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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

التجرييب  من  ال28  الدورة  ختام  بعد 

الكربى األزمات  تجاوز  على  قادر  المسرح 

التمثيل نظريات      
الــــمـتـنــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسة   

بالقواعد  الوعي   
يخلق  التقليدية    
مسرحية  أشكاال     

متجددة
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مسرحى  موسم 
المنيا فى  ساخن 

الخشبة«  وحي  من  »فضاءات 
البقمي نايف  للمسرحي  جديد  كتاب 

تستعد القومية بعرض )الدكتور زعرت( تأليف يرسى الجندى إخراج 

العليم  عبد  يحيى  كريوجراف  صفوت  مينا  ديكور  التوىن  عامد 

الشاذىل أشعار أرشف عرتيس بطولة يارس  موسيقى وألحان عصام 

محمد  وهويدا  زيد  أبو  ومجدى  االجى  ومحمد  طه  وزينب  فؤاد 

وليىل قطب وحسام الدين مصطفى وماهر برشى وعثامن محمد ..

)بر-  عرض  فرقته  مع  طلبه  حمدي  املخرج  يقدم  مزار  بنى  وىف 

ألحان محمد  تأليف وأشعار إسالم فرغىل  الذهب  مجد( صولجان 

وشباب  احمد  رنا  الشوىك،  محمود  وبطولة  الوهاب  عبد  فتحى 

الجيل الجديد من نتاج ورشة بنى مزار املرسحية .

عن  شامة(  )أحالم  عرض  املرسحية  قرقاص  أبو  فرقة  تقدم  كام 

موسيقى  املعطى  عبد  محمد  تأليف  من  يزن  بن  سيف  سرية 

وألحان يارس سمري ديكور مروة هامم بطولة عالء النعامىن، أحمد 

القشريى، أرشف أمني، خليل عبد العال، نسمة احمد، بالل احمد، 

مصطفى حسن،حسام البحريى 

ـتأليف سعيد  الحامر(  )قضية ذهب  الفرقة عرض  تقدم  ملوى  ىف 

صفوت  ماجد  وأزياء  ديكور  ميخائيل  رأفت  إخراج  ومن  حجاج 

مجدى،  وائل  جامل،  مصطفى  تيتو،  جامل،مصطفى  مرام  بطولة 

هايدى رستم، هاىن سيد، صفاء خليل، محمد عبده، محمود سيد.

.. النوعية  التجارب  أما 
من  فرحانه(  )حكايات  نص  عيد  عامد  املخرج  يقدم  ساملوط  ىف 

تأليفه وديكور مرينا مدحت، موسيقى وألحان عزت شحاته بطولة 

عبد الرحمن ارشف، ياسمني زين، هبه موىس، محمد سالمة، ارساء 

عصام .

فرقته  مع  عجيزى  محمد  املخرج  يقدم  ديرمواس  ثقافة  بيت  وىف 

عرض

ألحان  بخيت  الرحمن  عبد  أشعار  زىك  محمد  تاليف  )تريفوجا(   

وغناء محمود ياسني، ديكور راجية أبو السعود بطولة مينا ميمى، 

ناهد أرشف، أدهم  ياسني،  املهدى، محمود  العرشى، محمد  عمرو 

اكف، مارفا مدحت .

حازت  الفرق  قدمتها  التى  الفنية  املشاريع  كل  أن  بالذكر  الجدير 

القبول واالشادة من لجنة املناقشة واكدت عىل منح الفرصة األكرب 

)مرسح  الجاهزة  العروض  منطية  من  خروجا  النوعية  للتجارب 

العلبة ( وضم عنارص جديدة وجيدة من شباب املرسح ودعم فرق 

البيوت ولقصور والقوميات .

وجمهور  واالمتاع  للمتعة  كبرية  فرصة  املوسم  هذا  أن  نرى  ونحن 

وسوف  املنياوى  للمرسح  املجد  تعيد  قوية  فنية  لعروض  تعطش 

بالقرص  املنيا  مرسح  خشبة(   ( عىل  عروضها  أول  القومية  تقدم 

الهندسية  لإلدارة  وتسليمه  تشطيبه  من  االنتهاء  بعد  الله  شاء  أن 

إىل  الجديد  العرض  القومية  مخرج  يهدى  املناسبة  .وبهذه  بالهيئة 

الخطيب، بهاء املريغنى، فرجاىن دياب،  املنيا : جامل  رواد املرسح 

محمد نجيب، حسن رشدى، طه عبد الجابر ..

أرشف عرتيس 

صدر للنادي األديب الثقايف بالطائف، كتاب “فضاءات 

بن  نايف  املرسحي  للكاتب  الخشبة”  وحي  من 

الضوء  خالله  من  يسلط  والذي  البقمي،  معيض 

والعريب  السعودي  عىل جوانب متعددة من املرسح 

نقدية  دراسات  ست  عىل  يشتمل  حيث  والعاملي، 

متعددة  مواضيع  تفاصيل  يف  الدخول  عىل  تقوم 

تشغل ذهني كمرسحي يف املقام األول.

يشغل  الكتاب  أن  إىل  البقمي،  نايف  الكاتب  وأشار 

فكر العديد من أبناء قبيلة املرسح يف الوطن العريب، 

كتاب  تناول  كيفية  عىل  الضوء  تسليط  تم  حيث 

يرتبط  الذي  للرتاث،  السعودية  يف  املرسحي  النص 

ارتباطاً قوياً بالهوية، وطريقة املعالجة الدرامية له.

يف  املرأة  حضور  موضوع  يطرح  الكتاب  أن  وأضاف 

يف  الحضور  هذا  وماهية  السعودي،  املرسحي  النص 

بينام  املرسح،  عامل  يف  حضورها  مينع  كان  مجتمع 

يف مرسحنا  شائكاً  موضوعاً  تناول  الثالثة  الدراسة  يف 

الذي  املونودراما،  وهو  مهم  مصطلح  حول  العريب 

تعددت رؤى املرسحيني يف تفسريهم لهذا النوع من 

من  مختارة  نصوص  عىل  الدراسة  مطبقاً  املرسح، 

املرسح السعودي.

املثقفني  من  العديد  عىل  يخفى  وال  وتابع: 

واملرسحيني بشكل خاص مدى االختالف حول تأصيل 

الدراسة  تناولته  ما  وهو  ونشأته،  العريب  املرسح 

قدمياً  لوجوده  املؤيدين  آراء  بينت  التي  الرابعة 

من  بعدد  خرجت  ذلك  وبعد  عليه،  واملعارضني 

النتائج التي طرحت حاًل لهذا االختالف.

الخامسة  الدراسة  أن  املرسحي،  الكاتب  وأوضح 

الدرامي  البناء  يف  األهمية  بالغ  موضوع  تناولت 

من  بينت  حيث  “الرصاع”،  وهو  املرسحي  للنص 

خالله كل ما يتعلق بالرصاع وتحديد نوع الرصاعات 

دراسة  خالل  من  السعودية  نصوص  يف  املرسحية 

بعض النصوص املختارة، أما الدراسة األخرية فكانت 

من  انطالقاً  العصور  عرب  باملرسح  الدين  عالقة  عن 

الحديث،  عرصنا  إىل  ووصواًل  املرسح  خلق  بداية 

مدى  عىل  بينهام  والتنافر  التقارب  حالة  وتبيان 

التاريخ.

العديد  عىل  استندت  الدراسات  هذه  أن  وأكد 

انطلقت  التي  املرسحية  والبحوث  املراجع  من 

هذه  حول  املرجة  النتائج  إىل  للوصول  خاللها  من 

للكثري  السعودي  املرسح  يف  نفتقد  وألننا  املواضيع، 

عليها  نستند  التي  والكتب  املرسحية  الدراسات  من 

كان  املرسح،  مجال  يف  بحثية  مواضيع  إىل  للتطرق 

الذي أهدف  الكتاب  بإنجاز هذا  أقوم  أن  لزاماً عيل 

الباحثني السعوديني وغريهم  من خالله إىل مساعدة 

إيضاح  وكذلك  املرسح،  دراسة  عىل  يقومون  ممن 

السعودي  البعض عن مرسحنا  يعرفها  قد ال  جوانب 

والعريب.

وأختتم الكاتب نايف البقمي حديثه قائاًل: أمتنى أن 

الكتاب ذو أهمية للمرسح  يكون ما بني دفتي هذا 

ويرثي  البحث،  مجال  يف  واملشتغلني  واملرسحيني 

املعرفة  زيادة  يف  ويساهم  لدينا،  املرسحية  املكتبة 

املرسحية.

ياسمني عباس
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دورته  ىف  مرسحية  آفاق  ملهرجان  الفكرى  املحور  ضمن 

اليمنى  واملخرج  للفنان  تكرميية  ندوة  أقيمت  السابعة 

ملهرجان  السابعة  الدورة  مكرمني  أحد  الجنفدى  عىل  د. 

مهرجان  ومؤسس  العام  األمني  بحضور  مرسحية  آفاق 

آفاق مرسحية املخرج هشام السنباطى الكاتبة والشاعرة 

عمور،  برشى  الصحفية  والكاتبة  الفنانة  رجب،  نفني 

املرسحيني  من  ونخبة  إسامعيل  عىل  سيد  د.  املؤرخ 

رئيس  زيدان  أحمد  والشاعر  الناقد  الندوة  وأدار 

إستهل  والذى  مرسحية  آفاق  ملهرجان  اإلعالمية  اللجنة 

من  عدد  تكريم  الدورة  هذه  ىف  أسعدنا   : قائال  الندوة 

مثل  قامات مرسحية عربية  منهم  املرسحية  الشخصيات 

السفري عىل مهدى سفري اليونسكو ونائب الهيئة الدولية 

اململكة  ومن  عليان  عىل  األردىن  والفنان  للمرسح، 

الله،واملخرج  عبد  ملحة  الدكتورة  السعودية  العربية 

عىل  الدكتور  اليمن  إبراهيم،ومن  فوزى  التونىس 

إطالله رسيعة  وىف  بتكرميه  اليوم  نسعد  الذى  الجنفدى 

صالح  محمد  عىل  هو  به  للتعريف  الذاتية  سريته  عىل 

اإلبداع  مركز  ومؤسس  رئيس  مرسحى  مخرج  الجنفدى 

محافظة  اليمينة  الجمهورية  ىف  الشعبى  واملوروث 

للفنون  العاىل  املعهد  بكالوريوس  الحديدة وحاصل عىل 

املرسحية  الفنون  بكالوريوس  الكويت،  بدولة  املرسحية 

الفنون  ماجستري  عىل  وحاصل  بالعراق،  بغداد  بجامعة 

 ،2005 عام  بغداد  جامعة  من  إخراج  تخصص  املرسحية 

بأكادميية  املرسحية  للفنون  العاىل  املعهد  من  دكتوراه 

مرتبة  مع  إمتياز  بتقدير   ،2016 عام  مرص  من  الفنون 

املدرىس  واملرسح  الفنون  فلسفة  حول  وذلك  الرشف 

التدريس  هيئة  عضو  األن  ويعمل  املناهج،  ومرسحه 

باليمن،ورئيس  الحديدة  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية 

أعامله  اهم  ومن  والسينام  للمرسح  العامة  املؤسسة 

مسلسل  جزئني،  املسلسل  وكان   « »زموح  حكايات 

مسلسل   ،« رمضانية  »مواقف  مسلسل  »املنبوذ«، 

باإلضافه إىل  الصغريى،  تأليف محمود  القديم »  »امليناء 

 ،1988 عام  صنعاء  ىف  الفنون  مهرجان  منها  املشاركات 

االعراس  مهرجان   ،1995 عام  املرسحى  باكثري  مهرجان 

املركزى  املدرىس  املرسح  مهرجان   ،1996 عام  بصنعاء 

العربية  املشاركات  األول،  الحكواىت  مهرجان   ،2000 عام 

بغداد  مهرجان   ،1989 عام  الكويتى  املرسح  مهرجان 

القاهرة  مهرجان   ،94  ،91،93 عام  دورات  ىف  املرسحى 

التجريبى عام 2008،2007، ملتقى مستجدات  للمرسح 

العربية  الجامعة  ىف  املجاورة  والحقوق  التأليف  حقوق 

 ،2011 عام  املحرتف  للمرسح  الدوىل  املهرجان   ،2011

الدوىل  املؤمتر   ،2013 عام  املرسحى  قرطاج  مهرجان 

مسرحية  آفاق  لمهرجان  السابعة  للدورة  الفكرى  المحور  فى 

والمخرج  للفنان  تكريمية  ندوة 
الجنفدى د.على  اليمىن 
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 2014،2015 عام  اإلسكندرية  مكتبة  التطرف  لصناعة 

املؤمتر الفن واالدب ىف مواجهة التطرف 2016، مهرجان 

إسكندرية السينامىئ الدوىل 2019، مؤمتر إتحاد الفنانني 

السينامىئ  املتوسط  البحر  دول  مؤمتر   ،2019 العرب 

الشباىب  للمرسح  الدوىل  الشيخ  رشم  مهرجان   ،2018

السادس 2021،  الجامعى  املرسح  مهرجان  دورة 2019، 

مهرجان  رشم  ضيف   ،2021 للمكروتياترو  الثاىن  امللتقى 

 ،2021 السادسة  بالدورة  الشباىب  للمرسح  الدوىل  رشم 

فحصل عىل  التكرميات  اما  بأملانيا،  إسكو  مهرجان  عامليا 

والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التكرميات  من  مجموعة 

محافظة  الحديدية،  محافظة   1993،1997 عام  باليمن 

صحيفة   ،1998 عام  باليمن  الحديدة  مكتب  الحديدة 

وجامعة  املنتجة  االرس  جمعية   ،1999 عىل  تاميز  اليمن 

 ،2005 العراقى  الثقاىف  البيت   ،2000،2001 الحديدة 

اليمينة  الثقافة  وزارة   ،2006 اليمينة  الجمهورية  رئاسة 

2009، اإلتحاد العرىب للفنانني العرب عام 2013، جامعة 

مبسابقة  الثالث  املركز  عىل  حصل   ،2017 عام  املنصورة 

التعزيه  وسينام  مرسح  ملهرجان  املرسحى  التأليف 

 2020 عام  الخامسة  بالدورة  الدوىل  العراقى  باملهرجان 

قبل مدير  » وتكرميات آخرى من  احلم  أن  »أريد  بنص 

املركز الثقاىف األسباىن عام 2021 ىف ملتقى ميكرو تياترو

أن  »،«أريد  الصغري  »الواىل  مرسحية  اإلصدارات  وأهم 

احلم »، »املرسح املدرىس بدول الخليج العربية »، تحت 

وتقنيات   « اليمنى  الشعبى  املوروث  ىف  »الدراما  الطبع 

املخرج املرسحى ىف عروض مرسحه املناهج،

فيام أعرب د. عىل الجنفدى عن سعادته بالتكريم قائال 

املرسحية  القامات  من  مجموعة  مع  بتواجدى  »سعدت 

بشكل  اليمنيني  وبالفنانني  ىب  اإلحتفاء  هذا  يكون  وان 

من  آخرى  آفاق  لنا  تفتح  التى  مرسحية  آفاق  عرب  عام 

وفنا،  علام  جميعا  يحتضننا  رائع  بلد  ىف  العطاء  الفن 

مدرسني  يد  عىل  دراستنا  فكانت  اليمن  من  وكوىن 

تربوين رائعني جدا منذ املرحلة اإلبتدائية مرورا مبراحل 

الدراسية وعندما كنت ىف دولة الكويت أيضا كانوا معنا 

دكاترة وأساتذة من مرص الرائعة من ضمنهم الراحل د. 

هاىن مطاوع ىف، تجربة رائعة »فاوست واألمرية الصلعاء 

العاىل  للمعهد  التخرج  مرشوع  العرض  هذا  وكان   «

طقوس  ضمن  من  وكانت  بالكويت  املرسحية  للفنون 

املعهد العاىل للفنون املرسحية الكويت إستدعاء مخرجني 

للسنة  التخرج  مرشوع  يقدمون  مرصيني  مرسحيني 

االوىل،  السنة  ىف  الكومبارس  من  واحدا  وكنت  الرابعة 

ملرسح  مرسحية  فرقة  اول  ىف  األعضاء  اوىل  من  وكنت 

الحديدة وبعدها محافظة تعز، وبعدها محافظة صنعاء 

الجمهورية  مختلفني،  ونظامني  جمهوريتني  كانت  عندما 

ىف  الشعبية  اليمن  وجمهورية  الشامل  ىف  العربية 

الوحدة  الذى يعد يوم  الجنوب هذا ما قبل عام 1990 

وكنت  املرسح  فرقة  عضوا  كنت  ذلك  قبل  ما  للنظامني، 

لوزارة  التابع  األول  الحديدية  ملرسح  املؤسسني  ضمن 

الثقافة رسميا وتعلمت الكثري وعندما جاءت منحة دول 

ما  لكل  دامئا  مشكورة  الكويت  دولة  وكانت  الكويت 

من  وفدا  ترسل  عام  كل  كانت  منح،  من  لليمن  تقدمه 

وزارة الثقافة الكويتية لجمهورية اليمن يفتح املجال ملن 

يريد االشرتاك ىف مسابقة املرسح برشط أن يكون حاصل 

تتكفل  بأن  مجهزا  بذلك  فيصبح  العامة  الثانوية  عىل 

فزت  وبالفعل  وإقامته،  كامال  بدراسته  الكويت  دولة 

باملسابقة وسافرت للدراسة بالكويت .

العراق  غزو  أحداث  إشتعلت  عندما   : قائال  وتابع 

خيارين  أمام  الكويتية  الثقافة  وزارة  أصبحت  للكويت 

وهام أما انا ال ندرس أو تعيدنا لدولة العراق ألستكامل 

الدراسة فكنا أول مجموعة مينية مرسحية تدرس بداخل 

صالح  د.  يد  عىل  الكثري  منهم  وتعلمنا  العراق  دولة 

عبد  سامى  د.  الله،  رحمه  كرومى  عوىن  القصب،د. 

الحميد وتعلمت منهم الكثري من األبجديات ىف املرسح 

البكالوريوس  وإستكملت  كبرية،  برعاية  وأحاطوىن 

مع  رائعة  وعالقات  صداقات  ىل  وأصبحت  واملاجستري 

والفن  الثقافة  محبى  من  هناك  املرسحيني  من  نخبة 

العراق  ىف  املشتعلة  السياسية  واألجواء  الحرب  ورغم 

تبقى الدراسة لديهم من امتع مع تعلمت

بالتنسيق مع جامعة  وأضاف قائال :ىف عام 1998 قمت 

الكليات  من  متميزة  آخرى  كليات  تفتح  أن  الحديدة 

التواصل  فكان  أخره  إىل   ... وتعز  صنعاء  ىف  املتواجدة 

نقوم  أن  ىف  الله  رحمه  خليل  فاضل  الدكتور  وبني  بينى 

محافظة  داخل  فنون  كلية  نفتتح  وأن  معهم  بالتنسيق 

التى  املتميزة  اليمن  ىف  الوحيدة  الكلية  وهى  الحديدة 

ىف  اليمينة  الساحة  ىف  فنية  وكوادر  مشاريع  قدمت 

مجاالت عديدة،

وإستطرد قائال »مثلت مع فرقة املرسح القومى »أحدب 

كريم جثري وكتب عن  الراحل  كتبها  التى   « نوتردام  نيو 

اللندنية  الحياة  ومنها  املقاالت  من  العديد  املرسحية 

دور  ألعب  كنت  حيث  العرض  ىف  بدورى  النقاد  واشاد 

ىف  عملني  عن  عبارة  املرسحية  وكانت   « الغجر  »رئيس 

عمل واحد وكتب عنها الكثري

بهذا  »سعدت  قائال  سعادته  عن  معربا  حديثه  وإختتم 

وشملتنا  أحاطتنا  التى  الحبيبة  مرص  أرض  عىل  التكريم 

برعايتها ىف جميع مراحلنا الدراسية، وكل الشكر ملهرجان 

آفاق مرسحية تحت قيادة املخرج هشام السنباطى

وذكر د. سيد عىل إسامعيل ىف نهاية الندوة التكرميية أن 

فهو من  الريدى  أحمد  الكويت هو  يدرس ىف  اول مينى 

أوائل رواد املرسح ىف اليمن الذين درسوا ىف الكويت .                                                

رنا رأفت
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املرصي  باألراجوز  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  احتفال  اطار  يف 

الحديقة  يف  أقيم  ناصف،  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  برئاسة 

الثقافية بالسيدة زينب الثالثاء 28 ديسمرب 2021 يوما لالحتفاء 

لألطفال  فنية  وورش  التقليدية  والعرائس  األراجوز  فن  بعروض 

منذ العارشة والنصف صباحا حتى السابعة مساء ومبشاركة عدد 

)أراجوز  مرسحية  عرض  تم  ثم  األراجوز،  مدرسة  خريجي  من 

وأراجوزتا( تأليف الكاتب املرسحي سعيد حجاج، رؤية وإخراج 

نارص عبد التواب.

و أقيمت بعدها ندوة حول فن األراجوز وذلك يف الرابعة عرصا 

وتحدث فيها الكاتب والناقد أحمد زيدان والكاتب محمد زنايت 

الباحث  الندوة  وأدار  لألراجوز  الكتابة  جابر عن  أحمد  والفنان 

أحمد عبد العليم، وبحضور مجموعة من املهتمني بفن العرائس 

واألراجوز منهم الكاتب محمد ناصف، الفنان نارص عبد التواب، 

محسن  الفنان  الزراع،  عبده  والشاعر  الفيشاوي  جامل  الناقد 

عمر، الفنان عبد النارص ربيع، الكاتب مجدي مرعي.

الشهري  اللقاء  شهر  كل  من   ٢٨ العليم:  عبد 
األراجوز قضايا  لمناقشة  للعرائسيني 
بدأت الندوة بكلمة الباحث أحمد عبد العليم قال فيها:

كان  املرصي  باألراجوز  القومي  املركز  احتفال  إطار  يف  أنه   

هناك توصية خالل امللتقي الثالث، أن يكون هناك لقاء شهري 

وبعض  مشاكلهم  و  همومهم  ملناقشة  عام  بشكل  للعرائسيني 

ويعترب  التقليدية،  والعرائس  املرصي  باألراجوز  املتعلقة  القضايا 

هذا أول لقاء شهري بعد امللتقى والذي سيتم عرضه يف يوم 28 

من كل شهر.

وكان عبد العليم قد قدم الناقد والكاتب أحمد زيدان والكاتب 

فيام  إنتاج  لهم  كان  الذين  املبدعني  احد  بصفتهم  زنايت  محمد 

يتعلق باألراجوز ومنر األراجوز.

جمعية  أو  رابطة  لعمل  نسعى  ناصف: 
والعرائسيني لألراجوز 

القومى  املركز  رئيس  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  قال   

منر  يكتب  جديد  خط  يوجد  أن  جدا  املهم  من  الطفل:  لثقافة 

الرتاثية  النمر  إىل  باإلضافة  الحايل  لواقعنا  جديدة  أراجوزية 

الجسدية  األلفاظ  عن  بعيدا  منر  تقديم  أيضا  مهم  املوجودة، 

يف  توجد  كانت  التي  للطفل  والتحرش  والتنمر  العنف  ورسائل 

النمر الرتاثية لذلك كان لزاما علينا التجديد.

والتجديد.  الرتاث  املدرستني  أو  الفكرتني  مع  أنا  ناصف:  وتابع 

كسياق  بها  ونحتفظ  ونسجلها  منرة   18 ال  عىل  العمل  وعلينا 

ما  وهذا  تحتويهم  التي  الخارجة  األلفاظ  دون  بعملهم  ونقوم 

يسمى منر األراجوز الرتاثية، وال زال يف جعبتنا الكثري واستكامال 

جمعية  أو  رابطة  لعمل  نسعى  حيث  بدأناه  الذي  للمرشوع 

لألراجوز أو العرائس التقليدية ونعمل عىل ذلك حاليا.

 وأضاف ناصف:

 22 ويف خالل  عليه  ووافقت  املالية  وزارة  عىل  عرضت مرشوع 

و23 سيكون هناك ١٠٠ العب أراجوز بعد أن كانوا مثانية العبني 

يف طريقهم لالنقراض، وسيكون لدينا يف مرص ١٢٥ العبا فنحن 

و  تراث ملرص  فهو  ال ١٠٠،  إىل  باإلضافة  آخرون   17 و   ٨ لدينا 

داخل  من  العب   60 هناك  يكون  أن  وتصوري  دعمه،  يجب 

للدولة  اإلداري  الجهاز  خارج  من  و40  بالدولة  اإلداري  الجهاز 

مكونة  أراجوز  فرقة  الثقافية  املواقع  كل  يف  يكون  أن  وأحلم 

يف  الزمالء  مع  بالتعاون  وذلك  األراجوز  العبي  من  اثنني  من 

القطاعات املختلفة.

