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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

المزيان في  المسرحية  المهرجانات 

للمسرح العربي  اليوم  في 
عن  تعلن  العربية«  »الهيئة 
النص  مسابقيت  في  الفائزين 
العلمي  والبحث  المسرحي 

مصيلحي  محسن 

الكوميديا  في  تجربة 

الشعبية
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الحداثة« بعد  ما  مسرح  في  »الكايوسية 
ناجي حسني  فاتن  للدكتورة  كتاب 

الحياة« خشبة  على  الممثل..   – »الراوي 
أحمد  علي  رفيق  للمسرحي  جديد  كتاب 

كتاب  للمرسح،  العربية  الهيئة  أصدرت 

تأليف  الحداثة«  بعد  ما  »الكايوسية يف مرسح 

د.فاتن حسني ناجي. 

تلك  “هي  كتابها:  مقدمة  يف  املؤلفة  وتقول 

التي ميكنها أن ُتحدث نتائج  األحداث الصغرية 

كبرية غري متوقعة، وهي تلك االضطرابات التي 

متوقع،  غري  كامال  ونظاما  نسقا  معها  تحمل 

إيليا بريغجون  الالمتوقع كام يصفها  فهي علم 

املؤسس الفعيل لهذه النظرية الفلسفية.

عمل  أنه  عىل  للعلن  يظهر  عمل  أي  أن  وأكد 

فوضوي وغري منظم، إال أنه يف الحقيقة مقصود 

يجعل  ما  عشوائيا،  وليس  ومنضبط،  ومنظم 

محدد،  نسق  ويسري حسب  دقيقا  انتظاما  منه 

يف  فالكايوس هو جامل  عليه.  يبدو  ما  بعكس 

ونظام  واالختالف  التنوع  يف  وعلم  العشوائية 

كل  قبل  وهو  عليها  املتعارف  للقواعد  مغاير 

يشء فوىض منظمة”.

ستة  الكتاب  هذا  يف  ناجي  د.فاتن  وتناقش 

وتقدم  مفاهميا،  الكايوسية  فيها  تحلل  أبواب 

بني  الكايوسية  وتدرس  للمصطلح،  مقاربات 

النظرية والتطبيق، والكايوسية ومتثالتها يف علم 

إىل  تتطرق  والخامس  الرابع  البابني  يف  النفس. 

املرسحي  الخطاب  يف  واشتغاالتها  الكايوسية 

لتختم  العريب،  املرسحي  الخطاب  ويف  العاملي 

دراستها بفصل أخري حول الكايوسية يف املرسح 

العراقي مع تقديم مناذج من عروض مرسحية.

وكاتبة  ممثلة  ناجي  حسني  د.فاتن  أن  يذكر 

باكلريوس  عىل  حاصلة  مرسحية  وباحثة 

مرسحية  تربية  وماجستري  مرسحية  فنون 

بحوث  لها  ونرش  مرسحية،  فلسفة  ودكتوراه 

لها  عديدة صدر  مجالت  يف  ومقاالت مرسحية 

العريب«  املرسحي  النص  يف  »السخرية  كتابني 

شخصية  عىل  وانعكاسها  الفكرية  و«التحوالت 

املرأة«.

ياسمني عباس

بعنوان  جديد  كتاب  أحمد،  عيل  رفيق  اللبناين  للمرسحي  صدر 

الهيئة  منشورات  ضمن  الحياة«  خشبة  عىل  املمثل..   – »الراوي 

العربية للمرسح.

الفنية  سريته  يسطر  وهو  يسكنه  الذي  الحكوايت  رفيق،  يفارق  ومل 

واإلنسانية يف كتابه “الراوي – املمثل.. عىل خشبة الحياة«، الفًتا إىل 

أن العرض يولد موحدا يف مخيلة تتصور النص ورداءه السينوغرايف 

وإيقاع املمثل يف آن واحد، وأي ممثل قدير هذا الحكوايت.

منذ  ممتع  درامي  بأسلوب  وتتشابك  وتتقاطع  تتواصل  فالحكايا 

بداية الكتاب يف فصل )القرية( وحكاية الوالدة بقرية يحمر شقيف 

هذا  قدير  ممثل  “وأي  فيه  جملة  آخر  وحتى  لبنان،  جنوب  يف 

ومرسودات  بقصص  مرورا  املمثل(،   – )الراوي  فصل  يف  الحكوايت” 

الحلم  بريوت  بريوت..  عن  وشخصيات…  ونصوص  عروض  عن 

واالشتغال  العرب”  “املمثلون  فرقة  الحياة، وعن  بريوت  والذاكرة.. 

مع الطيب الصديقي ونضال األشقر، وعن فرقة “مرسح الحكوايت” 

وروجيه عساف، وعن يعقوب الشدراوي وممدوح عدوان ومنصور 

الرحباين وحنان حاج عيل وعبيدو باشا وغريهم

وقد خصص رفيق عيل أحمد لتجاربه املرسحية حيزا مهام وخاصة 

الضوء  املفتاح، زواريب، جرصة، وحشة… مسلطا  الجرس،  الحلبة، 

من  وبعض  عيشه  قصص  من  بعضا  راويا  الكواليس  عتمة  عىل 

املرسحيني  مع  وعالقاته  املرسحية  ومعالجاته  الجاملية  طروحاته 

ومرسح  املرسح  حياة  وشاركهم  معهم  اشتغل  الذين  واملبدعني 

الحياة.

إضافة مهمة  الحياة”  املمثل.. عىل خشبة   – “الراوي  كتاب  يشكل 

للمكتبة العربية وكتب رصد التجارب املرسحية اإلبداعية من خالل 

سري مبدعيها. 

يذكر أن الفنان اللبناين رفيق عيل أحمد، هو كاتب وممثل ومخرج 

من  والتمثيل  باإلخراج  عليا  دراسات  عىل  حصل  لبناين،  مرسحي 

معهد الفنون بالجامعة اللبنانية، وقدم يف املرسح عرشات األعامل 

املرسحية  بأعامله  تتميز  كام  اإلبداعية،  العالمات  من  تعترب  التي 

املنفردة “املونودراما”، وشارك يف أعامل تلفزية وسينامئية عديدة، 

كام ترأس رئيس سابق لنقابة ممثيل املرسح والسينام والتليفزيون، 

العربية  املهرجانات  يف  التحكيم  لجان  من  العديد  وعضو  ورئيس 

يف  وشارك  والدولية،  العربية  الجوائز  من  العديد  وحاز  املرسحية، 

عديد األعامل املرسحية والتلفزية والسينامئية املتوجة.

