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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

 2022 عام  استقبال  و   2021 وداع  في 

اإليجابيات أبرز  المهرجانات  عودة  مسرحيون: 

الجمهور  أكره  الجعاييب:  الفاضل 
للجميع  نخبويا  مسرحا  وأصنع  القطيع 

عجمي نعيمة  وداعا 
األزياء سيدة 
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الطفل.. لثقافة  القومى  المركز  فى  يناير 
أسود ومسرح  وعرائس  فنية  وعروض  ورش 

وفلوكس«  و»بسطويسى  كشكول«  »دكتور 
57357 بمستشفى 

القومى  للمركز  املكثف  النشاط  من  بحالة   2022 عام  يبدأ 

ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة 

األنشطة  ىف  تنوع  حاالت  من  حالة  يناير  شهر  يشهد  حيث 

يناير   4 يوم  الفعاليات  وتبدأ  واملرسحية،  الثقافية  والفعاليات 

السينام  بقاعة  عصفور«  »ليتنى  كتاب  توقيع  حفل  بعقد 

بحديقة الفنون تأليف الكاتب عاطف الجندى، ورسوم الفنانة 

 7 يوم  أما  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مبشاركة  وذلك  هانم صربة 

بها  يشارك  امليالد  بعيد  االحتفاالت  من  مجموعة  فتقام  يناير 

بينام  الثقافية،  بالحديقة  وذلك  العام  والجمهور  الجمعيات 

الجامعات  مبشاركة  الهيثم«  »ابن  صالون  يعقد  يناير   11 يوم 

بحديقة  السينام  بقاعة  وذلك  للتغذية  القومى  واملعهد 

يناير  شهر  من  والرابعة  الثانية  الجمعة  ىف  ويقام  الفنون، 

وائل  الفنان  بقيادة  السالم  كورال  لفرقة  وطنية  غنائية  سهرة 

واملؤسسات  الجمعيات  من  مجموعة  مبشاركة  وذلك  عوض 

أسبوع صالون  األربعاء من كل  يقام  ، كام  الثقافية  بالحديقة 

والتعليم  والرتبية  األوقاف  وزارىت  مبشاركة  الوطن  محبة  ىف 

بالحديقة الثقافية ، ويقام اإلثنني أسبوعيا سينام الطفل وورش 

الرتبية  ووزارة  للسينام  القومى  املركز  مبشاركة  مصاحبة  فنية 

قاعة  الفنون  مبدينة  وذلك  التكنولوجية،  واملدرسة  والتعليم 

أسبوع  كل  من  والثالثاء  اإلثنني  يومى  ،ويقام  عكاشة  ثروث 

ندوات  الهيثم  ابن  بصالون  املركز  إصدارات  توقيع  حفالت 

توعية حول التغذية واملناعة واألمراض ورش تشكيل ومعرض 

بالجيزة  والتعليم  الرتبية  مديرية  مبشاركة  وذلك  لوحات، 

»قوافل  مجموعة  تقام  كام   ، الفنون  بحديقة  السينام  بقاعة 

عيالنا« وهى مجموعة قوافل فنية وثقافية تجوب املحافظات 

قصور  وهيئة  املحلية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 

األحد  يومى  الخاصة  االحتياجات  ذوى  نشاط  ويقام  الثقافة، 

وعرض  مهارات  تنمية  ورش  فتقام  أسبوغ  كل  من  والخميس 

توعوية  ومهارات  كشفية  تدربيات  شعبية  وفنون  األراجوز 

بالحديقة  الهمم  بالتعاون مع جمعيات ذوى  لألمهات، وذلك 

الشهر  من  الرابع  األحد  ىف  القومى  املركز  وينظم  الثقافية،  

عنوان  يحمل  والذى  الطفل  ثقافة  منتدى  23يناير  املوافق 

من  كال  به  ويشارك  والنقد«،  األبداع  وأزمة  األطفال  »أدب 

الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ، محمد القصبى، د. سعيد 

اللقاء  ويدير  إسامعيل،  د.صفية  الجيار،  رشيف  الوكيل،د. 

الباحث أحمد عبد العليم وذلك بتعاون مشاركة مجموعة من 

الكتاب واألدباء وطلبة الجامعة وذلك بالحديقة الثقافية، كام 

عروض  وتقدم  أسبوغ  كل  من  والسبت  الجمعة  يومى  يعقد 

تنورة، عرائس وورش  الساحر، املرسح األسود،  فنية لألراجوز، 

مبشاركة  وذلك  فخار  رسم،  تدوير،  وإعادة  مجسامت  فنية، 

الثقافية لألطفال،  العام وذلك بالحديقة  الجمعيات والجمهور 

البيئة  »يوم  الطفل  لثقافة  القومى  املركز  ينظم  يناير   27 يوم 

 26 من  ويقام  القاهرة،  ببيت  البيئة  وزارة  مبشاركة  الوطنى« 

وحتى 31 يناير أنشطة معرض الكتاب وحفالت توقيع وورش 

وكورال  ساحر  عرائس،  وأراجوز،  مرسحية،  فنية،  وعروض 

للكتاب وذلك بعرض  العامة  الهيئة  بالتعاون مع  سالم، وذلك 

، بينام يقام يوم 28 يناير احتفالية  الخامس  بالتجمع  الكتاب 

األراجوز الشهرية وذلك مبشاركة قصور الثقافة جامعة القاهرة 

ينظم  كام  الثقافية،  بالحديقة  الخاصة  الفرق  من  ومجموعة 

املركز القومى لثقافة الطفل مجموعة من الورش »ورش الحرىف 

الصغري« ومنها ورشة الفخار لألستاذ سيد فؤاد وذلك بالحديقة 

بالحديقة  عباس  رشيف  لألستاذ  األركت  ورشة  الثقافية، 

الثقافية لألطفال، ورشة الطباعة للدكتورة هانم صربة بحديقة 

الفنون.

رنا رأفت 

اندور  املخرج  بقيادة  وستارة  خشبة  فريق  نظم 

سمري حفال ىف مستشفى 57357 »مستشفى رسطان 

األطفال« وذلك احتفاال بالعام الجديد 2022، وقدم 

مرسحى  إسكتش  تضمنت  فنية  فقرات   3 الفريق 

أندور  وإخراج  تأليف  كشكول«  »دكتور  بعنوان 

»بسطويىس  بعنوان  للعرائس  وإسكتش  سمري، 

روماىن،  رميون  ومتثيل  وإلقاء  تأليف  وفلوكس« 

لبيشوى  بوكس«  »بيت  بعنوان  الثالثة  والفقرة 

أرشف.

قائال:  الحفل  هذا  عن  سمري  أندرو  املخرج  وذكر 

وستارة«  فريق »خشبة  وينظم  منذ سبعة سنوات 

هذه الحفالت وهذا العام هو العام السابع للفريق 

مستشفى  ىف  الجديد  بالعام  به  يحتفل  الذى 

األطفال  عىل  البهجة  ندخل  أن  فنحاول   57357

املرسح  وباألخص  املختلفة  الفنون  طريق  عن 

ثالثة  قدمنا  العالجية،  الفنون  احد  يعد  الذى 

»دكتور  بعنوان  إسكتش  هو  األوىل  فنية  فقرات 

لوال  سمري،  أندرو  محروس،  فادى  متثيل  كشكول« 

أحداثه  وتدرو  أسامة  بيشوى  نعيم،  مارينا  ارشف، 

إليها  يذهب  مل  التى  الطبية  العيادات  احد  حول 

أول  دخول  ومع  سنوات،  عرش  منذ  مريض  أي 

بني  كوميدية  مفارقات  عدة  يحدث  لها  مريض 

واملساعد  والسكرترية  والدكتور  وزوجته  املريض 

الفريق  قدمها  التى  الثانية  الفقرة  أما  األخرس، 

وفلوكس«،  »بسطويىس  بعنوان  للعرائس  إسكتش 

حفرة  من  لفيل  عصفورة  إنقاذ  كيفية  عن  ويحىك 

كبرية وذلك مبساعدة جميع حيوانات الغابة حيث 

حتى  األمل  قيمة  اإلستكش  هذا  خالل  من  نوضح 

يكون  أن  الله  ىف  بثقتنا  فنستطيع  كان صغريا  وإن 

نبيل،  سيليفا  وجيه،  ماريان  متثيل  اإلستكتش  كبريا 

روماىن،  بافىل  فايز،  مينا  هاىن،  فيلو  زكريا،  أندرو 

بسنت  بشاى،  باربره  أمين،  يوسف  روجينا مرقص، 

نتعى،  مينا  مطر،  إفرام  عاطف،  أبانوب  رفعت، 

واملونتاج  التصوير  أمجد،  يوسف  سليامن،  بنيامني 

مينا مجدى، التصوير الفوتوغراىف أمري رشدى حرض 

الهيئة  وعضو  العيىل،  الفنان حمزة  من  كال  الحفل 

إبراهيم  األستاذ  األحرار  املرصيني  بحزب  العليا 

رجل  سعيد،  مروة  الشمس  بقناة  اإلعالمية  مقدم، 

إبراهيم  ميديا«  »فيب  رشكة  وصاحب  األعامل 

العدوى .

رنا رأفت
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للفنون  الفنى  البيت  فرق  تشهدها  املكثف  النشاط  من  حالة 

الفنى  البيت  رئيس  بقيادة   2022 لعام  واالستعراضية  الشعبية 

للفنون الشعبية واالستعراضية د. عادل عبده وتحت رعاية معاىل 

البيت  يقدم  حيث   ، الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيرة 

العروض  من  مجموعة  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى 

 ، املبادرات  من  مجموعة  ىف  يشارك  كام   ، والغنائية  املرسحية 

واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  مسارح  وتشهد 

مجموعة من التجديدات والتحديثات 

الشعبية  للفنون  الفنى  للبيت  لعام 2022  املستقبلية  الخطة  وعن 

فرقة  عروض  لتقديم  نستعد  عبده  عادل  د.  قال  واالستعراضية 

والفرقة   ، الشعبية  للفنون  القومية  والفرقة  الشعبية  للفنون  رضا 

القومية للموسيقى الشعبية، وفرقة انغام الشباب بكافة محافظات 

مرص تحت مظلة ورعاية معاىل وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم 

عام  إنتاجها ىف  تم  التى  العروض  تقديم مجموعة من  يعاد  ، كام 

، عروض   « املدق  »زقاق  الغنائية  املرسحية  العروض  ومنها   2021

واألربعني  بابا  ،«وعىل   « »السندباد  عرض  مثل  لألطفال  مرسحية 

عن  واما   ،  « الزناىت  بنت  »تغريبة  مثل  تراثية  عروض   « حرامى 

انغام  غنائية وتشمل »فرقة  فنية  فتقدم عروض  الغنائية  العروض 

القومية  ،«الفرقة  الرشقى  التخت  تيم  اليف  بشعبتها   « الشباب 

للموسيقى الشعبية بشعبتها »اإلنشاد الدينى » ،«اآلآلت الشعبية 

،«املوسيقى العربية » ، 

تقديم  ىف  »نستمر  قائال  فتابع  القومى  السريك  عروض  عن  اما 

القومى  السريك  ، فتقدم عروض  بالعجوزة  القومى  السريك  عروض 

مبدينة السادس من أكتوبر وجميع املحافظات فور إستالم الخيمة 

املتنقلة ، كام نقدم عروض السريك القومى مبدينة 15 مايو بحلوان 

، وعروض السريك القومى مبدينة جمصه وعىل مرسح محمد عبد 

الوهاب 

الشعبية واإلستعراضية  للفنون  الفنى  البيت  يتعاون  قائال:  واضاف 

مع عدة جهات حيث يستقبل عروض مرسحية من إنتاج اكادميية 

وهم   2022 يناير  شهر  خالل  جاهني  صالح  قاعة  عىل  الفنون 

اربعة عروض مرسحية ، إستمرار تقديم عروض فرقة رضا للفنون 

الثقافية، كام  التنمية  القومية مع قطاع صندوق  والفرقة  الشعبية 

نقدم العروض الفنية لفرق البيت الفنى املتنوعة وفقرات السريك 

 « هاللك  »هل  الثقاىف  اإلنتاج  شئون  فعاليات  ضمن  القومى 

الرمضانية بساحة الهناجر ، كام يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية 

واإلستعراضية فقرات ضمن فعاليات الهيئة العامة املرصية للكتاب 

وإستكمل قائال: يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية واإلستعراضية 

ىف مبادرة »حياة كرمية » حيث يتم إستقبالهم ملشاهدة العروض 

يتم  كام   ، الثقافة  وزارة  مع  القومى  والسريك  والغنائية  املرسحية 

الفنية  العروض  لتقديم  الثقافة  العامة لقصور  الهئية  التنسيق مع 

مسارح  عىل  واإلستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  للبيت  التابعة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة ، باإلضافة اىل تقديم العروض الفنية 

مثل  املعنوية  روحهم  لرفع  املستشفيات  داخل  املرىض  لألطفال 

الدوىل  امللتقى  مع  السنوى  التعاون  يتم  كام   ،  57357 مستشفى 

استقبالهم  خالل  من   « »اوالدنا  الخاصة  القدرات  ذوى  للفنون 

البيت  داخل  توفري مدربني من  والربوفات وكذلك  تدريبات  لعمل 

الفنى للفنون الشعبية واإلستعراضية ،كام نقوم بدمج بعض االفراد 

إلكسابهم  املرسحية  العروض  ضمن  الخاصة  القدرات  ذوى  من 

املعنية  الجهات  مع  التعاون   ، معهم  العالقات  وتدعيم  الثقة 

السريك  وعروض  والفنية  املرسحية  العروض  ملشاهدة  إلستقبالهم 

ومرسح  القومى  بالسريك  الخاصة  التجهيزات  أهم  وعن  القومى 

البالون 

واستطرد قائال »يشهد السريك القومى عدة تجهيزات جديدة منها 

وتجديد  إحالل   ، القومى  بالسريك  الفنانني  غرف  وتجديد  إحالل 

كام   ، بالعجوزة  القومى  السريك  بخيمة  الخاصة  الخارجى  الحائط 

يجرى األن إحالل وتجديد خيمة السريك القومى بالعجوزة، وجارى 

باملحافظات  املقدمة  العروض  ىف  إلستخدمها  متنقلة  خيمة  توريد 

املقدمة  العروض  كفاءة  لرفع  القومى  السريك  تدعيم  تم  كام   ،

باآلآلت املوسيقية الخاصة بأوركسرتا العروض وشاشة عرض داخلية 

بكراىس  القومى  السريك  تدعيم  تم  كام   ، خارجية  عرض  وشاشة 

الوطنية  الخدمة  مرشوعات  جهاز  مفاوضة  تم   ، جديدة  بنوار 

بالعجوزة  القومى  للسريك  اآلىل  اإلنذار  كفاءة  رفع  عملية  لتنفيذ 

وأهم  البالون  مرسح  عن  واما  ماليتني  سنتني  عىل  التنفيذ  وسيتم 

اآلىل  واإلنذار  اإلطفاء  أعامل  من  اإلنتهاء  كاآلىت:  فهى  التجهيزات 

املركزى  التكيف  اعامل  من  اإلنتهاء   ، البالون  بإنشاء خزان ملرسح 

لصالة عرض مرسح البالون ، إحالل وتجديد شبكة الكهرباء غرف 

كام   ، تكيف  بأجهزة  الغرف  تدعيم  مع  البالون  مبرسح  الفنانني 

املوسيقية  اآلآلت  من  إحتياجتهم  بإستكامل  الفرق  تدعيم  سيتم 

خياطه  ماكينة   22 بتوريد  للبيت  التابعة  األزياء  ورش  تطوير   ،

الفنية  العروض  مالبس  تصنيع  ألمكانية  كهرىب  ومقص  حديثة 

التكاليف  وتخفيض  اإلنفاق  ترشيد  ىف  يساهم  مبا  الفنية  للفرق 

خالل  لتقدميها  تجهيزها  سيتم  التى  العروض  عن  وأما  اإلنتاجية 

غجر  بنت  »قمر  املرسحى  العرض  عروض   10 فهم  القادمة  الفرتة 

» إخراج د. عمرو دوارة ، العرض املرسحى »سمك ىف ميه » تأليف 

»خاتم  املرسحى  ،العرض  إبراهيم  هشام  إخراج  الطيب  محمد 

سليامن » إخراج إميان حسن إبراهيم »مونيا » ، العرض املرسحى 

»كونشريتوا » بطولة النجم خالد النبوى إخراج إنتصار عبد الفتاح 

بهجت  تأليف محمد   « الوهاب  العرض املرسحى »محمد عبد   ،  ،

 « حجازى  »سالمة  املرسحى  العرض   ، املنعم  عبد  نارص  إخراج 

املرسحى  العرض   ، الدسوقى  محمد  إخراج  حسان  يرسى  تأليف 

كام   ، شادى رسور  إخراج  سليم  تأليف مصطفى   « دنيا  يا  »مولد 

حى  ىف  »سهرة  املرسحى  العرض  وهم  أونالين  عروض  ثالثة  تقدم 

السيدة » إخراج محمد الخوىل ، العرض املرسحى »إفتح ياسمسم 

إخراج   « كدة  »القسمة  املرسحى  العرض   ، خليل  حسن  إخراج   «

الشعبية واإلستعراضية  للفنون  الفنى  البيت  يقيم  ، كام  منري مراد 

السريك  إنشاء  عىل  عاما  ستون  مرور  مبناسبة  األوىل  إحتفاليتان 

القومى املرصى والثانية مبناسبة مرور ستون عاما عىل إنشاء الفرقة 

القومية للفنون الشعبية . 

رنا رأفت

2022 عام  فى  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفىن  البيت 

التحضري تحت  جديدة  مسرحية  عروض   10

عدة  فى  يشارك  الشعبية  للفنون  الفىن  البيت 
باختالف« »قادرون  كريمة«،  »حياة  منها  مبادرات 
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كرمت وزيرة الثقافة األردنية هيفاء النجار النجم الكبري محمد 

أقيم  الذي  االردنية،  اململكة  مبئوية  االحتفال  خالل  صبحي 

الفنية  األعامل  يف  مجمل مساهامته  عن  األهلية  بجامعة عامن 

والوطنية.

التكريم  بهذا  جًدا  أنا سعيد  أواًل  قال صبحي:  التكريم   وعقب 

 1948 عام  مواليد  من  فأنا  الخريطة،  من  األردن  عشقت  ألين 

فقد كنت أشعر بالذنب يف أنني ولدت من هنا وسلبت فلسطني 

وقتها وعشت عمري فنيًّا مؤمن بهذه القضية. 

وكنت  تتغري  ال  ثابتة  مبادئ  له  األردن  صبحي:  محمد  وأضاف 

من  نتهم  هذا  زماننا  يف  ولو  وقومي،  عرويب  انني  أقول  دامئا 

الزمان،  هذا  يف  مختل  أكرب  فأنا  مختل،  بأنه  وقومي  عرويب  هو 

عيل  العربية  الدول  كل  ومع  مرص  مع  ثابت  موقفها  فاألردن 

ماضيه  يعرف  ال  من  أن  اقول  االحتفالية  هذه  ويف  التاريخ،  مر 

 100 نعي  أننا  ومعني  مستقبله  يبني  وال  حارضه  يعيش  ال 

احفادنا  اآلن وسيفخر  باألردن  نفخر  اننا  دليل  فهذا  لوطن  عام 

باألردن كدولة عربية مل متس شقيقة لها وال تتخاذل يف الوقوف 

أمامها. 

هذا  وملست  والثقافة  للفن  محب  شعب  األردن  أيًضا:  وقال 

عندما يزور مرص أشقاء من األردن فأجدهم يف اجندتهم زيارة 

املسارح املرصية مع زيارة االماكن االثرية، وأنا عرضت من قبل 

مرسحية يف األردن عام 1976، وهي مرسحية » عيل بيه مظهر 

أردين،  منزل  يف  معزوم  بأنني   1977 عام  بعدها  وفوجئت   «

ظللت  »املقلوبة«  أحب  انني  الربامج  أحد  يف  رصحت  وألنني 

أكل مقلوبة منذ عام 1977 وحتي اآلن، فالشعب األردين شعب 

األردن  بحارض  افخر  وأنا  الثقايف  الحراك  ودائم  ومتذوق  جميل 

بعد مرور 100 عام ، ونحو مستقبل مرشق لتحقيق املزيد من 

التقدم واالزدهار يف املئوية الثانية.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي عقب عودته من األردن 

يوم  من  بداية  الظهر  نجوم  مرسحيته  من  جديًدا  موساًم  يبدأ 

النجم محمد  13 يناير، والعرض كتبه ويقوم ببطولته وإخراجه 

الغرباوى،  محمد  وديكور  فتيحة  أمين  الكتابة  وشاركه  صبحي 

الله  عبد  الشاعر  كتبها  واألغاين  عديل،  مريام  أزياء  وتصميم 

يف  ويشارك  حمدان،  رشيف  امللحن  ووزعها  ولحنها  حسن 

هم:  املمثل«  »استديو  فرقة  أعضاء  النجوم  من  كوكبة  البطولة 

وندي  حسن  الرحيم  وعبد  قمري  وجيهان  العزيز  عبد  سمرية 

السيد  زكري وكامل عطية ورحاب حسني وحمدي  ومرينا  ماهر 

شوقي  ومحمد  وليم  ومايكل  سعيد  ومحمد  حسن  وداليا 

طارق  ومنة  يوسف  ومصطفي  يوسف  ومحمد  طنطاوي 

وانجيلكا ولييل فوزي ووليد هاين ومحمود أبو هيبة.

صبحي  محمد  بهم  يدفع  جديدة  موهبة   12 يقدم  العرض 

ليشاركوه  املمثل«  »استديو  لفرقته  ويضمهم  الفنية  للساحة 

املرسح  األويل عيل خشبة  للمرة  أمامه  بعضهم  ويقف  البطولة 

العرض  خالل  ليظهر  شامل،  بشكل  ويقدمهم  مميزة  أدوار  يف 

حي،  بشكل  املرسح  عىل  والعازف  واملطرب  املمثل  مهارات 

وهمومه  املرصي  املواطن  تخص  موضوعات  العمل  ويتناول 

ومشاكله بشكل كوميدي راقى.

إيناس العيسوي

مئويتها في  »صبحي«  تكرم  األردن 
وألمس  والثقافة  للفن  محب  شعب  األردن  صبحي:  محمد 
المصرية المسارح  األردن  من  أشقاء  مصر  يزور  عندما  هذا 

مع  ثابت  موقفها  األردنية  المملكة  صبحي: 
التاريخ مر  علي  العربية  المنطقة  ومع  مصر 
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حملت الدورة الثامنة والعرشين من مهرجان القاهرة الدويل 

وتضمنت  فهمي،  فوزي  د.  الراحل  اسم  التجريبي  للمرسح 

دولة   38 مبشاركة  الثالثني  من  اقرتبت  العروض  من  العديد 

كام  أيام.  ستة  مدار  عيل  فعاليتها  خالل  وأجنبية،  عربية 

واكب الفعاليات إصدار 11 كتابا حول أحوال املرسح املرصي 

إضافة  ُتعد  أنها  الرتجامت، ال شك يف  بعض  بجانب  والعريب 

يف  جولة  اإلصدارات  هذه  مع  لنا  وكان  املرسحية،  للمكتبة 

رحاب خشبة املرسح. 

تعريفية  بيانات  عن  عبارة  املكرمني  كتاب  يكون  العادة  يف 

العام  هذا  كتاب  يعترب  لذلك  املهرجان،  من  املكرم  باالسم 

عن »املكرمني« ذا طابع مختلف هو األخر متاما مثل الرموز 

حيث  خاص،  طابع  من  لها  وما  بها  يحتفي  التي  املرسحية 

قدم مجموعة من القراءات النقدية لتلك األسامء. 

عىل  الحاصل  ليكا«  »جان جي  السينوجرايف  املقدمة  يف  يأيت 

عنه  كتب  والذي  فرنسا,  من  واآلداب  الفنون  فارس  وسام 

نكتشف  شبل  مقالة  ومن خالل  »حازم شبل«،  السينوجرايف 

»بيرت  الشهري  اإلنجليزي  املخرج  مع  فنًيا  ثنائًيا  كون  ليكا  أن 

أهم  شبل  يستعرض  كام  الفراغ(  )سيد  عليه  أطلق  بروك« 

العروض  وساحات  األماكن  رائًدا ملرسح  بوصفه  ليكا  أعامل 

بجانب كونه مصمم ديكور وأزياء مرسحية, أما املكرم الثاين 

حاول  الذي  الجريتيل  حسن  املرصي  املرسحي  املخرج  فهو 

الشعبي  تراثنا  جذور  يف  به  يحفر  مختلف  مرسح  صناعة 

ذلك,  غري  إىل  الحيك  أو  املوال  أو  السرية  طريق  عن  سواء 

بعض  يف  جاري«  »ألفريد  بأعامل  استعانته  يف  وحتى  بل 

تراثنا  من  استفادت  والتي  داير«,  »داير  مثل:  مرسحياته 

أحداثها  وجعل  الظل  وخيال  األراجوز  من  وفنونه  الشعبي 

الكاتبة  الزاوية  تلك  من  تنطلق  املامليك,  عرص  يف  تدور 

الفرنسية »لورا فارابو« يف دراسة أعامل الجريتيل, ثم يتناول 

وقراءة يف سريته  الجريتيل  اآلخر  الناقد »يرسي حسان« هو 

املرسح  حركة  يف  الرائد  ودوره  ونشأته  وبداياته  املهنية 

املستقل, كام تتناول »د. إميان عز الدين« يف مقالتها املراحل 

الفنية املختلفة لرؤيته للمرسح. 

