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[[3 متابعات

.. بابا«  انتظار  لـ»في  الخالص  العرض 
ممزي إعالمي  بحضور 

الثقافة   قصور 
المسرح«  ميكانيست   - مسرح  خشبة  »فين  التدريبية  الورشة  تختتم 

إعداد: أحمد زيدان

البيت  رئيس  مختار  إسامعيل   الفنان  افتتح 

من  عرش  الرابع  األحد  مساء  للمرسح  الفني 

»يف  الجديد  املرسحي  الحاىل العرض  نوفمرب 

سمري  الكبري  املخرج  إخراج  من  بابا«  انتظار 

العصفوري و إنتاج فرقة املرسح القومي بالبيت 

فهمي،  إيهاب  الفنان  بقيادة  للمرسح  الفني 

املركز  رئيس  صادق  يارس  الفنان  بحضور  وذلك 

الشعبية،  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي 

القومي  املهرجان  الفنان يوسف إسامعيل رئيس 

مدير  النجدي  خالد  الفنان  املرصي،  للمرسح 

سالوسة،  إنعام  الفنانة  الحديث،  املرسح   فرقة 

الغراوي،  رحاب  الفنانة  محمود،  محمد  الفنان 

السيد وعدد   الفنان أحمد  الفنان إمييل شوقي، 

العرض  ىف  واإلعالميني،  املرسحيني  من  كبري 

املرسح  خشبة  عىل  امُلقام  للعرض  الخاص 

عيل  األربعاء  عدا  يوميًّا  يقدم  والعرض  القومي، 

الثامنة  متام  يف  بالعتبة  القومي  املرسح  خشبة 

مساء . 

العرض املرسحى »ىف انتظار بابا« عن »االلياذة« 

فيه شخصيات  يقدم  اليوناين هومريوس  للشاعر 

أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر 

ىف العرض من خالل األحداث واملواقف، والعرض 

يدور حول عقدة إلكرتا، من خالل فرقة مرسحية 

تقدم عرض مرسحى عن أرسة ضياء بيه شمعة، 

أشكااًل  تستعرض  العرض  ىف  املرسحية  واللوحات 

مختلفة من املجتمع والحياة اليومية.

سالمة،  أحمد  أنور،  سامح  بطولة  والعرض 

سميحة  محمود،  ماهر  عاشور،  مفيد  انتصار، 

عيل  إسامعيل،  أمين  سعد،  فتحي  الهادي،  عبد 

كاملو، بسمة شوقي، وليد أبو ستيت، خالد عبد 

موسيقي  عزالدين،  مصطفى  إضاءة  الحميد، 

استعراضات ضياء شفيق، ديكور  النارص،  أحمد  

إعداد  حسني،  أماين   مالبس  العوامري،  إيهاب 

إخراج  ومن  إسامعيل،  أمين  العصفوري،  سمري 

سمري العصفوري.

الفنان  قدم  املرسحى  العرض  انتهاء  وعقب 

الُنّقاد  من  للحضور  تحية  فهمى  إيهاب 

واإلعالميني واملرسحيني، وأيًضا تحية لكل عنارص 

العرض  مخرج  رأسهم  وعىل  املرسحى  العرض 

لألب  تحية  »فهمى«:  وقال  العصفورى،  سمري 

أستاذى  عرض  أن  الرشف  وىل  لألجيال،  الروحى 

للمرسح  إدارىت  ظل  ىف  ُيقّدم  العصفورى،  سمري 

القومى، وقدم فهمى أيًضا التحية والشكر ملعاىل 

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ولكل 

القيادات املرسحية التى حرضت العرض.

الفنان إيهاب فهمى، شكر املخرج  وعقب كلمة 

وعرب  الكرام،  الحضور  العصفورى  سمري  الكبري 

خالل كلمته عن أهمية اهتاممنا مبرسح الصورة، 

تقديم ذلك ىف عرضه املرسحى، وأن  وأنه تعمد 

مرسح الصورة يحقق املتعة بعكس اآلداء البطئ 

فقط،  الكلمة  عىل  املبنية  العروض  وأن  للكلمة، 

أن  املمكن  من  هكذا  بالرثثرة،  وصفها  كام  أو 

كلمته  ختام  وىف  فقط،  بالكالم  املرسح  ينتحر 

شكر كل عنارص العرض املرسحى وبخاصٍة الفنان 

أحمد النارص.

إيناس العيسوى 

والهيئة  الثقافة،  وزيرة  عبدالدايم  إيناس  د.  أ.  برعاية 

عطوه،  هشام  املخرج  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة 

برئاسة  الثقافيني  القادة  إلعداد  املركزية  اإلدارة  إختتمت 

خشبة  »فني  التدريبية  الورشة  فعاليات  عالم  منال  د. 

قرص  مرسح  عىل  وذلك  مرسح«  ميكانيست   – مرسح 

ثقافة اإلسامعيلية، بحضور محمد نبيل رئيس إقليم القناة 

القناه وسيناء، ومدير عام فرع  وسيناء، ومدير عام إقليم 

ثقافة اإلسامعيلية، حيث أوضحت رئيس املركزية يف كلمتها 

خلق  هي  الورشة  عليها  املستندة  األساسية  الركيزة  أن 

تحريك  عىل  قادرة  واملوهبة  الوعي  متتلك  وطاقات  كوادر 

وهي  وديكور  وصوت  إضاءة  من  املرسح  خشبة  مفردات 

تخصصات نادرة نحتاج لتعزيزها يف صقل الجوانب الفنية 

واإلسرتاتيجية املرسحية لتقديم خدمة متميزة وخلق جيل 

املرسحية،  الحركة  تطوير  عىل  يعمل  املبدعني  من  جديد 

عىل  والثقافية  والفكرية  الفنية  الخربات  تبادل  جانب  إىل 

بتوجيه  قامت  كام  الجمهور؛  بها  يستمتع  املرسح  خشبة 

هذه  إمتام  يف  املشاركة  الجهات  لكل  والتقدير  الشكر 

الورشة.
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[[4 متابعات

واإلستعراضية الشعبية  للفنون  الفىن  البيت  رئيس  عبده  عادل  المخرج 

»التغريبة« عرض  عمل  فريق  يكرم 
للفنون  الفنى  ألبيت  رئيس  عبده  عادل  املخرج  كرم 

مبناسبة  الزناىت  بنت  التغريبة  مرسحية  صناع  الشعبية 

للمهرجان   14 الدورة  ىف  جوائز  أربع  عىل  حصولهم 

عىل  العرض  حصد  حيث  املرصى،  للمرسح  القومى 

أفضل  وجائزة  مرسحى،  عرض  أفضل  جائزة  جوائز.   4

أفضل  وجائزة  الحميد،  عبد  لبكري  مرسحى  مؤلف 

عادل  فاطمة  الفنانة  وحصلت  زين،  منار  صاعد  مخرج 

من  الزناىت  بنت  التغريبة  ممثلة،  أفضل  جائزة  عىل 

الدكتور. بقيادة  الشعبية  لآلالت  القومية  الفرقة  إنتاج 

الشعبية للفنون  الفنى  للبيت  التابعة  زغلول   أسامة 

قدم  والذى  عبده  عادل  املخرج  بكلمة  التكريم  بدأ 

التحية لكل صناع ونجوم العرض عىل هذا النجاح الكبري 

حققه  الذى  النجاح  عىل  زين  منار  املخرجة  وأخص 

العرض املتميزة والتى شهد له الجميع من جمهور ونقاد 

العرض  نجاح  وأن  الهاللية،  السرية  ومحبى  عشاق  و 

وفوزه ب 4 جوائز ليس بداية وال نهاية بل هو استكامال 

الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  حققها  التى  للنجاحات 

إال  يحدث  مل  هذا  .وكل  األخرية  الفرتة  ىف  واالستعراضية 

بدعم و رعاية معاىل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد 

الدايم، راعية الثقافة ، وإرشاف املخرج خالد جالل رئيس 

قطاع شئون اإلنتاج الثقاىف ، مشريا إيل أن عرض التغريبة 

الزناىت هو حالة فنية فريدة من طراز رفيع حكاية  بنت 

عن  العرض  يحكيها  والذى  املمنوع  العشق  من حكايات 

التي  الزنايت  بنت  وسعدي  غانم  ابن  دياب  بني  الرصاع 

سلمت مفاتيح بالدها لبني هالل وكانت سبب يف مقتل 

والدها الزنايت خليفة من خالل رؤية معارصة.

الفرق  مديرى  للكل  واالحرتام  والتقدير  التحية  قدم  كام 

بالبيت واكد أن نجاح هذا العرض هو نجاح للبيت الفنى 

للفنون الشعبية الن مخرجة العرض من ابناء البيت بينام 

الفتاح مدير عام الشؤن املالية  قالت األستاذة منى عبد 

للفنون  الفنى  البيت  أن  كلمتها  ىف  بالبيت  واإلدارية 

شهد  عبده  عادل  املخرج  برئاسة  واالستعراضية  الشعبية 

ىف األربع سنوات األخرية طفرة فنية وابداعية رائعة تليق 

أخرى  مرة  هويته  أعاد  تم  والذى  العريق  البيت  بهذا 

تاريخ  ىف  إيراد  أعيل  حقق  والذى  االستعرايض  للمرسح 

وهذا  املرصية  االقتصاد  بناء  ىف  ليساهم  املرصى  املرسح 

الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  كأبناء  جميعا  لنا  فخر 

واالستعراضية الذى نفتخر به بني قطاعات وزارة الثقافة 

الذي يريد  الفكر املتطرف اإلرهايب  التى تحارب  املرصية 

هدم مرص.

صناع  لكل  البيت  درع  عبده  عادل  املخرج  قدم  ثم 

عام  مدير  زغلول  أسامة  الدكتور  استلمه  والذى  العرض 

الفرقة املنتج ، 

التقدير  شهادة  الفتاح  عبد  منى  األستاذة  قدمت  كام 

فريق العمل عىل هذا النجاح الكبري .

اإلحصاء  إدارة  مدير  الشناوى  خالد  األستاذ  الحفل  حرض 

القومية  الفرقة  عام  مدير  زغلول  أسامة  والدكتور 

فنى  مرشف  سعيد  عاطف  والفنان  الشعبية  للموسيقى 

الفرقة واألستاذ إيهاب فاروق منسق الربامج واملهرجانات 

بالبيت  األمن  إدارة  بالبيت واألستاذ ارشف عبادى مدير 

العامة  العالقات  عام  مدير  صالح  فاتن  واألستاذة 

من  كبري  وعدد  الله  حمد  خالد  اإلعالمي  واملستشار 

اإلعالميني والصحفيني والنقاد ومحبى وعشاق فن الزمن 

الجميل.

رنا رأفت 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 22 نوفمبر 2021العدد 545 العدد 22743 نوفمبر 2021العدد 743

[[5 متابعات

بعد مشهد حزين هز األوساط الفنية والثقافية، التهمت فيه 

الناقد  أعد  له،  التابعة  والجمعية  الجزويت  مرسح  النريان 

والكاتب املرسحي محمد الرويب عىل الفور زيارة للمكان بعد 

التنسيق مع مسئويل جزويت القاهرة، لدعم جمعية النهضة 

شارع  يف  الكائن  مبقرها  وذلك  )جزويت(  والثقافية  العلمية 

واملثقفني  الفنانني  من  عددا  الزيارة  ضمت  بالفجالة.  املهراين 

السيناميئ  املنتج  ومنهم  الدعوة،  تلبية  إىل  سارعوا  الذين 

محمد العدل، املخرجة هالة خليل، الحقوقي جورج إسحاق، 

العزيز،  عبد  عمر  واملخرج  الرويني،  عبلة  الكبرية  والكاتبة 

والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، واملخرج فادي فوكيه، والكاتب 

املنعم،  عبد  رشا  املرسحية  واملؤلفة  محمود،  سيد  الصحفي 

عبري  واملخرجة  العدل،  ريم  والفنانة  العايص،  والكاتبة ضحى 

ناجي  املعامري  إسامعيل،  أحمد  املرسحي  واملخرج  عيل، 

الشناوي والناقد أحمد زيدان.

الجمعية  دعم  كيفية  عىل  للوقوف  صحفي  مؤمتر  عقد  و   

وسبل إعادة تطوير وبناء مرسح جزويت »ستوديو ناصبيان« 

إدارة  مجلس  رئيس  سيدهم  ويليام  األب  بحضور  ذلك  و 

اإلعالمي  املستشار  أصالن  هشام  والكاتب  القاهرة،  جزويت 

ملرسح جزويت و محمد طلعت مدير املرسح. 

القاهرة  جزويت  ملرسح  اإلعالمي  املستشار  قدم  كلمته  ويف 

ملا  املدين  األمن  لرجال  والتحية  الشكر  أصالن  هشام  الكاتب 

قاموا به من جهود للسيطرة عىل الحريق ووقف امتداد النار 

رحب  كام  كبري،   حد  إىل  الخسائر  قلل  ما  املجاورة،  لألماكن 

مبن حرضوا لـتأكيد دعمهم ورغبتهم يف تقديم يد العون من 

يف  املشاركة  جهود  من   ٪٩٠ أن   إىل  وأشار  ومثقفني،  فنانني 

لديهم  كانت  وشابات صغار  شباب  بذلها  املرسح  بناء  إعادة 

عالقة باملرسح بشكل أو بآخر. و أشار أصالن إىل أن  

املكان الذي يشهد انعقاد املؤمتر كان عبارة عن مبنى ستوديو 

ناصبيان السيناميئ ثاين أقدم ستوديو بعد ستوديو مرص، وقد 

من  مساحة  وخصصت  اليسوعية  للرهبنة  ملكيته  انتقلت 

والتحميض  الطبع  معامل  يضم  الذي  اإلداري  للمبنى  أرضه 

وخصصت جزءا آخر إلقامة العروض والنشاطات الفنية و هي  

املساحة التي بني عليها املرسح.

جزويت  إدارة  مجلس  رئيس  يسوعي  سيدهم  ويليام  األب 

شهادة  يعد  حضورهم   أن  وأكد  بالحضور،  رحب  القاهرة، 

عالقة  عىل  الحضور  طأمن  كام  والتالحم،  التواصل،  عىل  حية 

الكثري  يسهل  الذي  األمر  طيبة،  أنها  مؤكدا  بالحي،  الجمعية 

كان  مثلام   « قال:  الجمعية  نشأة  وعن  اإلجراءات،  من 

بعمل يشء موازي  نقوم  أن  كان يجب  للنخبة  هناك مدرسة 

وأنا   ، الجمعية  خالل  من  ذلك  تم  وقد  والفقراء،  للمهمشني 

مهمشني  بأننا  نشعر  ما  وقت  يف  فكلنا  مهمشا،  نفيس  أعترب 

ألننا لن نستطيع أن نفعل دامئا ما أردناه بسبب عوائق  قد 

تكون  داخلية أو خارجية متنعنا من ذلك. 

تقبل  أنها  و  طائفة،  عىل   منغلقة  غري  الجزويت  أن  وأكد 

الجميع، و تحرتم خصوصيات األفراد وقيمهم.  

يزال   وال  عاما   2٠ مدار  عىل   الشباب  من  تعلم  إنه  وقال 

يتعلم منهم السخاء وحب العطاء، مشريا إىل أنهم يعملون يف 

، وإنه ال يعترب نفسه  الجمعية مجانا؛ وأنهم رشكاء يف املكان 

رشكاء  الشباب  و  بالخربة  كبري  رشيك  هو  إمنا  عمل،  صاحب 

آثار  من  أثرا  تحمل  رماد  حبة  كل  أن  يعترب  ولهذا  بالعمل، 

جهدهم، ولها أثرها يف نفوسهم جميعا، لذا فهو يؤمن بأنه إذا 

كان املرسح قد حرق فالفن مل ولن يحرق. 

مع  تحدث  أنه  القاهرة  جزويت  مجلس  رئيس  وأعلن 

الجزويت أجل  من  حب«  »مظاهرة 
المحرتق  المسرح  بناء  إعادة  أجل  من  يهبون  وفنانون  مثقفون 

جنيه،  ماليني  ألربعة  تصل  التقديرية  الخسائر   
سبعة يتكلف  البناء  وإعادة 
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[[6
تسعة   بحصول  النقيب  أخربه   و  السينامئيني،  نقيب 

األب  شكر  كام  النقابة،  كارنيه  عىل  الجمعية  من  طالب 

ملساندته  العزيز  عبد  عمر  واألستاذ  السينامئيني،  نقابة 

للمرسح  التقديرية  الخسائر  أن   إىل  أشار  و  للجمعية. 

إعادة  وأن  جنيها،  ماليني  وأربعة  ثالثة  بني  ما  ترتاوح 

املرسح واستكامل ما ينقصه يحتاج إىل سبعة ماليني. 

الرهبنة  كانت  أيضا:   قال  يسوعي  سيدهم  ويليام  األب 

ضاقت،  الفنون  أكادميية  ألن  مبنى  بناء  مرشوع  لديها 

ودور  لألكادميية  جديدة  قاعات  إضافة  املقرر  من  وكان 

للسينام واالنيميشن ودور املرسح ودور للعلوم اإلنسانية 

الحلم  تحقيق  ومتنى   ، الجميع  استقبال  تستطيع  بحيث 

ولو باالكتتاب ومتنى معاونة أهل الحي. 

الحي  عىل  للتعرف  برنامج  من  أكرث  قدمنا  لقد  أضاف: 

للمشاركة  مبادرة  أطلقنا  و  ذلك  وغري  والورش  بالتصوير 

فكرة  تقوم  املستقلني،  والفن  الثقافة  لتنمية  املجتمعية 

توفري  عىل   املهولة،  االقتصادية  األزمات  ظل  يف  املبادرة 

و  املرسح،   لتعليم  أخرى  و  السينام  لتعليم  مدرسه 

املؤسسات  من  مشاركات  أخذ  علينا  كان  ذلك  الستكامل 

واألفراد املهتمني بالتجربة ويريدون أن يكونوا رشكاء فيها.

الجهود  توحيد 
البعض  قال:  الرويب  محمد  املرسحي  والكاتب  الناقد   

تختلف  والحقيقة  للدعوة،  منسقا  بوصفي  معي  تعامل 

الحريق كانت كميه  انه يف وقت  عن ذلك فقد اكتشفت 

الدعم  يف  الرغبة  بعده  ومن  الحزن  قبله  ومن  التعاطف 

ففكرت  كبري،  بشكل  االجتامعي  التواصل  وسائل  تغطي 

يف توحيد الجهود واتصلت بهشام أصالن وطلبت منه أن 

يستأذن األب ويليام، ونحن مجموعه أفراد،  ميثل كل منا 

مجاال فنيا.  

ما  أقىص  نقدم  ألن  استعداد  عىل  ونحن  أتينا  أضاف:   

علينا  ما  يحدد  أن  ويليام  األب  عىل  و  نقدمه،  أن  ميكن 

فعله. وتابع محمد الرويب:  إن كل واحد منا له تاريخ مع 

إليه كثريا،  وتعرفت فيه  أنا شخصيا حرضت  هذا املكان، 

التدريب وإدارة  عىل قامات مرسحية كبرية وساهمت يف 

أخرى،  مرة  املكان  هذا  الستعادة  هنا  نحن  و  الندوات. 

ونحن  املرسح،  لتطوير  مبادرة  لديها  كان  والجمعية 

نتعامل مع األمر عىل أنه بداية تطوير وبناء لهذا املرسح 

بشكل أكرث أمنا، و بأحدث تقنية، وختم بقوله: رمبا يكون 

ما حدث هو بداية لنتعرف أكرث عىل نشاط هذا املكان. 

قال:  طلعت  محمد  ناصيبيان  ستوديو  مرسح  مدير 

أوىل  بدأنا  حيث  املكان،  هذا  فيها  نبني  عاما  عرشون 

الصعيد  جمعية  و  ملوي  وفرقه  الورشة  لفرقة  حفالتنا 

أننا  أظن  وكنت  املستقلة،  الفرق  مئات  مع  وعملنا 

مضطرين أن نبدأ من الصفر مرة أخرى ولكن بعد كل ما 

رأيناه من دعوات تريد أن تدعمنا، أقول علينا أن نكمل 

من جديد وليس من الصفر، و أن روحنا املعنوية مرتفعة 

بتعاونكم وتواصلكم معنا. و أشار مدير املرسح إىل  أكرث 

أن أول عرض فني للمرسح سيكون بعد انتهاء تحقيقات 

النيابة، و وسط الركام و إىل أنه سيكون هناك حوايل 4٠ 

عرض حيك نتاج الورشة، ونوه إىل أن األستاذ محمد عبد 

استديو  و  مرسح  تاريخ  عن  ورشة  حاليا  يقدم  الفتاح 

ناصبيان. 

متابعات

المسرح  يعود  أن  أجل  من  متعددة  اقرتاحات 
واالجتماعي الفين  دوره  لممارسة 
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حضور املؤمتر أعلنوا عن عدد من االقرتاحات لدعم إعادة بناء 

الثقافة  املرسح ، فاقرتح  األستاذ جورج إسحاق تدخل وزارة 

الفتاح  إبراهيم عبد  الشاعر  واقرتح  املكان،  رعاية  كرشيك يف 

أن تقيم الجمعية حفلني يف العام معفيني من الرضائب،

عىل  أن  ورأى  التضامن،  لوزارة  تابعه  أهلية  جمعية  بوصفها 

وعىل  البناء،  إعادة  يف  كبريا  دورا  جميعا  الفنية  النقابات 

و  املرسح،  بناء  إعادة  لصالح  معرض  عمل  مثال  التشكيليني 

كذلك املشاركة باللمسة الجاملية يف بنائه .

فيام قال الكاتب الصحفي سيد محمود: الجزويت مكان عزيز 

علينا جميعا وقد اكتشفت بعد سنوات من العمل أن معظم 

املواهب املتعلقة بالفنون رأيتهم أول ما رأيتهم فيه، و هو ما 

محمود   اقرتح  وقد  للمواهب.  الكبرية  املكان  رعاية  إىل  يشري 

أو  ملطرب  غنايئ  حفل  بتنظيم  وذلك  ماليا،  التضامن  ترجمة 

عدة مطربني بتذكرة مدفوعة األجر، ويذهب الدخل للجمعية 

أن  إىل  بوضوح  يشري  و  املبارش،  التربع  فكرة  يتجاوز  ما  وهو 

الفن ال يحرتق. 

من  الدعم  يتم  أن  املنعم  عبد  رشا  املرسحية  املؤلفة  واقرتحت 

خالل عمل ثقايف باإلضافة إىل التربعات، معتربة  أن املوقف يعد  

فرصة لتجميع أصحاب املصالح عىل هدف واحد، ورأت يف ذلك  

فرصة حقيقية للتجمع حول يشء ال يختلف عليه  أحد.

كذلك اقرتحت املخرجة هالة خليل عمل عروض بالتعاون مع 

وزارة الثقافة، عىل  مرسح الهناجر مثال، لألفالم املميزة والتي 

بناء  إعادة  لحساب  املاضية  الفرتة  خالل  جوائز  عىل  حصلت 

املرسح،  وكذلك عمل معرض باإلضافة إىل التربعات.

يأيت  املكان  دعم  العدل:   محمد  السيناميئ   املنتج  قال  فيام 

وعندي  املادي،  أو  اللوجيستي  الدعم  سواء  أهميته  من 

دور  ألصحاب  الرجوع  بعد  إال  طرحها  أستطيع  ال  مقرتحات 

أننا نستطيع ان نتناقش  العرض ومناقشتهم يف ذلك، وأعتقد 

خاصة  تذكرة  هناك  يكون  أن  يف  العرض  دور  أصحاب  مع 

يف  املوجودة  الرشكات  إىل  باإلضافة   ، إجبارية  غري  للتربع، 

غرفة صناعة السينام وما شابه. فمن املهم أن نعمل هذا ألن 

السينام  لصناعة  مهمني  املواهب  من  العديد  ُتخرج  جزويت 

ولو مستقبال.

  املخرج املرسحي أحمد إسامعيل اقرتح تشكيل لجنة لتنسيق 

املقرتحات  بهذه  تنظم جدوال  بأن   متعددة،  ألنها  املقرتحات 

دور  يتضمن  ببيان  تخرج  ثم  اقرتاح   كل  تنفيذ  آلية  وتدرس 

اللجنة  وعىل  يقدمونه،  سوف  ما  ومعرفة  الهيئات  و  األفراد 

أن تقرتح عىل النقابات الفنية شكل الدعم بحيث تكون عىل 

ال  دعم  يأيت  أن  ميكن  حيث  املكان،  احتياجات  بكل  دراية 

يتم االستفادة منه، واقرتح أن تتيح  وزارة الثقافة أي مرسح 

إلقامة فعاليات الجمعية، و أن تدفع وزارة الثقافة مبلغا ماليا 

الوزارة تعمل وتدعم  الثقافية يف  ألن هناك إدارة للجمعيات 

الجمعيات األهلية. 

الكاتبة عبلة الرويني رأت  أن الحريق عطاء من الله، خصوصا 

أنه مل ميس أي إنسان لحدوثه يوم إجازة ، وقالت إن التضامن 

عطاء آخر ألنه ليس مجرد دعم أو تربع وإمنا هو فكرة وفعل 

املكان عىل  أنا حريصة عىل أن يحافظ هذا  . أضافت:  إيجايب 

واملساعدات  التربعات  تلقي  مع  نحن  وبالتايل  استقالليته 

والدعم مع استقاللية املكان واستمراره، و أتصور أن جزءا من 

مل  لو  نفسه،  املكان  مبني عىل  الجميع  عند  اإليجايب  التضامن 

لهذا  والثقافية مستحقة مل يكن  العلمية  النهضة  تكن جمعيه 

الجهد  هذا  أضاء  الحريق  أن  رأيي   يف  و   ، يأيت  أن  التضامن 

الثقافة  تقدم   التي  الجمعية  به  تقوم  الذي  الدور  وهذا 

كخدمة، يف زمن يتعامل مع الثقافة كسلعة، ونحن نؤكد عىل 

قيمة الثقافة وقيمة الفن من خالل هذه الجمعية. 

