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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى
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المجتمعية الفنون  مهرجان  اختتام 
للتغيري« »نواة   ٢٠٢١ الرابعة  دورته  في  الجوائز  وتوزيع  البطاريق  بعرض 

للفنون واملسؤول عن تنظيم املهرجان،
األمم  الشباب صندوق  برنامج  وسعاد حامد مسئول 
املتحدة للسكان وسمر سالمة مديرة برنامج الشباب 
الجوائز  توزيع  وتم  املهرجان  نتائج  اتجاه  مؤسسة 

عىل املتسابقني وكانت كالتايل:
جوائز  »وتضمنت  فردية  إىل  الجوائز   انقسمت 
واملبادرة«  التطوع  وجوائز  اإللتزام  جوائز  التطور، 
نشيطة  فرق   « قسمني  وتضمنت  الفرق   وجوائز   ،
فنيا  العرض  حيث  من  وجوائز  املبادرة«،  وفرق 
حيث  ومن  التفاعل  مستوى  حيث  من   « وتضمنت 
ومن  العرض  وسينوغرافيا  ووضوحها  القضية  تناول 
واالستعراضات«  واالغاين  املوسيقى  توظيف  حيث 

باإلضافة إىل جوائز أفضل ممثل.
اعالن النتائج وتسلم الجوائز

أواًل: الجوائز الفردية
١_جوائز التطور

شلبي_ آية  األحمر،  البحر   _ فارس  نورا  فيها«  فاز   
البحرية، الال_ السويس، أحمد سمري ومحمود الطيب 
عيىس،  وفاطمة  عبدالله  الرشقية،  من  قدور  وراما 
هاشم  ويوسف  السيد  ومحمد  الفيوم،  من  صايف 
صابرين  سويف،  بني  من  سلمى  الهرم،  من  وشمس 

ومحمود الخطيب من دمياط«
٢: جوائز اإللتزام

من  النارص  عبد  ومحمد  وبكاو  مروة   « فيها  فاز   
من  محمود  ورحمة  اسامعيل  وأحمد  امرية  األقرص، 
ومها  صايف  السويس،  من  الراوي  مي  األحمر،  البحر 
احمد شبل ومبارك ووفاء  الفيوم،  واميان من  وسامء 
واسالم  هاشم  ويوسف  السيد  محمد  املنوفية،  من 

الرابعة  الدورة  املجتمعية  الفنون  مهرجان  اختتم 
ديسمرب   ١٦ الخميس  فعالياته  للتغيري«  »نواة   ٢٠٢١

عىل مرسح وزارة الشباب والرياضة، 
رئيس  الفار  إسامعيل  اللواء  الختام  حفل  حرض 
الشباب،  وتدريب  للمرشوعات  املركزية  اإلدارة 
كريستيانا  بالقاهرة،  بلجيكا  سفري  كورنيه  فرانسوا 
 - الربتغال  بيرتا مورينو سفارة  الربتغال،  أمليدا سفارة 
مستشار سيايس و ثقايف، رانيا هيديه مسئول برنامج 
عبود  ريتا  البرشية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم 
لورينت  الحامية،  و  الهجرة  مستشار  سويرسا  سفارة 
 - إلينا سيسسا   ، الدولية  العمل  -منظمة  بوسك  دي 
املتحدة  األمم  صندوق  نيجا  ندا   ، اإليطالية  الوكالة 
للسكان، سعاد حامد صندوق األمم املتحدة للسكان، 
األمم  بصندوق  الشباب  برامج  مسئول  عيد  منال 
األورويب،  االتحاد  كروس  توبياس  للسكان،  املتحدة 
زيدان  أحمد  العامة،  اإلدارة  عام  مدير  جامل  منال 

عضو لجنة التحكيم. 
الختامي   العرض  وهو  ب«البطاريق«  الحفل  وبدأ 
مختلف  من  نواة  فرق  فيه  وشارك  للمهرجان، 
املحافظات »السويس، الرشقية، الفيوم، بني سويف، 

البحرية، أسيوط، الجيزة، دمياط، األقرص، أسوان«
الفار: أندية السكان هي مراكز للتوعية حول القضايا 

السكانية
أرشف  الدكتور  عن  نيابة  ألقاها  التي  كلمته  ويف   
إسامعيل  اللواء  أكد  والرياضة،  الشباب  وزير  صبحي 
وفق  دوماً  تعمل  املرصية  الحكومة  أن  الفار 
اسرتاتيجية رشاكة مع مختلف املؤسسات، وأن وزارة 
الجهات  من  العديد  مع  تتعاون  والرياضة  الشباب 
النشء  لدى  املهارات  وتنمية  الوعي  لرفع  املعنية 
املتحدة  األمم  الجهات صندوق  تلك  ومن  والشباب، 

للسكان وجميع من ساهم يف تنفيذ مهرجان نواة.
وزارة  تقيمها  التي  السكان  أندية  أن  الفار:  وأشار 
األمم  صندوق  مع  بالتعاون  والرياضة  الشباب 
مراكز  ُتعد  الشباب  مراكز  داخل  للسكان  املتحدة 
للتوعية حول القضايا السكانية وتأثريها عىل الشباب 

باستخدام أدوات مختلفة.
بهذا  سعادتهم  مدى  عن  الحضور  أعرب  فيام 
بدوام  لهم  داعني  تنفيذه  عىل  والقامئني  املهرجان 
التوفيق واالستمرار يف هذا العمل الرائع والذي يعمل 
عيل رفع الوعي بقضايا السكان ويعمل عىل توظيف 
مبختلف  للتوعية  كأداة  عام  بشكل  والفنون  املرسح 
املشاركني  الشباب  مجموعات  رؤية  ويطرح  القضايا، 
التحديات  مواجهة  يف  للمساهمة  كمتطوعني 
الشباب  أن  مؤكدين  مجتمعاتهم  داخل  واملشكالت 

هم املستقبل.
باملهرجان  الفرق  مراكز  تحديد  تم  الحفل  وبنهاية 
والتي تم اختيارها عن طريق لجنة تحكيم املهرجان 
عيل،  عبري  املرسحية  املخرجة  من   كل  ضمت  والتي 
أحمد  والكاتب  والناقد  رشيف،  هبة  د.  والناقدة 
الشباب مؤسسة  زيدان، وسمر سالمة مديرة برنامج 
الشباب  برنامج  مسؤول  حامد  وسعاد   ، اتجاه 

صندوق االمم املتحدة للسكان. 
نتائج املهرجان وتوزيع الجوائز

فيام أعلن كل من محمد عيل حزين مدير رشكة زاد 

وهنا  النارص  عبد  ومروة  وفاطمة  مارينا  الهرم،  من 
وسلمي  أسيوط،  من  وكريلوس  وملك  وفرح  وزينب 
من بني سويف، امرية وبراء ووفاء من دمياط، هاجر 

وابراهيم ومروة من كفر الشيخ«
٣ :جائزة التطوع واملبادرة

» من االقرص فاز كريم و احمد جامل ومحمد عصام 
براء  االحمر،  البحر  من  وأية  محمود،  وكريم  وخالد 
من السويس، يارس وماريف من الفيوم ، مبارك وسارة 
ويوسف  اسالم  املنيا،  من  ومعتز  املنوفية،  من  عيد 
وأمري  مارك صفوت  الهرم،  السيد من  هاشم ومحمد 
دمياط، جوهري  من  دويدار  وعمر  رضا  الفيوم،  من 
عيل  ويوسف  طاحون  منار  الشيخ،  كفر  من  ورحمة 

من املنوفية ».
ثانيا: جوائز الفرق

النشطة« فاز بها مناصفة بني فرقة املنوفية  الفرق   «
وفرقة أسيوط، و« الفرق املبادرة«

و«  وسوهاج،  سويف  وبني  الفيوم  فرق  بها  فازت 
الرشقية  فرق  من  كل  بها  فاز  املتعاونة«  الفرق 

والبحرية واألقرص والسويس واسيوط واملنوفية.
ثالثا : جائزة أفضل عرض عىل املستوى الفني

ورق  طيارة  هي  عروض  لثالثة  االول  املركز  وكان 
وضلع مؤنث سامل ومنتخب البطاريق.

لعرض  الشيخ  كفر  بني  مناصفة  الثاين  املركز  وكان 
اللعنة واملنوفية لعرض حياة تانية، 

لفرقة  بيوت«  »السبع  )عرض  الثالث  باملركز  وفاز 
لفرقة  هناك«  من  »جايلك  وعرض  األحمر،  البحر 

الرشقية، و عرض »املصنع«(. 
رابعا: جائزة التفاعل

وكان املركز األول مناصفة بني عريض مفاتيح وجايلك 

ويا  وبتدور  دايرة  لعريض  الثاين  واملركز  هناك،  من 

بني  مناصفة  الثالث  املركز  كان  فيام  متت،  ما  فرحة 

عريض اللعنة وآلة الزمن.

 خامسا : جائزة أفضل تناول ووضوح للقضية

ورق  طيارة  عريض  بني  مناصفة  األول  املركز  فكان 

وجايلك  اللعنة  لعريض  الثاين  واملركز  سبورة،  وبورتو 

والسبع  الحفيد  من  لكل  الثالث  واملركز  هناك،  من 

بيوت وضلع مؤنث سامل.

سادسا : جائزة النص املرسحي

وفاز  واللعنة،  ورق  طيارة  عريض  األول  باملركز  فاز 

باملركز الثاين عريض الكريس وحياة تانية.

سابعا: جائزة رشيط الصوت

وبورتو  ورق  طيارة  عريض  األول  املركز  عىل  وحصل 

واحالم  بيوت  السبع  عريض  الثاين  واملركز  سبورة، 

عىل  واللعنة  نجاة  طوق  عريض  حصل  فيام  عباس، 

املركز الثالث.

ثامنا: جوائز السينوغرافيا

ما  فرحة  يا  عريض  مناصفة  األول  املركز  عىل  حصل 

واللعنة  احالم عباس  الثاين  تانية، واملركز  متت وحياة 

وضلع مؤنث سامل، فيام حصلت عروض السبع بنات 

و... و..... عىل املركز الثالث.

تاسعا: جوائز أفضل ممثل

وسلمى  إرساء  من  كل  األول  املركز  عىل  وحصل 

صربي  ومروة  ابراهيم  ورحمة  وجوي  ونور  وأسامء 

السعداوي  وأحمد  السيد  ومحمد  عصام  وماجد 

وأحمد رشاد وصابرين.

أمجد  مريم  من   كل  الثاين  املركز  عىل  حصل  فيام 

وشهد  شادي  وسام  حامدة  وشيامء  عزام  وفاطمة 

وأحمد  الليثي  ووليد  هاشم  ويوسف  ومرينا  محمد 

خرض ومحمود عيل الطيب و أحمد سمري وأمري.

نبيل  واميان  خالد  اميان  من  كل  الثالث  باملركز  وفاز 

وكرم رجب  أحمد   ويارس  وراما  مالك ويرس  ورساب 

وجيمي وبدور. 

الشباب  وزارة  نفذته  املهرجان  هذا  ان  يذكر   

للمرشوعات  املركزية  اإلدارة  خالل  من  والرياضة 

الشباب(،  لتدريب  العامة  )اإلدارة  الشباب  وتدريب 

للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون 

اتجاه(،   ( للتنمية  االستشارية  واملؤسسة   ،UNFPA

واالتحاد  للفنون،  »زاد«  فريق  من  كل  ومبشاركة 

اإلمنايئ،والسفارة  للتعاون  االيطالية  والوكالة  األوريب، 

الكندية، والسفارة الرنويجية مبرص.

الوعي  لنرش  املجتمعية   الفنون  مهرجان  ويأيت 

يلعبه  الذي  الرئييس  الدور  عىل  الضوء  وتسليط 

التنمية  يف  عام  بشكل  والفنون  املجتمعي  املرسح 

الفنون  وإنتاج  مامرسة  تفعله  الذى  األثر  ومدى 

أهمية  إىل  املجتمع   نظر  ولفت  الثقايف،  التغيري  يف 

كأداة  عام  بشكل  الفنون  و  املرسح  توظيف 

مجموعات  رؤية  وطرح  القضايا،  مبختلف  للتوعية 

مواجهة  يف  للمساهمة  كمتطوعني  املشاركني  الشباب 

التحديات واملشكالت داخل مجتمعاتهم.

سامية سيد
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المسرح« في  التجريب  علي  اإلنتاجية  الجهة  »تأثري 
ال28 نسختة  في  للتجرييب  الفكرية  الندوات  أولي 

الدويل  القاهرة  مهرجان  من  والعرشون  الثامنة  الدورة  فعاليات  ضمن 
للمرسح التجريبي والذي أقيم يف الفرتة من 14 إىل 19 ديسمرب انطلقت 
التجريب يف  الندوات الفكرية بعنوان » تأثري الجهة أإلنتاجية عيل  أوىل 
املرسح » وذلك يوم األربعاء قبل املايض املوافق 15 من ديسمرب بقاعة 
انعقدت  وقد  املرصية  األوبرا  بدار  للثقافة  األعىل  باملجلس  الندوات 
هذه الندوة عيل جلستني متتاليتني بدأت الجلسة األويل يف متام العارشة 
ونصف واستمرت ملدة ساعة ونصف تحدث فيها كال من دكتور خزعل 
عائشة،  بن  لييل  دكتورة  قندقجي،  نجوى  دكتورة  العراق،  من  املاجدي 

وأدراها الدكتور محمد املديوين رئيس اللجنة .

وتفكري فكر  المسرح 
املهرجان  إدارة  عيل  القامئني  إىل  الشكر  املديوين  محمد  وجه  البداية  يف 
التجريبي وكل من كان وراء توفري هذا اللقاء الذي وصفه بانه )جميل(  
واخص بالذكر رئيس املهرجان الفنان جامل ياقوت وأعضاء اللجنة الفنية 
الذين صاغوا  إشكالية هذه الندوة ومحاورها وقال أن الشكر هنا ليس 
شكرا إجرائيا إمنا هو شكر ينبع عن تقدير عميق إلرصار مهرجان القاهرة 
إىل  واسعي  بها  أؤمن  مقوله  تكريس  عيل  التجريبي  للمرسح  الدويل 
أن  يف  املقولة  هذه  وتتمثل  ذلك  عيل  القدرة  يل  أتيحت  كلام  تكريسها 
املرسح فكر وتفكري وإمنا عرب عن انزعاجه من استخدام تعبري ندوة عيل 
)هامش ( املهرجان والبد أن يدرك الجميع أن الندوات  أمرا جوهريا ال 
غني عنه ولكنة ارفق مع ذلك رشطا وهو أن تكون هذه الندوات تتعلق 

مبواضيع ذات مصداقية وان يسهم فيها من هو معني بها.
أنها  عيل  تدل  مؤرشات  من  املشاركني  ويف  الندوة  هذه  يف  أرى  تابع: 
العموم  يف  وتفكري«  فكر  »املرسح  عنه  عربت  ما  ضمن  بالفعل  تندرج 

وبصفة خاصة يف املرسح التجريبي
ولعلها  االنتظارات  من  عدد  يطرح  الندوة  عنوان  أن  املديوين  أضاف 
انطلق يف هذا  وقد  تؤديه  أن  والبحث عام ميكن  القائم  تلتقي مساءلة 
العنوان من احتامل ورد يف شكل تقرير يتمثل يف أن للمؤسسات البحثية 
بالطبع  والتلقي يف مجال املرسح؟  اإلنتاج  التأثري عيل  والعلمية دورا يف 
ال النة ال ينفي التساؤل مشريا إىل بعض النقاط التي قد تناقش يف هذه 

الندوة هي :
بالوطن  التجريبي  باملرسح  املعينة  والعلمية  البحثية  املؤسسات  *رصد 

العريب خاصة ومقارنتها مبا هو قائم يف العامل .
*توضيح ما املقصود باملرسح التجريبي ليس فقط عيل املستوى النظري 

وإمنا من خالل مامرسات فعلية وتجارب حية .
والعقبات  إنجازاته  خالل  من  وامتداداته  املرسح  أفاق  عيل  *الوقوف 
والتحديات التي متنعه من أن يصبح فعاال لدى املتلقي الذي من دونه 

ال ميكن أن نتكلم عن املرسح .

والتلقي اإلنتاج  جدلية 
يف  اإلنتاجي  املدي  عيل  سيقع  الرتكيز  أن  املديوين  اكد  السياق  هذا  ويف 
اإلنتاج وننتظر أن يكون  تأثري جهة  للندوة حول  العامة  إطار اإلشكالية 

للبحوث دورا كبريا لتوضيح الرؤية اكرث يف خصوص جهات اإلنتاج بشكل 
عام ويف الدول العربية بشكل خاص .

مازال دور املرسح يف منطقة الرشق ثانويا!
انه  أي  الدكتور خزعل املاجدى اإلنتاج املرسحي عيل  ِويف حديثة عرف 
عمل مرسحي ينتج من خالل كتاب أو نص فهو الطابع املبني وامللموس 
للعمل املرسحي الذي يسبق تنفيذه عيل ارض الواقع بينام أحيانا نتكلم 
عن إنتاج املعني للداللة عيل النشاط املشرتك لصانعي العمل ومحرتفيه 
ال  املعني  إنتاج  أن  مؤكدا  والجامهري  للممثل  وصوال  املؤلف  من  بداية 
التحوالت  يتلقي  بل  املرسحية  عرض  انتهاء  مع  أبدا  بالواقع  ينتهي 
والتفسريات التي يفرضها وينتجها تطور راية يف الواقع االجتامعي مضيفا 
اإلنتاج املرسحي جزء من اقتصاديات املرسح وتعرف بانها كل ما يتعلق 

بالعمل املرسحي من الناحية املادية
ومردوده  التسويق  عيل  يشتمل  املرسحي  اإلنتاج  أن  خزعل  أوضح 
البرشية(  )املوارد  كاملدخالت  والعنارص  املراحل  بعض  عيل  االقتصادي 
الثاين  واملؤلف  األول  واملؤلف  ك”املنتج  األويل  املرحلة  يف  تأيت  والتي 
ك)ديكور،  البرصيات  ومصمموا  واملمثلني“  واملخرج  “الدراماتورج” 
األدوات وهي جميع  الثانية  املرحلة  ( وتشمل  إضاءة، مالبس، وغريهم 
الفاعل  بها  يحقق  التي  األدوات  من  مجموعة  لها  البرشية  املدخالت 
أفعاله اإلنتاجية بينام تأيت املخرجات وهو العمل املرسحي والتسويق يف 
)الجمهور  املستفيدون  الرابعة واألخرية وهي  املرحلة  ثم  الثالثة  املرحلة 

والنخبة(
توافرها  يجب  التي  العامة  املستلزمات  بعض  عن  خزعل  أيضا  تكلم 
النقاط  لهذه  مخترص  رشح  مع  نقاط  بعض  يف  وارسدها  عليها  والعمل 

وهي:
والرشق  الغرب  يف  املعارصة  املجتمعات  يف  اإلنتاج  طبيعة  يف  *الفرق 
يف  واالقتصادية  واالجتامعية  الثقافية  الفروق  عن  فيها  وتحدث 
عام  تختلف  الغرب  يف  معظمها  يعيش  حضاريا  متطورة  مجتمعات 
الرشق  يف  معظمهم  وهؤالء  حضاريا  متواضعة  مجتمعات  يف  يقابلها 
وهناك نظرة مقيدة ومحدودة يف منطقة الرشق لدور املرسح يف الحياه 

االجتامعية فام زال دور الثقافة عموما وفن املرسح بشكل خاص ثانويا.
*الرصاع بني الجانبني الثقايف واالقتصادي كوحدة إنتاج متالزمة.

الصريورة  وتتشكل  الرصاع  هذا  يف  واإليجايب  السلبي  الجدل  يزيد  وهنا 
تطور  يف  مهمني  عاملني  واالقتصاد  الثقافة  من  تجعل  التي  الحضارية 

املجتمع والتميز .

الجانب  لصالح  الثقافي  الجانب  بمستوى  التضحية 
االقتصادي

تتوسل  قد  الثقايف  باملستوي  تهبط  النوع  هذا  من  املرسحية  والعروض 
هذه العروض بالزخارف االجتامعية الشكلية لتبدو أنها قريبة من الناس 
من حياتهم وبدال من أن تتحول املرسحية إىل حافز للوعي تصبح جزءا 

من تزيييف الوعي

ويف توضيحة لهذه الجزئية أشار إيل أن الخطورة تكمن يف انزالق املرسح 
الغاية  سبيل  يف  الوسائل  كل  يربر  الذي  التجاري  املرسح  نحو  الرتفيهي 

وهي الربح.

لصالح  االقتصادي  الجانب  بمستوي  التضحية 
الثقافي الجانب 

قال خزعل أن البحث يف تدين مستوى اإلنتاج واثره عيل مستوي التلقي 
الثقايف يف العمل املرسحي  عند الجمهور وكيفية تأثري ذلك عيل الجانب 
بإنتاج  سيكون  املال  عن  بالتعويض  السابقة  النقطة  من  بكثري  أهون 
الخيال ويعد هو اهم السبل للتعويض عن اإلنتاج الفقرب والحفاظ عيل 
نظرية  صاحب  غروتوفسيك  إىل  مشريا  املرسحي  للعمل  الثقايف  املستوى 
تكنيك  التأكيد عيل  يري  الذي  املرسحي  املخترب  الفقري ومؤسس  املرسح 
املرسحي  اإلنتاج  متويل  قلة  أن  يعني  وهذا  العمل  جوهر  هو  املمثل 
وعيل  جهه  من  وقدراته  املمثل  عيل  التأكيد  طريق  عن  تعويضها  ميكن 

نشاط خيال التأليف واإلخراج من جهه أخري .

ومردود  اإلنتاج  كلفة  بني  والتوازن  الصراع 
التسويق

بعض  يف  ميكن  لكنه  تحقيقه  يصعب  قد  التوازن  هذا  أن  خزعل  يري 
حاالت معينة حني يكون الرتويج هو العامل الحاسم

عمل  أي  إنتاج  مجريات  داخل  قامئا  سيبقي  الرصاع  أن  الشك  تابع 
إىل  وسيصل  للعمل  االقتصادية  والقيمة  الفكرية  القيمة  بني  مرسحي 
والتي  األخرية  النتيجة  إىل  الجمهور  قبل  من  واستقباله  العرض  ساعة 
الجوانب  الناجح يف كل  املرسح  أن  قيمتها ومقدارها مؤكدا  تتفاوت يف 
استثنايئ وفريد وخصوصا يف عروضه للمرة األويل حيث تكون القيمتان 

الفكرية واالقتصادية يف حالة متوازنة مل تأيت كل هذه األمور بسهولة .

بني  التوازن  تنظيم  في  العام  القطاع  دور 
اإلنتاج. في  واالقتصادى  الثقافى 

الجاد  املرسح  دعم  يف  العربية  البالد  يف  مهام  دورا  العام  القطاع  لعب 
الرتويج  هو  العام  القطاع  يف  الحاسم  العامل  أن  نري  ومازلنا  والهادف 
سلبا  وتؤثر  فعالة  وغري  قدمية  الرتويج  طريقة  تكون  ما  فغالبا  ألعامله 
عيل انتشار العمل وليك يتحقق ذالك األمر البد من تغري اللوائح الخاصة 
بالدعاية يف امليزانية حتي تصبح املعادلة متوازية نسبيا والبد أيضا من 
إدارتها  بسبب  مهملة  فهي  بها  والعناية  العام  القطاع  مسارح  ترتيب 

الخطأ وطريقة التعامل مع الجامهري.

بني  التوازن  تنظيم  في  الخاص  القطاع  دور 
اإلنتاج في  واالقتصادي  الثقافي  الجانبني 

للقطاع  قائال ميكن  الهامة  النقطة  بهذه  الندوة  اختتم خزعل حديثة يف 
الخاص أن يساهم يف هذا التوازن عن طريق الدعم املبارش وغري املبارش 

وهناك تجارب واضحة يف هذا املجال يف عاملنا العريب
خالل  واضحا  ركودا  والخاص  العام  املستويني  عيل  املرسح  شهد  فقد 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 20 ديسمبر 2021العدد 545 العدد 20747 ديسمبر 2021العدد 747

[[55 متابعات

واالجتامعية  السياسية  التغيريات  لطبيعة  يعود  والسبب  األخرية  العقود 
املجتمع وان يصبح  بوعي وتحرض  املسالة مرهونة  أن هذه  رأى خزعل 

املرسح من أولويات الشعوب.

ولبنان سوريا  بني  الثقافي  التقارب 
اإلنتاج  أن مصادر  قندجيل  نجوى  األردنية  املخرجة  قالت  حديثها  ويف 
تلعب دوراً حاسام يف بناء العمل املرسحي عيل الصعيد الفني والفكري 
والجاميل وان املرسح عرب التاريخ يعكس بأدواته التعبريية مستوى هذا 
من  بدءا  واملتضمنة  املعلنة  النفعية  أهدافه  ويخدم  اإلنتاجي  املورد 
مروراً  املجتمعي  مقامها  برتسيخ  الرثية  الطبقة  وتكفل  اليوناين  املرسح 
ثم  ومن  تعاليمها  لنرش  الدينية  املؤسسات  وتحكم  الوسطي  بالقرون 
اختالف  ورغم  الذهبي.  االليزابيثي  العرص  عهد  يف  الربيطانية  الرشكات 
طبيعة هذه املصادر اإلنتاجية من مرحلة تاريخية إىل أخري فقد أرست 

عرب الرتاكم يف املرسح الغريب املعارص
مسارات  اختالف  مع  اإلنتاجية  العالقات  تختلف  العربية  بلداننا  ويف 
مبا  الدول  بني  السياسية  املنظومة  واختالف  جهه  من  وتطورها  نشأتها 

تتضمنه من تباينات يف عمل املؤسسات وبنيتها من جهه أخري
أضافت قندقجي أن اإلنتاج املرسحي يف سوريا يقوم بشكل أسايس عىل 
التابعة  الحكومية متمثلة يف مديرية املسارح واملوسيقى  دعم املؤسسة 
ومرسح  القومي  املرسح  منها  مسارح  عدة  تضم  والتي  الثقافة  لوزارة 
ذات  املستقلة  الفرق  بعض  وجود  إىل  إضافة  الجوال  واملرسح  العرائس 
دريد  مثل  ممثليها  بأسامء  أعاملها  ارتبطت  املحدود  والتمويل  اإلنتاج 
ومع  قنوع  وفرقة  دبابيس  فرقة  مع  وناجي جرب  فرقه ترشين  مع  لحام 
اندالع الحرب السورية  عام 2011 اقدم عدد كبري من الفنانني السوريني 
يف  الفته  مساحة  شغلت  سورية  مرسحيه  تجارب  وظهرت  لبنان  إىل 
املرسحية  التعبريية  للتقنيات  املفاهيم  بعض  وأثارت  املرسحي  الحراك 

ومع ذلك وجد الفنان السوري نفسة يف بيئة إنتاجية
الذي  التالصق  هذا  أن  اإلطار  هذا  يف  حديثها  أثناء  قندقجي  أوضحت 
حدث بني البلدين كان له أثر كبري عىل طبيعة العملية الفنية واإلبداعية 
كام أنها فتحت آفاقا جديده للتجريب مؤكده عيل أن ذالك ضاعف من 
دفع  مام  السوري  املرسح  أمام  التقنية  والصعوبات  التحديات  مستوى 
املستجدة  اإلنتاجية  الرشوط  ماهي  األسئلة  ك«  بعض  بطرح  قندقجي 

التي واجهها املرسحي السوري يف بلد منفتح مثل لبنان ؟
ماهي اإليجابيات والسلبيات سواء خالل الصريورة أو الحقا يف مخرجات 

العمل الفني ؟
الحديث  يف  تطرقت  السياق  هذا  يف  الجوهرية  األسئلة   من  وغريها 
انتجوا  لفنانني  السورية  التجارب املرسحية  تناول بعض  الذي  بحثها  عن 
أعاملهم يف دولة لبنان وتحدثت أيضاً  عن آليات اإلنتاج وواقع املرسح 
السوري حتى عام 2011 وقدمت رشحا مفصال  يف هذا اإلطار قائلة أن 
املرسح القومي منذ تأسيسه خالل الوحدة بني مرص وسوريا عام 1959 
الرغم من وصولة ذروة اإلنتاج الكمي  كان عامد اإلنتاج السوري وعيل 
الذي وصل إىل تقديم عدد 55 مرسحية حتي أوائل السبعينيات إال انه 
كان يعاين أزمة حددها احد الباحثني يف اربع نقاط وهي االهتامم بالنص 
طرح  يف  قصوره  الجامهري،  جذب  العريب،  النص  عن  وتفضيله  األجنبي 
املشاكل االجتامعية املحلية امللحة، والتصاق التجربة املرسحية بشخصية 

املخرج وحالته املزاجية .
تابعت كل هذه األمور جعلت تطور العمل املرسحي ال يسري ضمن خط 

منظم .
لبنان  يف  املرسح  أن  قندقجي  اكدت  لبنان  يف  املرسحي  املشهد  وعن 

الصورة  مع  منسجام  يجعلة  ما  به  الخاصة  الفنية  وبيئتة  ميتلك همومه 
املتشامئة لواقع املرسح العريب بشكل عام وكان الحركة املرسحية تعيش 

قطعية تاريخية مع ما قدمة املرسحيون.
عيل  أنه  وقالت  ولبنان  سوريا  بني  الثقايف  التقارب  إىل  قندقجي  أشارت 
اللحظة  وليد  ليس  البلدين  بني  املرسح  يف  التزاوج  فان  املرسح  صعيد 
بل أن هذه التجربة بينهم منذ أوائل الستينات  بينام اختتمت حديثها 
خالل الندوة ببعض االستنتاجات وهي مساهمة هذه التجارب املرسحية 
املوضوعات  تنوعت  املرسح،  هذا  أعطاب  إظهار  يف  لبنان  يف  السورية 
الحرب  استمرت  ولكن  أعاملهم  يف  السوريون  الفنانون  طرحها  التي 
مل  االستمرارية،  فقدان  بسبب  الفنية  العروض  هوية  ضياع  حارضة، 

تستطيع التجارب السورية أن ترتك أثرا فنيا .