ياسمني عباس 
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اآلداب  لمسرح  »صلة«   
شمس  عني  جامعة  في  الذاتي  االكتفاء  بمهرجان  األولى  المراكز  يحصد 

للعام  املرسحي  شمس  عني  جامعة  فعاليات مهرجان  أقيمت 

يف  الذايت«  االكتفاء  »مهرجان   2022  /2021 الحايل  الدرايس 

األسبوع األخري من شهر ديسمرب املايض 2021 

بالجامعة  البنات  كلية  مرسح  عىل  املهرجان  عروض  وقدمت 

وتنوعها،  باختالفها  اتسمت  والتي  الجديدة،  مبرص  باملريغني 

العروض  أغلب  وكانت  وقضاياها،  موضوعاتها  يف  وخاصة 

لنصوص املؤلفني من املرصيني املعارصين وخاصة الشباب من 

طالب الجامعة وخرجيها ، وكبار املؤلفني، ومتثلت يف أحد عرش 

عرًضا وهم ما ييل:

المهرجان عروض 
نور  تأليف أحمد  األلسن عرض »سطوح 56«من  قدم مرسح 

الرتبية  كلية  مرسح  فريق  وقدم  كامل،  زياد  وإخراج  الدين 

عرض » إيزابيال« من تأليف وإخراج محمود جراتيس، وقدمت 

مدكور،  سعيد  إعداد  الظل«  رحل  »حني  األسنان  طب  كلية 

»ملا  عرض  العلوم  مرسح  فريق  وقدم  عادل،  محمد  إخراج 

عبد  وإخراج  حمدي،  مصطفى  تأليف  من  طلعت«  روحي 

بالد  أسطورة   « عرض  الحقوق  فريق  وقدم  أرشف،  الرحمن 

السحر« تأليف وإخراج أحمد بهاء، وقدم فريق مرسح الطب 

الدين وهبه، وإخراج أحمد  تأليف سعد   » السلم  عرض »بري 

من  األرضية«  »املهزلة  عرض  الزراعة  فريق  وقدم  محسن، 

وقدم  محمد،  هيثم  وإخراج  إعداد  إدريس،  يوسف  تأليف 

فريق كلية الحاسبات واملعلومات عرض »الجميلة والوحش«، 

من تأليف محمد زيك وإخراج محمد ششتاوي، وقدم مرسح 

السوري  محمد  تأليف  من  جانبي«  »تأثري  عرض  الهندسة 

وإخراج عيل مشعل، وقدم فريق مرسح التجارة عرض »طريق 

مرسح  فريق  وقدم  خالد،  حسن  وإخراج  تأليف  من  نور« 

اآلداب عرض »صلة« من تأليف محمد السوري وإخراج أحمد 

عالء.

وأقيم حفل ختام املهرجان مبرسح كلية البنات بحضور العديد 

املشاركة  وكلياتها  بالجامعة  والثقافية  الفنية  القيادات  من 

باملهرجان ومن بينهم بعض عمداء الكليات، وبحضور العديد 

كليات  من  املهرجان  يف  املشاركة  املرسحية  الفرق  طالب  من 

الجامعة.

فؤاد  محمود  الديكور  مهندس  من  التحكيم  لجنة  وتشكلت 

باسم  املرسحى  الناقد  رسور،  شادي  املخرج  والفنان  صدقي 

صادق. 

نتائج  التالية،  السطور  يف  »مرسحنا«  مع  لكم  ونستعرض 

املهرجان:

المهرجان جوائز 
المسرحي النص 

محمد  باملهرجان  مرسحي  نص  ألفضل  األول  باملركز  فاز 

الثاين  باملركز  السوري عن »صلة« لفريق مرسح اآلداب، وفاز 

محمود جراتيس، عن نص»إيزابيال«، وفاز باملركز الثالث محمد 

زيك عن مرسحية »الجميلة والوحش«.

التمثيل مراكز 
فازت بجائزة املركز األول ألفضل ممثلة، الطالبة مريم جربيل 

ميار  بني  مناصفة  الثاين  املركز  وذهب  اآلداب،  كلية  من 

الحاسبات  كلية  من  محمد  ودعاء  اآلداب،  كلية  من  محمد 

التمثيل مناصفة بني مرينا  الثالث يف  املركز  واملعلومات، وجاء 

عصام من كلية اآلداب، ويرسا يرسي من كلية الحقوق.

وفاز باملركز األول يف التمثيل الطالب محمد رضا، وفاز باملركز 

ذهبت  و  اآلداب،  عرض  يف  دوريهام  عن  باسم  سامر  الثاين 

من  صالح  محمد  بني  مناصفة  للتمثيل  الثالث  املركز  جائزة 

كلية اآلداب، ومحمد الشامي من الحاسبات واملعلومات.

العروض مراكز 
حصد املركز األول فريق مرسح كلية اآلداب عن عرض »صلة«، 

واملعلومات  الحاسبات  كلية  مرسح  فريق  الثاين  باملركز  وفاز 

عن »الجميلة والوحش«، فيام فاز باملركز الثالث فريق مرسح 

الحقوق عن »أسطورة بالد السحر«.

التمّي شهادات 
ومنحت لجنة التحكيم شهادات التمّيز يف العديد من مفردات 

نادين  املكياچ  يف  متيز  بشهادة  فازت  حيث  املرسحي،  العرض 

للحاسبات واملعلومات،  أرشف عن عرض »الجميلة والوحش« 

النجار  ريهام  من  كل  املالبس  يف  التميز  شهادة  وحصدت 

»أسطورة  عرض  عن  املنيس  لبنى  مع  العرض  نفس  عن  أيًضا 

تصميم  يف  بالتميز  وفاز  الحقوق،  كلية  لفريق  السحر«  بالد 

»الجميلة  عرض  عن  فاروق  هاين  من  كل  االستعراضات 

والوحش«، ويوسف محيي عن »املهزلة األرضية« 

محمود صالح  إىل  الديكور  تصميم  يف  التمّيز  شهادة  وذهبت 

بشهادة  فاز  التمثيل  ويف  األرضية،  املهزلة  عرض  عن  »بريو«، 

التمّيز محمد بكار، عن دوره يف »أسطورة بالد السحر« لفريق 

الحقوق.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إىل فريق مرسح كلية 

الرتبية، عن أفضل أداء جامعي عن »إيزابيال«.

