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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

يزهر التونسية  »الكاف«  مسرح 
الجبال وفوق  الفالحني  أرض  في 

ويتمناه  ينتظره  الذي  ما 
دورة  من  المسرحيون 

28؟ التجرييب 
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[[33 متابعات

الثقافة لقصور  كارميال”  “أه 
ريو  مسرح  على  قرطاج  بأيام  عرضني  يقدم 

للمسرح  القومي  للمركز  الموسيقية  الفرقة 
الشعبية  والفنون  والموسيقى 

الهناجر بمسرح  الهاللية  السرية  تقدم 

الجزية  ثقافة 
الهمم لذوي  متكفيش”  “شكرا  احتفالية  تنظم 

النوم صح 
شكر كفر  ثقافة  قصر  مسرح  على 

إعداد: أحمد زيدان

وفد  وبحضور  التونيس  املرصي  الثقافة  عام  ضمن 

الثقافة  وزيرة  ترتأسه  املستوى  رفيع  مرصي  رسمي 

الفنان  الدايم، ويشارك بالوفد املخرج  د. إيناس عبد 

الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عطوة  هشام 

املرسحية  قرطاج  أيام  مبهرجان  مرص  متثل  والتي 

انتاج  كارميال” من  “أه  بعرض  التونسية،  بالجمهورية 

اإلدارة العامة للمرسح بقصور الثقافة، التابعة لإلدارة 

عىل مرسح  العرض  يقدم  و  الفنية،  للشئون  املركزية 

ريو، يف الثالثة عرصا والسابعة مساء.

وقد اختري العرض ليشارك باملسابقة الرسمية ملهرجان 

أيام قرطاج املرسحية، من بني 166 عرض مرسحي. 

مرسحية “أه كارميال” تأليف خوسيه سانشيز وترجمة 

أسامة،  ماريا  فريد،  محمد  متثيل  غالب،  رضا  د. 

دنيا  ومالبس  ديكور  طارق،  أحمد  إضاءة  وتصميم 

الصبور،  عبد  محمد  وإستعراض  كريوجراف  عزيز، 

وإخراج  تورج  دراما  مجدى،  معتز  موسيقى  تصميم 

ارشف عىل.

احدى  كارميال”  “أه  مرسحية  أن  بالذكر  جدير 

التجارب النوعية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة 

الفنان املخرج هشام عطوة، وبإرشاف اإلدارة  برئاسة 

املركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، 

ومن انتاج اإلدارة العامة للمرسح .

يف أمسية من أمسيات الوطن الزاخرة بالعبق الثقايف املشرتك 

املرصية  الثقافة  عام  فعاليات  إطار  ويف  وتونس،  مرص  بني 

التونسية ٢٠٢١_٢٠٢٢.

إيناس  الدكتورة  الفنانة  الثقافة  وزيرة  معايل  رعاية  تحت 

الثقايف  اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  وإرشاف  الدايم،  عبد 

املخرج الكبري خالد جالل، 

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  أقام 

تستعرض  فنية  أمسية  صادق؛  يارس  القدير  الفنان  برئاسة 

السرية الهاللية بني مرص و تونس، وذلك مساء أمس السبت 

١١من ديسمرب ٢٠٢١ مبركز الهناجر للفنون.

الدكتورة  تونس  دولة  بسفارة  الثقافية  املستشارة  بحضور 

عادل؛  ميدو  والفنان  لقاء سويدان  والفنانة  الشويخ؛  ضحى 

ولفيف من اإلعالميني.

تونس  لدولة  الجمهوري  السالم  بعزف  األمسية  بدأت 

ثم قدم  العربية،  الوطني لجمهورية مرص  والسالم  الشقيقة 

الفنان القدير أمين عبد الرحمن والدكتورة هويدا الحسيني 

الهاللية يف  والسرية  بتنويعاتها  الهاللية  السرية  تناولت  كلمة 

محمد  الدكتور  إعداد:  وتونس،  مرص  بني  والهالليون  تونس 

ريحان، 

املوسيقية  الفرقة  مبصاحبة  عادل  فاطمة  الفنانة  قدمت  ثم 

الشعبية،  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  للمركز 

مجموعة من أروع أغاين السرية الهاللية باإلضافة إىل بعض 

قالوا  طبول،  عالراس  دقت  منها:  والتونسية  املرصية  األغاين 

التاجر،  الدرة،  شوايش  منصور،  سيدي  اليوستفندي،  زيني، 

السرية الهاللية، ياحالوة أم إسامعيل.

إيناس العيسوي

الثقافة،  وزيرة  عبدالدايم  إيناس  د.  أ.  رعاية  تحت 

لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عطوه  هشام  واملخرج 

مؤسسات  بني  املشرتك  التعاون  إطار  ويف  الثقافة، 

إلقليم  التابع  الجيزة  ثقافة  فرع  نظم  الدولة، 

القاهرة الكربى وشامل الصعيد الثقايف برئاسة الفنان 

والرياضة  الشباب  مديرية  ومبشاركة  عثامن  جالل 

ومديرية  والطفولة  األمومة  إدارة  مع  بالجيزة، 

العاملي  مبناسبة  كربى  احتفالية  والتعليم،  الرتبية 

لتقديم  متكفيش”،  “شكرا  بعنوان  الهمم  لذوي 

وجوههم،  عىل  البسمة  ورسم  لهم  املعنوي  الدعم 

وذلك بنادي الطالبية الريايض. تضمن الحفل توزيع 

تالها  الهمم،  ذوي  من  للمتميزين  تكريم  شهادات 

فقرة رياضية، وأخرى غنائية لذوي الهمم من فاقدي 

املواهب  ولتنمية  العزف،  ملواهب  فقرة  ثم  البرص، 

مجموعة  ُأقيمت  الهمم  لذوي  الفنية  والقدرات 

مع  القامش،  من  جدارية  لرسم  الفنية  الورش  من 

عرض تنورة، بجانب عرض مرسح للعرائس القفازية 

بعنوان “التحدي”، باإلضافة إىل عرض كريزي كالون 

وتوزيع  قدمتها  العامة  املعلومات  ىف  ومسابقة 

وُاخُتتم  العينية،  الهدايا  وبعض  الندى  قطر  قصص 

العمل  لتكريم فريق  تقدير  بتوزيع شهادات  الحفل 

يف  املشاركة  األخرى  واملديريات  الجيزة،  بثقافة 

االحتفالية. جاء الحفل بحضور مدير عام فرع ثقافة 

الجيزة، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية

وزيرة  عبدالدايم  إيناس  د.  أ.  برعاية 

املوسم  فعاليات  إطار  وىف  الثقافة، 

تقدمه  الذى  املرسح  لنوادي  الجديد 

برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

اإلدارة  وتنفذه  عطوة،  هشام  املخرج 

الفنان  برئاسة  الفنية  للشئون  املركزية 

القليوبية  ثقافة  بفرع  الشافعي،  أحمد 

وشامل  الكربى  القاهرة  بإقليم 

جالل  الفنان  برئاسة  الثقايف  الصعيد 

كفر  ثقافة  قرص  مبرسح  ُعرض  عثامن، 

تأليف  النوم”  “صح  مرسحية  شكر، 

الجميل  إبراهيم  إخراج  الفار،  عامر 

إرساء  بطولة  السادات،  هاين  ومحمد 

نارص،  آماين  عنرت،  محمد  مسعد، 

أمينة،  حلمي،  سارة  السادات،  محمد 

محمد،  عادل  وهدان،  عبدالخالق 

أحمد  ميخائيل،  أرشف  أحمد،  نورا 

عبدالرحيم، ديكور وهدان. 

تدور أحداث املرسحية يف إحدى القرى 

منقضية،  زمنية  حقبة  خالل  املرصية 

أهل  ملنع  الظالم  قوى  تحارب  حيث 

أحالمهم  وتحقيق  التعلم  من  القرية 

منهم  مجموعة  تحريض  طريق  عن 

ألهل  وترهيب  تخريب  بأعامل  للقيام 

يوميا  مستمر  العرض  أن  يذكر  القرية، 

حتى ١٨ ديسمرب الجاري.
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[[4 متابعات

درزاوى: سارة 
مستحيلة  لي  بالنسبة  كانت  والكوميديا  صعبة  شخصية  أقدم 

سينا«   يا  »صحينا 
أسوان  في  السيل  قرى  بني 

تقدم الفنان سارة درزاوي دور “حلم” يف عرض حلم جميل انتاج 

باملنيل  الكبري  العائم  املرسح  عىل  حاليا  الكوميدي  املرسح  فرقة 

أيام الخميس و الجمعة و السبت و األحد. 

تقول  سارة درزاوى أن مرسحية “حلم جميل “املقتبسة  من فيلم 

city lights لشارىل شابلن، انها تجسد  دور  بائعة الورد الكفيفة 

تدعى “حلم “ الذى يحدث سوء تفاهم بينها وبني “جميل” الذى 

غنى،   أنه  البداية   يف   تعتقد  التى  حسني  سامح  الفنان  يجسده 

الشخصية  تكمن  بينهم،  الفهم  سوء  من  األحداث  تبدأ  هنا  ومن 

كانت صعوبتها ىف تقديم دور كفيفة عىل املرسح ألنها محددة ىف 

تقدميها بشكل واحد، فقد كان هناك بعض التخوفات من توصيله 

الربوفات  كرثة  مع  ولكن  املرسحية،   مدة  طوال  ثابت  بشكل 

ىف  االستعراضات  و   ، أشهر   ٤ استمرت  التي  و  الجرنال  وبروفات 

الصحيح  بالشكل  ، متكنت من تقدميه  أحبتها كثريا  التي  و  العرض 

أمام الجمهور.

أكرث  ألن  القلق  ببعض  جانبي  من  شعرت  درزاوي”  أضافت  و 

وحركاتها  العني  هى  للدور  تجسيده  ىف  املمثل  عليه  يعتمد  ما 

وتعبرياتها فحاولت تعويض ذلك بتفاصيل أخرى من خالل الصوت 

أهل  لها  وليس  ومعدمة  فقرية  فتاة  كونها  إىل  بجانب  والحركات 

فهذا ما أثر عىل وقفتها وطريقتها ىف التعامل “

سمة  لديه  أنه  قالت   امام  اسالم  املخرج  مع  األول  عملها  عن  و 

يكون  أن  مبعنى  باإلحتفال  أشبه  تكون  عروضه  أن  وهى  مميزة 

و  اسلوبه  يف  تغري  مع  دامئا  فهو   ، مبهرة  وإستعراضات  أغاىن  بها 

اختياراته ىف النصوص التى يقدمها فهذه صفة مريحة ومميزة ألنه 

شخص لديه فكر متجدد.

وعن تجسيدها ألدوار كوميدية قالت أن الكوميديا كانت بالنسبة 

“شيزلونج  مرسحية  ىف  دورها   حتى  تقدمها،  أن  مستحيلة  لها  

كان  العائم  املرسح  عىل  الشباب  مرسح  عىل   تقدم  كانت  “التى 

قال الفنان عصام الشويخ مدير فرقة مرسح الساحة بالبيت 

يا  اليوم عرض “ صحينا  الفرقة  قدمت   ان  للمرسح  الفني 

امبو   كوم  مبركز  سليامن   محمود  الشهيد  قرية  يف   “ سينا 

تحت  كرمية  حياة  مبادرة  ضمن  ذلك  و   ، أسوان  مبحافظة 

الثانية  االنطالقة  ضمن  و   ، الجمهورية  رئيس  فخامة  رعاية 

الدكتور  الفنان  رعاية  تحت  التجوال  و  املواجهة  ملرشوع 

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و هو املرشوع الذي يقدمه 

 ، مختار  إسامعيل  الفنان  برئاسة  للمرسح  الفني  البيت  

التجوال  و  املواجهة  مرسح  فرقة  تنفيذه  عىل  ترشف  و 

عدد  مع  بالتعاون  ذلك  و   ، الرشقاوي  محمد  الفنان  بقيادة 

وزارة   ، الرياضة  و  الشباب  وزارة  منها  املعنية  الجهات  من 

 ، ، محافظة أسوان     الداخلية  ، وزارة  التضامن اإلجتامعي 

الهيئة العامة لقصور الثقافة ، و عدد من مؤسسات املجتمع 

املدين . 

التي  القرى  تتضمن  القرى  هذه  ان   “ الشويخ   “ أضاف  و 

هي  و   ، املايض  نوفمرب  شهر  خالل  السيول  موجة  اصابتها 

، حيث يقدم  باملحافظة  العرض  التي يزورها  الرابعة  القرية 

جولته  بذلك  العرض  ليختتم  املنشية  بقرية  غدا  العرض 

باملحافظة و التي تضمنت قرى مركز النوبة و غرب أسوان . 

حاتم   ، الشويخ  نادية   ، نرص  محمد  بطولة  سينا  يا  صحينا 

خالد   ، النعامين  بيبو  سيد،  حسام   ، جامل  إبراهيم   عزت، 

ألحان   ، دراج  نهى  اهداء  عمر كامل، مالبس  ديكور   ، وليد 

حاتم عزت، العرض من تأليف خميس عز العرب، و إخراج 

عصام الشويخ.

كوميديا أداء وليس افيهات.

مرص”  مرسح   “ ضمن  خاصة  األخرية  الكوميدية  أعاملها  عن  أما 

فتقول أن هذه التجربة أحدثت فارقا كبريا  خاصة مع العمل مع 

أحيانا  والخروج  الرصيح  األفيه  عىل  األعتامد  كان  و  كوميديانات، 

عن النص،  فمرسح مرص تجربة مختلفة.

قبل  لكن  بعد مرسح مرص  بطولة مطلقة ىل  أول  وأضافت “هذه 

مرسح مرص ،قدمت مرسحية ديودراما “أسمع يا عبدالسميع “ مع 

مصطفى خاطر وكان من إخراجه أيضا ، وعرض “الدمية “عن بيت 

الدمية إعداد وإخراج محمد عامل وقدمت أعامل مرسحية أخرى 

كثرية، سواء مرسح الدولة أو غريها أهم شئ القصة والدور الذى 

أقوم به” 

 يذكر ان “ حلم جميل “ من بطولة  سامح حسني، سارة درزاوى، 

راغب   طارق   ، نعيم  هجريس،ناجح  جالل   ، فؤاد  رشا  زين،  عزت 

نعيمة  مالبس   ، شبل  حازم  ديكور   ، رمضان  طارق  ،دراماتورج 

عجمى، موسيقى هشام جرب ، أشعار طارق عىل،إستعراضات ضياء 

شفيق ،إضاءة أبو بكرالرشيف، ومن إخراج إسالم إمام .
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[[55 متابعات

بعدها«  وما  »اإللهيات 
الزيدي النيب  عبد  علي  للمسرحي  جديد  كتاب 

للكاتب املرسحي عيل  للطباعة والنرش والتوزيع، كتاب »اإللهيات وما بعدها«  الفنون واآلدب  صدر عن دار 

عبد النبي الزيدي، ويضم الكتاب يف جزأين )١3( نصاً مرسحياً كتبت للمدة من ٢٠٠9 اىل عام ٢٠٢١. 

وقال الكاتب املرسحي عيل الزيدي: يف هذه النصوص ما أسميه أنا بـ استدعاء املقدس بشتى صفاته وتسمياته 

وبناء عالقة جديدة معه لفهم الواقع اآلن وما يحدث فيه، فهذه النصوص تطرح العديد من األسئلة الكربى 

عن الحياة والسلطة، عن اإلنسان املقموع واملستلب وعالقة املقدس معه، أسئلة ال حدود لتصوراتها، وهي ال 

تبحث عن أجوبة محددة عىل اإلطالق بل تذهب للفلسفة التي كام أراها ُتثري النقاش امُلحتدم حول مفاهيم 

الرصاعات التي أوصلت اإلنسان أن يكون مأزوماً يف وجوده مع اآلخر منذ لحظة البدء األوىل.

الورق تؤكد  التي أحلم بها وأضعها عىل  النصوص املرسحية  الزيدي: هنا أجد منطلقات  الكاتب عيل  وأضاف 

أن  املهيمن  لهذا  وكيف ميكن  بروحه،  الجميل  واإلنسان  القبيح  )املهيمن(  بني  املتكافئ  غري  الرصاع  عىل هذا 

وطريقة  الكائن  لهذا  يريده  توقيت  وفق  املوت  زمن  يحدد  أو  عنك،  رغاًم  تعيشها  التي  الحياة  شكل  يحدد 

قتله أو إلغائه من الوجود، حيث تدخل الفلسفة هنا لتؤكد أن حقيقة هذا املهيمن هو ضمن نظام الطبيعة 

الحياة بوصفه قانوناً، أي أن  النظام ليتحّول اىل سياق يف  التكوين األوىل، واستمرار هذا  والسلطة منذ لحظة 

الحب البّد ان يحايثه فعل الكراهية، أو الحياة يسري بجانبها فعل القتل أو املوت.

تكّون هذا  ملاذا  مفاده:  األهمية يف نصويص  من  كبري  قدر  بسؤال عىل  الفلسفة  له  تشري  السياق  وتابع: هذا 

التي يتحكم فيها  الحياة  وقلقاً ومرتبكاً يف حياته؟ تلك  التي جعلت اإلنسان يعيش خائفاً  النقائض  العامل من 

اآلخر أي السلطة بكل تفاصيلك اليومية، ويجعلك محكوماً ومقموعاً بتعاليمه وآرائه وتصوراته. 

وأوضح أنه قد انتبه منذ أوىل النصوص التي كتبها يف مطلع التسعينيات إىل هذا السؤال الجوهري الذي يشري 

إىل مفهوم )النقائض( الذي بنيت عليه الحياة بعمومها، وصار اإلنسان مفردة صغرية جداً من مفرداتها، مدركاً 

يف تلك النصوص أهمية التفكري بعيداً عن املحددات واالطارات والقولبة، مبعنى الذهاب اىل طرح األسئلة دون 

حدود تفرضها السلطات بشتى تسمياتها، ومواجهة التحديات التي خلقها اآلخر القوي. 

وجودنا  حول  الجوهري  الوجودي  السؤال  صياغة  إلعادة  مّيال  الكتابة  تجربة  يف  أجدين  هنا  ومن  وأردف: 

وتردي  القيمي  واالنحالل  الزيف  من  عامل  وسط  ومصائرنا  كينونتنا  وتحدد  بنا  تحيط  التي  والقوى  وحياتنا 

األخالق منتبهاً اىل أن الكاتب املرسحي الذي يف داخيل ليس بصفة )الحكيم( بقدر ما هو مييل للبحث والتمرد 

من أجل أن يصل اىل جزء من الحقيقة. 

وأشار إىل أن تجربة نصوص )اإللهيات وما بعدها( تأيت لتؤكد مقولة هذا الرأي من خالل استدعاء )املقدس( 

شكل  صياغة  إعادة  طريق  عن  املعرفية  بداللته  ارتكز  الذي  رب(  )يا  نص  تجربة  من  بدء  الشامل  مبفهومه 

واملخلوق،  الخالق  بني  العالقة  هذه  يف  املعرفة  من  أكرث  واالقرتاب  املقدس  أو  العظيم  الخالق  مع  العالقة 

وطرح سؤال أسايس يف هذا النص يخرج من عمق الفلسفة وهو: ملاذا يحدد املخلوق القوي مصائر االنسان 

الضعيف؟ وهو مفهوم ترفضه الطبيعة االنسانية التي ُجبل عليها أساساً، ويتصاعد فعل السؤال يف هذا النص 

الحب  املعادية لبعض مثل  الثنائيات  الخالق عن طريق الصمت رمبا أو خلق هذه  الغاية من حكمة  إىل: ما 

عىل  القدرة  ميلك  ال  قزماً  وجعلته  االنسان  لكينونة  انتهاكاً  احدثت  التي  تلك  والضعيف  والقوي  والكراهية؟ 

الدفاع عن نفسه أمام قوى جبارة؟ هذا السؤال الفلسفي هو جوهر تجربتي بعمومها يف نصوص )اإللهيات(، 

الحرب  أسئلة  مع  برز  معينة،  بحدود  ولكن  التسعينيات  مطلع  منذ  موجوداً  كان  السؤال  هذا  أجد  ورمبا 

والسلطة والقتل وسواها آنذاك.

ياسمني عباس 

يف إنجاز مهم للبنان عىل مستوى العامل وبرغم كل الظروف الصعبة تسلم مؤسس 

املرسح الوطني اللبناين املمثل واملخرج قاسم إسطنبويل جائزة اإلنجاز بني الثقافات 

التي متنحها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية، يف حضور سفري 

والفنون  الثقافة  شبكة  من خالل مرشوع  وذلك  إمري،  بول  رينيه  لبنان  يف  النمسا 

العربية )آكان( الذي حصل عىل الجائزة من بني ١3٠٠ مرشوع من ٨7 دولة.

ربحية  غري  مستقلة  مؤسسة  وهي  )آكان(  العربية  والفنون  الثقافة  شبكة   وتقوم 

للفنون  تريو  جمعية  من  مببادرة  كورونا  جائحة  أزمة  خالل   ٢٠٢٠ عام  تأسست 

أجل  من  والفنية،  الثقافية  واملؤسسات  األفراد  تشبيك  بهدف  ثقافيني  وناشطني 

والخربات  واملهرجانات  األحداث  لتبادل  وقنوات  وصل  صلة  وفتح  الثقايف  التضامن 

دعم  اىل  الشبكة  ،وتهدف  والعامل  األوسط  والرشق  العربية  املنطقة  يف  والتجارب 

والفنون،  للثقافة  الداعمة  السياسات  لتحسني  والضغط  التبادل،  وتشجيع  اإلبداع 

وتفعيل دور الفن والثقافة يف تغيري املجتمعات عرب التعبري الُحر وتنظيم الجلسات 

وتضم  الفنية،  واملنح  والفعاليات  األعامل  ونرش  اإلنرتنت  عرب  األسبوعية  والندوات 

الشبكة أكرث من 537 عضواً من ٤3 دولة.

إنشاء  إىل  واملتطوعني  الشباب  يقودها  التي  للفنون  تريو  جمعية  وتهدف  هذا 

الحمرا  سينام  تأهيل  إعادة  خالل  من  لبنان  يف  ومستقلة  حرة  ثقافية  مساحات 

اىل املرسح  والتي تحولت  النبطية وسينام ريفويل يف مدينة صور  وسينام ستارز يف 

والتدريب  الورش  وإقامة  لبنان،  يف  مجانية  وسينام  مرسح  كأول  اللبناين  الوطني 

وتنظيم  الثقافية  املساحات  وتأهيل  فتح  وإعادة  والشباب،  لألطفال  الفني 

السينامئية  العروض  برمجة  عىل  ،وتقوم  الفنية  واملعارض  واألنشطة  املهرجانات 

مهرجانات  مع  تبادلية  شبكات  نسج  وعىل  والشباب،  لألطفال  والتعليمية  الفنية 

بتاريخ  الجمهور  وتعريف  أفالمهم  لعرض  الشباب  للمخرجني  فرصة  وفتح  دولية 

لبنان  مھرجان  أسستها  التي  املھرجانات  ومن  والعاملية،  املحلية  والعروض  السينام 

املرسحي  لبنان  مھرجان  الجوالة،  بالسينام  لبنان  شوف  مھرجان  الدويل،  املرسحي 

الدويل،  الفني  تیرو  مھرجان  الدويل،  املوسيقي  صور  مھرجان  للحكوايت،  الدويل 

للفنون  الدويل  صور  مهرجان   ، القصرية  لألفالم  الدويل  السيناميئ  صور  مھرجان 

املرأة،  ملونودراما  املرسحي  لبنان  الثقافية،مهرجان  صور  أيام  مهرجان   ، التشكيلية 

ومهرجان لبنان املرسحي للرقص املعارص .

