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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

عيونهم..  في  الهواة  مسرح  مهرجان 
واقرتاحات مالحظات 

الحيوان استلهام 
المسرح واكسسوار  مالبس  في 

شنودة..  فوزي 
المسرح قيصر 

وداعا البورسعيدي.. 
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[[3 متابعات

الشبابي.. للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  افتتاح 
حسني داود  و  األفخم  وتكريم  أيوب..  سميحة  دورة   

والناس«: »الهندسة  مخرج 
اآلخر واحتواء  والتصالح  التسامح  من  أجواء  خلق  إلى  تهدف  المسرحية   

إعداد: أحمد زيدان

من  السادسة  الدورة  الغرباوي  مازن  املخرج  افتتح 

مهرجان رشم الشيخ الدوىل للمرسح الشبايب والتي تحمل 

الرشفية  -الرئيسة  أيوب،  سميحة  الكبرية  الفنانة  اسم 

محمد  الكبري  الفنان  العليا  اللجنة  ورئيس  للمهرجان-٬ 

عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  رعاية  تحت  وتقام  صبحي 

فودة  خالد  حرب  أركان  واللواء  الثقافة  وزيرة  الدايم 

حتي  املهرجان  فعاليات  وتستمر  سيناء،  جنوب  محافظ 

11 نوفمرب مبدينة رشم الشيخ . 

من   السادسة  للدورة  الرسمية  باألغنية  الحفل  بدأ 

املهرجان بعنوان “ مرص جايه “ غناء  رنا سامحة، كلامت 

طارق عيل، ألحان كريم عرفة، توزيع أمين الرتيك، وقدمت 

بكل  رحبت  التي  شلبي  بوىس  اإلعالمية  االفتتاح  حفل 

الدباسالتي  أمل  األردنية  الفنانة  قدمت  ثم  الحضور 

الدورة  اسم  حامل  أيوب  سميحة  الفنانة  بدورها  قدمت 

لتاريخ  وامتداد  متكاملة  مرسحية  مبدرسة  إياها  واصفة 

الرصيد  صاحبة   وهي  واملعارصة،  األصالة  قوامه  طويل 

بكل  فاستقبلتها  العاملية  أبواب  وطرقت  واملتنوع  الكبري 

الحب، وكانت الجديرة والقديرة، واستحقت ان تستحوذ 

عيل انظار جمهورها ىف كل مكان انها سميحة أيوب التي 

تسكن ىف كل قلب بكل الحب والتقدير .

كلمته  قال خالل  الغرباوي  مازن  املخرج  املهرجان  رئيس 

الجمع  هذا  يكون  أن  عظيم  احساس  اإلفتتاح:  بحفل 

موجود عيل ارض مرص ، وانا سعيد وفخور واشعر ان الله 

كلل مجهودى انا وفريق العمل ىك اشكر كل قامة وقيمة 

الثقاىف،  بالتبادل  يسمى  ما  ويحدث  االن  أمامى  تجلس 

ولوال الداعمني لهذا املهرجان ما كان له أن يستمر فاشكر 

يقام  واملهرجان  واملساعدة،  العون  بيد  تقدم  من  كل 

تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وجمعية 

للمرسح  العربية  والهيئة  والفنون،  للثقافة  املرسح  نادى 

برئاسة محمد سيف األفخم .

سميحة  القديرة  العريب  املرسح  سيدة  تكريم  وعقب 

أيوب كرم املهرجان رئيس الهيئة الدولية للمرسح محمد 

تكريم  وتم  العربية،  اإلمارات  دوله  من  األفخم،  سيف 

مارك  وتكريم  الكويت،  دولة  من  حسني  داود  الفنان 

بيسون “ بلچيكا “ ، بإعتباره الشخصية املرسحية الدولية.

كل  يف  التحكيم  لجان  أعضاء  صعد  التكرميات  وعقب 

رئيس  شاهني  إلهام  الفنانة  ونالت  املهرجان  مسابقات 

من  حار  تصفيق  الكربي   العروض  مسابقة  تكريم  لجنة 

صورة  التحكيم  لجان  أعضاء  كل  والتقط  الحضور،  قبل 

صربي  وطارق  الخميس  لقاء  الفنانني  جمعت  تذكارية 

ومن  جباراملشهدان  الفنان  العراق  ومن  صيام،  وأحمد 

أتوسويش  كاكوموتو  الياباين  نورا،واملخرج  أملاظة  كوسوفو 

وآخرين من أعضاء لجان التحكيم، ثم تم عرض املرسحية  

اإليطالية  “the last flower” للمخرج فابيو أماديو . 

بعنوان  جديدة  مرسحية  يافا،  مدينة  يف  العريب  الرسايا  مرسح  يعرض 

“الهندسة والناس” من تأليف وإخراج الفنان عامد جبارين.

وقال الفنان عامد جبارين، مؤلف ومخرج العمل املرسحي، إن املرسحية 

هي رد فعل مرسحي عىل الظواهر واألحداث التي تهدد بتمزيق نسيجنا 

االجتامعي العريب.

وأوضح عامد جبارين، أن املرسحية تهدف إىل خلق أجواء من التسامح 

والتصالح واحتواء اآلخر بغض النظر عن العرق والجنس واللون والدين، 

ويتم ذلك عرب استخدام تقنية امليتا-مرسح، مرسح داخل مرسح.

اجتامعية  ومواضيع  الهندسة  عامل  بني  تدمج  املرسحية  أن  إىل  وأشار 

الهندسية،  األشكال  تأنيث  تقنية  تستخدم  املعاش،  بالواقع  صلة  ذات 

إنسانية واقعية تواجه رصاعات اجتامعية مثل  إذ تحولها إىل شخصيات 

الجندر، الفوارق االجتامعية، والعنف عىل أشكاله.

ودمية  عّواد،  وكارول  رضا،  نهاد  بطولة  والناس”  “الهندسة  مرسحية 

تنفيذ  نسطاس،  فريوز  سينوغرافيا  عيد،  محمد  حركة  تصميم  عفاف، 

سينوغرافيا عصام رشاموي، ووفاء العزّة، وأحمد أسعد، تأليف موسيقي 

هزار  جرافيك  تصميم  رشاموي،  عصام  إضاءة  تصميم  حمود،  وأب 

يوسف، مساعدة مخرج دمية عفاف، ومن تأليف وإخراج عامد جبارين.

ياسمني عباس 
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الطفل: لثقافة  القومى  بالمركز  نوفمرب  شهر  فى 

والعرائس  لألراجوز  الثالث  الملتقى 
جديدة  إصدارات  وأربعة  التقليدية 

القومى  باملركز  نوفمرب  بشهر  ومرسحى  وفنى  ثقاىف  حراك 

الحافظ  عبد  محمد  املرسحى  الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة 

والثقافية  الفنية  الفعاليات  من  العديد  يشهد  الذى  ناصف 

نوفمرب   2 وبالتحديد  نوفمرب  شهر  برنامج  ويبدأ  واملرسحية 

مبنتدى ثقافة الطفل بحديقة الفنون ، الجمعة 5 نوفمرب يقام 

بالحديقة  محمود  مصطفى  املفكر  العامل  بذكرى  إحتفالية 

االحتفالية  تستكمل  ايضا  الثاىن  اليوم  وىف  لألطفال  الثقافية 

الخاصة بذكرى العامل واملفكر د. مصطفى محمود، اما يوم 9 

لالطفال  الثقافية  بالحديقة  الهيثم  ابن  صالون  فيقام  نوفمرب 

االشياء  »روح  كتاب  توقيع  حفل  يقام  نوفمرب   16 الثالثاء   ،

تأليف الكاتب محمود ابوعيشة رسوم د. بسمة حسني وذلك 

اما االربعاء 17 نوفمرب فستعقد إحتفالية   ، الفنون  بالحديقة 

لألطفال،الجمعة  الثقافية  بالحديقة  للتسامح  العاملى  باليوم 

بالحديقة  للطفل  العاملى  لليوم  إحتفالية  يقام  نوفمرب   20

الثالثاء 23   ، نوفمرب   21 يوم  وتستمر حتى  لالطفال  الثقافية 

من  ويقام   ، الفنون  بحديقة  الهيثم  ابن  صالون  يقام  نوفمرب 

لالراجوز  الثالث  امللتقى  نوفمرب  اىل 30  الثالثاء 28  اىل  االحد 

الفعاليات ومنها  التقليدية وتقام بها مجموعة من  والعرائس 

عروض مرسح اراجوز للفرق املشاركة لطالب املدارس صباحا 

كام  امللتقى  ضيوف  وإستقبال  االراجوز  عرائس  موكب   ،

كلية  لطالب   “ اراجوز  “منرة  االراجوز  لشخوص  معرض  يقام 

لتخريج  فنى  عرض  يقام  كام  القاهرة  جامعة  النوعية  الرتبية 

لالستاذة  تكرميات  يعقبه  الجدد  االراجوز  العبى  من  دفعة 

تأليف   “ واراجوزتا  “اراجوز  مرسحية  وتعرض   ، واملرسحيني 

 ، حمدى  إيهاب  إلحان   ، حافظ  امين  اشعار   ، حجاج  سعيد 

وإخراج  رؤية  قطامش  شادى  ديكور   ، ونس  مؤمن  عرائس 

الفنية  االنشطة  من  ومجموعة  التواب  عبد  نارص  الفنان 

بالحديقة  اجازة  وسبت  جمعة  نشاط  ومنها  تقام  اآلخرى 

والسبت  الجمعة  وذلك  زينب  بالسيدة  لألطفال  الثقافية 

فنية  عروض  تقام  حيث  الخامسة  الساعة  متام  ىف  إسبوعيا 

وعرائس  والتنورة  االسود  واملرسح  والساحر  االراجوز  ومنها 

 ، وفخار  حر  ورسم  تدوير  وإعادة  مجسامت  فنية  وورش 

لثقافة  القومى  املركز  مبقر  الفنون  بحديقة  انشطة  تقام  كام 

صباحا   11 الساعة  متام  ىف  اسبوعيا  والثالثاء  االثنني  الطفل 

 ، فنية  ورش  مهارات  تنمية  ورش  توعوية  ندوات  ومنها 

االحد  ايام  وتقام  منال مجدى  لألستاذة  بالفحم  الرسم  ورشة 

امرية  لالستاذة  الرسم  تعليم  ورشة   ، والخميس  والثالثاء 

صربى وحنان املفتى وذلك ويومى االثنني واالربعاء ، مدرسة 

محمد  للفنان  اسبوع  كل  من  الجمعة  يوم  وتقام  االراجوز 

من  والثالثاء  االحد  شعبية  فنون  فريق  بروفات   ، عبدالفتاح 

وتقام  السالم  بحديقة  الكورال  فريق  بروفات    ، اسبوع  كل 

الحديقة  كورال  فريق  بروفات   ، اسبوعيا  والسبت  الجمعة 

قافلة  تقام  كام   ، اسبوعيا  والسبت  الجمعة  وتقام   “ “سالم 

إصدارات  عن  اما   ،  “ “عيالنا  شعار  تحت  دمنهور  اىل  فنية 

املركز القومى لثقافة الطفل فهناك اربعة كتب من إصدارات 

وروسوم  إبراهيم  رمضان  تأليف   “ قمرى  “طائر  وهى  املركز 

إميان حامد ، “ليتنى عصفور “ تأليف عاطف الجندى ورسوم 

هانم صربة ،”ملن هذه العني “ تأليف ثريا عبد البديع ورسوم 

ورسوم  عىل  قدرية  تأليف   “ الطائر  “سقوط  مجدى  سندس 

صالح البيطار 

رنا رأفت                                                    

متابعات
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للمسرح  العربية  الهيئة  غنام:  غنام 
تعطلنا  لم  كورونا  وجائحة  اسرتاتيجية..  خطط  حسب  تعمل 

وجه املخرج غنام غنام، مدير التدريب والتأهيل يف الهيئة العربية 

الحكومية  للمرسح، خالل ندوة »تشكيل املستقبل، املنظامت غري 

املرسحيني،  للسينوغرافيني  الدولية  املنظمة  نظمتها  التي  الفن«  يف 

بشأن  مالحظة  مسجاًل  دعوتهم،  عىل  السينوغرافيني  لهيئة  الشكر 

السنتني  خالل  مكرراً  بات  عنوان  وهو  الندوة،  وموضوع  عنوان 

املاضيتني.

وأثرت  أصابت  كورونا،  جائحة  جاءت  نعم  غنام:  غنام  وقال 

اقتصاديا  الكبري  التخبط  نرصد  أن  لنا  وميكن  وأثبتت،  وكشفت 

أصاب  كام  والدول،  األنظمة  من  العديد  أصاب  الذي  وسياسيا 

التخبط والشلل العديد من املؤسسات والفرق واألفراد املرسحيني، 

املؤسسات  من  الشلل  أصابه  من  إن  مبارش،  وبشكل  أقول  وهنا 

صاالت  عمل  يشبه  عمله  أن  أجد  املرسح،  يف  العمل  عن  وتوقف 

أن  يعتقد  من  أن  كام  عمله،  مخططات  يراجع  أن  وعليه  األفراح، 

يراجع  أن  عليه  املرسحي  لعمله  توقف  هو  املهرجانات  توقف 

عمله، فاملهرجانات واحدة من نشاطات املرسح وليست كل يشء 

يف املرسح.

لخطط  تفتقر  املؤسسات  أن  أثبتت  كورونا  جائحة  أن  إىل  وأشار 

عمل اسرتاتيجية متنوعة األهداف والربامج، كام أثبتت أن الفنانني 

كأفراد وكمؤسسات يفتقرون إىل الصيغ القانونية والدستورية التي 

تحميهم، أسوة بالعاملني يف باقي القطاعات االقتصادية وقطاعات 

املرسح  تضع  ال  العامل  يف  الحكومات  معظم  أن  وأسجل  العمل، 

تفكر  ومل  كثرية  لقطاعات  حلواًل  وجدت  فقد  االهتامم،  موضع  يف 

باملرسح إال يف وقت متأخر.

وتساءل: هل استفدنا كأفراد و كمؤسسات من هذا الدرس وقمنا 

بانتظار  جلسنا  أم  اسرتاتيجية؟  أكرث  لجعلها  بربامجنا  النظر  بإعادة 

الفرج والعودة إىل ما كنا عليه قبل الجائحة؟، ال يشء سيعود كام 

أن  وعلينا  التاريخ،  مدى  عىل  األحداث  حتمية  هي  هكذا  كان، 

نعمل عىل التغيري الشامل.

يناير  النشأة يف 10  للمرسح، ومنذ  العربية  الهيئة  نحن يف  وتابع: 

االسرتاتيجي،  بالعمل  انطلقنا  للمرسح،  العريب  اليوم  وهو   ،2008

املرسحية”،  للتنمية  العربية  “االسرتاتيجية   2012 عام  فأنجزنا 

بالرياض  اجتامعهم  يف  العرب  الثقافة  وزراء  أقرها  أن  إىل  وناضلنا 

عام 2015، لتكون خارطة طريق لتنمية املرسح يف الوطن العريب، 

الهواة،  املدريس، مرسح  املرسح  الطفل،  الصعد، مرسح  كافة  عىل 

النرش،  التأهيل،  التدريب،  املحرتفني،  مرسح  الشباب،  مرسح 

واملهرجانات كمحصلة لكل هذه األعامل وليست األساس.

وأردف: يف عام 2014 وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور 

تنمية  “اسرتاتيجية  لوضع  انطلقنا  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 

إنجازها يف  واستطعنا  العريب”،  الوطن  املدريس يف  املرسح  وتطوير 

عام 2015 وأطلقناها من الشارقة بحضور 16 وزارة تربية عربية، 

تضمنت هذه االسرتاتيجيةخطة عرشية )2015 – 2025( و حددت 

أول حلقات عملها بتدريب وتأهيل املعلامت واملعلمني، واستطعنا 

معلمة  آالف   8 تدريب   2019 إىل   2015 من  السنوات  خالل 

ومعلم، ومن 2019 حتى اآلن  دربنا حوايل 4000 معلم ومعلمة.

وأوضح أن الخطة العرشية كانت تحمل نتيجة نعمل للوصول إليها 

كمنهاج  املرسح  بتبني  الرتبية  وزارات  نقنع  أن  الخطة،  نهاية  يف 

ذلك  حققنا  وقد  نشاط،  مجرد  وليس  املدريس  الصف  يف  للطالب 

األول  للصفوف من  أول منهاج متكامل  خالل عام 2018 فوضعنا 

دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  عرش  الثاين  حتى 

اإلمارات العربية املتحدة.

ليس  بعد،  عن  بالتدريب  نفكر  بدأنا   2019 عام  يف  وواصل: 

إىل  بسهولة  نصل  لكن يك  ذلك،  بعد  التي وصلت  الجائحة  بسبب 

عام  يف  أما  العريب،  الوطن  يف  جغرافية  نقطة  أبعد  يف  معلم  أبعد 

2020 أنجزنا وضع هذا الربنامج وخالل الجائحة، بل وقمنا بتطوير 

عىل  بناء  التدريس  وتم  اإلماراتية  للمدرسة  وضعناه  الذي  املنهاج 

املنهاج املطور الجديد يف العام 2021/ 2022، ويقوم املنهاج عىل 

سبعة محاور أحدها التصور والتصميم الذي يتعلمه الطالب.

للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بالتعاون  اآلن  العمل  يتم  أنه  وأكد 

لتعميم  والتعليم  الرتبية  وزارات  مع  )أليكسو(  والعلوم  والثقافة 

التدريب  املزيد من  وتنظيم  الصفوف،  لكل  املرسح  منهاج  تجربة 

والتأهيل، وتنظيم املنافسات ومن ثم املهرجانات املدرسية، منوًها 

يف  مهرجان  أكرب  عطلت  املهرجانات،  عطلت  كورونا  جائحة  بأن 

الوطن العريب وهو الذي تنظمه الهيئة العربية للمرسح كل عام و 

تنقل يف كل عام إىل بلد عريب جديد، وكذلك عطلت 9 مهرجانات 

وطنية تنظمها الهيئة يف الدول التي ليس لديها مهرجانات وطنية 

للمرسح أصاًل، لكن برامجنا األخرى مل تتعطل.

وأضاف: نظمنا نسختني من مسابقة تأليف النص املرسحي املوجه 

للكبار، نسختني من مسابقة تأليف النص املرسحي املوجه لألطفال، 

)مخصصة  املرسحي  العلمي  للبحث  العربية  املسابقة  من  نسختني 

املسابقات  هذه  يف  وشارك  األربعني(  سن  حتى  الشباب  للباحثني 

و2021   2020 عامي  يف  ونرشنا  وباحث،  كاتب   1200 من  أكرث 

مع  بالعمل  الجائحة  خالل  وقمنا  املرسح،  يف  كتاب   100 حوايل 

املغرب لتوثيق املرسح املغريب، وعقدنا يف الجزائر ندوة كربى )نقد 

ملهرجان  التوثيق  عىل  تونس  مع  ونعمل  وصل(،  همزة   – التجربة 

واألردن،  وفلسطني  السودان،  و  مرص  يف  ورشاً  ونظمنا  قرطاج، 

للمرسح،  الوطني  العراق  مهرجان  من  األوىل  النسخة  وأطلقنا 

وكذلك البحرين.

وحول التعامل مع املنصات اإللكرتونية والتواصل االجتامعي، قال: 

الهيئة كانت أول من أطلق البث املبارش عرب شبكات اإلنرتنت  إن 

عام  منذ  الورش  الندوات،  العروض،  املهرجانات،  فعالياتها،  لكافة 

2012، لذا عندما جاءت الجائحة كنا نعمل يف األساس عىل اليشء 

الذي اكتشفه أو بدأ به اآلخرون، وخري مثال أن ندوة شهرية تنظم 

عرب الشبكة العنكبوتية بعنوان إقرأ كتب الهيئة، وكان العمل بهذا 

املنهاج قد بدأ قبل أربع سنوات بالبث املبارش عرب اإلنرتنت.

تحرك  تفعيل  هو  أليكسو  مع  اآلن  عليه  نعمل  الذي  التحدي 

الدول  الثقافة من خالل جامعة  الرتبية والتعليم ووزارات  وزارات 

فإننا  املرسح،  لتنمية  االسرتاتيجي  العمل  يف  معنا  لتنطلق  العربية 

عاماً،  عرشين  بعد  للمرسح  شاملة  تنيمة  أردنا  إذا  بأننا  نؤمن 

فالخطوة األوىل تبدأ من املدرسة واآلن.

نعمل  أن  جميعا  »علينا  قائاًل:  حديثه  غنام  غنام  املخرج  وأختتم 

يف  العدالة  والحق،  العدالة  هام  قيمتني  عىل  نحرص  وأن  معاً، 

التدريب  يف  الفرص  نفس  عىل  العامل  حول  املرسحيني  كل  حصول 

يف  والحق  القانونية،  وحاميته  املرسحي  حرية  يف  والحق  واإلنتاج، 

للمؤسسات  نقول  أن  والبد  العادلة،  القضايا  جانب  إىل  الوقوف 

ال  وأن  املرسح،  ُتسيس  ال  أن  املرسح  تدعم  التي  الحكومية  غري 

تستعمل السياسة كورقة ضغط عىل املرسحيني«.

ياسمني عباس 

متابعات
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للمسرح  القومي  إصدارات  في  جولة 
المصري« »الكاتب  دورة 

ملهرجان  عرش  الرابعة  الدورة  عنوان  هو  املرصي«  املرسحي  »الكاتب 
الفعاليات  من  كبري  عدد  الدورة  برنامج  شمل  وقد  القومي،  املرسح 
املصاحبة للعروض، كان من ضمنها مثانية إصدارات عن املكرمني لهذا 
العام، خصص لها عدد من الندوات ضمن امللتقى الفكري بحضور كل 

من املكرمني واملؤلفني معا.

فلوكس.. فاروق 
والتحدي  الخجل  بطعم  كتاب 

ُيرسي  للناقد  كتاب  وهندسة”  فن  عاًما..  ستون  فلوكس..  »فاروق 
فصول  ستة  عرب  فلوكس  فاروق  الكبري  الفنان  مسرية  يتناول  حسان, 
اندهاشه من  نوه حسان يف مستهله عن  للصور.  يضم  تنتهي مبلحق 
طلب الفنان يوسف إسامعيل رئيس املهرجان بإعداد كتاب عن الفنان 
عموًما  بالفنانني  أو  بفلوكس  تربطه  عالقة  فال  فلوكس,  فاروق  الكبري 
بالحجم  ليست  الفنان  عن  املتاحة  املادة  أن  وخاصة  ندر,  فيام  إال 
الكتاب  عن  شامل  تصور  إىل  الوصول  من  الكاتب  مُيكن  الذي  الكايف 
يسلط  خارجهاـ  أو  مرص  يف  ـسواء  اإلعالم  ألن  إعداده,  بصدد  الذي 
أما من  البطولة,  األوىل وأدوار  األدوار  أكرب عىل ممثيل  الضوء بشكل 
يقومون باألدوار املساعدة مهام كانت حجم موهبتهم وتأثري أدوارهم 

يف العمل الفني, فإن الرتكيز عليهم يكاد يكون معدوًما.
سأجيبك  الكتاب؟  هذا  بإعداد  إذن  قبلت  ملاذا  سألتني  إذا  »وأنت 
منذ  تالزمني  صفة  فهو  الخجل  عن  أما  التحدي,  ورمبا  الخجل,  بأنه 
ألحد,  طلًبا  أرفض  أن  النادر  ومن  جًدا,  خجول  شخص  أنا  الطفولة, 
أراد  إسامعيل  يوسف  الصديق  أن  ظننت  أنني  فمرجعه  التحدي  أما 
فضيحتي  فتكون  إنجازه,  أستطيع  فال  الكتاب  هذا  يف  يزنقني  أن 

بجالجل«. 
وضح  والذي  الكتاب  هذا  لكتابة  حسان  يرسي  أسباب  متثلت  هكذا 
خالل  من  إال  الفنان  بهذا  كافية  دراية  عىل  يكن  مل  نفسه  أنه  أيًضا 
مثقف  رجل  بل  مبمثل  فقط  ليس  هو  الذي  الفنان  للكتاب,  تقدميه 
ثقافة رفيعة, قارئ جيد لعيون األدب, ُملم باللغات, كاتب له عديد 
من األعامل, فوق ظهره يحمل تاريًخا من الفن والثقافة واإلبداع, بل 
حياتيه  تجارب  له  عابدين  حي  من  بلد  ابن  حسان:  قال  كام  وأيًضا 

مثرية وجديرة بأن ُتروى.
فلوكس.  عاش  حيث  عابدين”   “حي  يف  تدور  الكتاب  فصول  أول 
ويرجع سبب تسميته بهذا االسم إىل حب والده للملك فاروق األول 
مكان  إىل  وانتقاله  الخليج”  فم  “إىل  فصل  يليه  آنذاك.  مرص  حاكم 
جديد وشقة جديدة بل ومرحلة جديدة بعد الثانوية العامة ونجاحه 

فيها والتحاقه بكلية الهندسة جامعة القاهرة. يعقبها بفصول “صدفة 
حسان  يروي  وفيها  الصحافة«,  “مرآة  الفنان”,  “معاناة  التمثيل”, 
باستفاضة محطات من حياة فلوكس الفنية والصعوبات التي واجهته 
وتوقعاته بداية من الصدفة التي دفعته إىل الوسط الفني وحتى اآلن, 
الساحة  ومحتلني  منهم  القدامى  الفنانني  بعض  يف  فلوكس  وآراء  بل 
مدار  عىل  ومواقف  ببعضهم  تجمعه  مواقف  وحتى  الحايل,  بالوقت 
حياته الفنية, ثم عالقته باملرسح والسينام وأسباب تغيبه عن األضواء 
عن  فلوكس  ُيعلن  الفصول  نهاية  ويف  تقريًبا  أعوام  ثالثة  من  ألكرث 
وأيًضا عن  فرتة,  منذ  كتابتها  يف  التي رشع  “فلوكسيات”  ُيسمى  شئ 
أحداثه حول  تدور  امليالد”  عيد  انتظار  اسم “يف  يحمل  نص مرسحي 
زوجني يف سن الشيخوخة, ويف انتظار أبنائهام الذين يعملون بالخارج, 
أحد,  يحرض  أن  دون  الوقت  مييض  ولكن  ميالدهام,  بعيد  لالحتفال 
عمل مرسحي  من  انتهائه  عن  أعلن  كام  الزوجني,  النوم  يغلب  حتى 

للطفل وهو يف انتظار الخروج للنور.
من  سواء  بالكامل  فلوكس  فاروق  أعامل  الصور  ملحق  يسبق 
أو  االحرتاف  مرسحيات  أو  للمرسح  قدمها  التي  الهواة  مرسحيات 
باسم  فصل  يف  ومرتجامت  مؤلفاته  وحتى  التليفزيونية  مسلسالته 

“مرسح وسينام وتليفزيون”.

المسرح  سزيونيا  أم  متمردة،  شاهني  إلهام 
المصري؟

إلهام  الفنانة  عن  كتابه  النارص  عبد  جامل  الناقد  وضع  البداية  يف 
شاهني تحت العنوان الذي اختاره بعد حرية طويلة »سيزونيا املرسح 
املرصي« استناًدا إىل الشخصية التي قدمتها إلهام يف مرسحية كاليجوال 
مع النجم نور الرشيف والتي حققت بها نجاًحا كبريًا, ولكن يف النهاية 
هي  سمعها  عندما  املتمردة«  شاهني..  »الهام  بعنوان  الكتاب  خرج 
أي  سؤال  عن  باملتمردة  تجاوب  التليفزيونية  الربامج  أحد  يف  نفسها 
اختياره،  عزز  ما  وهو  حياتك،  قصة  يتناول  لكتاب  تختاريننه  عنوان 
إذ يراها بحق متمردة منذ بداية متردها عىل والدها حني احتج عىل 
العامة,  الثانوية  مرحلة  انتهاء  بعد  ودراسته  الفن  عامل  إىل  دخولها 
وبالفعل  األب,  سلطة  ومواجهة  أهدافها  وراء  السعي  قررت  ولكنها 
هنا  من  املرسحية,  للفنون  العايل  باملعهد  والتحقت  ذلك  يف  نجحت 
بدأت فكرة التمرد والتي استمرت عىل مدار حياتها الفنية يف تقدميها 
والسينام  املرسح  يف  التمرد  فعل  مع  تتامس  التي  األدوار  من  لكثري 
والتليفزيون, وكان متردها الدائم هو ما يقودها إىل الثورة عىل الذات 

والواقع.

املرصي«  املرسح  بـ«سيزونيا  املعنون  الفصل  يف  النارص  عبد  يتناول 
تقدم  التي  املرسحية  أعاملها  أهم  مرسحيتها »كاليجوال« كواحدة من 
العاملي  املرسح  كتاب  أهم  من  لكاتب  وعاملية  مختلفة  تجربة  فيه 
ألبري كامو.  »كاليجوال« من إنتاج التليفزيون )اإلدارة العامة للدراما(, 
النجم  ويقوم  للمرسح,  األكادميية  والفرقة  الفنون  أكادميية  مبشاركة 
نور الرشيف فيها بدور البطولة مجسدا شخصية كاليجوال, إىل جانب 
مريس,  وخليل  رية,  أبو  وكامل  شبل,  جامل  املرسح:  نجوم  من  عدد 
وأحمد حالوة, مع طلبة املعهد العايل للفنوم املرسحية آنذاك ومنهم: 
خالد جامل, ومحمد الشقنقريي, وأسامة فوزي, املرسحية من إخراج 

سعد أردش وترجمة رمسيس يونان.
صدقها  فيها  ويظهر  كبرية,  درجة  إىل  املرسحية  بهذه  شاهني  تعتز 
التي  الدرامية  أدائها. الشخصية  الفني يف كل مشهد كسمة مميزه يف 
تجسدها مستلهمة من الواقع وليست الواقع. فقد قدمت الشخصية 
بشحنات  فيها,  تعقيًدا  األكرث  أظهرت  داخلًيا  لكنها  الظاهرة,  بسامتها 
أداء  عرب  إلينا  تتسلل  والحدة,  الدرجة  يف  متفاوتة  متعددة  شعورية 
استخدمت فيه املظهر الشكيل ولغة الجسد والصوت لتخلق لنا عوامل 
الشخصية ومأساتها, وهذه هي قدرة استثائية تتمتع بها إلهام شاهني.

بعناوين:  فصاًل  عرش  سبعة  الكتاب  يضم  الفصل  هذا  جانب  إىل 
املرسحي,  التوهج  الراهبات,  وتربية  الطفولة  متمردة؟,  هي  “ملاذا 
إلهام املتحذلقة, سيدة بال أقنعة, األداء السهل املمتنع, خشب الورد 
والساحر, إلهام قنبلة املوسم, كوميديا الثامنينيات, اللعب مع الكبار 
يف  األخرية  املحطة  النسانيس,  يف  دندش  الوهم,  بستان  املرسح,  يف 
شهادة  املنتجة,  إلهام  املرسح؟,  عن  إلهام  ابتعدت  ملاذا  املرسح, 
األستاذ,سرية وجوائز وتكرميات”, ويهدي املؤلف كتابه إىل كل الفنانني 
وأخلصوا  لفنهم  حياتهم  ووهبوا  بأعاملهم  جمهورهم  أمتعوا  الذين 

فيه, ومنهم إلهام شاهني.

إسماعيل.. بهيج 
يعيشه  بل  مسرحه  يكتب  ال 

»يف مرسح بهيج إسامعيل ينفلت الزمن من قوانينه, هنا كل بوابات 
ومألوفة,  عادية  التوقعات  وأعىل  مرصاعيها,  عىل  مفتوحة  األحالم 
اإلنسانية  إىل مرسح  تتحرك شخصيات غرائبية بسهولة, تصعد  حيث 
يف مرحلة الطفولة البرشية, حني كانت األشياء يف بدء الخليقة تتحرك 
بحرية دون قواعد تكبلها, دون وعي بهذه الكتلة الجسدية, فكان كل 
الحركة غاية يف ذاتها يف فضاء  اتجاه, حيث كانت  شئ يذهب يف أي 

الرباءة األوىل, يف مرسح الطفولة والالشعور«. 
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“بهيج  كتابه  شكري  جرجس  املرسحي  والناقد  الشاعر  يبدأ  هكذا 
اسامعيل.. الحلم والواقع ومرسح الحياة”. ويتألف الكتاب من مثانية 
فصول تتناول أثر نشأة بهيج إسامعيل يف أرسة فنية إىل جانب أخوه 
املمثل  مرص  يف  السايكودراما  ورائد  إسامعيل,  فائق  املخرج  الراحل 
من  ومجموعة  إسامعيل  بهيج  عن  ذاتية  سرية  مع  إسامعيل,  محي 

الصور الخاصة به.
يف الفصل السادس من الكتاب “نصوص مرسحية يف مالبس الشعر”, 
إسامعيل  بهيج  كتبها  التي  املرسحية  النصوص  لبعض  شكري  يتعرض 
عن  فيها  يتخل  مل  أنه  من  الرغم  التي عىل  الثالثة,  األلفية  من وحي 
وهي  الشعر,  منطق  إىل  تنحاز  أصبحت  الفكرة  أن  إال  الواقع  قضايا 
“صفري  نص  مثل  الشعر  وعىل  العربية  اللغة  عىل  اعتمدت  نصوص 
نص  ويف  بل  صفر”  و”املواطن  أواغتصاب”  حنان  و”طاقة  البلبل” 
الذي  التاريخي  البطل  ليكون  شاعرًا  الكاتب  اختار  مرصي”  يا  “قوم 
بهيج  إصدار  إىل  باإلضافة  املرصية,  الحضارة  يف  العصور  عرب  يتجول 

لثالث مجموعات شعرية يف الفرتة.
مل يفوت شكري ذكر إسهامات بهيج إسامعيل يف السينام املرصية، بل 
حصيلته  أفالم  خمسة  إسامعيل”  بهيج  “سينام  فصل  يف  موجزًا  قدم 
الثالثة  األلفية  واألخري يف مطلع  بداية حياته  منها يف  أربعة  للسينام, 
محمد  إخراج  من  و«األبرياء«  “الحاجز”  للخلف”,  “املقيدون  وهي: 
رايض, »جحيم تحت األرض« إخراج نادر جالل, وفيلمه الوحيد الذي 
لبهيج  كان  السينام  جانب  وإىل  املهاجرة«.  »الطيور  للسينام  أخرجه 
إسامعيل دوراً يف الدراما التليفزيونية يف تسعينيات القرن املايض حني 

كتب املسلسلني: “عطىش القلوب”, و”عريس قديم وعريس جديد”.