طريق  عن  العام  االكتتاب  اقرتحت  عىل  عبري  املخرجة 

األسهم، وأشارت إىل أن  وزارة الثقافة لديها مكانني من حق 

الجمعية أن تأخذ منهام املال، هام صندوق التنمية الثقافية، 

والجمعيات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

املدير التنفيذي لجزويت الكاتب الصحفي سامح سامي قال: 

وزارة  نتبع  فنحن  أهلية  جمعية  وألننا  مستقلة،  جهة  نحن 

موافقتها  عىل   الحصول  من  أوال  والبد  االجتامعي،  التضامن 

حتى نستطيع جمع املال. وبالتأكيد نحن سعداء بكل األفكار 

كل  يضم   ، عليه  كان  مام  أكرب  املرسح  يعود  أن  أمل  وعندنا 

األنشطة والفعاليات املختلفة. 

للمرشوع  كامل  تصميم  عمل  اقرتح  فوكيه  فادي  املخرج 

عىل  تعرض  وعندما  يشء،  كل  تشمل  التي   بتفاصيله 

املرشوع  اقرتاح  املهم  ومن  عروضها،  تقديم  يف  تبدأ  الهيئات 

اي  مثل  وترجمتها،   بالرسومات  يقوم  استشاري  مكتب  عىل 

مرشوع، وتحديد تكلفة كل بند حتى يسهل عند عرضها عىل 

رعاة املرشوع أن يعرفوا ما الذي عليهم تقدميه.

مصطفى أحد خريجي مدرسة السينام قال: أعترب نفيس جزءا 

فنانني  مع  سنوات  منذ  تعمل  وهي  جزويت«  »عائله  من 

علينا  عرضوا  إمييالتهم،  عىل  لهم  بعثت  وعندما  أجانب، 

استعدادهم  وأبدوا  شخيص،  بشكل  أموال  بتحويل  املساعدة 

إلرسال كل  ما ميكن مساعدتنا به، فلامذا ال نستعني  بأفراد 

ومؤسسات خارجية. 

واقرتح  شاكر أحد الطالب عمل فيلم عن الجزويت للتعريف 

به وبتاريخ عرشين عاما وتقدميه ضمن األنشطة والفعاليات.

تنفيذ  أيضا  الجزويت  شباب  من  سمري  أحمد  اقرتح   كام 

أعامل تشكيلية من ناتج الحريق، واستخدام  وسائل التواصل 

وتاريخه  بدأ  وكيف  املرسح  تاريخ  عن  للحديث  االجتامعي  

وتصوير ما يحدث، مبعرفة فنانني معروفني. 

عن  الرويب  محمد  والكاتب  الناقد  أعلن  املهرجان  ختام  ويف 

تحديد  عىل  والعمل  بالتنسيق  ستقوم  التي  اللجنة  أسامء 

اآلليات واتخاذ الخطوات نحو وضع فكرة التضامن وما طرح 

من:  اللجنة  وتتكون  واملراجعة،  التنفيذ  موضع  اقرتاحات  من 

إسامعيل،الصحفي  أحمد  املخرج  العزيز،  عبد  عمر  املخرج 

سيد محمود، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، املخرجة عبري عيل، 

باإلضافة إىل  مصطفى وأحمد سمري من شباب الجزويت.

سامية سيد

متابعات

تنسيق لجنة  تشكيل 
االقرتاحات   لتحقيق  ومتابعة 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 22 نوفمبر 2021العدد 545 العدد 22743 نوفمبر 2021العدد 743

[[8

44 حلوان  جامعة  مهرجان  في 

مسرحي عرض  أفضل  لآلداب  األخري«  الطابق  في  و»صراع  عرضا  عشر  اثىن 
»الرابع  املرسحية  الفنون  مهرجان  حلوان  جامعة  مؤخرًا  نظمت 

مجمع  يف  أقيم  والذي   ،2٠21/2٠2٠ الدرايس  للعام  واألربعني« 

فرق  من  العديد  باملهرجان  وشاركت  بالجامعة،  والثقافة  الفنون 

الكليات التي قدمت عروًضا مرسحية متنوعة ومختلفة يف أساليبها 

وايديولوجيتها من قبل املشاركني فيها، ومتيزت بها جوانب عديدة 

كتبها  اعتمد عىل نصوص  الذي  املرسحي  التأليف  برز يف مقدمتها 

املرصية  الجامعات  من  املرصي  املرسح  وشباب  الجامعة،  شباب 

التي  والقضايا  األفكار  يف  املرسحيات  وتنوعت  األخرى،  املختلفة 

لنصوص  معدة  املرسحيات  بعض  قدمت  كام  للجمهور،  تطرحها 

ومن  عربية  ونصوص  املرصيني،  الكتاب  لكبار  مرصية  مرسحية 

املرسح العاملي.

المهرجان عروض 
من  مرسحًيا  فريًقا   12 املرسحي  حلوان  جامعة  مبهرجان  شارك 

عرض«عايز  الفنية  الرتبية  كلية  فريق  قدم  حيث  الجامعة  كليات 

املرسحي  العرض  الجميلة  الفنون  كلية  فرقة  وقدمت  أتجوز«، 

العرض “أتيليه  »أتوبيس ٩٩٩« والتأليف نتاج ورشة كتابة لفريق 

املرسح “تحت إرشاف محمد الشاذيل، وإخراج مناضل عنرت، وقدم 

الطابق األخري« عن  العرض املرسحي »رصاع يف  فريق كلية اآلداب 

وإخراج  دراماتورج  »داريوفو«  اإليطايل  واملؤلف  األديب  أعامل 

أقوال  »لدي  عرض  الحقوق  كلية  فريق  وقدم  السوري،  محمد 

أخرى« من تأليف محمد يحيى، وقدم فريق كلية الرتبية الرياضية 

/ بنني عرض »الكمبوشة« من تأليف وإخراج ماهر العطار، وقدم 

نص  عن  »الشحاتني«  عرض  والفنادق  السياحة  كلية  فريق مرسح 

وإخراج  دراماتورج  محارب  بدر  تأليف  من  الشحاذين«  »دراما 

»املهزلة  مرسحية   BIS التجارة  كلية  فريق  وقدم  نبيل،  أحمد 

الحاسبات  فريق  وقدم  إدريس،  يوسف  تأليف  من  األرضية« 

تأليف مكسيم جوريك وإخراج  واملعلومات عرض »الحضيض« من 

رأى  من  »أول  مرسحية  الطب  كلية  فريق  وقدم  هاين،  محمد 

الجابري،  يوسف  وإخراج  عادل  محمد  تأليف  من  الشمس« 

»االستثناء  عن  »استثناء«  عرض  بحلوان  الهندسة  كلية  وقدمت 

والقاعدة« من تأليف برتولد بريخت، وإعداد وإخراج منري القايض، 

النور«  »لعنة  مرسحية  األعامل  وإدارة  التجارة  كلية  وقدمت 

الدايل، و قدم  الفريق وإخراج يوسف  ارتجال  نتاج ورشة  التأليف 

فريق هندسة املطرية »املهزلة األرضية« من تأليف يوسف إدريس 

وإخراج مصطفى شفيق.

وجوائز  نتائج  التحكيم  لجنة  أعلنت  املهرجان  ختام  حفل  ويف 

املهرجان يف حضور العديد من عمداء الكليات املشاركة باملهرجان 

وإدارة  بالكليات  الفني  النشاط  ومسؤيل  بالجامعة  واألساتذة 

الجامعة.

المهرجان جوائز 
مخرج  أفضل  جائزة  يحصد  السوري  محمد 
اآلداب كلية  عرض  عن  دراماتورج  وأفضل 

متثلت جوائز مهرجان الفنون املرسحية بجامعة حلوان يف مختلف 

وجميع  والتمثيل  واإلخراج  التأليف  من  املرسحي  العرض  عنارص 

التشجيعية  والجوائز  التميز  وشهادات  املرسحي،  العرض  مفرادت 

للطالب يف كل العنارص وكانت كالتايل :

التأليف  جوائز 
العطار  ماهر  األول  باملركز  فاز  املرسحي  النص  تأليف  مجال  يف 

الرياضية/بنني، وحصد  الرتبية  كلية  لفريق  »الكمبوشة«  عن عرض 

املركز الثاين محمد عادل عن نص مرسحية »أول من رأى الشمس« 

للتأليف محمد يحيى عن  الثالث  لفريق كلية الطب، وفاز باملركز 

اللجنة  ومنحت  الحقوق،  كلية  لفريق  أخرى«  أقوال  »لدي  عرض 

جائزتها التشجيعية يف تأليف النص املرسحي لفريق مرسحية »لعنة 

النور« حيث ُقدمت نتاج ورشة ارتجال لفريق كلية التجارة تحت 

إرشاف املخرج صالح الدايل، والفنان أمين عبد الفتاح.

مراكز الدراماتورج

ويف جوائز الدراماتورج فاز محمد السوري باملركز األول باملهرجان 

عن  قدمه  والذي  األخري«،  الطابق  يف  »رصاع  مرسحية  نص  عن 

 Dario ( أعامل األديب واملؤلف املرسحي اإليطايل املعارص املبدع

الثاين  باملركز  وفاز  اآلداب،  كلية  مرسح  لفريق  »داريوفو«   )  Fo

منري القايض عن مرسحية »استثناء« والتي قدم نصها عن مرسحية 

و  الهندسة،  كلية  لفريق  بريخت  لربتولد  والقاعدة«  »اإلستثناء 

مرسحية  عن  الدراماتورجي  لجائزة  الثالث  باملركز  نبيل  أحمد  فاز 

الشحاذين«  »دراما  مرسحية  نص  عن  قدمها  والتي  »الشحاتني« 

السياحة  كلية  مرسح  لفريق  محارب  بدر  الكويتي  للكاتب 

والفنادق.

والماكياج اإلضاءة 
املرسحي  العرض  ومفردات  عنارص  يف  املهرجان  جوائز  ومتثلت 

عن  درويش  وليد  األول  باملركز  فاز  اإلضاءة  مجال  ففي  املختلفة؛ 

الثاين  املركز  وحصد  الحاسبات،  كلية  لفريق  »الحضيض«  عرض 

بنني  الرياضية/  الرتبية  لفريق  »الكمبوشة«  عرض  عن  خالد  كريم 

فيام جاء املركز الثالث/ مناصفة وفازا به كل من محمود الحسيني 

الهندسة،  لكلية  »استثناء«  إضاءة عرض  وتنفيذ  تصميم  كاجو عن 

التجارة  لفريق  األرضية«  »املهزلة  عرض  عن  الرشيف  وأبوبكر 

التميز  وشهادة  التشجيعية  الجائزة  التحكيم  لجنة  ومنحت   ،BIS

النور«  »لعنة  محمود جراتيس عن عرض  إىل  املرسحية  اإلضاءة  يف 

لفريق كلية التجارة، ويف جوائز املاكياج فازت باملركز األول إيالريا 

فازت  و  اآلداب،  لفريق  األخري«  الطابق  يف  عن عرض »رصاع  منري 

الشمس«  رأى  من  »أول  عرض  عن  الشيخ  حسناء  الثاين  باملركز 
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لكلية الطب.

والمالبس الديكور 
ويف مجال.جوائز الديكور فاز باملركز األول »عبد الرحمن خالد عن 

الثاين  باملركز  وفاز   ،BiS التجارة  لفريق  األرضية«  »املهزلة  عرض 

الرياضية  الرتبية  كلية  لفريق  »الكمبوشة«  عن  الحجار  صبحي 

»الحضيض«  عرض  عن  كامل  محمد  الثالث  باملركز  وفاز  للبنني، 

الجائزة  رأفت  سارة  اللجنة  ومنحت  الحاسبات،  كلية  لفريق 

هندسة  لفريق  األرضية«  »املهزلة  عرض  ديكور  عن  التشجيعية 

املطرية.

صبحي  األول  باملركز  فاز  املرسحية  واملالبس  األزياء  مجال  ويف 

الحجار عن عرض »الكمبوشة« لكلية الرتبية الرياضية بنني، وفازت 

لفريق  األخري«  الطابق  يف  »رصاع  عن  سامى  ياسمني  الثاين  باملركز 

املرسحي  العرض  عن  الثالث  باملركز  يونس  ريهام  وفازت  اآلداب، 

يف  أرشف  عاليا  وفازت  بحلوان،  الهندسة  كلية  لفريق  »استثناء« 

النور« لفريق  مجال املالبس بالجائزة التشجيعية عن عرض »لعنة 

التجارة.

الحركي التعبري  جوائز 
وأمري  عنرت  مناضل  األول  باملركز  فازا  الحريك:  التعبري  جوائز  ويف 

 »٩٩٩ »أتوبيس  املرسحي  العرض  استعراضات  تصميم  عن  مشايل 

كتالدو  سلفاتوري  الثاين  باملركز  الجميلة،.وفاز  الفنون  كلية  لفريق 

وفازت  للبنني،  الرياضية  الرتبية  لكلية  »الكمبوشة«  عرض  عن 

»عايز  مرسحية  استعراضات  عن  حسن  بسنت  الثالث  باملركز 

أتجوز« لفريق كلية الرتبية الفنية 

التمثيل جوائز 
ويف جوائز الثمثيل للطالبات فازت باملركز األول حبيبة محمد من 

الرتبية  فريق  من  جامل  نادين  الثاين«  باملركز  وفازت  الطب  كلية 

الرياضية، وفازت باملركز الثالث الطالبة مريم يارس من فريق كلية 

التجارة BiS، وذهبت الجائزة التشجيعية للطالبة دينا املنياوي من 

كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي

ويف جوائز التمثيل للطالب فازا باملركز األول/ مناصفة منري القايض، 

الثاين/ و محمد أبو املكارم من كلية الهندسة حلوان، وفاز باملركز 

املطرية، و محمد جامل  نبيل من فريف هندسة  مناصفة يوسف 

الثالث /مناصفة كل من أدهم فيتو  باملركز  الطب، وفاز  من كلية 

من فريق كلية الحقوق، و معاذ محمود من فريق الطب، ومنحت 

السيد  محمود  الطالب  إىل  التمثيل  يف  التشجيعية  الجائزة  اللجنة 

BiS من فريق كلية التجارة

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة ألفضل أداء جامعي لعرض 

»لعنة النور« من إخراج يوسف الدايل لفريق كلية التجارة.

والعروض إإلخراج  جوائز 
ويف جوائز اإلخراج فاز باملركز األول محمد السوري عن »رصاع يف 

الطابق األخري« لفريق كلية اآلداب، وفاز باملركز الثاين ماهر الحجار 

عن عرض »الكمبوشة« لفريق الرتبية الرياضية للبنني، وفاز باملركز 

كلية  لفريق  »الحضيض«  عرض  عن  هاين  محمد  املخرج  الثالث 

الحاسبات، وحصد الجائزة التشجيعية املخرج مصطفى شفيق عن 

»املهزلة األرضية« لفريق هندسة املطرية

عن  مسرحي  عرض  أفضل  بجائزة  تفوز  اآلداب 
األخري« الطابق  في  »صراع 

وعن جوائز ومراكز العروض باملهرجان فاز بأفضل عرض مرسحي/ 

للمركز األول عرض » رصاع يف الطابق األخري« لفريق كلية اآلداب، 

بنني،  الرياضية  الرتبية  لكلية  الكمبوشة  عرض«  الثاين  باملركز  وفاز 

ومنحت  الحاسبات،  كلية  لفريق  »الحضيض«  الثالث  باملركز  وفاز 

رأى  من  »أول  املرسحي  للعرض  التشجيعية  الجائزة  اللجنة 

الشمس« لفريق كلية الطب

بالمهرجان التحكيم  لجنة 
حلوان  بجامعة  املرسحية  الفنون  مهرجان  تحكيم  لجنة  تشكلت 

واالخراج  التمثيل  أستاذ  فوزي  عبري  الدكتورة  من   2٠21 لعام 

النارص  عبد  الدكتور  واألستاذ  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد 

واألستاذ  السابق،  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  عميد  الجميل 

الدكتور مصطفى سليم األستاذ بقسم الدراما والنقد باملعهد العايل 

للفنون املرسحية.

المهرجان إدارة 
رعاية  تحت  الجامعي  للمرسح  حلوان  جامعة  مهرجان  ينظم 

األستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، و األستاذ 

التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  رفاعي  حسام  الدكتور 

اإلدارة  عام  مدير  عصام  محمد  راشد  األساتذة  وإرشاف  والطالب، 

الفني  النشاط  إدارة  الشباب، و طارق عرفان مدير  لرعاية  العامة 

والثقايف، ومبشاركة وتنظيم اتحاد طالب الجامعة برئاسة عىل السيد 

الختام  حفل  وأقيم  والثقافة  الفنون  مبجمع  وذلك  االتحاد،  رئيس 

وتنظيم  وبإرشاف  حلوان.  بعني  الجامعى  بالحرم  الجامعة  مبقر 

مسؤلة النشاط الفني األستاذة النشاط رانيا مجاهد.

أبرز  الذي  باملهرجان  الدكتور »ماجد نجم«  أشاد  الختام  ويف حفل 

دليال  هذا  أن  وأكد  واملتميزة  املبرشة  الطالبية  املواهب  من  عدًدا 

جاًدا  واهتامًما  جادة،  ومنافسة  جامعية  إبداعية  روح  وجود  عىل 

شباب  من  املبدعني  قبل  من  واإلجتامعية  اإلنسانية  بالقضايا 

عرًضا   12 مبشاركة  كبري  بجهد  قدم  والذي  باملهرجان،  الجامعة 

الجامعة،  لكليات  التابعة  املرسحية  الفرق  إنتاج  من  مرسحًيا 

دوام  لهم  ومتمنًيا  الفائزين،  لكل  التهاين  جاد«  قدم«  الختام  ويف 

الطالب محظوظني مبشاركتهم  أن هؤالء  والتقدم، ومؤكًدا  التوفيق 

يف هذا املهرجان ولقاءاتهم املتعددة ببعضهم البعض، والتي تعمل 

وأيام  الجامعي  املرسح  خالل  من  والفني  الثقايف  التبادل  عىل 

املهرجان التي أقيمت يف مجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

همت مصطفى
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ونشر  التحرش  لمشكلة  التصدي  في  المسرح  »توظيف 
المدرسة« قبل  ما  طفل  لدى  الجنسية  الثقافة 

العفيفي  تيسري  للباحثة  ماجستري  رسالة 

املرسح  »توظيف  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

لدى  الجنسية  الثقافة  ونرش  التحرش  ملشكلة  التصدي  يف 

حامدة  تيسري  الباحثة  من  مقدمة  املدرسة«  قبل  ما  طفل 

للطفولة  الرتبية  كلية  األساسية  العلوم  بقسم  العفيفي، 

الدكتورة  املناقشة  لجنة  وتضم  دمنهور،  جامعة  املبكرة 

التمثيل  راندا حلمي، أستاذ علوم املرسح املساعد تخصص 

الدكتور  )مرشًفا(،  املبكرة  للطفولة  الرتبية  بكلية  واإلخراج 

املساعد  األدبية  الدراسات  أستاذ  محمد،  عرسان  محمود 

املبكرة  للطفولة  الرتبية  بكلية  األساسية  العلوم  بقسم 

إسامعيل،  عيل  سيد  الدكتور  )مرشًفا(،  دمنهور  جامعة 

أستاذ الدراسات املرسحية بقسم اللغة العربية كلية اآلداب 

عبد  محمد  والدكتور  ورئيًسا(،  )مناقًشا  حلوان  جامعة 

جامعة  الرتبية  بكلية  والنقد  اآلدب  أستاذ  خليفة،  الحميد 

حوارات  بعد  من  الباحثة  منحت  والتي  )مناقًشا(.  دمنهور 

درجة  أكادميية  ومعايري  رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية 

املاجستري.

الناهض  ومستقبلها  وأملها  القادم,  األمة  حلم  هم  أطفالنا 

ورعايتهم واالهتامم بهم داللة عىل وعى املجتمع وإدراكه 

توفري  عىل  يرتكز  والذى  الحساسة،  الرشيحة  هذه  أهمية 

لبناء  األساس  باعتبارهام  النفيس  والهدوء  العاطفي  األمن 

شخصية سوية متزنة.

أن  إال  ألمورهم  ومتابعتنا  باألطفال  اهتاممنا  من  الرغم 

التي  الخارجة  املامرسات  املخاطر، وبعض  منا يجهل  الكثري 

القيمي  اإلطار  عن  ُكله  البعد  والبعيدة  لها،  يتعرضون  قد 

صور  من  صورة  بالطفل  الجنيس  والتحرش  واألخالقي، 

املجتمع  أبواب  يطرق  وباًء  أصبحت  التي  املخاطر  هذه 

وهذه  االقرتاب،  عدم  الفتة  رافعة  األرُس  وتقابله  بشدة، 

األفعال تحاط برسية تامة وتكتم شديد خوًفا من الفضيحة 

العائلية.

الضوء  تسليط  حاولنا  لو  بشدة  تغضب  األرس  بعض  ونجد 

عىل هذه الظاهرة، وهذا ما جعلها متيض يف االنتشار، وهذا 

النوع من االعتداء من أخطر املشكالت التي قد يتعرض لها 

ذاكرته،  يف  محفورة  تفاصيلها  تظل  التي  الطفل يف طفولته 

عىل  تؤثر  ثم  ومن  وشخصيته؛  نفسيته  عىل  سلًبا  وتؤثر 

مستقبله، وهذا التكتم من قبل األرُس وضع حجرًا عرثًا أمام 

فرصة توفر إحصاءات دقيقة  تكشف عن مدى تفيش هذه 

الظاهرة التي رمبا تتم داخل بيت الطفل الذي من املفرتض 

أقرب  من  يكونون  رمبا  أناس  أيدي  وعىل  آمن،  بيت  أنه 

املقربني له مستغلني سذاجة الطفل وبراءته وجهله.

وبسبب«العيب« أصبح مصطلح التحرش الجنيس ثقياًل عىل 

أطفالها،  أمام  عنه  الحديث  العائالت  وتتجنب  مسامعنا, 

يتعرض  عندما  الكارثة  وتتعاظم  كبري  بجهل  معه  وتتعامل 

كون  من  بالرغم  بذلك،  األهل  يعلم  وال  للتحرش،  الطفل 

املتحرش رمبا من داخل األرسة أو من أحد األقارب، ومن ثم 

فإن كشف الغطاء عن هذه الظاهرة أصبح حتمًيا ورضورًيا 

حفاًظا عىل الصحة النفسية ألجيال املستقبل الذين ستقوم 

عىل عواتقهم الفتية مهمة بناء األوطان وتقدمها.

لذلك وجب اقتحام هذه املنطقة الشائكة يف محاولة لنرش 

الوعي بالثقافة الجنسية لدى طفل ما قبل املدرسة، ومده 

مبعلومات كافية عن التحرش الجنيس، وما يجب عليه فعله 

عندما يتعرض ملثل هذه املواقف الحرجة.

ستشمل  بل  فحسب،  الطفل  عىل  تقترص  لن  والتوعية 

مسئوليته؛  صميم  من  طفله  فحامية  أيًضا؛  األمر  وىل 

هذه  وعي  فهم/  بكل  ليواجه  الشجاعة  منه  يتطلب  وهذا 

عىل  ليحافظ  جنسًيا  طفله  تثقيف  عىل  ويحرص  الظاهرة، 

مباح،  هو  مبا  وعي  عىل  الطفل  ويكون  جسده,  خصوصية 

وما هو غري مباح ليصبح والداه هام امللجأ اآلمن له عندما 
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يتعرض ألي خطر.

وهذا ما أكدته منظمة اليونسيف يف اتفاقية حقوق الطفل 

الطفل يف أن يحظى  املادة 1٩، حيث أكدت عىل حق  من 

اإلساءة  أو  الرضر  أو  العنف  أشكال  كافة  من  بالحامية 

البدنية أو النفسية واإلهامل وإساءة املعاملة أو االستغالل 

مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية.

عىل الرغم من اهتاممنا بالطفل إال أن الكثريين منا يجهل 

من  صورة  الجنيس  والتحرش  لها،  يتعرض  التي  املخاطر 

عنها  مسكوت  ظاهرة  أصبح  والتي  املخاطر،  هذه  صور 

وتقابله األرس بالتكتم والرسية، وقد ارتأت الدراسة رضورة 

الطفل  صحة  عىل  حفاظا  الشائكة  املنطقة  هذه  اقتحام 

البوح  يرفض  مجتمع  ظل  يف  وحاميته  والبدنية  النفسية 

بتلك الجرمية، وكان املرسح هو وسيلة الدراسة يف محاولة 

املدرسة  قبل  ما  طفل  لدى  الجنسية  بالثقافة  الوعي  لنرش 

والقامئني عىل تربيته.

نظرًا  التحلييل  الوصفي  املنهج  هو  الدراسة  منهج  وكان 

ملالمئته ملوضوع الدراسة, وضمت الدراسة ثالثة فصول: 

الحامية  عىل  الحصول  يف  الطفل  حق  تناول  األول  الفصل 

الوالدين  واتجاهات  الجنسية،  لإلساءة  التعرض  من 

وتبنت  الجنسية،  الرتبية  تجاه  الطفل  تربية  عىل  والقامئني 

بالرتبية  باالهتامم  املطالبة  يف  فرويد  نظر  وجهة  الدراسة 

الجنسية للطفل منذ والدته والنظر للجنس عىل أنه غريزة 

كام  اهاملها,  ميكن  وال  الطفل  بها  يشعر  كثرية  غرائز  مثل 

نظر  وجهة  من  الجنيس  النمو  مراحل  الدراسة  استعرضت 

فرويد.

الطفولة  ملرحلة  املعريف  النمو  الدراسة سامت  كام وضحت 

املبكرة وفق نظرية جان بياجيه يف النمو املعريف  ملخاطبتها 

خالل املرسح.

وأعراض  بالطفل،  الجنيس  التحرش  أسباب  ذكرت  كام 

الطفل  حامية  وكيفية  ومؤرشاته،  الجنيس  االعتداء  ودالئل 

من التعرض للتحرش.   

والفصل الثاين بعنوان تشابه املرسح والطفل وأكدت أهمية 

التشابه  أوجه  استعراض  خالل  الطفل  عىل  وتأثريه  املرسح 

طرح  عىل  قدرة  للمرسح  أعطى  مام  والطفل،  املرسح  بني 

مشكالت شائكة يتعرض لها الطفل.

