهوا عىل 

نوافذ
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[[28 نوافذ

الثقة الالزمة ىك تقف بثقة بني زمالئها 

: مراد  وليلى  وهيب  يوسف  زى  بمثل 
إحدى  ىف  سمعت  قد  عام   14 ابنة  أيوب  سميحة  كانت 

الليايل ىف اإلذاعة أن معهد الفنون املرسحية يطلب آنسات 

لالنضامم إىل املعهد وسوف متنح الفتاة التي تنجح مكافأة 

املذاكرة  عن  )توقفت  مذكراتها  ىف  وتقول  جنيهات  ستة 

وجلست أفكر ىف الستة جنيهات وماذا تستطيع الفتاة أن 

اليوم  ىف  صديقاتها  إحدى  مع  ذهبت  وحني   ) بها  تفعل 

لفضولها  إال  تذهب  مل  أهلها  علم  دون  لالختبار  التايل 

الساحر  العامل  هذا  دخول  ىف  الشديدة  ورغبتها  الطاغي 

إنت   « أبيض:  الشهري جورج  املمثل واملخرج  وحني سألها 

جاءت  بأنها  أجابته  وحني  شاطرة؟«  يا  هنا  إيه  بتعمىل 

بتعرىف  إنت   « سألها:   , لالختبار  جاءت  التي  زميلتها  مع 

متثيل؟ » فام كان منها إال أن قالت له » مبثل زى يوسف 

وهبى وليىل مراد« فضجت لجنة االختبار بالضحك إذ أن 

مناقشات  ودارت  اللجنة  أعضاء  أحد  كان  وهبى  يوسف 

فتلعثمت  تعرفه  ما  تؤدى  أن  منها  وطلبوا  األعضاء  بني 

بعد  لهم  قدمت  روعها  من  هدأوا  وحني  وبكت  وخافت 

اللجنة  وقررت  الفرنيس  الشعر  من  مقطوعة  أن متاسكت 

حتى  مستمعة  كطالبة  أيوب  سميحة  الطالبة  ضم  وقتها 

الكوميدية  للمفارقة  كان  ثم  ومن  القانونية  السن  تكمل 

الحس  جانب  إىل  ضمها  عىل  اللجنة  موافقة  ىف  هام  دور 

الغضة واملحبة لألداء  الفتاة  بإمكانية تطوير تلك  الجاميل 

التمثييل 

زكى  األول  المعلم  مع  المعهد  فى 
الممثل: تدريب  وفى  وطريقته  طليمات 

الرواد  جيل  بعد  جاء  والذي  طليامت  زىك  أن  شك  ال 

يؤهل  كيف  متاما  ويعرف  مختلف  منهج  له  كان  األوائل 

ذلك  وىف  االنفعالية,  الذاكرة  عىل  مبنى  ألداء  املمثلني 

طليامت  زىك  متيز   « أردش  سعد  النجيب  تلميذة  يقول 

وبإبراز  املتلقي  عىل  حضوره  يفرض  الذي  القوى  باألداء 

األجيال  علم  قد  وأنه  العريب  للحرف  التعبريية  القيمة 

وإيحاء  وحركة  صوتا  املمثل  أدوات  توظيف  كيفية 

الصدق  أيضا  وعلمهم  واجتامعيا  نفسيا  وتقوميا  وانفعاال 

الوطيدة  العالقة  خالل  من  تحقيقه  ميكن  وكيف   , الفنى 

الفنية  الشخصية  وسلوكيات  املمثل  سلوكيات  بني 

يؤديها  التى  الشخصية  مقومات  عىل  يده  يضع  ,بحيث 

عنارص  النهاية  ىف  لنا  يقدم  وبحيث   , الدرامية  ورصاعاتها 

بالجمهور  ذلك  وعالقة  املمثل  إبداع  ىف  والشعر  الجامل 

األستاذ  التي رشحها  الطريقة  االجتامعية« وتلك  وبالحركة 

املبالغة  عن  واالبتعاد  الفنى  الصدق  أن  تبني  أردش  سعد 

زىك  عمل  قوام  هى  العلمية  الخربة  واكتساب  اللفظية 

للجيل  متثل  كانت  التعاليم  وهذه  طالبه  مع  طليامت 

الجديد لب قضايا الفن املرسحى وكيفية تقدميه للجمهور 

خالل  من  التمثيل  حصص  تكون  وسوف  ونصف  شهر 

مرسحية البخيل .