الجزائري المسرح  في  التجريب  جدلية 
بخصوص  الجزائري  الجدل  عن  عائشة  بن  لييل  الدكتورة  تحدثت 
الهامة  العنارص  بعض  طرح  خالل  من  وذلك  املرسح   يف  التجريب 
ك«الفن يف زمن اإلرهاب«، »التجريب يف املرسح الجزائري«، “التخريب 
التجريب  كان  عائشة  بن  قالت  السوداء«  العرشية  يف  للتجريب  بديال 
يبحثون  الذين  املرسحيني  واملبدعني  للمامرسني  الشاغل  الشغل  وسيظل 
اإليجابية  الطاقات  تكريس  خالل  من  الجديد  ويقدمون  التميز  عن 
واالبتكار عرب فتح ما اغلق والحرص عيل اختبار أليات وأدوات التجربة 
بناء  االرتقاء،  يف  رغبة  األفضل  عيل  للحصول  متواصل  بشكل  املرسحية 
مدي  أي  إىل  عائشة  بن  أوضحت  بينام  املعارصة   التجارب  علية سعت 
ظل  يف  إبداعاتهم  يف  التجريب  تكريس  الجزائريون  املرسحيون  استطاع 
الجدال يف البحث عن البدائل وعن جدلية التجريب يف املرسح الجزائري 
املرسح  عائشة عن  بن  تحدثت  اإلنتاج ومحفزاته  بني معوقات  املعارص 

يف زمن اإلرهاب وقالت قد سجلت هذه الفرتة
من  بدال  بالفن  اإلرهاب  مواجهة  اختاروا  لفنانني  جسيمة  تضحيات 
فنانني  فعل  كام  باألمل  يتاجروا  أن  عيل  املقاومة  اختاروا  الهروب  
ذات  الناعمة  القوة  أن  عائشة  بن  أضافت  نفسه   الوقت  يف  ومواطنني 
مواجهة  يف  اإلبداع  يستمر  أن  البد  ولذلك  امللتقى  يف  األقوى  التأثري 

جامعات العنف والتطرف.
السوداء  العرشية  يف  للتجريب  بدياًل  التخريب  عن  أيضا  تحدثت  كام 
الفرتة  هذه  خالل  البعض  عليها  أطلق  كام  دمويه  بأنها  وصفتها  التي 
العصيبة عيل كل املستويات سواء سياسية، ،اقتصادية، اجتامعية، ثقافية 
. وكان للفن النصيب األكرب من الهدم السيام املرسح فبعد أن »انعكس 
إصالح املرسح الجزائري بشكل إيجايب عىل كثري من الجوانب التنظيمية 
املرسح  أن  الجزائري  املرسح  يف  التجريب  عن  قالت  اإلطار  هذا  ويف 
التجربة  مستوي  النضج عيل  هذا  يستقر عىل  كثرية حتي  مراحل  اجتاز 
العرشية  فيه  تسببت  التي  التعرث  ذاته رغم  التجريب  إىل خوض  وصواًل 
املعوقات  بنبذة عن  الجزائر  التجريب يف  اختتمت حوارها عن  السوداء 
التي تواجه التجريب ومحفزاته أوضحت أن املعوقات تتمثل يف التدخل 
املبارش يف اختيار النص وإسناده ملخرج قد ال يقنعه مطلقا ولكنه لسبب 

أو آلخر مضطر للعمل علية قد يكون السبب ماديا يف املقام األول
للمخرج  السامح  وعدم  اإلدارة  قبل  من  الفنية  األمور  يف  والتدخل 
باستقدام ممثلني من مؤسسات مرسحيه، التدخل يف اختيار طاقم العمل 

ك«السينوغرافيا، مصمم الديكور واألكسسوارات«

وغريهم الفين  العمل  إخراج  في  التدخل 
وتوفري  اإلبداع  مجال  فتح  ومنها  نقاط  بعض  يف  املحفزات  متثلت  بينام 

مساحات للتجريب واالشتغال مبتابعة التجارب املقدمة نقدا

انتهت الجلسة األويل ببعض املداخالت من السادة الحضور وعيل رأسهم 
التي  النقاط  بعض  عيل  معقبا  املهرجان  رئيس  ياقوت  جامل  الفنان 
املداخلة  طلب  كام  الفكرية  الندوة  من  األويل  الجلسة  خالل  طرحت 
أيضا كال من الناقد املرسح أحمد خميس واإلعالمية سمية أحمد وفنانني 

ونقاد آخرين من بعض الدول العربية.

حول  الفكرية  الندوة  من  الثانية  الجلسة  وقائع 
المسرح في  التجريب  علي  اإلنتاج  جهة  تأثري 

رئيس  وهو  سالم  الحسن  أبو  الدكتور  الندوة  من  الثانية  الجلسة  أدار 
عن  نبيلة حسن  الدكتورة  العتذار  نظرا  وذلك  باملهرجان  الندوات  لجنة 
الناقدة  الندوة. تحدث فيها  املقرر أن تدير هي هذه  الندوة وكان من 

ميسون عيل من سوريا  والناقد رياض السكران من العراق.
الصورة  مرسح  يف  الخطاب  أن  السكران  رياض  الدكتور  قال  البداية  يف 
تعدد  عىل  مفتوحة  معان  يقرتح  ولكنه  محدد  معني  لفرض  يسعي  ال 
فتح  إىل  نهائية ستؤدى  دالله  إىل  الوصول  محاولة يف  أية  وان  القراءات 
متاهات وانزالقات داللية ال حرص لها فكل شئ يخفي داخلة رس وكلام 
كشف عن رس ما فإن هذا الرس سيكشف رس أخر ضمن حركة تصاعدية 

ستصل إىل رس ال نهاية له.
متواصل  خلق  عىل  يقوم  الصورة  يف مرسح  العرض  أن  السكران  أضاف 
للمعني بحيث أن كل مستوى من مستويات املعني يكون دامئاً له داللة 
حتي  أخر  معني  إىل  يسلم  فاملعني  وهكذا  أخر  معنوى  مستوى  عىل 

يستمر باإلحياء لقراءات متعددة تنطوى عيل معاين متنوعة.
الصورة  يف مرسح  التجريب  شعرية  عن  السكران  تكلم  مفصل  وبرشح 
وشعرية مرسح الصورة ذاته وقدم قراءة وافية يف مرسح الصورة وقال 
الدراسات  تداولته  الذي  املرسح  يف  النصية  التعدية  مفهوم  مع  باتفاقنا 
النقدية الحديثة وهو يعني مجموعة من النصوص التي يطرحها العرض 
املرسحي الواحد بوصفة عمال ابداعيا أوضح السكران يف هذا السياق أن 
أي  واملرئية  السمعية  واحد من حيث صورته  الصورة  العرض يف مرسح 
من حيث كونه فضاء مرئيا .مؤكدا أن ذلك ال يعني أن املتلقي يجد يف 
خطاب مرسح الصورة ما يريد ويف محاولة البحث عن املعني يف عروض 
الحقيقة ظاهرة عيل السطح فالتأويل يف مرسح  الصورة ال نجد  مرسح 
وكأنة  نفسة  يقدم  نص  بنية  يف  عميقا  يحفر  أركيولوجي  سلوك  الصورة 
بتقديم  حديثة  السكران  اختتم  املتلقي  يكتشفه  أن  ينبغي  كنزا  يخفي 
املؤسسة  داخل  الصورة  ملرسح  تجريبية  عروض  من  النامذج  بعض 
الجامعية وأشار إىل مرسحية أحزان مهرج السريك للمخرج صالح القصب 
ومن  املخرج  لذات  مكبث  مرسحية  وأيضا  زامفري   ميهاي  تأليف  ومن 

تأليف وليم شكسبري .
بينام تحدثت أستاذة املرسح الحديث واملعارص دكتورة ميسون عيل عن 
تتبع مامرسة  وقالت  واملوضوعات(  )العروض  الرسمية  املؤسسة  فلسفة 
وأضافت  واملوافقة  الدور  إليه  واملوسيقي  املسارح  مديرية  يف  املرسح 
األساسية  الجهة  عاما هو  استمر ألكرث من خمسون  القومي  املرسح  أن 
موافقة مديرية  أوال عيل  الحصول  املستقلة  الفرق  املرسح وعيل  إلنتاج 
املسارح واملوسيقي فيام يخص النصوص والعروض  تطرقت ميسون عيل 
يف حديثها إىل الجيل الجديد بني الصياغة أإلنتاجية واإلمكانيات املتاحة 
وواصفتهم بانهم الالعبون الجدد وأكدت أن البد من الحديث عن دور 
الجيل الجديد  واهم ما أنجزه هذا الجيل هو الوعي أضافت أن الجيل 
املايض  القرن  نهايات  الذين سافروا يف  الجديد يضم معه مجموعة من 
لدراسة املرسح يف أوروبا وعند عودتهم كان أدي الكثري منهم الرغبة يف 

خلق عالقة اكرث ديناميكية مع الجمهور
الذي  املرسح  هوية  إيجاد  مبسالة  اهتم  قد  اآلباء  جيل  كان  تابعت 
ينسجم مع تطلعاته الفكرية أما يف مرسح الشباب قد اختلف األمر مل 
يعد البحث عن هوية للمرسح وفرست ميسون ذلك األمر بان السبب 
بعد حرب  تحديدا  والسيايس  االجتامعي  البناء  أصاب  الذي  التغيري  هو 

الخليج األويل التي نشبت يف 1991
أن  كامن  ثقة  أزمة  يواجه  املحيل  املرسحي  النص  أن  ميسون  أوضحت 
قالت  الجامعي  املرسح  املرتجم وعن  للنص  األولوية  هناك ميل إلعطاء 
الجامعات  الطلبة يف  الهواة من  انه يقيم مهرجانا كل عام ويشارك فيه 
حيث   من  فقري  مرسح  أنه  إال  الدولة  دعم  ورغم  الرسمية  السورية 
املهرجان. أشارت ميسون إىل  املمولني يف هذا  املالية ومينع دعم  املوارد 
والتوجه نحو  للمرسح  الكتابة  املوهوبني عن  الشباب من  إعراض بعض 
واملرسح  للسينام  منافس  كفن  سطوته  فرض  الذي  التلفزيونية  الدراما 

باإلضافة أن اجر التليفزيون يضاعف اجر املرسح الزهيد.

محمود عبد العزيز
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2021 التجرييب 
اإلنتاجية المؤسسة  وفلسفة  التجريب  بني   

يستحدث مهرجان التجريبي يف دورته الجديدة لهذا العام مرشوع 

لقصور  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  التجريبي«،  املرسح  »نادي 

الخروج  ايل  يهدف  والذي  عطوة«،  »هشام  الفنان  برئاسة  الثقافة 

األقاليم  ألهايل  الفرصة  وإتاحة  املركزية  عن  بعيًدا  العاصمة  من 

وعرشون  واحد  للمرشوع  تقدم  العروض.  مشاهدة  يف  املشاركة 

جدول  مع  بالتوازي  ُتعرض  تسعة،  منها  اختري  مرسحًيا،  عرًضا 

سويف,  بني  الجيزة،  بورسعيد,  »املنيا,  محافظات  يف  املهرجان 

من  واملشاهدة  التقييم  لجنة  وتكونت  القليوبية«  البحرية,  دمياط, 

املخرجني هاين املتناوي وعمر املعتز بالله والناقد أحمد خميس.

المسرح  نوادي  في  التجريب  تحديات 
السادسة   الندوة  يف  املرسحيني  من  نخبة  بني  الحوار  وترية  اشتدت 

ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي يف دورته 

الثامنية والعرشون, والتي تندرج تحت عنوان »نوادي املرسح بني 

التجريب وفلسفة املؤسسة اإلنتاجية«.

أدار الندوة د. أحمد عامر بادئا حديثه بتساؤل: هل ترعى الدولة 

بالتجريب؟ بل وهل  التجريب؟ هل تسمح  الرسمية  املؤسسات  أو 

تتحمل التجريب؟ أم أن لها قيود تحدد القدر املسموح به واملتاح 

واآلمن من التجريب حسب كل نظام؟

مستقلة،  تجربة  ليست  وهي  املرسح  نوادي  تجربة  عن  بالحديث 

عالقة  متثل  فهي  وبالتايل  الثقافة,  وزارة  مؤسسات  إحدى  تتبع  بل 

بني الدولة واملرسح.

من  مبجموعة  محماًل  خطاًبا  املرسحية  العملية  تتبنى  ما  “دامًئا 

األفكار املرتكزة عىل دوافع وأسباب هذا الطرح وذلك عىل املستوى 

بدرجة  يتأثر  الخطاب  والقيمي عىل حد سواء, هذا  الجاميل  الفني 

التي تتحكم يف طبيعته وفًقا ملا تراه مناسًبا يف  كبرية بجهة اإلنتاج 

التعبري عنها ودعم مصالحها وأهدافها.

عىل  اإلنتاج  جهة  تأثري  كيفية  حول  للتساؤل  يدفعنا  ما  وهو 

التجريب يف املرسح؟

املعنون  بحثه  عن  حديثه  العظيم  عبد  حسام  الباحث  بدأ  هكذا 

املؤسسة  سطوة  تحت  املرسح  نوادي  يف  التجريب  »تحديات  بـ 

بالهيئة  مرسحي  ومخرج  هوناقد  العظيم  عبد  حسام  الرسمية«,  

العامة لقصور الثقافة, وهي املؤسسة االكرث اشتهاًرا بالتجريب.

الغائبة  المسرحية  الثقافة  نشر 
بالنظر إىل اإلنتاج املرسحي املؤسيس الرسمي يف مرص-والذي يتخذ 

عىل  ينحرص  العظيم  عبد  وجده  له-  وطابع  صفة  التجريب  من 

جهتني:

-فرقة مرسح الطليعة, والتي حادت عن مسارها حيث مل تعد تقدم 

عروًضا تجريبية إال نادرا.

والتي  الثقافة,  لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  املرسح  نوادي  -فرق 

تعود أهميتها يف هذا البحث إىل كونها الجهة الرسمية الوحيدة يف 

مرص التي تقدم عروًضا لها صفة تجريبية منذ نشأتها وحتى اآلن.

بداية  يف  املرسح  نوادي  فكرة  ظهور  بدايات  عن  بالحديث 

الثامنينيات عىل يد املؤسس واملخرج عادل العليمي, والتي ظهرت 

قبل  األقاليم  يف  املرسحية  الفرق  شباب  خالل  من  مستقلة  كفكرة 

وبسيط,  رمزي  بشكل  متول  وكانت  املرسح,  لنوادي  إدارة  تكوين 

نرش  يف  املرسح  نوادي  تكوين  من  الحقيقي  الهدف  يتمثل  بينام 

الثقافة املرسحية الغائبة يف كافة مواقع العمل بالثقافة الجامهريية 

مبيزانيات  التجريبي  الطابع  ذات  املرسحية  العروض  إنتاج  ويليه 

محدودة.

الثالث  املباحث  عن  حديث  العظيم  عبد  حسام  اخترص  هكذا 

املطروحة يف بحثه تحت عناوين:

املبحث األول: “املرسح التجريبي وإرهاصاته عاملًيا وعربًيا«, 

املبحث الثاين:«التجريب واملؤسسة الرسمية«

املبحث الثالث: »نشـأة وأهداف حركة نوادي املرسح«

نوادي املرسح تواجه الكثري من املعوقات 

وتابع عبد العظيم حديثه بذكر أهم املعوقات التي واجهت نوادي 

املرسح عرب مراحلها املختلفة وهو ما يطرحه املبحث الرابع واألخري. 

التأسيس حيث كانت أوىل التحديات التي  ويتمثل أولها يف مرحلة 

الرسمي بها, خوًفا من  النوادي هي صعوبة االعرتاف  واجهتها فرق 

املرحلة  أما  الشباب.  بني هؤالء  يجمع  قد  أي هدف سيايس  وجود 

فرق  إلنشاء  الرسمي  القرار  فيها  أخذ  شكلية  مرحلة  وهي  الثانية 

نوادي املرسح عام 1983 صورة شكلية غري فعالة ال تتعدى الورق, 

مام نتج عنه مجموعة من املشكالت واملعوقات التي يرصدها عادل 

 ,1958 عام  املرسح”  نوادي  “مرشوع  وثائق  إحدى  يف  العليمي 

لنوادي املرسح, فمديرها هو  إدارة فعلية  وتتلخص يف عدم وجود 

املوظف الوحيد فيها. وعدم وجود ميزانية مستقلة إلدارة النوادي. 

للتنظيم  املركزي  الجهاز  قبل  من  النوادي  بإدارة  ُيعرتف  مل  كام 

متابعات
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إدارة  ترسل  ومل  اإلداري،  الشكل  ملواصفات  فاقدة  ألنها  واإلدارة, 

املتخصصة.  املرسح  مكتبة  لعمل  املرسح  عن  كتب  أي  املكتبات 

فضال عن تأجيل إقامة املهرجان األول للنوادي لحني ورود ميزانية, 

األمر الذي مل يحدث، وعدم توافر إقامة أو إعاشة مناسبة للمحارض 

الذي سوف يعاين يوًما كاماًل يف الذهاب والعودة والتدريس, مقابل 

املوافقات  كافة  وجود  من  الرغم  وعىل  ومتواضع.  بسيط  مبلغ 

اإلدارية عىل طبع نسخ فيديوهات مصورة للعروض املرسحية ليك 

نتيجة وجود عطل فني يف  األندية, فإن ذلك مل يتحقق  توزع عىل 

أحد أجهزة الطبع.

يف املرحلة الثالثة يتطرق عبد العظيم إىل الهيمنة املؤسسية بتغلغل 

الرسمية  القرارات  تفعيل  بعد  الرسمية  للمؤسسة  اإلداري  الدور 

الخاصة بنوادي املرسح, والذي متثل يف وضع مجموعة من األسس 

تجعل  أن  شأنها  من  كان  بالنوادي,  للعمل  املنظمة  والضوابط 

املرشوع ينحرف عن مساره.

مضمونه من  المشروع  تفريغ 
استكمل عبد العظيم حديثه باملرحلة الرابعة واالخرية وهي مرحلة 

الذي  املخرجني  شباب  كمرشوع  النوادي  لحركة  املضادة  املشاريع 

تأسس عىل يد  د. صبحي السيد كبديل لفكرة اعتامد املخرجني من 

خالل النوادي, األمرالذي أفرز مجموعة مخرجني محدودي املستوى 

نتيجة اعتامدهم من مجرد مشاهدة عرض مرسحي لليلة واحدة.

مهرجان  يف  املتميزين  املخرجني  سنوًيا  يستهدف  املرشوع  كان  لقد 

نوادي املرسح, فبداًل من اعتامدهم املبارش, تسعى اإلدارة لتطوير 

هذه  كافة  يجتاز  ومن  املختلفة,  الورش  مراحل  من خالل  أدواتهم 

شباب  مهرجان  يف  يشارك  متميزا  عرًضا  اإلدارة  له  تنتج  املراحل 

هؤالء  بني  متميزًا  املحكمة  اللجنة  تراه  من  اعتامد  ليتم  املخرجني, 

املخرجني.

املرشوع الذي مع مرور الوقت والتغري اإلداري للموظفني انتزع من 

سابقة  والتدريب  العمل  آليات  كل  من  تفريغه  تم  حيث  سياقه, 

النوادي, ولكنه أصبح مهرجان  الذكر, كام مل يصبح مهتاًم مبخرجي 

إليه أي مخرج مبرشوعه, ويتم اإلنتاج له  تسابقي ميكن أن يتقدم 

بعد اجتيازه للجنة املناقشة.

المألوف  عن  والخروج  النمط  تغيري 
النقطة التي تقودنا إىل ما أنهى به حسام عبد العظيم حديثه وهي 

لتعرض  الكثريون  نكران  فيها  ذكر  والذي  والرقابة,  املرسح  نوادي 

من  تحرًرا  أكرث  وأنها  الرقابة,  أنواع  من  نوع  ألي  املرسح  نوادي 

التجريب,  الخاضعة لرشط  متاشًيا مع طبيعة عروضها  وذلك  غريها 

أما  ومضموًنا.  شكاًل  ومختلف  مغاير  هو  ما  كل  إىل  يدفع  والذي 

حقيقة األمر عكس ذلك فالرقابة عىل النوادي لها عدة أشكال منها 

ما هو من خارج اإلدارة وما هو من داخلها كالتايل:

لها عدة مراحل  املؤسسة  تنطلق من داخل  الداخلية والتي  الرقابة 

ومناقشة  مشاهدة  لجان  يف  املتمثلة  الفنية  الرقابة   1- يف:  تتمثل 

بيدها إجازة العرض وقبول متويله من قبل اإلدارة العامة للمرسح, 

بشخصية  تتعلق  شخصية  ملعايري  اللجان  هذه  تخضع  ما  وكثريًا 

أهمية.                                                أي  عملها  ميثل  ال  التي  اللجان  هذه  أعضاء  وخلفية 

-2 لجان التحكيم اإلقليمية والختامية والتي متارس نوًعا من أعامل 

املرسح  نوادي  لها عروض  تخضع  التي  مبارشة  الغري  الفنية  الرقابة 

املنصة والنقد  النقاد سلطة  النقدية وفيها يستخدم  الندوات   3-  .

الفنية  االتجاهات  مختلف  دحض  أو  تعزيز  يف  للعروض  التقييمي 

التي تتفق مع آرائهم, وتتناسب مع املؤسسة.

أما الرقابة الخارجية فتتمثل يف سلطة الرقابة عىل املصنفات الفنية 

الترصيح  للحصول عىل  الرقابة  لقانون  وفًقا  النصوص  حيث تخضع 

الليلة  هذه  أن  من  الرغم  عىل  الواحدة,  الليلة  لعروض  الرقايب 

نخبوية  تجربة  يجعلها  التسابق, مام  بهدف  التحكيم,  للجنة  تكون 

منغلقة, ال تجربة فنية منفتحة مع الجامهري وهو ما قيد من حرية 

جنباته  يف  يحمله  ملا  رقابة  ألى  إخضاعه  ميكن  ال  الذي  التجريب 

يكن  مل  إن  صعًبا  أمرًا  رشحه  من  تجعل  مألوفية  وعدم  غرابة  من 

مستحياًل.

أثناء  ياقوت  جامل  املهرجان  رئيس  معه  اختلف  الذي  األمر 

التأسيس، حيث يري ياقوت  مداخلته، فضال عن اختالفه مع فكرة 

أن نوادي املرسح مل تأخذ الشكل التجريبي أو الصورة التجريبية إال 

فيام بعد، فقد كانت تقدم عروض عىل أعىل مستوى من التجريب 

اعتمدت  كونها  وبحكم  تجريبية.  عروض  أنها  تذكر  أن  دون 

الطابع  هذا  اتخذت  فقد  املألوف  عن  والخروج  النمط  تغيري  عىل 

التجريبي وليس أنها بدأت بفكرة تجريبية بحتة مبنية عىل أساس 

متاًما  مختلف  محور  إىل  فاتجهت  التأسيس  فلسفة  أما  التجريب, 

وهو فكرة التثقيف وليس التجريب, وعندما تحول األمر مع الوقت 

ملجرد إنتاج وعمل أكرب قدر من العروض ليس إال, فقدت التجربة 

معناها.

بالعودة إىل نقطة الرقابة أشار جامل ياقوت إىل أن لجان املشاهدة 

مل تكن أبًدا مطروحة بشكل رقايب ومل يكن هناك أي نوع من أنواع 

الرقابة بل كانت تتم بشكل فني بحت.

أحمد  كالناقد  ياقوت  جامل  رأي  مع  التداخالت  معظم  اتفقت 

خميس ومدير املهرجان د. محمد عبد الرحمن الشافعي, كام طرح 

البعض وجهة نظر أخرى منهم د. ملياء أنور التي اتفقت مع فكرة 

الشكل  خروج  عن  عبارة  كانت  التجربة  أن  قالت  حيث  التأسيس 

يتم تسميتها  بل وكانت شطحات مرسحية مل  املعتاد  املرسحي عن 

فيام  واقرتحت،  التجريبي.  الشكل  مسمى  بعد  فيام  أخذت  بعد 

تثقيفية حيث  املشاهدة نفسها لورش  الرقابة، خضوع لجان  يخص 

العروض  أو رفض  قبول  إىل حد  بهم  فكري يصل  لديهم جمود  أن 

ألسباب شخصية بعيدة كل البعد عن ما هو معتاد االعرتاض عليه 

كالجنس والدين وغريها.

نور وائل 

متابعات
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بالسالم« »عيشوا  شعار  تحت 
المرقسية الكرازة  مهرجان  جوائز  توزيع  حفل 

 ١٠ الخميس  يوم  فعالياته  املرقسية  الكرازة  مهرجان  اختتم 

اآلباء  من  لفيف  وبحضور  املهرجان  جوائز  بتوزيع  ديسمرب 

واألحبار واألساقفة والصحافة واإلعالم. 

موىس  األنبا  نيافة  كلمة  ثم  الجمهوري  بالسالم  االحتفال  بدأ 

املحبة  قائال«  كلمته  استهل  والذي  للشباب  العام  األسقف 

التي أنجبت للبرشية  الحضارات  أم  التاريخ  أم  تجمعنا يف مرص 

إخناتون ونفرتيتي، والتي استطاعت أن تؤرخ ما قبل الحضارات، 

البابا  إىل  وتحية  وأبائهم  الصغار  املالئكة  بتحية  املهرجان  نفتتح 

توارضوس الثاىن كام أرسل محبتي لألحبار األجالء واآلباء الكهنة 

واملنسقني  املتميز  القبطي  وشبابنا  الخدمة  وأمينات  وأمناء 

أنشطة  يف  الطيب  ملجهودهم  اإليبارشيات  ولجان  واملحكمني 

مهرجان الكرازة املرقسية، نفتتح املهرجان«

مهرجان  شعار  غناء  الشباب  أسقفية  كيدز-  قيثارة  كورال  وبدأ 

مبهرجان  األدبية  اللجنة  كلامت  بالسالم«  »عيشوا  الكرازة2022: 

إيبارشية  وائل صدقي  وتوزيع موسيقى  ألحان  املرقسية  الكرازة 

مايكل  صوتية  وهندسة  ومكساج  تسجيل  وجهينة،  طهطا 

يوسف. 