الدراسة؛ حيث  التطبيقي من  الجانب  الثالث كان  والفصل 

قامت الباحثة بكتابة ثالثة نصوص قدمتها يف ثالثة عروض 

والثاين  األول  العرض  وتحليلها,  بعرضها  قامت  و  مرسحية, 

للقامئني عىل  موجًها  كان  الثالث  والعرض  للطفل,  موجهان 

تربيته.

النتائج  أهم  الباحثة  فيها  تناولت  بخامتة  الدراسة  وتنتهي 

فثبت  التوصيات,  بعض  ذكر  مع  البحث,  عنها  أسفر  التي 

املصادر واملراجع.

العديد  قادر عىل طرح  املرسح  بأن  القول  نستطيع  وأخريًا 

الوعي  ونرش  الطفل  حياة  يف  الشائكة  املوضوعات  من 

تغيري يف  وإحداث  واملجتمع  الطفل  لدى  الجنسية  بالثقافة 

اتجاهاتهم نحو الرتبية الجنسية.

أيًضا,  والشك  واللبس  بالغموض,  ُتحاط  التي  القضايا  ومن 

الرتبية الجنسية لدى األطفال؛ حيث إن الحديث يف  قضية 

األرسة  تواجه  التي  الصعبة  األمور  من  الجنسية  املواضيع 

بصفة  املجتمعات  أن  باعتبار  املرحلة,  هذه  يف  واملعلمة 

ملسألة  تنظر  خاص  بشكل  العربية  واملجتمعات  عامة، 

الجنس نظرة سلبية، بل إن الكثري من املجتمعات ال تعترب 

النمو  مظاهر  وتهمل  ألطفالهم  جنسية  حياة  هناك  أن 

واملعريف؛  التقني  التقدم  عن  ويتغافلون  لديهم  الجنيس 

القيمية  الطفرات  من  الكثري  مواجهة  يف  سبًبا  كان  الذى 

التي  بالصورة  كافة  الحياة  مجاالت  يف  املتغرية  والرتبوية 

جعلت من عملية التوجيه واإلرشاد والتثقيف متطلًبا رئيًسا 

الجنسية يف  الرتبية  الثالثة، ومن ثم بات إدخال  األلفية  يف 

العملية الرتبوية أكرث إلحاًحا من أي وقت سابق.  

والحاسمة  املهمة  املراحل  من  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  تعد 

يف حياة اإلنسان؛ ألنها ترسم وتحدد شخصيته يف املستقبل, 

سوية،  تنشئة  الطفل  تنشئة  أهمية  جاءت  هنا  ومن 

نسبة  أن  بالذكر  وجدير  منوه،  مرحلة  خصائص  بكل  تهتم 

تتعلق  واملجتمع  األرسة  تواجه  التي  املشكالت  من  كبرية 

والثقايف  الرتبوي,  اإلخفاق  يؤدي  الجنسية، حيث  بالنواحي 

واالجتامعي يف الرتبية الجنسية للطفل إىل الفوىض والجهل 

وكثري من املشكالت فيام بعد.

املجتمعات  يف  الجنسية  الرتبية  بدراسة  التوصية  متت  وقد 

العربية, تم التوصية بها منذ السبعينيات؛ ففي عام 1٩7٠ 

يف  النفسية  للصحة  األول  العريب  املؤمتر  توصيات  صدرت 

الثقافة  نرش  عىل  العمل  برضورة  أوصت  والتي  القاهرة، 

التقاليد  إطار  يف  الجنسية  الثقافة  ذلك  يف  مبا  األرسية 

هدًفا  أصبحوا  الذين  األطفال  لحامية  الخاصة  والعادات 

ملنظومة  مكفواًل  االحرتام  يعد  ومل  شيطانية،  ملغامرات 

الخطر؛  من  تحميهم  قبل  كانت من  التي  التقليدية،  القيم 

فقد أصبح الكثري منهم معرضني لالستغالل الجنيس، وإمياًنا 

من  الطفل  حامية  بأهمية  ودولية  محلية  عدة  جهات  من 

عىل  الجهود  ُبذلت  فقد  جنيس؛  طابع  ذات  مشكالت  أي 

الصعيدين املحيل والدويل بشأن حامية الطفل من التحرش 

واإلساءة الجنسية.

ياسمني عباس 
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الشيخ    بشرم  المقدس«  الجسد   « لورشة  تقديمه  بعد 

وعى  تنمية  هو   الورشة  تقدمه  ما  أول 
التعبري أدوات  من  كأداة  بجسده  الممثل 

بقسم  مدرس  نجيب،  النقراشي  فريد  د. 
بكلية  وإخراج  تمثيل  شعبة  المسرح  علوم 
بكلية  ومدرس  حلوان،  جامعة  اآلداب 
ممثل  بدر،  بجامعة  والمسرح  السينما 
تمثيل  مسرح،  تليفزيون،  )سينما،  ومدرب 
درجة  على  حاصل  و  للميكروفون(، 
وإخراج-  تمثيل  اآلداب-  فى  الماجستري 
ستانسالفسكي  »تأثريات  موضوع  عن 
عند  الممثل  على  كوبو  وجاك  ومايرهولد 
حصوله  إلى  باإلضافة  جروتوفسكي«، 
أيًضا-  اآلداب  فى  الدكتوراه  درجة  على 
»تقنيات  موضوع  عن  وإخراج–  تمثيل 
مناهج  في  للممثل  الجسدي  التعبري 
الحداثية«. اإلخراج 
التليفزيونية  المسلسالت  من  العديد  قدم 
اإلذاعية  واألعمال  السينمائية  واألفالم 
على  بعضها  وحصل  المدبلجة،  والربامج 
قدم  كما  دولية،  مهرجانات  من  جوائز 
عرض  منها  المسرحية  العروض  من  العديد 
ومسرحية  البنا،  هاني  إخراج  »اإلدانة« 
هشام  إخراج  الهمزة«  شالوا  »اللي 
إخراج  المصيدة«  في  »كتكوت  و  عطوة، 
دارك«  »جان  ومسرحية  رؤوف،  أسامة 
»فتافيت  ومسرحية  الفوي،  إبراهيم  إخراج 
سعيد. طارق  إخراج  الماس« 
وورش  التدريبية  الدورات  من  العديد  قدم 
في  واألفارقة-  والعرب  للمصريني  العمل- 
دورات  منها  واإلخراج؛  التمثيل  مجالي 
وكذلك  والهواة،  المحرتفني  للممثلني 
للمتعافني  عالجية  تمثيلية  دورات  قدم 
متفاوتي  لألطفال  ودورات  اإلدمان،  من 
فعاليات  انتهت  أيام  ومنذ  األعمار، 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
فريد  د.  لدى  كان  الذى  الشبابي، 
اسم  حملت  تفاعلية  ورشة  فيه  النقراشي 
وورش  الورشة  عن  المقدس«،  »الجسد 
لـ«مسرحنا«  كان  أخرى،  وأسئلة  التمثيل 
الحوار. هذا  معه 
حوار: إيناس العيسوى
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[[13 حوار

وملاذا  املقدس؟  اجلسد  ورشة  عن  -حدثنا 
على  تأثيرها  ومــدى  االســم؟  بهذا  سميت 

املمثل؟
أيام  من  ا،  جــدً قدمية  فكرة  هى  املقدس  الجسد  فكرة 

املرسح املرصي القديم واملرسح األغريقى، قامئة عىل أن 

العبادات من  املمثل عبارة عن عابد يقدم مجموعة من 

خالل جسده، وأول من استخدم هذا املصطلح يف العرص 

بدأ  الذى  البولندى،  املخرج  جروتوفسيك  هو  الحديث 

قدسية جسد  أو  املقدس  الجسد  فكرة  إحياء  فكرة  ُيعيد 

بشكل  مبعنى  حداىث،  بشكل  عليه  يعمل  بحيث  املمثل، 

الجسدى،  التعبري  إطار  ىف  ُيدخله  لىك  للواقعية،  مضاد 

وبدأ جروتوفسيك يطور مرسحه، ويدخل باملمثل ىف حالة 

الدينية  بالعبادات  األشبه  املرسحى  الطقس  حاالت  من 

للعبادة،  كوسيلة  الجسد  فيها  يستخدم  كان  التى  األوىل 

تم  كام  حديث،  قديم  مرسحى  مصطلح  هذا  ولذلك 

توضيح ذلك فيام سبق.

أننى  مبعنى  املمثل،  جسد  بتحديث  أقوم  الورشة  خالل 

بشكل  تعامله مع جسده  من  الواقعى  املمثل  من  انتقل 

يتعامل مع جسده بشكل حداىث  أن  وظيفى وصفى، إىل 

إىل  وظيفية  آلة  كونه  من  الجسد  يتحول  مبعنى  تعبريى، 

والخيال  الجسد  لغة  منطقة  ندخل ىف  تعبريية، وهنا  آلة 

تستحرض  التى  األمور  وكل  الجسدية،  والعقلية  الجسدى 

الجسد كعنرص فاعل وأسايس ىف العملية املرسحية، وليس 

عنرصا مكماًل للكلمة أو النص املكتوب.

التقليدي، ما قبل  أو  الواقعي  أن املرسح  الحداثيون  رآى 

مبعنى  للمجتمعات،  حقيقية  فائدة  يحقق  ال  الحداثة، 

حاالت  من  حالة  ىف  يدخل  املشاهد  تجعل  حني  أنك 

السيئ،  واقعه  تغيري  إىل  تدفعه  ال  األرسطي،  التطهري 

وعى  تغيري  إىل  يطمح  عام،  بشكل  الحداىث  املنهج  ولكن 

تعطيه  الوقت  أنت طوال  املشاهد،  ُيحرك خيال  الذى ال 

املنهج  ىف  لكن  يفهمها،  أن  فقط  عليه  واقعية  حالة 

الحداىث، املشاهد مضطر أن ُيعمل خياله، باإلضافة إىل أن 

املرسحية  الحيوية  من  حالة  تخلق  املقدس  الجسد  ورشة 

تجعل  الواقعى،  املنهج  لدى  موجوده  غري  املمثل  لدى 

لديه صوره برصية لجسده عىل املرسح برصف النظر هل 

األول  اعتامده  ألن  صامته،  أو  حديث  بها  اللحظة  هذه 

يكون عىل الجسد.

فى  عليها  تــركــز  الــتــي  الــنــقــاط  هــى  مــا   -
النظرية  الورش  يف  سواء  املتدربني،  تعليم 
ورش  أنــواع  عن  أيًضا  وحدثنا  العملية؟  أو 

التمثيل املختلفة التي تقدمها؟ 
الوعى،  تغيري  هو  املمثل  مع  عليه  بالرتكيز  أقوم  ما  أهم 

اإلنسان إن مل  به  أن أى نشاط برشى يقوم  ألننى مؤمن 

خارجية  مهارات  مجرد  يكون  حقيقية،  أفكار  عىل  ُيبنى 

الفن  فلسفة  فكرة  من  أنطلق  هنا  ومن  قيمة،  لها  ليس 

امُلمثل؟  من  املطلوب  وما  مُنّثل؟  وملاذا  التمثيل،  وماهية 

وما هى الطموحات والنقاط الواضحة املأمولة ىف مشوار 

واضحة  تكون  أن  يجب  النقاط  كل هذه  الفنى؟،  املمثل 

أسلكه،  أن  أريد  الذى  الطريق  اختار  فعندما  أمامى، 

هدفه  املمثل  يفقد  ال  حتى  املعامل،  واضح  طريقا  يكون 

املراحل  ىف  لذلك  باإلحباط،  ويشعر  الطريق  منتصف  ىف 

األوىل ىف أى ورشة يجب أن أهتم بفكرة الوعى، ومبجرد 

فوًرا  أبدأ  الوعى،  ُمعينة من  إىل درجة  املتدرب  أن يصل 

نفسها.  بالورشة  الخاصة  الحرفية  التدريبات  مامرسة  ىف 

حول  تدور  كلها  الــورش  من  متعدده  أنواعا  أقدم  كام 

السينامىئ  التمثيل  فن  حول  ورشة  منها  التمثيل،  فن 

التقليدية  املمثل  بحرفية  والتليفزيوىن ومنها ورش خاصة 

التعبريى  بالجسد  الخاصة  الورش  ومنها  االرتجال  وورش 

بعض  وهناك  املقدس«،  »الجسد  ورشــة  مثل  الحداىث 

مع  للتعامل  بالسيكودراما،  خاصة  قدمتها  التى  الورش 

بعض الناس املتعافني من اإلدمان، وكان أحد أنواع العالج 

ضم  مبعنى  بالدراما،  العالج  هو  إليه  يحتاجون  الذين 

فرق املتعافني من اإلدمان ملجموعة عمل تدريبية، ونبدأ 

حياتهم  وعن  أنفسهم  عن  يعربون  وكيف  معهم  العمل 

وتجاربهم الذاتية من خالل املرسح والدراما، وهذه ُتعد 

تدريب  أثناء  واكتشفت  حياىت،  ىف  املهمة  التجارب  من 

كانت  مهولة،  إبداعية  طاقة  لديهم  أن  املتعافني،  هؤالء 

للتميز  اإلدمان، ومبجرد أن وجدوا مجاال آخر  مهدرة مع 

أنهم  والرائع  شديدة،  بقوة  فيه  اتجهوا  ذاتهم  وتحقيق 

نظرى  وجهة  من  الفنية،  املشاريع  من  مجموعة  قدموا 

تفوق مشاريع كثرية ملتدربني أصحاء مل ُيصابوا باإلدمان.

الشباب من خالل  املسرحيني  -كيف تدعم 
هذه الورش؟

ىف  املقدس«  »الجسد  ورشة  أقدم  أن  عىل  ُعرض  عندما 

وعىل  الشباىب،  للمرسح  ــدوىل  ال الشيخ  رشم  مهرجان 

جًدا  سعدت  أننى  إال  املسافة،  وُبعد  اإلرهاق  من  الرغم 

األوىل،  املــرة  هى  وهــذه  املهرجان،  هذا  ىف  بتواجدى 

واقعه،  لتغيري  املشاهد  استنفار  إىل  ويدعو  املشاهد، 

نفسه  من  التطوير  عىل  تحريضه  عىل  يعمل  وأحياًنا 

رفض  الحداثية  للتيارات  أصبح  َثمَّ  ومن  مجتمعه،  ومن 

مناهج  جميع  من  واملتبنى  بالواقع،  اإليهام  لفكرة  تام، 

 ، التام  اإليهام  فكرة  ترسخ  كانت  والتى  الحداثه،  قبل  ما 

مبعنى أن تجعل املشاهد يدخل ىف وهم الواقع، ويعيش 

معها  وينفعل  بها  يتأثر  آخرين،  أشخاص  تخص  حكاية 

الحقيقي كمشاهد ال  واقعه  ولكن  تطهريها،  ويتطهر مع 

الحالة، ومن ضمن  بدأو ىف كرس هذه  فالحداثيني  يتغري، 

هنا  الجسد، ألن  استخدامات  وأولها  اإليهام  وسائل كرس 

طوال الوقت أصبح الجسد ليس جسدا مألوفا )ما نراه ىف 

الحياة اليومية(، لكنه أصبح جسدا يحمل معاين ودالالت 

العملية  أن يشرتك ىف  اإلنسان  ورموز، وبذلك أصبح عىل 

مل  املشاهد  و  والرموز،  الدالالت  هذه  فك  ىف  اإلبداعية 

العملية  ىف  مشارك  إىل  تحول  ولكنه  مشاهد  مجرد  يعد 

اإلبداعية، وأصبح له نصيب من اإلبداع مثله مثل املمثل. 

لدينا  للممثل، نحن  الجسدي  الوعي  ُتعيد  الورشه  وهذه 

إشكالية كبرية ىف مرسحنا بشكل عام، هي غياب الحضور 

الجسدي ، مرسحنا يعتمد فقط عىل الكلمة، بينام جسد 

املمثل  ألن  حياد،  حالة  ىف  الوقت  طوال  تقريًبا  املمثلني 

ألفاظه وقواعد  أنه يجب أن يهتم بصوته ومخارج  تعلم 

فهو  اهتامًما  ذلك  من  أكرث  املمثل  كان  وإذا  اإللقاء، 

فهو ىف  الجسد ككتلة واحده،  إمنا  بتعبريات وجهه،  يهتم 

ُتعيد  أنها  الورشة  تقدمه هذه  ما  فأول  تام،  غياب  حالة 

املرسحى،  التعبري  أدوات  من  كأداه  بجسده  املمثل  وعى 

مع  االشتباك  عنرص  للممثل  تحقق  أنها  إىل  باإلضافة 

الصالة، وتحقق حالة من التواصل مع املشاهد أكرث بكثري 

إعامل  هى  املشاركة  أنواع  وأبسط  الواقعي،  الجسد  من 

خيال املشاهد، وهو ُيشاهد املمثل الذى يستخدم جسده 

الواقعى،  املرسح  غري  مشاركة،  حالة  هنا هى  التعبري،  ىف 

المصري المسرح  إشكاليات  أكرب  الجسد  غياب   
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جزء  وهو  الشباب،  دعم  من  نوع  هذا  أن  أرى  ألننى 

باإلضافة  املوهوبني،  الشباب  هؤالء  تجاه  إحسايس  من 

تدرييس ىف  من خالل  الشباب  أدعم  أن  أحاول  أنني  إىل 

بجامعة  مرسح  قسم  اآلداب  كلية  ىف  سواء  الجامعات، 

واملرسح،  السينام  علوم  كلية  بدر  جامعة  وىف  حلوان، 

وهذا جزء من دورى كأستاذ مع الطلبة الذين سيصبحون 

أدعم  ُيتاح ىل فرصة لىك  ما  املرسح، وكل  فناىن  مستقباًل 

الشباب ال أتردد.

املمثلني  لشباب  تقدمها  التى  النصائح  ما   -
فى بداية حياتهم؟

ىف  شاب  أى  يضعهام  أن  يجب  أساسيتني  نقطتني  هناك 

بداية طريقه الفنى وبخاصة املرسحى أمام عينه، النقطة 

التمثيل،  ىف  أعىل  مثل  لك  يكون  أن  رشًطا  ليس  األوىل، 

ألن هذه النقطة قد تحبطك ىف البداية وقد متحى معامل 

أن  املمكن  من  لديه،  التميز  ومناطق  للممثل  الشخصية 

تأخذ من سبقوك ىف هذا الطريق سرية كفاح، وليس ذلك 

املمكن  السرية، سرية ممثل، من  تلك  بالرضورة أن تكون 

عىل  تسري  أنك  قدوة  ومعنى  عامة،  شخصيات  تكون  أن 

لدى  يكون  أن  يجب  فهى  الثانية  النقطة  أما  طريقته، 

من  املألوف،  وكرس  والتميز  االختالف  عىل  قدرة  املمثل 

قواعد  الطالب  أو  املتدرب  يتعلم  أن  بالتأكيد  الرضورى 

التمثيل، ولكن يجب أن يتعلم معها أساليب التمرد عىل 

القواعد  كرس  فن  يتعلم  أن  أدق  مبعنى  القواعد،  هذه 

املرسح  أن  أعتقد  نظرى  وجهة  ومن  وحكمة،  بوعى 

القاعدة  تعرف  أن  الفكرة،  هذه  عىل  قائم  التجريبى 

املامرسات  لألسف  ولكن  بكرسها،  تقوم  ثم  وتطبقها 

قبل  الفنان  أن  العرىب،  الوطن  ىف  تحدث  التى  التجريبية 

ذكرت  كام  عليها!،  يتمرد  ويدركها  القواعد  ىف  يتعمق  أن 

سابًقا يجب أن يتعلم املمثل فن كرس القواعد.

شديدة  فكرة  املهرجانات،  خالل  من  العامل  مع  التواصل 

وبخاصٍة  املرسحيني،  كل  ليس  أن  وبخاصة  األهمية، 

ومشاهدة  الخارج  إىل  السفر  عىل  قادرين  الشباب، 

العاملية  العروض  تواجد  الوحيد  فالحل  العاملية،  العروض 

واستضافتها ىف مرص من خالل هذه املهرجانات، باإلضافة 

والورش  الندوات  املهرجانات  فعاليات  ضمن  من  أن  إىل 

املمثل  وإمكانيات  وعى  تطوير  عىل  تعمل  وهى  الفنية، 

واألجانب  العرب  أن  آخر،  ُبعد  املرصى، وهناك  املرسحى 

قادمة  ليست  املستضافة  فالفرق  مرسحنا،  عىل  يتعرفون 

املرصى  املنتج  ُتشاهد  ايًضا  ولكنها  فقط،  أعاملها  لعرض 

حالة  ملست  وقد  حية.  مرسحية  وعــروض  مرسح  من 

رشم  مهرجان  ىف  جــًدا  وجيدة  متخصصة  التنظيم  من 

اإلداريني  من  مجموعة  الشباىب،  للمرسح  الدوىل  الشيخ 

منظم  بشكل  بعملهم  يقومون  الذين  والكوادر  والفنيني 

كبري  عدد  من  جًدا  جيدة  مشاركة  وملست  جًدا،  وجيد 

ملحوظ  بشكل  واملرصيني،  واألجانب  العرب  الفنانني  من 

باإلضافة  للمهرجان،  ُتحسب  إيجابية  وهذه  وملفت، 

ذلك  كل  الشيخ،  رشم  مدينة  ىف  املهرجان  إقامة  لفكرة 

واضحة  وحقيقة  ساحرة،  مدينة  ألنها  للمهرجان،  يضيف 

الفنان  إدارة  بسبب  املهرجان  هذا  نجاح  أن  وملموسة 

يقابل  بالفعل  ألنه  املهرجان،  رئيس  الغرباوى  مــازن 

تحديات كبرية، وبخاصٍة أن املهرجان دوىل، وهو استطاع 

رغم كل هذه التحديات أن يقدم هذا املهرجان املرسحى 

املختلف، الذى ُيعد إضافة مرسحية مهمة جًدا. 

النصوص  كتابة  فــى  ــة  أزمـ لدينا  هــل   -
ــن ال  م ــم  ه املــخــرجــني  أن  أم  املــســرحــيــة؟ 

يبحثون عن النصوص اجلديدة اجليدة؟
نحن لدينا أزمة ىف اإلبداع املرسحى، وليست اإلشكالية ىف 

النصوص املرسحية، يستطيع املبدع أن يكون مبدًعا أكرث 

ضعيف  أو  مفكك  نسميه  الذى  فالنص  النص،  ساء  كلام 

الكتابة أو يسء، يثري عند املبدع عالمات  أو غري جيد ىف 

امُلحكم  النص  امُلحكم،  النص  استفهام وتحديات أكرث من 

ذاته،  حد  ىف  جيد  فسنجده  له  قراءة مرسحية  قدمنا  إن 

هى  جيدة  الغري  النصوص  أما  فنى،  دعم  إىل  يحتاج  ال 

ُيخرج شكال مرسحيا  لىك  املبدع  من  تحتاج مجهود  التى 

محفز  محكمة  الغري  النصوص  من  النوعية  فهذه  جيدا، 

أكرب عىل اإلبداع، وبالتاىل ألن املرسحى تعّود أن يتعامل 

مع النصوص بإحكام شديد، فقد تحول من مخرج مفكر 

إىل مخرج ناقل، وأصبح كل دوره أن ُيحّول النص امُلحكم 

الحقيقي  اإلبداع  إبداعا،  أراه  ال  وهذا  مرسحي،  لعرض 

إبداعيا   النص، وُيخرج منه منتجا  املخرج مع  أن يشتبك 

مختلفا 

-ما اجلديد لديك؟
الخاصة  املتخصصة  الفنية  ورىش  تقديم  ىف  مستمر 

بالتمثيل، وبدأت ىف تصوير مسلسل »وش تالت«، إخراج 

معتز حسام وبطولة حنان مطاوع ومحمود عبد املغنى، 

إن  قريًبا  بروفاته  نستأنف  سوف  مرسحى،  عرض  ولدى 

القومي  املرسح  عىل  الجميلة«  »سيدىت  وهو  الله،  شاء 

إخراج محسن رزق.

-ما رأيك يف انتشار الورش الفنية وبخاصٍة 
اختيار  معايير  هى  ما  واإلخــراج؟  التمثيل 
واملعايير  األســس  هى  وما  الفنية؟  الــورش 
التى يجب أن تتوفر فى املدرب الذى يقدم 

تلك الورش؟
املشكلة  الفنية،  الــورش  انتشار  ىف  مشكلة  لدى  ليس 

عرضه  فيكون  املتدرب،  وعى  عدم  مع  تكمن  الحقيقية 

بالورشة  وعى  لديه  املتدرب  يكون  أن  يجب  للمدعني، 

التى سوف يلتحق بها وملاذا قرر أن يلتحق بها؟ وامُلدرب 

ويجب  واضحة،  علمية  ومادة  منهج  لديه  يكون  يجب 

بني  فرق  هناك  املمثل،  تطوير  قدره عىل  لديه  يكون  أن 

علمية،  مادة  ميتلك  الجامعى  األستاذ  واملدرب،  األستاذ 

ولكن املدرب يجب أن يكون لديه قدره عىل اإلبداع وأن 

بها ىف حالة صعود ومتيز،  املتدرب ويتحرك  يطور أدوات 

فإن  نظري  وجهة  من  النقاط،  هذه  توافر  عدم  حالة  ىف 

هذا الشخص غري مؤهل  لتدريب املمثل.