يصبح  ولم  مصورة  دراما  أصبح  األراجوز  زيدان: 
الحي الحضور  على  تلعب  دراما 

اليوم  بحضوري  سعيد  زيدان:  أحمد  والشاعر  الناقد  فقال   

تبني  بعد  خصوصا  األراجوز  مسألة  يف  جدية  اكرث  نظرة  إللقاء 

املركز للحلقة النقاشية األوىل التي أقيمت منذ سنتني يف املجلس 

األعىل للثقافة والتي خرجت منها بعض التوصيات حول الكتابة 

و  لألراجوز،  مدارس  وعمل  األراجوز  العبي  وتخريج  الجديدة 

نحو ذلك، فمؤخرا نجد حوايل 17 العبا  أن هناك خطوات  أرى 

إيجاد  املمكن  من  انه  واعتقد  األراجوز  مدرسة  من  تخرجوا 

خطوات أكرث جدية لتقنني ذلك مثل برنامج يخوضه الالعب أو 

املتدرب أو الهاوي ليكون العبا أو كاتبا دراميا لألراجوز.

الكتابة لألراجوز مسألة  واستكمل زيدان قائال: كنت أجد فكرة 

دراما  تصنع  أن  أقل  أو  دقائق  خمس  يف  فكيف  جدا  صعبه 

فيها مساحة من  نجد  الوقت  متامسكة وبها موضوع ويف نفس 

الكوميديا باإلضافة إىل تضمنها لرسالة أو شكل توعوي لألراجوز، 

استخدام  فكرة  حول  تتفق  أو  تختلف  أن  عن  النظر  وبغض 

التي  القدمية  والنمر  التقليدي  بالشكل  عالقة  له  األراجوز وهل 

وشاهدت  األراجوز  متابعه  فقررت  األراجوز،  يستخدمها  كان 

بعض النمر املقدمة يف املركز وبدأت العمل.

وأشار زيدان : أتذكر أن أهم ما خرجت به من الجلسة النقاشية 

الثابتة  والصورة  التحريك  حول  الحوار  سنتني  منذ  األوىل 

للعروسة والدراما والصدمة والفجوات الدرامية واملفاجآت التي 

بطريقتي  التفكري  حاولت  الحدث.  يف  الرتابط  من  أكرث  توجد 

هل  يف  فكرت  أكرث،  الصورة  يف  وفكرت  مرتابط  هو  ما  لصنع 

ميكن االستغناء عن املالغي وهل ميكن االستعانة بعروسة أخرى 

تقوم بنفس عمل املالغي. وبعدها بدأنا الرتكيز عىل أننا أصبحنا 

دراما  يصبح  ومل  مصورة  دراما  أصبح  فاألراجوز  مختلف؛  منتج 

يف  التجديد  هذا  فكرة  واستغللت  الحي،  الحضور  عىل  تلعب 

تغيري املالبس والخروج خارج الربافان فعملنا األراجوز اليوتيوبر 

وفكرنا أن نلبس األراجوز ماسكا وبدأت التفكري يف أراجوز رائد 

باإليجاب  الذي عملنا عليه، وتأثريه  الرهان  الفضاء فكان هناك 

أو السلب هو سؤال يجيب عنه املشاهدين.

 وأضاف زيدان: أما عن التجربة بالنسبة يل فكانت خربات شيقة 

متابعات

للعرائسيني  الشهري  اللقاء  في  لألراجوز«  »الكتابة 
األراجوز  بفن  احتفاء  الثقافية  بالحديقة 
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النهاية  القصري. يف  الدرامي  القصرية والزمن  الجمل  خاصة فكرة 

األمور  تلك  مثل  يف  للتحدث  الفرصة  لنا  أتاح  ألنه  املركز  اشكر 

وأتاح لنا الفرصة يف التفكري حول كتابة دراما لألراجوز.

نسيج  مع  نتعامل  أصبحنا  باألراجوز  زناتي: 
تظهر  عندما  كعروسة  فاألراجوز  مختلف 

وصوتها. شكلها  من  البهجة  تنتشر 
فيام تحدث الكاتب محمد زنايت قائال:

 علينا كمبدعني أن تكون مرجعيتنا علمية يف كل يشء يف الحياة 

وصناعته  خياالته  بكل  علمي  أساس  عىل  مبني  الفن  حتى 

يصنعه  أن  املمكن  الذي من  واإليهام  التوهم  وبكل  الالمنطقية 

أمام املتفرج، والعلم يقول انه “ال حجر عىل األفكار “ فاألفكار 

ميكن  وال  التقيد،  دون  العامل  يف  مكان  أي  إىل  وتصل  تطري  قد 

ألحد أن يقول جملة “ ال مساس باألراجوز” واألراجوز هنا هو 

الرتاث، علميا ال يوجد ذلك فإذا حولنا أي يشء إىل يشء مقدس 

التطور وهنا  التطور وال ميكن إعطاء رشوط لهذا  إذن ال ميكننا 

يتم الحكم عىل التطور عىل أنه تطور خطأ.

مبفهومه  الرتاث  مع  تتعامل  مدارس  ثالثة  يوجد  زنايت:  وتابع 

الكبري، فهناك مدرسة تعيد الرتاث، وهناك مدرسة ترفض الرتاث 

متاما، والثالثة تأخذ موقف توثيقي.

وأقول ملن يهتم باألراجوز اتركوا خيالكم وعيشوا مع العروسة، 

الرتاث،  متثل  عروسة  فلدينا  والشكل  الشخصيات  من  جددوا 

وواجب  مكان،  كل  ويف  واملرسح  السينام  يف  يوجد  واألراجوز 

منظورنا  و  الرتاث  بهذا  وعالقتنا  كبرش  لنا  مساحه  إعطاء  علينا 

األراجوز،  أحب  وأنا  هو.  كام  نعيده  أن  يجب  فال  له،  ورؤيتنا 

شكلها  من  البهجة  تنترش  تظهر  عندما  كعروسة  فاألراجوز 

وصوتها.

وأضاف زنايت: هناك جزء آخر لألراجوز ونحن نعلم أن األراجوز 

االرتجال  ومبني عىل  الشارع  فنون  أحد  واألراجوز  األدب  قليل 

من  يكون  أخرى  أدوار  لعب  ميكنه  جدا  خبيثة  عروسة  وهو 

ورائها أهداف أخرى قد تكون سياسية أو غريها.

 لكن ما حدث يف تجربتنا يف املركز يف فرتة كانت كل مرص تعاين 

األطفال  مع  للتعامل  مثرية  الفكرة  وكانت  خاصة  ظروف  من 

الشارع  وليس  مختلف  نسيج  مع  نتعامل  فأصبحنا  باألراجوز 

حيث  من  بسيطة  بإمكانيات  يتم  الذي  التصوير  خالل  ومن 

كانت  منره  عملت  أنا  يل  تجربه  اول  والرسالة،  والوقت  التكلفة 

البناء  يكون  وكيف  التنمر  منرة  هي  كبري  بشكل  األطفال  متس 

وكيف تكون العروسة يف مثل تلك املواضيع، هذا ما فكرت فيه 

طريق  عن  مبارش  وغري  بسيط  بشكل  املواضيع  عرض  وكيفيه 

الطمع  موضوع  مثل  مبارشه  الغري  والرسالة  القصرية  الجمل 

الفرصة  أتاح  واملركز  منها،  وتعلمت  تجربتي  كثريا من  استفدت 

املتعارف  النمر  يكن يف مرص  مل  مرة  املحكمة وألول  للكتابة  يل 

عليها.

أشكر املركز إلتاحة الفرصة يل أنا وكل من شارك التجربة، وهذا 

ما يعد األهم يف تاريخ األراجوز املرصي.

كورونا أثناء  أراجوز  نمر  خمسة  :كتبت  جابر 
الفنان أحمد جابر: يختلف املوضوع معي فأنا يف األصل  وعلق 

ممثل ويل تجارب إخراجية بسيطة عباره عن اسكتشات صغرية، 

ويرجع الفضل إىل أستاذي احمد عبد الباقي الذي جاء الكتشاف 

وعلمنا  املواهب  هذه  ضمن  من  وأخذين  جديدة  مواهب 

أساسيات املرسح، بعدها قررت أن أتعلم املالغي حتى أتيحت 

كل  التواب  عبد  نارص  الفنان  من  وتعلمت  التجريب  فرصه  يل 

يديه، حتى وصلنا  العمل عىل  أتقنت  النمر حتى  يشء وتوالت 

ملرحلة الكتابة وشاركت زماليئ يف ورش العمل حتى مرحله كرونا 

عن  حلقات  مجموعة  كتبنا  وبعدها  منر،   ٥ فيها  كتبت  والتي 

الفساد.

األراجوز  فن  عىل  تربيت  قائال:  الزراع  عبده  الشاعر  علق  فيام 

الشوارع والذي قام عىل االرتجال والعنف والنقد  الذي يطوف 

املرصي  واألراجوز  الشعبية،  الفرجة  شكل  فأخذ  االجتامعي 

الزوجة  فيلم  مثل  كبري  بشكل  املرصية  السينام  منه  استفادت 

الثانية و فيلم األراجوز لعمر الرشيف، وأنا يف طريقي أن ادخل 

الثقايف  املركز  اشكر كل من عمل يف  لألراجوز،  الكتابة  يف مجال 

لهذا املرشوع.

وفرقة  األسود  املرسح  لعرائس  عروض  تقديم  تم  الندوة  وبعد 

)كذا لون( للفنان شعبان أبو الفضل.

التكريمات
 : من  كل  بتكريم  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  قام  ثم 

الناقد أحمد زيدان، الكاتب محمد زنايت، مخرج العرائس نارص 

عبد التواب، الناقد جامل الفيشاوي، الشاعر عبده الزراع، الفنان 

عبد النارص ربيع، والفنان محسن عمر.

 وتضمنت التكرميات كل من :

الباحث  الثقافية،  الحديقة  مدير   – الباحثة والء محمد محمود 

املرسحي  املؤلف  التواب،  عبد  نارص  الفنان  العليم،  عبد  احمد 

إبراهيم  والفنانني:  خريي،  ميرسة  ا.  أحمد،  هالة  ا.  كامل،  وليد 

تريزا  رشدي،  هبة  السيد،  مهدي  الفضل،  ابو  شعبان  البيه، 

فريد، داليا فؤاد، والء يرسي، خالد الخرميي، أحمد جابر، شيامء 

الرحمن  عبد  محمد،  ريتال أرشف  عمر محمد عزت،  مصطفى، 

ملك  حسام،  ريهام  حسام،  شاهندة  محمد،  بسملة  محمد، 

محمد،  روان  محمد،  أروي  محمد،  فاطمة  حلمي،  اياد  حسام، 

رقية محمد، إسالم محمد، يارا وليد.

سامية سيد

متابعات
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المسرح نوادي 
الصعيد وشمال  الكربى  القاهرة  إقليم  في 

بإقليم  املرسح  نوادي  مشاريع  مشاهدات  مؤخرًا  انتهت 

 /2021 املرسحي  للموسم  الصعيد  وشامل  الكربى  القاهرة 

2022 باإلدارة العامة للمرسح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأقيمت مشاهدات نوادي املرسح باإلقليم وفروع محافظاته 

الخمس من قبل لجنتني للمشاهدة ومناقشة التجارب، األوىل 

عدد  لكرثة  وذلك  الجيزة،  ثقافة  فرع  تخص  التي  للعروض 

املتقدمني بتجاربهم يف الفرع، والتي زادت عن أربعني تجربة، 

القاهرة،  القليوبية،   “ األربع  اإلقليم  فروع  لباقي  والثانية 

الفيوم، بني سويف”.

والمناقشة المشاهدة  لجنة 
لفرع  املرسح  نوادي  مرشوعات  ومناقشة  لجنة  وتشكلت 

أحمد  واملخرج  فهمي،  ليليت  الناقدة  من  الجيزة  ثقافة 

شوقي، واملخرج السعيد منيس، ومشاركة الكاتب والناقد عبد 

من  املقدمة  العروض  مشاهدة  يف  شارك  الذي  حنفي  النارص 

قبل مركز الجيزة الثقايف.

وتشكلت اللجنة األخرى للفروع األربعة من املؤلف املرسحي 

البنهاوي،  أحمد  واملخرج  حجاج،  سعيد  والشاعر  والكاتب 

والناقد والقاص محمد عالم.

مختلف  يف  املرسح  لنوادي  املقدمة  العروض  تجارب  ومتيزت 

أبرزها:  ومن  سامت  بعدة  الخمسة  الثقافية  اإلقليم  فروع 

كتبوها  التي  نصوصهم  عىل  املخرجني  من  الكثري  اعتامد 

املرسحيني  شباب  من  محلية ألصدقائهم  نصوص  أو  بأقالمهم 

نوادي  يف  وتراجع  مرص  من  الكتاب  لكبار  النصوص  وبعض 

النص  عىل  االعتامد  املوسم  هذا  يف  اإلقليم  بهذا  املرسح 

نصوص  عىل  االعتامد  ظاهرة  وبرزت  املرصي  غري  املرسحي 

كام شهدت  قليلة،  عاملية  لنصوص  تجارب  وجود  مع  محلية، 

التجارب التنوع يف استخدام التيارات املرسحية املختلفة والتي 

بازدياد  املوسم  هذا  وامتاز  التجريب،  يف  الشباب  رغبىة  تربز 

 74 إىل  عددها  إجاميل  وصل  والتي  املتقدمة  التجارب  عدد 

تجربة بإقليم القاهرة الكربى وشامل الصعيد.

الجزية ثقافة  لفرع  تقدموا  عرضا   4٨
ثقافة  لفرع  الحايل،  املوسم  ىف  التجارب  إجامىل  عدد  متثلت 

قبل  من  للمشاهدة  املشاركة  بطلب  تقدمت  التي  الجيزة 

املخرجني 48 تجربة مرسحية، وتتمثل فيام ييل :

الجزية فرع  عروض 
عرض”Toy Story” من تأليف طارق حمدي وإخراج محمد 

حمدي  مصطفى  تأليف  من  طلعت”  روحي  و“ملا  العزوين، 

ألني”  ماري  انتظار  “يف  وعرض  طارق،  الرحمن  عبد  وإخراج 

الحميد، وتجربة  من إعداد نور عفيفي، وإخراج فاطيام عبد 

أحمد  وإخراج  األباصريي  أحمد  تأليف  من  الشافعي”  “بيت 

الفتح،  أبو  أحمد  إخراج  من  “السلعة”  وعرض  سليامن، 

وعرض”رسائل” من تأليف وإخراج أحمد حسن، وعرض “بعد 

النسيان” من تأليف محمد عبد الوارث وإخراج هنا خليل.

وإخراج  تأليف  من  فعل”  رد  “كان  عرض  التجارب  ومن 

إسالم سعيد، وعرض “الخنزير” من تأليف ماجد عبد الرازق 

تأليف  من  “املنارة”  عرض  وتجربة  طارق،  أحمد  وإخراج 

من  أنا”  أنت  أنت  و“أنا  جامل،  أحمد  وإخراج  إميرز  ماكس 

تأليف إسالم رؤوف وإخراج يوحنا محروس، و”أرض الحب” 

تأليف  من  الحارس”  و”  مدكور،  جهاد  وإخراج  تأليف  من 

يوسف مسلم وإخراج محمد الراوي، عرض “العذراء واملوت” 

الرحلة “  من تأليف أربيل دورفامن وإخراج خلود خالد، و” 

من تأليف وإخراج محمد كامل.

خلفاوي،  محمد  وإخراج  تأليف  من  لعرض”علتنا”  تجربة  و 

معتز  وإخراج  كامل  محمد  تأليف  من  “األجندة”  وتجربة 

يونسكو،  أوجني  تأليف  من  الصلعاء”  و“املغنية  طارق، 

وإخراج حسام العمدة، وتجربة “املصلحة” من تأليف أحمد 

سيد وإخراج سليامن محجوب.

محمد  تأليف  من  “صفر”  تجربة  للعروض:  التجارب  من  و 

من  املنتصف”   “ عرض  وتجربة  إبراهيم،  آية  وإخراج  فجل 

لعرض  وتجربة  فهمي،  أحمد  وإخراج  يعقوب  محمد  تأليف 

وإخراج  الدرة  أحمد  تأليف  من  الدنيا”  حكايات  “آخر 

ستوفسيك  ديلو  تأليف  من  “العدالة”  وتجربة  أرشف،  محمد 

تأليف  من  “املدينة”  وتجربة  يحيى،  الدين  محيي  وإخراج 

“مسار  وتجربة  الجميس،  محمد  وإخراج  أناغوجستايك  لوال 

و”  عالء،  محمود  وإخراج  أمني  محمد  تأليف  من  إجباري” 

عبادي  النبي  عبد  عيل  تأليف  من  السبعة”  الكوميديا  أيام 

البولندي  للمؤلف  و“النافذة”  علواين،  عامد  إخراج  ومن 

أيريدينسيك ترجمة دكتور هناء عبدالفتاح وإخراج  إيرينوش 

مها مصطفى، وتجربة عرض “حب هان” من تأليف وإخراج 

تأليف  العائلة” من  محمد طارق، وتجربة “حفلة عىل رشف 

سعيد حجاج وإخراج شهاب خالد.

كنساس  لعرض”مراوغة  تجربة  أيًضا  تقدم  املرسح  لنوادي  و 

وإخراج  سميلوفيتش  جايسون  األمرييك  تأليف  من   “ ستي 

وإخراج  تأليف  من  “الوسواس”  وعرض  داوود،  أحمد  محمد 

فيكتور  تأليف  من  نوتردام”  “أحدب  سعيد،وعرض  هشام 

تأليف  من  الحرير”  و”طرح  الفوي،  محمود  وإخراج  هوجو 

رشيف صالح الدين وإخراج أحمد لطفي.

وإخراج  تأليف  من  نسب”  “إثبات  للعروض:  التجارب  ومن 

عيل  مصطفى  تأليف  من  مسار”  و“تحديد  عيل،  مصطفى 

توفيق  تأليف  من  املالئكة”  و“صالة  لطفي،  عمر  وإخراج 

الحكيم، وإخراج حسام الطحان، وتجربة “عيناها” من تأليف 

“ذاكرة  عرض  وتجربة  الصواف،  حسن  وإخراج  كرامة  صالح 

القاهرة  بإقليم  المسرح  نوادي  تجربة   70
2022/2021 لموسم  الكربى 
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صفراء” من تأليف عباس الحايك وإخراج صافيناز.

جًدا”  عائلية  “قصة  تجارب  وهي  أخرى  تجارب  وتقدمت 

عفيفي،  الدين  نور  وإخراج  الوارث  عبد  محمد  تأليف  من 

وإخراج  مسلم  يوسف  تأليف  من  عيد”  “وليمة  وعرض 

الرحمن  عبد  تأليف  من  و“اسبارتاكاوس”  األباصريي،  أحمد 

تأليف  خالد ومن إخراج عبده اسكندر،وعرض”الجواب” من 

“األبواب  لعرض  محمد،وتجربة  رضوان  وإخراج  جورج  ناجي 

املغلقة” من تأليف جان بول سارتر وإخراج ناظم نور الدين، 

وإخراج  عثامن  عيل  تأليف  من  دائرة”  “نص  عرض  وتجربة 

أحمد صربي.

 وتقدمت للمشاركة تجارب لعروض وهي “قهوة ريش” من 

تأليف  من  باب”  سبعة  و”  قطامش،  شادي  وإخراج  تأليف 

ليلة  “حلم  عرض  طارق  أمنية  وإخراج  توفيق  خالد  أحمد 

وتجربة  البدوي،  دينا  وإخراج  بكر  محمد  تأليف  من  شتا” 

بدر،  نهى  وإخراج  أبوسامل  عيل  تأليف  من  إبليس”  “بنت 

نتاج  والعرض  فقط(  )للرجال  أنثى”  “اسمها  عرض  وتجربة 

ورشة وخلق جامعي فكرة وإخراج همت مصطفى.

بثقافة  المسرح  لنوادي  متقدمة  16تجربة   

القاهرة
ثقافة  فرع  من  املرسح  نوادي  تجارب  يف  للمشاركة  وتقدم 

فهيم،  السيد  تأليف  الرشنقة”من  وهم”  تجربة   16 القاهرة 

وإخراج سامح حسن، و” الدرويش” من تأليف عبد الحميد 

صالح  عمر  تأليف  من  “مسطورة”  سعيد،  سامح  وإخراج 

سعيد  تأليف  من  و”شقلبان”  السوييس،  محمد  وإخراج 

حجاج،وإخراج محمد الكرداوي، و” ساحر الحياة” من تأليف 

محمود جامل حديني وإخراج أحمد سمري،

رشيف  وإخراج  فهيم،  السيد  تأليف  “الجبانة”من  وتجارب 

محمد، “حفلة دجال” من تأليف عبد الكريم بورشيد وإخراج 

محمد توفيق، و”املتعلمني بتوع املدارس” من تأليف وإخراج 

وإخرج  سمري  أحمد  تأليف  من  زفاف”  و“ليلة  أحمد،  عيل 

ألفونسو  تأليف  من  الحمرا”  و”الجنة  محمد،  الرحمن  عبد 

ساسرتي وإخراج أحمد محمود،

وتقدم أيًضا وبفرع ثقافة القاهرة تجربة عرض “الفيل ياملك 

مريس،  كريم  وإخراج  ونوس  الله  سعد  تأليف  من  الزمان” 

وإخراج  سليم  رجب  تأليف  من  القديم”  “البيت  وتجربة 

ماهر  تأليف  من  شاب”  شاب  وتجربة”  الرازق،  عبد  مي 

الحجار وإخراج إبراهيم محمد، وتجربة “رساب العقول” من 

من  التاريخ”  “كوميديا  وتجربة  فراج،  معتز  وإخراج  تأليف 

“الكالب  الدهشوري،  أكرم  وإخراج  الرفاعي  إبراهيم  تأليف 

اإليرلندي” من تأليف حسام الغمري وإخراج منال عامر.

سويف وبين  والفيوم  القليوبية  من  تجارب   10
بالقليوبية شكر  كفر  من  وعرض  الفيوم،  من   ٢

نوادي  تجارب  يف  للمشاركة  الفيوم  ثقافة  فرع  من  تقدم 

تأليف وإخراج محمود  املرسح عرضان وهام: “غرفة5 “ من 

تأليف األمرييك ريجنالد  ياسني، و”اثنا عرش رجاًل غاضًبا”من 

روز وإخراج حسام أبوالسعود.

شكر  كفر  نادي مرسح  من  القليوبية  ثقافة  فرع  من  وتقدم 

تجربة واحدة وهي “ملا روحي طلعت” من تأليف مصطفى 

حمدي وإخراج محمد الشاعر.

سويف بين  من  للمشاركة  7تجارب   
تقدم لفرع ثقافة بني سويف للمشاركة يف نوادي املرسح 7 

عبد  يوسف  وإخراج  تأليف  الظلمة”  “يف  ييل:  فيام  ومتثلت 

آية  وإخراج  راتب،  صالح  تأليف  من  و”الصمت”  الحميد، 

زيك  محمد  تأليف  من  “تريفوجا”  لعرض  محمود،وتجربة 

وإخراج  للفريق  جامعي  تأليف   “9“ فاروق،  محمد  وإخراج 

وإخراج  تأليف  من  ليايل”   “ لعرض  وتجربة  هشام،  محمد 

جويد  وإخراج  يس  روعة  تأليف  من  و”النقيق”  ربيع،  سحر 

الصاوي  خالد  تأليف  من  “الدبلة”  وتجربة  الدين،  نجم 

وإخراج محمد عصام.

المشاهدة لجنة  من  صوت 
 26 مشاهدة  بصدد  :كنا  عالم  محمد  والناقد  الكاتب  وقال 

عرًضا مرسحيا يف محافظات القاهرة والقليوبية والفيوم وبني 

سويف ولكن اعتذر أكرث من عرض عن املشاركة، حيث بلغت 

واملناقشة  املشاهدات  مرحلة  فعاليات  يف  املشاركة  العروض 

ومن  عروض،   4 سويف  بني  ومن  10عروض،  القاهرة  من 

قبل  من  املتقدم  الوحيد  العرض  اعتذر  بينام  عرضني،  الفيوم 

محافظة القليوبية عن املشاركة.