هي:   2022 مهرجان  شعار  كلمات  وكانت 
إن  مهام  نالقى حصادنا سالم،  بكرة  ومحبة،  بنزرع خري  ما  يوم 

سفينة  الفلك  كنيستي  بنيام،  مش  أبًدا  إلهنا  األيام،  شكل  كان 

هى  وتروح،  تيجى  صعاب  مهام  األغصان،  حياة  أرسارها  الروح 

وعقيديت  بإمياين  املية،  عىل  هامىش  يؤمر  لو  لإلميان،  الواحة 

الحية، حتى إن خاف القلب شوية إلهنا فرحنا يف أي آالم، إحنا 

بروحه نعيش بسالم. 

بدرع  موسى  األنبا  يد  من  اآلباء  تكريم 
المهرجان

وهم:  املهرجان  بدرع  موىس  األنبا  يد  من  اآلباء  تكريم   تم 

األنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة، األنبا مكاريوس 

أسقف  صليب  األنبا  مغاغة،  أسقف  أبسينو  األنبا  املنيا،  أسقف 

األنبا  الشاملية،  شربا  عام  أسقف  أنجيلوس  األنبا  غمر،  ميت 

أكسيوس أسقف عام حي عني شمس.

كام تم تكريم الحضور ومنهم دكتورة ماريان عازر عضو مجلس 

أحمد  والناقد  الكاتب  زيدان،  أحمد  الصحفي  الكاتب  النواب، 

عبد الرازق، والصحفية سامية سيد.

بالمهرجان المشاركة  المهجر  دول 
فيام أعلن األنبا رافائيل عن دول املهجر التي شاركت يف مهرجان 

روما،  ميالنو،  إيطاليا،  سويرسا،  أملانيا،  وهي  املرقسية  الكرازة 

هولندا، النمسا، اليونان، قربص، السويد، فرنسا، أسبانيا، انجلرتا، 

ايرلندا، املجر، اسرتاليا، سيدين، أمريكا فيالدلفيا، شيكاغو، جنوب 

كندا،  كاليفورنيا،  جنوب  فلوريدا،  بتكساس،  كاليفورنيا،  أمريكا، 

مونرتيال، باإلضافة إىل كنائس الخليج القدس، أوظبي قطر، ديب، 

البحرين، مسقط صاللة، عامن، الكويت، كنائس أوروبا الرشقية 

جورجيا.

و  مسابقة   ١٤ املركزية  اللجنة  حددت  وأن  سبق  انه  يذكر 

أعلنت فيها عن رشوط التسابق يف املسابقات التالية ) املسابقة 

مسابقة  البحوث،  مسابقة  املحفوظات،  مسابقة  الدراسية، 

األنشطة  مسابقة  القبطية،  اللغة  مسابقة  والتسبحة،  األلحان 

والثقافية،  األدبية  املسابقة  والكورال،  املرسح  الكنسية، مسابقة 

املسابقة  اإلليكرتونية،  املسابقة  التشكيلية،  الفنون  مسابقة 

الرياضية،  املسابقة  الهندسية،  االبتكارات  مسابقة  اإلعالمية، 

مسابقات الفئات الخاصة، مسابقة القديسني بولس وسيال(.

الكرازة  مهرجان  بمسابقة  الفائزين  إعالن 
المرقسية

 ،2020 املرقسية  الكرازة  مهرجان  يف  الفائزين  عن  اإلعالن  وتم 

٢٠٢١باملراكز األوىل كالتايل :

مسابقة تأليف وتلحني شعار املهرجان

املهرجان  لجان   ومبدعي  وشعراء  الكتاب  من  العديد  شارك 

أرسلها  محاولة   ٢٤٥ املكتوبة  لألشعار  االقرتاحات  عدد   ووصل 

االقرتاحات  عدد  وصل  كام  املهجر،  ودول  مرص  من  كاتب   ٢٠٠

التي تقدمت من امللحنني لتلحني الشعار ٧٧ اقرتاح، وتم اختيار 

تأليف  من  وكانت  املهرجان  ملوضوع  مناسبة  كلامت  أفضل 

تلحني  افضل  اختيار  تم  كام  الكرازة،  ملهرجان  األدبية  اللجنة 

وتوزيع للفنان وائل صدقي.

فاز  بالسالم«  »عيشوا  املهرجان  شعار  عن  الدرع  تسليم  تم   

بالتلحني الفنان وائل صدقي - طهطا وجهينة.

األدبية  للجنة  الكلامت  لتأليف  املهرجان  درع  تسليم  وتم 

وتسلمها عنها األستاذ بيشوي سامح.
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والعدوة ومغاغة  الشمالية  لشربا  األيزو  درع   
كام تم تسليم درع األيزو يف عام ٢٠٢١  لكل من أبرشية مغاغة 

األيزو ألبرشية حي شربا  ودرع  أباسوم،  األنبا  وتسلمها  والعدوة 

الشاملية.

تم  كام  الشاملية،  شربا  عام  أسقف  انجيلوس  األنبا  ويتسلمها  

والعدوة،  مغاغة  ابرشية  منسق  أمني  رسافيم  القس  تكريم 

شربا  بكنائس  املهرجان  منسق  عبده  انطونيوس  القس  وتكريم 

الشاملية.

 

بالمركز  الفائزون  والتسبحة  األلحان  مسابقة   
األول 

المختلفة  والكنائس  اإليبارشيات  من  فرقة   ٤٩
المراحل.  بمختلف 

الكنسية  األنشطة  مسابقة   
والتي ضمت مسابقتني  مسابقة املرسح)فازت فيها سبعة فرق 

ومرسح  وعرائس  ومونودراما  خاصة  قدرات  بني  ما  مرسحية 

األول  باملركز  فيها  فاز  )و  والكورال  املوسيقى  ومسابقة  طفل.  

٢٥ فرقة مرسحية من املراحل واإليبارشيات والكنائس املختلفة( 

.

مسابقة الكتاب املقدس واملحفوظات 

وفاز فيها ٤٧ فائزا من املراحل واإليبارشيات والكنائس املختلفة.

القبطية اللغة  مسابقة 
واإليبارشيات  املراحل  مختلف  من  وفائزة  فائزا   ٤٨ ضمت 

والكنائس املختلفة.

البحوث  مسابقة 
وضمت١٦  فائزا من املراحل واإليبارشيات والكنائس املختلفة. 

التشكيلية  الفنون  مسابقة 
والكنائس  واإليبارشيات  املراحل  من  املشاركني  من   ٣٩ بها  وفاز 

املختلفة. 

الثقافية  المسابقة 
واإليبارشيات  املختلفة  املراحل  من  املشاركني  من   ٩ بها  وفاز 

والكنائس املختلفة.

اإلعالمية المسابقة 
شملت  مسابقة  وهي  املشاركني  من  عرشة  األول  باملركز  فاز   

الربنامج  املصورة،  الرتنيمة  املوبايل،  سينام  منها:  عديدة  أنواع 

التليفزيوين  واملراسل  التليفزيوين  اإلعالن  والتلفزيوين،  االذاعي 

والعمل الدرامي.

والعلمية الهندسية  االبتكارات  مسابقة 
فريد،  أوناى  ماجد،  )بيري  ومارمرقس  العذراء  كنيسة  فريق 

والشهيد  مارمرقس  كنيسة  فريق  بطرس،  مينا  مارسلينو مجدى، 

أبادير )رومايت، ساندي، أبادير، بيشوي، ابانوب، كريلس( ومينا 

صبحي كامل. 

اإلليكرتونية  المسابقة 
املختلفة  املراحل  من  املشاركني  من   ١٦ بها  األول  باملركز  فاز 

واإليربارشية والكنائس املختلفة

واحد قلب  مسابقة 
 )إيبارشية ببا والفشن فريق كنيسة مارجرجس( 

الرياضية  المسابقة 
املختلفة،  ففي  املراحل  الكنائس وااليبارشيات  فاز من مختلف 

مسابقة كرة القدم فاز ١٤ فريق من الكنائس واملراحل املختلفة. 

مسابقة  يف  فرقة  و٢٨  فريق،   ١٢ فاز  الطائرة  الكرة  ومسابقة 

يف  فرق  و٨  الشطرنج،  مسابقة  يف  فرقة  و٢٨  الطاولة،  تنس 

مسابقة الجري والتتابع، وفرقتان يف ريايض الفئات الخاصة، 

بني سويف  إيبارشيات  املالك  عبد  نصحي  املشاركة  بدرع  وفاز 

كنيسة املطرانية. 

الدراسية المسابقة   
يف مرحلة الحضانة ١٢ فائزا وفائزة، مرحلة أوىل وتانية ١١ فائز 

مرحلة  وفائزات،  فائزين  خمس  ورابعة  ثالثة  مرحلة  وفائزة، 

 ١٦ اإلعدادية  املرحلة  وفائزات،  فائزين  وسادسة عرشة  خامسة 

من الفائزين والفائزات، املرحلة الثانوية ٦ فائزين وفائزات، ويف 

واثنان من  الخريجني.  من  و٦  املشاركني،  من   ٨ الجامعة  مرحلة 

تعليم كبار،  الخدام والخادمات، و٣ من  الخدام، و٦ من  إعداد 

من   و٤  اسحق(،  الشيخ)فايز  سمعان  كميل(.  )سامية  حرفيون 

قانا الجليل، و٣ من الصم والبكم، و٤ ديدميوس. 

الكرازة  املركزية عنوان شعار مهرجان  اللجنة  اختارت  قد  كانت 

2022 ليكون: »عيشوا بالسالم« وكانت محاور شعار هذا العام:

 - الصعاب  فوق   - محدود  )غري  املسيحى  السالم  سامت  أواًل: 

ثابت – فائض( .

ثانًيا: السيد املسيح رئيس السالم) إله السالم وملك السالم( .

مع  سالم  الله،  مع  )سالم  الشخىص  املستوى  عىل  السالم  ثالًثا: 

النفس، سالم مع األخرين(

َفَلْن  َوَسِطَها  يِف  )»اللُه  الكنيسة:  مستوى  عىل  السالم  رابًعا: 

دامًئا(،  الكنيسة  سالم  أجل  من  الصالة   ،)5:46 )مز  َتَتَزْعَزَع« 

 - املسيح:  جسد  عضوية  خالل  من  السالم  تعطينا  الكنيسة 

الثالوث  اسم  عىل  باملعمودية  ومخلصنا،  إلهنا  باملسيح  باإلميان 

القدوس، مبامرسة األرسار املقدسة واألعامل الصالحة.

التجارب  من  بالرغم  )سالم  العامل:  مستوى  عىل  السالم  خامًسا: 

وحكيم،  محب  قدير  إله  ىف  نثق  واألمراض،  واألوبئة  والحروب 

نقدم خدمة ونصنع سالًما مع أخواتنا(.

عظيم  إله  هناك  أن  )ندرك  السالم:  ونعيش  نحيا  كيف  سادًسا: 

يد  ىف  حياتنا  أن  الكل،نتأكد  ضابط  وهو  ويديره  الكون  يسوس 

الله(. 

سنوي  مهرجان  املرقسية  الكرازة  مهرجان  أن  بالذكر  الجدير 

يف  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  الشباب  أسقفية  تنظمه 

من  العديد  فيه  ويشارك  املحافظات  بكل  الكنائس  مختلف 

املتسابقني واملتسابقات .

سامية سيد
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[[10 حوار

-حدثنا عن كواليس مسرحية »آي ميديا«؟
يف  وطريقتي  طويل،  زمن  من  يثريين  كان  أمر  »ميديا«  أسطورة 

وأخذ  وأجربها  صيغة  أكتب  مختلفة،  مراحل  معي  تعرب  الكتابة، 

وقتا  تأخذ  معي  والكتابة  أخرى،  صيغة  أكتب  ثم  التجربة  خالصة 

والكتابة،  البحث  يف  شغفي  ولكن  قامئة،  لنصوص  كانت  لو  حتى 

الذي  املرشوع  هذا  بدايات  يف  مراحل،  عرب  يرتاكم  النص  يجعل 

رؤية  لدى  اليوم  وحتى  مختلف،  تصور  لدى  كان  لـ٢٠١٨،  يعود 

ففي  تختلف شخصياتها،  للنص  كاملة  صيغ  ولدى  للنص،  متطورة 
الستقطابي  محاولة  أي  وأرفض  استقاللييت  على  أحرص 

داخل  خاصة  حالة  فرقيت  البسام:  سليمان 
والعربي الكوييت  المسرح  منظومة 

عام  إدنربة  جامعة  من  وتخرج   ،١97٢ عام  الكويت  في  ولد  البسام  سليمان  الفنان 
ومشارك  المتحدة،  بالمملكة  هريتفوردشاير  جامعة  من  الدكتوراه  على  حائز   ،١996
 .NYU نيويورك  بجامعة   Gallatin كلية  في  العالمية  األستذة  برنامج  ضمن  كأستاذ 
من  العديد  حصد  واسع،  نطاق  على  معروفا  عالميا  كويتيا  مسرحا  »البسام«  صنع 
الكويت  مهرجان  من  تكريمه  وتم   ،٢٠٠4 عام  التشجيعية  الدولة  جائزة  منها  الجوائز 
.٢٠١4 عام  عشر  الخامس  المسرحي 
وهو  العالمي،  المستوى  على  العرب  والمخرجني  المسرحيني  الكتاب  أهم  أحد  ُيعد 
وقد  واأللمانية،  والفرنسية  واإلنجلزيية  بالعربية  أعماله  ويقدم  اإلنجلزيية  باللغة  يكتب 
مناهج  من  جزًءا  ُتشّكل  أعماله  دراسة  أصبحت  كما  عالمية،  لغات  بعدة  أعماله  ُنشرت 
األوسط.  الشرق  ومنطقة  المتحدة  الواليات  جامعات  من  عدد  في  العالي  التعليم 
هاملت«  آل  و«مؤتمر  اإلنجلزيية  باللغة  الملوك«  مرآة  ودمنة:  »كليلة  أعماله  ُنشرت 
دار  عن  اإلنجلزيية  باللغة  العربية  الشكسبريية  ثالثيته  صدرت  كما  والعربية،  باإلنجلزيية 
عن  أور  ونص   ،٢٠١7 عام  أوبريون  دار  عن  الوقود«  »محطة  نص  ُنشر  كما  بلومزبريي، 
والتحوالت«،  اإلشارات  »طقوس  كمخرج  أعماله  قائمة  وتتضمن   ،٢٠١8 عام  الدار  ذات 
»محطة  مختطف«،  ربيع  من  أصوات  الغليان..  مقام  »في  أور«،   « ومخرج:  وكمؤلف 
»مرآة  معربة«،  مأساة  الثالث:  »ريتشارد  بوطري«،  »حيال  الفلك«،  »ودار  الوقود«، 
الجليد«،  »ذوبان  »المقايضة«،  هاملت«،  آل  »مؤتمر  ودمنة«،  كليلة  الملوك: 
و«كل  الكربى«  »اللعبة  واط«،   6٠ فانوس  تحت  »ماكبث  الكويت«،  في  »هاملت 
بمجلس  عضًوا  عمل  أنه  منها،  الهامة  المناصب  من  العديد  »البسام«  تقلد  رجل«، 
مستشاًرا  وكان  فيه،  المسرح  للجنة  ورئيًسا  األمريي،  الديوان  في  الثقافية  المراكز  أمناء 
السعودية.  آرامكو  لشركة  التابع  العالمي  الثقافي  العزيز  عبد  الملك  لمركز 
يدير  حيث  والكويت،  ونيويورك  ولندن  باريس  بني  ويعمل  البسام  سليمان  يعيش 
تأسست  دولية  كويتية  مسرحية  فرقة  وهي    SABAB Theatre سبب«  »مسرح 
والعرب  الكويتيني  والتقنيني  والممثلني  الفنانني  من  مجموعة  وتضم   ٢٠٠٢ عام 
ودار  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطين  المجلس  مع  بالتعاون  ينظم  كما  واألجانب، 
فنان  أستاذ  بصفة  ويعمل  للشباب،  المسرحية  العمل  ورش  من  سلسلة  اإلسالمية  اآلثار 
 NYU نيويورك  بجامعة   Gallatin كلية  في  العالمية  األستذة  برنامج  ضمن  مشارك 
 ،Culture Resource الثقافي  المورد  لمؤسسة  العمومية  الجمعية  عضو  وهو 
 The Sundance Institute Theatre مع   بالتعاون  تدريبية  ورشا  ينظم  كما 
في  والمواطنة  المدني  للمجتمع  األصفري  معهد  مع  يتعاون  كما  المتحدة.  بالواليات 
في  محكم  بصفة  يشارك  كما  االستشاري،  المجلس  ضمن  بريوت  األمريكية  الجامعة 
المسابقة  فى  أيام  منذ  »البسام«  شارك  مستقلة.  ودولية  عربية  ثقافية  مؤسسات 
والعشرين،  الثامنة  دورته  في  التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة  بمهرجان  الرسمية 
»مسرحنا«  أجرت  المهرجان،  في  المشاركة  وهذه  العرض  عن  ميديا«،  »آي  بعرض 
الحوار. هذا  معه 
حوار: إيناس العيسوي
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[[1111 حوار

هذه الدورة من املهرجان التجريبي قدمت صيغة لخشبة املرسح، 

ىف  كان  وملحمي،  مختلف  التوجه  كان  اإلخراجي  الصعيد  عىل  و 

وموسيقيني،  ممثلني  خمسة  من  األقل  عىل  يتكون  فريق  العرض 

مع باقي العنارص ، وكنا عىل وشك أن نقدم هذا الشكل يف مارس 

اإلغالق  فرتة  وأثناء  شئ،  كل  وأوقفت  الجائحة  جاءت  ثم   ،٢٠٢٠

قمت  حيث  إذاعية،  تجارب  منها  أخرى،  تجارب  قدمنا  والركود، 

أكرث  أفكر  وبدأت  واملوسيقيني،  الفريق  مع  إذاعية  صيغ  بتسجيل 

شخصية  ُأدخل  أن  قررت  العمل،  لننتج  عدنا  عندما  و  تجريًدا، 

الصيغة  هذه  يف  مبتكرة  شخصية  وهي  النص،  سياق  ىف  الكاتب 

األخرية بعد أزمة كورونا، قدمنا عرضني ىف مهرجان قرطاج ثم هذا 

املجمل  ويف  باملهرجان،  الهناجر  عىل خشبة مرسح  الثالث  العرض 

و دخول شخصية  العرض،  بحكم ظرف  تتم  تغريات طفيفة  هناك 

عدا  ما  الحوارات،  يف  الذكورية  األدوار  ألعب  جعلني  الكاتب 

الزميل أسامة جامعي، وهكذا توصلنا  التي قدمها  شخصية أغاديز 

لصيغة مكثفة جًدا.

ومقاييس  ــرض  ــع ال عــمــل  فــريــق  ــن  ع -حــدثــنــا 
اختيارك لهم؟

كبرية،  فرتة  منذ  مًعا  ونعمل  األهمية،  غاية  يف  ممثلة  عمران  حال 

الربوفة  بحث يف مجرى  زميلة  عديدة، وهى  مًعا مشاريع  وقدمنا 

اسم  ولهم  حوت،  وعيل  قبييس  عبد  واملوسيقيني  العمل،  وخلق 

فني هو »التنني« وهام من لبنان، تعرفت عليهام من خالل املمثلة 

العمل  لورش  لالنضامم  فدعيتهم  رائعة،  أعاملهم  أن  ورأيت  حال، 

هو  و  سواييه،  إيريك  السينوغرافيا  يف  ثم   ،٢٠١٨ يف  بدايته  منذ 

نجم سينوغرافيا يف بلده فرنسا، وهذا ليس التعاون األول بيننا بل 

العرض هو املرشوع  فنية كثرية قبل ذك، رمبا هذا  قدمنا مشاريع 

الرابع أو الخامس الذي نقدمه مًعا.

-حدثنا عن رؤيتك للعرض؟
عامة  شخصية  »ميديا«  املرأة  شخصية  تكون  أن  يهمني  كان 

تجد حالها يف ضيق  املهجر، عندها هم سيايس،  تعيش يف  مثقفة، 

نوًعا  متطرفة  قرارات  سلسلة  تأخذ  الشخصية،  حياتها  داخل  كبري 

القوات  تقاطع  القائم حولها، ومن هنا يصري  النظام  تثور عىل  ما، 

الصعيد  الكارثية، عىل  أو  الرتاجيدية  النهايات  املضادة وينتج عنها 

الداخيل يف بيتها، تدخل يف زمن األسطورة، وتدخل مرة أخرى وهى 

تقوم بالفعل الذي ليس له منطق، أن تقتل أطفالها، هذا االنتقام 

بأمور  الذي ميتد إىل أن تحرق املدينة، و هناك تقاطعات متعلقة 

أخرى، منها مقاربة حكاية الكاتب مع األسطورة »ميديا« ووسائل 

هناك  بالطبع  و  باستعاملهم،  تقوم  وكيف  االجتامعي،  التواصل 

األخبار الكاذبة إىل أخره.

- سينوغرافيا العرض كان لها طابع خاص، حدثنا 
كعنصر  »البرتقال«  استخدمتم  وملــاذا  ذلك؟  عن 

أساسي يف هذا التكوين؟
جزيرة  يف  ُكنا  الربوفات،  أثناء  بالصدفة  جاء  الربتقال  الحقيقة 

شامل  التاريخية  الجزيرة  تلك  يف  بروفات  مقر  لدى  و  فيلكا، 

ففكرت  برتقال،  فيه  نعمل  الذي  املنزل  يف  وكان  العريب،  الخليج 

الفكرة وأدخلته  يف النص، والشخصية األنثوية يف  فيه  وأعجبتني 

بالزهور  وتستبدل  عائلية  تحيك عن حلمها وصورة  »ميديا«  النص 

الربتقال، وطبيعة الحال يف هذا الفضاء املجرد من كل عنرص مبني 

أيريك  مع  عميل  إن  برصي«.  بـ«عرس  أشبه  الربتقال  دخلة  كانت 

جعل بيننا ثقة، أنا أقدم له النص وهو يقرتح صعيد الفضاء الذي 

انتهينا  قد  ُكنا  أن  بعد  واتفقنا  التفكري،  يف  يساعد  أن  املمكن  من 

نارصها  تكون  وأن  الصيغة  الكبرية، عىل هذه  الصيغة  من  بالفعل 

الروك،  وحفالت  موسيقى  عىل  نعمل  أن  الفكرة  وكانت  صافية، 

اإليقاع،  حضور  مع  مبيكروفونات  املرسح  عىل  حية  فرقة  تواجد 

وهذا التوجه كان بدون نحت يف الفضاء عرب اإلضاءة.

-حدثنا عن اختالف موسيقى العرض واستخدام 
على  االعتماد  مع  بسيطة  وإيقاعية  وترية  آالت 

السكني كأداة صوتية؟ 
حاولنا بقدر املستطاع أن نبتعد عن املوسيقى التصويرية، والسكني 

األسطورة  يف  الهمجية  السكني  سيدة  العرض،  ىف  آخر  رمزا  كان 

البؤس  حالة  عن  الناتج  العنف  هذا  إىل  يرمز  والسكني  »ميديا«، 

واملوسيقيني  عليهم،  الواقع  والظلم  املهاجرين  وفكرة  والفقر 

للنص  هائلة  أبعادا  تعطي  وموسيقية  صوتية  فضاءات  يخلقون 

الخليجية،  اإليقاعات  عىل  مرحلة  يف  عملنا  التمثييل.  وللفعل 

واألحدادي،  الفرييس  مثل  الفن  هذا  من  وألوان  البحرية  واألغاين 

كلها ألوان بحرية تأيت من أغاىن البحار.

قرطاج  مهرجان  يف  العرض  مشاركة  عن  -ومــاذا 
وحصوله على ثالث جوائز؟ 

مشاركتي بهذه املهرجانات والدورات العربية الدولية التي تنظمها 

الدولة، بسبب رغبتي الحقيقية يف تقديم هذا الفن لجمهور هذه 

ضغط  تحت  تقع  استثناء  بدون  العربية  املدن  أن  علاًم  املدن، 

اقتصادي وتنظيمي، وكل ما يتعلق بأجهزة الدولة نرى فيه الفوىض 

بشكل مبالغ فيه، وأنا عىل علم أن تقديم عميل يف هذه الظروف 

هو تحدي كبري، مع العلم أين بفرقتي آيت إىل هذه املهرجانات، ال 

اعتمد عىل دولة الكويت وال متدين بدعم للحضور ، ومن املفارقات 

أن   عىل  إرصار  لديهم  املهرجانات  هذه  منظمي  أن  املضحكة 

فنان  إنني  كذلك،  ليست  وهى  الدول،  بني  مبارزات  إىل  يحولوها 

وشكرًا  العريب،  الجمهور  مع  التواصل  يف  رغبة  ولدى  رؤية  لدى 

لإلدارات املختلفة محاولتها إتاحة ذلك.

ــثــة لـــك فـــى املــهــرجــان  ــثــال -هــــذه املــشــاركــة ال

السابقة  املــشــاركــات  عــن  حدثنا  التجريبي؟ 
ومشاركة هذا العام؟ وعودة التسابق من جديد؟

أول مشاركة كانت عام ٢٠٠٢ بعرض »مؤمتر هاملت« الذي حصل 

الثانية فكانت عام  املشاركة  أما  عىل جائزيت أفضل عرض وإخراج، 

٢٠٠٣ بعرض »ذوبان الجليد«، وهو أول صياغة لرد فعل فني عىل 

الوقت  نفس  ويف  كبري،  برتحيب  وحظى  للعراق،  األمرييك  الغزو 

رفض كبري من بعض اليساريني وقتها،ألسباب خاصة بهم، وكان أول 

عمل مرسحي يجمع ما بني فنانني عراقيني وكويتيني،  ثم  شاركت 

ميديا«،  »آى  بعرض  والعرشين،  الثامنة  الحايل،  العام  دورة  يف 

ومالمح التجريب فيه تظهر يف إعادة وتحديث األسطورة، و إدخال 

دور الكاتب، ورفع الستار عن فكرة الخلق املرسحي.

لفرقة  وتأسيسك  الكويتي  املسرح  عن  -حدثنا 
البسام؟ 

املرسح  منظومة  داخل  خاصة  حالة  البسام«  »سليامن  فرقة 

استثنائية،  حالة  العريب،  املرسح  وحتى  الخليجي،  أو  الكويتي، 

وهذا نابع من إرصاري عىل استقالليتي ورفيض التام ألى محاوالت 

إىل  باإلضافة  معها،  اتفق  ال  أيديولوجيات  ِقَبل  من  استقطاب 

أجنبية، من  أو  فنانني من دول أخرى عربية  إرصاري عىل مشاركة 

مبدأ أن الفنان ليس له حدود وطنية، وأتقاطع مع أصدقاء وزمالء 

الواضحة  املواقف  بعض  لدى  ولكن  الكويتي،  املرسح  يف  رفاق 

استحقاق  حقيقية  أزمة  فلدينا  الكويتي،  املرسح  اتجاه  وامُلعلنة 

ثقايف كويتي، وهذا ليس خاص بالكويت فقط.

املسرح  من  ُكــُل  مييز  الــذي  ما  نظرك  وجهة  -مــن 
الكويتي واملصري؟

املرسح املرصي له فضل كبري عىل املرسح الكويتي، فزىك طليامت 

وعلم  بالكويت،  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  مؤسيس  من 

جاءت  األشياء  هذه  كل  واملدريس،  اإلذاعي  املرسح  وكذلك  أجياال 

ُتعد  التي  االستثناءات  عدا  ما  عام  وبشكل  مرص.  من  للكويت 

مبادرات شخصية مُتثل أصحابها، من منطلق رغبتهم يف التجريب، 

فإن  املرسح الكويتي لألسف يف وضع سيئ وتعيس، ولكن هناك 

تعاسة حقيقية عىل صعيد األفق واملضمون والتكوين، حتى موقع 

الفن داخل املجتمع الكويتي، نتيجة اإلهامل امُلمنهج أدى إىل بؤس 

الحال.