ــا رأيــــك يف املــهــرجــانــات املــســرحــيــة  ــ -م
واالستفادة  دعمها  يتم  وكيف  وأهميتها؟ 
أبرز  عن  وحدثنا  ثقايف؟  فني  كحدث  منها 

ما ميز مهرجان شرم الشيخ هذا العام؟
الشعوب  بني  ما  ثقافات  التقاء  هناك  تجعل  املهرجانات 

وما بني التيارات املرسحية ىف العامل كله، وهذا شئ مفيد 

الرؤية  مقروء،  فن  إىل  املــرسح  يتحول  ال  حتى  جــًدا، 

تجعلنا نرى أعامق أخرى ومفاهيم أخرى، من املستحيل 

باإلضافة  فقط،  مقروء  كتاب  خالل  من  لنا  تصل  أن 

فرتات  أهــم  ىف  عاملى،  فن  هو  املرسحى  الفن  أن  إىل 

له  املرصي  املرسح  كان  الستينّيات،  ىف  املرصي  املرسح 

عنارص  وكل  واإلخــراج  الكتابة  مستوى  عىل  مميز  طابع 

إىل  متجه  املرسح  كان  الفرتة  املرسحى، وىف هذه  العرض 

فكرة  العاملية،  املرسحية  والتيارات  العاملية  النصوص 

القواعد كسر  فن  الممثل  يتعلم  أن  يجب   
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[[15 تحقيق

الدولي   الشيخ  شرم  لمهرجان  السادسة  الدورة  عن 

كبري  مسرحي  كرنفال  العرب:  المسرحيون   
السالم أرض  على  وفين  ثقافي  وحراك 

ما  أهم  وكان   ، ممزيا  طابع  الغرباوى  مازن  المخرج  برئاسة  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  لمهرجان  السادسة  للدورة  كان 
فى  وساهمت  والعرب،  المصريني  المسرحيني  لدى  كبريا  فارقا  صنعت  الىت  الهامة  الفعاليات  من  العديد  وجود  الدورة  هذه  يمزي 
توقيع  حفالت  من  مجموعة  المهرجان  خصص  كما  متنوعة  فكرية  ومحاور  ندوات  هناك  فكانت  العربية،  المصرية  الروابط  تقوية 
والتونسى،  العراقى  المسرح  برموز  لالحتفاء  يومني  المهرجان  خصص  أيضا   ، المتمزيين  الباحثني  من  لمجموعة  البحثية  الكتب 
الغري  والفضاءات  الشارع  مسرح  محور  والثانية  الكربى  العروض  مسابقة  االولى  مختلفة  مسابقات  ثالث  فى  العروض  وتنافست 
المسابقات. من  مجموعة  هناك  كان  كما   ، للمونودراما  الثالثة  والمسابقة  تقليدية 
رنا رأفت

من  جزء  البشرية  الموارد  استثمار  الغرباوي:  مازن 
المهرجان   إقامة  أهداف 

لسفارة  الدبلوماسية  املستشارة  الشويخ  ضحى  قالت 

الدوىل  الشيخ  رشم  مهرجان  ىف  املشاركة  يرشفنا  تونس: 

كل  له  نتمنى  متميز  مهرجان  وهو  الشباىب،  للمرسح 

التونسية  الثقافة  سنة  انها  نعلم  وكام  والنجاح  التوفيق 

التونيس  الرئيسان  أعلنها  التي   2021 لسنة  املرصية 

الشبابية  املشاركة  املهرجان  ىف  املميز  واليشء  واملرصى، 

التى تعد بالنسبة ىل تجربة مميزة جدا ادعو كل الشباب 

املشاركة بشكل اكرب بإبداعاتهم املرسحية املتميزة من كل 

الدول، عىل ارض سيناء الحبيبة، وأمتنى ان تتواجد تونس 

ىف كل الدورات

حراك  وبها  مميزة  املهرجان  فعاليات  جميع  وتابعت:   

مرسحى وتبادل ثقاىف كبري، وهو ىشء هام بالنسبة للدول 

ان تتعرف عىل ثقافات بعضها البعض وعروضها املرسحية.

كبري مسرحي  كرنفال 
رشم  مهرجان  ــرزوك:  امل صباح  عامر  الدكتور  قال  فيام 

الشيخ مييزه انه يتطور ىف كل دورة، بدأ ىف تقديم عروض 

مسابقات  ثالثة  هناك  أصبح  ثم  مسابقات  عمل  ثم 

هذه  ىف  والبحوث  للتأليف  مسابقات  هناك  اصبح  ثم 

مهرجان  بوجود  نفخر  يجعلنا  ذاته  حد  ىف  وهذا  الدورة، 

دول  مشاركة  وىف  مسابقات  عدة  ىف  للشباب  متخصص 

أو  أجانب  أو  عرب  ســواء  كبرية  أســامء  وجــود  متنوعة 

لرشم  نأىت  كبري  مرسحي  كرنفال  ىف  اليوم  فنحن  مرصيني، 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 22 نوفمبر 2021العدد 545 العدد 22743 نوفمبر 2021العدد 743

[[16
الفكرية  واملحاور  والندوات  الورش  من  لنستفيد  الشيخ 

والفضاءات  واملونودراما  الكربى  والعروض  واملسابقات 

املفتوحة هذا التالقي الفنى ، وخصوصا للشباب ىف مدينة 

ال عالقة لها بالفن، فرشم الشيخ مدينة سياحية ىف املقام 

الفن  زراعة  أرادوا  للمهرجان  العليا  اللجنة  لكن  األول 

هناك  واليوم  ونجحوا  املدينة،  هذه  ىف  واملرسح  والثقافة 

العروض وهذا  السائحني يحرضون هذه  كبري من  جمهور 

مكسب كبري فنحن ال نريد أن يشاهد العروض املرسحية 

العادي  الجمهور  ان يشاهدها  نريد  ، ولكن  النخب فقط 

ونستضيف جمهور الشارع وبالفعل تحقق ذلك من خالل 

وىف  تقليدية  الغري  والفضاءات  الشارع  مرسح  مسابقة 

ويشاهدوا  الفعاليات  يحرضون  العرشات  أشاهد  عام  كل 

هناك  يكون  ان  القادم  العام  وأمتنى  املرسحية.  العروض 

جديد  جمهور  فهناك  للمهرجان  يحسب  وهذا  انفتاح 

مستوى  عىل  سابقا،  نشاهدها  مل  رمبا  جديدة  وأســامء 

ونحن  كبري  مكسب  وهذا  والباحثني  األجنبية  العروض 

اىل  منيل  ألننا  املهرجان  هذا  يتطور  ان  نتمنى  كشباب 

الطاقات والوجوه الجديدة وأمتنى ان يكون لكل الشباب 

املشاركني شأن كبري ىف املستقبل القريب .

العراقي المسرح  برموز  لالحتفاء  يوم 
الدورة  هذه  قال:  العابد  لفته  ماجد  واإلعالمي  الفنان 

الدورات  عن  تختلف  متميزة  دورة  أنها  وارى  السادسة 

النجاح  ،وأمتنى  سابقتها  عن  تختلف  دورة  فكل  السابقة 

للمرسح  يوم  هناك  ان  بها  واملميز   ، القادمة  للدورة 

للكتاب  مسابقة  وهناك  التونيس  للمرسح  ويوم  العراقي 

جيدة  خطوة  وهذه  املرصي،  املرسح  ىف  املهمة  ولألسامء 

للمهرجان ىف نسخته السادسة

وأضاف : من األشياء املميزة تخصيص يوم لالحتفاء برموز 

رائد  والفنان  كامل  آسيا  الفنانة  وتكريم  العراقي  املرسح 

الحليم  عبد  الدكتور سامى  باسم  جائزتني  وهناك  محسن 

القصب،  صالح  العراقي  املرسح  لعميد  أخرى  وجائزة 

وهناك مشاركة من العراق لألستاذ جبار املشهداىن كعضو 

لجنة تحكيم.

للشباب مسرحية  مهرجانات  إقامة  الجيد  من 
الكربى  العروض  مسابقة  تحكيم  لجنة  وعضو  الفنان 

األوىل  املرة  :هذه هي  قال  آتو سوىش  موتو  كاىك  الياباىن 

للمرسح  الدويل  الشيخ  فيها ىف مهرجان رشم  أشارك  التي 

الكربى  العروض  مسابقة  ىف  تحكيم  لجنة  كعضو  الشبايب 

وخاصة  للشباب  مرسحية  مهرجانات  إقامة  الجيد  ومن 

املهرجانات  من  العديد  توقفت  كورونا  جائحة  بعد  أن 

يعد  الشيخ  رشم  مبدينة  دوىل  مهرجان  وإقامة  املرسحية، 

حدثا هاما ومن الجيد التواصل مع العديد من الدول بعد 

الجائحة كورونا .

السالم ارض  الشيخ  شرم 
اليوم التونيس الذى نظمه  تحدث املخرج نزار كيشو عن 

إلعالن  تجسيدا  فقال:  املرسحى  الشيخ  رشم  مهرجان 

تشارك  املرصية،  التونسية  الثقافة  عام   2021/2022

تونس كضيف رشف يف دورته السادسة، فكان يوم األحد 

ندوة  تضّمن  إذ  بامتياز  تونسيا  يوما   2021 نوفمرب   7

من  قنون(  )لسريين  وقت«  »ربع  مرسحية  هام  وعرضني 

إنتاج مرسح الحمراء و«البجعات« )لحسان السالمي( من 

الندوة  خصصت  كام  العرائس  لفن  الوطني  املركز  إنتاج 

وترأسها  ورمــوزه  التونيس  باملرسح  لالحتفاء  الصباحية 

املخرج مازن الغرباوي بإدارة د.مصطفى سليم، وبحضور 

سعادة السفري التونيس بالقاهرة السيد محمد بن يوسف، 

والفنان القدير محمد منري العرقي والفنانة القديرة نصاف 

الضيوف  من  ملجموعة  قيمة  ومبداخالت  حفصية  بن 

املرسحيني من تونس مثل األستاذ طالل أيوب،

بالقاهرة  التونيس  السفري  سعادة  عرب  املناسبة  وبهذه 

املرسحيني  الفنانني  بتواجد  اعتزازه  عن  يوسف  بن  محمد 

التونسيني يف الدورة السادسة ملهرجان رشم الشيخ الدويل 

هذا  يف  بتونس  الخاص  وباالحتفال  الشبايب،  للمرسح 

السفري  مّثن  كام  وعامليا،  إقليميا  واملهم  املتميز  املهرجان 

الظروف  رغم  فرق مرسحية  ثالث  عرب  التونسية  املشاركة 

العالقات والروابط  الحالية ورأى يف ذلك داللة عن عمق 

بني مرص وتونس عىل مدار التاريخ. ويف هذا السياق كرّم 

قنون يف شخص  الدين  عز  الراحل  الكبري  الفنان  املهرجان 

ابنة الفقيد املخرجة سريين قنون أما يوم االثنني 8 نوفمرب 

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  فعاليات  فتواصلت   2021

للمرسح بتقديم عرض مرسحية »خدامة« )لطالل أيوب( 

و إنتاج جمعية أبولون للثقافة والفنون مبدينة قرص هالل 

املسابقة  ضمن  السياحي  نعمة«  »خليج  فضاء  يف  وذلك 

الرسمية ملرسح الشارع والفضاءات غري التقليدية،

ومناقشتها  العروض  حول  حوارية  بلقاءات  قمنا  كام 

البحث  مخترب  ونشاطات  التونسية  بالتجربة  والتعريف 

السليامنية  الثقافة  بــدار  الشارع  مرسح  يف  والتطوير 

بكل  متميزة  كانت  السادسة  الدورة  ان  أعترب  و  )تونس( 

الندوات  وجدية  العروض  جودة  ناحية  من  املقاييس 

الشيخ  رشم  وملدينة  ملرص  شكر  فألف  الضيوف،  وقيمة 

ارض السالم، خاصة الهيئات املنظمة واللجان القامئة عىل 

بالذكر  الشبابية وأخص  الدولية  الفعالية  حسن سري هذه 

الدكتورة  الــدوام  عىل  واملتألقة  الغرباوي  مازن  الفنان 

وكل  مسعد  الدين  حسام  واألســتــاذ  البستاوي  إنجي 

مدينة  وأهايل  واإلعالميني  واملتطوعني  واملنظمني  الفاعلني 

رشم الشيخ.

مسرحا أعطين 
سعادته  عن  حسني  دواد  الكويتي  الفنان  أعــرب  فيام 

فقال:  ــدويل  ال الشيخ  رشم  ملهرجان  السادسة  بالدورة 

ىف  قليلة  الشكر  وكلمة  املهرجان  هذا  ىف  بتواجدى  سعيد 

حق القامئني عىل هذا املهرجان متمثلة ىف الصديق العزيز 

مازن الغرباوى والدكتورة إنجى البستاوى وألعضاء اللجنة 

العليا الفنان الكبري محمد صبحي والفنانة القديرة سميحة 

ىف  كبرية  معاين  تحمل  عمالقه  كبرية  أسامء  فهذه  أيوب، 

هذا املهرجان ،وجودى ىف املهرجان خلق ىل نوعا من انواع 

املسئولية الكبرية وهى ان أكرم بدرع سيدة املرسح العرىب 

حوار
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ان  كبرية  مسئولية  حملتني  وقد  أيوب  سميحة  األستاذة 

أكون عضوا ىف مسابقة العروض الكربى باملهرجان .

وأضاف: واملميز ىف املهرجان القفزات الكبرية التي تحدث 

من  متنوعة  عروض  فهناك  رائع،  ىشء  وأخرى  فرتة  بني 

مختلف الدول، فنتعلم من ثقافات الدول األخرى وتتعلم 

ليست  فالدعوة   ، املرسحية  ثقافاتنا  من  األخرى  الدول 

فقط للفنانني العرب ولكن هناك فنانني من مختلف دول 

ثقافات  عىل  نتعرف  وبالتاىل  وغريها؛  وآسيا  أوربا  العامل 

»أعطنى  ملقولة  تطبيقا  بعضنا  وقــدرات  البعض  بعضنا 

نتعرف  املهرجان  هذا  خالل  ومن  شعبا«  أعطيك  مرسحا 

عىل  فالتعرف  ــرى،  األخ الشعوب  وثقافة  مــرسح  عىل 

مجهودا  يتطلب  األخرى  الدول  من  واملؤلفني  املخرجني 

وتواصال عرب االنرتنت ولكن مازن الغرباوى وضعنا جميعا 

تحت سقف واحد أاستطيع لقاء أى مخرج ؛ لذلك أدين 

لهم بالفضل الكبري

وتابع قائال :إقامة املهرجانات ىشء هام فهو مبثابة النافذة 

؛وبالتاىل  إبداعاتهم  عىل  املرسحيني  كل  بها  يتعرف  التي 

هذا  وأعترب  املهرجانات،  فائدة  هذه  و  نريد  مام  نتعلم 

املهرجان مهرجاين فأنا تربطني عالقة إنسانية مع صديقي 

العزيز مازن الغرباوى.

طريقه يشق  أن  استطاع 
أن  الشك  البحرين:  من  شمس  عادل  الفنان  قال  بينام 

طريقه  يشق  أن  استطاع  ــدويل  ال الشيخ  رشم  مهرجان 

الوطن   ىف  املهمة  املهرجانات  جدول  ىف  وجوده  ويثبت  

الخامسة  او  الرابعة  املرتبة  ىف  املهرجان  وترتيب  العرىب، 

فهناك   ، املهرجان  حداثة  ظل  ىف  متأخرا  ترتيبا  يعد  ال 

الخمسة وثالثني عاما ىف  يتجاوز  مهرجانات عريقة عمرها 

مميزا  شيئا  الشيخ  رشم  مدينة  واختيار   ، املرسحى  املجال 

املجتهدين  الشباب  من  يعد  الغرباوى  مازن  واملخرج   ،

واملميزين .

حقيقة كوادر  بناء 
الغرباوى  مازن  املخرج  املهرجان  ومؤسس  رئيس  وعقب 

املورد  استثامر  هو  املهرجان  صناعة  ىف  كبري  جزء   : قائال 

البرشى، فلدينا مشكلة شائكة وهى كيفية استثامر املورد 

مسألة  يف  حقيقية  كوادر  بناء  أهداىف  من  وجزء  البرشى 

اإلدارة البرشية ، وهو عنرص مهم ومن املمكن أن يحدث 

يتطلب  ما  وهو  امللفات  بعض  إدارة  ىف  وهبوط  صعود 

شباب  ووجود  امللفات  بعض  إدارة  ىف  والتجديد  اإلحالل 

جدد تنضم حتى تكون هناك دماء جديدة وهو ما يشكل 

أهمية كربى ىف صناعة املهرجان

وعن سبب اختيار مدينة رشم الشيخ أوضح قائال: البداية 

الدولة  جائزة  عىل  حصلت  عندما   2٠1٣ عــام  كانت 

التشجيعية وكنت آنذاك طالبا ىف الدراسات العليا وقدمت 

دويل  مهرجان  إىل  وسافرت  الله«  رشف  »بكيت«  عرض 

من  العامل  مستوى  عىل  عرض  أفضل  جائزة  عىل  وحصلت 

املهرجان الدوىل للمرسح مبدينة بيزنسون، وكان من الهام 

شبابية  تعد  التي  التجربة  وهذه  املهرجان  هذا  نتأمل  أن 

بعيد  مبهرجان  النموذج  هذا  ونتأمل  الياء  إىل  األلف  من 

الجائزة  بهذه  وفائز  شاب  بانك  تشعر  أن   ، العاصمة  عن 

الفنية، كان  وشعورك بالفخر انك قدمت أهم املرشوعات 

وبالفعل  املهرجان،  هذا  مثل  إقامة  احاول  أن  يل  محفزا 

بدأت انا وصديقي الفنان محمد مهران ىف التفكري ىف إقامة 

مهرجان سيناميئ و مرسحى وأن يكون بعيدا عن العاصمة 

الثقافية  الخدمة  وتوفري  الثقافية،  العدالة  لتحقيق  وذلك 

لجمهور بعيد عن العاصمة .

وعن اختيار رشم الشيخ أضاف: بعض املدن متتلك مرجعيه 

تاريخية عند العامل ولديها من الخدمات ومستوى التنسيق 

والنقل ما يتيح لها استضافة نجوم من العامل واختيار رشم 

الشيخ كان لحيوية هذه املنطقة، فهي بؤرة هامة .

والتفاصيل  املشاعر  من  العديد  لدى  قائال:  واستطرد 

حققه  ما  و  املهرجان  إليه  وصل  ما  أتأملها،  أن  يجب 

ىف  ساهم  عمل  فريق  وجود  بفضل  ذلك  كان  إنجاز،  من 

رغم  متميز  بشكل  املنجز  هذا  وخــروج  املهرجان  نجاح 

استطعنا  ولكننا  عانيناها  التي  املشقات  و  الصعوبات  كل 

التغلب عليها .

مختلفة أجيال 
لجنة  عضو  املشهداىن  جبار  العراقى  الفنان  أشاد  فيام 

رشم  مهرجان  ىف  مبشاركته  املونودراما  مسابقة  تحكيم 

الشيخ  :« ترشفت مبشاركتي ىف مهرجان رشم  فقال  الشيخ 

التحكيم  لجنة  عضو  وكنت   ، الشباىب  للمرسح  الــدويل 

صربى  طــارق  والفنان  الخمييس  لقاء  النجمة  مبشاركة 

والفنانة أملاظه نور وقد متيز املهرجان بوجود تنظيم جيد 

جيد  تنظيم  هناك  كان  كام  متميزة  ومسابقة  وعــروض 

للفعاليات وتحقيق اللقاءات والندوات التي تهتم بالعلوم 

مختلفة  اجيال  بني  والتالحق  العالية  واملعرفية  املرسحية 

العريب  املــرسح  بسيدة  واالحتفاء  ــرواد  وال الشباب  من 

العريب  الوسط  من  كبار  نجوم  وحضور  أيــوب  سميحة 

توسعة  نتمنى  املقاييس  بكل  ناجح  واملهرجان  والعاملي 

عىل  منها  نطلع  نافذة  املهرجان  فهذا   ، املشاركات  رقعة 

نشاهد عروضا  ان  ونتمنى   ، املرسح  ما هو جديد ىف  كل 

جديدة أخرى مثل عروض املرسح الكوميدى و البانتومايم 

من  معني  ونوع  بنمط  سلفا  محددة  الــدورة  تكون  وان 

العروض حتى تتوسع العروض املرسحية والدراسات حول 

فن بعينه .

تحقيق
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املرسح  إنتاج  من  مرسحى  عرض  هو  بابا«،  انتظار  »ىف 

القومى، تم عمل إعداد مشرتك له بواسطة كل من امين 

عن  مأخوذا  العصفورى،  سمري  العرض  ومخرج  إسامعيل 

فيه  يقدم  اليوناىن هومريوس،  للشاعر  اإللياذة واألوديسا 

شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات املختلفة 

أحداث  خالل  من  وتتطور  وتتفاعل  البعض  بعضها  عن 

إيل  تصل  حتى  التطور  هذا  عىل  ويساعدها  العرض 

الذروة فرويد عامل النفس من خالل تحليله لعقدة الكرتا، 

عىل  العبثى  واملرسح  املرسح  لفن  جيدا  قارئا  كنت  ولو 

وجه التحديد، ستجد نفسك  مع أول وهلة تستمع فيها 

اقتباس  الفور  عىل  معه  ستدرك  املرسحى،  العرض  ألسم 

انتظار  »ىف  العبثى  املرسحى  النص  ألسم  العصفورى 

جودو« للكاتب صمويل بيكيت، ليجعله عنوانا ملرسحيته 

» ىف انتظار بابا«

البعض،  بعضهام  عن  النصني  كال  اختالف  من  وبالرغم 

هومريوس  الكاتبني  من  كال  مدارس  واختالف  بل 

املرسح  إيل  ينتمى  فاألول  اآلخر،  عن  بيكيت  وصمويل 

اإلغريقي واألخري ينتمى إيل املرسح العبثى، ولكن تعمد 

املرسحى،  عرضه  عنوان  بينهام ىف  الجمع  هنا  العصفورى 

سألت  فإذا  الواقع،  وفوضوية  عبثية  فكرة  عىل  ليؤكد 

»جودو«،  هو  من  أيضا  تسأل  أن  فعليك  »بابا«  هو  من 

مرسح  حال  هو  وهذا  الواقع،  ىف  له  وجود  ال  فكالهام 

العبث » مرسح الالمعقول« .

ومهمشة،  معدمة  شخصيات  حول  تدور  واملرسحية 

منعزلة تنتظر »بابا« ليغري حياتهم من حولهم إيل األفضل 

والرصاعات،  واآلالم  األوجاع  من  خاىل  مثاىل  عامل  حيث 

عبقرية  هنا  اإلعداد  لنقل  أو  الكتابة  تنصف  مل  ولكن 

عبثية،  برؤية  إغريقي  نص  تناول  حينام  العصفورى 

عليه  اعتدنا  الذى  املستوى  دون  مفككة  الكتابة  فجاءت 

نظرى  وجهة  ومن  العصفورى،  كتابات  كل  ىف  دوما 

العصفورى  فن  مع  السابقة  خرباىت  خالل  ومن  النقدية 

املرسحى أرى أن السبب ىف ذلك يرجع إيل انه قد اعتمد 

ىف اعداده للنص املرسحى األصىل عىل كاتب آخر يعاونه 

الكتابة بل هناك  الكافية ىف قواعد وأصول  يفتقد للخربة 

بابا..  انتظار  فى 
بيكيت وعبثية  العصفورى  عبثية  بني  ما 

وال زمان محدد وتقرتب من التجريدية، أما األزياء ألماىن 

حسنى فلم يظهر تأثريها بشكل كبري حيث جاءت مالبس 

الحاىل  الواقع  عن  تعرب  عرصية  املرسحية  شخصيات 

ما  أو  التأمل  أو  للفكر  تدعو  جامليات  أية  بها  يوجد  ال 

العرض املرسحى  الغالبة عىل  العبثية  الحالة  يتناسب مع 

باستثناء بعض اللوحات االستعراضية .

فنحن  شفيق،  لضياء  االستعراضات  عن  نتحدث  وعندما 

مخرجى  اغلب  عليه  يعتمد  رقصات  مصمم  أمام  هنا 

متفقة  تأىت  دوما  رؤية  من  به  يتمتع  ملا  مبرص  املرسح 

مع فكر املخرج، لذا جاءت االستعراضات هنا ىف العرض 

العصفورى  أراد  الذى  العبثى  املشهد  مع  متاما  متوافقة 

أو  الحركات  أو  الرموز  ىف  سواء  املتلقى  إيل  به  يصل  أن 

اإليحاءات، كام يظهر جليا ىف بعض اللوحات االستعراضية  

أن  كام  العصفورى،  املخرج  وبني  بينه  كبرية  فرق خربات 

وفلسفات  تعقيدات  من  فيه  ما  بكل  العاملى  النص  ذاك 

األمر  أن   واعتقد  كبرية،  مبراحل  يفوق خرباته  وتحليالت 

كان سيكون مختلفا لو اعتمد العصفورى عىل نفسه فقط 

ىف ذاك اإلعداد مستعينا بخرباته العريضة ىف ذاك املجال، 

وعامة فإن اغلب النصوص عندما تأىت معدة بني اكرث من 

كاتب خاصة لو مل يكن بينهم توافق فكرى أو تساوى ىف 

الخربات ، فهى تأىت نصوص مفككة ضعيفة البنية والبناء 

الدرامى .

العصفورى  لفكر  مطابقا  العوامرى  إيهاب  ديكور  جاء 

عىل  األول  املقام  ىف  املمثل  عىل  منهجه  يعتمد  الذى 

الديكورات  فجاءت  املرسحى،  العرض  عنارص  كل  حساب 

مكان  تعرب عن  ال  البسيطة  املوتيفات  تعتمد عىل  رمزية 

 أرشف فؤاد
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[[19 رؤى

بإضافة  املصمم  مع  تعاونه  ىف  أيضا  العصفورى  بصمة 

أن  الدين  عز  مصطفى  استطاع  كام  لها،  البرصية  رؤيته 

للعرض من  العبثية  الحالة  تلك  أيضا عىل  باإلضاءة  يؤكد 

الـ   إضاءة  عىل  العرض  لوحات  أغلب  ىف  اعتامده  خالل 

للبؤر  مجال  وال  بالكامل  املرسح  إنارة  full light حيث 

الضوئية أو اإلضاءات الخافتة أو تعدد األلوان إال نادرا .