ووزع األدوار وكانت كاآليت سعيد أبو بكر ,شكرى رسحان 

وعمر الحريرى , فريد شوقى , عدىل كاسب ,عىل الزرقاىن 

هذا  وكان  أيوب  وسميحة  حاممة  ,فاتن  وصفى  نعيمة   ,

وجاء  الربوفات  وبدأنا  املرسحية  ممثلني  أو  الكاست  هو 

الفشل وجاءت  والهلع من  والتوتر  والخوف  االفتتاح  يوم 

النتيجة عكسية لكل املخاوف نجح العرض املرسحى الذى 

للفنون  العاىل  املعهد  بطلبة  طليامت  زىك  األستاذ  قدمه 

عىل  إشادة  بها  مقاالت  تكتب  الصحف  وبدأت  املرسحية 

العرض والفنانني الواعدين مبستقبل مرسحى يرثى الحركة 

املرسحية املحدودة وكان من نصيبى أن كتبت مقالة فيها 

إشادة مبا مل أكن أتوقعها وقال كاتبها وهو أستاذنا جميعا 

ومعروف عنه أنه ال يجامل وهو األستاذ زىك مبارك هذه 

قليلة  وقتها  وكنت  طاغ  مرسحى  حضور  عندها  الشابة 

ىف  فقلت  حضور  كلمة  معنى  ما  ادر  ومل  والثقافة  العلم 

»فضحك  ومثلت  حارضة  انأ  ما  ؟  إيه  »حضور   : سخرية 

تلميذة  عنده  أصبحت  الذي  طليامت  زىك  أستاذي  منى 

, وحضورك  يا سميحة حضور مرسحى حاجة   «  : مفضلة 

الفعىل شئ أخر وربت عىل كتفى ىف حنان » , وقال : » 

املعارف  لوزير  أنني كتبت مذكرة  يا سميحة  تعلمني  هل 

أن  بالرضوري  وليس  السن  رشط  من  لك  استثناء  لعمل 

الستة  لتأخذى  عاما  عرش  الستة  تبلغى  حتى  تنتظرى 

وهذه  الوزير  من  املوافقة  عىل  حصلت  وقد   , جنيهات 

هديتى لك مبناسبة املرسحية » وطبعا أحسست أىن ثرية 

وتبتعد  السابقة  األجيال  مع  تتقاطع  أدائية  طريقة  وهى 

القدمية  األجيال  كانت  فإن  فيها  الخلل  مناطق  وتكشف 

عىل ذلك الجيل قد اهتمت اهتامم فائق مبخارج األلفاظ 

وتضخيم الصوت واالتكاء عىل مناهج أدائية تفصل املمثل 

فإن  الخارج  من  تقدميها  مبعنى  الدرامية  الشخصية  عن 

مختلفة  مناهج  بناء  قرر  قد  طليامت  زىك  األول  املعلم 

لالمتالء  وتعطى  الدرامية  الشخصية  من  املمثل  تقرب 

النفىس بالشخصية الدرامية أهميتها ىف بناء الحدث ورغم 

ىف  طليامت  زىك  كاهل  عىل  وقعت  التى  الجبارة  الجهود 

وأغلق  برشاسة  حورب  أنه  إال  املرسح  بفن  النهوض 

الرجعية  بناه بجهود مضنية لسيطرة األفكار  الذى  املعهد 

ينحن  أنه كمقاتل رشس مل  إال  لفرتة طويلة  املجتمع  عىل 

للهزمية وأرص عىل إعادة افتتاح معهد املرسح بعد إغالقه 

عن  تسأل  دخوله ىف حرب رشسة  بعد  عام   13 يقرب  مبا 

الفن  مبعنى  حقيقى  اهتامم  تهتم  وال  التقاليد  قشور 

ودوره يف النهوض باملجتمع 

)البخيل(: األولى  المسرحية 
الالىت كن معها  الفتيات  إن  أيوب  األستاذة سميحة  تقول 

بعد  األخرى  بعد  الواحدة  ترسبن  قد  الدراسة  بداية  ىف 

جادة  دراسة  هى  إمنا  املعهد  ىف  الدراسة  أن  اكتشافهن 

زىك  األستاذ  جاء   , السنة  منتصف  ىف  ونحن   ( وتكمل 

يفعل  ما  كثريا  وهو  بعضها  مع  الفصول  وضم  طليامت 

خصوصاً ىف حصص التمثيل وقال لنا :