-هـــل نــحــتــاج أن نــعــود لــطــرح فــكــرة الــهــويــة يف 
النصوص املؤلفة يف البالد العربية؟

الواقع، وإيجاد طرق سواء  التعاطي مع  أعتقد أن األمر يف مسألة 

عن طريق النص املكتوب الكالسييك، كام هو الحال يف هذا العمل، 

وتشجيع النصوص املعارصة امللفتة، التي تدخل يف وجدان اللحظة 

الحالية، والنص جزء من منظومة متكاملة، وأكرر هناك ضعف يف 

خلق  وفكرة  فقط،  النص  وليس  الكويتي  املرسح  ىف  العنارص  كل 

مدرسة ينتج عنها نصوص، مرشوع هام ولكنه يحتاج إىل وقت ال 

يقل عن ست أو سبع سنوات، ونفس الشئ يف مفهوم السينوغرافيا 

واالهتامم  لالطالع  حاجة  ىف  نحن  واإلخراج،  املمثل  ومفهوم 

العامل  تجارب  والتعلم واالطالع عىل  والتكوين،  بالعنارص املرسحية 

األخرى، ومفهوم املرسح يف العامل، بدون ذلك ال نستطيع أن نبني 

فنيًّا ومرسحيًّا بشكل صحيح.

الشامل  الفنان  الكويتي  املــبــدع   مــن  -نصيحة 
واملؤلفني  واملمثلني  للمخرجني  البسام  سليمان 

الشباب املصريني والعرب؟
وتجارب  أخرى،  وثقافات  لتجارب  والقراءة،  واالطالع  املشاهدة 

املعطيات  بحسب  اصنع  لذلك،  هائلة  بوابة  اإلنرتنت  معارصة، 

لو كانت  تجاربك متقنة وصادقة، حتى  أن تكون  املتاحة و حاول 

بسيطة.

وطنية حدود  له  ليس  و  حر  الفنان 

الكوييت المسرح  على  كبري  فضل  له  المصري  المسرح 
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لورشة  التقدم  باب  فتح  عن  الماضي،  أكتوبر  نهاية  سرور  شادى  والمخرج  الفنان  برئاسة  للفنون  الهناجر  مركز  أعلن 
نوفمرب  من  العاشر  الورشة  لهذه  للتقدم  موعد  آخر  وكان  فوزي،  محمد  العرائس  وفنان  للمخرج  والعرائس،  الدمى  فن 
محرك  عرائس،  صانع  مغين،  تشكيلي،  فنان  راقص،  ممثل،  طلب:  حيث  ا،  تقليديًّ وغري  مختلًفا  كان  الورشة  إعالن  الماضي. 
الزهايمر؟. بمرض  العرائس  عالقة  وما  بالعرائس؟  ذلك  كل  عالقة  ما  الذكرىات...  تخبط  الزهايمر،  عرائس، 
الفنية  الرتبية  وكليات  الفنون  أكاديمية  من  الخريجني  أو  المتخصصة  الكليات  لطلبة  متاحة  وإنما  للمبتدئني،  ليست  الورشة 
ألف  من  أكرث  الورشة  لتلك  تقدم  العرائس،  بفن  الخربة  وأصحاب  المحرتفني  إلى  باإلضافة  الجميلة،  والفنون  والنوعية 
بالدمى-  )التمثيل  أقسام  ثالثة  على  تقسيمهم  تم  فقط،  مشرتك   8٠ من  يقرب  ما  قبول  عن  اإلعالن  تم   ، مشرتك، 
الجمعة  الحالي،  ديسمرب  من  الثالث  فى  الورشة  بدأت  والمساعدين(  والدراما  والنقد  الفىن  القسم  الدمى-  تصنيع 
العرائس؟..  بفن  الزهايمر  عالقة  وما  العرائس،  وفن  الورشة  عن  أشهر.  ثالثة  لمدة  وتستمر  أسبوع،  كل  من  والسبت 
والمخرج  والممثل  فوزى  محمد  العرائس  وفنان  المسرحى  المخرج  الورشة  مدربي  مع  اللقاءات  هذه  »مسرحنا«  أجرت 
المتدربني  وبعض  مصطفى،  أحمد  والمدرب 
  إيناس العيسوي

لمرضى  عالجية  حكايات  تقديم  تستهدف  الورشة 
السن وكبار  الزهايمر 

كيان  مدير  ــوزي  ف محمد  العرائس  وفــنــان  املــخــرج 

يف  أرغب  كنت  طويلة  فرتة  من  قال:  مرص  ماريونيت 

ُتعادل  التي  العرائس،  فنون  من  التقنية  هذه  استخدام 

العرائسية  بالدراما  يسمى  ما  وهناك  البرشي،  املمثل 

كبار  فنانني  لها  تطرق  املدرسة  تلك  درامية(  )عروسة 

كانت  ولكن  بعض مرسحياته،  ىف  أحمد حالوة  د  أ.  مثل 

الدرامية  الشخصية  تعادل  ال  و  الدرامية  اللحظة  تعادل 

للفنان  قلت  وقد  متكامل،  مرسحي  كعرض  العرائسية 

موهوب  فنان  وهــو  رسور،  ــادي  ش الكبري  واملــخــرج 

توظيف  نفتقد  إننا  متفتحة،  عقلية  وذو  ومختلف 

مغاير  بشكل  نحتاجه  ونحن  الدراما،  يف  العرائس  فن 

وهذا  للكبار،  موّجهة  دراما  هناك  و  عليه،  للمتعارف 

كان الهدف من الورشة، تقديم نوعية مغايرة من فنانني 

العرائس وهذه التقنية، وهى تتطلب وجود محرتفني عىل 

أن  الصناعة، مبعنى  وأيًضا عىل مستوى  التمثيل،  مستوى 

يكونوا فنانني تشكيليني محرتفني.

فيام  الفنية  القضية  تشغلني  كانت  ــوزي«:  أضــاف«ف

أن  أعتقد  اإلنسانية،  القضية  وأيًضا  التقنية،  بهذه  يتعلق 

هناك  وأصبح  املجتمع،  يف  كبرية  فجوة  أحدثت  الكورونا 

عزلة، وهذه الوحدة التى منر بها وجدت أن أقرب صورة 

مشابهة لها هى الصورة اإلنسانية لكبار السن أو املصابني 

»الزهامير«، ومن هنا طرحت سؤااًل  أو  الشيخوخة  مبرض 

بتوظيف  للكبار  موّجهة  عروًضا  لدينا  ليس  ملاذا  هاًما.. 

العرائس  لفنون  الهناجر  ورشة  حول 
مختلفة نوعية  تقديم  هدفي  فوزي:  محمد 

العرائسية« »الدراما  تقدم  العرائس  فناني  من 

تحقيق
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[[1313 تحقيق

هذه الدمية املتخصصة؟، فهذا النوع من الدراما يستطيع 

لألرسة  مناسب  أيًضا  وهو  فقط،  للكبار  توجيهه  يتم  أن 

الرؤية،  مستوى  عىل  مساحة  هناك  ويكون  بأكملها، 

العرائس،  لفنانني  كبرية  مساحات  منها  نوفر  أن  نستطيع 

ويف  الشارع  يف  حارضا  يكون  أن  النوع  هذا  ويستطيع 

هناك  فليس  املرسح،  وعىل  واملستشفى  الدرايس  الفصل 

عراقيل حتى عىل مستوى اإلضاءة.

وسبب  للمحرتفني  الورشة   ملاذا  عن  »فــوزي«  وحدثنا 

تواجد أقسام بها، وقيامه مبقابلة املتدربني قبل اختيارهم 

الخربة  وأصحاب  املحرتفني  تستهدف  الورشة  قال:  لهاف 

سواء  البدايات  تعليم  هدفها  ليس  ألنه  واألكادمييني، 

التمثيل أو التصنيع، إمنا تعليم »تكنيك« ما بعد التمثيل، 

التصنيع،  بعد  ما  الصناعة  عــامل  يف  آخــر  و«تكنيك« 

)التمثيل-  وهام  قسمني  يضم  الورشة  إعالن  كان  بالتايل 

تقدم  وقد  استحداثه،  تم  ثالث  قسم  وهناك  التصنيع(، 

للورشة عدد كبري يزيد عن الف مشرتك، وكنت أمتنى أن 

عدد  يحكمنا  النهاية  ىف  ولكن  هؤالء،  كل  الورشة  تضم 

البرشي،  املمثل  ُتعادل  التي  العروسة  وهى  درامية 

لُتعادل  ممثل  من  أكرث  خالل  من  تحريكها  يتم  والتي 

له  ما  عىل  تقع  اختيارايت  كانت  فبالتايل  املشهدية،  هذه 

عالقة بفنان البانتومايم وما لهم عالقة بالعزف املوسيقي 

لهم  ومن  املرسحي،  والنص  الدرامية  والكتابة  والرقص 

السريك،  والعبني  أكروبات  التمثيل:  غري  أخرى  إمكانيات 

االختيار  يف  أولوية  لها  كان  املتنوعة  الشخصيات  تلك 

داخل الورشة، والتنوع يف اختيار املتدربني مقصود ألنني 

سوف أضيف لهم خربة جديدة، ُتضاف إىل خرباتهم التى 

اكتسبوها.

محرتفني  وجــود  سبب  عن  حديثه  ــوزى«  »ف واستكمل 

عدد  للورشة  تقدم  فقال:  الورشة  داخل  عالية  بكفاءة 

الفن  مستوى  عىل  املحرتفني  الفنانني  من  جــًدا  كبري 

ما  لدى  أن  أرى  نظرى  من وجهة  و  واملمثلني،  التشكييل 

الحقيقي يسعى يف كل  أضيفه للصانع وللممثل، والفنان 

عبد  سمري  الفنان  يف  بالفعل  متمثل  وهذا   ، االتجاهات 

هناك  وأيًضا  واملختلف،  املبدع  الكاريكاتري  رسام  الغنى 

ا.  ولكن  الورشة،  ىف  الكبار  املبدعني  الفنانني  من  كوكبة 

املهني نجاًحا كبريًا، و  سمري كنموذج، حقق عىل مستوى 

للورشة كان هدفه دعم  أنه عندما قرر أن يتقدم  اعتقد 

التجربة، باإلضافة إىل اكتسابه خربة جديدة عىل مستوى 

اّدعاء  دون  أرى  و  والتصميم،  العرائيس  والبناء  الشكل 

أن وجود املتدربني ىف الورشة إضافة يل، ووجودي إضافة 

لهم.

محتوى  عن  فوزى«  »محمد  العرائس  فنان  حدثنا  كذلك 

الورشة فقال : الورشة تضم مدرب آخر وهو الفنان أحمد 

الحيك  عىل  التدريب  هو  الورشة،  ىف  ودوره  مصطفى، 

متدرب   80 قبول  وتم  التامة،  االستفادة  لتحقيق  محدد، 

)متثيل-  أقسام  لثالثة  املجموعات  تقسيم  وتم  فقط، 

فنان  يتطلب  ال  العرائيس  العمل  املساعدين( ألن  ُصّناع- 

العرائس فقط، حيث هناك جزء متخصص مثل مساعدين 

بتجهيز جزء من  يقومون  اإلخراج واملخرجني واملصورين، 

العمل، كمساعدين  العرض تقنيًّا وفنيًّا، وهم أيضا داخل 

ولكننا  وهكذا،  القسم  هذا  ىف  ميثلون  فسوف  و  متثيل 

أو  املتدربني  من  عدد  ألكرب  أكرث  فرصا  نتيح  أن  حاولنا 

املشاركني داخل الورشة.

اخرتت  كنت  املشاركة  استامرات  من  ــوزي«:  »ف وتابع 

تكن  مل  واملقابلة  جًدا،  كبرية  بنسبة  الورشة  يف  املشاركني 

فرصة  هناك  تكون  رمبا   ، تعارف  مقابلة  هى  بل  اختبارا 

االستامرة،  يف  يذكرها  مل  عليه  للتعارف  ومساحة  أكرب 

ُيعرّفوا  مل  املقابلة  متدربني من خالل  اختيار  تم  وبالفعل 

اختياري  ومقاييس  االستامرة،  خالل  من  جيًدا  أنفسهم 

الورشة  وإمنا  العمرية،  بالفئة  عالقة  لها  ليس  للمتدربني 

تقنية  هناك  أن  املقياس  كان  وقد  للمحرتفني،  موّجهة 

التدريب  عن  مسئول  أنا  مصطفى:  أحمد 
الجيد الممثل  مفتاح  وهو  الحكي  على 

وخريجي  للمحرتفني  إنما  للمبتدئني  ليست  الورشة 
الفنية واألقسام  المعاهد 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 20 ديسمبر 2021العدد 545 العدد 20747 ديسمبر 2021العدد 747

[[14

الورشة  لدعم  أشارك  الغين)متدرب(:   عبد  سمري 
العرائس بفن  أكرث  خربة  واكتساب 

باإلضافة  الرياضية،  والتدريبات  الحركة  مستوى  وعىل 

تعيلم  ىف  دوره  مع  للورشة  التنسيق  ىف  الهام  دوره  إىل 

التمثيل مع الفنانني املشاركني يف الورشة، ومحتوى الورشة 

وهذا  إليها،  نسعى  التى  النمطية  الشخصيات  عىل  بناًء 

شخصيات  عن  الحكايات  من  عدد  تقديم  هو  املحتوى 

ذاكرتهم   تنشيط  إعــادة  دورنــا  و  املــرض،  بهذا  ُأصيبوا 

نفسه  يطرح  الذي  العرائس،  فن  خالل  من  ومساعدتهم 

و  أيضا،  عالجي  وسيط  و  وتعليمي،  ترفيهي  كوسيط 

مرىض  مع  املبارش  احتكاكنا  بعد  الورشة  نتاج  سيكون 

ُيصاغ ذلك ىف عمل  ثم  الزهامير ىف مؤسسات متخصصة، 

درامي، مقسم إىل مشاهد منفصلة متصلة بشكل مختلف 

ومن  السن  كبار  ندعو  سوف  أننا  واملفاجأة  ومبتكر، 

ُأصيبوا بالزهامير ملشاهدة نتاج الورشة.

الورشة  داخل  املشرتك  يتعرف  وسوف  »فــوزى«:  وتابع 

عىل كل ما له عالقة بفنون العرائس من تقنّيات ومدارس 

ماريونيت  من  العرائسية  الشخصية  مستوى  عىل  فنية 

وخيال ظل إىل أخره، ثم التطرق إىل التعرف عىل مسارح 

كل  وشكل  كديكور،  بنائها  وكيفية  بتقنياتها  العرائس 

املمثل،  حركة  إىل  باإلضافة  وتجهيزاته،  مبرسحها  عروسة 

رشاؤه  وكيفية  العرائس،  لفنان  بخريطة  أشبه  فالورشة 

عىل  لتعرفه  باإلضافة  وأنواعها،  املستخدمة،  للخامات 

فلسفة بناء الشخصية الدرامية.

مثرية  تجربة 
أحمد  التمثيل  وُمـــدرب  واملــخــرج  املمثل  قــال  فيام 

رسالة  من  جــزء  بها  مثرية،  تجربة  الورشة  مصطفى: 

السينام  يف  الدمية  عن  بإعدادها،  أقوم  التي  املاجستري 

ببحث  أشبه  كذلك  الورشة  و  بالهوية،  وعالقتها  والدراما 

وهو  الحىك،  عن  مسئول  مــدرب  فيها  ودوري  عميل، 

عام،  بشكل  الفنان  مفتاح  و  الجيد،  املمثل  مفتاح 

فالحىك مبنى بشكل كبري عىل االرتجال، ودورنا هو نسج 

الحيك  وآلية  الزهامير،  مرىض  عن  وحواديت  شخصيات 

شديدة،  ببساطة  إبداًعا  أكرث  الحكايات  نسج  من  تجعل 

وهناك كام  أقوم بتدريب املمثل تدريبات حركية، أوضاع 

بها  والتمثيل  )العروسة(  األحامل  حمل  كيفية  و   ، ركوز 

العصبي  العضيل  التوافق  وتحقيق  كبرية،  ساعات  لعدد 

فالعصب  مًعا،  والعضالت  األعصاب  تدريب  كيفية  و   ،

املحرك  ومشاعر  للعروسة،  األسايس  املحرك  هو  البرشي 

الذى يضيفها للعروسة، ناتجة من أعصابه من مركز تنفيذ 

أقوم  ذلك  كل  اإلحساس.  تنفذ  فاألعصاب  اإلحساس، 

بتدريب املشاركني عليه.

أنا  به  حلمنا  كبري  حلم  الورشة  هذه  »مصطفى«:  تابع 

لألستاذ  يعود  كبري  فضل  وهناك  فوزي،  محمد  واملخرج 

املتاح،  الدعم  لنا  بالفكرة وقدم  شادي رسور، حيث آمن 

وهناك  كورونا،  جائحة  استمرار  ظل  ىف  نعيشه  ما  وسط 

عىل  مبنية  الورشة  ىف  املتدربني  الختيار  وضعناها  رشوط 

أساس أن الورشة للمحرتفني ومن لديهم خربة ىف التمثيل 

عىل  العرىب  والعامل  مرص  ىف  جديد  تيار  لخلق  والتصنيع، 

األفكار« ونقوم بتمصريها، ما ينتج عنه اختالف أخالقيات 

الشخصية.

يف   درسوا  من  لكل  انحزنا  بالتأكيد  »مصطفى«:  وأضاف 

مجال  ىف  عجز  لديها  لألسف  التي  الفنية،  األكادمييات 

متخصصة  كيانات  لدينا  ليس  اآلن  فحتى  العرائس، 

العامل  يف  يتوفر  ما  وهو  العرائس،  فنان  منها  يتخرج 

املتقدم. نحن نظلم فنانني العرائس، وتلك الورشة نعتربها 

خاصة  ومتخصصة،  شاملة  ألنها   ، لهم  حقيقيا  متنفسا 

مفقودة  كبرية  حلقة  لدنيا  ونحن  الصناعة،  مستوى  عىل 

فنان  استقطاب  هو  األسايس  والهدف  الدمية،  صناعة  ىف 

البرشي،  املمثل  ُتعادل  التي  بالدمية  التمثيل  مستوى 

يتم  الغريب، ولكن مل  العامل  بالفعل ىف  التيار موجود  هذا 

الدمية  أن  ويعنى  مرص،  ىف  كبري  احرتايف  بشكل  تفعيله 

خارج  نخرج  لىك  الفنون،  أنواع  كل  تقدم  أن  تستطيع 

مرسح العرائس التقليدي، أو مبعنى أدق )مرسح الُعلبة(، 

كرسها  ىف  نرغب  القاعات،  داخل  العرائس  تواجد  فكرة 

واحتكاكها  واملــدارس  واملستشفيات  للشارع  وخروجها 

تأخر شديد  لدينا  باملجتمع بشكل مبارش ومؤثر، لألسف 

ىف  أســايس  بشكل  تؤثر  التى  للعروسة،  استخدامنا  يف 

تكوين هوية الشخص منذ طفولته، وقد أصبحنا »ُنعّلب 

تحقيق
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[[1515 تحقيق

بشكل  أتعرف  أن  أتمىن  )متدربة(:  قمصان  مها 
الدمى تصنيع  فن  على  احرتافي 

الورشة    : تابع  املمثل.  الفنان  مع  ومعايشته  العرائس 

تحايلنا عىل  الجامعات وهؤالء  أجيال، شباب  ثالثة  تضم 

أنفسنا وقررنا أن يكونوا فريق املساعدين، حتى يتاح لهم 

والتمثيل،  الصناعة  عىل  والتعرف  لالحتكاك  أكرب  فرصة 

أن  برشط  لهؤالء،  الخربات  فكرة  عن  شئ  بعض  وتنازلنا 

يكونوا دارسني للفنون، ثم يأىت جيل الوسط، وهم الذين 

»تكنيكات«  لهم  لنضيف  وحقيقية،  فعلية  بتجارب  مروا 

تجاوزت  من  فهم  الثالث  الجيل  أما  ومختلفة،  جديدة 

كبرية  مفاجأة  وكانوا  تقريًبا،  عاًما  الخمسني  أعامرهم 

يشكلون   وهم  مشاركتهم،  نتوقع  فلم  متوقعه،  غري  لنا 

إضافة حقيقية لنا. قال أيضا إن  الورشة تم ربطها مبرض 

ىف  املقبولني  السن  كبار  وأغلب  السن،  وفكرة  الزهامير 

نتمنى  الزهامير،  مرىض  مع  حقيقية  تجارب  لهم  الورشة، 

وأن   ، عنهم   حقيقية  لحكايات  خاللهم  من  نصل  أن 

الزهامير،  ملرىض  جيد  محتوى  تقديم  عىل  قادرين  نكون 

وهناك جزء كبري من هدف الورشة متعلق بنفسية مرىض 

إن جزء من عالجهم هو مامرسة  السن،  كبار  و  الزهامير 

الورشة كصحفي ورسام كاريكاتري، استطيع أن أعرب  هذه 

بطريقتي وأقول أىن مع هذا الفن وداعم له، باإلضافة إىل 

أن الفنان الكبري صالح جاهني قبل أن يتوىف قال أن أمنية 

حياته أن يصنع عرائس، ويذهب بها إىل القرى والنجوع 

و  لهم،  هادفة  رسالة  ونقل   ، األطفال  إمتاع  أجل  من 

حلمي أن أحقق أمنية »صالح جاهني«.

تخرجي  مرشوع  قمصان:  مها  التشكيلية  الفنانة  وقالت 

بالعرائس  محاكاة  عمل  عن  كان  الفنية  الرتبية  كلية  من 

النهائية  السنة  يف  قسم  لدينا  أن  وبحكم  الشعبي،  للحى 

هذه  خــالل  من  بذلك  قمت  فقد  باملجسامت  خــاص 

العرائس،  نحو  شغف  لدي  الوقت  وطــوال  املحاكاة، 

ولكوين فنانة تشكيلية، كنت دامًئا أرى أن الفن التشكييل 

ووجدت  روح،  به  يكون  أن  يجب  ولكن  مصمت،  غري 

عرائس  بورشة  التحقت  وبالفعل  العرائس،  فن  يف  ذلك 

التصنيع  أساسيات  معه  وتعلمت   ، فوزى  محمد  الفنان 

والتحريك. 

احرتايف  بشكل  أكرث  أتعرف  أن  أمتنى  »قمصان«:  وتابعت 

من  فــرتة  ففي  أنواعها،  بكل  الدمى  تصنيع  فن  عىل 

خالل  من  شخيص  اجتهادا  اجتهد  أن  وددت  الفرتات 

الرتبية والتعليم، وقمت بتجربة مختلفة،  عميل يف وزارة 

وهى تحويل ترت مسلسل الكبري ملرسح حقيقي، وبالفعل 

صنعت عرائس ترت املسلسل بالسلك، وحصلت من خالل 

مستوى  عىل  أول  مركز  عىل  املرسحية  التجربة  هذه 

لوزارة  التابع  املوهوبني  مركز  مسابقة  يف  الجمهورية 

اختالف  الورشة هو  مييز هذه  ما  وأكرث  والتعليم،  الرتبية 

عنه  سينتج  أنه  أعتقد  الذي  واالحتكاك  املتدربني  خربات 

تجربة جديدة ومختلفة.

املرصية  الدراسات  إدارة  عام  مدير  أحمد  هويدا  وقالت 

للعلم  ُمحبة  أنا  سابًقا:  لالستعالمات  العامة  بالهيئة 

واملعرفة، وأبلغ من العمر 63 عاًما، ولدي رغبة يف تعلم 

دراستي  عند  »هويدا«:  العروسة.أضافت  تصنيع  كيفية 

العليا  الدراسات  وكلية  املبكرة  للفنون  الرتبية  كلية  يف 

ففكرة  متفاوتة،  أعامر  من  دارسون  معي  كان  للطفولة، 

نتعلمه  ما  كل  بأن  مؤمنة  أنا  عليها،  اعتدت  االختالف 

الحياة، وقد  يشكل خربات مرتاكمة طاملا مازلنا عىل قيد 

حلمي  و  سياسية،  وعلوم  واقتصاد  إعالم  أيًضا  درست 

ما  للحيك،  تكون وسيلة  العرائس، حتى  بتصنيع  أقوم  أن 

يجعل الحكاية تصل لألطفال بشكل أفضل وأكرث سهولة.

أجتهد  فأنا  ممثلة  لكوين  سليامن:  هند  املمثلة  قالت  و 

دامًئا يف معرفة كل ما هو جديد يضيف يل كممثلة، و قد 

بالفعل  وتقدمت  بالدمى،  التمثيل  أتعلم  أن  أمتنى  كنت 

قمت  التمثيل،  قسم  ىف  قبويل  تم  الله  والحمد  للورشة 

تعلمت  تتحرك،  ال  ثابتة  ولكن  قبل  من  عرائس  بتصنيع 

اليوتيوب، لذا وددت أن أتعلم »تكنيك«  ذلك من خالل 

أن  ففكرة  حى،  بشكل  ولكن  ولخربايت  يل  يضيف  جديد 

ليس  شئ  وروحــك  بإحساسك  تتحرك  العروسة  تجعل 

سهاًل.

لألسف  النفيس   املستوى  فعىل  التفاعلية،  األنشطة 

الذي  الحقيقي  عالجه  ولكن  عالج،  له  ليس  املرض  هذا 

نستطيع تحقيقه، هو أن نخرجهم من وحدتهم ونجعلهم 

جزء حقيقي من املجتمع.

المتدربني مع 
عضو  إبراهيم  الغني  عبد  سمري  الكاريكاتري  فنان 

بحكم  قال:  للكاريكاتري  املرصية  الجمعية  إدارة  مجلس 

فن  لتعليم  الثقافة  وزارة  مع  ورش  بعمل  أقوم  عميل 

كتاب  عمل  ىف  أرغب  أىن  للحظة  وشعرت  الكاريكاتري، 

الكاريكاتري، ورأيت  عن عرائس املاريونت، من خالل فن 

العامل  هذا  عىل  أكرث  للتعرف  مهمم  الورشة  حضوري  أن 

خالل  ومن  أفضل،  بشكل  عنه  أعرب  أن  أستطيع  وبالتايل 

الفيسبوك،  عىل  فوزى  محمد  العرائس  لفنان  متابعتي 

عرفت أنه يرغب ىف تقديم الورشة فتصورت أن وجودي 

أنا أحبه جًدا، ومن وجهة نظري  له ولفن  سيكون داعام 

يف  وجودى  فرمبا  الفن،  هذا  نحو  ُمقرصة  الدولة  أن  أرى 
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وشغله  األرض  ظهر  عىل  اإلنسان  وجود  بدء  منذ 

الشاغل فكرة وجود اإلله, بحثا عن قوى عظمى يفرس 

الخارقة,  الظواهر  إليها  ويرجع  الغيبيات,  خاللها  من 

اإلنسان  حياة  إن  الضعف,  حاالت   يف  إليها  ويركن 

والتفسري.  الفهم  محاولة  طويلة  رحلة  إال  ماهي 

الرحلة منها  وقد عمد اإلنسان إىل صور عدة يف تلك 

العبادة  طقوس  ومامرسة  والرقص  الحركة  إىل  اللجوء 

األصوات,  واستخدام  واإليقاع  املوسيقى  إىل  أو 

فمظاهر البحث أو التوسل أو املناجاة متعددة. ولعل 

أقربها هي تلك الصورة الطقسية الراقصة بالتعبري من 

خالل لغة الجسد والتعبري الحريك.

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  فعاليات  ضمن 

التجريبي , قدمت فرقة املخرجة »جوليا ماريا كوخ« 

التجرييب المهرجان  في  االفتتاح  عرض 
 Deals with God اإلله  مع  صفقات 

برباعة الجسد  لغة  تتحدث  حينما 

أحمد محمد الرشيف

يف  الثانية  والجائزة   ، البندقية   /  Arte Laguna جائزة 

»التنويه  و   Certamen Coreografico de Sabadell

لشبونة. وصلت  يف   Inshadow مهرجان  يف  الخاص« 

غدانسك  يف  الفردي  الرقص  مسابقة  يف  النهايئ  الدور  إىل 

من  أسرتاليا  يف    Screengrab Media Art وجائزة 

 Certamen يف  فنية  بإقامة  وفازت  التايل  املعرض  خالل 

.Coreografico de Madrid

العروض  نوعية  إىل  اإلله«  مع  »صفقات  عرض  ينتمي 

اعتامدا  الجسدي  التعبري  عىل  يعتمد  حيث  الراقصة 

لغة  خالل  من  املتلقي  إىل  وتوصيلها  األفكار  لطرح  كليا 

حركية  دراما  عن  عبارة  مجمله  يف  أوال  فهو  الجسد, 

عالية,  جسدية  ولياقة  مبهارة  املؤديني  مجموعة  يؤديها 

إبداعية  تجربة  هو  املرسحي  األداء  يف  املنهج  هذا  ويعد 

الرقص  بني  أوسطية  حالة  يف  املرسح,  لفنون  متطورة 

اعتامدا  الصورة  عىل  فاالعتامد   , الدرامي,  املرسح  وبني 

له  املوسيقى  خالل  من  السمعي  التأثري  بجانب  كليا 

من  القدمية  والدراما  املرسح  بدايات  منذ  عدة  أشكال 

املفاهيم  تطورت  حتى  األقنعة  واستخدام  الطقس  خالل 

حركة  خالل  من  التعبري  شهد  حتى  املرسحية,  واملناهج 

العرض  أملانيا  جمهورية  من   ,Julia Maria Kutsh

الذي   ,Deals with God اإلله”  مع  “صفقات  الراقص 

التايل  اليوم  يف  عرضه  أعيد  ثم  االفتتاح  حفل  يف  عرض 

مبرسح البالون. 