الكوميدية السينما  في  مغاوري  سامي  ـألحان 
أما عن املؤلف واملخرج املرسحي د. محمد زعيمه فقد قدم كتاًبا عن 
العازف  مغاوري..  »سامي  عنوان  تحت  مغاوري  سامي  الكبري  الفنان 
عىل أوتار الكوميديا«, الذي تناول فيه بدايات مغاوري حني اكتشفه 
خاله الفنان الكبري الراحل املخرج أحمد زيك من خالل متثيلية إذاعية 
بعنوان »الحكمة املقدسة«, ثم مرحلته باملرسح الجامعي بعني شمس 

التي شكلت بداية مالمح حياته الفنية.
من الفصول التي تناولها الكتاب “من الرتاجيديا إىل الكوميديا” وفيه 
انتقل  ثم  تراجيدية  بأدوار  مشواره  مغاوري  بدأ  كيف  زعيمه  يوضح 
نقلة مفاجأة إىل عامل الكوميديا, ويرجع ذلك إىل إدارك مغاوري حب 

الجمهور للكوميديا.
جمع فصل “يف ميزان النقد” أراء ومقوالت لكثري من النقاد املرسحيني 
كالناقد محمد الرفاعي والناقدة سناء فتح الله وعبلة الرويني ومحمد 
حسونة وغريهم من النقاد, سواء عن أداء مغاوري بشكل عام أو عن 
“يف  ومرسحية  سفر”  “سكة  مرسحية  مثل:  له  كثرية  أعامل  يف  أدائه 

بيتنا شبح” وغريها..
الذاتية  والسرية  املقدمة  بخالف  مسبوقة  فصول  سبعة  الكتاب  يضم 
ير مغاوري يف  تتضمن مفاجأة ملن مل  للفنان سامي مغاوري  والفنية 
أعامله إال يف سن كبري, وهي أنه بدأ مسريته الفنية منذ سن السابعة, 
أهم  منهم  مذكور  مرسحًيا  عماًل  وأربعة  ملائة  تقدميه  جانب  إىل 

حياته  مدار  عىل  وبأعامله  به  الخاصة  الصور  من  ملحق  مع  األعامل 
الفنية.

الغفور..  عبد  أشرف 
القومي. المسرح  فارس 

»أرشف عبد الغفور.. قناع الوهم والحقيقة”, هو عنوان كتاب الناقد 
»املحاكمة«,  الرابع«,  »هرنى  فصول  أربعة  ويضم  خميس,  أحمد 
وفنية  ذاتية  سرية  جانب  إىل  »شهادات«  وكتابات«,  »محاورات 
الفني  البيت  مع  قدمها  التي  املرسحيات  جميع  فيها  الفنان  عن 
الغنائية  ومرسحياته  قومي,  ومرسح  كوميدي,  مرسح  من  للمرسح 
وعىل  الهناجر,  ومركز  األوبرا,  دار  يف  قدمه  ما  وكذلك  االستعراضية, 
إغفال  دون  أخرى,  مسارح  وعدة  الغد,  ومرسح  الطليعة,  مرسح 

جميع األفالم واملسلسالت التي قدمها عىل مدار حياته الفنية.
الفنان  حياة  يف  خميس  أحمد  الكاتب  يدخل  مل  التقليدي  غري  عىل 
العرض  عن  بالحديث  كتابه  بدأ  بل  البداية,  يف  الغفور  عبد  أرشف 
املرسحي »حى عىل بلدنا« الذي شاهده يف إحدى ليايل رمضان 2018 
رأى عىل  إسامعيل, وهناك  بهيج  الكاتب  برفقة  القومي  املرسح  عىل 
من  معنى,  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  مرسحي  عرض  تعبريه  حسب 
باملصادفة  خميس  اكتشف  وقتها  إسامعيل,  أحمد  املخرج  إخراج 
وجود جاميل مغاير للمممثل الالمع أرشف عبد الغفور حيث أدى يف 
تلك املرسحية التي ال تزيد مدتها عن ساعة وربع الساعة حوايل عرش 
شخصيات مختلفة يف تكوينها منها ما هو تاريخي وما هو شعبي, ما 
هو ناقم عىل الوضع اإلجتامعي املزرى وما هو صاحب حس كوميدي 

محبب.
املؤلف  يتناول  وكتابات”  “محاورات  الكتاب  من  الثالث  الفصل  يف   
تسعة  الغفور,  عبد  مع  أجريت  التي  الحوارات  مراجعته ملعظم  بعد 
تنوع  ويف  املمثلني  بعض  يف  الغفور  عبد  أرشف  أراء  عن  سؤااًل  عرش 
املرصي  املخرج  تعامل  بني  والفارق  مؤخرًا,  الخاص  القطاع  إنتاج 
إيطايل  مخرج  مع  عمل  حيث  الربوفات؛  أثناء  املمثل  مع  واألجنبي 
الوضع  تتناول  أخرى  أسئلة  لعدة  باالضافة  الرابع,  يف مرسحية هرنى 

الراهن باملرسح وما ينقصه.

البالد بني  سندباد  بكري..  آمال 
قدمها  بكري,  آمال  الكبرية  املرسحية  للناقدة  املرسح  يف  عاًما  ستون 
املهرجان  قرر  عندما  منها  طلب  عىل  ُبناًء  بهجت  محمد  تلميذها 
عن  كتابه  بدايه  يف  بهجت  تحدث  تكرميها.  املرصي  للمرسح  القومي 
أستاذته التي مل يعرفها حق املعرفة إال عىل مدار كتابته لهذا الكتاب, 
رغم عمله معها ما يقرب من عرشين عاًما, والتي ليست فقط بناقدة 
مرسحية, كام يعرفها األغلب بل وإمنا هي مبحاورة من الطراز األول, 

ومحققة صحفية لها صوالت وجوالت يف معظم بلدان العامل.
لخص محمد بهجت كتابه يف ثالثة فصول أحاطت بحياتها بشكل كبري, 
باقة من صورها وسرية ذاتية تخصه، وحمل عنوانه “امال  إىل جانب 

بكري.. ستون عاما من املرسح”.
ورئيس  الصحفي  الكاتب  يقول  »شهادات«  واألخري  الثالث  الفصل  يف 

تحرير جريدة األهرام: “فور صدور قرار ترشيفي بتوىل رئاسة تحرير 

جلها  دار  كثرية,  أسئلة  حارصتنى  سنوات,  أربع  نحو  قبل  األهرام, 

التي  العريقة  األهرام  هو  فاملكان  وناسه,  املكان  من  الرهبة  حول 

العظامء  جيل  عليه  جلس  واملكتب  عاًما,   140 آنذاك  عمرها  كان 

فإنه  باألهرام,  الصحفيني  أي  الناس  أما  األهرام,  مجد  صنع  الذي 

بحكم مواقعى السابقة, كنت أعرف الكثري منهم, ولكن الرهبة كيف 

املهنة  كبار  به  فاألهرام  األهرام,  يف  املوجودة  القامات  مع  سأتعامل 

منهم  العريب,  الوطن  يف  ولكن  وحدها,  مرص  يف  ليس  وشيوخها, 

منترص  صالح  واألساتذة  أحمد  محمد  مكرم  الكبري  الراحل  أساتذتنا 

وغريهم,  شفيق  وأمينة  حجازى  املعطى  عبد  وأحمد  عامر  ومنري 

وبينهم أيًضا األيقونة آمال بكري, وألنهم كبار بالفعل, فلم تكن مهمة 

التعامل معهم جميًعا صعبة, بل كانت يف الحقيقة أمرًا ممتًعا حكمه 

االحرتام والتقدير والتعلم واالستفادة من تاريخ كل منهم, خاصة أن 

األفضل  تقديم  ريعان شبابه عىل  وكأنه يف  زال حريًصا,  ما  منهم  كال 

خدمة لألهرام وقرائها, وقبل ذلك احرتاًما لتاريخه”

واملخرج  جويدة,  فاروق  الكبري  كالشاعر  بشهادتهم  آخرون  أدىل  كام 

القديرة سمرية  السيد, واملخرج خالد جالل, واملمثلة  املرسحي عصام 

عبد العزيز, ود.هاين كامل وأخرون.

جرجس وإميل  غيث  الله  عبد 
عنه  فُأصدر  غيث،  الله  عبد  القدير  املرصي  املمثل  املهرجان  ينَس  مل 

والناقد  املخرج  إعداد  العريب«  املرسح  »فارس  عنوان  تحت  كتاب 

غيث  الله  عبد  سرية  دوارة  قدم  دوارة,  عمرو  د.  املرسحي  واملؤرخ 

الفنية يف مثانية فصول, من ضمنها فصل باسم »عبد الله غيث بعيون 

الزمالء« والذي ضم شهادات فنية وإنسانية من الكاتب محفوظ عبد 

سمري  والفنان  أردش  سعد  والفنان  أيوب  سميحة  والفنانة  الرحمن 

وأخرون,  عزب  فيصل  والسيناريست  زيك  أحمد  واملخرج  العصفوري 

غيث  إبداعات  دوارة  عمرو  تناول  الكتاب  من  الرابع  الفصل  ويف 

املرسحية بداية من املرسح القومي بعدة مرسحيات منها: صفقة مع 

 ,1973 الشمس  لعني  قولوا   ,1953 الشعب  كفاح  1954م,  الشيطان 

نائبة النساء 1958, ثم مرسح الحكيم مبرسحيات زهرة من دم 1968, 

مشاركات  جميع  ذكر  كام   ,1971 بابل  يف  املالك  هبط  زمانه  سلطان 

عبد الله غيث بالنصوص العاملية واملحلية. أما اإلصدار األخري فكانت 

أعده  والذي  جرجس  إميل  القدير  املرسحي  املخرج  نصيب  من 

مرصي  وبنَّاء  معامرى  جرجس  “إميل  بعنوان  داود  الغني  عبد  أ. 

تخرجه  من  بداية  اإلخراجية  جرجس  إميل  رحلة  عرب  انتقل  قديم”, 

إىل  برحالته  مروًرا  الديكور,  بقسم   1963 عام  الفنون  أكادميية  من 

مالطة واليمن, وتجربته يف إنشاء املرسح العائم, ثم املرسح الكنيس, 

وأنهى داود كتابه مبشهدين بعناوين “قالوا عن مرسح إميل جرجس”, 

و”شهادات” حرص فيهام آراء وشهادات كثري من املرسحيني سواء عن 

عروضه ورحلته الفنية أو عنه شخصًيا.

نور وائل
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أشكال  من  المستوحاة  واألقنعة  المالبس  »توظيف 
المعاصر«  المسرح  في  والنباتات  الحيوانات 

ربيع بو  يوسف  نادية  للباحثة  دكتوراة  رسالة 

واألقنعه  املالبس  »توظيف  بعنوان  الدكتوراة  رسالة  مناقشة  تم 

املعارص«  املرسح  والنباتات يف  الحيوانات  أشكال  من  املستوحاة 

الدراسات  بقسم  ربيع،  بو  يوسف  نادية  الباحثة  من  مقدمة 

لجنة  وتضم  اإلسكندرية،  جامعة  اآلداب  كلية  املرسحية 

بكلية  املرسح  علوم  أستاذ  سالم،  الحسن  أبو  الدكتور  املناقشة 

عفيفي  سهري  الدكتورة  )رئيًسا(،  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب 

جامعة  اآلداب  كلية  املرسح  علوم  قسم  متفرغ  أستاذ  محمود، 

اإلسكندرية )عضًوا(، والدكتورة سعاد حامد أحمد، أستاذ مساعد 

والتي  )مرشًفا(.  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  بكلية  السينوغرافيا 

رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحثة  منحت 

ومعايري أكادميية درجة الدكتوراة.

وجاءت رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة كالتايل:

من املعروف أن الدراسات الجاملية الحديثة قد صبت اهتاممها 

، والذي يطلق  الجامل املعارص  بشكل كبري عىل أحد فروع علم 

بدراسة  يعني  والذي  الجامل(،  )مورفولوجيا  مصطلح  عليه 

الجاملية  الدراسات  بني  ومن  املجاالت.  مختلف  يف  الفن  أشكال 

بنية  بدراسة  تعني  التي  األشكال(  )مورفولوجيا  هي  برزت  التي 

األشياء أو أشكالها املعتمدة عىل مكونات البيئة الطبيعية. والتى 

الكائنات  إلشكال  رائعة  جاملية  مورفولوجيا  منها  بعض  شكل 

هذه  وتركيب  بتحوير  وذلك  الحية(،  وغري  )الحية  الطبيعية  

أغراضها  لها  كان  زخرفية  ووحدات  ورموز  مفردات  اىل  األشكال 

أصبحت  والتي  )الدنيويةالسياسية(  أو  )الدينيةالطقوسية( 

معروفة للجميع.

فقد ظهرت أشكال الحيوانات والنباتات ىف الديانات القدمية وقد 

تعبدت مجتمعات الصيد القدمية حيواًنا لكسب وده أو لتعتذر 

والقوة.  الرسعة  مثل  الحيوانية  صفاته  لتكتسب  أو  قتله،  عن 

يعبد كثري من هنود شاميل أمريكا الشاملية الحيوانات جزًءا من 

املقدس  لديها رمزها  بالطوطمية، وكل جامعة  املعروف  االعتقاد 

الَطْوَطامت حيوانات. ويزعم كثري  الذي ُيسمى طوطم. ومعظم 

من الجامعات أنها ساللة الحيوان الطوطم الذي يعبدونه. وعبد 

بعض الناس إلًها يعتقدون أنه اتخذ لنفسه شكل الحيوان ، فمثاًل 

)حيوان  الرباح  شكل  يف  أحياًنا  توت  القديم  املرصي  اإلله  يظهر 

إفريقي آسيوي ضخم قصري الذيل قبيح املنظر(، وىف أحيان أخرى 

ىف شكل طائر املاء الذى يدعى أبا منجل.

العنارص  أن  نجد  القدمية  املرصية  املعابد  إىل  رسيعة  نظرة  وىف 

هندىس  شكل  ىف  وضعت  دينية  رموز  إال  هي  ما  بها  املعامرية 

اللوتس  نبات  شكل  تتخذ  األعمدة  معظم  أن  نجد  فمثال  فنى، 

شكل  وأحيانا  اللوتس،  باقة  شكل  ىف  وأحيانا  واملغلق،  املفتوح 

األسطورة  ىف  والربدى  اللوتس  أهمية  إىل  إشارة  ىف  الربدى  نبات 

أن  تعترب  والتى  الخلق،  بدء  عن  تتحدث  التى  القدمية  املرصية 

الحياة انبثقت من زهرة اللوتس العمالقة، أما نبات الربدى فهو 

الشكل  تشبه  والساق  الشارقة،  الشمس  ميثل  الشكل  حيث  من 

الهرمى ىف إشارة إىل رع إله الشمس، فهنا نجد أن املعبد أصبح 

يرمز إىل هذا الكون بنباته وسامءه وأيضا ماءه املتمثل يف البحرية 

املقدسة  يف املعبد.

والنباتية  الحيوانية  األشكال  توظيف  فتم  املرسح  مجال  ىف  أما 

منذ بدايات املرسح االغريقى ومنها امللهاة القدمية مثل مرسحية 

فساد  تناقش  التى  »اريستوفانيس«  اليوناىن  للكاتب  الزنابري 

املغرمني  املسنني  الشيوخ  من  فئة  الجوقة  فيها  ومتثل  القضاء، 

بارتياد املحاكم، وهم يرتدون زيا يظهرهم عيل هيئة زنابري، لها 

زباىن رهيب يلسعون به كل من يصادفهم. ومرسحية »الضفادع« 

التي تتم فيها مساجلة أدبية ما بني شاعرين كبريين من شعراء 

الدرامي  الفن  ويوربيديس«، حول  »أيسخيلوس  الرتاجيديا وهام 

و غايته الخلقية، وتطرح املساجلة سؤاال هاما وهو »أيهام أهم 

الفنان املبدع دون  الفنان صاحب الرسالة الفكرية أم  للمجتمع: 

هيئة  عىل  الجوقة  فيها  وتظهر  األخالقية؟«،  الغاية  عيل  حرص 

ضفادع. ومرسحية »الطيور« التي تحيك قصة رجلني سئام الحياة 

فيقرران  املتدهورة  ألحوالها  معاناة  يف  يظال  أن  وعافا  أثينا،  يف 

بني  مملكة  الطيور  مبساعدة  ويبنيان  الطيور،  عامل  إىل  الهجرة 

األرض والسامء بحيث يقدر لها أن تسيطر عيل األرباب، وتتحكم 

يف مصائر البرش يف آن واحد.

بني  املصارعة  ادخال  مع  الروماىن  املرسح  يف  الحال  واستمر 

وىف  املرسح  فنون  اىل  واالنسان  والحيوان  والحيوان  الحيوان 

متابعات
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سينوغرافيا  من  جزءا  املحرمة  الشجرة  كانت  الوسطى  العصور 

األشكال  شكلت  النهضة  عرص  وىف  »آدم«،  املرسحى  العرض 

منها  املرسحية  العروض  بعض  سينوغرافيا  والحيوانية  النباتية 

»ويليام  االنجليزى  للكاتب  صيف«  ليلة  منتصف  »حلم  عرض 

املرسحية  لعامل  املكانية  البيئة  الغابة هى  كانت  شكسبري« حيث 

الحيوانات محورا مهام من محاور هذه  أقنعة  الخياىل، وشكلت 

املرسحية. واستمر توظيف األشكال النباتية والحيوانية ىف املرسح 

ليقم  املصمم  لخيال  العنان  يطلق  بشكل  واملعارص  الحديث 

التكنولوجى  التقدم  بفضل  وصدقا  جامال  أكرث  مرسحية  صورة 

والسينوغرافيا الرقمية وهو ما ستتناوله الباحثة ىف هذه الدراسة.

التصميمية  املامرسات  ىف  البحث  حول  االشكالية  تتمثل 

 Zoomorphic والنباتات  الحيوانات  أشكال  من  املستوحاة 

املالبس  لتصميم    costume-Phytomorphic costume

املفردات  بتلك  املتعلق  الدرامي  الفكر  وصياغة  املرسحية 

بني  الحيوي  التامثل  وتجسيد  لتصوير  محاوله  يف  املرسحية، 

املحملة  االيقونية  األشكال  كأحد  والنباتية  الحيوانية  االشكال 

عمليات  من  والتحقق   ، وطقسية  ودينية  انرثوبولوجية  مبعاين 

)Form(سواء  الشكل   وأثر  الحريف  والتنفيذ  والتصميم  االنشاء 

يف  التكنولوجيا  مساهمة  ومدى  التصميم،  ىف  الحيواىن  أو  النباىت 

انشائها، ويهدف البحث إىل تتبع عمليات تصميم وتنفيذ املالبس 

الحديثة واملعارصة.  العروض املرسحية  املرسحية ومستلزماتها ىف 

هذا  وتطور  املرسحى،  العرض  ىف  رمزية  كقيم  توظيفها  وكيفية 

التوظيف عرب العصور املرسحية وغزارة اإلنتاج املرسحى للعروض 

وتنوع  الثالثه  األلفيه  يف  وخاصة  األشكال  هذه  من  املستوحاه 

أنواع العروض، وكيف أثر التقدم  التكنولوجي ىف توظيف هذه 

التى  العروض  وخاصة  واملعارص،  الحديث  املرسح  ىف  األشكال 

لعبت فيها التكنواوجيا الرقميه والتحريك امليكانييك  واإلبداعات 

مام  ومرن،  دقيق  بشكل  نفذت  التى  العنارص  لهذه  االتصميميه 

حاولت  الفنى.وقد  الغرض  تخدم  وتعبريية  جاملية  متعة  يحقق 

بدات  كيف  تتبع  خالل  من  البحث  أسئلة  عن  اإلجابه  الباحثه 

مسريه التنكرت الحيوانية والنباتية.

وهل كانت االستعانة باألشكال الحيوانية والنباتية رضورة حتمية 

فرضها التطور الطبيعى لحركة الفن؟.و ماهو الهدف من اللجوء 

االلهام  مصادر  من  كمصدر  والنباتية  الحيوانية  األشكال  اىل 

االنشاء  عمليات  يف  املتبعه  االسرتاتيجيات  وماهي  للسينوجراىف؟ 

الشكل  والتكوين للشخصيه املرسحية )االزياء املرسحية(؟ .وهل 

الخارجى )Form( ينفصل عن صفات الحيوان وقدسيته ورمزيته 

هامني  ملطلحني  تعرضنا  األسئله  هذه  خالل  .ومن  التاريخ؟  ىف 

يقصد   Morphology املورفولوجيا  وهام  للدراسه  كمددخل 

بعلم املورفوجيا Morphology )علم التشكل، أي دراسة أشكال 

الحية  الكائنات  وقيمة  شكل  بدراسة  يهتم  علم  وهو  األشياء( 

وخصائصها املميزة.

الزومورفيزم  كلمة    ZOOMORPHISM الزومفوريك 

الحيوان  وتعنى   )ZOION( أى  اليونانيه  الكلمة  من  مشتقه 

كلمة  يكونان  هذان  و  الشكل  وتعنى   )MORPH(و

))zoomorphic، واستعملت لوصف من يتخذ شكل للحيوان يف 

هيئته الخارجبه. يف سياق الفن ميكن أن تصف الصوره الحيوانيه 

الذى يتخيل البرش كحيوانات غري برشيه.

تنقسم الدراسة ايل مقدمة وثالثة فصول هى كاآلىت:

الفصل األول: بعنوان توظيف علم املورفولوجيا والزومفوريك ىف 

تصميم املالبس املرسحية. وتتناول الباحثة ىف هذا الفصل: مفهوم 

املورفولوجيا- مفهوم األيقونة - تاريخ توظيف األشكال الحيوانية 

والنباتية عرب تاريخ املرسح )اليوناىن- الروماىن - عصور وسطى – 

عرص النهضة(.

املرسح  ىف  والنباتية  الحيوانية  األشكال  توظيف  الثاىن:  الفصل 

من  مناذج  الفصل  هذا  ىف  الباحثة  وتتناول  الحديث  االوروىب 

الحيوانية  األشكال  وظفت  حديثة  اوروبية  مرسحية  عروض 

والنباتية من خالل الزى واملكياج واالقنعة الهداف داللية تخدم 

رؤية العرض.

تصميم  ىف  والنباتية  الحيوانية  األشكال  توظيف  الثالث:  الفصل 

املالبس ىف املرسح املعارص، وتتناول الباحثة ىف هذا الفصل مناذج 

من عروض مرسحية معارصة وظفت األشكال الحيوانية والنباتية 

رؤية  تخدم  داللية  الهداف  واالقنعة  واملكياج  الزى  خالل  من 

التوظيف  هذا  تطور  ىف  التكنولوجيا  دور  توضيح  مع  العرض 

الدينية  الهوية  عن  بالتعبري  املتعلقة  الطرق  كانت  تاريخيا 

من خالل  والهيمنة  السيطرة  وتحقيق  الهوية  وبناء  واإلجتامعية 

أفعال التنكر واستعراض القوه من خالل التنكر وإعادة التمثيل 

لحاثة الصيد وما صاحبها من أداء يربز كيف سيطر املؤدى عيل 

ومن  التنكر  يف  املتمثل  التقني  الفعل  عن  النظر  بغض  فريسته 

الطابع  ويتأكد  واألحتفال,  التسلسيه  بأغراض  يفي  أخرى  ناحيه 

التنكر وتظهر صوره يف األدب املرسحى بحثاً عن  الدرامي لفعل 

املعاىن املتعلقه بامليثولوجيا واألساطري اليونانيه، فالبحث العلمى 

املتعلقه  والثقافيه  واأليدلوجيه  الدينيه  املعاىن  عيل  الضوء  القي 

بالتنكر بحثاً عن فئه أوسع من لعب األدوار.

إن التطور الزمنى من خالل البحث عن جامليات التنكر وأشكاله 

املرسحية  يف  وجدناه  فبينام  تدرج  أو  استمراريه  عدم  فيه 

وظهر  الروماىن  املرسح  يف  وجوده  ينعدم  كاد  ,فقد  اليونانيه 

ان  بالفعل  اتضح  .وقد  الوسطى  العصور  مرسحيات  بعض   ىف 

بتلك  زاخرة  تأيت  إيطاليا  يف  وحاصة  النهضة  عرص  يف  املرسحية 

العنارص الجديدة الناشئة عن صنوف التنكر  املتأثرة بالكالسيكيه 

وخيمريات  وافاع  وقردة  ووحوش  اشباح  هنا  نري  واننا  اليونانيه 

املرسح  قصة  إن   .. اسطورية  وقصصا  مجازية  واطياف  خرافية 

اإليطايل يف عرص النهضة حافلة باالكتشاف والتعرف واإلبداع يف 

الزخرف  نحو  متجهة  واملالبس   ، املرسحي  النشاط  نواحي  شتي 

الزاخر  الخيال  –و  الكالسييك  املرسح  من  املستوحي  فيه  املبالغ 

يف  املرسح  .أما يف  امللكيه  والدخالت  النرص  ايف حفالت  باملباهج 

القرنني الثامن عرش والتاسع عرش فقد وجدت الباحثه صعوبه يف 

التنكرات حيث شاع  رصد مصادر لعروض استخدمت مثل هذه 

استخدام حيوانات حيه عيل خشبة املرسح.

من  الحديث  املرسح  ىف  والنباتات  الحيوانات  أشكال  وظفت 

الجامىل  التشكيىل  اإلبداع  توظيف  ىف  والبحث  استعراض  خالل 

قدمت  التى  العروض  أشهر  خالل  من  وامليكانيىك  والتكنولوجى 

منذ بداية القرن العرشين وختى نهايته ومن أهم النامذج التى 

ومرسحية  امللك(  )األسد  مرسحية  الدراسه  إشكاالية  عن  عربت 

ىف  تنوع  من  به  متيزا  ملا  الفرته  تلك  يف  األشهر  وهام   ) )قطط 

التصميمي  واإلبداع  للتكنولوجيا  مكثف  وتوظيف  التصميامت 

للشخصيات.

التصميم  غزارة  ناقشت  مثلام  الباحثه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

التصميامت  أن  وجدت  ،فقد  السابقتني  املرسحيتني  يف  والتنفيذ 

دور  وتفعيل  تأكيد  من  تضعف  مل  النامذج  باقى  يف  األبسط 

“حلم  مرسحية  مثل  املرسجيات  باقى  يف  التنكر  أو  التخفي 

منتصف ليلة صيف”، وأن بساطة التصميم تقوى الفعل الدرامى 

ويف  التفاصيل،  يف  املغرقه  التصميامت  تفعل  مثلام  وتدعمه 

النهايه لكل تصميم غرض يوافق املنحى الدرامى للعمل ويؤكده. 

هو  ما  بني  وسطاً  تصميام  نجد  الطيور”  “إجتامع  ففى مرسحية 

التصميم والتنفيذ وبني  اإلبداع ىف  زخرىف وخيايل يوظف ملكات 

وتنوعت  املطلق،  التجريد  حد  إىل  يصل  ورمزى  بسيط  هو  ما 

وتجديداً  تحدياً  شكل  وبعضها  اإلبداعيه  املصممني  قدرات 

ملجاالت التصميم للشخصيات املستوحاه من شخصيات حيوانيه 

ونباتيه ولعل )امللك األسد( التى مثلت فيها النباتات كشخصيات 

األجاص  شخصيا  ،وأيضا  املرسح  خشبة  عىل  ومجسده  متحركه 

التى  القليله  النامذج  ( وهي من  )رامبل  )الكمرثى( ىف مرسحية 

من  املستوحاه  للتصميامت  كنموذج  الفرته  تلك  يف  وجدت 

النباتات.

ورصدت الباحثه وبرهنت عىل أن األلفيه الثالثه زخرت بالعديد 

املرسحيات  ىف  الحيوانيه  األشكال  وظفت  التى  النامذج  من 

التصميامت  املوسيقيه والدراميه وتم تقديم أشكال جديده من 

التصميامت  جانب  إىل  الدمى  عىل  كبري  بشكل  إعتمدت  التى 

املمثل  جسد  عىل  باإلضافه  التجسيد  عىل  تعتمد  التى  املعتاده 

لتمثيل  تضاف  التى  القطع  بعض  أو  األقنعه  أو  بااملكياج  سواء 

 War  ) الحرب  )حصان  مرسحية  تقديم  ومنذ  الحيوان  جسد 

Horseبدأ تصميم وتجسيد الحيوانات لعدد كبري من املرسحيات 

التى قدمت للصغار والكبار تأخذ منحى غري مسبوق من حيث 

وليسوا  محرتفني  ممثليني  خالل  من  امليكالنيكيه  الحركه  توظيف 

محركوا عرائس إلضافة األصاله عىل اآلداء وبذلك أصبحت الدميه 

هي جسد التنكر الذى يتحكم فيه املمثل يف عرض أحدث ثوره 

رصدت  التى  الدراسات  خالل  من  االبداعى  التصميم  عامل  يف 

تحريك  أسلوب  عىل  للتدريب  املمثل  وهيئت  الحيوان  سلوك 

به  اختذى  منوذجا  العرض  هذا  وكان  الدميه  إىل  الحياه  جلب 

الكثري من العروض مثل )األسد والساحره وخزانة املالبس( وكيف 

املجسده  والشحصيات  الدمى  بني  الشخصيات  فيها  تنوعت 

مبارشة من خالل املمثل.

الرمز يف تجسيد شخصية  اإلعتامد عىل  أيضاأن  الباحثه  ووجدت 

الحيوان قد ظهر أيضاً يف مرسحيه )مزرعة الحيوانات(، ويف عرض 

خالل  من  التجسيد  عيل  يعتمد  تصميمى  منوذج  يظهر  لها  آخر 

التصميم  ولكن  واآلذان  القرون  مثل  اإلضافات  وبعض  املاكياج 

املرسحيه  لنفس  ثالث  تصميم  وىف  مجازى  تصميم  هو  ككل 

يعتمد املمثل عىل األقنعه التى متثل حيوانات املزرعه ، وبالرغم 

من إختالف التصميامت لنفس املرسحيه بني حدى الرمز واملجاز 

التصميامت  طبيعة  مع  يتناسب  الذى  أسلوبه  مخرج  لكل  فإن 

أو  واحده  طريقه  التوجد  أنه  ترى  .والباحثه  عمله  تخدم  التى 

وتكنولوجيه تضع  لعوامل جامليه  ولكنه يخضع  لإلبداع  محدده 

لخدمة  والفن  العلم  وتوظيف  الخيال  أغوار  سرب  أمام  املصمم 

فنون املرسح.