العنارص  أكرث  من  هى  أنور،  لسامح  الفيلمية  املادة 

املرسحى  بالعرض  متاما  التى جاءت غري موفقة  املرسحية 

عىل  فيها  اعتمدت  حيث  ومنهجه  وأحداثه  لطبيعته  وال 

يدور عىل خشبة   مبا  لها  عالقة  ال  التى  الكارتونية  الصور 

والتشتت  االنفصال  من  حالة  إيل  أدت  وبالتاىل  املرسح، 

أنها  املتلقى، ولو كان منطقها ىف ذلك  الفهم لدى  وعدم 

منطق  فهو  للعرض،  العبثية  الحالة  تناسب  فيلمية  مادة 

أو  مفهوم  غري  أو  منطقى  غري  هو  ما  كل  فليس  خاطئ، 

إيل  ينتمى  أو  عبث  عليه  نطلق  أن  نستطيع  معقول  غري 

مرسح العبث الذى له أصول وقواعد .

تعتمد  التى  اإلخراجية  ومدرسته  بفكره  العصفورى  منح 

عىل  غري  ال  فقط  املمثل  عىل  واألخري  األول  املقام  ىف 

لبعض  الحياة   قبلة  املرسحى  العرض  عنارص  كل  حساب 

متاما  جديد  من  اكتشافهم  وأعاد  بالعرض  املمثلني  من 

كام يفعل يوسف شاهني ىف السينام مع ممثليه، فوجدنا 

فيه  نعتادها  مل  متاما  عليها  جديد  ثوب  ىف  أنور  سامح 

والحيوية  بالطاقة  مليئة  كانت  حيث  كممثلة  قبل  من 

فعل  مثلام  متاما  وغناءا،  ورقصا  متثيال  العاىل  واإلحساس 

للشخصية  فرأيناه ىف قمة تقمصه  أيضا مع مفيد عاشور 

سالمه  أحمد  أيضا  ووجدنا  يلعبها،  كان  التى  القيادية 

بريخت  عرض مرسحى واحد، فوجدناه يستخدم أسلوب 

اإلخراجي ىف لوحات معينة، واخرى استخدم فيها أسلوب 

امللحمية  وأخرى  االستعراضية،  املوسيقية  وأخرى  الرمزية 

وهذا  بالعبثية،  اتسم  قد  للعرض  العام  الطابع  أن  إال 

نظرى  وجهة  من  يرجع   املدارس  مجموعة  بني  التداخل 

إيل حنني العصفورى الكبري للمرسح عشقه األول واألخري 

وأساليبه  وخرباته  طاقاته  كل  إلخراج  يسعى  جعله  مام 

اإلخراجية ىف ذاك العرض مرة واحدة بدال من أن يعتمد 

عىل أسلوب إخراجي واحد من بداية العرض لنهايته .

القومى  املرسح  مدير  فهمى  إليهاب  يحسب  رصاحة  

نجاحه ىف استقطاب كبار رموز اإلخراج املرسحى ىف مرص 

القومى  وعودة  املرسح،  إدارة  توليه  منذ  العرىب  والعامل 

مرسحية   لعروض  تقدميه  ىف  الطبيعية  لهويته  يديه  عىل 

والعامل  مرص  ىف  املرسح  رموز  كبار  إخراج  من  عاملية 

العريب .

العصفورى  سمري  سيظل  اختلفنا  أم  اتفقنا  النهاية  وىف 

عامل  ىف  تتكرر  ولن  مل  كبرية  اخراجية  وظاهرة  اسام 

أمام  وعرفانا  تقديرا  له  االنحناء  إال  منلك  ال  املرسح، 

التى  واملتفردة  الناجحة  التاريخية   املرسحية   مسريته  

العريب  الوطن  مستوى  عىل  آخر  مخرج  فيها  يشبهه   ال 

تتمثل  التى  الالمتناهية،  بالسخرية  واملفعمة  بأكمله 

الذى  التوتر  بإحداث  أو  باأللفاظ  التالعب  باستخدام 

ذاته  بابا« هو ىف حد  انتظار  »ىف  بدوره،  السخرية  يقدم 

عبث حقيقى ال تشوبه شائبة، خاصة عندما يكون الشئ 

ال  )االنتظار(  هو  وبيكيت  العصفورى  بني  ما  املشرتك 

وجود له اصال أو ال معنى له .

الرش  فهو  قبل  من  بحياته  يلعبه  مل  كام  الرش  يلعب 

مثلام  شديدة،  بحرفية  أجاده  الذى  الغناىئ  االستعراىض 

وجدنا أيضا عىل كاملو الذى كان مبهرا عىل املرسح يغنى 

ويرقص اضافة إيل ما يتمتع به من حضور مرسحى الفت 

للنظر، أما باقى فناىن العرض املرسحى انتصار، خالد عبد 

إسامعيل،  أمين  سنيد،  أبو  وليد  سعد،  فتحى  الحميد، 

أدوارهم  ىف  للغاية  ومتمكنني  متألقني  كانوا  فجميعهم 

ممثلة  هناك  دوما،  فيها  رؤيتهم  اعتدنا  التى  النمطية 

تدعى بسمة شوقى يعد دورها صغريا قياسا بباقى األدوار 

املستقبل  ىف  مبهر  مبستقبل  لها  أتنبأ  ولكننى  باملرسحية 

له عىل خشبة  مثيل  أنها متتلك حضورا ال  القريب حيث 

املرسح يبرش مبولد نجمة قريبا إذا تم استغالل موهبتها 

محمود  ماهر  وأخريا  املخرجني،  قبل  من  جيدا  وحضورها 

يسكن  عذب  صوت  له  وغناء  متثيال  شامل  فنان  هو 

العصفورى  عند  املمثلني  جميع  قوى،  وحضور  القلوب 

فهو  يرقصون،  يغنون،  يعزفون،  ميثلون،  كل شئ  يفعلون 

مخرج يجيد فن استغالل املمثل وتوظيفه جيدا، األلحان 

عن  دقيقا  تعبريا  العنارص  اكرث  جاءت  قد  النارص  ألحمد 

إيل  بها  يصل  أن  العصفورى  أراد  التى  املرسحية  الحالة 

املتلقى وتأثريا عليه، فجاءت األلحان يغلب عليها الطابع 

املوسيقية  وتيمته  العرض  وترية  مع  املتوافق  امللحمى 

الرسيعة والحامسية.

العرض املرسحى »ىف انتظار بابا » يعد عودة العصفورى 

ىف  األثر  أكرب  له  كان  مام  غياب،  طول  بعد  للمرسح 

اللوحات  بعض  ىف  الرتكيز  بعدم  املتلقى  جمهور  شعور 

ىف  إخراجية  مدرسة  من  ألكرث  العصفورى  لتنقل  نتيجة 
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 من املفارقات التى شهدها شارع املرسح األمرييك  قبل 

رائد  عليه  يطلق  الذى  بيبلز«  فان  »ميلفني  وفاة  أيام 

سينام السود ىف الواليات املتحدة والذى امتدت إبداعاته 

إبداعاته  من  ملحوظ  بشكل  اقل  كانت  وان  املرسح  إيل 

وكان  تجاهلها.  ميكن  وال  جيدة  كانت  لكنها  السينامئية  

يتمتع بالقدرة عىل االبتكار ىف كل األحوال حتى ىف نهاية 

مثال  أوضح  وكان  النقاد.  به  أشاد  رائع  بشكل  األعامل 

عىل ذلك فيلمه »الرجل البطيخة« الذى يدور حول رجل 

البرشة  أسود  أصبح  وقد  فجأة  نفسه  يجد  أبيض  عنرصى 

ويتعرض لسوء املعاملة مع البيض ليشعر مبعاناتهم.

برشته  يسرتد  مل  أنه  حيث  تقليدية  غري  النهاية  كانت   

البيضاء واكمل حياته أسود البرشة وكان سعيدا بذلك.

املولود ىف شيكاغو  مع االستعدادات  بيبلز  تزامنت وفاة 

موتة  متوت  أال  »يفرتض  له  مرسحية  أول  عرض  إلعادة 

بارميور«  »إيثيل  املرسحية عىل مرسح  طبيعية«. عرضت 

النجاح  حققت  أن  وبعد  البداية.  ىف  ــرودواى  ب خــارج 

نقلت إيل مرسح إمباسادور ىف برودواى مع تغيري لبعض 

األحداث والشخصيات . وتعرض املرسحية  مبناسبة مرور 

إنتاج  أول  وكان  االول1971.  عرضها  عىل  عاما  خمسني 

حيث  كاليفورنيا  عاصمة  سكرامنتو  ىف    1970 ىف  لها 

جامعة  ىف  السود  والطالبات  الطلبة  من  مجموعة  قدمها 

سكرامنتو ستيت. لكن العرض كان  عىل نطاق محدود ال 

يعتد به ىف التأريخ للمرسحية .

أول مرسحية  كونها  إيل مجرد  املرسحية  أهمية  ترجع  وال 

له وال إيل كونها تعالج قضايا السود ىف الواليات املتحدة 

مثل معظم أعامله .

املرسحية  نــوع  من  وهــى   – املرسحية  أهمية  ترجع   

املوسيقية والكوميديا السوداء وهى مأخوذة عن قصة له 

حققت مبيعات طيبة – إيل انه صاحب املعالجة املرسحية 

التى  املرسحية(  مشاهد  بعدد  أغنية   19( أغانيها  ومؤلف 

ملحنها  وكان  ومبارش  صــارخ   سياىس  طابع  ذات  كانت 

ومخرجها ومصمم ديكوراتها فقد كان فنانا تشكيليا متميزا 

بل  جديدة  أغان  املرسحية   أغاين  تكن  ومل  بارعا.  ورساما 

كانت ضمن أحد ألبوماته فقرر إدماجها ىف املرسحية .

التاىل لسبع من جوائز توىن  العام  ورشحت املرسحية  ىف 

واحسن  موسيقية  مرسحية  احسن  جائزة  منها   1972 ىف 

اعترب  فيام  منها  بأي  تفز  مل  لكنها  ممثلة  واحسن  ديكور 

املمثلة  خاصة  السود  أعامل  ضد  سافرا   انحيازا  وقتها 

قامت  التى   ) ــنــدى)2004-1924  وي بياتريس  السوداء 

بدور البطولة ومل تفز رغم إشادة النقاد بأدائها. 

مربرات
بعض  عىل  باحتوائها  املرسحية  فوز  عدم  اللجنة  وبــررت 

الحوارات الجنسية والشذوذ ىف وقت كان املجتمع األمرييك 

أصبحوا  قد  الشواذ  يكن  ومل  املحافظة  من  بشئ  يتحىل 

أمريكا فى  السود  مسرح 

والسحاقيات  والعاهرات  والقواد  األعمى  املتسول  بني 

وسيدة مرشدة ال تجد بيتا يؤويها وساعى بريد ال يرىض 

وعامل  املخدرات   ومدمن  والسكري  ولصوص  عمله  عن 

ورجال  األعامل  أصحاب  جانب  من  لالستغالل  يتعرضون 

باإلعدام.   حكم  من  هارب  ومتهم  الفاسدين  الرشطة 

وتروى كل شخصية معاناتها مع »الرجل« بالغناء .  وقد 

الفصل  ويروى  شخصية.  من  اكرث  الواحد  املمثل  يجسد 

األول من املرسحية يوما عاديا ىف حياة الحى. أما الفصل 

الثاىن فريوى يوما عنفا من أيام الحى تحدث فيه جرائم 

رسقة وقتل واغتصاب وغريها.  

أخرى إبداعات 
وتصف النيويورك تاميز بيبلز بانه الرائد األسود الذى اقتحم 

مجاالت عديدة طاملا سيطر عليها البيض وتفوق عليهم .

عددا  أبــدع  بل  الوحيد  إبداعه  املرسحية  تلك  تكن  ومل 

»لسنا  املرسحية  هذه  بعد  أولها  كان  املرسحيات  من  أخر 

مرسحية  أيضا  وهى  مبارشة  التاىل  العام  ىف  رخيصة«  لعبة 

نفسه  العام  البلد. وىف  بعد ىف هذا  كلمة مسموعة  أصحاب 

وفازت   . ديسك«  »دراما  جوائز  من  بثالث  املرسحية  فازت 

ويندى بجائزة عامل املرسح عن دورها ىف املرسحية. ومل يفز 

بيبلز نفسه بأى جائزة.  

مسارح  عىل  مرات  عدة  ذلك  بعد  املرسحية  عرض  وأعيد 

ولكن  وموسيقاه  وبأغانيه  بيبلز  رؤية  بنفس  لكن  مختلفة 

واسند  السينامىئ  بنشاطه  النشغاله  فقط  ــه  إرشاف تحت 

اإلخراج إيل أخرين. وعرضت املرسحية ىف عدد كبري من املدن 

األمريكية وعرضت خارج الواليات املتحدة بلغات عديدة.

عىل  عرض  ليلة   325 عرضت  التى  املرسحية-  وتعرض 

من  سلبية  لجوانب   - األول  عرضها  ىف  سنوات   3 مدى 

حياة السود ىف الشوارع وىف إحيائهم التى تشبه املعازل. 

أغنية متثل مشهدا كامال  وتروى كل شخصية معاناتها ىف 

من 19 مشهدا.

السود تعيش  إحياء  وتدور أحداث املرسحية ىف حى من 

رجل  ضد  تثور  العمل  ىف  اسمها  يذكر  ال  شخصيات  فيه 

تتوزع  الشخصيات  وهذه  »الرجل«.  املرسحية  ىف  يسمى 

 هشام عبد الرءوف 
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أمريكا فى  السود  مسرح 

حى  ىف  حفل  إفساد  حاول  شيطان  حول   تدور  موسيقية 

جاءت  وبعدها  بعد.  فيام  فيلم  إيل  حولها  وقد  هــارمل. 

مرسحية »ماريو ىف بوس« التى عالجت حياة الجنود السود 

ىف الجيش األمرييك.

وكان بيبلز يتباهى دامئا بانه ابن لخياط بسيط ىف شيكاغو. 

ومل يكن ميارس العمل املرسحى من فراغ بل سبق له دراسة 

الفنون ترتبط  فن املرسح ىف هولندا. وكان يؤمن دامئا بان 

ببعضها البعض. وظل ميارس عمله بنشاط حتى قبل وفاته 

بأيام  قليلة حني أصيب بوعكة مل متهله طويال. 

الساحة  أخر فى  رئيسى  كاتورى هول  العب 
التحذيرات  الغنائى رغم  المسرح  اقتحمت ساحة 

السوداء  المخرجة  أصرت على 
السود  الكتاب  وناصرت 

وال ميكن اعتبار بيبلز الشخصية الوحيدة من السود التى 

كان بالفعل وخرجت املرسحية إيل الحياة عام 2010. 

واملثري هنا  أن هول أرصت عىل أن تكون هذه املرسحية 

متعددة  تحذيرات  رغم  الغناىئ  املرسح  ىف  لها  عمل  أول 

باال تقتحم مجال املرسح الغناىئ مبوضوع صعب من هذا 

جسدت  وقد  ونجحت.    التحدى  قبلت  لكنها  القبيل. 

عامني  ملدة  وارين”  “ادريان  الشابة  املمثلة  تينا  شخصية 

إيل  املرسحية  وتحولت  الربتا  ونياسا  الف  كريستينا  ثم 

هذه  عن  توىن   لجائزة  ترشيحها  وتم  عامني.  بعد  فيلم 

املرسحية  تفز  مل  بيبلز  مع  الحال  هو  وكام  املرسحية. 

لورنس  جوائز  من  بعدد  فازت  بنام  توىن  جوائز  من  بأي 

أوليفيه الربيطانية عىل الجانب اآلخر من األطلنطي .

السوداء المرأة 
ويذكر لها السود أنها عندما ال تخرج أيا من مرسحياتها. 

السود  من  تكون  وان  امرأة  إخراجها  تتوىل  أن  عىل  ترص 

كأسلوب لتمكني املرأة السوداء ىف هذا املجال.

وأرصت عىل هذا املطلب أيضا  عندما تعاقدت مع قناة 

مرسحياتها  من  عدد  إلنتاج  التليفزيونية  ستيج”  “اليون 

إيل  اإلخــراج  يسند  أن   فاشرتطت  وإذاعيا   تليفزيونيا 

عنارص نسائية من السود. كام قادت إنشاء صندوق لدعم 

كتاب املرسح والدراما من السود. وكل ذلك تتحدث عنه 

بتواضع حني يسألها أخرون “ساعدىن غريى وحان دورى 

ىك أساعد األخرين”.

مل  لكنها  لها  غنائية  مرسحية  “أول  تينا  كانت”  وبالطبع 

هى  األوىل  مرسحيتها  كانت  حيث  مرسحياتها  أول  تكن 

الزنجى  الزعيم  اغتيال  حول  دارت  التى  الجبل”  “قمة 

مارتن لوثر كنج عام  1968.

ساهمت ىف دعم مرسح السود بل هناك شخصيات أخرى 

املرسحية  الكاتبة  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  نذكر 

ممفيس  مدينة  ابنة  سنة(   40( هول  كاتورى  األمريكية 

مثل  القدرات  متعددة  وهى  تنيىس.  والية  مدن  كربى 

بيبلز فهى أيضا ممثلة ومخرجة مرسحية وكاتبة سيناريو 

ومنتجة مرسحية وسينامئية وصحفية.

الغناىئ  املرسح  باب  من  املرسح  هول  كاتورى  اقتحمت 

مرسحياتها  أول  ىف  كبريا  نجاحا  وحققت  بيبلز  فعل  كام 

 83( الزنجية  الغناء  نجمة  حياة  حول  تدور  “التى  “تينا 

يعتربها  التى  رشيط  مليون  املائة  صاحبة  حاليا(   سنة 

هول  وتعتربها   - رول”  اند  “الــروك  ملكة  األمريكيون 

أن  وتستحق  العامل  ىف  املوسيقى  رموز  اعظم  من  واحدة 

تروى قصتها لعامل ىف عمل مرسحى موسيقى متميز  يعرب 

األمريكية  السويرسية  املطربة  لهذه  الرائعة  املكانة  عن  

ابنة والية تنيىس مثل والية هول  ىف عامل الفن. وهذا ما 
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  عيل الرغم من تجليات مفهوم العالمة , فسوف نناقش 

سؤال كيف يحدث املعنى والداللة يف بيئة املرسح , أثناء 

/ االتصال يف واقع خشبة املرسح  الداللة  تحليلنا لعملية 

فكرة  تطوير  يف  السيميوطيقي  املنظور  هذا  ويساعدنا   .

املمثل  بواسطة  مبتكر  مرسحي  كنص  املرسحي  األداء 

هذه  وتتضمن   . الجمهور  من  املقبول  الخالية  واملساحة 

لغوية/ صورة   – للداللة  صورتني  جوهرها  يف  املقالة 

وهام   , املادي(  الفعل  )وهي  أدائية  وصورة  لغوية  غري 

يؤثران فعال يف تنوع الداللة عيل خشبة املرسح . وسوف 

وبناء  كنص   , املرسحي  األداء  أن  فرضية  نستكشف 

 , العالمات  من  وتكوينات  العالمات  من  سيميوطيقي 

املرسحية  فوق  الثقافية  الشفرات  من  مبجموعة  يتميز 

Supra-theatrical cultural codes , والتي تقوم عيل 

وعلم  واملوسيقى  األدب   – الثانوية  األداء  عالمة  أنساق 

ونشري   . كفن  نفسه  املرسح  وحتى  والعقيدة  األساطري 

آنيا  توظف   ) العالمة  أنساق   ( األدائية  الشفرات  أن  إىل 

 , تركيبي(  )بشكل  تتابعيا  أو  منوذجي(  )بشكل  األداء  يف 

فالعالمات   . بفعالية  )الداللة(  املعنى  ينتجون  وبالتايل 

املتغرية  العالمة  أنساق  من  املشاهد  عليها  يحصل  التي 

 , اآلين  االتصال  مبدأ  ظل  يف  مقبولة  املرسح  خشبة  عيل 

إلنتاج  بينها  فيام  الرتكيبية  العالقة  ذات  العالمات  وهي 

ولالستنتاج   , مارينيس  دو  مباركو  واستشهادا   . الداللة 

النص  صّنفنا  فقد   , تورو  دي  بفرناندو  أيضا  نستشهد   ,

النص  نص  أو   Macro-text الشامل  النص  بأنه  األدايئ 

ينتج من خالل سلسلة متنوعة  الذي   text of the text

من النصوص األدائية الجزئية التي تشكل يف سياق األداء 

منتج تجميعي مكون  فهو   , فريدة  تعبريية  نتيجة  الكيل 

من الكالم واألزياء واملوسيقى واالمياءات والرقص ونحت 

الجسم .. الخ . وبالتايل نستنتج أن العنارص العامة لنص 

األداء تتفاعل وتتحد يف معنى واحد يبني النص املرسحي 

 , عام  كمبدأ  املرسح  وسميوطيقا   . أدائيا  تعبريا  باعتباره 

إىل  ننظر  أن  ساعدتنا   , براغ  يف  البنيويني  أفكار  والسيام 

األداء املرسحي من منظور التفاعل بني املمثلني واملساحة 

. ويف ضوء  العام  اللفظي  اللفظي/غري  اتصالها  الخالية يف 

املمثل  موقف  أن  النهاية  يف  نؤكد  اآلن  حتى  برهاننا 

للنص  فقط  ليس  أساسيان  مكونان  املرسح  وفراغ خشبة 

المسرح  خشبة  ودالالت  المسرحي  األداء 
مسرحيا نصا  باعتباره  األداء             

باعتباره  األداء  إىل  ينظرون  براغ  يف  البنيويني  أن  والسيام 

زيتش  أوتاكر  من  كل  أسس  وقد   . مركبة  تعبريية  منصة 

 Aesthetics of the الدراما  فن  »جامليات  كتابه  يف 

يف  موكاروفسيك  وجان   ,  )Art of Drama“ )1931

 An الدرامي  للنموذج  البنيوي  للتحليل  محاولة   « كتابه 

 Attempt at a structural Analysis of a Dramatic

الطبيعة  عيل  استنتاجهام  من  بعضا   ,  )Figure“ )1978

السيميوطيقية للتمثيل املرسحي واالتصال . بينام قال كري 

 Semiotics  ايالم يف كتابه » سيميوطيقا املرسح والدراما

غريت  لقد   “  )of theater and Drama ” )2002

مدرسة براغ  يف الثالثينيات آفاق نظريات املرسح جذريا 

ووضعت  والدراما  للمرسح  العلمي  التحليل  أجل  من 

املرسحي , بل إنهام أيضا أساسيان لألداء املرسحي ككل . 

الجذري  الجهد  املرسح  سيميوطيقا  ولطاملا خدمت       

بقوة  يبدو  والذي  مرسحي  كنص  األداء  فكرة  لتوليد 

حول  النقاش  يف  األمام  إىل  مبتكرة  إبداعية  خطوة  أنه 

تعبري  أي  أن  املفرتض  ومن   . املرسح  يف  الداللة  مناذج 

العالمة  مع  يتداخل  الجمهور  إىل  املرسح  خشبة  من 

تكافؤ  لتعدد  مبارشة  نتيجة  وهي   , املساوية  املرسحية 

باعتبارها  والسيام  املرسح  خشبة  عيل  العالمة  أنساق 

عالمة لعملية الداللة املعقدة : من البرصي إىل اللفظي , 

ومن األيقوين إىل الرمزي , ومن الطبيعي إىل االصطالحي 

جاميل  موضوع  بأنه  الدرامي  النموذج  متيز  التي   ,

 , السياق  هذا  ويف   . املرسح(  خشبة  عيل  )الشخصية 

  تأليف: ايفايلو الكسندروف

 ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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[[23 نوافذ

يف  ُقدمت  التي  النظريات  من  مجموعة  ألغنى  أسسا 

العصور الحديثة . 

امليض  ميكننا   , براغ  يف  البنيويني  أسئلة  عيل  وبناء       

قد  املرسحي  لألداء  املميزة  السمة  أن  واستنتاج  قدما 

شيئا  تقدم  حيث   , معينة  ديالكتيكية  طبيعة  أظهرت 

 – ثنائيا  واقعا  نفسه  الوقت  يف  تجسد  ظاهرة  ألنها  ما 

العالمات  عالمة  ميثل  أنه  أي   , وأيديولوجي  ماديا  واقعا 

اختزال  يتم  إذ   . األداء  التي هي عنرصا أساسيا يف نص   ,

الحياة  يف  الداللة  تشبه  التي  املرسح  خشبة  داللة  كل 

العادية , إىل لفظي وغري لفظي , وزمان ومكان واضحني 

علني   لفظي  اتصال  كل  يف  نعرف  أن  الرضوري  ومن   .

املرسح  خشبة  لغة  ُنشفر  كيف  املرسح  خشبة  عيل 

تعقيدات  تتشكل  كيف  ونستلهم   , شفرتها  ونفك  هذه 

كنص   , ككل  فاألداء   . األداء  يف  الجاملية  العالمة  أنساق 

 , للعالمة  وتشكيالت  العالمات  من  سيميوطيقي  وبناء 

عموما  هي  التي  الشفرات  من  مبجموعة  تحديدا  يتميز 

شفرات ثقافية فوق مرسحية تقوم عليها أنساق العالمات 

واألسطورة  واملوسيقى  والفن  األدب   : للعرض  الثانوية 

فالشفرات   . فني  كشكل  نفسه  واملرسح  والعقيدة 

وفقا  عادة  تعمل  العرض  يف  العالمة(  أنساق   ( األدائية 

 ( تتابعي  بشكل  تعمل  أو  )بشكل منوذجي(  اآلين  للمبدأ 

فالعالمات   . الداللة  ينتجون  بالتايل   , تركيبي(  نحو  عيل 

املتنوعة  العالمة  أنساق  من  املشاهد  عليها  يحصل  التي 

نفسها عالمات يف  , وهي  اآلين  االتصال  ملبدأ  ُتفهم وفقا 

 . الداللة  وينتجون   , البعض  بعضها  بني  تركيبية  عالقة 

النص  أن نصنف  , ميكننا  مارينيس  واستشهادا مباركو دو 

سلسلة  تنتجه  الذي  النص  نص  أو  الشامل  النص  بأنه 

سياق  يف  يؤسس  والذي   , األداء  نصوص  من  متنوعة 

املصنف  املنتج   , الفريدة  التعبريية  النتيجة  ككل  العرض 

للكالم واملوسيقى واملالبس واإلمياءات وحركات الجسم .. 