والذي  الطريفي«  »خالد  الثالث  املكرم  يأيت  األردن  ومن 

وفيه  سليم«،  مصطفى  »د.  به  الخاص  امللف  بإعداد  قام 

يف  ودوره  األردين  املرسح  يف  املتميز  املخرج  أثر  يتناول 

تأسيس شكل الفرجة املرسحية. أما املكرم الرابع فهو املخرج 

والشخصية  املستنري  املرسح  رجل  السيد«  »عصام  القدير 

املرصي  املرسح  خشبات  أضاءت  التي  املتكاملة،  املرسحية 

إدارة  السيد  عصام  توىل  عاًما.  خمسني  ملدة  بإبداعاتها 

ملحرر  األوىل  املقالة  وتتناول  املرسحية,  املواقع  من  العديد 

الكتاب أدواره املختلفة يف السياق املرسحي املرصي والعريب 

الدكتور أمين  ومفهومه عن املرسح ووظيفته ومهامه. كتب 

السيد  عصام  للمخرج  الفني  األسلوب  تتناول  أنها  الخشاب 

السياسية  الظروف  لعبت  كيف  موضحة  بداياته  مرحلة  يف 

وظروف اإلنتاج املرسحي التي واكبت املراحل األوىل لتكوين 

الشخصية الفنية لعصام السيد دوًرا كبريًا يف ارتباطه بأسلوب 

تقنيات  عن  سالمة«  »هند  الناقدة  كتبت  كام  التمرسح, 

عصام  للمخرج  املختلفة  املرسحية  العروض  يف  الكوميديا 

الرابعة  املقالة  ويف  لديه,  الفني  تطورها  ومراحل  السيد 

شغف  بهجت«  »محمد  املرسحي  الناقد  تناول  واألخرية 

يف  وعروضه  املرسح  مبتابعة  السيد  عصام  املرسحي  املخرج 

أي مكان ووصفه بأنه »كريستوفر كوملبس املرسح املرصي« 

لصربه وتحمله املشقة مهام كانت من أجل اكتشاف املرسح.

بعنوان  خميس  أحمد  الناقد  إعداد  من  التايل  اإلصدار 

عىل  إطاللة رسيعة  فيه  يعرض  والذي  املرسحية«  »التيارات 

باربا,  ليوجيينيو  واملاس«  الرماد  »أرض  ككتاب  جادة  أقالم 

كام يتناول هاملت -العرض امللهم الذي قدمه جروتوفسىك- 

بقراءة مغايرة, وآخرون كالعامل األمرييك »مارفن كارلسون«, 

و»كريستوفوبو«.

يتناول الكتاب أيًضا موضوعات بعناوين: »اللغات املتعددة 

والعرض  و»املرسح  حافظ,  الدين  لعز  مراجعة  املرسح«  يف 

العرشين(«  القرن  يف  السينوغرافيا  )تطور  والتكنولوجيا 

أيًضا  أخرى  قراءة  تتناول  والتي  خريي  ملاهيتاب  مراجعة 

هناء  وقراءة  املرسح«,  سيميولوجيا  يف  »دراسات  بعنوان 

حسن يف »أرض الرماد واملاس«.

عنوان  أسبانيا« هو  والشباب من  لألطفال  »ست مرسحيات 

واحد من أهم تلك اإلصدارات من ترجمة وتقديم: »د. خالد 

وهي: مرسحية  لألطفال  فيه خمس مرسحيات  تناول  سامل« 

»سحر املرسح« للمؤلف »بيثنتي أراندا بيثكايينو«, مرسحية 

أرياس«,  مانويل  »خوسيه  للمؤلف  النجوم«  من  »أطلبه 

مرسحية  باروسو«,  »أنطونيو  للمؤلف  »اإلسطبل«  مرسحية 

مرسحية  ارويو«,  اوركاس  »ألفونسو  للمؤلف  الناس«  »يحيا 

» الشطرية« للمؤلف »فرهدالك«, ومرسحية واحدة للشباب 

»خوان  تأليف  من  األخرية«  األبيض  القرد  »كلامت  وهي 

مايورغا«.

كام  الطفل  أدب  كتابه  مقدمة  يف  سامل«  »خالد  يعرف  وكام 

الفن  أنواع  من  نوع  هو  الطفل  »أدب  ويكيبيديا:  يف  جاء 

متابعات

التجرييب القاهرة  مهرجان 

فهمي« فوزي  »د.  دورة  إصدارات  جولة 
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املؤلفة  والشعر  النرث  من  مختلفة  أساليب  يشمل  األديب 

بشكل خاص لألطفال واألوالد دون عمر املراهقة. بدأ تطور 

أوروبا,  يف  السابع عرش  القرن  يف  األديب  النوع  هذا  وتطوير 

العرشين مع تحسني أنظمة  القرن  وأخذ يزدهر يف منتصف 

املؤلفات  طلب  من  زاد  مام  العامل,  أنحاء  جميع  يف  التعليم 

املخصصة لألطفال بلغات مختلفة, ومع ظهور أدباء يكرسون 

معظم وقتهم لكتابة مؤلفات األطفال.«

متهد  التي  الدراسات  من  مجموعة  صادق«  »باسم  قدم 

الطريق أمام كل باحث ومرسحي الستكشاف تاريخ املسارح 

حول العامل وتم تقسيمها إىل جزئني بناء عىل نظرة جغرافية 

والبلدان«,  »املرسح  عنوان  تحت  املرسحية  املدارس  لتلك 

إحداها يطرح املوضوع يف بالد الرشق واآلخر يف بالد الغرب. 

الواعدين  النقاد  الشباب  من  عدد  شارك  األول  الجزء  يف 

القرن  خالل  الصيني  املرسح  يف  »دراسات  بـ  فؤاد  كأرشف 

الصني  يف  وتغرياتها  املجتمعية  البنية  فيها  رصد  العرشين« 

بظهور املرسح وتطوره إىل جانب تأثره باملرسح الغريب شكاًل 

ومضموًنا. وتستعرض شيامء مكرم يف قراءة بعنوان »املرسح 

»سيندا  الناقد  الكتاب  مؤلف  قدمه  ما  اليابان«  يف  املعارص 

حول  الغامضة  األلغاز  من  كثريًا  تفك  دراسة  من  اكيهيقو« 

خريطة  برصد  املرصي  الباحث  إىل  بالنسبة  الياباين  املرسح 

يوسف  الناقد  قدم  كام  والرثية.  املتنوعة  ألشكاله  عامة 

فؤاد قراءة الفتة لكتاب »الدراما واأليديولوجيا يف إرسائيل« 

باعتبارها دارما ذات خصوصية مختلفة لدى العرب نظرًا ملا 

الحرب  سواء  السنني  عرب  تنتِه  مل  وحروب  رصاع  من  بينهام 

اشرتك  والثقافية.,  الفكرية  الحرب  أو  املبارشة  العسكرية 

»املرسح  لكتاب  مبراجعة  الثاين  الجزء  يف  أيًضا  يوسف 

املرسح  ملؤلفته »مرجريتا جروموفا« وهو  املعارص«  الرويس 

عىل  الدامئة  لقدرته  املرصيني  املرسحيني  قلوب  إىل  األقرب 

»كاتبات  استثنائية.  أسامء  خالل  من  الدهشة  تحقيق 

كل  رحلة خاضتها  أفريقيا« هي  واملقاومة يف شامل  املرسح 

تلك  النسوي يف  العال للمرسح  أبو  من كريستينا مالك ورانا 

املواضيع  عن  أما  السمراء.  القارة  وجه  عىل  املهمة  البقعة 

سليم  سمرياء  تقدم  الغرب  بدول  الخاص  بالجزء  املطروحة 

يف  والتجريبي  البديل  املرسح  »تطور  لكتاب  مراجعة 

آية  رصدت  »آندروديفيز«,  االنجليزي  للكاتب  بريطانيا« 

وتأثر  تأثري  أوروبا..  يف  »املرسح  لكتاب  مراجعة  سليامن 

يارو«.  »رالف  للمؤلف  عام«  ثالثني  يف  األورويب  املرسح 

أعدها  مبراجعة  الرتيك«  املرسح  »جذور  كتاب  يأيت  وأخريًا 

وغزدمرينوتكو,  آند,  »متني  ألفه  والذي  القايض,  أسامة 

وميلفوت غزهان« وفيه نرى تطور أشكال الفرجة املرسحية 

يف تركيا والفارق بني العروض الفلكلورية والعروض الشعبية 

وغريها..

وتقديم  ترجمة  من  كتاب  هناك  أيضا،  الرتجمة  إطار  يف 

األندلس«,  عن  »مرسحيتان  عنوان  تحت  سامل«  خالد  »د. 

من  أولهام  األندلس,  من  مستلهمتني  مرسحيتني  يضم 

بوينو  أنطونيا  واملمثلة  واملخرجة  املرسحية  الكاتبة  تأليف 

جارية  الزهراء  املفضلة«, ومحورها  األندلس  »زهراء  بعنوان 

مزدوجة  لكنها  املفضلة  الثالث  الرحمن  عبد  قرطبة  خليفة 

املرسحية  أما  املغاربية,  وزهراء  األندلسية  زهراء  الشخصية, 

خيسوس  األسباين  للمرسحي  الشيطان«  »رأس  فهي  الثانية 

كامبوس غارثيا. وتدور أحداثهام يف األندلس, لكن يف فرتتني 

مختلفتني ومن منظورين متغايرين.

غارثيا:  خيسوس  مرسحية  عن  مقدمته  يف  سامل  خالد  يقول 

مسرية  مع  تتسق  الشيطان«  »رأس  أن  فيه  شك  ال  »مام 

املرسح,  عامل  يف  التجريب  مع  وتتواصل  املرسحية  املؤلف 

ومتثل التزاًما مع املشكالت املعارصة, وإن كانت تختلف عن 

أعامله األخرى يف أنها تنتمي إىل املرسح التاريخي. وعنوانها 

عيناه  تقع  أن  منذ  القارئ  ويثري فضول  اإليحاء,  يحمل عىل 

عليه. ورأس الشيطان تعني يف هذا السياق وحسب املؤلف 

رأس املعرفة, الرجل ذو الرأس الذي عىل شكل طائر, ويحيل 

اإلشارة  يفوتنا  أن  دون  هذا  توت.  الفرعوين  اإلله  متثال  إىل 

إىل أنه يحيل أيًضا إىل حلم البطل وجنونه وشبقه بالسلطة«.

األندلس  »زهراء  تشكل  األخرى:  املرسحية  عن  يقول  بينام 

املفضلة« جزًءا منفصاًل من ثالثية كتبتها املرسحية اإلسبانية 

للهوية  املكونة  الثالثة  الثقافات  حول  بوينو«  »أنطونيا 

املرسحيات  واليهودية.  والعربية  املسيحية  تاريخًيا  اإلسبانية 

الثالثة مكتوبة حول ثالث نساء ومن أجلهن, عرب الولوج يف 

ملكة  عنوانها »سانشا,  فاألول  التاريخي.  املرسح  أو  التاريخ 

هيسبانيا«, إسبانيا العصور الوسطى, قبل وصول العرب إىل 

التاريخية اإلسبانية  للهوية  الثاين  املكون  أيبرييا.  شبة جزيرة 

ميكن يف »سفاراد«, أى إسبانيا والربتغال تاريخًيا بالعربية, أما 

مرسحيتنا هنا فبناؤها يسري يف خط متناوب بني شخصيتني«

قدمت أستاذ األدب األمرييك »د. سايل حنا ميخائيل« كتاب 

من  نص  وهو  سامل,  نسمة  ترجمة  من  »اإلنسان«  بعنوان 

العصور الوسطى وكام قالت سايل عن املرسحية أنها عظة يف 

مسألة  تعالج  التي  بالتجريدات  ملئ  استعاري  درامي  شكل 

املسيحي واملرسحية كانت مبثابة نسخة درامية من  الخالص 

اإلميان املسيحي عىل مر العصور- حيث مل يكن لدى معظم 

بلغتهم  املقدس  الكتاب  ترجمة  إىل  الوصول  إمكانية  الناس 

التعرف عىل  العصور من  الجامهري عىل مر  الخاصة. متكنت 

قصة  حول  تدور  إنها  حيث  املرسحية  خالل  من  ذواتهم 

البطل والبطل املضاد- فالبطل يطالب بفرصة ثانية يف الحياة 

يثق  كان  من  كل  عنه  تخىل  الحساب  وقت  يف  أسف  وبكل 

والدة  إىل  الرحلة  يتحدى  وبطل  ناحية,  من  تقريًبا,  بهم 

األقل  األصدقاء  قبل  من  إال  مساعدة  دون  روحية  جديدة 

توقًعا من ناحية أخرى.

قائاًل:  والتجريب«  »التمثيل  كتاب  توفيق«  »عمر  قدم  كام 

عىل  وتأثريًا  جاذبية  األكرث  الفن  هو  التمثيل  فن  »يعد 

ال  التمثيل  فن  ومامرس  اإلبداعية,  الفنون  عامل  يف  املتلقي 

بد أن يخوض بحاًرا كثرية من طرق األداء املختلفة واملميزة, 

الحالة  تلك  إىل  للوصول  القابلية  املامرس  لذلك  تعطي  التي 

اإلبداعية يف التعامل مع الدور التمثييل املقدم, وجاءت تلك 

التي  التطور  مراحل  نتيجة  التمثييل  لألداء  املتعددة  الطرق 

شعائري  كطقس  املرسح  بدايات  منذ  الفن  ذلك  صاحبت 

مع  أو  والهند,  والصني,  مرص,  مثل  القدمية  الحضارات  يف 

املرسح  فن  تقنني  وبداية  املرسحية  الكتابة  عنرص  اكتامل 

كأحد عنارص الحياة مع الحضارة اإلغريقية, واستمرت رحلة 

وعامل  التمثيل,  فن  رحلة  بالطبع  صاحبتها  التي  املرسح 

املمثل الذي يقدم دوًرا مكتوًبا يؤثر به عىل املتلقيني ليصل 

بهم إىل حالة التطهر التي يريدها النص املرسحي.« 

كتاب  عن  قراءة  عديل«  »بيشوي  يقدم  الكتاب  هذا  يف 

»املمثل.. الفن والحرفية« وهو كتاب قدم يف الدورة الحادية 

أسرب  »ويليام  تأليف  2009م،  عام  للمهرجان  والعرشين 

»د.  ومراجعة  فراج«,  سحر  »د.  وترجمة  مياركو«,  ودميون 

محمد عناين«.

يف  يصاحبنا  كتاب  عن  قراءة  عديل  بيشوي  أيًضا  لنا  يقدم 

الراحل  ملؤلفه  الحرباء«  »املمثل  بعنوان  التمثيل  فن  رحلة 

التمثيل يف  القدير »د. سامي صالح«, أحد أهم منظري فن 

مرص والعامل, والذي أعطى لفن التمثيل بعًدا أكادميًيا دراسًيا 

شديد التميز والوعي الفني.

قراءة  بحوزتنا  التمثيل  عن  الشيق  امللف  هذا  ضمن 

فن  أعمدة  أحد  عن  لكتاب  العابدين«  زين  »إميان  قدمتها 

»سعد  القدير  الراحل  مرص,  يف  األكادميية  ودراسته  التمثيل 

الريادة  إىل  والطريق  أردش  »سعد  كتاب  خالل  من  أردش« 

املرسحية« وهو كتاب من تأليف »د. أحمد سخسوخ«, صدر 

يف الدورة العرشين للمهرجان عام 2008م.

الثقافة  نتاجات  من  كتابا  منصور«  »مريم  قدمت  فيام 

األداء املرسحي« ملؤلفه  بعنوان »منهج سوزويك يف  اآلسيوية 

قارة  يف  التمثيل  فن  معلمي  وأهم  الشهري  الياباين  املخرج 

عادل  »د.  برتجمته  وقام  »تادايش سوزويك«  عام  بوجه  آسيا 

أمني صالح«. 

متثيل  »ال  عنوان  يحمل  التمثيل  ملف  ضمن  األخري  الكتاب 

من فضلكم« تأليف »إريك موريس« والذي يعد مبثابة أحد 

أمهات الكتب الهامة يف فن التمثيل. 

وصواًل إىل اإلصدار األخري الذي قدمته أستاذ األدب األمرييك 

وهو  سامل«  »نسمة  وترجمته  ميخائيل«  حنا  سايل  »د. 

وهي  وايلد«,  »أوسكار  ملؤلفه  أهمية«  بال  »امرأة  مرسحية 

القضايا  تعالج  إشكالية  مرسحية   - الكتاب  يف  ذكر  كام   -

الجنسني  بني  املساواة  وعدم  بالتزمت  املتعلقة  الفيكتورية 

والخطيئة والعقاب من بني أمور أخرى كثرية. يعتربه العديد 

الذكاء  يخففها  فيكتورية  أخالقية  )ميلودراما(  النقاد  من 

والنساء  الرجال  بني  العالقات  الشفقة. وترتكز عىل  وتشوبها 

من حيث األعراف االجتامعية املقبولة واملبادئ الدينية التي 

وفًقا لعامل املرسحية ال تطبق بالتساوي بينهام. يجادل وايلد 

بحامسة ضد فضيحة اإلناث اللوايت لديهن أطفال خارج إطار 

الرجال  من  الجرمية  تلك  يف  رشكاؤهم  يظل  بينام  الزواج, 

أحراًرا يعيثون يف األرض فساًدا خارج نطاق الحساب. يلوح 

حلم حياة جديدة تقوم عىل الحرية واملساواة بني الجنسني, 

يف  وقت مىض  أي  من  أكرب  املختلفني  األشخاص  بني  والحب 

أفق املرسحية.

نور وائل

متابعات
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8 متابعات

عجمي نعيمة 
األزياء سيدة 

العربي  والعالم  مصر  فقدت 
مصممي  أهم  من  واحدة 
الفنانة  المسرحية،  األزياء 
ومصممة  القديرة  التشكيلية 
عجمى،  نعيمة  والديكور  األزياء 
بكالوريوس  على  حصلت  اليت 
الديكور،  قسم  الجميلة  الفنون 
بالبيت  الثقافة،  بوزارة  عملت  و 
ديكور  كمصممة  للمسرح  الفىن 
بمركز  و  سنوات،  لعدة  وأزياء 
على  مشرًفا  الفىن  اإلبداع 
عدد  فى  شاركت  األزياء.  قسم 
على  المسرحية  األعمال  من 
 ، للمسرح  الفىن  البيت  مسارح 
القطاع  فى  تجارب  قدمت  كما 
العديد  فى  وشاركت  الخاص 
الدولية،  المهرجانات  من 
الجوائز  من  العديد  على  وحصلت 
آخرها  كان  التقدير،  وشهادات 
مالبس  تصميم  أفضل  جائزة 
من  عشر  الرابعة  الدورة  فى 
للمسرح  القومي  المهرجان 
فى  شاركت  كما   ، المصري 
المحلية  المعارض  من  العديد 
والدولية. 
رابونزل  المسرحية  أعمالها  ومن 
واإلسورة،  والطوق  بالعربى 
العجائب  بالد  فى  أليس 
واضحك  البؤساء،  وكوميديا 
وليلة  وايت،  وسنو  تموت،  لما 
ورجل  وبلقيس  ليلة،  ألف  من 
بكوات،  يا  وأهاًل  القلعة، 
وأوالد   ، كرسى  عاوز  ومرسى 
مسافر  ويا  والحب،  الغضب 
والمتفائل،  وهامليت،  وحدك، 
أعمالها  وآخر  نوتردام،  وأحدب 
إخراج  من  جميل  حلم  مسرحية 
»مسرحنا«  إمام.،  إسالم 
المسرحيني  من  العديد  حاورت 
عن  ليحدثونا  إليها،  والمقربني 
و  دورها  عن  و  األزياء  سيدة 
المسرحية. الحركة  فى  مشوارها 

إيناس العيسوى

وداعا
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99 تحقيق

عجمي نعيمة 
األزياء سيدة 

األم  االبن األكرب: كانت  الفنان عمرو حسن درويش  قال 

الفنان  الحنونة، حنانها من نوع خاص، أنا وأخي األصغر 

وأىب  وأمي  سنوات،  بست  يصغرين  وهو  درويش،  محمد 

ديكور  قسم  الجميلة،  الفنون  كلية  من  تخرجنا  جميعنا 

يف  نعمل  ومحمد  أنا  واآلن  تصوير،  قسم  محمد  ماعدا 

تكن  مل  جيتار،  عازف  وهو  كامن،  عازف  أنا  املوسيقى، 

أي رس،  يوًما  عليها  أُخف  كانت صديقتي، مل  أما حازمة، 

الطبيعي  االحتواء  من  أكرث  وأخي  أنا  تحتويني  وكانت 

الحنان  من  نبع  مختلفة  خاصة  حالة  كانت  لألمهات، 

والطيبة.

تشكييل  وفنان  ديكور  مهندس  والدي  »درويش«:  وتابع 

فنيًّا  مرشًفا  وكان  الجميلة،  الفنون  كلية  يف  دكتور  وأيًضا 

عىل مجلة املرسح، و رسام يف مجلة ماجد وصباح الخري، 

كذلك،  وهو  له،  داعمة  و  التشجيع  دامئة  والديت  وكانت 

قارئة  كانت  البحث،  يف  تبدأ  ثم  جيًدا  النص  تقرأ  كانت 

الجامعة مادة األزياء، وهذا  ُيدرّس يف  ، وكان هو  جيدة 

بهذا  خاصة  كثرية  كتب  لديهام  كان  كثريًا حيث  ساعدها 

ُتصمم  كانت  و  االسكتشات،  تبدأ يف رسم  كانت  املجال. 

تصميامت قابلة للتحقيق، مهام كانت مبتكرة ومختلفة، 

مدركة ألبعاد الخامات واأللوان وطريقة تنفيذ التصميم، 

فيلاًم  شاهدت  فكلام  الفنية،  اهتامماتها  أشاركها  كنت 

دعوتها  ومبتكرة،  مختلفة  أزياء  به  ووجدت  سينامئيًّا 

يف  بها  الخاص  البوسرت  لها  وقد صممت   . مًعا  لُنشاهده 

الطليعية  املرسحية  للتصميامت  الدويل  القاهرة  معرض 

حيث  والعرشين،  الثامنة  دورته  يف  التجريبي  باملهرجان 

ُمضحية  كانت   ، الكحل«.  مخدة  »صبايا  بعرض  شاركت 

و  التقدير  وكان  مضاعف،  واجتهاد  بجد  وتعمل  جًدا 

الجوائز يسعدوها بشدة، آخر الجوائز التي حصلت عليها 

القومي  املهرجان  يف  أزياء  تصميم  أفضل  جائزة  كانت 

تعويًضا  الجائزة  تلك  أن  تشعر  وكانت  املرصي،  للمرسح 

عن جوائز كثرية مل تحصل عليها، كانت تستحقها بجدارة.

ونعيمة«،  »حسن  بالفعل  كانا  ووالديت  والدي  تابع: 

يرى  كان  منهام  كل  ألن  ولكن  كذلك  اسمهام  ألن  ليس 

يف اآلخر الحبيب والزوج والصديق وكل يشء، قصة حب 

عليهام،  الله  رحمة  بزواجهام،  واكتملت  الكلية،  يف  كبرية 

كانا منوذجا فريدا من نوعه، وكانت نعم األم والصديقة 

والسند.

والتنفيذ التصميم  معىن  علمتين 
السيد  خالد  القومي  باملرسح  املالبس  قسم  رئيس  وقال 

محمد والذي كان ُمساعدها: كانت أم لنا جميًعا، عندما 

وليس  فني؟«،  »أمك  يقولون  كانوا  عنها،  يسألونني  كانوا 

يف  من  أغلب  عىل  كبري  فضل  لها  نعيمة،  املهندسة  أين 

املرسح، وأنا أولهم، كانت رئيسة األقسام الفنية باملرسح 

والتنفيذ،  التصميم  معنى  علمتني  من  وهي  القومي، 

صممت  التي  عروضها  الخامات،  برشاء  أقوم  وكيف 

أزيائها من ما يقرب من 11 سنة التزال يف املخزن، بكامل 

التي تقام  العروض  جودتها وكأنها صممت اآلن، وجميع 

يف املرسح القومي نستعريها من أعامل م. نعيمة عجمي، 

كانت مرهقة جًدا يف عملها، من حيث عشقها للتفاصيل 

ليلة  الجهد يهون مع أول  بها، ولكن كل هذا  واهتاممها 

التي  الجوائز  كل  نراه،  ال  ما  ترى  دامًئا  أنها  ونرى  عرض، 

باملرسح  املالبس  بجدارة، مخزن  تستحقها  عليها  حصلت 

نعيمة  م.  مالبس  تصميامت  عىل  »مبني«  القومي 

العجمي.

عندما  الناس،  مع  ومتعاطفة  جًدا  صبورة  وأضاف: 

الذين  األزياء  مصممي  كل  كاألطفال،  تبيك  كانت  تحزن 

إملامي  مبدى  يشيدون  القومي  املرسح  يف  معهم  أتعامل 

فضله  يرجع  تعلمته  ما  وكل  املرسحية،  األزياء  بتفاصيل 

لهذه السيدة الفاضلة التي مل تبخل يوًما عىل أى شخص 

بعلمها وفنها.

عز  في  فرحلت  النسيان  تخشى  كانت 
تألقها 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 10 يناير 2022العدد 545 العدد 10750 يناير 2022العدد 750

10 تحقيق

م.حازم  املرسحية  واإلضاءة  الديكور  مصمم  قال  فيام 

صممت  عندما   ،2005 يف  بدأت  بها  عالقتي  شبل: 

القومي،  املرسح  يف  بكوات  يا  أهاًل  مرسحية  ديكور 

العديد  به  وقدمت  الفنية،  األقسام  رئيسة  هى  وكانت 

عام  من  بدايًة  كربت  بها  عالقتي  ولكن  املرسحيات،  من 

أمريكا  من  مصمام   50 من  يقرب  ما  قدوم  مع   ،2009

وكانوا  تعليمية،  صيفية  رحلة  يف  واألردن،  مرص  لزيارة 

زمالئهم  عىل  التعرف  يف  يرغبون  و  معي،  تواصل  عىل 

متت  وبالفعل  الثقايف،  للتبادل  املرصيني،  السينوجرافيني 

األمريكية  الجامعة  يف  النادرة  الكتب  حديقة  يف  املقابلة 

الفنانني  تعرف  أن  نظر  وجهة  ولدي  اللوق،  باب  يف 

وبالفعل  بالكالم،  وليس  بأعاملهم  يكون  ببعض  بعضهم 

بالفيديو  مرصيني  و6  أمريكيا   12 أعامل  بعرض  قمنا 

يف  شاركنا  بعدها  عجمي،  نعيمة  م.  منهم  بروجيكتور، 

املعارض  عمل  يف  وبدأنا  للسينوجرافيا،  العاملية  الهيئة 

بداية من 2012 حتي 2018، مبعدل معرض كل  املحلية 

ومل  بأعاملها،  فيها  تشارك  نعيمة  م.  كانت  وكلها  سنتني، 

كانت  ولكنها  فقط،  كمصممة  املعرض  يف  تشارك  تكن 

جناح  ويف  فيه،  أساسيا  ضلعا  وتعد  العمل  فريق  ضمن 

مرص يف معرض براغ 2015 و2019، كانت تعمل بنشاط 

جًدا  نشيطة  كانت  والبهجة،  التعاون  ومبنتهي  وحيوية 

معهم  وحرضت  السينوجرافيا،  هيئة  يف  األزياء  لجنة  يف 

أيًضا يف الفلبني وعرضت قطعتني من أزيائها من مرسحية 

وسافرت  االسكتشات،  غري  هذا  ليلة«،  ألف  من  »ليلة 

واشرتكت  األزياء،  لجنة  اجتامع  أسبانيا حرضت  إىل  أيًضا 

الحضور  تستطع  مل  ولكنها  روسيا،  يف  دويل  معرض  يف 

مع  متفاعلة  وكانت  بشدة،  ذلك  تحب  كانت  بشخصها، 

عىل  صفحتي  وعىل  مختلفة،  جنسيات  من  األجانب 

كانوا  لها،  وفقدهم  عنها  كلامتهم  نرشت  الفيسبوك 

يحبوها جًدا، كانت محبوبة جًدا من كل زمالئها األجانب 
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 « بالهيئة  األزياء  للجنة  مؤمتر  وآخر  عنها،  دامئا  يسألون 

نعيمة  ودعت  عودة،  مروة  ود.  هي  حرضته  أونالين« 

اللجنة أن ُيقيموا اجتامع لجنة األزياء  عجمي زمالئها يف 

يف مرص عام 2023، وآخر معرض دويل شاركت فيه، هو 

فعاليات  أحد  الطليعية،  املرسحية  التصميامت  معرض 

االفتتاح  وحرضت  التجريبي  املهرجان  من  الـ28  الدورة 

بالفعل.