ياسمني عباس 
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[[10 حوار

نوتردام”  “أحدب  يف  جتربتك  عن  -حدثينا 
أفضل  جائزة  على  خاللها  من  حصلت  التى 

تصميم أزياء فى املهرجان ؟ 
ما  أوائل عميل يف املرسح، عىل  قبل  النص قدمته من  هذا 

بشكل حديث  الفرتة  تلك  ىف  وقدمته  الثامنينيات،  يف  أذكر 

عبد  نارص  األستاذ  حدثني  عندما  متاًما،  مختلف  و  جًدا 

بشدة  تحمست  العرض،  أزيــاء  بتصميم  أقوم  ىك  املنعم 

بالقومي:  أزياء«  »أفضل  جائزة  على  حصولها  بعد 
وأراها  زوجي،  لروح  الجائزة  أهدى  عجمي:  نعيمة   
عليها أحصل  ولم  توقعتها  جوائز  عن  الله  من  تعويضا 

األزياء  ومصممة  التشكيلية  الفنانة 
حصلت  عجمي،  نعيمة  والديكور 
قسم  الجميلة  الفنون  بكالريوس  على 
مصممة  للمسرح  الفين  بالبيت  الديكور، 
قسم  على  مشرًفا  و  وأزياء،  ديكور 
شاركت   ، الفين  اإلبداع  بمركز  األزياء 
المسرحية  األعمال  من  العديد  فى 
قدمت  كما   ، الفين  البيت  مسارح  على 
وشاركت  الخاص  القطاع  في  تجارب 
الدولية،  المهرجانات  من  العديد  فى 
الجوائز  من  العديد  على  وحصلت 
فى  شاركت  كما  التقدير،  وشهادات 
والدولية  المحلية  المعارض  من  العديد 
أزيائها. بتصميمات 
رابونزل  المسرحية  أعمالها  ومن 
أليس  واإلسورة،  والطوق  بالعربى، 
البؤساء،  وكوميديا  العجائب،  بالد  فى 
وايت،  وسنو  تموت،  لما  واضحك 
،ورجل  وبلقيس  ليلة،  ألف  من  وليلة 
عاوز  ومرسى  بكوات،  يا  وأهاًل  القلعة، 
الغضب  وأوالد  الكحل،  ومخدة  كرسى، 
وهاملت  وحدك،  مسافر  ويا  والحب، 
المسرحى  العرض  وأخرًيا  والمتفائل،   ،
حصلت  الذي  نوتردام”،  “أحدب 
تصميم  أفضل  جائزة  على  خالله  من 
من  عشرة  الرابعة  الدورة  في  مالبس 
المصري،  للمسرح  القومي  المهرجان 
المصري”.  المسرحى  “الكاتب  دورة 
لـ”مسرحنا”  كان  وغريها   الجائزة  عن 
الحوار. هذا  معها 

حوار : إيناس العيسوى 
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[[11 حوار

شخصية،  لكل  العرض  مالبس  تصميامت  تجهيز  ىف  وبدأت 

بالنسبة  خاصة  حالة  ُيعد  جــًدا،  مستهوينى  كان  العرض 

ىف  بتنفيذه  فقمت  له،  جًدا  منجذبة  كنت  البداية،  من  ىل 

بأسبوع كانوا  باملالبس  الخاصة  امليزانية  وقت قيايس، فبعد 

يرغبون ىف تصوير العرض، وكنت مازلت ىف مرحلة رشاء ما 

أخرى،  وأشياء  أقمشة  من  التصميامت  تلك  لتنفيذ  أحتاجه 

العرض  يلحق  وحتى  بسيطة،  أشياء  إال  نفذت  قد  أكن  ومل 

بتسليم  قمت  ،وبالفعل  القومي  املهرجان  يف  التسابق 

إال  الوقت،  الرغم من ضيق  قياىس، وعىل  املالبس ىف وقت 

ومن  أنا  أعمل  كنت  بالعكس  ضغط،  بأي  أشعر  مل  أنني 

الله  الحمد   ، ومتعة  وسعادة  جًدا  شديد  بحب  يساعدوين 

أن وّفقت ىف اختيار أقمشة مناسبة لكل شخصية ، درجات 

حالة  صنعت  الراقصني  ومالبس   ، جًدا  ثرية  كانت  األلوان 

فراغ  عىل  تشكيلية  لوحة  ترسم  وكأنك   ، باإلحساس  مليئة 

املرسح، مالبس الشخصيات األساسية مل ترهقني وجاءت ىل 

أفكارها رسيًعا.

خطة  بعمل  أقوم  ألين  مختلفة،  أىن  نظري  وجهة  من  أرى 

أرسم  وكأىن  التصميم،  بداية  ومن  التنفيذ  بداية  قبل  لون 

حصلت  أىن  الرغم  عىل  أطفال،  عرض  أنه  بسبب  السنة 

القومي عن عرض أطفال،  املهرجان  عىل جائزة من قبل ىف 

بأزياء  أشادوا  وكثريون  “املتفائل”  عرض  قدمت  وبعدها 

العرض يستحق  العرض، وكانوا يرون من وجهة نظرهم أن 

حدث  وكام  القومي،  املهرجان  من  جائزة  عىل  يحصل  أن 

حتى  أو  جائزة  أى  يأخذ  ومل  العرض  استبعاد  تم  سابًقا 

ترشح للجائزة، لذلك مل أتوقع ىف هذه الدورة من املهرجان 

وعوًضا  يل،  بالنسبة  مفاجأة  فكانت  جائزة،  عىل  الحصول 

السنوات  ىف  عليه  الحصول  توقعت  عام  وجل  عز  الله  من 

النهاية  الجوائز، ولكنها ىف  أنا ال أعمل من أجل    . السابقة 

تقدير أديب و معنوى قبل أن تكون تقديرا ماديا، ويسعدين 

الكتابة  ىف  الصحفيني  اهتامم  املالبس  تأخذ  عندما  بشدة 

فّناًنا  كان  وقد  الراحل،  لزوجي  الجائزة  هذه  وأهدى  عنها، 

من  نوعا  أراها  الجائزة  هذه   ، الكثري  منه  تعلمت  كبريًا، 

التكريم، و ُتعد أكرث جائزة أسعدتني، ألين مل أتوقعها.

-هل ترين أن تنافس املحترف والهاوي عادال، 
واإلمــكــانــيــات  ــرات  ــب اخل فــرق  إلــى  بالنظر 

اإلنتاجية لهما؟ 
املثال  سبيل  فعىل  والكبار،  للشباب  إحباط  اآلن  يحدث  ما 

الصحفية هند سالمة كتبت مقالة عن عن إحباط الشباب، 

ولكنى أرى أن اإلحباط ليس للشباب فقط، هل الكبري ألنه 

نظري  وجهة  من  جائزة؟!،  يحصل عىل  ال  ولديه خربة  كبري 

للمبدعني  جوائز  وضع  ويتم  للمرسح  مؤمتر  ُيقام  أن  أري 

ىف  االثنني  وضع  ألن  الشباب،  للمبدعني  وجوائز  الكبار 

يتم  أن  الطبيعى  ليس من  منافسة غري عادلة، ألنه  تنافس 

وضع عرض مبيزانية كبرية ومصممني كبارا ومخرج وممثلني 

وخربات  صغرية  مبيزانية  شبايب  عرض  مع  تنافس  ىف  كبارا، 

أقل، وىف تلك الدورة  من  القومي كانت هناك لفته بسيطة 

بإعطاء جوائز تشجيعية للصاعدين، ولكن مازلنا نحتاج إىل 

بني  تفصل  املحرتفني وغريهم،  كام  تقييم  بني  تفصل  الئحة 

مرسح الطفل وتقييم الشباب، و كل منهم جائزة مستقلة.

علم  عىل  وأنا   ، والتقدير  االحرتام  كامل  لها  التحكيم  لجان 

أكرث  ىف  اشرتكت  فقد  يواجهوه،  الذي   اإلجهاد  مبدى  شديد 

من لجنة تحكيم ىف مهرجانات مختلفة وأعلم مدى ُمعاناة 

أحد،  ُظلم  ىف  ترغب  ال  هي  النهاية  ففى  التحكيم،  لجان 

لذلك أرى أن املنافسة بني عروض محرتفني و عروض شباب، 

غري عادلة بعض الشئ، ويجب النظر ىف ذلك فيام بعد.

املسرحية  املهرجانات  فى  نفتقده  الذي  -ما 
فيما يتعلق مبصممي األزياء؟ 

من  مساحة  هناك  يكون  أن  يجب  نفتقده،  ما  أكرث  الوقت 

هناك  يكون  أن  يجب  و  مهرجان  أي  قبل  كافية  الوقت 

ويكون  املرسحية،  املهرجانات  ىف  أكرث  للسينوغرافيا  ورش 

هناك خربات متبادلة ليستفيد الشباب، باإلضافة إىل توثيق 

العروض، فالعروض املرسحية مل تعد توثق، نحن نأخذ وقتا 

ومجهودا كبريا حتى نبحث عن عرض مرسحي عىل اإلنرتنت، 

العروض  كل  يصور  كان  ذلك  قبل  للمرسح  القومي  املركز 

املرسحية، ويكون أرشيفا لديه للتوثيق واالطالع، ولكن اآلن 

سيناريو  أكتب  أو  ُمخيلتى،  داخل  متكاملة  فنية  لوحة 

السهولة.  غاية  ىف  التنفيذ  مرحلة  يجعل  وذلك  باأللوان، 

األساسية  الشخصيات  قبل  االستعراضية  بالشخصيات  بدأت 

يف التنفيذ، ألن ذلك ُيحمسنى وُيحسن مزاجى جًدا، وألنها 

قد  بذلك  وأكون  عددها،  بسبب  كبريًا  ومجهوًدا  وقًتا  تأخذ 

تركيزى  ويصفى  العرض،  أزياء  من  كبري  جزء  من  انتهيت 

الرتكيز  ىف  أبدأ  شخصية  كل  ومع  األساسية،  للشخصيات 

الخامة ولونها جزء  نوع  األقمشة  اللونية، رشاء  عىل خطتها 

قد  الواقع  أرض  عىل  واألقمشة  األلوان  التصميم،  من  كبري 

تجعلني أغري خطتي اللونية لألفضل.

؟  غيرها  عن  اجلائزة  هذه  لِك  متثل  مــاذا   -
وملن ُتهديها؟

أخر جائزة حصلت عليها من أربع سنوات عن عرض “سنو 

العجائب”  بالد  ىف  “أليس  عرض  قدمت  وبعدها  وايت”، 

وتوقع  جــًدا،  مبهجا  العرض  وكــان  مختلًفا،  عماًل  وكــان 

الجوائز،  من  العديد  عىل  يحصل  ســوف  أنــه  الكثريون 

تلك  ىف  تقريًبا  الجوائز  من  استبعاده  تم  لألسف  ولكن 

بداية  منذ  لونية  خطة  أعمل  ألني  مختلفة،  أنا 
ُمخيلىت في  فنية  لوحة  أرسم  وكأني  التصميم، 

حىت  بمساعدين  ستعني  أل  أحياًنا  أجرى  من  استقطع 
وقت وأسرع  شكل  بأفضل  المنتج  أقدم  أن  استطيع 
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[[12 حوار

حال  وبالتاىل  تصويرها،  يتم  مل  العروض  من  العديد  هناك 

أقدم  فليك  ذلك،  فعل  استطيع  لن  عليها  االطالع  الرغبة ىف 

لىك  العروض  كل  تصوير  يتم  أن  يجب  ناجحة،  مهرجانات 

ُنقارن بني األعامل  ُيشاهدها املرسحيون، حتى نستطيع أن 

عىل مدار السنوات ، كنوع من الدراسة، فعىل سبيل املثال 

عرض ليلة من ألف ليلة، الذي نجح نجاحا باهرا وتم عرضه 

عىل مدار ثالث سنوات عىل املرسح القومي مل يتم تصويره، 

إن تصوير العروض وتوثيقها هام جًدا.

- ما الذي نفتقده فى جوائز األزياء؟ وكيف 
نطور ذلك؟

سبيل  عىل  التصنيف،  من  أكرث  شيئا  نفتقد  أننا  أرى  ال 

ىف  مازالت  شابة  موهبة  بني  مقارنة  وضع  ميكن  ال  املثال 

كبرية،  مرسحية  وقامات  خربات  وبني  الفني  طريقها  بداية 

بشكل  مقسمة  الئحة  بها  يكون  أن  يجب  املهرجانات 

يقدمون  من  مختلف  مع  الالئحة  تتناسب  حتى  صحيح، 

كتابته  تم  وما  الصحفية  املقاالت  أغلب  إن  التسابق.  عىل  

التواصل االجتامعي يتحدث عن ظلم الشباب،  عىل وسائل 

ولكن ماذا عن املرسحيني الكبار؟!، نحن أيًضا نشعر بالظلم 

عام  بشكل  الفنان   ، نستحق  أننا  ونرى  األحيان،  بعض  ىف 

يجب أن يتم تقييم أعامله بشكل صحيح، من وجهة نظري 

أرى أن شهادات التقدير والتميز قد تكون حاًل كبريًا ىف حالة 

من  ولكن  محدودة،  األساسية  الجوائز  ألن  عددها،  زيادة 

من  للجميع  فرصة  يعطى  بشكل  تصنيفها  يتم  أن  املمكن 

لهم  حافزا  تكون  جوائز  عىل  يحصلوا  أن  واملحرتفني  الهواة 

فيام بعد عىل االستمرار.

يف  ــاء  ــ األزي مصممي  احــتــيــاجــات  هــي  مــا   -
املسرح؟

السينوغرافيني  تواجه  التي  املشاكل  أكرب  من  امليزانيات 

بعض  صغرية  املالبس  فميزانية  األزياء،  مصممي  وبخاصٍة 

اإلمكانيات  عىل  متوقف  غري  ــداع  اإلب وبالتأكيد  الشئ، 

ىف  جًدا  مهمة  املادية  اإلمكانيات  فإن  ذلك  ومع  املادية، 

فيه،  مبالغ  بشكل  أسعارها  ارتفعت  الخامات  اإلبهار، 

إمكانيات  ظل  ىف  إبداعا  نقدم  أن  نحاول  ذلك  ظل  وىف 

اإلبداع  عىل  مبنية  املرسحية  الصورة  فيها،  للنظر  تحتاج 

الفنى  البيت  ىف  أزياء  ورشة  لدينا  كان  مًعا.  واإلمكانيات 

كل  الورشة  هذه  ىف  أنفذ  كنت  بدايايت  ىف  هائلة،  للمرسح 

نقوم  أن  مضطرين  نحن  اآلن  بعرويض،  الخاصة  املالبس 

مالبس  رشاء  أو  خارجية  ورش  ىف  كثرية  مالبس  بتنفيذ 

اىل  يخرج  فمن  اإلداري،  النظام  بسبب  وذلــك  جاهزة، 

افرتضنا  وإن   ، مكانه  يعنّي  ال  ــاء  األزي ورشــة  ىف  املعاش 

يقبلون  ال  الشباب  “الــرتزى”  مهنة  فإن  تعيني،  هناك  أن 

من  ُنعاىن  نحن  جًدا،  ضعيفة  ويرونها  املقدمة،  باملرتبات 

كان كل مرسح  قدمًيا  لألزياء،  عدم وجود عاملة متخصصة 

به قسم للمالبس، رئيس ومعه ُمساعدين، كل هذا مل يعد 

مبساعدين  واستعني  أحياًنا  أجرى  من  استقطع  أنا  موجودا، 

حتى استطيع أن أقدم املنتج النهايئ بأفضل شكل وىف أرسع 

الجانب  هذا  إىل   النظر  يتم  أن  أرجو  لذلك  ممكن،  وقت 

من حيث الورش وتعيني عاملة متخصصة ىف املالبس، وأيًضا 

العروض  توثيق  املسارح.  ىف  باملالبس  خاصة  أماكن  توفري 

األزيــاء،  مصممي   تواجه  التي  املشاكل  ضمن  من  أيًضا 

أيضا  وللمحرتفني   الشباب  للمصممني  جًدا،  مهم  االطالع 

حتى يتم التطوير طوال الوقت.

- ما النصائح التي تقدميها ملصممي  األزياء 
اجلدد؟

مصممي  يكونوا  أن  يرغبون  الذين  الشباب  كل  من  أمتنى 

ألن  البداية،  من  ذلك  يف  راغبني  يكونوا  أن  مرسحية  أزياء 

هذا التخصص صعب ومجهد، و الدراسة مهمة جًدا، وأنصح 

يقرأوه  جيًدا  أن  النص عليهم،  املخرج  الشباب عند عرض 

يصلون   حتى  كثريًا،  وتفاصيله  شخصياته  يف   ويفكرون 

ألفضل رؤية ، حتى اآلن أقوم بذلك، االطالع والقراءة مهمة 

جًدا، ومشاهدة العروض املحلية والعاملية، سواء بشكل حي 

املشاهدة ىف حد  االجتامعي.  التواصل  أو من خالل وسائل 

البرصية  الصورة  ُتكّون  الوقت  مع  ألنها  جًدا،  مهمة  ذاتها 

للمصمم وتجعله يستطيع أن ُيقّيم األزياء من أول مشهد، 

باملمثل  األزيــاء  مصمم  عالقة  وأيًضا  والخربة،  الوقت  مع 

مهمة جًدا، يجب أن تولد حالة من الود واملحبة بني مصمم 

األزياء واملمثل، وأن ال يعتمد مصمم األزياء عىل الشخصية 

أن  يجب  ولكنه  تصميمه،  يف  فقط  الــورق  عىل  املكتوبة 

الشخصية،  يقدم هذه  الذي سوف  املمثل  بشكل حى  يرى 

تركيبة  مع  الورق  عىل  مكتوب  هو  مبا  تصميمه  ويتخيل 

الدور وتركيبة املمثل وشخصيته، التناغم بني مصمم األزياء 

واملمثل مطلوب ومهم جًدا.

-ما اجلديد لدى نعيمة عجمى؟
جميل”  “حلم  عرض  تقديم  يتم  سوف  الله  شاء  إن  قريًبا 

وبطولة  الكوميدي  املرسح  إنتاج  من  إمام،  إسالم  إخراج 

تصميم  من  تقريًبا  باالنتهاء  وقمت  حسني،  سامح  الفنان 

وتنفيذ كل أزياء العرض، والعرض عن رائعة تشاريل شابلن.

ضعف  و  األزياء،  مصمم  يفتقده  ما  أكرث  الوقت 
يواجهها أن  عليه  كبرية  مشكلة  المزيانية 
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[[13 تحقيق

البعض   بعضهم  لمشاهدة  المهرجان  طوال  اإلقامة  ضرورة   على  أجمعوا 

يوم  العرض  الثقافية:  الجمعيات  مهرجان  انتهاء  بعد  المسرح  هواة 
العروض جودة  على  يؤثر  التالي  اليوم  في  والعودة  السفر 

الجمعيات  إدارة  تقيمه   الذي   « بمبة  خاليت   .. الجمل  ملك   « دورة  الهواة،  مسرح   مهرجان  من  عشر  الثامنة  الدورة  فعاليات  مؤخرا  اختتمت 
الشاعر  برئاسة  أيام   6 مدار  على  بورسعيد  ثقافة  قصر  بمسرح  المهرجان  أقيم  عطوه.  هشام  المخرج  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  الثقافية 
برئاسة  الثقافي  وسيناء  القناة  بإقليم  بورسعيد  ثقافة  بفرع  كمال،  هاني  د.  برئاسة  الثقافية  للشئون  المركزية  اإلدارة  خالل  من  شومان،  مسعود 
أراء  استطلعنا  المساحة  هذه  خالل   .. العروض  من  متنوعة  مجموعة  قدمت  مسرحية،   فرق  عشرة   مشاركة  شهد   المهرجان  نبيل،  محمد  الكاتب 
المقبلة                                                                                                       للدورات  طموحاتهم   ، الدورة  هذه  مزي  ما  أهم  حول   المهرجان  على  والقائمني  المشاركني  من  عدد 
رنا رأفت                   

املالئكة  »أقنعة  بعرض  املشارك  العيسوي  خالد  املخرج  قال 

و  األلحان  و  نساء  التمثيل  يف  جوائز  ثالثة  عىل  الحاصل   «

الفرق  تجميع  يقام هو  مهرجان مرسحي  اى  مميزات  األشعار: 

املحافظات،  مختلف  من  مخرجني  ووجود  املختلفة  املرسحية 

كل  إقامته  الثقافية  الجمعيات  مهرجان  إيجابيات  أهم  ومن 

عام يف محافظة مختلفة، وهو ما يحدث نوعا من أنواع تبادل 

الثقافات. 

ولكن  سلبيات  توجد  ال   »: أضاف  الدورة  هذه  سلبيات  وعن 

يف  عرضها   وتقدم  تسافر  الفرق  ان  ومنها  مآخذ  عدة  هناك 

نفس اليوم ، وهو ما يشكل عبئا عىل الفرق ، خاصة ىف تركيب 

من  تتمكن  ال  الفرق  ان  كام  املسارح،  وتجهيزات  الديكور 

اليوم  ىف  تغادر  ألنها  وذلك  البعض  بعضها  عروض  مشاهدة 

الفرق عروض بعضها  املهرجان مشاهدة  إقامة  أساس  الثاين، و 

البعض ، و اليشء الثالث هى عدم حضور القنوات التلفزيونية 

لتدعيم الشباب،  فاملهرجان بحاجة إىل تغطية ودعاية افضل.                                                                                                                                

العروض  بعد  ندوات ما 
ومؤسس  أوسكار(  )اسمي  عرض  مخرج  رجــايئ  أحمد  قال  فيام 

االحتكاك،  املهرجان  إيجابيات  أهم  تعد  للفنون:  سودوكو  فريق 

محافظات  يف  عروضها  بتقديم  املستقلة  للفرق  الفرص  إعطاء  و 

املهرجان  فرتة  إقامة طوال  الفرق  تحظى  أن  أمتنى  ولكني  مختلفة، 

البعض،  بعضنا  من  ونتعلم  العروض  كل  نشاهد  ان  نستطيع  يك 

يف  عرضها  وتقدم  الفرقة  تسافر  أن  املهرجان  سلبيات  أكرث  فمن 

ينخفض  ثم  ومن  بالكامل  الفريق  طاقة  يستهلك  فهذا  اليوم  نفس 

عىل  الفرقه  تسافر  أن  يجب  إلرهاق،الفريق،  نظرا  العرض  مستوى 

األقل قبل العرض بيوم حتى يتثنى لنا الراحة وتقديم عرضنا بشكل 

بؤرة فن 
»البحر  بعرض  واملشارك  تفانني  فرقة  مخرج  ثابت  احمد  قال  بينام 

إقامة  باملهرجان:«  عرض  أفضل  جائزة  عىل  الحاصل   « ليه  بيضحك 

تعد  فبورسعيد  كبرية  إيجابية  يعد  بورسعيد  محافظة  ىف  املهرجان 

اختيارا  كان   اختيارها  و   ، الفنون  أشكال  جميع  ىف  للفنانني  بؤرة 

موفقا وخاصة أنها عاصمة الثقافة هذا العام، وال توجد أي سلبيات 

فيام  دقيق  وتنظيم  املهرجان  إدارة  قبل  من  شديد  حرص  فهناك   ،

الجوائز  قيمة  ــادة  زي أمتنى  وكنت  واإلقــامــة،  االنتقاالت  يخص 

لتستوعب أعدادا اكرب من الفنانني .

سنويا المحافظات  بني  المهرجان   تنقل 
إيجابياته أكرب  من 
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الئق باملهرجان. ومن أهم اإليجابيات الندوة املقامة بعد كل عرض، 

وصناع  الندوة  أعضاء  بني  نقاش  يدور  أن  تعني  الندوة  أن   ورأيي 

العرض ال أن يتحدث أفراد الندوة وحدهم عن إيجابيات وسلبيات 

القامئني  أشكر  الختام  ويف  العرض  صناع  نظر  لوجهة  االستامع  دون 

عن املهرجان، وقد فاز عرضنا بجائزة املوسيقى الثانية وجائزة أفضل 

مكياج. كل التهاين لكل الفنانني أصدقايئ الفائزين  

نظر  إعادة 
و اتفق نور عفيفي مخرج فرقة شظايا يف ان تقديم الفرق عروضها 

العروض  قوة  عىل  بالسلب  يؤثر  فيه  تصل  الذي  اليوم  نفس  يف 

وإمكانية تركيب الديكور ووضع املمثلني بشكل صحيح عىل خشبة 

املرسح، موضحا ان اإلقامة تحتاج إىل إعادة نظر من إدارة املهرجان 

 ، البعض  بعضهم  عىل  املنافسون  يتعرف  ان  الطبيعي  من  ألنه  ؛ 

خاصة أنه فيام مىض كانت الفرق تقيم مدة املهرجان كاملة .

األجنبية  النصوص 
:« تعد هذه  املهرجان قال  الوزير عضو لجنة تحكيم  الفنان حسن 

املرة األوىل ىل كعضو لجنة تحكيم يف مهرجان هواة املرسح ، وفيام 

يخص املستوى العام فهو ليس مشجعا ألن معظم العروض تحتاج 

هذه  وتحتاج  املرسح  قواعد  ألبسط  واملمثلني  املخرجني  توجيه  إىل 

الفرق إىل ان تتعلم أكرث وبشكل صحيح، وال اقصد  يف الورش ولكن 

ابسط  ألن   « »الــرواد  مهرجان  ىف  يحدث  مثلام  علمية  دورات  يف 

قواعد اإلخراج ليست موجودة فيام عدا بعض العروض، أما بالنسبة 

إذا  العربية  اللغة  بقواعد  االهتامم  رضورة  أهمها  فكان  للتوصيات 

نسبة  هناك  كان  كام  العربية،   باللغة  لنصوص  املخرجون  تصدى 

ال  قليل  وعدد   ،  70% من  يقرب  ما  األجنبية  النصوص  من  كبرية 

يتعدى نصني او ثالثة نصوص عربية وهى ظاهرة شديدة الخطورة، 

فكيف يكون هناك مهرجان للهواة استمر ل18 دورة وال يوجد عىل 

أحد  إن  إذن؟  املهرجان  نعقد  ملاذا  مرصين،  مؤلفني  خمسة   األقل 

رضورة  وهى  مرصيني  كتابا  اكتشاف  هى  املهرجان  إقامة  أسباب 

أو  املهرجان بوضع عنوان كل عام  يقوم  بالغه، وهناك رضورة ألن 

يقدم إبداعات  كتاب مرصيني أو عرب، كام أن هناك رضورة إلقامة 

دورات عملية للمخرجني.

أفكار ورؤى مختلفة 
املخرج والفنان جالل عثامن عضو لجنة التحكيم قال :« مام الشك 

فيه ان هناك جهد مبذول من جميع الفرق املشاركة، وهناك طموح 

وجهد ومثابرة، فالفرق محبه للمرسح بشكل كبري وهو ما يشجعنا 

عىل تجاوز بعض األشياء مقابل ان يبقى املرسح ملحبيه دون وضع 

مجمل  القبيل،  هذا  من  وأشياء  ونظريات  وإشكاليات  عراقيل 

سباق  يف  متنوعة،  ورؤى  بأفكار  توهج،  حالة  يف  قدمت  العروض 

اإليجايب  الجانب  هو  وهذا  للهواة،  املرسحية  الحركة  لصالح  مهم 

فنحن مع كل التجارب ونشجعها وندعمها. 

فيها،  النظر  إعــادة  يجب  األشياء  من  مجموعة  هناك  وأضــاف: 

ولكن  فحسب  الهواة  مستوى  عىل  ليس  النصوص  اختيار  ومنها 

نواجه  فنحن  أيضا،  املــرصي  املــرسح  يف  املحرتفني  مستوى  عىل 

أن  سبق  وقد  املــرصي،  واملؤلف  املــرصي  النص  بشأن  كبري  أزمــة 

للمؤلف  الثقة  نعيد  ان  علينا  لقاءات،  عدة  يف  ذلك  أوضحت 

فنقدم  مختلف  إنتاج  هناك  يكون  وأن  نصوصه،  بطرح   ، املرصي 

النص  فاختيار   ، بعني  مرسحا  تجربه  كل  تناسب  ان  عىل  تجاربه 

وهناك  للغاية،   هام  املــرصي  الكاتب  عىل  والتأكيد  جدا  هام 

املخرج  ــداد  ألع كافة،  العرض  عنارص  ىف  ورش  إلقامة  رضورة 

فهناك    ، اللغة  وسالمة  بدقه  االهتامم  إىل  باإلضافة   ، واملمثل 

تناولناه  وهو  باستسهال  العربية  اللغة  نصوص  مع  يتعامل  من 

مساحات  وجــود  رضورة  التوصيات  ضمت  كام  التوصيات،  يف 

إىل  ذلك،  سيتيح  عريب  أو  مرصي  نص  ووجود  واملوسيقى  لألشعار 

واالستعراضات،  والكريوجراف  الحريك  للتعبري  ورش  وجود  جانب 

االحــرتاف                                                                                                                                          بآلية  يعملون  وحتى  ــواة،  ــه ال عــروض  ــرثي  ي ــك  ذل

     

مكانة خاصة 
املهرجان  ورئيس  النقاد  لجنة  عضو  دوارة  عمرو  الناقد   قال  فيام 

فخرا  ويكفيني  لدي،  جدا  خاصة  مكانة  له  املهرجان  هذا  السابق: 

الجمعيات  عام  مدير  مع   1996 عام  منذ  تأسيسه  يف  مشاركتي 

املشاركة  وكذلك  عيد،  السيد  محمد  الكبري  األديب  آنذاك  الثقافية 

بجميع دوراته سواء رئيسا أو مكرما، أو عضوا ورئيسا بجميع لجانه 

أن«الجمعية  إىل  اإلشارة  وتجدر  الندوات(،  املشاهدة،  )التحكيم، 

املرصية لهواة املرسح« - التي رشفت بتأسيسها عام 1982 – والتي 

عام 1984  منذ  ناجحة  مهرجانات مرسحية  تنظيم عدة  نجحت يف 

حرصت  فقد  ولذا  تأسيسه،  يف  واملشاركة  واملحفزة  امللهمة  كانت 

أيضا عىل املشاركة بجميع دوراته. وميكنني أن أقرر بكل رصاحة أن 

الهواية  وأعني صدق  الفني  الصدق  بالنسبة يل  املهرجان ميثل  هذا 

واألحالم البكر لتحقيق الذات بعيدا عن طموحات املكاسب املادية 

أو التطلع للشهرة. 

وتربطني  بالجمعية  أعضاء  الهواة  وتجمعات  فرق  أغلب  أضاف:«   

الصغار  ــويت  واخ وأبــنــايئ  ــاليئ  زم فهم  جــدا،  قوية  عالقات  بهم 

وتالميذي، وكثري من تلك التجمعات شاركت يف دعمها أو التدريس 

املرسحية.  والورش  التدريبية  الــدورات  خالل  من  أعضائها  لبعض 

الجمعية(  تأسيس  )تاريخ   1982 عام  قبل  أنه  ننىس  أال  ويجب 

من  أنه  كام  املــرسح،  لهواة  مستقلة  تجمعات  أي  هناك  تكن  مل 

فقط  ليس  متميزة  خاصة  مكانة  للجمعية  يكون  أن  الطبيعي 

بعضويتها باإلتحاد العاملي لجمعيات هواة املرسح بالدمنرك واملركز 

الفرق  من  الكبري  بالعدد  أيضا  ولكن  بباريس،  للمرسح  العاملي 

املرسحية التي تضمها والتي وصل عددها حاليا 135 فرقة، وتقتيض 

تشارك  التي  املرسحية  الفرق  من  كبريا  عددا  أن  أقرر  أن  الحقيقة 

املرصية  »الجمعية  أعضاء  هم  أخرى  جمعيات  بأسامء  باملهرجان 

املبدعون:  املثال  سبيل  عىل  مقدمتهم  ويف  أيضا  املرسح«  لهواة 

ومحمد  األبلج  أحمد  تريفوجا(،  )عرض  املاليك  ومحمد  ذيك  محمد 

لطفي  وأحمد  األباصريي  أحمد  مجراه(،  يغري  النهر  )عرض  ربيع 

وفرقة  رمضان  عصام  املايض  والعام  السبتية(،  يف  شكسبري  )عرض 

األشقاء. 

الوحيدة الوثيقة  هي  النشرة  النشرة:  تحرير  رئيس 
هنا كان  مهرجانا  أن  على  تدل  اليت 

إلقامة  موفقا  اختيارا  كانت  بورسعيد 
العام هذا  المهرجان 

على  ولكن  إيجابي  شيء  الندوات  إقامة 
أيضا نظرنا  لوجهة  يستمعوا  أن  النقاد 
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والناقد  الشاعر  بقيادة  املهرجان  بنرشة  دوارة  عمرو  دكتور  وأشاد 

تغطيات    ، ثابتة  ابوابا  تضم  كانت  وأنها   خاصة   ، حسان  يرسى 

الحلواين،  محمود  الناقدان  يكتبها  نقدية  ومقاالت  اليومية  للندوة 

وعبد الحميد منصور، باإلضافة اىل مجموعة من الحوارات املختلفة 

ومع  عطوه  املخرج هشام  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  مع 

الدكتور هاين كامل رئيس اإلدارة املركزية للشئون الثقافية واملكرمني 

ورئيس املهرجان مسعود شومان 

من  كبري  عدد  بها  بورسعيد  بأن  اقتناعي  من  الرغم  عىل   »: تابع 

20 مرسحيا مبهرجان  تكريم  مع  لست  ولكني  املتميزين  املرسحيني 

واحد، وكان من املمكن االكتفاء بعدد خمسة  أو ست  مكرمني عىل 

للعروض  بالنسبة  أما  وقيمته،  معناه  التكريم  يفقد  ال  األكرث، حتى 

فقد متيزت بتنوعها الشديد ما بني نصوص عاملية ومحلية، ونصوص 

بالعامية وأخرى بالفصحى، وكان هناك نصوص من الرتاث الشعبي 

 ، معه  متاما  أتفق  الجمل  مللك  الدورة  إهداء  ان  كام  ميزة،   وهى 

يف  عنها  كاملة  دراسة  قدمت   ، كبرية  نجمة  الجمل  ملك  ان  خاصة 

العدد األول من النرشة. 