دو  مقولة  ارتكز عيل   الذي   , تورو  وقد وجد دي   . الخ 

مارينيس , أن : 

رشوط  من  يتكون  الذي  األداء  سياق  أو  الخاص   – أ   

اللغة املستخدمة يف وصف األداء ذات إشكالية  “ مكانة 

سواء   , شارحة  لغة  بأنها  نّعرفها  أن  وينبغي   , كبرية 

عنها  التعبري  تم  العكس  عيل  أو   , كخطاب  توظفت 

فقط  فهناك   . املستقلة  الوحدات  من  نسق  خالل  من 

سيميوطيقا ميكن أن تكون قادرة عيل املوضوع املرسحي 

الذي  التدوين  أي   , الرمزي  التدوين  ومتنحه   , املوصوف 

الهندسية  التقليدية)األشكال  البيانية  الرسوم  يف  يستخدم 

 , الرموز  من  مجموعة  واالختصارات(  الحروف  و 

وتستخدم يف التمثيل البرصي للوحدات الناشئة عن اللغة 

 : املرسح  النوع يف  لغة شارحة من  توجد  . وال  الشارحة 

فهذا ميكن رشحه بسهولة من خالل تعدد معاين األنساق 

 . منفرد  واحد  تدوين  يف  تجانسها  واستحالة  األداء  يف 

تحاول  التي  السيميولوجيا  إىل  نرجع  أن  يجب  وبالتايل 

لتبني  الرمزي  والتدوين  األيقوين  التدوين  مزج  جاهدة 

افرتاضات خطابها النقدي ومقارنة نظريتها بأداء مرسحي 

الشارحة  اللغة  نعزل  أن  يجب  ال  لذلك   , ولذلك   . معني 

نبحث  أن  يجب  ولكن  تحليله,  يتم  الذي  املوضوع  عن 

آثاره أو اقرتاحاته داخل األداء نفسه .  

يستجيب   , للعرض  العامة  األدائية  فهم  خالل  من       

إىل  تشري  التي  والبرصية  السمعية  لألشياء  املشاهدون 

األشياء  إدراك  عملية  ويف   , أذهانهم  يف  يظهر  ما  معنى 

أن  ميكننا  وهنا   . ومتتالية  متزامنة  أشياء  إىل  فصلها  يتم 

الذي   Roman Jakobson ياكبسون  رومان  إىل  نرجع 

من  بسلسلة  تتعلق  املركبة  البرصية  العالمة  أن  يفرتض 

املركبة  السمعية  العالمة  بينام   , املتزامنة  املكونات 

ويبدأ   . ومتتابعة  مسلسلة  مكونات  لها   , كقاعدة   ,

ياكبسون من افرتاض أن البيئة السمعية )العالمة( داخل 

عام  بشكل  هي  املرسح(  خشبة  كالم  حالتنا  )ويف  الكالم 

مجموعة  أنها  عيل  ومدركة  ومبنية  األصوات  متعددة 

مميزة  سامت  من  متزامنة  وحزم  الصوتيات  من  معقدة 

عرض  تصوير  ويتم   . واملكانية  الزمنية  بدوالها  تتسم 

تسلسل  وجود  عدم  يعني  مام  املتحدث  قبل  من  الكالم 

املتحدث  عقل  يف  ككل  الرسالة  تقديم  يتم  فقد   , زمني 

التقديم  وجهني  نفسه  األداء  ويتضمن   , الوقت  نفس  يف 

والسامع وفهم خشبة املرسح , حيث يبدو أن التسلسل 

آنية  أن  نستنتج  أن  وهنا ميكننا   . توافق  يتغري  أن  يجب 

والزمنية  املكانية  طبيعته  خشبة  كالم  متنح  املفهوم  هذا 

يف  املكانية  واألشكال  اإلمياءات  إىل  متتد  أن  ميكن  التي   ,

الجاملية  املرسحية  ومالمحها  االتصالية  مالمحها  سياق 

املرسحي  العرض  ياكبسون  نظرية  تدرس  ال  وبالطبع   .

فهي  ذلك  ومع   , األدبية  األعامل  باألحرى  بل   , تحديدا 

الكالم ) كالم املمثل ( كجزء  املثال املالئم لكيفية تنظيم 

من النص املرسحي . وهنا ميكننا أن نّعرف النص املرسحي 

تتميز  اللغة  وهذه   , املرسح  لغة  داخل  يف  يتكون  بأنه 

بوجه خاص بحقيقة أنه ال ميكن اختزالها إىل أصغر وحدة 

متجانسة , بل إنها تتكون بدال من ذلك من نظام عالمات 

داللتها  عنارص  إىل  تقسيمها  ميكن  وال   , متجانسة  غري 

األصغر , ويف هذا السياق دعونا نؤكد مرة أخرى أن األداء 

لها  عالمات  وأنساق  مختلفة  عالمات  من  يتكون  كنص 

معينة  لغة مرسحية  تشكل  معلنة  وزمنية  مكانية  بيئات 

تقديم وتلقي نص األداء .

النص  وحدة  يصنع  الذي  الثقايف  السياق  أو  العام   – ب 

الثقايف , سواء كانت من املرسح ) التمثيل والسينوغرافيا 

والدراماتورجيا ( أو من خارج املرسح ) األدب والتصوير 

تزامن  إيل  تنتمي  وهي   ) والفلسفة  والبالغة  الفوتوغرايف 

نص األداء , أي أنها سياقات ثقافية اجتامعية تحيط بنص 

وتشكل   . تناص  الواقع هي   يف  النصوص  وهذه   . األداء 

النص  املرسحية  والنصوص خرج  املرسح  نصوص  من  كل 

يف  أسايس  السياقني  هذين  عن  والتعبري   . العام  الثقايف 

 , األداء  نص  فهم       عنارص  ألن   , أداء  نص  كل  فهم 

يف الحالة األوىل موجودة يف املكان , ويف الحالة الثانية ) 

مدرجة  النص  هذا  مرجعيات  فان   , الثقايف(  النص  حالة 

يف النص الثقايف العام . ويجب أن يتأمل أي تحليل لألداء 

إال  السياقان  كال  يوجد  وال   . كفئا  كان  اذا  السياقني  كىل 

الدرامي يغيب يف سياق  النص  , ألن  األداء فقط  يف نص 

األداء باعتباره موقف نطق وباعتباره تقديم للموقف . 

     ويف حاالت املرسح , يحتاج خلق كيان شامل للنص 

العام  الكيان  يف  للتوليد  قابل  معنى  توليد  إىل  املرسحي 

ومرة   . النص  لهذا  الفردية  العنارص  من  ويتكون  للعرض 

أخرى , يرتبط هذا بكفاءة املشاهد , ولكن هذه العملية 

فبالنسبة   . الثقايف  املجتمع  إىل  املشاهد  النتامء  عرضة 

فقد   , األورويب  الثقايف  النوع  ممثل  املحافظ  للجمهور 

التقاليد  يف  كنص  املبني   , نوه  مرسحية  عرض  أمر  يبدو 

نحول  وليك   . تقدير  أقل  مفهوم عيل  غري  أمرا   , الرشقية 

يكون  أن  الرضوري  فمن   , مفاهيمي  نص  إىل  العرض 

البيئة  مع  متوافقا  الثقافية  البيئة  من  نسق  إرسال  

أساس  عيل  مبنيا  يكون  أن  أي   , للمشاهدين  الثقافية 

اللغة املشرتكة مفاهيميا . فمشكلة اللغة كأداة لفظية هو 

التعبري  فيها  يسيطر  التي  املواقف  , يف  مؤمل والسيام  أمر 

اللغة يف  بناء  فان وحدة   , أي حال  . ولكن عيل  البرصي 

اللغة  عملية حل شفرة  يف  وفهمه رضورية  األداء  وصف 

كام   ,  theatrical metalanguage الشارحة  املرسحية 

يقول باتريس بافيس : 
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وتحافظ عليها . ويتم تفسري هذا النص من خالل مكونني 

 , املرسح  خشبة  ومنطقة  املمثل   : العرض  يف  أساسيني 

العالمة  أنساق  القادران عيل متثيل  الوحيدان  أيضا  وهام 

األخرى أيضا . وهذا التفسري , من نواح عدة , ليس فقط 

املمثل  مادية   ( أيضا  لفظي  غري  انه  بل   , )لغويا(  لفظيا 

أن  أي   , والضوء(  الصوت  وبيئة  املكان  وإمياءاته وعامرة 

النظر  برصف   , مشاهد  لكل  تسمح  األداء  نص  عمومية 

عيل  مرتكزا  كبرية  بدرجة  يقرأه  أن   , اللغوية  خربته  عن 

إيل  نشري  أن  البد  كان  وإذا   , تحديدا  التوتر  أو  التفاعل 

الدرامي  النص  بني  التفاعل  عيل  يرتكز  فانه   , أوبرسفيلد 

واألدايئ . 

 وميكن تحديد تشكيل الفراغ الناتج عن حركات األجسام 

تلك  ولكن   , النصية  البنية  قراءة  خالل  من  والصوت 

الحركات ميكن أن يكون لها تاريخ , األسبقية التي ميكن 

تطبيق البنيات النصية عليها . وبالتايل ميكن بناء الفعالية 

اإلميائية الجسدية . يف النهاية , فان الفراغ الذي يتطور يف 

اتجاه معاكس موازي أو حتى مضاد ملا ميكن أن ينشأ من 

تخيل النص . 

نتيجة  هو  املرسحي  الفراغ  يف  للمعنى  الفعيل  والتمثيل   

مقروءا  باعتباره  املشاهد  جانب  من  األداء  نص  لفهم 

)عن  املرسح  خشبة  فراغ  داخل  املمثل  تفسري  بواسطة 

 , املرسحي  األداء  ففي   , برصيا(  اإلمياءات/  طريق 

اللفظية  الفراغ« من خالل اإلشارات  أنا هنا يف  يتحقق » 

أيضا  املمثل  يستخدم   , الحوار  نطق  وعند   . واإلميائية 

خشبة  عيل  الدرامي  بالعامل  عالقته  لتحديد  الجسم 

العرض  نص  نرى  أن  وميكن   . داخلها  وأفعاله   , املرسح 

أو عالمات يف مرحلة معينة من دورة حياتها , فعاليتها – 

ويف املقابل جدوى املرسح – ليس فقط من خالل اإلشارة 

إىل العامل من خالل كونه منه . فعندما يختار مبدع األداء 

السيمفونية  خالل  من  ككل  العامل  انهيار  يجسد  أن  مثال 

الخامسة لبيتهوفن , وانهيار عامرة خشبة املرسح باملعني 

التصال  املطلوبة  املعلومات  نقل  حجم  فان   , الفعيل 

تكوين  يف  خاص  الختيار  نتيجة  هو  الجمهور   – الفنان 

كنص  األداء  أن  أي   , العالمات  وأنساق  العالمات  ومزج 

نتيجة اختيار شخيص . وميكن أن نالحظ أن هذا االختيار 

الشخيص للمعنى ) الدال( يتطابق مع ما يتم فك شفرته 

بقدرته  أخرى  مرة  مرتبط  ولكنه  املشاهدين,  بواسطة 

األدايئ  النص  لداللة  الشخيص  التناول  ويعد   . الفكرية 

وفك شفرته منوذجيا ملعظم العروض الحديثة . إذ يعتمد 

معنى نص األداء الذي يتم فك شفرته عيل أساس مجال 

عنارص  خالل  من  منها  كل  يتحدد  عنارص  عيل  الداللة 

عيل  متاما  رسمي  غري  اعتامد  يف  النص  ذلك  لنسق  أخرى 

العام وتولده  املعنى  التي تشكل  التمهيدية  الرشوط  كل 

األداء يشرتك يف  بناء نص  أن  ثانية  نؤكد  أن  . وها يجب 

مختلف  من  ضخمة  ومجموعة  كثرية  متنوعة  عالمات 

أنساق العالمة . 

     يصاغ األداء املرسحي يف نص بأن توظف سلسلة من 

الشفرات الشائعة عيل املرسح وبالتايل يتحدد يف العديد 

أنه  حقيقة  يف  العرض  نص  ويقيم   . كنص  العروض  من 

يف  تنوع  فهناك   , األخرى  املرسح  بأبعاد  يقارن  عندما 

الشفرات , وتركيب عيل الغياب املزدوج ملوضوع األداء : 

» كموضوع علمي ألول مرة  , وموضوع مادي ثاين مرة“. 

متعددة  حوامل  من  ينشأ  الذي  أنه  أي   , مركب  كمنتج 

 , املادية  األشياء  و   , والصور   , املكتوب  النص   : للعالمة 

واألصوات واملمثلني أنفسهم وفراغ خشبة املرسح . ومرة 

نوعا  تكون  ليك  العالمة  املكونات  كل هذه  تغري   , أخرى 

أكرث من نسق عالمة واحدة  أو  الوسيط بني عالمتني  من 

اللغة  بينهام  االتصال  يخلق  عالمة حيث  أنساق  عدة  أو 

املتنوعة  الطبيعة  وتسمح   . كنص  للعرض  األساسية 

التي  الوسائط  متعددة  البيئة  بخلق  املرسحية  للعالمات 

إىل  وتنتقل  واحد  نسق  من  عالمات  خاللها  من  تتطابق 

طريق  عن  هذا  يحدث  أن  وميكن   , أخرى  عالمة  نسق 

وسيط عالمة واحدة أو أكرث . ففي نسق عالمات خشبة 

ميكن   , املثال  سبيل  عيل  العامرة  مثل  امللموسة  املرسح 

أن تظهر عالمة لغوية بحتة , وميكن أن تنتقل من خالل 

التي  األخرى(  اإلشارة  أنساق   ( األجسام  أو  األصوات 

حجر  أو  لخشب  ميكن   ( تفرده  يف  العرض  نص  تشكل 

ويصدر  ويتحدث  ويرقص  يتحرك  أن  املرسح  خشبة 

األوىل  املعنى  يتولد   , الحالة  هذه  ويف   . ويغني(  أصواتا 

املستقلة  املكونات  توسيط  خالل  من  املرسحي  للنص 

بني  عام  توسيط  إىل  ويحوله   , العالمة  أنساق  ملختلف 

يفهمه  كام  واملعنى  املبدعني  بواسطة  املقصود  املعنى 

عالمة  محتوى  كل  يتجىل  أن  املمكن  ومن   . املشاهد 

سيامنطيقا  بنيات  مختلف  يف  وتوليدي  جوهري  كوسيط 

النص املرسحي مادام يخدمه , ملستوى كفء , واىل معنى 

االختيار  عيل  بالطبع  األخري  هذا  ويعتمد   , لألداء  عام 

املعني  فهناك  وميزجها   العالمات  ويشكل   , الشخيص 

الذي تحقق فيه العالمة , أو أنواع معينة من العالمات , 

نوافذ
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والبداية  األدايئ  النص  نسق  تشفري  تنظيم  سياق  ويف   

بأنه  يعرفه  تورو  دو  فرناندو  فان   , الخاصة  طبيعته  من 

متعدد الشفرات . 

الحضور  أو  الشفرات  تجمع  الشفرات  تعدد  يعني  وال   

 . الفرعية  الشفرات  من  متنوعة  شفرات  حضور  أو  اآلين 

والتوضيح املطلوب هنا » ما هو املقصود بالشفرة , ألن 

عيل  وهم   , الشفرة  مصطلح  لتعريف  طرق  عدة  هناك 

الشفرة  أ(   : فريون  اليسكو  إىل  وفقا  طرق  خمسة  األقل 

الرضورية  القواعد  مجموعة  أنها  مبعنى   , للغة  كمرادف 

التكافؤات  الكالم ) عموما يجب إجراء  الرسالة أو  النتاج 

من  األقل  عيل   , الكالم  ورسالة   , اللغة  شفرة   : التالية 

املنظور اللغوي ( ب( يف مجال املعلومات, تحدد الشفرة 

مجموعة التحوالت التي تتيح املرور من نسق عالمات ) 

كمرادف  , ج(    ) اللغة   ( أخرى  إىل   ) مثل شفرة مورس 

, د(  التي تحدد طبيعة دال نسق معني  القيود  ملجموعة 

ويف مجال السيميوطيقا , فهي مخزون الوحدات الشائعة 

عند املستخدمني والتي تستخدم يف االتصال , ه( وأخريا 

مبعنى   , االجتامعية  املامرسة  إىل  الشفرة  تشري  أن  ميكن 

التي  الطريقة  تصنع  التي  املؤسسية  القواعد  مجموعة   ,

يوظف بها النسق االجتامعي . والشفرة كام تستخدم هنا 

من  ومجموعة   , اجتامعية  شفرة  فهي   , معان  ثالثة  لها 

األفكار  هذه  أساس  ويف   . العالمات  مخزون  أو  القواعد 

املختلفة , رغم ذلك , هناك عنرص أسايس مشرتك هو أن 

الرسالة  تنظم  التي  القواعد  ثابتة من  الشفرة مجموعة   :

) إميائية  لها طبيعة أخرى  أو  , سواء كانت رسالة لغوية 

, موسيقية .. الخ ( . بينام النص اللفظي أحادي التشفري 

, ليس فقط ألنه يتضمن  الشفرات  األداء متعدد  , ونص 

 ( تعبري  مواد  له  ألن  أيضا  بل   , الشفرات  أنواع  مختلف 

العرض  يتميز  ذلك  ورغم   .  ) وإميائية  وسمعية  برصية 

املرسحي بأنه متعدد الشفرات . 

     بال شك يرتبط مفهوم العرض كنص مرسحي أو نص 

أداء بحضور شفرة مرسحية معينة تعمل كمنظم مرتبط 

بعرض وتقديم املعنى واملغزى يف ناقالت جمهور املرسح 

, أو إمياءة  . ورمبا تكون هذه الشفرة هي مادية املمثل 

النوتة  أو   , واملالبس  املجموعات  أو   , املرسح  خشبة 

من إبداع املعنى  واملغزى واإلشارة إليهام , ألنه  , وفقا 

عالمات  تتميز  أن  ميكن   , السيميوطيقية  للمصطلحات 

أن  مبعنى   , للعامل  خيالية  رؤية  بأنها جميعا  النسق  هذا 

توفري  ويتم  الخيال,  يف  معها  التواصل  يتم  العامل  رؤية 

االرتباط بني الدال واملدلول من خالل شفرة خاصة لنظام 

رؤية العامل . ومن ثم تسمح كفاءة اآلراء املقابلة بتحويل 

األهمية من املرسح إىل قاعة الجمهور , بناء عيل القدرة 

العامة عيل نقل األهمية ذات الصلة عيل النحو املبني يف 

 , الثقايف  األداء  تأثري  يعتمد  , حيث  املعني  النص  عنارص 

التي  الدقيقة  واآللية  الفرد  املتفرج  توقع  عيل   , بالطبع 

يف  الثقايف  واألداء  املرسحي  واألداء  املرجعية  بها  تتفاعل 

أداء بعينه يعتمد عيل العديد من العوامل : حالة اإلنتاج 

وتطور  الجمهور  وميل  املؤدين  وتكوين  املنتج  وقصد 

املامثلة  الرؤية  وزاوية   . االجتامعية  والضغوط  الثقافة 

مرسحية  تقاليد  أي  أساس  هي  السائد  الثقايف  للنسق 

سياق  أن  نالحظ  أن  ويجب   . املعارصة  التقاليد  فيه  مبا 

الثقافية  الشفرات  ترتبط  أن  , ميكن  أداء  كنص   , العرض 

والفن  األدب  مثل  ثانوي  ثقايف  نسق  بأي  املرسحية  فوق 

هذا  يف  وأنه   . والدين  واألسطورة  والسينام  واملوسيقى 

السياق نرجع ثانية إىل دو مارينيس , إذ ميكننا أن نؤكد 

أن الشفرة األدائية هي ذلك التقليد الذي ييرس يف األداء 

تعبريي  لنسق  محددة  بعنارص  محددة  مضامني  ربط 

 , النظر عن األداء املرسحي  , بغض  , بينام  واحد أو أكرث 

املامرسات  مختلف  أيضا يف  مامثلة  نجد شفرة  أن  ميكننا 

األداء   يجعل  الذي  ما  ولكن   . اليومية  الحياة  يف  الفنية 

هذه  املرسح  شفرة  استخدام  هو  فعال  فريدا  املرسحي 

 , املرسحي  النص  داخل  العام  الثقايف  النص  من  كجزء 

للشفرات  النقي  االستبدال  عيل  عالوة  محددة  بطريقة 

 , ..الخ  برصية  أو  لغوية  كانت  سواء  و  ومفاهيميتها 

ثقافية  بيئة  إىل  تنتمي  شفرات  باعتبارها  تحديد  ولكن 

أنه  يبدو  األدايئ  النص  ألن  األداء.  لنص  معينة  سائدة 

ثقايف  ونسق  نفسه  األداء  بني  العالقة  يف  استطرادي  بناء 

الخاص  استخدام  نتيجة  األداء  شفرات  أن  حيث   , بعينه 

واملحدد يف األداء , واستخدام شفرات ثقافية غري محددة 

نسمي  سوف  كم   ( اإلضايف  األداء  شفرة  بني  فاملسافة   .

شفرة  مثل   – األداء  يف  استخداما  قبل  الثقافية  الشفرة 

إمياءات  تختلف  إذ   , األداء  وشفرة     ,) اليومية  اإلمياءة 

والعصور  واملؤلفني  الفنية  واألنواع  للعروض  وفقا  املمثل 

 , وتحديد   , أدائية  كشفرة  املشاهد  فهم  يف  وتنعكس   ,

كل  يف  األدائية  وفوق  الثقافية  الشفرات  تتجىل  عندما 

عيل  ككل  الحديث  املرسح  يف  املوقف  ويقوم   . أدايئ 

الذي يفرض فكرة أن املرسح  العالقة بني املرسح واألداء 

يف جوهره هو العرض الذي يقدم , بينام النص األدايئ هو 

وحدة األداء التي ينعتها املحلل بأنها كاملة دالليا . 
................................................................................................

ومصمم  مسرحي  مخرج  هو  الكسندروف  ايفاليو 
 . بلغاريا  من  وهو   , وممثل  رقصات 

 international في  المقالة  هذه  نشرت 
 association for Shell and spatial

  structure , 2014

املوسيقية . ويف تقاليد مرسح النوه , والكابويك والكتاكايل 

للممثل  الجسمية  والتعبريية  اإلمياءات  تشكل  بكني  وأبرا 

تقاليد  ويف   . املرسحية  الشفرة  لهذه  الرئيس  املفهوم 

الصوتية  )األمناط  األغاين  يسمى  ما  فان  بريخت  مرسح 

 ) املرسح  لحدث خشبة  العام  للسياق  واملنظمة  املتممة 

املعنى  فهم  يف  أساسية  مفاهيمية  كشفرة  ُترى  أن  ميكن 

وشبه  الدينية  والدراما  القدمية  الدراما  تقاليد  ويف   .

باعتباره  اإلله  مظهر  فان   , الوسطى  العصور  يف  الدينية 

»اإلله من اآللة dues ex machine  عالوة عيل التمثيل 

بل   , فقط  مرئيا  يصبح  ال  التوراتية  أو  األسطورية  الصور 

هذه  مثل  نعدد  أن  وميكننا   . معينة  لغوية  شفرة  أيضا 

الشفرة  أن  نالحظ  أن  هو  األهم  ولكن   , بغزارة  األمثلة 

 , ومزجها  العالمات  عن  النظر  بغض   , املعينة  املرسحية 

الثقافية  الشفرات  إىل  بالتوجه  استثنائية  بدرجة  تتأثر 

الذي  الثقايف  النسق  عليها  يقوم  التي  املرسحية  فوق 

التفاعل  مبدأ  ويؤثر   . ككل  املرسحي  النص  عيل  يهيمن 

االعتامد هذا يف كل بيئة مرسحية , سواء أشارت إيل أداء 

نفيس  وواقعي وطليعي , بينام ميكن أن يكون يف جوهره 

وسيلة النقل التي تولد املوضوع الجاميل كصورة دينامية 

عيل  مامثلة  رؤية  وتقوم   . الحصيف  الجمهور  أذهان  يف 

للنسق  واحد  بعد  يف  واملتفرج  املمثل  من  كل  أن  فكرة 

النص املرسحي  يهمن عيل  الذي  املشرتك  األسايس  الثقايف 

ككل . وميكن أن يشري القرار السينوغرايف شمن األسلوب 

معينة  بيئة  إيل  خصائصهام  مع  الرضورية  األزياء  أو 

التقاليد  نوع  إىل  التوايل  ) وعىل  اجتامعي وحدث  وعرص 

الذي  الدرامي  والنص  للغة  مامثل  واملوقف   . املرسحية 

خشبة  عالقة  أشارت  إذا  فقط  املعنى  ينقل  أن  ميكن 

مرسح معينة إىل النسق الثقايف الخاص بنجاح , ألن تركيز 

تسلسل  عادة  فهناك   , املعيار  هو  املرسح  يف  الشفرات 

ألنساق العالمات التي تثري نسق معني أو هيمنته املؤقتة 

اللغة   – العرض  متثيل  يف  الثقافية  األنساق  فمختلف   .

الحركة  ونوع  واإلمياءة  الوجهي  والتعبري  الصويت  والتعبري 

العرض  وإعداد  الداخيل  والديكور  وامللبس  واملكياج 

الشفرة  من  كل  جامليات  متيز  بنيوية  عنارص  هي  ككل 

الثقافية فوق النصية داخل نص األداء وهي جزء ال يتجزأ 

نوافذ
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[[26 نوافذ

زالت  ما  اآلن  وحتى  والعرشين  الحادي  القرن  يف  ونحن 

التي  الجديدة  عبدالباقي(  )أرشف  فرقة  مثل  فرقة  عروض 

من  كثري  مع  السابقني  الكوميديا  نجوم  نهج  عيل  تسري 

مدبويل  املنعم  عبد  فرق  أمثال  من   – والسوقية  اإلسفاف 

وعادل إمام، ومحمد صبحي، وأمني الهنيدي، وسعيد صالح، 

نجم،  ومحمد  املهندس،  وفؤاد  شلبي  )يونس  مثل  وممثلني 

بالكوميديا  اشتهروا  الذين  السابقون  هؤالء  غانم(  وسمري 

تراث  ورثوا  الذين  الكوميديا  اشكال  من  وغريها  والهزلية 

عيل  وسار  العرشين،  القرن  بداية  منذ  املرصية  الكوميديا 

هذه  كل  ورغم  الصاالت(،  )مبرسح  يعرف  ما  النهج  هذا 

أن  إيل  ونشري  األكرث،  عن  الكشف  يتم  مل  الكثرية  األعامل 

عامي  مدى  عيل  مطبوعة  عرش  إحدى  أصدر  الكوميدي 

1995 و1996 من بينها أوبريت »الحساب« ألمني صديقي، 

ألف  يف  و»القاهرة  التونيس،  لبريم  و»برتقالي«  و»مايسة«، 

و»اسم  جاهني،  صالح  وأغاين  شوقي  الرحمن  لعبد  عام« 

الله عليه« تأليف أمني صدقي.. باإلضافة إيل )دراسات( عن 

)عزيز عيد( وصفاء الطوخي، »منري املهدية« للدكتور سامي 

عبد الحليم، وكتاب »حول أزمة املرسح املرصي« من جزأين 

مبقدمة للناقد )سامي خشبة(.