املرئية يف  الصورة  تشكيل  لقد شاركتني  وأضاف »شبل«: 

يف  وزيك  بكوات  يا  أهاًل  منها  املهمة،  العروض  من  عدد 

الوزارة ويف بيتنا شبح ومريس عايز كريس وأليس يف بالد 

العجايب واملتفائل وحلم جميل، دامًئا ُكنا داعمني لبعضنا 

سيدة  هي  لألفضل،  لنصل  كثريًا  نتناقش  وُكنا  البعض، 

ينتهي  أن  تخوف  لديها  كان  ومجتهدة،  خلوقة  فاضلة 

الله  الله،  والحمد  أحد،  عليها  يسأل  وال  تألقها  ما  يوًما 

عز وجل حقق لها أمنيتها بأن ظلت متألقة آلخر يوم يف 

عمرها، وكانت ُتعد تصميامت أزياء مرسحيتني من ضمن 

خطة املرسح القومي.

للتفاني  فريد  ونموذج  ُتعّوض  ال  سيدة 
العمل. في 

كانت  مًعا  تعاونا  بداية  إمام:  إسالم  املخرج  قال  كذلك 

نفسها  وجدت  أنها  تخربين  وكانت  سنوات،  أربع  منذ 

عمل  وآخر  ميض،  وقت  أى  من  أكرث  معي  العمل  يف 

جمعنا مًعا كان مرسحية حلم جميل، هى سيدة األزياء 

يفوق  بشكل  تجتهد  والعريب،  املرصي  املرسح  ىف  األوىل 

ثم  رؤيته،  وترى  املخرج  مع  تجلس  آخر،  مصمم  أي 

تذهب  ثم  االختيار،  يتم  ثم  التصميامت،  يف  تناقشه 

املخرج  يلمس  ليك  عينات  وُتحرض  األقمشة  لرتى  بذاتها 

تتابع  و  للرشاء  الثانية  للمرة  فتذهب   ، ويتفقا  الخامة، 

تقوم  ثم  املالبس،  عىل  اإلضاءة  وتأثري  الربوفات  بنفسها 

العرض، وكانت  أيام  النهائية، وتتابع املالبس  بالتعديالت 

دامئا تقول »املالبس يجب متابعتها آلخر يوم يف العرض«، 

ثالث  مدار  عىل  قدم  املتفائل  عرض  املثال،  سبيل  وعىل 

، كانت سيدة ال  الفرتة  تتابع طوال تلك  سنوات، وكانت 

ُتعّوض ومنوذج فريد يف التفاين يف العمل.

قطعة   114 صممت  املتفائل،  عرض  يف  »إمام«:  وتابع 

األقمشة  تشرتي  وكانت  مختلفة،  أزمنة  يف  مالبس 

 ، املساعدين  عىل  تعتمد  ال  و  رمضان،  نهار  يف  بشخصها 

افتقدها بشدة، وصعب جًدا وال أدري كيف سوف أعمل 

بدونها، رحمة الله عليها.

معك أعمل  أن  أحب 
فنانة  كانت  رزق:  محسن  املرسحي  املخرج  قال  فيام 

حقيقية، أكرث ما كان مييزها اإلخالص لفنها وعملها، تعاونا 

عند  ُكنا  الله  والحمد  مرسحي،  عرض  من  أكرث  يف  مًعا 

ُكنا نقوم بالتجهيز  حسن ظن بعضنا البعض، قبل وفاتها 

محسن  »أ.  قالت  جًدا،  قريبة  فرتة  من  جديد،  لعرض 

بداخيل«،  ما  أجمل  تخرج  ألنك  معك  أعمل  أن  أحب 

وكنت دامًئا أشكرها عىل عملنا مًعا، ومن أجمل املواقف 

التي جمعتنا، يف عرض »سنو وايت« وقد حصلت به عىل 

جائزة، كان سوف يصمم املالبس زميل آخر واعتذر قبل 

العرض بعرشة أيام، و تواصلت معها، وكنت دامًئا ُأناديها 

العرض،  أزياء  بتصميم  تقوم  أن  منها  وطلبت  بـ«نونة«، 

رائعة  مالبس  صممت  الوقت  ضيق  من  الرغم  وعىل 

ومختلفة، ويف 13 يوما صممت أزياء عبقرية، من أجمل 

جائزة  عىل  وحصلت  عرويض،  يف  صممتها  التي  املالبس 

أفضل تصميم مالبس من املهرجان القومي. 

المسرحية  األزياء  في  ثورة 
كانت  القومي:  املرسح  مدير  فهمي  إيهاب  الفنان  وقال 

إداريت  خالل  ترشفت  القومي،  املرسح  من  عظيام  جزءا 

له أن تم عرض »املتفائل«، ومل يكن من خطتي، وكانت 

عملها  تفاصيل  بكل  وتهتم   ، العرض  فرتة  طوال  تحرض 

بتجهيز عرضني ضمن  نقوم  بالفعل  ونحن  بدقة شديدة، 
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الجميلة«  »سيديت  عرض  وهام  القومي،  املرسح  خطة 

العروسة«  أم  »الحفيد-  وعرض  رزق،  محسن  إخراج 

إخراج محمد يوسف املنصور، والعرضني كان من املفرتض 

بالفعل يف طريقة  ، وتحدثنا  لها  أن يكون تصميم األزياء 

ثورة  أحدثت  رواية.  كل  تناسب  التي  املالبس  وشكل 

املرسح  مخازن  يخص  وفيام  املرسحية،  العروض  يف  أزياء 

ألن  عجمي«،  »نعيمة  مخازن  عليها  أطلق  ُكنت  القومي، 

أغلب ما فيها من تصميمها وإبداعها، كانت فنانة مبدعة 

وخاّلقة، املرسح القومي والفن بأكمله خرس مبدعة مبعنى 

الكلمة.

التسامح على  هائلة  قدرة 
الشافعي  إبراهيم  عزة  األسنان  طبيبة  قالت  كذلك 

الصديقة امُلقربة لـ م. نعيمة عجمي: صداقتنا بدأت عام 

الصداقة  شملت  وإمنا  فقط،  أنا  صديقتي  تكن  مل   ،1988

عىل  هائلة  قدرة  ولديها  جًدا  طيبة  وعائلتها،  عائلتي 

شخصيتك،  يف  اإليجايب  الجانب  إال  ترى  وال  التسامح، 

نرش  عىل  وكذلك  طبيعية،  غري  العطاء  عىل  قدرة  ولديها 

مركز  يف  الفنية  الورش  من  العديد  قدمت  الفني،  الوعي 

بها  فخورة  الوقت،  أغلب  يف  لها  مصاحبة  وكنت  اإلبداع، 

عروضها،  أغلب  شاهدت  تقريًبا  وإبداعها،  وبفنها  جًدا 

ليلة« و»املتفائل«  ولكن األقرب إىل قلبي »ليلة من ألف 

تحقيق

أم لكل املصممني، و أمتنى أن يقوم املرسح القومي بعمل 

يوم تأبني لها، وقد كانت تعتربه بيتها، كنت دامًئا أتواصل 

يل،  التشجيع  دامئة  وكانت  أعاميل،  يف  برأيها  واهتم  معها 

أحيك لها كل ما يضايقني، وكانت مستمعة جيدة وودودة 

عن  يل  تحيك  و  وخربتها  بنصائحها  تدعمني  فكانت  جًدا، 

الصعوبات التي واجهتها، وكيف تغلبت عليها.

أعرف  وكنت  جًدا،  مني  قريبة  كانت  »عودة«:  وأضافت 

عائلتها وهي كذلك، صداقة متبادلة، وكانت معي يف كل 

عمرو،  ابنها  زوجة  ريهام  و  أوالدها  أعرف  املناسبات، 

التي كانت ترى فيها ابنتها التي مل تنجبها، وهى آخر من 

رافقتها، و من النادر أن نرى عالقة إنسانية بهذا النبل، و 

ريهام مل تكن تقول لها إال »ماما نعيمة«، وآخر ما قالتله 

خائفة  كانت  تسيبينيش«...  »ما  عليها  الله  رحمة  لها 

بشدة، وموتها كان صدمة لنا جميًعا، عندما ُكنا نسافر يف 

الخارج يف معارض دولية ُكنا مًعا يف غرفة واحدة، وكانت 

فقد  كثرية،  بأعوام  تكربين  أنها  يوًما  أشعر  الرفيق، مل  نعم 

كانت مليئة بالطاقة وروح الشباب.

صباحا الثامنة  في 
أشعر  مل  األكرب:  ابنها  زوجة  صربي  ريهام  قالت  وختاًما 

يوًما أنها »حاميت«، كانت ترفض كلمة »طنط«، هى »ماما 

نعيمة« فقط، تجمع العائلة كلها يف كل املناسبات، و كل 

حنونة  وجدة  ماهرة،  »طباخة«  هي  منزلها،  يف  جمعة 

اليوم  يف  ىب  اتصلت  عزة.  د.  أصدقائها  أقرب  رائعة،  وأم 

التجريبي  املهرجان  يف  السينوجرافيا  معرض  الفتتاح  التايل 

قمنا  وبالفعل  جًدا،  مريضة  أنها  وأخربتني  األوبرا،  بدار 

مرضها  قبل  ألنها  كورونا،  أنها  نتخيل  ومل  الالزم،  بعمل 

بأيام أخذت الجرعة الثانية، د. أرشف زيك له كل التقدير 

واالحرتام، استطاع أن يقدم لنا الرعاية الكاملة و تم نقلها 

أن  حريصة  كانت  العجوزة،  مستشفى  يف  املركزة  للعناية 

أرافقها قبل أن يتم عزلها، يف سيارة اإلسعاف كانت ُتردد 

الثامنة  يف  بوفاتها  أبلغتني  املستشفي  ُتعرّس«،  وال  »يرس 

صباًحا. بفقدها فقدت الصديقة واألم والرفيقة.

الربوفات  أرافقها يف  أن  و»حلم جميل«، كنت أحب جًدا 

املهرجان  افتتاح  يف  مًعا  كنا  مرة  وآخر  وعروضها، 

التجريبي، حيث شاركت يف معرض السينوجرافيا، وبعدها 

مرضها،  من  الرغم  وعىل  بالكورونا،  أًصيبت  أنها  علمت 

أًصبت، واعتذرت يل كثريًا  أكون قد  أن  كانت خائفة جًدا 

صديقة  كانت   .. شيًئا  إصابتها  عن  تعلم  تكن  مل  ألنها 

ولكنه  بدونها،  األيام  ستمر  كيف  أدرى  ال  أخت،  بدرجة 

قضاء الله وقدره.

متمزية  بصمة 
فؤاد  محمود  د.  املرسحي  الديكور  ومصمم  املخرج  وقال 

للفنون  العايل  باملعهد  الديكور  بقسم  املساعد  املدرس 

بصمة  لها  كان  صليحة:  نهاد  مرسح  ومدير  املرسحية 

املرسح  تاريخ  املتميزة يف  بأعاملها  اسمها  مميزة وحفرت 

املرصي، تعرفت عليها من خالل عريض مسافر ليل، عندما 

جًدا  أعاملها  أُحب  وكنت  به،  وأشادت  العرض،  شاهدت 

الفنية  اللقاءات  أتواصل معها يف  »املتفائل«، كنت  خاصًة 

وآخرها معرض التصميامت الطليعية باملهرجان التجريبي، 

دامًئا  داعمة  وكانت   ، فنيًّ بعمًل  مشارك  كان  منا  كل 

للجميع.

األزياء مصممي  كل  أم 
فيام قالت مصممة األزياء املرسحية د. مروة عودة: كانت 
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الذي  الماضي  للعام  المسرحية  والظواهر  األحداث  ألهم  سريع  رصد  من  البد  كان  الجديد  العام  بداية  و   2021 نهاية  مع 
أبرز  أن  على  المسرحيني  اغلب  واتفق  المسرحيني،  من  العديد  المسرحية  الحركة  فقدت  حيث   ، الفقد  بعام  البعض  وصفه 
المآخذ  من  الرغم  على  الماضي  العام  توفقها  بعد  المسرحية  المهرجانات  عودة  هى   2021 لعام  اإليجابية  الظواهر 
العديد  خروج  وكذلك   ، بها  يقدم  الذي  المحتوى  وكذلك  المكرمني  واختيار  الفكرية  المحاور  يخص  فيما  عليها  العديدة 
تقدمها  الىت  اإلنجازات  أهم  من  البعض  اعتربها  الىت  والتجوال  المواجهة  مسرح  فرقة  بفضل  المصرية  لألقاليم  العروض  من 
اغلب  إغالق  المسرحيني  بعض  عليها  اتفق  اليت  السلبيات  ومن  السامر،  مسرح  أساس  حجر  وضع  كذلك   ، الثقافة  وزارة 
ولكن  السلبيات  وكذلك  اإليجابيات  تعددت  المسرحى..  اإلنتاج  تعسر  في  تسبب  ما  وهو  والصيانة  المدنية  للحماية  المسارح 
خالل  ومن  للمبدعني  أكرب  فرصا  ومنح  أكرب،  إنتاجية  طفرة  وحدوث   ، المقبل  للموسم  التخطيط  ضرورة  على  الجميع  اتفق 
الجديد. المسرحى  للعام  وأمنياتهم  المسرحيني  من  عدد  آراء  برصد  قمنا  المساحة  هذه 

رنا رأفت

 2022 عام  استقبال  و   2021 وداع  في 

اإليجابيات  أبرز  المهرجانات  عودة  مسرحيون: 
السلبيات من  المسارح  من  عدد  إغالق  واستمرار 
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إليه  اإلشارة  ميكن  ما  أهم  لعل  الحكيم:  خميس  أحمد  الناقد  قال 

الجمهور  إىل  املرسح  عروض  خروج  هو  املنرصم  املرسحى  العام  ىف 

تسعى  وخطط  برامج  عرب  املرصية  والنجوع  القرى  ىف  املستحق 

للمرسح  ان  يعرف  يكن  مل  بكر  لجمهور  الثقافية  الخدمة  لوصول 

أدوارا اجتامعية وثقافية مهمة , هنا ميكن ان نتوقف طويال ونسأل 

الذى يوسع من  بالقدر  نبنى عليه  الذي إكتسبناه وكيف  نفسنا ما 

مرسح  مرشوع  يقدمه  ما  ان  وظني   , باملرسح  الناس  وعى  رقعة 

الجمهور  جذب  سبيل  يف  املهمة  الخطوات  إحدى  هو  املواجهة 

وتطوير عالقته باملرسح ، عىل جانب آخر كل التحية والشكر لسعى 

أو  منها  الدولية  سواء  املختلفة  املرصية  املهرجانات  عن  املسئولني 

أمر مهم  , وهو  واالنكسار  املرض  الفعالية ومقاومة  املحلية إلقامة 

للغاية لحياة العروض املرسحية وفعاليتها 

هذا  بقوة  التجريبي  لرجوع  كان  ثالث  جانب  قائال:عىل  وتابع 

نادى  منها  الطيبة  األفكار  من  مجموعة  دشن  فقد  بالغ،  اثر  العام 

املحافظات  لربط كل  التجريبي وهو مرشوع طيب يسعى  املرسح 

أفكار ورؤى  لخوض  تسعى  متطورة  تقديم مشاريع  باملهرجان عرب 

درامية جادة , وأيضا خروج الورش التدريبية والعروض للمحافظات 

املكتسبات  املحافظة عىل  مع  املهرجان  قيمة جوائز  ورفع  املختلفة 

املتوارثة مثل اإلصدارات وإقامة ندوة دولية حول موضوع مرسحي 

املسألة  وهى  القادم  العام  دورة  عن  املهم  اإلعالن  وأخريا   , حي 

ملؤسسة  املهرجان  تحويل  نحاول  فأخريا  سعادة  أميا  اسعدتنى  التى 

تطوير  ىف  وأهميته  العلم  من  لالقرتاب  وتسعى  املهتم  عقل  تحرتم 

الذائقة الجاملية، فحني يعلن املهرجان مع انتهاء هذه الدورة محور 

دورة العام القادم فهو يعطى الفرصة للفرق والباحثني يك يستعدوا 

ألن  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الفرصة  يعطى  كام  رصينة  مبوضوعات 

العمق ليخرج مبا هو مفيد  يعملوا عرب مخطط مدروس يغوص ىف 

وجاد، و أمتنى ان تتعامل الدولة مع املرسح بأفق أكرث رحابة وسعة 

ىف  الفاعل  ودورها  الحرية  بأهمية  مرة  من  أكرث  ناديت  فقد  صدر 

العمل اإلبداعي واملرسح ابن الحرية وبدونه سيبقى مكبل األيادي 

مرسحي  كل  يتعامل  ان  أمتنى  كام  الشارع،  يف  الناس  يصدقه  ولن 

تلك..  ملهرجاناتهم  رعاة  توفري  التسويق،أو  يف  مبهاراتهم  وال  عليها، 

ونظرنا  املضللة،  املرسحية  املهرجانات  ظاهرة  عن  ابتعدنا  فإذا 

لواقعنا املرسحى نظرة محايدة سنجد أننا يف فرتة انكامش مرسحي 

القادرة عىل جذب  حقيقي عىل مستوى العروض املرسحية الجيدة 

العروض  هذه  تتعدى  ال   2021 الفائت  واملوسم  مرسحي،  جمهور 

مواسم  من  عروض  فيه  العدد  هذا  حتى   ، الواحدة  اليد  أصابع 

سابقة, ويتم إعادتها، وهذا عدد قليل للغاية بالنسبة لتعداد سكان 

مرص .

وتابع: كانت عروض البيت الفني للمرسح تعاىن من هذا االنكامش، 

الثقافة  مرسح  عروض  عىل  متعالية  غري  نظرة  إلقاء  علينا  و 

يف  لتعرض  منها  الجيدة  العروض  بالقاهرة  ونستضيف  الجامهريية 

القاهرة، ونفس اليشء لعروض مرسح الجامعة، وبها عروض جيدة، 

وكذلك بعض عروض القطاع الخاص، إذا كان بها عرض رائع للغاية 

ىف املوسم املنتهى فلامذا ال نتيح له وملثله فرصة العرض عىل خشبة 

أحد مسارح الدولة بتسهيالت مالية تتجاوز البريوقراطية املتعسفة، 

بالبريوقراطية، وعدم  املكبلة  مشكلتنا األساسية ىف اإلدارة املرسحية 

لدينا  وليس  الصندوق،  خارج  التفكري  عىل  عليها  القامئني  قدرة 

املوسم  ىف  ونأمل  املرسحية،  العنارص  كافة  ىف  املبدعني  يف  مشكلة 

للموسم  التخطيط  ىف  التقليدي  التفكري  عىل  الخروج  القادم، 

املرسحى.

ومهرجاناتهم  مهرجاناتنا 
و اتفق الناقد د. محمود سعيد حول ما يخص املهرجانات املرسحية 

يف  هي   ، حقا  ومحري  مهم  موضوع  املهرجانات  موضوع  فقال:« 

وألنه  مرص  يف  مميز  مرسحي  نشاط  عيل  مهمه  فنية  داللة  ذاتها 

العديد  املهرجانات  لعبه  تشوب  يدركه  املرء  يتمناه  ما  كل  ليس 

ومهمة  جديده  محاور  عيل  اإلتفاق  من  فالبد  الضعف،  نقاط  من 

لنوع  املحاور  عرض  أو  مختصني  وتكليف  الفكرية  الندوات  يف 

الجادة  املشاركات  من  عدد  اكرب  أمام  الفرصة  إلتاحة  التسابق  من 

وإخضاع هذه املشاركات للتحكيم العلمي الختيار األفضل، و ضيف 

املهرجان البد له من املشاركة الفعالة يف الندوات والنرشات وحضور 

املشاركات  من  يحرم  انه  يجب  يتخاذل  الذي  والضيف  العروض 

حاجه  أساس  عيل  يكون  أن  البد  الضيف  استقدام  وكذلك  التالية، 

املهرجان له وليست حاجته هو للمهرجان، مبعني أن يكون إضافة 

بلده، و من  اإليجابية يف املرسح يف  للمهرجان ومعروف مبشاركاته 

يشارك كعضو يف لجان املشاهدة او التحكيم مبهرجان ما ال يشارك 

يجوز  ال  ،و  التكرار  وعدم  للتغري  وذلك  قادمة  سنوات  ملده خمس 

لجنه  كعضو  مهرجان  يف  كبري  مسئول  أو  مهرجان  مدير  استقدام 

تحكيم او مشاهده وذلك يك يرفع عنه أى حرج يف اختيار او رفض 

عرض ما 

و ال يجب تكريم أي إنسان داخل أي مهرجان إال برشط أن يكون 

فرصة  يأخذ  بذلك  ألنه  اإلداري  ملنصبه  تكرميه  يتم  أن  ال  مرسحيا 

جاد مع قرارات لجان التحكيم املختلفة بفهم إن لكل لجنة ذائقتها 

األمر  وهو   , أيضا  العروض  تقييم  ىف  وطريقتها  ووعيها  املختلفة 

ونعت  اللجان  قرارات  مع  االصطدام  لعدم  حتام  سيؤدى  الذي 

أعضائها بالتحيز , وطاملا ارتضينا بوجود لجان تحكيم علينا ان نرىض 

توصلوا  ما  فنيا  يربروا  أن  عليهم  فقط  الجاملية،  وذائقتها  بتقييمها 

إليه من نتائج .

التقليدي  التفكري  على  الخروج 
فيام قال الناقد احمد هاشم: إذا اعتربنا املهرجانات املرسحية دليل 

عىل ازدهار ظاهرة املرسح، فإننا بحسب عدد تلك املهرجانات نعد 

مدى..  أبعد  إىل  مزدهر  املرسحى  وواقعنا  العامل،  يف  األوىل  الدولة 

ومهرجانات   ، القومي  و  التجريبي،  املهرجان  باستثناء  أنه  والواقع 

املهرجانات  الجامهريية،وبعض  الثقافة  ومهرجانات  الجامعات، 

وضجيج  ريح  قبض  هى  األخرى  املهرجانات  غالبية  فإن  الراسخة 

بال طحني، ومحتوى ما يشارك فيها من عروض يحتاج إىل مراجعة، 

وعلينا أال ننخدع باألسامء الرنانة للمهرجانات، وال بأسامء املرشفني 

مهمة  خطوة  المواجهة  مسرح  خميس:  أحمد 
بالمسرح الجمهور  عالقة  تطوير  طريق  على 

مسرحي  انكماش  فرتة  في  نحن  هاشم:  أحمد 
بالمهرجانات ننخدع  أال  وعلينا 
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التكريم من شخص آخر أفني عمره يف املرسح، كذلك فإن كل بلد 

االختيار  ويتم  لديها  املرسح  رجال  بأسامء  قامئة  تقدم  أن  لها  البد 

بنوع من الشفافية ومراعاة عدم التكرار فال يجوز اختيار شخص أو 

شخصني فقط يف كل مهرجان وكأن هذا البلد ال يوجد به غري أسامء 

بعينها، كذلك فإن من ال ميتلك سريه مرسحيه يف بلده ال يعقل أن 

ميثل بلده خارجيا فاملفروض أن يكون إضافة للمهرجان، ال أن يكون 

املهرجان فرصه للظهور، و لجان التحكيم واملشاهدة البد أن تحتوي 

عىل كل التخصصات املرسحية ويتم استبعاد من ال عالقة له باللجان

والسطو  املرسح  مهرجانات  عامل  الصحافة  رجال  اخرتاق  أن  كام 

السينام  ممثل  وكذلك   ، مرعبا  خطأ  يعد  املرسحية  أدوارنا  عيل 

ابتعد عن املرسح لفرتات  أو  له باملرسح  والتليفزيون من ال عالقة 

فلهم  تكرميه  حتي  أو  املرسح  لجان  يف  وضعه  يجب  ال  طويله 

مهرجاناتهم ولنا مهرجاناتنا.

والتجوال  المواجهة 
املعهد  فرق  صعود  االيجابيات  أبرز  إن  مصطفى  د.  قال  فيام 

ما  واكتشاف  ومتميزة  جادة  بعروض  املرسحية  للفنون  العايل 

التأليف  مسابقات  منصات  اعتلوا  مؤلفا  عرش  خمسة  من  يقرب 

الدراما والنقد، وعىل جانب آخر يعد إنشاء  أبناء قسم  الكربى من 

احمد  اللواء  و  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  معايل  وافتتاح 

للحركة  إضافة  .غادة جبارة ملرسح جديد  ود  الجيزة  محافظ  راشد 

تم  الذي  الفنون  بأكادميية  صليحة  نهاد  مرسح  هو  و  املرسحية 

غري  الذي  زيك  ارشف  د  العظيم  البناء  من  صادقة  بجهود  تشييده 

وجه األكادميية يف وثبة كربى نحو املستقبل 

وتابع قائال: ال شك أن استمرار مجلة املرسح وانتظامها يف الصدور 

والدكتور  صادق  يارس  والفنان  حسني  الرازق  عبد  األستاذ  بجهود 

أقف  وطبعا  املايض.  العام  ايجابيات  أهم  من  عيل  الحاج  هيثم 

أهم  من  أعتربها  التي  والتجوال  املواجهة  مرسح  تجربة  أمام  كثريا 

محمد  وأخص  والناس،  للمرسح  الوزارة  قدمتها  التي  االنجازات 

هذا  عىل  واالحرتام  بالشكر  الجامهريية  الثقافة  ورؤساء  الرشقاوي 

الجامهريي  للحضور  املهرجانات  عودة  تعد  و  وأضاف:  املنجز، 

الشيخ  رشم  مهرجان  كان  وان  االيجابيات  من  الحية  واملشاركات 

املرسحي مل ينقطع أو يتوقف أثناء فرتة الحظر عام 2020. ويجب 

لسوق  ذلك  وأهمية  التجاري  املرسح  استعادة  ملحاوالت  أشري  أن 

السوق، وكذلك  املنافسة كرشط لحركة  الثقافية وتحقيق  الصناعات 

التطبيقية  التكنولوجيا  مدرسة  إنشاء  يف  زيك  ارشف  د.  جهود  أذكر 

لسد  العرض  لدور  املتخصصة  والفنية  الحرفية  العاملة  لتخريج 

أسعدت  قد  الثقافة  وزيرة  أن  كام  املجال.  هذا  يف  الرهيب  الفراغ 

الثقافة الجامهريية بوضع حجر أساس مرسح السامر  املرسحيني يف 

وهي  الجيزويت  باستعادة  بتعهدها  باإلسكندرية  املرسحيني  وأيضا 

استعادة لقطعة خالدة من تاريخ الحركة املرسحية يف اإلسكندرية. 