إسطنبولي قاسم 
فيينا في  الثقافات  بني  اإلنجاز  جائزة   يتسلم 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 13 ديسمبر 2021العدد 545 العدد 13746 ديسمبر 2021العدد 746

[[6

التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة  لمهرجان  الصحفي  بالمؤتمر 
جوائز  على  يتنافسون  مسرحيا  عرضا   14

التجريىب  للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان 

صحفيا  مؤمترا  للثقافة  األعىل  باملجلس  املاىض   الخميس  عقد 

الدوىل  القاهرة  ملهرجان   ٢٨ ال  الدورة  تفاصيل   عن  للكشف 

رئيس  ياقوت  جامل  الدكتور  بحضور  وذلك  التجريبى  للمرسح 

والفنان  الشافعى  د. محمد  املهرجان  ، ومديرا  التجريبى  املهرجان 

املؤمتر  وقدمت  واملرسحيني  اإلعالميني  من  ولفيف  قابيل  سعيد 

الدوىل  القاهرة  مهرجان  أن  أوضحت  والتى  نعامن  أمل  املذيعة 

عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  برعاية  الثقافة  وزارة  تقيمه 

عام  كل  ويستقبل   ١9٨٨ عام  منذ  سنويا  يقام  واملهرجان  الدايم 

املشهد  ىف  التطورات  إحداث  بهدف  التجريبية  املرسحية  العروض 

الفرتة  ىف  ستقام  الدورة  وهذه  املرصى  للجمهور  الدوىل  املرسحى 

االفتتاح مبرسح  حفل  وسيقام  الجارى  ديسمرب   ١9 وحتى   ١٤ من 

البالون وحفل الختام باملرسح الكبري بدار األوبرا املرصية ، أعقب 

هذه املقدمة كلمة الدكتور جامل ياقوت رئيس املهرجان التجريبى 

املهرجان  تبنى  عن  ياقوت  جامل  الدكتور  اوضح  كلمته  وخالل 

وهذا  مدن مرص  مع  التحاور  رأسها  عىل  السياسات  من  ملجموعة 

هو  االول  واملحور  املحاور  من  مجموعة  خالل  من  سيتم  التحاور 

العربية  مرص  جمهورية  ملدن  الدولية  العروض  بعض  إلتقاط 

عروض  االسكندرية  ىف  اىن شاهدت  فأتذكر  بجديد  ليس  امر  وهو 

بعض  ستنتقل  كام   ، الدول  من  مجموعة  من  التجريبى  للمرسح 

اننا قمنا بعمل مرشوع  الثالث  الورش لبعض املحافظات والىش ء 

عىل  فلسفته  وتقوم   « التجريبى  املرسح  »نادى  مسمى  يحمل 

دعوة كل املرسحيني من كل ربوع مرص ليقدموا مشاريع لعروض 

تجريبية من  لعروض  لدينا تسعة مرشوعات  العام  تجريبية وهذا 

 ، ودمياط  وبورسعيد  واملنيا  سويف  بنى  ومنها  محافظات  سبع  

كام إستحدثنا نظاما للجوائز املالية يليق بالدولة املرصية فستكون 

اىل  باإلضافة   ، عنها  يعلن  سوف  للجوائز  كبرية  مالية  قيمة  هناك 

والذى  السينوغرافيا  معرض  مثل  اآلخرى  الفعاليات  من  مجموعة 

يضم  والذى  املهرجان  إفتتاح  قبل  للفنون  الهناجر  مبركز  سيعقد 

لجنة  ان  ، كام  العامليني  والسينوغرافيني  املصممني  عدد ضخم من 

التحكيم هى لجنة دولية بها عضوين من مرص وخمسة اعضاء من 

دول  عربية وغربية، ولدينا قامات مرسحية كبرية ومل نحبذ تكريم 

عدد كبري من املكرمني حتى اليفقد التكريم قيمته 

هو  مرص  من  املكرمني  يكون  أن  فخرى  دواعى  من   : قائال  وتابع 

الجريتىل  حسن  واملخرج  والفنان  السيد  عصام  القدير  املخرج 

وسيتم اإلعالن  عن باقى اسامء املكرمني خالل املؤمتر ، تىل كلمة 

الذى  قابيل  سعيد  الفنان  املهرجان  مدير  كلمة  املهرجان  رئيس 

وإصدارات  التجريبى  املرسح  نادى  مرشوع  تفاصيل  عن  اعلن 

املرسح  »نادى  مرشوع   : قائال  وذكر  ال٢٨  دورته  ىف  املهرجان 

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  يقام   « التجريبى 

للفنانني  منح فرص  اىل  اىل  ويهدف   ، املخرج هشام عطوه  برئاسة 

تقوم  مرسحية  تجارب  لتقديم  مرص  اقاليم  جميع  ىف  املرسحيني 

يتم  التى  العروض  بني  مسابقة  خالل  من  طليعية  افكار  عىل 

املخرج  من  تشكلت  تقييم  لجنة  املرشوع  لهذا  ، وخصص  إنتاجها 

هاىن املتناوى والناقد أحمد خميس ، واملخرج والسينوغراف عمر 

تعرض  مشاريع   9 إختيار  وتم  » مرشوع   ٢١« وتقدم  بالله  املعتز 

من  »نقيق”  املرسحى  »العرض  وهى  مرص  املحافظات  من  بعدد 

املرسحى  العرض   ، املهدى  مهند  إخراج  سنبل  روعه  تأليف  املنيا 

متابعات

الثامنة  الدورة  فى  إصدارا   11 و  ورش   7
والعشرين 
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عرض   ، العرشى  محمد  وإخراج  تأليف  بورسعيد  من   “ “القناع 

أحمد صربى،  إخراج  عثامن  تأليف عىل  الجيزة  من   “ دايرة  “نص 

تأليف وإخراج   ، بنى سويف  والعرض املرسحى »الزلنا هنا » من 

رامى محمد ، وعرض »تسمحيىل بالرقصة دى » من دمياط تأليف 

من  املنارة  عرض  وكذلك   ، الزغبى  عمرو  وإخراج  عثامن  سامح 

الجيزة ، تأليف ماكس أيجرز ، إخراج احمد جامل جيمى، وعرض 

الكريم،  عبد  حسن  تأليف   ، البحرية  من   « الغياب  مقعد  »عىل 

نور  إخراج  الحايك  عباس  تأليف  الجيزة  من  كونتيرن”   « وعرض 

عامر  تأليف  القليبوبية  من   « النوم  »صح  وعرض  عفيفى،  الدين 

الثقافة  العامة لقصور  الهيئة  ، إخراج إبراهيم جميل، وتنتج  الفار 

الدورة  إنعقاد  أثناء  موقعه  ىف  كال  لتقدم  التسعة  العروض  تلك 

دورته  ىف  املهرجان  يصدر  قائال  قابيل  أضاف  اإلصدارات  عن  وأما 

مرسحيات  »ست  هى  واإلصدارات  إصدار   ١١ والعرشين  الثامنة 

استاذ  سليم  خالد  الدكتور  ترجمة  والشباب  األطفال  عن  اسبانية 

االدب االسباىن ، ويضم خمس مرسحيات لألطفال ومرسحية واحدة 

أراندا  بيثنتى  للمؤلف  املرسح»  »سحر  مرسحية  ومنها  للشباب 

النجوم » خوسيه مانويل ارياس،  بيثكايينو، ومرسحية »اطلبه من 

»يحيا  ومرسحية  بازوسو،  أنطونيو  للمؤلف  »اإلسطبل»  ومرسحية 

»الشطرية»  ومرسحية  أوريو،  اوركتس  ألفونسو  للمؤلف  الناس» 

للمؤلف فرهدالك ، مرسحية«كلامت القرد االبيض » األخرية وهى 

للشباب خوان مايورغا

مرسحيتني  سامل  خالد  الدكتور  يرتجم  قابيل:  سعيد  وأضاف 

املفضلة»  األندلس  »زهراء  مرسحية  وهم  األندلس  عن  إسبانيتني 

حكمة»  »رأس  ومرسحية  بوينو،  انطوينا  اإلسبانية  للكاتبة 

نسمة  الدكتورة  ترتجم  كام  غارثيا،  كامبوس  خيسوس  للمؤلف 

أكتوبر   6 جامعة  الرتبية  بكلية  األنجليزى  االدب  مدرس  سامل 

الوسطى،  العصور  من  مرسحية  وهى  »اإلنسان»  مرسحية 

وايلد،  أوسكار  للكاتب  أهمية»  بال  »امراة  بعنوان  أخرى  مرسحية 

الدكتور  عن  كتاب  أيضا  املهمة  اإلصدارات  من  قائال:  وتابع 

تحت  اسمه  والعرشون  الثامنة  الدورة  تحمل  الذى  فهمى  فوزى 

وإنجازاته  سريته  يتضمن  الريادة»  خريف  ىف  وارفه  »ورقة  عنوان 

سليم  مصطفى  الدكتور  وتقديم  إعداد  من  املرسح  مجال  ىف 

فهمى  ليليت  إعداد  املهرجان»  »أبحاث  لكتاب  باإلضافة   ،

وهناك                                                                           ، حسان  يرسى  إعداد  املكرمني  عن  وكتاب  عامد،  ورامز 

أيضا مرشوع مراجعات إصدارات مهرجان القاهرة الدوىل للمرسح 

باسم  الناقد  إعداد  كتابني  منهم   : كتب  اربع  ويضمن  التجريبى 

، »املرسح  صادق بعنوان املرسح والبلدان »الجزء األول » الرشق 

الناقد  إعداد  من  آخر  وإصدار   ، الغرب   « الثاىن  الجزء   « والبلدان 

إعداد  الرابع  واإلصدار  املرسحية  التيارات  بعنوان  خميس  أحمد 

عمر توفيق بعنوان »التمثيل والتجريب« 

الدوىل  القاهرة  مهرجان  مدير  الشافعى  الدكتور محمد  اعلن  فيام 

يقدمها  التى  الورش  تفاصيل  عن  املؤمتر  خالل  التجريبى  للمرسح 

عنها  مرسحية  ورش   7 املهرجان  يقدم  الشافعى  وقال  املهرجان 

محافظات مرص  مختلف  من  االف شخص   5 من  اكرث   لها  وتقدم 

، ويتم حاليا اختيار العدد املناسب لهذه الورش من املتدربني من 

خالل لجنة الورش التى يرأسها املخرج الكبري خالد جالل ، وأضاف 

ورشة  كرميونتى  دانيلو  اإليطاىل  واملمثل  املخرج  يقدم   : الشافعى 

بتدريب  ليقوم  املشهدية»  والتغيريات  املمثل  »إبداع  بعنوان 

املتصل  التنفس  الجسد:  لغة  أساسيات  عىل  ورشته  ىف  املشاركني 

مع  والعالقة  والصوت  واإليقاع  والعاطفى«  الجسدى   « بالتوتر 

بعنوان  ورشة  قنون  سريين  التونسية  الفنانة  تقدم  كام  اآلخر، 

»التفصيل الترشيحى للشخصيات» لتساعد املشاركني بتلك الورشة 

تجميع  أجل  من  لجسدهم  الترشيحى  التفصيل  اكتشاف  عىل 

اإلبداعات  مختلف  ىف  يجسدونها  التى  املختلفة  الشخصيات 

هاتر  جاردى  السويرسية  الفنانة  أما  وجه،  أفضل  عىل  املرسحية 

االرتجال  فنون  للتدريب عىل  املهرج»  »فنون  بعنوان  ورشة  تقدم 

وطرح أفكار لتطوير قصة تحمل مفأجاة للجمهور وتقدم املخرجة 

واملنتجة اللبنانية لينا خورى ورشة بعنوان »كيفية التحضري لتجربة 

أداء» بحيث تعمل الورشة عىل تدريب املشاركني لتقديم مونولوج 

 ، منه  والهدف  النص  فهم  الرتكيز عىل  وسيكون  للكاستينج،  ناجح 

وكيفية تجسد الشخصية وإبراز املوهبة واملؤهالت املميزة للممثل 

تكنولوجيا   « بعنوان  ورشة  يانس  الكسندر  البولندى  يقدم  ،كام 

من  املرسح  لفناىن  خصيصا  توجيهها  يتم  والتى   « املرسح  خشبة 

 ، املتحركة  الرسوم  فناىن  وكذلك   ، ومصممني  ومدربني  مخرجني 

تسوالكيديس  »ايفيدوكوموس  اليوناىن  واملمثل  املخرج  ويقدم 

تعتمد  التى   « والسقوط  املىش   _ املمثل  »حرفية  بعنوان  »ورشة 

تقنيات  عىل  املشاركون  سيعرف  كام  اإلرتجاىل  التمثيل  عىل 

 « معنى  وفهم  اآلخرين  مع  والتواصل  الرتكيز  عىل  تساعدهم 

الحضور املرسحى » ، بينام يقدم املخرج واملمثل البولندى دانييل 

ىف   « املرسحى  والحىك  »الذاكرة  عنوان  تحمل  ورشة  ارباكزويسىك 

كل من محافظتى القاهرة واالسامعيلية والتى تعتمد عىل تدريب 

مسارات  بناء  هو  املهام  اساس  يكون  بحيث  التمثيلية  الحركة 

باإلضافة  أيضا  الشافعى  واضاف   ، الحركة  من خالل  وذلك  درامية 

األسبانية  للمدربة  كالس  ماسرت  تنظيم  سيتم  السبع  الورش  إيل 

فريونيكا الريوس وهى مدير مرسح امليكروتايرتو مبدريد عىل مدار 

واإلسكندرية  القاهرة  ايام ىف ثالث محافظات مختلفة وهى  ثالثة 

املحاور  من  عدد  حول  املاسرتكالس  خالل  من  وتتحدث   ، واألقرص 

 ، العامل  امليكروتياترو حول  امليكروتياترو وشبكة  نشأة  منها كيفية 

متثيلية  خربات  بعنوان   « كالس  »ماسرت  أوكرانيا  فرقة  ستقدم  كام 

أقدم  أحد  يعد  والذى  للدراما  األوكراىن  خاركيف  مرسح  حول 

 ، الحاىل  وقتنا  حتى  بها  مر  التى  واملراحل  اوكرانيا  ىف   املسارح 

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدوىل للمرسح التجريبي عن أسامء 

املكرمني بالدورة ٢٨ ، فيكرم املهرجان : املخرج الكبري عصام السيد 

من مرص ، 

متابعات
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واملخرج ومؤسس فرقة الورشة حسن الجريتيل من مرص ، والفنان 

املرسحي خالد الطريفي ، واملؤلف واملخرج املرسحي ناجي الحاي 

 Jean - Guy من اإلمارات ، واملخرج

lecat من فرنسا . 

وهم:  التحكيم  لجنة  أسامء  عن  أيضا  املهرجان  إدارة  أعلنت  كام 

واملؤلف  واملخرج  للجنة،  رئيسا  مرص،  من  مهران  سامح  الدكتور 

ديفيد من رصبيا  مايا  والفنانة  )عضواً(،  العراق  من  األسدي  جواد 

 Olivier Dubios عضوا ( ، واملمثل املرسحي(

من  سلمون  منر  املرسحي  واملخرج  والكاتب  )عضوا(،  فرنسا  من 

أسبانيا / سوريا )عضوا(، واملوسيقار هشام جرب من مرص )عضواً(، 

واملرسحي Zenon kruszelnicki من الواليات املتحدة األمريكية 

)عضوا( .

هذا  عرضا   )٢٨5  ( للمهرجان  تقدم   : سليامن  منى  وقالت    

األجنبية  العروض  واختيار  املشاهدة  لجنة  وشاهدت  العام 

من:  كل  وعضوية  أمني،  دينا  الدكتورة  برئاسة  عرضا،   )١67(

والسنوغراف  مختار،  أحمد  والفنان  فهمي،  لطيفة  الفنانة 

هم                                                                             دوليا،  عرضا   ١٢ اللجنة  واختارت   ، هوي  جون  األمرييك 

عرض   ، اليونان  من  ماسرتوىن  فيكتوريا  للمخرجة  »أنتيجون« 

 ، أملانيا  من  كوتش  ماريا  جوليا  للمخرجة  اإلله  من  إتفاقات   «

عرض   ، أندونسيا  من  خليل  أمني  للمخرج   « زيتون  »ماريا  عرض 

»كاليجوال » أوليكسندر كوفشنت« من أوكرانيا ، عرض »مامى واتا 

» للمخرج تدمايو من إنجلرتا ،«امللهاة األخرية » إخراج مهند كريم 

البحرين  من  البكرى  الله  عبد   « تام  ، »هدوء  اإلمارات  من  كازار 

، »النرس  السيهاىت  من السعودية  ، »الخنزير » إخراج سيد ماجد 

 “  ، السودان  من  محمد  بابكر  عمر  وليد  إخراج  أجنحته  يسرتد 

إخراج  ميديا  اى   ، تونس  من  عزارا  نوفل  إخراج   “ الطري  منطق 

فينو  إبراهيم  كيورجراف   +97٠  ، الكويت  من  البسام  سليامن 

متابعة فنية أحمد طوباس من فلسطني

أما لجنة املشاهدة واختيار العروض املرصية فقد شاهدت )١١٨( 

عرضا، وتشكلت من: الدكتورة عايدة عالم، والفنانة الدكتورة رانيا 

فتح الله، والدكتور محمد سمري الخطيب، والدكتور أمين الخشاب، 

والناقد باسم صادق، والناقد محمد الرويب، واملخرج هشام عطوة. 

هام:  الرسمية  باملسابقة  مرص  لتمثيل  عرضني  اللجنة  واختارت 

املرصية  األوبرا  دار  إنتاج  من  عوين  وليد  للمخرج   »١9 ،«ديفيله- 

العامة  الهيئة  إنتاج  للمخرج سمري نرصي من  »الجوزاء«  ، وعرض 

لقصور الثقافة.

عزت  للمخرج  »حبرتونكس«  يعرض:  املهرجان  هامش  وعىل 

وعرض   ، املعارص  للرقص  عزت  ستوديو  إنتاج  من  إسامعيل 

جامل  محمود  للمخرج  البقع  من  للتخلص  املضمونة  »الطريقة 

مرىس إنتاج فرقة أبيض واسود للفنون

للمخرج  البقع«  من  للتخلص  املضمونة  »الطريقة  يعرض  كام 

محمود جامل مريس، ومن إنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون.

للمشاركني  النهائية  القامئة  عن  شبل  حازم  املهندس  كشف  بينام 

التقليدية  غري  الطليعية  املرسحية  لتصميميات  الدوىل  باملعرض 

األوبرا  بدار  للفنون  الهناجر  مبركز  سيقام  املعرض   : قائال  وذكر 

اختيار أكرث من 55 تصميام مرسحيا متنوعا ما بني  ، وتم  املرصية 

من  ملصممني  ضوىئ  إسقاط  وإضاءة  وأزياء  وديكور  سينوجرافيا 

والبحرين  ولبنان  واملغرب  والسعودية  وسوريا  والكويت  مرص 

واملجر  والهند  واملكسيك  األمريكية  املتحدة  والواليات  والعراق 

وجمهورية  والربازيل  ورصبيا  والدمنارك  وتايوان  والصني  واليابان 

من  اكرث  بني  من  للعرض  األعامل  أفضل  اختيار  تم  حيث  التشك 

١٠٠ عمل تم تقدميهم للجنة الفرز التى شاركت فيها وتشكلت من 

للمعرض  تقدم  حيث   ، سعد  محمد  ،د.  الله  عبد  عمرو  املهندس 

العربية و«7١  البالد  »٢٤ » تصميام ومن مرص ١٠ تصميامت من 

املشاركة  األولوية ىف   : وأضاف شبل  االجنبية  البالد  من  تصميام   «

وخامات  وتشكيالت  أفكارا  استخدام  خالل  من  كانت  واالختيار 

تقدم  وتصميامت  مبتكرة  جاملية  درامية  تشكيلية  وعالقات 

بني  مبتكرة  بعالقات  املرسحى  للعرض  تطويعها  تم  أماكن  ىف 

كام   ، الربوسينيو  مرسح  عن  مختلفة  والجمهور  العرض  منطقة 

جامهرييا  وعرضها  تنفيذها  تم  للعروض  املختارة  التصميامت  ان 

املعرض  يتنوع  وسوف  معينة  إنتاج  بسنة  محددة  وغري  بالفعل 

تلفزيونية  وشاشات  للعرض  املقبولة  التصميامت  صور  مابني 

سيتم  كام  املشاركة  العروض  من  املرسلة  الفيديو  مقاطع  لعرض 

التصميامت  كل  وبيانات  الذى سيضم صور  املعرض  كتيب  إصدار 

ابو  الدكتور  اعلن  فيام  ن  واإلنجليزية  العربية  باللغة  املعروضة 

الدورة  خالل  فيعقد  الفكرية  واملحاور  الندوات  عن  سالم  الحسن 

الثامنة والعرشين محورا فكريا عن تأثري جخة اإلنتاج مبا متنح من 

د.  به  يتحدث  املرسح  ىف  التجريب  عىل  وعمل  إنتاجية  مقدرات 

خزعل املاجدى من العراق ، د. نجوى قندجى من األردن ، د.ليىل 

بن عائشة من الجزائر ،د. محمد زعيمة من مرص ،د. ميسون عىل 

املؤسسات  وفلسفة  التجريب  عن  محورا  يعقد  كام   ، سوريا  من 

اإلنتاجية ىف للمرسح يراس هذه الجلسة د. هدى وصفى ويتحدث 

بها كال من الناقد احمد خميس صادق من مرص ،د. رياض موىس 

سكران من العراق ، كارمني هريستوف من بلغاريا ، د. كريم رشيد 

،مجدى محفوظ  تونس  من  الفرشنىش  الدين  ، سيف  السويد  من 

التجريب وفلسفة  نوادى املرسح بني  يقام محور فكرى عن  ، كام 

املؤسسات اإلنتاجية يرأس هذا املحور الناقد احمد عبد الرازق ابو 

العال ويتحدث به كال من د. محمود كحيلة من مرص ، حسام عبد 

والنقدية  البحثية  املؤسسات  جور  عن  محورا  يعقد  كام   ، العظيم 

خامرى  عمر  د.  املحور  هذا  يرأس  والتلقى  اإلنتاج  عىل  التأثري  ىف 

من تونس والناقد عبد النارص حنفى من مرص ، صربى أبو شعالة 

من ليبيا ، كام تقام مائدة مستديرة عن دور املناهج الدراسية ىف 

د.  يرأسها  التجريب  عىل  التأثري  ىف  املتخصصة  واألقسام  املعاهد 

مدحت الكاشف ويشارك بها نخبة من األكادمييني واألساتذة.

رنا رأفت – همت مصطفى 
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البيلي« صفاء  عند  الشعرية  »المسرحية 
أحمد الفتوح  أبو  آية  للباحثة  ماجستري  رسالة 

تم مناقشة رسالة املاجستري بعنوان »املرسحية الشعرية عند صفاء 

بكلية  وذلك  أحمد،  الفتوح  أبو  آية  الباحثة  من  مقدمة  البييل« 

محمد  الدكتور  املناقشة  لجنة  وتضم  شمس،  عني  جامعة  الرتبية 

عبد الله حسني، أستاذ األدب والنقد ووكيل كلية دار العلوم سابًقا 

أستاذ  نجا،  محمود  الدكتور أرشف  ومناقًشا(،  )رئيًسا  املنيا  جامعة 

الدكتور  )مناقًشا(،  جامعة عني شمس  الرتبية  بكلية  والنقد  األدب 

الرتبية  بكلية  املساعد  األديب  النقد  أستاذ  درويش،  حسن  العريب 

أستاذ  السيد،  عيل  وائل  والدكتور  )مرشًفا(،  شمس  عني  جامعة 

والتي  )مرشًفا(.  شمس  عني  جامعة  الرتبية  بكلية  والنقد  األدب 

رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحثة  منحت 

ومعايري أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل: 

فإن فن »املرسح الشعري« من أهم الفنون التي ظهرت يف العرص 

بعضهم  فيه  وبرع  عظياًم،  اهتامًما  األدباء  به  واهتم  الحديث، 

أمثال  بأعالمه  الشعراء أحمد شوقي ومروًرا  أمري  ابتداء من رائده 

عبد  وصالح  الرشقاوي  الرحمن  وعبد  غنيم  ومحمود  أباظة  عزيز 

الصبور، وغريهم.

ومل تكن املرأة بعيدة عن هذا اللون األديب فأخرجت لنا مجموعة 

يف  الرتاث  مصادر  وتنوعت  الواعية،  املرسحية  النصوص  من 

كتاباتهن ما بني مصادر تاريخية وتراثية وشعبية ودينية، ومن بني 

بها،  والعناية  الفكرة  تجسيد هذه  استطعن  الالىت  الكاتبات  هؤالء 

وتجليتها الشاعرة »صفاء البييل«.

للكاتبة  الشعرية  املرسحية  بتناول  الدراسة  هذه  عنيت  ثم  ومن 

الفنية  السامت  أهم  عيل  للوقوف  والدراسة  بالبحث  البييل  صفاء 

حيث  تناولتها  التي  والقضايا  والفكر  الشعري  ملرسحها  املميزة 

قامت هذه الدراسة عىل سبع مرسحيات شعرية للكاتبة وهم عىل 

الرتتيب ) الجرنال، الخروج من اللوحة، زمن الخوف، الرشاك، الليلة 

األوىل بعد األلف، املصري، نوبة رجوع(.

مقدمة،  يف  مادتها  تكون  أن  الدراسة  هذه  طبيعة  اقتضت  وقد 

وثالثة فصول، ثمَّ خامتة تعقبها قامئة باملصادر واملراجع.

املقدمة:

اختياره،  وأسباب  وأهميته،  الدراسة،  مبوضوع  التعريف  تشمل 

إىل  اإلشارة  تناولت  كام  الدراسة،  من  والهدف  املتبع،  واملنهج 

الدراسات السابقة، وعرًضا ملحتوى الدراسة املاثلة.

الفصل األول: قضايا مرسح صفاء البييل الشعري 

داخل  الكاتبة  عرضتها  التي  القضايا  من  مجموعة  تناول  فيه  وتم 

مرسحياتها، ولقد تم تقسيمه إىل ثالثة مباحث.

املبحث األول: قضايا البعد االجتامعي

عرضتها  التي  االجتامعية  القضايا  من  مجموعة  تناول  تم  وفيه 

أسبابها وملسنا  بعض  أيدينا عىل  البطالة فوضعنا  الكاتبة كمشكلة 

من خالل معارصتنا لألحداث نتائجها وخسائرها لألفراد واألوطان.

املواهب  وقتل  العام«  الذوق  »تدىن  مشكلة  مع  وقفنا  وكذلك 

االستسالم  فإما  روحها،  جنبات  بني  اليأس  يدب  حتى  الحقيقية 

أمام  الصمود  وإما  الجمهور،  ذوق  ومجاراة  التيار  مع  واإلبحار 

التيار ومواجهة الواقع والدفاع عن املبدأ.

كذلك تم طرح مشكلة الفقر وأسبابه ونتائجه، وعرضنا ألثر الفقر 

وعامة  والفالح  كالصياد  املجتمع،  من  مختلفة  مجموعات  عىل 

الشعب.

املبحث الثاين: قضايا املرأة 

الكاتبة،  تناولتها  التي  املرأة  صور  مناذج  من  مجموعة  تناول  تم 

حبها،  أجل  من  بحياتها  تضحى  التي  الشجاعة  املرأة  مع  فوقفنا 

واملرأة الوفية التي تحافظ عىل بيتها، واملرأة الخائنة املخادعة التي 

متثل الحب والهيام.

املبحث الثالث: قضايا البعد السيايس 

فتم  الحروب  كقضية  السياسية،  القضايا  من  مجموعة  طرح  تم 

األسباب  عىل  والوقوف  العراق  وحرب  البسوس  حرب  استدعاء 

العنارص  الحاشية وتدخل  الحاكم وفساد  والنتائج، وتم ذكر قضايا 

ذكر  تم  وأخريًا  العباسية،  الدولة  سقوط  وأسباب  ونتائجه  العربية 

قضية االستعامر من خالل الحملة الفرنسية وأحداثها يف مرص.

الفصل الثاين: أثر الرتاث يف مرسح صفاء البييل الشعري

ويعنى بدراسة أثر الرتاث يف مرسحيات الكاتبة، وأسباب استدعائها 

هذه الشخصيات الرتاثية بعينها، ومحاولة الوصول إىل النتائج التي 

تم تقسيمه  الضوء عليها، وقد  إليها وتركيز  اإلشارة  الكاتبة  أرادت 

إىل سبعة مباحث يتناول كل مبحث منها مرسحية من املرسحيات 

من  الخروج  الجرنال،  الرتتيب:  عىل  وهم  والتحليل،  بالدراسة 

املصري،  األلف،  بعد  األوىل  الليلة  الرشاك،  الخوف،  زمن  اللوحة، 

ونوبة رجوع.

الفصل الثالث: البناء الفني يف مرسح صفاء البييل الشعري

وقد تم تقسيمه إىل ستة مباحث:

من  مجموعة  يف  وأهميته   الحدث  تناول  تم  وفيه  الحدث:   .١

مرسحيات الكاتبة الشعرية.

حيث  من  وأنواعها  الشخصية  تعريف  تم  وفيه  الشخصية:   .٢

وكذلك  النمطية،  وغري  والنطمية  والثانوية  الرئيسية  الشخصيات 

النفسية-   – الجسمية   ( الثالثة  الشخصية  أبعاد  عن  الحديث  تم 

االجتامعية(.

يف  والخارجي  الداخيل  الرصاع  صور  تناول  تم  وفيه  الرصاع:    .3

مرسح صفاء البييل الشعري. 

العمل  يف  وأهميته  الزمن  تعريف  ويتناول  الحكايئ:  الزمن   .٤

يف  واالستباق  االسرتجاع  وتقنيتي  الزمن  أنواع  إىل  ويتطرق  الفني، 

مرسح الكاتبة الشعري.

وعرض  ونشائتها  الظل  خيال  بتقنية  التعريف  تم  الظل:  خيال   .5

أمثلة استخدام الكاتبة لهذه التقنية.

وعرض  التقنية  بهذه  التعريف  تم  املرسح«:  داخل  »املرسح   .6

األمثلة املشابهة لها وطريقة استخدام الكاتبة لها .
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ويعقب ذلك خامتة عرضت فيها الباحثة ألهم النتائج التي توصلت 

إليها الدراسة، ثم قامئة باملصادر واملراجع.

ولقد تعرض الفصل األول ملجموعة من القضايا التي تناولتها صفاء 

الشعري، وتم تقسيمه إىل ثالث قضايا أساسية،  البييل يف مرسحها 

وقضايا  املرأة،  وقضية  االجتامعي،  قضاياالبعد  الرتتيب:  عىل  وهي 

مشكلتني  عىل  تحتوي  االجتامعي  البعد  وقضايا  السيايس،  البعد 

نوبة   « مرسحية  يف  طرحتها  التي  البطالة  مشكلة  هام:  أساسيتني 

ومشكلة  العام،  الذوق  وانهيار  الثقايف  املستوى  وتدين  رجوع«  

الفقر وأثرها عىل مجموعات مختلفة من طبقات املجتمع كالفالح 

والصياد والنساء وعامة الشعب ، أما قضية املرأة فقد أخذت حيزًا 

كبريًا يف املرسح الشعري عند  صفاء البييل، حيث تواجدت املرأة يف 

كثري من القضايا، بل كانت املحرك األسايس لها والوقود يف إشعال 

املجتمع  تخص  القضايا  هذه  كانت  سواء  القضايا،  من  مجموعة 

عامة أو املرأة خاصة.