وأوضح عالم: من الجدير بالذكر ومام لفت انتباهنا أن أغلب 

ملؤلفني  مرسحية  نصوص  عن  مأخوذة  املقدمة،  العروض 

يف  ممثاًل  العاملية  النصوص  حضور  وكان  معارصين،  مرصيني 

عرضني فقط، أي حوايل 2 % وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة 

بالسنوات السابقة.

وعي  إىل  مرصية  نصوص  تقديم  عىل  اإلقبال  مسألة  وتشري 

شباب املخرجني بحاجة املتلقي املرصي إىل التواصل مع عرض 

مرسحي يعرب عن قضاياه االجتامعية الراهنة.

المنضبطة العروض 
للغاية،  قليلة  كانت  املنضبطة  العروض  أن  “عالم“  وأضح 

واضحة  رؤى  تقديم  عن  حتى  عجزوا  املتقدمني  من  وكثري 

الرؤية  غياب  مسألة  فإن  ثم  ومن  معهم؛  املناقشات  خالل 

اإلخراجية املبتكرة والتكامل بني األداء وتصورات السينوغرافيا 

وتراجع  شيوعا  األكرث  المحلية  النصوص 
األجنبية النصوص  على  االعتماد 
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عام،  كل  نواجهها  راهنة،  ُمشكلة  الحريك،  واألداء  واملوسيقى 

وهو ما يجعل مسألة التفكري يف إنشاء مرحلة تجهيز وإعداد 

للمخرجني الراغبني يف الحصول عىل منحة إنتاج نوادي املرسح 

بعني  للمرسح  العامة  اإلدارة  له  تنظر  أن  ينبغي  ملًحا،  أمرًا 

تدريبية  ورش  عن  عبارة  املرحلة  هذه  كانت  سواء  االعتبار، 

مدارسه  وأشهر  املرسحي،  اإلخراج  مببادئ  توعوية  ندوات  أو 

ومناهج إعداد املمثل.

عظيم مشروع  المسرح  نوادي 
أهميته  مؤكًدا  املرسح  نوادي  مبرشوع  عالم”  “محمد  أشاد 

طاقات  معمل  هو  وسيظل  عظيم،  : مرشوع  عنه  قال  حيث 

ويدفع  ُيحرض  األساس  يف  ألنه  الفنية،  عقولها  وخرية  مرص 

عن  يغيب  ما  وهو  والتجديد،  واالبتكار  التجريب  عىل  بقوة 

أذهان بعض املشاركني، الذين يقدمون تجارب تقليدية سهلة، 

مع أن تحدي نوادي املرسح هو القدرة عىل تحقيق املعادلة 

العنارص  الصعبة، حيث تحقيق رؤية جديدة مغايرة، بأبسط 

اإلنتاجية

المشاركني من  أصوات 
افرتاضي عالم 

املرسح  نوادي  بتجارب  املشاركني  أحد  كامل  محمد  وقال 

بفرع الجيزة والذي قدم تجربته بعنوان “الرحلة” من تأليف 

لتجد  تستيقظ  فتاه  حول  تدور  النص  أحداث  أن  وإخراجه: 

عامل  يف  مدينة  بداخل  أنها  وتكتشف  تجهله  مكان  يف  نفسها 

افرتايض وأن عليها أن تجتاز لعبة حتى تخرج ايل عامل الواقع 

التي  الرصاعات  عىل  الدرامية  بنيتها  متت  اللعبة  هذه  ولكن 

وعوائق  تحديات  من  املجتمع  يف  عام  بشكل  الفتاة  تواجه 

تخوضه  الذي  الداخيل  الرصاع  العرض  ويربز  أنثى  ألنها  فقط 

الفتاة وهي تحاول أن تثبت ذاتها داخل مجتمعها.

الفتاة صراع 
رصاع  تجسيد  يف  تتمثل  اإلخراجية  الرؤية  أن  كامل:  وأضاف 

القيود  املرير وكرس  للواقع  االستسالم  بني  املجتمع  مع  الفتاة 

تعبريية  حركية  دراما  طريق  عن  ذلك  ويقدم  ذاتها،  لتحقيق 

به  متر  وما  الداخيل  الرصاع  لتجسيد  التمثييل  لألداء  مصاحبة 

الفتاة.

رضوى  ومتثيل:  بطولة  من  “الرحلة”  عرض  كامل:  واختتم 

مريم  الراقصني  ومشاركة  فالكون،  رافلة،  مايكل  الشافعي، 

علوان،  نوران  ديكور  كامل:  محمد  ملك،  لوجي،جنى،  عالء، 

مجدي،  سلمى  تصميم  من  واملالبس  عمرو،  دنا  ومكياج 

أحمد  جيمي،  عيل  كريوجراف  هاين،  ياسمني  وإضاءة 

الجوهري، مساعدين إخراج نوران علوان، ندى سعيد، مخرج 

تأليف  من  “الرحلة”  وعرض  وائل،  محمد  للعرض  منفذ 

وإخراج محمد كامل )كامليو(.

طويال تنتظر  عائلة 
املرسحية  تجربته  قدم  والذي  خالد:  شهاب  املخرج  وقال 

“حفلة عىل رشف العائلة” يف نوادي فرع ثقافة الجيزة:

أن هذه املرسحية تدور حول قصة عائلة مفككة، وعىل الرغم 

وهم  أفرادها  بعض  نرى  فإننا  بالضياع  القوي  شعورها  من 

األكرب  االبن  عودة  ينتظرون  وهم  األصغر  واالبن  واألم  األب 

أواالبنة ومعهم كنوز وثروات وأمجاد معنوية تعيل من قدر 

هذه العائلة املتهاوية،أما الجد فهو الوحيد الذي جيًدا يدرك 

ضياع هذه العائلة، وال يرى أنها ميكنها أن تقوم من سقوطها 

يرسخها  أن  حاول  التي  والتقاليد  العادات  عن  تخلت  ألنها 

بداخلهم يف املاىض، ونتيجة هذا التصور املختلف يف وجهات 

ومتناحرين،  دامًئا  مختلفني  يظهران  والجد  األب  فإن  النظر؛ 

وُيحمل الجد ابنه أسباب تدهور هذه العائلة التي تظهر منذ 

عندما  العائلة  أفراد  لكل  احتفال  لإلقامة  تتهيأ  وهى  البداية 

يجتمعون كلهم.

أسطوري طائر 
واالبنة  األكرب  االبن  العائلة مجيء  وتنتظر  خالد:  وتابع شهاب 

حاملني لهم الرثوة والهدايا، وبعد وقت طويل من االنتظار يأيت 

وحني  به  يرد  الذي  الصمت  سوى  ميلك  ال  ولكنه  األكرب،  االبن 

عائلته  عليه  ترك  الذي  اليسء  الواقع  أن  األكرب من  األخ  يتأكد 

ميلك  ال  فإنه  عينيه  أمام  جده  موت  وبعد  حاله،  عىل  زال  ما 

كل  يأكل  فنشهده  الوجود،  من  يختفي  أن  نحو  محاوالته  غري 

موضع يف جسده، ثم يتحول لطائر أسطوري، ويختفى، ويظل 

لُتصلح  األخت  ملجيء  انتظار  يف  األصغر  واالبن  واألم  األب 

حالهم، ونرى شبحها، ونعلم أنها هي أيًضا تتعلق بانتظار من 

أفراد  القاسية يف غربتها، وال يشعر  ليخلصها من حياتها  يأتيها 

هو  ألنه  الطويل؛  االنتظار  هذا  من  ضيق  بأي  العائلة  هذه 

أملهم الوحيد يف الخالص، وحتى يتمسكوا بالحياة وخائفني أن 

الواقع،  بشاعة  يتحمل  مل  الذي  األكرب  األخ  أصاب  ما  يصيبهم 

وأدرك عبثية االنتظار الذي لن يأيت بحصاد أي يشء.

متثيل  من  العائلة“  رشف  عىل  “حفلة  املرسحي  والعرض 

نيليل  الجد، أمري حمدان يف دور األب،  البيه يف دور  إبراهيم 

الرشقاوي يف دور األم، أحمد دراجون يف دور »االبن األصغر«، 

عادل مهران يف دور االبن األكرب، ونيليل محمد “االبنة”، أمين 

سعيد  تأليف:  من  والعرض  االبنة”  “زوج  دور  يف  عفيفي 

حجاج وإخراج شهاب خالد.

المسرح نوادي 
الجديد  املوسم  يف  املرسح  نوادي  وتجارب  مرشوعات  تقدم 

برئاسة  الصعيد  الكربى وشامل  القاهرة  بإقليم   2022  /2021

وتجارب  مرشوعات  ضمن  عثامن  جالل  والفنان  املخرج 

الديكور  مهندس  برئاسة  للمرسح  العامة  باإلدارة  املرسح 

املخرج  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  جابر  محمد 

هشام عطوة.

همت مصطفى
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التجرييب  المهرجان  رئيس 

والتطور  »التجريب  ياقوت:  د.جمال 
الـ29 الدورة  محور  التكنولوجي« 

د.جمال  السكندري  المسرحى  المخرج 
مهرجان  ورئيس  مؤسس  ياقوت، 
وأستاذ  الدولي،  إنتاج  بال  مسرح 
اآلداب  بكلية  واإلخراج  التمثيل 
هيئة  وعضو  اإلسكندرية،  جامعة 
المسرحية  الفنون  معهد  تدريس 
من  العديد  في  مّثل  باإلسكندرية، 
والغضب  شهرزاد  منها  المسرحيات 
المدينة  وحرية  الشعرية  وباب 
جوليا،  وميس  مالطا  ويهودى 
العروض  من  العديد  أخرج  كما 
روميو  بنطلون  منها  المسرحية 
البندقية  وتاجر  هزلية  رواية  والدنيا 
كوكو  السيد  ورحلة  زعرت  ودكتور 
ومهاجر  الشعر  كثيف  والقرد 
المهمومني  من  واحد  هو  بريسبان، 
مدرسة  أسس  والطفل،  بالمسرح 
إليمانه  باإلسكندرية  للفنون  كريشني 
الشخصية  بناء  فى  التمثيل  بدور 
وزيرة  أصدرت  السلوك،  وتعديل 
الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة 
بتعيينه  الماضي  يوليو  في  قراًرا 
الدولي  القاهرة  لمهرجان  رئيًسا 
الثامنة  دورته  في  التجرييب  للمسرح 
فعالياته  اختتمت  اليت  والعشرين، 
حصاد  عن   .2021 ديسمرب   19 في 
مع  لـ«مسرحنا«  كان  الدورة  هذه 
ياقوت  جمال  د.  المهرجان  رئيس 
الحوار. هذا 

حوار: إيناس العيسوي
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للمهرجانات  شبكة  تأسيس  عــن  حدثنا   -
الثقافة  ــرة  وزي مــبــادرة  العربية،  املسرحية 

املصرية الدكتورة إيناس عبد الدامي؟
يف  معا  تتقاطع  املهرجانات  من  مجموعة  هناك  أن  وجدنا 

املهرجان،  فيه  أقمنا  الذي  ديسمرب  شهر  ففي  واحد،  وقت 

الصحراوي  الشارقة  ومهرجان  قرطاج  مهرجان  سنجد 

ومهرجان الكويت، وكلها مهرجانات كبرية، وهذا يحرم الكثري 

املثال،  سبيل  فعىل  املهرجانات،  تلك  متابعة  املرسحيني  من 

مهرجان  يف  تحكيم  لجنة  عضو  أكون  أن  مني  ُطلب  عندما 

اعتذاري  كان  مرة  أول  الثالثة،  املرة  يف  ذهبت  قرطاج، 

الكويت،  مهرجان  يف  تحكيم  لجنة  عضو  كنت  أنني  بسبب 

واملرة الثانية كنت أقوم بإخراج عرض يف الشارقة، وتحدثت 

نقوم  أن  معاليها  من  املبادرة  وجاءت  الوزيرة،  معايل  مع 

تنسيق  أولها  أساسية،  أهداف  ثالثة  ولها  الشبكة،  بهذه 

وأخذنا  تقاطعات،  أي  يحدث  ال  حتى  املهرجانات،  مواعيد 

لتأسيس  التحضريي  االجتامع  بإعالن  األويل  الخطوة  بالفعل 

الشبكة، والهدف الثاين هو تبادل العروض والورش والخربات 

وضع  عىل  نجتمع  أن  هو  الثالث  والهدف  املرسحية، 

اسرتاتيجية لتطوير آليات عمل املرسح العريب، وبالفعل قمنا 

بحضور  القاهرة  يف  الشبكة  لتأسيس  التحضريي  باالجتامع 

عبد  إسامعيل  واألستاذ  اليونسكو  سفري  مهدي  عيل  األستاذ 

عقد  وسيتم  للمرسح،  العربية  للهيئة  العام  األمني  الله 

النهايئ للشبكة  التأسيس  العاجل، إلعالن  القريب  اجتامع يف 

ووضع آليات وضوابط عملها.

من  والعشرين  التاسعة  الـــدورة  مالمح  ما   -
املهرجان التجريبي؟

والتطور  )التجريب  سيكون  للدورة  العام  املحور 

التكنولوجي(، وهذا سينعكس عىل طبيعة العروض املختارة، 

الورش  إىل  باإلضافة  الفكرية،  املحاور  يف  املقدمة  واألبحاث 

الدورة  املهرجان،  عمل  محور  هو  ذكره  تم  وما  التدريبية، 

بالتكنولوجيا  خاص  العام  محورها  يكون  سوف  القادمة 

وكيفية تطوير ذلك، وأن تكون التكنولوجيا حليفة للمرسح، 

العروض  إليه.  الجامهري  وجذب  تطوره  أسباب  من  وسبب 

كبري  جمهور  هناك  برودواى،  يف  املثال  سبيل  عىل  العاملية 

يذهب ملشاهدة عروض هو عىل علم بحكاية العرض، مثل 

خاصة  ملشاهدتها،  يذهب  ذلك   من  الرغم  وعىل  البؤساء، 

إبهار  لريى  يذهب  لكنه  الثمن،  باهظة  املوسيقية،  العروض 

التكنولوجيا، فهذا موضوع يف منتهى األهمية، وقد استطاعوا 

يكاد  اإلبهار،  من  نوعا  وخلقوا  التكنولوجيا  ُيسّخروا  أن 

املرسح معه أن يكون منافسا قويا للسينام، وهذا سبب من 

أسباب  هناك  سنة،   4٠ ملدة  العروض  تلك  استمرار  أسباب 

كثرية ولكن يأيت عىل رأسها استخدام التكنولوجيا يف املرسح. 

كل يشء،  يف  طرحه  يتم  أن  يجب  مهم  عامل  فالتكنولوجيا 

قوي،  منافس  السينام  ألن  املرسح،  الجمهور  يهجر  وبدونها 

الفيديو  خالل  من  ذلك  من  يستفيد  أن  يستطيع  واملرسح 

التكنولوجيا  أن  أعتقد  الحي،  املمثل  مع  ومزجه  مابينج 

أن  من  وبداًل   ، عامة،  بصفة  املرسح  عىل  خطرا  أصبحت 

تكون خطرا عىل املرسح، ميكننا أن نستخدمها لخدمته، وال 

يتوقف استخدام التكنولوجيا عىل العروض التجريبية

- هل أبعدت التكنولوجيا الناس عن املسرح ؟
من  أي  يتحقق يف  لن  الحية، وهذا  اللحظة  فن  املرسح هو 

وهي  اإلنرتنت،  أو  فيديو  أو  سينام  سواء  األخرى،  الوسائط 

لحظة مهمة، ورمبا يتأثر املرسح بالفعل بالتكنولوجيا، ولكن 

منافسا  التكنولوجيا  مُتّثل  أن  من  بداًل  أنه  يف  يكُمن  الذكاء 

الناس عن املرسح، فمن املمكن أن يستخدم  قويا قد يبعد 

أكرب  لجذب  منها  ويستفيدوا  التكنولوجيا  هذه  املرسحيني 

عدد من الناس ملشاهدة املرسح.

اختيار  أساسها  على  مت  التي  املعايير  مــا   -
املكرمني يف هذه الدورة؟

يفقد  ال  حتي  محدودا،  املكرمني  عدد  يكون  أن  عىل  اتفقنا 

وقررنا  جًدا،  متميز  أنه  امُلكرّم  يشعر  معناه، وحتى  التكريم 

من  وواحد  العرىب  العامل  من  واثنني  مرص  من  اثنني  اختيار 

وكان  اإلخراج  مبجال  بدأنا  كبرية،  دراسة  وبعد  الغرب، 

مؤثرين،  أشخاص  اختيار  يتم  أن  عىل  مبني  االختيار  معيار 

عمله  وأساس  السيد  عصام  االختيار،  يف  تنوع  هناك  وكان 

املرسح  تاريخ  يف  مهمة  أعامال  وقدم  الدولة،  مرسح  هو 

يف  هامة  أعاماًل  قدم  الذي  الجريتيل،  وحسن  املرصي، 

املستقلني  أن  شعور  هناك  الوقت  وطوال  املستقل،  املرسح 

الدولة مهتمة جًدا  أن  نقول  أن  ، فوددنا  يأخذون حقهم  ال 

العريب  العامل  ويف  تكرميهم،  ويتم  وبوجودهم  باملستقلني 

كان هناك عدد كبري نرغب يف تكرميهم، ولكن وقع اختيارنا 

وفيه  الطريفي،  خالد  والفنان  مبارك  الحاي  ناجي  د.  عىل 

واألردن،  الخليج  من  العربية،  املنطقة  مستوى  عىل  تنوع 

أما   ، إبداعيتان كبريتان  القيمة، وهام قيمتان  وعىل مستوى 

امُلكرم الفرنيس جان جي ليكا، فهو من أهم السينوجرافيني، 

فقط  هم  وليسوا  بروك،  بيرت  مثل  هام  مخرج  مع  وعمل 

الدورات  ويف  غريهم،  الكثري  هناك  التكريم،  يستحقون  من 

من  بعض  بتكريم  نقوم  سوف  الله  شاء  إن  القادمة 

من  اثنني  من  أكرث  نأخذ  أن  نستطيع  لن  ولكن   ، يستحقون 

مرص واثنني من العامل العريب ورمبا نأخذ اثنني بداًل من واحد 

من الغرب، وهذا هو الحد األقىص للمكرمني.

-هل حملت دورة فوزي فهمي ما يستحقه من 
تكرمي أم كان يحتاج املزيًد ؟

يف ظل ظروف الوقت املتاح أعتقد أننا قدمنا يشء يعرب عن 

محبتنا للدكتور فوزي، ألنه توىف بعد أن كان قد تم اإلعداد 

للدورة، ولكن عىل الرغم من ضيق الوقت، كان لدينا إرصار 

وكتاب  توثيقي  فيلم  بعمل  وقمنا  اسمه،  الدورة  تحمل  أن 

يف  ويضع  له  طيبة  مشاعر  يحمل  املهرجان  وسيظل  عنه، 

أولوياته التنويع عىل إنجازاته ، واعتقد أن الفيلم كان معربا 

عن رحلته اإلبداعية، وأتصور أننا يف حالة من حاالت الرضا 

عن ما تم إنجازه، يف ظل الظروف املتاحة.

- ملاذا مت طرح فكرة نوادي املسرح التجريبي؟ 

الفكرة  نشر  أجل  من  التجرييب«  المسرح  نادى 
إقليم كل  خصوصية  من  واالستفادة 

بأي  أعمل  أن  أستطيع  إنتاج«  »بال  بعد 
ظروف أي  وتحت  مزيانية 
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1313 حوار

وما خطة تطويرها يف الدورات القادمة؟
قبل أن أتوىل رئاسة املهرجان، كان يراودين دامًئا سؤال مهم، 

عندما  لذلك  فقط؟  القاهرة  يف  التجريبي  املهرجان  ملاذا 

يف  املرسحيون  يشارك  أن  وددت  املنصب،  هذا  توليت 

عىل  الفكرة  طرحت  وعندما  التجريب،  مسألة  املحافظات 

الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عطوة  هشام  األستاذ 

األساس  حجر  نضع  أن  شجعنا  وهذا  جًدا،  بالفكرة  رحب 

للفكرة، وعىل الرغم من  أنني مل أكن أبحث هذا العام عن 

تقدميها،  تم  التي  العروض  أن  إال   ، الكاملة لألعامل  الجودة 

القادمة،  الدورات  أن  وأتصور  وجيد،  مرشف  مستواها  كان 

مسارات  عىل  األهمية  بالغ  تأثري  الفكرة  لهذه  سيكون 

يقدموا  أن  الحق  لهم  القادمة  الدورة  ففي  املرصي.  املرسح 

يف املسابقة الرسمية للمهرجان، مثلهم مثل العروض األخرى  

إن كانت عروضهم بالجودة الكافية. وهذا املرشوع سيشهد 

تطويرا كبريا خالل األيام القادمة وأمتنى أن يكون واحدا من 

أهم أسباب تطوير آليات العمل اإلنتاجي يف املرسح.

الـــــدورة، وكيف  أبـــرز صــعــوبــات هـــذه  ــا  م  -
تصديتم لها؟

واجهتنا،  التي  تقريًبا  الوحيدة  الصعوبة  هو  الوقت  عامل 

الدولة  لنا  الدورة، فيام عدا ذلك وفرت  بإعداد  يتعلق  فيام 

لنا ميزانية معتدلة جًدا ومناسبة ملا نقدمه يف هذه املرحلة، 

كانوا  املهرجان جميعهم  الُعليا وإدارة  الجهات واللجنة  وكل 

واحد  هدف  لدينا  صعوبات،  أى  تواجهنا  مل  جًدا،  متعاونني 

هو النجاح، ومهام كانت امليزانية ويف ظل قرار رئاسة الوزراء 

ألنني صنعت  باملتاح،  العمل  استطيع  فأنا  النفقات،  بتقليل 

الله  والحمد  إنتاج،  بال  مرسح  مهرجان  يف  قبل  من  ذلك 

أعمل  أن  أستطيع  إنتاج«  »بال  فبعد  دوليًّا،  مهرجاًنا  أصبح 

بأي ميزانية وتحت أى ظروف.

مثلام  احتفايل  عرض  أي  من  االفتتاح  حفل  خلو   سبب  -ما 

يف  إقامته  سبب  وما  اخلتام،  حفل  يف  حدث 
مسرح البالون؟

عندما توليت مسؤولية رئاسة املهرجان التجريبي يف منتصف 

كانت  وبالتايل  للغاية،  ضيقا  كان  الوقت  املايض،  يوليو 

االختيارات املطروحة يف املسارح محدودة، وتم تأجيل موعد 

الوقت،  عامل  بسبب  سبتمرب  من  بداًل  لديسمرب  املهرجان 

دار األوبرا كان بها التزامات دولية وانشغاالت بربامجها، إىل 

تأسيس  تم  ولذلك  قرطاج،  مثل  األخرى  املهرجانات  جانب 

وجدنا  ودراسة  تفكري  وبعد  سابًقا،  ذكرها  تم  التي  الشبكة 

 ١4 من  الفرتة  يف  املهرجان  يكون  أن  املناسب  التوقيت  أن 

البالون، وهو مرسح  إىل ١9 ديسمرب، وأن يكون االفتتاح يف 

كبري وعريق، وفرصة مهمة أن يرى ضيوف املهرجان مسارح 

املهرجان  افتتاح  مثل  هامة  فعاليات  عليها  يقام  أخرى 

االفتتاح  يكون  أن  وددنا  الوقت  لضيق  ونظرًا  التجريبي، 

املسابقة  ضمن  مرسحيا  عرضا  اليوم  يضم  وأن  بسيطا 

الرسمية، وجعلنا العرض االحتفايل يف اليوم الختامي للدورة.