وقال أيضا: و تكمن أهم السلبيات يف عملية تسويق املنتج الثقايف 

كانت  الجامهريية  الثقافة  أن  إىل  باإلضافة  جديدة..  مهرجانات 

قدرتها عالية عىل املنافسة وهو ما يبرش بالخري ، و أيضا تنفيذ عدد 

البحثي  العمل  عىل  الباحثني  شجع  ما  وهو  العلمية  املؤمترات  من 

وأضاف إيل املرسح والفن بشكل عام. 

املحاور  كانت  املهرجانات  بعض  يف   « فقالت:  السلبيات  عن  واما 

فال  توفيقيا،  كان  املقدمة  األبحاث  بعض  إن  بل  مستهلكة.  البحثية 

بحث له عالقة باملوضوع أو املحور املطروح.. ويف بعض املهرجانات 

أيضا كانت العروض املختارة دون مستوى التنافس و قد ال تصلح.. 

املستوي  عيل  املرسحية،  الفعاليات  من  كثري  يف  أيضا  املالحظ  ومن 

اإلعالمي، يتم االحتفاء باألقل أهمية أو األضعف عىل حساب األهم 

التعامل  يتم  أن  القادم  للعام  متنيايت  بقولها:  وختمت  واألقوى. 

التابعة  الثقافية  الفعاليات  تزداد  وأن  وقيمته،  بقدره  املرسح  مع 

وأن  املبدعني..  لشباب  أكرب  فرصا  تقدم  وأن  املستقلة،  و  للدولة 

املبدعني  تدعيم  عىل  نؤكد  لالجتهاد..وأن  دافعة  املنافسات  تكون 

قبل  من  املبدعني  كبار  من  عدد  اكرب  تكريم  يتم  وأن  الحقيقيني 

الدولة املرصية.

المسرحي  اإلنتاج  في  طفرة 
الكاتب املرسحى د. طارق عامر اتفق حول أن ابرز االيجابيات هو 

ما أسعدنا يف 2021  أبرز  املهرجانات املرسحية فقال: » من  انعقاد 

ما  كذلك  منها  إى  إلغاء  وعدم  املرصية  املهرجانات  كل  انعقاد  هو 

القيود  رغم  له  تنظيمي مشهود  نجاح  من  املهرجانات  تلك  حققته 

السامر  األساس ملرسح  كورونا، كذلك وضع حجر  بسبب  املفروضة 

 2022 عام  يشهد  أن  أمتنى  و  أضاف:  جديدة.  مرسحية  كمنارة 

طفرة يف اإلنتاج املرسحي املرصي و تحقيق ريادة مرصية مستحقة 

الفعالة  واملشاركة  والدولية  املحلية  املرسحية  الفعاليات  تنظيم  يف 

والقوية يف املهرجانات الدولية املنعقدة خارج مرص .

الفقد  عام 
املخرج نارص عبد املنعم وصف العام املايض بأنه عام الفقد، حيث 

تركوا  الذين  املبدعني  من  العديد  املرصية  املرسحية  الحركة  فقدت 

والديكور  األزياء  مصممة  آخرهم  وكان  مجاالتهم  يف  كبريا  فراغا 

ودراسات الجدوى وقياسات املردود يف أي مرشوع ثقايف سواء فني 

يف  ولكن  طموحة  بقفزات  نقوم  دوما  يجعلنا  ما  وهو  إنشايئ،  أو 

الظالم وهو ما يشكل خطورة فقد نصطدم يف أشياء مل نتمكن من 

رؤيتها لغيبة هذه الدراسات والقياسات، لذا لدينا عروض مرسحية 

جمهور  باستعادة  أحلم  و  املرجوة؛  األهداف  تحقق  مل  وإنشاءات 

الجدوى  ودراسات  العلم  عىل  واالعتامد  التجاري  واملرسح  املرسح 

وقياسات املردود ليصبح هناك سوق ومنافسة حقيقية وحتى تكون 

القفزات الطموحة يف النور مبشيئة الله وكلنا يجب ن نشارك بضمري 

ألننا كلنا مسئولون وليس شخصا بعينه.

المبدعني  تكريم 
 2021 عام  ايجابيات  أبرز  أن  يف  هامم  داليا  الناقدة  اتفقت  و 

سابقا  تأجيله  تم  فام  وأضافت:  املرسحية  املهرجانات  عودة  هو 

وحضور  املرسحية  املهرجانات  وخصوصا  جديد،  من  يف2020عاد 

من  عدد  استحداث  جانب  إيل  هذا  ثراء،  أضاف  الذي  الجمهور 

إقامة  أو  القدمية  املهرجانات  ضمن  سواء  الجديدة  الفعاليات 

للحركة  إضافة  صليحة  نهاد  مسرح  سليم:  مطفى 
إنجاز والتجوال  المواجهة  و  المسرحية 

الفقد  عام  كان   2021 المنعم:  عبد  ناصر 
صعبة. ظروف  في  لالستمرار  ناضلوا  والمسرحيون 
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التخلص  إىل  أشار  االيجابيات  أبرز  عن  و  عجمي،  نعيمة  املهندسة 

املهرجانات  وعودة  الجامهري  وعودة  الين«  »األون  عروض  من 

لتقديم  املرسحية  الساحة  كفاح  أن  إىل  مشريا   ، حية  بعروض 

أهم  من  يعد  صعبة  ظروف  يف  الجيدة  العروض  من  مجموعة 

إيجابيات العام، وأوضح املخرج نارص عبد املنعم أن إغالق كثري من 

دور العرض املرسحية يرجع للحامية املدنية أو الصيانة ، كذلك رأى 

من االيجابيات استعادة املرسح الكوميدي لهويته بعد فرتة طويلة 

عام  ». ومتنى يف  تقديم عرض »حلم جميل  بعد  التعرث، وذلك  من 

املرسح،  فنان  ومؤازرة  واحرتام  البريواقرطية  من  التخلص   2022

كذلك التخطيط الجيد من الفرق لتقديم عروض متنوعة. 

عهدها  لسابق  المسرحية  الحالة  عود 
فقال:  املسارح  أغلب  لغلق  أسفه  السيد  عصام  املخرج  أبدى  فيام 

الطليعة  مرسح  عدا  فيام  املسارح  أغلب  غلق  محزن  ىشء   «

املرسح  أن  كام  أيضا،  والسالم  مغلق،  القومي  فاملرسح  والعرائس، 

الكوميدي افتتح بعد فرتة طويلة وهذا ىشء يدعو للتساؤل، وهناك 

كثري  ىف  اإلنتاج  تعرس  ىف  تسبب  ما  وهو  الصيانة  يف  مسارح  أيضا 

أما عن اإليجابيات فقال: متثلت االيجابيات ىف وجود  من املسارح، 

،وهى  التجريبي  املهرجان  وعودة  الناجحة  العروض  من  مجموعة 

وان  عهدها  لسابق  املرسحية  الحالة  تعود  ان  وأمتنى  جيدة،  عودة 

نتخلص من الكورونا .

اإلنتاج  قلة 
عودة  هى  اإليجابيات  أبرز  أن  سليامن  سعيد  املخرج  رأى  فيام 

الرغم  عىل  النشطة  املهرجانات  حركة  وكذلك  التجريبي  املهرجان 

وجود  وعدم  العرض،  دور  قلة  بجانب  القليل  املرسحى  اإلنتاج  من 

واسعة  نشاط  حالة  وجود  إىل  أشار  و  مثل مرص،  بلد  يغطى  إنتاج 

العروض  عدد  زيادة  ومتنى  الجامهريية  الثقافة  و  الهواة  يف مرسح 

املنتجة وهو ما سيصاحبه حركة نقدية .

المستقل  المسرح 
العام  إيجابيات  أبرز  من  أن  إىل  عىل  عبري  املخرجة  أشارت  فيام 

نظم  الذي  املرأة  ملرسح  الدويل  إيزيس  مهرجان  إطالق  املايض 

يجب أن يخضع الحكم يف املقام األول ملعايري فنية مسبقة، مشرية 

إىل وجود »كوته« غري معلنة يتم العمل بها بشكل ضمني تؤدى إىل 

تراجع الحركة املرسحية .

بشكل  عليها  القضاء  يتم  عنارص مرسحية موهوبة  وأضافت: هناك 

دون  األعامل  يف  بإغراقها  أو  التهميش  طريق  عن  إما  مبارش  غري 

وجود حركة نقدية تقيمها بشكل جيد ،فال يستطيع املبدع ان يرى 

بدوره  ما يقدمه، وهو  إخفاقاته ومميزات  الفعيل ألعامله،  التقييم 

ما ال يساهم يف تطوير الحركة املرسحية. تابعت: و من املحزن ايضا 

الدكتور  منها  املرسحية  القامات  من  مجموعة  رحيل  املايض  العام 

فوزي فهمي، املخرج فهمي الخوىل ، الدكتور محمود نسيم، وعدد 

عجمي،  نعيمة  القديرة  الفنانة  وأخريا  املرسحيني  كبار  من  كبري 

ومتنت ىف العام الجديد أن يكون هناك معيارية يف اختيار الكوادر 

من  الفنانني  أمام  الفرص  وإتاحة   ، والثقافية  املرسحية  والقيادات 

خالل االلتزام مبعايري فنية وقواعد معلنه ، وان تكون هناك معايري 

معلنه ىف اختيار العروض والجوائز ، وان تفعل وحدة دعم املرسح 

املستقل .

الخاص  القطاع  عودة 
 2021 عام  إيجابيات  من  أن  إىل  السنباطى  هشام  املخرج  وأشار   

عودة مرسح القطاع الخاص بشكل جديد، عىل سبيل املثال تجربة 

من  حالة  وتقدم  السينام  نجوم  بكبار  تستعني  التى  »كايروشو« 

حاالت اإلبهار البرصي »مرسح شيك » مشيدا بتجربة املخرج تامر 

كرم ، كام اتفق السنباطى حول ايجابية عودة املهرجانات املرسحية 

أقيم  وقد  الجائحة،  واستمرار  الصعبة  الظروف  من  الرغم  عىل 

من  الجيد  التخطيط  بفضل  صعبة  ظروف  ىف  التجريبي  املهرجان 

قبل الدكتور جامل ياقوت ، وأخريا كانت أهم أمنياته للعام الجديد 

التفكري خارج الصندوق وتقديم عروض تحوى رؤى جديدة وأشكال 

مرسحية مختلفة .

إعالمي  اهتمام 
فيام أشار املخرج محمد الطابع إىل أن أبرز إيجابيات 2021 تتمثل 

الثقافة د. إيناس  يف إقامة اإلنتاج املرسحى وهو ما يحسبه لوزيرة 

عبد الدايم، مشريا إىل استمرار املهرجان القومي و مهرجان القاهرة 

التجريبي  قدم  أن  بعد  الجائحة،  برغم  التجريبي  للمرسح  الدويل 

اإلنتاج املرسحى  إقامة واستمرارية  ، كذلك  العام املايض »أونالين« 

يكون  ان  الجديد  العام  يف  ومتنى  املرصي،  باملرسح  يليق  بشكل 

اإلنتاج أكرث ، وان تزيد عدد املهرجانات و يتزايد االهتامم اإلعالمي 

املرسح،  منها  يعاىن  التي  السلبيات  من  واحدة  نقصه  رأى  الذي   ،

مؤكدا إنه يحتاج إىل مزيد من تسليط الضوء عليه من قبل األعالم 

، ومتنى طايع أن تكون هناك إعالنات تلفزيونية عن العروض التى 

تقدم وأن تهتم القنوات الفضائية بالنزول للمرسح ومتابعة الحركة 

املرسحية . 

أراء  بحسب  جيد  محتوى  ضم  و  ومرشف،  ومحرتف  جيد  بشكل 

أنها  املرسحيني، كذلك ظهور جيل جديد من املرسحيني، منوهة إىل 

محمد  وهم  كبري  نجاحا  حققوا  الشباب  من  كاتبني  عىل  تعرفت 

يكتب  الذي  املتميز  الشباب  من  وهام   ، عادل  ومحمد  السورى 

استمرار  كذلك  و  مغاير،  وبأسلوب  احرتافية  أكرث  بشكل  املرسح 

بأزمة  الخاصة  التعرثات  كل  رغم  التجريبي  املهرجان  محاوالت 

أبرز  عن  أما  دولية،  فعاليات  أي  إقامة  تعيق  كانت  التي  كورونا 

وليست  كحركة  املستقل  املرسح  حركة  غياب  فقالت:  السلبيات 

وغياب  الفرصة،  لهم  تتاح  حني  تجارب  يقدمون  متناثرين  كأفراد 

مئات  الجمهورية  مستوى  عىل  يعرض  كان  الذي  املستقل  املوسم 

بلورة  يف  كبري  بشكل  تساهم  كانت  التي  الورش  كذلك  و  العروض 

الدولة و  بالتوازي وبالتكامل مع مرسح  و تطوير املرسح املستقل 

 ، الدعم املستقل  الخاص، وكذلك عدم تفعيل الئحة وحدة  القطاع 

كذلك رأت أن من أبرز السلبيات عدم وجود معيارية فنية محايدة 

يتم بها تقييم العروض ىف املهرجانات، واعتربتها مشكلة كبرية حيث 

اإلنتاج  في  طفرة  حدوث  أتمىن  عمار:  طارق 
الدولية  المهرجانات  في  الفعالة  والمشاركة 

المسرحية  الحالة  تعود  ان  أتمىن  السيد:  عصام 
الكورونا من  نتخلص  وأن  عهدها  لسابق 
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عمل  تقديم  من  املرسحي  املخرج  يتمكن  حني 

مرسحي كوميدي بشكل ومنط مختلف عن املألوف يف 

املرسحية  العروض  عن  املشاهد  فيها  ابتعد  فرتة  ظل 

)حلم  مرسحية  أن  إال  الدولة،  مسارح  تنتجها  التي 

راقية  بكوميديا  لالستمتاع  املشاهد  أعادت  جميل( 

استطاعت  كوميدية  مرسحية  أمام  نفسه  فوجد 

راقية  بكوميدية  لالستمتاع  امللحة  حاجته  تلبي  أن 

لغط.  يدور حوله من  وما  الخاص  املرسح  عن  بعيداً 

أن  عملة  وفريق  إمام  إسالم   / املخرج  واستطاع 

ليثبت  راقية  وكوميديا  مختلفة  رؤية  للجمهور  يقدم 

مواجه  عيل  قادر  بالدولة  الكوميدي  املرسح  أن 

معه  التفاعل  نحو  املشاهد  بيد  واألخذ  الصعاب  كل 

الجامهري  من  هائل  كم  استقطاب  عىل  وقدرته 

وذلك  القاهرة  وخارج  داخل  كبرياً  انتشاراً  ليحقق 

يف  الراقية   الرؤية  تلك  خالل  من  طرحه  استطاع  ما 

تشاريل  رائعة  عن  واملأخوذ  جميل(  )حلم  عرضة 

صورة  يف  بحت  إنساين  ملوضوع  يتطرق  حيث  شابلن 

فكرة  والغناء من خالل  باالستعراض  امتزجت  جميلة 

وقتاً  ليقيض  املشاهد  معايشة  تستطيع  اجتامعية 

القاسية  الحياة  هموم  تنسيه  ضاحكة   لحظات  مع 

وذلك  وعميق  بسيط  بأسلوب  أعامقهم  من  ونزعها 

جميل.. حلم 
الراقية  الكوميديا 

مجدي محفوظ

تلك  لربوز  املمثلني  وأداء  الفنية  قدراته  خالل   من 

يتمتع  التي  الكوميدي  للحس  باإلضافة  العالية  االحرتافية 

وقدراتهم   بينهم،  فيام  التناغم  حيث  العمل  فريق  به 

تلك  بني  للتوازن  تؤهلهم  أن  استطاعت  والتي  اإلبداعية 

حينام  العرض  مخرج  أدركه  ما  ..وهذا  الصعبة  املعادلة 

عىل  لعرضها  البسيطة  الشعبية  الحدوثة  تلك  اختار 

طبقات  مع  التفاعل  من  الكثري  امتلكت  حيث  املشاهد 

التي أرسلت   فقرية يف املجتمع، وعربت عنها بتلك الصور 

الطرح،  وبساطة  للمشاهد  والبهجة  السعادة  من  الكثري 

مضحكة  صور  خالل  من  عمقية،  مرسحية  املخرج  وقدم 

بارعة ومواقف نادرة قادرة عىل إضحاك الجمهور.

كل الشكر للمخرج وفريق عملة املتميز.

سامح   / الفنان  العرض  لبطل  املتميز  األداء  خالل  من 

وبساطة  متميز  وأداء  عالية  بروح  يتمتع  والذي  حسني 

للفعل  طرحة  خالل  من  البهجة   وانتزاع  األسلوب  يف 

املرسحي بونس ورسم ضحكة عيل وجوه املشاهدين من 

خالل تلك الثنائية بينه وبني  فنان قدير مثل / عزت زين 

وسارة درزاوي، ليضيفوا للعرض إضافة متميزة مع طرح 

وبساطة األسلوب لريدا للمرسح الكوميدي روحه الراكدة 

والتي أحدثتها ظروف الحياة املتعرسة، وقد قدم الفريق 

القدرة عىل  لدية  أن  األداء وأثبت  من حيث  رائعاً  عرضاً 

ليحدث  عريضة  جامهريية  قاعدة  وكسب  النقاد  إرضاء 

بهذا توازن صعب التحقيق .  

وقد تطرق العرض ملعاين إنسانية استطاع املخرج إظهارها 
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أشواك  تنبت  أن  ميكن  كيف  والحب  العشق  مشاعر  من 
يربر  هذا  هل  والعشرية.  واألهل  الوطن  خيانة  الخيانة؟ 
من  ليولد  والنذالة  الخسة  أطامع  تنطلق  املقابل  يف  ذاك؟ 
رحمها الغدر بأقرب األقربني. وهنا تربز أسئلة شائكة: كيف 
يربر  العشق  وهل  اآلخر؟  منهام  كل  والخيانة  الحب  يحاكم 
خيانة األوطان؟ أن أصعب النهايات تلك النهايات املأساوية 
يصل  حيث  ومعارك  بطوالت  خاضوا  كبار  لفرسان  املؤملة 
املطاف بكل جهودهم وبطوالتهم نهاية مؤملة تحطمت معها 
الغدر  بسبب  بذلوه  ما  كل  وخرسوا  وطموحاتهم  أحالمهم 

والخيانة. 
الشعبية  واآلالت  للموسيقى  القومية  الفرقة  إنتاج  من 
قدمت  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  للبيت  التابعة 
الزنايت«  بنت  »تغريبة  املرسحي  العرض  زين,  منار  املخرجة/ 
عبد  بكري  املؤلف/  الهاللية  السرية  عن  بإعدادها  قام  التي 
البالون. حيث  بقاعة صالح جاهني مبرسح  الحميد, وقدمت 
تظل السرية الهاللية منذ أكرث من 800 عام حتى اآلن مصدر 
وحي وإلهام كثري من املبدعني ملا فيها من أحداث وبطوالت 
التي  واملواقف  بالشخصيات  غنية  مشوقة  وحكايات  وهمم 
العريب كله  تجذب مشاعر وعقول املستمع يف مرص والوطن 
حيث توثق لسرية وهجرة بني هالل منذ خروجهم من نجد 
األدب  مظاهر  أهم  من  كبرية  ملحمة  فصارت  تونس,  إىل 
الشعبي تتناول الحياة االجتامعية والفكرية يف تلك الفرتة مبا 

تحمل من مواد درامية إنسانية عميقة ومدهشة للمتلقي.
بتقدميه  إما  مستويات؛  عدة  عىل  يتم  الرتاث  استلهام  إن 
كام هو دون تدخل, وإما بتوظيفه وإسقاطه عىل الواقع أو 
الزنايت«  بنت  »التغريبة  عرض  ويف  معه.  والجدل  مبساءلته 
برؤية درامية مختلفة قدم الكاتب/ بكري عبد الحميد وجهة 
بالرتكيز عىل سلوكيات  الهاللية  تغريبة  أنسجة  أحد  نظره يف 
الشخصيات وتسليط الضوء عىل سلبياتها التي أدت إىل نتائج 
نهاية املطاف. مل يقدم بطوالت وفتوحات  أبدا حلم  مل تكن 
قدم  ولكنه  األبطال  بني  والحب  العشق  قصص  وال  أبوزيد 
محاكمة رصيحة ألبطالها من خالل الجدل مع الرتاث وإعادة 

تشكيله الستنبات أفكار جديدة.
وسعدة  دياب  بني  مواجهة  خالل  من  العرض  رؤية  تدور 
كل  يكشف  أدق  مبعنى  أو  اآلخر  منهام  كل  فيها  يحاكم 
سعدة  عىل  السيطرة  دياب  فيحاول  اآلخر  زيف  منهام 
بعدما  له  حق  هو  عليها  حصوله  أن  مبنطق  منها  والنيل 
الجميع خدم له,  نهاية املطاف وصار حاكام وصار  تفوق يف 
الزنايت  وقتل  بالغدر(  )ولو  زيد  أبو  عىل  انتصارا  حقق  وقد 
ليتمكن من حكم تونس , يرصخ لها قائال:)هام فني الهاليل 
صارت  وبيوتهم   ، امليتة  الشجرة  تحت  عفنت  جتتهم  ؟ 

الزناتي بنت  التغريبة 
والخيانة العشق  صراع   

أحمد محمد الرشيف

الهاللية  هنا  وميثلهم  للعرب  الثقايف  فاإلرث  لألحداث,  املحركة 
إطاعة  هالل  ببني  حدا  مام  العرافني,  نبؤات  اتباع  من  يخل  ال 
إىل  والرحيل  الجدباء  أرضهم  هجر  يف  العرافة  شلقامية  مشورة 
البداية,  يف  اعرتاضهم  رغم  النامء  األرض  الخرضة  حيث  تونس 
العرافة: )شايفة أرض وسيعه، ومطره كثرية، وخري ممدود  تقول 
يا  مرزوق  تروح  ما  منني  جيهه،  كل  يف  رزق  محدود،  مش 
ويحيى  أبوزيد  لينطلق  منها,  تشاؤمهم  رغم  وينفذون  سلطان(, 

ومرعي ويونس الستكشاف الوطن الجديد.
تظهر  حيث  خليفة  الزنايت  صوت  املقابل  يف  هذا  مع  ويتواصل   
بالوطن  ابنته  ليذكر  العرض  أثناء  متقاطعة  فرتات  عىل  روحه 
الزناتة،  ودم  بدمك  متحنيه  )رجليىك  سعدة  يا  تونس  مناديا 
بتسقى الرياح حزن تونس، وتسلمي رقبة أبويك ملشنقة الجالد(, 
إياها  متهام  فائدة,  بال  النهاية  حتى  لها  منبها  صوته  ويظل 
مسرتجعا  ملرعي,  حبها  بسبب  أبيها  ويف  الوطن  يف  بالتفريط 
كل  يف  شلقامية  نفسها  هي  العرض  طوال  )وهي  العرافة  نبوءة 
األزمنة واألمكنة( أنه سيقتله غراب يف توب أسد حينام قالت له 
ما  ويده  أحمر،  طري  بيد  متوت  و  غراب  تحارب  عليك  )مكتوب 

قتلتكش( فيطردها وينعتها بالشوم.
لكنها  بالتفصيل  روايتها  لسنا يف سبيل  ومتشعبة  كثرية  األحداث 
واالجتامعية  التاريخية  األبعاد  توضيح  عىل  اعتمدت  باختصار 
عىل  أيضا  اعتامدا  واملكاين,  الزمني  باالسرتجاع  شخصية  لكل 
دخوله  قبل  الهاللية  السرية  بأحداث  السابقة  املتلقي  معرفة 
قاعة العرض, وتم ذلك من خالل الجدل املتواصل بني كل حدث 
عدة  ودياب  سعدى  بني  واملكاشفة  املواجهة  حوار  وبني  سابق 
النهاية  تلك  إىل  واألطامع  والغد  الخيانة  أدت  كيف  لبيان  مرات 
اغتصاب  دياب  ويحاول  بل  هالل.  لبني  والحزينة  املشؤومة 
سعدة بالقوة واالستيالء عليها وامتالكها بعد أن فرطت يف وطنها 
وأبيها مقابل العشق ويصل الحال بأبطال الهاليل بخروجهم من 

جواري  ،وحرميهم  دياب  رمح  تحت  انكرست  سيوفهم   ، خرايب 
مواجها   ،).. انتى  حتى   ، صلبي  من  وعيالهم   ، دياب  قرص  يف 
من  لوطنها  األكرب  وخيانتها  خليفة  الزنايت  ألبيها  بخيانتها  سعدة 
مفاتيح  الهاليل  سلمتى  الىل  )انتى  بقوله:  ملرعي  عشقها  أجل 
تونس ، انتى الىل سوقتى لها الخراب واملوت ، انتى الىل فتحتي 
بالخسة  سعدة  تتهمه  املقابل  يف  ودخلنا(،  ندخل  عشان  البيبان 
وتحاول  زيد وطعنه يف ظهره،  بأيب  لغدره  زائفة  بطولة  وتحقيق 
سعدة أن تستعني بحبها ملرعي لكنه مقيدا يف سجنه ال ميلك من 
مرقدهم  من  الهاللية  أبطال  شخصيات  وتستدعي  شيئا،  أمره 
فيها,  دياب  طمع  عىل  وتعينها  األمل  فيها  تبعث  أرواحهم  لعل 
نفع وال رض.  لهم  ليس  أموات  كلهم  أنهم  مؤكدا  دياب  ويسخر 
وتحرض الشخصيات )أبو زيد والخرضة وحسن والجازية( وتقف 
يذكرنا  وعليه  الجميع.  ليحاكم  الجدل  ويدور  دياب  مواجهة  يف 
الكاتب من خالل الفالش باك )االسرتجاع( بومضات من األحداث 
الرشيفة  )خرضة  لنا  فيبدو   , بالشخصيات  مرت  التي  الرئيسة 
األغرب  رصخات  مع  الهاليل(  )رزق  ووالده   ، زيد(  )أبو  والدة 
 ، هاليل  يا  )بنات  يقول:  وهو  الرش  رمز  الشيطانية  الشخصية 
الخرضة أليب  والدة  الضوء عىل  لتسليط   ) بنات  تجيبوا  ح  كلكم 
زيد األسود اللون مام يؤدي التهامها بالزىن وطردها من قبيلتها, 
وباالسرتجاع نعرف أن هذا يرجع إىل أن خرضة عند طرح أمنيتها 
الغراب  اختارت  قد  كانت  الوالدة  قبل  البحرية  عند  النساء  مع 

األسود.
مالزمة  شيطانية  كشخصية  )األغرب(  شخصية  وجود  مع  هذا  كل 
ويحرضه  والقسوة  والخيانة  والغدر  الرش  رأسه  يف  ليزرع  لدياب 
تصعيد  يف  كبري  دور  له  وكان   , سعدى  من  النيل  عىل  باستمرار 
معادل  ميثل  وهو  دياب,  نفسية  يف  العرض  طوال  الحالة  تلك 

موضوعي لغراب البني رمز الرش والكراهية والحقد.
الرئيسة  الشخصيات  من  العرافة  )شلقامية(  شخصية  وتعد 
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مجرد  أصبحوا  فقد  الفعل,  عىل  يقدرون  ال  وصام  عميا  القبور 

لها, ليبقى دياب وحده مسيطرا بجربوته  سري وذكريات ال نفع 

ورشه وغدره. 