عن  بالحديث  السيايس  البعد  قضية  وهي  الثالثة  القضية  تختص 

ثالث مشكالت أساسية هي مشكلة الحروب وما تخلفه من دمار 

وهالك من خالل التعرض لحرب البسوس وأثرها عىل قوةم جليلة 

 ، عامة  العربية  الشعوب  عىل  وأثرها  العراق  وحرب  مرة  بنت 

التعرض  من خالل  االقتصادية  األوضاع  وتردي  االستعامر  ومشكلة 

والحاشية  الحكام  ونتائجها، وأخريًا مشكلة فساد  الفرنسية  للحملة 

التي مرت  العصور  التعرض لفرتة هامة وعرص من أهم  من خالل 

عىل األمة وهو »العرص العبايس«.

ولقد توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج والتي كان من أبرزها:

ما  وهو  كبريًا،  اهتامًما  الرتاث  استدعاء  لفكرة  الكاتبة  أولت   •

استدعاء  بني  الكاتبة  فنوعت  املرسحية،  أعاملها  كل  يف  جلًيا  نراه 

الشخصيات  اختيار  يكن  ومل  والسياسية،  األدبية   الشخصيات 

بالغ  تأثري  له  مهم  بحدث  منهم  شخصية  كل  ملرور  وإمنا  عشوائًيا 

سواء عىل مستوى حياة هذه الشخصية أو عىل أحداث التاريخ.

يف  تناولته  حيث  العبايس  بالعرص  كبريًا  اهتامًما  الكاتبة  اهتمت 

مرسحيتي » الخروج من اللوحة« و«نوبة رجوع«، وذلك ملا ُعرف 

عن هذا العرص من تقدم وتطور يف جميع مناحي الحياة، فألقت 

الضوء عىل السلبيات التي شابت هذا العرص الذهبي والتي كانت 

من  ذلك  يف  ما  يخفى  وال  القوية  الدولة  هذه  سقوط  يف  سبًبا 

إسقاطات معارصة تشري بها الكاتبة إىل الواقع وهمومه.

الفقر  كقضية  االجتامعية  القضايا  من  مبجموعة  الكاتبة  اهتمت   •

حياة  عىل  الفقر  وتأثري  رجوع«  نوبة  مرسحية«  يف  عرضتها  التي 

الشعب  عامة  حياة  لنا  عرضت  وكذلك  بغداد،  فتيات  من  فتاتني 

العجوز(  واملرأة  والفالح  الصياد   ( شخصيات  خالل  من  بغداد  يف 

وكيف أثر الفقر عىل  حياة كل منهم كأمثلة مختلفة من قطاعات 

ومعهم«  السجن  داخل  نهايتهم وهم  املرسحية  وأظهرت  الشعب، 

فريدة«.

• وكانت الكاتبة قد عرضت قضية البطالة والتي تعترب واحدة من 

الشاب  يف  تأثريها  ورأينا  املجتمع،  منها  يعاين  التي  القضايا  أخطر 

أخته  تارًكا  وحيًدا  ومات  أهله  وترك  فخرج  الغربة  اختار  الذي 

مبفردها.

العام  الذوق  وتدين  املوهبة«  »غياب  بقضية  الكاتبة  اهتمت   •

التي  الجيدة  املرسحية  النصوص  غياب  مع  وخاصة  للجمهور 

وكذلك  الطرح،  تستحق  فكرة  طياتها  يف  وتحمل  العرض  تستحق 

الشباب  ذوق  ومواكبة  األموال  عىل  الفنية  األعامل  منتجي  لهث 

وتطلعاته عىل حساب العمل الفني الجيد.

تخُل  مل  حيث   « املرأة   « لقضايا  كبريا  اهتامما  الكاتبة  أولت   •

والتي  األحداث  ُتسرّي  التي  املرأة  من  مرسحياتها  من  مرسحية 

للنساء  متعددة  مناذج  فعرضت  الشخصيات،  باقي  حولها  يجتمع 

من  مجموعة  تعاين  والتي  أمرها  عىل  املغلوبة  املرأة  فرأينا 

والتي   « رجوع  نوبة   « يف  جليلة  كشخصية  الداخلية  الرصاعات 

ورأينا  البسوس،  حرب  يف  أهلها  وفقدت  وأخاها  زوجها  فقدت 

املرأة القوية التي تعود لألخذ بالثأر والتي تضع هدفها أمام أعينها 

وتوقع بالرجال والخلفاء واحدا تلو اآلخر.

• أما املرأة الوفية املخلصة فقد رأيناها يف مرسحية »الرشاك« فرنى 

زوجة ديك الجن وهي تحافظ عليه يف غيابه وتسامحه بعد قتلها 

يك ال يحيا ُمعذًبا بذنبها.

• أما املرأة املؤمنة فرأينا زوجة النعامن يف مرسحية »املصري« وهي 

الجديد)صىل  والنبي  اإللهي  النور  نحو  النعامن  زوجها  من  تهرب 

الله عليه وسلم( تاركة األموال والقصور والخدم ساعية إىل الحرية 

واإلميان.

اهتامما  الكاتبة  بها  اهتمت  أولتها  فقد  الحروب  قضية  أما   •

»حرب  البرشية  تاريخ  يف  الحروب  أقوى  من  حرًبا  فاختارت  كبريًا 

شخصيات  جميع  عىل  ونتائجها  أسبابها  عىل   فوقفنا  البسوس« 

الحرب  وهذه  بأرسها،  والقبيلة  واألبناء  الزوجة  من  املرسحية 

صنعت منها الكاتبة إسقاًطا سياسًيا عىل »حرب العراق« فتشابهت 

األسباب والنتائج.

تناولتها  التي  القضايا  أهم  من  كان  والحاشية  امللوك  وفساد   •

مجموعة  فعرضت  املرسحية،  أعاملها  من  مجموعة  يف  الكاتبة 

يف  كبري  أثر  السيئة  للبطانة  كان  كيف  ورأينا  وامللوك  الخلفاء  من 

فساد امللوك وفساد الحياة السياسية واالستيالء عىل خريات الدولة 

وتوجيه قرارات الخلفاء لصالحهم ولصالح خططهم.

شخصية  خالل  من  إليه  أشارت  قد  الكاتبة  كانت  القضاء  فساد   •

الحصول  مقابل  الخليفة  ألوامر  طبًقا  أحكامه  يصدر  الذي  القايض 

خاللها  من  يحكم  واجهة  إال  يكن  فلم  والعطايا،  األموال  عىل 

والحياة  الواقع  عىل  إسقاطا  أيضا  ذلك  ويف  يريد  مبا  الخليفة 

املعارصة.

• َتدخل العنارص األجنبية أشارت له الكاتبة يف مرسحية » الخروج 

األخ  قتل  أبرزها  من  كان  والتي  نتائجه  وأوضحت  اللوحة«  من 

الخلفاء  قصور  يف  العيون  ودس  الدولة  أمور  يف  والتحكم  ألخيه 

لسقوط  الرئيسة  األسباب  أهم  من  واحًدا  تدخلهم  فكان  وامللوك، 

الدولة العباسية.

الكاتبة قضية » االستعامر« من خالل استدعاء شخصية  • تناولت 

» سليامن الحلبي«  قاتل كليرب، وعرضت أحوال أهل القاهرة تحت 

سليامن  دفعت  التي  واألسباب  الفرنيس،   االستعامر  وبطش  ظلم 

نهاية  يف  له  أقيمت  التي  الظاملة  واملحاكمة  كليرب،  لقتل  الحلبي 

املرسحية.

الشعرية،  مرسحياتها  يف  للحدث  كبريًا  اهتامُما  الكاتبة  أولت   •

األثر  أكرب  لها  كان  والتي  املتنوعة  األحدث  فاختارت مجموعة من 

النواة  الحدث  كان  حيث  للمرسحية،  الفني  البناء  عنارص  باقي  يف 

التي انفجرت منها باقي العنارص.

• تنوعت معايري تصنيف الكاتبة للشخصية داخل العمل املرسحي 

فتم تصيفها يف العمل املرسحي إىل : الشخصية املركزية التي تنهض 

تؤدي  التي  الثانوية  والشخصية  املرسحي،  العمل  يف  أسايس  بدور 

أدوارا قد تساعد البطل أو تعرقل مسريته، وتنوعت الشخصيات يف 

املرسحية الشعرية بني الشخصيات املركزية والشخصيات الثانوية.

ومتطورة  نامية  كونها  بحسب  أيًضا  الشخصيات  قسمت  وقد   •

ال  منطية  وشخصيات  فيها،  وتؤثر  بها  تتأثر  األحداث  بتغري  تتغري 

تتغري بتغري األحداث، وقد كان النصيب األكرب للشخصيات النامية 

املتطورة التي تتغري بتغري األحداث والظروف.

قامت  حيث  الكاتبة  من  فائقة  بعناية  الشخصية  أبعاد  حظيت   •

االجتامعي،  )الجسدي،  للشخصية  املختلفة  األبعاد  بتصوير 

للشخصية   الخارجية  املعامل  برصد  الكاتبة  تتكتف  مل  إذ  النفيس(، 

ارتباطها  خالل  من  الشخصية  حركة  رصد  إىل  عمدت  بل  فقط، 

عىل  شخصية  بكل  املحيطة  والظروف  االجتامعي،  بواقعها  الوثيق 

حدة، فجاء وصف الشخصية مالمًئا للواقع املعيش لكل شخصية.

تكوين صورة متكاملة عن   للشخصية يف  الثالثة  األبعاد  • أسهمت 

كل  ويكمل  بينها،  فيام  متداخلة  أبعاد  ألنها  وذلك؛  شخصية  كل 

منها اآلخر، ويؤثر فيه سواء سلًبا أو إيجاًبا مام انعكس عىل تجارب 

مع  تفاعلها  وعىل  املختلفة،  واملواقف  األحداث  مع  شخصية  كل 

باقي الشخصيات يف املرسحية.

ياسمني عباس 

متابعات
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نالحظ وجود ثنائية فنية متميزة بينك وبني 
الفنان سامح حسني ..ما الذي يحققه لرؤيتك 

؟
قدمت ما يقرب من ١٢ عمال مرسحيا مع الفنان سامح حسني، 

إزاى » يف ٢٠٠٤ وكانت  أوىل أعاميل معه كانت »تحب متوت 

القاهرة  يف  كبريا  نجاح  وحققت  املرصي  الكاتب  مهرجان  ىف 

وإسكندرية ، ثم قدمنا مجموعة مرسحيات يف القطاع الخاص 

إنتاج إم ىب ىس واملنتج احمد اإلبيارى ثم قدمنا عرض املتفائل 

وأخريا »حلم جميل » ، هناك تناغم كبري بيني وبينه، فهو كام 

كتب عنه من املمثلني الذين تشعر معهم بالكوميديا الحقيقة 

ونجيب  املهندس  فؤاد  الكوميديا  عاملقة  يقدمها  كان  التي 

الذين يواظبون عىل  الكوميديانات  النوع من  الريحاين ، وهذا 

وجدنا  فإذا   ، قالئل  وجيدة  متكاملة  مرسحية  أعامل  تقديم 

املرسح  هواة  من  ليسوا  سنجدهم  اآلن   كوميديني  ممثلني 

للمرسح  وشغف  طاقة  ميتلكون  وال  السينام،  يف  وتركيزهم 

وذلك  معي  العمل  يفضل  انه  كام   ، سامح حسني  الفنان  مثل 

واملرحلة  النص  اختيار  أهمية  ىف  الشديد  بالتواصل  لشعوره 

تفاصيل  بكل  وإلهتاممى  العرض  عليه  سيقدم  الذي  واملرسح 

أميل  أىن  أدرك  النجاحات  و  الوقت  وعرب  العمل  ومفردات 

للتجارب الغري تقليدية التى تناسبه وهو ما عوضنا عن غياب 

الفنان فؤاد املهندس والفنان نجيب الريحاين، فهو خليفة لهم 

وهو دائم التساؤل عن الجديد الذي سأقدمه ىف املرسح. 

مع  تعاونك  إن  نقول  أن  نستطيع  هــل  إذن   -
الفنان سامح حسني بعد »املتفائل« هو استثمار 
ــرادات  اإليـ أعلى  حقق  ــذي  ال الــعــرض  لنجاح 

ونسب املشاهدة ؟

 ، كبرية  نجاحا  حقق  املتفائل  فعرض  للعرض،  استثامر  بالطبع 

، فمثلام   « بروفات عرض »حلم جميل  نبدأ  وقد توقف حتى 

شهد املرسح القومي نجاحنا ىف »املتفائل » مل يشهد مثله من 

أيضا،  كبريا  نجاحا  الكوميدي  املرسح  يشهد  ان  أردنا  سنوات 

الفنان  نظر  وجه  وهى  عام،  بشكل  املرسح  مصلحة  ىف  وهذا 

تتوزع  أن  للمرسح،  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل 

تجارب  هناك  تكون  وأن  املسارح  كل  عىل  النجاحات  هذه 

انه مثلام اخرتت  كانت رؤيتي  وبالتاىل  ؛  مميزة ىف كل مرسح 

املرسح  يناسب  عرضا  اختار  أن  القومي  املرسح  يناسب  عرضا 

حلم  فعرض  كبري  بشكل  واضح  ىشء  وهو  أيضا  الكوميدي 

حوار

حسني سامح  وبني  بيين  كبري  تناغم  و  فنية  كيميا  هناك 

تيمة  جميل«  »حلم  إمام:  إسالم  المخرج 
مكان لكل  تصلح  شعبية  كوميدية  إنسانية 

المعادلة  حقق  بأنه  النقاد  شهد 
عمل  تقديم  بني  تجمع  اليت  الصعبة 
وتحقيق  قيمة،  يحمل  راق،  كوميدي 
شهدت  ما  وهو   ، الجماهريي  النجاح 
أن  أثبتت  اليت  الجماهري  أيضا  به 
نتحدث  جمهورها.  لها  أيضا  القيمة 
إسالم  للمخرج  جميل«  »حلم  عرض  عن 
أكرث  ليحدثنا  به  نلتقي  الذي  إمام، 
ومعادلته. العرض  عن 
رنا رأفت
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جميل كوميديا شعبية مرصية.

فيلم  أحـــداث  مــن  مستوحى  عــرض  تقدمي   -
التي  الــصــعــوبــات  فما  هينا  ليس  سينمائي 
ــت املــؤلــف طـــارق رمــضــان يف  ــه واجــهــتــك وواج

مسرحه ومتصير الفيلم ؟
فيلم »أضواء املدينة » إنتاج عام ١93١  فيلم صامت يعد من 

كثريا  شاهدته  وقد  العامل،  يف  السينام  تاريخ  يف  قدم  ما  أعظم 

مرسحي  كعمل  يقدم  مل  أنه  واستوقفنى  متعددة  مراحل  وعىل 

قدمناه  أننا  بدليل  مجتمع  ألى  تصلح  عامة  تيمة  أنه  وخاصة 

أين  واملفاجأة   ، الجمهور  وتقبلها  جدا  مرصية  شعبية  كتيمة 

املتفائل وكان مدير  القومي قبل  العمل ىف املرسح  قدمت هذا 

مع  وتحدثت  إسامعيل  يوسف  الفنان  التوقيت  هذا  املرسح يف 

أقوم  أن  مختار  إسامعيل  الفنان  للمرسح  الفني  البيت  رئيس 

بتغيري النص وأقدم »حلم جميل » للمرسح الكوميدي واملتفائل 

مرشوع  بتأجيل  وقمنا  وافقوا  وبالفعل  القومي  املرسح  يف 

عرض  وقت  جاء  ثم  »املتفائل«  بعرض  وبدأنا   « جميل  »حلم 

»حلم جميل« ، وكان سبب هذا التحويل انه كلام كانت التيمة 

عاملية جدا ؛ كلام استطعنا تناولها بالشكل الذي يناسبنا، وحلم 

جميل تيمة إنسانية للغاية فكل من شاهد العمل من الجامهري 

يشعر انه جزء منه وانه وضع يف نفس موقف البطل وإحساسه 

كوميدى  إطار  ذلك يف  كل  الشوارع،  وأوالد  واملهشمني  بالفقراء 

طارق  املؤلف  من  عديدة  عمل  جلسات  عقدت  وقد   ، محبب 

رمضان لوضع إطار محدد لألحداث يسري عليها العرض  واستعنا 

انا  ابتكارنا  من  واملشاهد  األحداث  وبقية  واحد  درامى  بخط 

املولد  مشهد  املثال  سبيل  عىل  الطاهر،  سلمى  واملؤلفة  وهو 

حتى  منزله،  إىل  املولد  من  الفقراء  يأخذ  الذي  الرثى  وشخصية 

أوضح أنها شخصية متحولة، و استعنت مبا أوحى به بريخت ىف 

الغنى  الرجل  شخصية  ىف   « ماىت  وتابعة  بوتيال  مرسحية«السيد 

بالتنقيح ىف  ، كام قمنا  الشخصية  بإضافات جديدة عىل  وقمت 

يشك  ال  العرض  شخص  اى  يشاهد  وعندما  وتعديلها،  الكتابة 

وهذا  أصيال  مرصيا  العرض  جعلنا  ألننا  وذلك  اجتبى،  عمل  انه 

ىشء هام حتى نصل لكل طبقات املجتمع ، والعرض حقق إقباال 

جامهرييا كبريا من األطفال قبل الكبار وهو ىشء هام أن نغرس 

يف الصغار قيمة التضحية التي نناقشها ىف املرسحية.

طارق  املؤلف  مع  متميزة  ثنائية  أيضا  هناك   -
رمضان.. مبا تتميز كتاباته ؟ 

مرسحية  أعامل  عدة  ىف  رمضان  طارق  املؤلف  مع  تعاونت 

وعرضني  السامر  فرقة  قدمته  الذي   « رسى  »جروب  ومنها 

والفنان سامح حسني وعرض  للفنانة حنان مطاوع  املونودراما 

التيمة  الشجرة » وهذه جعلتني اطرح عليه كتابة  »أىب تحت 

الخاصة بعرض »حلم جميل » بشكل مرصي وهو كاتب متميز 

ومبرش وله عدة مرسحيات متميزة كام أن سلمى الطاهر كاتبة 

املشاهد  بعض  أضافت  فقد  موهوبة  مؤلفة  ومرشوع  متميزة 

التي وضعت لها إطارا معينا وطلبت منها كتابة بعض األشياء 

داخل املشاهد وقامت بكتابتها بشكل  متميز وجيد.

يجيدون  الذين  القالئل  املخرجني  من  تعد   -
منضبط  عرض  بتقدمي  الصعبة  املعادلة  حل 
وجيد الصنع وفى نفس الوقت جماهيري.. فما 

السر يف ذلك ؟
املخرج رحلة ودامئا ما يلفت انتباهي ان هناك مخرجني تكون 

بدايتهم جيدة جدا ثم يظلون عىل نفس البدايات، وال يغريون 

املنهج  نفس  عىل  ويظلون  يختفون  ثم  طويلة،  لسنوات  شيئا 

مشاهدة  يف  الثقة  الجمهور  يفقد  حتى  قدموه  الذي  والشكل 

آخرين  مخرجني  وهناك  الناجحة،  بداياتهم  برغم  أعاملهم 

بداياتهم جيدة ويحاولون التطوير ولكنهم يطورن داخل نفس 

الشكل الذين  يعملون به .

أشكال  كل  يف  الجديد  وتقديم  لالختالف  أسعى  فدامئا  أنا  أما 

جادة  مبرسحيات  الفنية  حيايت  بدأت  وقد  وأنواعه  املرسح 

للغاية ونصوص تراجيدية ثم قدمت مجموعة أعامل تجريبية 

ثم بعد فرتة من الخربة بدأت رحلتي ىف الوصول ألكرب قدر من 

الجمهور، فالعرض يجب ان يصل ألكرب عدد من الجمهور الذي  

يشعر بأنه جزء ال يتجرأ من العرض .

التي  الصعوبات  أبــرز  على  نتعرف  أن  نــود   -
واجهتها يف تقدمي العرض؟ 

املرسح  خشبة  ان  هى  التجربة  واجهت  التي  الصعوبات  أبرز 

تشبه  كبري  بشكل  مغلقة  وليست  مكيفة  ليست  الكوميدي 

الصغري  أيضا عىل املرسح  ينطبق  األمر  الصيفي وهذا  املسارح 

ليست  واإلضاءة  معزوال  ليس  والصوت  مفتوحة  مسارح  فهي 

منتصف  وحتى  الثامنينيات  فرتة  فمنذ  كبري،  بشكل  جيدة 

املكشوفة  للمسارح  تذهب  الجامهري  كانت  التسعينيات 

واختالف  السنوات  تقدم  مع  ولكن  تكيفات  وجود  دون 

، هذا باإلضافة إىل ان  الطقس أصبح األمر به صعوبة شديدة 

وكانت  خاص،  لتعامل  تحتاج  املرسحني  ىف  التقنية  تجهيزات 

األمور  والتعامل مع هذه  التكيف  كيفية  الصعوبات هي  أكرث 

واختيار توقيت مناسب لفتح العرض وأجواء تناسب الجمهور، 

أمر  وهذا  العرض،  ىف  »البالكات«  تقليل  عىل  حرصت  قد  و 

فنية  لحظات  عدة  عىل  تحايلت  وقد  الصعوبة،  غاية  يف  أيضا 

بسبب أن املرسح ليس مغلقا بشكل كبري باإلضافة اىل التعامل 

ومن  ضيقة  املرسح  فكواليس  الكوميدي،  املرسح  خشبة  مع 

الصعب وقوف عدد كبري من املمثلني فيها أو تخزين ديكورات، 

هذه  ظهور  عدم  عىل  املساعدين  وفريق  انا  حرصت  وقد 

مناظر  مثانية  تقديم  استطعنا  الله  وبفضل  للجمهور،  العيوب 

مرسحية وهو أمر شديد الصعوبة ولكننا نجحنا به.

- نالحظ اجتاهك لتقدمي عروض كوميدية.. 
العروض  من  النوع  هــذا  ــراج  إلخ متيل  فلماذا 
وهل نفتقد لوجود كتابات كوميدية جيدة ؟                                                                             
الكوميديا قامئة عىل املتعة وبناء عليه يتوقف األمر عىل تقديم 

حوار

خاصة  اليسري  باألمر  ليس  الجماهري  إضحاك 
مضمونا تحمل  الكوميديا  كانت  إذا 
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يف  شاهدنا  مثلام  هامة،  قيمة  ذات  رسالة  وجود  مع  املتعة 

وسط  جميل  حلم  فعرض   « جميل  »حلم  و   « »املتفائل  عرض 

لوجود قيمة  الدموع وذلك  فيها  تغمرنا  الكوميديا نجد لحظات 

الجامهري  إضحاك  أن  إىل  إضافة  العرض،  يناقشه  هام  وهدف 

مضمونا  تحمل  الكوميديا  كانت  إذا  وخاصة  اليسري  باألمر  ليس 

تقدميه،  الكثريين  الصعوبة وال يستطيع  غاية  أمر ىف  هاما وهذا 

هى  كله  العامل  ىف  الكوميديا  أن  عىل  نتفق  دعينا  الثاين  واليشء 

األكرث جامهريية فهي التي تستقطب الجامهري للذهاب للمرسح 

العروض  ولذلك هى األهم دامئا، وكام سبق وأرشت  ومشاهدة 

وأقدم  الوقت  سيأيت  بالتأكيد  كوميدية،  ليست  تجارب  لدي  أن 

التي  العروض  لتقديم  أميل  اىن  ،خاصة  كوميدية  ليست  تجربة 

تجعل الجمهور متفاعال وهنا أتحدث عن العروض تقدم بتذاكر 

والتي تستمر لفرتات طويلة مثل عرض »املتفائل » الذي استمر 

ملدة عامني ونصف وليست العروض املجانية التي عرضت لفرتة 

وتحقيقه  العرض  واستمرار  الجامهريى  الحشد  وفكرة   ، قصرية 

للنجاحات لها عالقة كبرية بالكوميديا ىف العامل اجمع.

درزاوى  ســارة  الفنانة  على  اخــتــيــارك  وقــع   -
العرض فهل »حلم جميل« يعد  لتقوم ببطولة 

إعادة اكتشاف لها ؟
عروض  قدمت  ممثلة  درزاوى  سارة  ان  يعرفون  كثريون   

مرسح مرص رغم ان لها تجارب عديدة ىف مرسح الجامعة كام 

خاللها  من  وحصلت  الفرنيس  الثقايف  املركز  ىف  تجارب  قدمت 

بفرنسا  أفنيون  مهرجان  إىل  وسافرت  ممثلة  أفضل  جائزة  عىل 

وهى ممثلة جادة، وعندما شاهدتها ىف مرسح مرص وجدت أن 

فهي  تقدميه  ممثل  أي  يستطيع  وال  أمرا سهال  ليس  تقدمه  ما 

تقديم »كوميديا الشخصية« وهو أمر ىف غاية الصعوبة وهو ما 

جعلني اشعر مبوهبتها الشديدة وإنها ممثلة متميزة جدا.

-  حترص على انتقاء عناصرك بدقه شديدة 
سينوغرافيا  فى  كبير   بشكل  لوحظ  ما  وهو 
حازم  املهندس  املتميز  الديكور  ملصمم  العرض 
تعاونتما  فني  عمل  مــن  أكــثــر  وهــنــاك  شبل 
نعيمة  الفنانة  األزيــاء  مصممة  وكذلك  فيه 

عجمي.. فما عالقة ذلك  برؤيتك املسرحية؟ 
العرض  داخل  الصورة  لغة  يحبون  الذين  املخرجني  من  انا 

واالهتامم  واملرسحية  السينامئية  اللغة  بني  والدمج  البسيط 

عىل  الحفاظ  مع  والديكور  املالبس  ألوان  البرصية،  باللغة 

بساطة هذه املفردات لتصل إىل املتفرج  وأتابع بشكل دقيق 

الديكور  ملصمم  رؤيتي  وأوضح  خطوة  خطوة  العرض  عنارص 

الديكور  ومصمم  متميزة،  بصورة  لنخرج  دامئا  ونتناقش 

ورؤية  واسعة  خربة  ولديه  متميز  فنان  شبل  حازم  املهندس 

ثاقبة ملا يقدمه ودامئا نتناقش لنخرج بصورة مرسحية متميزة 

لعنرص  رؤيتي  يحقق  وهو  وبينه  بيني  كبري  تواصل  فهناك 

أيضا،  متميزة  فنانة  فهي  عجمي  نعيمة  الفنانة  اما  الديكور، 

واسعة  وخربة  رؤية  لديها  فنانة  وهى  سويا  بالعمل  ونسعد 

أيضا وتحقق رؤيتي لعنرص املالبس.