المهرجان نشرة 
نرشة  تحرير  رئيس  حسان  يــرسى  والشاعر  الناقد  قــال  فيام 

عام  باإلسكندرية  املرسح  نوادي  مهرجان  نرشة  منذ  املهرجان:« 

الثقافة عاصمة 
فيام قال رئيس املهرجان الشاعر مسعود شومان: إن  انعقاد الدورة 

يف بورسعيد هذا العام جاء بسبب اختيارها عاصمة الثقافة املرصية 

األنشطة،  من  مجموعة  ضمن   أقيم  انه   للمهرجان   أضاف  وما   ،

عىل  الضوء  إلقاء  مبثابة  ذلك  وكان  أدبية،  و  ثقافية  و  مرسحية 

ينتمون  فرق  استضاف عرشة  املهرجان  أن  الثاين  اليشء   ، املهرجان 

مفيد  أن هذا  أتصور  و  املدين  املجتمع  كبري من جمعيات  عدد  اىل 

للغاية للجمعيات غري النظامية التي ال تنتمى بشكل رسمي لقصور 

كبرية  مجموعة  حوله  تحلق  الدورة  هذه  املهرجان  أضاف:  الثقافة. 

من املبدعني واملرسحيني ممن كرموا أو شاركوا يف لجان التحكيم أو 

املشاهدة أو لجنة النقاد منهم الفنان حمدي الوزير والفنان حسن 

الوزير والفنان عصام السيد والفنانة مديحه حمدي، فضال عن نقاد 

حمدي  والفنان  الروىب  محمد  واألستاذ  دوارة  عمرو  الدكتور  مثل 

حضورها  لها  ان  أتصور  كثرية  وأسامء  عزت  احمد  والدكتور  حسني 

بأبهى  خرجت  يومية  نرشة  هناك  وكانت  املرسح،  ىف  والرثى  الهام 

 ، حسان  يرسى  والناقد  الشاعر  تحريرها  يرأس  يكون،  ما  وأزهى 

نأخذه  االنطباع  وهذا  والشفافية،  بالعدالة  متيزت  املهرجان  ونتائج 

مجموعة  تكريم  تم  وقد  النتائج  بعدالة  شعر  الذى  الجمهور  من 

كبرية من مبدعي بورسعيد املرسحيني ، وكانت النقطة الهامة إرساء 

بعض املبادئ مثل وضع توصيات للمهرجان وهو ما يضع املهرجان 

ىف مكانه هامة متكنه من التحرك ىف أطر علمية و معايري وضوابط 

للفرق املشاركة ويضع نفسه أمام الهواة الحقيقيني  وليس املحرتفني 

الضوابط  من  مجموعة  وضعنا  كام  الهواة،  ثوب  يرتدون  الذين 

مرة  ألول  وكان  لتنفذها  الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة  والتوصيات 

البيانات  كل  يضم  تسجيليا  فيلام  عمل  يتم  املهرجان  تاريخ  ىف 

 ، األخرية  األوىل وحتى دورته  املهرجان منذ دورته  واملعلومات عن 

وهو مبثابة سجل توثيقي عن املهرجان. لذا أعتربه  أسبوعا من الرثاء 

املرسحي. وعقب الشاعر مسعود شومان عىل ما يخص إقامة الفرق 

نفسه  وصولها  يوم  يف  عروضها  وتقديم  املهرجان  فعاليات  أثناء 

فقال : مقرتح جيد إقامة الفرق لتشاهد عروض بعضها البعض وانا 

العدد  هو  اإلدارة  يعوق  الذي  العائق  كان  ولكن  املقرتح،  هذا  مع 

الكبري للفرق وهو ما يكبد الهيئة تكاليف كبرية يف اإلقامة واإلعاشة، 

املشاركة،  الفرق  عنارص  أعداد  تقليل  التوصيات  ضمن  كان  ولذلك 

فبدال من 25 فردا كحد أقىص ملاذا ال تشارك بحد أقىص عرشة أفراد 

مشاهدة  لها  لتتاح  أيام  لعدة  الفرق  استضافه  من  ميكننا  ما  وهو 

بقية  العروض .

سواء  املرسح  مهرجانات  نرشات  مفهوم  تغيري  تم  أنه  ازعم   2006

من حيث الشكل أو املضمون، ال أنكر أنه قبل هذا املهرجان كانت 

هناك نرشات تواكب املهرجانات املرسحية ويقوم عليها نقاد وكتاب 

مهمون ينرشون مادة دسمة ولكن كانت املشكلة تكمن ىف الشكل 

وهذا  به،   معتنى  غري  رديء  شكل  يف  تطبع  النرشات  كانت  حيث 

بالتأكيد ليس ذنب القامئني عىل تحرير النرشات بقدر ما هو ذنب 

املسئولني. 

، عام  أقيم يف اإلسكندرية  الذي  املهرجان  :« منذ هذا   وتابع قائال 

نرشات  ملفهوم  إيجابية  انحرافه  نعتربه  ان  ميكن  ما  حدث   2006

من  املهرجان  ىف  يحدث  ما  بكل  االهتامم  عىل  تقوم  املهرجانات 

فعاليات سواء عروض ان ندوات أو أخبار متعلقة باملهرجان، النرشة 

املهرجان،  إطار  خارج  موضوعات  أو  بأخبار  تهتم  للمرسح  ليست 

الحقيقة و بال أى إدعاء كل النرشات التي أعقبت هذه النرشة سواء 

ابنه  عليها هى  الزمالء مرشفا  من  كان غريي  أو  عليها  كنت مرشفا 

أصبح  فقد  الجريدة.  ومرسحنا  النرشة  مرسحنا  مرسحنا،   تجربة 

هناك رؤى متعددة واجتهادات كثرية جدا لكل من يرغب ىف تقديم 

إضافة لتطوير هذه النرشات. وأهمية هذه النرشات أنها تكاد تكون 

الوثيقة الوحيدة التي  تدل عىل ان مهرجانا كان هنا ، وبالتاىل عىل 

ما  و كل  للمهرجان،  التوثيق  يعي فكرة  أن  النرشة  من يرشف عىل 

يخص املهرجان من أحداث.  

النصوص  من  باإلقالل  أوصينا  التحكيم:  لجان  أعضاء 
المصري للمؤلف  الثقة  نعيد  أن  و  األجنبية 

يحتاج المشاركني  أعداد  المهرجان:  رئيس 
ذلك ليتاح  تخفيضها  ونقرتح  ضخمة  مزيانية  إلى 
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[[16 قراءة جديدة
في عروض قديمة

لنص  عىل(  )عبري  املخرجة  اختيار  مقصودا  كان  إن  أعرف  ال 

1984 للكاتب اإلنجليزي االشرتايك جورج أورويل أم هو محض 

صدفة؛ وإن كنت أشك ىف االحتامل األخري ..

النظم  كان ميقت ويهاجم   .. االجتامعية  للعدالة  أورويل  انحاز 

التى تعيش تحت نريها،  الديكتاتورية االستبدادية واملجتمعات 

قبله )دستوبيا( أي  ..وأطلق عليها تعبريا مل يستخدمه أحد من 

املجتمعات الفاسدة عكس يوتوبيا أفالطون .

ُيسقط  ال  الذى  النص  هذا  اقتباس  مقصودا  كان  إن  أعرف  ال 

أحداثه عىل مجتمعاتنا العربية ونظمها االستبدادية فحسب بل 

 1950 عام  توىف  الذى  أورويل  جورج  وكأن  هى  كام  يجسدها 

يعيش بيننا ويصور حياتنا ..

)الرمادى(  أعدت عرضها املرسحى  )عبري عىل(  املبدعة  املخرجة 

وقدمته عىل خشبة الهناجر مختتمة به مهرجان املرسح القومى 

األليم واقعنا  لتجاوز  يدعو    
مأزقنا يجسد  الرمادى  عرض 

يحكم كزعيم ال يأتيه الحق من بني يديه وال من خلفه.

يسعى الحزب للسلطة ال لشئ سوى لذاتها، ال ملصلحة اآلخرين. 

الحزب  يف  عضو  فهو  سميث،  وينستون  الرواية،  بطل  أما 

الدعاية  عن  املسئولة  الحقيقة  وزارة  يف  وموظف  الخارجي 

القدمية  املقاالت  كتابة  إعادة  هو  وعمله  التاريخ؛  ومراجعة 

الحزب  يعلنه  ما  مع  تتفق  بحيث  التاريخية  الحقائق  وتغيري 

تعليامت  الحقيقة  وزارة  يف  املوظفون  يتلقى  الدوام.  عىل 

عن  عوًضا  بالتعديالت  وتصفها  املطلوبة،  التصحيحات  تحدد 

عىل  الوزارة  من  كبري  جزء  يعكف  كام  واألكاذيب.  التزييفات 

التعديالت.  تلك  تتضمن  ال  التي  األصلية  املستندات  تدمري 

وبذلك يذهب الدليل عىل كذب الحكومة أدراج الرياح. يجتهد 

يبغض  أنه  مع  وجه،  أكمل  عىل  ويؤديه  عمله  يف  )وينستون( 

الحزب رًسا ويحلم بإرضام ثورة.

..يختلسان  أراءه  مع  تتفق  التى  جوليا  زميلته  حب  ويكتشف 

الحلم  ىف  يقضونها  لحظات  القاتم  واقعهم  ومن  الزمن  من 

االستبدادى،  األحادى  النظام  هذا  فيه  يختفى  غد  ىف  واآلمال 

ويتقابال مع )أوبراين( الرجل الناضج الذى يزعم  ويعرتف  لهام 

الخارجى  الحزب  زعيم  جولدشتاين  مبقابلة  مثلهم  يحلم  أنه 

عن  لهام  يكشف  يصدقاه  وحني  املنتظر..  املخلص  الثورى 

كل  عىل  تقبض  التى  الفكر  رشطة  عنارص  أحد  بصفته  حقيقته 

ولكن  وحسب  املقاعد  عىل  ليس  أخرها  عن  امتألت  ..الصالة 

ملشاهدة  لنقف  قدم  موطئ  نجد  ومل  املمرات  الشباب  افرتش 

تسجيله  ومبتابعة  التناول  بنضج  املتلقني  ابهر  الذى  العرض 

لحياتنا .

 ، عاما  سبعني  من  يقرب  ما  منذ  النص  أورويل  جورج  كتب 

مصورا ما يحدث لنا اآلن من قبل النظم االستبدادية التى تلغى 

وبالفعل  لنا  تفعل  أن  تريد  هكذا  أو  أدمغتنا؛  وتغسل  عقولنا 

القضبان  مصريه  عليها  يستعىص  ومن  األغلبية  مع  تنجح 

والسجن االنفرادي ..  

آلليات  حية  وثيقة  املخرجة  تصور  ودالة  ثرية  مرسحية  بلغة 

األيديولوجيا  تلك  املتلقى  ليلمس  املستبدة  السلطوية  الذهنية 

الذى نعيشه مبا يحمله من استالبات  الواقع  الساكنة ىف أعامق 

واختزاالت ورؤى مزيفة وأحالم ضائعة .

تقع أحداث العرض ىف مقاطعة أوشيانيا الكربى يف عامل ال تهدأ 

تلك  ترزح  بالجامهري.  والتالعب  الحكومية  والرقابة  الحرب  فيه 

ومتلك  زوًرا،  نفسه،  يدعو  استبدادي  نظام  نري  تحت  املقاطعة 

الفردية  يالحقون  الذين  الداخيل  الحزب  أعضاء  نخبة  زمامه 

والتفكري الحر بوصفها جرائم فكر، وتجعل من املواطنني حراسا 

عىل الفكر وجواسيسا عىل بعضهم البعض يفتشون ىف الضامئر، 

د األخ الكبري طغيان النظام، وهو قائد  ويىش االبن بأبيه .. ُيجسَّ

فاتن محمد عيل
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[[17 قراءة جديدة
في عروض قديمة

)ملحوظة  الحب  وزارة  يف  وتحتجزهام  وجوليا  وينستون  من 

فيها  يعذبون  التى  السلخانة  املعتقل  هى  الحب  وزارة 

املعارضني( ُاعتقل للتحقيق .. يتعرض وينستون لتعذيب أليم يك 

“يشفى من جنونه” )يعنون كراهيته للحزب(. يتبجح )أوبراين( 

التامة  السلطة  هي  الداخيل  الحزب  أعضاء  يدفع  ما  بأن 

للمنفعة  يسعون  أنهم  وينستون  تربير  من  هازًئا  واملطلقة، 

العامة ..

ويدين  يرتكبها،  ومل  ارتكبها  بجرائم  وينستون  يعرتف  ثم،  ومن 

الجميع، مبا فيهم جوليا، ولكن أوبراين ال يقتنع بتلك االعرتافات 

والغرفة  تأهيله  إعادة  مراحل  آخر   ،101 الغرفة  إىل  ويرسله 

التاريخى  سياقه  ىف  يأىت  الذى  النص  وروح  بتالبيب  اإلمساك 

اآلىن.

التام للسلطة  إنها دعوة لتغيري الواقع وتفكيك نظرية االنصياع 

األبوية حملتها رؤية درامية ثرية للمخرجة )عبري عىل( كشفت 

الزاوية  تلك  إيل  باملتلقى  ليصل  نعيشه  الذى  املأزق  عن  بها 

الحرجة التى يتم فيها التمرد عىل ما عو قائم لتجاوزه وتغيريه .

تجريدى  ديكور  خالل  من  رؤيتها  تجسيد  املخرجة  استطاعت 

وجاء  العرض؛  أحداث  عن  والتعبري  التأثري  عميق  ولكنه  بسيط 

التمثيىل لكل املمثلني متوافقا مع شخصياتهم وىف حدود  األداء 

أدوارهم.

املوسيقى الحية أضفت روحا للعرض وكرست إيل حد ما قتامة 

معها؛  التفاعل  استطع  فلم  واألشعار  األغاين  أما   .. األحداث 

جيد  بشكل  موظفة  تحديدا  اللون  واختيار  املالبس  وجاءت 

ومالءمة ألحداث العرض. 

املوهوبني  أعضاءها  وكل  املسحراتية  لفرقة  موصول  الشكر 

بقيادة املبدعة عبري عىل الذين اثروا املرسح بإبداعاتهم وتحية 

الهناجر  ملدير مرسح  التحية  وكل  الرمادى  عرض  لصناع  خاصة 

اإلنتاج  للفنون محمد دسوقى والفنان خالد جالل رئيس قطاع 

الثقاىف لدعمه الفرق املستقلة الذى كان أحد أعضاءها ىف بداية 

مشواره.

المقال: حول  ملحوظة 
هذا  أن  أعرف  وأنا  للنص  ملخص  كتبت  لقد 
من  ليقرأه  هذا  تعمدت  ولكنىن  نقيصة،  يعد 
العرض. يشاهد  ولم  النص  يعرف  ال 

من  ونستون  يخرج  بأرسها؛  الحب  وزارة  يف  للذعر  إثارة  األكرث 

سجنه معاقا ومحطام ومعرتفا بإميانه باألخ الكبري والحزب إميانا 

أن كل منهام خان  لبعضهام  كامال ويتقابل مع جوليا ويعرتفان 

اآلخر تحت التعذيب .

عىل(  )عبري  املخرجة  تختتم  مبهج  سيميولوجي  إطار  وىف 

العرض باسترشاف للمستقبل وتحقيق حلم التخلص من النظام 

جموع  تندفع  حني  مرسحيا  املنظور  هذا  ويتجسد  االستبدادى 

ويغنون  الجميع  يرقص  ..حيث  الرمادى  الزى  وتخلع  الشعب 

الوطنى  النشيد  موسيقى  عن  بعيدة  للبهجة  مثرية  أنغام  عىل 

عىل(  )عبري  املخرجة  استطاعت  بسامعها.  املسموح  الوحيدة 
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[[18 رؤى

أن  يجوز  ال  الرشق،  فرسان  لفرقة  عرًضا  نتناول  حني 

الحركية، ألن  وقدرتهم  الفنانني  رشاقة  مدى  عن  نتحدث 

عليه عرشات  تدربوا  الذي  عملهم  فهذا هو  بديهي  ذلك 

فعال  به  واإلشادة  عنه  الحديث  يستحق  ما  لكن  املرات. 

وكيفية  اآلداء،  هذا  سبق  الذي  الحريك  التصميم  هو 

وأن  مبفرده  فني  عمل  صنع  عىل  قادًرا  ليكون  توظيفه 

مع  الدقة،  بهذه  وشخصيات  وأحداث  تفاصيل  عن  يعرب 

وقليل  واملالبس  البسيطة  املوتيفات  ببعض  االستعانة 

وحتى  هنا  من  الصوتية،  التعليقات  أو  الحوارات  من 

وراء  أن  نتيقن  قبل  من  علم  لدينا  يكون  أن  دون  من 

سنوات  يف  نجحت  التي  بدير  كرمية  الفنانة  العرض  هذا 

قليلة يف أن تحفر اسمها عىل جدران دار األوبرا املرصية 

وتكون أحد أهم أعمدتها من خالل ما تقدمه من أعامل 

تكن  مل  فهي  ستخلد  أنها  بل  فحسب،  ناجحة  ليست 

مصممة آداء حريك أو مخرجة فحسب، بل اختارت الرتاث 

بهية،  فكانت  بدأب  عليه  تعمل  الذي  مرشوعها  ليكون 

العرض  إيزيس وهو  ريا وسكينة،  الكروان،  ناعسة، دعاء 

القومي  املهرجان  فعاليات  خالل  مؤخرا،  شاهدته  الذي 

للمرسح. 

العرض يتناول أسطورة تزاوج جب إله األرض ونوت إلهة 

وتزاوج  وست  نفتيس  أوزوريس،  إيزيس،  مليالد  السامء 

نفتيس  معرفة  وبعد  ونفتيس  وست  وأوزوريس  إيزيس 

أن ست غري قادر عىل االٕنجاب ذهبت ايٕل االٕله أوزوريس 

تركت  ست  من  ولخوفها  املوت  ملك  أنوبيس  الٕنجاب 

إيزيس،  من  الرعايه  يتلقي  حيث  الكالب  بني  أنوبيس 

بحبسه  فقام  أوزوريس  من  مرص  حكم  أخذ  ست  وأراد 

وترقص  للقمر  خسوف  يحدث  وبحبسه  التابوت  يف 

يف  إيزيس  ويعاون  أنوبيس  ويولد  للقمر  الحور  البنات 

أوزوريس  أشالء  لجمع  واملكان  الزمان  عرب  كونية  رحلة 

وطقوسها  ورقصاتها  تراثها  وعرض  بالد  زيارة  خالل  من 

فرسان  لفرقة  املرصيه  األوبرا  دار  إنتاج  عرض  أنه  حيث 

املعارصه  الطريقه  عيل  الرتاث  تقدم  التي  للرتاث  الرشق 

هالل،  محمد  جامل،  نادر  سمري،  ياسمني  بطولة  العرض 

باسم  دنيا محمد،  إبراهيم،  الرحمن دسوقي، حبيبه  عبد 

إيــــــــــــزيــــــــــــــس.. 
رائع ونص  جميلة  صورة 

نور الهدى عبد املنعم

 ... َماِء  الدِّ ِلِنَداَءاِت  َتْسَتِجْب  َوال  َجَسًدا..  ُنوًرا..  ُروًحا.. 

َداَم  َما  َخاِلًدا  َسَتْبَقى  أَنََّك  ْن  َتَيقَّ  ... اْلِميزَاُن  َيْسَتِوي  َحتَّى 

ُنورُُه يف َقْلِبَك 

نجلس  وكأننا  نشعر  جعلنا  إسامعيل   أنيس  ديكور 

مرتفعات  من  يحويه  مبا  حقيقي  فرعوين  معبد  يف 

ومنخفضات وسالمل، مع وجود بعض املوتيفات الفرعونية 

صممها  التي  باملالبس  اللوحة  جامل  واكتمل  والتامثيل، 

الفرعونية، ومالبس  املالبس  بني  تنوعت  والتي  أيًضا،  هو 

الدلتا،  ألهل  الريفية  واملالبس  والنوبة،  الصعيد  أهل 

الدراما  يف  كبريًا  دوًرا  لعبت  إبراهيم  رضا  إضاءة  أن  كام 

أن  أفضل  كنت  لكنني   ، مصطفي  محمد  موسيقى  مع 

يقل زمن بعض اللوحات خاصة أنها أعتمدت عىل تكرار 

إىل  يؤدى  بشكل  جديًدا  تضف  مل  التي  الحركات  بعض 

ملل املتلقي، كام أن وجود متثال رأس حتحور مل ميثل أي 

إضافة حيث مل يضم النص أي شئ عنها.

مجدي، فاطمه الشرباوي، حسني رشاد.  

لوحات  مجموعة  العرض  خالل  من  بدير  كرمية  قدمت 

األسطورة  هذه  لتجسيد  حركًيا  وتعبريًا  استعراضية 

للشاعر محمد  رائعة  بنصوص شعرية  الخالدة، مستعينة 

والتي  عيل،  محمد  فاطمة  للفنانة  صوتًيا  بآداًء  زنايت، 

هذه  من  اللوحات  بعض  رشح  يف  كبريًا  دوًرا  لعبت 

صعوبة  عن  بدقة  عربت  التي  الفقرة  هذه  النصوص 

الرحلة ومعاناة إيزيس وهي تجمع أشالء أوزوريس:  

ي ... َفأَْطَرَبِني َصْوُت ُكُفوِف  »ويف الرِّْحَلِة َوَهَن اْلَجَسُد ِمنِّ

يُل  النِّ َهَمَس   ... َقاِء  اللِّ ِبُقرِْب  َشَعرُْت   .... َهِب  الذَّ ِبالِد 

 .... اْلِحْكَمَة  أَرَْدَت  إَِذا   ... الزََّماِن  َعرْبَ  ِبِحْكَمٍة  اْلَحِكيُم 

ْبَها ِمْن َقْلِبَك َفَقْد  يَكَة َحَياِتَك ... اِْعَتِني ِبَها.. َقرِّ َفأَْحِبْب رَشِ

َجَعَلْتَها اآلِلَهُة َتوأًَما َلَك.

َنَغاَمُت  َف  َتَتَوقَّ َلْن  وُر..  النُّ َسَكَنُه  َجَسٌد  أََبًدا  َيرَْحَل  َلْن 

ِمْثَلُه..  ُكْن   ... النََّغاَمِت  َتْعَشُق  وُح  الرُّ َداَمِت  َما  الّناِي 
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[[19 نوافذ

الراحلون  َيحُفُرَها  التي  الُقصَوى،  اللوعِة  ُل  َتَحمُّ باستطاعتنا،  يعد  مل 

األحباء، يف أَخاِديِد أرواِحَنا، ُقَبيل َمرَاِسم َوَداِعِهِم الدراماتييك. َودَعَنا 

واليوم،  يخ(،  الشَّ د  )ُمَحمَّ املبدع:  املرسحي  الفنان  القريب،  باألمس 

املرسح  أيقونات  من  أيقونة  اِتِه  َطيَّ يف  آخذا  الِغَياُب،  لنا  ُح  ُيَلوِّ

ابن  ِبَشاي(،  وب  أَيُّ شُنوَدة  )َفوِزي  إنه:  واملرصي.  البورسعيدي 

أرَبِعيِنيَّات الَقرِن املَايِض، املولود يف الثاين والعرشين من شهر ِنيَسان 

بورسعيد  وحارات  أزقة  َرِبيب  وأربعني،  وتسعامئة  ألف  عام  أبريل، 

َمَساَحاُتَها  تفتقد  نهارا، وال  الشمس  التي ال تظأم من ضوء  القدمية، 

ِفرَنِسيَّة  والشوارع  الَحواِئِط  عىل  بأناقة  )امُلَوزَّعة  الَوِرَعة  الهندسية 

إنه   . الِفيضِّ بورسعيد  مساء  َيصَنُعَها  التي  الشَغِف  ُكُئوس  التَّصِميِم( 

الفنان الذي َوَهَب املرسَح ُعَصارََة ُعمرِِه. وهو )حقا( من أبرز فناين 

املرسح  يف  َترتَى  ألجيال  وَتعِلياًم،  وإِخرَاًجا،  مَتِثياًل،  املرسح: 

البورسعيدي واملرصي يف العرص الحديث. البداية كانت يف ثنايا فرقة 

ِس(، كان الَفَتى الدِمث، الَيافع صاحب  مرسح: )َجمِعيَّة الِكَتاِب امُلَقدَّ

الُعوِد النحيف، الذي َيخَترِصُ )ما استطاع إىل ذلك سبيال( مالمح فتى 

َيقَرُأ أكرث مام يأكل، ويفكر فوق  َبَواِكرِي ِعرِشيِنيَّاِت ُعمرِِه،  أسمر، يف 

عن  الجدات  َحَكاَيا  وَيخِزُن  رحيقا،  الناس  ويتنفس  يتكلم،  ما 

بورسعيد األوىل، ومشاهد اإلفرنج وهم يتعاطون الحياة اليومية مع 

ل  َيرَتَجَّ الَوِسيع.  الطيب  البحر  الصعيديني )أصل بورسعيد( يف رحاب 

الفتى إىل حيث مكتب الربوفات املرسحية بالجمعية املذكورة، حامال 

األدب  ومن  )ُيورِبيِديس،  عدة:  مرسحية  كتبا  الوقور،  نظارته  مع 

وِهزيُود  ُحَسني،  َطه  ترجمة:  لُسوُفوكِليس  اليوناين  التمثييل 

املرسح  رواد  من  وُمَجاِيِليه،  أقرانه  عن  َميَّزَته  وإِيسِخيُلوس...إلخ(؛ 

املشار  الفرتة  يف  املقدس(  الكتاب  )جمعية  إن  ببورسعيد.  الكنيس 

وثقافية،  رياضية،  ومتنوعة:  رائعة  بأنشطة  متوج  كانت  إليها، 

وشعرية، ومرسحية. ارتبط الفتى األسمر باملرسح )إضافة إىل محبته 

خالل  من  به؛  َتَعلََّق  املوعودة.  جنته  أنه  وأحس  للشعر(،  الدفينة 

َتادُرس،  َجاَمل  ببورسعيد:  الكنيس  املرسح  رواد  مع  وتعامله  رؤيته 

عشاق  من  الجمعية  شباب  ببعض  فتانا  اجتمع  َنِصيف.  وَحِبيب 

املرسح، ومنهم: إِبرَاِهيم ِجرِجس، وَشوِقي َعزِمي. وأنتجوا مرسحيات 

من  زميلهم  عىل  تعرفوا  أن  إىل  الساعة.  نصف  تتجاوز  ال  قصرية، 

إسَكنَدر،  َسِمري  الراقي:  واملخرج  املبدع  املمثل  وهو  أال  الجمعية؛ 

)يف  وكان  املذكورة،  للمجموعة  كبرية  عروض  إخراج  يف  ع  رَشَ الذي 

الوقت نفسه( صديقا حميام لنابغة املرسح البورسعيدي، املولود يف 

وسبعة  وتسعامئة  ألف  عام  فرباير،  شباط  من  والعرشين  السابع 

الُعصُفوري.  َسِمري  الكبري:  املرسحي  واملخرج  الفنان  للميالد،  وثالثني 

الكتاب  جمعية  وممثيل  العصفوري،  سمري  بني  العالقة  توطدت 

كان  التي  املرسحية،  عروضه  َكَثب(  )عن  يتابعون  وكانوا  املقدس. 

يخرجها للنادي الصيفي مبدرسة بورسعيد الثانوية. ثم رشحته الفرقة 

لإلخراج املرسحي لعروض الجمعية، وهناك، لفت فتانا املبدع فوزي 

االستثنائية،  مبوهبته  اعتنى  الذي  العصفوري،  سمري  نظر  شنودة، 

شنودة  فوزي 
المصري المسرح  قياصرة  أحد  رحيل  مرارة  أو... 

األسامع  إىل  وَتَناَهى  ِصيُتَها،  )َذاَع  املرسحية  للفرقة  الفنية  األعامل 

َسِمري  َعرِصِه:  وسابق  األكرب،  النابغة  بقيادة  أعضائها؛  ُنُبوِغ  َدِويُّ 

الُعصُفوِري(. ومن األعامل املرسحية التي أخرجها )سمري العصفوري( 

املرسح  من  )ِدَراَماُتورج  الضمري  ثورة  مرسحية  املذكورة:  للفرقة 

)ُجون  موليري  تأليف:  من  أنفه،  رغم  طبيب  مرسحية  ثم  العاملي(، 

سمري  )دراماتورج:  األخري  االعرتاف  ومرسحية  ُبوكاَلن(،  َبابِتيست 

املرسح  من  )دراماتورج  يوم  كل  قضية  مرسحية  ثم  العصفوري(، 

متيز  الغريب.  الدين  نرص  العمالق:  الفنان  إخراج  ومن  العاملي(، 

وجودة  والحرارة،  بالتدفق  شنودة  لفوزي  التمثييل  األسلوب 

يف  املمثل  حرفية  مهارات  تطبيق  وبراعة  التمثييل،  النمط  استحضار 

والسياق  الشخصية  بسياق  الخاصة  االنفعالية،  الذاكرة  استدعاء 

عقب  شنودة(؛  )فوزي  َر  َطوَّ لقد  والتخييل.  الخيال  وسمو  الدرامي، 

سنوات من الفعل املرسحي العميق، فكرة: )املرسح الكنيس( برمتها؛ 

منتقال بها من مستوى الوعظ واملبارشة، الذي يناسب خطب الكهنة؛ 

لتطهري األرواح وتخليصها من شعب الكنيسة، إىل مستو آخر؛ ُمرَاِعيا 

الدراما املرسحية. لقد استطاع فوزي شنودة  مقومات وعنارص لعبة 

َن معه ومع أقرانه )وبصحبة الفنان: َعيَّاد َحِكيم، أو األب َصِليب  وَكوَّ

ُجزًءا  تشكل  كانت  ن،  والتََّفنُّ ة  الِهمَّ عالية  مرسحية  فرقة  قوام  اآلن( 

ِستيِنيَّات  َمطَلع  البورسعيدية،  املرسحية  الحركة  من  وُملِهاًم،  ُمِهامًّ 

»وأصبح  نفسه:  شنودة(  )فوزي  يقول  ذلك  ويف  العرشين.  القرن 

مرسح الجمعية مقرا جديدا له، وانتهج معنا نهجا جديدا يف املرسح، 

جغرافية  عن  وتوجيهات  محارضات،  وإلقاء  بدنية،  تدريبات  من 

تزيد  ال  األمامية  يتم عىل خشبة مرسح، مقدمته  املرسح. كل هذا 

لنا مرسحا جديدا،  قدم  التدريبات؛  استمرار  ومع   ! أمتار  ثالثة  عن 

هذا  خالل  من  لنا  وقدم  )البانتومايم(،  الصامت  باملرسح  ُيعرَُف 

صناديق  من  ديكورها  صمم  القراصنة،  عامل  عن  مرسحية  املرسح 

بُعَلِب  خشبية، وإضاءة من خالل ملبات عادية، داخل أوعية خاصة 

وافتتحت  عرض.  بعد  عرضا  شنودة(  )فوزي  َنجُم  َسَطَع  السمن«. 

عروض الفرقة املذكورة بعد انضامم سمري العصفوري إليها، مبرسحية: 

وكذا  الُعصُفوِري(.  )َسِمري  وإخراج:  تأليف  من  َمِديَنة(،  )َحاِكم 

حياة  عن  العصفوري،  وأخرجها سمري  ألفها  التي  )الرداء(،  مرسحية: 

السيد املسيح )وإن مل تعرض لظروف إنتاجها الكبري(. بعدها توالت 

أحمد يوسف عزت



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 08 نوفمبر 2021العدد 545 العدد 08741 نوفمبر 2021العدد 741

[[20
ما  ضوء  يف  الكنيس،  املرسح  َمَضاِمنَي  َد  ُيَجسِّ أن  وُدرَبِتِه(  )بُحنَكِتِه 

َيسَطُع لفنان )وقاريء َنهم يف اآلداب املرسحية العاملية( من أفكار. 