التحكيم لجنة  صوت 
تحكيم  لجنة  عضو  صادق  باسم  املرسحى  الناقد  ويقول 

املهرجان: إنه رغم الرتاجع امللحوظ يف مستوى العروض خاصة 

أن  إال  املمثلني،  خربة  وقلة  واإلخراج  النصوص  يخص  فيام 

املهرجان شهد محاوالت فنية ال بأس بها من قبل طالب الفرق 

لكلية  صلة  الفائزة،  الثالثة  العروض  أفضلها  كان  املختلفة، 

وأسطورة  واملعلومات،  للحاسبات  والوحش  الجميلة  اآلداب، 

خصوصية  منها  كل  حملت  فقد  الحقوق،  لكلية  السحر  بالد 

متيز صناعها، وبدا واضًحا قوة وإحكام النصوص املكتوبة التي 

لتقديم  املخرج  تفرغ  كان  وبالتايل  مخرجوها،  عليها  ارتكز 

تقديم  يف  املمثلون  واجتهد  النص،  دراما  تخدم  برصية  رؤية 

صلة  عرض  وخاصة  العرض،  خالل  طاقات  من  لديهم  ما  كل 

الذى حصد أغلب جوائز التمثيل واإلخراج.

المبتذلة المستهلكة  اإلفيهات 
وىف املقابل جاءت كثري من العروض مخيبة لآلمال مثل عرض 

كلية التجارة »نور طريق« الذى قدم صناعه تجربة قد تكون 

وراء  لهثوا  ولكنهم  طرحها-  طزاجة  عدم  -رغم  جيدة  فكرتها 

يخل  داع..فلم  وبدون  بداع  املبتذلة  املستهلكة  اإلفيهات 

أكرث  اإلفيهات حتى  العرض من  حوار شخصية من شخصيات 

يصارع  طبيًبا  يناسب  ال  ما  وهو  وجدية،  قتامة  الشخصيات 

وعقبات.. مشكالت  من  يواجهه  وما  بالرصع  بإصابته  قدره 

كام أن املؤلف/ املخرج حسن خالد بدأ العديد من الخطوط 

عىل  أو  مصائرها  يتتبع  أن  دون  شخصيات  لعدة  الدرامية 

األقل يرشد املتلقي إىل عالقتها بشخصية البطل..فبدت الدراما 

مبترسة بال وحدة تربط أركانها.

التحكيم لجنة  توصيات 
وتوصيات  مالحظات  عدة  الجوائز  إعالن  قبل  اللجنة  أبدت 

كان منها:

الشخصيات دوافع 
الفاتحة  قراءة  لعدم  الفرق  أغلب  مراعاة  اللجنة عىل  تثنى   •

آياتها  خصوصية  عىل  حرًصا  العروض  بدء  قبل  عاٍل  بصوت 
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يف  إقحامها  لعدم  رًسا  بقراءتها  واالكتفاء  وقدسيتها  الكرمية 

بذلك  الكليات  كافة  تلتزم  أن  ونتمنى  املرسحية،  الحالة  فنية 

فيام بعد.

تعاين  الفصحى  العربية  باللغة  الناطقة  العروض  مازالت   •

الكلامت،  تشكيل  يف  الدقة  وتوخي  إتقانها  يف  شديًدا  خلاًل 

نطق  ىف  املمثلني  أغلب  لدى  البالغ  الضعف  إىل  باإلضافة 

بسبب  الحوار  إلقاء  يف  والرسعة  والحروف،  األلفاظ  مخارج 

أفعالها  ومربرات  الشخصيات  بدوافع  املمثل  شعور  عدم 

الدرامية وما يحتويه الحوار املرسحي من رسائل ذات دالالت 

درامية تكمن فيام وراء النص املبارش، وهو ما يستدعي مزيدا 

األولية  القراءة  بروفات  عدد  وزيادة  والتدريب  التأين  من 

للنص قبل البدء ىف الربوفات الفعلية.

• الحظت اللجنة ما يعانيه املخرجون من سوء تقدير الختيار 

تأليفهم  من  نصوص  بتقديم  تشبثهم  أو  األساس  ىف  النص 

املخرجني وتعليامتهم  لرغبات  املمثلني  وانسياق  رغم ضعفها، 

دون تفكري أو مناقشة، وهو ما نتج عنه حالة من التيه عىل 

بداًل  يلعبه  الذي  بالدور  املمثل  شعور  وعدم  املرسح  خشبة 

من محاولة دراسة الشخصية وخلق تفاصيل نفسية وجسدية 

لها تجعلها شخصيات صادقة من لحم ودم.

الخشبة جغرافية 
• الحظت اللجنة زيادة مشاهد العنف عىل املرسح والخاصة 

بجغرافية  وعي  دون  البعض  لبعضهم  املمثلني  برضب 

املختلفة  الديكور  قطع  وأبعاد  فوقها  يتحركون  التي  الخشبة 

داٍع،  دون  البعض  إصابة  إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  حولهم  من 

بالواقعية  خاصة وأن الرضب املربح والحقيقي ليس له عالقة 

أو  العنف  مشاهد  من  األسايس  فالهدف  الفني،  الصدق  أو 

الشجار أو املبارزات قد يصل بالحركة واإلمياءة ودون مبالغة؛ 

لذا نويص املخرجني مبراعاة ذلك فيام بعد.

األجيال تواصل 
الذايت  االكتفاء  إقامة مهرجان  األسايس من  الهدف  كان  إذا   •

هو منح الفرصة للطالب الجدد ملامرسة الفعل املرسحي كنوع 

من التجريب والتدريب، إال أن اللجنة الحظت تراجًعا الفًتا يف 

مستوى  عىل  وخاصة  املستويات  كافة  عىل  العروض  مستوى 

بخضوع  نويص  لذا  اختيارها،  ومربرات  املختارة  النصوص 

للمشاركة  بينها  للجان مشاهدة الختيار األفضل من  العروض 

بخريجي  االستعانة  األقل  عىل  أو  املقبلة،  املهرجانات  يف 

الكليات األكفاء ممن تكونت لديهم الخربة الكافية يف الوسط 

وتطوير  التالية  الدفعات  التي متكنهم من مساعدة  املرسحي 

والقوة  الضعف  نقاط  أيديهم عىل  اإلخراجية، ووضع  رؤاهم 

يف  وتقدميها  تقوميها  بهدف  الجديدة  والعروض  النصوص  يف 

أفضل صورة وخلق حالة مستمرة من تواصل األجيال.