الرقص  فرق  أحد  هي   ,Julia Maria Kutsh وفرقة 

الشهرية بأملانيا , لها العديد من األعامل التي تجوب دول 

“سريي”  وهناك”,  “هنا  “زينيت”2015,   : مثل  العامل 

بكرة«  “قبل   ,2018 مثالية”  مأساوية  عمولة   ,2018

 ,2015 »تشارون«   ,2017 الله«  مع  »صفقات   ,2016

راقصة  هي  كوخ  ماريا  جوليا  و  األعامل.  من  وغريها 

عام 2015  برلني. يف  تعيش وتعمل يف  ومصممة رقصات 

أسست فريقها الخاص القائم عىل املشاريع مع الراقصني 

والفنانني العامليني يف برلني. متت دعوة أعاملها إىل العديد 

 ، رساييفو  شتاء  مهرجان  مثل  الدولية  املهرجانات  من 

مهرجان اإلسكندرية للمرسح املعارص / مرص ، غدانسيك 

 / أملادا  دانزا  مهرجان   ، بولندا   /  2017 تانكا  فيستيوال 

أيًضا  شاركت  إلخ.  إسبانيا   / أجيتارت  مهرجان   ، الربتغال 

عىل  حصلت  الشهرية,  الرقص  مسابقات  من  العديد  يف 

الخاصة يف  الجائزة  مثل   ، الجوائز عن عملها  العديد من 

رؤى
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باستخدام  مستقال  منها  صار  حتى  مذهال  تطورا  الجسد 

البيو ميكانيك عىل يد املخرج الرويس ماير هولد )-1874 

نظريته  يف  الجسد  فيزياء  عيل  يعتمد  حيث   ,)1940

يبدا  فاملمثل  الهائلة,  اإلبداعية  وإمكانياته  الجسد  حول 

حيث   . الداخلية  املشاعر  إيل  للوصول  وإيقاعها  بالحركة 

اإلحساس  عيل  املمثل  متثيل  يف  الفني  يعتمد املنهج 

هذا  يفرضه  وما  الداخلية  باالنتقاالت  أوتوماتيكيا 

ايل  وتقسميها  متواصل  بشكل  بحركة جسمه  يعرب  املنهج 

املمثل  يتم خلق عالقة بني قدرات  حركات معربة، وبهذا 

الجسامنية وأحاسيسه الداخلية. إن املنهج البيو ميكانيك 

لكل  التمثييل الدقيق  لألداء  املبادئ األساسية  يكون 

الدقة  ايل  الوصول  بهدف  الحركات  بني  والتفريق  حركة 

للوصول  اآللية  ميتلك  ملايرهولد  املنهج  هذا  النموذجية، 

املتنوعة  اإلبداعية  القدرات  وتطوير  األداء  شعرية  إيل 

للممثل، وهذا يؤدي إيل تحقيق التمرسح يف عمل املمثل.

تطور  أمام  اإلله«  مع  »صفقات  عرض  يف  هنا  ونحن 

ألساليب جديدة تقوم عىل استغالل فضاءات املرسح مع 

تطويع البيو ميكانيك لتحقيق املفهوم الدرامي  املطلوب 

تأثريه يف املتلقي. “Deals with God”  يدور حول رغبة 

اإلنسان يف العبادة واحتياجه التباع قوة ما تحمي ضعفه 

راقص  عرض  هو  .العرض  النهاية  يف  لها  ليسلم  وتوجهه 

أجزاء,  ثالث  من  مكون  وهو  ممثلني,  ستة  بأدائه  يقوم 

الجزء األول يعرب عن تأمل الظواهر الطبيعية واالندهاش 

والجزء  اسرتضاءها،  أو  مسايرتها  ومحاولة  منها  والخوف 

الثاين يتضمن العمل عىل مامرسة شعائر وطقوس إلرضاء 

الصفقات  من  كنوع  املسيطر  لإلله  وتقربا  الظواهر  تلك 

أخرى كمونولوج من خالل  أحيان  أكرث، ويف  أو  اثنني  بني 

، جميع  تام  انسجام  يعملون كرشائح يف  ثم  منفرد.  أداء 

ينفصل  أخرى،  أوقات  يف  متاًما.  متزامنني  الستة  الراقصني 

من  توجيهه  يتم  ثم  فردية،  لرقصة  املجموعة  عن  املرء 

قبل املجموعة. تعرب الحركات عن طيف من املشاعر، مبا 

يف ذلك اليأس والتحرر واإلحباط  واالحتفال.

تنطلق  املعرب  الجسدي  والنشاط  الحركة  تلك  كل  ومع 

وتأثري   , وديناميكية  بقوة  لتعرب  االلكرتونية  املوسيقى 

مثري بواسطة آالت موسيقية متعددة مثل البيانو واآلالت 

شكلت  حيث   الكامن,  أوتار  عىل  بالنقر  أو  اإليقاعية 

املوسيقى والرقص مًعا تجربة قوية ومثرية ومعربة.

شخصية  كل  تكوين  نرى  األول  الجزء  ففي  املالبس  أما 

الثاين من  الجزء  املعربة, ويف  البسيطة  من خالل مالبسها 

مالصقة  خفيفة  مبالبس  الراقصني  جميع  يتوحد  العرض 

اإلنسان  محاولة  يف  عراة(  وكأنهم  )ليبدون  للجسم 

الثالث يعودون  الجزء  اإلله. ثم يف  للبحث عن  البدائية  

القطعة  يف  منهم  شخصية  كل  عن  معربة  مالبس  الرتداء 

الخاصة بالوصول للحقيقة اإللهية.

أو  أي ديكور  فراغ مرسحي خال من  تم كل هذا يف  وقد 

ومل  املرسح,  خشبة  عىل  مادية  قطع  أو  برصية  مؤثرات 

ميينا  أحدهام  كاشفني  من  خلفية  إضاءة  سوى  يحيطه 

ويتم  املرسح,  ثلثي  يف  وضعهام  تم  اليسار  يف  واآلخر 

بؤرة  يف  أحيانا  معا  االندماج  أو  باالنفصال  تحريكهام 

واحدة تبعا للحدث الحريك عىل الخشبة ودالالته, إضافة 

لسحابة خفيفة من الدخان أحيانا متأل كل املرسح وأحيانا 

تبدو كبساط سفيل خفيف يندمج مع أجساد الراقصني.

   Siri Elmqvist, من:,  كل  والرقص  باألداء  قام 

   Romane Petit ,  Peter Copek ,SakurakoAwa

,Gaetano Montecasino    Ricardo Campos

   ,Ina Meredi Arakelian العرض:   موسيقى  ووضع  

Torsten Lipstock  :وتصميم اإلضاءة

بيوميكانيك   عرض  هو  اإلله«   مع  »صفقات  عرض  إن 

إنساين سيكولوجي اعتمد  عىل تنظيم التوظيف الجسدي 

للممثل والراقصني حيث الدقة والضبط والتحكم العصبي 

عيل  يعتمد  فهو  والجرأة  واالجتهاد  والشجاعة  العايل 

والفني  الدرامي  اإلدراك  مع  البدنية  واللياقة  التدريب 

لكيفية طرح األفكار املنظمة للجسد والبنائية امليكانيكية 

للخشبة  الثالث  البعد  من  املمثل  تحرير  خالل  من 

انه  وعي جدي  عيل  املتلقي  يبقى  يك  الرابع  والحائط 

الفضاء  واملتلقي يف  املمثل  يحرر  فهو  متواجد يف املرسح 

املرسحي دون ديكور أو أثاث أو إكسسوار أو أي أدوات 

إضافية, فقط املمثل وال يشء غري جسد املمثل.

عن  معربا  الثالث  الجزء  يأيت  حتى  اإلنسان،  وبني  بينه 

نفسه  اإلنسان  شوه  وقد  الصفقات  لتلك  عرصية  صيغة 

وعالقته مع اإلله برشور النفس ونزعاتها الدموية.

ينطلق العرض من خالل ستة مؤديني حيث يبدأ العرض 

تكتلوا  وقد  املرسح   خشبة  عىل  مستلقون  وجميعهم 

تبدأ  وبالتدريج  األرض  عىل  واحدة  برشية  كتلة  يف  معا 

منهم   كل  ينهض  ثم  التدريجي    باالنفصال  طقوسهم 

ببطء يعربون عن أفكارهم وتعمل كل شخصية كجزء من 

بخصوصيتها,  محتفظة  الوقت  نفس  يف  وهي  املجموعة 

وأداء الحركات املعربة عن محاوالت البحث أو االستعانة 

ويحاول  فيسقط  لألعىل  أحدهم  يرفعون  أعىل  هو  مبا 

محاوالت  وتتكرر  أيضا  ويسقط  آخر  ويسقط  آخر 

تبدو  صيحات  منهن  وتنطلق  وجامعية  وثنائية  فردية 

يف  ويقبعون  للسقوط  الجميع  يستسلم  حتى  كاستغاثة 

لوحات  األحداث من خالل  تتواىل  ثم  تام.  اسرتخاء  حالة 

تعبريية متواصلة بالرقص والتعبري الجسدي تهدف البحث 

عن القوى الخفية والتقرب واالحتامء أو االستغناء وعدم 

واالعرتاف  النهاية  يف  االستسالم  إىل  يصل  حتى  اإلذعان. 

بوجوب اإلذعان لسيطرة اإلله.

بأسلوب  الجسدية  اللغة  خالل  من  الفكرة  طرح  فرنى 

من  املستعارة  الحركات  بعض  من  متخذا  الفردي  التعبري 

البالية واملنصهرة أحيانا ببعض الحركات الراقصة املعارصة 

يف مزيج داليل معرب عن التوازن النفيس الذي يبحث عنه 

والشعور  والقوة  اإلنسانية  عن  تعرب  حركات  يف  املؤدون, 

بالذنب والشحنات العاطفية الباحثة عن الحقيقة والقوة 

الخفية يف هذا الكون. ، تتدفق الحركة أحياًنا مثل محادثة 

رؤى
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العاملية«، وعندنا  إيل  الوحيد  السبيل  املحلية هو  “االستغراق ىف 

مستوى  عىل  الهدف  ذلك  إيل  للوصول  يؤهلنا  ما  الرتاث  من 

املرسح املرصى والعرىب، لو عزمت الدولة ممثلة ىف وزارة الثقافة 

عىل وضع خطة لذلك، بأن تعمل عىل تشجيع املخرجني الشباب 

برؤى مختلفة  الرتاث وإخراجها  اختيار نصوص من  والكبار عىل 

الفرصة  إتاحة  اجل  من  لهم  مفتوحة  ميزانيات  وضع  خالل  من 

بالداخل  لنا  بأعىل مستوى مرشف  تظهر  أن  التجارب عىل  لتلك 

والخارج يعرب عن هويتنا وثقافتنا العربية األصيلة، وعىل مستوى 

التى  العربية  السينامئية  التجارب  من  قليل  هناك  السينام 

استطاعت الوصول إيل العاملية، ولكن مل يسبق من قبل للمرسح 

مرسحية  تجارب  هناك  كانت  أن  خاصة  واملرصى  عامة  العرىب 

عرض  باستثناء  باملنافسة  كانت جديرة  أو  العاملية  أخذت شكل 

الرقص  ملدرسة  ينتمى  راقص  مرسحى  عرض  وهو  »أحمس« 

محمود  ومخرجه  درامية  مرسحية  وليست  الحديث  املرسحى 

مصطفى مصمم رقصات بالفرقة وان كان مل يأخذ حقه بعد من 

الدعاية واالهتامم من الدولة من اجل تسويقه عامليا، ويحسب 

رئاسة  تحت  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  للبيت  هنا 

إعطائه  خالل  من  املبادرة  هذه  ىف  البدء  عىل  عبده  د.عادل 

الفرصة والثقة ىف الشباب من اجل الوصول لذاك الحلم املرسحى 

العرىب بقبوله ملرشوع املخرجة الشابة منار زين »التغريبة بنت 

الهاللية«  »السرية  عن  الرتاث  من  درامى  عرض  وهو  الزناىت«، 

عبد  »بكرى  وإعدادها  بتأليفها  قام  معارصة  برؤية  ولكن 

الحميد«، وقام ببطولتها نخبة من الشباب املوهوبة الذين آمنوا 

نتيجة  فكانت  نجاحها،  عىل  املخرجة  مع  وتعاهدوا  بالتجربة 

تلك الثقة التى منحها د.عادل عبده لفريق العمل وإميانه التام 

املهرجان  ىف  الجوائز  أهم  املرسحى  العرض  حصد  بأن  بالتجربة 

الكاتب  دورة   – الرابعة عرش  »الدورة  املرصى  للمرسح  القومى 

املرسحى املرصى« أال وهى: أفضل عرض مرسحى، أفضل مخرجة 

صاعدة، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، كام ترشح لجائزىت 

تفاصيل  ىف  هنا  أخوض  ولن  موسيقى،  وأفضل  ممثل  أفضل 

حدوتة السرية الهاللية التى سبقنى فيها العديد من النقاد اضافة 

إيل انها سرية مشهورة وال تخفى عىل احد، ولكنى سأتحدث هنا 

الحميد«  عبد  »بكرى  املؤلف  أضافها  التى  املعارصة  الرؤية  عن 

بالتعاون مع املخرجة »منار زين« عىل هذه السرية، والتى متثلت 

العرض  عنارص  كل  مستوى  عىل  واملعارصة  الرتاث  بني  املزج  ىف 

كانت  أن  سواء  واملوسيقى  واملكياج  املالبس  من  بدءا  املرسحى 

العرض، وكذا  موسيقى شعبية حية أو موسيقى تصويرية داخل 

لغة الجسد واآلداء الحرىك انتهاءا إيل النص املرسحى نفسه الذى 

مل يجعل من شخصية أبو زيد الهالىل شخصية رئيسية  كام كانت 

ولكنه  ثانوية  الكاتب هنا شخصية  بل جعلها  الهاللية  السرية  ىف 

الرواية رغم كونه غائبا عن األحداث،  أبطال  موجود عىل لسان 

الزناتى بنت  التغريبة 
العـــالميـــــة إلي  خطـــوة  أول 

أرشف فؤاد 
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هى  الزناىت  بنت  سعدة  شخصية  تكون  أن  عىل  أكرث  الكاتب  وركز 

النص  يصبح  حتى  األحداث  حولها  تدور  التى  الرئيسية  الشخصية 

كل  املرأة ىف  بقضايا  الدائم  واهتاممها  املخرجة  ميول  مع  متفق  هنا 

عروضها، كام ركز الكاتب أيضا عىل أبعاد وشخصيات أخرى ىف الرواية 

الهالىل وسعدة  أبو زيد  التغريب عىل كال من  تأكيد عنرص  من أجل 

بنت الزناىت .. فكالهام يشعر بالغربة ولكن بشكل مختلف عن اآلخر، 

حوله  من  باألحداث  الغرابة  بتلك  املتلقى  يشعر  أن  أيضا  اجل  ومن 

النص املرسحى هنا ولكن برؤية معارصة  ويتفاعل معها، كام يجسد 

من خالل أحداث الفالش باك الرصاع بني دياب وسعدة التى سلمت 

دياب  ويقوم  ابنهم،  ملرعى  حبها  خالل  من  للهاللية  تونس  مفاتيح 

هنا مبطاردتها لتقوم هى بدورها باالستغاثة  بأبطال السرية الهاللية، 

ومن هنا تدور أحداث العرض املرسحى ىف حالة درامية يشعر معها 

وذلك  مرسحية،  حالة  وليست  سينامئية  حالة  أمام  وكأنه  املتلقى 

بسبب تفاعله مع املمثلني ومعايشته لألحداث بداخل العرض بشكل 

برغبة  حدث  وذلك  األحداث  تلك  عىل  شاهدا  باعتباره  مبارش،  غري 

الديكور واإلضاءة عمرو األرشف  املخرجة مع مصمم  ورؤية كال من 

بأن يكون جمهور املتلقى هنا جزءا من بنية العرض من خالل قاعة 

لصالح  عبقرى  بشكل  حجمها  صغر  استغالل  تم  التى  جاهني  صالح 

مصمم  مع  اإلخراجية  برؤيتها  املخرجة  من  كل  بواسطة  العرض 

الديكور برؤيته السينوغرافية بالرغم من ثراء تلك السرية الهاللية.

بالعديد من األماكن واألزمنة، وذلك من خالل جعل القاعة بالكامل 

أزمنة  وبثالثة  السرية  تلك  ألحداث  مرسحا  األربعة  أركانها  وبكل 

بتوسطه  الحدث  من  جزءا  هنا  الجمهور  يكون  أن  عىل  مختلفة، 

خالل  من  املرسحى  العرض  أبطال  مع  مبارش  اتصال  ىف  القاعة 

عكس  اتجاه  ىف  بهم  يدور  دوار  قرص  عىل  مقاعد  عىل  جلوسهم 

مع  أخرى  مرة  يدور  ثم  املاىض  أحداث  ليشاهد  الساعة  عقارب 

عقارب الساعة ليعود مرة أخرى إيل أحداث الحارض ىف فكرة عبقرية 

ىف  املرسحى  العرض  أحداث  يتابع  أن  هنا  املتلقى  لجمهور  أتاحت 

وكأنه  األحداث  مع  ويتفاعل  أزمنة،  ثالثة  وىف  مختلفة  أركان  أربعة 

أمام بانوراما سينامئية وليست مرسحا .

البالون  مرسح  كافيرتيا  من  تبدأ  بافتتاحية  املرسحى  العرض  يبدأ 

وصوال إيل قاعة صالح جاهني وهى مسافة ليست بالقصرية من خالل 

الجنوب  من  مطربة  تتوسطهم  واملزمار  بالطبل  شعبية  آالت  فرقة 

تدعى »هبة سليامن«  أحسنت منار زين اختيارها وهى من قامت 

باملووايل  وتتغنى  زى شعبي  وترتدى  أيضا،  العرض  ىف  العرافة  بدور 

النوع  ذاك  بالفعل  يناسب  الذى  الرنان  القوى  بصوتها  الهاللية 

تلك  عىل  فقط  يؤخذ  ولكن  عام،  بشكل  والرتاث  الجنوب  أغاين  من 

املمثلون كانوا جميعهم عىل قدر عاىل من الحرفية ىف اآلداء التمثيىل 

والحرىك، مل يصل إيل حد التقمص حيث أن نوعية تلك العروض التى 

والرتكيز  الوعى  إيل  تحتاج  الحرىك  واآلداء  الجسد  لغة  عىل  تعتمد 

التوازن  التامة من اجل أن يحدث  دوما اكرث من التقمص واملعايشة 

املثاىل ما بني اآلداء التمثيىل بجانب اآلداء الحرىك، كام وضح التدريب 

جميعهم  املمثلون  مع  املخرجة  قبل  من  املبذول  والجهد  الشاق 

لتصل إيل هذه النتيجة املتقنة من التوازن اآلداىئ والحرىك وباألخص 

دور  القاىض ىف  األغرب، حازم  دور  البارى سعد ىف  عبد   : مع كل من 

دياب، لقاء الصريىف ىف دور سعدة، محي الدين يحي ىف دور مرعى، 

املرسحى  عرضها  ىف  عنرت  مناضل  بالكريوجراف  املخرجة  واستعانت 

ىف  تتبعه  الذى  اإلخراجي  فكرها  تحقيق  ىف  ىف  معاونتها  اجل  من 

كل عروضها وتتفرد به عن كل جيلها ىف التعبري بلغة الجسد واآلداء 

بتشكيالته  بعيد  حد  إيل  عنرت  مناضل  فيه  نجح  ما  وهذا  الحرىك، 

بالنسبة  سواء  العرض  ورسالة  معاىن  عن  واملعربة  املبهرة  الحركية 

الذين  جودى«  جوىل،  جنى،  نور،  »شيامء،  الراقصني  أو  للممثلني 

تدريبات  وتنفيذ  إتقان  ىف  االحرتافية  من  مستوى  أعىل  عىل  كانوا 

املالبس  جاءت  اآلدائية،  املخرجة  وتدريبات  الحركية  الكريوجراف 

ووضح  الهاللية  والسرية  الرتاث  عن  تفصيليا  معربة  سامى  لرشوق 

فيها عنرص اإلبهار واملعارصة ، كام توافق املكياج أيضا لوفاء داود مع 

املالبس والشخصية التى يلعبها كال من املمثل واملمثلة إيل حد بعيد 

وباحرتافية عالية وضح فيها مدى إملامها بالسرية الهاللية وشخصياتها 

الرتاثية .

عامل  كانت  حافظ  مصطفى  توزيع  مع  النارص  عبد  لهاىن  األلحان 

والرتقب  الرهبة  إضفاء عنرصى  القوة عىل  منتهى  مساعد ومهم وىف 

والرتكيز لدى املتلقى مع عنرص املتعة أيضا إضافة إيل األغاين بصوت 

مع  واملتلون  الرواية  طبيعة  مع  املتوافق  القوى  الرنان  سليامن  هبة 

األحداث والشخصيات املتنوعة بالعرض .

ىف النهاية ال يسعنى إال أن أقول إننا هنا أمام ملحمة مرسحية مبعنى 

عرض   أن  عليه،   املتعارف  التقليدى  بالشكل  عرضا  وليس  الكلمة 

األوىل حيث  الدرجة  من  تجريبى  الزناىت« هو عرض  بنت  »التغريبة 

مستوى  عىل  املرسح  ىف  والتجديد  التجريب  عنرصى  عىل  يعتمد 

أو  املكياج  أو  املالبس  أو  اإلضاءة  أو  الديكور  ىف  سواء  عنارصه  كل 

نظرى  وجهة  يؤكد  وما  الخ،   .. والتمثيىل  الحرىك  اآلداء  أو  املوسيقى 

من  التجريبى  جمهور  ابداه  الذى  الكبري  اإلعجاب  مدى  هو  هنا 

من  بالرغم  العرض  حرض  الذى  وأمريكا  وفرنسا  والسودان  الخليج 

عدم مشاركة العرض باملهرجان التجريبى ولكنه كان يعرض بالتوازى 

أحداث  بكل  تحيط  التى  الغرابة  من  تأىت  هنا  التغريبة  فكلمة  معه، 

العرض املرسحى من بدايته لنهايته، ورمبا أرادت املخرجة من خالل 

أحيانا  أنه  للمتلقى  الحب  عن  نظرها  وجهة  تصل  أن  العرض  هذا 

الحب  لدينا »من  املثل  يقول  مثلام  مثمرا  منه  أكرث  يكون مدمرا  قد 

التى تسلمه  الهاللية  ابن  قتل«، ونرى هذا ىف حب سعدة ملرعى  ما 

بدون وعى  قتلها ألبيها  يتسبب ىف  والذى  تونس من خاللها  مفاتيح 

منها وبإيعاز من كل من مرعى واألغرب من خلفهام، وان الحب أحيانا 

أول  هى  الزناىت«  بنت  »التغريبة  أخريا  قوة،  منه  اكرث  ضعف  يكون 

متثل  أن  املمكن  ومن  العاملية  شكل  تأخذ  درامية  مرسحية  تجربة 

مرص باملهرجانات بالخارج وتحصد العديد من الجوائز العاملية مثلام 

وأصحاب  الدولة  من  املستحق  الدعم  القت  لو  بالداخل  حصدتها 

القرار، ومثل هذه العروض البد أن يكتب لها االستمرار دوما وعدم 

الفئات  كل  إعجاب  تالقى  التى  الرتاث  تتناول  عروض  ألنها  التوقف 

والطوائف والجنسيات وال يطفئ متعتها زمن أو تكرار، تجربة أحيي 

القامئني عليها من مسئولني وأمتني أن تثمر عن تجارب أخرى تتبناها 

لنثبت  العاملية  الثقافة حتى يصل مرسحنا املرصى والعرىب إيل  وزارة 

للعامل اجمع أن مرسحنا املرصى بخري وأننا نفخر برتاثنا و نتباهى به 

أمام العامل اجمع . 

 15 من  اكرث  حواىل  إيل  ميتد  الذى  فيه  املبالغ  طولها  هى  االفتتاحية 

قاعة  أمام  من  االفتتاحية  هذه  تبدأ  أن  األفضل  من  وكان  دقيقة، 

تزيد  إال  عىل  ذاتها  املرسحية  جمهور  تجمع  حيث  مبارشة  العرض 

االفتتاحية   تلك  أن  حيث  معدودة،  دقائق  عن  االفتتاحية  تلك  طول 

تطول  إال  وبالتاىل البد  للعرض ككل،  املرسحية  الحالة  تعد جزءا من 

بعد  الصالة  دخوله  مبجرد  العرض  لبداية  الجمهور  انتظار  فرتة 

الحالة  تلك  كرس  ىف  االنتظار  ذلك  يتسبب  ال  حتى  االفتتاحية  نهاية 

زين  منار  املخرجة  بالفعل  إليه  لجأت  ما  وهذا  لديه،  املرسحية  

مالبس  يرتدون  العفاريت  هيئة  عليهم  تبدو  توأم  فتاتني  باستخدام 

سوداء ويكسو السواد وجوههم أيضا  »جنا وجوىل محمد« يقومون 

بالخارج  الصالة مبجرد نهاية االفتتاحية  الوافد إيل  الجمهور  باستقبال 

لبعضهم  النظرات  ويتبادالن  والرهبة  الرتقب  يشوبه  استقبال  ولكنه 

البعض وللجمهور أيضا وااللتفاف حولهم أثناء جلوسهم ولكن بآداء 

ومصاحبة  منخفضة  موسيقى  مع  الخيالية  يناسب شخصياتهم  حرىك 

تحافظ  حتى  املخرجة  إليه  لجأت  كله  وذلك  الخلفية،  ىف  للموقف 

عىل تلك الحالة املرسحية التى دخل بها الجمهور للصالة حتى بداية 

العرض ولكنها جاءت فقرة طويلة أيضا كادت أن تتسبب ىف انفصال 

التى  الساخنة   العرض  أحداث  لوال  املرسحية   الحالة  عن  الجمهور 

استطاعت أن تدخلهم مرة أخرى إيل الحالة رسيعا، الديكور ينقسم 

يعرب  مكان  كل  األربعة،  القاعة  زوايا  عىل  موزعني  أماكن  أربعة  إيل 

مصابيح  تحيطه  بالكهف  أشبه  مكان  فهناك  معينة،  زمنية  فرتة  عن 

اإلنارة من كل جانب والغموض هو ظاهره  ودوما هذا املكان كان 

املكان  ونفس  ومرعى(  )سعدة  بالحبيبة  الحبيب  التقاء  ملكان  يرمز 

يعطى  مكان  وهو  لسعدة  دياب  اغتصاب  محاولة  واقعة  أيضا شهد 

مسحورة  شجرة  بها  أخرى  زاوية  إيل  إضافة  الهاللية،  السرية  أجواء 

أشبه بشجرة أفاعي بفروعها املخيفة، وهو مكان دوما يرمز إيل الرش 

دياب  شخصيتى  مثل  بالرواية  الرشيرة  الشخصيات  كل  منه  وتخرج 

آخر  ركن  دوما، وهناك  للحارض  يرمزان  السابقتني  والزاويتني  واألغرب، 

يرمز إيل قرص السلطان رسحان ومن بعده السلطان حسن، والزاوية 

السابقتني  والزاويتني  البحرية حيث قصة خرضة،  إيل  ترمز  له  املقابلة 

يرمزان إيل املاىض دوما، والجمهور يتوسط هذه األركان األربعة عىل 

قرص دوار، اإلضاءة  لعمرو األرشف كانت عىل قدر عاىل من الرباعة 

الحارض أو ىف املاىض،  التعبري عن الحدث، سواء أكان ىف  واإلتقان ىف 

فاستخدام األلوان الخافتة جاء ليعرب عن املاىض بينام جاءت األلوان 

الساطعة لتعرب عن الحارض، مع مراعاة عدم شعور املتلقى بانسحاب 

والحارض  املاىض  بني  ما  بهم  القرص  دوران  أثناء  اإلضاءة  تلك 

والخفوت والسطوع . 
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[[20

محمود الحلواين

رؤى

ثم  العرض،  ليشاهد  يدخل  من  هو  الحق  الناقد   -

يخرج ليكتب املقال.