التي  املرسحية،  العروض  نوعية  شنودة(  )فوزي  َر  َطوَّ فلقد  وكذا؛ 

وغنية  الدرامي،  بالفعل  ُمفَعَمًة  تكون  أن  ُمشرَتًِطا  تقدميها؛  ينبغي 

بعنارص: البنية املتامسكة، والحبكة، والُفرَجة املرسحية املمتعة. وإذا 

اإلخراجي  وترصفه  نظرته،  )بثاقب  كان  َعَوار،  به  َنصٌّ  َصاَدَفُه  ما 

ليك  املعالجة؛  ويعمق  االبتكار،  ويوغل  الصياغة،  يعيد  الحصيف( 

)وكان  واملشاهدة  للعرض  مؤهال  ا،  ِدَراِميًّ ُمنَجزًا  املرسحية  تصبح 

تعد  فلم  املرسحي(.  العرض  حال  القصوى  دقته  عنه  مشهورا 

املرسحية التي ُيخرُِجَها )فوزي شنودة( مرسحية قداس إلهي محض، 

أو طقس ديني احتفايل ال أكرث. وإمنا َعمَد )فوزي شنودة( إىل إخراج 

الرتابة  ُيَجايِف  مغاير،  درامي  بأسلوب  الكنسية،  املرسحية  األعامل 

البنية،  أحادية  الوعظية  األعامل  )رضورة(  تصاحب  التي  الدرامية، 

اإللقاء  استبدال  عرب  املكرورة؛  الحدود  ذاته(  الوقت  )يف  ويتجاوز 

غري  والتواصل  التفاعل،  من  محمومة  بحال  الكورس،  وتراتيل 

ُمَمثََّلة،  استحداث مشاهد مرسحية  بالجمهور، ومن خالل  التقليدي 

َها، وفيها ما فيها  ُتَحايِك الَقَصَص والبطوالت املسيحية األوىل من َمَظانِّ

وطور  ارة،  الَنظَّ أبهر  الذي  األخاذ،  والرونق  التشويق،  معامل  من 

)أيًضا( طريقة تلقيهم للعرض املرسحي الكنيس )إضافة إىل اعتامده 

اإلضاءة(.  وحرفيات  املرسحي،  املكياج  استخدام  يف  حديثا  منهجا 

سمري  األول:  ِمِه  ُمَعلِّ من  تعلمه  )مبا  شنودة  لفوزي  فإن  وعليه؛ 

العصفوري، ومام قرأه واستوعبه من إرث مرسحي وأديب هائل( أياٍد 

الفنان  َج  َعرَّ واملرصي.  البورسعيدي  الكنيس  املرسح  عىل  بيضاء، 

مرسحية:  َفَمثََّل  الكوميدي؛  املرسحي  التمثيل  عىل  شنودة(  )فوزي 

الدين  َنرِص  العمالق:  الفنان  إخراج  من  كوميديا  )وهي   7 منرة 

ثقافة  )قرص  فرقة  مع  العمل  إىل  فوزي شنودة  انتقل  ثم  الَغِريب(، 

الفرقة،  يِس  ُمَؤسِّ من  وكان  1964م.  عام  أوائل  يف  وذلك  بورسعيد(، 

وَحرَِسَها الَقِديِم )ومن جملة أعضاء فرقة قرص ثقافة بورسعيد: أحمد 

عبد  وعامد  ُبرَهام،  والعريب  الوزير،  وحمدي  منري،  ومراد  سخسوخ، 

اب، وسيف زارع، وصالح الدمرداش، وإنعام  الَحطَّ الرحمن، ومسعد 

ومتويل  حلبية،  ومحمود  )موسيقي(،  متويل  وأحمد  السمطي،  ونرص 

وأحمد  الُعَسييِل،  وُيوُسف  ومحمد  عرفة،  وكامل  سكرانة،  ومديحة 

م، ومحمد  خلف، وعاطف عبد الرحمن، وحسن الوزير، َوَوصِفي َهامَّ

العاطي  عبد  ومحمد  الجوهري،  وعيل  الزغبي،  ومحمد  شوشة، 

ومحمد  الكتاتني،  ومحمد  إبراهيم،  ودولت  عجيبة،  وأحمد  خليفة، 

)بالفعل(  كانت  ُسَلياَمن(،  وَنِجيب  الرحمن،  عبد  ورضا  حسن، 

تعبري  حد  عىل  املمثل؛  إستديو  )أو  غَرى  الصُّ املرسحية  األكادميية 

واإلخبات  التفاين  يف  ُيحَتَذى  ومثال  عجيبا،  منوذجا  أحمد(  عباس 

أصغر  )من  إنجاحها  ألجل  الكافة؛  َوَتَعاَضَد  َتَعاَوَن  لقد  واإلخالص. 

عضو يف الفرقة إىل أكرب عضو(. كانوا جميعا ُلحَمة واحدة ال َتنَفِصم، 

الدامئة،  املحبة  هي  اآلكدة،  وَدَعاَمُتَها  َزاُدَها  َتخُبو.  وال  َتنَثِلم،  وال 

)فوزي  أعامل  أوىل  كانت  الجارف.  الصدق  هي  أشجارها  وبذور 

سعد  تأليف:  السبنسة،  الثقافة:  قرص  فرقة  مع  املرسحية،  شنودة( 

الدين وهبة، إخراج: عباس أحمد. القاعدة واالستثناء، تأليف: برتولد 

إخراج:  كامو،  ألبري  تأليف:  الحصار،  أحمد.  عباس  إخراج:  بريخت، 

أحمد.  عباس  إخراج:  دياب،  تأليف: محمود  الزوبعة،  أحمد.  عباس 

املوقع 23، تأليف: السيد طليب، إخراج: عباس أحمد. أحىل صباح يا 

الزعيم،  هوجة  يف  النديم  طليب.  السيد  وإخراج:  تأليف  بورسعيد، 

التائه،  اليهودي  أحمد.  عباس  إخراج:  السالموين،  العال  أبو  تأليف: 

تأليف: يرسي الجندي، إخراج: عباس أحمد. زيارة السيدة العجوز، 

املزاد،  يف  جحا  منري.  مراد  إخراج:  دورينامت،  فريدريش  تأليف: 

بني  احتفالية  حامد.  السعيد  إخراج:  البيه،  الفتاح  عبد  تأليف: 

تأليف:  النقرزان،  حامد.  السعيد  إخراج:  بكري،  أمني  تأليف:  شعب، 

بهيج  تأليف:  يوسف،  حلم  زاهر.  سمري  إخراج:  متويل،  صالح 

الرحمن  عبد  تأليف:  الطوفان،  إبراهيم.  رشدي  إخراج:  إسامعيل، 

إبراهيم. األبناء، تأليف: د. أحمد سخسوخ،  عرنوس، إخراج: رشدي 

إخراج: مصطفى حشيش. باي باي عرب، تأليف: نبيل بدران، إخراج: 

الجامعي،  إخراج: مراد منري. ولقد خاض شنودة غامر املرسح  ومن 

تأليف:  نضحك،  الليلة  أخرج مرسحية:  فلقد  الرشكات،  وكذا مرسح 

ببورسعيد،  َجاِري  التِّ الفني  املعهد  فرقة  لصالح  رومان،  ميخائيل 

وللفرقة  الجمهورية.  مستوى  عىل  األول(  )املركز  عىل  وحصلت 

الرحمن  عبد  تأليف:  األرض،  مرسحية:  شنودة  فوزي  أخرج  نفسها، 

الجمهورية.  مستوى  عىل  الثاين(  )املركز  عىل  وحصلت  الرشقاوي، 

العرض  املرسحية،  بورسعيد  جامرك  فرقة  لصالح  أخرج  ولقد 

املرسحي: بنت جحا، تأليف: فتحي فضل. شاركت عروضه التي َمثَّل 

مرسحية  ومنها:  عدة،  ودولية  عربية  مرسحية  مهرجانات  يف  فيها، 

أـحمد،  عباس  إخراج:  ومن  الجندي،  تأليف: يرسي  التائه،  اليهودي 

عام  العريب(،  للمرسح  )بغداد  مهرجان  يف  شارك  الذي  العرض  وهو 

ومن  إسامعيل،  بهيج  تأليف:  يوسف،  حلم  ومرسحية:  1988م. 

املرسح  مثل  الذي  املرسحي  العرض  وهو  إبراهيم،  رشدي  إخراج: 

1991م.  عام  املرسحي،  الرويس  )ُفولُفوجرَاد(  مهرجان  يف  املرصي، 

فوزي  عليها  حصل  التي  التقديرية  والشهادات  التكريم  وبخصوص 

بيانه:  اآليت  نذكر  فإننا  الخالبة،  املرسحي  عطائه  رحلة  يف  شنودة، 

الحصار،  مرسحية:  يف  )الطاعون(،  دور:  عن  خاصة،  متيز  شهادة 

تأليف: ألبري كامو، ومن إخراج: عباس أحمد. وذلك يف تصفيات فرق 

متيز  عام 1968م، وشهادة  باإلسكندرية،  الجامهريية  الثقافة  مرسح 

للفن  األول  العيد  والثقافية، يف  الفنية  الحركة  إثراء  املشاركة يف  عن 

عن  املرسحي(،  )اإلخراج  يف  األول  واملركز  1979م،  عام  والثقافة، 

مرسحية: ملك الشحاتني، عام 1982-1983م )وهو العرض املرسحي 

املرسحية  الفرقة  إىل  بورسعيد،  ثقافة  قرص  فرقة  به  تحولت  الذي 

دور:  املرسحي(، عن  )التمثيل  األول يف  واملركز  ببورسعيد(،  القومية 

)التمثيل  يف  األول  واملركز  يوسف،  حلم  مرسحية:  إمام(،  )الشيخ 

الثالث  واملركز  املزاد،  يف  جحا  مرسحية:  يف  دوره  عن  املرسحي(، 

توفيق،  خالد  تأليف:  سنني،  السبع  ترنيمة  مرسحية:  عن  )إخراج(، 

واملركز األول )اإلخراج املرسحي(، عن مرسحية: رأس اململوك جابر، 

)فوزي  الراحل:  الفنان  يل  أرسل  ولقد  ونوس.  الله  سعد  تأليف: 

يده،  بخط  البورسعيدي  للمرسح  وتأريخية  توثيقية  شنودة( شهادة 

وكنت قد طلبتها منه أثناء إعدادي لكتاب عن مسرية راهب املرسح 

املرصي: )عباس أحمد(؛ فام كان من املبدع الراحل، إال أن أرسل يل 

الثاين نوفمرب، عام 2020م، شهادته  الرابع عرش من شهر ترشين  يف 

الثقافة،  برسالة  »إمياًنا  نصه:  ما  فيها  قال  املجد(  )خطوات  بعنوان: 

صياغة  يعيد  وهو  املرصي،  اإلنسان  وتنوير  تحرير  تستهدف  التي 

أن  ومبا  واملعارصة.  األصالة  بني  ما  يجمع  جديد،  مجتمع  يف  الحياة 

املتخلفة،  القيم  سحق  عىل  القادر  )وحده(  هو  املثقف  اإلنسان 

عند  منها  الرائع  واكتشاف  األصيلة،  الخالقة  الطاقات  وحشد 

الثقايف.  العمل  من  املستفيدين  رقعة  توسيع  طريق  عن  الجامهري؛ 

القرن  إىل خمسينيات  بالذاكرة  نعود  منها؛ يك  كان البد  إنها مقدمة 

رشدي  إخراج:  الله،  عبد  محمود  تأليف:  الدرافيل،  إبراهيم.  رشدي 

)اإلخراج  مجال  يف  أما  )التمثيل(.  مجال  يف  هذا  كان  إبراهيم. 

تأليف:  املفقودة،  القرية  بيانه:  كاآليت  أعامله  فكانت  املرسحي(، 

تأليف:  القفل،  تأليف: عبده مخلص.  العجائب،  بحر  السيد طليب. 

محمد  تأليف:  الجهاد،  ملحمة  املنعم.  عبد  وعيل  السبيك  محمد 

محرم، إعداد: عبده مخلص. عامل عيل بابا، تأليف: نبيل بدران. ملك 

تأليف:  قلة،  والولد  جحا  حكاية  رسور.  نجيب  تأليف:  الشحاتني، 

سنني،  السبع  ترنيمة  إمام.  حازم  تأليف:  بشويش،  الجندي.  يرسي 

الله  تأليف: سعد  اململوك جابر،  توفيق. مغامرة رأس  تأليف: خالد 

تأليف:  أيوب،  حافظ.  حمدي  تأليف:  والعانس،  العاطل  ونوس. 

)فوزي  أخرج  فلقد  الطفل(  )مرسح  مضامر  ويف  سعيد.  محمد 

الحواديت(،  )بياع  ومرسحية:  الدنانري(،  )ِقدرَة  مرسحية:  شنودة( 

ولقد  الدسوقي.  محمد  إخراج:  ومن  الرحمن،  عبد  عاطف  تأليف: 

بالقاهرة،  السامر  مرسح  خشبات  عىل  شنودة(  )فوزي  أبدع 

تأليف:  الخوف،  جدار  يف  رشخ  مرسحية  بيانها:  اآليت  املرسحيات 

عيل  ومرسحية  الشافعي،  الرحمن  عبد  إخراج:  ومن  محمد صدقي، 

ُقلة،  والولد  جحا  حكاية  ومرسحية  الجندي،  يرسي  تأليف:  الزيبق، 

تأليف: يرسي الجندي، ومن إخراج: عباس أحمد، لصالح فرقة قرص 

ثقافة الجيزة. كام أن )فوزي شنودة( قد مثل )أيضا( مع فرقة قرص 

ونوس،  الله  تأليف: سعد  امللك،  امللك هو  الريحاين: مرسحية  ثقافة 
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كانت  ُكربى.  فنية  لثقافة  كبريًا  مركزًا  بورسعيد  كانت  حيث  املايض. 

مرسحية.  فرق  عرش  من  أكرث  فقط(  املرسح  مستوى  )عىل  تحوى 

أيقظت هذه  أن  املسبوقة؛  املرسحية غري  النهضة  لهذه  نتيجة  وكان 

الثقافة الهائلة، ورفعت سقف معايري التذوق الفني لدى الجامهري. 

العايل  )بفنهم  أسهموا  كبار،  رواد  الكبري،  الفني  الزخم  لهذا  وكان 

وهو  أال  الراقي  الفن  لهذا  الَعطىش،  الروح  هذه  إزكاء  يف  واملتفرد( 

الدين  الكبري نرص  الفنان  الحرص(:  )ال  املثال  سبيل  )املرسح(. وعىل 

املخرج:  الكبري  والفنان  اإلقليمية(،  للفرقة  ومخرجا  )رئيسا  الغريب 

الكتاب املقدس(، وإىل  سمري العصفوري )مع فريق جمعية أصدقاء 

نخبة  تحوي  كانت  التى  املرسحية،  )الطليعة(  فرقة  كانت  جانبهم، 

يف  فريد  ثالوث  وهم  املرسحية.  العملية  يف  كبري  شأن  لها  فنية، 

الفنية، وهم: عباس أحمد، ومحمود ياسني، والسيد طليب.  نوعيته 

أعاملها  أوىل  التي قدمت  الفرقة،  السياق( عن هذه  وأنوه )يف هذا 

)باعتبارها قطاعا خاصا( بدعم مايل ذايت، وهي مرسحية: فقر وحب 

وعنظزه )كوميديا(، وأخرى أعتقد أنها كانت باسم: نريون. إذ تبارى 

العمالق:  مع  واملعرب(،  الرخيم  )بصوته  ياسني  محمود  الفنان:  فيها 

الجرس(  باسم: )مشهد من  الذي قدم مرسحية أخرى،  عباس أحمد، 

أعامل هذه  تستمر  ومل  )آنذاك(.  الصيفي  املرسح  ميللر، عىل  آلرثر 

)سيد  واألستاذ  ياسني(،  )محمود  الفنان  رحل  فلقد  طوياًل؛  الفرقة 

طليب(؛ ليشقا طريقهام الفني يف العاصمة. واستمر ثالثهام: )عباس 

نهضة  لخلق  عظيم(  وجهد  )بدأب  ساعيا  بورسعيد،  يف  أحمد( 

مرسحية، ذات منهج علمي وفني كبري. ونعود لنسأل: َمن ُهَو عباس 

أحمد؟! إنه فنان من مواليد )1938م(، بدأ يف تكوين فرقة مرسحية 

شابة، مع افتتاح قرص ثقافة بورسعيد )عام 1964م(. ثم رشع يرسم 

َنَتَناىَس مرسحية: )اليهودي التائه(، التي  )1975/74م(. وال ميكن أن 

1988م.  عام  املرسحي(،  بغداد  )مهرجان  يف  مرص،  لتمثيل  اختريت 

وبخاصة:  الفلسطينية؛  املقاومة  كفاح  فيه مستقبل  استرشف  والذي 

حقيقة  ذلك(  )بعد  رأيناها  والتي  املستعمرة،  السلطة  رجم  مشهد 

التائه( نص  الحجارة(. وهناك ملحوظة مهمة: إن )اليهودي  )أطفال 

أبدع يف كتابته األستاذ: )يرسي الجندي(، وتفوق فيه األستاذ: )عباس 

أحمد( عىل نفسه؛ إذ إنه قدم فيه عصارة أفكاره الفنية، املتمثلة يف 

تاريخ طويل من العمل الفني، والذي كان من نتيجته، استقبال غري 

أخرى( يف  )مرة  بعرضه  الذي طالب  العراقي،  الجمهور  مسبوق من 

الليلة نفسها، إىل جانب ذلك؛ فإن له يف مضامر )الـتأليف املرسحي(، 

ما  فإذا  والجحيم، وأشعب وغريها.  الُهوَجة،  بيانها:  اآليت  املرسحيات 

)املقاومة  صفوف  يف  اشرتك  قد  فإنه  الوطني،  تاريخه  عىل  َعرَّجَنا 

يف  كبري  بدور  أسهم  ولقد  و)1967م(.  )1956م(،  عامي:  الشعبية(، 

املرسحية  قدم  حني  الجامهريي؛  الوجدان  وشحن  املقاومة،  مرسح 

العمل  األستاذ: سيد طليب. وعن  تأليف  )املوقع 23(، من  الوطنية 

اإلداري؛ فقد توىل رئاسة فرقة )قرص ثقافة بورسعيد( املرسحية، التي 

التحاقه بالعاصمة؛ ليشق  توالها منذ مولدها )عام 1964م(، وحتى 

طريقه )أيًضا( مثل سابقيه. لقد طبقت شهرته اآلفاق. وكانت فرق 

رشف  لنول  تتسابق  مرص،  ربوع  يف  واملنترشة  الجامهريية،  الثقافة 

توىل  فقد  )أيًضا(  اإلداري  العمل  وعن  لها.  أحمد(  )عباس  إخراج 

أنه  بالقاهرة، كام  السامر  النموذجية( مبرسح  الفرقة  )مدير  منصب 

تنمية  يف  سنوات(  ثالث  )مدة  بالُيوِنسُكو  ا  مرسحيًّ خبريًا  عمل  قد 

أثناء  يل،  الداعم  كان  أنه  أنىس  ولن  وفنيا.  ثقافيا  املرصية  القرية 

حتى  القاهرة.  إىل  رحيله  بعد  بورسعيد(،  ثقافة  )قرص  لفرقة  إداريت 

باملركز  فوزها  قومية؛ عقب  فرقة  إىل  فرقة قرص  من  الفرقة  تحولت 

يف  رسور،  لنجيب  الشحاتني(  )ملك  ملرسحية:  إخراجي  عن  األول، 

ليلة(، وذلك عام 1984م. لقد كان مرجًعا كبريًا  الـــ )100  مهرجان 

بالعمل  رَشُفُت  الذي  العمالق،  الفنان  هو  هذا  الفرتة.  هذه  يف  يل 

نبذل  أن  منه  تعلمنا  والذي  جميعها(،  مرسحياته  )يف  قيادته  تحت 

يشء  إال  املرسح  وتقديس  التزام  عن  مينعنا  وأال  والجهد،  العرق 

الكثري  وبذلنا  فأحببناه،  علينا،  طرحه  شعار  وهو  املوت.  هو  واحد: 

حتى ال نحيد عن مبادئه التي طرحها علينا. هذا هو الفنان العمالق، 

الذي رَشَُفت أجيال كثرية بالعمل معه، وتحت قيادته. والذي أعطانا 

وثقافته.  بعلمه  علينا  يبخل  ومل  الكثري،  ومبادئه  أفكاره  عصارة  من 

إنه شخصية ينبغي أن ُيَقال عنها الكثري، أكرث مام كتبت، فام هي إال 

غادرنا،  قد  كان  وإذا  والثقافة.  للفن  ساطعة  لحياة  مخترصة،  نبذة 

أستاذا  )دامئا(  وسيظل  ذاكرتنا،  يف  دامئا  فإنه  القاهرة؛  يف  واستقر 

للشاعر )سيد حجاب(  ين كلامت  ُينىَس. وَتحرُضُ ومعلام وفيلسوفا ال 

-مهام  نبعد  مهام  ظروفنا/  فوق  موصول  والود  أصدقاء  بها:  أختم 

يا  أستعيدك  وخوفنا/  وقلقنا  شدتنا  ساعات  يف  شفنا/  مهام  طفنا- 

صديقي...«.

مرسحي،  معمل  بإنشاء  متثلت  بالقرص.  املرسحي  العمل  خريطة 

الفنون  أكادميية  )وقتها(:  عليها  أطلق  الذايت،  للتثقيف  وحركة 

املرسحية. إذ إنها كانت متوج بالندوات املرسحية، والدراسات الفنية 

أنواع  كل  دراسة  مع  واملرصيني،  والعربيني  العامليني  املؤلفني  لكبار 

)صولفيج  موسيقية  صوتية  تدريبات  جانب  إىل  املرسحية،  املدارس 

غنايئ(، وتدريبات رياضية سويدية؛ ليظل املمثل يف حال من املرونة 

إذ  الفني لألكادميية،  اإلنتاج  بدأ  الجسدية والعضلية. ونتيجة لذلك؛ 

إنه كان يكلف بعض أعضاء الفرقة، بإخراج عمل مرسحي من فصل 

ضمن  القرص،  مرسح  عىل  األسبوعي  العرض  ضمن  م  لُيَقدَّ واحد، 

فنية  لقد خلق حاال  فنونا شعبية، وموسيقى عربية.  برنامج يحوي: 

لدى الجامهري، التي اعتادت حضور هذه العروض األسبوعية، والتى 

يتمتع  الذي  أحمد(،  )عباس  األستاذ:  ويرعاها،  عليها  ُيرشُِف  كان 

بثقافة فنية مرسحية وأدبية عالية؛ تجذب امللتقي إليه بشغف كبري. 

التزام  أما عن أدائه يف العمل املرسحي واإلخراج، فحدث وال حرج: 

واحرتام كبري لبدء الربوفة )حتى تشعر أنك أمام َموُسوَعة عظيمة(، 

ُد لك كل مشهد عىل حدة، ويرشح ما يحويه من مضامني، وما  ُيَفنِّ

هو املقصود من وراء ذلك. كام أن له َباًعا ُكربَى يف اإلخراج املرسحي؛ 

حتى لقبه الفنانون بــــ )شيخ املرسحيني(. لقد شملت أعامله الكثري 

الخطوبة،  منها:  وأذكر  والعاملي،  والعريب،  املرصي،  املرسح  من 

وسكة  والزوبعة،  الدوغري،  وعيلة  فرحات،  وجمهورية  والقضية، 

والحصار  واالستثناء،  والقاعدة  والسبنسة،  واملحروسة،  السالمة، 

محافظة  مهرجان  يف  الثاين،  باملركز  فازت  التي  كامو(  )أللبري 

فازت  التي  الزعيم،  هوجة  يف  والنديم  1968م.  عام  اإلسكندرية، 

عام  باإلسامعيلية،  املحافظات  مهرجان  يف  األول،  باملركز 
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[[22 نوافذ

من سميحة أيوب لسميحة سامى :

الطوخى  اقبل عليها زميلها محمد  املعهد  الدراسة ىف  بعد فرتة من 

شعبان  محمود  محمد  إخراج  من  ملسلسل  مرشحة  بأنها  وبرشها 

رغم  فذهبت  املايك(  )تيست  لـ  تستعد  أن  عليها  وأن  شارو(  )بابا 

تحذيرات زميالتها بأن )زوزو نبيل( سوف ترميها من شباك اإلذاعة 

األمر  وبدا  أحد  يشاركها  أن  تحب  وال  البطوالت  بكل  تقوم  لكونها 

بالنسبة لها مغامرة محفوفة باملخاطر ولكن لطبيعتها التى ال تركن 

حقها  اقتناص  سبيل  ىف  املعارك  خوض  عىل  ولتعودها  للمسلامت 

املغاير  العامل  لذلك  للدخول  الطيبة  باألماين  لإلذاعة محملة  ذهبت 

تهدأ  ىك  ليمونادة  إليها  وقدمت  طيب  بقلب  نبيل  زوزو  وقابلتها 

نفسها فكتب  االختبار فهدأت ومتالكت  أثناء  ما عندها  وتقدم كل 

نجحت  قد  بأنها  ومهنئا  متهلال  شارو  بابا  عليها  وخرج  النجاح  لها 

وأن عليها أن تستعد للعب شخصية عذراء الربيع , فسعدت متاما 

وذهبت إىل بيت أهلها ىف شربا ىك تبثهم الخرب السعيد وتحيطهم مبا 

حدث فام كان من أمها إال أن طلبت منها أن تغري اسمها حتى ال 

تحدث مشكلة كبرية مع عائلة األب الذى مل يرىض أبدا عن عملها 

كممثلة , فام كان منها إال أن طلبت من بابا شارو أن يغري اسمها 

التلميذة  ولكن  مدويا  نجاحا  األوبريت  ونجح  سامى(  )سميحة 

سميحة أيوب كانت حزينة لتغيري اسمها وأرصت بعد ذلك ان تعود 

اعرتاض  رغم  وذلك  الجميع  به  ويعرفها  تحبه  الذى  العائلة  السم 

أهلها وخاصة األب الذى كان يتجاهلها منذ انضاممها ملعهد املرسح 

واحرتافها فن التمثيل 

ممثلة درجة أوىل أفضل من مغنية درجة ثانية :

املغنى  الوهاب  عبد  محمد  مع  األوىل  ذكراها  عن  سميحة  تقول 

وامللحن الشهري:

)وىف يوم جاء األستاذ محمد عبد الجواد املخرج وذهب لألستاذ زىك 

طليامت وقال له : » عندك تلميذة اسمها سميحة أيوب انأ عايزها 

آلن  شديدا  فرحا  فرح  زىك  األستاذ  طبعا  فيلم«  ىف  رئيىس  دور  ىف 

ىف  الفنية  الحركة  إثراء  الرسالة  وهذه  املعهد  رسالة  من ضمن  هذا 

مرص عىل املستوى الثقاىف , وأرسل يطلبنى من املدرج وكنت وقتها 

الشجاعى  حسن  محمد  العظيم  مع  السولفيج  حصة  ىف  منغمسة 

الذى كان متحمسا إىل يريد أن يصنع منى مطربة لدرجة رشحنى 

أستاذا  ىل  وأحرض  درويش  سيد  للموسيقار  الطيبة  العرشة  ألغنى 

يسمى فؤاد شهرزاد وأرسلني اىل مايسرتو روىس ألمترن عىل السلم 

طبقات  جميع  عىل  ويقدر  يقوى  صوىت  أن  مبعنى  أى  املوسيقى 

السلم املوسيقى , وكان املعهد يدفع لهذا األستاذ جنيهاً ىف الحصة 

وهذا طبعا من ميزانية املعهد 

يوم  وىف  الدين  عامد  جروىب  فوق  املايسرتو  هذا  منزل  يقع  كان 

إىل  اذهب  أن  منه  وطلبت  شديد  بإعياء  وشعرت  للتمرين  ذهبت 

املنزل فرفض ألنه أخذ أجر عىل ساعة للتمرين ومتاسكت وواصلت 

ولكنى أكاد يغمى عىل , وهو مل يرحمني ألنه أخذ أجراً 

التى  للجنة  التنازيل  العد  وبدأ  التدريبات  حصص  انتهت  املهم 

رئيس  وكان  األوبريت  ىف  نزهة  بدور  يقوم  من  منها  سيختارون 

وهو األمر الذى تحول بعد ذلك لحب جارف وزواج دون رغبة أهل 

 , أمها وخالها  , وعارضت  التى أرصت عىل محسن رسحان  سميحة 

وتزوجت من محسن رسحان عىل غري رغبة أرستها , الذى كان يغري 

عليها لدرجة صعبة للغاية حتى أنه ألزمها بعدم إستكامل دراستها , 

والجلوس ىف املنزل كربة بيت ترىب أوالده ! وبعد كثري من املواقف 

جعلتها تفكر جدياً ىف اإلنفصال والعودة مرة أخرى إىل منزل األهل 

بشربا . 

سامرة تربز الشخصية املرصية وتعيد صياغة عالقة املمثل بالدور :

بعد الطالق عادت سميحة أيوب مرة أخرى ملعهد املرسح بناء عىل 

طلب األستاذ زىك طليامت وىف هذه األثناء زادت الدراسة ىف املعهد 

األمر  وهو   , ثالث سنوات  من  بداًل   أربعة سنوات  وأصبحت  سنة 

أخرى  مجموعة  وأن  تخرجوا  قد  القدامى  زمالئها  أن  يعنى  الذي 

سيدرسون  القلعاوى  وإحسان  العال  وزهرة  جميل  سناء  بينهن  من 

املرسح  فرقة  إلنشاء  طليامت  زىك  سعى  التوقيت  نفس  ىف   , معها 

الحديث وضم إليها سميحة أيوب وزميالتها وزمالئها الجدد ولعبت 

ىف املرسحية الجديدة للفرقة )كسبنا الربميو( للكاتبة صويف عبد الله 

دور البطولة وكتب لهذه املرسحية ولفريق عملها النجاح حتى أنهم 

عىل  توقفت  كبرية  ازمة  حدثت  ولكن  القومية  الفرقة  بها  نافسوا 

أثرها الفرقة واستبعد زىك طليامت وكتبت ضده كثري من الشكاوى 

يوافق  مل  ولألسف  الوهاب  عبد  محمد  الكبري  املوسيقار  اللجنة 

لهم  قال  لكن لصغر سنى  ليس ألن صويت ال يصلح   , اشتغايل  عىل 

بالحرف الواحد : » دى مفعوصة البطل هايحب فيها إيه ؟!« 

من  أحسن  أوىل  درجة  ممثلة  نفىس  ىف  وقلت  يدى  ىف  وأسقطت 

مغنية درجة ثانية ( )3(

أول وثاين فيلم مع محسن رسحان وزواج بطعم الهزمية:

الجواد(  عبد  )محمد  السينامىئ  املخرج  مع  أيوب  سميحة  عملت 

عنها  ولكنة سمع  قبل  من  يراها  مل  الذى  وهو  )املترشدة(  فيلم  ىف 

محسن  أخت  بدور  وقتئذ  وقامت  الفنى  الوسط  ىف  له  زمالء  من 

يتناقل  اسمها  بدأ  أيوب  سميحة  البطلة  أن  ذلك  وداللة   , رسحان 

أن  تستطيع  متنوعة  قيمة  ذات  ممثلة  أنها  عىل  املخرجني  بني 

تتشكل وفق هوى العمل اإلبداعي , وميكنها ببساطة ان تخرج من 

هذا  ىف  ونجاحها  مختلفة  أدائية  فنون  إىل  املرسحية  املمثلة  عباءة 

مبخرج  فوجئت  فقد  عليها  السينامىئ  الطلب  لتزايد  أدى  العمل 

عليها  وأن  ثاٍن  سينامىئ  لعمل  يطلبها  )املنصف عىل(  اسمه  تونىس 

سميحة  مترض  أن  القدر  وشاء   , البطل  أخت  دور  أيضا  تلعب  أن 

أيوب مبرض ىف املعدة ,وكان عليها أن متكث أسبوعاً كاماًل ىف الفراش 

حتى تشفى , وهو أمر قربها كثرياً من البطل محسن رسحان , وبعد 

مناقشات حامية بينهم عن اعتزاز املرأة بكرامتها واهتاممها بذاتها , 

أيوب سميحة 
)2-  2( األداء  فنون  وتنوع 

أحمد خميس



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 08 نوفمبر 2021العدد 545 العدد 08741 نوفمبر 2021العدد 741

[[23
املغرضة وكان يتزعم تلك الحملة الرشسة )عبد الغنى قمر( حسب 

أنها  كيف  بدقة  وصفت  والتي  مذكراتها  ىف  أيوب  سميحة  تعبري 

الفرقتني  لريأس  القومية  الفرقة  مع  فرقتهم  انضامم  رفضوا  وزمالئها 

بال  جاء  الصغار  املمثلني  اعرتاض  ولكن  وهبى   بيك  يوسف  معا 

انضامم  بأمر  يقنعهم  ىك  حقى  يحيى  األديب  بهم  واجتمع  جدوى 

يهتدى  أن  الظروف  وشاءت  االعرتاض  من  فائدة  ال  وأنه  الفرقتني 

وصالح  األلفى  ونبيل  غيث  وحمدى  أيوب  )سميحة  الثائر  الشباب 

أنهم مجموعة من  الدمرداش( ملقولة بسيطة مفادها  ونور  رسحان 

الفنانني مهنتهم التمثيل وليس إثارة املشاكل وأن عليهم أن يتقبلوا 

األمر الواقع بصدر رحب لتكشف لهم األيام صدق النوايا من كذبها 

وأن يوسف وهبى شاءوا أم أبوا فنان كبري له جمهوره الذى ينتظر 

عروضه وأن من بني ممثليه أمينة رزق صاحبة األداء األسطوري 

أول عمل مع يوسف وهبى باسم أعظم امرأة :

ترأسها  التى  الجديدة  الفرقة  ىف  لها  دور  أول  أيوب  لعبت سميحة 

أحدث  أنه  إال  دور صغري  امرأة  أعظم  باسم  وكانت  يوسف وهبى 

صدى هاماً حتى أنها كانت ىف أحد املشاهد تنظر لنفسها ىف املرآة 

هذة  منصور(  )أنيس  عنها  كتب  أن  فكان  فجأة  تسقط  بها  وإذ   ,

الفتاة موهبة فذة فلقد كدت أن اقفز من مقعدى ىك التقطها قبل 

أن تسقط . 