اجلمهور  لدى  أصبح  هل  الدورة  انتهاء  بعد   -
العام إدراك كاف ملفهوم »التجريب«؟

»نادى  ولكن  أكرب،  وجهد  وعي  إىل  يحتاج  األمر  هذا  مازال 

ليس  وهو  جًدا،  الفكرة  ينرش  سوف  التجريبي«  املرسح 

اإلطار  عن  للخروج  دعوة  ولكنه  واحدة،  مدرسة  أو  اخرتاع 

تطوير  حيث  من  اتجاه،  أى  يف  املرسح  لتطوير  التقليدي 

يخص  أكادميي  بشكل  التجريب  املرسحية،  العنارص  كل 

هدف  لدي  ولكن  الجمهور،  أو  العامة  من  أكرث  املرسحيني 

آخر أتصور أنه قابل للتحقيق، أمتنى أن نقدم عروضا تتالحم 

لفكرة »نادى  الناس، من أهم أسباب طرحنا  احتياجات  مع 

محافظاتهم  يف  املرسحيني  يقدم  أن  هو  التجريبي«  املرسح 

يخص  وأن  بهم،  املحيطة  البيئة  من  تجريبية  عروًضا 

تطوير  هو  التطوير  بهم،  الخاصة  البيئة  مفردات  التجريب 

التجريب  نوع،  وليس  سلوك  فهو  السائدة،  املرسح  أنواع 

هدفه تطوير آليات املرسح، ويف الدورات القادمة سيساهم 

التجريب يف زيادة االحتياج للمرسح وبناء جمهور جديد له. 

وسوف نقوم بعمل مرشوع كبري مع السفارة واملركز األسباين 

عروض  ترجم  من  أول  وهى  حسن،  نبيلة  د.  مع  بالتعاون 

امليكروتياترو، مالمح املرشوع سوف تظهر يف الفرتة القادمة، 

الدورة  يف  مهم  حضور  املرسحي  النوع  لهذا  يكون  وقد 

فريونيكا  األسبانية  قدمتها   التي  املحارضة  بعد  القادمة، 

)القاهرة-  املهرجان  خالل  محافظات  ثالث  يف  الريوس 

األقرص-اإلسكندرية(، وهذا النوع املرسحي مدته ال تزيد عن 

١٥ دقيقة، وُيقدم يف غرفة بإمكانيات بسيطة جًدا.

ــدورات  ال فى  يتحقق  أن  يف  تأمل  الــذي  ما   -
القادمة ولم تستطع تقدميه يف هذه الدورة؟ 

أعتقد أننا حققنا كل ما قررنا تقدميه، وفكرة أن نقدم دورة 

يف أربعة أشهر، هذا يف حد ذاته إنجاز كبري، كان هناك يشء 

مهم نرغب يف تقدميه هذه الدورة، ولكن ضيق الوقت منعنا 

وأتصور  أونالين،  مقعده  الجمهور  يحجز  أن  ذلك، وهو  من 

أن لدينا وقت كايف لتحقيق ذلك يف الدورة القادمة إن شاء 

الله. 

في  المشاركة  يمكنها  التجرييب  المسرح  نوادي  عروض 
يستحق ما  قدمت  إذا  الرسمية  المسابقة 

وضع  هدفها  العربية«  المسرحية  المهرجانات  »شبكة 
العربي المسرح  عمل  آليات  لتطوير  اسرتاتيجيه 
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قال املخرج والكاتب إبراهيم عسريي املنسق العام للدول 

هذا  املهرجان  دورة  للمرسح:  العربية  الهيئة  ىف  العربية 

العام اعتربها دورة استثنائية، العروض اغلبها ال يرقى إىل 

املهرجان  إلدارة  ولكن  التجريبي،  القاهرة  مهرجان  اسم 

إنتاج  هناك  وليس  الحجر،  يف  الــدول  أغلب  ألن  العذر 

تحقيق

ببعض  اهتامم  يكون هناك  أن  أيضا  أمتنى  و  املهرجانات، 

ال  حتى  رسيعة  إلتفاتة  إىل  تحتاج  التي  املهمة  املسارح 

والطليعة  العرائس  ومنها  عليه،  هى  مام  أسوأ  تصبح 

ومرسح البالون.. وأقدم شكري للمهرجان عىل اإلصدارات 

الرائعة. 

القاهرة يف  له مهرجان  ما وصل  إىل  يرقى  مرسحي جديد 

السنوات املاضية من اإلبداع .

يف  أفضل  القادمة  ــدورة  ال تكون  أن  نتمنى  ــاف:  وأض

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الوزيرة  الفنانة  وجود  ظل 

إدارة  يف  كبرية  خربات  له  الذي  ياقوت  جامل  والدكتور 

التجرييب:  من  ال28  الدورة  ختام  بعد 

المسرح  أن  أثبت  المهرجان  مسرحيون: 
الكربى األزمات  تجاوز  على  قادر 

ياقوت،  جمال  الدكتور  برئاسة  فهمي«  فوزي  »د.  دورة  التجريىب  للمسرح  الدولي  القاهرة  لمهرجان  ال28  الدورة  مؤخرا  اختتمت 
الماضي،وقد  سبتمرب   19 وحىت   14 من  الفرتة  في  الدورة  وأقيمت  الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  معالي  رعاية  وتحت 
ورأى  المهرجان،  أيام  مدار  على  أقيمت  اليت  المختلفة  والفعاليات  العروض  مستوى  على  ومختلف  كبري  آثر  الدورة  لهذه  كان 
الدولي  المستوى  على  متمزية  مسرحية  عروض  استقدام  ومنها  اإليجابيات  من  العديد  حملت  الدورة  هذه  أن  المسرحيني  من  العديد 
إلدارة  يحسب  شىء  وهو  المحافظات  إلى  وانتقالها  والمسرحيني  المدربني  لكبار  المسرحية  الورش  من  متمزية  مجموعة  وإقامة 
وجديدة،  مختلفة  مناحي  من  التجريب  تناقش  فكرية  ومحاور  ندوات  وإقامة  بالمهرجان  الخاصة  اإلصدارات  تنوع  كذلك  المهرجان، 
هناك  أن  البعض  رأى  كما  الدورة،  هذه  إيجابيات  ابرز  أحد  يعد  التجرييب  المسرح  نادى  مشروع  أن  المسرحيني  من  كبري  عدد  واتفق 
بدء  قبل  أكرب  بشكل  المسارح  بتجهزيات  واالهتمام  أيام   6 من  ألكرث  المهرجان  أيام  ومد  العربية  العروض  حصة  لزيادة  بالغه  ضرورة 
ضمن  أقيم  الذي   « الطليعية  للتصميمات  الدولي  القاهرة  »معرض  السينوغرافيا  بمعرض  المسرحيون  أشاد  المهرجان،كذلك  فعاليات 
من  عدد  أراء  باستطالع  قمنا  الجنسيات.  مختلف  من  والديكور  السينوغرافيا  مصممي  كبار  من  نخبة  ضم  والذي  المهرجان  فعاليات 
المقبلة للدورات  أمنياتهم  وما  والسلبيات  اإليجابيات  وأبرز  أهم  عن  مختلفة  دول  من  المسرحيني 

 رنا رأفت 
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1515 تحقيق

جدا مهمة  ثقافية  تظاهرة  المهرجان 
املهرجان  أعاد  لقد  سوريا:  من  عىل  ميسون  د.  قالت  بينام 

يبقى  التكنولوجية،  التطورات  كل  رغم  وأنه  املرسح،  ألق 

املرسح هو املكان األمثل وهو الفسحة التي تجعلنا نتأمل من 

خاللها رشطنا اإلنساين والوجودي، وأنا ممتنة إلدارة املهرجان 

لدعوتها يل للمشاركة يف الندوة الفكرية، إذ قدمت بحثا حول 

صيغ اإلنتاج والتجريب بني فلسفة املؤسسة الرسمية والجهات 

الخاصة )رؤى الجيل الجديد(، وأتت أهمية الندوة من تنوع 

األوراق البحثية، والنقاش والحوار املستمر واملثمر.

 وأشارت أيضا إىل تنوع العروض املرسحية املشاركة والتجريب 

من جهود إبداعية يف الدورات السابقة. 

وأضافت :لقد أثبت املهرجان بتكاتف جهود كل العاملني فيه، 

إنسانية  كحاجة  ذاته  ليؤكد  أزمة  كل  بعد  ينهض  املرسح  أن 

اللقاء  متعة  للمتفرج  وأتاح  بدونها،  العيش  ميكن  ال  وثقافية 

مواقع  بني  صامتا  يتجول  أن  بدل  الحي،  والحضور  والتفاعل 

القادمة مشاركات أكرب من  اإلنرتنت. تابعت: أمتنى يف الدورة 

شبكة  فكرة  تصل  أن  أمتنى  كام  املختلفة،  والثقافات  الدول 

املهرجانات العربية إىل حيز التنفيذ، هذه الفكرة التى طرحها 

ودأب  بجهد  تحقيقها  ويعمل عىل  ياقوت،  د. جامل  مشكورا 

كبريين. 

المسرح  نوادي 
فيام قال الناقد والباحث حسام الدين مسعد: مام ال شك فيه 

العروض  بني  والفاعل  املبارش  التواصل  املهرجان هو جرس  أن 

التعرف  لألخري  يتيح  املرصي،  املتلقي  وبني  العاملية  التجريبية 

عيل وسائل فنيه جديده وغري سائدة. 

ولقد سعدت مبتابعتي لفعاليات الدورة وهي التي استقطبت 

فرضيات  من  انطلقت  التي  الدولية  العروض  من  مجموعة 

للمتلقي  وتقدم  باستمرار،  املتغري  الواقع  تستقرأ  عبثيه 

الفنية  الوسائل  من  ومستحدث  جديد  هو  ما  كل  املرصي 

الغايات  العروض، وبلوغ  تعينه عيل فك شفرات رسائل  التي 

مشاهدايت  خالل  من  رصدته  ما  لكن  استدرك:  منها.  الداللية 

مربر  الغري  الخلط  هو  املشاركة  العربية  العروض  لبعض 

ركود  إيل  أدي  مام  و»التغريب«  »التجريب«  مصطلحي  بني 

النخبة  جمهور  فئة  ليخاطب  املعملية؛  بتجاربه  التجريب 

الطبيعة  يخالف  ما  وهذا  العام،  الجمهور  فئة  يستهدف  وال 

مع  املبارشة  عالقته  تتجيل  ــذي  ال املــرسح  لفن  األساسية 

تابع:  املرسحي.  للعرض  الجاملية  السامت  كأبرز  الجامهري 

الشارع  مرسح  عروض  غابت  ملاذا  السؤال:  يثور  هنا  ومن 

هذه  مثل  أليست  الفعاليات؟  عن  تقليديه  الغري  والفضاءات 

عيل  التقليدية  الفضاءات  هيمنة  يكرس  تجريبا  تعد  العروض 

العام  الجمهور  للمتلقني من  العاملي؟ وتتيح  املشهد املرسحي 

الندوات  أن  .السيام  املرسحي  العرض  خلق عالقة جديده مع 

اإلنتاجية  املؤسسات  وفلسفة  بالتجريب  املعنونة  الفكرية 

أو  املجتمع  يف  املرسح  حضور  بقوة  اإلنتاج  عالقة  ناقشت 

هي  املرسحيون  تشغل  التي  املشكالت  أهم  وأن  انحساره 

اإلنتاجات  وجه  يف  عرثة  كحجر  يقف  الذي  الحريات  سقف 

عيل  اإلنتاجية  املؤسسة  وهيمنة  العربية  بلداننا  يف  املرسحية 

اإلشكالية برضورة  يستدعي ضبط هذه  مام  املرسحي،  املنتج 

املتطلبات  ذو  اآلين  العرص  الجمهور يف هذا  إيل طبيعة  النظر 

ليتقبلها  املرسحي  الفن  أدوات  تطوير  تتطلب  التي  املتطورة 

جمهور العامل الجديد املتطور، ولذا يجب علينا أن نغري نظرتنا 

للمرسح بأنه الفن الذي يقدم بني جدران العامرة الكالسيكية 

اهتاممي  آثــار  وأضافت:  واملضمون،  الشكل  مستوى  عىل 

االختصاصات  املوازية، والتي طالت مختلف  الورش املرسحية 

املرسحية، وقد أتيح يل حضور بعضها مثل فن املهرج. 

يصب يف صميم  موضوعا  تناولت  التي  الكتب  توقيع  وكذلك 

التجريب، واملنشورات عىل صعيد النصوص املرتجمة واألبحاث 

من  جعل  كله  هذا  املرسحية  التصميامت  ومعرض  املرسحية، 

املهرجان ظاهرة ثقافية مهمة جدا، قدمت املرسح من خالل 

بالشكر  والثقافات. وتوجهت  التيارات  الخالق، وتعدد  التنوع 

إلدارة املهرجان لتكرميها يف دورة حملت اسم د. فوزي فهمي: 

للمهرجان  ما قدمه  كتبه وعىل كل  تتلمذنا جميعا عىل  الذي 

العربية  للعروض  اكرب  مساحة  توفري  نتمىن 
واألجنبية

المشاركة  بها  أولى  شاركت  عروض  هناك 
بالمسرح لها  عالقة  وال  للرقص  مهرجانات  في 
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دولي بمهرجان  يليق  بشكل  المسارح  تجهزي  من  البد 

فائقة بعناية  المسرحية  العروض  الختيار  ضرورة  هناك  ولطبقة بعينها فاملرسح يذهب للناس وللمتلقني أينام وجدوا 

من أجل تبصريهم وتثقيفهم؛ لتمييز صحيح الفكر من فاسدة. 

نوادي  عروض  محور  الــدورة  هذه  يف  انتباهي  لفت   : تابع 

عالقة  عىل  يؤكد  الذي  مرص  محافظات  يف  التجريبية  املرسح 

التجريب  أفكار  األقاليم  لجمهور  وينرش  باملجتمع  التجريب 

ومستثمرا  الفنية،  العدالة  محققا  الجديدة  الفنية  وأدواتــه 

املواهب الشابة يف مرص من أجل توسيع رقعة التجريب . 

العربية المسارح 
إىل  العابد  الفته  ماجد  العراقي  واإلعالمي  الفنان  أشار  فيام 

من  ملسناه  ما  ناحية  من  فقال:  التنظيم  تخص  نقاط  عدة 

الفنية  والتحضريات  واالستقبال  اإلقامة  مستوى  عىل  تنظيم 

سابقة،  دورة  سبعة وعرشون  مع خربة  يتوافق  املهرجان  فإن 

وقد أعطى أريحية واضحة يف الجوانب الفنية والتقنية للفرق 

مناخاتها  عىل  العروض  يف  ذلك  وانعكس  اإلقامة،  وظروف 

واشتغاالتها املختلفة وقد جاءت من قارات متعددة. 

املحاور  وإقامة  املهرجان  إصدارات  كذلك  ننىس  ال  وأضاف: 

الفنية  واملعارض  الورش  وكذلك  الحوارية  والجلسات  الفكرية 

املرافقة ومنها معرض السينوغرافيا. 

يف  والتاريخي  الفني  وحضوره  املهرجان  ألهمية  واستطرد: 

فائقة  بعناية  العروض  اختيار  يتم  أن  يفضل  عموما  املنطقة 

و  مختلفة  فنية  مدارس  إرشاك  من  والبد  العدد  ملجرد  وليس 

العربية  املسارح  عروض  حصة  من  معقولة  مساحة  توفري 

إقامة  إن  التخصص.  بعني  األخذ  من  والبد  التظاهرة  تلك  يف 

مهرجان يف مرص هو فرصة كبرية للمرسح واملرسحيني العرب، 

من  مجموعة  يف  العروض  أماكن  تخترص  أن  من  بآس  ال  و 

عن  واالبتعاد  الوقت  لتوفري  بعضها  من  القريبة  القاعات 

ازدحام الطرق، وكذلك العودة إىل أيام املهرجان السابقة بدال 

االكتظاظ  مشكلة  نحل  وبالتايل؛  أيام  إىل ست  اختصارها  من 

بالعروض و الجلسات . 

المشاركة  العروض  عدد  زيادة 
موفقة  دورة  كانت  العظيم:«  عبد  حسام  املخرج  قال  فيام 

طويلة يف قيادة املهرجانات املحلية داخل مرص أو مهرجانات 

دولية غري التجريبي . 

رئاسة  ياقوت  جامل  الدكتور  توىل  حني  خريا  استبرشنا  وتابع: 

إنتاج  بال  مهرجان مرسح  قيادة  يف  املتميزة  لخربته  التجريبي 

أستاذ  وهو  عرشة  الحادية  ــدورة  ال إىل  وصل  الذي  الــدويل 

أكادميي متمكن وبارز عىل مستوى املرسح العريب، و يف هذه 

املهرجان  قيادة  يف  طاقمه  اختار  ياقوت  أن  يبدو   28 الدورة 

سمعتهم  لهم  وكتاب  فنانني  فجميعهم  متناهية،  بدقة 

بدقه  ويسري  مرتب  يشء  كل  كان  لذلك  ؛  الرائع  وتاريخهم 

متناهية خاصة توفري وسائل النقل عىل أبواب املسارح للنقل 

إىل املسارح األخرى بكل سالسة ودون تأخري، وهناك ىشء آخر 

مهم وهو الدقة ىف توزيع العروض عىل املسارح، كذلك الدقة 

يف تنظيم الندوات الفكرية، التي متيزت بحسن اختيار املحاور 

والباحثني ومديري الندوات. 

القومي  المسرح 
السنة  هذه  السيهاىت:  ماجد  السعودي  املخرج  قال  فيام 

و  يواجهها  طبيعية  كارثة  أي  أمام  التحدي  ربح  املهرجان 

تنوع  يف  كعادته  عاد  و  الصعبة  الظروف  رغم  وجودة  اثبت 

أجمل  من  و  ألخر،  عرض  من  أجوائها  اختالف  يف  و  عروضه 

و  التجهيز  أمور  تكون  أن  األجمل  و  الجميع  تعاون  األشياء 

و  أسلس  العمل  ليكون  الفرق  وجود  قبل  متوفرة  املتطلبات 

اقل  و  جاهزية  أكرث  يصبح  و  املشاركة  للفرق  بالنسبة  مرتب 

مجهزة  كلها  املسارح  يجعل  أن  املهرجان  من  أمتنى  و  ارباكاً، 

فاملرسح  اختصار  للعروض  يسهل  ما  القومي  كاملرسح  تقنياً 

الفخم يعطي صورة فخمة للجمهور 

التجريبية العروض  تجوال 
إيجابيات  أبرز  الحكيم:«  خميس  احمد  الناقد  قال  بينام 

اختبار  تم  التى  التجريبية  العروض  تجوال  هو  الدورة  هذه 

كفاءتها يف املحافظات املختلفة ومنها عىل سبيل املثال العرض 

وبذلك  اإلسكندرية  إىل  سافر  الذي   « الطري  »منطق  التونيس 

القاهرة  لجمهور  متاحة فقط  ليست  العروض  أصبحت بعض 

ومليئة بالخطوات الجديدة ومنها التأكيد عىل عودة التسابق 

واالتجاه إىل األقاليم، وهو ما يحسب إلدارة املهرجان، وأمتنى 

الفعاليات بشكل أكرب ىف األقاليم  تتزايد  املقبلة أن  الدورة  يف 

عدد  يزيد  أن  أمتنى  كام  والعروض،  الورش  خالل  من  وذلك 

العروض املشاركة وان تتسع املحاور الفكرية واألبحاث بشكل 

أكرب مام قدمته هذه الدورة. 

مرتب  شيء  كل 
فيام تحدث املرسحى د. عبد الحسني علوان من العراق فقال 

العربية،  الساحة  املهمة عىل  املهرجانات  املهرجان من  »يعترب 

معظم  ويكرسون  املرسحيني  الفنانني  باهتامم  يحظى  وبذلك 

اهتاممهم ووقتهم لتحضري عروض ذات مستوى جيد تتنافس 

عىل جوائزه. 

بتلك  يكون  ليك  ومسريته  تاريخه  استعرضنا  ولو  وأضــاف: 

رئاسته  تولوا  الذين  املسئولني  أن  فسنالحظ  الفنية  القيمة 

عىل  سواء  البارزين  واألساتذة  الفنانني  من  األوىل  دورته  منذ 

مستوى اإلنتاجات املرسحية أو الثقافية واألكادميية ولهم خربة 
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الدورة إيجابيات  أبرز  من  التجرييب  المسرح  نوادي  مشروع 

المهرجان إلدارة  يحسب  األقاليم  في  التجريبية  العروض  تجوال 
التي  الورش  وكذلك  املحافظات،  لجمهور  أيضا  متاحة  ولكن 

الدورة  هذه  إيجابيات  ضمن  وأيضا  للمحافظات،  انتقلت 

التى حدث حولها  التجريبى  بنوادي املرسح  ما يسمى  إنشاء 

نراجع  يجعلنا  ما  وهو  واملهتمني  النقاد  قبل  من  واسع  جدل 

حيث  وفلسفتها،  األساسية  ومراهنتها  املرسح  نوادى  تجارب 

للتصعيد  املخرج  كفاءة  اختبار  الجامهريية  الثقافة  ىف  يتم 

تشرتط  فهى  التجريبى  املــرسح  ــوادي  ن أمــا  أهــم،  ملراحل 

مع  اإلتفاق  تم  حيث  تجريبيا،  املقدم  املــرشوع  يكون  أن 

املشاريع  بني  من  باالنتقاء  الخاصة  الكيفية  عىل  املسؤولني 

التجريبى  املــرسح  نــادى  مــرشوع  فلسفة  ورشح  املتقدمة 

للمتقدمني. 

ىف  الكوتة  منطق  عن  االبتعاد  علينا  فذكر:  السلبيات  عن  أما 

حتى  مهمة  عروض  الختيار  رضورة  وهناك  العروض  اختيار 

عىل  حصلت  عــروض  وهناك  ــدة،  واح بلد  من  كانت  وإن 

جائزتها من الجمهور عىل سبيل املثال عرض »آى ميديا« من 

كانت هناك رضورة  وأضاف:  اإلمارات  وكذلك عرض  الكويت 

وأخريا  ستكتمل  مل  التى  والعروض  الفعاليات  عن  لإلعالن 

أمتنى أن يجدد املجتمع املرسحى ثقته مرة أخرى ىف املهرجان 

التجريبي وهذا سوف يأيت بعد جهد وعمل حقيقي وأن تقام 

ورشة للكتابة ألحد كبار الكتاب املرسحيني.

ابتكار   
استحداث  البيىل عىل أهمية  الكاتبة املرسحية صفاء  واتفقت 

ألن  رأيها  يف  وذلك  التجريبي  املرسح  نوادي  لفكرة  املهرجان 

بأفكار  عروض  وتقديم  التجريب  عىل  قامئة  املرسح  نوادي 

الوقت  نفس  وىف  ضئيلة  مبيزانيات  ومبتكرة  جديدة  ورؤى 

يشجع  ما  وهو  كبرية،  ميزانيات  ذات  عروض  مع  تتنافس 

وأفكار  وإبداعات  تجارب  تقديم  عىل  ويحفزهم  الشباب 

جديدة، كذلك قالت إن من اإليجابيات الهامة عودة الجوائز 

التحكيم  لجنة  كبري، وأن ضمت  املخرجني بشكل  التي تشجع 

ىف عضويتها مرسحيني من جنسيات مختلفة، وهو ىشء جيد 

نظر  ووجهات  رؤى  قدمت  حيث  الختامي  اليوم  ىف  خاصة 

متثل رؤية للمشهد القادم الذي نتمناه بوعى وتنظيم، واعتقد 

أن وجود هذه الندوات يعزز من ثقافتنا املوسوعية.

وتابع: لفتت نظري أيضا عريض أوكرانيا والكويت فهي تنتمى 

العرض  أن  والسيام  تجربيه  أكرث  وكانت  املهرجان  عنوان  إىل 

برؤية  السينوغرافيا  توظيف  يف  مغايرا  منطا  شكل  االوكــراىن 

حديثة ومغايرة كذلك األداء املختلف ورشاقة املمثلني. 

بريق
ضمن  بحثيه  بورقة  شاركت  الجزائر  من  عائشة  بن  ليىل  د. 