كثريا ما كنا نخرج من صالة العرض املرسحي منزعجني 

بسبب  إما  إلينا،  املمثلني  أصوات  بسبب عدم وصول 

جودة  عدم  بسبب  وإما  الصوتية،  آالتهم  ضعف 

أجهزة الصوت يف كثري من مسارحنا. اعتربنا ذلك من 

خاصة  مسارحنا،  التي ترضب  املزمنة  املشكالت  قبيل 

املشكلة،  نبتلع  فكنا  جيدا،  املجهزة  غري  املسارح  يف 

ذلك إذا كنا نجلس يف مقاعد املشاهدين، أما إذا كنا 

عن  نكتب  أن  علينا  وكان  النقاد،  مقاعد  يف  نجلس 

كنا  الكرام، حيث  مرور  مير  األمر  يكن  فلم  العرض،  

يكاد  وضع  إىل  الطبيعي  االنزعاج  وضع  من  نتدرج 

السؤال  مواجهة  نستطيع  ال  حيث  مأساويا،  يكون 

الصعب: ماذا ستكتب عن العرض إذا كنت مل تسمعه 

مل  األقل  عىل  أو  تفاصيله،  تصلك  مل  ثم  ومن  أصال، 

يصلك كثري منها؟

ذلك هو السؤال الوجودي الذي كان دامئا ما يواجهنا، 

تقول  التي  الخالدة  بالحكمة  آمنا  طاملا  الذين  نحن 

ثم  العرض،  ليشاهد  الحق هو من يدخل  “الناقد  إن 

يخرج ليكتب املقال” فامذا نكتب إذن؟

إىل  نصل  حتى  ربانيا،  متهيدا  ذلك  كان  هل 

قال  كام  فيها  نقول  التي  امليمونة،  اللحظة  هذه 

أرشميدس:” وجدتها” ؟!

املمكن  وأصبح من  وبالصدفة،  أخريا “وجدتها”  نعم، 

ماذا  السؤال:  إجابة  عىل  بعثورنا  نباهي  أن  اآلن 

نكتب وكيف، إذا كنا مل نستمع، فلم نفهم الكثري من 

تفاصيل العرض، عىل األقل؟

إىل  يعود  ذلك  يف  والفضل  وجدتها(   ( نقول  دعونا 

ذاتها  للمشكلة  نتعرض  جعلتنا  التي  الصدفة  تلك 

دورة  يف  املشاركة  العروض  من  عددا  نشاهد  ونحن 

مهرجان  وهو  واحد،  مهرجان  دورات  من  واحدة 

انتهت  الذي   – الهواة  مرسح   – الثقافية  الجمعيات 

جدد  الذي  أوسكار”  اسمي  بعرض”  مؤخرا  فعالياته 

أمام  ثم  ومن  ذاتها،  املشكلة  أمام  ووضعنا  الجراح 

السوال نفسه، ماذا نكتب؟ وهو العرض الذي قدمته 

أوسكار اسمي 
التخمني! وجماليات 

بعد  النقد ما  أن نحارب من أجل وضعها ضمن مفاهيم 

الحدايث، ونظرياته، وأظنه لن ميانع، أمل يقل من قبل إن 

كله مايش ؟!

الفكرة،  محييا  بيديه  صفق  ثم  الناقد  صديقي  أطرق 

وقال: إذن فقد آن األوان ألن يتنفس النقاد الصعداء، ثم 

فكر قليال وقال: علينا أن نشجع املخرجني و املمثلني عىل 

إىل  وصوله  عدم  عىل  والتصميم  بالصوت،  االهتامم  عدم 

وأن  الجديد،  مفهومنا  نشّغل  أن  نستطيع  الجمهور حتى 

للجمعية  التابعة  املهرجان فرقة )سودوكو(  ضمن عروض 

إميانويل  إيريك  تأليف  من   ، املرسح  لهواة  املرصية 

شميث، وإخراج أحمد رجايئ.

العرض:  مشاهدة  بعد  حرييت  احتار  الذي  لصديقي  قلت 

“ وجدت اإلجابة عن السؤال، وجدتها! وأكملت قبل أن 

تطري الفكرة من رأيس وقد سقطت عىل من الشجرة: إنها 

“جامليات التخمني”.  فإذا كنا مل نسمع جيدا فقد وجب 

علينا  التي  الجديدة،  النظرية  هي  تلك  نخمن،  أن  علينا 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 20 ديسمبر 2021العدد 545 العدد 20747 ديسمبر 2021العدد 747

[[2121 رؤى

نرسخ نظريتنا عن : جامليات التخمني.

ضحكت يف رسي بعد أن الحظت أن صديقي الناقد حرش 

نفسه معي، وشاركني  يف ملكية النظرية الجديدة، ومن 

أو  الخاصة،  منفردا، يف جلساته  لنفسه  ينسبها  رمبا  يعلم 

رمبا  يكون أكرث وقاحة فال يذكرين، ال من قريب وال من 

حواراته  يف  خاصة  اإلعالم،  يف  عنه   يتحدث  وهو  بعيد، 

العظيمة التي يحرص عىل أن تجريها معه من حني آلخر 

محررة جريدة مرسحنا األستاذة رنا رأفت!

تطبيق  أنتهي من  مؤقتا، حتى  رأيس،  الفكرة من  طردت 

مساحات  تصلني  مل  الذي  العرض  عىل  الجديدة  النظرية 

واسعة من حوارات ممثليه، سجل يا تاريخ. 

ولكن قبل الرشوع يف التطبيق، علينا أوال أن نحيي فريق 

صناعة  يف  التفكري  يف  كبري  جهد  من  بذلوه  ملا  العرض، 

متاما،  ليست جديدة  كانت  وإن  مختلفة،  رؤية مرسحية 

عىل  وتوزيعها  الشخصية،  تكثري  عىل  تقوم  التي  وهي 

الذين  املؤديني  عدد  وصل  وقد  املرسح،  خشبة  فضاء 

لعبوا شخصية “ أوسكار “ إىل أربعة شخصيات، ال تتوزع 

رسد  تشخيص  املخرج   محاولة  هو  العرض  هذا  يف 

الخطاب الذي يوجهه أوسكار إىل الله.

هي فكرة عىل كل حال، لكنها – يف تقديري- أسهمت يف 

تتسم  التي  العرض  فكرة  عىل  التشويش  من  قدر  إضافة 

بالبساطة واإلنسانية.

ليس لدي اختالف مع الجوهر الديني للفكرة، وإن كنت 

من  املستهدف  بالجمهور  تتصل  ال  تفاصيلها  أن  أرى 

العرض.

إىل  ينتمي  يكاد  إميانية،  رسالة  من  قدمه  مبا  العرض 

العروض الكنسية  التي تستخدم الفن لخدمة الدعوة.

يف مثل هذه النوعية من العروض، ذات الطابع الدعوي، 

ما مل  تأثريها، وهو  رئيسا من عنارص  اللغة عنرصا  تشكل 

يتحقق لسببني: األول هو مشكلة ضعف الجانب الصويت 

للعرض، وعدم وصول مساحات منه للجمهور، والثاين هو 

من  أكرث  الصورة  تشكيل  بكيفية  العرض  مخرج  اهتامم 

اهتاممه بوصول الصوت إىل مستحقيه.

العرض  مشكالت  من  يعد  باإليقاع  اإلحساس  غياب 

الكربى، وقد تسبب فيه أوال ضعف الصوت، وثانيا تكرار 

الحركة، ثم سيمرتية بناء الصورة عىل الخشبة، لذلك بدا 

من  أكرث  يف  نهايته  الجمهور  توقع  وممال،  طويال،  العرض 

محطة ، غري أنه خالف كل التوقعات واستمر، حتى ظن 

البعض أنه لن ينتهي.

العرض  إن  القول  فيمكن  التخمني،  جامليات  عن  أما 

من  وسمع  بالرسطان،  أصيب  صغري  صبي  أزمة  يتناول 

الطبيب أنه سيموت بعد 12 يوما، وهو ما كان له تأثريه 

أدركته  أن  لوال  النفسية،  قواه  وعىل  عليه  البالغ  السلبي 

أن  وقد شجعته عىل  اإلميانية،  بنصائحها  الوردية  السيدة 

يتقرب إىل الله بأن يرسل إليه رسائل يحيك له ما هو فيه 

ويطلب منه ما يشاء، ففعل. ياله من تخمني!

منهجية ملحوظة 
املرحلة  هذه  يف  تكتفي  ال  فإنها  النظرية،  لحداثة  نظرا 

العرض وأحداثه،  الباكرة من عمرها مبا خمنته من فكرة 

عن  خارجية  مبعلومات  تستعني  بأن  لنفسها  وتسمح 

النص، حتى تكتمل الصورة لديها، ومام حصلنا عليه من 

أصيب  صغري  صبي  أزمة  يتناول  العرض  إن  معلومات: 

 12 بعد  سيموت  أنه  الطبيب  من  وسمع  بالرسطان، 

وعىل  عليه  البالغ  السلبي  تأثريه  له  كان  ما  وهو  يوما، 

بنصائحها  الوردية  السيدة  أدركته  أن  لوال  النفسية،  قواه 

بأن يرسل  الله  إىل  يتقرب  أن  اإلميانية، وقد شجعته عىل 

يشاء،  ما  منه  ويطلب  فيه  هو  ما  له  يحيك  رسائل  إليه 

ففعل. كذلك علمنا أن   السيدة الوردية حكت ألوسكار 

أسطورة قدمية تقول إن ال12 يوما األخرية من ديسمرب، 

يصري فيها اليوم عرش سنوات، وكانت باملناسبة هي األيام 

أمام  األمل  أبواب  فتح  ما  أوسكار،  عمر  من   األخرية 

أن  بعد  املرض،  مواجهة   وحيدا يف  يعد  مل  الذي  الصبي، 

عرف  الطريق إىل الله . هذا والله أعلم .

عىل مستوى الفضاء املكاين فحسب إمنا تتوزع أيضا عىل 

 “ واحد  مشهد  يف  ترى  أن  املمكن  من  كان  وقد  الزمن، 

أوسكار”  و”  الله،  إىل  الخطابات  يكتب  وهو  أوسكار” 

وهو يشخص ما يكتبه أوسكار األول إىل الله، مع نفسه، 

مع  آخر  موقع  يف  وثالث  أخرى،  شخصية  حضور  يف  أو 

اآلخر،  املوقع  يف  التي  الشخصية  عن  مختلفة  شخصية 

وقد مير أوسكار آخر يف موقع آخر من الخشبة لسبب ال 

يعلمه إىل الله واملخرج. 

قبل  من  شاهدناها  التي  التطبيقات  بني  الفرق  كان  رمبا 

من  أكرث  الشخصية  يلعب  أن  الشخصيات)  تكثري  لفكرة 

اللحظة   يف  الخشبة  عىل  تحرض  وأن  العرض،  يف  ممثل 

كان  قبل  من  شاهدناها  التي  التطبيقات  أن  هو  ذاتها( 

مربرها لذلك هو تجسيد التناقضات الداخلية للشخصية، 

، فيام ال نجد  أو استحضارها عرب مراحل عمرية مختلفة 

املربرات ذاتها يف ) اسمي أوسكار( حيث ميكنك أن تجد 

يف  ذاته،  والكالم  ذاتها  الحركة  يؤدون  ممثل  من  أكرث 

الشخصية  تكثري  مربر  فإن  تخميني  ووفق  ذاتها،  اللحظة 
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[[22 نوافذ

الدراما  أصول  من  يقرتضون  العرب  التجريبيون  زال  ما 

هؤالء  ومازال  السامت،  عربية  ليجعلوها  الغربية 

بتمردات  متأثرين  العرب  املتمردون  املرسحيون 

القرن  بداية  مند  كثريون  وهم  األجانب  املرسحيني 

وبريخت،  أرتو،  أنطونني  أمثال:  من  العرشين 

املقهورين  ومرسح  مونشكني،  واريان  وجروتوفسىك 

العرب  التجريبني  بعض  محاوالت  رغم  وذلك  وغريهم.. 

املرسحى..  العرض  أشكال  من  كشكل  الرتاث  إىل  العودة 

جدوى.  دون  ولكن  وأصالته،  محليته  عليه  يضفوا  ىك 

القرن  ستينيات  مند  السابقة  التمرد  لحركات  كام حدث 

وتوفيق  أدريس،  بـ»يوسف  بدأت  والتى  العرشين 

وعزالدين  برشيد،  وعبدالكريم  الراعى،  وعىل  الحكيم، 

بلبل،  الله ونوس، وسلامن قطايا، وفرحان  املدىن، وسعد 

عزيزة،  ومحمد  قلعجي،  الفتاح  وعبد  عساف،  وروجية 

الله  وعبد  وأدونيس،  خذندار،  ورشيق  إخاليص،  ووليد 

السعداوي  وغريهم..

التجريب  ىف  الغرىب  النمط  أرسى  وقعوا  لألسف  ولكنهم 

لألوضاع  نظر  العريب..  املرسح  تأصيل  محاولة  يف 

مل  والتى  العرىب  العامل  ىف  واالجتامعية  السياسية 

تسعفهم.. فبدا األمر الواقع داعيا لليأس .

الذى  املناخ  هذا  مثل  ىف  العرىب  للمرسح  حدث  فامذا 

ىف  )بالتجريب(  يسمى  ما  تسيد  ستجد  إليه..؟  أرشنا 

عجز  أنه  إال  الحداثة  قمة  ُيعد  الذى  العرىب  املرسح 

كان  كام   - املرسح  من  جديدة  أنواع  استيالد  عن 

وكأنه  سبقته،  التى  واملذاهب  املدارس  بقية  ىف  الشأن 

السينوغرافيا  صارت  حيث   - البرشى  العجز  حداثة   -

والكوريوجرافيا جزءا أساسيا من العرض، وصار )الجسد( 

الحركة  وعن  النص  عن  كبديل  أو  )كرديف(  املرسح  ىف 

حتى  )أرتو(  من  السابقني  أن  رغم  للكلمة،  الالزمة 

)ألنص(،  إىل  اللجوء  يرفضوا  مل  )بريخت( وجروتوفسىك( 

وجاءت )ما بعد الحداثة( التى تأثر بها بعض مرسحيينا 

ملكا  يعد  مل  النص  وأن  املؤلف،  موت  دعوى  لتنرش 

صار  ألنه  املعروف،  األحادى  مبعناه  يلتقى  وال  لكاتبه، 

والتفسريات  واألفكار  الحساسيات  كل  مفتوحا، عىل  نصا 

واملشاركة  املقاربة  عمليات  وملختلف  للتفكيك  وقابال 

العرب التجريبيون 
والشرق الغرب  في  والدراما 

عبد الغني داوود

وافتقدت  متاميزة،  وغري  متشابهة  العرىب  التجريبى  املرسح 

عىل  اعتمدت  ألنها  التشابهات  طبقات  وراء  الخصوصية 

وتجهيزات  أدوات  )من  املرسح  ىف  أساىس  كركن  )التقنية( 

ومالبس( مبا يؤدى إىل )تيشء( العنارص الدرامية وهى املمثل 

هذا  املجانية..  السينوغرافية  )الشكالنية(  غلبة  عرب  واملخرج 

ىف  أملرسح  يذيب  الذى  الشكالىن  املنحنى  عزز  الذى  الىشء 

أنواع أخرى، أى يطمس خصوصيته، وبنيته، وآلياته، وحاالته 

فكر،  له، وال دور وال  مائعا ال هوية  فنا  املميزة مام يجعله 

وال بنية، وال سريورة ـ فنا يشبه التليفزيون أو عرض األزياء 

انفصال  وجود  آخر  ومبعنى   - اإلنارة  أو  لإلضاءة  مكان  أو 

السينوغرافيا  عليه  تتسلط  والذى  ومكوناته،  حيوياته  ىف 

والحركة  اإليقاع  مرسح  أو  الراقص،  واملرسح  والكريوجرافيا 

ُيعد  أصبح  التى  التليفزيونية  واللغة  الرقص،  واستخدام 

الشاشة  استخدام  حبائل  ىف  فوقع  منوالها،  عىل  أعامله 

التليفزيونية،  للصورة  الواحد  البعد  حبائل  وىف  التليفزيونية، 

ومام  التليفزيون،  إىل  املرسح  كتاب  هجرة  إىل  أدى  ومام 

انفصل  املرسحى حتى  املتفرج  مفهوم  اختزال  إىل  أيضا  أدى 

اعتمدوا  واملمثلني  املخرجني  ألن  وانرصف  عنه  الجمهور 

ومن  موهبتهم،  عىل  اعتامدهم  من  أكرث  علمهم  عىل 

أى   - لدينا  املرسحية  واألمكنة  الفضاءات  ظلت  آخر  جانب 

وتكسريه،  وتفسريه،  وتوصيفه،  وترتيبه،  صياغته،  إعادة  ىف 

وإمنا  فقط،  كاتبه  النص  كاتب  يعد  فلم  تحطيمه.  وحتى 

وأصبح  والكريوجراىف،  والسينوغراىف  املمثل  وكذلك  املخرج، 

هنا  من  خاصة..  قراءة  النص  يقرأ  من  لكل  ملكا  النص 

انتزع )املخرج( السيادة من الكاتب - الذى تراجع حضوره، 

واستخدام  النص،  وتفتيت  والسينوغرافيا  االستعراض  وطغى 

والفولكلورية،  والدينية  الشعبية  والطقوس  االحتفاليات 

ويتم  نصوص،  بال  كثرية  أعامل  تقديم  إىل  األمر  ووصل  بل 

التعويض عنها بالرقص - سواء كان باليه أو رقص حديث، أو 

للمرسح  أسريا  مرسحنا  جعل  ما  وهو  والبانتوميم..  التمثيل 

االستمرار  خالل  من  استقالليته  بفقدان  مهددا  الغرىب.. 

لصالح  واملمثل  املخرج  لدور  وتاليا  )النص(،  دور  تراجع  ىف 

املزخرفة،  )اإلبهارية(  والعروض  واألكسسوارات  التقنيات 

أمام  الدراما  إضعاف  ىف  واإلمعان  املجانية،  والجامليات 

والتقنيات  تفرتسها،  التى  والفنون  املجانية  الصورة  طغيان 

القديم،  املرسح  وتجاوز  الصورة  مسمى  تحت  تلغيها  التى 

أوروبا بخمسة عقود  التى وصلتنا متأخرة عن  املوجة  وهى 

ىف  املرسح  مضمون  أصاب  الذى  الجذرى  التحول  فإن  لذا   -

خمسة  بعد  وصلنا  عندما   – يذكر  تحول  يرافقه  مل  الغرب 

عروض  كل  جاءت  لذا  عندنا..  املرسح(  )لغة  ىف  عقود 
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[[2323 نوافذ

املتطورة،  التجهيزات  إىل  تفتقر   - املرسحى  العرض  دور 

والتقنيات الحساسة، وإنها - ىف معظمها - تعاىن قدما ورثاثة 

تجديد  أى  البريقراطى ضد  اإلقطاع  من  وحربا  بل  وإهامال.. 

ذاتها،  تنكفىء عىل  أعامل  إنتاج  النتيجة  وتكون  تغيري،  وأي 

ثوابت  أنها  عىل   - وتصورات  مفاهيم  وتكرار  إنتاج  وتعيد 

القديم وتقاليده  لذا تتجمد وتنعزل، ويجرت شكله   - مطلقة 

العامل  بينام  مكانه،  ىف  ثابتا  العرىب  املرسح  ويظل  القدمية، 

الغرىب والرشقى من حوله ميور وميوج باملتغريات الكربى، لذا 

مىض  فقد   - تغيريه  أو  واقعنا  عن  التعبري  عن  عاجزا  أصبح 

الحاكمة  النظم  تبنته  الذى  والتربير  الرتويج  مرسح  زمان 

والرتويج  التأييد  هى  محددة  لغاية  مسارحها  أنشأت  التى 

النقالباتها ودعم طموحاتها الوطنية، وأطلقت عىل مسارحها 

الغاية مثل مرسح  أسامء متعددة تنصب عىل تحقيق هذه 

الشعب واملرسح االشرتايك والحر. 

ىف  التمرد  أشكال  لقبول  املجتمع  نهيئ  أن  علينا  هنا  من 

التعبري  األكرث صدقا ىف  املتمردة هى  التيارات  - ألن  املرسح 

نفسها  التمرد  فكرة  ألن  وذلك   - اليوم  قضايا  مواجهة  ىف 

التى   - املرسحية  حركتنا  أدواء  من  للتخلص  صالحة  فكرة 

تطعيم  عىل  فنعمل  الغرىب  املرسح  رحم  من  لألسف  ولدت 

مرسحنا بعنارص من ثقافاتنا األصلية تجعله قادراً عىل تجديد 

نفسه عىل الدوام، وذلك بالدعم املادى واألدىب للفرق، وبناء 

تتيح  التى  املهرجانات  وإقامة  املرسحى،  العرض  صاالت 

املجتمع  مؤسسات  تقدمه  والذى  األعامل،  لتنافس  الفرصة 

نستغنى  أن  برشط  وذلك  الحكومية،  املؤسسات  قبل  املدىن 

التيارات  أو حتى  األجنبية  )املوضات(  به  ما قذفت  عن كل 

من  وتجريدها  مسارحنا،  خشبات  عىل  الحداثية  واملناهج 

ينابيعه  إىل  به  والعودة  الفن،  هذا  عىل  دخيل  هو  ما  كل 

كبؤرة  واملمثل  الجاد  املرسحى  الكاتب  إىل  أى  األصيلة.. 

العنارص،  كل  ومتتص  العنارص،  كل  حولها  تتمحور  أساسية 

واملتجادلة  داخلنا  من  النابعة   - االتجاهات  إىل  واالنتامء 

بني  توازن  أن  تحاول  والتى   - العامل  ىف  حولنا  يدور  ما  مع 

عن  للبحث  معها  نتعاون  وأن  الخصوص،  وجه  وعىل  أساسا 

مساوئ  ملقاومة   - املساواة  قدم  وعىل   - جديدة  صياغات 

إال  يتجدد  وال  يحيا  ال  الحداىث  فمرسحنا  ورشورها..  العوملة 

بالتقنيات  واالستفادة  والغرب  الرشق  ىف  باملرسح  باالتصال 

والتى قد   املسارح،  التى تطبق فوق خشبات هذه  املتطورة 

تتبدى ىف تطور عنارص العرض املرسحي، والعمل عىل تأليف 

املرسحية  الورش  وإقامة  املرسحية،  علم  ىف  الكتب  وترجمة 

املعلومات  زيادة  من  واالستفادة  التنشيطية،  والدورات 

الثقافة.  عىل  )امليديا(  وسيطرة  االتصال  تكنولوجيا  وتطور 

للعمل عىل تشكيل ذوق ووعى املتلقى، والعودة إىل الرتاث 

ودراسته والتعامل معه من منظور حداىث أى علمى وعقالىن 

ووفقاً لخصوصية املجتمع العرىب. ووفقا لهمومه والتحديات 

- باإلضافة إىل  التى يواجهها من جهل وفقر ومرض وتخلف 

النظر  إعادة  لذا يتطلب األمر  السياسية واملصريية.  رصاعاته 

املرسحية  املشاريع  أن  اكتشفنا  أن  بعد  )الفرجة(  مفهوم  ىف 

سقطت  قد  الرتاث  واستعادة  املاىض  تقديس  أرادت  التى 

لألسف ىف )الهوية املاضوية( الخالصةـ كام سقطت مشاريع 

وغريها  الغربية  املركزية  ىف  تغريبى  منحى  ذات  أخرى 

يشري  كام  والغريية،  واآلنية  واالختالف،  الهوية  بني  متأرجح 

القاهرة  مبهرجان  بحثه  ورقة  ىف  املغرب   - أمني  خالد  )د. 

املبدع  العمل  إىل  يحتاج  اآلن  - ٢٠٠٤(. فمرسحنا  التجريبى 

إلثبات حضورها  تسعى  متمردة  ذوات  تبدعه  الذى  الخالق 

النظر  بغض  املرسح..  فن  مع  تعاملها  ىف  والفنى  الثقاىف  

أصيال  أو  التاسع عرش  القرن  منذ  علينا  وافدا  كان  كونه  عن 

العرىب متنوعة ومتواصلة مع عامل  - لىك تظل حركة املرسح 

املرسح  لهذا  يصبح  لىك  وذلك  والساحر،  الغامض  اإلبداع 

 - مختلفة  مفاهيم  تأسيس  ىف  رقيا  وأكرث  فاعلية  أكرث  خطابا 

وىك تأخد املوضوعات املقرتحة ىف العروض مسارا أكرث حرية 

حرفية  األكرث  التقنيات  وتوظيف  الطرح،  وعمق  التناول  ىف 

صيغة  ىف  متجددا  عربيا  مرسحا  ليصبح  الفرجة  صنع  ىف 

الجاملية وىف أبعاده الفكرية، ومختلفا عن القديم املوروث، 

املرسح  تقاليد  من  التخلص  إىل  نسعى  الوقت  نفس  وىف 

الغرىب، وإيجاد سبل أخرى قد تنبع من املوروث ومن غريه 

وفكريا،  احتجاجيا  مكانا  ملرسحنا  يصبح  لىك  املنابع  من 

ورصاعاته..  وقضاياه  العرىب  اإلنسان  عن  بالتعبري  ملتزما 

من  ستخلصنا  التى  القوية  املرسحية  النصوص  بإنتاج  وذلك 

وبتقنيات  املخرجون  يؤلفها  التى  الوافدة.  الهزيلة  النصوص 

مصطنعة، ومن خالل هذه النصوص القوية نسعى إىل إيجاد 

)مرسح بديل( يأىت بعد دراسة جذور املجتمعات العربية مع 

التخلص  بعد  الغرب  مرسح  ىف  املختلفة  االتجاهات  دراسة 

بالدونية تجاهة، وكذلك دراسة مرسح  تبعيته والشعور  من 

تجريبها  تم  أساليب  من  يناسبنا  ما  مع  للتواصل  الرشق 

وأثبتت وجودها ىف كل من الرشق والغرب، فال مفر من أن 

تحارصنا  ال  ولىك  لالنسانية،  املشرتك  القلب  املرسح   يصبح 

املرسحية  هويتنا  عن  والبحث  بالدونية  والشعور  الشوفنية 

تأصيل  ايل  سعوا  الذين  السابقني  هؤالء  مع  تجاوبا  االصيلة 

هذه الهوية...

النص واملمثل  الفيزيائية السينوغرافية وبني دورى  املكونات 

رفض  يأىت  هنا  من  املرسحى..  للعمل  أساسيتني  كبؤرتني 

الطبيعية،  والعلوم  السببية  تغليب  بقصد  والسلطة  التقليد 

عن  للبحث  الوحيد  املصدر  هى  الفرد  حرية  تكون  وأن 

ثقافة  لفنون  الكامل  اإلنسياق  لخطورة  ننتبه  وأن  الحقيقة، 

والغوغائية  االستهالكية  بخطر  املرسح  يهدد  مبا  الجامهري 

ومن  والرقابة،  الداخىل  الرقيب  من  والتحرر  الفلكلورية، 

الكتاب  بني  الطبقية  والفوارق  والتعتيم  الرفض  سلوكيات 

املألوف  كرس  إىل  الدائم  والسعى  املرسحيني،  من  وغريهم 

ىف  حديثه  اشتغال  وأساليب  أشكال  ىف  والبحث  والسائد، 

املسارح  عىل  ننفتح  وأن  املرسحية،  الظاهرة  مع  التعامل 

وفنونه  الرشق  ىف  بل   - وحده  الغرب  ىف  ليس   - األخرى 
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: جسم  النص  الصوتي،  التصوير 
التي  القدمية  الرؤية  عيل  الجديد  املرسح  يؤكد   

بني  متناغمة  عالقة  توجد  أن  يستحيل  بأنه  تقول 

بينهام.  دائم  باألحرى رصاع  بل هناك  واملشهد،  النص 

عن   Bernhard Dort دورت  برنارد  تحدث  وقد 

اذ  أبدا،  يحدث  لن  املرسح  وخشبة  النص  اتحاد  أن 

ونظرا  وتوفيق.  قمع  عالقة  دامئا  ظلت  انها  يقول 

عيل  مرسحية  مامرسة  أي  يف  كامن  بنيوي  رصاع  ألنه 

اآلن  الحتمية  هذه  تصبح  أن  املمكن  فمن  حال،  أي 

خشبة  عيل  العرض  يف  واع  بشكل  مقصودا  مبدأ 

غالبا  مضمر  هو  كام  هنا.  الحاسم  واألمر  املرسح. 