سوف نعرض عىل دار األوبرا مرسحية البخيل ملوليري بعد 
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[[29

يف  كبري  بنجاح  املرسحية  عروضها  رشدي  فاطمة  فرقة  أنهت 

التونيس  الشعب  استقبلها  وكام  تونس.  إىل  األوىل  زيارتها 

تكريم  حفالت  لها  وأقام  أكرث،  بحفاوة  ودعها  حفاوة،  بكل 

تونس،  يف  »الصباح«  مجلة  مراسل  عنها  تحدث  عديدة، 

»ما  بتونس«:  والتوديع  التكريم  »حفالت  عنوان  تحت  قائاًل 

الدعوات  تقاطرت  حتى  بتونس  حفالتها  من  الفرقة  انتهت 

ومآدب  عدة،  لحفالت  التونسيني  وجهاء  من  أعضائها  عىل 

مختلفة. حتى أن الفرقة مل تستطع إجابة كل هذه الدعوات، 

فاعتذرت عن كثري منها. وقد أهدت »جمعية أحباء الطلبة« 

وأهدت  رشدي،  فاطمة  السيدة  إىل  الفاخر  الزهر  من  باقة 

عىل  اللطيفة  الهدايا  وتوالت  أخرى.  باقة  الزمان«  »جريدة 

ويف  ملرص.  التونسيني  إخالص  عىل  دليل  أكرب  وهو  الفرقة، 

مقدمة الحفالت التي أقيمت لتكريم السيدة وفرقتها، حفلة 

أقامها سعادة »مصطفي جعفر« مدير ترشيفات سمو الباي 

املعظم يف قرصه الفاخر، وقبل أن تغادر الفرقة تونس بيوم 

مأدبة   - األسطر  هذه  وكاتب   - الصباح  مراسل  أقام  واحد، 

صدقي،  زينب  والسيدة  رشدي،  فاطمة  للسيدة  غداء 

وألوان  األطعمة  أنواع  وكانت  وكرميته،  عيد  عزيز  واألستاذ 

حديقة  يف  املدعوون  تفرق  ثم  رشقية،  جميعها  الحلويات 

الدار الفسيحة، وأخذت لهم عدة صور فوتوغرافية. وأقامت 

لجنة الشبيبة التونسية حفلة تكريم يف مساء اليوم الخامس 

من شهر مايو بقاعة »بغداد« الرشقية الفخمة، وقد حرضتها 

موضع  وكانوا جميعاً  فرقتها،  فاطمة رشدي وأعضاء  السيدة 

أكواب  املدعوون  عىل  دارت  أن  وبعد  والتكريم.  الحفاوة 

الخطباء  تبارى  الشهية  التونسية  الحلوى  وأطباق  املرطبات 

املقام  بنا  ويضيق  واإلعجاب.  الحفاوة  كلامت  يف  والشعراء 

ذلك  مساء  وىف  الحفلة.  قيل يف هذه  ما  كل  لكم  أرسلنا  لو 

قرون  ستة  مرور  ذكرى  حفلة  لحضور  السيدة  ُدعيت  اليوم 

حفلة  وكانت  خلدون«،  »ابن  التونيس  املؤرخ  والدة  عىل 

السيدة  فيها  وألقت  والجالل،  العظمة  كبرية من  عىل درجة 

الجزائر إلحياء،  إىل  الفرقة  املقام. وقد غادرتنا  تناسب  كلمة 

كبري  فريق  الفرقة  ودع  وقد  مرسحها،  عىل  الحفالت  بعض 

أن  وبعد  مؤثراً.  وداعاً  العاصمة  محطة  يف  تونس  أدباء  من 

فندق  إىل  الجميع  رجع  الفرقة  أعضاء  يحمل  القطار  غادرنا 

املاجستيك لوداع السيدة فاطمة رشدي واألستاذ عزيز عيد، 

السيدة  أقلتها سيارة خاصة إىل قسنطينة وطلبت مني  وقد 

فاطمة رشدي أن أقدم شكرها عىل صفحات الصباح لتونس 

العام  يف  تونس  إىل  العودة  بوعدها  وذكرتها  والتونسيني، 

املقبل، فأجابتني مبشيئة الله تعاىل«.