وعىل  بريقه،  عىل  اليــزال  املهرجان  قالت:«  املؤمتر  نــدوات 

بالتجارب  املتعلقة  التجريبي  املرسح  بقضايا  االهتامم  ذات 

قضية  الفكري  املؤمتر  طرح  وقد  التجريبي،  مجال  ىف  العربية 

التجريب، وىف الحقيقة  هامة وهى اإلنتاج ىف عالقته برشوط 

حاولت من خالل تجربة املرسح الجزائري استعراض املعوقات 

التي تقف حائال بينه وبني التجريب خاصة من جهة اإلنتاج، 

وهل تعى املؤسسات اإلنتاجية ىف الجزائر الرشوط التى يجب 

أطر  وفق  التجريب  يتم  حتى  املرسحى  للمبدع  تتوافر  أن 

معينة، واستعنت باملرسح الجزائري منوذجا لهذه املوضوع 

 

الجديدة الجوائز 
لجنة  عضو  سلمون  منر  السوري  املرسحى  واملخرج  الكاتب 

التحكيم قال »حاولنا أن نكون عادلني وموضوعيني واستحدثنا 

راقصة  أفضل  املثال  سبيل  عىل  الجديدة،  الجوائز  بعض 

يقام مهرجان خاص  أن  وهى جائزة مل تكن متواجدة وأقرتح 

التجريبي،  باملهرجان  تشارك  أن  دون  فقط  الراقصة  للعروض 

إذن نحن لسنا  باملرسح؛  لها عالقة درامية مبارشة  ليس  ألنها 

رقصا  كان  إذا  إال  املرسح  مع  يتعارض  ال  الرقص  بها،  ملزمني 

وهناك  خالصا،  راقصا  العروض  بعض  يف  رأينا  وقد  خالصا، 

أكرث،  أيام  هناك  تكون  أن  وهى رضورة  للغاية  مهمة  مسألة 

التحكيم  لجنة  ترى  وأن  املقبلة،  الــدورة  سيحدث  ما  وهذا 

فرصة  يعد  املهرجان  عام  بشكل  ولكن  األكــرث،  عىل  عرضني 

تتسم  أن  وأرجوا  بفنانني من دول مختلفة،  نلتقي  مهمة ألن 

رئيس  أن  والحقيقة  القارات،  بني  أكرب  بتوازن  املقبلة  الدورة 

املهرجان الدكتور جامل ياقوت لديه أفكار متميزة، وأمتنى أن 

يتم دعمها.

مكانة  ولهم  متعددة  دول  من  مكرمني  انتقاء  وكذلك  للغاية 

الدورة  متيزت  كام  أضافت:  والدويل،  العريب  املرسح  ىف  كبرية 

باإلقبال الكبري عىل العروض العربية وكان و العروض املرصية، 

وكانت هناك موضوعية شديدة للجان املشاهدة واالختيار ىف 

التجريبي، وعن  باملهرجان  التي يليق  العروض املرصية  انتقاء 

أمنياتها للدورات القادمة قالت: أمتنى أن تقام ورشة للكتابة 

ألحد كبار الكتاب املرسحيني، وأن يتم مناقشة محاور جديدة 

مثل قضايا ما بعد الدراما. 

جديد  فضاء 
وأشاد د. رياض سكران باملهرجان ووصفه بأنه نافذة حقيقية 

لرؤى  جديدا  فضاء  ويفتح  العاملية،  املرسحية  التجارب  عىل 

وأفكار جديدة ويجدد الطاقات والوعي، ألنه يعرض جامليات 

جديدة ومتغريات تحدث ىف املرسح العاملي تتالقح مع الفكر 

العريب مبا يخدم الحراك املرسحى. أضاف: الندوة الفكرية التى 

أقيمت هذا العام ضمت أسامء عربية مهمة ومتميزة قدمت 

حقيقيا  تفاعال  حققت  ومخرجات  فكرية  ومقاربات  قراءات 
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الديكور  مصمم  للمعرض  العام  القومسيري  مع  البداية  كانت 

واإلضاءة املرسحية م. حازم شبل الذي قال: بدأت الفكرة من 

املعارض الدولية التي كنت أحرضها قبل ذلك، ويف عام 2009 

األمريكية  الهيئة  من  مصمام  خمسني  من  يقرب  وفد  حرض 

لتكنولوجيا املرسح، و و فرت والجامعة األمريكية لنا حديقة 

تقدم  دويل،  ملهرجان  رسمية  فعاليات  ضمن  نكون  ان  نوعها، 

اختيار  تم  دولــة،   20 من  أكرث  من  تصميام،   106 للمعرض 

و11  عربية،  دول  و8  مرص  منها  دولة،   20 من  تصميام   56

رائعا  تنوعا  يضم  واملعرض  قارات،   الخمس  من  أجنبية  دولة 

لألعامل، وإقامة مثل هذه املعارض قد يستغرق ما يقرب من 

سنتني إعداد، لكن هذا املعرض ُأقيم يف مدة زمنية قياسية، ما 

يقرب من شهرين.

واإلضــاءة  الديكور  ومصمم  أنا  قــال:   املعارض  لجنة  وعن 

املرسحية م. عمرو عبد الله الرشيف املدير التقني بدار األوبرا 

سعد  محمد  د.  املرسحية  واألزياء  الديكور  ومصمم  املرصية، 

بجامعة  اآلداب  بكلية  املرسح  علوم  بقسم  املساعد  األستاذ 

داخل  والتحكيم  االختيار  لجنة  عن  مسئولني  وُكنا  حلوان، 

فكان  بالله  املعتز  عمر  الديكور  ومصمم  املخرج  أما  املعرض، 

مسئوال عن الكتالوج واإلجراءات األخرى، و مارينا جلبي هى 

املتقدمني  الدويل مع  التواصل  التحكيم ومسئولة  لجان  مقررة 

والعارضني.

متميز  املعرض  يف  املقدم  املرصي  املستوى  »شبل«:  وأضاف 

هو  ما  بقدر  واملقارنة  التنافس  بهدف  ليس  واملعرض  جًدا، 

ولدى  الفكرة،  ودعمت  اللوق،  بباب  النادرة  الكتب  مكتبة 

نقدم  فنحن  بالكالم،  وليس  باألعامل  يكون  التعريف  أن  مبدأ 

معرض  بالفعل  وقدمنا  املرسحية،  للعروض  املرئية  الصورة 

ديجيتال، ضم 12 مصمام أمريكيا و6 مرصيني، ويف عام 2012 

والعتامدهم  للسينوجرافيا،  الدولية  الهيئة  يف  باالشرتاك  قمنا 

البلد الجديدة املنضمة لهم يجب أن ُيقام بها اجتامع، وقدمنا 

بالفعل املعرض األول للتصميم املرسحي، وضم أجيال مختلفة 

عام  قدمناه  ثم  سنتني،  كل  املعرض  تكرر  و  املصممني،  من 

قدمناه   2016 عام  ويف  القومي،  املهرجان  هامش  عىل   2012

برعاية   قدمناه   2018 ويف  التجريبي،  املهرجان  هامش  عىل 

وافتتحت  جالل،  خالد  املخرج  برئاسة  الثقايف  اإلنتاج  قطاع 

عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيــرة  معايل  سيادة  املعرض 

هذه  ويف  الكورونا،  جائحة  جاءت   2020 عام  وىف  الدايم، 

الدورة اختارين رئيس املهرجان د. جامل ياقوت، ألكون ضمن 

اللجنة العليا، وخصني بلجنة املعارض، وبدأت يف طرح األفكار 

عليه، وكنت متحمسا إلقامة معرض دويل.

فعاليات  من  أساسية  فاعلية  نحن  مرة  ألول  »شبل«:  وتابع 

من  أوىل  سابقة  هذا  ويعد  هامشه،  عىل  ولسنا  املهرجان، 

الطليعية.. المسرحية  للتصميمات  القاهرة  معرض 
التجرييب للمهرجان  فهمي«  »فوزي  دورة  بها  تنفرد  مختلفة  تجربة 

للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان  شهد 
من  العديد  األخرية  دورته  في  التجرييب 
ومنها  مرة،  ألول  تقدم  اليت  الفعاليات 
للتصميمات  الدولي  القاهرة  معرض 
واستضافة  الطليعية،  المسرحية 
الفرنسي  والسينوغراف  المعماري 
الفراغ  بـ«سيد  والُملّقب  ليكا  جي  جان 
واحد   المكرمني،   أحد  وهو   المسرحي« 
أفضل  لتحكيم  الدولية  اللجنة  أعضاء 
بالمعرض.  مشاركة  تصميمات  خمسة 
المعرض  داخل  جولة  »مسرحنا«  أجرت 
أفضل  اختيار  لجنة  أعضاء  بعض  وحاورت 
المشاركني  بعض  و  المشاركة  التصميمات 
فيه.

 إيناس العيسوي 

رسمية  كفعالية  المعرض  أقيم  شبل:  حازم 
تحدث لم  سابقة  وتلك  المهرجان  في 
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لغة  بيننا  زمالء  فنحن  الفن،  هذا  منارس  جميًعا  بأننا  احتفااًل 

يقدم  أن  التقديم  رشوط  ضمن  من  كان  الفن،  هى  مشرتكة 

املقدم فلسفة العمل، سبب تصميمه للعمل وعالقته بالدراما، 

من  للفكرة  مساندين  املعرض،  يف  املشاركني  بعض  وهناك 

نعيمة  وم.  عودة  مروة  ود.  سعد  محمد  د.  ومنهم  البداية 

املعرض  هذا  مييز  وما  الرشيف،  الله  عبد  عمرو  م.  و  عجمي 

مازالوا  ُطاّلبا  وأيًضا   ، الجامعات  أهم  من  محرتفني  يضم  أنه 

يدرسون يف أكادميية الفنون، وبعض املشاركني من األقاليم. 

ياقوت هو  التجريبي د. جامل  املهرجان  وتابع »شبل«: رئيس 

نقدم  مشاركة،  تصميامت  خمسة  أفضل  اختيار  فكرة  صاحب 

لهم ميداليات تشجيعية، وهناك لجنة دولية للتحكيم، الختيار 

الفرنيس  والسينوجراف  املعامري  وهم  الفائزة،  التصميامت 

دافيد  مايا  املرصية  األكادميية  والسينوجراف  ليكا  جي  جان 

وأستاذ التمثيل واإلخراج األمرييك زينون كروسزيلنييك، وكنت 

أمتنى أن يحرض  كل العارضني املشاركني يف املعرض، ألن الفكرة 

يف شبكة التواصل الفني، ولكن الكورونا أثرت عىل حضور كثري 

وعروض مختلفة.

وتابع »سعد«: مصطلح الطليعي هو املبتكر ذو الفكر الجديد، 

الطليعية،  كلمة  من  املقصود  فكان  الطليعة،  مرسح  مثل 

تقليدية،  غري  جديد  فكر  ذات  املقدمة  األعــامل  تكون  أن 

الذين مازالوا يدرسون  الطلبة  واملعرض يضم املحرتفني وبعض 

الثقافة  يف  عروًضا  قدموا  الذين  وهناك  الفنون،  أكادميية  يف 

أضاف:   والعربية.  األجنبية  العروض  جانب  إىل  الجامهريية، 

ثقافة  تختلف  ولكن  املنافسة،  عىل  قادرة  املرصية  األعامل 

كل  الخامة،  وتناول  واملعاين  التشكيلية  الناحية  من  املتلقي، 

املعرض  هذا  يف  شاركت  وقد  خاص،  طابع  لها  مجتمع  ثقافة 

بعرض »أرض ال تنبت الزهور«.

الكحل صبايا 
عجمي«  نعيمة  م.  املرسحية  ــاء  األزي مصممة  قالت  كذلك 

من  أنا  و  املعرض،  هذا  يف  مبشاركتي  سعيدة   : الله«  رحمها 

مخدة  »صبايا  بعرض  وشاركت  البداية،  من  الفكرة  مؤيدي 

الكحل«.

بوجود  علمت  النجدي:  هناء  ــاء  األزي مصممة  قالت  فيام 

لصفحة  جيدة  متابعة  أنا  ميديا،  السوشيال  من  املعرض  هذا 

متابعتي  إىل  باإلضافة  الفيسبوك،  عىل  التجريبي  املهرجان 

للمشاركة  تقدمت  وبالفعل  حازم شبل،  م.  عنه  يعلن  ما  لكل 

وكان  بأعجوبة،  »نجونا  لعرض  األزيــاء  بتصميم  املعرض  يف 

ليناسب  ــدايئ،  ــب ال اإلنــســان  إىل  مييل  للمالبس  تصميمي 

الشخصيات الدرامية يف العرض.

فؤاد  محمود  د.  املرسحي  الديكور  ومصمم  املخرج  قال  فيام 

املدرس املساعد بقسم الديكور باملعهد العايل للفنون املرسحية 

جًدا  الخاصة  املعارض  من  إنه  صليحة:  نهاد  مرسح  ومدير 

السينجرافيني،  بنا  خاص  معرض  لدينا  يكون  وأن  واملميزة، 

التنوع  املعرض  مميزات  ومن  ومختلف،  عظيم  يشء  فهذا 

كنت   : أضاف  واملرصيني،  واألجانب  العرب  من  واملشاركات 

أمتنى أن يأخذ املعرض أشكاال أخرى، ولكن األمر يتطور بشكل 

التصميامت  بها  التي  اللوحات  يصاحب  أن  أمتنى  ملحوظ، 

هو  ما  املرسح  ألن  مجسامت،  بالسينوجرافيا  الخاصة  سواء 

تام، و أمتنى أن  بها إغالق  العارضني األجانب، فهناك بالد  من 

يف  املثال  سبيل  عىل  لعرضه،  أفضل  فرصة  املعرض  هذا  يأخذ 

مكتبة اإلسكندرية، وكذلك يف األقاليم، وكنت أمتنى أن يحرض 

املرسح  غري  أخرى  نوعية  يروا  لىك  ــدارس،  امل طلبة  املعرض 

الفنون  أكادميية  يف  عرضه  يتم  أن  أمتنى  وبالتأكيد  التقليدي، 

بروما.

الفكرة  شجعت 
بكلية  املساعد  األستاذ  سعد  محمد  د.  الديكور  مصمم  وقال 

جًدا  مؤيدا  كنت  حلوان:  جامعة  املرسح  علوم  قسم  اآلداب 

يكون  حتى  املهرجان،  فعاليات  ضمن  املعرض  إقامة  لفكرة 

الحضور،  املهرجان، مع تنوع  الجمهور حارضا معنا طوال فرتة 

رشوط  وضــع  يف  بدأنا  أجانب،  أو  عــرب  أو  مرصيني  ســواء 

واالبتكار  الفكرة  أبرزها  وكان  املعرض،  يف  للمشاركة  التقديم 

العرض، وتم اختيار ما يقرب من 60 عمال ما بني مرصيني  يف 

وعرب وأجانب، أبرز ما مييز املعرض التنوع، الغرض من إقامته 

أن يرى الفنانني املرصيني ما يدور حولهم يف العامل من تقنيات 

القارات مختلف  من  متنوعة  تصميمات  يضم  المعرض 
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املاكيتات، ألنها توضح  الفراغ، فاألفضل أن نرى  إال تجهيز يف 

األعامل بشكل أكرب، وأمتنى أن يتواجد هذا املعرض ومعارض 

عىل شاكلته يف الكليات املتخصصة، وعرض »مسافر ليل« هو 

أفضل من عرض  املعرض، وحظه  به يف  الذي شاركت  العرض 

إشاعات إشاعات، إال أنني أرى أن عرض »إشاعات إشاعات« 

عرض ثري من الناحية التشكيلية أكرث.

يف  طالب  وهو  الصيدلة،  كلية  خريج  جامل  د.أحمد  وقال 

املشاركني  وأحد  الرابعة  بالفرقة  ديكور  قسم  الفنون  أكادميية 

يف املعرض: أنا متابع جيد للمهرجان التجريبي، سعدت بشدة 

للتصميامت  متخصص  دويل  معرض  هناك  أن  علمت  عندما 

عرضه  وتم  »ابسيدو«،  بعرض  وشاركت  الطليعية،  املرسحية 

املستطاع  قدر  عىل  وحاولت  الجيزة،  ثقافة  عىل مرسح قرص 

أن أقدم تصمياًم مختلًفا للديكور باإلمكانيات املتاحة.

وقالت مصممة األزياء املرسحية د. مروة عودة عن حضورها 

لندوة املعامري والسينوجراف العاملي جان جي ليكا: الندوة 

يف  ــاليب  وُط أنا  فيها  بتواجدي  وسعدت  جــًدا  مهمة  كانت 

خصيًصا  بهم  جئت  املنصورة،  بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية 

الفراغ  الرثية، والذي حدثنا فيها »سيد  الندوة  ليحرضوا هذه 

 25 منذ  بروك  بيرت  الكبري  املخرج  مع  عمله  عن  املرسحي« 

و«جي  مختلفة،  برؤية  شكسبري  أعامل  مًعا  وقدموا  عاًما، 

املمثل  بني  ما  هناك حميمية  يكون  أن  يجب  أنه  يرى  ليكا« 

والجمهور، فكرة ُبعد املرسح عن املتفرج غري مستحبة لديه، 

مدير  مع  املناقشة  بعد  املــرسح،  هيكلة  إلعــادة  يلجأ  فهو 

كراىس  فوق  أخرى  مستويات  بناء  يف  ويبدأ  املرسح،  خشبة 

 ، الخشبة  إىل  أقرب  الجمهور  يجعل  أن  أجل  من  املــرسح، 

فيخلق تفاعال ما بني الجمهور واملمثلني، و قد استعرض معنا 

يف  جولته  أثناء  ذكره  تم  ما  أمثلة عىل  لنا  عرض  ذلك، حيث 

أكرث من مرسح عىل مستوى العامل، وعرض يف أكرث من مكان 

غري تقليدي مثل مزرعة وإسطبل خيل، وبنى بداخله مرسحا، 

من مواد مؤقتة.

املعرض  يف  أشارك  »عودة«:  قالت  املعرض  يف  مشاركتها  وعن 

بعرض »الجلسة« تأليف وإخراج مناضل عنرت، وهذه املعارض 

تجعل ما بني املصممني تبادل ثقايف،  وقد سعدت جًدا بكونه  

أول معرض يتم كفعالية رسمية وليس عىل هامش املهرجان.

ويف حوار خاص لجريدة »مرسحنا« قال سيد الفراغ املرسحي 

باملهرجان مصمم  والعرشين  الثامنة  بالدورة  املكرمني  أحد  و 

السينوجرافيا الفرنيس جان جي ليكا عن شعوره عندما تلقى 

خرب تكرميه باملهرجان: شعرت أن عميل تم االعرتاف به أخريًا، 

ولدّي امتنان كبري للمهرجان.

الحوار واستكملنا 
-  ما رأيك مبستوى األعامل املعروضة ؟

األعامل مختلفة ومتنوعة جًدا، لذلك من الجيد جًدا أن يكون 

هناك مهرجان بهذا املستوى، وأراهم يتعلمون من أخطائهم، 

فأنا أثق أنهم سيكونوا أفضل يف املستقبل.

أمام  املنافسة  عىل  قــادرة  املرصية  األعــامل  أن   ترى  هل   -

األعامل األجنبية، مع كل التقنيات الحديثة املتاحة لها؟ 

ال أعتقد أن املصمم الجيد يعتمد عىل التقنيات واملال فقط، 

وإمنا يعتمد عىل األفكار وتطويرها، لتقديم عمل جيد.

معرض  يف  استضافتك  التي  الــنــدوة  عن  انطباعك  ما   -

فعل  رد  عن  وماذا  املهرجان؟  فعاليات  خالل  السينوجرافيا 

الجمهور وتفاعلهم معك؟

أحب  أنا  الشباب،  من  الجمهور  معظم  أن  جًدا  سعيًدا  كنت 

الفنانني الشباب كثريًا، فهم يتمتعون برباعة ويطرحون أسئلة 

جيدة، أنا أحب أن أساعد بقدر ما أستطيع، حتى أكون داعام 

لهم.

- ما رأيك يف املهرجان التجريبي هذا العام؟ 

يف  بهم  ألتقي  ال  بفنانني  ألتقي  أن  رسوري  دواعي  ملن  إنه 

العربية  املرسحية  العروض  دعوة  أيًضا  جيد  ألمر  إنه  فرنسا، 

الكثري من الشباب إىل إنجلرتا  واألجنبية يف مرص، كام يذهب 

وفرنسا أو الواليات املتحدة للدراسة.

- ما املعايري التي تم عىل أساسها اختيار أفضل 5 أعامل فنية 

يف معرض التصميامت املرسحية الطليعية؟

العمل،  يف  والخيال  اإلبداع  ومساحة  والعرض،  العمل  جودة 

باإلضافة إىل تقنيات األلوان واألشكال والفكرة بالتأكيد.

زيارتها  يف  تفكر  وهل  ملرص؟  األوىل  زيارتك  هى  هذه  هل   -

مرة أخرى وتقيم بها معرًضا باسمك ملساعدة املصممني؟

مرة  كل  ذلك، يف  أفعل  أن  أود  ونعم  الثالثة،  املرة  هذه هى 

تطلب مني مدرسة أو جامعة فنون أو فنون مرسحية الحضور 

بنعم،  إجابتي  تكون  شباب،  فنانني  مع  الوقت  بعض  لقضاء 

ورمبا أقوم بذلك يف الدورة القادمة من املهرجان.

- ما النصيحة التي تقدمها ملصممني املرسح الشباب؟

الفنية، ويوًما  إنها اختياراتهم  األفضل عدم فرض رأى محدد، 

ما كنت مثلهم، وكنت اختار اتجاهات فنية مختلفة، ولكنني 

اكتشفتها  التي  التقنيات  بعض  عليهم  أعرض  أن  املمكن  من 

باالحتكاك  أنصحهم  ولكنني  واإللهام،  االطــالع  من  كنوع 

والتعرف عىل ألوان مختلفة من الفنون.

العامل؟ هل  السينوجراف يف  - أنت من أكرب وأفضل مصممي 

مازال لديك أحالم مل تحققها؟

ال أرى نفيس األفضل، رمبا املحرتفني اآلخرين هم من يقولون 

ذلك، ألنني ال أعمل من أجل أن أكون األفضل فقط، وأسعى 

فأنا  شبل،  لحازم  التحية  وكل  للشباب،  داعاًم  أكون  أن  دامئًا 

يف  عالية  بحرفية  املعرض  هذا  أعّد  وقد  سنوات،  منذ  أعرفه 

وقت قيايس، شكرًا ملهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي 

عىل تكرميهم يل.
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القاهرة  مهرجان  عروض  وضمن  الجمهورية  مرسح  عىل 

املرسحي  الرقص  فرقة  قدمت  التجريبي،  للمرسح  الدويل 

منذ  عوين.  وليد  إخراج  من  »ديفيليه«  عرض  الحديث 

يجدون  العرض  لصالة  املتفرجني  لدخول  األوىل  اللحظات 

أنفسهم جزءا من اللعبة بداية من الستار املفتوح لخشبة 

املالبس  حيث  الديفيليه  تفاصيل  عن  كاشفا  املرسح 

ال  عادة  التي  باملالبس  الخاصة  الحامالت  عىل  املعلقة 

وجود  يربز  هنا  العرض  ولكن  األزياء،  عروض  يف  تظهر 

فظهرت  لوحاته،  خالل  بتوظيفها  ويقوم  الحامالت  هذه 

وخالل  الجانبني،  وعىل  املرسح  عمق  يف  الحامالت  هذه 

العرض وهو يقوم  الدقائق األوىل يظهر وليد عوين مخرج 

بأعامل النظافة باستخدام مكنسة بيد خشبية، وكأنه يعد 

العرض ثم يقف مواجها للمتفرجني متوجها  لبداية  املكان 

بنظراته بينهم مبتسام وموجها لهم القبالت، وينادي فريق 

العمل بأسامئهم جميعا مستدعيا لهم للظهور عىل خشبة 

أيضا،  املتفرجني  مبواجهة  بالوقوف  فيقومون  املرسح، 

اللوحات  تبدأ  إليهم  وقبالتهم  نظراتهم  توجيه  وعقب 

الراقصة.