يف  االستعراضات  عنصر  تقحم  العروض  اغلب 
عروضك..  فى  يختلف  ــذي  ال ــر  األم املشاهد 
ليخدم  العنصر  هذا  توظيف  تستطيع  كيف 

دراما العرض ؟ 
العروض  داخل  الحريك  التعبري  أو  لالستعراض  يكون  أن  يجب 

تقديم  يف  رؤية  للمخرج  يكون  أن  و  بوعى  ويستخدم  هدف 

االستعراضات ويساعده ىف ذلك مصمم االستعراضات وسأرضب 

مثال باستعراض »التحدي » يف مرسحية حلم جميل، عندما كان 

البطل يسعى للحصول عىل املال من أجل عالج حبيبته ويعمل 

مشاهد  عن  عبارة  كان  االستعراض  هذا   .. عمل  من  أكرث  يف 

الذى كان  باالستعراض  درامية قمت بحذفها واالستعاضه عنها 

مجانية  ليست  املرسحى  العمل  يف  االستعراضات  إذن  خاطفا. 

استمتعت  وقد  العمل،  دراما  وتخدم  ومغزى  هدف  فلها 

كثريا  شفيق  ضياء  املتميز  االستعراضات  مصمم  مع  بالعمل 

وقد تعاونا يف عدد من األعامل وهو مصمم استعراض له خربة 

واسعة، وأما عن موسيقى العمل فهي للفنان الرائع هشام جرب 

أجواء  وتضفى  األحداث  يف  هاما  دورا  موسيقاه  تلعب  الذي  

مميزة عىل العمل

اجل  من  للضحك  عروض  تقدمي  مع  انت  هل   -
الضحك ؟

العامل اجمع وهناك تنويعات مختلفة ىف هذا  ال مانع فهي ىف 

واملناسبات  لألعياد  تقدم  عروض  املثال  سبيل  عىل  النوع، 

فأساسيات الكوميديا الدالرىت كانت للضحك من اجل الضحك 

توجد  ال  انه  وأجزم   ، نصوصا  املؤلفني  كبار  لها  قدم  حتى 

ذلك  مثال عىل  معنى، وخري  دون  بها ضحك حقيقي  مرسحية 

ولكنه  العرض  طوال  ضحك  فهناك   « كربت  »العيال  مرسحية 

ىف  تتلخص  والفكرة   ، والدهم  تجاه  األبناء  موقف  من  نابع 

هذا  خالل  من  معينة  رسالة  بتوصيل  املخرج  يقوم  ان  كيفية 

الضحك

- ما مشاريعك املقبلة ؟
حسني  النجم  مع  الناعمة«  »االيدى  ملرسحية  بالتحضري  اقوم 

كبري،  بشكل  فارق  مرشوع  وهو  حسني،  سامح  والفنان  فهمي 

كام أستكمل قراءة مجموعة كتب حصلت عىل أعىل املبيعات 

وستكون  مرسحية،  كتجربة  لتقدميه  واحدا  منها  وسأختار 

مبشيئة الله تجربة فارقة، كام أقوم بالتحضريات الخاصة بعرض 

وهو  البالون  عرضه عىل مرسح  املقرر  من  الذي   « »السندباد 

من تأليفي.

حوار

الناعمة« »األيدي  لتقديم  أستعد 
فهمي حسني  مع 
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[[14
الدولي  القاهرة  مهرجان  ُيعد 
أهم  من  واحًدا  التجرييب  للمسرح 
من  له  بما  المسرحية،  المهرجانات 
يعد   كما  ودولي،  محلي  صدى 
المسرحيون  منها   يطل  مهمة  نافذة 
التطور  على  أكرث  ليتعرفوا  المصريون 
العالم.  مستوى  على  المسرحي 
الدورة  فعاليات  تبدأ  أيام  وخالل 
المهرجان،  من  والعشرين  الثامنة 
ياقوت،  جمال  د.  المخرج  برئاسة 
»مسرحنا«   رصدت  فعالياته  بدء  وقبل 
. الدورة  لهذه  المسرحيني   أمنيات 

 إيناس العيسوي

وزيادة   العلبة  خارج  عروضها  الفرق  تقدم  أن  
األجنبية العروض  عدد 

السينوغرافيا  أستاذة  عالم  عايدة  د.  مع  كانت  البداية 

حيث  حلوان،  جامعة  اآلداب  بكلية  املرسحية  والتقنيات 

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  يعترب  قالت: 

هو  فهمي  د.فـــوزي  برئاسة   ١9٨٨ عــام  نشأته  منذ 

أحدث  عىل  خاللها  من  ونتعرف  منها  نطل  التي  النافذة 

أننا  يكفي  العامل،  أنحاء  شتى  من  املرسحية  االتجاهات 

نتعرف عىل مصطلح »سينوجرافيا«  كان من  وألول مرة 

خالل الفرق األجنبية املشاركة بدورات املهرجان املتتابعة، 

أو  اإلخراج  يف  سواء  جديدة  اتجاهات  عىل  تعرفنا  أيًضا 

تصميم الصورة املرئية .

أصبح  ــرية  األخ السنوات  يف  أنــه  إال  ــالم«:  »ع وتابعت 

يراعى  أن  أمتنى  لذا  الكيف،   بالكم يغلب عىل  االهتامم 

املخرجني  لكبار  أسامء  انتقاء  املشاركة  الفرق  اختيار  يف 

أكرث من  املرسحي  العرض  يقدم  وأن  العامل،  عىل مستوى 

الفرصة ألكرب عدد ممكن ملشاهدته، أمتنى  يومني إلتاحة 

شهر  يف  املهرجان  إقامة  توقيت  يف  النظر  إعــادة  أيضا 

الجامعات  امتحانات  توجد  الفرتة  هذه  ففي  ديسمرب 

قاعدة  يشكل  الجامعات  شباب  أن  واملعروف  واملعاهد، 

يف  املهرجان  يقام   أن  أمتنى  لذا  الجمهور،  من  عريضة 

موعده السابق أال وهو شهر سبتمرب.

ناجحا  مهرجانا  أتوقع  الدين:  صالح  أمري  الفنان  قال  و 

مهرجان  الحميد:  عبد  بكري  املرسحي  الكاتب  قال  فيام 

املهرجانات  أهــم  من  واحــًدا  يعد  التجريبي  املــرسح 

أحدث  عىل  لالطالع  الجميع  وينتظره  يف مرص،  املرسحية 

زمن  منذ  متنيت  ولقد  الجديدة،  واألفــكــار  العروض 

تطوف  بل  العاصمة  عىل  التجريبي  عروض  تقترص  أال 

املهرجان، حتى يتسنى  إقامة  محافظات مرص خالل فرتة 

للعديد من املرسحيني مشاهدتها والتفاعل معها،  وكذلك 

أخرى  محافظات  يف  ــورش  وال الندوات  من  عدد  عقد 

فنية  احتفاليه  إىل  مهرجان  مجرد  من  التجريبي  ليتحول 

كربى يف كل مدن مرص.

بكلية  األستاذ  سعد  محمد  د.  الديكور  مصمم  قال  و 

مييز  ما  أهم  حلوان:  جامعة  املرسح  علوم  قسم  اآلداب 

تأىت  فيه،  أجنبية  دول  تواجد  هو  التجريبي،  املهرجان 

فكرة  يف  ما  أهم  و  مختلفة،  وفلسفة  وأفكار   بثقافات 

أن  أحياًنا  املشكلة  اآلخــر،  عىل  التعرف  هو  االختالف 

هذا االختالف قد ال نفهمه ، ولكن ىف كل األحوال، نحن 

دعاية  عمل  مع  جامهرييا  إقباال  وأمتنى   ، الله  بــإذن 

متطورة للعروض. املهرجان أهميته تكمن يف عرض أمناط 

مختلفة للمرسح وفتح ُأفقا جديدا للمتلقي والفنان عىل 

حد سواء عىل ثقافات مختلفة وجديدة.. ترثي تجربتهام 

اإلنسانية.

تأثرت مبشاهدة  لقد   أكرم فريد:  وقال املخرج املرسحي 

وكان  املبكرة،  ــه  دورات يف  التجريبي  املهرجان  عــروض 

لتلك املشاهدة  أثر عميق عىل ذائقتي الفنية، مثل كثري 

خلق  التجريبي  واملهرجان  جييل،  أبناء  املرسحيني  من 

املرسح،  صناعة  اسمها  التي  بالحرفة  وعينا  يف  مستويات 

الفني  الوقت بسبب املستوى  أننا عرفناها يف هذا  أظن  

املميز للعروض، ووقتها مل يكن عندنا فرصة ملتابعة تطور 

املرسح إال عن طريق املهرجان، واألهم أننا أصبحنا أكرث 

يف  شاهدناها  وأساليب  تكنيكات  نستخدم  أن  يف  جرأه 

قصوى  أهمية  هناك  لذلك  العامل،  بلدان  كل  من  عروض 

من وجهة نظري الختيار العروض املشاركة.

العاصمة  على  فعالياته  تقتصر  وأال  سبتمرب  في  موعده  إلى  المهرجان  عودة  تمنوا 
المسرحيون ويتمناه  ينتظره  الذي  ما 

28؟ التجرييب  دورة  من 

تحقيق
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نشاهد أفكارا جديدة ومختلفة.

تأيت فرق ضعيفة، وهذا هو  نتمنى أن ال  وتابع »سعد«: 

لنا عروضا  تختار  أن  ونتمنى  العروض،  اختيار  لجنة  دور 

ذلك،  غري  أو  تسابق  هناك  يكون  أن  أما  مميزة،  جديدة 

فرق  عىل  التعرف  هو  األهم  للمشاهد،  يضيف  ال  فهذا 

ُتقّدم  ال  أن  املختلفة  األفكار  ومن  العامل،  حول  جديدة 

املشاركة  الفرق  تعرض  وإمنا  املسارح،  داخل  العروض 

عروضها املرسحية يف الهواء الطلق أو يف الشارع أو أماكن 

بطريقة  نفسه،  املرسحي  الفراغ  معالجة  مبعنى  مختلفة، 

ديكورية أو بسينوغرافيا املكان، بطرق جديدة ومختلفة، 

من  إلينا  القادمة  العروض  من  دامًئــا  ننتظره  ما  وهذا 

مختلف دول العامل، لتقدم لنا فكر جديد.

أهمية  مجدي:  مايكل  املرسحى  املخرج  قــال  كذلك 

العروض  عىل  نافذة  أنه  يف  تكمن  التجريبي  املهرجان 

ملشاهدتها  فرصة  لدينا  ليس  التي  العاملية،  املرسحية 

الــدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  إال  آخــر  مهرجان  أي  يف 

للمرسح الشبايب، والتجريبي هو من له السبق يف جعلنا 

إىل  باإلضافة  ومتنوعة،  مختلفة  عاملية  عروًضا  نشاهد 

تحت  تندرج  املــرسح  من  مختلفة  نوعية  نشاهد  أننا 

جادة  ومحاوالت  جديدة  أفكار  بها  التجريبي،  مسمى 

واملهتمني  املخرجني  يساعد  هذا  وبالتايل  للتطوير،  جًدا 

القواعد  عروض مرسحية كرست  مشاهدة  عىل  باملرسح، 

هذه  خالل  من  أننا  إىل  باإلضافة  للمرسح،  التقليدية 

األوىل  الدورات  يف  امُلقدمة،  للعروض  اختيار  سوء  هناك 

بلدها،  بأبرز عروضها يف  ُتشارك  الدول  كانت  للمهرجان، 

املأمول،  املستوى  من  أقل  أراها  املشاركة  العروض  اآلن 

وال أعرف عىل أي أسس يتم اختيار تلك العروض، ونأمل 

أن تكون اختيارات العروض سواء الداخلية أو الخارجية، 

منتقاة بشكل جيد وواعي، من ِقَبل لجان االختيار.

الفكرية  املحاور  يصاحب  أن  يفضل  »منصور«:  وتابعت 

للمتخصصني  بأبحاث  مطبوع  كتاب  امُلقدمة  الندوات  أو 

لألكادمييني  جًدا  مهام  شيئا  ذلك  فسيكون  املرسحيني، 

ومتخصيص املرسح.

فيام قال الفنان جهاد أبو العينني املدرس املساعد بقسم 

املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  واإلخـــراج   التمثيل 

بأكادميية الفنون: أهمية املهرجان يف االنفتاح عىل اآلخر، 

التقنيات  يف  العامل  إليه  وصل  ما  عىل  االطالع  أجل  من 

يكتسب  أن  أمتنى  عام  بشكل  و  املرسحية،  والعنارص 

الخاصة،  دائــرة  من  يخرج  وأن  أكرب،  شعبية  املهرجان 

ويجذب كل طوائف وفئات الشعب.

تقديم  مدة  زيادة  يتم  أن  أمتنى  العينني«:  »أبو  وتابع 

 ، ليلة   15 األقل  عىل  األجنبية  العروض  خاصًة  العروض، 

القوة  تصبح  حتى  أكرب،  وجامهريية  شعبية  لتكتسب 

أيام  عدد  فزيادة  أكــرب،  مرسحيًّا  للمهرجان  التأثريية 

للمشاهدة،  أكرب  مساحة  تعطي  املرسحية،  العروض 

مهرجان  هو  التجريبي،  املهرجان  يكون  أن  وأمتنى 

 ، حادث  هو  كام  فقط،  »املرسحيني«   وليس  »املرصيني« 

تكثيف  يجب  و  املرسحيني،  من  الخاصة  أدق  وبشكل 

الدعاية بشكل أكرب، ليك يعرف الجميع أن ُهناك موسام 

مرسحيا يستمر ملدة ُتتيح للجميع مشاهدة تلك العروض 

املرسحية.

الطايع: هو من أهم  املخرج املرسحى محمد  قال  كذلك 

وأقدم املهرجانات العربية عىل مستوى الوطن العريب، و 

األُفق  يفتح  ألنه  املرسحيني،  جميع  عند  كبرية  أهمية  له 

ودوليًّا،  محليًّا  الخربات  تبادل  لفكرة  مرسحي  كل  عند 

اعتدنا  الذي  بالتميز  الــدورة  هذه  تحظى  أن  ونتمنى 

)يرحمه  فهمي  فوزي  د.  برئاسة  األوىل  دورته  منذ  عليه 

الله(، وهو مهرجان يرتك بصمة حقيقية داخل املرسحيني 

ونتمنى  والعامل،  العريب  الوطن  مستوى  وعىل  املرصيني 

ياقوت،  جامل  د.  الفنان  برئاسة  الدورة  هذه  تعيد  أن 

ملهرجان املرسح التجريبي ريادته.

جًدا  الهامة  الورش  من  مجموعة  هناك  »الطايع«:  وتابع 

إعالمية  تغطية  هناك  تكون  أن  وأمتنى  الدورة،  هذه  ىف 

إىل  باإلضافة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني  مختلفة 

التغطية اإلعالمية عامليًّا من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 

.

وقالت الكاتبة الصحفية هند سالمة: أمتنى أن تكون هذه 

كانت  التي  املايض،  العام  عن  ومختلفة  ناجحة  الدورة 

العروض نستطيع أن نطلع عىل ما تم تطويره يف املرسح 

العاملي، حتى ال نكون منغلقني عىل أنفسنا.

من  عدد  أكرب  هناك  يكون  أن  أمتنى  »مايكل«:  وأضاف 

املهرجان  يكون  أن  إىل  باإلضافة  املرصية،  غري  العروض 

منظم بشكل جيد، حتى نتفادى فكرة التزاحم، خاصة مع 

املقامة  الورش  تكون  أن  أيًضا  وامتنى  الكورونا،  استمرار 

عىل هامش املهرجان، موفقة وقوية.

الفنانة د. عبري منصور األستاذ املساعد بكلية  فيام قالت 

أن  أرى  حلوان:  جامعة  املــرسح  علوم  قسم  اآلداب 

كل  ويجذب   ، شعبية  المهرجان  يكتسب  أن 
الشعب طوائف 

الريادة  ياقوت  برئاسة  الدورة  هذه  تعيد  أن 
للمهرجان
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المسرح  رائدات  إحدى  أعدها  أحمد:  فتوح 
عالماته من  ممزية  وعالمة  المصري، 

وليس  »المصريني«  مهرجان  يكون  أن 
فقط »المسرحيني« 

»أونالين«، وعىل الرغم من أن الكورونا مازالت مستمرة، 

ولكن  االحرتازية،  باإلجراءات  نلتزم  كبري  حد  إىل  فإننا 

املهرجان  يعود  أن  وأمتنى  أكرب،  سيكون  الفني  االحتكاك 

وغريها  كورونا  وفريوس  املالية  فاألزمات  السابقة،  لقوته 

أغلب  عىل  تأثري  له  كان  ذلك  كل   ، املؤثرة  العوامل  من 

بقوة،  للمهرجان  ُتحسب  الخطوة  وهذه  املهرجان،  من 

الله  إن شاء  القادمة  الدورات  ذلك يف  يستمر  أن  ونرجو 

األجنبية  العروض  لسفر  أكرب  إتاحة  مع  أكــرب،  بشكل 

املشاركة يف املهرجان، داخل محافظات مرص املختلفة.

أن  أمتنى  ميزو:  محمد  االستعراضات  مصمم  قال  فيام 

مستحيل،  ذلك  أن  الرغم  وعىل  للوراء،  الساعة  تعود 

قبل  كان  كام  لقوته  »التجريبي«  عودة  أمتنى  ولكنني 

من  القادمة  الجامهريية  والعروض  فالتنافس   ،2011

بسبب  املاضية  السنوات  يف  افتقدناه  ذلك  كل  الخارج، 

غياب التسابق، ألنه من أهم األشياء التي صنعت املرسح 

قوتها،  بكامل  تعود  التجريبي  مسابقة  أن  أمتنى  املرصي، 

وبالتأكيد خالل السنوات السابقة كانت هناك اجتهادات 

التجريبي  ولكن شكل  مختلف،  بشكل  التجريبي  لتقديم 

قبل 2011، كان الشكل األمثل واألفضل للمهرجان.

أوىل  ستكون  الــدورة  هذه  أن  اعتقد  »ميزو«:  وأضــاف 

األخذ  مع  إيجايب،  بشكل  ولكن  للخلف  العودة  خطوات 

صحيحة  خطوة  وستكون  الحديثة،  والتقنيات  بالتطور 

لعودة املهرجان التجريبي لسابق عهده.

مع  الزرقاين  وليد  املرسحي  والناقد  املخرج  اتفق  وختاًما 

وقيمته  التجريبي  أهمية  ىف  السابقة  املصادر  أغلب 

وتأثريه عىل املرسحيني وقال: أمتنى أن تزيد عدد الندوات 

يف  ناقد  من  أكرث  تواجد  مع  العروض،  بعد  ُتقام  التي 

هناك  وتكون  عامليًّا،  أو  مرصيًّا  سواء  الواحدة،  الندوة 

املرسحي  العرض  عمل  فريق  بني  ما  تجمع  حية  مناقشة 

الورش  عدد  تكثيف  مع  واألجانب،  املرصيني  والُنّقاد 

أساليب  ملعرفة  وسيلة  ألنها  املستطاع،  قدر  امُلقدمة عىل 

جديدة لطرح األفكار يف كل العنارص املرسحية.

املهرجانات يف العامل وليس التجريبي فقط.

وتابعت »هند«: د. جامل ياقوت كان قد رّصح أن دورة 

يف  املهرجان  من  عروض  عدة  تقديم  ستشهد  العام  هذا 

محافظات مختلفة، كنوع من املشاركة، حتى يرى جمهور 

»محرومة«  تكون  فال  تجريبية،  عروًضا  املحافظات  هذه 

العروض،  تعقب  اليت  الندوات  عدد  زيادة 
ناقد من  أكرث  ومشاركة 
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[[1717 متابعات

جالل« خالد  »الفنان  دورة  انطالق 
السادسة دورته  في  الجنوب  لشباب  الدولي  المسرحي  المهرجان  في  المقبل  مارس    

لشــباب  الــدويل  املرسحــي  املهرجــان  اســتعدادات  ضــوء  يف   

الجنــوب يف  دورتــه السادســة ، دورة »املخــرج الفنــان خالــد 

جــالل » والتــي تقــام يف الفــرتة مــن ١5 إىل ٢٠ مــارس ٢٠٢٢م 

األقــرص.  وتحتضنهــا يف محافظــة 

رصح الناقــد الفنــي هيثــم الهــواري رئيــس اتحــاد املرسحيــني 

ــوب  ــباب الجن ــدويل لش ــي ال ــان املرسح ــس املهرج ــة ورئي األفارق

ــن ٢3  ــان م ــد املهرج ــري موع ــان تغي ــررت إدارة املهرج ــال : ق قائ

فربايــر إىل موعــده الجديــد يف الفــرتة مــن ١5 إىل ٢٠ مــارس 

ــل،  املقب

ــدويل لشــباب الجنــوب  وأشــار الهــواري أن املهرجــان املرسحــي ال

ــوب  ــات الجن ــني محافظ ــل ب ــعى للتنق ــذي يس ــان ال ــو املهرج ه

فهــو مــرشوع ثقــايف مهمتــه دعــم واكتشــاف للمواهــب الفنيــة يف 

كل محافظــات الصعيــد ورعايتهــا بشــكل متكامــل، وهــو مهرجــان 

ــا  ــرث م ــو أك ــوب ه ــرا ألن الجن ــكان نظ ــوب يف كل م ــم الجن يض

يضــم الــرتاث واملوروثــات الشــعبية، ويف هــذا العــام تقــرر ان 

يكــون اســم املخــرج الكبــري خالــد جــالل عــىل الــدورة السادســة 

ــباب  ــة ش ــم وتنمي ــري يف دع ــن دور كب ــه م ــا ل ــان؛ مل ــن املهرج م

املرسحيــني وخاصــة شــباب األقاليــم الذيــن يعتربونــه مثلهــم 

ــه. ــل مع ــه والعم ــىل يدي ــب ع ــون بالتدري ــىل ويحلم األع

ــة  ــداع املنظم ــة واإلب ــة »س« للثقاف ــاون ملؤسس ــوالت تع بروتوك

ــوب  ــباب الجن ــدويل لش ــي ال ــان املرسح للمهرج

تعــاون  بروتوكــوالت  عــدة  بعمــل  قمنــا   : الهــواري  وأوضــح 

ــي  ــان املرسح ــة للمهرج ــداع املنظم ــة واإلب ــة »س« للثقاف ملؤسس

الــدويل لشــباب الجنــوب  منهــا بروتوكــول تعــاون مــع دار حــايب 

ــة  ــدة ومتنوع ــة جدي ــري إصــدارات مرسحي ــع، لتوف ــرش والتوزي للن

ــار كتــاب ومتخصــيص املــرسح، تضــاف إىل املكتبــة املرسحيــة  لكب

ــاً لتكــون  يف مــرص والوطــن العــريب ، وجــاري االتفــاق عليهــا حالي

جاهــزة لنرشهــا ضمــن إصــدارات املهرجــان، باإلضافــة إىل تقديــم 

الــرتاث مــن خــالل  نصــوص مرسحيــة جديــدة متخصصــة يف 

أعلنــت  التــي  للتأليــف املرسحــي  د. حســن عطيــة  مســابقة 

ــا  ــزة لتقدميه ــون جاه ــوب لتك ــرسح الجن ــان م ــا إدارة مهرج عنه

ــام  ــتكمل : ك ــة، واس ــدول العربي ــرص وال ــة يف م ــامل مرسحي يف أع

وقعــت املؤسســة أيضــا بروتوكــول  تعــاون مــع جامعــة األقــرص، 

وســيتم  تأســيس وتدريــب املواهــب الفنيــة مــن طلبــة الجامعــة 

ليكونــوا نــواة إلنشــاء الفــرق املرسحيــة والفنيــة  املختلفــة يف 

ــات الجامعــة، فضــال عــن إتاحــة الفرصــة لفــرق الجامعــة  كل كلي

خــالل  مــن  املختلفــة  الدوليــة  املهرجانــات  يف  املشــاركة  يف 

الربوتوكــوالت الدوليــة التــي وقعتهــا مؤسســة »س«  للثقافــة 

ــة . ــنوات املاضي ــالل الس ــداع خ واإلب

وأضــاف:  كــام تــم توقيــع بروتوكــول  تعــاون مــع جمعيــات 

ــاف  ــع يف اكتش ــدف التوس ــط به ــرشق األوس ــرص وال ــواي يف م ال

املواهــب الفنيــة ألبنــاء محافظــات الصعيــد ودعمهــا، مــن خــالل 

مســاعدتهم عــىل تقديــم مواهبهــم يف أنديــة جمعيــات الــواي يف 

ــرشق  ــدول ال ــة ب ــروع الجمعي ــا يف ف ــة وأيًض ــاء الجمهوري كل أنح

ــا  ــة »  أن ــع جمعي ــاون م ــول  تع ــة إىل   بروتوك ــط باإلضاف األوس

املــرصي »  بهــدف دعــم واكتشــاف املواهــب الفنيــة ألبنــاء 

ــا. ــرص و قن ــي األق محافظت

وكانــت املؤسســة قــد أعلنــت عــن بدايــة تلقــي طلبــات املشــاركة 

ــج  ــالث برام ــوب بث ــباب الجن ــدويل لش ــي ال ــان املرسح يف املهرج

رئيســية، وهــى املســابقة الرســمية مــرسح العلبــة، وعــروض 

مــرسح الشــارع، وكذلــك عــروض الحــيك، باإلضافــة إىل باقــي 

ــاالت  ــف مج ــب يف مختل ــل ورش التدري ــية مث ــات الرئيس الفعالي

ــذي  ــيك ال ــس الح ــس، وأتوبي ــوز والعرائ ــروض األراج ــرسح وع امل

ــة يف أســيوط، وأيضــا  ــدورة الخامس ــريًا خــالل ال ــا كب ــق نجاًح حق

ــعبي،  ــن الش ــىل الف ــد ع ــذي يعتم ــاوي ال ــكاوي القه ــج ح برنام

ــة  ويقــام يف املقاهــي الشــعبية يف األقــرص، وهــي عــروض مرسحي

ــرأة . ــا امل ــعبية وقضاي ــات الش ــرتاث واملوروث ــىل ال ــة ع قامئ

 كــام تــم اإلعــالن عــن مســابقة د. حســن عطيــة للتأليــف 

تكــون مســابقة  أن  ، عــىل  السادســة    املرسحــي يف نســختها 

الــرتاث  مــن  مســتوحى  مرسحــي  نــص  ألفضــل  التأليــف 

والفولكلــور الشــعبي، والتــي تحمــل اســم الناقــد املرسحــي الكبــري 

د. حســن عطيــة  بالتعــاون مــع دار حــايب للنــرش والتوزيــع. 