الجمهور  إدماج  عىل  رؤيتها  يف  زين  منار  املخرجة/  اعتمدت 

خارج  من  العرض  يبدأ  حيث  البداية  منذ  العرض  أحداث  يف 

من  فرقته  بصحبة  ينشد  الذي  )شلقامية(  بالراوي  العرض  قاعة 

مصطحبا  واملزمار  والنقرزان  والكولة  الربابة  الشعبية  اآلالت 

الجمهور إىل داخل القاعة، ومع دخول القاعة يستقبل املؤديون 

الحركيون املكتسني باللون األسود بحركاتهم الشيطانية الجمهور 

يحيطه  باملنتصف  املتلقي  يجلس  حتى  الدخول  بابا  من  بدءا 

من  ركن  كل  وميثل  الجهات.  كل  من  العريب  الديكور  موتيفات 

الدائري  القرص  يدور  حيث  ما،  وزمان  مكان  األربعة  األركان 

الذي يجلس عليه الجمهور حول نفسه لينتقل املتلقي إىل حدث 

ومكان مختلف )فالش باك ألحداث سابقة( ثم يعود باالستدارة 

بديل  املختلف هو  التكنيك  الرئيس. وهذا  للحدث  ليعود  ثانية 

من  بدال  املتفرج  تحرك  خالل  من  يكون  بأن  الديكور  لتغيري 

شاهدت  وقد  ثابت،  مكان  يف  ديكورية  قطع  أو  كتل  تحريك 

»الغد«  مبرسح  عرضني  يف  قبل  من  التكنيك  هذا  استخدام 

بجلوس املتفرجني يف منتصف الصالة وتقديم األحداث من حوله 

إخراج/  ملتوتة«  »حدوتة  عريض  هام  واألركان,  الجوانب  عىل 

أرشف فاروق )1998م(، و»عني يف الجنة وعني يف النار« إخراج/ 

حيث  التنفيذ  أسلوب  باختالف  لكن  مختار)1999م(،  إسامعيل 

كانت إمكانية الحركة واالستدارة متوفرة يف مقعد املتفرج حول 

عامل  عدة  قيام  من  نسبيا  وأسهل  أفضل  أسلوب  وهو  نفسه، 

بتحريك قرص برتكابل يحمل عرشين متفرجا.

األرشف(  عمرو  واإلضاءة/  صممه  )الذي  الديكور  مستوى  عىل 

عملية  يف  الصالة  منتصف  يف  املتفرجني  وجود  فكرة  ساهمت 

كل  من  له  الديكور  بإحاطة  الحدث  داخل  املتفرج  دمج 

جدباء  شجرة  اليمني  يف  تقبع  الرئيس  الحدث  موقع  يف  جانب، 

الهاليل من  للداللة عىل عقر بطون نساء  أوراقها  تساقطت كل 

الذي  السجن  عن  معرب  ديكور  اليسار  وعىل  الذكور،  إنجاب 

مختلطة  املتشابكة,  الحبال  خامة  من  تشكل  مرعي  فيه  يقبع 

ببعض أقمشة الخيش، ومع استدارة املتفرج ملشاهد االسرتجاع 

عريب.  ومجلس  الهاليل  سلطان  لقرص  موتيفات  املتلقي  يواجه 

عن  معربة  موتيفات  من  كاملة  القاعة  جنبات  تشكلت  وقد 

أرابيسك.  وفنون  ومشاعل  إضاءة  من  تحمل  مبا  العربية  البيئة 

الخاصة  اللحظات  يف  الخاص  التأثري  عىل  اإلضاءة  اعتمدت  وقد 

ومتوافقة  الدرامي  للحدث  ومختلفة  مناسبة  لونية  بإسقاطات 

مع الحالة اآلنية الستهداف التأثري عىل املتلقي.

الشعبية  املوسيقى  توظيف  عىل  اإلخراجية  الرؤية  اعتمدت 

وأداء  والكولة,  واملزمار  الربابة  مثل  الرتاثية  املوسيقية  واآلالت 
الهاللية,  السرية  أشعار  خالل  من  والبكائيات  املوروثة  املواويل 
تم  هذا  ويف  النارص(  عبد  هاين  وتدريب/  تلحني  )املوسيقي 
بني  بالتنقل  الراوي  دور  أداء  يف  )شلقامية(  العرافة  توظيف 
نظرا  والنحس  الشؤم  نذير  الهاللية  نظر  يف  أنها  رغم  الحالتني, 
ملا تنبأت به من أحداث تشاؤمية. وذلك بالتوازي والتداخل مع 
العرض  عىل  غلبت  التي  الحركية  الدراما  وكذلك  الحريك  التعبري 
دالالت  عن  معربة  عالية  بحرفية  عنرت  مناضل  صممها/  والتي 
بالحداثة  متيزها  ورغم  األحداث,  طبيعة  وعن  الحوارية  الجمل 
عىل  مؤكدة  الطقسية  الطبيعة  مع  متوافقة  كانت  أنها  أن  إال 
محاولة  باب  هذا  يفتح  حيث   , العرصي  مع  املوروث  تضافر 
الغري املبارش عىل أحداث العرص الحايل, لبيان الشتات  اإلسقاط 
بسبب  وتباعد  فرقة  من  العرب  أمة  إليه  آلت  وما  العريب 

سياسات الغدر والتخوين بني بعضهم البعض. 
مناسبة  شكال  فكانت  سامي,  التي صممتها/ رشوق  املالبس  أما 
الشخصيات  لكل  األحداث  فيه  تدور  الذي  العرص  لطبيعة 
ملالبس  الخاصة  اللمسات  إضافة  مع  الشخصيات,  ولطبيعة 
يبحث  التي  الخرضاء  تونس  ألرض  رمزا  األخرض  باللون  سعدة 
الشيطانية  األغرب  لشخصية  األسود  واللون  الهاليل,  أهل  عنها 
)لون  طويلة  بيضاء  سرتات  ارتداء  مع  والخراب,  الشؤم  نذير 
أرواحا  لكونها  القبور  الخارجة من  الشخصيات  األكفان( ألرواح 
ليس  مساملة  شخوص  فهي  ميتة  شخصيات  أو  آخر  عامل  من 
الحركية  الدراما  مؤديني  مالبس  اكتست  كام  فعل.  أي  بيدها 
الرش  لرموز  األسود  واللون  والحق,  الخري  لرموز  األبيض  باللونني 

والشؤم. 
تقنعت  الذي  داود,  لوفاء  املاكياج  بدور  اإلشادة  يجب  كام 
مؤدي  من  وأعوانهام  وشلقانية  األغرب  مثل  شخصيات  به 
تلك  مالمح  إبراز  يف  مهم  وتأثري  دور  له  , حيث  الحريك  التعبري 
سري  يف  أهميتها  لها  كان  التي  الخبيثة  السوداوية  الشخصيات 

األحداث للنهاية.
 عىل مستوى األداء التمثييل برع حازم القايض يف دور »دياب« 
أبعاد  إبراز  من  ومتكن  الرشيرة,  وطبيعته  انفعاالته  بكل 
الصرييف  لقاء  وكانت  بقوة,  النفسية  حاالتها  وكل  الشخصية 
متميزة يف دور »سعدة«, أما عبد الباري سعد فقد لفت األنظار 
دور  عبيد  يوسف  أدى  عالية  وبخربة  »األغرب«,  دور  يف  بشدة 
أدوارهم  أداء  املمثلني  جميع  أحسن  وكذلك  خليفة«,  »الزنايت 
لحسن اختيار كل ممثل يف شخصيته وهم: أحمد يحيي يف دور 
»رزق«, وليد فوزي يف دور »السلطان حسن«, شاهندة عيل يف 
»مرعي«,  دور  يف  يحيي  الدين  محي  الرشيفة«,  »خرضة  دور 
نسمة عادل يف دور »الجازية«, محمد متويل يف دور »السلطان 
رسحان«, مايكل تاودروس يف دور »غانم«, أحمد حلمي القايض 
يف  مهدي  أحمد  »سعيدة«,  دور  يف  نايل  نهاد  »بدير«,  دور  يف 
وهم:  الحريك  التعبري  أداء  الراقصني  أحسن  كام  »عسقل«,  دور 
شيامء, نور, جني, جويل, جودي. أما األداء املوسيقى فكان حيا 
ربابة,  شاكر  محمد  الشعبية:  اآلالت  فرقة  خالل  من  وممتازا 
عبد  مزمار,  حسني  عنرت  كولة,  محمود  نقرزان,  محمد  حسانني 

املحسن الظني ربابة. 
ويحمل  وجرئ  جدا  جيد  عرض  الزنايت«  بنت  »التغريبة  عرض 
زين  منار  املخرجة  فيه  أحسنت  وموضوعا  شكال  جديدة  رؤية 
عيد  بكري  املؤلف/  مع  وساهمت  وفكريا  فنيا  العمل  قيادة 
الحميد يف طرح رؤى جديدة ومختلفة بشكل فني ممتع أسعد 
االجتامعي  املوروث  من  فنية  احتفالية  أمام  ووضعه  املتلقي 
يكتف  ومل  وشجونه.  حسه  فكره  يثري  الذي  والفني  والسيايس 
اآلن  العريب  الشتات  واقع  تفسري  عىل  عمل  وإمنا  العرض  مبجرد 
عرض  هو  الهاللية.  السرية  أحداث  خالل  من  زمان  كل  ويف 
يستحق املشاهدة ويضعنا أمام الكثري من أفكار مساءلة الرتاث 

والجدل معه.
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داليا هامم

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  فاعليات  ضمن 

دولة  قدمت  والعرشين  الثامنة  دورته  التجريبي 

أجنحة«  يسرتد  »النرس  املرسحي  العرض  السودان 

املرسحي«  العرض  صناعة  »منطقة  فرقة  إنتاج  من 

ستار  يفتح  حينام   . األلفي.  وليد  وإخراج  دراماتورج 

بيئة  يف  أنه  املتلقي  يشعر  البالون  مرسح  خشبة 

مجموعة  تدوير  وإعادة  استغالل  يتم  حيث  ُمغايرة: 

خشبة  عىل  العادي  لإلنسان  اليومية  االستخدامات  من 

الفارغة  املياه  فزجاجات  جاميل،  شكل  متخذة  املرسح 

هادرة  مياه  إىل  العرض  سياق  ضمن  تتحول  أن  ميكن 

تراها  أن  ميكن  أسفلها  الرمل  وحبات  للخيام،  وأعمدة 

قاع النهر، حيث تدور أحداث العرض عىل شاطئ النهر، 

أو يف البيوت الصغرية عىل ضفافه، يف داللة عىل أهمية 

من  الدرامية  األحداث  وتنطلق  املجتمع،  هذا  يف  النهر 

ورشة الفنان /النحات.

أو الحياة..  أبواب  الفن  يفتح  حينما 
أجنحته يسرتد  النسر 

داخل  وكأنها  العرض  أحداث  جميع  رؤية  كمتلقي  ميكنك 

الطني  الفنان، والذى يحاول أن يكمل متثاله من  عقل هذا 

الحياة  وكأنها  املخرج  يتصورها  المرأة  متثال  وهو  اللني، 

تقدم  حكاية  من  وما  أحياناً،  الفنان  معها  يتامهى  التي 

واملساهم  ألحداثها  املتمم  وكان  إال  املرسح  خشبة  عىل 

والنموذج  واألخت  والحبيبة  األم  فهي  امرأة،  تطورها  يف 

يف  املبدع  الفنان  لشخصية  بالنسبة  الفني  لإلبداع  الجاميل 

هذا العرض املرسحي.

وصعوبتها  بجاملها  السوداين  املجتمع  حياة  العرض  يقدم 

وعىل  وطقوسها،  الخاصة  وطبيعتها  املتشابكة  وقضاياها 

ضفاف النيل تنشأ حكايات البنات والحب، وهنا أيضاً يتم 

العقاب، فالبنت يتم عقابها من األب ويحتقرها مجتمعها، 

شاب  ينقذها  ألن  واستسالمها  النهر  نزولها  خلفية  عىل 

أن  وال  غارقة  متوت  أن  املفرتض  من  وكأنه  الغرق،  لحظة 

العادات  دور  يربز  وبذلك  املوت،  من  ينقذها  شاباً  ترتك 

وبال  موضعها  غري  يف  تطبق  كانت  إن  وقسوتها  والتقاليد 

عىل  املرفوضة  الربيئة  الحب  حكايات  العرض  يقدم  وعي، 

واملوت  الغدر  حكايات  يقدم  وأيضاً  املجتمع،  من  الدوام 

املوروث  أغاين  ذلك عىل  التعبري عن  يف  معتمداً  والسياسة، 

والرقص  الصامت  األداء  من  مزيج  فالعرض  السوداين، 

خشبة  عىل  املرئية  الصورة  قدمت  وإذا  والحوار،  والغناء 

خشبة  ميني  عمق  أقيص  يف  املغنية  فإن  راقصة  املرسح 

الحالة  عن  معربة  الحية  املوسيقى  وتعزف  تغنى،  املرسح 

الصامت  األداء  خالل  من  أمامها  تنسج  التي  الدرامية 

وتفاعل املمثلني ورقصاتهم املبهجة.

ضمن  والعنف  واالستشهاد  القتل  عن  تعرف  أن  ميكن 

املجتمع  عن  دقيقة  تفاصيل  يقدم  فالعرض  العرض،  سياق 

التغيري  السوداين يف محاولة للبوح الذى يهدف إىل محاولة 

عىل  تعتمد  التي  الدرامية  األحداث  خضم  يف  األساس،  يف 

/النحات يدخل  الفنان  تجد  والبنات  الشباب  مجموعة من 

فيفاجأ  املرسح،  خشبة  عىل  التمثييل  التفاعل  دائرة  إىل 

أن  فكرة  عىل  للتأكيد  وثباتهم  الجميع  بصمت  املتلقي 

بنحتها  قام  متاثيل  املرسح  خشبة  عىل  الحارضين  جميع 

يحارصه  ملا  مكتئباً  ينزوي  وأنه  املزاج،  ُمتغري  الفنان  هذا 

إيذاناً  ُتعد  انزواءه  ولحظة  مجتمعي،  ورفض  ضغوط  من 

ببث الروح يف متاثيله املنحوتة لتبدأ الحياة التي نراها عىل 

يكتمل  مل  لفنان  حلم  سياق  ضمن  وكأننا  املرسح،  خشبة 

إبداعه.

االنتباه،  عنه  ترصف  الفنان  بذهن  األفكار  تعصف  وحينام 

األركان  أحد  يف  فينزوي  عنه  غريباً  إبداعه  مكان  ويبدو 

تكمن  وهنا  يتحرك،  ال  طني  من  متثال  األخر  هو  وكأنه 

واملوت،  الحياة  بني  الشائكة  العالقة  تلك  »الغرابة«  حالة 
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التفاعل  عىل  القدرة  وعدم  األمان  بعدم  الشعور  ذلك 

األشياء  فيها  تتحول  التي  اللحظة  تلك  فاالنسحاب: 

العزلة  الفنان  القريبة واملحببة إىل غري مألوفة، فيفضل 

املحاولة  بدوام  العرض  هذا  يف  ولكن  التفاعل،  عن 

وتكرارها وإن مر كثري من الزمن إبان ذلك فإن التكرار 

كان  قد  ما  والتحرس عىل  للاميض،  استعادة  ليست  هنا 

وإمنا هو تكرار يحفز عىل القيام بالفعل تكرار يدفع الفنان 

إىل استكامل فنه واكتامل متثاله، فكل تجربة باملحاولة قابلة 

اكتمل  العرض  نهاية  ففي  الفنان  فعله  ما  وهذا  للتحقق، 

ليؤكد  المرأة  متثال  وهو  الفنية  رسالته  أكمل  وكأنه  متثاله 

كونها الحياة دامئاً.

املمثلني  يقوم  األخرية  اللحظات  يف  التمثال  اكتامل  وقبل 

الرمل  حبات  عليها  وضع  التي  الكبرية  القامشة  برفع 

والزجاجات البالستيكية الفارغة لتختفي خشبة املرسح دون 

غلق الستار، وحينام يلقون بتلك القامشة نجد متثال الفنان- 

ذات  جديدة  بحياة  أذاناً  وكأنه  اكتمل  قد  المرأة-  منوذج 

اإلشارة إىل  الرضوري  األمل، ومن  تبعث عىل  صورة جاملية 

أحيانا  رمح  وكأنها  الفارغة  الزجاجات  تلك  استخدام  تم  أنه 

فهي التي تغلف العيص أو كأنها حاملة تنقل الجثث وهكذا 

كان استخدامها مختلف ومتنوع طوال العرض.

سوهندا  يعقوب،  حليمة  األلفي،  وليد  متثيل  العرض 

األمني  املغرد، محمد  الطاهر  آمنة محمد سوميت،  أبوبكر، 

سالفة  هارون،  أحمد  سوركتى،  محمد  سيزا  القادر،  عبد 

عىل  املالحظ  ومن  الجزويل،  هبة  الجزويل،  مي  إلياس، 

األداء التمثييل يف هذا العرض أنه نابع عن تدريب مستمر 

حيث  من  العرض  تفاصيل  بكل  تام  وعي  عىل  فاملمثلني 

التعامل مع الديكور واالنتقاالت املختلفة، إىل جوار تعاون 

مدار  عىل  املستمرة  الحركية  التشكيالت  تكوين  يف  الجميع 

توحي  أن  ميكن  املثال  سبيل  عىل  النساء  فمالبس  العرض 

مختلفة،  بطرق  تستغل  أن  ميكن  أو  خيمة  من  بأجزاء 

والزجاجات الفارغة ميكن التعامل معها بأكرث من استخدام.                                                                           

عىل  تؤكد  التمثال  املرأة  الستقبال  املرسح  تحضري  ولحظة 

فكرة التدريب الجيد للفريق املقدم للعرض.
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يف  وتحديدا  معدودة  بأسابيع  العاملية  الحرب  نهاية  بعد   
»الفاضل  التونيس  املرسحي  الفنان  ولد   1945 ديسمرب   10
الجعايبي« مدير املرسح الوطني ببالده بني يوليو 2014 ويوليو 
وعند  العاصمة.  من  مقربة  عىل  »أريانة«  يف  2021،وذلك 
من  العظمى  الحرب  فواجع  كانت  العاملي  املرسح  مؤرخي 
أسباب بزوغ اتجاهات جديدة عىل مسارح القارة األوروبية مع 
عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العرشين.  ورسعان 
البحر  عابرة  العربية  مسارحنا  التجديد  صيحات  اجتاحت  ما 
ترجامت  كام ظهرت  الجنوبية.  إىل شواطئه وحوارضه  املتوسط 
الوحدات  يتمرد عىل  تؤرخ ملرسح  الفته  لنصوص  العربية  إىل  
يف  جاءت  وكام  والحدث،  واملكان  الزمان  الثالث:  األرسطية 
يف  وراءك  »أنظر  مسارحنا  عرفت  وهكذا  الشعر«.  »فن  كتاب 
و»مهاجر  يونسكو  يوجني  و»كرايس«  أوسبورن  لجون  غضب« 
أو  العبث  مرسح  أعالم  من  وغريهم  شحاده،  لجورج  برسبان« 
الالمعقول. كام أعاد املرسحيون العرب مع العامل اكتشاف تراث 
التقدمية  بتوجهاته  امللحمي  املرسح  يف  بريشت«  »برتولت 

ومتيزه اإلبداعي الطليعي.

باريس في  الشاب 
مشاكس بديل  مسرح  واكتشاف 

 إذن غادر »الجعايبي« تونس إىل باريس لدراسة املرسح عندما كان 
يقول:  قبلها؟.  باملرسح  عالقته  كانت  فكيف  سنة،   21 نحو  عمره 
املرحلة  يف  أدوارا  ومثلت  قصرية.  ملدة  املدريس  املرسح  يف  »كنت 
املرسح،  من  أكرث  بالسينام  حينها  مغرما  كنت  والحقيقة  الثانوية. 
لهذا.  حينها(  تشيكوسلوفاكيا  )عاصمة  براغ  إىل  الذهاب  واعتزمت 
مبكرا«.  بباريس  املرسح  لدراسة  تحولت  رشحها  يطول  وألسباب 
عدد  تحويل  إىل  دفعه  السينام  إىل  القديم  االنجذاب  هذا  ولعل 
 1979 كـ»العرس«  أفالم  إىل  متباعده  فرتات  وعىل  مرسحياته  من 
لفيلم  إخراجه  عن  ناهيك   ،2004 و»جنون«   1988 و»العرب« 
باملرسح  وعيه  كان  شاكله  أي  عىل  لكن   .1990 عام   »شيشخان« 
املرسح  اعترب  كنت  »مبكرا  يجيب:  هنا  اللحظة؟،  تلك  يف  التونيس 
رأيي  يف  الكربى  املهنية  التجربة  ولعل  باألساس.  هاويا  تونس  يف 
بالعاصمة  البلدي  املرسح  خشبة  )عىل  عياد  بن  لعىل  حينها  كانت 

باألساس(، وإن كنت أنظر لها نقديا«.
ويضيف: »حقيقة من البداية كنت يف قطيعة مع املرسح التقليدي 
وإعادة النصوص العاملية القدمية )الريبورتوار( كام هو حال املرسح 
التونيس حينها، وكذا مع املرسح املرصي كام كان حارضا بقوة هنا. 
كنت  وحقيقة  فرانسيز(.  )الكوميدي  مع  أيضا  قطيعة  يف  وبالطبع 
بفطريت  وكنت  متجدده.  أشياء  إىل   .. آخر  إىل شئ  أتطلع  شبايب  يف 
العرض  ومتمامت  مكونات  يف  والنقصان  بالكبت  اشعر  بهذا.  واعيا 
املرسحي بتونس من الكتابة إىل اإلخراج. ووجدت ما يشفي غلييل 
التي عشتها كطالب يف باريس.  التجارب  يف فرنسا. وهذا مع تعدد 

املرسح،  لدراسة   1967 العام  باريس  إىل  بالده  »الجعايبي«  غادر   
القارة  وعموم  فرنسا  خشبات  فوق  الجديد  عىل  حواسه  وتفتحت 
 ،1968 الفرنيس  والشباب  الطلبة  ثورة  أجواء  عاش  كام  األوروبية. 
جائحة  قبل  التقيته  وعندما   .1972 العام  تونس  إىل  يعود  أن  قبل 
بشارع  الوطني  للمرسح  التابعة  الرابع«  »الفن  قاعة  يف  كورونا  
التي شاهدت عىل خشبتها  تلك  ـ  تونس  العاصمة  قلب  باريس يف 
العديد من العروض املرسحية بني أعوام 2017 و2019 وبينها اثنتان 
تأثريات  عن  بالسؤال  بادرته  ـ  و»الخوف«  »العنف«  إليه  تنتسبان 
»الربشتيز« ومرسح الال معقول ـ مبا يف ذلك تعبريات افتقاد املعنى 
وأعامله،  الفنية  مسريته  عىل  ـ  واغرتابها  اللغة  وتفكيك  والتواصل 
فأجاب: »جئت إىل الدنيا العام 45، لكنني ولدت مرسحيا يف باريس 
نهاية عقد الستينيات من القرن العرشين. كنت أول طالب تونيس 
رأسها حينها  كان عىل  التي  الثقافة،  وزارة  به  ترسل  املرسح  يدرس 
وتعلمت  الحقا(.  العربية  للجامعة  العام  )األمني  القليبي  الشاذيل 
للمرسح  الدولية  الجامعة   يف  تطبيقيا  وتدربت  »السوربون«  يف 
مع  حافلة  حياة  عشت   1968 البيضاء  الثورة  وبفضل  بباريس.  
مسارح باريس قبلة الفنون، ومن خالل املهرجانات الكربى للعديد 
من املدن الفرنسية األخرى كـ ) أفنيون( متفرجا شابا جاء من تونس 
الفرنسية  املسارح   هذه  خشبات  وعىل  املرسحيات.  أهم  يكتشف 
وعروض  املعارص  العاملي  للمرسح  مختلفة  تيارات  عىل  تفرجت 
متنوعة من أوروبا كلها، ومن اليابان  والهند واألمريكيتني الالتينية 
والشاملية. وبالنسبة يل كانت هذه السنوات مبثابة تجربة تأسيسية 
كمرسحي وكمفكر أصبو إىل الكتابة واإلخراج. وعدت إىل تونس ومل 
اعد. وهذا ألنني مل انقطع عن العودة إىل باريس وأوروبا أبدا، وإىل 

اليوم«. 