متخصصة ورش 
• الحظت اللجنة مشاركة أعداد كبرية من املمثلني ىف العروض 

سلًبا  يؤثر  ما  وهو  ألدوارهم،  حقيقي  احتياج  دون  املختلفة 

عىل جودة العروض بسبب اضطرار بعض املخرجني إىل اختيار 

عدد  زيادة  أزمة  حل  ملحاولة  كثرية  شخصيات  ذات  نصوص 

جديد  مهرجان  استحداث  يتم  أن  اللجنة  وتقرتح  الفريق، 

تساهم  والتي  امليكروتياترو  أو  القصري  املرسح  لعروض 

بتقديم  الواحد  الفريق  ىف  املمثلني  عدد  كرثة  أزمة  حل  يف 

وال  دقيقة   15 منها  الواحد  وقت  يتجاوز  ال  عروض  عدة 

صغرية  غرف  يف  تقدم  ألنها  إنتاجية  تكلفة  أي  إىل  تحتاج 

الغرفة ودون ديكورات مكلفة، ويستطيع  إضاءة  وباستخدام 

التدريب  من  كنوع  منها  عروض  عدة  تقديم  الواحد  الفريق 

التمثيل،  عىل  األساس  ىف  تعتمد  ألنها  املمثل  حرفية  عىل 

الذايت  االكتفاء  مهرجاين  يف  كبري  بعرض  الفرقة  تشارك  بينام 

والعروض الطويلة، وبعدد مناسب من املمثلني دون االحتياج 

أعضاء  يخضع  أن  واضح..عىل  مربر  دون  الجميع  مشاركة  إىل 

والتمثيل  واإلخراج  التأليف  يف  متخصصة  ورش  إىل  الفرق 

لعروض امليكروتياترو.

الوقت قيمة 
ىف  املحدد  بالوقت  الكليات  أغلب  التزام  اللجنة  الحظت   •

الفرق  بعض  مقابل  دقيقة  وسبعني  بخمس  املهرجان  الئحة 

جودة  يخدم  واضح  درامي  مربر  دون  الوقت  تجاوزت  التى 

التى  الكليات  استبعاد فرق  اللجنة  عليه قررت  وبناء  العمل، 

تجاوزت الوقت املسموح به من التقييم العام للكليات إرساًء 

عدم  عىل  املخرجني  أنظار  لفت  عىل  وحرًصا  العدالة،  ملبدأ 

املرجوة من  الدرامية  الرسالة  الوقت ىف توصيل  تجاهل قيمة 

عروضهم.

والزمنية والنفسية  المادية  األبعاد 
العملية  املؤثرة يف  الوظائف  لها كثري من  • اإلضاءة املرسحية 

عمل  الثالث،  بالبعد  اإليهام  الرؤية،  تسهيل  منها  اإلبداعية 

إبراز  املهمة،  العنارص  وإبراز  تأكيد  مع  مختلفة  تكوينات 

األبعاد املادية والنفسية والزمنية، اإليحاء بزمن ووقت وقوع 

وغريها  الطبيعي،  ملثيله  الصناعي  الضوء  ومطابقة  األحداث 

كلها  وهي  املرسحي،  العرض  لنجاح  املكملة  الوظائف  من 

مستفيضة  دراسة  وتستدعي  العروض  أغلب  افتقدتها  سامت 

اإلضاءة وخضوعهم لدورات تدريبية متخصصة  من مصممي 

يف هذا الشأن.

المهرجان إدارة 
للعام  شمس  عني  بجامعة  املرسحية  لفنون  مهرجان  أقيم 

املتيني،  محمود  الدكتور  برئاسة   2022/  2021 الدرايس 

والطالب  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  وإرشاف 

الدكتور عبدالفتاح سعود، د. تامر رايض مستشار نائب رئيس 

الفني  النشاط  بإدارة  العاملني  وتنظيم  وبإرشاف  الجامعة، 

باإلدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إرشاف محمد الخطيب 

محمد  والطالب،  التعليم  لشئون  املساعد  الجامعة  أمني 

الشباب، مصطفى  لرعاية  العامة  اإلدارة  عام  مدير  الرشقاوي 

عيىس مدير إدارة النشاط الفني بالجامعة، هند حامد رئيس 

املرسحي،  النشاط  مرشف  كامل  عبدالفضيل  الفنون،  قسم 

أحمد عادل مسئول تشغيل املرسح.

همت مصطفى
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بإقليم  املرسح  نوادى  مشاريع  مشاهدات  مؤخراً  انتهت 

باإلدارة   2022/2021 املرسحى  للموسم  الصعيد  وسط 

العامة للمرسح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

أقيمت مشاهدات نوادى املرسح بإقليم وسط الصعيد من 

قبل لجنة مشاهدة ومناقشة التجارب ىف أفرع “ سوهاج، 

تجربة  عرش  أربعة  عن  تزداد  مل  والتى  املنيا”  أسيوط، 

مشاركة ىف موسم نوادى املرسح هذا العام.

ومناقشة المشاهدة  لجنة 
نوادى  مرشوعات  ومناقشة  املشاهدة  لجنة  تشكلت  وقد 

املخرج  و  عطية،  حمدى  الديكور  مهندس  من  املرسح 

حمدى طلبه، واملخرج خالد عطالله.

وسط  إقليم  ىف  املرسح  لنوادى  العروض  تجارب  ومتيزت 

ىف  املشاركة  العروض  بقلة   2022  /2021 ملوسم  الصعيد 

أيضاً،  املشاركة  الفروع  قلة  مع  العام  هذا  املرسح  نوادى 

فقد شارك ثالثة فروع فقط ىف إقليم وسط الصعيد “ فرع 

ثقافة  فرع  وأخرياً  أسيوط،  ثقافة  وفرع  سوهاج،  ثقافة 

شبابية  نصوص  عىل  املقدمة  التجارب  اعتامد  مع  املنيا، 

بنوادى  النصوص غري املرصية ىف املشاركة  مرصية، وتراجع 

املرسح ىف هذا العام. 

سوهاج ثقافة  بفرع  مقدمة  عروض   9
بفرع   ، الحاىل  املوسم  ىف  املقدمة  التجارب  عدد  متثلت 

ثقافة سوهاج التى تقدمت بطلب املشاركة للمشاهدة من 

قبل املخرجني9 تجارب مرسحية، وتتمثل فيام يىل:

عرض “أربعة غرب” للمخرج يارس رئيس لويس، وعرض” 

أبواب السعادة” للمخرج ياسني محمد ياسني، وعرض” دم 

السواقى” للمخرج حسن عىل، وعرض” ملا طلعت روحى” 

للمخرج  “الظالم”  وعرض  عطية،  أحمد  يارس  للمخرج 

د.  للمخرج  النص”  عن  الخروج  وعرض”  محسن،  أحمد 

محمد  للمخرج  النساء”  مدينة  وعرض”  صدقى،  جورج 

أمين،  الرحمن  عبد  للمخرج  سني”  حرف  وعرض”  جامل، 

وعرض “ النحات” للمخرج دياب كامل.