حيث ولد املرسح املرصي يف أحضان املرسح األورويب فمنه 

استمد الشكل واملوضوع، مستفيدا بني حني وآخر من الرتاث 

الشامية  الفرق  أو  املرصية  الفرق  يف  سواء  املحيل  الشعبي 

فرقة  أول  ظهور  من  أعوام  بعد  أي  مرص،  يف  عاشت  التي 

مرسحية مرصية وهي فرقة )يعقوب صنوع( 1870م ، مثل 

فرقة )سالمة حجازي( 1905، وجميعها كان رافدها األسايس 

املرصية  الكوميديا  فيه  الذي منت  الفرنيس  )الفودفيل(  هو 

)عزيز  الكوميديا  لهذه  الروحي  األب  ابتداءا من  وترعرعت 

عيد، ونجيب الريحاين، وعيل الكسار، واملؤلفني أو املقتبسني 

مثل عزيز عيد نفسه أو بديع خريي مع نجيب الريحاين أو 

آخرين(  مقتبسني  ومرتجمني  الكسار  عيل  مع  صديقي  أمني 

 1829 جالل  عثامن  )محمد  ترجمة  عن  يختلف  األمر  لكن 

– 1896 ملرسحيات )موليري( بالزجل يف أواخر القرن التاسع 

أو  )الفارس(  مثل  بأنه  )الفودفيل(  تعريف  وميكن  عرش، 

إثارة  تستهدف  التي  املرتجلة  والكوميديا  الهزلية،  املسخرة 

الضحك، ويظل محصورا يف إطار التسلية والرتفيه واإلضحاك، 

والحركات  الفكاهي  والحوار  والغناء  الرقص  من  ومزيج 

املضحكة التافهة يف )املوضوع والحبكة والتعقيد، وال تتحرج 

الراقصة  باملنوعات  أشبه  وهي  املقزعة،  النكتة  إرسال  من 

والتهريج  والضجيج  الصخب  بني  تظهر عادة  التي  والغنائية 

الليلية خاصة فيام يسمي )مبرسح الصاالت( لذا  يف املالهي 

وجامهريه  املرصي  الكوميدي  املرسح  ساد  عريف(  )عقد  تم 

السواد  الفني يف  العمل  تشكل  التي  بعنارصه  الفودفيل  بني 

انتقلت  حتى  التجارية  الكوميدية  مرسحياتنا  من  األعظم 

الكوميدية،  السينامئية  أفالمنا  إيل  أصال  العدوى  هذه 

كتبا  مرصيني  كاتبني  نتجاهل  أن  يجعلنا  ال  هذا  كان  وإن 

الذي ضل  والكاتب  عاشور(  )نعامن  هام  الجادة  الكوميديا 

طريقه )عيل سامل(!!

ألنه  املرصية  الكوميديا  صناع  )الفودفيل(  شكل  شجع  وقد 

يف أصله نوع غنايئ تتميز أغانيه باملرح واملكر، وهذه األغاين 

الجارية  األحداث  من  مستمد  ساخر  بطابع  تتسم  كانت 

اتخذ  فقد  وتاريخيا  املاجن،  بالطابع  أو  الذائعة  والنكت 

الفودفيل الغنايئ يف فرنسا يف بداياته قبل أن يتحول إيل نوع 

وحقق  كبريا  منوا  منا  أن  إيل  عرش  السابع  القرن  يف  مرسحي 

يهمل  مل  الذي   1861  –  1791 )سكريب(  يد  عيل  تطورا 

التاسع  القرن  يف  الفودفيل  أنه حول  إال  الغنائية..   التقاليد 

إيل  عنايته  ووجه  بالذكاء،  تتميز  عاطفية  كوميديا  إيل  عرش 

واملفاجأة  اللبس  عيل  يعتمد  الذي  امُلحكم  العقدة  بناء 

واملرسح التجاري، وقد نهل املرتجمون واملقتبسون املرصيني 

للضحك  إثارة  األشد  الفرنيس  الفودفيل  مرسحيات  من 

)نجيب  ونستثني  الخفيفة،  الدرامية  ومواقفها  مبوضوعاتها 

الذي  الكوميدي  املرسح  نجوم  أشهر   -  1949 الريحاين( 

نص  اقتباس  خالل  من   1931 عام  من  ابتداءاً  استطاع 

لبنة  أول  يضع  أن  بانويل«  »مارسيل  تأليف  توبار«  »مسيو 

خريي  بديع  مع  باملشاركة  النقدية  الكوميدية  كتاباته  يف 

وغذياها بالتأمالت واملالحظات الذكية الفكهة الساخرة عيل 

إيل  الهزيل  مبرسحه  فارتقي  واألخالقي  االجتامعي  املستويني 

مجال التصوير النقدي الساخر ملجتمع ذلك العرص.

التاسع عرش يف عرص  القرن  يف  )الفودفيل( مرص  دخل  وقد 

بعناية  فرنسية حظيت  فرقة  إسامعيل عن طريق  الخديوي 

رائد  هو  صنوع(  )يعقوب  يظل  لكن   .. إسامعيل  الخديوي 

املرصية  الشعبية  )للتيامت(  بتوظيفه  املرصي  املرسح 

أول  أسس  الذي  عيد(  )عزيز  جهود  توجت  قبله  ومن 

الفرنيس  الفودفيل  من  باالقتباس   1907 عام  فرقة مرسحية 

»خيل  برنتانيا مبرسحية  عيل مرسح   1915 مايو  يف  بالنجاح 

املرصي  الجمهور  انتباه  شدت  والتي  إمييل«  من  بالك 

ترجم  والذي  فيدو(  )لجورج  فرنيس  نص  عن  واملأخوذة 

)املركز  الفصحى  باللغة  إبراهيم(  حامدة  )د.  كاملة  أعامله 

القومي للمرسح(2006-2009 ، وهو الفن الذي كان يحظي 

والتسلية،  بالرتفيه  يحتفي  ألنه  املرصي  الجمهور  بإعجاب 

المصرية  الكوميديا  يحكم  )الفودفيل(  سيظل  هل 
اآلن؟ حىت 

عبد الغني داود
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[[27 نوافذ

الصنع،  املحكمة  املرسحية  أي  املتعددة  التكنيكية  والحيل 

ومن   ،1880  –  1815 )البيش(  مثل  آخرون  كتاب  وتبعه 

العرشين  القرن  الفرنيس يف  الفودفيل  أن  الغريبة  املفارقات 

مسارح  يف  لونه  ويبهت  النوعية  خصوصيته  يفقد  وبدأ 

فيدو(  )جورج  مثل  مهم  كاتب  وفقد  الفرنسية  البوليفار 

الذي كان أهم الكتاب ، بينام ازدهر يف مرص فاكتسح عمل 

املسارح الكوميدية املرصية، فكتب أو اقتبس كال من )أمني 

صديقي ونجيب الريحاين وعيل رأسهم عزيز عيد( املتميزين 

لكل  )24( مرسحية  أربعة وعرشين  من  أكرث  النوع  هذا  يف 

أصبح  حيث  باملرسح  عملهام  سنوات  مدى  عيل  منهام 

مرسح البوليفار الفرنيس مصدرا أساسيا للمرسح الكوميدي 

التيار،  لهذا  الروحي  األب  عيد(  )عزيز  يعد  الذي  املرصي 

والذي ظهرت بعده عدة أجيال يف عرصنا الحارض من أمثال 

وآخرون..  خفاجي(  وسمري  دوارة،  ومحمد  قمر،  )بهجت 

الكوميديا  يف  )الفودفيل(  تقاليد  عيل  املحافظة  استطاعوا 

الهزلية  أو  امللهاوية  املرسحيات  مقتبسو  واعتمد  املرصية، 

إيجاد  أي  )التمصري(  بها  تبدأ  تقنيات  يف  عدة  وسائل  عيل 

املرسحيات،  هذه  يف  األجنبية  للشخصيات  مرصية  أسامء 

املجتمع  يف  املعروفة  للشخصيات  املدنية  الحالة  وتغيري 

بطابع  يتميز  الريحاين  عند  التمصري  أن  ونالحظ  املحيل، 

وتجنيس  املقتبسني  من  غريه  عند  تتوفر  ال  وأصالة  شخيص 

السيكولوجية واألخالقية  اللمسات  بواسطة بعض  الشخصية 

ظهور  يف  والتأخري  بالتقديم  والترصف  محليا،  لونا  لتكتسب 

الرئيسية  الشخصيات  حديث  وإطالة  الرئيسية،  الشخصية 

والرسد  السباب  وأحيانا  الهازلة  والتعليقات  النكت  بإضافة 

من  واالنتقال  املضحكة،  الثانوية  التيامت  وتطوير  الهزيل، 

ال  التي  الهزلية  واملشاهد  )التعميم(،  أي  العام  إيل  الخاص 

دراماتورجيا  يف  مميز  كعنرص  األساسية  بالعقدة  لها  صلة 

أساسه  عيل  )الكسار(  ينسج  الذي  للحدث  تخطيطا  يحدد 

باإلضافة غيل  بكل حرية، هذا  ليلة  كل  يجدده  الذي  دوره 

أخرقا  خادما  األصل  يف  كونه  رغم  الباسط(  عبد  )عثامن  أن 

فهو  االجتامعية،  النظر  من وجهة  متغري  دوره  أن  إال  خبيثا 

مهنته..  من  ويغري  ديالريت(  )الكوميديا  يف  )أرليكانو(  مثل 

لكنه يظل دامئا هو نفسه.

والتفخيم(  )التوسع  االقتباس  يف  األخرى  الوسائل  ومن 

وتقترص هذه الوسيلة عيل مجال الشخصيات، ويهدف عيل 

وتوسيع  الرئيسية،  الشخصية  تصوير  إيل  الخصوص  وجه 

يف  ثانوية  لشخصية  الدرامية  القيمة  ورفع  الدور،  مساحة 

املقتبسة  املرصية  املرسحية  بطل  ليكون  الفرنيس  األصل 

باخرتاع بعض املشاهد الجديدة املستلهمة من النص األصلني 

عنارص  لتطوير  إليه  املقتبس  فيلجأ  التفخيم(  )تكنيك  أما 

مأخوذة مبارشة من النص األصيل كام يف مرسحية )الريحاين( 

)املوريس  طفيل  مرسحية  عن  يكدبوا«  ميعرفوش  »الستات 

يصل  التي  للريحاين  الخمسني  املرسحية  وهي  هنيكيالن( 

فيها خياله يف االقتباس إيل قمته عندما رسم شخصية )نوح( 

االقتباس  وسائل  من  أخرى  وسيلة  نضيف  متكنه  فيها  وبدا 

ثانويتني  شخصيتني  إدماج  تكنيك  يف  كام  )اإلدماج(  وهي 

الجهادية«  يف  »مرايت  مرسحية  يف  كام  واحدة  مرسحية  من 

أدمج  حيث  الجندية«  يف  »كالويت  مرسحية  عن  املأخوذة 

)جييار(  شخصية  مع  )ميشونيه(  شخصية  صدقي(  )أمني 

املزج  وهذا  الفرقة،  بطل  )للريحاين(  واحدا  دورا  ليشكل 

يهدف إيل خلق منط محب امللذات حسب منوذج )الفرانكور 

املقتبس  لكن  الدقة..،  وجه  عيل  يكون  أن  دون  آراب(   –

الذي ال يهتم إال بتوفري دور كبري )للريحاين( يقع يف املحظور 

ألنه يكدس الوظائف الدرامية املتعددة يف دور واحد، وأخر 

هذه الوسائل يف االقتباس ما يسمي )العكس(، وهو وسيلة 

السيكولوجي  الفعل  إثارة رد  تكنيكية )ريحانية( تسعي إيل 

غري املنتظر منطقيا من شخصية األخرق عيل مستوي عالقاته 

تكون  ما  وأحينا  الفرنيس،  للفودفيل  التقليدي  البطل  مع 

النتيجة رائعة وأحيانا ما تكون خائبة، وإعادة الصياغة هي 

الوسائل التكنيكية املناسبة لتحويل منط األخرق إيل شخصية 

ثانية  يتدخل  وإمنا  بذلك  يكتفي  ال  )الريحاين(  ولكن  هامة، 

ليعطي هذه الشخصية حجام أكرب وهنا يأيت دور )العكس( 

السيدات«  »خياط  اقتبس مرسحية  عندما  ذلك  ومثال عيل 

باسم »حاجة حلوة«، لكن قد يكون املشهد بالرغم من أنه 

الدرامي  بالتوازن  طوله  بسبب  يخل  أنه  إال  للغاية  مضحك 

للمرسحية املرصية.

والبد لنا يف النهاية أن نقرر أنه مل يكن لهذه الدراسة أن تتم 

)جالل  للدكتور  واملتعمقة  الهامة  األكادميية  الدراسة  دون 

 – املرصي  املرسح  تاريخ  يف  »الفودفيل«  كتابه  يف  حافظ( 

اعتمد  حيث   2006  )1( املرسح  ملفات   – الفنون  أكادميية 

واملراجع  صدقي،  وأمني  الريحاين  نجيب  مرسحيات  عيل 

العربية، والدوريات املرصية من 1905 – 1940، ودوريات 

واملرسحيات   ،1905 إيل    1900 من  بالفرنسية  مرصية 

الفرنسية التي تم اقتباسها، واملراجع األجنبية النقدية.

إيل  املقتبسون  ويلجأ  املحيل،  الطابع  تؤكد  التي  الريحاين 

)الرتاكب( أي توظيف عنرصين معا مستمدين من مصدرين 

مختلفني لكنهام يتميزان بخصائص مشرتكة تجعلهام صالحني 

للتوافق معا يف تركيب درامي جديد يف مجال الحبكة ورسم 

املعد  خربة  إيل  يحتاج  الذي  )التبسيط(  ثم  الشخصيات 

الدرامية بحيث ميكن تحويل املعقد إيل بسيط أي  املقتبس 

أو  الحبكات(  املتعدد  أو  )اللبس  فودفيل  وتقريب  تحويل 

)عباس  كاتب املرسح  قام  االجتامعي كام  النقد  يف كوميديا 

مكسيم«  من  »سيدة  حبكة  بتبسيط   1950  –  1892 عالم( 

والحذف(  )اإلضافة  هام  ثانويتني  بوسيلتني  فيدو  لجورج 

من  الثالث  الفصل  حذف  حني  »سهام«  مرسحية  يف  كام 

مرسحية )فيدو( الذي تستمر فيه أحداث اللبس التي بدأت 

»الفودفيل«  كتاب  يف  جاء  كام  والثاين،  األول  الفصلني  يف 

أكادميية  حافظ(،  )جالل  للدكتور  املرصي  املرسح  تاريخ  يف 

العقدة  تبسيط  يف  )الريحاين(  نجح  كام  الفنون2007، 

عقدة  ليبني  فلري(  دي  )لروبري  »امللك«  ملرسحية  املركبة 

مرسحية »قسمتي« نفس املرح السابق، ونضيف أن )إعادة 

املقتبس  بها  يحور  التي  تكنيكية  وسيلة  هي  الصياغة( 

ميثله  الذي  املرصي  النمط  صورة  إيل  الفرنسية  الشخصية 

بعض  تغيري  عيل  فعالوة  )الكسار(،  أو  )الريحاين(  عادة 

املالمح الجسدية والتكنولوجية قبل ابتكار املشاهد الجديدة 

ابتكار  ذلك  عيل  ومثال  التحوير،  عملية  إلمتام  رضوري 

يف  كام  اللسان  الطويل  الحظ،  السيئ  الفقري  منط  )الريحاين 

فكانت  )الكسار(  مرسح  يف  أما  فرنيس،  فودفيل  من  أكرث 

عند  منها  سهولة  أكرث  مهمة  مرسحه  يف  الصياغة  إعادة 

الريحاين فالشخصية التي ميثلها بطل هذه الفرقة هي أساسا 

صدقي(  )أمني  وأما  البارع،  املرتجل  املمثل  هذا  ابتكار  من 

فلم يكن عليه سوى أن يضع تصميام للصورة الشخصية وأن 
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فني  بشكل  عربت  املرسحية  “الرسادق”  تجربة 

املهمشني  عن  الجرئ  للتعبري  نظرا  نوعي  متيز  عن 

أشار  والذي  املرصي  الشعب  أبناء  من  واملطحونني 

قارون”  “كنوز  عرض  منشور  يف  سعد  صالح  إليهم 

بقوله:

هي  ثقافتهم  فيه  تصبح  قريب  يوم  قادم  “حتام 

الهامشية  غاممة  عنهم  تنحل  يوم  السائدة  الثقافة 

فيه مرص هي مرص  تصبح  يوم  والتبعية،  واإلقليمية 

كلها وليس القاهرة وحدها”.

ترتبط  سعد  صالح  د.  اختارها  التي  التيمة  ولعل 

ارتباطا أصيال مبسمى “املرسح االحتفايل” وهو عبارة 

تغيري  إىل  ـ  األساس  يف  ـ  تهدف  شعبية،  ظاهرة  عن 

يف  بإندماجه  الذاتية،  قيوده  من  وتحريره  اإلنسان 

الواقع عرب رؤية إنسانية.

يرفض  العملية  الواجهة  من  االحتفايل  واملرسح 

التمثيل  من  فبدال  عليه،  املتعارف  األداء  كالسيكية 

للجمهور، يكون هناك مفهوم بديال شعاره “التمثيل 

عبارة  االحتفايل  املنظور  يف  فاملرسح  الجمهور”،  مع 

مع  الجمهور  فيها  يشارك  شعبية،  مؤسسة  عن 

الرؤية  تصبح  بحيث  املرسحي  العمل  عىل  القامئني 

ـ  شعبي  مرسح  لخلق  محاولة  يف  جدلًيا  بعًدا  ذاتها 

يستهلكه  الذي  الشعبي  املرسح  ليس  ـ  أدق  مبعنى 

يف  يساهم  ما  وإمنا  ـ  الكثريون  يظن  كام  ـ  الشعب 

العزلة  من  للخروج  محاولة  يف  وإبداعه،  إنتاجه 

االجتامعية.

هذه  لنجاح  عملية  آليات  توفر  من  البد  ولذلك 

واألداء  النص  بنية  مستوى  عىل  الصعبة  املعادلة 

املعامر  مستوى  وعىل  اإلخراجية،  والرؤية  التمثييل 

املرسحي.

وأذكر هنا أنه يف عام )1976( قد صدر البيان األول 

والتي  العريب،  العامل  يف  االحتفايل  املرسح  لجامعة 

“عبدالكريم  منها  األسامء  من  مجموعة  ضمت 

الصديقي”  و”الطيب  وناقدا  مؤلفا  برشيد” 

الباتويل”  و”محمد  زيدان”  بن  الرحمن  و”عبد 

جربان”  و”ثريا  مخرجا  عيدوبية”  و”عبدالوهاب 

التي  لألسس  تاما  رفضا  مبادئه  تضمنت  وقد  ممثلة 

الفرتة  تلك  يف  والسائدة  العريب  املرسح  عليها  قام 

باعتبارها أسسا زائفة ومتخلفة.

االحتفالية  أن  ترى  الجامعة  أن  البيان  وأضاف 

أسس  عىل  قائم  مرسحي  شكل  مجرد  “ليست 

فلسفة  األساس  يف  هي  بل  مغايرة،  فنية  وتقنيات 

والتاريخ  واإلنسان  للوجود  جديدا  تصورا  تحمل 

والفن واألدب والسياسة والرصاع”.

مع  التعامل  فإن  البيان  أصحاب  نظر  وجهة  ومن 

عىل  يتم  وأن  البد  ـ  االحتفالية  ضوء  يف  ـ  الجمهور 

محورين:

املستلب  الشعبي  الذوق  إىل  النزول  هو  األول: 

والعمل عىل ترضيته بشتى املغريات.

فن  لتحقيق  املطلوب  االحرتام  يف  يتجسد  والثاين: 

التي  التجربة  بني  ميايز  الجمهور  يجعل  مرسحي 

ألغراض  يقوم  الذي  املرسح  حال  عليه  وما  يراها، 

تجارية، وإن رأى أصحاب البيان أن املرسح الحقيقي 

حيث  املحورينو  هذين  بني  وسطى  منطقة  يف  يقع 

جامعي  إحساس  عرب  مشرتك  قاسم  وجود  رضورة 

برشط  املختلفة  الفئات  كل  تعني  اجتامعية  وقضية 

أن تتسم تلك القضية املطروحة بطابع شمويّل.

املرسحي  العرض  بني  العضوي  االرتباط  هذا  ورمبا 

بيانه  يف  سعد”  “صالح  يؤكده  ما  هو  والجمهور 

مجلة  يف  نرش  والذي  الرسادق  لفرقة  التأسييس 

“املرسح” عدد يوليو )1984(، حيث يقول:

يعملون  الذين  يستوي  ال  وحتى  ـ  هنا  نؤكد  “نحن 

والذين ال يعملون أن التجريب روح علمية بالدرجة 

بالرضورة  يعتمد  األخرى..  بالدرجة  وشمويل  األوىل 

وهو  لألمور  علمية  ورؤية  موضوعي  منهج  عىل 

باختصار أسلوب استقرايئ شمويل يف البحث الدؤوب 

نفتح  أننا  نزعم  ال  للتغيري..  وسيلة  عن  واملستمر 

ميلك  ذا  فمن  املرسح  يف  جديد  كشف  عن  الستار 

حق الدفع بأن ما سوف يقدمه من تصورات خاصة 

خطوة  هي  املرسحي.  التعبري  أشكال  من  لشكل 

للمرسح  مميزة  هوية  وتحديد  تأصيل  نحو  مجددة 

من  الجامهري  سوى  متنحه  ال  حق  وهي  املرصي؟! 

تشاهده  ما  أثناء  أي  العملية،  الفنية  التجربة  خالل 

الجامهري من عروض مرسحية تطبيقية”.

البيان تستقي منطلقاتها  الرؤية كام يحددها  وهذه 

االستفادة  رضورة  من  الذهنية  وتصوراتها  الفكرية 

من املنجز الشعبي أو عيل حد تعبريه:

اجتامعنا  يكون  املنهج  هذا  مثل  عىل  نجتمع  “حني 

حس  وأيضا  عميق  وإميان  كاملة  رغبة  عىل  بناء 

جاميل وفني بعظمة وثراء الشخصية املرصية مبا فيها 

أخرى..  وفنون  وحكايات  ومعتقدات  أساطري  من 

ما  وهو  محددة  فكرية  أرضية  لدينا  تكتمل  حتى 

أساليب  عن  واملتميز  الخاص  أسلوبنا  لنا  يفرض 

سيكولوجية  ومتيز  خصوصية  وهي  والرشق،  الغرب 

الشعب املرصي عن سائر الشعوب”.

مجموعة  “الرسادق”  تجربة  واجهت  فقد  وللحق 

املادية  اإلمكانيات  قلة  أهمها  لعل  العوائق  من 

يحاول  العمل  فريق  جعل  مام  والتكنولوجية، 

لتنمية  الشاق  التدريب  خالل  من  ذلك  تعويض 

فنية  ورش  إقامة  عىل  االعتامد  مع  أفراده،  قدرات 

إىل  باإلضافة  واملواويل،  الشعبية  السري  بجمع  تهتم 

فنون  عىل  التدريب  يف  جديدة  مهارات  اكتساب 

تحريك العرائس والتنكر والتقليد وغريها من ألعاب 

االحتفال الشعبي.

هو  املمثل  ألن  نظرا  األداء  عنرص  عىل  الرتكيز  مع 

العنرص األول والرئييس يف املرسح االحتفايل.

هذه  فقراته  أحد  يف  يتضمن  البيان  نرى  ولذلك 

مرسحنا  يف  الفقر  أن  عىل  “ونؤكد  الدالة  العبارة 

باملخرج  ليس  فهو  اختياريا،  يكون  وأن  البد 

وإمنا  الفنية..  إمكانياتنا  نقص  أو  املالية  ملشاكلنا 

سوف  التي  العنارص  كافة  عن  تخل  حقيقته  يف  هو 

والتخلص  استبعادها  املمنهج عىل  عملنا  أثناء  نتفق 

أجل  من  املستمر  والخلق  بالتدريب  سطوتها  من 

لدى  املوجودة  اإلبداع  قوى  لكافة  الفني  التوظيف 

املمثل  عيوب  فيها  مبا  ومعنوية”  “مادية  املمثل 

ذاتها.

بدافع  هو  وال  ـ  أيضا  املدعي  باالختيار  ليس  وهذا 

من  “مبديئ”  اختيار  هو  بل  الظهور..  وحب  التفرد 

قدرات  أعىل  عىل  الحصول  نحو  متنام  عمل  أجل 

بأن  ونزيد  جامهريية،  استجابات  عىل  وأيضا  املمثل 

أخرى..  مناهج  وبني  بيننا  تفصل  ما  هي  جامهرينا 

الخاص  وتراثه  الخاص  ذوقه  لجمهورنا  أن  فبالقطع 

بيننا  فيام  مشرتكة  اسطورية  تجارب  من  يحويه  مبا 

التعبري يف  لغة  ونبني  نستمد  أين  فمن  وإال  وبينه.. 