الرابع  الفن  مع  سنة   50 رحلة  بطول  حوار 

أكره  الجعاييب«:  »الفاضل  تونس  فنان 
للجميع  نخبويا  مسرحا  وأصنع  القطيع  الجمهور 

 حاوره يف تونس:
كارم يحيى 

نوافذ
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كنت  حينها  مختلفة.  مرسحية  ومدارس  تيارات  عىل  وانفتحت 
البداية عندي  الضوء من هنا وهناك. ومل تكن يف  أتلقي  كالشفاف 
ويف  عيل.  اقرتاحه  يجرى  ما  بكل  أمتلئ  فقط  واضحة.   طموحات 
شدتني  أشياء  اكتشفت  الباريسية  املرحلة  هذه  من  متقدمة  فرتة 
)جان  من  لكل  كبرية  أعامل  مع   وهذا  غريها.  من  أكرث  ومستني 
فيالر( الفرنيس و)بيكولو تياترو( اإليطايل  و)جروتوفسيك( البولندي 
وشيئا  وغريها.  كومبوزيتو(«  و)التياترو  األمرييك  الدمى  ومرسح 

فشيئا جاء االنحياز إىل مرسح بديل غري أكادميي أو تقليدي«. 
 وأشاكسه بأن أطرح عليه ما يقوله نقاد بأنه تأثر كثريا وبخاصة يف 

أعامله األوىل باألملاين »بريتولد بريشت«. 
فيهز رأسه موافقا. ثم يجيب ضاحكا قبل أن يعود إىل طابعه الجاد: 
»من يقول هذا: النقاد أم املشعوذون؟.أنا مل أذكر لك بريشت ألين 

اضعه حقا يف مرتبه استثنائية«. 
)األم  مرسحية  عىل  أتفرج  أن  شبايب  يف  الحظ  »أسعدين  ويضيف: 
ورفيقة  زوجته  مثلتها  وكام  إخراجه،  من  لربيشت  وأبنائها(  شجاعة 
دربه )هلينا فايجل(. وحينها راجعت كل ما درست عنه من الناحية 
بديال  حيا  مرسحا  اكتشفت  اللحظة  تلك  يف  الرسبون.  يف  النظرية 
االكتشاف   / اللحظة   / الفرجة  هذه  له.  مثيل  ال  سياسيا  مشاكسا 
مل  نظريته.  اعتنقت  وهكذا  و1970.   69 عامي  بني  كانت  أظنها 
لكن ميويل منذ  أبدا.  إىل حزب سيايس  يوما  أنتم  أكن شيوعيا، ومل 
الظلم  أكره  بهذا.  سعيد  وأنا  يسارية.  زالت  ما  اليوم  وإىل  الشباب 

وأحب العدالة والحريات والتعددية مبختلف أنواعها«.
 يسحب بقوة دخانا من سيجاره الرفيع وهو يرتدي مالبس تجعله 
الجعايبي«  »الفاضل  ويضيف  الصيني.  »ماو«  إىل  أقرب  هيئة  يف 
الذي ارتبطت مسرية حياته وفنه بزوجته الكاتبة واملمثلة التونسية 
»هذا  عاما:  أربعني  من  أكرث  مدى  وعىل  بكار«  »جليلة  البارزة 
أفهم  ألن  دفعني  فايجل(  لـ)هلينا  حرضته  الذي  الوحيد  العمل 
عالقة بريشت بزوجته الفنانة. هو يتعامل معها كممثلة استثنائية.  
وحقيقة مل وال أدرى من أخذ من اآلخر أكرث. هل أخذت هي منه 
العكس؟. ونحن نقول وراء كل رجل عظيم  أم  أكرث مام اخذ منها، 
هذا  عىل  تفرجت  عندما  حينها  به  شعرت  ما  وهذا  عظيمة.  امرأة 
من  العديد  عىل  للفرجة  خصيصا  ذهبت  وحيث  برلني،  يف  العمل 
من  أكرث  املرسحية  وبطروحاته  مبنهجيته  وتعلقت  بريشت،  أعامل 
معا.  وجروتوفسيك  وستانسالفسيك  بريشتي  فأنا  وأشكاله.  أسلوبه 

»إبن  العالمة  واإلنسانية  العربية  الثقافة  قفصة  منحت  وباألصل    
منظور« صاحب »لسان العرب«.وعندما قمت بزيارتها ربيع 2017 
الحظت أن مكتبه صغرية لبيع األدوات املدرسية وقليل من الكتب 
ترك  كيف  تبينت  كام  اسمه.  تحمل  املدينة  وسوق  بوسط  العامة 
املستعمرون الفرنسيون من مستغيل الفوسفات بحلول نهاية القرن 
املسامة  الصغرية  اإلنتاج  مدن  يف  العرشين  وبدايات  عرش  التاسع 
متقشفة  عملية  أوروبية  لعامرة  آثارا  املنجمي«  »الحوض  مبنطقة 
سينام  دور  القرميدية،وبينها  الحمراء  الجاملون(   ( بأسقفها  متميزة 
السكك  شبكة  خالف  عىل  وهذا  كالكنائس.  مهجورة  أصبحت 
الحديدية الحية، التي تحمل إىل اليوم الفوسفات إىل املوانئ بقابس 

وصفاقس. 
فيخربين  السبعينيات،  مطلع  قفصة  إىل  بذاكرته  »الجعايبي«  يعود   
الذاكرة،  بفعل  وعيه  إىل  ينبه  بداية  لكنه  وتدفق.  بحامس  ويحيك 
آخذه  أن  أردت  ما  أخذت  وأنا  وترتك.  تأخذ  تغربل.  »هي  قائال: 
نختزل  نحن  سنوات.  أربع  لنحو  بها  تجربتي  يف  قفصة  إىل  معي 
االعتبارات   من  عديد  بحكم  وهذا  بأخرى.  ونتمسك  أشياء  ونرتك 
مع  وباالحتكاك  الحياتية  واملادية  والوجودية  والفلسفية  الفكرية 
األسايس  تكويني  »كان  ويوضح:  آخرين«.  وأناس  متعددة  عوامل 
أخذتها  خربة  أهم  وهناك  السبعينيات.  بقفصة  مرسحيا  العميل 
واحتفظت بها هي هذا التفاعل مع عامل املناجم وأناسها العاديني 
ومثقفيها. كان من املفرتض أن أعود إىل الرسبون بباريس الستكامل 
الدكتوراه التي قطعت يف مشوار دراستها عاما كامال،  لكنني بقيت 
استكاملها.  وطموح  األكادميية  الدراسة  ونسيت  قفصة  يف  هناك 
وكنا مجموعة من الشباب املولع والدارس للمرسح تشكلت خرباتنا 
أن  وقررنا  اجتمعنا  وبريطانيا.  وبولندا  إيطاليا  يف  فرنسا  جانب  إىل 
قفصة  ففي  الثقافة.  وزارة  مبساعدة  الجنوب(  )مرسح  نؤسس 
حياة  واألديب  الشعري  والرتاث  بالكفاءات  الزاخرة  الحية  املنجمية 
مع  بديل  مرسح  عىل  اشتغلت  وهناك  كربى.  اجتامعية  نضالية 
عامل املناجم. وبالفعل كانت نسبتهم عند تأسيس الفرقة نحو 70 
الثانوي  املدراس  تالميذ  من  جاءت  والبقية  كوادرها،  من  املائة  يف 

وهواة املرسح هناك«. 
 وأسأله: هل إىل قفصة ومبكرا يعود أسلوبك الجامعي التفاعيل يف 
اإلخراج مع فريق املرسحية ؟وهل ترجمته مع عملك األول بقفصة 
كاتب  بيننا  كان  البداية  »يف  فيجيب:  الحائر«؟،  والرشق  »جحا 
فرحات(.  رجاء  )محمد  للفرقة  مدير  أول  وهو  مرسحية.  نصوص 
املرسح  من  لنصوص  ومعالجات  اقتباسات  من  معا  وانطلقنا 
كتبها  التي  الحائر(  والرشق  )جحا  مرسحية  ذلك  يف  مبا  األورويب، 
فرحات انطالقا من نص لـ)جولدوين(. كام كتب مرسحية عن القائد 
ولقد قمت  وباسمه.  الحامي(  )محمد عىل  التونيس  العاميل  النقايب 
بإخراجه بأسلوب ملحمي تأثرا بـ)بريشت(. حقا يف البدايات بقفصة 
لجأنا إىل استعادة نصوص عاملية )ريبورتوار( ومعالجتها. لكن شيئا 

وأنا هو أنا«.وكررها: »أنا أنا«. 

بقفصة الجنوب  مسرح  ذاكرة 
عندما  له  عمل مرسحي  أول  عىل  الجعايبي« رسيعا  »الفاضل  مير   
للكاتب  الصيف«  يف  »ثلج  سنة   25 نحو  وعمره  فرنسا  يف  كان 
متخطيا  حوارنا  خالل  يقفز  كام  تشينج«.  هان  »جوان  الصيني 
)تأليف  صامته«  »مواقف  عنواين  تحمالن  مرسحيتني  إخراج 
التأسيسية  املرحلة  يف  فايس«  »بيرت  عن  ميم«  و»السيد  جامعي( 
املرسحي  الفنان  قيادة  تحت  تونس  غريب  شامل  »الكاف«  لفرقة 
أن  يعترب  و»الفاضل«  و1972.    70 بني  السوييس«  البارز«املنصف 
»قفصة«  تجربة  مع  جاءت  تونيس  مرسحي  كفنان  األوىل  انطالقته 
وتقع   .1972 العام  الثقافية  الشئون  وزارة  برعاية  فرقتها  وتأسيس 
قفصة عىل بعد نحو 350 كيلوا مرتا جنوب غريب العاصمة.  وفرقتها 
الثانية بعد »الكاف »يف مخطط الالمركزية املرسحية  املرسحية هي 
الذي رعته  الدولة التونسية انطالقا من الستينيات، وقد واصبحت 

اليوم مراكزة وفرقه تنترش يف واليات الجمهورية األربع والعرشين. 
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مبارشة  القفيص  الواقع  من  أي  وهنا.  اآلن  إىل  إتجهنا  فشيئا 
اهتاممات  من  انطلقنا  وتناقضاته.  وأحالمه  ومشاكله  مبشاغله 
وذاكرتهم.  تاريخهم  ومن  قفصة  يف  املضطهدين  وهواجس 
من  يخرج  النص  بأن  االقتناع  جاء  االختيار  هذا  مع  وهكذا 
أو هاجس  فكرة  من  واالنطالق  )الخشبة(  الركح  عىل  االرتجال 
أو مشكل أو موضوع أو حادثه، ثم يتناوله املمثلون عىل الركح 
األعني  عرب  يتطور  وتفاعل  وهو جدل  تفاعليه.   جدلية  بصورة 
طاقات  خالل  ومن  والسينوغراف،  واملخرج  للكاتب  الخارجية 

متكاملة متناقضة آتية من معاناة املمثل العفوي«. 

بالعاصمة! مسئولية  إلى  كالمطرود  غادر 
بني  احتقان  من  قفصة  زياريت  عند  ملسته  ما  إىل  واستنادا    
وسلطة  الفوسفات  رشكة  وإدارة  جهة  من  واألهاىل  العامل 
يتذكر  كيف  عن  سألت  أخرى،  جهة  من  بقفصة  الدولة 
اليوم  من  مطاردون  »كنا  فأجاب:  حينها،  الرقابة  مع  العالقة 
الفكرية  السالمة  أنهم مسئولون عن  الرقباء  اعترب  ولقد  األول. 
القادمني  املشاكسني  املرسحيني  لهؤالء  والفنية  واالجتامعية 
قفصة،  من  طردونا  أن  إىل  الرقابة  تحت  كنا  حقا  أوروبا.  من 
نعرض  أن  من  متكنا  قد  البداية  يف  وكنا  ملغادرتها.  اضطررنا  أو 
ورسعان  واملستشفيات.   والسجون  العامة  الساحات  يف  هناك 
)جحا  مرسحية  ذلك  يف  مبا  العروض،  من  العديد  منعوا  ما 
العاصمة  تونس  إىل  نفسه  بالعمل  وجئنا  الحائر(.  والرشق 
وسجله  فرتة،  بعد  رساحه  إطالق  جرى  ثم  بها.  عرضه  فمنعوا 
املطاردات  استمرت  لكن  واألسود.  باألبيض  الوطني  التلفزيون 
بجدوى  الشك  وأصابنا  متعدده.  وقائع  ويف  مختلفة  بأساليب 
نضالنا املرسحي يف قفصة وعواقبه وملا يجرى من جانب الرقابة 
أكرث  مفتوحة  الطرق  تكون  رمبا  وقلنا  واملرسحية.  البوليسية 
أن  والطريف  مطرودون.  وكأننا  فجئناها  تونس،  العاصمة  يف 
للثقافة  املسعدي( وكان وزيرا  الكبري )محمود  والكاتب  الروايئ 
أن  قبل  بالعاصمة  للمرسح  الوطني  املركز  أدير  أن  مني  طلب 
بإدارته  وقمت  فاستجبت  املرسحي،  للفن  العايل  املعهد  يصبح 
نفس  ومع  مبارشة،  قفصة  تجربة  بعد  و1978   74 عامي  بني 

املجموعة تقريبا التي كانت قد أسست معها هذه التجربة«.

بـ»العرس« تبدأ  الجديد  المسرح  فرقة   
 يتوقف »الفاضل الجعايبي« بتقييم إيجايب عن دوره التعليمي 
والتكويني )التدريبي( بشأن تدريس املرسح بالعاصمة، فيقول: 
أساليب  غرينا  ومارسته.  املرسح  تعلمت  وأيضا  علمت  »هنا 
التدريس باملركز / املعهد ومادته ومناهجه. كانت عملية ثورية 

  يتوقف قليال ليتأمل أو كأنه يريد أن يؤكد عىل أمر ما أو يستدعى 

املزيد من الذاكرة. ويقول: »أنا اعتقد وما زلت أن ال مكان للمرسح 

واملنظومة  الرسمي  اإلعالم  يواجه  مشاكسا  سياسيا  كان  إذا  إال 

فرقة  مع  طريقنا  واصلنا  ويضيف:  السائدة«.  والثقافية  الرتبوية 

و)تحقيق(  النوادر(  غسالة   ( مرسحيات  وقدمنا  الجديد(،  )املرسح 

لتجربتنا  واختزال  تكثيف  اعتربها مبثابة  و) عرب(. واألخرية  و)الم( 

الفنية يف فرقة املرسح الجديد، والتي استمرت لنحو 18 عاما. وعىل 

أنقاض هذه التجربة اتفقنا واختلفنا وافرتقنا. لكن بقيت نواة ليس 

فيها إال جليلة بكار وأنا ». 

الوطين المسرح  إلى  »فاميليا«  من 
  لعل هذه النواة العائلية هي التي دفعت إىل تسمية فرقته التالية 

ودامت  التسعينيات،  منتصف  قبل  بدوره  أسسها  التي  »فاميليا« 

التي  يعيش«  »يحيى  قدمت  وخاللها  سنة.  عرشين  لنحو  بدورها 

تراجيديا  خالل  من   2011 التونسية  بالثورة  تنبؤ  أنها  النقاد  قال 

مسئول سابق بعد إقالته، و»تسونامي« التي توقعت  ـ برأي النقاد 

عىل  املجتمع  وانقسام  الديني  واإلرهاب  التطرف  بصعود  ـ  أيضا 

املرسحية  املامرسة  من  املزيد  خالل  ومن  تونس.  يف  الهوية  أساس 

واالحتكاك مع املسارح العربية خارج تونس، ترسخت لدى »الفاضل 

عن  اليوم  اسأله  وعندما  بديلة.  يعتربها  التي  مفاهيمه  الجعايبي« 

التونيس والعريب،  النقدية للمرسح  أبرز ما أصبحت عليه مفاهيمه 

يجيب قائال: »كنت اشك يف فكرة أن املرسح نص أو ال يكون. ومع 

مزيد املامرسة أظن أن املرسح فن يشمل النص وقد يستغني عنه. 

فعلت  ما  وهذا  وهنا.  اآلن  من  انطلق  ألن  حاجة  يف  كنت  ولقد 

اللعبة املرسحية، وبشأن طرح  بحق عل مستوي املنهجيات وتناول 

ترفيهي؟،  هو  هل  غايته؟،  وماهي  ؟  املرسحي  الفعل  ماهو  أسئلة: 

أجل  من  أنبل  غاية  له  أن  أم  إال؟.  ليس  ويبيك  يضحك  هو  هل 

أسئلة  بقيت  لكن  أسئلة،  عىل  وأجبنا  والذوق؟.   بالوعي  االرتقاء 

أخرى التنتهى. وكنا نشتغل عىل التدريس والتكوين )التدريب( ويف 

الرقابة  اإلنتاج.  لكن حدث ملل من مطاردات  الوقت نفسه عىل  

املرسح  فرقة   ( تأسيس  إىل  الخروج  فقررنا  واإلدارية،   البوليسية 

الجديد( اعتبارا من العام 1976. وهذه اعتربها أول فرقة مرسحية 

تاما وبالكامل. وهذا ألن سلطة  ليس  االستقالل  مستقلة، وإن كان 

الرقابة تظل قامئة، حتى لو اتجهنا إىل االستقالل املايل عن الدولة«. 

»جليلة  مع  أسسها  التي  ـ  الجديد  املرسح  فرقة  بحثت  لقد     

يف  ضالتها  ووجدت  للعرض،  مكان  عن  ـ  آخرين  وفنانني  بكار« 

يعود  هو  ها  لكنه  بالعاصمة.  العتيقة  العربية  باملدينة  فضاء 

وهكذا  »العرس«  مرسحية  ومع  من  االنطالق  مع  »برشتيا«  مجددا 

يقول:  وهنا  أخرى.  مرة  »بريشت«  مع  ليتقاطع  »الجعايبي«  يعود 

النص. أي عندما  »اشتغلنا عليها، ومرسحيتنا تبدأ من حيث ينتهى 

أنا  وحقا   لوجه.  وجها  والعروس  العريس  ويبقي  الضيوف  يغادر 

اعترب هذه املرسحية مبثابة تأسيس ملرسح بديل وجديد يف خطوطه 

الحقتها  وبالطبع  كبريا.  نجاحا  املرسحية  عروض  ونجحت  الكربى. 

املطاردات. وناضلنا يف التصدي للرقابة وضد محاوالت حذف عبارة 

أو كلمة أو حرف. لكن حقا كان هناك مسئولون سياسيون أذكياء. 

وهم عرفوا كيف يتأقلمون مع الفنان التونيس الشاب. وهذا مع أن 

األغلبية رفعت علينا العصا«. 
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وأفعل. وتحررت أكرث من )الريربتوار(. وكنت قد اكتشفت وتيقنت 
تحت  ألنه  منمط  وسخيف  وأكادميي  متقهقر  العريب  املرسح  بأن 
وأنا  الكربى.  العاملية  النصوص  إىل  فيلجأ  منها  يهرب  وهو  الرقابة. 
اعتقد بأن القضايا الصغرى هي التي تصنع كل كبري إذا ما عالجناها 
بروح جديدة وأشكال متجددة. كام اعتقد بأننا بحاجة إىل التخلص 
الحارض  فهم  يف  يساعدنا  ال  ألنه  وهذا  واإلسقاط.  االقتباس  من 

واملستقبل أو حتى املايض«.
  ويضيف: »أنظر املرسح يف الغرب سبقنا بآالف السنني. فقط نحن 
وأمناط  أشكال  عىل  وأبقينا  بقينا  ونيف،وكأننا  قرن  مرسحنا  عمر 
تجاوزها الزمن. وأنا اعتقد أن هناك إمكانات وآفاق لتطور املرسح 
ولعلنا  اليوم.  ولبنان  مرص  من  أكرث  واملغرب  وتونس  الجزائر  يف 
متنوعة  تجارب  عىل  فرجة  أكرث  متفرجينا  ولعل  انفتاحا.  أكرث  هنا 

متقدمة«.  

و»الخوف« »العنف« 
هذا  إجراء  قبل  الجعايبي«  »الفاضل  مرسح  قدمه  ما  آخر  كان   
شاهدت  قد  وكنت  و»الخوف«.  »العنف«  مرسحيتي:  الحوار 
بتونس  الرابع«  »الفن  خشبة  عىل   2018 مطلع  يف  »الخوف« 
ذات  عىل  قبل  من  شاهدتها  التي  »العنف«  بشأن  كام  ـ  فالحظت 
الحوار  يف  االقتصاد  ـ  بالقاهرة  القومي  باملرسح  وبعدها  الخشبة 
»العنف«(  )يف  بكار  جليلة  تتقدمهم  املمثلني،  أداء  وقوة  والديكور 
الحظت  كام  وآخرين.  سعيدان«  »فاطمة  الفنانة  عن  ناهيك 
)عواصف  الصوت  وسطوة  العملني  يف  لإلضاءة  اإلبداعي  التوظيف 
»العنف«  العملني  يف  ومثة  خاص.  نحو  عىل  »الخوف«  يف  ورعود( 
 2015 عامي  بتونس  الوطني  املرسح  انتجهام  اللذين  و»الخوف«، 
وإعتام  مساحات  صمت  تعززه  تشاؤم  إيقاع  التوايل،  و2018 عىل 

الفته. 
   وأسأل مخرجهام »الجعايبي« عن كل هذا، فيقول: »طبيعي أن 
السهل  دروب  من  درب  يل   بالنسبة  هو  الحظت.  الذي  التقشف 
من   تنطلق  كتابه  عىل  واملمثلون  بكار  وجليلة  اشتغلت  املمتنع. 
أربع  تخترص  واحدة  جملة  إىل  تصل  وهكذا  النص.  وليس  الخشبة 
جمل، أو إىل مجرد إمياءة أو حركه تلخص ما قد  يحتاج إىل نصوص 
تطول. نحن نبتعد عن الرثثرة يف الصورة والكلمة والحركة والهذيان 
األديب والكالم الرنان والرتكيبة الشعرية أو النرثية. فاملرسح كام أراه 
ينطلق من الواقع، لكنه يختلف عنه. هو يبسط األشياء و)يؤسلبها( 

عىل طريقته وبجاملياته هو«.
   وأسأله عام قد ينتقل إىل املتفرج من تشاؤم عن هكذا معالجة يف 
»العنف« عرب خمس حوادث قتل اعتباطي ويف »الخوف« ملجموعة 
من الكشافة متنافرة تسودها عالقات التسلط والقهر وهي باألصل 

يومنا  إىل  مستمرة  املتفرج  هذا  رقابة  وألن  تنميطه،  جرى  املتفرج 

هذا وستستمر. واألدهى هي الرقابة األخالقية الدينية واالجتامعية 

وتغذية  التنميط   هذا  يقوم عىل  التلفزيون  فإن  وحقا  والسياسية. 

التعليم  مستوى  انحدار  عىل  عالوة  هابط،  وماهو  الرقابة  هذه 

يعرض  ال  ألنه  التلفزيون  عىل  اشدد  وأنا  العريب.  العامل  يف  والثقافة 

إال املسموح به ». وأعود ألسأله بشكل مبارش عام إذا كان هو نفسه 

ألنها  وهذا  متأكدا.  لست   « فيجيب:  الذاتية،  الرقابة  يف  يقع  قد 

أنا يف حالة  أنفي. وطبعا  تأيت رغم  رمبا  السفيل.  الوعي  إىل  تذهب 

رصاع دائم معها، وأحاول قدر املستطاع مواجهتها. وأمتنى أن يكون 

انتظارات  أريد أن اخون  فأنا ال  بالنسبة يل.  حجمها وضغطها قليال 

املتفرج«.   

والوعي  واإلدراك  املعرفة  قيمة  تقلصت  األجيال  »عرب  ويضيف:   

عربية  لكنها  عاملية،  واملثقفني. هي ظاهرة  النخبة  تقهقرت  األعىل. 

املرسحية  الفرجة  عن  الناس  أبعد  الذي  هو  التقهقر  وهذا  أكيدة. 

التي تتطلب املعرفة وبذل الجهد والرتكيز. وأصبح الناس والفنانون 

لكنني  الرتفيه.  ضد  لست  باألصل  وأنا  السهل.  الرتفيه  إىل  يذهبون 

وال  يطمنئ  وما  والكالشيهات،  الفن  واستسهال  الهابط  الرتفيه  ضد 

يقلق. وأنا أكره القطيع، وأدعى أنني اصنع مرسحا نخبويا للجميع«.

     

يعودان الرفيقان  »الفاضالن«  
عن  الجديد«  »املرسح  فرقة  تجربة  نهاية  مع  »الجعايبي«  افرتق    

الرفيق  هاهو  لكن  الجزيري«.  »الفاضل  بينهم  من  عديدين  رفاق 

يعود، ويلتقيان يف املرسح الوطني. فبحلول خريف 2019 احتضنت 

مقعدا   375 وتسع  املرسح  هذا  تتبع  التي  الرابع«  الفن  »قاعة 

بعد  وهذا  »الجزيري«.  إخراج  من  كامو  البري  »كاليجوال«  مرسحية 

بنحو  التونيس  الوطني  املرسح  إدارة  مسئولية  »الجعايبي«  تويل 

خمس سنوات ) اعتبارا من يوليو 2014( .وكانت قد قدمت قبلها  

عروض  ثالثة  بينها  من  أعامل،  سبعة  ـ  عليها  قامئة حصلت  وفق  ـ 

و»نشوة  التكاثر«  »الهاكم  هي:  والكورجرايف  الرقص  عىل  تقوم 

الجعايبي«  أنا شفت«)*(. يخربين »الفاضل  األعامق« و»أنا سمعت 

عن تفاؤله مبصالحة املتفرجني عىل املرسح الوطني التونيس . وألنه 

استطاع  يقول  كام  فهو  )تدريبه(  تكوينية  تعليمية  مؤسسة  أيضا 

دارسة  عرب  للممثل«  »مدرسته  من  وشابه  شابا   80 نحو  تخريج 

وتدريب وتجريب لعامني إثنني. 

خشبة  عىل  شاهدتها  التي  األحدث  املرسحية  عن  وأسأله  وأعود    

الفن الرابع »كاليجوال« وعام الحظت من تشابه أسلوب »الجزيري« 

الركح/ عىل  شاهدت  ما  ابتعاد  وعن  هو  مرسحه  مالمح  مع 

غرابة،  »ال  مبتسام:  إجابته  فتأيت  »كامو«،  نص  عن  كثريا  الخشبة 

وافرتقنا  الجديد(  )املرسح  معا  أرسينا  درب.  رفقاء  والجزيري  فأنا 

العوامل  نفس  إىل  ننتمي  نحن  تنقطع.  مل  عالقتنا  لكن  )فاميليا(،  يف 

أن  مع  هو  تتبعه  هذه  وكاليجوال  والسياسية.  الجاملية  والقناعات 

الخشبة  صاحب عنوانها أصال )كامو( . هذه )كاليجوال( تنطلق من 

وليس من النص. وهذه هي مدرستنا كالنا«. 