عرضني فقط مقدمني بفرع ثقافة أسيوط

هذا  أسيوط  ثقافة  فرع  مشاريع  تجارب  تقلصت  بينام 

هشاشة  إىل  أدى  التقلص  وهذا  فقط،  عرضني  إىل  العام 

وسط  إلقليم  املرسح  نوادى  ىف  املقدمة  املرسحى  املوسم 

الصعيد لعام2021/ 2022، وهى عرض” بورتريه” للمخرج 

مينا  للمخرج  الصمت”  هزيع  وعرض”  سامى،  املعز  عبد 

صفوت.

ثالث عروض فقط مقدمة بفرع ثقافة املنيا

ثقافة  بفرع  املرسح  نوادى  مشاريع  تجارب  ومتثلت 

مخرج”  مطلوب  تجربة”  وهى  فقط  عروض  لثالث  املنيا 

للمخرج حسام البحريى، وتجربة”الدرع” للمخرج محمود 

بصلة”  للواقع  متت  ال  أحداث  وتجربة”  حنفى،  محمد 

للمخرج وائل مجدى.      

والمناقشة المشاهدة  لجنة  أصوات 

قال املخرج حمدى طلبه: لقد شاهدنا الكثري من العروض 

فرع  كل  لكن  واملنيا،  وأسيوط  سوهاج  فرعى  ىف  الرائعة 

عروض  ثالث  من  مايقرب  به  الثالثة  الفروع  هؤالء  من 

لقد  املثال  سيبل  وعىل  الختامى،  للتنافس  يصلحون  فقط 

فقط  عروض   7 منهم  عروض   9 سوهاج  فرع  ىف  شاهدنا 

صالحة  فقط  عروض  ومنهم3  فقط  لإلنتاج  يصلحون 

للتنافس الختامي بينام يصلح من هؤالء ال3 عروض عرض 

واحداً فقط للرتشح للمهرجان املرسح الدوىل التجريبى، أما 

املقدمة  العروض  عدد  قلة  فوجدنا  أسيوط  فرع  بالنسبة 

عىل عكس كل عام، فأسيوط دامئا تقدم ما يقرب من 15 

نشاهد  مل  ولكننا  املرسح،  نوادى  مواسم  ىف  سنوياً  عرض 

سوى عرضني فقط، بينام عرض واحداً فقط صالحاً للتنافس 

الختامى.

قوية  عروض   4 قدم  فقد  املنيا  فرع  أما  طلبه:  تابع 

بني  هاماً  عرضاً  وهناك  الختامى،  ىف  للتنافس  ويصلحون 

إيصال  استطاع  العرض  فهذا  الدرع(  العروض)  هؤالء 

أي  ىشء  أى  بدون  تقليدية  غري  بطريقة  الخاصة  حالته 

ويصحبها  ديكور  قطع  املخرج  وضع  فقط  ممثليني  بدون 

املوسيقى فيتجانس الديكور مع املوسيقى كراقصة تتاميل 

مييناً ويسارا وتجذب إنتباه املشاهدين.      

الديكور حمدى عطيه: هناك مجموعة  كام أوضح مصمم 

تحمل  ألنها  متميزة،  عروض  النتاج  املبرشة  العروض  من 

براعة  بجانب  العرض،  مخرج  من  وعى  عىل  مبنية  رؤية 

أدوارها  تؤدى  التى  العروض  ىف  املشاركة  الشابة  العنارص 

متابعات

المسرح  نوادى  تجربة   14
2022/2021 لموسم  الصعيد  وسط  بإقليم 
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التمثيلية برباعة ورقى. 

قال املخرج خالد عطالله: لقد شاهدنا الكثري من املواهب 

والفنية،  الدرامية  املراجعة  إىل  تحتاج  عروض  ىف  املدفونة 

فامذا  مرسح،  كمحرتفني  إمتاعنا  عىل  تقدر  مل  عروض 

تفعل إذا ىف املتفرج، فالبد من إقامة ورش ىف إقليم وسط 

الصعيد عىل كافة جوانب العمل املرسحى )تأليف، متثيل، 

املدفونة  املواهب  تلك  الحتضان  الخ(  موسيقى،  ديكور، 

عرضاً  ال14  من  يقرب  ما  شاهدنا  فقد  تشتتها،  وعدم 

مرسحياً، منهم 12 عرض فقط صالحني لإلنتاج.  

المشاركني من  أصوات 
 “ غرب  عرض”أربعة  رئيس”:  املخرج”يارس  أضاف  بينام 

النفسيني  يعرض صورة توضيحية عن معاناة بعض املرىض 

عالجهم  خطة  فيعرض  والجاثوم  كتاتونيا  مبرىِض  املصابني 

لتلك األمراض املستحدثة.

مالك،  كريستينا  بطولة  من  غرب  “رئيس”:أربعة  تابع 

شنودة سمعان، دميانة سليامن، مارتن بهاء، إيليا شنداوي، 

رايض،  ماريان  إمبارح،  مرينا  يارس،  نانيس   ، مالك  سيمون 

كريلس نشأت، رميون صابر،هيام جريس، مرينا عيد، غناء: 

فيبي نبيل أمني. 

السعادة”  أبواب  محمد”:عرض”  ياسني   “ املخرج  قال 

لفرقة نادى مرسح قرص ثقافة املنشاة.

 : السواقي”  دم   “ عرض  مخرج  عىل  حسن  أشار  بينام   

من  رائع  كوالج  حول  السواقي”  “دم  عرض  أحداث  تدور 

بني  الكاتب  بنا  يدور  حيث  الشعبية  والقصص  الفلكلور 

شفيقة ومتوىل وحسن ونعيمة وياسني وبهية وكم يتشابه 

وكتابة  إعداد  من  النص  بالحارض ىف طقس شعبى،  املاىض 

الكاتب بكرى عبد الحميد. 

وأوضح املخرج “يارس أحمد عطية”: أن عرض “ملا طلعت 

روحى” لفرقة نادى قرص ثقافة طهطا تأليف سليامن عبد 

العزيز، ويدور أحداث العرض حول املشاكل النفسية التى 

تحيط بفتاة تعرضت لالغتصاب من والدها، فحاولت تلك 

الفتاة  االنتحار ولكن باءت تلك املحاولة بالفشل، فتذكرت 

تتزوجه  بأن  كثرياً  وحلمت  كثرياً  التى عشقته  الشاب  ذلك 

وتصعد معه إىل القمر، لىك ترعى معه شجرة التفاح التى 

ينتهى  ما  ولكن رسعان  ماضية،  7 سنوات  من  زراعتها  تم 

الحلم الجميل عىل كابوس اغتصاب الحياة ألحالمنا. 