املتفرج  انتباه  تثري  أن  شأنها  من  كانت  البداية  هذه     

ومعها يدرك أنه إزاء عرض غري تقليدي، وهو ما يتأكد مع 

وفريق  ديفيليه  حول  العرض  يدور  حيث  املشاهد،  توايل 

حريك  تجسيد  يظهر  اللوحات  وخالل  به،  املشارك  العمل 

التي نعيشها منذ ظهور كوفيد وتأثريه عىل كافة  للمعاناة 

األزياء  فها هو عرض  اإلنسانية،  والعالقات  الحياة  مظاهر 

الالمعة  واألنف  الفم  ماسكات  املشاركون  ويرتدي  يبدأ 

نشاطات  يتجزأ من  أصبحت جزءا ال  األلوان حيث  زاهية 

عوين،  وليد  ويؤديه  كوفيد  مرىض  أحد  يظهر  كام  الحياة، 

فون  الساكس  آلة  عىل  يعزف  وكأنه  لرقصة  مؤديا  فيبدو 

ظهور  جانب  إىل  بتمريضه،  تقمن  ممرضات  ويشاركه 

حركات  ويؤدون  الوجه  ماسكات  يرتدون  املرىض  بعض 

راقصة تعرب عن األمل الذي يعاين منه مريض كوفيد، واألمر 

أمر  ينكشف  التي  اإلنسانية  العالقات  عىل  أيضا  ينسحب 

تؤدي  التي  الفتاة  فتظهر  الوباء،  حلول  مع  منها  بعض 

بكوفيد  تصاب  ما  رسعان  ولكنها  الزفاف،  بفستان  رقصة 

بجوارها  حبيبها  بقاء  ورغم  املقاعد،  أحد  عىل  فرتمتي 

يجدها  أخرى، وحني  امرأة  بالبحث عن  يبدأ  فإنه  لدقائق 

يبادلها لحظات العشق عىل مقربة من حبيبته امللقاة عىل 

وهي  قصرية  كالمية  مشاهد  العرض  يتخلل  كام  املقعد، 

على  حضوره  يفرض  كوفــيد 
19 ديفيليـه 

شيامء توفيق

ويتم  الكالسيكية،  العالمات  إحدى  عىل  وتشويشها  األرض 

نفس  عىل  معارصة  استعراضية  صورة  يف  شهرزاد  تقديم 

األزياء  عرض  يف  شابا  ونرى  الكالسيكية،  كورساكوف  موسيقى 

عال  نسايئ  لحذاء  مرتديا  األلوان  زاهية  المعة  بدلة  يرتدي 

الوباء  من  الواقي  الزي  يرتدي  طبيب  يظهر  كام  الكعبني، 

وميسك بكرة ضخمة وكأنها الكرة األرضية يحركها ميينا ويسارا 

التي  اللوحة  مجسدا  أخرى،  تارة  ظهره  عىل  يحملها  أو  تارة 

االستعراضية  اللوحات  فظهرت  الوباء،  ظل  يف  مؤخرا  انترشت 

األبرز هو حضور  والرابط  للديفيليه  انتامؤها  يربطها  منفصلة 

كوفيد عىل كافة اللوحات.

متنوعة  استعراضية  لوحات  تقديم  عوين  وليد  استطاع     

مربزا  الحياة،  مظاهر  كوفيد عىل شتى  تأثري  من خاللها  جسد 

للرقص  املرنة  الطبيعة  وموظفا  للمؤدين،  الجسدية  اإلمكانات 

ألزمة  به  تعرض  الذي  الساخر  األسلوب  تعميق  يف  الحديث 

بني  تنوعت  موسيقية  مقطوعات  عىل  معتمدا   ،19 كوفيد 

وضعه  تم  ما  ومنها  معروف  هو  ما  منها  والغربية،  الرشقية 

خصيصا للعرض، وجميعها تم اختيارها وتوظيفها بشكل دقيق، 

لوحة  كل  يف  مهام  دورا  وألوانها  وتصميمها  املالبس  ولعبت 

الدور  جانب  إىل  وألوانها،  تصميمها  يف  جريئة  مالبس  وكانت 

الذي لعبته اإلضاءة يف استكامل الصورة املبهرة لالستعراضات 

واملالبس، خاصة وأن الفضاء املرسحي هنا قد اتسع ليمتد إىل 

عمق املرسح وأقىص الجانبني.

وحتى  البداية  منذ  املتفرج  جذب  يف   19 ديفيليه  نجح      

تاركني  العرض،  لنهاية  متهيد  دون  املؤدين  خروج  عند  النهاية 

فكان  ال؟!  أم  العرض  انتهى  هل  تساؤل:  حالة  يف  الجمهور 

بالفعل عرضا مثريا للتساؤالت استطاع أن يشغل ذهن املتفرج.

مشاهد فردية تؤكد عىل العزلة التي خلفها الوباء، فتظهر فتاة 

له  ليس  الذي  بجاملها  مزهوة  املرآة  يف  وتنظر  مالبسها  ترتب 

بالصور  مزين  لثوب  ترتدي  فتاة  تظهر  آخر  مثيل، ويف مشهد 

الذي  الحارض  تتحدث عن  املايض وال  التي تحمل ذكرياتها يف 

يخيم عليه الوباء.

الطرح  تقليدية يف  استخدام رؤى غري  العرض عىل  يعتمد      

والتلقي، كارسا للحدود بني خشبة املرسح والصالة يف أكرث من 

موضع، بداية من جلوس بعض املؤدين ميينا ويسارا كمتفرجني 

يتابعون ما يقدم من لوحات استعراضية ويشاركون يف مشهد 

أو آخر، وكثريا ما تتوجه نظرات املؤدين متطلعني بشكل مبارش 

خالل  ومن  الجمهور،  هم  وكأنهم  يشاهدونهم  املتفرجني  إىل 

بتقديم  الشخصيات  بعض  تقوم  الجمهور  مع  املبارش  الحوار 

ذاتها مثلام فعلت الفتاة التي تجسد شخصية شهرزاد، فخالل 

بتعريف  وقامت  املؤدية مبالبس حديثة المعة  املشهد ظهرت 

نفسها بأنها شهرزاد، وذلك يف مفتتح اللوحة، ثم تبدأ بتقديم 

يجلسون  ممن  الراقصني  ثم  الراقصات  مبشاركة  استعراض 

آخر  موضع  يف  الجمهور  استفزاز  ويتم  املرسح.  جانبي  عىل 

يؤديها  التي  املخرج  من خالل شخصية  عوين  وليد  يقوم  حني 

بالنزول للصالة وإلقاء أعواد املكرونة عىل املتفرجني.

أقرب  ساخر  شكل  يف  واقعي  غري  إطار  يف  العرض  يدور      

الدادية والسرييالية يف  الحلم، مستفيدا عوين من رؤى  ألجواء 

كرس ما هو تقليدي؛ بل واستفزاز املتفرج أحيانا، فرنى الرقصة 

أربعة  يؤديها  البجع  بحرية  باليه  األربع من  للبجعات  الشهرية 

رجال يرتدون زجاجات بالستيكية يف أقدامهم ويؤدون الرقصة 

لتشايكوفسيك  الشهرية  الباليه  موسيقى  عىل  ساخر  بشكل 

عىل  البالستيكية  الزجاجات  وطرقات  امرأة  رصخات  وسط 
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جامل الفيشاوي

للمركز  والتابعة  زينب  بالسيدة  الثقافية  الحديقة  يف 

األراجوز  ملتقي  إطار  ويف  الطفل،  لثقافة  القومي 

املرسحية  قدمت  الثالث،  التقليدية  والعرائس 

سعيد  تأليف  من  وأراجوزتنا«  »أراجوزنا  العرائسية 

حجاج ورؤية وإخراج نارص عبدالتواب، ويف يوم ٢٨/ 

الصون  قامئة  عىل  املرصي  األرجوز  ُسجل   ٢٠١٨  /١١

ولذلك  الالمادي،  للرتاث  اليونسكو  مبنظمة  العاجل 

العرائس مثل  امللتقى األول عام ٢٠١9. ومرسح  كان 

للعرض  ويصنع  نصوص  له  يكتب  البرشي  املرسح 

مرسح  وميتاز  وهكذا،  إضاءة...  وبه  ومالبس  ديكور 

التشكيلية  بالقيمة  البرشي  املرسح  عن  العرائس 

العرائس  محرك  الفنان  إحساس  ويختلف  للعروسة، 

تحريك  يف  بصمته  منهم  لكل  ويكون  اآلخر،  عن 

وأراجوزتنا أراجوز 
تقليدي غري  فضاء  في 

عروسة  عن  الخري  عروسة   تحريك  ويختلف  العروسة، 

الرش أو الولد أو البنت، ويكون االختالف أيضا يف الشكل، 

أنواع  وتوجد  التحريك،  يف  خاص  تكنيك  عروسة  ولكل 

كثرية من العرائس منها )باتوه – تحرك بالعصا، ماريونت 

- تحرك بالخيط، قفاز – يرتديها الالعب يف كف اليد ثم 

أسامء  العروض  بعض  عيل  ويطلق  اليد(  بتحريك  يقوم 

طبقا للتقنية املستخدمة، فعىل سبيل املثال نقول عروض 

ذات  الفنانني  ومالبس  الستائر  كل  وفيه  األسود،  املرسح 

واحد  مصدر  غري  للضوء  مصدر  يوجد  وال  أسود  لون 

متعة  تفسد  ال  حتى  رؤيتها  املراد  األشكال  عىل  يسقط 

عىل  العرائس  تتحرك  وفيه  الطاولة  ومرسح  املشاهد، 

طاولة.

الثقافية نقول:  الحديقة  وعن تجربة نارص عبدالتواب يف 

قام  الحديقة  أسوار  أحد  وبجوار  تقليدي  غري  فضاء  يف 

شادي قطامش ببناء مرسح عبارة عن برفان طوله أربعة 

أمتار وعرضه ثالثة أمتار ونصف تقريبا وأعاله عىل اليمني 

خاللها  من  يقدم  صغرية  طاقة  بهام  بروازان  واليسار 

الورود  األراجوز وزوجته بحجم صغري، وقام برسم بعض 

الطفل  بألوان زاهية )أحمر وأخرض واصفر...( تشعر بأن 

هو من قام برسمها، وعىل اليمني واليسار رسمة أراجوز. 

يختفي العبو العرائس خلف هذا البارفان ويقدم العرض. 

االستامع  حسن  عىل  للعرض  األساسية  الفكرة  وتدور 

والترصف السليم، وتحيك األحداث بأن األراجوز وزوجته 

عليهام  فيحكم  الجيد،  بالسمع  يهتام  ومل  الكالم  كثريا 

العرائس بأن يدخال عامل الحواديت من باب الحلم، يعني 

الرتوي، يعني التفكري قبل الحكم عىل األشياء، وقيل لهام 

عند دخولهام عامل الحواديت لن يراهام أحد حيث إنهام 

املكان، وليك لن يراهام  الزمان ومكان غري  من زمان غري 

األرشار.  من  يحرتزا  أن  بد  وال  صغري،  حجمهام  ى  أحد 

ملكا  هناك  أن  يكتشفان  الحواديت  عامل  دخولهام  وبعد 

طيبا قام منذ زمن بطرد أرشار من مملكته، ولكن أحفاد 

هؤالء األرشار قدموا إىل اململكة لالنتقام من امللك ونرش 

حكامء  زي  يف  تنكرهم  بعد  وذلك  اململكة،  يف  الفساد 

إقناع  ويحاولون  يتآمرون  لكنهم  للملك،  حلام  ليفرسوا 

حتى  حوله  امللتفني  املخلصني  كل  عىل  بالقضاء  امللك 

ينفردوا به وحده ويقضوا عليه، يسمع األراجوز وزوجته 

عىل  للحصول  الحدوتة  من  الخروج  فيقرران  الكالم  هذا 

من  العرائس  العبوا  يخرج  وبالفعل  األصدقاء،  مشورة 
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لألطفال  ويظهرون  بالعرائس  ممسكني  البارفان  وراء 

نحذر  بقى  رأيكم  )إيه  تفاعيل  حوار  بينهم  ويحدث 

وناكل  ونعيش؟  ونطنش  بأرواحنا  ننجي  وال  امللك 

امللك،  إبالع  عىل  اإلجامع  النتيجة  تكون  قراقيش( 

صغري  وحجمهام  أحد  يراهام  لن  إنهام  وحيث 

عليهم  حكمت  التي  بالعرائس  أخرى  مرة  يستعينان 

)عالء  الرتاث  من  وهم  الحواديت  عامل  يف  بالدخول 

إىل  يتحوالن  وبالفعل  سندريال(   – السندباد   – الدين 

ويحكيان  والوزير  امللكة  ويقابالن  الطبيعي  حجمهام 

األرشار،  عىل  ويقبض  امللك  ليبلغا  حدث  ما  لهام 

من  بالتخلص  االحتفال  حضورهام  امللك  ويقرر 

لزمانهام  العودة  ويقرران  يشكرانه  لكنهام  األرشار، 

دامئا  كانا  فهام  بالخطأ،  االعرتاف  مع  ومكانهام 

الحديث دون أن يكونا لديهام فرصة للسمع، ولذلك كانا 

دامئيا الوقوع يف األخطاء.

واذا نظرنا إىل النص الدرامي واألشعار التي كتبها املؤلف 

)العدد  الطفل  ثقافة  مجلد  يف  واملنشورة  حجاج  سعيد 

أن  نجد  الطفل،  لثقافة  القومي  املركز  عن  الصادر   )٥٠

النص الدرامي يقع يف ستة مشاهد، كام أن املؤلف يكتب 

وجود  قرر  أنه  املرسحية  اإلرشادات  لبعض  وصفة  يف 

أمام  وزوجته  األرجوز  يسقط  وعندما  ظل  خيال  شاشة 

منهام  كل  يصبح  البارفان  من  خروجهام  بعد  الجمهور 

يرتديها  التي  املالبس  بنفس  املشاهد  أمام  برشيا  ممثال 

األرجوز  تدخل  التي  العرائس  وأن  وزوجته،  األراجوز 

كالكائنات  غريبة  أشكالهم  ولكن  ممثلون،  هم  وزوجته 

وظهور  وإضاءة  دخان  بوجود  وصف  كام  الفضائية، 

كام  مستديرة  ظل  خيال  شاشة  أمامهم  األرشار  السحرة 

يف  نامئا عىل رسير  امللك  يظهر  وأيضا  املسحورة،  البللورة 

السحرة  لتفسري  أخرى  الشاشة، وكذلك دخان مرة  نصف 

وقولهم:  السحرية  الطقوس  بعض  وعمل  للملك،  الحلم 

والقرفة  الشاي  بحق  السباع  بو  يا  بشتوك  يا  حشتوك 

والنعناع ودينا قرص امللك الخداع.

وعند وصولهم قرص امللك وادعائهم أنهم حكامء يرشدون 

نجد  باله،  يريح  الذي  كل  عىل  ويدلونه  للصواب  امللك 

امللك وهو يحيك الحلم يتجسد ذلك عن طريق العرائس 

بخيال الظل يف شاشة خلفية.

كيف نفذ املخرج العرض؟ 

الطلق  الهواء  يف  العرض  ينفذ  عبدالتواب  نارص  نجد 

التقنيات  استخدام  يستطيع  ال  ولذلك  والشمس ساطعة، 

اإلرشادات  استبدل  أنه  كام  الظل  وخيال  كاإلضاءة 

مالبس  يرتدون  الذين  البرش  املمثلني  عن  املرسحية 

الشاشة  عن  استغنى  كام  لألراجوز،  أكرب  بجحم  األراجوز 

مصنوعة  وثعبان  ووزتني  سمكتني  بظهور  الظل  وخيال 

وهو  امللك  أمام  الربفان  خلف  من  للمشاهد  الجلد  من 

العرض  مدة  زمن  من  قلل  النفقات  ولقلة  الحلم،  يحيك 

أشعار  استبدل  وكذلك  الحوارية،  الكلامت  بعض  وحذف 

سعيد حجاج بأشعار أمين حافظ، وال بد وأن نسأل بعض 

اإلجابة  ونستطيع  العرض؟   رسالة  وصلت  هل  األسئلة؟ 

تجاوب  ملا شاهدته من  وذلك  متاما،  الرسالة وصلت  بأن 

األطفال مع العبي العرائس. 

أدى  وقد  ونس،  مؤمن  وتنفيذها  العرائس  بتصميم  قام 

من  استقاؤها  تم  التي  ومالبسها  أشكالها  يف  االختالف 

العروسة  عىل  التعرف  الطفل  يستطيع  أن  إىل  الرتاث 

الرتاث،  عىل  التعرف  وكذلك  به،  تقوم  الذي  والدور 

الحكاية.  ويكمل  بخياله  يسبح  أن  الطفل  ويستطيع 

فقد  مبهجة  حمدي  إيهاب  وألحان  موسيقى  كانت  وقد 

استخدم فيها اآلالت الوترية واإليقاعية، كام أنه استخدم 

اآلالت الوترية للتعبري عن الرتقب والقلق. عندما نفكر يف 

االجتامعي  التواصل  وسائل  عرص  هذا،  عرصنا  يف  أطفالنا 

والسموات املفتوحة نجد أن الطفل يحدث له توحد مع 

)موبايل  فيه  ينظر  الذي  الجهاز  خالل  من  يشاهده  ما 

وال  مستقبال  يكون  ودامئا  ذلك(  وخالف   ...  - تابلت   –

لديه من  أصبح  ملا  الكالم  كثري  فهو  ولذلك  مرسال،  يكون 

جاهزة،  اإلجابة  تكون  سؤاال  يسأل  فعندما  معلومات، 

التفكري  أو  السؤال  بقية  لسامع  فرصة  لنفسه  يعِط  ومل 

السليم، وهذا العرض يدعوا الطفل بأن يفكر جيدا حتى 

يصل للقرارات السليمة.

وظهوره  العرض  هذا  يف  شارك  من  لكل  واجبة  التحية 

للنور.
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24 رؤى

البحث  رحلة  يف  الحقيقية  التجريب  ماهية  تكمن 

تجديده  بهدف  األساس  يف  تقليدي  هو  ما  كل  عن 

تطرأ عىل  التي  املتغريات  تساير  أفكار  لطرح  وخلطه 

الواقع الفني كان أو االجتامعي، يساهم ذلك التطور 

سلًفا  كانت  مام  أعىل  مستوى  ذات  آفق  خلق  يف 

أن  أي  واملتلقي،  املبدع  بني  تقليدية  يكرس أي حدود 

ُسبل  تطويع  نحو  السعي  هو  ذاته  يف  يعترب  التجديد 

إبداعية  حاالت  خلق  بهدف  معروفة  وإمكانيات 

العرض  مفردات  لتشكيل  مختلفة،  بأشكال  ُمصاغة 

واقع  مع  تتامىش  جديدة  صياغات  وفق  املرسحي 

املبدع املتطور بشكل دائم.

العرض  السويرسية،  هاتر”  “جاردي  فرقة  قدمت 

عروض  هامش  عىل  الشجاعة”،  “جان  املرسحي 

التجريبي يف دورته  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان 

صاحبة  وإخراج  متثيل  مونودراما  عرض  وهو  ال28 

أحداث  خالله  من  قدمت  والتي  نفسها،  الفرقة 

يف  طاقتها  كل  ُتهدر  ُمملة  خادمة  حياة  تستعرض 

منذ  الشخصية  تظهر  األحبال،  عىل  الغسيل  ترتيب 

البداية حاملة بني يديها كتاب تتصفحه يحمل عنوان 

“البطالت األخريات” لجان دارك منها تبدأ محاوالتها 

يف تجسيد ما تقرأه بني صفحات كتابها مبا متتلكه من 

أدوات محيطة بها.

وفًقا ملا وضعه ستانسالفسيك من قواعد إلعداد املمثل 

أساسه  يف  ُيبنى  الذي  املرسحي  الفعل  نحو  وبخاصة 

البد  إنه  نحو  وما صاغه  ما،  فعل  إحداث  عن طريق 

وحضوره  املمثل  لوجود  سبب  هناك  يكون  أن  من 

مبجرد  وليس  الدرامي  الفعل  إلثراء  الخشبة  عىل 

حضور شكيل دون التسبب يف ِحراك جاد، فهي قاعدة 

أساسية تقليدية يف فن التمثيل ولكن إذا تم ربطها مبا 

تم ذكره سلًفا نحو ماهية التجريب وما به من إعادة 

امُلجرب  امُلبدع  إمكان  من  إنه  نجد  مفردات  تشكيل 

بطرًحا  وتشكيلها  التقليدية  القوالب  صياغة  إعادة 

يتناسب مع رؤيته، وهذا ما فعلته “جاري”  متجدًدا 

املرسحي، حيث كرست  الفعل  أهمية  نحو  يف عرضها 

داخل لعبتها امُلنظمة يف عرضها املرسحي وامُلخطط لوقتها 

تقوم  فهي  ذلك  عىل  وعالوة  ذاته،  الوقت  يف  وأحداثها 

فبداية  ُمتسق  بشكل  متطور  حدث  بال  مرسحي  بفعل 

خادمة  كونها  واقعها  وعىل  عليها  التعرف  هي  األحداث 

الحدث  تطور  ثم  ومن  الغسيل،  بني  وقتها  كامل  تقيض 

فهو  عقدته،  أو  ذروته  أين  به  ُيدرك  أن  ميكن  ال  بأكمله 

أي  بولوج  تسمح  التي  الخصبة  األرض  يشبه  حدث 

فيها  تحرض  التي  اللحظة  تلك  يف  له  جديدة  ُمدخالت 

الحضور  طريق  عن  ذاته،  الوقت  يف  وطبقتها  القاعدة 

ولكن  عليه  ومتفق  ثابت  بنص  الجمهور  أمام  الجسامين 

وليدة  املرسحية  باللعبة  أشبه  ارتجالية  أفعال  يتخلله 

جزء  وتجعله  املتلقي  مع  التامهي  تكرس  التي  لحظتها 

بني  منها  الصادر  التعليق  طريق  عن  وذلك  العرض،  من 

الصالة  إىل  بدخول  يقوم  شخص  أي  نحو  واآلخر  الحني 

معه  تتشابك  املشاهدة،  أثناء  شئ  أي  يفعل  أو  متأخرًا 

محاولة أن محاورته عىل طريقتها الخاصة بهدف إرشاكه 

الشجاعة..  جان 
متجددة مسرحية  أشكاال  يخلق  التقليدية  بالقواعد  الوعي 

منار خالد
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2525 رؤى

هزيل  بشكل  الرصاع  يتمثل  ومنها  الخشبة  عىل  املمثلة 

بينها وبني اكوام الغسيل واألحبال التي تشاكسها ومشابك 

تسعى  وذاك  هذا  وبني  منها،  تتطاير  التي  الغسيل 

الخادمة طوال مدة العرض أن توضح إنها تقدم ثورة عىل 

التي تتصفحها  الرتيبة مبحاولة تقديم الحرب  الحياة  تلك 

ولكن من منظورها هي وداخل عاملها هي.

جان  وعامل  ذاته  عىل  املنغلق  عاملها  بني  الربط  حيث 

ولكن  ذاته،  يف  الضحك  يثري  أمر  الشهرية  املحاربة  دراك 

خوضها  عىل  اإلرصار  هو  متطورة  كوميديا  يجعلها  ما 

الخادمة  فضاء  يتحول  ومنها  بها،  واالنتصار  الحرب  لتلك 

يف  األدوات  وتبدأ  املعركة،  ساحة  إىل  الغسيل  أكوام  بني 

مطاردتها وتبدأ هي األخرى يف محاوالت جادة لالشتباك 

ملجأ  إىل  الغسالة  لتتحول  عليها،  االنتصار  بهدف  معها 

خوذة  إىل  الطهي  حلة  وتتحول  األعداء  من  فيه  تختبأ 

املعلقة  وتتحول  الرصاص،  من  رأسها  لتحمي  ترتديها 

سهل  إىل  الصغرية  والطاولة  وسهم،  قوس  إىل  والطبق 

من  وهكذا  لها،  املطاردين  من  لتهرب  عليه  تتزحلق 

حالة  لتخلق  فكرتها  مع  تتآلف  بسيطة  منزلية  أدوات 

أعتمد  الهزيل،  واقعها  مع  يتناسب  مبا  حقيقية  حرب 

االستعانة  دون  األدائية  املمثلة  قدرات  عىل  العرض 

أو  املوسيقى  مستوى  عىل  سواء  معاونة  عديدة  بعنارص 

املمثلة  بني  بأكملها  املرسحية  اللعبة  لُتقدم  اإلضاءة، 

وذلك الديكور البسيط الذي ال يتجاوز الغسيل واألحبال 

وبعض  أيًضا  واملالبس  املذكورة،  األخرى  العنارص  وبعض 

الشكل  ذلك  بأن  القول  ميكن  ال  لذلك  االكسسوارات، 

املرسحي جديد بشكاًل كلًيا من حيث التقديم عىل خشبة 

من  أكرث  بني  جامعة  متجددة  حالة  هو  ولكنه  املرسح، 

ولكنه بالفعل ال يوجد نص حواري مكتوب، وعىل الرغم 

إنه بال نص من  من ذلك فأن عدم وجود حوار ال يعني 

األساس، بل إنه بالتأكيد له نص خاص بالحركة وإرشادات 

إضافة  معينة،  أوقات  يف  معينة  أفعال  إصدار  يف  املمثل 

واالشتباك  ذاته  الوقت  يف  االرتجال  من  يخل  مل  إنه  إىل 

حوار  دون  الجمهور  مع  االشتباك  ويعترب  الجمهور،  مع 

الثقافات واللغة هو أمر شاق للغاية  مع مراعاة اختالف 

تحقيقه  يف  نجحت  ذلك  من  الرغم  وعىل  للممثلة، 

ببعض  اللحظي  االرتجال  قائم عىل  تفاعل قوي  وإحداث 

تصدر  التي  الهمهامت  بعض  مع  الجسدية  الحركات 

للمتلقي تفاعل بشكل مختلف تجعله يتجاوب مع الحالة 

للديالريت  الخاصة  لرؤيتها  ووفًقا  تقدمها،  التي  املرسحية 

العام  النمط  حيث  من  الخدم  صفات  بني  جمعت  التي 

الخاص بهم نحو الجمع بني املكر والسذاجة يف محاوالتها 

ولكن  ودهاء  مبكر  واقعها  عىل  تثور  أن  يف  املجدية  غري 

حيث  من  وكذلك  محاوالتها،  أمام  تقف  دامًئا  سذاجتها 

ولكن  أنفها يف كل شئ  تدس  التي  الرثثارة  العجوزة  منط 

جمعت  أي  لها،  شفيعة  تكون  ما  دامئا  قلبها  طيبة 

بشخصية واحدة بني أكرث من منط ديالريت لتقدم لنفسها 

منًطا ُمتجدًدا لكنه ال يتناىف يف أساسه مع القواعد الثابتة 

شكل  أتبعت  لتأكيده  وزيادة  املرسحي،  الشكل  لذلك 

الشعر  مبعرثة  الجسم  متضخمة  جعلتها  ُمهلهلة  مالبس 

ذات أنف حمراء كبرية لتكون شكل املهرج بكل تفاصيله 

الذي يستدعي الضحك الخالص مبجرد ظهوره وقبل إبداء 

أي فعل.