الطليعي  املرسح  بني  فيه  جدال  ال  الذي  التعارض  يف 

الشفهي/الالشفهي.  تعارض  هو  ليس  النيص.  واملرسح 

وتعليميا  ممال  الكلامت  من  الخايل  الرقص  كان  فرمبا 

لغة  يف  رقصا  الدالة  الكلمة  تكون  بينام  مفرط  بشكل 

النفس  فان  الدرامي،  بعد  املرسح  ويف  اإلمياءات. 

عيل  األسبقية  لهم  الجسم  حضور  وفعلية  واإليقاع 

الفكر . ويتطور انفتاح الفكر وتشتته بطريقة مل تعد 

بالرضورة هي الحالة التي يتم فيها توصيل املعنى من 

)أ( )خشبة املرسح( إيل )ب( املتفرج، ولكن بدال من 

عن  املرسحي  واالتصال  السحري  النقل  يحدث  ذلك 

اللغة تحديدا. وقد كان أرتو هو أول من نّظر  طريق 

لذلك، وأوضحت جوليا كريستيفا أن أفالطون يف كتابه 

تياموس Timaeus يطور فكرة املكان التي تهدف إيل 

جعل املفارقة املنطقية غري القابلة للحل قابلة للتفكري 

يف  التفكري  حتمية  مفارقة  وتحديدا  توقعي،  بشكل 

كان  ألفالطون،  ووفقا  صريورة.  باعتباره  الوجود 

غري   ،) ضمنا  األمومي  والحيس.  املفهوم  املكان  هناك 

املفهوم منطقيا والذي كان الفكر يف رحمه بتناقضات 

الدوال واملدلوالت، والسمع والبرص، والزمان واملكان، 

املكان يسمى  األول. وهذا  املقام  نفسها يف  التي متيز 

Chora. وكلمة chora هي يشء أشبه بغرفة االنتظار 

ويف نفس الوقت هي القبو الرسي وأساس لغة الفكر. 

والتمتع  اإليقاع  فان  ذلك  .ومع  للفكر  معادية  وتظل 

كريستيفا  وتشري  شعرها.  مثل  اللغة  يف  بالصوت 

النص 
الدرامي بعد  المسرح  في              

تأليف: هانز سيز ليامن

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

كصوتية  اتساعها  عيل  الكلمة  تبعث  سوف  العملية، 

وعنوان وإيحاء وجاذبية. الخطاب عند هيدجر. . ويف مثل 

 ،)setzungen الفكر.  مواقف  عرب  الداللية  العملية  هذه 

لن يكون هدم األخري هو ما يحدث، ولكن ما يحدث هو 

أن  ميكننا  املعنى  وبهذا  هنا.  واملرسحي  الشعري.  تفكيكه 

باعتباره  الداللة  عمليات  كل  يف  هذا  الصوت  بعد  إيل 

يف  يظهر  ما   . الرمزي.  عن  يتميز  كام  السيميوطيقي. 

املرسح الجديد، بقدر ما هي محاوالت متطرفة الستعادة 

وتسلسل  غائية  بدون  الخطاب  والكالم/  املكان  صوت. 

للتثبيت. ويف هذه  قابلني  وبدون معنى ووحدة  وسببية، 
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الخطاب  انهيار  صويت.  رسم  إيل  يتحول  املرسح  أن  نقول 

الغائية  قوانني  يراوغ  مكان  وابتكار  املعنى  نحو  املوجه 

والوحدة. 

الحديث  واملرسح  الجديد.  املرسح  تاريخ  كتابة  يجب   .

وخشبة  النص  بني  املتبادل  لالنفكاك  كتاريخ  بالفعل. 

بريخت  أطروحات  ظهرت  املنظور،  هذا  ومن  املرسح. 

التي   ”Literarization of theater أدبية املرسح  حول. 

القرن املايض يف ضوء جديد،  تطورت يف العرشينيات من 

وجود  إيل  يهدف  مختلف،  قصد  لها  أطروحات  كانت  إذ 

النص كمقاطعة لتشبيهات خشبة املرسح املكتفية بذاتها. 

للنص  املرسحية  للمعالجة  املهم  املثال  يوجد  أن  وميكن 

 Giorgio كورسيتي  باربرييو  جورجيو  أعامل  يف  األديب 

العقول  أبرز  أحد  هو  وكورسيتي   .Barberio Corsetti

نصوص  عيل  عمل  وقد  االيطايل،  الطليعي  املرسح  يف 

 « هي.  أيضا  وأطروحته  سنوات.  لعدة   Kafka كافكا 

النص كجسم غريب، ككلمة خارج خشبة  املرسح يحتاج 

متزايد  تحديدا ألن املرسح ميد حدوده بشكل   . املرسح. 

وعروض  الفيديو  من  ومزيج  البرصية  الحيل  مبساعدة 

السينام والحضور الحي، ووفقا لكورسيتي، يجب أال يضيع 

إيل  تشري  أن  يجب  بل  البرصية.  األفكار  تقديم  اختيار  يف 

املشهد،ويشري  صورة  تقاوم  التي  الخاصية  باعتباره  النص 

واملرسح  وجروتوفسيك  ميريهولد  إيل  رصاحة  كورستي 

أشخاصا  املؤدون  يجسد  ال  املرسحية،  أعاملة  ويف  الحي. 

معينة. وقد وصف أحد النقاد فهم كورسيتي لعمل كافكا. 

وصف النضال Description of Struggle. كالتايل. 

ذلك من خالل أساليب تكرار التنويعات، من خالل فصل 

الرتتيبات  الفور، ومن خالل تفضيل  الداللية عيل  الروابط 

الشكلية وفقا للمبادئ الرتكيبية واملوسيقية. أوجه التشابه 

يف الصوت والتغيريات أو التناظرات االيقاعية. . 

اللغات  تعدد  مبدأ  يؤكد  والكوالج،  للمونتاج  وتفاديا   .

املرسح  فنصوص  الدرامي.  بعد  املرسح  يف  انتشاره  عيل 

القومية. ففي نص  اللغات  تفكك وحدة  اللغات  متعددة 

هايرن  يبتكر   )Roman Dogs“ )1991 رومانية  »كالب 

من  نصوص  من  الروحانيات،  من  مصنوعا  كوالج  جوبيلز 

األملانية ونصوص ويليام فوكرن  باللغة  تأليف هايرن موللر 

وأبيات   )The Sanctuary )املحراب  االنجليزية  باللغة 

أدتها  لكورنيه.  هوراس”  كتاب.  يف  بالفرنسية  سكندرية 

املمثلة كاثرين جوموه. . وهذه األبيات كانت ُتغني بدال 

الكامل  من  باستمرار  تتحول  اللغة  وكانت  ترتيلها،  من 

تعدد  املرسح  ويستخدم  والضوضاء.  التلعثم  إيل  املتقن 

بشكل  الفجوات  ويعرض  مستويات،  عدة  عيل  اللغات 

وحتى  املعقدة،  والرصاعات  املفاجئ  والتوقف  هزيل، 

اللغات  استخدام  ويرجع  السيطرة.  وفقدان  السذاجة 

املتعددة داخل إطار نفس األداء غالبا إيل ظروف العرض. 

إبداعات املرسح من خالل  الكثري من  أغلب  ميكن متويل 

يبدو  عملية  ألسباب  ذلك  ورغم  املشرتك،  الدويل  اإلنتاج 

تعدد  ولكن  املشاركة.  الدول  لغات  كل  تقديم  واضحا 

رودي  أوضح  وقد  بارزة.  فنية  أسباب  له  هذا  اللغات 

بأن  اإلقرار  يكفي  ال  لوارز  لجان  بالنسبة  أنه  لريمانز 

ملاذا  يفرس  ال  الظرف  هذا  ألن  اللغات.  متعدد  مرسحه 

. . . . . أحيانا نرى املمثلني نفس الشخص يف ثالثة. وأحيانا  

. . . . . وحوش برؤوس وأذرع متعددة ... وأحيانا كعنرص، 

فيلـم  وأحيانا  املعقدة،  الجسم  آلة  بناء يف  وقالب   .  .  .  .

يعرض . . . . شخصا يتبنى الحياة السرييالية الخاصة به. 

تجد الغرفة غري الواقعية املستدعاة يف نص كافكا تطابقها 

شديدة  والسالمل  الدوارة  والحوائط  املائلة  الصناديق  يف 

االنحدار التي يجاهد املمثلون يف صعودها، وتناوب لعبة 

الخارجي  مع  الداخيل  ويتشابك  البدين.  والحضور  الظل 

وخيوط  األفراد  املرسح  يفرس  ال  وهنا  كافكا.  نص  كام يف 

خشبة  عيل  مزعجة  كحقيقة  لغته  يصوغ  بل  النص  رسد 

املرسح التي يتم استلهام جزء منها من خالل خصوصيات 

النص. 

واإلمياءة  الجسم  عيل  املطبق  التوضيح  مبدأ  يستويل   .

لغة  وظيفة  ويهاجم  أيضا  اللغة  مادة  عيل  والصوت 

للحقائق،  اللغوي  التقديم  إعادة  من  وبدال  التمثيل. 

واألصوات  والجمل  والكلامت  للنغامت  موقف  هناك 

فقط  املشهدي  بالتكوين  اال  عليها  السيطرة  يصعب  التي 

الدراماتورجيا  وليس  البرصية  الداماتورجيا  خالل  ومن 

تأثري  لها  واملعنى  الوجود  بني  والقطيعة  للنص.  املوجهة 

املقرتح.  املعنى  بإلحاح  ما  يشء  يتضح  بالصدمة.  أشبه 

فكرة  وتبدو  مميزا.  املتوقع  املعنى  جعل  يف  يفشل  لكنه 

نصوص  ظهور  منذ  ذلك،  ومع  متباينة.  اللغة  توضيح 

جرترود شتاين املرسحية. وان مل يكن قبل ذلك. فان لدينا 

مثال اللغة التي تفقد زمنيتها الغائية الجوهرية وتوجهها 

شتاين  وتنجز  املعروض.  اليشء  مثل  وتصبح  املعنى  نحو 
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يتعني عيل املؤدين استخدام لغتهم األم يف بعض األحيان 

أيضا،  أجنبية  لغة  األحيان  بعض  يف  يستخدمون  ولكن 

مع  فقط  وليس  اللغوي  التواصل  يف  صعوبة  تنشأ  بحيث 

اللغة  ملشكالت  مشرتك  مكان  لوارز  وينشئ  املتفرجني. 

إيل  واملتفرجني  املمثلني  من  كل  خاللها  من  يتعرض  التي 

حظر يف التواصل اللغوي. 

قراءة  أو  للكالم  والحريك  البدين  الفعل  ندرك  ما  كثريا   .

مبدأ  ويف  بديهية.  وغري  طبيعية  غري  كعملية  نفسه  النص 

بعد  للمرسح  مهم  انقسام  يظهر  كفعل،  للكالم  الفهم 

ال  الكلمة  أن  إبراز  خالل  من  خالل  من  يحفز  الدرامي. 

أصال  جسده  يف  تستقر  ال  فالكلمة  للمتحدث.  تنتمي 

يظهر  اللغة  فجوات  ومن  غريبا.  جسام  يظل  ولكنه 

واللهجة  والفشل  التلعثم  املخيف.  املزدوج  خصمها 

والنطق الخاطئ، ليميز الرصاع بني الجسم والكلمة. ورغم 

أنجيلوس  مرسح  يف  املرسحية  القراءة  عروض  يف  ذلك، 

نوفاس، فقد استتبعت قراءة اإللياذة )22 ساعة( أنه بعد 

عن  ينفصل  الكالم  لعامل  الحيس  الصوت  بدا  معني  زمن 

الذين يقرأون. فقد كانت الكلامت تطفو يف املكان بذاتها 

حوافها.  نطوق  ونحن  طيبة  يف  الغناء  أوعية  صوت  مثل 

مثل جسم صويت مستقل يحوم حوله يف الهواء. وقد قدم 

ينتمي  النظرة(  مثل  الصوت.  أن  أطروحة  الكان  جاك 

مبصطلح.  إليها  يشري  التي  الرغبة  من  صنمية  كائنات  إىل 

باعتباره  الصوت  يقدم  واملرسح   .«  .object اليشء. 

التوترات  كل  ينتج  شهواين.  ملفهوم  التوضيح،  موضوع 

امليول،  املرعب ملعركة  املضمون  يتباين جذريا مع  عندما 

كام يف حالة قراءة هومريوس. 

األصوات.  مسرح  النص،  صورة 
يجسد  أن  ميكن  الذي  املصطلح  يحمل  أن  يجب   .

املفهومة  التباعد  إيحاءات  الجديدة  النص  متغريات 

الصوتية  املادية   .Derrida دريدا  قصده  الذي  باملعنى 

الغائية  وفقدان  الفضاء  يف  والضياع  الزمني  واملدى 

النص  صورة  مصطلح  اخرتت  وقد  الذاتية.  والهوية 

لغة  عالقة  الوقت  نفس  يف  يصف  ألنه   Textscape

الجديدة  البرصية  بالدراماتورجيا  الدرامي  بعد  املرسح 

فالنص  الطبيعية.  املناظر  مرسحية  إىل  باإلشارة  ويحتفظ 

الصويت.  املشهد  فكرة  يف  يندمجون  والضوضاء  والصوت 

واقعية  يف  موجود  هو  عام  مختلف  مبعنى  بالطبع  ولن 

ستانسالفسيك  عروض  أي  الكالسيكية.  املرسح  خشبة 

فان  األخرية،  هذه  مع  وباملقارنة  تشيكوف(.  ملرسحيات 

يتحدث  الذي  الدرامي  بعد  الطبيعي  السمعي  املشهد 

محاكايت  بشكل  الواقع  ميثل  ال   Wilson ويلسون  عن 

خشبة  تفتح  املتفرج.  ذهن  يف  ارتباط  مساحة  يخلق  بل 

تتناص  مرجعية  املرسح  صورة  حول  السمعية  املرسح 

الجوانب أو تكمل مواد املشهد من خالل عنارص  مع كل 

الصوت املوسيقي أو الضوضاء امللموسة. ويف هذا السياق، 

املثايل  مرسحه  أن  أحيانا  الحظ  ويلسون  أن  الواضح  من 

لقد  ويقول،  اإلذاعية.  واملرسحية  السينام  بني  اتحاد  هو 

واملرسح. 

املالزمة  النقلة  اسم  هو  الحسية”  إيل  “املعنى  ومن   .

الذي  الحي  الصوت  ظاهرة  وهي  املرسحية.  للعملية 

داخل  للحيس  املحتملة  والهيمنة  الحضور  مبارشة  ُيظهر 

الحس/ املعنى نفسه، ويف نفس الوقت يصنع لب املوقف 

امللموس.  الفعيل  املمثلني  حضور  وتحديدا  املرسحي، 

أن  يبدو  األوروبية،  للثقافة  املؤسس  الوهم  وبسبب 

الكاريزما  أنه  فهو محسوس عيل  الروح.  يأيت من  الصوت 

العقلية والنفسية شبه املصفاة للشخص. فالخص املتحدث 

)باملعنى  اآلخر  واستعارة  بامتياز،  الحارض  الشخص  هو 

مسئولية  ومناشدة  ليفيناس.  اميانويل  استخدمه  الذي 

املتفرجني  يجد  التأويل.  مناشدة  وليس  املتفرجني. 

اآلخر.  للمعنى  وبالنسبة  مفتوح.  إطار  مبثابة  هذا  كان 

واالستامع  اإلذاعية،  املرسحية  يف  الخيالية  املشاهدة 

لها.  حدود  ال  مساحة  تنفتح  الصامت.  الفيلم  يف  الخيايل 

السمعية  املساحة  تكون  صامتا(  فيلام  نشاهد.  فعندما 

يكون  إذاعية(  مرسحية  إىل  نستمع.  وعندما  حدود،  بال 

الفيلم  مشاهدة  فأثناء  حدود.  بال  البرصية  املساحة 

اإلدراك  نرى  أن  ميكن  التي  األصوات  نتخيل  الصامت 

يسمعون  الذين  وجه  وتعبريات  والوجوه  األفواه  املادي. 

نتخيل  فإننا  إذاعية  مرسحية  إىل  االستامع  وعند  الخ.   ..

املتجسدة.  غري  لألصوات  واألشكال  والشخصيات  الوجوه 

فام نتحدث عنه هنا هو أن فراغ خشبة املرسح ومساحة 

الصوت األكرث شموال يخلقان معا فراغا ثالثا يضم املشهد 
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موجه  كسؤال  معنى  بال  املتكلم  لحضور  عرضة  أنفسهم 

أغلب  يهدف  ككائنات جسدية. ولكن ال  اليهم، ونظرهم 

الواحد  الصوت  نسمع  جعلنا  إيل  الدرامي  بعد  املرسح 

والتي  األصوات،  نرش  باألحرى  يدرك  بل  الواحدة،  للذات 

ال يرتبط بأي حال بالتشظي املرتب اليكرتونيا أو بطريقة 

وتوضيح  الكلمة.  وتدمري  الكورايل  الحزم  ومجد  أخرى. 

الحيوانات(  وضجيج  واألنني  الرصاخ  يف  الصوت.  فيزياء 

مرسحية  فرق  يف  نفكر  كنا  وسواء  املعامرية.  واملكانية 

وثياتر  ديسكورديا  ومتشايب  ولوارز  وفابر  شليف  مثل 

رادو.  دي  وتياتر  بوس  ديل  فيورا  وال  هولنديا  جروب 

واآلنية وتعدد اللغات ورصخة األرياس، الذين يساهمون 

النص مساحة صوتية غري ذات  النص، فغالبا ما يصبح  يف 

والتعبري  اللغة  بني  الحدود  فتصبح  ثابتة.  حدود  بال  صلة 

عن الحضور الحي واللغة كامدة مبنية مقدما غري واضحة. 

مرتبة  وهي  موضوعية.  تصبح  نفسه  الصوت  فحقيقة 

خالل  من  واملعامرية.  املوسيقية  للنامذج  وفقا  وإيقاعية 

الفهم،  لدرجة  والرتاكب  األلكرتوين،  والتشويه  التكرار، 

يف  ومنهك  إليها،  وما  كضوضاء ورصاخ  املكشوف  الصوت 

االختالط، وفصول عن األشكال كأصوات غري مجسدة ويف 

غري محلها. 

هالة  باعتباره  الغنايئ،  الصوت  يعد  ال  تقليدي  بشكل   .

أقل  بيشء  كلمته،  الحقيقة  تكون  الذي  الجسم،  حول 

اللعب  فان  ولذلك  ذاتيا.  املحددة  اإلنسان  هوية  من 

حضور  تفكك  التي  الجديدة  التكنولوجيات  بوسائط 

لعب  ليست  والصوتية  الجسدية  وحدته  والسيام  املمثل 

مع اضاءة استجابات وصالت رسيعة بدون توقف عمليا. 

الالحتمية، تصبح  الحبكة. ومن مجال  أجزاء  توقع  وميكن 

وما  الحب،  وترصيحات  والنزاعات  الفردية  الحوارات 

اليها، قابلة للتمييز. ومتتزج األمور السياسية والخاصة مع 

فكرة جيسورون. التواصل وغرابة اللغة. وتنقل نفسها من 

تكون  أيضا،  أعامله  ويف  املضمون.  من  أكرث  الشكل  خالل 

خفية  ميكروفونات  خالل  من  مختلسة  غالبا  األصوات 

وُتسمع من مكان آخر. وتطري الجمل ذهابا وإيابا وتدور 

أو تخلق مجاالت تنتج تدخالت مع ما يقدم برصيا. فمن 

الصوت  وتربط  املتحركة،  الشفاة  نكتشف  اآلن.  يتحدث 

بالصورة، وتجمع األجزاء املتكرسة، وتفقدها ثانية. ومبجرد 

وصورة  الجسم  بني  والخلف  األمام  إيل  النظرة  تتحرك  أن 

السحر،  مكان  تكتشف  ليك  نفسها  تستبطن  الفيديو، 

نفسه  يعايش  أي  يربطهم.  الذي  االهتامم  أو  والشبق، 

داخل  أخرى  مساحة  السمع  يبني  وبالتايل  فيديو.  كنظرة 

املوانع.  عبور  وخطوط  اإلحالة  مجاالت  البرصي.  الفضاء 

يف  امليكانيزم،  يف  والسيام  املفقودة،  العاطفة  وراء  وفيام 

نقاط التمزق، ويعرب التوق إيل االتصال عنه نفسه، ومحنة 

املرتجمة.  غري  للغات  الصويت  الجدار  اخرتاق  استحالة 

العثور  البرشية، ويتم  اللحظة  . وتندلع  الصعوبة واألمل. 

الصوت  النظرة  تحدد  عندما  مؤقتا  بأكمله  املوضوع  عيل 

آلية  تعود  ثم   . االنسان  لحظة  الجسد.  إيل  وتعيده 

والصور  الكهربائية  والجسيامت  والتفاعالت  األصوات 

واملوسيقى التصويرية مرة أخرى . 

مليزة  حد  اليكرتوين  بشكل  املقيد  الصوت  ويضع  صغار. 

بأنه  كالسييك  نحو  عيل  معرف  الصوت  كان  فإذا  الهوية. 

كله  الجسم  يصري  أن  مسألة  اآلن  فانه  للممثل،  آلة  أهم 

عندما  السمعي،  للبعد  الرصيحة  الخربة  وتظهر  صوتا. 

فصل  يتم  وعندما  بإحكام،  املرسح  عملية  كل  تتحلل 

وتنظيمهام  األخرى،  األشياء  صوت  عن  البرشي  الصوت 

الجسم  فراغ  تقسيم  يتم  وعندما  الخاص،  ملنطقهام  وفقا 

املشهد  وهندسة  الجسم  وبني  للمتفرج.  املشهد  وفراغ 

يربز  وال  الناطق.  املرسح  الوعي  هو  الصوت  فراغ  يكون 

السيميوطيقا  النيص  املعنى  وميزانسني  الدرامي،  املرسح 

السمعية Auditive Semiotics بذاتها. وباختزال الكلمة 

يف نقل املعنى، فانها ُتحرم من إمكانية رسم األفق الصويت 

املرسح  يف  ذلك،  ورغم  مرسحيا.  يتحقق  أن  ميكن  الذي 

/ والجسدي  االلكرتوين  امليل  يكتشف  الدرامي،  بعد 

الصوت  حضور  يصنع  كام  جديد.  من  الصوت  الحيس 

أساس السيميطيقا السمعية، ويفصله عن املعنى، ويفهم 

يف  األصداء  إيل  واالستامع  للصوت  كامياءة  العالمة  صنع 

لالوعي  صويت  تحليل  وهذا  املحصنة.  األدبية  القصور 

ووراء  الجسم،  رصخة  شعارات  وراء  من  املرسحي. 

أنا«  املتكلم.  ضمري  فليس  الصوتية.  الدوال  موضوعات 

خالل  من  وتحديدا  الغائب،  ضمري  انه  بل  يتحدث  الذي 

خشبة  تصبح  بالتايل  دولوز.  )ترتيب  معقد  آيل  تركيب 

بيئة   John Jesurun جيسوران  جون  أعامل  يف  املرسح 

لبنية الضوء والبنيات السمعية. ومن اللحظة األوىل تعمل 

شديدة  برسعة  والتداعيات  والكلامت  األصوات  نص  آلة 
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[[28 نوافذ

يرى  املرسح  جوهر  عن  الدءوب  بحثه  يف 
بدون  يتم  أن  للعمل  ميكن  أنه  “جرتوفسيك” 
مؤثرات  أو  إضاءة  أو  أزياء  أو  ديكور  أو  ماكياج 
لكنه ال ميكن أن يوجد دون تلك العالقة الحية بني 
األساس  يف  ـ  تنبني  الدعوة  وهذه  واملتفرج  املمثل 
لذا  التقليدي  املرسح  آليات  لكل  تام  رفض  عىل  ـ 
أو  الخشبة  للخروج من أرس  كانت دعوته املستمرة 
أرض  أن  فريى  أرحب،  فضاءات  إىل  العلبة  “مرسح 
مسند  أو  مائدة  أو  بحرا  تكون  أن  ميكن  املرسح 

مقعد أو قاربا أو زنزانة سجن”.
وهذا التصور الشكيل يأيت من تصور مواز ينبثق من 
العملية  بـ “عرض  يهتم  كان  اإلنسانية حيث  الروح 
محرتفا،  يكون  أن  فيه  يشرتط  ال  للممثل  الروحية 
تهتم  فنية  ورش  بإقامة  تتأىت  إمنا  التمثيلية  فاملهارة 
جديد  نسق  لبناء  محاولة  يف  املختلفة  األداء  بطرق 
لدى  الشعورية  اللحظة  حاجز  اخرتاق  عىل  يعتمد 
أو  الكامل  باالندماج  إال  ذلك  يتأىت  ولن  املتلقي 
يجب  املمثل  “إن  ستانسالفسيك  تعبري  حد  عىل 
تلك  عن  ـ  بالصوت  ـ  التعبري  عىل  قادرا  يكون  أن 
بينه  الفاصلة  الحدود  عىل  تتذبذب  التى  الدفعات 
عىل  قادرا  يكون  أن  يجب  باختصار  إنه  والحقيقة، 
لألصوات  به  الخاصة  النفيس  التحليل  لغة  يبنى  أن 
عيل نفس النحو الذي يبني الشاعر العظيم قصيدته 
الحواجز  عىل  القفز  بذلك  يقصد  وهو  كلامت  من 
باعتباره مؤديا وبني شخصيته  ـ  املمثل  بني  الفاصلة 
أخرى  ناحية  ناحية، ومن  ـ من  الحياة  الحقيقية يف 
ىف  والجمهور  املمثل  شخصية  بني  الهوية  تفتيت 
العرض  مع  تتوازى  مرسحية  جدلية  إلقامة  محاولة 
لفكرة  معريف  طغيان  دون  املختلفة،  بفضاءاته 

التكنيك.
“مل تعد خشبة املرسح التقليدية هي املكان الوحيد 
التجريبيني يف كل  لعرض مرسحية، وكشفت عروض 
منطقة  أو  املرسح  رحبة  أن  الستينيات  منذ  العامل 
مرسح  خشبة  مجرد  تكون  أن  تقتيض  ال  العرض 
الذي  السيارات)الجراج(  إيواء  مخزن  فهذا  محددة، 
ريتشارد  املعارص  األمرييك  املخرج  للعرض  اتخذه 
محددة..  مرسح  خشبة  افرتاضا  فيه  ليس  شكرن 
أن  حد  إىل  تذهب  البيئية  املسارح  من  والكثري 
األرض  وعىل  البناء  يف  مكان  أي  يف  يقع  الحدث 
صفوف  عرب  املرسح  أرجاء  يف  املمثلني  انتشار  ومع 
إن   – الخالية  املقاعد  يف  وجلوسهم  املشاهدين 
بالطبع مل يكن جديدا ولكنه  .. وكل هذا   - وجدت 
اإلنتاج  هذا  مثل  يف  كهربيا  مرسحيا  سلوكا  أوجد 

املرسحي..”)1(
العرشين  القرن  يف  أمريكا  و  أوروبا  يف  ظهرت 
أعقاب  يف  للمرسح  الجديدة  األشكال  من  كثري 

حلول  إليجاد  املخرجون  إليها  لجأ  التي  االجتهادات 
مالصقة  لتكون  املرسح  خشبة  كامتداد  وسطى، 
افتقدها  التي  الحميمية  لتحقيق  املتفرجني  لجلوس 

املرسح زمنا منذ عصور ازدهاره.
يتبع  منها  كل  صار  بحيث  الحديثة  األبنية  وتوالت 
أيضا  املسارح  .. ومن هذه  املرسح  أصيال يف  تقليدا 
ما بني عىل أساس تحقيق املرونة الكافية يك يتكيف 

ومرسحيات الزمن املايض وأساليب عرصها.
حاليا  االستخدام  شائع  للمرسح  مميز  شكل  “ومثة 
وهو “مرسح الدفع املحوري” ويسمى أيضا املرسح 
الثالثة  األبعاد  ذات  املنصة  مرسح  أو  املفتوح 
أما  العلبة  مبعنى أن خشبته ال يحدها إطار مرسح 
وهذا   .. للخشبة  أبعاد  ثالثة  عىل  فيجلس  الجمهور 
فتحة  هو  واحد  بعد  ذا  يكون  قد  األخري  املرسح 

املرسح األمامية دون إطار.
بدأ  الجديدة  املرسحية  العامرة  من  آخر  ومثة شكل 
بسيطا يف الثالثينيات هو مرسح )الحلبة( وقد ازداد 

ثراء بتجهيزه بأحدث الطرز املعامرية والفنية”)2(.
يشكل  املعارص  واملرسح  الستينيات  مرسح  ومنذ 
عباقرة  مخرجني  يف  متثل  وجامهرييا  فنيا  انفتاحا 
يف  جرتوفسيك  أحدثه  وما   .. “جرتوفسيك”  أمثال 
العامل..  يف  الفنية  األوساط  بني  كثريا  أمثر  املرسح 
العبقري  هذا  قدمه  ما  نغفل  أن  بحال  ينبغي  وال 
مواجهة  جرتوفسيك  أعامل  ففي   .. عرصنا  لفناين 
حاسمة ضد املرسح الربجوازي أو ما سبق أن أسامه 

“مريهولد” باملرسح االحتفايل – مرسح غايته املتعة 
فحسب.