مرسحنا الكلمة ـ اإلشارة، اإلمياءة.. الخ؟”

بيانه  يف  سعد  صالح  د.  يقدمه  الذي  الطرح  وهذا 

البيان  من  نسبي  بشكل  ولو  يقرتب  التأسييس 

أسستها  التي  الشمس”  “مرسح  لفرقة  التأسييس 

من  أكرث  منذ  منوشكني”  “أريان  الفرنسية  املخرجة 

أربعني عاما حيث تقول إحدى فقراته املهمة:

الشمس  مرسح  من  نجعل  أن  هو  هدفنا  “إن 

بقدر  نحاول  وأن  اإلمكان،  بقدر  دميقراطية  مؤسسة 

يف  التحكم  عىل  القدرة  ممثلينا  مننح  أن  املستطاع 

فنهم، وإدارة كل ما يتعلق به، وذلك حتى نجعلهم، 

الفن يف خدمة  قادرين ومستعدين ألن يضعوا هذا 

الجامهري.  احتياجات  لتلبية  يطوعوه  وأن  الشعب، 

وال نعني بتلبية احتياجات الجامهري هنا أن نسألهم 

أننا  نقصد  بل  لهم،  فنقدمه  مشاهدته  يودون  ماذا 

سنقدم لهم تجاربهم الحياتية.. وواقعهم املعاش”

عدة  نجاحات  وزمالئها  “منوشكني”  حققت  وقد 

يف  التجريب  يف  الفرقة  أعضاء  انخراط  خالل  من 

واملشاركة  الجامعي،  والتأليف  االرتجال  مجاالت 

فنون  استلهام  إىل  باإلضافة  للجمهور،  اإليجابية 

ومرسح  “ديلالريت”  اإليطالية  الكوميديا  من  أدائية 

التجارب  من  االستفادة  وكذلك  و”البونراكو”  “النو” 

الجانب  هذا  ويتبدى  األقىص،  الرشق  يف  املرسحية 

األداء  عىل  األخرية  السنوات  يف  طرأ  فيام  األخري 

التمثييل ألعضاء الفرقة.

تحقيق  يف  كبري  دور  التنظيمي  لإلطار  كان  كذلك 

جعل  مام  املرسحي،  اإلنتاج  من  متزايدة  معدالت 

نظرا  األعضاء،  لكل  ومتساوًيا  ثابًتا  مرتًبا  هناك 

من  الفرقة  خدمة  املتساوية  الجامعية  للمشاركة 

ـ  األداء  املادة املرسحية والتدريب عىل فنون  جميع 

الديكور ـ والكتابة حتى يف أعامل الكنس والتنظيف.

“الرسادق  لفرقة  يتوفر  مل  رمبا  ـ  األخري  األمر  وهذا 

املرصية” لعدة أسباب:

عريًضا  جمهوًرا  جذب  قد  الشمس  مرسح  أن  أوال: 

من مختلف القطاعات، وكان مرسحا مدفوع الثمن، 

فعىل من يريد مشاهدة أحد العروض عليه أن يدفع 

يف  جاء  الذي  الرسادق  مرسح  بخالف  التذكرة،  مثن 

إطار مجاين.

“بيان  إليه  أشار  الذي  النظري  اإلطار  أنه رغم  ثانيا: 

إال  الجامعي  العمل  رضورة  من  األول”  الرسادق 

يتعد  مل  العمل  فورشة  محدود،  إطار  يف  جاء  أنه 

املشاركون فيها خمسة أفراد، بخالف مرسح الشمس 

إىل  تحّول  الوقت  مرور  مع  أنه  إال  صغريًا  بدأ  الذي 

مؤسسة ضخمة.

عروضها  بعض  يف  الرسادق  تجربة  جاءت  ثالثا: 

طرحها  خالل  من  البسيط  الريفي  للجمهور  صادمة 

هذا  يتطلبه  ما  مع  يتناىف  وهذا  للقضايا،  املبارش 

النوع من املرسح من رضورة وجود نوع من التحايل 

يف  بروك”  “بيرت  تعبري  حد  عىل  أو  الجمهور  عىل 

الغابر كان املرسح يبدو كرضب من رضوب  “الزمن 

السحر، سواء شاهده املتفرج يف االحتفاالت الدينية 

الصناعية عىل خشبة مرسح  اإلضاءة  أو يف  املقدسة 

فقد  هذا،  زماننا  يف  يختلف  األمر  لكن  تقليدي 

فنانوه موضع  الجمهور عن املرسح، وأصبح  أنرصف 

عىل  عملنا  نؤسس  أن  ميكننا  ال  لهذا  وريبة،  شك 

ويصغى  خشوع  يف  إلينا  سيأيت  الجمهور  أن  فرضية 

أن  املرسحيني  نحن  علينا  بل  واهتامم،  لنا يف صمت 

تصديقنا،  إىل  وندفعه  انتباهه  نجذب  يك  نجاهد 

وحتى يتحقق لنا ذلك، علينا أوال أن نقنعه أن عملنا 

عنه  نخفي  ال  وأننا  والخديعة،  التحايل  من  يخلو 

شيئا، علينا أن نضع ما يف أيدينا أمامه، وأن نثبت له 

أننا ال نخفي عنه أرسارا”.

السرادق  فرقة 
)3-2( الشعبية  االحتفالية  ومسرح 

عيد عبد الحليم
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[[29

ضمن  تونس  يف  رشدي  فاطمة  حققته  الذي  الكبري  النجاح 

حفالت  نجاح  ثم   ،1932 عام  العريب  املغرب  بالد  إىل  رحلتها 

الريحاين  نجيب  شجع  نفسه،  العام  يف  الغنائية  املهدية  منرية 

الكوميدية؛  بفرقته  العريب  املغرب  بالد  إىل  برحلة  للقيام 

املغرب  الجديد يف بالد  لونها  تقدم  أول فرقة مرصية  بوصفها 

بشهرين،  تنفيذه  قبل  له  التحضري  بدأ  األمر  وهذا  العريب. 

 ،1932 أغسطس  أواخر  يف  »الصباح«  مجلة  عنه  وأعلنت 

بتقرير عنوانه »أول وأكرب فرقة مرصية لألوبرا واألوبرا كوميك 

تزور شامل أفريقيا .. رحلة األستاذ نجيب الريحاين مع فرقته 

إىل طرابلس الغرب وتونس ومراكش والجزائر«، جاء فيه اآليت:

عن  االتفاق  عقد  الريحاين  نجيب  األستاذ  وقع  أن  يوم  من 

»عيل  املشهور  املتعهد  وبني  بينه  أفريقيا  شامل  إىل  رحلته 

يف  ليجعلها  لها  عدته  ويعد  يتأهب  أخذ  يوسف«،  أفندي 

املصور  »ديالمارا«  السنيور  إىل  فعهد  الفني.  الكامل  مستوى 

التي  للروايات  جديدة  ]ديكورات[  مناظر  بتصوير  املعروف 

اختارها للرحلة، كام أوىص بصنع مالبس رشقية فخمة خاصة 

التي ستنضم  القوية  الجديدة  العنارص  بها، وبدأ يتفاوض مع 

الكثرية  رواياته  من  اختار  وقد  الكبرية.  رحلتها  يف  الفرقة  إىل 

أقواها وأعظمها وكلها من الروايات الرشقية االستعراضية مثل 

وسيصحب  العز«!  و»أيام  حسن«  و»الشاطر  املالح«  »الليايل 

إىل  والناظر  إلدارتها.  عام  كمدير  رحلتها  يف  الفرقة  حرضته 

األستاذ الريحاين يف هذه األيام يراه شعلة ملتهبة من النشاط 

الحي فهو يراقب بنفسه كل يشء يتعلق بالرحلة، ويستعرض 

وأحسن  مطرب  أحسن  منهم  ليختار  واملطربات  املطربني 

التمثيل.  عىل  القدرة  الطرب  يف  القدرة  إىل  يجمعان  مطربة 

الرقص  يعرض ليشء من  أن  الرحلة  أثناء  العمل  برنامج  ومن 

بل  الرواية،  آخر  يف  أو  الفصول  بني  الغناء  أو  املنلوجات  أو 

التوفيق  يف  رغبة  نفسها،  الروايات  حوادث  ذلك ضمن  يكون 

من  عدا  الفرقة  وستصحب  للجمهور.  املختلفة  األمزجة  بني 

ويبذل  واملرصيات.  األفرنجيات  الراقصات  من  فرقة  ذكرنا 

الراقصات املمتازات يف فنهن.  الريحاين جهده الختيار  األستاذ 

هذه  من  الريحاين  األستاذ  إليه  يرمي  الذي  األديب  والغرض 

الرحلة هو أن يرى إخواننا التونسيون واملراكشيون أن يف مرص 

كوميك  واألوبرا  األوبريت  نوعي  مع  استعراضية  متثيلية  فرق 

أو  العواصم،  هذه  تزور  التي  األجنبية  الفرق  أكرب  عىل  متتاز 

عىل األقل تقف معها يف صف واحد. وتبدأ رحلة الفرقة من 4 

سيد عيل إسامعيل

)12( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

تونس في  الريحاني  نجيب  ورطة 

نوافذ

بك كشكش  دور  في  الريحاني  نجيب 
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[[30 نوافذ

أكتوبر بالقيام من مرص ويسافر »عيل يوسف« متعهد الرحلة 

وسيكون  الالزمة،  التمهيدات  لعمل  الحايل  الشهر  من   27 يف 

خط سري الفرقة من مرص إىل بنغازي فطرابلس الغرب فتونس 

فمراكش  فالجزائر  فبنزرت  ثانية  فتونس  فصفاقس  فسوسة 

وطنجة والدار البيضاء. وال تقل مدة الرحلة عن ثالثة أشهر.

يف سبتمرب  وتحديداً  العريب،  املغرب  بالد  إىل  الفرقة  قبل سفر 

الصحافة  إىل  موجهة  رسالة  الريحاين«  »نجيب  نرش   ،1932

»من  عنوان  تحت  »الصباح«  مجلة  له  نرشتها   – التونسية 

ما  »إن  فيها:  قال   - تونس«  صحافة  إىل  الريحاين  األستاذ 

الشقيقة  بالدكم  بزيارة  تترشف  التي  املرصية  الفرق  لقيته 

مل  والرتحيب،  االستقبال  وروعة  التقدير  جالل  من  والعظيمة 

فالكرم  فحسب!  الضيف  إكرام  خلة  هو  عليه  الباعث  يكن 

عن  توارثوهام  العرب،  نفوس  يف  غريزيتان  صفتان  واملروءة 

أجدادهام املخلدين. إمنا الباعث النبيل عىل ذلك هو إحساس 

ومتكني  وحدتها  يف  العربية  األمة  حياة  بأن  التونسيني  أشقائنا 

ربوعهم  يف  املرصية  بالفرق  البليغ  احتفالهم  يف  فهم  صالتها. 

األصلية إمنا يحتفلون بهذه الفكرة القيمة الجليلة، وينتهزونها 

فرصة جليلة لتقريب الروابط وتوحيد املعارش بني سائر األمم 

العربية الشقيقة. هذا هو اعتقادي وهذا هو اليقني والواقع، 

هذا  خدمة  يف  ضئيل  بنصيب  أقوم  أن  أردت  فقد  لذلك 

الخالدة  لبالدكم  برحلة  أترشف  أن  واعتزمت  املنشود،  األمل 

سبيل  يف  وننشده  تنشدونه  الذي  القويم  السبيل  بها  أمهد 

الوحدة العربية، والعمل لها بكل ما أوتينا من إخالص وقوة. 

املباركة  الرحلة  لهذه  انتخبت  الفكرة  هذه  لنجاح  وتأكيداً 

تتجىل  قيمة،  عربية  روايات  القدير  العيل  الله  بإذن  املوفقة 

من  لريى  مدنيتهم،  وعلو  أخالقهم  وكرم  العرب  عظمة  فيها 

أمامه  تتضاءل  تاريخاً  للعرب  أن  املكابرين  يرى من  أن  يشاء 

سعيد  لجد  وإين  املدنيات.  حيالها  تتالىش  ومدنية  التواريخ 

األوبريت  لنوعي  مرصية  فرقة  أول  فرقتي  تكون  أن  وفخور 

أشقاؤنا  فريى  الخرضاء،  تونس  بزيارة  تحظى  كوميك  واألوبرا 

بأن  يقنعهم  ما  األجانب  ويرى  يرضيهم،  ما  فيها  التونسيون 

التي  الفنون،  يف  حتى  تزيد  قد  بل  عنهم  تقل  ال  العرب  أمم 

عون  والله يف  نريد  ملا  تعاىل  الله  وفقنا  فنونهم.  اقتبسها عن 

العبد ما دام العبد يف عون أخيه، وإىل امللتقى القريب يف 12 

أكتوبر القادم«.
أحداث غريبة

لفرقة  مسبوق  غري  استقبال  عن  سنقرأ  أننا  يؤكد  سبق  ما 

رشدي  فاطمة  استقبال  يفوق  تونس،  أهايل  من  الريحاين 

ومنرية املهدية، ال سيام وأن زيارتهام لتونس كانت قبل زيارة 

تابعت  أنني  الغريبة  املفاجأة  لكن  قليلة!  بشهور  الريحاين 

أخبار الريحاين يف الصحف املرصية ابتداء من الثاين عرش من 

أكتوبر وال نوفمرب وال ديسمرب،  ال يف  أكتوبر، فلم أجد أخباراً 

وجدته  وما   ،1933 يناير  شهر  من  األوىل  األيام  يف  ووجدتها 

»بيان  بعنوان  الهول«،  »أبو  جريدة  يف  منشوراً  بياناً  كان 

نقاًل عن جريدة »النهضة«   - العام يف تونس«  للرأي  الريحاين 

- هذا نصه:

من  األخري  الجمعة  يوم  حصل  ما  التونيس  الجمهور  »علم 

بصفتي  وأنا  الطلبة.  أحباء  وجمعية  الفرقة  بني  الخالف 

الخالف من  إزاء ما أحاط بهذا  للفرقة أرى من واجبي  مديراً 

النهضة  جريدة  صفحات  عىل  أذيع  أن  املختلفة،  األقاويل 

األمور  كادت  وما  الضائعة!  الحفالت  من  بداًل  أخرى  حفالت 

تستقر، حتى وجد الريحاين ورطة أخرى تتمثل يف أن املتعهد 

»عيل يوسف« وعد بعض الجمعيات التونسية بإقامة حفالت 

من  ألنه  الوعد،  هذا  الريحاين  فرفض  مجاناً!  لحسابهم  خريية 

غري املعقول أن ميثل عروضاً مجانية، ويف الوقت نفسه يطالبه 

الدائنون بأموالهم!! وهذا كان سبب بيان الريحاين السابق.

»بديعة  تركت  فقد  الحد،  هذا  عند  األزمات  تتوقف  مل 

أن  ذلك  من  واألدهى  مرص!!  إىل  وسافرت  الفرقة  مصابني« 

الجزائر  إىل  الريحاين  مع  السفر  رفضوا  الفرقة  أفراد  بعض 

و»محمد  يوسف«،  »عيل  املتعهد  ومنهم  تونس،  يف  وبقوا 

كامل املرصي« الشهري برشفنطح، وألفريد حداد، وسيد بهنس، 

وعيد مرعي، وإستيال مراد، وحكمت فهمي، وشقيقتها فتحية 

فهمي. وزادت األمور سوءاً عندما اكتشفت »حكمت فهمي« 

أن أغراضها ومالبسها تّم شحنها مع بقية األغراض إىل الجزائر، 

»البشري  تدخل  لوال  الريحاين  تشكو  البوليس  إىل  فذهبت 

املتهني« الذي عالج املوقف! 

أما أعضاء الفرقة الذين بقوا يف تونس، فقد اشرتكوا مع فنانني 

تونسيني، أمثال: اآلنسة بية الصغرية، واألستاذ الشيخ إبراهيم 

ونور  الشاوش،  ومحمد  الزهاين،  حسن  واألستاذ  األكودي، 

الدين، ومحمد قنوين، وحسن بن عبد العظيم، وكونوا جميعاً 

فرقة موزيكهول تونسية مرصية، عملت يف صالة أطلقوا عليها 

مبرسحية  عملها  وافتتحت  الجديدة«،  النفوس  »نزهة  اسم 

مل  والذي  املنتظر،  غري  الحدث  لهذا  الشديد  أسفي  الغراء 

بالرغم  ما حصل  إيامه، وحصل  يف  تالفيه  استطاعتي  يف  يكن 

أية  بيني وبني  أن يحصل  أود  ما كنت  بأين  ولذا أرصح  مني. 

القطرين  بني  املتعارفة  املودة  صفاء  يعكر  ما  تونسية  هيئة 

الحفاوة  من  هنا  به  قوبلت  ما  أنىس  ال  أين  عىل  الشقيقني، 

وكرم الضيافة اللذين ال ميكن أن أقابلها بغري الشكر والتقدير. 

وليك أبرهن عملياً عىل اعرتايف وتقديري أرصح اآلن بأين عىل 

جمعية  نحو  أنا شخصياً  أرتكبه  مل  غلط  »لتاليف  استعداد  أتم 

الرواية  بتمثيل  لفائدتها  أقوم  بأن  غريها«  أو  الطلبة  أحباء 

وآمل  لتقديرها،  تقديراً  موعدها  عن  وُتعلن  تختارها،  التي 

أال يؤثر ذلك الحدث عىل العالئق الودية، وال يوهن ما عرف 

اإلحساس  وجميل  العواطف  نبل  من  التونسيون  إخواننا  به 

التي سأثبتها وأتحدث  الحقيقة  نحو إخوانهم املرصيني، وهي 

»نجيب  ]توقيع[  والسالم،  حياً  دمت  ما  وغريها  مرص  يف  بها 

الريحاين««.

فاكتشف  البيان  هذا  وراء   - املرصية  الدوريات  يف   - بحثت 

إىل  تذهب  مل  الفرقة  أن  يف  تتلخص  حدثت،  غريبة  أموراً 

ليبيا مطلقاً، وأن املتعهد »عيل يوسف« سافر إىل تونس قبل 

 .. واالشرتاكات  التذاكر  وبيع  والفنادق  املسارح  لحجز  الفرقة 

إلخ، ونجح يف بيع جميع تذاكر اثنتي عرشة حفلة ستقام عىل 

مرسح البلدية بتونس. ولكن مدير املرسح حجز األموال كلها 

موعد  وجاء  تونس.  إىل  بالفعل  الفرقة  وصول  يضمن  حتى 

التي تأخرت بسبب حجز السفينة  الفرقة،  التمثيل ومل تحرض 

يف أحد املوانئ بسبب وجود بعض الركاب مصابني بالطاعون! 

الديون  أصحاب  وجدت  تونس  إىل  الفرقة  حرضت  وعندما 

منتظرين الريحاين الستالم أموال الحفالت األربع التي ضاعت 

بسبب تأخرهم!! ولألسف الشديد قامت الفرقة بتمثيل الليايل 

املرتاكمة  الديون  كافة  سد  يف  تنجح  ومل  املتبقية،  الثامنية 

الريحاين  بني  االتفاق  وتم  الضائعة!  األربع  الحفالت  بسبب 

تونس  يف  املدن  بقية  إىل  سيسافر  أنه  عىل  الدائنني  وبني 

والجزائر ومراكش، ثم يعود إىل تونس لدفع األموال أو إلقامة 

بشرفنطح الشهري  المصري  كمال  محمد 

فهمي حكمت 
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[[31

»فلحس ودينه«.
الحقيقة جزء من 

وعاد الريحاين إىل تونس بعد أن عرض يف مدن أخرى، يك يفي 

بوعده ويسدد ديناً مل يكن سبباً فيه، فأشارت إىل ذلك مجلة 

الريحاين  فرقة  تزال  »ما  قائلة:   ،1933 فرباير  يف  »الكواكب« 

أنها  هناك  فاضل  مراسل  أبلغنا  وقد  بتونس،  حفالتها  تحيي 

التأثر  التونسيني من  تزيل ما يف نفوس إخواننا  أن  استطاعت 

الطلبة،  أحباء  وبني جامعة  الفرقة  بني  الخالف  نشأ عن  الذي 

كبار  أحد  توسط  إىل  يعود  الخالف  ذلك  إزالة  يف  الفضل  وأن 

الصحفيني التونسيني الذين لهم مبرص صالت وثيقة«.

إىل  الريحاين  عن  املنفصلني  الفرقة  أفراد  عادت  مارس  ويف 

إهدار  عىل  تجرأ  من  كل  عىل  العادل  حكمها  لتصدر  العام 

تألف منهم جوق  اآلن فريق ممن  بالده. وها قد عاد  كرامة 

الريحاين وهم عيل يوسف وسيد بهنس ومحمد كامل املرصي 

وإستيال.  فتحية  وشقيقتها  فهمي  وحكمت  حداد  والفريد 

واآلن نأيت عىل أقوال رصحت بها حكمت عقب وصولها قائلة: 

متام  نجحت  حفالت  بضع  أحيينا  تونس  إىل  وصلنا  »إننا حني 

مقابلة.  أجّل  األماجد  التونسيني  إخواننا  من  وقوبلنا  النجاح 

حفالتنا  عىل  وأقبلوا  ضيافتنا  وأحسنوا  وفادتنا  أكرموا  فقد 

مرة  تونس  إىل  العودة  تقرير  إىل  الفرقة  إدارة  دعا  إقبااًل 

انظر إىل  ثانية بعد إحياء بضع حفالت يف مدن أخرى. ولكن 

املختلة! هناك جامعة  إدارتنا  فيه  الذي وقعت  الترصف  سوء 

حفلة  بإحياء  الفرقة  تقوم  أن  يف  رغبت  للطلبة  محرتمة 

يخصص ريعها لصندوق الجامعة، وكان أول واجبات املجاملة 

التي  الرشيفة  لألغراض  نظراً  بالحفلة  التربع  إىل  الفرقة  يدعو 

الريحاين  األستاذ  ولكن  املذكورة.  الجمعية  لخدمتها  تكونت 

أىب أن يستمع للنصح وصمم عىل أال تقام الحفلة ما مل يدفع 

وزر  املمثلني  إىل  نسب  ذلك  يف  روجع  وملا  معلوم.  أجر  لها 

خطباء  فقام  لذلك  الجمعية  واستاءت  التمثيل.  عن  اإلحجام 

من بني أعضائها يرشحون للشعب وجهة نظرهم ويدعونه إىل 

اللياقة يف رفضها،  مقاطعة هذه الفرقة التي مل تراع شيئاً من 

إدارتها.  أيدي  يف  وأسقط  الفرقة  ضد  الدعاية  هذه  وأمثرت 

وحمل ذلك شطراً منها عىل طلب العودة إىل مرص، وخصوصاً 

يف  أثار  الذي  األمر  مرتباتهم،  عىل  يحصلوا  مل  املمثلني  أن 

النفوس غضباً مل تحتمله. وكنت أنا بني من طلبوا الرحيل ومل 

يقبل األستاذ أن يسمح يل بذلك، وقرر مغادرة تونس يف صباح 

ذهبت  حني  دهشتي  أشد  كان  وما  أخرى.  مدينة  إىل  الغد 

الفرقة،  أمتعة  أن حقائبي شحنت مع  »األوتيل« وعلمت  إىل 

إبالغ املوضوع ألويل األمر هناك  إنني مل أجد سبياًل غري  نعم 

نجيب  األستاذ  وتركنا  متاعي،  اسرتداد  من  ذلك  بعد  ومتكنت 

إىل  بك  أعود  كثرياً.  وال  قلياًل  حقوقنا  من  يعطينا  أن  دون 

الفرقة عىل رفض  رأت إرصار  إنها حني  فأقول  الطلبة  جمعية 

فقاموا  مواطنيها  من  أفراداً  الحال  يف  جمعت  الحفلة  إحياء 

فلام  أرادوا.  كام  األمر  لهم  وتم  الحفلة  احتاجته  ما  بأداء 

التونسيني  وبعض  اجتمعنا  الفرقة  عن  عزلة  أنفسنا يف  وجدنا 

فيها  نجحت  بضع حفالت  هناك  عملت  مستقلة  فرقة  وألفنا 

»األستاذ  الكامن  أمري  تونس  إىل  وفد  أن  وكان  كبرياً.  نجاحاً 

سامي شوا« فاتفق مع عيل أفندي يوسف وسيد أفندي بهنس 

وصفاقس،  طرابلس  يف  حفالت  ست  إحياء  يف  االشرتاك  عىل 

وسوسة، وقمنا جميعاً بالعمل فنجحنا والحمد لله يف حفالتنا 

بعد  إىل وطننا  عدنا  نحن  نريده، وها  كنا  الذي  النجاح  هذه 

أن جاهدنا يف سبيل هذه العودة جهاداً أضنانا وأتعبنا، وكنا يف 

غنى عنه لو أن األمور سارت يف مجراها الطبيعي ومل يعتورها 

سوء الترصف الذي أرشت إليه«.

مرص – قبل أن يعود إليها الريحاين نفسه - ومنهم »حكمت 

حدث،  فيام  رأيها  »الكواكب«  مجلة  يف  نرشت  التي  فهمي«، 

أسباب   .. تونس  يف  الريحاين  فرقة  رحلة  »حول  عنوان  تحت 

أفرادها«، حيث قالت املجلة: سافرت  الذي وقع بني  الشقاق 

فشيعناها  الريحاين  نجيب  األستاذ  فرقة  املغرب  بالد  إىل 

برضاء  محفوفة  العودة  سالمة  لها  ورجونا  الالزم  بالتشجيع 

أقدامها  تضع  كادت  ما  إنها  إال  الشقيقة،  البالد  تلك  أهايل 

الطني  وزاد  نتمنى  كنا  ما  بعكس  األنباء  ترامت  حتى  هناك 

وأحزاباً.  شيعاً  وانقسامهم  أفرادها  بني  الشقاق  وقوع  بلة 

إىل  الجميع  يعود  حتى  برأينا  نحتفظ  أن  ذلك  إزاء  ورأينا 

الرأي  بالدهم ونسمع حجة كل منهم يك تعرض عىل محكمة 

نوافذ

الخارج من  تونس  في  البلدية  مسرح 

الشوا سامي 