بل  أيًضا  األساليب  هذه  بني  ومن  ومتثييل  أدايئ  أسلوب 

عىل  املمثلة  رؤية  مبجرد  فعيل  وضوح  والواضح  وأهمها 

املرسحي  الشكل  ذلك  ديالريت”  “الكوميديا  هو  الخشبة 

يف  االرتجال  ولكن  االرتجال  عىل  أساسه  يف  يعتمد  الذي 

إنه ُقدم دون  العرض جاء بشكل ُمتجدد من حيث  ذلك 

عرًضا  بأنه  العرض  ذلك  تصنيف  ميكن  وال  حوار،  أي 

الكلامت  بعض  بنطق  قامت  املمثلة  ألن  فحسب،  صامًتا 

والهمهامت وحاولت النطق بالعربية أيًضا إلثارة الضحك، 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 03 يناير 2022العدد 545 العدد 03749 يناير 2022العدد 749

26 نوافذ

مختصرة:  نبذة 
التمثيل،  يف  متنافستني  نظريتني  أقدم  املقالة  هذه  يف 

 »Pretense Theory هام نظرية »التظاهر يف التمثيل

وأهدف   .»Display theory التمثيل  »إظهار  ونظرية 

إىل توضيح أننا ال يجب أن نثق كثريا يف نظرية التظاهر 

ملاذا  أوضح  أن  وأمتنى  ذلك.  إىل  منيل  كام  التمثيل  يف 

أكرث جاذبية من  التمثيل  إظهار  نظرية  تكون  أن  ميكن 

التي  املزايا  كانت  مهام  التمثيل،  يف  التظاهر  نظرية 

تحظى بها دراسة التظاهر بشكل مستقل لفهم اآلليات 

الذهنية الكامنة وراء تفاعلنا مع بعضنا البعض. 

والجاد  العادي  االستخدامني  بني  الفرق  أن  أقرتح  )ال   

»أوسنت«  يسميه  ملا  الثانوية  واالستخدامات  للكالم 

االستخدامات املميتة أو الطفيلية واضحــة جدا لدرجة 

أنها تستدعي املزيد من التفسري(

»سرتوسون )439-1964(  

 السؤال الذي نريد أن نتأمله هو »ماذا يفعل املمثلون 

املرسحية  العروض  يف  الشخصيات  يجسدون  الذين 

نركز  املمثلون،  يفعله  ما  ومبناقشة  القصصية؟« 

املرسحية.  العروض  يف  املؤدون  يفعله  ما  عيل  فقط 

فمحتويات مثل هذه العروض هي القصص. والقصص 

حركة  حالة  يف  توضح  التي  األحداث  لتتابع  متثيل  هي 

متثيل  كل  أن  برؤية  نلتزم  مل  وإذا  وسطاء.  خالل  من 

هو متثيل خيايل، فيجب أن نتبنى وجهة النظر التأملية 

السابقة بأن القصص رمبا تكون خيالية أو حقيقية. 

أن  ميكن  ولكن  مألوفة،  العروض  هذه  مثل  بالطبع   

األداء  مامرسة  من  النوع  وهذا  مضللة.  ألفتها  تكون 

ليس محددا أو حتى منوذجا لألداء املرسحي عموما. فال 

يزال التمثيل مرتبطا بالظاهرة األعم يف األداء املرسحي، 

وحدها  الحقيقة  وهذه  بجنسه.  مرتبط  نوع  وكأنه 

تجعل أي محاولة لتقديم وصفا مالمئا نلتزم به. 

لنا  نفسها  زكت  التي  الرئيسية  النظريات  وعائلتا   

التظاهر  من  كنوع  التمثيل  إىل  تنظر  التي  تلك  هي 

من  كشكل  التمثيل  إىل  تنظر  التي  وتلك   ،pretense

التظاهر  وعائلة   .display behavior السلوك  إظهار 

يف  األداء  منظري  أعامل  من  مستمدة   – التمثيل«  إظهار 

وشيشرن   ،1988 شيشرن  )مثل  والتسعينيات  الثامنينات 

والذين   )1976 وجيمبليت  وكريشنبالت   ،1985 وترينر 

واالثنولوجيا  األنرثوبولوجيا  يف  معينة  بخيوط  بعمق  تأثروا 

يف  العرض  وسلوك  الطقوس  طبيعة  عيل  ركزت  التي 

إىل  الوصول  بهدف  الحيوانات،  وبني  اإلنسانية  الثقافات 

تلك  لرثاء  تفسريي  ومنوذج  السلوك  لهذا  تطوري  أساس 

السلوكيات يف البرش. 

»نظرية  بأنها  شامل  بشكل  إليها  أشري  سوف  التي   –

 ( مهمني  جدد  أتباع  ولها  طويل،  تاريخ  لها   – التظاهر« 

وكوري   ،1979 وأوسنت   ،1978 ولويس   ،1975 سريل  مثل 

العقل  فلسفة  أعامل  يف  جديدة  حياة  وُمنحت   ،)  1990

املاضية.  األربعة  العقود  مدى  عيل  اإلدراكية  والعلوم 

التظاهر  بني  املهمة  الروابط  تحدد  األخرية  األعامل  وهذه 

إظهار  نظريات  وعائلة  اإلدرايك.  والتخيل  التظاهر  ولعبة 

التمثيل – التي سوف أشري إليها بشكل شامل بأنها »نظرية 

التمثيل نظريات 
)1( المتنافسة 

تأليف: جيمس هاملتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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 ولن أحاول، يف هذه املقالة، حل جميع القضايا التي يجب 

عيل  املسائل،  لهذه  شاملة  نظرة  إىل  للوصول  معالجتها 

الرغم من أنني أشك يف أن تكون الرباهني الخاصة بنظرية 

أنا  الحايل،  الوقت  ويف  مقنعة.  تكون  سوف  األداء  إظهار 

نقاط  وتعدد  أطرحها،  سوف  التي  البدائل  عن  متاما  راض 

التحديات  معالجة  لكيفية  مؤقت  تقييم  وتقديم  قوتها، 

التي تواجهها نظرية للتمثيل. 

املرشحة  للنظريات  التقدميي  العرض  إىل  ننتقل  أن  قبل   

نتوقف  أن  بنا  يجدر  ضعفها،  ونقاط  قدراتها  ومناقشة 

نظريات  نجاح  بأن  املغري  االفرتاض  عن  نتخىل  ليك  لحظة 

الرسديات  والسيام  الرسديات،  تلقي  تفسري  يف  التظاهر 

تلك  تقديم  كيفية  يف  التفكري  يف  ميزة  مينحها  القصصية، 

الفكرة  تبدو  وقد  التمثيل.  حالة  يف  والسيام  الرسديات، 

واضحة، ولكنها ال تزال تستحق أن نعمل عليها بوضوح. 

رسد،  هو  ُيعرض  ما  أن  أدرك  متفرجا  هناك  أن  تخيل   

إدراك  أن  وافرتض  قصيص.  رسد  أنها  يعرف  أنه  وتخيل 

يشارك  أنه  بافرتاض  أفضل  بشكل  يفرس  الحقيقتني  هاتني 

القصيص.  الرسد  يدعم  ليك  بأشياء  يتظاهر  أو  التظاهر  يف 

فهل يستتبع هذا أن يكون املؤدي متظاهرا أو منخرطا يف 

التظاهر لجذب رد فعل ذلك املتفرج أو استاملته ؟. 

قابل  قصيص  قصد  وجود  من  بد  ال  أنه  كوري  يعتقد   

للمشاركة  والدعوة  القص  بحضور  الوعي  لتحفيز  لإلدراك 

تلك  بتصديق  يتظاهرون  تجعلهم  التي  التظاهر  ألعاب  يف 

القصة. ولكن ال يشء يف هذه الفكرة يحتاج إشارة التحفيز 

املنفذة بواسطة فعل التظاهر . 

ألعاب  يف  أدوات  املمثلني  أن   )1990( والتون  ويعتقد   

التظاهر. ولكن ال يشء يف تلك الفكرة يتطلب أن ينخرطوا 

وال  هاملت  دور  يؤدي  الذي  املمثل  يفهمها  أن  تعني  ال 

يف  جادة  ليست  فهي  موقفه.  لها  ويرشح  نفسه  هاملت 

هذه  من  أي  تصدق  أن  مضطرة  وليست  للتفسري،  طلبها 

األشياء أو تعنيها. وال تعني أن يعتقد الجمهور أنها تصدق 

ما تقول. 

أنها  منيز  أن  واألبسط  األسهل  من  يبدو  األسباب،  لهذه   

تقوله  ما  وتقول  جرترود  بأنها  فيها  تتظاهر  لعبة  متارس 

يدعو  مثال،  النقطة  هذه  وعند  جرترود.  تفعله  ما  وتفعل 

يا  كثريا  أبيك  إىل  أسأت  »لقد  تقول  أن  جرترود  النص 

هاملت«. وهذه هي الصيغة األساسية لنظرية التظاهر يف 

التمثيل. 

األفعال  مع  القدر  بنفس  للتكيف  قابلة  النظرية  هذه   

املمثلني  أن  فكرة  التقاط  وميكنها   . اإلنذار  أفعال  باستثناء 

املمثلون  التزم  إذا  فمثال،  االلتزامات.  من  ما  نوع  لديهم 

هؤالء  ويقوله  يفعله  ما  املتفرجون  يتخيل  أن  بقصد 

رغبتهم  يف  صادقني  يكونوا  بأن  ملتزمون  وأنهم  املمثلون، 

ما  ويفعلون  يقولون  وهو  الجمهور شخصياتهم  يتخيل  أن 

يقولون ويفعلون . 

 غالبا ما يعتقد أن تقاليد األداء املرسحي لها عالقات وثيقة 

ما  شخص  يفهم  أن  املمكن  من  وألنه  التظاهر.  بألعاب 

أو  للمرسح  مفهوم  لديه  يكون  ال  ولكن  التظاهر،  ألعاب 

يفعلونه  مبا  املمثلني  تظاهر  نظرية  فان  املرسحي،  التحليل 

تصل إيل اشرتاط أن البعض منا )املمثلني( يقومون بألعاب 

تلك  تكون  وسوف  )املتفرجني(.  اآلخرين  أمام  التظاهر 

األلعاب مبنية بشكل أعىل من ألعاب التظاهر العادية. إذ 

بنيات  اكتساب  خالل  من  تلك،  التظاهر  ألعاب  إثراء  يتم 

أكرث كثافة. فكثري من الثقل الفني الذي ننسبه إىل املرسح 

يف  التظاهر  وليس  لأللعاب،  املكثف  الرتكيب  من  مشتق 

حد ذاته؛ ولكن هذا ال يشكل عائقا أمام التظاهر بأهمية 

األفعال، مبا فيها أفعال املمثلني اللغوية. 

عندما  حدث  ما  تأمل  املشكلة:  من  نوع  هناك  أن  يبدو   

رعاة  من  بأننا  نتظاهر  أن  ديفيد  عمي  ابن  مني  طلب 

»فرار  أو  يهاجمون«  »الهنود  رصخنا  عندئذ  البقر، 

املمثلون،  يفعله  عام  متاما  مختلف  األمر  هذا  جامعي!«. 

هو  واحد،  لسبب  االرتجالية.  الرسدية  العروض  يف  حتى 

إن  القول  إىل  منيل  فإننا  شخصية،  املؤدي  يجسد  عندما 

لعبة  يف  ولكن  منها.  وترصخ  األشياء  يؤكد  هي  الشخصية 

التظاهر، فان ديفيد هو الذي فعل تلك األشياء. وأنه كان 

)مثل  معني  بقر  راعي  وليس  بقر،  راعي  باعتباره  ديفيد 

روي روجرز(، وجهت إليه سؤايل »أين نحن ؟«. 

الهوامش:
• نرشت هذه املقالة عام 2009 يف مجلة معهد الفلسفة – 

العدد رقم 4 . 

• جيمس هاملتون يعمل أستاذا للفلسفة يف جامعة والية 

من  العديد  مرسحنا  له  قدمت  أن  سبق  وقد   . كنساس 

املقاالت. 

مشرتكة  قواسم  لديهم  املمثلون  الحقيقة،  يف  التظاهر.  يف 

الذين:  األشخاص   – »املتفرجني«  والتون  يسميه  ما  مع 

بعناية،  وأدواتها  يدرسونها  رمبا  كثريا  باللعبة  يهتمون 

القصصية  الحقائق  هي  وما  القصيص،  هو  ما  ويعلمون 

نافذة  الجيـل  مـبادئ  هـي  وما  أخــرى،  إلــى  تشـري  التي 

اللعبة، بعدة طرق، وتحدد  املفعـول، والتي تحـلل وتفرس 

مغزاها. 

ورغم ذلك، دون أن يفكروا أنهم يخضعون لقواعد اللعبة. 

النظام الذي  إن ما يخضعون له، كام سرنى فيام بعد، هو 

ينسبها  التي  األنشطة  من  نوع  طريق  عن  معا  ينشئونه 

والتون للمتفرجني. 

قصة،  الرسد  هذا  أن  فهم  أو  القصة،  فهم  كان  لو  وحتى   

مل  فإننا  التظاهر،  ألعاب  يف  املتفرجون  ينخرط  أن  يتطلب 

نعرف حتى اآلن سوى القليل عام يفعله املمثلون. والسيام 

التمثيل  يف  التظاهر  نظرية  من  نحتاجه  ما  نوضح  مل  أننا 

به  تقوم  ما  مثل  املمثل  به  يقوم  ما  يعد  ملاذا  نرشح  ليك 

الشخصية. 

يف  التظاهر  لنظرية  مشكلة  يسبب  لن  هذا  أن  وأعتقد   

بغض  كثرية  فوائد  لها  التمثيل  يف  النظرية  فهذه  التمثيل. 

الذي  لالفرتاض  نتيجة  ستحققها  فائدة  أي  عن  النظر 

احتقرناها من أجله للتو. 

التظاهر  نظريات 
يا  كثريا  أبيك  إىل  أسأت  »لقد  جرترود  أكدت  عندما   

التي تؤدي  هاملت«، كيف ميكننا وصف ما تفعله املمثلة 

رمبا  تفعلها.  مل  التي  األشياء  بعض  إليك  جرترود؟.  دور 

تعتقد أن هاملت أساء إىل أبيه، ولكنها عادة ال تعتقد أن 

وأنها  أحد.  إىل  أساء  قد  هاملت  دور  يؤدي  الذي  املمثل 
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جوهري  سؤال  ظهر  املرسحي«  »الفعل  بداية  منذ 

هو: هل ميكن أن تتحقق الدراما بوسائل أخرى غري 

الكلمة املكتوبة ؟ 

التجريبي  املرسح  رواد  عند  الفكرة  تطورت  وإن 

و»بريخت«  و»كوكتو«  »أرتو«  أمثال  العامل  يف 

و»مايرخولد« الذي كان من أوائل الداعني إىل فكرة 

التقليدية  الوضعية  عن  التخيل  يف  املفتوح  املرسح 

انفعاالت  مع  الكامل  واإلندماج  املرسح  لبنية 

الجمهور، فيقول: 

األضواء  يحطم  أن  بعد  الرشطي،  املرسح  ))إن 

مستوى  إىل  املرسح  بخشبة  سينزل  األمامية، 

املمثلني  وحركة  نطق  ُيبنى  أن  وبعد  الصالة، 

أما  الرقص،  انبعاث  إمكانية  سيقرب  إيقاعياً، 

هذا  يف  تتحول  أن  السهل  من  فسيكون  الكلمة 

املرسح، إىل رصخة ملحنة وصمت مموسق(( )1(.

»الدراما  تاريخ  يرجع  إيسلن«  »مارتن  كان  وإن 

عىل  اعتامداً  القديم  اليوناين  املرسح  إىل  الحركية« 

اليونانية  اللغة  ففي  دراما«  لكلمة  اللغوي  املعجم 

حركة  الدراما  حركة،  ببساطة  تعني  »دراما«  كلمة 

محاكية، حركة تقلد أو متثل سلوكا إنسانياً والجانب 

الحاسم هو الرتكيز عىل »الحركة«)2(.

للمرسح  شعبية  جذوراً  هناك  أن  فيه  الشك  ومام 

األراجوز  مثل  املفتوح  بفضائها  اتسمت  العريب 

وليدة  كانت  فنون  وهي  والحكوايت،  الظل  وخيال 

الواقع، حتى وإن كانت بعض هذه الفنون وفدت 

يقول  الذي  الظل  خيال  مثل  أخرى  حضارات  من 

عنه د. عبد الحميد يونس يف كتابه »خيال الظل«: 

الفاريس،  الزي  واتخذ  األقىص،  الرشق  يف  نبت  أنه 

الطبقات  وأسهمت  اإلسالمية،  الحياة  وواكب 

القاهرة،  يف  األمر  آخر  واستقر  ثرائه،  يف  الوسطى 

الغريب،  العامل  ربوع  إىل  ونفذ  انترش  ثم  فأزدهر، 

الطريق  بالضبط  يحدد  أن  الباحث  يعني  وليس 

وعرب  الزمان  عرب  رحلته  يف  سلكها  التي  الطرق  أو 

املكان، حسبه أن يسجل حقيقيتني أثنتني: أوالهام، 

العامل  اليونان والرومان مل يعرفا خيال الظل يف  أن 

القديم، وثانيتهام، أن هذا الفن مل يصبح له كيانه 

واألداء  التأليف  يف  الخاصة  مبقوماته  املستقل 

ويف  عامة،  بصفة  اإلسالمي  العامل  يف  إال  والتذوق 

الديار املرصية بصفة خاصة »وخيال الظل ـ لغويا 

ـ اصطالح عريب شائع اتخذ معناه املستقل وانصهر 

يف ضمري الشعب وحياته التعبريية اليومية عىل حد 

تعبري د. حامدة إبراهيم )3(  وسمي أيضاً »طيف 

دانيال«  »ابن  اختاره  الذي  االسم  وهو  الخيال« 

لتمثيلياته الظلية. 

وتثقيفياً  ترفيهياً  دوراً  الظل«  »خيال  لعب  وقد 

أصيل،  شعبي  فن  وهو  الوسطى،  القرون  يف  هاماً 

أو  الخلفاء  قصور  عىل  مقترصاً  يكن  مل  أنه  مبعنى 

الحفالت  يقيمون  كانوا  الذين  واألغنياء  األمراء 

فنانو  كان  بل  »املخايلة«،  فن  ملشاهدة  الخاصة 

هذا النوع الفني يطوفون به يف الشوارع واملقاهي 

املناسبات  من  وغريها  والختان  الزواج  وحفالت 

الريف  يف  الفن  هذا  تواجد  وباملثل  الشعبية، 

هذا  أندثر  ورمبا  البدوية،  املناطق  ويف  والنجوع 

ودخول  »امليديا«  وتطور  تقدم  مع  التلقايئ  الفن 

ما  وهذا  والتكنولوجيا  الصناعة،  عرص  إىل  العامل 

»خيال  عن  كتابه  يف  باشا  تيمور  أحمد  إليه  أشار 

الظل« حيث يقول : 

أماكن  وكرثت  املتحركة  الصور  اإلفرنج  »أخرتع 

أماكن  الناس عليها وهجروا  عرضها يف مرص فأكب 

الخيال، فأبطلت وأقترص عىل اللعب به يف األعراس 

عىل قلة، حتى قل املشتغلون به وكاد يدرس فيام 

درس من األشياء القدمية«. 

يف  »دراسات  كتابه  يف  أشار  قد  »لندو«  كان  وإن 

الفن مل  العرب« إىل أن هذا  املرسح والسينام عند 

العرشين،  القرن  بداية  يف  مرص،  يف  موجوداً  يكن 

ثان يف  إليه مرسح  أضيف  واحد،  غري مرسح ظيل 

عام 1903 م، وبعد ذلك بست سنوات »ودون أن 

يعمر طوياًل، أصدرت السلطات أمراً بإغالق مرسح 

آخر كان قد أنشئ حديثا، ورمبا أتخذ هذا اإلجراء 

فصل  خالل  املعدية  األمراض  انتشار  منع  بقصد 

الصيف« )4( 

العروض  طبيعة  إىل  ـ  أيضا  ـ  »لندو«  ويشري 

تقام  منصة  »فوق  تقدم  كانت  كونها  من  الظلية 

خاص،  مسكن  يف  أو  مقهى،  خارج  »لها  مقر  يف« 

مثال  الزواج  كحفالت  بذاتها،  معينة  مناسبات  ويف 

حيث تعلق قطعة من قامش رقيق شفاف »لينوه« 

الخلف..ويتم  من  قوى  ضوء  عليها  ويتسلط 

تركيب األشكال، يف ألوان زاهية، ومن جلد شفاف، 

وإرتفاع يبلغ حوايل من ثالثني إىل سبعني سنتميرتاً 

من  املنسوخة  األشكال   « املقدم   « ...ويحرك 

ثقوب  يف  تولج  طريق عىص  عن  القدمية،  النامذج 

تصنع مسبقاً لذلك الغرض، يف أطراف وصدور تلك 

األشكال .. ونظراً ألن » املقدم » ال يستطيع وحده 

بنفسه،  إال فيام ندر، تحريك جميع هذه األشكال 

فإنه يستأجر بعض املساعدين، الذين يكونون من 

أربعة   « املقدم   « يساعد  كام   .. أحيانا  تالميذه 

والثالث  الدفوف،  يدقان  منهم  أثنان  موسيقيني، 

ينفخ باملزمار، والرابع يدق الطبلة، واملرسحية أو » 

اللعب » play - gam  مقسمة إىل مناظر عديدة 

) فصل/ فصول (، ال تربطها عالقة متبادلة، وتقدم 

 « النص  و«  األخرى،  عن  مبعزل  األحيان  بعض  يف 

إما أن يغنى أو يلقى، وهو ما يحدث دامئاً بصوت 

عال، إذ أن املتفرجني ال ينسون أبداً أنهم يجلسون 

لطبيعة  يف مقهى، وأنهم يسلكون ويترصفون وفقاً 

املكان، ولذلك فإن » املقدم » يضطر إىل أن يدق 

بعصاه داعياً إىل السكوت غالبا« )5(  

الظل خيال 
ـ  الظل«  »خيال  أن  الفتاح  عبد  هناء  د.  ويرى 

لغويا ـ اصطالح عريب شائع، أتخذ معناه املستقل، 

وأنصهر يف ضمري الشعب وحياته التعبريية اليومية 

حتى اكتسب داللة خاصة ال ميكن أن تحرمه إياها 

بالوضع  وتطالبه  الدقيقة،  اللغوية  السالمة  قسوة 

الدقيقة،  اللغوية  الصحة  ليكتسب  العكيس، 

للخيال،  ظاًل  وتجعله  ملعطياته،  الطبيعي  واملفهوم 

ألن املقصود من املخايلة هو الصورة اللفظية، التي 

يعكسها الخيال املادي أمام الضوء الخلفي، وقياساً 

متثيلياته  دنيال  إبن  الدين  شمس  سمى  هذا  عىل 

الخيال  طيف   ( األوىل  متثليته  اسم  الثالث  الظلية 

األهمية  وجعل  الباطن  إىل  الظاهر  نسب  وبهذا   )

للبقعة املنعكسة عىل الشاشة . 