 وتضمنت رشوط املسابقة ما ييل:

و  الــرتاث  مــن  املرسحــي مســتوحى  النــص  يكــون  أن  يجــب 

ــص  ــون الن ــب أال يك ــام يج ــعبية، ك ــات الش ــور واملوروث الفولكل

ــىل أن  ــرى، ع ــابقة أخ ــة مس ــل  يف أي ــن قب ــاز م ــد ف ــي ق املرسح

ــا ليكــون  ــم توزيعه ــاب ويت ــزة يف كت ــة النصــوص الفائ ــم طباع يت

متــاح لــكل الفــرق املرسحيــة لتقدميهــا عــىل خشــبة املــرسح كــام 

ســيتم دعــوة الفائزيــن لحضــور املهرجــان وتكرميهــم خــالل حفــل 

ــام،  الخت

شروط  ضمن  والمرأة  والفولكلور  الرتاث   

المهرجان
فيام تضمن املهرجان رشوط عدة نذكر منها  :

تتنــاول  واألجنبيــة  والعربيــة  املحليــة  العــروض  تكــون  أن   

إىل  باإلضافــة  الشــعبي  والفولكلــور  الــرتاث  مــن  موضوعــات 

ــل  ــرتاث، وأال تق ــع ال ــن واق ــاكلها م ــرأة ومش ــا امل ــاع  وقضاي أوض

مــدة العــرض عــن 3٠ دقيقــة وأال تزيــد عــن 6٠ دقيقــة، وأن 

تقــوم الفــرق املشــاركة مبــلء اســتامرة املشــاركة إليكرتونيــاً فقــط، 

كــام تلتــزم الفــرق بعــدم التعــرض لألمــور الجنســية أو السياســية 

يف  الحــق  وللمهرجــان  املرسحيــة،  عروضهــم  يف  الدينيــة  أو 

اســتخدام فيديوهــات وصــور العــروض للرتويــج للمهرجــان، كــام 

ــوال  ــة ط ــة واإلقام ــات اإلعاش ــه نفق ــن تحمل ــان ع ــن املهرج يعل

ــب  ــة حس ــكل فرق ــراد ل ــرشة أف ــى ع ــد أق ــان بح ــرتة املهرج ف

الربنامــج املحــدد ســلفاً مــن إدارة املهرجــان، وعــىل كل فرقــة 

تحديــد عــدد وأســامء املشــاركني يف الــورش الفنيــة والــدورات 

ــزام  ــاة االلت ــع مراع ــان  م ــت املهرج ــم وق ــي تنظ ــة الت التدريبي

التــام بربنامــج الــورش، وااللتــزام الكامــل بربنامــج املهرجــان، 

إدارة  تحددهــا  التــي  املســارح  يف  بالعــرض  الفــرق  وتلتــزم 

ــة  ــرق املرسحي ــة للف ــة العربي ــص باللغ ــون الن ــان، و أن يك املهرج

املشــاركة مــن الــدول العربيــة و باإلنجليزيــة للفــرق املشــاركة مــن 

الــدول األجنبيــة. 

 و املهرجــان أقيمــت دورتــه األوىل يف محافظــة األقــرص فيــام 

ــت  ــوان، واقيم ــة أس ــة يف محافظ ــة والثالث ــه الثاني ــت دورت اقيم

الدورتــان الرابعــة والخامســة مبحافظــة أســيوط ومــن املقــرر 

إقامــة الــدورة السادســة والحاليــة مبحافظــة األقــرص. 

سامية سيد
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[[18 رؤى

يشهد املرسح املرصي حضورا إبداعيا رفيع املستوى لعرض 

فريدا كاهلو، الذي تقدمه فرقة الرقص املرسحي الحديث، 

الجمهورية،  مرسح  عىل  املرصية،  األوبرا  لدار  التابعة 

مع  تشتبك  فارقة  بلحظة  التجربة  هذه  تواجهنا  حيث 

التي  الحالة  تلك  اإلنسانية،  ذاكرة  يف  الحضور  عبقرية 

تحديات  عاشت  جميلة  امرأة  حياة  تفاصيل  عرب  تتبلور 

آالم  ترسم  أن  قررت  ترضخ،  مل  لكنها  واألحزان،  العذاب 

شعبية  أيقونة  السنوات  مع  فأصبحت  وأعامقها،  جسدها 

عاملية، ورمز قومي يف املكسيك بالدها، هي صاحبة تجربة 

التشكييل،  الفن  ذاكرة  يف  بارزا  مكانا  منحتها  استثنائية 

أصبحت صورتها هوسا وجموحا وجنونا - -، عيون ساحرة، 

رموش متسائلة، نظرات واثقة، ووجه جميل يبعث ضوءا 

طاغيا، ال يستطيع أي إنسان تجاهله . 

 ،1954  –  1907 كاهلو  فريدا  عمر  من  السادسة  يف 

تعد  مل  اليمنى،  ساقها  شوه  الذي  األطفال،  بشلل  أصيبت 

الطويلة،  الفساتني  اختارت  األطفال،  مثل  وتجري  متيش 

تعرضت  الباكر  شبابها  ويف  عذابها،  من  بعضا  لتخفي 

عمودها  عىل  أثرت  حادة،  بكسور  أصابها  سيارة،  لحادث 

ال  ظهرها،  عىل  ملقاة   ،-  - الرسير  أسرية  ظلت  الفقري، 

عىل  منعكسا  وجهها  إال  أمامها  ترى  وال  الحركة،  تستطيع 

املرآة النقية، التي وضعتها أمها أمامها - -، ويف تلك الفرتة 

رحلة  لتبدأ  والفرشاة  األلوان  فطلبت  الرسم،  شاغبها 

الصعود إىل القمة . 

هي  الحريك  تصميمها  وصاحبة  املرسحية  هذه  مخرجة 

العرض  كتيب  يف  تقول  التي  أحمد،  سايل  املتميزة  الفنانة 

جمعتنا  ولكن  ثقافة،  وال  دين  وال  لغة  تجمعنا  مل   »-  -

التي  ومعاناتك،  بآالمك  ألشعر  يكفي  وهذا  اإلنسانية، 

الحدود،  وعرب  األزمنة  تجاوز  ملهم،  فريد  فن  إىل  تحولت 

للفن  أيقونة  وجعلك  العامل،  يف  الفنانني  من  الكثري  وألهم 

مكانة  نفيس  يف  لك   -  - فريدا   ،-  - وللمكسيك  التشكييل 

فريدة » . 

أسايس  بشكل  ترتكز  مغايرة،  مختلفة  التجربة  هذه  تبدو 

املرسحي  الرقص  والوهج،  والجسد  الروح  تيارات  عىل 

الحديث يبعث إبداعا يفوق التصورات، أجساد الراقصات 

والراقصني تروي وتبوح عن قسوة أقدار فريدا، التي الزمها 

كاهلو فريدا  مسرحية 
اإلنسانية ذاكرة  في  الحضور  عبقرية 

وفاء كاملو 
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[[1919 رؤى

فجرت  التي  اآلالم  تلك  حياتها،  طوال  والنفيس  الجسدي  األمل 

التحقق  عىل  إرصارا  منحتها  عارمة،  سحرية  طاقة  أعامقها  يف 

واالنكسار،  العجز  مشاعر  تتجاوز  أن  فاستطاعت  واالكتامل، 

حد  إىل  الجمهور  عشقا  كنجمة  كله،   للعامل  نفسها  وقدمت 

لوجهها  التي رسمتها  كاهلو،  فريدا  لوحات  أن  ويذكر  الهوس، 

الرشعية  االبنة  هي  كانت  لوحة،  الخمسني  عن  تزيد  والتي 

دون  الفراش  عىل  مستلقية  وهي  وجودها،  عذابات  ألرشس 

العبقري  التأمل  التي دفعتها إىل موجات  املرآة،  حركة وأمامها 

لوجهها األخاذ، الذي رسمته بأسلوب جديل ثائر يحمل بصامت 

نورانية تعكس العشق املقدس للحياة التي تستحق أن نحتفل 

بها، وهكذا انترشت صورها يف األسواق وأقبل عليها الجمهور، 

ووضعها يف املكانة الرفيعة التي تستحقها . 

التأمت كسور الجسد الجميل وخرجت فريدا إىل الحياة، فكان 

لقاؤها املثري بأحد أشهر فناين أمريكا الجنوبية –دييجو ريفريا، 

ثم  الجارف  الحب  فكان  واألحالم،  واأللوان  الظالل  جمعتهام 

مزيدا  فريدا  منحت  صاخبة  فعل  ردود  بعث  الذي  الزواج، 

انتهت  التي  السعادة  معنى  عرفت  والحضور،  الشهرة  من 

منذ  فريدا  حياة  تفاصيل  الراقص عىل  املرسحي  العرض  يرتكز 

الدرامي  األساس  هي  العبقرية  لوحاتها  النهاية،  حتى  البداية 

اللوحات  مع  بدقة  تتزامن  املرسح  عىل  الرقصات  للعرض، 

املتوالية، التي نراها يف العمق وعىل اليمني واليسار، األحداث 

إيقاع  عرب  تتواىل  اللوحات،  وداللة  الجسد  حركة  عرب  تتبلور 

درامي الهث ومتوتر، التشكيل السينوغرايف يبدو رحبا مضيئا 

تروي عن  الدالة  الصغرية  املوتيفات  املتناقضة،  باملشاعر  ميوج 

الهرمي األنيق يشغل  السلم  الفارقة يف حياة فريدا،  اللحظات 

عبقريا  حضورا  األعىل  املستوى  يشهد  بينام  املرسح،  عمق 

للوحات النجمة املكسيكية املشاغبة، بانوهات اليمني واليسار 

الجاميل  التصميم  ليبعث  الهرمي،  التشكيل  نفس  يتخذان 

بشكل عام موجات من السحر واإلدراك، أما البانوراما الضخمة 

التي تتحول إىل شاشة عرض، فهي متنح الحالة الفنية انطالقات 

القاسية،  واألحداث  املرسومة  اللوحات  بني  تربط  مدهشة 

والسيدة التي تواجه أقدار السقوط والصعود والعبث . 

املرسحية،  أفق  يف  الجاذبية  شديد  نجام  الدرامي  الضوء  كان 

الرشائح املسكونة بالعذابات تشتبك مع لغة األجساد الراقصة 

تفاصيل  يعيش  الذي  املتلقي  عذابات  ومع  املرسح،  عىل 

املضطربة  الطفولة  ذاكرة  أحيانا،  وواقعية  حينا،  مأساوية 

عمق  يف  باقية  تظل  املكسورة،  واألحالم  الحزين  والشباب 

سايل  املخرجة  تصميامت  أن  ويذكر  الرثية،  املرسحية  الحالة 

املغايرة،  الحارة  وبصامتها  الخالقة  رؤاها  عن  تكشف  أحمد، 

التي فجرت يف لغة الجسد ورقصاته الحارة تيارات عارمة من 

واملكان  الزمان  بني  يجمع  نوعي  انتقال  أمام  لنصبح  املشاعر، 

والخيال،  والواقع  واألحالم  واألعامق  والجغرافيا،  والتاريخ 

اللوحات  تتابع  إيقاع  عىل  ارتكز  فقد  املرسحية  سيناريو  أما 

املدهشة جامليا ووظيفيا، وكانت الجمل القصرية املوحية هي 

مسارات  وتحديد  الجمهور،  مع  التواصل  حيوية  إىل  املسار 

متصل  سياق  ويف  واملرسح،  الواقع  ألحداث  الدرامي  التصاعد 

املرشقة،  اللوحات  ألوان  بني  املثري  االشتباك  جامليات  كانت 

قد  الخالب،  الجسدي  وأدائهن  الباليه  راقصات  مالبس  وألوان 

فريدة  شخصية  أن  ويذكر  املغاير،  اإلبداع  من  طاقات  بعث 

مبشاركة   تجسدت  لكنها  واحدة،  بالريينا  تلعبها  مل  كاهلو 

مجموعة من الراقصات، كل منهن تروي بالحركة عن جزء من 

األحداث، التي تكاملت عرب هارمونية االتساق البليغ الالفت . 

أخريا هذه التجربة هي إضافة جاملية فكرية وثقافية للمرسح 

املرصي بشكل عام، وهي متثل حضورا يانعا لقوة مرص الذكية 

املسكونة بالوهج، وقد شارك فيها الجميالت ريم أحمد، روان 

أحمد،  وشرييل  مسعد  مينى  عصام،  رحمة  الوكيل،  رشا  صالح، 

مع مجموعة كبرية من فنانات فرقة الرقص املرسحي الحديث، 

أما الشباب فهم - -، عمر البطريق، أحمد حمدي، ميدو سمري، 

مينا ثابت، وغريهم من النجوم الالمعة . 

ملحمد  والديكور  أحمد،  لسايل  واإلخراج  التصميم  كان 

الغرباوي، وكان تصميم املالبس لهالة محمود، واإلكسسوارات 

لحسام أحمد . 

عادا،  ثم  فانفصال  أختها،  مع  زوجها  خانها  بالخيانة،  رسيعا 

انتهى رسيعا  ثم  تحقق  الذي  الذهبي،  األمومة  حلم  وعاشت 

باإلجهاض، ويف هذا السياق مل تتوقف فريدا عن الرسم، وكان 

إنتاجها الغزير شاهدا عىل متيزها ونضجها، ظلت منوذجا للقوة 

واملواجهة والرصاع والتمرد، فقد تجاوزت السائد يف زمنها، بحثا 

عام يجب أن يكون، ويذكر أن اتجاهها إىل السياسة كان نقطة 

أهم  بأحد  القوية  الصداقة  ربطتها  حيث  حياتها،  يف  فارقة 

أقطاب التيار الشيوعي العاملي – ليون تروتسيك –، وكان ذلك 

لينني،  موت  بعد  الرويس  الشيوعي  الحزب  عن  انشقاقه  بعد 

من  أكرث  فيه  أقام  الذي  بيته  هو  كاهلو  بيت  أصبح  وهكذا 

عامني قبل اغتياله . 

مالمح  يرسم  الذي  الوعي  بذلك  كاهلو،  فريدا  لوحات  متيزت 

أعامقها،  عن  تروي  والظالل  واأللوان  الخطوط  وجودها، 

وثقافتها  لوطنها  بعشقها  تبوح  وأحزانها،  سعادتها  مخاوفها، 

لتأخذنا  التاريخ،  مع  الواقع  عناق  نلمح  لذلك  املكسيكية، 

موجات الدهشة وصدمة املعرفة، إىل الجامليات الجديدة التي 

تجاوزت زمانها، وال تزال تشاغب املستقبل حتى اآلن . 
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[[20 نوافذ

 إذا ما تنقلت بني ليايل مسارح العاصمة تونس من “ املرسح 

البلدي” 1902 إىل القاعات األحدث كـ  “ الحمراء” و”نجمة 

الشامل” و” الفن الرابع” و”التياترو” وغريها و اطلعت عىل 

الدرامية وشاهدت عروضا متنوعة  الحركة  جوانب من هذه 

استكامل  إىل  الشغف  يدفعك  أن  البد  واالتجاهات  املدارس 

الرحلة واملعرفة بالتوجه إىل “الكاف”.

عليه  يطلق  ما  فهناك  السفر.   طال  وإن  الكاف  إنها    

املرسحيون  يقصد  هناك  املرسح”.وإىل  “مدينة  التونسيون 

عام.  كل  األقل  عىل  مناسبات  ثالث  يف  الرابع  الفن  وعشاق 

والفرجة  املرسح  و”  مرسح”  ساعة   24  “ مهرجانات  هي 

للتجريب  املخصص  ومسارات”  و”دروب  الشعبية” 

والتدريب. وقد اكتسبت هذه األحداث الثقافية الفنية شهرة 

والعربية،وأيضا  املغاربية  اآلفاق  إىل  التونسية  البالد  تخطت 

العاملية. 

من  مرتا  كليو   170 نحو  بعد  عىل  “الكاف”  مدينة  وتقع   

بدورها  الدير”. وهي   “ يسمى  وفوق جبل  العاصمة  تونس 

مركز والية ) محافظة (  ـ تحمل االسم ذاته ـ ريفية فالحية 

الحدود  عىل  التونسية  للجمهورية  الغريب  الشامل  أقى  يف 

مع الجزائر. الجغرافيا هنا جبلية، والرتبة عفيه تنبت األشجار 

واملحاصيل. و ال يتجاوز عدد سكان الوالية 247 ألف نسمة، 

العاصمة  مقاهي  لكن  بعاصمتها.  ألفا   75 نحو  بينهم  من 

يف  الفاعلني  واملثقفني  املبدعني  من  بالعديد  تذخر  تونس 

كام  الوالية.  إيل  ينتسبون  الذين  والفن  الثقافة  قطاعات 

نجوما  اإلبداعي  الفني  وتاريخها  تونس  “الكاف”  منحت 

الغناء )14 ـ 1958(، واملمثل  المعة كاملطربة” صليحة “ يف 

وفوق   .1950 عام  بها  املولود  النهدي”  “األمني  الكوميديان 

خالل  التونسية  املرسحية  الحركة  تطور  ارتبط  فقد  هذا  كل 

 “ املخرج  الفنان  بحلول  والسبعينيات  الستينيات  عقدي 

وتأسيسه  بالكاف،   )2016 ـ   1944  ( السوييس”  املنصف 

و1975   67 عامي  بني  بها  محرتفه  فرقة  أهم  وقيادته 

العديد  بشهادة  و  والدولة.  الثقافية  الشئون  وزارة  تتبع 

استطاع  فقد  التونسيني،  الرابع  الفن  ونقاد  مؤرخي  من 

مختلفا  طريقا  بالده  يف  للمرسح  يشق  أن  “السوييس” 

ومتميزا عن مدرسة املمثل واملخرج “عىل بن عياد” األقرب 

بلدية  مرسح  خشبة  عىل  بدورها  برزت  والتي  للكالسيكية، 

بورقيبة  الحبيب  بشارع  البلدية”  “مرسح  العاصمة  تونس 

عندما توىل مسئوليه إدارته بني عامي 1963 و 1972. 

الكاف؟ لماذا 
بشهرة  باقية  رومانية  ملسارح  آثار  الكاف  يف  توجد  ال    

و  و”دقة”  الجم”  و”  “قرطاج”  وإبهار  وضخامة 

يزهر التونسية  »الكاف«  مسرح 
الجبال وفوق  الفالحني  أرض  في 

تحقيق من الكاف / تونس :  

كارم يحيى 

إىل  “متحزين”.ويشري  يدعي  بأغاين  الكاف  تشتهر  املوىت  رثاء  يف 

 “ أن  إىل  الناس  تدفع  خاص  نوع  من  فالحية  ريفية  ثقافة  أن 

يتمرسحوا” ويلعبوا أدوارا درامية يف الفضاءات العامة. كام يتذكر 

متثيليا  مشهدا  هنا  طفولته  يف  عارص  كيف  الستيني  الرجل  وهو 

شعبيا تحت تسمية “بو غظوان”، يؤدى بدون موسيقي ملحاكاة 

هجوم الذئب عىل الغنم، وعىل نحو فكاهي.

والسياحية مقام ومسجد سيدي  الدينية  الكاف  أبرز وجهات     

“بومخلوف”.ويقع يف قلب الحارضة العربية العتيقة عىل مرتفع 

الحديث عرب طبقات من  األورويب  املدينة  إليه من وسط  تصعد 

تتحرك وتطوف يف  املسجد   / املقام  املرهقة. وحول هذا  املدارج 

املواسم مواكب فرق الصوفية وأهمها “ العيساوية”. كام تتجيل 

مشاهد  تتضمن  صوفية  رقصات  يف  أيضا  الفرجوية  املظاهر 

و  الزرده”.  و”   “ النبته   “ تسميات  هنا  تحمل  ظلت  درامية 

التخلو هذه املشاهد من أكل العقارب و الهندي ) التني الشويك 

املواكب،  هذه  يف  وتختلط  املسامري.  فوق  والنوم  بالتونسية( 

موسيقات  ـ  وزائريها  الكاف  سكان  إهتامم  مركز  تصبح  التي 

“املالوف” األندليس بتأثريات سكان الجبال والصوفية و األفريقية 

منحت  وقد   . األمازيغي  الريف  غناء  و  والزنوج  “للوصفان”  

املشهدية  الكاف  الغنائية  املوسيقية  الفرجوية  املظاهر  هذه 

عروض  أشهر  من  واحدة  أصبحت  وقد  الغنائية”املنسيات”، 

الكاف املرسحية قبل سنوات. وإيل نحو سبعينيات القرن املايض 

كان يطوف طرقات الكاف املدينة شخص يغني األهازيج العربية 

العديد من  أخربين  بو سعديه”،كام   “ يدعى  درامي  بأداء متثييل 

سكانها األكرب سنا. 

   يف مقال نرشته مجلة “ الحياة الثقافية “ بتونس يف عدد ماي) 

مايو( 2018 بتوقيع “جمعية صيانة وإمناء مدينة الكاف” جاءت 

هي  املرسح  بفن  الحضاري  التجمع  هذا  :”صلة  العبارة  هذه 

وبني  ألبنائها  واملرح  الدعابة  طابع  بني  الحاصلة  للمفارقة  نتيجة 

بالجهة”.  العيش  يعرفها  التي  والجغرافية  الطبيعية  الصعوبات 

الثقافية  السياحة  خريطة  عىل  معامل  بحق  “بالريجيا”،وهي 

هذه  بقايا  من  التخلو  الكاف  لكن  التونسية.  بالبالد  والفنية 

وال  الدهامين”.   “ منطقة  يف  وبخاصة  الوالية،  ربوع  يف  املسارح 

االستعامر  عهد  عن  تخلف  احدا  و  مبنا  الكاف  عجائز  يعرف 

املرسحية.  للعروض  مخصصا  كان  هنا   )1956 ـ   1881( الفرنيس 

باسم  متثيل  هواة  فرقة  اتخذت   1956 االستقالل  عام  يف  وفقط 

مرسح(  خشبة   ( ركحا  الشغل”  “اتحاد  مقر  من  “السنابل” 

عليه  يطلق  كان  املعلم   / املبنى  وهذا  ملرسحياتها.  عرض  وقاعة 

“األوبرج”، ويقع يف منطقة “رأس العني” بوسط الكاف املدينة، 

الفته  يحمالن  ومطعم  مقهى  إىل  سنوات  منذ  تحول  وقد 

“فاميليا”. 

واملوسيقي  والفرجة  بالفنون  هنا  والناس  املكان  عالقة  لكن   

إىل  واملرتفعات  الجبال  يعرب  الذي  الهواء  مع  تتنسمها  والغناء 

طرقات  يلف  الذي  الصمت  مع  وأيضا  العامرة.  ومعامل  البيوت 

الثقافة  ويف  الريف،  بأهل  املسكونه  وتعرجاتها  املدينة  الكاف 

ومناسباتهم  اليومية  حياتهم  طقوس  ومع  الشعبية”للكافيني”، 

إىل  يتحول  صوت  كل  الستقبال  مهيأ  صمت  وكأنه  االحتفالية. 

نغم، وكل حركة تحيل إىل طقس ومتثيل وفرجة.

الصوفية  املوسيقات  ألوان من  تنبعث  واملطاعم  املقاهي     من 

وتغري  الشعبية.  واألهازيج  املتونس”   “ األندليس/  “املالوف”  و 

والثلوج  واألمطار  واملراعي  والغابات  الجبال  بني  الحياة  طبيعة 

ومختلف  والرقص  بالغناء  شغفا  القدم  منذ  سكانها  والزراعات 

اشكال األداء و التعبريات الفرجوية. ومثة هنا تراث من الحكايات 

الحاكم  الكاهية” عن تجرب  الشعبية، لعل أشهرها “ فرحات ولد 

يف  لألطفال  والعجائز  الجدات  ترويها  حكايات  .هي  املتسلط 

البطاحي ) جمع بطحاء أي ساحة(. ويستشهد الباحث يف الفنون 

“فيرتويف”  الروماين  املؤرخ  خطه  مبا  التلييل”  محمد   “ بالكاف 

يف القرن األول امليالدي “ ال يوجد كايف ال يغني”. ويقول يل أن 

حتى  وأنه  بالغناء،  تختلط  هنا  الرعاة  وحركة  الفالحني  انشطة 

للكاف زيارة  في  بورقيبة  الرئيس 
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تسعى  الكاف  حول  عديدة  شفوية  ونقاشات  كتابات  ومثة 

تربة  عىل  املرسح  الفنون  أبو  عرث  ملاذا  السؤال:  عىل  تجيب  ألن 

وإىل  ..بل  ؟  التونسيني  بني  شهرته  وتذيع  يتميز  يك  هنا  مالمئة 

خارج تونس ؟. ولعل اإلجابة تتلخص كذلك يف أن املنطقة مركز 

حضاري قديم ظل محل “تثاقف” أي امتزاج وتالقح ثقافات بني 

تجمعات برشية متنوعه. وعندما التقيت “ عامر ثليجان” رئيس 

الجمعية أوضح مشريا إىل حركة “الهطاية” املتنقلني من الجنوب 

لنحو  وماشيتها  ألغنامها  املراعي  لتوفري  التونيس   الشامل  إىل 

بالكاف.  هنا  الحصاد،وإىل  موسم  أعقاب  يف  سنويا  أشهر  ثالثة 

من  والكروم  التمور  بني  التجاري  التبادل  يجرى  هذا   أثناء  ويف 

االنتقال  هذا   ”: ويقول  الشامل.  من  والشعري  والقمح  الجنوب 

التجاري يصحبه  االقتصادي  والتبادل  واالنتفاع  البرشي  واالمتزاج 

الجنوب  أهل  يأيت  العصور.  مدى  مستمرعىل  ثقايف  تفاعل 

الالمادي  الرتاث  مع  لتمتزج  وحكاياتهم  ورقصاتهم  بأغانيهم 

ألهل الشامل”.ويضيف:”يف األعراس واألفراح تتنوع ألوان الشعر 

والغناء واألداء الدرامي والعديد من األلعاب الرتاثية”.