لتقدم عدة أعامل  لتونس  السفر  الجديدة  الفرقة  وكان من نصيب 

أيوب  سميحة  أوحت  تونس  ىف  وهناك  امرأة  أعظم  بينها  من 

ليوسف وهبي ىك يخاطب أحد متعهديه ىف فرنسا ىك تسافر الفرقة 

باملتعهد  وهبى  يوسف  اتصل  وفعال  أعامل  عدة  لتقديم  هناك  إىل 

وخاصة  كثريا  الفرقة  أسعد  الذى  األمر  ,وهو  فورا  وافق  الذى 

نفسها  وجهزت  لباريس  بالسفر  تحلم  كانت  التى  أيوب  سميحة 

إذ  بدونها  أو  الفرقة  مع  سواء  ذلك  تفعل  ىك  األحوال  كل  ىف  فعال 

التفاصيل  هذه  ىف  يعنينا  وما   , ذلك  عىل  الجمل  ملك  مع  اتفقت 

من  مجموعة  أعدت  قد  الفرقة  أن  إذ  األهمية  ىف  غاية  مسألة  هو 

وهى   ) الشوارع  وأوالد  الريف  وبنات  راسبوتني   ( هى  املرسحيات 

وهى  الكاىف  بالشكل  عليها  تدربت  قد  الفرقة  تكن  مل  مرسحيات 

مسألة جعلت بعض املشاهد حرة وذات تركيبة يسود فيها االرتجال 

أوالد  مرسحية  أداء  أثناء  أنهم  حتى  الدرامية  الشخصية  حدود  ىف 

دور  يلعبوا  أن  الجمل  وملك  أيوب  لسميحة  سمحوا  قد  الشوارع 

ولد  دور  )فاخر(  معهم  ويلعب  )السيجة(  يلعبون  مترشدين  أوالد 

مدرسة  أن  وظني   , منظرها  من  ويسخر  الجمل  ملك  عىل  يتهكم 

األداء ىف عروض يوسف وهبى ىف تلك الفرتة كانت متأثرة بالعروض 

تكوين  عىل  غريب  التكوين  بهذا  وعرض  امليلودرامى  الطابع  ذات 

النتهاء  فرنسا  من  الفرقة  عادت  وحينام  الفنى  وتوجهها  الفرقة 

بعد قصة حب متشابكة انتهت بزواج سميحة أيوب مبحمود مرىس 

بسميحة  عالقته  بدأت  والذي  الشهري  اإلذاعي  واملخرج  املمثل 

باسم  الثاين  الربنامج  ىف  ملسلسل  ُرشحت  أنها  إذ  بالصدفة  أيوب 

الشهرية  املرسحية  عن  مأخوذة  أنها  وأظن  البحر(  إىل  )الذاهبون 

ذلك  ىف  العمل  مخرج  وكان  سينج(   . م  ج.  البحر  إىل  الراكبون   (

األوىل  املقابلة  وبعد  الخارج  من  عودته  بعد  مرىس  محمود  الحني 

اللقاء  التوتر بدأت عالقتهام تتحسن من  التى كان يشوبها جو من 

متاما  تعرف  محرتفة  ممثلة  أمام  أنه  مرىس  محمود  أيقن  إذ  الثاين 

عدم  رغم  الواحد  بالحرف  املخرج  يطلبه  ما  وتنفذ  عملها  حدود 

اللذين  العمل  ىف  زمالئها  بخالف  أبداها  التي  للمالحظات  تدوينها 

الخاصة  أوراقهم  ىف  ودونوها  باملالحظات  شكلياً  اهتامما  ابدوا 

ذلك  ىف  املجتمع  أن  يظهر  نحو  عىل  بينهام  العالقة  تتطور  املهم 

مذكرات  خالل  ومن  القدمية  واألعراف  بالتقاليد  ملتزما  كان  الحني 

سميحة أيوب نكتشف أنها كانت معجبة بشخصيته مثلام كان هو 

أن  برغم  العمل  إطار  خارج  يلتقيا  أن  ال ميكن  ولكنهام  بها  معجباً 

الذى  األمر  بها وهو  باهتاممه  محمود مرىس أرسَّ إىل حمدى غيث 

بعد عدة  إال  يأِت  الرسمى مل  اإلطار  إليها حمدى غيث ولكن  نقله 

القصة  هذه  ىف  يعنينا  وما  وحدها  الصدفة  قادته  لقاء  وعرب  شهور 

العقار  نفس  ىف  الزمالك  ىف  والسكن  بالزواج  انتهت  والتي  الشهرية 

بطبيعة  مرىس  محمود  إملام  هو  كاريوكا  تحية  فيه  تسكن  الذى 

عمل زوجته وإدراكه أن عملها قد يتطلب السفر ىف بعض األحيان 

يبني  الذى  األمر  وهو  وخالفة  متأخر  وقت  ىف  املنزل  إىل  والرجوع 

الفارق بني الزواج األول والزواج الثاين , وبعد أيام قليلة من الزواج 

جاءت لفرقة سميحة أيوب فرصة سفر إىل املغرب ىك يعرضوا هناك 

الحائر( من إخراج فتوح نشاطى ,وحينام وافق  مرسحية )السلطان 

كازابالنكا  اىل مطار  الفرقة  اتجهت  محمود مرىس عىل سفر زوجته 

باملغرب لتقابلهم مفاجأة مدوية إذ أن الرقابة هناك رفضت عرض 

إمنا هو نظام ملىك  املغرب  الحكم ىف  املرسحية واملعروف أن نظام 

الفرقة ىف موقف حرج وقرروا تقديم عمل آخر ووجدوا  مام أوقع 

ضالتهم ىف مرسحية مجنون ليىل فكانت الربوفات تجرى ىف الفندق 

برسعة الربق حتى تلحق الفرقة مبيعاد افتتاح العرض وكان من أثر 

ليىل  بكر عىل شخصية ورد زوج  أبو  اإلرتباك أن حصل سعيد  هذا 

وهى شخصية لرجل أبيض بينام سعيد أبو بكر مميزاً بسمرته وكان 

أداءه صارما ولكنه متناقض مع طبيعة شكله , وهو أمر كاد يفسد 

ال  بكر  أبو  سعيد  مع  يتعاملون  اللذين  املمثلني  أن  إذ  املرسحية 

يتاملكون أنفسهم من الضحك إذ أن )البوية( التى دهن بها املمثل 

وجهه كانت فاقعة واألداء كان صارما ولكن األمور انتهت عىل خري 

بجانب  أخريتان  مرسحيات  قدمت  الفرقة  أن  هنا  بالذكر  والجدير 

مجنون ليىل هام )متلوف(  و )بيت من زجاج( 

هذه املواقف التى اختارتها من حياة سميحة أيوب تبني بجالء أنها 

الشخصية  بقوة  املربر  العناد  ولكنه  عنيدة  فريد  نوع  من  ممثلة 

يومها  كان  إذ  آخر  اعتبار  أى  فوق  عملها  تضع  املصري  واختيار 

منقسام بني اإلذاعة والتليفزيون واملرسح تخرج من اإلذاعة لتؤدى 

التدريبات الصباحية ىف املرسح وحني تنتهي من التدريبات الالزمة 

الذى  والسؤال  عليها  املتفق  أدوارها  تؤدى  ىك  للتليفزيون  تعود 

لسميحة  السينام  تلتفت  مل  ملاذا  هو  الصدد  هذا  ىف  كثريا  حريين 

كتبت  التى  الدراسات  خالل  فمن  األوىل  باألدوار  تقوم  ىك  أيوب 

ىف  البطولة  دور  تلعب  مل  أنها  اكتشفت  مذكراتها  خالل  ومن  عنها 

 1964 سنة  خاطبة(  )إفالس  هو  واحد  عمل  خالل  من  إال  السينام 

بينام لعبت األدوار الثانية والثالثة ىف أفالم عديدة نذكر منها شاطئ 

الكبري  املهرج  و  الغرام  ورد   ,  1953 الوحش  الغرام1950لربكات, 

اإلسالم  فجر   ,1970 الحريم  ,سوق   1967 األمطار  جفت   ,  1955

سينامىئ  فيلم   40 حوايل  قدمتها  التى  األفالم  مجموع  وبلغ   1971

ليعود السؤال ليطل بعينيه من جديد ترى ما هى رشوط النجومية 

املمثالت  إلحدى  تضمن  والتى  املنتجون  عنها  يبحث  كان  التى 

تناول  بكفاءة  يتعلق  األمر  كان  لو  ؟  أخرى  عن  وتعزها  النجومية 

باملنطق  املناسب عنها  والتعبري  أدواتها  الدرامية وامتالك  الشخصية 

الذي يقنع املتلقى فإن سميحة أيوب أكرث املمثالت املرصيات خربة 

املدن  بني  يتنقلن  الجمل  وملك  أيوب  سميحة  ظلت  هناك  عملها 

منخفضة  التذاكر  ذات  املرسحية  العروض  ويشاهدن  الفرنسية 

وحينام   , املثقفون  فية  يجتمع  الذى  املقهى  ىف  وجلسن  التكاليف 

يسأل  القاهرة  ىف  الكل  بأن  أبلغتها  والدتها  أيوب  سميحة  خاطبت 

فعادت  طلبها  ىف  يلح  إذاعي  مخرج  هناك  وان  باستمرار  عنها 

مرسعة لتجد املخرج الكبري )يوسف الحطاب( يف انتظارها ىك تؤدى 

دور سامرة ىف املسلسل اإلذاعي الذي حمل نفس االسم , وهو دور 

مركب يجمع بني خفة الظل وحالوة الروح املمتزجة بقوة الشخصية 

والجسارة واإلقدام , إنها سامرة ابنة الحارة املرصية صاحبة الصوت 

اسم  أمر جعل  األوىل وهو  اللحظة  منذ  يأرسك  الذى  املميز  الناعم 

املسلسل محفوراً ىف تاريخ اإلذاعة بحروف من نور , اذ مازال االسم 

قد  املسلسل  كان  وإن   , اآلن  إىل  أيوب  سميحة  لسان  عىل  يردد 

اختفى متاما ومل تعاد إذاعته  منذ سنني طويلة هم فقط احتفظوا 

بة من معنى جامىل  يرتبط  كان  ما  االسم وجردوه من كل  بأيقونة 

اإلذاعة  تعشق  التى  القدمية  األجيال  يشد  مغناطيس  وكأنة  فيبدو 

كل  يشد  املسلسل  كان  وقد  السمعى  الجامىل  خيالها  شكلت  التى 

الدراسة  وتعطل  والعمل  املرور  حركة  توقف  لدرجة  املرصيني 

الجامعة  أساتذة  قدمها  شكوى  عن  تواترت  أخبار  هناك  أن  حتى 

حينام  شخص  كل  وكان  املسلسل  إذاعة  أثناء  طالبهم  هروب  عن 

إذاعة املسلسل يحاول جاهدا أن يجد له مكاناً ىف أحد  يأيت موعد 

املقاهى ىك يتابع األحداث , وما يهمنا ىف ذلك املسلسل أموراً عدة 

فأوال ها هى سميحة أيوب استطاعت بعد وقت قصري من عالقتها 

اللذين  زمالئها  بني  مسبوقة  غري  مكانة  لنفسها  تحفر  أن  باإلذاعة 

عارصوها ىف ذلك الوقت وحجزت لنفسها مكانة بارزة ىف عقل كل 

بعد  اتخذته  الذى  املوقف  يبني  وثانيا  الفنية  لألعامل  متابع  مرصى 

ذلك الفارق الحقيقى بينها وبني األجيال الجديدة فحني عرض عليها 

رفضت  سامرة(  )عودة  اسم  تحت  أخر  مبسلسل  العمل  تكمل  أن 

الركون  وعدم  مختلفة  جديدة  أعامل  ىف  باألمل  متمسكة  بشدة 

الواحد  بالحرف  لهم  وقالت  مريض  نحو  عىل  واستغالله  ما  لنجاح 

)إن شاء الله بعد عودة سامرة هنعمل بنت سامرة وأم سامرة ..الخ 

الخ( 

سميحة  أن  حتى  الحني  ذلك  ىف  أشدها  عىل  الفنية  الغرية  وكانت 

أيوب مرضت بعد املسلسل برئتها ,  واضطرت لالبتعاد عن األضواء 

جمعوا  أن  إال  زمالئها  بعض  من  كان  فام  أشهر  لعدة  والخروج 

جنيها  عرش  بأثنى  واملقدر  الشهرى  راتبها  من  تحرم  ىك  التوقيعات 

»إنت  لها:  لتقول  املرض  عز  ىف  بها  اتصلت  زميالتها  إحدى  أن  كام 

لسه عايشة ؟«

  مجنون ليىل بدال من السلطان الحائر :

نوافذ
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عىل  املمثل  وقدرة  بالحضور  يتعلق  األمر  كان  ولو  وتفاىن  ووعى 

املجال  هذا  ىف  متاما  متحققة  فإنها  املتقن  بأدائه  الجامهري  جذب 

األوساط  ىف  يطرح  طويلة  فرتة  سيبقى  السؤال  هذا  أن  وظنى 

تخص  ما  بقدر  الكفاءة  تخص  ال  عندنا  املعايري  أن  إذ  الثقافية 

النصيب فقد صادف النجاح ممثلني ىف السينام وأعطى لهم ظهره ىف 

املرسح والعكس صحيح .

سميحة أيوب مخرجة املرسح :

سميحة  موهبة  صقلت  قد  املتنوعة  التمثيل  تجربة  أن  الشك 

وأكرث   , خاصة  نظر  وجهة  تكوين  عىل  فائقة  قدرة  وأعطتها  أيوب 

ىف  ويبدو  تقدميه  طرق  وتنوع  الفنى  العمل  فهم  ىف  طريقة  من 

الواقعية كمنهج عام ىف تقديم أعاملها  أنها قد اختارت  هذا اإلطار 

اإلخراجية حيث يثبت التاريخ أنها أخرجت مرسحيتان فقط أولهام 

املرصى  الشاعر  إعداد  من  مرسحية  وهى  عطيات(  )مقالب  هى 

الثانية  والتجربة  موليري(   – سكابان  )مقالب  عن  الباقى  عبد  سمري 

التى أرصت  املرسحية  العسال( وهى  فتحية   – الحنة  )ليلة  بعنوان 

سميحة ايوب عىل إنتاجها عىل نفقتها الخاصة وهى مرسحية ذات 

منطلق  من  املجتمع  تجاه  الفردية  املسؤولية  تحلل  سياىس  طابع 

كانت  طباع  وهى  والجهد  وااللتزام  والرضورة  بالواجب  توعوى 

بتفعيلها ىف  املخرجة قد تربت عليها واستوعبتها متاما ونادت كثريا 

الدائم بسميحة  املجتمع املرصى والعرىب , ولكن يبدو أن انشغالها 

كمخرجة  مسريتها  تكملة  عن  كثرية  خطوات  تبتعد  جعلها  املمثلة 

واكتفت بنقل خرباتها ووعيها للمخرجني اللذين عملت معهم أثناء 

تحضري العروض املرسحية التى كانت القاسم املشرتك فيها .

أيوب  لسميحة  ُأسند  الستينيات  بداية  ىف  التليفزيون  افتتاح  بعد 

والفالحة  االرستقراطية  املرأة  بني  املتنوعة  األدوار  من  الكثري 

لعبت  فلقد  ثانية  أدواراً  كانت  معظمها  للحق  ولكن  واملسؤولة 

, عذراء مكة  الطريق   , املآتة  مثل خيال  شتى ىف مسلسالت  ادواراً 

بال  , طيور  الكتابة عىل لحم يحرتق   , الجدار   , الرحيل   , الضحية   ,

أجنحة , املرشبية , املحروسة , عرص الحب , ليلة مرصع املتنبى , 

الضوء الشارد.

األدوار  تؤدى  كانت  أيوب  سميحة  املتألقة  املمثلة  أن  والحقيقة 

زميالتها  تهرب  حني  ىف  شديد  بإتقان  العربية  باللغة  املتعلقة 

عىل  طويل  لتدريب  تحتاج  صعبة  أدوارا  كونها  األدوار  تلك  من 

تنويع  وكفاءة  اللفظ  اإلحساس عىل  تركيب  األلفاظ وفطنة  مخارج 

منذ  وعت  وقد  الداخىل  املعنى  توصيل  ىف  واالجتهاد  الصوت  تون 

ىف  والتحكم  فعلها  ردود  توجيه  كيفية  التليفزيون  ىف  عملها  بداية 

مشتت  أو  مرتبك  غري  راسخاً  أداءاً  يضمن  مبا  وتوجهاتها  حركاتها 

ضد كل استبداد وشجاعة مبادرتها ىف اخرتاق ما مل يتحقق بعد 

مرسحياىت  تقديم  ىف  الفضل  صاحبة  بأنها  لها  باالعرتاف  مدين  انا 

عىل  السلطان(  )ولعبة  واألسرية(  )والفارس  الغائب(  )عودة  الثالث 

خشبة املرسح القومي عندما كانت عىل رأس إدارته وإنا عىل يقني 

ان اعرتايف لن يجرح شهاديت إذ أن أحدا ال يختلف عىل عطاء وقيمة 

العرىب  املرسح  سيدة  حياتنا  ىف  املتألقة  الوردة  هذه  تفرد   . ودور 

الفنانة سميحة أيوب » )4( 

سميحة أيوب والعمل اإلداري :

الفارق  وعيها  عن  أيوب  سميحة  عربت  وموجزة  دالة  بكلامت 

قبل  من  تكرميها  أثناء  كلمتها  ففى  املواقف  اختزال  عىل  وقدرتها 

وزارة الثقافة بعد تقدميها لالستقالة عام 1987 وقفت تقول :

           »  املنصب قد يصنع بطال بني األقزام

             ويضيع املنصب ىف يوم

            وتدوس علية األقدام » 

) وهي كلامت للشاعر فاروق جويدة ( .

من  كثري  ىف  أيوب  سميحة  أظهرتها  التى  والكفاءة  للمرونة  نظرا 

رأيها وفهمها  الدفاع عن  املفرط ىف  لتفانيها  الحرجة ونظرا  املواقف 

اعتمد عليها زمالؤها ىف التعبري عن رأيهم واعتربوها القائد الشعبى 

أنشأها زىك  قد  كان  التى  الفرقة  ألغيت  فحني  وتحركاتهم  ملواقفهم 

اتخاذ  وتم  املرسحية  للفنون  العاىل  املعهد  خريجي  من  طليامت 

بيك وهبى  بقيادة يوسف  القومي  لفرقة املرسح  الفرقة  قرار بضم 

كانت تقود صفوف املقاومة بني الزمالء أمام يحيى حقى الذى جاء 

النهاىئ ولكونه يعرف قوة  القرار  بالفرقة ويبلغهم  خصيصا ليجتمع 

فيه  تسود  هادئ  بنقاش  وحدها  اختصها  أيوب  سميحة  شخصية 

بقية  فهم  غري  الذى  األمر  وهو   , املمكنة  والحلول  البديلة  األفكار 

الزمالء لثقتهم أن سميحة أيوب لن تخذلهم بأى حال من األحوال 

بوسة وبوسة(  )ألف  الحديث يعرض مرسحية  املرسح  كان  , وحني 

يليق  عمل  بتقديم  الرسيع  قرارها  كان  العبور  بداية  عن  وسمعت 

بقرار  القومى  املرسح  من  إقالتها  تم  وحتى حني   , الجلل  بالحدث 

تعسفى اجتمعت بالزمالء وأبلغتهم أن الفن باٍق وأن عملها كفنانة 

لن يتوقف إذ أن رسالتها ال ميكن أن يعلقها موقف أى إنسان , وىف 

كالجبل  كانت  الدين وهبة زوجها  الكبري سعد  الكاتب  وفاة  لحظة 

 , وجلد  بصرب  معها  ويتعامل  الصدمة  يستقبل  كيف  يعرف  الذى 

وبعد كلمة افتتاح مهرجان القاهرة السينامىئ التى ألقتها بعد وفاة 

للمهرجان  برئاستها  يطالبون  الفنانني  وقف جموع  والحبيب  الزوج 

ولكنها أرصت عىل عدم القبول وقالت بحكمة وفهم » أرفض إدارة 

املهرجان ألنه ال يورث« وىف عام 1985 أقامت عىل نفقتها الخاصة 

احتفال املرسح القومى باليوبيل الذهبى فقد اعتذرت وزارة الثقافة 

لرتميم  الوزارة  ىف  مالية  تغطية  وجود  لعدم  االحتفال  إقامة  عن 

املرسح ىف ذلك الحني.

للمسؤولية  وامتالكها  الشخصية  قوة  تظهر  التي  املواقف  ومن 

االجتامعية والفنية موقفها أثناء تقديم مرسحية )أجاممنون( تقول 

الكاتبة الكبرية )نعم الباز( والتي مل تكن تعرف سميحة أيوب بعد 

العاملني  أحد  ولكن  املرسحية  ىف  أدائها  بعد  لتحييها  ذهبت  أين 

األبواب  أحد  من  أيوب خرجت مرسعة  أن سميحة  أبلغها  بالعرض 

الجانبية , فقد توىف والدها اليوم ومع ذلك قدمت دورها بالعرض , 

املدركة  الفنانة  لهذه  ما  يبني  للغاية  صعب  موقف  أنه  حقيقة 

للمسؤولية الفنية تجاه املجتمع من صرب وجلد وتفاٍن ووعى وإنكار 

فنانة تم تشبيهها  , ولكن هذا من وجهة نظرى منتظر من  للذات 

عن  تحدثنا  مها  حقيقة  كلثوم  وأم  الوهاب  وعبد  والنيل  بالهرم 

أهمية عطائها وتفانيها لن نوفيها حقها .

يقول الناقد الكبري محمد التهامى ىف مجمل حديثه عن فرتة ما بعد 

حرب أكتوبر واالتجاه نحو تحقيق املصالحة مع العدو التاريخى :

إدارة املرسح القومى :

أخر  دور  هو  أيوب  لسميحة  العرىب  املرسح  تاريخ  سجله  ما  »ان 

فلقد  العرىب  املرسح  ىف  اإلدارة  تاريخ  ىف  الريادة  دور  به  حازت 

وهى صفات تحتاج ملمثل واثق ىف قدراته األدائية وواٍع متاما مبسار 

مبارش  األداء  فيه  يعد  الذى  املرسح  عن  التكوين  واختالف  العمل 

يقوم فيه املمثل مع زمالئه برحلة صعبة ولكنها ذات معامل واضحة 

املمثل  يؤدى  وقد  متاما  التحكم مختلفة  فمعايري  التليفزيون  أما ىف 

ىف  الشخصية  منتصف  من  تبدأ  يلعبها  التى  الشخصية  من  جزء 

عالقتها باآلخرين أو قبيل النهاية بقليل حسب ترتيب تناول املخرج 

الواحد  لليوم  تكلفة  الطرق  اقل  مراجعة  بعد  املسلسل  ألحداث 

واملمثل  املشاهد  وترتيب  التشغيل  طرق  تحكم  اإلنتاج  فعملية 

الواعي فقط هو من يدرك الشخصية ىف مراحلها املختلفة ويضع لها 

إطارها الصحيح باالتفاق مع املخرج 

الكاتب  املتخصصني والدارسني نذكر منهم  وقد كتب عنها كثري من 

الفتاح  عبد  هناء  والدكتور  زيدان  بن  الرحمن  عبد  املغرىب  والناقد 

الباز  نعم  والكاتبة  جويدة  فاروق  والشاعر  شاؤول  بول  والشاعر 

محمد  والكاتب  الصبان  رفيق  والدكتور  سخسوخ  أحمد  والدكتور 

التهامى  محمد  والناقد  داود  الغنى  عبد  والناقد  الحافظ  عبد 

عبد  احمد  واملخرج  النقاش  رجاء  والكاتب  البيىس  سناء  والكاتبة 

الحليم وأستاذنا الدكتور فوزى فهمى الذى كتب يقول :

» الشك ىف أنها أدركت منذ بدء حياتها الفنية أن الزمان شئ نفيس 

ومحدود وإذا ما نفق أو ضاع هباء ال ميكن اسرتداده باإلضافة إىل 

أنها أيضا قد وعت قيمة موهبتها وتفرد حضورها لكنها انتبهت أن 

يوازيه  عندما  إال  وفنها  حياتها  ينعكس ىف  أن  ال ميكن  التميز  ذلك 

ويراهن  واالستسالم  الكسل  عىل  للتمرد  مرشوع  عىل  ينفتح  منو 

مقاومتها  استمرار  ىف  برشوط صدقها  ويرتبط  والتنوع  التجدد  عىل 

تحقيق  مستهدفة  الزمن  تنفق  راحت  لذا  مرشوعها  ينفى  ما  لكل 

وجودها بنضجها اإلنساين والفني ىف مسار ذاكرة نشيطة مستوعبة 

تستطلع وتدبر وتراجع وتبرص املريئ وتستبرص غري املرىئ وال يتالىش 

العامل  مع  لها  متاس  كل   – إغراءات  أية  أمام   – الذاكرة  تلك  من 

لذا  لها  لذاتها ورؤيتها  تصورتها  التى  الجدارة  لتلك  إحضارا  بخرباته 

والتصورات  املتجددة  املشاعر  من  متناهيا  ال  كيانا قصديا  اكتسبت 

ىف  مخزونا  يشكل  وما  واألفعال  واألفكار  واالنفعاالت  واألحاسيس 

ذاتها  اشتغالها عىل  ودوام  بجهدها  وبنفسها صاغته  بالعامل  عالقتها 

الحياة  إرادة  وليس  وجدواه  الوجود  إرادة  امتالك  عىل  القتدارها 

فقط. 

وردة  تظل  أن  العريب  املرسح  لسيدة  حقق  ما  ذلك  أن  ىف  شك  ال 

وهبته  الذى  الوجود  لذلك  آرسة  إبداعية  بطاقة  فنها  ىف  متألقة 

عمرها كام حامها مرشوع وجودها من أن ال تصبح منوذجا ىف ردود 

ومناعتها  لذاتها  ومراقبتها  معرفتها  ثراء  وليد  ازدهارها  اذ  أفعالها 
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كمدير  املرصى  املرسح  ىف  منصب  أرفع  أيوب  سميحة  تبوأت 

من  والثامنينيات  السبعينيات  فرتة  خالل  العرىب  للمرسح  عام 

الفرتة  تلك  ىف  والفنون  الثقافة  تاريخ  يرصد  ومن  العرشين  القرن 

والثقافية  السياسية  ومخاطرها  املهمة  صعوبة  يكتشف  سوف 

فيها  وقعت  التى  الفرتة  فهى  املرصى  املرسح  بعنق  أمسكت  التى 

الداخلية  نتائجها  من  كان  والتى   1979 سنة  ديفيد  كامب  اتفاقية 

القومى  للفكر  تنتمى  التى  املرسحية  األعامل  عىل  الرقابة  إحكام 

العدو  الثقاىف مع  التطبيع  لنقد نهج  التى ميكن أن تتعرض  أو تلك 

الصهيوىن غري أن سميحة أيوب مل  العدو  التاريخى والتقليدى وهو 

تفقد قدرتها عىل املقاومة عىل أن تحافظ عىل حيوية الدور الثقاىف 

املرسحية  األعامل  لتقديم  خطط  بوضع  فقامت  القومى  للمرسح 

من الرتاث املرسحى والقومى والعاملى وازداد الحصار الرسمى حول 

املرسحى  واالغرتاب  الهجرة  الفرتة  هذه  وشهدت  املرصى  املرسح 

وهم  خارج مرص  الهجرة  إىل  املرسحيني  من  اضطرت جامعة  حيث 

من أعمدة املرسح القومى واملرصى مثل : سعد أردش وكرم مطاوع 

املضامني  ذات  املرسحية  النصوص  معظم  وأصبحت   , وغريهام 

السياسية واالجتامعية محظور التعامل معها ىف ظل تداعيات كامب 

املعز  سيف  من  الفرتة  هذه  ىف  أيوب  سميحة  تسلم  ومل   , ديفيد 

ملحاولة  وهبة  الدين  سعد  الكبري  والراحل  تعرضت  حيث  وبطشه 

اغتيال سياىس وثقاىف خالل توىل الوزير الراحل عبد املنعم الصاوى 

الكتاب  من  واحدا  كان  كونه  من  الرغم  عىل  األسبق  الثقافة  وزير 

أداة وسيف يبطش  يبدو وقد تحول إىل  أنه  إال  واملثقفني املرصيني 

للتطبيع  الرافض  الوطنى  للتيار  ينتمون  اللذين  والفنانني  باملثقفني 

هذه  ىف  القومية  وروابطها  مرص  عروبة  عن  املدافع  أو  الصهيوىن 

والفنانني  باملثقفني  يحيط  كان  الذى  الحصار  هذا  ظل  وىف  الفرتة 

هذا  عىل  تتمرد  ان  سوى  أيوب  سميحة  أمام  يكن  مل  املرصيني 

الحصار الذى متتلك السلطة كل أدواته فمن مل يبع ضمريه الوطنى 

سيف  يواجه  أن  عليه  السلطة  بذهب  والتطبيع  النخاسة  سوق  ىف 

التى مر بها  العرسة  الذى يدافع عن كامب ديفيد وىف ساعة  املعز 

اتجهت  الوطنى  ووهجه  القومى  دوره  وفقدان  القومى  املرسح 

والقومى  الوطنى  الوعى  نادى  جمعية  تأسيس  إىل  أيوب  سميحة 

العرىب  املرسحى  للفكر  وقلعة  حصنا  كان  الذى  الخندق  داخل  من 

املرسحية  املقاومة  حركة  أيوب  سميحة  وبدأت  والقومى  الوطنى 

أهم  القومى  املرسح  دار  عقر  ىف  الُقطرية  والنزعة  التطبيع  لتيار 

هذة  إلجهاض  وسيلة  هناك  يكن  ومل  الرسمية  الثقافة  معاقل 

املحاولة من وزارة الثقافة حني ذاك سوى إصدار قرار بإعادة ترميم 

املرسح  نادى  نشاط  إلجهاض  محاولة  ىف  القومى  املرسح  وتجديد 

القوى الذى أسسته الفنانة سميحة أيوب عام 1979

الرسمى ىف مرص جاءت هذة الجامعة ىك تثور عىل املرسح الرسمى 

أن  تستطيع  الدولة  أن  تثبت  ىك  والفكرية  اإلدارية  وقيوده  السائد 

أن  تستطيع  ال  ولكنها  والفنان  والشاعر  واملفكر  الكاتب  تعتقل 

املرسح  نادى  إشهار جامعة  تم   1979   -  5  7- وىف  أفكاره  تعتقل 

املرصى برئاسة الفنانة سميحة أيوب وقد التف حولها فنانو املرسح 

القومى وخرية املخرجني والكتاب والنقاد خاصة تلك املجموعة التى 

دكتور  ومنهم  الفنون  وأكادميية  الدولة  مرسح  من  استبعادها  تم 

فوزى فهمى ودكتور سمري رسحان وأمينة رزق ونادية السبع ونادية 

الغفار عودة  ابو زهرة وعبد  الرحمن  لطفى ومحسنة توفيق وعبد 

والرشيف خاطر ونجاة عىل ومصطفى سعد وصالح رشوان وإميان 

خالد  بكر  وأبو  حسني  الرازق  عبد  الشباب  النقاد  ومن  الصريىف 

خالل  طموح  ثقاىف  برنامج  وضع  تم  وقد  هذا   , التهامى  ومحمد 

السنوات األوىل )5(

العرىب  للمرسح  مهرجان  إنشاء  املجموعة  هذه  أولويات  من  وكان 

وهو  الدوحة  ىف  الثانية  ودورته  القاهرة  ىف  األوىل  دورته  وكانت 

الخصام  الطليعية كرس جمود  املجموعة  تلك  أمر سعت من خالله 

القت  وقد  العربية  والفنون  التجارب  عىل  واالنفتاح  السياىس 

التجربة كثرياً من الصعاب ىف بادئ األمر , ولكنها فيام بعد  لقيت 

مبارك  آنذاك محمد حسنى  الجمهورية  رئيس  من  مبارشة  مساندة 

األمر الذى ساعد ىف نجاح التجربة ىف مل الشمل العرىب من جديد. 

وىف النهاية أقول لكم إن حياة سميحة أيوب وفنها العميق سيبقيا 

حياتها  كل  وأعطت  أخلصت  فنانة  كونها  املرصيني  قلوب  ىف  كثريا 

تعطى خربتها  مازالت  اللحظة  لهذه  إنها  بل   , املرصى  املرسح  لفن 

ألعضاء لجنة املرسح فال أنىس ذلك اللقاء الجميل الذى جمعنى بها 

وأهميته  العصفورى  الكبري سمري  املخرج  دور  عن  نقاش مطول  ىف 

الفنية هذا اللقاء املبارش جعلنى اقرتب أكرث من فنانة أثرت حياتنا 

نظرها  وجهة  توصيل  الفائقة عىل  وقدرتها  الفارق  بوعيها  الجاملية 

ساندتني وصديقي  أنها  كام   , عليها  أو ترص  نظرها  ان وجهة  دون 

تخص  مشاكل  ىف  معها  تحدثنا  حينام  عزمي  حازم  الدكتور  العزيز 

أهمية عودة املهرجان التجريبي بصيغة جديدة طموحة وال يسعنى 

والخربة  املثمرة  واملناقشات  الطاغي  الحضور  هذا  أثنى عىل  أن  إال 

الطويلة والروح السمحة والخيال الخالق شكرا لك يا من استحققت 

مبا قدمتيه من جهد وخيال  العريب  املرسح  لقب سيدة  عن جدارة 

وسعة صدر وقدرة فائقة عىل استيعاب اآلخرين وتطوير أفكارهم . 