»الكواكب«  مجلة  نرشت  التكريم،  حفالت  وصف  ويف 

املرصية قصيدة لشاعر الشاب يف تونس »محمود بو رقيبة«، 

ألقاها تحية لفاطمة رشدي وفرقتها، قائاًل:

شذياً كالقرنفل والخزامــى فتاة النيل نقريك السالمــــا 

لقطرك مل يزل يبدي الوئاما لقد رشفت – حني حللت – قطراً 

له مجد عىل الدنيا أقامـا كال القطرين »رشقي« عريـق 

بنية أختها منها سالمـا فتونس أخت مرص اليوم تهـدي 

بزورتك التي نرشت نسامـا فأهاًل بنت خالتنا وســــهــــالً 

وقامت يف ذرى »الخرضا« عبرياً    والحت يف محياها ابتسامـا

وأهل الدار مهام قد تنـــاءوا    رأيت البعد بينهم التئامــــا

وحب »الرشق« يجمعنا دوامـاً فهذا الفن يدين من نوانــــا 

ألقى  »بغداد«  قاعة  يف  للفرقة  أقيم  الذي  االحتفال  ويف 

سيد عيل إسامعيل

)9( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

عليها والهجوم  تكريمها  بني  رشدي  فاطمة  فرقة 

نوافذ

تونس في  رشدي  لفاطمة  تكريم  حفلة 
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[[30 نوافذ

هذه  »إن  فيها:  جاء  خطبة،  شعبان«  بن  »مصطفى  األديب 

الرحلة الفنية الكربى بشامل أفريقيا كانت عنواناً جديداً عيل 

الخرضاء.  وتونس  الكربى  مرص  الشقيقني:  القطرين  تضامن 

يف  زالت  ما  الرشقية  الوحدة  أن  عىل  واضحة  داللة  ودالة 

وجهتهم،  اختلفت  مهام  الرشقيني  وأن  الشباب،  عنفوان 

وبث  الرشقية  البالد  لوحدة  يعملون  فهم  غاياتهم،  وتباينت 

روح التعارف بني الرشقيني. ومن ذا الذي ال يعرتف أن رحلة 

الخصوص  عىل  تعارفاً  أوجدت  رشدي  فاطمة  السيدة  فرقة 

بني هيئات الصحافة والتمثيل واألدب، فلتحيا مرص الشقيقة 

ولتحيا تونس الخرضاء«.

وأسبابه الهجوم 
وانتقلت  تونس،  يف  األوىل  رشدي  فاطمة  فرقة  رحلة  انتهت 

منها إىل الجزائر ثم إىل املغرب، والقت نجاحاً كبرياً يف الجزائر 

واملغرب مثلام القته يف تونس ورمبا أكرث!! لذلك كانت رحلة 

فاطمة رشدي وفرقتها إىل بالد املغرب العريب عام 1932 من 

يذكرها  العريب  املرسحي  التاريخ  سيظل  التي  الرحالت  أنجح 

الزخم  بهذا  أخرى  مرة  تتكرر  لن  رحلة  ألنها  بها؛  ويفخر 

مرسحية  فرقة  أية  مع  وال  رشدي،  فاطمة  مع  ال  والنجاح، 

»الصباح«  مجلة  قامت  رمبا  السبب  ولهذا  أخرى.  مرصية 

إىل مرص  منذ خروجها  الفرقة  بذكر خط سري  يوليو  نهاية  يف 

وحتى رجوعها إليها مع بعض التفاصيل املهمة، قائلة: 

 14 يف  إليها  وعادت  إبريل   5 يف  مرص  من  الفرقة  »قامت 

فسوسة  فصفاقس  تونس  ييل:  كام  سريها  خط  وكان  يوليو. 

فتونس فبنزرت فتونس فقسنطينة فالجزائر فتلمسان فوجدة 

فالدار  فمراكش  البيضاء  فالدار  فالرباط  فمكناس  ففاس 

ومرسيليا  طارق  جبل  طريق  عن  فمرص  فطنجة  البيضاء 

صفاقس،   2 تونس،  يف   15 الحفالت:  مجموع  أما  ونابويل. 

 3 تلمسان،   4 الجزائر،   4 قسنطينة،   5 بنزرت،   2 سوسة،   2

 5 البيضاء،  الدار   10 الرباط،   7 مكناس،   3 فاس،   7 وجدة، 

مراكش. املجموع 69 حفلة يف 100 يوم، وأيام الراحة والسفر 

يوم  تسرتيح  أن  رحلتها  يف  الفرقة  نظام  من  وكان  يوم،   31

اليوم  يف  وتسرتيح  فيها،  التمثيل  املنوي  للمدينة  الوصول 

األخري قبل القيام منها ملدينة أخرى«.