الهواة وفرق  البدايات 
الكاف.  مع  حكاية  الحديث  األورويب  مبعناه  املرسح  لتاريخ    

عىل  الكافيات  الباحثات  إحدي  اخذت  فقد  الحظ،   ولحسن 

يف  وكتابتها  ومتحيصها  الشفهية  ورواياتها  وثائقها  جمع  عاتقها 

ليدربه  الجهة  شباب  من  عددا  نفسه  اآلن  يف  1921،وجمع  عام 
عىل التمثيل. ومن تجارب هذين الرافدين خرج رواد املرسحيني 
الكافيني الهواة أمثال “محمد بن عثامن” و” عامر بو ثلجة”.وقد 
اعتبارا من عام 1932 مع  الرواد يف إطاللتهم األوىل  ظهر هؤالء 
الصدف”.وتعتربها   محاسن   “ قدمت  التي  الكايف”  “الوداد  فرقة 
الباحثة “ربح” مبثابة أول  مرسحية تقدم إىل جمهور عام بالكاف 
، مع التشديد عىل طابع الهواية وليس االحرتاف. والالفت للنظر 
هذا االمتزاج بني ماهو موسيقي ودرامي وديني حني تخربين بأن 
باملرشي”  الرشيف   “ حينها  العيساوية  الصوفية  الطريقة  شيخ 

كان من بني ممثيل فرقة “الوداد الكايف”.
العاملية  الحرب  املرسحية خالل  و  الفنية  األنشطة  توقف  وبعد   
من  وكان  للهواة.  فرقة مرسحية  من  أكرث  بالكاف  ظهرت  الثانية 
والتمثيل”.وأنتجت  للموسيقى  الفني  “النجم  فرقة  عودة  بينها 
يتحملها  اآلباء  “غلطة  مرسحية  احياؤها  أعيد  التي  الفرقة  هذه 
فإن  “ربح”  ووفق  األرجح.  عىل  الخمسينيات  أوائل  يف  األبناء” 
الكاف،  أبناء  هذه “الغلطة” تعد أول نص مرسحي مكتوب من 
اىل  تحولت  ما  رسعان  “النجم”  لكن  زغره”.  “للشاذيل  وكان 
من  يشبهها  وما  األعراس  إلحياء  نحاسية  موسيقي  فرقة  محض 
“السنابل”  فرقة  اىل  الطريق  ويف  بالكاف.  اجتامعية  مناسبات 
وقد  ـ  بالكاف  املرسحية  الحركة  أبرز هواة  التي جمعت    1956
أرشنا اليها سابقا باالرتباط مع قاعة و ركح “األوبرج” ـ  صقلت 
الصحة”  “شعبة  باسم  للهواة  أخرى  فرقة  و  النجم”   “ تجارب 
عقد  مدى  هنا عىل  عروضا  ليقدموا  الكافيني  املرسحيني  مواهب 
الثقافية بني مكونات جهاز  الشئون  كامل. ومع استحداث وزارة 
الوزارة، كام  السنابل” دعم  التونسية عام 1962 تلقت “  الدولة 

تستخلص الباحثة” ربح”.
املنصف السوييس 

القارة” “الكاف  وفرقة   
الالمركزية  اىل  التوجه  الوزارة  إعالن  بعد خمس سنوات ومع     
تعني  القارة   ( بالكاف”  للمرسح  القارة  “الفرقة  ولدت  الثقافية 
وبوصفها   1967 نوفمرب   13 يف  وتحديدا  الدامئة(  أو  املستقرة 
و   1953 تونس”  بلدية   “ بعد  الدولة  تتبع  محرتفة  فرقة  رابع 
الفرقة  أصبحت  ما  وإن رسعان   ،1966 بلديتي صفاقس وسوسة 
التالية مبارشة يف األهمية بعد العاصمة. وتكاد تجمع الدراسات 
الصادر  تونسيا  مرسحيا  عرش  اإلحدي  بيان  اعتبار  عىل  واملصادر 
مبرشا   1966 أغسطس  يف  الفرنسية  باللغة  “البرس”  صحيفة  يف 
من  البيان  هذا  كان  وحيث  طليعية،  واتجاهات  جديدة  بحركة 

العاصمة  بتونس  “منوبة”  جامعة  من  أجيزت  ماجستري  دراسة 

ضمن  بالكاف  املرسحي  “النشاط  عنوان  تحمل  و   ،2019 فرباير 

1975”.وتؤرخ  و   1909 بني  بتونس  املرسحية  الحركة  سريورة 

الباحثة “ ربح العرقويب” للبدايات بفرقة هواة من أهل املنطقة 

تحمل تسمية “ النجم الفني للموسيقي والتمثيل” يف عام 1918 

.  لكنها واستنادا اىل التاريخ الشفوي تخلص إىل أنها كانت فرقة 

للموسيقي الرتاثية الكافية مبا يف ذلك املالوف أكرث منها للتمثيل 

والدراما املرسحية. وتؤكد يل أن الكاف مل تشهد مرسحا لألجانب 

إىل  أشارت  ، وإن  أوغريهم  أو فرنسيني  إيطاليني  أكانوا  بها سواء 

أنجزت  التمثيل  لهواة  فرقة  أنشأت  الفرنسية”  الكشافة   “ أن 

 ( ركح  عىل  تقدمها  أن  دون  نطاق ضيق  وعىل  محدودة  عروضا 

خشبه مرسح( تجاري أو عام.

   أما الشباب التونسيون من أهل الكاف فقد تدرب عىل التمثيل 

أساسا و اعتبارا من عرشينيات القرن املايض  ـ و أيضا يف املدارس 

أو  لوزي”ن  املسيو   “ وأشهرهم  فرنسيني  معلمني  أيدي  عىل  ـ 

والرئيس  الزعيم  شقيق   ( بورقيبة  محمد  اهتاممات  بفضل  

وحيث  العاصمة،   من  الفرنيس  االستعامر  نفاه  عندما  الحبيب( 

لفنانني  الفت  بحضور  الناشئة  املرسحية  حركتها  رواد  من  كان 

“محمد  جاء  العرشين.وهكذا  القرن  مطلع  من  اعتبارا  مرصيني 

من  اعتبارا  مبستشفاها  للتخدير  فنيا  فعمل  الكاف  إىل  بورقيبة” 

الكاف زيارة  في  فرج  ألفريد 

السنابل فرقة  عروض  كانت  هنا 

الكاف في  وهي  ليوسف  نادرة  صورة 
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إطالق  اىل  دعا  أنه  هذه،وخصوصا  الكاف  فرقة  نشأة  مقدمات 

 “ الفنان  عليه  املوقعني  بني   من  ألن  و  الالمركزية   املبادرات 

دراسته  من  قليل  قبل  عاد  قد  كان  الذي  السوييس”   املنصف 

للمرسح يف باريس عىل أيدي أساتذه عامليني فطاحل كـ “ روجيه 

بالشون” و”جاك فيالر” و” باترس شريو”. ومعظمهم  كان متأثرا 

يف األصل مبلحمية األملاين “برتولد بريشت”.

يف  “للسوييس”  األول  املرسحي  املخترب  الكاف  كانت  وبحق   

ما  ووفق  الركح.  عىل  أعامله  من  العديد  أخرج  املامرسة،ومنها 

ـ املولود  الورفيل”  الكايف “منجى  الفنان املمثل واملخرج  رواه يل 

وتويل  للفرقة  املؤسس  الرعيل  من  وهو    1947 عام  بالوالية 

من  وخمسني  ومائة  مائة  بني  ما  فإن  ـ  العامني  لنحو  إدراتها 

املنصف   “ أمام  ولالختبار  الفرقة  يف  لالنخراط   تقدموا  الكافيني 

 “ أن  الورفيل”   “ ويضيف  فقط.  فتاتان  بينهم  السوييس”،ومن 

فيام   ، أحدهم  هو  كان  فقط  عرشة  بينهم  من  اختار  املنصف” 

استجلب  معه من تونس العاصمة طاقام فنيا تقنيا واملزيد من 

الفنانات املمثالت.

التمثيل  الحال، فإن محدثنا نفسه كان ممن استهواهم    وواقع 

املرسحي من خالل املدراس االبتدائية والثانوية والكشافة.  وقدر 

روى يل أيضا أن السنوات السابقة عىل إنطالق فرقة “السوييس” 

التونسية  بالعامية  نصوص مرسحية  تقديم  الكاف  عرفت خاللها 

ومحمد  مقهى”  حادث   “ الزميل  كحسن  مواطنيه  من  وملؤلفني 

عبد العزيز العقريب “ الخدار”. كام خص بالذكر محاميا بالكاف 

يدعى “ محمد الحبيب” قال بأنه كان يؤلف النصوص املرسحية 

املرسحيات يف  إحدي  النتاج  داره  باع  الرجل  أن  وقال  ويخرجها، 

عقد الخمسينيات.

وغري  الوليدة  االحرتافية  الفرقة  تلقت  فقد  حال،  أي  وعىل   

عىل  عالوة  والبلدية  الوالية  من  املايل  الدعم  بالكاف  املسبوقة 

ليس  مقرا  ذمتها  التونسية عىل  الدولة   الثقافة. ووضعت  وزارة 

يبدو  أنه  مع  وهذا  والعريب.  األورويب  املدينة  وسط  عن  بعيدا 

يف اآلن نفسه وحتى اليوم عىل أطراف العمران. وهو ذاته املقر 

وريث  والدرامية”  الركحيه  الفنون  مركز   “ حاليا  يشغله  الذي 

الفرقة وأفق تطورها اعتبارا من 1993 . وهذا املقر باألصل كان 

معسكرا لإلمدادات اللوجستيه الخلفية لجيش التحرير الجزائري 

ولالجئني جزائريني قبل االستقالل عام 1962. ويف هذا ماال يدعو 

أربعني  تفصل  حيث  مقربة،  عىل  البلدين  بني  فالحدود  للغرابة، 

كيلو مرتا  أو تزيد بقليل الكاف املدينة عن بلدة  “ساقية سيدي 

يوسف” التي شهدت امتزاج دماء الشهداء التونسيني والجزائريني 

عام 1958 يف مجزرة حملت هذا االسم جراء القصف الفرنيس.

   وفق قامئة نرشها مؤرخ املرسح البارز الدكتور “محمد عبازة” 

الالمركزية  من  بتونس  املرسحي  الفعل  بعنوان”تطور  دراسة  يف 

اىل التجريب” وأخرى راجعتها يف أرشيفات مركز الفنون الدرامية 

الفرقة  انتجتها  التي  املرسحيات  عدد  تبلغ  بالكاف  والركحية 

عامي  بني  مرسحية   24 السوييس”  املنصف   “ عهد  يف  الكافية 

بالتامم  نصفها  أن  القامئات  هذه  من  لنا  ويتضح   . و1975   67

من  كان  كام  بنفسه.  بإخراجها  الرجل  قام  عمال(   12( والكامل 

ومدير  اليوم  بتونس  املرسحية  الحركة  يف  األهم  الفنان  نصيب 

“الفاضل   2021 و   14 بني  سنوات  سبع  لنحو  الوطني  مرسحها 

تحليل  عند  أيضا  النظر  ويلفت  إثنتني.  مرسحيتني  الجعايبي” 

تونسيني.  غري  باألصل  ألفها  النصوص  من   13 أن  القامئات  هذه 

ومثة بينها معالجة نصني لشكسبري “هاملت” و”مكبث”، ناهيك 

عن اختيارات أخرى من تراث “موليار” و “جوجول”، وصوال إىل 

“بيرت فايس” وأعالم مرسح الالمعقول كـ”جان جينيه” و “جورج 

فرج  أللفريد  نصان  هناك  املرصي  املرسح  من  وأيضا  شحاده”. 

وآخر   ، عالجته  كيف  ملشاهدة  الفرقة  زار  الذي  سامل”  “الزير 

الركح  عىل  متثيله  جرى  السباعي  يوسف  كتابات  من  مستلهم 

الدكتور  يؤرخ  كام  ـ  سيالحظ  للجمهور   “ درباله  بو  الهاين   “

عبازة “ـ جدال حول توظيف “ السوييس” ملنهجية “بريشت” يف 

الذي  ذاته  ملوليار  وهو   . كالسييك  مرسحي  تراث  هكذا  معالجة 

وبخاصة  املرشق   يف  العريب  املرسح  يخطو   أن  مصادفة  تكن  مل 

خطواته  أوىل  األشهر  بنصوصه  واألسكندرية  والقاهرة  بريوت  يف 

وياللمفارقة،   حال  أي  عىل  ولكن  عرش.  التاسع  القرن  نهاية  مع 

يف  الطليعية  املسارح  بدورها  تجتاح  كانت   “ “الربشتيه  فإن 

الستينيات  يف  بأرسه  العريب  العامل  أرجاء  مبختلف  عاتيه  موجات 

والسبعينيات أيضا، وليس كاف تونس وحدها.

  ومع هذا فالعرض التايل مبارشة ملرسح فرقة الكاف وبإخراج “ 

السوييس” أيضا كشف عن انفتاح الرجل املؤسس والتجربة عىل 

للياباين  “راشمون”  مرسحية  جاءت  وهكذا  بعيد.  درامية  عوامل 

البشالوي.  الحميد  عبد  املرصي  وبرتجمة  أكوتاغاوا”،   “أكورو 

عن  بعيدا  األقى  الرشق  من  املرسحية  هذه  جاءت  وهكذا 

وظف  كيف  حينها  النقاد  أنظار  لفت  وكام  األوروبية.  املركزية 

 “ “بريشتي  اطار  يف  واقتدار  بإبداع  واإلضاءة  األقنعة  املخرج 

ترسخ  اخذت  التي  للفرقة،  الثالث  العرض  ومع  عنه.   يتخل  مل 

بالتيارات،  متوج  ناهضة  تونسية  مرسحية  حركة  يف  اقدامها 

للجهة  الشعبية  املوروثات  عوامل  السوييس”  “املنصف  استدعى 

تونسيا شعبيا  عنوانا  لها  اختار  التي  املرسحية  ولبالده. ويف هذه 

تحت عنوان “نساء يف خطر”. 

مرسحة  السوييس”   “ عرشية  خالل  الكاف  فرقة  قدمت  كام   

للقصة  األبرز  للرائد  السور”  “تحت  بعنوان  نرثية  لنصوص 

القصرية التونسية خفيف الظل الصعلوك عىل الدوعاجي )1909 

أسسها  جامعة   عىل  عنوان  باملناسبة  النص  وهذا   .)1904 ـ 

عقد  خالل  تونس  العاصمة  يف  الكتاب  من  ورفاقه  الدعاجي 

الثالثينيات من القرن العرشين، وكان لها شأن وأي شأن يف تاريخ 

 10 بني  جاءت  هذه  السور”  “تحت  ومرسحية  التونيس.  األدب 

ويربز  الكاف.  فرقة  مرسحتها  محليني   تونسيني  ملؤلفني  نصوص 

وقد  مدين،  الدين  لعز  “الحالج”  و  الزنج”  ديوان   “ بينها  من 

موسمي  خالل  عرضهام  وجرى  بنفسه،  السوييس”   “ أخرجهام 

1972/71 و 1973/72 عىل التوايل.

تاريخ  البداية يف  السوييس” لرضبة  املنصف   “ اختيار  كان  و     

بطابع  وثيقة  صلة  عىل  املحرتفة  الكاف  فرقة  مرسح  نشاط 

املنطقة وأهلها. وهذا عىل الرغم  من أنه مل يذهب وعىل الفور 

شهرة  أقل  نصا  اختار  فقد  مبارشة.  الشعبي  تراثها  استلهام  إىل 

تونسته  عىل  وعمل  داندان”،  “جورج  مرسحية  هو  “ملوليار” 

غني  فالح  شخصية  يعالج  وهو  بودربالة”.  “الهاين  عنوان  تحت 

ريفي  مجتمع  يف  صاعدة  بورجوازية  طبقة  من  يتزوج  ثري 

محافظ. ومن يعود إىل الكتابات النقدية حني خروجت مرسحية 

المركز داخل  من 

الفرجوية الطقوس  تقام  حيث  بومخلوف  سيدي  ومسجد  ضريح 
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والبخت  صنايع  سبع  شاكلة  عىل   ( وحرايري”  “حويك  صميام 

الريت”  دي  “الكوميديا  وريث  نص  استهلم  مرصيا(  ضايع 

خادم  بـ”أرلكان  باألصل  املعنون  غولدوين”،و  “كارلو  اإليطالية 

من  فريدا  فرجويا  دراميا  نسيجا  “السوييس”  و صاغ  السيدين”. 

املعروفة  املحلية  البيئة  يف  ورقصاتهم  التوانسة  الزنوج  موسيقي 

بـ” االصطنبويل”  ومن املأثور الشعبي والشخصية املحلية وأيضا 

النهضة  عرص  اىل  تعود  التي  االرتجال  عىل  القامئة  الكوميديا 

األورويب والتيار امللحمي “الربشتي”.

إطالق  عند  التونسية  الصحافة  يف  النقدية  الكتابات  وتعكس     

الفريد.  املزيج  بهذا  الوعي   1969/68 موسم  خالل  العرض  هذا 

إال أن ملؤسس الحركة املرسحية الحديثة يف الكاف أثرا أبقى وإىل 

اليوم عيص عىل النسيان الذي قد يغيب عنوان مرسحية هنا أو 

تبقى  مبن  التقيت  فكلام  هناك.  الفني  وطاقمها  أبطالها  أسامء 

إال واستحرضوا  القارة” ومن تالهم  الكاف  من جيل رواد “فرقة 

أسلوب “ املنصف السوييس” يف االعداد للعمل املرسحي، وكيف 

تتحول الربوفات والعروض املتالية أمام الجمهور إىل حوار مفتوح 

وهو  واكتامال.  تبلورا  ويزيدها  املرسحية  الفكرة  يطور  تفاعيل 

كام يقال مل يكن أبدا بـ”املخرج الديكتاتور”. ولعل يف هذا تأثري 

لالتجاهات التي عارصها دارسا للمرسح يف أوروبا النصف األول 

من الستينيات.

والمعهد المركز 
وما  الكاف  فرقة  إدارة  عىل  تواىل  السوييس”  “املنصف  بعد   

أصبحت عليه اعتبارا من عام 1993  حني أصبحت “ مركز الفنون 

عددهم  بلغ  تونسيون  مرسحيون  بالكاف”  والركحية  الدرامية 

. استجلبها لتقيم بالكاف. وكنت من بني من كونتهم  دو فيلبو( 

الرتاث  أغاين  عىل  االشتغال  برنامجها  يف  أدخلت  وهي  ودربتهم. 

بالجهة ، وبخاصة األمازيغية التي تروى تفاصيل حوادث واقعية 

قبائل  بني  التزاوج  و  الحصاد  مواسم  خالل  وبخاصة  هنا  تجري 

مع  .وهذا  الهطايه(   ( حركة  مع  والجنوب  الشامل  وعروش 

العربية  اللغة  من  وخليط   لتونس  الغريب  الشامل  أهل  لهجة 

باسم  ضخام  فرجويا  عرضا  التوجه  هذا  أمثر   ”: يضيف  و   .“

تقدميه  وجرى  نفسه،  الله  عبد  بن  األسعد  أخرجه  املنسيات(   (

من  بنا  انتقل  نجاحا  العرض  وحقق   .2002 عام  األوىل  للمرة 

الكاف إىل عموم البالد التونسية وخارجها”. 

النظر  يلفت  للمنسيات”   “ بالفيديو  تسجيال  شاهدت  ما  وإذا   

وتعبرياتهم  املمثلني  لحركة  و  الفرجوية  للتقنيات  التوظيف  هذا 

الناي.  وانسياب  الطبول  وايقاعات  والغناء  بالجسد  الرثية 

سلسلة  إىل  أقرب  مجمله  يف  املنسيات”   “ بأن  القول  وميكنني 

هذا  يف  و  املرسحية.  الفرجوية  بالتعبريات  مفعمة  تراثيه  أغاين 

عالية  صوتيه  طبقات  موظفا  “الشيخاوي”  ويغني  ميثل  العرض 

مع  جاءت  األبكر  حظه  رضبة  أن  يعترب  هو  كان  وفسيحه،وإن 

عام  الهوى(  )كاف  مرسحية  يف  املركز  مع  األول  التمثييل  أدائه 

 ”: يل  ويقول  أيضا.  الله”  عبد  بن  “األسعد  إخراج  و  نص   2001

مع كاف الهوى استعدنا جمهور املرسح هنا بعدما اخذ ينرصف 

الرقابة واختناق املناخ  التسعينيات مع تضييق  اعتبارا من أوائل 

أيام  جمهور  العرض  حضورهذا  نافس  بل  والعام.  السيايس 

الحظ  حسن  ومن  أحيانا.  وتجاوزه  بالعاصمة،  املرسحية  قرطاج 

أن مهرجان )24 ساعة مرسح( انطلق يف دورته األوىل من مركز 

الكاف يف العام نفسه “.

التي  املتوالية  املرسحية  العروض  يتتبع  ملن  الواضح  ومن      

أنتجها مركز الكاف تنامى وزن موروث الجهة. وعىل سبيل املثال 

فإن مونودراما تحمل عنوان “الحكوايت” من إخراج الفنان “ عبد 

 / للممثل  متميز  أداء  عىل  تقوم   2003 عام  املساهيل”  الرازق 

املغني / العازف/ الحكوايت “ منذر الجبابيل” لخليط من ارتجال 

وحكاوي و أغنيات الجهة. و” الجبابيل “ باألصل  من أهاىل بلدة 

املرسح،كام  خارج  حكوايت  أيضا  الكاف،وهو  بوالية  “تاجورين” 

علمت من رفاقه الفنانني. 

شرف بلوحة  يستقبلك 
هنا” من  “مروا 

   أول معلم الفت يستقبل الزائر ملركز الفنون الدرامية والركحية 

صورا  تجمع   ،“ هنا  من  مروا   “ بعنوان  لوحة  هو  بالكاف 

أكرب  بحجم  يتوسطها  الفرقة  لفناين  واألسود  باألبيض  فوتوغرافية 

عىل  فهي  الرئيسية  العرض  قاعة  أما   . السوييس  املنصف  صورة 

حيث  كورونا  جائحة  قبل   (  2019 عام  نهاية  إىل  مديرا   13

املمثل  تدريب  جهود  تطورت  الكاف(.  من  التحقيق  هذا  اجري 

الفرقة  قدمتها  التي  املرسحيات  عدد  إجاميل  وبلغ  املكان،  يف 

االعتبار  يف  األخذ  مع  وهذا  مرسحية.  مائة   2017 حتى  واملركز 

ليدير  الكاف  إىل  عاد  السوييس”  املنصف  املؤسس”  الفنان  أن  

املركز بني عامي 1995 و2000 حيث قدم عرشة مرسحيات كان 

نصيبه منها إخراجا ثالث هي : “ميت حي نقز” ) ونقز بالعامية  

التونسية تعني اقفز( و”اليل يتقال” مع إعادة “راشمون”. ومن 

الواضح أن “ السوييس “ عاد إىل تونس والكاف بعد أن اسهم يف 

القرن  من  الثامنينيات  عقد  يف  بالكويت  املرسحية  الحركة  اثراء  

اإلبداع  يف  فاعال  و  ومساهام  العايل  مبعهدها  كمدرس  العرشين 

عىل خشبة املرسح.و لعل اشهر اسهاماته يف الكويت كانت خالل 

تعاونه مع الفنان الراحل “ عبد الحسني عبد الرضا” يف مرسحيتي 

“ باي باي لندن” و” باي باي عرب”.  

و   2000 بني  الله”  عبد  بن  األسعد   “ الفنان  إدارة  عهد  وإىل   

التي قدمها املركز  2008 عرفت الكاف زخام يف عدد املرسحيات 

والركحية”  الدرامية  الفنون   اشتغل “مركز  . كام  لتبلغ 18 عمال 

للبولندي  املمثل  تدريب(   ( تكوين  منهج  عىل  أكرب  بوضوح 

املمثلني  مع  والتدريبات  النقاشات  وتكريس  “جروتوفسيك” 

واملنطوق  الكلمة  تتجاوز  جديدة  لغة  عن  بحثا  العمل  وطاقم 

وإلنهاء كون املمثل خادما للنص. 

  ولدينا هنا شهادة شفوية قدمها يل املمثل بفرقة الكاف “ عبد 

الشيخاوي”)45 سنة(، وهو أيضا مدرس أكادميي خريج  الرحمن 

:”استعان  قال  العاصمة.  بتونس  املرسحي  للفن  العايل  املعهد 

األسعد مبعلمة فرنسية من تالميذ جروتوفسيك تدعى ) كريستني 

نوافذ

المنسيات من  مشهد 

مزنله في  الورفلي  منحي  الكافالفنان  مركز  امام  الشيخاوي  الفنان 
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تحمل  نحاسية  الفتة  خارجها  ومعلق  اإليطالية(،  العلبة   ( طراز 

األزرق،  باللون  مقعد  القاعة خمسامئة  اسمه. وتسع هذه  أيضا 

وتتوفر عىل ركح متسع بعمق كبري، فضال عن تجهيزات اإلضاءة 

املديوين”  عامد   “ املركز  مدير  ويخربين  املناظر.  حركة  وإمكانات 

أن هذه القاعة هي األكرب باملدينة، كام تعد من أفضل القاعات 

املرسحية بعموم البالد التونسية من حيث التجهيز التقني. ويشري 

إىل قاعتني إثنتني أخرتني تسع كل منهام 100 مقعد يجرى إعادة 

و  للتدريبات  والثانية  جيب  كمرسح  تعمل  واحدة  صيانتهام، 

القارين  أي   ( باملركز  املعينني  املمثلني  عدد  عن  وأسأله  للرقص. 

التقدير  فأتذكر  أربعة.  فقط  بأنهم  فيجيب  بالتونسية(  املرسمني 

الذي اخربين به “ الورفيل “ بأن عدد من شاركوا يف أعامل فرقة 

يجول  كام  وممثلة.   ممثال   156 نحو   1993 و   67 بني  الكاف 

الفرقة  رواد  أحد  الزغالمي”  الهادي   “ املرحوم  مالمح  بذهني 

والفن املرسحي بالكاف يف فيديو تكرميي أنتجه املركز ذاته وهو 

تقاعد  معاش  بال  سنة  الثامنني  قارب  وقد  العيش  شظف  يشكو 

)جراية بالتونسية ( يسرت من قسوة األيام.

املدير “ املديوين “ أكرث مبزيد من االسئلة عن حال     استوضح 

من  مبمثلني  نستعني   ”: فيقول  هنا،  املبدعة  البرشية  الطاقة 

وبأساتذة  بالكاف  واملوسيقي  للمرسح  العايل  املعهد  خريجي 

املحرتفني  من  نصفها  اآلن  والفرقة   .. أخرى  واليات  من  حتى 

والنصف اآلخر هواه. وينتج املركز بعد ثورة 2011 حيث توليت 

متوسط  إىل  النشاط  انخفض  بعدما  سنويا  أعامل  ثالثة  إدارته 

واملشكالت  الديون  تراكم  جراء   2005 من  اعتبارا  واحد  عمل 

عرضا   75 إىل   60 من  العمل  ترويج  اإلدارية”.ويضيف:”متوسط 

يف العام بأنحاء الجمهورية التونسية، ويف الخارج نشارك مبتوسط 

مشاركتني سنويا. وحصلنا عىل خمسة جوائز يف عامي 18 /2019 

آخرها ) قبل جائحة كورونا( عن مونودراما ) تجرأ( للممثل ريان 

حصدت  ذاتها  واملرسحية   . األزهرالفرحاين  املخرج  و  القريواين 

نستقبل  أننا  كام   .2018 بالجزائر  )األغواط(  مهرجان  يف  جائزة 

عىل ركح املركزهنا العديد من العروض من مختلف أنحاء العامل. 

ممثال   20 مبتوسط  مدرستنا  يف  هواة  وتكوين  بتدريب  ونقوم 

تتضمن  املركز  حيز  يف  أخرى  النشاءات  مرشوع  ولدينا   . سنويا 

للممثلني ونواة مكتبه مرسحية متطورة، عالوة عىل  مبيتا صغريا 

استكامل تهيئة القاعتني”. 

  ويلفت “املديوين” النظر إىل أنه إىل جانب املهرجانات السنوية 

الثالثة التي ينظمها املركز وتجتذب عروضا و جمهورا من خارج 

بن  محمد  “مهرجان  بعنوان  للهواة  رابعا  مهرجانا  فإن  الكاف 

عثامن”أحد رواد املرسح بالجهة تعرث وتوقف بعد دورته األوىل 

املرسحية  للحركة  التحتية  البنية  لفهم  واستكامال   .2017 عام 

الذي  واملرسح  للموسيقي  العايل  معهدها  مقر  زرت  بالكاف 

حمدي”،  أنيس   “ الدكتور  بعميده  واتصلت   .2005 عام  تأسس 

لفنون  ..و  الطفل  ملرسح  أقسام  أربعة  هناك  بأن  فأبلغني 

الثقايف.  السياحي  للتنشيط  ..و  املوسيقية  للعلوم  ..و  املمثل 

 25 نحو  املمثل  وفنون  الطفل  مرسح  قسمي  خريجي  أن  وقال 

يبدعون  القسمني  هذين  بأن طالب  وأضاف  سنويا.  املتوسط  يف 

مهرجانات  يف  بعضهم  ويشارك  تخرج  كمرشوعات  مرسحيات 

علمت  بأسابيع  املدينة  غادرت  وبعدما  لكن  املرسحية.  الكاف 

املعهد  اغالق  عموما خشية  الكافيني  و  الطالب  من  باحتجاجات 

بحجة عدم صالحية  مبانيه. 