هوامش
إخراج  من  التوايل  عىل  هي  والكروغرايف  الرقص  عروض   )*(

و»حمدي  الساموي«  و»إميان  الله«  خلف  »نجيب  وسينوغرافيا 

املرسحية  األعامل  أما   . و2018  و17   16 أعوام  إنتاج  الدريدي« 

»العنف«  فهي:  »كاليجوال«  عرض  قبل  األخرى  األربعة  الدرامية 

فالح  رأيتك »لصالح  الجعايبي 2015 و»حني  والفاضل  بكار  لجليلة 

 2018 املاجري  ألمين  و»قزح«  والجعايبي  لبكار  و»الخوف«   2017

.وقد تأسس املرسح الوطني بتونس  عام 1983.

)**( مل تخرج هذه املرسحية للنور بعد وإن كان الفاضل الجعايبي 

أي  »مارتري«..  بعنوان  مرسحية  تونس  يف  العام  مطلع  قدم  قد 

»شهيد«.

العواصف، فيجيب: »قناعتي أن  تائهة يف مستشفى مهجور ترضبه 
اإلنسان كائن يسكنه وحش نائم، عندما يستيقظ يأىت عىل األخرض 
واليابس.  ومع هذا فكلام أظلمت األمور وتوحش اإلنسان ونزل إىل 
سافل وحشيته من قتل وتدمري يبقي بصيص من أمل. وعندما أقدم 
اإلنسان  نفس  يف  رجة  أحدث  فإنني  املرسح  عىل  والخوف  العنف 
التذكر  إىل  نذهب  ويك  الفعل.  يرد  يك  وذاكرته  ووعيه  املتفرج 
واالستفاقة. وبهذا فإن وراء كل عنف وخوف بصيص أمل. ولنستفق 
يجرى  يوم  كل  صباح  »أنظر  ويضيف:  البصيص«.  هذا  نبلغ  حتى 
العامل ظلام وقهرا، فالبد أن نستفق. ويف   الناس يف أنحاء  قتل آالف 
مرسحية مقبلة تتمم مرسحيتي »العنف« و»الخوف« لتصبح ثالثية 
ـ مرسحية بعنوان »الحلم« )**( ـ  هناك أيضا أجواء كابوسية، لكن 
مع هذه االزدواجية داخل اإلنسان. فهو يحلم ويتوق إىل األفضل، 
الكامن  الوحش  املتفاقمة  واملشاكل  اليومية  الضغوط  فتخرج 
املرسحية  هذه  بشأن  أتحدث  يجعلني  الذي  الرصاع  وهنا  بداخله. 
الفلسطيني  األديب  املصطلح  نحت  ما  غرار  عىل  )التشاؤل(  عن 

الراحل إميل حبيبي«.

والذات الجمهور  رقابة  مع  صراع 
   يبلغني »الجعايبي« أن املرسحية الواحدة يتطلب إعدادها تفاعال 
مع املمثلني وعنارص العمل شهورا ممتدة. ويرضب أمثلة ملرسحيات 
االختالف بني عريض  العامني. وأسأله عن  نحو  إعدادها  استغرق  له 
نحو  زمني  فارق  مع  والقاهرة  بتونس  شاهدتهام  اللذين  »العنف« 
مرسحيات  نقدم  اإلبداعية.  املغامرة  »تستمر  فيجيب:  العامني، 
ونحن  خمسامئة.   إىل  تصل  وأحيانا  عرضا،   150 إىل   120 مبتوسط 
أرى  وأنا  العرض.  ينتهي مع ختام  بال  املرسح فن  يكون  أن  نقاوم 
أن فكر الجمهور ووعيه تفاعال مع املرسحية يتطور من عرض آلخر. 
وهكذا تستمر املغامرة مع نفس املجموعة من املمثلني التي  تقدم 
فعرض)  ولذا  يوميا.  نتحاور  معا  ونحن  آلخر.  عرض  من  املرسحية 
القاهرة خريف 2018 يختلف كثريا عام  الذي شاهدته يف  العنف( 
نحن  وهنا  كثريا.  بل  يختلف جذريا..  أقول  ال  قبلها.  تونس  كان يف 
عرض  كل  ومع  يوم  كل  يتغري  حي  فن  املرسح  أن  خاصية  نستغل 
وإىل أقىص حد. وهذا عىل عكس الرشيط السيناميئ واللوحة الزيتيه 
أن  واملفرتض  ويتقدم.  يتغري  أن  البد  فاملرسح  املوسيقية.  والقطعة 
نطور املرسحية ونفاجئ بها املتفرج من يوم آلخر، ودون أن نحرفها 
من  أخطر  ..هو  خطري  الجمهور  ألن  وهذا  ننمطها.  أو  نخونها  أو 

الرقابة«.
يراهام،  كام  الذاتية  الرقابة  وعن  الجمهور  رقابة  عن  وأسأله    
فيقول: »عشنا فرتات كانت رقابة السلطة ال تطاق.  لكنني أصبحت 
الذاتية. وهذا ألن   الرقابة  أخطر ومعها   املتفرج  رقابة   بأن  اعتقد 

نوافذ
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لعب  إىل  البقر  راعي  دور  لعب  من  االنتقال  يكون  رمبا   

يحدث  مام  جزء  مجرد  ايفانز  ديل  أو  روجرز  روي  دور 

إىل  العادية  التظاهر  ألعاب  من  يأخذنا  الذي  الرشط  يف 

اآلخرين.  أمام  منا  البعض  فيها  يشارك  التي  األلعاب  تلك 

بالنسبة  التغيري آمنا  لنفرتض ذلك اآلن، ودعونا نبقي هذا 

لنا نحن الذين نريد أن نقول ما نريد عن نظرية التظاهر، 

األوامر  وتصدر  تؤكد  التي  هي  الشخصيات  أن  وتحديدا 

وتطرح األسئلة وترصخ. فامذا يفعل املؤدي إذن؟. قلنا توا 

جرترود  تقوله  ما  وتقول  جرترود  بأنه  تتظاهر  املمثلة  أن 

وتفعل ما تفعله جرترود. وعند هذه النقطة يطلب النص، 

مثال، من جرترود أن تقول »لقد أساءت إىل أبيك كثريا يا 

هاملت«. وهذا يوحي بجزء من مرادنا: تؤكد جرترود عيل 

بعض األشياء، وتفعل أشياء أخرى أيضا – تنظر إىل نفسها 

يف املرآة مثال. 

للبعض، هو  قليال  مزعج  استنتاج  إىل  الحركة  تؤدي هذه   

وأن  املرآة،  إىل  تنظر  عندما  جرترود  يرون  املتفرجني  أن 

أساءت  »لقد  تقول  وهي  يسمعونها  املتفرجون  هؤالء 

املخاوف  هذه  أن  ُيعتقد  رمبا  هاملت«.  يا  كثريا  أبيك  إىل 

باإلضافة  التظاهر،  نظرية  تطوير  يف  ثان  رشط  إيل  تؤدي 

 pretense theory of بالفرجة  التظاهر  نظرية  إىل 

املتفرجون  يشارك  النظرية  هذه  ويف   .spectatorship

واملؤدون أيضا يف التخيل أو التظاهر: يتظاهرون بأن هذه 

املمثلة التي هي جرترود تفعل هذه األشياء وتقولها. 

 ولست مقتنعا متاما بأن هذا الرشط رضوري. أوال، من غري 

الواضح أن املخاوف التي أدت إىل هذا الرشط عيل أسس 

املشاهدة  يف  التظاهر  قصة  أسميه  ما  أن  ثانيا،  سليمة. 

بها مشاكل تخصها . فمن الجدير باملالحظة، مثال، أنه إذا 

أو  التخيل  لعبة  املتفرجون يف  أن يشارك  املعتقد  كان من 

التظاهر بأن املمثلني هم شخصيات ليك يتابعوا أي عرض 

الرسدية  العروض  تكون  أن  إما  فعندئذ  رسدي،  مرسحي 

كلية  التظاهر  قصة  تأمل  يجب  أنه  أو  قصصية  كلها 

الناشئة. وهذا يثريين كنتيجة  باعتبارها اسرتاتيجية ملهمتها 

أو  الثانية.  باملهمة  القيام  علينا  ينبغي  رمبا  لذلك  غريبة. 

رمبا يجب التخيل عن نظرية التظاهر يف املشاهدة. 

معني  برتتيب  النص  سطور  لنطق  دفعهم  يتم  الذين  املمثلني 

من خالل الرتتيب الذي تظهر به هذه السطور يف النظام الذي 

النظام  هذا  مثل  تطور  املرسحية  فالفرق  التدريبات.  يف  تطور 

الشخصيات  ودوافع  النصوص،  يف  القصص  دراسة  خالل  من 

ينشأ  أن  مبجرد  ولكن  عموما.  الرسد  واتجاهات  القصص،  يف 

عندما  املؤدون  ينفذه  سوف  الذي  هو  هذا  فان  النظام، 

يدخلون يف األداء. 

املمثلني  كالم  يف  التظاهر  نظرية  أن  يبدو  النقطة  هذه  عند   

التظاهر  ألعاب  وأفعالهم قد اختفت متاما. وبعكس تفسريات 

الفعلية، حيث نشري إىل التعديالت التي يتم إجرائها عيل الفور 

عن طريق اقرتاح رصيح بأن األجزاء تعدل التظاهر يف العروض 

املقالة  من  جزء  ليس  املسائل  هذه  مثل  حل  ألن  ولكن   

الحالية، فسوف أميزهام يف مناقشة منفصلة واستمر وكأنه ال 

توجد مشكلة. لذلك دعونا نقول إن األمر جيد حتى اآلن )عيل 

األقل اآلن(. 

ما  توضيح  يف  يسء  بشكل  تعمل  التظاهر  نظرية  أن  يبدو   

يف  يشارك  أو  التايل  السطر  املمثل  يقول  ملاذا  بالضبط  يفرس 

منطقية  األكرث  التفسري  املرسح.  خشبة  عمل  من  التايل  الجزء 

»لقد  يقول  ليك  هاملت  دور  يلعب  الذي  املمثل  دفع  الذي 

بعد  النص  يتطلبه  ما  هذا  وأن  أمي«  يا  كثريا  أيب  إيل  أساءت 

جملة »لقد أساءت إىل أبيك كثريا يا هاملت«. ولعل حد طرق 

يف  التفكري  هو  يشء  يحدث  أن  يتطلب  النص  أن  يف  التفكري 

التمثيل نظريات 
)2( المتنافسة 

تأليف: جيمس هاملتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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املكتوبة يف نصوص، إذ ال حاجة بنا إىل أن نرشحها بقولنا »هنا 

قول  أو  يشء  فعل  قصد  أو  بالتصديق  تظاهر  يوجد  واآلن« 

للعروض  نريد  ما  كل  عيل  نحصل  ذلك  من  وبدال  ما.  يشء 

أو يحدث،  يقال  يوجد يشء  واآلن  أن هنا  فكرة  املكتوبة من 

ألن ذلك يؤدي إىل املتابعة، يف ظل نظام التدريبات، بعد ذلك 

ملاذا  التظاهر  قصة  وسواء فرست  وآنذاك.  هناك  حدث  الذي 

فرسناه  أو  أمي«،  يا  كثريا  أيب  إىل  أساءت  »لقد  املمثل  يقول 

عليه.  وتدربوا  املؤدون  طوره  الذي  النظام  إىل  باإلشارة  نحن 

فان األمر يبدو وكأن األخري يقود التفسري. 

تفرسه  ملا  مغلوطة  لفكرة  اصطناع  النتيجة  هذه  تكون  رمبا   

املتوقعة  غري  النتيجة  هذه  تفادي  ميكننا  إذ  التظاهر.  نظرية 

ما  الشخصية  تفعل  ملاذا  »أننا نفرس  التايل:  االعتقاد  من خالل 

تفعله باإلشارة إىل القصة املجسدة؛ ونفس ملاذا يفعل املؤدي 

وتفرس  التدريبات؛  من  الناتج  النظام  إىل  باإلشارة  يفعله  ما 

ما  يعد مثل  يفعله  املؤدي وما  يقوله  ما  ملاذا  التظاهر  نظرية 

تقوله الشخصية وتفعله. 

النقطة  نفهم  أن  املسألة  طرح  يف  الطريقة  هذه  تساعدنا   

التالية. لقد الحظت آنفا أن هناك عدة أشياء مل تفعلها املمثلة 

التي لعبت دور جرترود. وها هو يشء آخر: مبا أنها ال تقصد 

أن يفهمها هاملت ويرد عليها ويفرس لها، فإنها كذلك مل تتوقع 

حدوث  إىل  يدعو  فالنص  لجرترود.  السبب  هاملت  يفرس  أن 

يف  املكتوبة  القصة  وألن  النقطة.  هذه  عند  القصة  يف  ذلك 

النص تدعو إىل حدوث ذلك – رغم أن املمثل الذي يؤدي دور 

هاملت يتعهد بهذه املهمة – فال بد أن نقول أن املمثل الذي 

يؤدي دور هاملت ينفذ املهمة من خالل فعل يشء يرقى إىل 

النظام  إىل  اإلشارة  أن  أي  لجرترود.  ذلك  يفرس  بأنه  التظاهر 

بعينها  لحظة  لتايل يف  اليشء  ويفعل  املمثل  يقول  ملاذا  ترشح 

ثم نستحرض فكرة التظاهر ليك نرشح كيف يصبح ذلك الفعل 

أو القول هو فعل وقول جرترود أو قول وفعل هاملت. 

أو  قول  تجعل  التي  الرشوط  نحدد  أن  يجب  ذلك،  وإلنجاح   

ما  غالبا  آخر.  يشء  فعل  أو  بقول  للتظاهر  مثاال  يشء  فعل 

ما يحدث  األخرية  الحالة  نفهم يف  أننا  الحالتني هو  بني  الفرق 

أخرى(،  اجتامعية  )وأفعال  االدعاء  تقاليد  عيل  معتادون  ألننا 

عيل  معتادون  ألننا  يحدث  ما  نفهم  األوىل  الحالة  يف  بينام 

تقاليد التظاهر. 

 يسمح هذا الرشط أيضا لنظرية التظاهر أن تتمسك بحقيقة 

يقولون،  وما  يفعلون  ما  بدقة  يقصدون  املمثلني  بعض  أن 

االحتكار.  لعبة  يف  الحديقة  ننوي رشاء  تجعلنا  التي  بالطريقة 

يف غياب االقرتاح الحايل، ال يتضح كيف ميكن لبعض صياغات 

نظرية التظاهر التقاط هذه الحقيقة. ومن املنطقي أن نتوقع 

تفرس  أن  بد  فال  نتبناها  التي  النظر  وجهة  كانت  مهام  أنه 

يفعلونه  أنهم  يبدو  ما  ويقولون  يفعلون  املمثلني  أن  حقيقة 

ويقولونه، وما يقصدونه وما يعتقدون فيه – وأنهم يشاركون 

بصدق يف هذه الجهود. فالرشط الذي يقول إن شيئا ما ميكن 

تسمح  فعالة  التظاهر  تقاليد  تكون  عندما  آخر  شيئا  اعتباره 

التظاهر  تقاليد  تكون  عندما ال  أيضا  األمر كذلك  أن  باحتامل 

غري فعالة، فرمبا كان اليشء األول عيل ما هو عليه ورمبا يؤثر، 

إن جاز التعبري، باعتباره ذاته. 

التظاهر  ألعاب  أن  ُيعتقد  كيف  وضحنا  النقطة  هذه  عند   

تولد السلوك املرسحي الذي نسميه التمثيل. وهذا يتأىت بعدة 

رشوط. 

بعضنا  أن  رشط  إىل  املمثلون  يفعله  مبا  التظاهر  نظرية  تصل 

)نحن املمثلني( ميارس ألعاب التظاهر أمام آخرين )املتفرجني(. 

خصوصية  إىل  يوصلنا  الرشط  هذا  أن  افرتضت  تحليل  وبدون 

األداء  ملشاهدة  املتلقون  أمامها  يحرض  التي  الشخصيات 

ويشريون أليهم يف وصف العرض. 

تفعله  وما  املؤدي  يفعله  ما  بني  االنفصال  أن  اشرتطنا 

الشخصية، يقدم تفسريا مختلفا للسبب الذي يجعلهم يفعلون 

أشياء ويقولونها بالرتتيب الذي يفعلونها ويقولونها من خالله، 

ويحددون بدقة ما يجب تفسريه باإلشارة إىل التظاهر. 

للتظاهر  تقاليد  وجود   ،Alward ألوارد  مع  اتفاقا  اشرتطنا، 

لتقديم ذلك التفسري املطلوب. 

أن  أيضا  نحتاج  أننا  يعتقد  البعض  أن  عابر  بشكل  الحظت   

نشرتط نظرية تظاهر يف املشاهدة والتي تسمح لنا باالحتفاظ 

بفكرة أن الشخصيات هي تؤكد وتنكر وتتساءل وما إىل ذلك 

يرون  املتفرجني  بأن  يتعلق  فيام  مزعجة  عواقب  أي  بدون 

تؤدي  وأنها ال  املناقشة جانبا،  ولكننا طرحنا هذه  ويسمعون. 

دورا فيام ييل. 

بالقيام  التظاهر  تقاليد  وجود  نجاح  مدى  نبحث  أن  قبل   

فهم  حقيقة  عيل  قليال  نعرج  دعونا  نطلبها،  التي  باملهمة 

التقاليد. 

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.

يعتقد منظري التظاهر ) كوري 1990، والتون 1990( يف يشء 

مامثل ملالحظة جون سريل: 

بأداء  نتظاهر  أن  ميكننا  أنه  التظاهر  ملفهوم  العامة  السمة   

بأداء  فعليـا  القيام  خـالل  من  مركـب  فعل  أو  أعىل  ترتيب 

من  تأسيسية  أجزاء  والتي  تعقيدا  أقل  أفعال  أو  أقل  ترتيب 

ترتيب أعيل أو فعـل مركب. 

يدك  رفع  خالل  من  الشاي  برشب  نتظاهر  رمبا  مثال،  ولذلك، 

مالئم،  بشكل  يدنا  ونحرك  الشاي،  فنجان  مبقبض  منسك  ليك 

ترشب.  وكأنك  الحلق  عضالت  تحريك  مع  رأسنا  من  ونقربها 

توضيح  يف  لحاالتنا  كمصدر  التخيل  ألعاب  نتأمل  وعندما 

نظرية التظاهر يف التمثيل، تبدو اقرتاحات سريل صحيحة متاما. 

 ولكن هذا ال يفي بالغرض. ففي حني أن الفعل املوصوف هو 

الشاي،  ما يرشب  لتمثيل شخص  كافية  بدرجة  شائعة  طريقة 

أيا من  إال أن هناك آخرين، نظرا لسياق معني لن يستخدموا 

شيوع  من  الرغم  وعيل  املركب.  الفعل  لهذا  املكونة  األجزاء 

التشابه  التناسق وال حتى  التخيل، فال يعد  ألعاب  التظاهر يف 

أمرا رضوريا  أكرث تعقيدا  أو إجراء  ترتيبا أعىل  ما  لفعل  املقلد 

أن  فقط  نحاول  إننا  آخر.  بواسطة  ما  فعل  لتمثيل  كافيا  أو 

التدريبات،  يف  يستخدمه  أن  ألي شخص  ميكن  ال  ملاذا  نرشح 

فإنني  األرض  يف  أنكزها  عندما  منشفتي  هي  العصا  هذه 

أجفف ظهري. 

يجعل  الذي  التصوير  يف  االنخراط  املمثلة  تستطع  مل  ملاذا  أو 

هذا التأكيد فعاال. االستجابة املثرية هو وضع رشط آخر يتعلق 

بالتظاهر العادي الذي يقودنا إيل ما نريد: 

فعل  أداء  مبوجبها  يتم  التي  التقاليد  وجود  التظاهر  يتطلب   

من نوع ما عيل أنه التظاهر باالنخراط يف فعل من نوع آخر .

ذلك،  عيل  عالوة  الحامم.  منشفة  استخدام  يف  يساعدنا  هذا 

مع  خاللها  من  نتعامل  أن  ميكن  التي  الطريقة  يعكس  فانه 

العصا  بالتايل: هذه  التي تحيط  أفعال رمزية أخرى، مثل تلك 

هي معيار لبالدي عندما أضعها عىل األرض فإنني أطالب بهذه 

األرض. 
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فن  املختلفة  وعنارصه  الظل  خيال  من  اتولد 

وهو  الزمن  مرور  مع  وتطور  منا  آخر  مرسحي 

الشعبي » وهو شكل مرسحي عرفته  السامر   «

يف  خاصة  واملدن  والنجوع  القرى  جامهري 

وكان  الشعبية،  واألحياء  والشوارع  الحواري 

املحبظني  عروض   « بـ  قدمياً  معروفاً  الفن  هذا 

» وهم املضحكني الهزليني الذين كانت مهنتهم 

الطرقات  يف  العامة  أمام  املرتجل  التمثيل  هي 

وامليادين . 

مظاهر  لبعض  الجربيت  الرحمن  عبد  أرخ  وقد 

قائال  عرش  التاسع  القرن  بدايات  يف  السامر 

أنهم  إليهم  ومن  البلد  مشايخ  بعض  فساد  عن 

والقيان  واألغاين  املالهي  لسامع  يجتمعون   «

والنقوط،  الجوائز  وإعطاء  املطربة  واآلالت 

السامر،  يف  وإعالمه  وقوله  الخلبوص  مبناداة 

النساء  من  مبسمع  الجمع  سامر  يف  يقول  وهو 

برفع  وخواصهم،  الناس  عوام  من  والرجال 

وهو  والداين،  القايص  يسمعه  الذي  الصوت 

شيخ  حرضة  ياستي   « املغاين  رئيسه  يخاطب 

اإلسالم واملسلمني مفيد الطالبيني الشيخ العالمة 

الذهب  النصيفات  من  كذا  أو  كذا  منه  فالن 

الشعبي  السامر  ظاهرة  أن  ويالحظ   ،)1(  «

املرسحية تظهر بوضوح يف شكلني ال ثالث لهام 

أولهام متحرك والثاين ثابت . 

املواكب  يف  ويتمثل  املتحرك،  الشكل  أوال:  

يف  تقام  كانت  والتي   ) املتحركة   ( الشعبية 

واالجتامعية  السياسية  العامة  االحتفاالت 

والدينية، أو االحتفاالت الخاصة 

الحلقة  عروض  يف  ويتمثل  الثابت  الشكل  ثانيا: 

الساحات  يف  تقام  كانت  التي  الحلقة  نصف  أو 

أو داخل أروقة املعابد أو أروقة بيوت األغنياء 

. )2(

يقوم عىل شكل  ـ  األساس  ـ يف  تلقايئ  فن  وهو 

األداء  ثالثية  خالل  من  مرتجل  بسيط  درامي 

الفني » املؤدي، والحادثة املرسحية، والجمهور« 

كالديكور  مساعدة  عوامل  إىل  باإلضافة 

بالبيئة  املرتبطة  واملالبس  البدائية  والسنوغرافيا 

التي يقدم فيها العرض . 

السامر  نشأة  حول  الباحثون  اختلف  وقد   «

الشعبي يف مرص فالبعض يعتقد أنه نشأ يف ظل 

والبعض  الظل،  بخيال  متأثرٌا  اململوكية  الدولة 

الفرنيس،  االحتالل  أنه نشأ يف ظل  يعتقد  اآلخر 

فرقها  إحدى  الفرنسية  الحملة  دعت  عندما 

الحملة  جنود  أمام  عروضها  لتقديم  املرسحية 

يف القاهرة، وكان السامر يف اعتقاد هذا البعض 

اآلخر صدى وترديداً ملرسح الحملة الفرنسية . 

تحديد  كيفية  يف  أيضاً  الباحثون  أختلف  كام 

الشعبي،  السامر  مع  واملتداخلة  املؤثرة  الفنون 

. )3(

السامر  بأن  القول  إىل  أميل  فنحن  ذلك  ومع 

خاصة  متوارثة  خالصة  مرصية  ظاهرة  الشعبي 

كموسم  معينة  مبواسم  مرتبطة  الريف  يف 

بالزواج  املختلفة  واالحتفاليات  الحصاد، 

الريفي،  املجتمع  قدم  قدمية  وهي  والختان، 

اإلعالم  آالت  انتشار  بسبب  اآلن  اختفت  وإن 

واإلنرتنت  والفضائيات  كالتليفزيون  الحديثة 

أفقدها  مام  برشاهة،  القرى  غزت  والتي 

السامر   « الهامة  تجلياتها  وأحد  خصوصياتها، 

التسلية  عنرص  ميثل  كان  والذي   « الشعبي 

الحقل  يف  الشاق  العمل  من  طويل  يوم  بعد 

إىل  لالستامع  يجتمعون  القرية  أهل  كان  حيث 

السامر  أشكال  من  شكل  وهو  ـ   « الحكوايت   «

أهل  أمام  قصصه  يقدم  كان  حيث  ـ  الشعبي 

القرية الساهرين، وكان يستعني يف متثيل أمناطه 

فتصحب  وعصا،  منديل  باستعامل  املختلفة، 

الوحوش  منها  يقلد  الذي  النمر  العصا  دقات 

زميلني  أو  له  بزميل  يستعني  كان  كام  والطري، 

يساعدانه يف تصوير الشخصيات، أو يردان عليه 

ببعض جمل الحوار املوضوع، أو بتقليد حركات 

يف  شخصيات  خمس  بلغوا  لقد  حتى  معينة، 

نهاية العصور الوسطى العربية . 

الحميد  ـ عىل حد تعبري د. عبد  الحكوايت  وكان 

مواقف  وحركاته  بصوته  يقلد  ـ   )4( يونس 

وقد  والغزل،  والنرص  والغضب  والزجر  الوعيد 

يصحب معه آلة موسيقية تقوم بدور اإليقاع أو 

اإليحاء مبعنى معني لتأكيد الحدث. 