كام ذكرت املجلة أسامء جميع أعضاء الفرقة يف هذه الرحلة، 

مرجريت  صدقي،  زينب  عيد،  عزيز  رشدي،  فاطمة  وهم: 

محمود  شكري،  املجيد  عبد  رياض،  حسني  سارة،  نجار، 

إبراهيم  الدبس،  محمد  فوزي،  سيد  فارس،  عباس  املليجي، 

أنيس،  عىل  حسن،  محمد  فالدميري،  رشدي،  عيل  يونس، 

الرصاف، عيل  الله  الحميد حمدي، عطا  عبد  محمود شوقي، 

يوسف.

»محمد  وزعها  التي  الجوائز  بعض  إىل  أيضاً  املجلة  وأشارت 

من  هو  الباشا  وهذا  الفرقة.  أعضاء  عىل  الجبالوي«  باشا 

ُتقدر  حيث  وثروة،  وجاهة  وأغناهم  مراكش  أعيان  عني 

الفرقة  فرنك. وقد قسم جوائزه عىل  مليون  بأربعامئة  ثروته 

جنيهات،  عرشة  قدرها  جائزة  عىل  يحصل  قسم  قسمني:  إىل 

الجائزة  نال  »وقد  جنيهات.  خمسة  قدرها  أخرى  وجائزة 

األويل وقدرها عرشة جنيهات حرضات: السيدة زينب صدقي، 

عبد  رياض،  حسني  األساتذة  سارة،  السيدة  نجار،  مرجريت 

فوزي،  سيد  فارس،  عباس  املليجي،  محمود  شكري،  املجيد 

يجب أن يعرفه الجميع، حتى ولو كانت آثاره امتدت لعقود 

طويلة، ورمبا بقاياه ما زالت موجودة حتى اآلن!!