مسرح عن  البحث 
المركز  خارج   

الثقافية  الشئون  لوزارة  الجهوية  “املندوبية  اىل  اذهب  و   

بالكاف”، فتمدين مبطبوعات عن عام 2018. و اتنبه منها إىل أن 

األربعة فنانني املعينني ) املرسمني القارين( واملصنفني هنا تحت 

باملندوبية.  معينني   17 بني  من  باألصل  هم  إطارات”   “ قامئة 

مبا  الرد،وحتى  عناء  أنفسهم  يكلفوا  ومل  مرسحية،  مرشوعات 

مرسحيات  عرشة  كممثل  الفنان  هذا  رصيد  يف  الرفض”.  يعني 

باألصل دارس  الدرامية والركحية، وهو  الفنون  تحت مظلة مركز 

باملعهد العايل للفن املرسحي بالعاصمة. ويقول  :” ثالث رشكات 

 ( الثامنينيات  مع  نشأ  أقدمها  بالكاف،  هنا  للمرسح  خاصة 

رشكتي”. ثم  التسعينيات،  عقد  يف   ) يوغرته   ( وتلتها    ،) سريتا 

متخصصة يف مرسح  يوغرته   ”: التايل  النحو  عىل  الحال  ويلخص 

بعدما  ماليا  لتعرثها  متاما  نشاطها  توقف  واألخرى  األطفال، 

 ) الكالم  عني   ( وأشهرها  تجاريه  غري  نخبوية  مرسحيات  انتجت 

نص واخراج الفنان البحري الرحايل .وهو أهم عمل أنتجه القطاع 

الخاص هنا بالكاف ويعود إىل أوائل التسعينيات”. كام يشري اىل 

إىل  “األرض”  تسمية  حملت  جادة  أهلية  مرسحية  فرقة  ارتحال 

ونور  األخوان”ناجي  الكافيان   الفنانان  بعدما أسسها   ، العاصمة 

يف  السائد  هو  وكام  بالكاف  هنا   ”: ويضيف  الورغي”.  الدين 

عموم تونس ال يوجد ومل يوجد مرسح تجاري، كام هو الحال يف 

بالنشاط  املعنية  األربع  الجمعيات  فقط  العريب..  واملرشق  مرص 

عروضها  تظهر  وال  الهواه،  طابع  عليها  يغلب  بالكاف  املرسحي 

الدرامية  الفنون  مركز  ينظمها  التي  املهرجانات  مناسبة  مع  إال 

وهكذا فإن هؤالء الفنانني يشكلون نسبة 7 يف املائة من اجاميل 

املعطيات  وفق  أيضا  والالفت  الغري.  هناك  املعينني  العاملني 

أنهم  الكاف  والية  يف  الدولة  لدي  بالثقافة  العاملني  بشأن  ذاتها 

دور  و  )عددهم37(  املندوبية  موظفي  عىل  باألساس  يتوزعون 

واحصل  املكتبات.  و  املراكز  ومدنها  الوالية  عاصمة  يف  الثقافة 

عىل قامئة بالجمعيات الثقافية النشيطة بالوالية خالل عام 2019 

من  املرصوده  األموال  تواضع  اىل  واتنبه  جمعية،   31 وعددها 

الوزارة لدعمها ، وبعضها  ال يتجاوز ما قيمته العرشة دوالرات يف 

العام. وأملح بني عناوين هذه الجمعيات أسامء أربع فقط تشري 

إىل املرسح. و أسأل يف انحاء مدينة الكاف فال أجد أثرا الفتا لها.

   وبعدها أتجه للقاء الفنان املرسحي الكايف “رضوان الهنودي” 

وهي   ،)2016 تأسست  خاصة  رشكة  نوفا)  سريتا   “ فرقة  مدير 

تعني “ املدينة الجديدة” باألمازيغية وباألصل فإن االسم تسميه 

األشهر  والفنانني  املثقفني  مقهى  عىل  معا  نجلس  للكاف.  قدمية 

آخر  بني  من  باألصل  وهو  ـ  بأسف  ويبلغني   . املدينة  وسط  يف 

تالمذة املنصف السوييس الباقني هنا ـ أن فرقته الخاصة مل تنتج 

التمويل.  غياب  بسبب  واحدا  عمال   2019 عام  نهاية  قرب  إىل 

لتمويل  بالعاصمة ثالث مرات  الثقافة  إىل وزارة  :” تقدمت  قال 

الهوى كاف  مسرحية  من  مشهد 

قم مسرحية  من 
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والركحية ليس إال “.

  وهنا اتذكر ما أبلغني به مدير املركز “املديوين” عن أن تذاكر 

معظم  وأن  عليها،  االعتامد  الميكن  العروض  الجمهور  دخول 

وعىل  واملهرجانات  الصيف  يف  تقام  التي  تلك  فيها  مبا  العروض 

األثرية  قلعتها  حيث  الكاف  مدينة  بقصبة  الطلق  الهواء  مرسح 

يجرى الدخول إليها مجانا أو شبه مجاين،وأن متويل أنشطة املركز 

معظم  باألساس،وبأن  الثقافية  الشئون  وزارة  دعم  عىل  تعتمد 

أتأمل  كام  والطلبة.  البسطاء  املوظفني  من  هنا  املرسح  جمهور 

البطالة  نسبة  تبلغ  حيث  الكاف  ألهل  املتواضعة  األحوال  يف 

املتوسط  عن  نقاط  خمس  نحو  بارتفاع  املائة  يف   19,1 بالوالية 

التونيس  للمعهد  العام  التعداد  معطيات  وفق  الوطني،وذلك 

لالحصاء لعام 2014. 

الثورة وبعد  قبل 
يناير ( 2011 حدث كبري متعدد   ( يناير جانفي   وألن ثورة 14 

التقيتهم  الذين  املرسحيني  عىل  طرحت  فقد  واألبعاد،   املعاين 

للعروض  بالنسبة  تغري  الذي  ما   : السؤال  بالكاف مدينة املرسح 

وبخربته  والتلقي؟.  باإلبداع  تتصل  سياقات  من  بها  يحيط  وما 

الشيخاوي”   “ يقول  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  يف  كممثل 

بتقنيات  إيجاد شكل مرسحي  الدكتاتورية كنا نحاول  :” يف عهد 

عىل  وممتازة  جيدة  لعبة  هذه  كانت  وحقا  الرتميز.  يف  غارقة 

بقرار شفوي غري مكتوب  السوييس جاء  املنصف  بقيادة  القارة( 

من الرئيس املؤسس للدولة الوطنية التونسية “الحبيب بورقيبة” 

“عبد  هنا  حينها   ) املحافظ   ( الوايل  مبذكرات  وتستشهد  نفسه. 

واملنعرج  الحلم   “ بعنوان  الثورة  بعد  الصادرة  القالل”  السالم 

الخطأ “،و حيث كتب أن بورقيبة انتحى به جانبا يف مأدبة عشاء 

بقوله:” هذا  له  وارس  السوييس،  الفنان منصف  بحضور  بالوالية 

اعنت   .. بعيدا  .. هو يذهب  بداخله(   ( ببطنه  الشاب عنده شئ 

به “. 

  وألنه مبثابة ذاكرة حية لفرقة الكاف ومركزها للفنون الدرامية 

يك   “ الورفيل  املنجي   “ الفنان  إىل  بصرب  جلست  فقد  والركيحة 

يحيص   أن  استطاع  هنا.وهكذا  الرقابة  جرح  يفتح  أن  عىل  احثه 

 .  1993 و   67 عامي  بني  والحظر  للمنع  تعرضت  10 مرسحيات 

القصباوي و”كل  الدين  نور  تأليف  االستعراض”   “  : منها  وتذكر 

وكالهام  القشباطي  أحمد  نص  نواره”  يف  مشغول(   ( الهي  نور 

الفاضل  إخراج  من  ميم”  يس  و”  رواشد،   الله  عبد  إخراج 

 ،  1975 السوييس  منصف  الحالج”إخراج  و”ديوان   ، الجعايبي 

و”يوميات مجنون”  املقتبسة من “جوجول” إخراج عبد الرؤوف 

املنصف  وإخراج  بن سامل  تأليف عمر  يغالن، و”عشتاروت”  بن 

الصادق  نهار”إخراج   ) ياله   ( ماال  و”  قراقوش”   “ و  السوييس، 

كل  منع  وعزا   . السوييس  املنصف  إخراج  و”الزنج”  املاجري،  

إدارة  وبواسطة  وعرب  عليا  سياية  تدخالت  إىل  املرسحيات  هذه 

الداخلية  لوزاريت  التابعة  املرسحي”  التوجيه  لجنة    “ يف  الرقابة 

والثقافة حينها.

بعد  أنه  عىل  التقيتهم  الذين  الكاف  مرسحيو  يتفق  ويكاد     

منتصف التسعينيات وإىل 2011  أصحبت الرقابة األشد واألنجع 

هي تلك الذاتيه التي تسكن داخل الفنان. أما “الهنودي” املمثل 

كانت مل  والتي مل  ـ   “ نوفا  املخرضم مدير رشكة “سريتا  املرسحي 

تتمكن بعد ميض أكرث من أربع سنوات عىل التأسيس من إنتاج 

الثورة  قبل  كان  عام  األهم  “االختالف  قال:  فقد  ـ  واحد   عرض 

ينظر شاردا  وأضاف وهو  الرقابة”.  اختفاء  بالقطع  التونسية هو 

إىل حركة الكافيني خارج املقهى ذات ظهرية :” لكن هذا أدى اىل 

تحول بأن خرج خطاب الشارع ليظهر فوق الركح .. وكأننا فقدنا 

خصوصية الخطاب الفني الرمزي للمرسح “.    

وهكذا هي الكاف الريفية الفالحية ـ الغائبة بعد عن املرشوعات 

وتزرع  تبدع  ـ  الناجزة  التنمية   جهود  أو  الحديثة  الصناعية 

املرسح يف فضاءاتها عىل الرغم من املصاعب وأسئلة اليوم والغد 

يليق  مرسحي  مايض  وخلفها  أخرى  تلو  مرسحية  تبدع  الحائرة. 

وتزرع  .تبدع  الرتايث  وموروثها  وبخيالها  بأظافرها  حفرتها  مبكانة 

ترتسخ  سمعة  فتحصد  آخر،  بعد  وعاما  آخر  تلو  عمال  املرسح 

ومتعة الفنون . 

املستوى الجاميل. وبعد الثورة اختفت هذه اللعبة، واصبح الفنان 

حرا بال رقابه. لكن السؤال بعد الثورة هو: أي مرسح نريد؟. ومثة 

املبارش. لكننا  يف األغلب هنا مازالنا  الخطاب  فنانون سقطوا يف 

معا”.ويضيف  وممتع  مقلق  البحث  إجابه.وهذا  عن  نبحث 

علية  كان  عام  الركح  فوق  أكرب  بحرية  كممثل  أشعر  شخصيا   ”:

ففي  أضخم.  مبسئولية  أيضا  أشعر  هذا  .ومع   2011 قبل  الحال 

يفقد املرسح قيمه  أن تجد شكال جديدا ال  الحريات عليك  ظل 

الجامليه”.

  أما مدير املركز “ املديوين” فأشار اىل تعدد االتجاهات املرسحية 

تنوع  يف  انعكست  وكام  للثورة،  الالحقة  السنوات  يف  باملركز 

العروض. قال :” قدمنا املرسح التاريخي بإهتامم الفت، وكام  يف 

سلسلة أعامل املخرج سامي النارصي عىل غرار ) هالل ونجمة( 

أمام  وتفتحت   ،  2018 القادمون(  و)   2013 النسور(  و)   2011

) قم (  الطاهر خريات  أوفر مثل محمد  الشباب فرص  املخرجني 

بالفعل  الداغستي ) ذئاب منفردة( 2019 “. وأضاف: “  و وليد 

الحرية،  من  أوسع  بهامش  انتاجات  اىل  أدى  ما  الرقابة  سقطت 

الكاف  السقوط بتطور كبري عىل مرسح  انتظار أن يأيت هذا  ويف 

بخاصة، وتونس بصفة عامة”. 

  العالقة بني ماهو سيايس وبني املرسح يف الكاف تبدو مشدودة 

العرقويب”  ربح   “ الباحثة  و  واملايض.  التاريخ  إىل  قوية  بخيوط 

 ( املحرتفة  املرسحية  الكاف  فرقة  انشاء  أن  دراستها  يف  تؤكد 

نوافذ

الورفلي والفنان  ونجمة  هالل  من  مشهد 

تجرأ مسرحية  النسورمن  مسرحية  من 
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مرسحية  عرض  أيام  منذ  بدأ  نيويورك  ىف  اديلفى  مرسح  عىل 

األمرييك  واألديب  املرسحى   للكاتب  يحدث هذا”  أن  “ال ميكن 

سنكلري لويس )1885 - 1951( الحائز عىل جائزة نوبل ىف األدب 

عام 1930 ليكون أول أديب أمرييك يحصل عىل  عروس جوائز 

ىف  املتخصصة  “بريكىل”  فرقة  املرسحية  وتقدم  العامل.  ىف  األدب 

إعادة العروض.

تنامى  من  تحذر   1935 عام  كقصة  األصل  ىف  املرسحية  صدرت 

أنحاء  ىف  ظهورها  بعد  املتحدة  الواليات  ىف  الفاشية  التيارات 

مبارشة  التاىل  العام  ىف  مرسحية  إىل  وتحولت  العامل.  من  أخرى 

حيث حولها لويس بنفسه إىل نص مرسحى  عرض وقتها ىف 18 

مدينة أمريكية بنجاح كبري. وكان السبب هو اقرتاب االنتخابات 

الرئاسية األمريكية  ىف وقت تعاىن فيه البالد من أزمة اقتصادية.

وكان الخوف من أن تؤدى األزمة االقتصادية إىل ظهور اتجاهات 

فاشستية تستغل هذه األزمة للوصول إىل حكم البالد كام حدث 

أن  كمواطن  عليه  لزاما  سنكلري  ووجد   مثال.  واليابان  أوروبا  ىف 

ىف  عميقة  قواعد  لها  الدميقراطية   أن  يؤكد  أدبيا  عمال  يكتب 

الرأي  حرية  بفضل  عليها  القضاء  ميكن  وال  املتحدة  الواليات 

والدميقراطية الحقيقية التى تتمتع بها .وهذا هو معنى العنوان. 

مرسحية  إىل  تحويلها  قرر  كبريا  نجاحا  الرواية  حققت  وعندما 

حيث كتب املعالجة املرسحية بالتعاون مع جون موفيت مخرج 

املرسحية وكان أيضا كاتبا مرسحيا . 

اعتربها  لهجوم حث  تعرضت املرسحية وقتها  النجاح  ورغم هذا 

املرسحية  إنتاج  توىل  الحظ  ولحسن   . الفوىض  إىل  دعوة  البعض 

الرئيس  أنشأه  الــذى  للمرسح”  الفيدراىل  ــرشوع  “امل وقتها  

فرانكلني روزيفلت . 

وبدأ  مبارشة  التاىل  العام  ىف  فيلم  إىل  تحويلها  تقرر  وبعدها 

ملخص
ىف  املرسحية  أحــداث  وتــدور  بيرتسون.  ليزا  املرسحية  أخرجت 

إىل  رمز  ىف  األخرض  الجبل  والية  باسم  املعروفة  فريمونت  والية 

“دورميوس  الصحفى  يعيش  حث  االمريكية  الدميقراطية  ازدهار 

إىل  يتحول  الذى  الرأي   بالدميقراطية وحرية  “املؤمن  جيسوبس 

األمريكيون رئيسا مستبدا هو “برزيليوس  ينتخب  متمرد عندما 

إىل  ترمز  )التى  فيها  يعيش  التى  البلدة  “ويراقب  ويندريب 

الرئيس  الواليات املتحدة ( وهى ترتاجع من جراء سياسات هذا 

للجمهور  بذلها  التى  املنطقية  غري  والوعود  وأكاذيبه  الشعبوية 

خالل حملته االنتخابية وكيف وصل إىل الحكم ىف ظروف تشبه  

ظروف وصول هتلر إىل الحكم ومل يف بشئ من وعوده.

لجيسوبس  الصديقة  الصحفية  بدور  قامت  التى  لوريندا  وهناك 

 50 جسدوا  ممثال   16 املرسحية  ىف  ويشارك  بأفكاره  املؤمنة 

شخصية ينتمون إىل معظم العرقيات املقيمة ىف أمريكا. 

األمم  تسقط  كيف  تناولت  فصول  أربعة  ىف  املرسحية   وجاءت 

لوعودهم  الحكام  يتنكر  وكيف  والديكتاتورية  الفاشية  هوة  ىف 

النيابية  املجالس  مثل  ذلك  ىف  بها  يستعينون  التى  واألدوات 

املوالية لهم وكيف يختلقون املشاكل لرصف األنظار عن فشلهم 

املكسيك.  بغزو  فشله  عن  األنظار  ويندريب رصف  حاول  مثلام 

املعارضة  صفوف  إىل  الجيش  قــادة  لجوء  املرسحية  وتتناول 

وغريها.

وقد أشاد النقاد بتصميم الصوت الذى كان متناسبا مع متطلبات 

األفكار  عىل  التأكيد  ىف  املعرب  بصوته  الراوية  ساهم  كام  العمل. 

مبلغ  ألف دوالر وهو  إنفاق 200  بعد  توقف  ثم  فعال  التصوير 

ىف  املحاولة  نية إلعادة  هناك  وكانت  الوقت.  بأسعار هذا  ضخم 

العامني األخريين لكن تم الرتاجع عنها ألسباب غري معروفة .

إعادة
لتؤكد  عاما   85 بعد  املرسحى  العرض  إعــادة  جــاءت  هنا  من 

املتعددة  املشاكل  رغم  راسخة  االمريكية  الدميقراطية  أن  عىل 

ترامب  السابق  الرئيس  أنصار  عليه  اقــدم  ومــا  والــرصاعــات 

واالتجاهات النازية التى تربز بشكل يبعث عىل القلق .

لكنها  عام  من  اكرث  منذ  املرسحية  تقدم  أن  املفروض  من  وكان 

ىف  املرسحية  افتتاح  تم  وقد  كورونا.  إجــراءات  بفعل  توقفت 

للجمهور  وقتها  وأتيح  اإلنرتنت  طريق  عن  ولكن  موعدها 

مشاهدة املرسحية عىل الهواء عرب اكرث من 100 مرسح ىف أنحاء 

بدء  عىل  أرصت  الفرقة  لكن  شاشات.  عرب  املتحدة  الواليات 

العرض الجامهريى فال مرسح بدون جمهور.

اإللكرتونية  الين  أون  نيوجريىس  لصحيفة  الفنى  الناقد  ويقول 

عام 1936  به  الذى عرضت  النص  بنفس  تعرض  املرسحية مل  أن 

بل اسرتشد به فقط اثنان من كتاب املرسح وهام “توىن تاكون” 

و”بينيت كوهني”  لصياغة معالجة حديثة تتفق مع روح القرن 

النص  ويريد   . االعتبار   ىف  املتغريات  وتأخذ  والعرشين  الواحد  

ليست  أمريكا  ىف  الحريات  أن  عىل  يؤكد  أن  الجديد  شكله  ىف 

عنها  يدافع  أن  إىل  حاجة  ىف  وأنها    ، البعض  يعتقد  كام  قوية 

“الليرباليون األقوياء اليقظون”. 

العالم  مسارح  فى   هشام عبد الرءوف جولة 

!!! األمريكية  الديمقراطية  عن  تدافع  مسرحية 
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الذى  املرسحى  بالنص  أشادوا  كام  املرسحى.  النص  ىف  الرئيسية 

نجح ىف تصوير اساليب املرشحني ىف خداع ناخبيهم وكيف تسقط 

االمم ىف هوة الدكتاتورية والفاشية .

بني   تشابه  أي  أن  إىل  املقدمة  ىف  اإلشارة  عىل  املرسحية  وتحرص 

كام  مصادفة  مجرد  هو  املرسحية  أحداث  وبني  الحالية  األحداث 

تتم اإلشارة ىف بدايات األعامل الدرامية تحاشيا للمسئولية.   

ويقول بعض النقاد أن شارىل شابلن استوحى فيلمه “الديكتاتور 

الرئيسية  الضعف  نقطة  أن  ويرون   . القصة  هذه  “من  العظيم 

فيها أنها  ال تتناول التهديد الرئيىس للدميقراطية االمريكية وهى 

أمريكا  الدميقراطية ىف  تهدد  التى  املظاهر  لبعض  الدولة  تجاهل 

مثل التسامح مع البيض املتطرفني.

لتظهر  تليفزيونيا  بعرضها  واالكتفاء  املرسحية  بعرض  املوسم 

ىف  والوفيات  اإلصابات  أعداد  ارتفاع  مع  خاصة  خالية  املقاعد 

إيطاليا وقتها  فال مرسح بغري جمهور يتفاعل معه املمثلون.

اعدها  عن  اوبرالية عديدة   ويشتهر فردى مبعالجات موسيقية 

مرسحيات شاعر االنجليزية األول مثل عطيل وحلم ليلة صيف .  

وكافأ الجمهور الفرقة باإلقبال الجارف عىل العرض حتى امتألت 

الحفل  وحرض  التباعد.  لقواعد  مراعاة  دون  بالكامل  املقاعد 

الرئيس اإليطايل سريجيو متاريلال باعتباره الحدث الثقاىف الرئيىس 

الزهور  فكانت  بالعمل   االحتفاء  ىف  الجمهور  وبالغ  أوروبا.  ىف 

تلقى عىل األبطال من نوافذ البناوير خالل العرض.

 

وكانت معظم الزهور من نصيب مغنى  الباريتون  لوكا سالىس 

الذى جسد شخصية ماكبث والسوبرانو وراقصة الباليه  الروسية 

أيضا  ونال  ماكبث.  الليدى  شخصية  جسدت  التى  نوتريبكو  انا 

الباريتون الروىس البشكريى ايلدار عبدالرازقوف. أما كاتب النص 

برؤية  العمل  قدم  الذى  ليفرمور  دافيدى  ومخرجه  املرسحى 

عرصية تتناسب مع القرن 21 فقد كافأه الجمهور بتصفيق حاد  

ملدة 11 دقيقة ىف نهاية العرض اثناء تحية  الجامهري.

سحاب ناطحات 
حافلة  مدينة  ىف  األحداث  دارت  حيث  طبيعيا  أمرا  ذلك  وكان   

وكان  لألحداث.  التقليدى  املوقع  ىف  وليس  السحاب  بناطحات 

األبطال يدخلون إىل خشية املرسح ويغادرونها باستخدام مصعد 

إىل  البطل  لتحول  مقنعة  درامية  مربرات  وقدم   . القفص  يشبه 

طاغية. ونال صاحب اإلعداد املوسيقى  ريكاردو شيىل قدرا كبريا 

من التصفيق. 

الفصل  ىف  برقصها  الجامهري  أمتعت  التى  نرتيبكو  وتقول 

ىف  ومقنعة  ممتعة  كانت  الجديدة  املرسحية  الرؤية  أن  الثالث 

والرقصات  األحداث  بني  بالتناقض  احد  يشعر  .ومل  واحد  وقت 

األصيل  واملوقع  األحــداث  فيها  جرت  التى  السحاب  وناطحات 

الغناىئ.  واملــرسح  األوبــرا  تكون  أن  يجب  وهكذا   . للمرسحية 

انه تفسري عرصى رائع لعمل أوبرايل قديم.  وبعبارة أخرى تقول 

وتذكر انها قبلت املشاركة مبجرد قراءة النص الجديد . 

األوبرا  فن  نقل  ىف  كبريا  نجاحا  شكل  العرض  أن  سالىس  وقال 

مالمحه  عىل  الحفاظ  مع   21 القرن  إىل  عرش  التاسع  القرن  من 

األساسية بينام تظل لهذا الفن متعته .

مبلء  املرسح  إدارة  قرار  عن  اإليطالية  الستامبا  صحيفة  وتدافع 

ورغبة  الجارف  اإلقبال  بسبب  كورونا  قيود  رغم  كاملة  املقاعد 

وهى  التشغيل  مبصاريف  تفى  إيرادات  تحقق  ىف  املرسح  إدارة 

بارتداء  الجمهور  بإلزام  ذلك  تعوض  وهى  بسيطة.  ليست 

كان  إذا  التعاىف  شهادة  أو  التطعيم  شهادة  وإبــراز  الكاممات 

الشخص قد أصيب بكورونا من قبل وتعاىف منها.

اشهر  بانه  يؤمن  انه  سكاال  مرسح  مدير  ماير  دومنيك  ويقول 

مرسح ىف العامل وال ميكن أن يكون الخوف من املتحور الجديد او 

وأوبرا  فيينا  أوبرا  اإلغالق كام حدث مع  ميكرون سببا الستمرار 

اليبزج ودريسدن ىف أملانيا وهى من صاالت األوبرا املنافسة. 

موعده فى  االفتتاح   ... الجديد  المتحور  رغم 
 21 القرن  فى  مسرحية  أداة  المصاعد 

تراجعت  كورونا  من  الجديد  املتحور  أوميكرون  ظهور  مع 

للموسم  نشاطها  استئناف  عن  إيطاليا  ىف  عديدة  مرسحية  فرق 

ىف  الشهري  السكاال  مرسح  عىل  ينطبق  مل  ذلك  لكن  الشتوى. 

ميالنو.

أرص املسئولون عن الفرقة عىل أن يبدأ املرسح موسمه الشتوى 

التى  لشكسبري  ماكبث  ملرسحية  األوبرالية  باملعالجة  موعده  ىف 

اعدها املوسيقار اإليطايل جوزيبى فريدى )1901-1813(. 

افتتاح  العام املاىض عندما تم  ورفض املسئولون تكرار ما حدث 

العالم  مسارح  فى  جولة 
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[[28 نوافذ

 

الفضاءات  ابن  الفراغ،  ابن  هو  املرسح 

وخلق  التجريب  عىل  القامئة  املتعددة 

واستكشاف  الرؤية  متناهية من  مساحات ال 

وربطها  الذات  داخل  املجهولة  املناطق 

األوىل  األطر  من  كان  ولذلك  العام،  مبحيطها 

الفراغ  يف  يقام  أن  املرسحي  التمرد  لعملية 

فوجدنا – عىل سبيل املثال – كثريا من الفرق 

عروضها  بتقديم  بدأت  أوروبا  يف  املرسحية 

والحدائق،  العامة  وامليادين  الشوارع  يف 

من  كثري  قدم  حيث  »باريس«  يف  كام حدث 

محطات  يف  عروضهم  التجريبيني  املرسحيني 

ويف  الجامعات  ساحات  ويف  األنفاق  املرتو 

املصانع والرشكات.

الهدف من وراء كل ذلك هو أن يصل  وكان 

وبالتايل  مكانه،  يف  الجمهور  إىل  املرسح 

من  املرسحية،  التقنية  يف  التجديد  استلزم 

التمثييل،  واألداء  والديكور  اإلخراج  حيث 

بحيث يكون للجمهور حق املشاركة، وتحويل 

معظم  تجيء  لذا  فيه،  والتغيري  العرض  بنية 

جامعي،  إطار  يف  مؤلفة  العروض  هذه 

مبعنى أن النص املقدم يجيء كنتيجة لورشة 

يف  يأيت  املقدم  النص  كذلك  سابقة،  مرسحية 

معظم األحيان قامئا عىل طابع حكايئ.