 « يف  متمثاًل  للسامر  آخر  شكل  هناك  كذلك 

شاعر   « بـ  يسمى  كان  ما  أو   « الربابة  عازف 

مكان  من  ينتقل  متجول  منشد  وهو   « الربابة 

يطوف  ببعيد  ليس  وقت  إىل  وكان  آخر،  إىل 

واملشاهري  األبطال  سري  ليرسد  املختلفة  بالقرى 

عىل  معتمداً  القديم،  الزمن  وأمراء  ملوك  من 

الجمهور  إىل  تصل  التي  السهلة  ولغته  ذاكرته 

بيرس وبساطة . 

فاصل  بتقديم  عرضه  الربابة  شاعر  ويبدأ   «

براعته  فيه  يظهر  الربابة  عىل  العزف  من  قصري 

انتباه  جذب  شأنه  من  ويكون  العزف،  يف 

إليه  الحديث وينصتون  الحارضين فيكفون عن 

 .

يحيل  فال   « النبي  عىل  بالصالة  غنائه  ويبدأ 

والسالم  الصالة  عليه  املصطفى  بذكر  إال  الكالم 

 . «

وكلام  السرية،  أحداث  إىل  يدخل  ذلك  بعد  ثم 

االنفعال، فهو ال  اشتدت حركة  أكرث كلام  توغل 

يرتجم  فهو  يؤديها  إنه  السرية،  تسميع  إىل  يلجأ 

الصوتية  الطبقات  خالل  من  أدائياً  املعنى 

باالنفعاالت  املعاين  تلوين  خالل  ومن  املختلفة 

والتنغيم )5( . 

فالراوي   ،)6( الراعي  عىل  د.  تعبري  حد  عىل  أو 

املامرسة  خالل  من  مدرب   _ االطار  هذا  يف   _

الطويلة عىل التحكم يف صوته فهو طيع مهذب 

يعلم  وهو  انفعال،  أي  عن  التعبري  عىل  قادر 

تلك  أو  الطريقة  هذه  إىل  يلجأ  ومتى  كيف، 

الراوي  يقدم  فعندما  الطويل،  املران  خالل  من 

السامعني  جمهور  يبلغ  البسوس  شخصية 

األداء  خالل  ومن  ونذالتها،  خستها،  مدى  عن 

يقدم  عندما  مختلفاً  هذا  نجد  بينام  اإليحايئ، 

واملخلص،  الشهم  النبيل،  سامل  الزير  شخصية 

خالل  من  الراوي  نفسية  ترسب  نلحظ  إننا  بل 

األداء ومن خالل أحكامه عىل الشخصيات مبدح 

بعضها أو ذم البعض اآلخر » . 

الربابة»  »شاعر  يطوع  املحرتف  ومبنطق 

خفوتاً  الدرامي،  الرسد  لتناسب  املوسيقى 

تبدو  القصيص  الرسد  لحظات  ففي  وتصاعداً، 

املوسيقى هادئة، ومع تصاعد األحداث وبلوغها 

القوس  بتسارع  اللحن  يتسارع  الدراما  ذروة 

املوسيقى  التوافق  يحدث  وبهذا  األوتار،  عىل 

اجتذاب  عىل  يساعد  مام  والغناء  الدراما  بني 

داخل  حارضاً  وجعله  انتباهه،  ولفت  الجمهور 

سياق الحكاية املروية . 

شاعر  كان  عاماً  العرشين  تتجاوز  سنوات  وإىل 

نخرج  فكنا  القرى،  يف  البيوت  عىل  مير  الربابة 

وحكاياته  رواياته  بعض  إىل  لنستمع  إليه 

بلدي  خرب  رغيف  إما  منا  كل  يد  ويف  الجذابة، 

اللنب  من  زجاجة  أو  قمح  أو  أرز  من  حفنة  أو 

أن  مقابل  يف  األشياء  هذه  نعطيه  وكنا  الطازج، 

يسمعنا ما يحفظ من قصص ونوادر وسري . 

الهوامش: 
شبه  التظاهرات  دور  الفتاح:  عبد  هناء  د.   )1(

املرسحية يف تشكيل  بدايات املرسح العريب . 

الثاين ص  الجزء  ـ  الزهور  بدائع  إياس:  إبن   )2(

 . 247

دار  الجربيت،  تاريخ  الجربيت:  الرحمن  عبد   )3(

 ،1986 القاهرة  األنوار املحمدية ـ  

الجزء الرابع ص 97 ـ 98 . 

التاريخ  يف  الهاللية  يونس،  الحميد  عبد   )4(

القاهرة،  جامعة  مطبعة   ـ  الشعبي  واألدب 

1956، ص 152 ـ 153 . 

)5( السيد محمد عيل: السامر الشعبي ـ مكتبة 

األرسة ـ ص 150 ـ  151

يف  املرتجلة  الكوميديا  الراعي،  عىل  د.   )6(

 32 ص   1968 الهالل،  كتاب   املرصي،  املرسح 

  .

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

عيد عبد الحليم
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2929 نوافذ

قامت ثورة يوليو 1952 يف مرص، وتغري النظام السيايس، 

القومية  الفرقة  وانقسمت  املرسح  يف  يشء  كل  وتغري 

ويوسف  طليامت  زيك  بني  املنافسة  وزادت  فرقتني،  إىل 

ينقسم  املرسح  فأصبح  تالميذهام،  توارثها  والتي  وهبي، 

سيد عيل إسامعيل

بورقيبة الحبيب  مزنل  إلى  وهيب  يوسف  وصول 

)19( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

1952 يوليو  ثورة  بعد  تونس  إلى  رحلتان 
1954 عام  الفرقة  رحلة 

الثورة  بعد  املرصية  املرسحية  الحياة  اهتمت   1954 مارس  يف 

بباريس! حيث  باشرتاك مرص، وألول مرة يف مهرجان مرسحي 

املرصي  »املرسح  بعنوان  موضوعاً  »الصباح«  مجلة  نرشت 

الرحمن  »عبد  األستاذ  تلقى  فيه:  قالت  باريس«،  مؤمتر  يف 

اإلرشاد  بوزارة  الفنية  الشئون  ومراقب  األوبرا  مدير  صدقي« 

سارة  »مرسح  مدير  »جوليان«  املسيو  من  رسالة  القومي 

املهرجان  يف  املرصي  املرسح  الشرتاك  يدعوه  بباريس  برنار« 

بإرشاف  ينظم  املهرجان  وهذا  بباريس.  التمثيل  لفن  الدويل 

الفرنسية من 15 يونيو إىل  العاصمة  بلدية باريس وينعقد يف 

15 يوليو. فإذا لبت مرص الدعوة أصبح املرسح املرصي ممثاًل 

الطامة  أما  أستاذه!  ألفكار  ينترص  فريق  كل  فريقني  إىل 

زيك  تالميذ  بعض  من  الجميل  نكران  يف  فتمثلت  الكربى 

تونس!  نحو  يتجه  جعله  مام  أستاذهم،  نحو  طليامت 

لذلك لن أتحدث عن طليامت اآلن، ألنني مل أتحدث عنه 

عام 1950،  منذ  تونس  إىل  املرصية  الفرقة  ضمن رحالت 

حيث كان طليامت عاماًل فاعاًل يف نشاط املرسح املرصي 

هو  طليامت  عن  الحديث  تجنبي  يف  والسبب  تونس،  يف 

تونس،  يف  بنشاطه  خاصة  مقاالت  ملجموعة  تخصييص 

استكامل  إىل  نعود  واآلن  القادمة!  باملقالة  سأبدأها 

رحالت الفرقة املرصية إىل تونس!
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30 نوافذ

وسويرسا  وبلجيكا  وإنجلرتا  إيطاليا  جانب  إىل  املهرجان  يف 
عىل  اآلن  حتى  وافقت  التي  البالد  وهي  املتحدة  والواليات 
إمكانيات  اآلن  املسئولون  ويدرس  املهرجان.  يف  املساهمة 
الكبري  الدويل  الفني  املهرجان  هذا  مثل  يف  مرص  اشرتاك 
بحيث تظهر يف صورة مرشفة ومبظهر الئق مبايض مرص الفني 

املعروف ونهضتها الحديثة املرموقة.
وأكملت مجلة »الفن« معلومات هذا املوضوع، فتحدثت عن 
املرسحيات التي ستشارك بها مرص، ومنها مرسحية »طرطوف« 
»شهرزاد«  ومرسحية  جالل«،  »حافظ  عّربها  التي  ملوليري 
لتوفيق الحكيم! وعلقت املجلة عليها قائلة: »وهي مرسحية مل 
يشهدها املرسح املرصي بعد، ورمبا لن يشهدها لعمق فكرتها، 
ألنها  الدويل،  املرسحي  باريس  مهرجان  يف  ستعرض  ولكنها 
املرصيني«.  أكرث من  الفرنسيون  ويعرفها  الفرنسية  إىل  مرتجمة 
وباإلضافة إىل هاتني املرسحيتني، اقرتح يوسف وهبي مرسحية 

»رس الحاكم بأمر الله«.
بتونس؟!  كله  هذا  عالقة  ما  سيسألني:  اآلن  القارئ  ولعل 
سأجيبه قائاًل: لو تغري القّدر يف هذا الوقت، ومتت هذه الرحلة 
التاريخ املرسحي يفخر اآلن بأن مرص كانت  إىل باريس، لكان 
وكانت  املهرجان،  هذا  يف  اشرتكت  التي  العربية  الدول  أوىل 
التي  العروض  نفسها  هي  باريس  يف  ستعرض  التي  العروض 
مجلة  ذكرته  ما  الظن  هذا  يؤكد  والذي  تونس!!  يف  ستعرض 
»الفن« يف أكتوبر 1954 تحت عنوان »مهرجان باريس الدويل 

للمرسح والفرقة املرصية الحديثة«، قائلة:
»استقر الرأي أخرياً عىل أن تكون جملة الحفالت التي تقدمها 
بباريس  برنار«  »سارة  مرسح  عىل  الحديثة  املرصية  الفرقة 
وسوف  يوليو.   11 إىل   7 من  املدة  يف  فقط  حفالت  خمس 
مناظرها  تضع  بأن  املهرجان  هذا  يف  األوبرا  دار  تساهم 
ومعداتها تحت ترصف الفرقة املرصية الحديثة ومن أجل هذا 
يعدوا  بأن  املناظر  فنانيها من رسامي  األوبرا  دار  إدارة  كلفت 
الفرتة.  هذه  يف  ستعرض  التي  للمرسحيات  جديدة  مناظر 
هذا وال تزال الفرقة املرصية الحديثة تنتظر بني الحني واآلخر 
تلغرافاً من بلديات شامل أفريقيا لتحديد عدد الحفالت التي 
ميكن للفرقة أن تقدمها هناك، وسوف يراعى يف هذه الحفالت 
تكاليف  تقل  حتى  باريس  بحفالت  متصل  وقت  يف  تقع  أن 

يف  اشرتاكنا  مبنع  غريها  قبل  املجلة[  ]أي  الجديد«  »الجيل 
مهرجان باريس! فإن »الذي ال يقوى عىل حمل العنزة، أحرى 
فامذا  سلف،  عام  الله  وعفا  البعري«  حمل  عىل  يقوى  أال  به 
انفصال  الحديث عن  النقاد يعاودون  نحن فاعلون؟؟ لقد بدأ 
نجيب، وعزيز  أسامء سليامن  الجو  تلمع يف  وبدأت  الشعبتني 
املرسح  شعبة  عىل  كأوصياء  صدقي  الرحمن  وعبد  أباظة، 
استقالة يوسف وهبي  تذاع حول  التكهنات  وبدأت  الحديث، 
.. إلخ، وهذه كلها حلول وافرتاضات واحتامالت ال هي يف العري 
وال يف النفري، ملاذا؟ ألننا ال نعنى مبواجهة الحقائق!! لقد كانت 
الشعبتني  بانفصال  طالب  من  أول  كذلك  الجديد«  »الجيل 
ال  بآخر  ويص  استبدال  مجرد  فإن  مدروسة  أسس  عىل  ولكن 
يقيم مرسحاً يف الفضاء، وهذا الفشل الذي حاق بنا يف تونس 
هو نفس الفشل الذي حاق بنا يف القاهرة، ويف »كان« وسيظل 
يالحقنا يف كل مكان ولو هاجرنا إىل أذربيجان. فلامذا ال نواجه 
والسينام  املرسح  ملشكالت  نتصدى  نزال  ال  إننا  الحقائق؟ 
يعرفون  والذين  لولبي،  بأسلوب  الفنية  املشكالت  وسائر 
أن  يعرفون  االجتامعي  بالوضع  الفني  والتناول  النقد  عالقة 
اصطالح  وهذا  »األوجسطية«!  العهود  سمة  اللولبية  هذه 
واللباقة،  واللياقة  بالشكل  تهتم  التي  »امللكية«  العهود  عىل 
هذا  منارس  فكيف  الوسط.  من  العصا  مسك  مببدأ  وتدين 
عىل  دلوين  فيه؟  نعيش  الذي  الحر  الثوري  العهد  يف  األسلوب 
ناقد واحد يقول الحق ورزقه عىل الله، دلوين عىل ناقد واحد 
يدرك مسئولية خيانة الفن وتضليل الجامهري! ال نستغرب إذا 
رأينا نقادهم يصغون والفنانني أيضاً. منذ قريب زارين الزميل 

الرحلتني«.
بسبب  باريس  إىل  السفر  يف  الفرقة  تنجح  مل  أسف  وبكل 
وعادت  تونس،  إىل  بالسفر  اكتفت  لذلك  الباهظة،  التكلفة 
املرصية  الصحافة  يف  أثر  أي  لها  نجد  أن  دون  رسيعاً،  منها 
وجه  وهنا  ناجحة!!  تكن  مل  الرحلة  أن  يعني  مام  والتونسية، 
وإىل  الفرقة  إىل  نقده  سهام  البارودي«  الفتاح  »عبد  الناقد 
رجعت  التي  »الفرقة  عنوانها  مقالة  ونرش  املرسحية،  اإلدارة 
 ،1954 يوليو  بتاريخ  الجديد«  »الجيل  مجلة  يف  حنني«  بخفي 

قال فيها:
وما  حنني.  بخفي  تونس  من  املرصية  الفرقة  شعبة  »رجعت 
أتعس السيد حنني بهذين الخفني. فمنذ خمس سنوات سافرت 
عن  عميدها  ُسئل  وعندما  وفشلت،  ذاتها  تونس  إىل  الفرقة 
كانت  التي  السياسية  الظروف  بعض  إىل  عزاه  الفشل  سبب 
وفشلت  أخرى  مرة  الفرقة  وسافرت  وقتذاك.  هناك  قامئة 
النجاح  أدعى  بل  الفشل  فنفى  أيضاً  العميد  وُسئل  كذلك، 
تكريم  حفلة  للفرقة  أقاموا  التونسيني  أن  دعواه  عىل  وبرهن 
مرة  كل  يف  وهكذا  املرطبات.  وتناولوا  الكلامت  فيها  تبادلوا 
ملاذا؟  جواب.  أي  الجواب  عليه  يستعىص  فال  وُيسأل  يفشل 
ألننا ال ُنعنى مبواجهة الحقائق ولو واجهناها ألدركنا أن معظم 
الروايات  وهذه  الفرنسية،  الروايات  من  منتحلة  رواياتنا 
بالذات ليست غريبة عىل تلك البالد بل لعلهم أكرث منا دراية 
أستغرب  ال  هنا  من  الفرنسية.  بالثقافة  احتكاكهم  بحكم  بها 
فإنهم  »مستهلكة«  بأنها  رواياتنا  يصفون  نقادهم  رأينا  إذا 
يعلمون أصولها ونصوصها األوىل علم اليقني، ومن هنا جاهرت 

تونس في  رزق  وأمينة  فاخر  وفاخر  إبراهيم  ونجمة  الشريف  إحسان 

رزق أمينة 
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إن  وقال  املهاجمة  يف  قسويت  عيّل  وعتب  رسحان«  »شكري 

»سيسل  إن  أيضاً  وقال  نقده  من  خري  املرصي  املمثل  تشجيع 

بالرباعة واالمتياز!! والواقع  للممثلني املرصيني  دي ميل« شهد 

الشهادة  أن مثل سيسل دي ميل ال ميكن أن يديل مبثل هذه 

أو  التورط  قبيل  من  يكون  فإمنا   – فرضاً   – ذلك  صدقنا  ولو 

يشء شبيه بحفلة تكريم الفرقة املرصية يف تونس. إنها الظالل 

بفضل  الفني  تفكرينا  عىل  تسيطر  تزال  ال  التي  األوجسطية 

للمرسح  بالنسبة  البساطة  غاية  والحل يف  األوجسطني.  نقادنا 

فيها  اشتد  التي  األيام  إىل  عودوا  مخلصة:  نصيحة  األقل.  عىل 

التنافس بني الصديقني اللدودين زيك طليامت ويوسف وهبي. 

وأوجسطية  لولبية  يف  فسيظل  وإال  للمرسح  رضورة  كالهام 

وسرنجع يف كل موسم بخفي حنني إن مل نرجع بال خفني.

األخرية الرحلة 
العريب  املغرب  بالد  إىل  برحلة  تقوم  أن  املرصية  الفرقة  قررت 

الرحلة السابقة – من وجهة  التايل 1955، رغم فشل  العام  يف 

نظر عبد الفتاح البارودي – ولألسف وقف االستعامر الفرنيس 

الفن«  بذلك مجلة »أهل  باملرصاد! وأخربتنا  الرحلة  أمام هذه 

متنع  الفرنسية  »الحكومة  عنوان  تحت  قائلة   ،1955 مايو  يف 

الفرقة املرصية من السفر إىل شامل أفريقيا!«:

نفسه  الوقت  يف  هو  الذي   – الجزائري  املتعهد  بعث  أن  بعد 

مدير  بصفته  وهبي  يوسف  لألستاذ   – الجزائر  أوبرا  مدير 

الفرقة املرصية الذي تعاقد معه عىل القيام برحلة فنية متثيلية 

يبلغه  مايو   5 بتاريخ  الربقية  هذه  وكانت  الشقيقة.  البالد  يف 

أن  وبعد  الرحلة.  يف  البدء  عىل  وافقت  الرسمية  الدوائر  أن 

استعدت الفرقة بكامل معداتها وترتيباتها للقيام بتلك الرحلة 

فوجئوا بعدم وصول اإلذن بدخولهم إىل هذه البالد دون ذكر 

يف  ناجحة  برحالت  املرصية  الفرقة  قامت  أن  وسبق  األسباب. 

الثناء  وكان  بأرسها  فرنسا  عنها صحف  تحدثت  أفريقيا  شامل 

الفرقة  وأفراد  املدير  ترصفات  وعىل  املرصي  الفن  عىل  عطراً 

الذين تحاشوا التدخل إال فيام يخص رحلتهم الفنية وهدفهم 

إىل  برقية  بنفسه  فرنسا  وزير خارجية  بعث  أن  إىل حد  األديب 

نرص  من  الفرقة  نالته  ما  عىل  عظياًم  ثناء  فيها  يثني  القاهرة 

الزعيم  عودة  اليوم  ذلك  صادف  إذ  الحديثة،  املرصية  الفرقة 

ينزل  أن  صادف  بل  الوطن،  أرض  إىل  بورقيبة  األستاذ  الكبري 

نفس  يف  تونس  مطار  يف  فرقته  مع  وهبي  يوسف  األستاذ 

بورقيبة«  »الحبيب  األحرار  سيد  ركب  بها  مّر  التي  الدقيقة 

العريب  املرسح  عاهل  بحضور  الناس  علم  أن  فام  املطار،  أمام 

»أحمد  األستاذ  العامل  زعيم  وهنأه  الستقباله.  هبوا  حتى 

الصحافة  ورجال  العام  االتحاد  رجال  من  ونخبة  صالح«  بن 

يعيش  »تحيا مرص!  الجامهري:  والفن. ودوت هتافات  واألدب 

وأقامت  الرشق!«.  التمثيل يف  بعاهل  أهاًل  النارص!  جامل عبد 

إىل  عادت  ثم  صفاقس  يف  حفلتني  الحديثة  املرصية  الفرقة 

موىل  لزيارة  قصد  ما  أول  وهبي  يوسف  توجه  حيث  تونس 

ربع  جاللته  حرضة  يف  فقىض  باي  باشا  األمني  محمد  البالد 

الليل  ويف  املرصية.  واألفالم  الفن  عن  فيه  الحديث  دار  ساعة 

التذكرة  النظارة ووصل مثن  اكتظ املرسح عىل رحبه بجامهري 

ألقى  التمثيل  نهاية  إىل ستة جنيهات بداًل من 70 قرشاً!! ويف 

العظيم  الرتحيب  عىل  فيه  رد  حامسياً  خطاباً  وهبي  يوسف 

الحفلة  وحرض  املرسح.  خشبة  عىل  ظهوره  به  قوبل  الذي 

كام  تونس  باي  جاللة  أنجال  أكرب  باي  الشاذيل  سيدي  الثانية 

ومعظم  بلديتها  ورئيس  املدينة  شيخ  الحفالت  معظم  حرض 

الثاين احتفال لتكريم األستاذ  اليوم  البلديني. وأقيم يف  النواب 

يوسف وهبي يف فندق سان جورج حرضة رجال الفكر واألدب 

ألقى خطاباً  الذي  الحنفي  نائب شيخ اإلسالم  والفن يتقدمهم 

وفضل  العريب  العامل  عىل  مرص  فضل  عن  فيه  تحدث  رائعاً 

املرسح  عميد  تحدث  كام  املرصي  الفن  عىل  وهبي  يوسف 

الشباب  شاعر  وأعقبه  العريب  التمثيل  بعاهل  مرحباً  التونيس 

تونيس  كل  يكنه  فيها عام  عرب  بكلمة  بورقيبة  األستاذ محمود 

تعتزم  الحديثة  املرصية  الفرقة  وكانت  مرصي.  وكل  ليوسف 

إقبال  التونيس ولكن  للشعب  االكتفاء بخمس حفالت تقدمها 

التي  الحفالت  عدا  حفالت  أربع  تقدم  الفرقة  جعل  الجامهري 

يوسف  اعتذار  ولوال   .. وصفاقس  وسوسة  بنزرت  يف  أقامتها 

تونس  يف  إقامته  المتدت  طرابلس  إىل  السفر  برضورة  وهبي 

بضعة شهور بإلحاح من التونسيني. ويف سوسة أقامت »جمعية 

فيه  تبارى  الكبري  الضيف  لتكريم  حفاًل  املرسحي«  االتحاد 

الخطباء وألقى األديب الفحل »الصادق مازيغ« قصيدة رائعة. 

وهبي  يوسف  األستاذين  عىل  تونس  باي  جاللة  أنعم  وقد 

وعىل  األوىل،  الدرجة  من  االفتخار  بنيشان  بركات«  و»كامل 

بنيشان  رزق  وأمينة  شفيق،  وفؤاد  البارودي  حسن  األساتذة: 

الفرقة  أفراد  بقية  أنعم عىل  كام  الثانية،  الدرجة  من  االفتخار 

بنياشني مختلفة إكراماً للفن املرصي يف أشخاصهم.

سبحانه  الله  عبد  من  فهيم«:  »فؤاد  نيشان  براءة  يف  وجاء 

باشا  األمني  محمد  إليه  األمور  جميع  املفوض  عليه  املتوكل 

فهيم  فؤاد  ولدنا  املحرتم  إىل  التونسية  اململكة  صاحب  باي 

املمثل. أما بعد فإنه مبقتىض مطلب جناب وزيرنا األكرب رئيس 

املطرز  النيشان  هذا  ألبسانكم  الشأن  من  لكم  ملا  الحكومة 

رسمنا  يف  االفتخار  نيشان  من  الثاين  الصنف  من  وهو  باسمنا 

شوال   25 يف  اململكة.  برساية  وكتب  والعافية  بالهناء  فألبسه 

1374، 15 يونية سنة 1955.

نفسه  الوقت  يف  كان  الذي  الجزائر  عمدة  أن  كام  كبري.  فني 

الحفلة  يف  أشاد  فرانس«  »منديس  وزارة  يف  للحربية  وزيراً 

التكرميية الرسمية التي أقامها يف دار بلدية الجزائر بسمو قصد 

الحكومة املرصية بإرسال هذه البعثات التمثيلية التي الغرض 

وطالب  الشقيقة  البالد  تلك  يف  الفني  باملستوى  االرتفاع  منها 

أن  هذا  ومعنى  الرحالت.  تلك  مثل  بتكرار  املرصية  الفرقة 

رئيسها  يصدر من  عائق سيايس ومل  يعوقها  ال  املرصية  الفرقة 

الدبلوماسية  الرسمية أو  الدوائر  أو أفرادها ما تؤاخذه عليهم 

الفرقة  لهذه  اآلن  حتى  السامح  عدم  إذن  معنى  فام  هناك. 

الرسمية بدخول شامل أفريقيا ووضعها يف هذا املوقف الحرج 

نحن  بينام  قيام،  خري  رسالتها  بأداء  تقوم  يك  الفرصة  وإضاعة 

نعلم أن الفن يشء والسياسة يشء آخر وأن أبواب دار األوبرا 

الحكومة  لها  تقدم  التي  الفرنسية  للفرق  مفتوحة  املرصية 

يحدث  الذي  ما  واألديب.  املادي  والتشجيع  اإلعانات  املرصية 

املرصية  الفرقة  ملنع  وضعت  عراقيل  هناك  أن  لنا  تحقق  لو 

تلك  يصحح  ما  قريباً  نسمع  لعلنا  أفريقيا؟!  دخول شامل  من 

األوضاع!

القضية، حتى وصلت  تابعت جريدة »القاهرة« املرصية هذه 

والعرض  بالسفر  للفرقة  رّصح  الفرنيس  االستعامر  أن  إىل 

الجزائر!!  إىل  السفر  دون  فقط  وليبيا  تونس  يف  املرسحي 

»الفن«  مجلة  لنا  ونقلت  تونس،  إىل  الفرقة  سافرت  وبالفعل 

 1955 يونية  يف   - عيل«  بن  »محمد  تونس  يف  مراسلها  عرب   -

تأريخنا  ملرحلة  وفقاً   – تونس  يف  املرصية  للفرقة  نشاط  آخر 

عنوان  تحت  املراسل  وقال   – وتونس  مرص  بني  للعالقات 

»تونس تحتفي بالفرقة املرصية الحديثة«: 

يشهد  التي  الحقيقة  ولكنها  تهوياًل  وليس  مبالغة  ليست 

يونية  أول  يف  احتشدت  قد  منهم  مؤلفة  آالفاً  التونسيون  بها 

أبطال  مع  العريب  املرسح  عاهل  وهبي  يوسف  الستقبال 

نوافذ

1955 عام  فهيم  فؤاد  نيشان  براءة 

صدقي الرحمن  عبد 