رشدي  فاطمة  السيدة  أهنئ  »أواًل:  رسالته:  يف  التونيس  قال 

بعودتها ساملة غامنة لبالدها مرص الشقيقة. ثم أبلغها وأفراد 

من  منهم  شهدوه  عام  ورضائهم  التونسيني  تحيات  فرقتها 

ما  عىل  الرد  وأستميحهم  أستميحها  ثم  راق،  بديع  متثيل 

من  عودتهم  إثر  للصباح  أحاديثهم  يف  ترصيحات  من  أبدوه 

جملة  الفرقة  أعضاء  أحاديث  من  يستفاد  امليمونة.  رحلتهم 

منها  القصد  أخرى  أشياء  أو  اطالع  ضعف  عىل  تدل  أمور 

غمط حق تونس والتونسيني، ورشح ذلك أن ُجّل ترصيحاتهم 

كانت تدور حول تفضيل املغرب األقىص عن تونس؟ والتنويه 

ليلة! وشدة  ألف  ُتعيد ذكرى خرافات  التي  بعظمة قصورها 

الخيالية! عجيب  الرثثرة  من  ذلك  وغري  باإلسالم  أهلها  متسك 

ومميزاتها،  حقوقها  من  تغمط  حتى  تونس  جنت  ماذا  والله 

وال ُتذكر يف أحاديث املمثلني إال ُملحقة باملغرب األقىص، بل 

أحاديث  عىل  هنا  املفكرون  اطلع  عندما  دونه.  إال  تذكر  ال 

أفراد  إن  بعضهم  قال  »الصباح«  يف  رحلتهم  عن  املمثلني 

التي  الشعوب  أحوال  يدرسوا  مل  ولذلك  مثقفني  غري  الفرقة 

متيز  التي  والفوارق  واملادي  األديب  رقيهم  ودرجات  بها  مروا 

إال  يقدرون  ال  فاطمة  ممثيل  إن  آخر  وقال  ذاك.  عن  هذا 

هديته  مراكش  باشا  أهدى  فلام  تصلهم  التي  املادية  األشياء 

بلدان  أرقى  بأنها  املغرب  ذكروا  الفرقة  لكل ممثيل  املشهورة 

شامل أفريقيا. والحقيقة التي يجب أن تقال هنا بصفة عامة 

بأصدق  معززة  الرشقيني  إخواننا  وكل  املرصيون  عليها  ليطلع 

البيانست محمد الدبس، إبراهيم يونس. ونال الجائزة الثانية 

فالدميري،  رشدي،  عيل  الحرضات:  جنيهات  خمسة  وقدرها 

الحميد  عبد  شوقي،  محمود  أنيس،  عيل  حسن،  محمد 

فاطمة  ابنه  ]الطفلة  عيد  عزيزة  الرصاف،  الله  عطا  حمدي، 

مائة  رشدي  فاطمة  للسيدة  وأعطى  عيد[.  وعزيز  رشدي 

جنيه، ومثلها لعيل أفندي يوسف، ومل يعط األستاذ عزيز عيد 

عامل  عىل  ووزع  الجميع.  لدهشة  مثاراً  كان  ما  وهو  شيئاً، 

الفرقة من ميكانست ومخزنجية خمسة جنيهات لكل منهم، 

فقد  رشدي  فاطمة  السيدة  خادمة  نعيمة  حتى  يرتك  ومل 

أعطاها جنيهني«.

الحقيقي  النجاح  تعكس  ال  رمبا  واألموال،  الهدايا  هذه 

لعروض الفرقة يف املغرب، بل ويف الجزائر من قبلها، ولوال أن 

موضوع هذه املقاالت محدد بالعالقات املرسحية والفنية بني 

الجزائر  يف  الفرقة  نجاح  مظاهر  ذكرت  لكنت  وتونس،  مرص 

بعد  حدث  ما  إىل  راجع  هذا  قويل  يف  والسبب  واملغرب!! 

عودة الفرقة إىل مرص، وبعد أن حققت نجاحاً كبرياً يف الجزائر 

استياًء عند  تونس! فقد الحظت  أن حققته يف  بعد  واملغرب 

التونسيني بعد عودة الفرقة إىل مرص، وعربوا عن ذلك برسائل 

نرشتها الدوريات املرصية، ومنها مجلة »الصباح« التي قالت: 

»جاءنا من أحد أدباء تونس خطاب ننرش منه ما ييل: صاحب 

جريدة الصباح املرصية الغراء. اآلن وقد انتهت فرقة السيدة 

أن  واجبي  من  رأيت  تونس  يف  حفالتها  من  رشدي  فاطمة 

التي  لإلشاعات  األخري  الحد  مبثابة  ليكون  ببيان  إليكم  أبعث 

الجزائري« صاحب  السيد »حسني  كان  الحقيقة.  تتفق مع  ال 

فاطمة رشدي  السيدة  تلقى من  قد  الغراء  »النديم«  جريدة 

صاحبة الفرقة الشهرية رسالة تشعره فيها بعزمها عىل الحضور 

املعاضدة  من  الصحفي  من  يرجى  ما  منه  وتستمد  لتونس، 

من  إذ  املرصي  الصوت  هذا  تلبية  واجبه  من  ورأى  واملآزرة. 

العار أن يسجل بيننا سقوط فرقة مرصية، ويف الوقت نفسه 

األستاذ  من  كتاب  الفليبي«  الدين  »محي  السيد  إىل  وصل 

الجليل الشيخ »عبد العزيز الثعالبي« جاء فيه بالنص )أرجو 

فإنها  رشدي  فاطمة  السيدة  إكرام  يف  جهدكم  تبذلوا  أن 

اهتامم  من  ضاعف  ما  وهذا  أخجلتني(.  أن  إىل  أكرمتني 

األستاذ الجزيري بالفرقة، فام كادت تصل إىل تونس حتى كان 

يصحبها يف غدواتها وروحاتها، وكان يضحي من ماله الخاص، 

وأغلق مكتبه ليتفرغ لسياحته مع الفرقة يف كل مكان، حتى 

اإلعالنات  أجرة  الفرقة  وكيل  يوسف  أفندي  عيل  عليه  عرض 

يتقاىض  أال  فرأى  بجريدته  وحفالتها  الفرقة  عن  ُنرشت  التي 

من الضيوف قلياًل أو كثرياً«.