يف  املادي  الفقر  إىل  اللجوء  يف  السبب  يرجع  وال 
منتصف  ففي  معينة،  اتجاهات جاملية  إىل  املرسح 
املتفرج  عن  البحث  يف  رغبة  ظهرت  الستينيات 
الحقيقي أينام كان خاصة أن هذا املتفرج قد عزف 
للعروض  تقليديا  املخصصة  األماكن  دخول  عن 

املرسحية.
من  تناضل  فرق  ظهور  الرغبة  تلك  من  عضد  وقد 
الكفاح،  روح  سوى  متلك  وال  وجودها  إثبات  أجل 
وعائدة باملرسح إىل العرض عىل املنصات يف الشارع 

مبا يستلزمه ذلك من وجود نسق رمزي.)3(
أملانيا  العرشين بدأت يف  القرن  الثلث األول من  يف 
ثورة شاملة ضد فكرة املرسح التقليدي، فتم تنفيذ 
عدد كبري من مرشوعات املرسح غري التقليدي، وتم 
الفني،  املرسح  جوهر  عن  البحث  خالل  “من  ذلك 
ال يف االبتكارات التقنية، وال يف هذه الخدع أو تلك، 
هذه  حل  يف  وإمنا  غريها،  أو  املعدات  هذه  يف  وال 
الخالصة  الداخلية  بالبنية  املتعلقة  املشكلة تحديدا، 
تضع  أن  الجميلة  للفنون  تسمح  أن  ميكن  التي 
أفضل األطر للعمل املرسحي للفنان، أو توفري أفضل 

الظروف إلدراك املشاهد”)4(
املرسح  عىل  “فوكس”  األملاين  املخرج  أطلق  وقد 
التقليدي اسم ة”صندوق التصوير املرسحي”‘ معتربا 
يعد  مل  ثم  ومن  الفنية‘  إمكانياته  استنفد  قد  أنه 

مفيدا للمرسح الدرامي املعارص”.

“الخشبة  البارز”‘  “الشكل  مفهوم  فوكس  وضع 

البارزة”‘ أساسا لفكرته املعامرية عن املرسح‘ وهو 

يف  شينكيل  املعامري  عنه  تحدث  الذي  املفهوم 

مطلع القرن. يرى فوكس أن املمثلني يف أثناء أدائهم 

يكونوا  أن  عىل  دامئا  يحرصون  املرسحي  للعمل 

كام  املرسح،  لخشبة  األمامية  األضواء  من  قريبني 

بارزا.  شكال  مكونني  مبحاذاتها،  دامئا  يصطفون  أنهم 

الرضوري  من  كان  إذا  ما  حول  سؤال  يطرح  وهنا 

الجمهور،  املمثل يف االقرتاب من  الوقوف ضد رغبة 

لعل  الفنان،  صممها  التي  الديكورات  وراءه  تاركا 

عندئذ  الرضوري  من  فيكون  ذلك،  عكس  هو  األمر 

ذاتها،  املرسح  خشبة  لصالح  الرغبة  هذه  موامئة 

بعد  فيها،  اإلضاءة  ولصالح  مقدمتها  لصالح  وكذلك 

يكون  بارز  مليزانسني  املعدة  الخشبة  تجهيز  يتم  أن 

زاد  فكلام  كبري:”  نحو  عىل  مؤثرا  ذلك  إىل  باإلضافة 

أدوارهم وقد اصطفوا  يقدمون  الذين  املمثلني  عدد 

بوصفهم  قوة  أكرث  أداؤهم  كان  واحد،  سطح  عىل 

شيئا ما مرتابطا”.)5(

األخوان  الفرنسيان  املعامريان  جاء  ذلك  بعد 

ببناء  فقاما   ،1925 عام  بريية  وأوجست  جوستاف 

“أوجست  ويعد  الديكور،  من  خالية  خشبة مرسح 

لكونه  الحديثة،  العامرة  مؤسيس  من  واحدا  برييه” 

الضخامة  إىل  النزعة  من  العامرة  تحرير  يف  نجح 

إنشائية  أشكال  واستخدام  الشجاعة  بفضل  الثقيلة 

غري متوقعة متاما.

األقواس  ذي  باملرسح  املعروف  املرسح  برييه  “رأى 

ذات  الخشبة  باسم  اآلن  حتى  واملعروف  الثالثة، 

الالزم  الوقت  اختصار  ملشكلة  حال  الثالثية  البوابة 

لعملية تبديل الديكور بني املشاهد املرسحية.

ال  العرض  بقاعة  الخشبة  تتصل  املرسح  هذا  يف 

مجهز  قوس  كل  أقواس،  بثالثة  وإمنا  واحد،  بقوس 

بستارة منفصلة، وهكذا تتكون لدينا ثالث خشبات 

أحداث  فوقها  تدور  أن  ميكن  مستقلة  مرسحية 

العمل املرسحي”.)6(

الهوامش:
الهيئة   – املعارص  املرسح  اتجاهات  زيك:  أحمد  د. 

املرصية العامة للكتاب –القاهرة 1996 –ص13.

د.أحمد زيك: مرجع سابق ص15.

املعارص  املرسح  الجوت:  وجون  دوفينيو  جون  

مركز   – أمني  نورا  –ترجمة  مضادة  وثقافة  ثقافة 

القاهرة،ص  الفنون  أكادميية   – والرتجمة  اللغات 

.193

العرشين  القرن  يف  املرسح  عامرة  بازنوف:  فاديم 

مهرجان  مطبوعات   – إبراهيم  د.أنور  ترجمة   –

القاهرة الدويل للمرسح التجريبي؛ ص71.

فاديم بازنوف: مرجع سابق ص72.

مرجع سابق ص80.

العمارة  فلسفة 
)١-٢( الحديث  المسرح  في 

عيد عبد الحليم
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عام  تونس  إىل  لها  زيارة  أول  يف  املرصية  الفرقة  نجحت 

»يوسف  مديرها  إىل  ُوجه  الذي  الهجوم  ورغم   ،1950

وهبي« - كام ذكرنا سابقاً – إال أنه أرّص عىل توثيق نجاحه 

يف هذه الرحلة من خالل كتابة املقاالت وإلقاء املحارضات، 

املغرب  بالد  يف  وذكرياته  مشاهداته  حول  تدور  وكلها 

فنياً  تاريخاً  ُيعّد  ذكره  ما  وألن  تونس!  يف  وتحديداً  العريب، 

وسياسياً – باإلضافة إىل ما ذكره من معلومات فنية وإدارية 

لكتابات   – املرصية  الدوريات  نرشته  ما  أهم  سأنقل   -

وأقوال يوسف وهبي - إفادة للباحثني واملؤرخني مستقباًل!

مقالة   ،1950 مايو  أواخر  يف  »األستوديو«  مجلة  نرشت 

بقلم  أفريقيا«  شامل  يف  ومالحظايت  »مشاهدايت  بعنوان 

عن  الحديث  اآليت:  فيها  جاء  بك«،  وهبي  يوسف  األستاذ 

سعيدة  ذكريات  إىل  بنا  يعود  أفريقيا  يف شامل  مشاهداتنا 

واستمتعنا  العربية  الربوع  تلك  يف  قضيناها  جميلة  وأيام 

حيينا  ما  ننىس  ولن  العروبة.  أبناء  من  لنا  إخوة  بلقاء 

مظاهر الكرم التي قابلونا بها أينام حللنا ويف كل بلد نزلنا. 

مدينة  إىل  بالطائرة  املايض  يناير   9 يوم  الرحلة  بدأت  وقد 

تونس مبارشة. وهناك ثالث وسائل للوصول إىل تونس: فإما 

مرسيليا  إىل  أواًل  الذهاب  يجب  الحالة  هذه  ويف  بالباخرة 

أو  بنزرت.  ميناء  إىل  الباخرة  املسافر  يأخذ  مرسيليا  ومن 

ممهد  طريق  عىل  املسافر  يقطع  الحال  هذه  ويف  بالسيارة 

يبلغ طوله 3000 كيلو مرت حتى يصل إىل تلك البالد. وهذا 

حكومة  مع  باالتفاق  موسوليني  أعده  قد  كان  الطريق 

بضع  إال  اللهم  به  بأس  ال  طريق  وهو  الحرب،  قبل  تونس 

أردت  وإذا  الطريق.  عىل  القنابل  خلفتها  وفجوات  ثغرات 

تقيض  وأن  بطرابلس  متر  أن  فيجب  بالسيارة  تستعني  أن 

الليل يف املحطات التي تصادفها. أما نحن فاختصاراً للوقت 

الطائرة، ووصلنا  أال وهي  الحديثة  االنتقال  استعملنا طرق 

البلدية.  مرسح  عىل  العمل  وبدأنا  فقط  ساعات  سبع  يف 

البلدية  أتبعتها  التي  الطريقة  عن  هنا  أنوه  أن  ويجب 

نفسه  الوقت  يف  وتضمن  النفقات  لنا  تضمن  يك  معنا 

سيد عيل إسامعيل

)١6( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

تونس في  وهيب  يوسف  مشاهدات 

نوافذ

الزيتونة جامع  أروقة 
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[[30 نوافذ

كام  مالية  إعانة  للمتعهد  تقدم  أن  فبدل  الجمهور.  فائدة 

املتعهد  مع  البلدية  اتفقت  مرص  يف  املتبعة  الطريقة  هي 

 700 هو  املبلغ  هذا  كان  وقد  حفلة.  لكل  معني  أجر  عىل 

التمثيل عرفت أن  بدأنا  العرش حفالت األوىل وملا  جنيه يف 

الدرجة  تذكرة  سعر  حددت  الحفالت  اشرتت  التي  البلدية 

مرصياً.  قرشاً  يوازي خمسني  ما  أو  فرنك   500 مببلغ  األوىل 

إذا امتألت مقاعده ال  وبعملية حسابية أدركت أن املرسح 

يأيت بإيراد يف مجموعه بأكرث من 400 جنيه ومعنى هذا أن 

هي  الخسارة  وهذه  جنيه.  ثالمثائة  ليلة  كل  تخرس  البلدية 

اإلعانة التي تقدمها البلدية للفرقة يك تضمن عدم استغالل 

القيمة  عن  األسعار  برفع  له  تسمح  وال  للجمهور  املتعهد 

التي تهيئ للشعب االستفادة من التمثيليات يف كل طبقاته. 

يحدد  اإلعانات  يف  املتبعة  وبالطريقة  مرص  يف  هنا  بينام 

السعر  هذا  يكون  الغالب  ويف  هواه  عىل  السفر  املتعهد 

تستمتع  أن  القادرة  للطبقة  إال  يسمح  ال  حد  إىل  مرتفعاً 

بالتمثيل. وعدد سكان تونس الخرضاء – وقد أطلقوا عليها 

اسم الخرضاء ألنها أرض زراعية قوية الطينة كل يشء فيها 

ينبت وكل يشء فيها ينمو – عدد سكانها ثالثة ماليني عريب 

والرشكات،  األرايض  أصحاب  من  فرنيس  ألف  ومائتا  مسلم 

ألفا  ومثانون  املستعمرين،  طبقة  عليهم  نطلق  الذين  وهم 

ألفا أخرى من أجناس مختلفة  اليهود، ومائة وعرشون  من 

معظمهم إيطاليني وقربصيني. وقد وصفنا السكان الفرنسيني 

أن  يجب  لفرنسا  وإنصافاً  الحقيقة  يف  ألنهم  باملستعمرين 

هم  البالد  تلك  يف  والرشكات  األرايض  أصحاب  بأن  نقرر 

يف  رغبت  ما  إذا  الفرنسية  الحكومة  وجه  يف  يقفون  الذين 

شواطئ  جميع  من  السواح  يقصدها  اآلن  باقية  أوروبا 

البحر األبيض املتوسط. وصاحب العظمة باي تونس موالي 

بحبه  اشتهر  فقد  تونس  كل  »األمني« شخصية محبوبة من 

لشعبه واهتاممه لرفاهيته والدفاع عن مصالحه.

»يوسف  عنوانه  موضوعاً  فنرشت  الهول«  »أبو  جريدة  أما 

وهو  أفريقيا«،  شامل  يف  مشاهداته  يصف  بك  وهبي 

الفنان  »محفل  يف  وهبي  يوسف  ألقاها  محارضة  خالصة 

أمور  مع  السابقة،  مقالته  يف  ذكره  ما  فيها  وذكر  املرصي«، 

باي  موالي  تفضل  لقد  قوله:  ومنها  يذكرها،  مل  أخرى 

وملا  الجميلة،  األوسمة  ومنحنا  قرصه  إىل  واستدعانا  تونس 

تقدمت بني يديه شاكراً قائاًل: نحن فخورون بعطفك، أجاب 

بفنكم!«.  نفاخر  الذين  نحن  بل  الله:  حفظه  الباي  موالي 

وامتدح يوسف بك آداب جمهور تونس خالل متثيل الفرقة 

»إن  وقال:  لدقائقها،  فهمه  وحسن  للمرسحيات  وإصغائه 

الروايات التي تهدف  الشعب التونيس الشقيق يفضل دامئاً 

إىل إصالح اجتامعي أو دفاع عن الفضيلة، فهم ال مييلون إىل 

الكوميديا الرخيصة والتهريج املسف، وإن كانوا مييلون إىل 

أفندي«  التحليلية مثل »بيومي  الراقية األخالقية  الكوميديا 

مثاًل، التي دوى صيتها يف جميع أنحاء شامل أفريقيا. ومن 

دامئاً  املشاعر  تجارب  ذاكرتنا،  تسجلها  التي  اللمحات  أروع 

لغتنا  يفهم  الذي  تونس،  جمهور  وبني  املرسح  عىل  بيننا 

الحديث  نغفل  وال  اللغة.  يف  التقعر  إىل  مييل  وال  الدارجة 

استدعانا  الذي  الفرنيس  املقيم  لنا  أقامها  التي  الحفلة  عن 

والفنانات من  الفنانني  لنا زمالءنا  قدم  ثم  بقدومنا  ورحب 

عندهم  أن  حديثهم  من  وفهمنا  فحادثناهم  البلد،  أهل 

اإلصالح أو أجابت رغبات الشعب. وهذا العدد القليل من 

املستعمرين ميلكون أكرثية األرايض الجيدة ولهم من القوة 

ما يسريونها حسب  الحكومة. وكثرياً  بحيث يسيطرون عىل 

منذ  الفرنسيني  من  محكومة  العزيزة  وتونس  رغباتهم. 

ونظام  يقصد خمسة عقود[.  ]أظنه  قرون  أكرث من خمسة 

شخصية  هي  نفسها  البالد  يف  شخصية  وأكرب  فيها  الحكم 

العرب  ملوك  ساللة  من  وهو  »الباي«  العظمة  صاحب 

ويف  الفرنسيني،  من  ومعظمها  الحكومة  ثم  البالد.  أصحاب 

تونس  بلدان  جميع  عىل  ويرسي  الكربى.  الوظائف  يدهم 

البلدية  رئيس  هو  عادة  البلدة  ورئيس  البلديات  نظام 

مقتبس  نظام  وهذا  فرنيس.  وهو  »العمدة«  ويسمونه 

بحذافريه من فرنسا. أما التعليم فينقسم إىل قسمني: تعليم 

الزيتونة،  جامعة  هو  تونس  يف  معهد  وأشهر  بحت  عريب 

عربية.  ثقافة  املثقف  الشباب  صفوة  عام  كل  يخرج  الذي 

نظام  التي تسري عىل  الحكومية  املدارس  الثاين هو  والقسم 

املقام  يف  العربية  اللغة  فيها  تكون  التي  الفرنسية  املدارس 

ويجب  واإلجبارية  األوىل  هي  الفرنسية  واللغة  الثاين. 

طبيباً  كان  سواء  املثقفني  من  االحرتاف  يريد  من  كل  عىل 

من  عليا  شهادة  عىل  يحصل  أن  محامياً  أو  مهندساً  أو 

بشهادات  تعرتف  ال  هناك  فالحكومة  الفرنسية،  املعاهد 

ومقر  الحكومة  مركز  العاصمة هي  وتونس  األخرى.  الدول 

يف  يقع  شتوي  قرص  قرصان  وله  الباي.  العظمة  صاحب 

مبني  صيفي  وقرص  األنف.  حامم  اسمها  جميلة  ضاحية 

آثار  زالت  وما  القدمية،  لقرطاجنة  مالصقة  وهي  مرىس  يف 

القديم هانيبال العظيم الذي اكتسح نصف  ملك قرطاجنة 

أبيض جورج  رشدي حسيبة  بورقيبة الحبيب 
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مع  مرص  تعاونت  لو  حبذا  ويا  بالخري،  تبرش  فنية  نهضة 

الشقيقة  البالد  هذه  يف  تتكون  ليك  األفذاذ،  الفنانني  هؤالء 

تخضع  أال  برشط  القوية  العنارص  تلك  تجمع  متثيلية  فرقة 

للروتني الحكومي كام تخضع الفرقة املرصية.

الجزء  »األستوديو«  مجلة  نرشت   1950 يونية  أوائل  ويف 

يف  ومالحظايت  »مشاهدايت  وهبي  يوسف  مقالة  من  الثاين 

ميناء  إىل  صفاقس  من  وانتقلنا  فيها:  قال  أفريقيا«،  شامل 

زيارة  هي  مرشفة  بزيارة  الليلة  تلك  يف  وفوجئنا  بنزرت 

بورقيبة«  »حبيب  السيد  الصميم  والوطني  العريب  الزعيم 

أنىس  ال  »أنا  وقال:  املرسح  عىل  وصعد  الشهري،  املجاهد 

بالزعامة  ملرص  تعرتف  أمة  نحن  وضيافتها.  كرمها  ملرص 

األعني  من  تطفو  الدموع  فكادت  باألمانة«.  وللفاروق 

قلت  فكام  تونس  أما  التصفيق.  من  تلتهب  األكف  وكادت 

أفخر  يخرج  الذي  الزيتون  زراعتها  وأهم  زراعية  بالد 

عديدة  رشكات  وهناك  العنب  ثم  العامل.  يف  الزيوت  أنواع 

يف  والطريف  النبيذ.  باألحرى  أو  الخمور  منه  تستخرج 

املوضوع أن هناك رشكة أطلقت عىل نوع جيد من الخمور 

تونس  يف  أن  كام  إبراهيم«.  »سيدي  وهو  ديني  شيخ  اسم 

كبالد  ولكنها  املعدنية،  واملياه  املعادن  من  مختلفة  أنواعاً 

صناعية ما زالت يف طور اإلنشاء فهي تستورد كل حاجياتها 

التونسية  الحكومة  اهتامم  نقرر  أن  ويجب  فرنسا.  من 

إىل  مريح  بشكل  الجبال  وفوق  القرى  بني  الطرق  بإنشاء 

حد يخيل إليك يف أي طريق تقطعه بالسيارة أن يد العناية 

بالكهرباء  القرى مضاءة  أن  والتحسني. كام  بالصقل  تتناوله 

تقدم  سجلنا  فإن  وشكاوى.  مطالب  الشعب  لهذا  ولكن 

املكان  يف  نضع  أن  فيجب  والحضارة.  اإلنشاء  يف  البالد 

أن  من  يشكون  الذين  التونسيني  إخواننا  مطالب  األول 

عليها  يسيطر  األرايض  وأن  لهم  تعطى  ال  العالية  املناصب 

يعامل  وال  مدقع  فقر  يف  يعيش  الفالح  وأن  املستعمرون 

معاملة حسنة وهم أشوق الناس إىل االستقالل. وهم شعب 

دامئاً  تجاهر  التي  فرنسا  تصغى  أن  وعىس  املراس.  شديد 

هذه  صداقة  ضامن  يف  فإن  شكواهم  إىل  العرب  بصداقة 

البالد قوة لفرنسا يجب أن تعمل لها حساباً.

أخرى رحلة  بوادر 
ما ذكره يوسف وهبي من مشاهدات ومعلومات وترصفات 

نجاح  عىل   – كبرية  بنسبة   – يدل  تونس،  يف  وفنية  إدارية 

وهذا  تونس!  إىل  األوىل  زيارتها  يف  املرصية  الفرقة  رحلة 

العام  الزيارة يف  تكرار  التفكري عىل  الفرقة يف  النجاح شجع 

ميرسة  ستكون  الرحلة  أن  الجميع  وظن   .1951 التايل 

وسهلة، ولكن بكل أسف قامت الصحف بالتحذير والتنبيه 

والتخوف من تنفيذ هذه الرحلة بسبب الظروف السياسية!

إىل  الفرقة  قدوم  أمام  عقبة  كانت  السياسية  الظروف  إذن 

تونس! ولسوء الحظ مل تكن هذه العقبة الوحيدة! فاملطلع 

الحرة«،  تونس  »مكتب  جيداً  يعرف  التونيس  التاريخ  عىل 

ال  الوطنية،  أهدافه  هي  وما  أعضائه،  بني  يجمع  كان  وما 

سيام كتابه الشهري »تونس بني االتجاهات« املطبوع يف مرص 

عام 1953. هذا املكتب الوطني السيايس، أرسل رسالة إىل 

»يوسف وهبي« نرشتها جريدة »املقطم« يف مارس 1951، 

إىل  الحرة  تونس  مكتب  من  مفتوح  »خطاب  عنوان  تحت 

األستاذ يوسف وهبي«، هذا نصه:

مل  أنك  أحسب  ولكن  أشخاصنا  تعرف  ال  إنك   .. »سيدي 

تنس بعد شعبنا .. ذلك الشعب الذي كان .. وال زال عىل ما 

أعتقد يرى فيها قبلة تحقيق آماله ولعلك يا سيدي فهمت 

املرصية  الفرقة  رأس  عىل  تونس  إىل  ذهبت  عندما  ذلك 

نحوكم  بواجبنا  قمنا  حد  أي  إىل  وتذكر  املايض  العام  يف 

بكرة  عن  هبت  حينام  تونس  بأن  القول  يف  وأستأذنكم 

أبيها تحمي الفرقة املرصية وتهتف لها. مل يكن الدافع عىل 

فحسب.  للفن  التونسيني  حب  التشجيع  وذلك  الحب  هذا 

أمثال  من  لله غري محرومة  والحمد  فبلدنا  بل حبهم ملرص 

أو  الفنان  ذلك  لكل مرصي سواء يف  إكرامنا  بدليل  فرقتكم 

الصحفي أو غريهام. وقد عاد فريد األطرش وعادت سامية 

متجيدهم  عن  ملرصيتهام  التونسيني  متجيد  يقل  ومل  جامل 

ذلك  بإمضائك  أنك  سيدي  يا  تعلم  هل  واآلن  ملرصيتك. 

العمل  من  رشدي«  »حسيبة  السيدة  منع  الذي  القرار 

أن  شئنا  الذي  اآلمال  من  الرصح  ذلك  تهدم  أن  يف  رشعت 

املرصي يف  النفوذ  أعداء  استغل  كيف   .. سنوات  من  نبنيه 

الفن  من  وأقدس  أعمق  هو  فيام  للخوض  قراركم  تونس 

والفنانني أال وهو آمالنا الوطنية يف مرص. هل اطلعت عىل 

إذاعة  عقب  وتونسية  عربية  من  تونس  صحف  تنرشه  ما 

خرب منعكم ضيفتكم التونسية الوحيدة من العمل كرد عىل 

املوقف  تصلحوا  أن  بيدكم  لكم. سيدي  تونس  أهل  تكريم 

.. وثق أن إصالحه ليس يف مصلحة حسيبة رشدي بقدر ما 

مبا  مني  أدرى  وأنتم   .. واملرصيني  مرص  مصلحة  يف  يكون 

يعود عىل مرص من أرباح مادية وأدبية من تصدير أفالمها 

إىل شامل أفريقيا«.

وتقول:  تتساءل  القارئ  عزيزي  ولعلك  الرسالة،  هي  هذه 

من هي حسيبة رشدي، وما عالقتها مبرص، وبيوسف وهبي، 

وما سبب منعها، وما عالقتها باألفالم؟!! وما عالقة هذا كله 

بالفرقة املرصية وزيارتها، وما هو التهديد املوجه إىل الفرقة 

بالسياسة؟  عالقة  له  املوضوع  وهل  رشدي؟؟  حسيبة  من 

هذا  الحرة؟!!  تونس  مبكتب  عالقة  له  املوضوع  هذا  وهل 

كله سنوضحه يف املقالة القادمة.

موضوعاً  »البالغ«  جريدة  نرشت   1951 مارس  أوائل  ففي 

عىل  متوقفة  تونس  إىل  املرصية  الفرقة  »رحلة  عنوانه 

قضية  بشأن  العربية  الدول  لجامعة  السياسية  اللجنة  قرار 

املرصية  الفرقة  أن  قبل  من  »نرشنا  فيه:  قالت  مراكش«! 

القادم،  إبريل  شهر  يف  تونس  إىل  برحلة  القيام  اعتزمت 

انضامم  أثر  عىل  أنه  اليوم  وننرش  أسابيع،  ثالثة  تستغرق 

أن  وبعد  وضعها،  تغري  الرحلة  هذه  إىل  وهبي  بك  يوسف 

مالية،  إعانة  الفرقة  منح  رفضت  قد  تونس  بلدية  كانت 

جميع  الفرقة  لها  ُتقدم  أن  عىل  باإلعانة  وسمحت  عادت 

عليها  لالطالع  التونسية  البالد  يف  ستمثلها  التي  الروايات 

قبل عرضها، خشية أن يكون بينها روايات قد تسبب إثارة 

هناك.  الفرنسيني  املوظفني  كبار  زعم  حد  عىل  الخواطر 

السياسية يف مراكش وترصفات  األحداث  بعد ذلك  وجاءت 

العام  املقيم  جوان  الجرنال  رأسهم  وعىل  هناك،  الفرنسيني 

حتى شملت الثورة جميع البالد املراكشية، األمر الذي دعا 

موقف  يف  للنظر  السياسية  اللجنة  عقد  إىل  العربية  الدول 

املراكيش.  الشعب  ومن  مراكش  سلطان  عظمة  من  فرنسا 

وستعقد اللجنة السياسية اجتامعها هذا يوم السبت القادم 

مصري  يتقرر  السياسية  اللجنة  ستصدره  الذي  القرار  وعىل 

األسبوع  الفرقة سيكون يف  أن سفر  الرحلة. هذا واملعروف 

األول من شهر إبريل القادم. وسيسافر معها كذلك األستاذ 

التي  الروايات  بعض  لتمثيل  أبيض«  بك  »جورج  الكبري 

اشتهر بتمثيل أهم األدوار فيها«.

الحرة تونس  مكتب 

نوافذ

موسوليين