النص  عن  “الخروج  عرض  صدقى:  جورج  د.  قال  بينام 

وذلك  املجتمع  ىف  جنسني  إطار  يف  الحياة  مسألة  “تطرح 

جىل ىف عالقة األب وابنته، لكن هذا من املنظور الظاهرى 

طرح  نرى  العرض  صميم  يف  عميقا  نبحر  فعندما   ، فقط 

الخارجي  العامل  من  الفزع  من  كحل  العزلة  خلق  مغاير 

وكل ما هو غري مألوف، وجديراً بالذكر بأن عرض” الخروج 

عن النص” من تأليف عدالت أغا أغلو. 

 أوضح املخرج “محمد جامل”:يدور أحداث عرض “مدينة 

النساء“ حول نجع ملئ بالنساء ويسكنه لعنة وسبب تلك 

الحادثة  تلك  النجع وبعد  ابنته وهو كبري  اللعنة أب دفن 

ظهرت تلك اللعنة ىف صورة شيخوخة تسمن رجال النجع، 

فيكربوا هؤالء الراجال وميوتو، يبقى ىف النجع نسائه فقط، 

النجع،  أجيال  يتوارثها  التى  اللعنة  تلك  حل  ىف  ويأخذون 

وتأليف  مطلقة،  نسائية  بطولة  العرض  أن  بالذكر  وجديراً 

كريم ممدوح سينوغرافيا أبو بكر مظهر.

حرف  مرسحية”  أن  أمين”:  الرحمن  “عبد  املخرج  ويشري 

سني “لفرقة قرص ثقافة طهطا، وتدور أحداث العرض حول 

تحقيق  سبيل  ىف  الشباب  لها  يتعرض  قد  التى  اإلحباطات 

يدى  تقيد  التى  والواسطة  والفساد  هويته،  ومعرفة  ذاته 

هؤالء الشباب ىف سبيل تحقيق أحالمهم البسيطة، وجديراً 

بالذكر” حرف سني” من تأليف سليامن عبد العزيز  

قرص  “النحات”لفرقة  عرض  كامل:  دياب  املخرج  يضيف 

للملك   الوزير  خيانة  حول  األحداث  تدور  سوهاج،  ثقافة 

امللك  موقف  وضد  عام  بشكل  يكره  الذى  الوزير  ذلك 

وحبه للفن نتج عن خيانة الوزير دمار أهل املدينة وموت 

إعادة  النحات فحاول  الوحيد هو  الناجى  الفن وكان  أهل 

بناء الفن من جديد من وجهة نظره عىل هيئة متاثيل،تابع 

سينوغرافيا  املهدى،  إبراهيم  تأليف  “النحات”من  دياب: 

أبوبكر مظهر، إعداد وإخراج دياب كامل.

“الظالم”  عرض  محسن”:  “أحمد  املخرج  قال  بينام   

لها  تعرضت  التى  النفسية  املشاكل  حول  األحداث  تدور 

تعرضت  أنها  سوا  حياتها  ىف  خطأ  ترتكب  مل  صغرية  فتاة 

لالغتصاب من والدها، والدها الذى طمع ىف ابنته الصغرية 

عن  تبعد  أنها  غري  الفتاة  لتلك  يتبقى  فلم  الضعيفة، 

حياتها وتهر لحياة أخرى تعيش فيها مبفردها، تعيش عىل 

ذكرياتها مع حببيها وأبيها قبل أن يقىض عىل حياتها،تابع 

تأليف محمد حلمى، متثيل محمود  الظالم” من  محسن:” 

شلبي، عمر أحمد، محمد جامل.

لنادي   “ ”بورتريه  عرض  سامى:  املعز  عبد  املخرج  أشار 

معاناة  حول  األحداث  تدور  أسيوط،  ثقافة  قرص  مرسح 

يدمن  بينام  الضائعة  ألحالمه  بورتريهات  يرسم  رسام 

البورتريه  رشب الخمور، وفجأة تخرج له فتاة أحالمه من 

وطفولته  ذكرياته  وتدفعه السرتجاع  لتحاوره  يرسمه  الذي 

عصام  تأليف  من  ”بورتريه”  أن  بالذكر  جديراً  وشبابه، 

نبيل، وبطولة رحاب صابر رسالن، عبد املعز سامي. 

الصمت“  عرض”هزيع  صفوت”:أن  “مينا  املخرج  وأعرب 

متاهة  حول  العرض  ويدور  منفلوط،  ثقافة  بيت  لفرقة 

يدخل فيها بعض األفراد هاربني من خطر مجهول يهددهم 

ليجدوا أنفسهم بداخل متاهة ال يستطيعون الخروج منها، 

عن  يتكلمون  يتعذبون  خارجها  لبرش  رصخات  ويسمعون 

يف  املخرج  يأيت  للهروب  مخرج  عن  ويبحثون  مخاوفهم 

شكل حبل يقذف إليهم مع رسالة أن عليهم يشدوا الحبل 

شد  ويحاولون  شجاعتهم  يستجمعوا  أن  ومبجرد  للخروج 

الحبل حتي يرتج املكان ويدخل عليهم ثالثة من األموات 

حتي  من  ومينعونهم  سجانيهم  هم  سيصبحون  والذين 

الفتاة،   أخو  يتشجع  ممنوعة  فاألسئلة  التساؤل  مجرد 

إيل  يتحول  لكنه  الحبل  ويجذب  أخته  حامية  ويحاول 

متابعات
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أسئلة  طرح  يف  العرض  ومييض  املتاهة  صخور  من  صخرة 

ألشباح  ونتعرض  املتاهة  من  لنخرج  الخوف  نقهر  كيف 

الصمت”بطولة  هزيع  عرض”  أن  بالذكر  جديراً  املايض، 

شبابية لفرقة بني ثقافة بيت منفلوط ومنهم دميانة سمري، 

ديفيد عادل، أبانوب مجدي. 