»املرسح  من  النوع  هذا  مثل  يف  والتفكري 

املرسح  روتينية  عن  كبديل  جاء  املفتوح« 

الذي مل  اإليطايل«  العلبة  التقليدي »مرسح 

عروضه  حضور  عن  وأعرض  منه  الجمهور 

من  ألنه  الجديد  تقديم  عن  إلفالسه  نظرا 

عىل  يقوم  الحقيقي  املرسح  أن  املعروف 

املرسح  يفتقده  ما  واملفارقة، وهذا  اإلدهاش 

التقليدي ذو املعامر الكالسييك.

القرن  ستينيات  منذ  بدأت  العريب  العامل  ويف 

عن  بالخروج  تنادي  مرسحية  حركة  املايض 

األطر الشكلية للمرسح والعودة إىل املوروث 

الواقع,  عن  للتعبري  فني  كقناع  الشعبي 

النقدية  الكتابات  من  مجموعة  وظهرت 

الحكيم  توفيق  فعل  مثلام  لذلك  تدعو  التي 

أن  حاول  والذي  املرسحي«  »قالبنا  كتابه  يف 

الجديد  املرسح  جامليات  يف  رؤيته  يطبق 

عىل نصوص عاملية، لكن هذه الطريقة – من 

إليه  يهدف  كان  ما  تحقق  نظري – مل  وجهة 

عىل  النصوص  هذه  فظلت  نفسه  الحكيم 

لحظتها  عند  وتوقفها  وجمودها،  كالسيكيتها 

الواقع  عن  للتعبري  تصلح  ال  ألنها  التاريخية، 

الذي أعيدت فيه صياغتها.

مقدمته  يف  إدريس  يوسف  دعوة  كانت  ثم 

ملرسحية »الفرافري« تحت عنوان »نحو مرسح 

نسبيا  نجاحا  رؤيته  حققت  وقد   ، مرصي« 

مشاهدة  بعد  املثقفة  النخبة  بني  خاصة 

»الفرافري« عىل خشبة املرسح، وإن مل تحقق 

نجاحا جامهرييا وتواصال مع املواطن العادي، 

رغم متيز النص املرسحي املكتوب.

من  كبري  عدد  االتجاه  بهذا  تأثر  وقد 

جيل  من  إلدريس  التاليني  املرسح  كتاب 

السبعينيات أمثال يرسي الجندي ومحمد أبو 

عبد  هناء  أمثال  واملخرجني  السالموين  العال 

وبعدهم   ، الشافعي   الرحمن  عبد  و  الفتاح 

و  أمثال   ومخرجني  كتاب  قليلة  بسنوات 

وصالح  شحاتة  وحازم  مصيلحي  محسن 

سعد. والذين جاءت تجاربهم لتكمل الصورة 

وجدت  حيث  العريب،  للمرسح  التجريبية 

يف  الشوك  مرسح  فرأينا  مشابهة  حركات 

يف  كام  املغرب  يف  االحتفايل  واملرسح  سوريا، 

تجربة »الطيب« صديقي، واملخترب يف األردن 

روجيه  بقيادة  لبنان  يف  الحكوايت  ومرسح 

عساف.

شعبية  جذوراً  هناك  أن  فيه  الشك  ومام   

املفتوح  بفضائها  اتسمت  العريب  للمرسح 

 ، والحكوايت  الظل  وخيال  األراجوز  مثل 

حتى  الواقع،  وليدة  كانت  فنون  وهي 

من  وفدت  الفنون  هذه  بعض  كانت  وإن 

يقول  الذي  الظل  أخرى مثل خيال  حضارات 

» خيال  كتابه  يونس يف  الحميد  عبد  د.  عنه 

واتخذ   ، األقى  الرشق  نبت يف  أنه   : الظل« 

اإلسالمية  الحياة  وواكب   ، الفاريس  الزي 

 ، ثرائه  يف  الوسطى  الطبقات  وأسهمت   ،

ثم   ، ، فأزدهر  القاهرة  األمر يف  واستقر آخر 

وليس   ، الغريب  العامل  ربوع  إىل  ونفذ  انترش 

أو  الطريق  بالضبط  يحدد  أن  الباحث  يعني 

الطرق التي سلكها يف رحلته عرب الزمان وعرب 

 : اثنتني  يسجل حقيقيتني  أن  ، حسبه  املكان 

أوالهام ، أن اليونان والرومان مل يعرفا خيال 

هذا  أن   ، وثانيتهام   ، القديم  العامل  يف  الظل 

مبقوماته  املستقل  كيانه  له  يصبح  مل  الفن 

إال  والتذوق  واألداء  التأليف  يف  الخاصة 

الديار  ويف   ، عامة  بصفة  اإلسالمي  العامل  يف 

املرصية بصفة خاصة » وخيال الظل ـ لغويا 

املستقل  معناه  اتخذ  شائع  عريب  اصطالح  ـ 

التعبريية  وحياته  الشعب  ضمري  يف  وانصهر 

إبراهيم   حامدة  د.  تعبري  حد  عىل  اليومية 

األسم  وهو  الخيال«  طيف   « أيضاً  وسمي 

لتمثيلياته    « دانيال  إبن   « اختاره  الذي 

الظلية . 

فعل  كرد  املرسحية جاءت  األشكال  كل هذه 

والسيايس  االجتامعي  الجمود  ضد  إبداعي 

يف  العريب  املجتمع  تحول  بعد  واالقتصادي، 

السنوات األربعني األخرية إىل مجتمع رأساميل 

استهاليك.

فنية  أطر  البحث خن  الرضوري  كان من  لذا 

التوازن يف  نوع من  إيجاد  يكون من مهمتها 

املحاوالت  تتعدد   – لألسف  –الذي  الوعي 

الثقايف  الفعل  مهمة  تكون  لذا  لتغييبه، 

صعبة، لكنها بكل تأكيد رضورية.

هوامش 
المسرحي التجديد  حركة  على 

عيد عبد الحليم
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مرت حوايل خمسة عرش سنة مل تزر فيها أية فرقة مرسحية 

العاملية  الحرب  قيام  أهمها،  كثرية  ألسباب  تونس  مرصية 

الثانية، وقيام الكيان الصهيوين باحتالل فلسطني .. إلخ هذه 

 1949 عام  منتصف  ويف  والسياسية.  التاريخية  األحداث 

الحكومية  الفرقة  استعداد  عن  تتحدث  الصحف  بدأت 

املرصية زيارة تونس، واملقصود بها الفرقة القومية، التي كان 

»البالغ«  فجريدة  املرصية«.  »الفرقة  الفرتة  هذه  يف  اسمها 

أخربتنا أن أحد متعهدي الحفالت يف تونس اتفق مع الفرقة 

عرض  من خالل  تونس  يف  متثييل  موسم  إقامة  عىل  املرصية 

أربع عرشة حفلة متثل فيها مرسحيات، منها: »مجنون ليىل، 

الوطن،  الخالدة،  حواء  النارص،  البندقية،  تاجر  كليوباترا، 

الجريدة  الشباب«. ويف خرب آخر نرشت  الجزاء الحق، طيف 

االتفاق،  بأمر هذ  كثرياً  معنية  الفرنسية  الحكومة  أن  نفسها 

الفرنكات مبا  الفرقة املرصية مليونني من  لذلك »قررت منح 

يوازي 2250 جنيهاً مرصياً«.

ومادية  إدارية  مشاكل  إىل  الفرقة  تعرضت  أسف  وبكل 

عديدة يف هذه الفرتة، وتغريت إدارتها لتصبح يف يد »يوسف 

أعضاء  وتغري  املرسحيات،  أسامء  تغريت  وبالتايل  وهبي«، 

 .. سيبقى  وآخر  سيسافر  جزء  إىل  تقسيمهم  وتم  الفرقة، 

كان  تونس،  إىل  السفر  موعد  بأن  سوءاً  األمور  وزادت  إلخ. 

للمرسح  الشتاء  موسم  وهو   ،1950 يناير  شهر  وهو  غريباً 

حتى  الصيف!!  يف  تسافر  الفرق  أن  واملعتاد  املرصي، 

إىل  خضعت  تونس  يف  الفرقة  ستعرضها  التي  املرسحيات 

رقابة االستعامر الفرنيس!! فقد نرشت مجلة »الصباح« تحت 

قائلة:  وهبي«،  يوسف  يقابل  مرص  يف  فرنسا  »سفري  عنوان 

»طلب سفري فرنسا يف مرص إىل يوسف بك وهبي أن يتفضل 

ستمثلها  التي  املرسحيات  برنامج  عليه  ليعرض  بزيارته، 

مرسحيتي  فرنسا  سفري  واستبعد  الرحلة.  يف  املرصية  الفرقة 

تحفالن  اللتان  املرسحيتان  وهام  و»االستعباد«،  »الصحراء« 

أفريقيا  شامل  عرب  ثورة  عىل  وتحض  الوطنية،  مبواقف 

املعروفة  رمسيس  مرسحيات  بقية  وستمثل  االستعامر.  ضد 

سيد عيل إسامعيل

)15( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

تونس إلى  األولى  المصرية  الفرقة  رحلة 

نوافذ

االعرتاف كرسي  في  وهيب  يوسف 
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[[30 نوافذ

مرسحيات  وهي  الشوارع«،  و»أوالد  الفقراء«،  »كأوالد 

محلية، قد ال تهم جمهور شامل أفريقيا«.

تفاصيل الرحلة

وهبي«  »يوسف  مديرها  وأرسل  تونس،  إىل  الفرقة  وصلت 

نرشتها   ،1950 يناير  أواخر  يف  »األستوديو«  مجلة  إىل  رسالة 

يوسف  بقلم  تونس  املرصية يف  »الفرقة  عنوان  تحت  املجلة 

وهبي«، قال فيها: »عزيزي رئيس تحرير مجلة »األستوديو«، 

الفرقة املرصية مبناسبة رحلتها  ما كتبتموه عن  أثلج صدري 

غريتكم  عىل  بجديد  ليس  وهذا  تونس،  إىل  بها  قامت  التي 

الفنية املرصية، وما يجب أن يكون من روابط  النهضة  نحو 

أن  وحقاً  الشقيقة.  العربية  األقطار  وبني  فرقنا  بني  قوية 

خاصة،  املرصية  للفرقة  منه  بد  ال  أمر  الرحالت  هذه  مثل 

الوجه  عىل  الفنية  برسالتها  تقوم  ليك  عامة  الفرق  وجميع 

تونس  يف  فرقتنا  لقيته  الذي  العظيم  النجاح  وأن  األكمل. 

املرصي  للفن  ما  مبلغ  عىل  القوي  الدليل  يعطينا  الشقيقة 

وما  له،  مثيل  ال  وتقدير  عظمى  محبة  من  البالد  هذه  يف 

البالد  هذه  يف  املرصيات  للممثالت  وما  املرصيني  للممثلني 

عندما  أنني  نعم  وصفه.  عن  القلم  يعجز  قد  إعجاب  من 

ملست  األوىل  برحاليت  اآلن  قبل  رمسيس  فرقتي  مع  قمت 

الشعور  املرة رأيت أن  الصادق؛ ولكن يف هذه  الشعور  هذا 

معنا  تكون  أن  أحب  كنت  األعوام.  مر  وتضاعف عىل  ازداد 

هذه  أقبلت  كيف  ترى  ليك  يومياً،  الستار  ُترفع  عندما 

لقد  املرصيني.  من  وممثلني  مرصية  فرقة  ملشاهدة  اآلالف 

فرحاً  انهمرت  الدموع  أن  حد  إىل  واستمر  تصفيقهم  دوى 

يشء  وليد  يكون  أن  ميكن  ال  الذي  العظيم  االستقبال  لهذا 

املطرز  النيشان  ألبسانكم هذا  الشأن  الخارجية، ملا لكم من 

يف  االفتخار«  »نيشان  من  الرابع  الصنف  من  وهو  باسمنا، 

يف  اململكة.  برساية  وكتب  والعافية.  بالهناء  فألبسه  رسمنا، 

سنة 1950«.

طليمات زكي  مهمة 
خرباً  »البصري«  جريدة  يف  قرأت  عندما  مفاجأة  كانت 

باي  أن  فيه  جاء   ،1950 يناير  من  يوم  آخر  يف  منشوراً 

طليامت  زيك  واألستاذ  بك  وهبي  »يوسف  منح  تونس 

ذكر  يف  كانت  واملفاجأة  االفتخار«!  لنيشان  كومندور  درجة 

أجد  مل  إنني  حيث  الفرقة!!  أفراد  أحد  كونه  طليامت،  زيك 

الخرب  هذا  إال  تونس  يف  الفرقة  نشاط  ضمن  عنه  خرب  أي 

مجلة  وجدت  املوضوع،  تتبعث  وعندما  بالنيشان!!  املتعلق 

»األستاذ  عنوانها  كلمة  نرشت  فرباير  أوائل  يف  »األستوديو« 

الفرقة إىل تونس«، علمت منها أن زيك  زيك طليامت ورحلة 

طليامت مل يرد السفر مع الفرقة، لوال تدخل البعض بإقناعه 

تم  كام  لها،  الفني  املدير  بصفته  الفرقة  مع  سفره  بوجوب 

بالد  يف  املرصي  الفن  عن  محارضات  عدة  »بإلقاء  تفويضه 

يف  والفنية  األدبية  بالحركة  شعوبها  ليحيط  أفريقيا  شامل 

املرصية  الحكومة  بها  تأخذ  التي  اإلنشائية  وبالسياسة  مرص، 

كام سيعمل  فيه.  العاملني  مستوى  ورفع  التمثيل  فن  لرتقية 

لاللتحاق  أفريقيا  شامل  شباب  بعض  استقدام  تيسري  عىل 

باملعهد العايل لفن التمثيل العريب حتى يؤدي املعهد رسالته، 

العربية«.  الشعوب  بني  املرسحية  الفنية  الثقافة  نرش  وهي 

عنها  الحديث  سرنجئ  الرحلة،  هذه  يف  طليامت  زيك  ومهام 

لقد  شقيق.  إىل شعب  شقيق  قطر  من  والوفاء  اإلخالص  إال 

امتألت املقاصري بأرقى الطبقات من الشعب ومن كبار رجال 

كانوا يرسعون  الفصول  من  فصل  كل  وبعد  الحاكمة.  الهيئة 

حبهم  عن  الوسائل  مبختلف  وللتعبري  لتحيتنا  الكواليس  إىل 

وتقديرهم وإعجابهم! إن الفرقة املرصية ألول مرة تسافر إىل 

الواقع ألول مرة ُتستقبل استقبااًل يجب أن  تونس، وهي يف 

تسجله صفحات الفن الحديث مباء من ذهب. ثق يا عزيزي 

بأننا سنقوم برسالتنا ونتّمها يف هذه البالد عىل أتم ما يكون. 

بإميان صادق: »تحيا مرص« فهذا هو  أقول لك  وأستطيع أن 

الهتاف اليومي نسمعه عندما تسدل الستار«.

ونرشت جريدتا »البالغ« و»البصري« معلومات عن الفرقة يف 

تونس يف قرصه،  باي  مبقابلة  الفرقة حظيت  أن  منها  تونس، 

وعرضت  متنوعة.  وأوسمة  نياشني  أعضائها  بعض  ومنح 

الفرقة خمسة عروض من مرسحياتها يف سوسة وصفاقس. أما 

عروض مدينة تونس فقد كانت منافذ بيع التذاكر ُتغلق قبل 

االعرتاف،  وكريس  راسبوتني،  مرسحيات:  ومنها  متثيلها،  بداية 

الجرنال  وأقام  الله.  بأمر  والحاكم  والطفلني،  الفقراء،  وأوالد 

قرصه  يف  شاي  حفلة  تونس  بلدية  ورئيس  املدينة«  »شيخ 

مبنطقة مرىس تكرمياً ألعضاء الفرقة.

معه  كان  تونس،  باي  مينحه  نيشان  أي  أن  بالذكر  والجدير 

وثيقة النيشان أي براءته، وهذا هو نص براءة نيشان الفنان 

املفوض  عليه  املتوكل  سبحانه  الله  عبد  »من  فهيم«:  »فؤاد 

جميع األمور إليه »محمد األمني باشا« باي صاحب اململكة 

التونسية إىل األجّل السيد »فؤاد فهيم« ممثل الفرقة القومية 

للشؤون  وزيرنا  مطلب  مبقتىض  فإنه  بعد  أما  املرصية. 

الفقراء أوالد  فهيم فؤاد  نيشان  براءة  فهيم فؤاد 
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الفرقة  عن  الحديث  من  ننتهي  بعدما  تفاصيلها،  وعن 

تونس  يف  ودوره  طليامت  زيك  مع  وقفتنا  ألن  املرصية، 

ستطول بعض اليشء!

تونس في  مصر 
رسالة  وهبي«  »يوسف  أرسل   ،1950 فرباير  منتصف  يف 

عنوان  تحت  نرشتها  التي  »األستوديو«،  مجلة  إىل  جديدة 

»مرص يف تونس«، قال فيها: »مرص يف تونس هذا هو التعبري 

الذي يجب أن أقوله ألعطي فكرة عن رحلتنا. فإن مرص اآلن 

يرتدد اسمها عىل لسان كل وطني وأجنبي يف القطر الشقيق 

مل  إنه  فأقول:  واملادي  األديب  نجاحنا  عن  أتحدث  أن  وأريد 

ونفذت  تونس  زارت  أن  فنية  فرقة  أية  تاريخ  يف  يحدث 

جميع تذاكر حفالتها يف اليوم التايل من االفتتاح. وقد حدث 

يف  تباع  بالتذاكر  ففوجئنا  »راسبوتني«  قدمنا  حينام  هذا 

السوق السوداء، ووصل سعر التذكرة إىل ستة أضعاف. وأول 

الجمهور  إدراك  وقوة  التونيس،  الشعب  أدب  أسجله هو  ما 

أسائل  جعلني  حد  إىل  إصغائه  وحسن  الرائع  الفني  وذوقه 

أرقى  أو  نيويورك  أو  لندن  يف  جمهور  أمام  أنا  هل  نفيس: 

وعدم  األدب  يسوده  بالرتحيب  يلقانا  أنه  العامل؟!  مسارح 

فنشاهد  الفندق  نغادر  كنا  أننا  لدرجة  والفوىض،  اإلزعاج 

وال  منا،  أمتار  عرشة  بعد  عىل  يقفون  انتظارنا  يف  اآلالف 

ُبعد  عن  حامسية  بتحية  ويكتفون  يرتاكضون  وال  يتزاحمون 

دون أن يحاول أحد منهم االقرتاب من السيارة. وأقسم أنني 

كثريون،  وهم  املثقفة  الطبقة  أما  عرب.  هؤالء  بأن  أفاخر 

فهم من سعة املدارك إىل حد يثري الدهشة مع تواضع بديع 

صاحب  يتكرم  تونس  تاريخ  يف  مرة  وألول  رزين.  وهدوء 

يف  البلدية  مرسح  يف  التمثيل  فيحرض  تونس  باي  العظمة 

حفلة نهارية، وقد طلب رواية »أوالد الفقراء« بالذات وقال 

التأليف،  مفاخر  من  مفخرة  إنها  الثاين  الفصل  بعد  عنها 

فأجابه العميد الفرنيس أنها تصح أن تكون رواية عاملية. وقد 

حضور  السينامئية  الفرنسية  »األكتوالينيه«  جريدة  سجلت 

تاريخي،  كحدث  بالسينام  الرواية  مناظر  وبعض  »الباي« 

لعرضه يف جميع دور السينام. وبودي أن أقول لحرضات من 

ماذا  يسألوا  أن  القومية،  ورسالتها  املرصية  الفرقة  يهاجمون 

التي  األدبية  الدعاية  تأثري  مدى  ويعرفوا  تونس  يف  صنعت 

كل  عىل  اليوم  مرص  فإن  تلك.  برحلتها  ملرص  الفرقة  قدمتها 

لسان يف تونس، وسوف ترتك فيها أثراً ال مُيحى«.

هجوم سببه النجاح

يف  الفرقة  عروض  عىل  البعض  لهجوم  وهبي  يوسف  إشارة 

كلمة  نرشت  عندما  »الصباح«،  مجلة  عنه  كشفت  تونس، 

علمنا  املرصية«!!  الفرقة  تهاجم  الفرنسية  »الصحف  عنوانها 

التي  املرسحيات  إن  قالت  الفرنسية  الصحف  بعض  أن  منها 

التعاون الخري العميم للعروبة بل وملرص. قل للزعامء وأويل 

الجزائر  تونس ويف  فهناك يف  اتجهوا شاماًل  أن  األمر يف مرص 

العربية،  األمم  أرقى  من  أمة  تعيش  األطلس  جبال  وخلف 

أمة ساهرة عىل األخالق، أمة كرمية نبيلة.

العام  الرأي  كان  بأمور  وهبي  يوسف  رّصح  أيام  وبعد 

وعندما  العريب،  املغرب  بالد  يف  الفرقة  وجود  أثناء  يجهلها 

»الصباح«،  مجلة  يف  عنها  النقاب  كشف  مرص  إىل  عاد 

املرصية  الفرقة  رحلة  يف  صادفناه  الذي  النجاح  إن  قائاًل: 

الصحيح،  مبعناه  البالد  لهذه  غزواً  يعترب  أفريقيا  شامل  إىل 

ملرص  تحقق  أن  أرادت  الدولة  يف  الرسمية  الهيئات  أن  ولو 

تحصل عىل  أن  استطاعت  ملا  الجنيهات  آالف  تكلفها  دعاية 

بينام  بأننا  أرصح  أن  ويؤسفني  عليها!  حصلنا  التي  النتيجة 

كنا نحصل عىل هذا الكسب املرشف لبالدنا، كنا نالقي اللوم 

املسئولة  املراجع  وهي  هنا،  الرسمية  املراجع  من  والتأنيب 

كنت  النجاح  ذلك  غامر  يف  كنا  فبينام  املرصي!  املرسح  عن 

هذا  وبرت  الرحلة  وقطع  العودة  تتعجلني  برقيات  أتلقى 

عدم  عىل  رصيح  تأنيب  فيها  برقيات  تلقيت  بل  النجاح! 

ميدان وظهره مكشوف،  يحارب يف  فقد كنت كمن  عودتنا! 

الحقد  أغالل  يف  ترسف  تزال  ال  الفنية  صفوفنا  ألن  ذلك 

فراحوا  ننجح  أن  البعض  أحنق  لقد  واملؤامرات.  والدسائس 

إخواين  أنظار  ألفت  أن  ويهمني  لنا،  ويدسون  لنا  يكيدون 

الصحفيني إىل أن الصحف املرصية ممنوعة من دخول شامل 

أن  يحاول  العزاز،  األشقاء  أرايض  يف  االستعامر  وأن  أفريقيا! 

يفصل إخواننا عن املحيط العريب! وكان إخواننا أهل املغرب 

ومناذج  املرسح  مناذج  من  كأمنوذج  يتلهفون عىل مرسحياتنا 

اللغة التي يبغي االستعامر القضاء عىل وشائجها! يحب أهل 

الفكرة  ذات  الرزينة  الجدية  املرصية  األفالم  أفريقيا  شامل 

واملوضوع والهدف االجتامعي، وينفرون من األفالم الرخيصة 

االجتامعية  بأفالمنا  يفخرون  هناك  إخواننا  إن  املبتذلة. 

انظروا،  لهم:  ويقولون  بها،  الفرنسيني  ويفاخرون  املهذبة 

اإلخوان  ويشمئز  فيلمنا!  هو  هذا  العريب،  الفيلم  هو  هذا 

عفواً  ترد  قد  التي  الدخيلة  الفرنسية  الكلامت  من  هناك 

مطلق  لكم  إن  ويقولون:  أفالمنا،  من  فيلم  حوار  سياق  يف 

تفرضون  فلامذا  العزيزة  العربية  بلغتكم  الكالم  يف  حريتكم 

قراءة  يتلهفون عىل  إنهم  الغري؟  لغة  استعامل  أنفسكم  عىل 

كتب العقاد وطه حسني وتوفيق الحكيم وأحمد أمني، ولكن 

ما  وبني  بينهم  الصلة  يقطع  أن  سياسته  من  يرى  االستعامر 

الصحفيون  اإلخوان  أيها  عليكم  العربية!  الثقافة  إىل  ميت 

وأفالمنا  وكتبنا  صحفنا  تداول  عىل  للعمل  حكومتنا  دعوة 

الحكومة إىل تطبيق  ومرسحياتنا بسهولة ويرس، وإال فادعوا 

صحف  أو  كتب  أسواقنا  يف  يكون  فال  باملثل،  املعاملة  مبدأ 

فرنسية أو ثقافية فرنسية أو ما إىل ذلك.

فرنسية،  مقتبسات عن مرسحيات  عن  عبارة  الفرقة  قدمتها 

يوسف  فرقة  هي  بل  املرصية  الفرقة  ليست  الفرقة  وأن 

وهبي  يوسف  مرسحيات  إال  تقدم  مل  أنها  بدليل  وهبي 

و»بيومي  الفقراء«  و»أوالد  االعرتاف«  و»كريس  »راسبوتني« 

الهجوم  إلخ!! وعلقت مجلة »الصباح« عىل هذا   ... أفندي« 

الفرنسية  الصحف  شنتها  التي  الحملة  هذه  »إن  بقولها: 

مفتعلة إزاء مظاهر التكريم والحفاوة التي القتها الفرقة«.

عودة  بعد   – كثرية  بأقوال  وهبي  يوسف  رّصح  ذلك  وأمام 

 - »األستوديو«  مجلة  يف  نرشه  ما  منها   – رحلتها  من  الفرقة 

يف إبريل 1950 - قائاًل: بعد عوديت من هذه الرحلة املباركة 

العروبة  بهذه  أتباهى  بل  عريب،  بأنني  قبل  من  أكرث  أفاخر 

مزهواً رافع الرأس وأنا مطمنئ عىل أن العريب مازال كام كنا 

صادفت  لقد  الذهبي.  والعرص  التاريخ  كتب  يف  عنه  نقرأ 

متباهياً  بجنسه  معتزاً  الخلق  نبياًل سامي  عظياًم  كرمياً  شعباً 

أولئك  صلب  من  انحدر  أنه  ينىس  ولن  ينس  مل  بأصله، 

األبطال الذين أناروا عىل العامل مبدنيتهم، وأفاضوا عىل الدنيا 

مناسبة  كل  ويف  لحظة  كل  ويف  خطوة،  كل  ويف  بعلومهم. 

قبلته  قد جعل مرص  العظيم  الشعب  بأن هذا  يقيني  ازداد 

]امللك  مليكها  وأحب  بزعامتها،  واعرتف  أمله  فيها  ووضع 

كرمنا  لقد  وإحساسه.  شعوره  كل  عىل  سيطر  حباً  فاروق[ 

بعلامء  التقينا  لقد  الفكر.  وقادة  والوجهاء  والزعامء  امللوك 

أشد  يف  أننا  وآمنا  االقتصاد  ونوابغ  العلم  رجال  فطاحل  من 

العمومة.  أبناء  مع  والثقايف  الفكري  التعاون  إىل  الحاجة 

اإلسالم،  بفضيلة  متمسكني  اليوم  حتى  مازالوا  الذين  أولئك 

هذا  يف  وأن  نفوسهم،  يف  الكرمية  األخالق  تغلغلت  وقد 

نوافذ

تونس باي  األمني  محمد 