تم  ملاذا  ويسأل:  القارئ،  منه  يتعجب  الصادم  الكالم  هذا 

ُينرش  مل  وملاذا  تونس؟؟  رشدي  فاطمة  مغادرة  بعد  نرشه 

تونس؟  إىل  حضورها  قبل  أو  تونس،  يف  الفرقة  وجود  أثناء 

فشلها،  ويتمنون  رشدي،  لفاطمة  منافسني  هناك  بأن  علاًم 

قيل هذا  فلامذا  أغراضهم!!  الكالم يف صالحهم ويخدم  وهذا 

وبعد  مرص،  إىل  عادت  أن  بعد  وفرقتها  رشدي  فاطمة  عن 

السبب  عن  بحثت  تونس!!  بعد  واملغرب  الجزائر  زارت  أن 

التونسيني عرب »محمد  فوجدته منشوراً يف مقالة أرسلها أحد 

املجلة  فنرشت  تونس،  يف  »الصباح«  مجلة  مراسل  املرساوي« 

ترددت  الرسالة،  وهذه   .1932 سبتمرب  منتصف  يف  الرسالة 

كثرياً يف نرشها هنا، ولكني حسمت أمري بنرشها؛ ألنها تاريخ 
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الفرقة  إن  وهي:  فيها  يجادل  أن  ملنصف  ميكن  ال  األسانيد 

التونسيني  كبار  عاماً حرضه  استقبااًل شعبياً  تونس  قوبلت يف 

الفرقة  إن  ثانياً:  »الصباح«.  يف  بالتفصيل  وصفه  جاء  كام 

مثلت يف عاصمة تونس 12 رواية يف حني أنها مل متثل يف أي 

العلم  مع  العدد  هذا  نصف  وال  واملغرب  بالجزائر  عاصمة 

من  أزيد  املغاربة  وعدد  مليونان  التونيس  الشعب  عدد  بأن 

صحفها بالفرقة ولو مل تنجح الفرقة يف تونس الستحال عليها 

النجاح يف املغرب. ومام تقدم يظهر للجميع من هو الشعب 

التونيس. وأما تدينه فهو أمر ال شك فيه مع مجاراته للمدنية 

يف  ]املمثلة  نجار«  »مرجريت  عىل  يتعصب  ال  فهو  العرصية 

أنكرت  وإن  يكرمها  بل  مسيحية.  ألنها  رشدي[  فاطمة  فرقة 

الذي  التسامح  معنى  وهذا  عريب  ولسانها  ألنها رشقية  فضله 

عامرة  تونس  فإن   .. ليلة  ألف  قصور  وعن  اإلسالم.  به  أمر 

والتسلية  الراحة  أسباب  توافر  مع  منها  أحسن  بل  بأمثالها 

الصباح  الجميل كام شهد بذلك مراسل  الطرب  من آالت فن 

بني  املفاضلة  نحب  ال  إننا  عىل  املطلع.  للفرقة  املصاحب 

متجاورين،  إخواناً  نراهم  ألننا  والجزائري  واملغريب  التونيس 

رحلتهم  فذكروا  فاطمة  كالسيدة  الفرقة  أفراد  أقترص  ولو 

إجاماًل معرتفني بإكرام أهل البلدان التي مروا بها لهم عموماً 

ملا كان لنا معهم أي شأن، أما وهم قد فضلوا بالد املغرب عن 

تونس فأحدثوا بترصيحاتهم استياًء عظياًم لدى من شجعهم 

من التونسيني فاستحقوا منا هذه الكلمة املخترصة«.

تونس،  إىل  رشدي  لفاطمة  رحلة  أول  انتهت  الكلامت  بهذه 

وعدت!  كام   1933 التايل  العام  يف  إليها  تعود  أن  أمل  عىل 

ولكنها مل تأِت يف العام التايل وال يف العام بعد التايل .. وظلت 

عام  ال تأيت طوال ست سنوات، حتى جاءت إىل تونس أخرياً 

1938 .. ولكنها جاءت وحدها وبدون فرقتها!! والرس يف ذلك 

سنتعرف عليه يف املقالة القادمة!

أفريقيا  شامل  مسارح  أكرب  وأن  العدد  هذا  أضعاف  أربعة 

أرقى  التونيس  الشعب  إن  ثالثاً:  البلدي.  تونس  مرسح  هو 

وجمعياته  ونواديه  وصحفه  مدارسه  لكرثة  جريانه  بعض  من 

الجزائريون  به  يعرتف  األمر  وهذا  إلخ،  والرياضية  التمثيلية 

النجاح  سبيل  مهدت  التي  هي  تونس  إن  رابعاً:  واملغاربة. 

وتنويه  فيها  بنجاحها  األقىص  واملغرب  الجزائر  يف  للفرقة 

القديمة تونس  قصور  أحد 

نوافذ