”مطلوب  عرض  البحريى”:  “حسام  املخرج  أضاف  كام 

الفرق  من  واحده  عن  العرض  أحداث  تدور  مخرج“ 

بالفريق  زمالئهم  إحدى  يد  الغرية  روح  تأىت  ثم  املستقلة، 

النهاية  ىف  ولكن  أمالهم،   كل  عىل  تقيض  كادت  التى 

حلمو  التى  املسابقة  تلك  يخوضوا  و  جديد  من  يتحدون 

لها يف  الفرقة قصتها وما حدث  تروي  بها،  بااللتحاق  كثرياً 

يتشتت  املخرج  وفاة  بعد  العرض  أثناء  الفني  مشوارها 

الفريق، وكيف عادوا من جديد ثم يعودون من جديد

أحمد  تأليف  من  مخرج”  مطلوب  البحريى:”  تابع 

مصطفى،  الله  عبد  أحمد،  مرىس  حسام  سمري،وبطولة 

صالح  أرشقت  محمد،  صفوت  محمود  محمد،  نوهان 

محمد  هشام  محمد،  ربيع  أحمد  محمود،  سلمى  فوزى، 

نبيل،  ماجد  يوسف  الوهاب،  عبد  عامد  معاذ  إسامعيل، 

عبد  إنجى  وهيب،  مدحت  كارولني  فتحى،  عالء  بسملة 

الرحمن محمد، هاجر عبادى، أسامة طه أبو العال.

عرض  أن  حنفى”:  محمد  “محمود  املخرج  لنا  ويتضح   

“الدرع“  لنوادى مرسح قرص ثقافة املنيا ، وتدور الفكرة 

من  يشكلونه  وما  الخارجية  واملخططات  اإلرهاب  حول 

مخاطر أن مل يواجه بشده وردع، ودور الجيش ىف التصدى 

التعبري  أن  املخرج  رؤية  من  هذا  وحسم،  قوة  بكل  لها 

معنى  تحمل  فالكلمة  أكرب،  وتأثري  دور  له  كالم  بدون 

أيضا يجعل  ألف معنى، وهو  الصمت يحمل  لكن  واضح، 

انتباه دائم وتفكري ىف كل حركة وحدث،  املشاهد ىف حاله 

أية  حنفى،  محمد  محمود  أداء  من  “الدرع”  حنفى:  تابع 

محمد عبد الفتاح، محمد أمين فاروق. 

ال  ”أحداث  مرسحية  تعد  مجدى:  وائل  املخرج  ويضيف   

من  مستوحاه  وهى  ملوى،  لفرقة  بصلة”  للواقع  متت 

للويجى  مؤلف”  عن  تبحث  شخصيات  “ست  مرسحية 

براندلو، دراماتورج محمد السورى، وتدور أحداث العرض 

إحدى هذه  وىف  بروفات  بعمل  تقوم  فرقة مرسحية  حول 

الربوفات، تأىت عائلة عم سيد عامل املرسح وترصخ زوجته 

وهناك شئ يحدث، ملاذا أتوا إىل املرسح ؟ يريدون تقديم 

ما  رسعان  لكنهم  األمر،  بداية  ىف  املخرج  ،فرفض  قصتهم 

الفرق  ما  التساؤالت  وتبدأ  الفكرة،  تقديم  حول  ينقسموا 

النص  أن  حيث  النص،  أثارها  التى  والشارع،  املرسح  بني 

يظهر الفهم العميق للمستويات التى مل يتم طرحها بداية 

وعالقة  بأبنائه،  األب  وعالقة  باملمثلني،  املخرج  عالقة  من 

األبناء  وعالقة  ببعض،  املمثلني  وعالقة  بزوجها،  الزوجة 

ببعضهم، وعالقة املرسح نفسه باملجتمع. 

بطولة  بصلة”  للواقع  أحداث ال متت  تابع مجدى: عرض” 

الله، ماجد صفوت  رشيف سعيد صمويل، هاىن سيد عبد 

مرام جامل شوقى، محمد رجب  حبيب، مصطفى فرغىل، 

مرىس، زياد طارق أحمد، صفاء خليل شحاتة، عىل أرشف 

شحاتة،  خليل  علياء  الهادى،  عبد  محمد  هاجر  فاروق، 

حنني  رفعت،  الرحمن  عبد  املتجىل،  عبد  أحمد  يوسف 

رستم  هايدى  ميخائيل،  انجىل  بشوى  حسن،  عىل  أحمد 

غنى، جومانة أحمد عىل، وائل مجدى.

شيامء سعيد

متابعات
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99 رؤى

يف  والسينام  املرسح  »بدايات  كتاب  إصدار  ُقرب  عىل  بناء 

األدب  أستاذ  إسامعيل  عيل  سيد  الدكتور  لألستاذ  األردن« 

املرسحي بقسم اللغة العربية بآداب حلوان، سألناه عن سبب 

من  ُتنرش  مل  التي  موضوعاته  هي  وما  الكتاب،  لهذا  تأليفه 

بعض  يف  املنشورة  األخبار  عىل  بناء  سابق،  كتاب  أي  يف  قبل 

ألفت  املايض،  قبل  العام  نهاية  يف  قائاًل:  علينا  فرد  الصحف، 

يف  اعتمدت  النكبة«،  قبل  فلسطني  يف  »املرسح  بعنوان  كتاباً 

معلوماته عام نرشته الصحف الفلسطينية. ولفت نظري أخبار 

له  منها  بعضاً  فجمعت  باألردن،  تتعلق  وسينامئية  مرسحية 

عن  أخباراً  قرأت  الكتاب  وبعد صدور  فلسطني.  بكتاب  عالقة 

استعداد األردن لالحتفال مبرور مائة سنة عىل إنشائها منذ عام 

عنوانها  مقالة  بكتابة  الحدث  هذا  يف  املشاركة  فأردت   ،1921

فيها  اعتمدت  مرسحياً«،  ناقداً  األول  الله  عبد  املؤسس  »امللك 

عىل األخبار القليلة التي جمعتها من قبل لكتاب فلسطني.

 – مارس 1921   – املرصية  املرسح  مجلة  املقالة يف  نرش  وبعد 

األردنية  الثقافة  وزارة  أمني  الرباري«  »هزاع  األستاذ  يب  اتصل 

يطالبني بكتابة كتاب عن بدايات املرسح يف األردن، بناء عىل 

مع  رحلتي  بدأت  هنا  ومن  املقالة.  يف  املنشورة  املعلومات 

التي  الكتب  الكتاب، عندما بحثت أواًل عام كتبه املؤرخون يف 

مبشاهدات  تبدأ  فوجدتها  األردن،  يف  املرسح  بدايات  تناولت 

إنها  حيث  توثيق  دون  املرسحية،  األنشطة  معارصي  بعض 

إمارة  نشأة  قبل  أي   ،1921 عام  قبل  الذاكرة  من  معلومات 

رشق األردن، ثم وجدتها تقفز إىل فرتة الخمسينات والستينات. 