من  كثرياً  اخترصت  وقد   , حقها  أعطيها  لن  كتبت  مهام  وإننى 

 , هنا  املساحة  لضيق   , منها  للكثري  أرش  ومل   , واألحداث  املواقف 

آماًل أن تأىت الفرصة كاملة للتحليل والكتابة ىف دراسة أكرب من تلك 

الدراسة , تستوعب التناول التحليىل أكرث , إذ أن الجانب التاريخى 

قد تم تغطيته من ِقَبل كثري من الزمالء واألصدقاء واملعلمني , وىف 

عمرو  دكتور  العزيز  الصديق  أشكر  أن  إال  اليسعنى  الصدد  هذا 

دوارة والذى وفر ىل مراجع مل تكن بني يدى.

املراجع :

1 – عبد الغنى داود , سميحة أيوب سيدة املرسح العريب , إعداد 

د/ احمد سخسوخ , أيام الشارقة املرسحية , 2011

2 – سميحة أيوب , ذكرياىت , دار الحكمة , 2007

العريب , مرجع  4 – د. فوزى فهمى , سميحة أيوب سيدة املرسح 

سابق 

, مرجع  العريب  املرسح  أيوب سيدة  , سميحة  التهامي  – محمد   5

سابق 

تأسيس جمعية نادي املرسح املرصي :

الفنانة  أسسته  الذى  املرصى  املرسح  نادى  تأسيس جمعية  بيان  ىف 

الجمعية  لهذه  األساسية  األهداف  تتضح   1979 عام  أيوب  سميحة 

باعتباره مؤسسة مرسحية ثقافية مستقلة تتمرد فيها الفنانة سميحة 

عىل  الخناق  تضيق  أخذت  التى  اإلدارية  السلطة  قيود  عىل  أيوب 

حرية اإلبداع املرصي خاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد والتى 

أدت إىل ردود فعل عنيفة من الدول العربية التى قررت ىف مؤمتر 

العربية  الجامعة  العربية مع مرص ونقل مقر  العالقات  القمة قطع 

القطرية  بالنزعة  يتنادون  املرصية  الطبول  قارعو  , واخذ  تونس  اىل 

إىل  والعودة  العربية  الهوية  من  التخلص  مزايا  للشعب  ويزينون 

تروج  الثقافة  موظفي  بعض  كتابات  وأخذت  الفرعونية  الجذور 

والقومية  العربية  للهوية  العداء  روح  وبث  املرصية  الدولة  لفكرة 

العربية  والدول  مرص  بني  التواصل  دعوات  عىل  والتعايل  العربية 

التواصل  جسور  عىل  للحفاظ  املرصيني  املثقفني  أصوات  وتنادت 

املناخ  هذا  ظل  وىف  العربية  والدول  مرص  بني  والثقايف  الفكري 

من  اختفت  الثقاىف  النفاق  طبول  أفسدته  الذى  والثقايف  السيايس 

الوطنية  النزعة  ذات  املرسحية  األعامل  املرصي  املرسح  خشبات 

املرسحية  األعامل  معظم  اختفت  بل  القومية  الروح  وغيبت 

العاملية التي تنتمي للرتاث العاملي والعريب ذات املضامني السياسية 

متهافتة  عروض  القومي  املرسح  وسادت  والفكرية  واالجتامعية 

تلبى احتياجات الطبقة الصاعدة من قاع املجتمع ىف ظل ما سمى 

املجتمع  ثروات  نهب  الذى  االقتصادي  واالستنزاف  االنفتاح  عرص 

التى  التقليدية  التوليفة  ذات  التجارية  املسارح  عروض  وازدهرت 

شائعة  املرسحية  أصبحت  حيث  الليلية  املالهى  عروض  عن  تغنى 

ومشاهد  البذيئة  والنكات   , الرشقى  الرقص  عىل  تعتمد  االنتشار 

التجارى  املرسح  كتاب  معظم  ولجأ  املرسح  فوق  الجنىس  التحرش 

منه  يخجل  فن  املرسحى  الفن  والفارس وأصبح  الفودفيل  تراث  اىل 

املرسحيون املرصيون ويتنادون بالثورة عليه .

ىف ظل هذا املناخ جاء بيان نادى املرسح املرصى واضحا ىف أهدافه 

ىف صياغته القوية بقوله : »لقد وقفنا طويال نتساءل ماذا ميكن أن 

إىل  تنحدر  فنية  لحركة  نقدم  أن  ميكن  وماذا  يسقط  ملرسح  نفعل 

الفن ىف مرص جذوة  الهاوية يوما بعد يوم؟ وما هو الحل ىك يظل 

 : تساءلنا  ؟  قيمتها  الصادقة  للكلمة  وتبقى  طريقها  للبرشية  تضئ 

الحقيقة  يقدم  حيث  بقيمته  محتفظا  املرسح  يظل  أن  ميكن  كيف 

عارية بال زيف أو رياء ؟« 

كانت هذه األهداف والوسائل هى )مانفستو( جامعة نادى املرسح 

املرسح  معاقل  أهم  القومى  املرسح  من  انطلقت  والتى  املرصى 
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[[26 نوافذ

العالمة  هي   « العريب  املرسح  سيدة   .. أيوب  »سميحة 

ضوءا  الوجود  متنح  التي  املرصي،  الفن  تاريخ  يف  الفارقة 

والفكر  الوعي  من  طاقات  بامتالكها  وحرية  ويقينا  وسحرا 

الوهج،  شديدة  نابضة  حية  تجربتها  والجامل.  والحب 

فقد  واإلنسان،  الواقع  مع  والجدل  واالشتباك  الطرح  تقبل 

الحياة  لتواجه  ودالالت،  أبعادا  الرفيعة  ثقافتها  منحتها 

بعيدا  واالنطالق  الزهو  تحديات  تفرض  مغامرة  باعتبارها 

عن أرس الكائن ووصوال إىل دهشة البوح وحرارة املكاشفة 

والرصانة  لإلبداع  حضور  هو  حضورها  املعرفة.  وجامليات 

الذكية  الناعمة  قوتنا  لرموز  تقدير  وهو  الذات،  واحرتام 

التي ساهمت يف تقديم الوجه املرشق ملرص، حيث التقاليد 

تاريخ  صاحبة  فهي  الفنية،  والقدوة  العليا  واملثل  العريقة 

املتميز وهي  والعطاء  باإلرادة  بديع مسكون  وإنساين  فني 

قامة إبداعية شامخة جمعت بني املوهبة والثقافة والدراسة 

والحقيقة  بالواقع  الفريد  والوعي  الخالب،  والنضج  والخربة 

واإلنسان. 

للمرسح  الدويل  الشيخ  »رشم  مهرجان  ترشف  العام  وهذا 

الفنانة  اسم  بإطالق   )2021 نوفمرب   11  –  6( الشبايب« 

القديرة سميحة أيوب عىل دورته السادسة )وأيضا برئاستها 

وكذلك  العليا(،  للجنتها  وعضويتها  للمهرجان  الرشفية 

الدكتور/ عمرو دوارة  بإصداره لكتاب خاص بتكرميها بقلم 

السمه  حقق  وقد  ومبدعيها،  مرص  مثقفي  كبار  من  وهو 

مكانة سامية بامتالكه الوعي والحضور والبصامت الفريدة، 

املستوى  رفيعة  إبداعية  كوثائق  األدبية  أعامله  تأيت  ولذا 

مجموعة  إصدار  له  سبق  وقد  ومعرفة.  وكشفا  علام  متوج 

بها  أشاد  التي  تلك  املتميزة،  التوثيقية  الكتب  من  ضخمة 

كبار النقاد ومنحوه من خاللها لقبي: »حارس ذاكرة املرسح 

املرصي« و«جربيت املرسح العريب«، كتب عن أساتذة وأعالم 

أحمد عبد  الرشقاوي،  اإلخراج املرسحي)كرم مطاوع، جالل 

الحليم، د. كامل عيد، محمود األلفي، هناء عبد الفتاح، ثم 

األلف  صاحب   – رياض  حسني  الفنان/  عن  املهم  الكتاب 

املستوي  عىل  كبريا  نجاحا  حقق  الذي   )2020 )عام  وجه 

هذه  عمق  يف  الدخول  إىل  دوارة  الدكتور/  فدفع  النقدي، 

عن  الرثي  إصداره   )2021( التايل  العام  ليشهد  التجربة، 

العبقري  كتابه  ثم  غيث،  الله  عبد  العريب/  املرسح  فارس 

عن سيدة املرسح العريب سميحة أيوب. وال يزال د. دوارة 

املرسح  موسوعة  أجزاء  باقي  إصدار  متابعة  يف  منشغال 

املرصي املصورة )وهي سبعة عرش جزءا صدر منها بالفعل 

ستة أجزاء والباقي تحت الطبع( وكذلك استكامل مجموعة 

الكتب التوثيقية الخاصة بالقضايا والفرق املرسحية. 

فإن  الفنية  القنوات  جميع  عرب  تدور  ومتعددة  شاقة 
البحثية  املراكز  غياب  ظل  يف  تعقيدا  أكرث  تصبح  املسئولية 
التي  واملراجع  الدراسات  وندرة  التوثيق،  عن  املسئولة 
غياب  وكذلك  والتحليل،  بالدراسة  املمثلني  أعامل  تتناول 
دوارة  للدكتور  ويحسب  املوثقة،  واملعلومات  البيانات 
امتالكه  عرب  والثغرات  العقبات  هذه  كل  تجاوز  يف  نجاحه 
للركائز الفنية والفكرية والتاريخية التي تحققت يف تجربته 
الجدلية الالمعة مع الواقع الفني املرصي، ولعل مجموعات 
والسينام  أيوب يف املرسح  املدهشة ألعامل سميحة  الصور 
أرشيفه  من  الكتاب  يضمها  التي  واإلذاعة  والتليفزيون 
واملعرفية  الفنية  أدواته  ميتلك  املؤلف  أن  تؤكد  الخاص 

الخاصة به. 
جمهور  إىل  الكتاب  هذا  بإهدائه  دوارة  الدكتور/  وفق 
سيدة  لقب  أيوب  سميحة  القديرة/  منحوا  الذين  املعجبني 
بتلك  يليق  املستوى  رفيع  إهداء  وهو  العريب،  املرسح 
الوثيقة النقدية الفكرية الفنية املغايرة، خاصة وقد أشار يف 
الكبرية  الفنانة  بهذه  املعجبني  أشد  والدته  إىل روح  إهدائه 
يتكون  السياق  هذا  ويف  معا.  صداقتهام  مرحلة  قبل  حتى 
يأيت  فصول،  ومثانية  الجاذبية  شديدة  مقدمة  من  الكتاب 
ليقدم  والفني  التاريخي  السياق  بعنوان  األول«  »الفصل 
منتصف  حتى  املرصي  املرسح  لبدايات  بانورامية  صورة 
الذاتية  السرية  إىل  الثاين«  »الفصل  ويتجه  العرشين،  القرن 
اإلبداعات  الثالث«  »الفصل  يطرح  بينام  الفنية،  واملسرية 
التليفزيونية/  الدراما  )السينام/  الفنية  بالقنوات  املختلفة 
الرابع« إىل اإلسهامات املرسحية  اإلذاعة(، ويأخذنا »الفصل 
مع تحليل ألهم أدوار السيدة الجميلة/ سميحة أيوب، ويف 
الشهادات  من  كبري  عدد  عىل  نتعرف  الخامس«  »الفصل 
لنخبة  فكرية  رؤى  خالل  من  املرسحية  لعروضها  النقدية 
يف  وننتقل  املتميزين،  نقادها  وأقالم  مرص  مثقفي  من 
نخبة  أيوب يف عيون  إىل صورة سميحة  السادس«  »الفصل 
الشقيقة،  العربية  الدول  وبعض  مبرص  الفنانني  الزمالء  من 
رصحت  القلب  من  أقوال  يضم  فهو  السابع«  »الفصل  أما 
القديرة يف مناسبات متنوعة وعربت من خاللها  الفنانة  بها 
عن فكرها ومواقفها من الفن والحياة، ويف »الفصل الثامن« 
من  الفنية  باملسرية  املضيئة  العالمات  أهم  أمام  نتوقف 
عارمة،  فعل  ردود  حققت  مرسحية  عرشين  تحليل  خالل 
لتلك  السامت  وأهم  الختام  عىل  املتلقي  يتعرف  وأخريا 
الكبري  الجهد  هذا  ويستكمل  الرثية.  الوجودية  التجربة 
مبجموعة املالحق شديدة التميز التي تضم قامئة املرسحيات 
تفاصيل  مع  الفرق  قامئة  تاريخيا،  مرتبة  بها  شاركت  التي 
الرئيسة،  التي جسدت شخصياتهم  املؤلفني  قامئة  عروضها، 
األجيال.  تعاونت معهم من مختلف  التي  املخرجني  وقامئة 
الكتاب  وينتهي  عظيام.  علميا  إنجازا  متثل  املالحق  وهذه 
دوارة  الدكتور/  عليها  ارتكز  التي  العلمية  املراجع  بقامئة 

صاحب السرية الذاتية املرشفة. 
العريب  الفن  أيقونات  أحد  هي  أيوب  سميحة  كانت  إذا 
مستوى  أن  إىل  اإلشارة  فتجدر  األصيلة  رموزه  من  ورمز 

العريب«  املرسح  ..سيدة  أيوب  »سميحة  األحدث  وإصداره 

كتاب غري مسبوق، ولذا فقد بعث جدال عارما يف األوساط 

يف  خالله  من  نجح  وقد  خاصة  والنقدية،  والفنية  الثقافية 

الوصول إىل ذروة اإلبداع الفكري للتوثيق العلمي، ويكفي 

أن نذكر أن د.سمرية محسن األستاذة باملعهد العايل للفنون 

قررت  بأنها  الكتاب  توقيع  حفل  يف  رصحت  قد  املرسحية 

يتناول  ألنه  نظرا  باملعهد  العليا  الدراسات  لطلبة  تدريسه 

تاريخ املرسح املرصي كله )منذ البدايات عام 1870 ومرورا 

مرحلة  إىل  ووصوال  العرشين  القرن  من  األول  بالنصف 

من  الثاين  النصف  خالل  أيوب  سميحة  الفنانة/  مشاركات 

القرن العرشين وحتى اآلن(، كذلك أشاد د.أرشف زيك رئيس 

املهم  بالدور   - التوقيع  حفل  نفس  يف   - السابق  األكادميية 

املرسحي،  ومنجزنا  تاريخنا  لحفظ  د.دوارة  به  يقوم  الذي 

وبالتايل  واندثر،  الفني  تاريخنا  من  كبري  جزء  لضاع  ولواله 

سيكون  العريب  املرسح  سيدة  عن  املهم  الكتاب  هذا  فإن 

مرجعا موثقا مهام جدا لألجيال القادمة.

كتاب  عن  السالموين  العال  أبو  محمد  الكبري/  املؤلف  يقول 

سيدة املرسح العريب: »أنه عمل بديع يف مادته وموضوعه 

ووثائقه.  وتواريخه  ومعلوماته  وتبويبه  ومنهجه  وإعداده 

أمانته  يؤكد  مام  يشء  يف  دوارة  عمرو  دكتور/  يفرط  مل 

اإلبداعية  التوثيق، وكذلك قدراته  لقضايا  وتفانيه وإخالصه 

حارس  عليه  أطلق  من  صدق  وقد  والثقافية،  والفكرية 

العريب  املرسح  وجربيت  املرصي  للمرسح  الفنية  الذاكرة 

األستاذ/  رؤى  مع  متاما  نتفق  السياق  هذا  ويف  الحديث«. 

لواقعنا  الرثاء  شديدة  إضافة  هو  الكتاب  فهذا  السالموين، 

وأنه  خاصة  عبقرية  فنية  موسوعة  يكون  ويكاد  الثقايف، 

قامة  عن  الكتابة  كانت  وإذا  العلمية.  املفاهيم  عىل  يرتكز 

عملية  هي  أيوب  سميحة  القديرة/  وقدر  بحجم  شامخة 

العربي« المسرح  سيدة  أيوب  »سميحة 
دوارة لعمرو  كتاب 
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والرؤساء،  امللوك  درجة  إىل  ارتفع  قد  الدبلومايس  متثيلها 

بعدد  اللقاء  فرصة  الرفيعة  مكانتها  لها  أتاحت  حيث 

له  تتاح  من  فإن  دوارة  الدكتور/  يشري  وكام  منهم،  كبري 

الفنية  مسريتها  رصد  أو  الخاص  عاملها  من  االقرتاب  فرصة 

مع  صورها  من  الكبري  الكم  هذا  من  الدهشة  ستأخذه 

تؤكد  حميمة  أرسية  لقطات  وبعضها  والرؤساء،  امللوك 

األوسمة  من  الهائل  الكم  بخالف  وذلك  مكانتها،  سمو 

املؤلف  أن  ويذكر  التكريم.  وشهادات  والدروع  والنياشني 

يف  أيوب  سميحة  السيدة/  مشاركة  فرصة  له  أتيحت  قد 

العربية  الدول  ببعض  املرسحية  املهرجانات  من  كبري  عدد 

اإلمارات(،  الكويت،  األردن،  الجزائر،  تونس،  ليبيا،  )مثل 

الصعيدين  عىل  استقبالها  وحرارة  مبكانتها  فخره  فسجل 

من  اقرتب  من  كل  مع  لها  شهد  كام  والشعبي،  الرسمي 

عاملها بدماثة خلقها وسمو ترصفاتها ودبلوماسيتها ولباقتها 

تحقيق  عىل  الرائعة  بقدرتها  وكذلك  املعهودة،  وأناقتها  

حياتنا  فإن  بالكتاب  جاء  وكام  لبالدها،  املرشف  التمثيل 

الفنية طوال أكرث من قرن ونصف من الزمان مل تشهد سوى 

السيادة  صفة  ومكانتهن  بأسامئهن  ارتبطت  سيدات  ثالثة 

وهن: سيدة الغناء العريب أم كلثوم، سيدة الشاشة العربية 

حيث  أيوب،  سميحة  العريب  املرسح  وسيدة  حاممة،  فاتن 

فنيا وإعالميا فقط بل جامهرييا  الصفة بهن  تلك  ترتبط  مل 

أيضا فيام يقرتب من االستفتاء الشعبي، وبالتايل مل تستطع 

أي فنانة أخري منافستهن عىل هذا اللقب الشعبي، وذلك 

)زوجة  األوىل  مرص  سيدة  لقب  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع 

الرئيس( هو لقب رسمي يزول بزوال مكانة الزوج. 

مستوى  عىل  مشاركاتها  أيوب  سميحة  القديرة/  بدأت 

العرشين،  القرن  من  الثاين  النصف  بدايات  مع  االحرتاف 

دراستها  فرتة  خالل  الخمسينيات  أوائل  يف  وبالتحديد 

»املرسح  لفرقة  انضمت  ثم  للتمثيل،  العايل  باملعهد 

وكام  الفنية،  مسريتها  طوال  إليها  انتمت  التي  القومي«، 

أي  يف  املشاركة  عدم  عىل  أرصت  فقد  دوارة  دكتور  يشري 

عروض تجارية، ومل تتعاون إطالقا مع فرق القطاع الخاص، 

هي:  فقط  فرق  ستة  خالل  من  مشاركاتها  وانحرصت 

والغنائية  الحكيم،  الحديث،  العاملي،  الجيب،  القومي، 

املصورة  املرسحيات  بعض  إىل  باإلضافة  االستعراضية، 

أيوب  الفنانة/ سميحة  السياق ظلت  هذا  ويف  للتليفزيون، 

والنجمة  املرسحي،  التمثيل  تاريخ  يف  الفارقة  العالمة  هي 

الالفت  القوى  الحضور  صاحبة  أدوارها،  جميع  يف  املتألقة 

فهي  الدالة،  وإشاراتها  املرهف  وإحساسها  املعربة  بنظراتها 

املعرب  والصوت  املمشوق،  القوام  صاحبة  املثالية  السيدة 

والنربات املميزة، ومخارج األلفاظ السليمة الواضحة. ويذكر 

أنها قد أجادت فن اإللقاء والتمثيل باللغة العربية الفصحى 

إىل  باإلضافة  وذلك  العامية،  باللهجة  متثيلها  كفاءة  بنفس 

بعض  ببطولة  للقيام  أهلها  مام  الشعري  اإللقاء  يف  تفردها 

مهران،  الفتى  ليىل،  مثل: مجنون  املهمة  الشعرية  العروض 

الوزير  الشمس،  لعني  قولوا  عكا،  وطني  العدو،  إىل  رسالة 

العاشق، دماء عىل أستار الكعبة، والخديوي . 

التي  أيوب«  »سميحة  أعامق  أمام  دوارة  د.  يتوقف 

منزل  رشفة  كانت  حيث  بالفن،  تعلقها  بدايات  عن  تروي 

الصيفية،  السينامت  إحدى  عرض  صالة  عىل  تطل  أرستها 

وكانت  العاملية،  األفالم  تتابع  الرشفة  إىل  مشدودة  فكانت 

وذلك  ممثلة،  وليس  باليه  راقصة  تصبح  أن  آنذاك  أمنيتها 

أعجبت  حيث  األحمر«  الرداء  »ذات  فيلم  مشاهدتها  بعد 

اضطرت  الفنية  البدايات  مرحلة  وخالل  البالريينا.  بالبطلة 

الحوافز، وخالل فرتة إدارتها للقومي قدمت عروضا متميزة 

فوزي  )تأليف/  الغائب  عودة  مثل:  عارما  نجاحا  حققت 

, وبطولة محمود ياسني  اللطيف  فهمي وإخراج شاكر عبد 

وعايدة عبد العزيز(، طائر البحر )لتشيكوف بطولة/ عايدة 

السهرة  مالبس  عىل  دماء  الفيشاوي(،  وفاروق  العزيز  عبد 

وبطولة/  منيب  نبيل  وإخراج  باييخو،  أنطونيو  )تأليف/ 

سعد  )تأليف/  األستاذ  توفيق(،  ومحسنة  العالييل  عزت 

محسنة  مع  وبطولته  راتب  جميل  وإخراج/  وهبة  الدين 

توفيق(، املهاجر )لجورج شحادة وإخراج/ عبد الغفار عودة 

دميان(،  وتريز  العزيز  عبد  وعايدة  حسني  رجاء  وبطولة/ 

فرنسا  مع  املشرتكة  العروض  بعض  إنتاج  يف  نجحت  كام 

انجلرتا يف مرسحية  مثل مرسحية فيدرا ملؤلفها راسني، ومع 

الكتاب يضم  أن  لوليم شكسبري. ويذكر  أنطونيو وكليوباترا 

رصدا متميزا ملا قدمته سميحة أيوب أثناء إدارتها للمرسح 

خمسة مرسحيات  بإخراج  ملشاركتها  وثق  وكذلك  الحديث، 

هي مقالب عطيات، ليلة الحنة، وثالث مرسحيات للتصوير 

وروفيدة  املسمط،  يف  عقيل  الحي،  امليت  هي:  التليفزيوين 

أول طبيبة يف اإلسالم. 

إذا كانت الصور العظيمة التي متثل جزءا أصيال مدهشا من 

الكتاب يروي عن التاريخ والسياسة والوعي وأناقة الجامل 

رفيعة  حالة  متثل  أيوب  سميحة  وجوائز  تكرميات  فإن 

ومثال  العرب  للفنانني  مرشف  منوذج  باعتبارها  املستوى 

جميع  من  املتمكن  مبوهبته  يعتز  الذي  املثقف  للفنان 

أدواته ومفرداته، وكذلك العشق الجامهريي الصادق  , ويف 

هذا اإلطار تقدم الفصول املتوالية من الكتاب أدق تفاصيل 

والتليفزيون  والسينام  املرسح  يف  أيوب  سميحة  إبداعات 

بانوراما  الكتاب  يقدم  كام  الدقيقة،  القوائم  عرب  واإلذاعة 

النجامت  وأسامء  املرسحية  ألعاملها  التفاصيل  غريرة 

ملجموعة  عبقري  رصد  وكذلك  شاركوها،  الذين  والنجوم 

كام  العريب،  املرسح  سيدة  قدمتها  التي  العاملية  النصوص 

النقدي  التيار  دور  عىل  بوضوح  يتعرف  أن  للمتلقي  ميكن 

يف الستينيات وأثره الفعال عىل الحركة املرسحية من خالل 

إخالص  د.  صالح،  رشدي  مثل:  الكبار  األساتذة  متابعات 

عزمي، د. سمري رسحان، د. محمد مندور، جالل العرشي، د. 

القادر حميدة،  العيوطي، عبد  العامل، د. أمني  محمود أمني 

اسكندر،  أمري  العرشي،  فتحي  النقاش،  رجاء  طاهر،  بهاء 

محمد  الصبان،  رفيق  د.  جويدة،  فاروق  النقاش،  وحيد 

الرحمن  العاين، د.عبد  القادر، يوسف  التهامي، فاروق عبد 

املختلفة  الرثية  املرسحية  باإلصدارات   وذلك  زيدان،  بن 

دوما  سيذكر  سيظل  عظيم  مجهود  بالشك  وهذا  آنذاك، 

للدكتور/ عمرو دوارة .

وكام كتب األديب الراحل/ خريي شلبي: »إن سميحة أيوب 

مارد عىل املرسح، إذا انطلق ال تستطيع قوة أن توقفه. وأن 

معبدها  هو  فاملرسح  عينيها،  يف  توأمان  والرشاسة  الوداعة 

تجاوبا  تبعث  وأرستها،  وأرضها  وسامئها  وكعبتها  ومحرابها 

يك  المعا  مشعال  تحمل  وفنانة  مظلمة  خشبة  بني  سحريا 

يظل  املدهش  السياق  هذا  ويف  ظلامته«.  وتبدد  تضيئه 

كتاب دكتور/ عمرو دوارة عن سيدة املرسح العريب سميحة 

املتلقي  مينح  الذي  الجميل  الراقي  الفن  من  قطعة  أيوب 

الحياة  بأن  وإحساسا  ومساءلة،  وجموحا  ووعيا  وهجا 

ستظل هي الرس والسحر والروح واإلبداع . 

سيدة املرسح بناء عىل طلب أرستها إىل تغيري اسمها يف أول 

لها  واختارت   ،« الربيع  »عذراء  أوبريت  وهو  إذاعي  عمل 

اسام فنيا هو »سميحة سامي«، وعندما أذيع العمل وأشاد 

وشعرت  نفسها  من  غضبت  استحسانا  ووجدت  النقاد  به 

العائلة،  اسم  تغيري  وقبولها  أهلها  لرغبة  لرضوخها  بالندم 

فقررت التمرد عىل هذه القيود وعادت مرة أخرى لتقديم 

جميع أعاملها باسمها الحقيقي. 

بالكتاب  - كام جاء  الفنية  أيوب«  تكشف مسرية »سميحة 

وخمسني  أربعامئة  من  أكرث  بطولة  يف  مشاركتها  عن   -

فيلام،  وأربعني  أربعة  مرسحية،  تسعني  بينهم:  من  عمال 

يقرب  وما  تليفزيونية،  وسهرة  مسلسال  وعرشين  ومائتي 

وذلك عىل  إذاعية،  وسهرة  مسلسال  وخمسة عرش  مئة  من 

عىل  وقفت  أنها  ويذكر  عاما.   سبعني  من  يقرب  ما  مدار 

أثناء   - حاممة  فاتن  الفنانة/  مع  مرة  ألول  املرسح  خشبة 

مرسحية  خالل  من   - باملعهد  األوىل  بالسنة  الدراسة  فرتة 

البخيل ملوليري التي قدمت عىل خشبة دار األوبرا املرصية، 

يف  متكلم  كومبارس  جميل  سناء  الفنانة/  مع  عملت  كام 

فرتة  شهدت  السنوات  امتداد  وعرب  دنشواي.  مرسحية 

نخبة  يد  عىل  املرصي  املرسح  يف  كربى  طفرة  الستينيات 

وكانت  والتمثيل،  واإلخراج  التأليف  يف  الكبار  املبدعني  من 

وإميان  للمرسح  الحقيقي  العشق  هي  الرئيسية  السمة 

الفنانة/  أن  دوارة  د.  كتب  وكام  التنويري،  بدوره  الدولة 

من  مجموعة  الفرتة  تلك  خالل  قدمت  قد  أيوب  سميحة 

سامل،  الزير  مهران،  الفتى  مرسحيات  يف  أدوارها  أفضل 

الناموس، سكة السالمة،  السلطان الحائر، السبنسة، كوبري 

فانيا،  الخال  العاملية:  بالنصوص  وأيضا  املسامري،  السلم،  بري 

أنتيجون، اإلنسان الطيب، دائرة الطباشري القوقازية، الندم، 

الذباب. 