قد  املسلمني  املتصوفني  بعض  أن  هناء  د.  ويؤكد 

)ظل  بـ  إياه  ملقبني  الظل(  )مرسح  إىل  أشاروا 

الخيال( أو )خيال الظل( أو )خيال النشار(، وقارنوا 

العامل وبني املشهد من وراء الظل، ليعربوا من  بني 

خالله عن العالقة التي تربط البرش بالذات اإللهية 

)6( ومع قدوم » الدولة الفاطمية« إىل مرص والتي 

التي  ـ  االحتفالية  الظواهر  من  مجموعة  استنت 

واملواسم،  املوالد  مثل  ـ  اآلن  حتى  تأثريها  يزل  مل 

الجو االحتفايل   ـ يف هذا  الظل«  فنانو »خيال  وجد 

املوالد  يف  عروضه  تقدم  كانت  حيث  براحاً،  أرضاً 

الطقس  هذا  واستمر  الخلفاء،  وقصور  والشوارع 

»بوال  ذكره  ما  ذلك  عىل  يدلنا  األيوبية،  الدولة  يف 

والذي  بون  بجامعة  الرشقي  املعهد  مدير  كاال« 

الدين  »صالح  أن  من  املخايلة  بفن  كثريا  ـ  اهتم 

األيويب« قد حرض عرضاً لـ »خيال الظل« مع وزيره 

القايض الفاضل وذلك يف عام 567 هجرية ـ 1171 

يف  حجة«  »ابن  أيضاً  ـ  أورده  ما  وهذا  ميالدية، 

»مثرات األوراث« حيث قال: 

الفاطميني  قصور  من  األيويب  الدين  ))أخرج صالح 

أمامه  ليقدمه  الظل«  »خيال  تقديم  ميارس  من 

فيه  الرشوع  عند  فقام  الفاضل،  القايض  وأمام 

له،  القايض  رفض  من  خوفاً  وذلك  باالستئذان، 

فام  الدين: إن كان حراماً  السلطان صالح  له  فقال 

تحرضه، وكان القايض الفاضل حديث عهد بخدمة 

يكدر  أن  أراد  فام  السلطنة،  ييل  أن  قبل  السلطان 

خيال  عرض  آخر  إىل  )أي  آخره  إىل  فقعد  عليه، 

رأيت  كيف  السلطان:  له  قال  انقىض  فلام  الظل، 

ذلك، فقال القايض الفاضل: رأيت موعظة عظيمة، 

رأيت دواًل متيض ودواًل تأيت ! (( . 

املخايلة قد لعبت  أن  الفتاح،  ويؤكد د. هناء عبد 

ـ دوراً سياسياً ودينيا بتمثيلياتها العربية يف  ـ أيضاً 

الفاطمية مثلام  الدعوة  الجامعية لرتويج  املجاالت 

كانت تلعب أجهزة الدعاية األخرى التي استحسن 

استغاللها بالبذل والعطاء. 

 : الهوامش 
املرسحي»،  الفن  »يف  مايرخولد  فسيفولد   )1(

 1979 بريوت  الفارايب،  دار  شاكر،   رشيف  ترجمة 

ص85، 86 . 

ترجمة  الدراما»،  »ترشيح  إتيسلن:  مارتن   )2(

أسامة منزلجي، دار  الرشوق عامن، األردن 1917، 

ص 15 . 

)3( د. حامدة إبراهيم »خيال الظل» الهيئة العامة 

لقصور الثقافة ـ  مكتبة الدراسات الشعبية 1998 . 

عند  والسينام  املرسح  يف  دراسات   : لندو   )4(

العرب . 

)5( املرجع السابق . 

شبه  التظاهرات  دور  الفتاح:  عبد  هناء  د.   )6(

املرسحية يف تشكيل  بدايات املرسح العريب . 

العربي    الوطن  في  الشعيب  المسرح 
)2-1( المفتوح  العرض  جماليات 

عيد عبد الحليم
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وسافرت  األزمة  وانتهت  رشدي«  »حسيبة  قضية  انتهت 

يف   - »الفن«  مجلة  لنا  ونقلت  تونس،  إىل  املرصية  الفرقة 

رأسها  وعىل  الفرقة  وصول  خرب   –  1951 أبريل  منتصف 

املفاجأة فكانت يف وجود »جورج أبيض«  أما  يوسف وهبي، 

وقال  تقريباً!  سنة  عرشين  غياب  بعد  تونس  إىل  جاء  الذي 

»محمد الخزوف« مراسل املجلة يف تونس: »لقد كانت تونس 

يوطد  ما  خري  نعتربها  التي  الفنية،  الزيارة  هذه  تنتظر  كلها 

وتونس،  الشقيقني مرص  قطرينا  بني  واألخوة  الصداقة  روابط 

يف  التمثيل  عاهل  تستقبل  تونس  خرجت  إذ  إذن  عجب  فال 

الرشق، ورسل مرص الفنيني. وقد فاقت حفاوة تونس بالفرقة 

قطب  لوجود  وكان  سابقة،  حفاوة  كل  املرة،  هذه  املرصية 

قلوب  يف  فرح  رنة  الفرقة،  مع  بك«  أبيض  »جورج  املمثلني 

الفن عىل يديه،  الكثريين، ألن لعزته تالميذ تونسيني، درسوا 

اآلن  وهم  طويلة،  سنوات  من  األوىل  زيارته  تونس  زار  منذ 

نهضتها  أسس  ويضعون  تونس  يف  الفنية  الحركة  يقودون 

ورقيها«.

سيد عيل إسامعيل

نوافذ

تونس إلى  المصرية  الفرقة  وصول 

)18( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

المصرية الفرقة  يحارب  الفرنسي  االستعمار 
هو وزميله األستاذ العظيم جورج أبيض بك وأفراد الفرقة. ثم 

باسم مرص وشعب  إليكم ألحييكم وأشكركم  قال: لقد عدت 

يف  هنا  أنا  بل  وطني  عن  غريب  بأنني  أشعر  وال   .. مرص 

وطني وبني أخويت وأصدقايئ .. وأختتم كلمته الحامسية هاتفاً 

الهتاف  من  بدوي  عزته  كلمة  قوبلت  وقد  العرب«  »يحيا 

والتصفيق«.

رحلة  عن  مهمة  معلومات  املراسل  نرش  أخرى،  مقالة  ويف 

للفرقة  تكريم  حفلة  أقامت  تونس  بلدية  أن  منها:  الفرقة، 

جورج  عىل  تونس  ملك  أنعم  كام  السيارات،  بنادي  املرصية 

استبدلت  وقد  االفتخار.  نيشان  من  الثاين  بالصنف  أبيض 

بسبب  مايض«  لها  »امرأة  برواية  »املجنون«  رواية  الفرقة 

حادث وقع للممثلة نجمة إبراهيم. وقد ألقى يوسف وهبي 

الفرقة  تربعت  كام  التونيس،  الجمهور  عىل  الوداع  خطبة 

املرصية بإيراد روايتها األخرية إىل »الجمعية الخريية«.

استعمارية مؤامرة 
وما  الخزوف«،  »محمد  املراسل  لوال  أقول:  للحق  وإحقاقاً 

نرشه، لكان الشك انتابني، وقلت إن الفرقة املرصية مل تسافر 

عادت  الفرقة  فجأة وجدت  ألنني  العام،  هذا  أصاًل يف  تونس 

إىل مرص يف صمت تام!! وبعد عودتها نرش »سعد الكفراوي« 

يف جريدة »البالغ« الحقيقة التي جعلتني ال أشك يف املوضوع 

بها  الجريدة  يف  املنشورة  والحقيقة  الفرقة!!  بسفر  وأقّر 

األول العرض 
تابع مراسل املجلة أخبار الفرقة، ونقل لنا تفاصيل مهمة عن 

املرسح  التونسيني عىل  »تقاطرت جموع  قائاًل:  األول،  العرض 

الفرقة وكانت  تقدمها  التي  املرسحيات  أوىل  البلدي ملشاهدة 

أقبلت  التي  بالجامهري  املرسح  ضاق  وقد  الساعة«.  »رجل 

ومديرها  الفرقة  أعضاء  أشخاص  يف  الشقيقة  مرص  تحيي 

يف  ما حدث  لكم،  أرويه  ما  طريف  ومن  بك.  وهبي  يوسف 

املمثلني  ينزل بعض  أن  اإلخراج  إذ يقيض أسلوب  الليلة،  تلك 

ويرمونه  الساعة«،  »رجل  بسقوط  يهتفون  املرسح  صالة  إىل 

بالبصل والطامم، بينام يرصخ رجل الساعة يخاطب الجامهري: 

»هل يرضيكم هذا .. هل توافقون عىل ما فعلوه .. إلخ«. وما 

كاد املشهد يتم ويرصخ عميد الفن يوسف وهبي بك رصخاته 

الفنية الداوية حسب مقتىض الرواية، حتى أجابته الجامهري: 

الجامهري أن  أبرياء منهم«. وكادت  .. نحن  »ال، ال، ال يرضينا 

أن  اعتقدت  فقد  الصالة،  يف  املوجودين  املمثلني  من  تنتقم 

حقيقة  الجامهري  أدركت  أن  لوال  متثياًل  وليس  حقيقة  املشهد 

األمر فأفرجت عن املمثلني وهنأتهم عىل روعة متثيلهم. وبعد 

بك  وهبي  يوسف  الرشق  يف  الفن  زعيم  ألقى  الرواية  انتهاء 

ترتبط  التي  الطيبة  للعالقات  فيه  تعرض  هاماً  خطاباً حامسياً 

والصداقة  األخوة  برباط  وتونس،  مرص  الشقيقني  الشعبني 

الذي ال تنفصم عراه، بل تزيده األيام والحوادث متانة وقوة. 

به  استقبل  الذي  الحافل  االستقبال  من  هذا  عىل  أدل  وليس 
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30 نوافذ

ألنها  ذكرها  ُيستحسن  استعامرية،  فرنسية  ملؤامرة  تفصيالت 

تاريخ!!

هذا  أوائل  يف  القاهرة  إىل  وصلت  الكفراوي«:  »سعد  قال 

أن  بعد  أفريقيا  شامل  من  قادمة  املرصية  الفرقة  األسبوع 

التي  التمثيلية  حفالتها  بعض  والجزائر  تونس  يف  قدمت 

تعاقدت عليها مع أحد متعهدي الحفالت التونسية واملفوض 

من بلدية تونس لهذا الغرض. وقد أجمع أفراد الفرقة املرصية 

عىل عدم نجاح هذه الرحلة وذلك للظروف التي أحاطت بها 

والتي كانت خارجة عن إرادته. وهي ظروف سببتها األحداث 

من  الفرنسية  الحكومة  وموقف  أفريقيا  شامل  يف  السياسية 

السفارة  أن  من  الرغم  فعىل  البالد.  هذه  يف  الوطنية  الحركة 

الفرنسية يف القاهرة سمحت للفرقة املرصية بالسفر إىل تونس 

موقفاً  منها  وقفت  تونس  يف  العامة  اإلقامة  أن  إال  والجزائر 

معادياً. وجاء هذا املوقف نتيجة لزيارة وفد نقابة الصحفيني 

الحكومة  رجال  بها  ضاق  التي  الزيارة  تلك  ملراكش  املرصيني 

الفرنسية يف شامل أفريقيا ذرعاً وكانت سبباً يف توحيد صفوف 

ولهذا  الفرنيس.  االستعامر  ضد  للعمل  املجاهدين  الزعامء 

صلة  أي  إيجاد  عدم  عىل  تونس  يف  الفرنسية  اإلقامة  قامت 

عمل  أول  وكان  التونيس.  والشعب  الفرقة  أفراد  بني  شخصية 

للبلدية أو لإلقامة العامة مبعنى أصح أن أخفت صوت الفرقة 

أسبوع  قبل  إال  لها  بالدعاية  تقم  فلم  التونسية،  الصحف  يف 

بالدعاية  فيه  قامت  الذي  املايض  العام  بعكس  وصولها  من 

الفرقة  فيه  ستقدم  التي  املرسح  إدارة  إىل  أوعزوا  البلدية  يف 

املرصية رواياتها بأن يقبل أقّل عدد ممكن من املتفرجني وأن 

التذاكر نفذت. يف الوقت  يقال لكل راغب يف رشاء تذكرة أن 

نفسه وصل إىل كبار التونسيني بل لكل محب ملرص واملرصيني 

إذا  وعائالتهم  هم  بالقتل  مرسلوها  فيها  يهددهم  خطابات 

أمام مسمع  الفرقة. كل هذا حدث  حرضوا ملشاهدة حفالت 

الصحافة التونسية التي كربت وهللت لبعثة الصحافة املرصية 

املواقف  هذه  أمام  ساكنة  وقفت  ولكنها  أعضائها  وموقف 

املؤملة التي سببتها سياسة االحتالل يف تونس.

ويختتم »سعد الكفراوي« موضوعه بسؤال، قال فيه: »واآلن 

التي يرأسها معايل  العريب  التمثيل  ما هو موقف لجنة ترقية 

يف  رحلتها  يف  الفرقة  لهذه  وقع  مام  املرصية  الخارجية  وزير 

يراعوا  مل  الذين  الفرنسية،  الحكومة  رجال  يد  وعىل  تونس، 

متثل  فرقة  ألفراد  الفني  والتقدير  املجاملة  قواعد  أبسط 

ما  إذا  هذا  عىل  مرص  سرتد  وهل  مرص؟!  باسم  وتتحدث 

إننا سرنحب  أقول  أن  أخىش  فرنسية؟  فرقة  إىل مرص  وفدت 

بكل فرقة فرنسية كام يحدث كل عام!«.

المؤامرة توثيق 
الفرقة من رحلتها، نرش مديرها »يوسف وهبي«  بعد عودة 

السابقة،  املعلومات  بعض  بها  وثق  »الفن«،  مجلة  يف  مقالة 

الترصيح  دون   – الفرنيس  االستعامر  عراقيل  إىل  اإلشارة  مع 

محطة  البلدية  منعت  وكذلك  بشهرين.  وصولها  قبل  للفرقة 

الحكومة املرصية  الفرقة. وأشاعت أن  اإلذاعة من ذكر أخبار 

وهو  منه  أكرث  بل  هذا،  كل  السفر. حدث  من  الفرقة  منعت 

املتعهد  من  فاشرتت  الفرقة  حفالت  قتل  أرادت  البلدية  أن 

 850 وبسعر  قتلها  من  لتتمكن  مرتفع  بسعر  كلها  الحفالت 

ألف فرنك للحفلة الواحدة، يف حني أنها اشرتتها منه يف العام 

الدرجة  تذكرة  سعر  ورفعت  فرنك.  ألف   650 مببلغ  املايض 

األوىل إىل 860 فرنكاً وكانت نتيجة كل هذا أن الفرقة املرصية 

ملست بعد وصولها إىل تونس جواً قامتاً ال يبرش بالخري وموقفاً 

الذي  الفندق  إىل  الفرقة  أفراد  وتوجه  النظري.  منقطع  عدائياً 

اختاروه ألنفسهم فامتأل الفندق بالجواسيس ورجال البوليس 

املمثلني  وحركات  والتليفونات  الزيارات  وُرقبت  الرسي 

واملمثالت وخروجهم يف الطرقات ويف املحالت العامة. فأخذوا 

والجديدة  الغريبة  األمور  هذه  كل  أسباب  عن  يتساءلون 

عليهم فقيل لهم إن فرنسا ال تريد أن يجتمع املرصيون بأي 

الخطب  فيها  تثار  اجتامعات  تونسية يف  بأية هيئة  أو  تونيس 

أعضاء  اجتامعات  يف  حدث  كام  الحامسية  واألقوال  الوطنية 

التمثيلية وشعر أفراد  الحفالت  نقابة الصحفيني. وحان موعد 

الفرقة وهم عىل املرسح أن عدد املتفرجني ال يزيد عن أربعني 

شخصاً، فسألوا املتعهد عن هذا الوضع العجيب فكان رده أنه 

هذا!  عن  املسئولة  والبلدية هي  تونس،  لبلدية  الحفالت  باع 

الفرنسيني  املوظفني  أن  له  فتبني  األمر،  يوسف وهبي  وبحث 

خالد وروحية  وهيب  يوسف  بني  تونس  باي  ابنة  فاطمة  األمرية  إبراهيم نجمة 
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الفرق  »تقوم  قائاًل:   - دبلوماسية  وبصورة  بالتفاصيل 

فيها  تقدم  فنية  برحالت  الدول  مبختلف  الكربى  التمثيلية 

عىل  تزورها  التي  البالد  أهل  يقف  يك  مرسحياتها  من  ألواناً 

الكربى  األمم  وتعلق  املرسحية،  والتطورات  الفنية  الجهود 

أعظم أهمية عىل نجاح هذه الرحالت يف البالد التي تزورها 

أن  وال شك  واألديب،  الفني  نجاحها  يضمن  ما  كل  لها  وتهيئ 

الفرق  مرص  يف  نحن  نقابل  كيف  يعرف  املرصي  الجمهور 

األوبرا  دار  مرسح  عىل  فنها  روائع  لنا  تقدم  التي  األجنبية 

تهبها  التي  السخية  املالية  اإلعانات  قيمة  ويعرف  امللكية 

الحضور  عىل  لها  تشجيعاً  الفرق  لتلك  املرصية  الحكومة 

الرسمي  املوسم  هو  عندنا  امللكية  األوبرا  موسم  أن  حد  إىل 

تختلف  وقد  الراقية،  الطبقة  وأهل  اجتامعية  لنشاط هيئات 

مبالغة  املرصية  الحكومة  فإن  اإلعانات،  تقديم  يف  الطريقة 

منها يف تكريم هذه الفرق ال تحدد مع متعهديها سعر تذاكر 

الدخول وال تسأله عن إيراداته وما إذا كان قد استفاد أو مل 

الطريقة  هذه  ولكن  الخسائر،  كل  تغطي  فاإلعانة  يستفد، 

بحيث  الدخول  تذاكر  سعر  تخفيض  عىل  املتعهد  تجرب  ال 

بسعر  مرسحيات  بحضور  االستمتاع  فرصة  للنظارة  تهيئ 

من  تؤخذ  التي  اإلعانات  منح  يف  عادة  فاملفروض  مناسب، 

جعل  هو  األول  هدفها  أن  الجمهور  يدفعها  التي  الرضائب 

ما  وهذا  القادرة،  غري  الطبقات  متناول  يف  التذاكر  أسعار 

من  أبعد  إىل  وتذهب  بل  أفريقيا،  شامل  حكومات  تتبعه 

مثنها  وتدفع  املتعهد  من  الحفالت  تشرتي  بلديتها  فإن  هذا، 

عىل أن تخفض سعر التذاكر تخفيضاً كبرياً بحيث أن املرسح 

الليلة ال يزيد عن نصف ما  إىل آخره، فإيراد  إذا كان ممتلئاً 

حفلة  كل  يف  تخرس  أنها  أي  حفلة،  لكل  مثناً  البلدية  تدفعه 

50 قرشاً وكان هذا االرتفاع فاحشاً يف نظر الجميع، خصوصاً 

شديدة  مالية  وضائقة  أزمة  يجتاز  الحبيب  تونس  قطر  ألن 

لعدم هطول األمطار هذا العام وهي بلد تعتمد عىل الزراعة 

امتالء  عدم  لهذا هي  املنطقية  النتيجة  فكانت  االعتامد،  كل 

من  بالرغم  املايض  العام  يف  حدث  كام  ليلة  كل  يف  املرسح 

الذي  برنامجنا  وروعة  لجهودنا  الكرام  البلدية  أعضاء  تقدير 

مبالغة هو  بدون  الربنامج  يكون هذا  قدمناه يف رحلتنا وقد 

أديل  أن  وأستطيع  املرسحية،  حيايت  يف  قدمته  برنامج  أقوى 

بأشياء أخرى أو أرشح بعض العراقيل التي قد يكون ملوقف 

مرص املؤازر ملراكش الدافع األول لهام، ويف إمكاين أن أرشح 

أموراً أخرى حدثت خالل هذه الرحلة، وأريد أن أفرسها بأنها 

مرة  الرأي  يف  تونس وخالف  يف  اللجنتني  بني  الرأي  يف  خالف 

أخرى بني بلدية تونس وأهلها، ولكن الواقع أن هذا قد يساء 

يهيمن  الذي  العليا  اللجنة  لرئيس  به ألقدمه  فهمه، واحتفظ 

أقرره  أن  أريد  ما  ولكن  آخر  رأي  له  يكون  وقد  عىل شئوننا 

هنا هو أن عرشات العراقيل وضعت يف طريق الفرقة املرصية 

تونس  جامهري  عن  أتحدث  أن  أردت  إذا  أما  العام،  هذا 

فسأظل دامئاً أبداً معرتفاً بفضلهم وحبهم لنا وملرص وترحيبهم 

بكل عريب وكرم أخالقهم وقوة تلك الرابطة التي تربطنا بهم 

العظيم  مليكهم  وعطف  رعاية  تحت  الرحلة  خالل  كنا  وقد 

األفالم املرصية. ويجب  الذي رصح يل بترصيحات هامة عن 

أن أقرر أن بلدية تونس رغم خسارتها يف هذه الحفالت فقد 

قررت رشاء خمس حفالت أخرى ويف هذا الدليل القاطع عىل 

لنا وتقديرهم املشكور  البلدية وتكرميهم  نبيل مقصد أعضاء 

لفننا جزاهم الله كل خري.

حوايل 400 جنيه إذا كان إيراد الحفلة 800 جنيه، فهي تجعل 

سعر التذكرة يف الدرجة األوىل 50 قرشاً فقط، ولو تركت األمر 

وعىل  له،  يحلو  كام  السعر  ورفع  الظروف  الستغل  للمتعهد 

أيضاً  العام  املايض وسافرنا هذا  العام  األساس سافرنا يف  هذا 

يف رحلة قصرية إىل تونس بعد مخابرات عديدة اشرتطت فيها 

البلدية أن أتوىل رشف رئاسة الفرقة. ويفهم من هذا إننا قد 

ستهيئ  البالد  تلك  حكومات  أن  من  يقني  عىل  ونحن  سافرنا 

كل  أكون حريصاً  أن  يجب  وهنا   – ولكن  املناسب،  الجو  لنا 

الحرص، بحيث ال يفهم كالمي عىل غري معناه – أقول ولكن 

الفرق  تستحرض  التي  اللجنة  انقسمت  أن  العام  هذا  حدث 

الفرق  بإحضار  اختص  األول  القسم  قسمني.  إىل  تونس  يف 

الثاين  والقسم  اإلعانة،  من  األكرب  النصيب  ولها  الفرنسية 

القسط  ينال  القسم  وهذا  املرصية  الفرق  بإحضار  اختص 

تزال  فال  االنقسام  هذا  برغم  ولكن  اإلعانات،  من  األصغر 

اإلدارة مشرتكة يف هذه الليايل بحيث يطغى القسم األول عىل 

اختصاصات القسم الثاين، ومل يرق هذا االنقسام لذوي األمر 

تكون هذه  أن  فقد شاءوا  أسف،  نظرة  إليه  نظروا  إذ  هناك 

كام  املرصية  للفرقة  بدعاية  يقوموا  فلم  واحدة  لجنة  اللجنة 

حدث يف العام املايض، فلام وصلنا إىل تونس علمنا أن إخواننا 

التونسيني ال يعرفون حتى موعد حضورنا، وملا كانت اإلذاعة 

املايض  العام  يف  قامت  كام  تقم  فلم  العامة،  لإلدارة  خاضعة 

أهم  أن  مالحظة  مع  لها  الدعاية  وال  الفرقة  أنباء  بإذاعة 

وسائل الدعاية يف تلك البالد هي الدعاية عن طريق اإلذاعة، 

كام أن البلدية وقد أرادت أن تجمع مبلغاً من هذه الحفالت 

لتهيئ فرصة استحضار فرق أخرى نظراً لضآلة اإلعانة املقررة 

للفرق العربية، فقد رفعت سعر التذكرة إىل 85 قرشاً بداًل من 

نوافذ

تونس بلدية  حفل  في  حيدر  الشاذلي  ومحمد  القسطلي  والشاذلي  وهيب  ويوسف  أبيض  جورج 