العريب  بالوطن  سيدة  أول  هي  أيوب  سميحة  أن  ويذكر 

»املرسح  فرقة  وهي  للدولة،  تابعة  فرقة  إدارة  تتوىل 

فرقة  إدارة  ذلك  بعد  تولت  كام   ،1973 عام  الحديث« 

الفرتة 1975 – 1982،  األوىل خالل  القومي مرتني،  املرسح 

بالكتاب  جاء  وكام   ،1988  –  1984 الفرتة  خالل  والثانية 

قيادية  فهي شخصية  متميزة  إدارية  مقومات  متتلك  فإنها  

بطبعها تجيد الحسم وتجيد القدرة عىل التشجيع وتوظيف 
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قامت فرقة “الطيف والخيال املرسحية” والتي شارك 
املدرك  وعامد  املريغني  بهايئ  الثاليث  تأسيسها  يف 
استلهام  وهي:  فنية  ركائز  ثالث  عىل  عزمي  وناصف 
الرتاث العريب مع عرضه عىل األحداث اآلنية ووضعه 
يف إطار اختباري، كذلك رضورة أن يأيت هذا االستلهام 
ليسد ثغرة فنية يف بنية العرض املرسحي وليس مجرد 
توظيفه  يتم  أن  ـ  أيضا  بذلكـ  ويرتبط  شكلية،  أداة 

وفق آليات درامية محددة.
خيال  من  “سهرة  األول  عرضها  جاء  اإلطار   هذا  ويف 
اكتشاف  الذي تم من خالله  الظل واألراجوز” 1988 
“األراجوز”  هو  عريق  لفن  عرصية  فنية  إمكانيات 
عىل  أوشكت  التي  الفنون  من  وهو  الظل”  و”خيال 
يصل  تاريخي  عمق  من  به  تتميز  ما  رغم  االنقراض، 
ألكرث من ألف عام، حيث كان يف فرتة من الفرتات هو 

فن الخاصة حيث يعرض يف مجالس الخلفاء واألمراء.
الوطن  يف  “املرسح  كتابه  يف  الراعي  عيل  د.  ويرى 
الظل والذي أسسه  العريب” ص 45: أن مرسح خيال 
من  تحمله  مبا  “املقامة”  فن  منم  استفاد  دنيال  ابن 
دراما، ثم طور “ابن دنيال” طرائق األداء وجعل من 
ومامرسة  واضحة  “نظرية  له  حقيقيا  مرسحا  تجاربه 

أوضح”.
ونظرية ابن دنيال تقوم عىل أساس تشخييص بحيث 
فن  وهو  صوت،  دور  ولكل  دور  شخص  لكل  يصبح 
قدموا  جامهري  ودم..  لحم  من  جامهري  إىل  يتوجه 
نظارة  هم  مشاهدته  سبيل  يف  ماال  ودفعوا  لرؤيته 
حقيقيون، وابن دنيال يعلم أن فنه ال قيام له إال إذا 
موله هؤالء النظارة، ولهذا فهو ـ ماديا ـ يتوجه إليهم 
بطلب املعونة ـ وفنيا ـ يشاركهم يف األحداث بتوجيه 

الخطاب إليهم يف مواضع معينة من باباته.
وتتميز عروض “خيال الظل” و”األراجوز” باعتامدها 
ملا  نظرا  الرموزي  الخطاب  وعلو  التورية  منطق  عىل 
نقد  به من  تتسم  وما  قضايا شائكة،  فيها من  يطرح 
وإن  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  للحياة  الذع 

جاءت مغلفة بخطاب هزيل.
وجود  عن  القارئ  يسأله  رمبا  سؤاال  هناك  ولكن 
إحياء  تستدعي  ـ  الراهن  الوقت  يف  ـ  فنية  رضورة 
مغايرة  مرسحية  تقنيات  وجود  مع  الفن  هذا  مثل 

ومتقدمة.
ولنرتك اإلجابة عن هذا السؤال لبهايئ املريغني والذي 
يقول يف شهادة عن تجربته األوىل يف مرسح األراجوز 

وخيال الظل:
العودة املطلقة إىل  “نحن ال نستهدف تبني شعارات 
األورويب،  للمرسح  التامة  القطيعة  إعالن  أو  الرتاث 
يتجزأ  ال  كل  اإلنساين  املرسح  بأن  متاما  نؤمن  ألننا 
أشكالنا  إىل  جديد  من  التطلع  إىل  نهدف  ولكننا 
عىل  ممتعة  فرجة  خالل  من  الشعبية،  املرسحية 
أيضا  ـ  ذلك  يف  مستعينني  تاريخية،  شهرة  ذي  تراث 

فقد  ولذلك  املعارصة،  املرسحية  وتصوراتنا  برصيدنا  ـ 
اإلمكانيات  نستعرض  أن  العرض  خالل  من  حاولنا 
أن  للمشاهد  لنربز  الشعبي  الفن  لهذا  الرتاثية 
املرسح  يستطيع  ال  قد  دورا  يلعب  أن  باستطاعته 
الجوهرية  الفكرة  أن  أي  به  يكون  أن  األورويب 
هي  كانت  بل  العرض  داخل  تكون  لن  بالتحديد 
يف  تراثية  صيغ  تقديم  عىل  معتمدين  نفسه  العرض 

شكل معارص”.
كثري  فيه  ـ  شهادته  يف  ـ  املريغني  إليه  ذهب  وما 
عن  تتميز  العروض  هذه  مثل  ألن  نظرا  الصدق  من 
كبرية  مساحة  بوجود  األخرى  املرسحية  الفنون  سائر 
تسليط  طريق  عن  وذلك  املشاهد،  لدى  التخيل  من 
أو  اإلظالم  من  نوع  إحداث  أو  اللعبة  عىل  اإلضاءة 
وهي  العمل،  داخل  األداء  خالل  من  بذلك  القيام 
باإلضافة  األخرى،  الفنون  أغلب  يف  توجد  قلام  تقنية 
ظهور  عيل  يرتتب  وما  برصي  وسيط  وجود  ذلك  إىل 
الحضور  عن  كبديل  الظلية  أو  القفازية  الدمية 
املبارش للممثل أمام الجمهور، مام يساعد عىل إيجاد 
والوعي  الفني  املطروح  بني  التامس  من  خاصة  حالة 

الجامهريي.
ناحية أخرى ميكن أن نقول: إن مثل هذه  ولكن من 
العروض التي تغوص يف بنية الرتاث من أجل البحث 
ذلك  إىل  مدفوعة  تكون  للرؤى  مغايرة  مناطق  عن 

لسببني:
يف  الكامن  “الدهشة”  فعل  عىل  ينطوي  األول: 
يعرف  ال  الشعبي  “الفنان  أن  العلم  مع  الرتايث  النص 
يف  تكمن  الحقيقية  رسالته  بأن  مؤمن  ألنه  الدهشة 
نقد الواقع املحيط حتى وإن جاء خطابه اإلبداعي به 

مناطق ومساحات تدعو إىل االندهاش.
أما السبب الثانيـ وهو األهم من وجهة نظري ـ وهو 
النمذجة”  بـ”قلق  نسيم  محمود  د.  الناقد  أسامه  ما 
مبا يحتوي عليه هذا املصطلح من نقد واضح للحركة 

املرسحية العربية خاصة والحداثة العربية عامة.
عدم  يف  جوهريا  سببا  القلق  هذا  يكون  وقد 
الفنون  هذه  مثل  عىل  القامئة  التجارب  استمرارية 
الخطاب  خفوت  السبب  هذا  إىل  وأضيف  الرتاثية، 
األوىل  املريغني  تجربة  يف  رأيناه  ما  وهو  ـ  النقدي 
واإلمتاع  للفرجة  فن  إىل  األراجوز  تحول  بحيث  ـ 
يف  الداخيل  الرصاع  ذلك  وجود  عن  بعيدا  اللحظي، 

بنية الحوار.
ويف عام 1989 قدمت فرقة “الطيف والخيال” عرضها 
بهايئ  فيها  اعتمد  والتي  الصفرا”  الرسايا  “سكة  الثاين 
املريغني ـ مخرج ومؤلف العرض ـ عىل نصني للكاتب 

الخضوع”  أو  “جاك  يونسكو” هام  “يوجني  املرسحي 
يكمل  متقاربان  والنصان  البيض”  يف  و”املستقبل 
بعضهام اآلخر فقد كتبا يف فرتة زمانية متقاربة فاألول 
ويناقش   1950 عام  كتابته  من  “يونسكو”  انتهى 
السخف،  يف  املمعنة  العبثية  املواقف  من  سلسلة 
“يونسكو”  كتبها  والتي  البيض”  يف  “املستقبل  أما 
للجدل  املثري  عرضه  يف  طرحه  ما  فتواصل   1951 عام 
الطابع  ذات  العبثية  حالته  من  خرج  وإن  “جاك” 
الشخصاين إىل دائرة أوسع وأرشس وهي دائرة الواقع 
وإمنا  نسبيا،  خضوعا  ليس  هنا  فالخضوع  به  املحيط 

خضوع يف إطار الجامعة.
بنصني  يستعني  أن  للمريغني  تسنى  كيف  ولكن 
“يونسكو”  العبث  دراما  أمري  نصوص  أكرث  من  هام 
أريد  “إنني  القائل:  وهو  وتعقيدا،  تشابكا  وأكرثهم 
جواد  إىل  أحولها  ثم  املرسح  عىل  سلحفاة  أظهر  أن 
ثم أحول الجواد إىل قبعة ثم إىل أغنية ثم إىل نافورة 
الذي  الوحيد  املكان  هي  املرسح  خشبة  إن  مياه، 

يستطيع اإلنسان أن يقدم فوقه أي يشء”.
الدراما  كتاب  من  ورفاقه  كامي”  “ألبري  كان  فإذا 
مشرتكا  مسلكا  اتخذوا  الخمسينيات  منتصف  يف 
“يونسكو”  فإن  الكون  من  اإلنسان  موقف  تجاه 
التجربة”  عقالنية  “ال  من  اتخذه  الذي  املنحى  رغم 
إال  النهايات  وصدمة  الحدث،  دائرية  عىل  واالعتامد 
طابعا  املرسحي  خطابه  ـ  يتخذ  جوانبه  أحد  يف  أنه 
من  بنوع  اتسمت  وإن  أخالقية،  نزعة  ذا  فلسفيا 

الفانتازيا واملفارقة.
النص  بني  العالقة  نرى  أن  ميكن  الجانب  هذا  ومن 
املريغني  بهايئ  عند  الرؤية  ومرصية  “اليونسيك” 
والذي استخدم تقنيات خيال الظل، منطلقا من فكرة 
ليست جديدة  اإلنسان، وهي فكرة  أو مسخ  التحول 
ويجسد  أديب،  عمل  من  أكرث  يف  معالجتها  متت  فقد 
اإلنسان  بني  محتدم  رصاع  عرب  دراميا  الفكرة  هذه 
والدمية أي رصاع البرش الذي تسجن آدميتهم قوالب 
حياة  عىل  تهيمن  والتي  باآلدمية  املقنعة  الدمى 
“فإن  نهاد صليحة  د.  الناقدة  تعبري  البرش، وعىل حد 
هذا الرصاع يفرز حدثا دراميا يتشكل يف أربع مراحل 
القهر  خالل  من  دمية  إىل  اإلنسان  تحول  أوال  متثل 
إنسان  إىل  الدمية  تحول  ثم  الشخيص  املستوى  عىل 
من خالل الثورة الفردية، ثم عودة اإلنسان إىل سجن 
العرائس من خالل القهر العام الجمعي، وأخريا عودته 

آدميا عمن خالل الثورة الجامعية.
األداء  لون يف  أكرث من  أن يجمع  املريغني  وقد حاول 
الغناء  من  مختلفة  بفنون  محتشدا  العرض  فجاء 

حالة  يف  التحرييض،  والغناء  والسلويت  والتشخيص 
املخرج  كون  يف  فارقته  وإن  امللحمي،  باملرسح  أشبه 
قد اعتمد عىل املشاهد القصرية عرب وحدتني دراميتني:

املمثل  بني  الدائر  الرصاع  خالل  من  جدلية  األوىل: 
عىل  املاثلة  العرائس  صور  وبني  اإلنسانية  بطبيعته 
شاشة خيال الظل، وهذه الجدلية تطرح رؤية خاصة 
حول املامرسة القهرية ضد اإلنسان سواء يف مجتمعه 

الصغري “األرسة” أو يف املحيط الخارجي.
من  تبدأ  والتي  الثانية  الدرامية  الوحدة  تربز  وها 
ـ  لنا  لتجسد  الشارع  إىل  العائلة  بيت  من  انتقاله 
اجتامعي  قهر  من  الفرد  يعانيه  ما  ـ  برصية  لغة  يف 
من  لعبته  الفني  الخيال  يلعب  وهنا  الوطأة  شديد 
املؤسسات  بفعل  يتحول  الذي  املواطن  رصاع  خالل 
من  أراجوزية”  “دمية  مجرد  إىل  القمعية  الرقابية 
الدمى،  عامل  عىل  يثور  الذي  “جاد”  شخصية  خالل 
خياله  ويطوف  الهواء  ليستنشق  الشارع  إىل  ويسعى 
بعيدا بحثا عن الحرية املفقودة، لكن كرثة التفكري يف 

الحريات الغائبة يأخذه إىل عوامل من القهر املركب.
وقد استفاد املخرج ـ كثريا ـ من الزمان واملكان خاصة 
باملسمى  استعاض  حيث  “السنوغرايف”  الجانب  من 
عن جوهره، فليس هناك ديكور حقيقي، وإمنا ترجمة 
والدمية/  اإلنسان  بني  للرصاع  ـ  املرسح  ـ عىل خشبة 
ما ميكن  الرتكيز عىل  والال فعل، من خالل  الفعل  بني 
أن يسمى بـ”الجدل املكاين” حيث تم تقسيم خشبة 
خطابها  يف  اختلفت  رمبا  مناطق،  عدة  إىل  املرسح 
النهاية عرب دالالت واحدة  تتحد يف  أنها  إال  الدرامي، 
العرض  يف  ـ  اعتمد  الذي  األراجوز،  مرسح  فهناك: 
ـ  أيضا  ـ  وهناك  اإلنساين،  االستالب  فكرة  عىل  ـ 
املنطقة املظللة لشاشة خيال الظل ثم هناك املنطقة 
الحقيقية  املنطقة  تقع  ذلك  وبني  باملتفرج  الخاصة 
عليها  اليشء  بعض  منخفضة  منطقة  وهي  للمرسح، 
وردهة  وشارع  بيت  وحديقة  استقبال  لحجرة  مباين 

مستشفى املجانني.
:وقد استفاد املريغنيـ كثريا ـ من آليات املرسح الفقري، 
وكذلك املرسح الشعبي بتجلياته املختلفة ساعده عىل 
ذلك وجود مجموعات من الفنانني الناطقني واملحركني 
هناك  يبقى  ذلك  ومع  بإتقان  دورها  أدت  للعرائس 
استطاع  هل  وهو  آن  يف  ورضوري  حيوي  تساؤل 
امليلء  يونسكو  أن يخضع عامل  املريغني وفريق عمله 
هل  املختلفة؟  مبستوياته  الشعبي  لعامله  بالتناقضات 
التجربة  بني  العميقة  الهوة  تلك  يتجاوز  أن  استطاع 
بفضاءاتها  الغربية  الرؤية  وحداثة  العربية  الرتاثية 

املتعددة؟
الرفيع  الخيط  هذا  إىل  واعيا  كان  املريغني  أن  أعتقد 
ابني  وكونهام  العبث  ومرسح  الظيل  املوروث  بني 
يحمال  وأن  البد  لذا  اإلنسانية،  للقيم  قاهر  مجتمع 
مضمونا أو عىل األقل رسالة إصالحية وأن غلب عليها 

الطابع الرمزي.
اإلمكان  قدر  حاول  املريغني   إن  نقول  أن  ونستطيع 
استخدامه  يف  خاصة  األداء  تقليدية  من  يخرج  أن 
األفقية  الطريقة  الستخدام  يلجأ  فلم  للعرائس 
الحركة،  إمكانية  من  تحد  والتي  عليها،  املتعارف 
بحيث استخدم بدال منها خيط مربوًطا بعًصا لتحريك 
“مشهيات  من  مجموعة  ذلك  إىل  مضيفا  العرائس. 
بأحداث  الجميع  لريبط  التعبري  صح  إذا  الفرجة” 

العرض.

والخيال  الطيف  فرقة 
الشعيب والمسرح 

عيد عبد الحليم
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ظلت فرقة فاطمة رشدي متألقة مرسحياً حتى عام 1938! 

املعناة  بني  ترتاوح  أخرى  مرحلة  بداية  كان  العام  فهذا 

والريادة  االبتكار  حد  إىل  وصل  الذي  الفني،  والتجديد 

أراد  إذا  الفنان  واقع  هو  هذا   .. جديد!!  مرسحي  نوع  يف 

أسلوبه،  يف  الفني  بالتجديد  وذلك  تألقه،  عىل  يحافظ  أن 

املرحلة  وهذه  عليه!  يطرأ  جديد  واقع  كل  مع  وبالتعامل 

فرقتها  فاطمة رشدي مع  الظهور، عندما سافرت  بدأت يف 

مدير  وبني  بينها  خالف  فحدث   ،1937 عام  العراق  إىل 

البيه«،  باسم »أحمد  الشهري  الفقي«  املمثل »أحمد  فرقتها 

ووصل الخالف إىل حد احتجاز فاطمة رشدي يف أحد أقسام 

حّلت  التي  املرصية  املفوضية  تدخل  لوال  بغداد،  بوليس 

تّم  التي  فرقتها،  بدون  مرص  إىل  فاطمة  وأعادت  املشكلة 

حلها يف العراق!

عادت فاطمة رشدي إىل القاهرة فلم تجد من الفنانني من 

يدعمها أو يقف بجوارها، مام يعني صعوبة تشكيلها لفرقة 

مرسحية جديدة! هذا الوضع نجح يف استغالله أهم متعهد 

حفالت يف تاريخ مرص الفني، وهو املَعلم »صديق أحمد«، 

الذي اتفق معها عىل العمل يف مرسح برنتانيا مقابل راتب 

حتى  املنوال،  هذا  عىل  شهرين  فاطمة  واستمرت  شهري! 

جديدة  فرقة  بتشكيل  فقامت  املتعهد،  مع  العقد  انتهى 

وسافرت بها إىل األقاليم ولكن عروضها مل تنجح، فاتجهت 

إىل السينام وبدأت يف متثيل مشاهد فيلم »مثن السعادة«، 

ثم اختفت أخبارها فجأة!!

أخرى تونس مرة 
ظهورها  يكن  ومل  رشدي،  فاطمة  ظهرت  أشهر  عدة  بعد 

يف مرص، بل كان يف مدينة طرابلس الليبية. وأخربتنا مجلة 

فرقة  بدون   – وحدها  ليبيا  إىل  سافرت  أنها  »الصباح« 

حيث  املرشقي«؛  الهادي  »السيد  التاجر  مع  وتقابلت   -

أظهرت له رغبتها يف إحياء حفلة مرسحية لحسابها، ستقوم 

التمثيلية!  القطع  بعض  إلقاء  خالل  من  وحدها  بتمثيلها 

وتقديراً  رشدي،  فاطمة  ظروف  عىل  إشفاقاً  التاجر  فوافق 

لتاريخها السابق، حيث إن فشل هذه العروض كان واضحاً 

للعيان!! وبالرغم من ذلك، نجحت هذه العروض املنفردة 

لالستمرار  فاطمة  دفع  النجاح  وهذا  ليبيا!  يف  كبرياً  نجاحاً 

وبالفعل  الثانية،  للمرة  العربية  املغرب  بالد  إىل  رحلتها  يف 

سيد عيل إسامعيل

)10( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

األمان هي  تونس  والنكران  الجحود  بعد 

نوافذ

مونودرامي عرض  في  رشدي  فاطمة 
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سافرت إىل تونس!!

ونقلت لنا مجلة »االثنني والدنيا« يف يونية 1938 ما قامت 

»نجاح  عنوان  تحت  قالت  حيث  تونس،  يف  فاطمة  به 

من  الوارد  الربيد  يف  »طالعنا  تونس«:  يف  رشدي  فاطمة 

الذي  النجاح  أخبار  من  كثري  عىل  تونس  الشقيق  القطر 

أقيمت  التي  والحفالت  هناك  رشدي  فاطمة  صادفته 

الزميالت يف  لتكرميها. ونحن نقتطف هنا بعضاً مام نرشته 

ربيع   16 بتاريخ  الصادرة  »الزهرة«  جريدة  قالت  تونس. 

رشعت  قد  رشدي  فاطمة  السيدة  أن  املعلوم  ومن  األول: 

إحياء هذه  بتونس رأت  برحلة عاملية وملا حلت  القيام  يف 

التونسيني،  إلخوانها  منها  كتحية  وتقدميها  الفريدة  السهرة 

لهم  واحتفظت  لها  واحتفظوا  سابقاً  زارتهم  كانت  الذين 

الذي  الربنامج  كان  وقد  طيبة.  بذكريات  الزيارة  تلك  من 

قطع   8 عىل  مشتماًل  هذه  سهرتها  يف  الفنانة  هذه  قدمته 

واألم،  الصعيدية،  واملرصية  الحبيب،  »انتظار  وهي: 

املرصية  والفتاة  العرصية،  والفتاة  وفوفو،  والساقطة، 

الصميمة، ومرصع كليوباترا«. وكلها من تأليف وتلحني كبار 

بالرقص  متخللة  القطع  هذه  وكانت  الرشق،  وفناين  أدباء 

الرشقي الرشيق. وقد قوبلت بالتصفيق الحاد نظراً ملا أبدته 

فاطمة من التفنن والرباعة، رغاًم عن كونها كانت تقوم بها 

بانفرادها. فنهنئ ضيفتنا الفنانة مبا أحرزته من نجاح باهر 

أينام حلت وسارت«.  والفالح  النجاح  استمرار  لها  ونتمنى 

الفرنسية   »La Depech Tnnisienne« جريدة  وذكرت 

أقامتها  التي  الحفلة  عن  مايو   17 يوم  الصادر  عددها  يف 

بفضل  عظياًم  نجاحاً  القت  إنها:  البلدية  يف مرسح  فاطمة 

الرباعة الفائقة التي أظهرتها املمثلة املرصية النابغة.

أكتوبر 1938،  يف  أما مجلة »آخر ساعة« فنرشت موضوعاً 

فاطمة  عادت  فيه:  قالت  رشدي،  فاطمة  عودة  مبناسبة 

طافت  شهور  بضعة  استغرقت  رحلة  بعد  إىل مرص  رشدي 

يف  قرأنا  وقد  وباريس.  ومراكش  والجزائر  بتونس  فيها 

بتاريخ  الصادر  عددها  يف  التونسية  ماتان«  »بتي  جريدة 

الكبرية:  املرصية  الفنانة  عن  اآلتية  الكلمة  سبتمرب   27

تتمتع  والتي  الكبرية  املرصية  الفنانة  هذه  رشدي  فاطمة 

منذ  عادت  قد  التونيس،  الجمهور  عند  الكربى  بالحظوة 

أمس بني ظهرانينا بعد رحلة دامت ثالثة شهور زارت فيها 

املدن الكبرية يف الجزائر ومراكش كام زارت باريس. وبهذه 

»أقامت  التايل:  الخرب  هافاس  رشكة  علينا  وزعت  املناسبة 

يف  أمس  مساء  رشدي  فاطمة  املدموازيل  املرصية  املمثلة 

قاعة األعياد الكربى يف إدارة جريدة »بتي جورنال« حفلة 

متثيلية  ومواقف  ورقصاتها  أغانيها  بعض  فيها  استعرضت 

أمام جمهور غفري من املتفرجني. ومدموازيل فاطمة تعرف 

كيف تلعب بعواطف املتفرجني وكيف تنتقل بهم من األمل 

وأغانيها  بتمثيلها  تسحرهم  وكيف  الرسور  إىل  اللذة  إىل 

يف مشهد »موت  كبرياً  نجاحاً  الفنانة  وقد حازت  املختلفة. 

كليوباترا« الذي ختمت به الحفلة. فقد مثلت هذا املشهد 

اآلالم  عن  تعبري  أصدق  وعربت  شديد  وتأثر  فائقة  بحرارة 

واألحقاد التي تنازعت صدر امللكة الشابة بني غرامها مبارك 

أنطوين وحقدها عىل روما. ونزل الستار بني التصفيق الحاد 

النابغة  املرصية  للممثلة  برهن  والذي  طوياًل  استمر  الذي 

كل  وقدره  العايل  فنها  تذوق  قد  املتفرجني  جمهور  أن 

رشدي، نذكر منها العبارة اآلتية: »ليست الكارثة يف جحود 

الفني لقيم عظامئه فقيمتهم ثابتة ونبوغهم خالد  الوسط 

وأعاملهم ال زالت ماثلة يف مخيلة الشعوب التي اتصلوا بها 

فلن متحيها السنون. إمنا الكارثة التي تبرش بانهيار معنوية 

يدعو  وهو  لعظامئه«.  وجحوده  نكرانه  هي  وسط  كل 

الفنانة الكبرية إىل زيارة تونس!!

فيها  ومكثت  تونس،  إىل  رشدي  فاطمة  سافرت  وبالفعل 

عدة أشهر، وعندما عادت علقت جريدة »املرصي أفندي« 

سعتها  عىل  مرص  ضاقت  أن  »بعد  فيها:  قالت  بكلمة، 

الفن  فشل  أن  وبعد  مرص!  تركت  رشدي،  فاطمة  بالفنانة 

أن يستفيد بها وأن يظللها بأجنحته تركت مرص إىل تونس. 

ويف تونس كونت فاطمة رشدي فرقة مرسحية ترشف عليها 

الفن  تخدم  أن  فاطمة  استطاعت  وهناك  تونس.  حكومة 

وأن ترفع لواءه وأن تظل يف بالطه خادمة مطيعة متفانية 

يف خدمته. إن الفنان الذي يؤمن بفنه يعرف جيداً أن الفن 

ال وطن له«.

مطواًل  »الكواكب« موضوعاً  يونية 1952 نرشت مجلة  ويف 

قامت  حيث  تونس،  إىل  األخرية  رشدي  فاطمة  زيارة  عن 

قائلة:  املجلة  نقلتها  أكرث،  بأقوال  ورصحت  كثرية،  بأمور 

الخرضاء  بتونس  رحلتها  من  رشدي  فاطمة  السيدة  عادت 

تروي هنا  أربعة شهور. وهي  أن قضت هناك حوايل  بعد 

املرسحية  النهضة  عن  وتتحدث  هذه،  رحلتها  عن  طرائف 

وّد  التونيس  الشعب  وبني  بيني  قائلة:  الشقيق،  القطر  يف 

قديم، فقد زرتهم أول مرة يف عام 1932، وزرتهم ثانياً يف 

للعودة  اضطررت  العاملية  الحرب  نشبت  فلام   ،1938 عام 

القدمية،  تونس  بني  كبرياً  اختالفاً  الحظت  ولقد  مرص.  إىل 

تقدمت  عاماً،  عرش  ثالثة  ظرف  ففي  الحديثة.  وتونس 

ويف  والفنون.  الشئون  مختلف  يف  عظياًم  تقدماً  تونس 

تونس عدة جمعيات متثيلية، أو فرق كام يسمونها هناك. 

متدها  حيث  الحكومة،  بعناية  تحظى  الجمعيات  وهذه 

باإلعانات املالية التي تساعدها عىل تأدية رسالتها، ولذلك 

تتنافس الفرق منافسة حرة رشيفة تعود عىل الفن بفوائد 

محمود  املعايل  صاحب  الحارضين  بني  رأينا  وقد  التقدير. 

بن  قدور  ويس  باريس  يف  املفوض  مرص  وزير  باشا  فخري 

غربيط مدير ترشيفات سلطان مراكش، وكذلك عدداً كبرياً 

من الشخصيات الباريسية والتونسية واملراكشية والسورية 

واملرصية املقيمة يف باريس«.

يف  ثم  أواًل  ليبيا  يف  رشدي  فاطمة  قدمتها  التي  والعروض 

عروض  إال  هي  ما  وباريس،  واملغرب  الجزائر  ثم  تونس 

يد  عىل  إال  حديثاً  العرب  يعرفها  مل  التي  »املونودراما« 

 – مرص  يف  عرضها  تم  العروض  هذه  ألن  رشدي؛  فاطمة 

بالد  يف  مرة  ألول  ظهورها  بعد  سنوات،  لعدة   - ذلك  بعد 

هذا  ابتكرت  رشدي  فاطمة  أن  والطريف  العريب!  املغرب 

وعاشت  العربية،  املنطقة  يف  مرة  ألول  املرسحي  النوع 

وقد  العروض!  هذه  »رائدة«  أنها  تعلم  أن  دون  وماتت 

مجلة  املوضوع، ونرشته يف  دراسة موسعة عن هذا  كتبت 

»املرسح« املرصية عام 2021، تحت عنوان »فاطمة رشدي 

رائدة عروض املونودراما مرصياً وعربياً«.

الدافئ الحضن  تونس 
مرة  تونس  رشدي  فاطمة  زارت  سنة  عرشة  ثالث  بعد 

الذي  الدافئ  الحضن  تونس  كانت  حيث  وأخرية،  ثالثة 

الذي وجدته  احتضن فاطمة رشدي بعد الجحود والنكران 

بدأ   1950 عام  ففي  وطنها!!  داخل   - الشديد  لألسف   –

برنار  »سارة  رشدي  فاطمة  الكبرية  الفنانة  نجم  أفول 

نقرأ  آلخر  حني  ومن  أخبارها،  اختفت  حيث  الرشق«، 

عروض  ويف  للطالب،  مرسحية  يف  بسيط  بدور  تقوم  أنها 

هكذا  وظلت  الهواة!  فرق  وعروض  الجامعي،  املرسح 

حوايل عامني، حتى نرشت مجلة »الفن« حواراً معها، باحت 

التي  والجحود  النكران  حالة  ضد  الصادقة  مبشاعرها  فيه 

به  تأثر  الحوار  وهذا  املرصية!!  الفنية  الساحة  يف  وجدتها 

كل من قرأه، فنرشت املجلة كلمة يف أكتوبر 1951، عنوانها 

إلينا  كتب  فيها:  قالت  رشدي«،  فاطمة  حديث  »حول 

رسالة  تونس  يف  الفن  مراسل  املخزوف«  »محمد  األستاذ 

فاطمة  السيدة  املشهورة  الرشق  لفنانة  بالتقدير  تفيض 
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جمة.

وتستكمل فاطمة كالمها، قائلة: هذه الرحلة بدأت يف شهر 

بشري  السيد  من  بدعوة  شهور  أربعة  واستغرقت  نوفمرب 

بلدية  تدفعه  شهري  براتب  معي  تعاقد  حيث  املتهني، 

الدر،  »شجرة  وهي:  مرسحات،  أربع  تقديم  نظري  تونس 

محمد الفاتح، جيزموندا، ناهد«. وعىل ذكر »ناهد« .. أقول 

إنها هي رواية »غادة الكاميليا« كام وضعها األستاذ الشاعر 

إىل  العربية  اللغة  من  حوارها  أبدل  أن  بعد  رامي،  أحمد 

أضيف  أن  كمخرجة،  أنس  ومل  املحلية.  التونسية  اللهجة 

قام  التي  البديعة  واأللحان  واملوسيقى  الغناء  عنرص  إليها 

بأدائها عىل أكمل وجه املطرب املرصي »سيد شطا«، الذي 

يف  البقاء  مراراً  حاول  أن  بعد  تونس  إىل  ونزح  مرص  ترك 

وقد  التوفيق.  يحالفه  مل  ولكن  عيشه،  فيها  ليكسب  مرص 

»غادة  أو  »ناهد«  مرسحية  تقديم  يف  كبري  بنجاح  ساهم 

الكاميليا التونسية«. وقد اشتد اإلقبال عىل هذه الرواية ومل 

األفالم املرصية إقبااًل عظياًم. ويظن الكثريون، أن التونسيني 

عىل العكس من ذلك، وأنهم يحبون اللغة الفصحى، وهذا 

غري صحيح!!

يف  يروعك  قالت:  املرسحية،  عروضها  عن  تحدثت  وعندما 

عندنا.  األوبرا  دار  تضارع  التي  الفخمة  مسارحها  تونس 

بجاملها  باريس  كأنها مسارح  هي مسارح حديثة عظيمة، 

وفخامتها. وجميع املسارح هناك صوتية، مبعنى أن املمثلة 

خشبة  عىل  يدور  ما  كل  تسمع  الخاصة  حجرتها  يف  وهي 

اللحظة  أتت  ما  إذا  حتى  وحوار.  حوادث  من  املرسح 

املناسبة، قامت من فورها، دون أن يرشدها أحد، لتستعد 

املناسب. هذا فضاًل  الوقت  للظهور عىل خشبة املرسح يف 

التمثيل  روعة  من  تزيد  التي  الحديثة  الفنية  اإلضاءة  عن 

القاعة. ويعد مرسح  املقاعد ونظام  فخامة  وجالله، وأيضاً 

البلدية من أفخم مسارح املدينة، وقد افتتحت فيه حفاليت 

سعادة  الكبري  للشاعر  الدر«  »شجرة  مبرسحية  التمثيلية 

عزيز أباظة باشا.

تونس  ويف  فقالت:  التونسيات،  املمثالت  عن  تحدثت  كام 

ممثالت بارعات، ولكنهن قليالت العدد، ذلك ألن الكثريين 

وال  بعيد  حد  إىل  بالتقاليد  يتمسكون  تونس،  أهايل  من 

امُلثل  نحو  دامئاً  ويتجهون  والسفور.  االختالط  يشجعون 

من  معي  تعاون  وقد  املوروثة.  العادات  حدود  يف  العليا 

خريي«،  »فتحية  السيدة  الفنانة  املطربة  تونس  فنانات 

اللتان  و»عزيزة«  صربي«،  »وسيلة  الكبريتان  واملمثلتان 

تقبالن عىل فنهام بهمة ونشاط.

فاطمة  نفس  يف  طيباً  أثراً  تركت  تونسية  أسامء  وهناك 

ال  التي  الشخصيات  ومن  قائلة:  إليها،  فأشارت  رشدي، 

البلدية  القسطيل« مدير  السيد »الشاذيل  أنساها يف تونس 

هناك، وإليه يرجع الفضل يف النهضة املرسحية بتونس، مبا 

وتسهيالت.  إعانات  من  التمثيلية  الجمعيات  عىل  يسبغه 

دعائم  من  دعامة  وهو  املتهني«،  »بشري  السيد  وأيضاً 

يف  عاونتني  التي  الشخصيات  ومن  التونيس.  املرسح 

مهمتي شاب اسمه »العريب«، ومهمته إدارة املرسح، وكنت 

ولكن  وسكونه،  لهدوئه  األمر  بادئ  يف  خيفة  منه  أتوجس 

رسعان ما أثبت يل أنه مدير من الدرجة األوىل. أما امللقن 

»أبو فضيلة«، فهو ملقن ممتاز.

الصحافة،  عن  بالحديث  موضوعها  فاطمة  واختتمت 

قيام،  خري  بواجبها  التونسية  الصحافة  قامت  لقد  قائلة: 

الصحف،  مندوبو  تونس  مطار  يف  استقبايل  يف  كان  فقد 

الذين تسابقوا يف نرش األحاديث يف شتى صحفهم العربية 

وهو  عيل«،  بن  »محمد  النابه  الشاب  سيام  ال  والفرنسية 

مرص.  يف  واملجالت  الصحف  ويراسل  التمثيل  يحب  أديب 

عني  مقااًل  الفرنسية  فرانس«  »تونس  جريدة  كتبت  ولقد 

تونس  بلدية  تفاجئنا  أن  دون  عام  مير  »قلام  فيه:  جاء 

فقد  التونيس،  املرسح  شأن  إعالء  سبيل  يف  مبجهوداتها 

فاطمة  السيدة  الكبرية  املمثلة  ظهرانينا  بني  استدعت 

رشدي، وهي بحق سارة برنار بالد النيل«.

تتأخر تونسية واحدة عن مشاهدتها.

أكفاء،  ممثلون  تونس  قالت: ويف  التونسيني،  املمثلني  وعن 

يكرسون  ال  أنهم  إال  بعيد،  زمن  منذ  التمثيل  فن  يحبون 

وبني  األخرى  أعاملهم  بني  يجمعون  بل  أجله،  من  حياتهم 

أجل  من  حياتهم  كرسوا  منهم  نخبة  أن  ولو  التمثيل،  فن 

تجوب  تونسية  مرسحية  فرقة  وألفوا  املقدس،  الفن  هذا 

األقطار العربية وغري العربية، لكانت مثل هذه الفرقة خري 

هناك  املسئولني  عىل  أرشت  وقد  لبالدهم،  ودعاية  سفري 

أكفاء  ممثلني  املرسحية«  تونس  »جمعية  وتضم  بذلك. 

الرتييك«،  و»أحمد  سالمة«،  »منجي  منهم  بالذكر  أخص 

و»بشري رحال«، و»حمدة التيجاين« وغريهم.

ومن  قال:  العامية،  اللهجة  عن  فاطمة  تحدثت  وعندما 

 – الدارجة  اللغة  يحب  التونيس،  الشعب  أن  العجيب 

التي نستعملها نحن املرصيني يف حوارنا وكالمنا  العامية – 

عىل  يقبلون  ولذلك  كبرية.  بسهولة  ويفهمونها  العادي، 

نوافذ

بتونس البلدي  المسرح 