مام يعني أنها مل تتناول عهد امللك املؤسس عبد الله األول. 

يف  أخرى  مرة  البحث  أعدت  الزمنية،  الفرتة  حددت  وعندما 

أي  يف  أجدها  مل  مبعلومات  وخرجت  الفلسطينية،  الصحف 

االعتامد عىل  دون   – الكتاب  يف  بتوثيقها  فقمت  سابق،  كتاب 

أي مصدر شفاهي - ومنها عىل سبيل املثال:

عروض املدرسة الالتينية يف السلط عام 1925، وكذلك مدرسة 

عاّمن التي عرضت مرسحية »وفود النعامن إىل كرسى« برعاية 

التي  الكشافة عام 1930  الله. وعروض  األردن عبد  أمري رشق 

بدأت مبرسحية »بطولة العرب«، ناهيك عن عروض كشافة أيب 

 1930 بعام  فبدأتها  الجمعيات  عروض  أما   .1933 عام  عبيدة 

األردن  مفتاح  الهواة هي  عروض  وكانت  قار«.  »ذي  مبرسحية 

 1932 عام  األردين  الشباب  مثل  حيث  االحرتايف،  املرسح  إىل 

شاعر  الخطيب  فؤاد  الشيخ  تأليف  األندلس«  »فتح  مرسحية 

األمري  عرضها  وقد حرض  األردن،  أمري رشق  ومستشار  الجزيرة 

بنفسه. 

التي  »الحياة«  ومنها جريدة  الحدث،  بهذا  الصحف  واحتفلت 

األندلس  فتح  برواية  الكبري  »االحتفال  عنوان  تحت  قالت 

»يف  الخطيب«:  فؤاد  الشيخ  الجزيرة  شاعر  وضعها  التي 

األردن  أمري رشقي  املليك  السمو  صاحب  رأس  املايض  األسبوع 

اإلمارة  مستشار  وضعها  رواية  فيها  مثلت  متثيلية  أدبية  حفلة 

الخطيب وهي رواية »فتح  الشيخ فؤاد  األكرب  الجزيرة  وشاعر 

األندلس«. وقد مثلها عصبة كرمية من أدباء عامن وشبابها النري 

وخطب يف هذه الحفلة الدكتور خالد الخطيب والخوري درغام 

التوتنجي وغريهم من  وطبيب سمو األمري الخاص جميل باشا 

األفاضل. وقد كانت عامن جميعها مبا فيها من الزعامء ووجهاء 

جملة  ومن  الحفلة  هذه  يف  حارضين  املوظفني  وكبار  وضباط 

الحارضين أحد أصحاب املقطم فارس منر وجورج أنطونيوس. 

جدير  هو  ومام  متثيلهم.  يف  اإلجادة  كل  املمثلون  أجاد  وقد 

بالذكر أن ريع هذه الرواية كان ملرشوع خريي. وبهذه املناسبة 

الخطيب هذه هي فتح جديد يف  الشيخ فؤاد  إن رواية  نقول 

تناولت يف  عليه كل شكر«. كام  يستحق شاعرنا  العريب  األدب 

ومنها  األردن،  إىل  املرصية  املرسحية  الفرق  زيارات  الكتاب 

فرقة يوسف وهبي عام 1932، عندما مّثلت مرسحيتي »أوالد 

الله  عبد  األمري  سمو  رعاية  تحت  ليىل«  و»مجنون  الفقراء« 

والذي حرض متثيلهام عىل »مرسح املنشية« بعاّمن. 

وعرضت  التايل  العام  يف  ثانية  مرة  عامن  الفرقة  وزارت 

مرسحيتي »الهادي أمري املؤمنني« و»أوالد السفاح«. ويف زيارتها 

الثالثة عام 1938 مثلت مرسحية »زواج بال حب«. كام قامت 

فرق أخرى بزيارة األردن ومنها: فرقة عيل الكسار، وفرقة أمني 

عطا الله، وفرقة نادية، وفرقة الطليعة.

السينام«،  »بدايات  الكتاب  من  الثاين  القسم  يف  تناولت  كام 

كانت  التي  النرص  بسينام  ثم  التسجيلية،  بالسينام  وبدأتها 

أصبحت  وعندما   ،1932 عام  حتى  الصامتة  األفالم  تعرض 

البرتاء«  أما »سينام  الضمري«.  بفيلم »وخز  افتتاحها  تّم  ناطقة، 

غري  تاريخ  وهو  افتتاحها،  وتاريخ  بنائها  تاريخ  وثقت  فقد 

مرسحياً  بافتتاحها  االحتفال  ووثقت  محددة،  بصورة  معروف 

قبل افتتاحها سينامئياً وذلك بعرض من فرقة أمني عطا الله، أما 

افتتاحها سينامئياً فكان بفيلم »االتهام«. 

يف  سينامئيتني  رشكتني  أول  ظهور  تفاصيل  وثقت  ذلك  بعد 

الجديدة«  املساهمة  األردنية  السينام  »رشكة  األوىل  األردن، 

السينامئية  »الرشكة  اسمها  واألخرى  العموري،  شكري  بإدارة 

الكرنك«  »معهد  كان  عنه،  تحدثت  ما  وآخر  اإلسالمية«. 

واملرسحي  السيناميئ  للتمثيل  معهد  أول  بوصفه   ،1946 عام 

باملراسلة يف تاريخ األردن، ويف العامل العريب بأكمله.

ياسمني عباس

األردن« في  والسينما  المسرح  »بدايات 
إسماعيل علي  سيد  للدكتور  جديد  كتاب 
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أعلنت الهيئة العربية للمرسح يف احتفالها باليوم العريب للمرسح، 

التأليف  مسابقتي  وجوائز  نتائج  عن   ،2022 يناير  من  العارش  يف 

للكبار،  املوجه  املرسحي  النص  مسابقة  حيث  املرسحي،  للنص 

العلمي  للبحث  العربية  املسابقة  نتائج  عن  و  للطفل،  واملوجه 

النصوص  أسامء  مرسحنا  مع  ونستعرض   ،2021 لعام  املرسحي 

يف  والباحثني  املؤلفني  وأسامء  العلمية،  األبحاث  وعنوانني  الفائزة، 

السطور التالية :

بعدد  المشاركات  أعلى  يسجلون  المصريون 
للكبار المسرحي  النص  مسابقة  في  نًصا   103

املرسحي  النص  تأليف  مسابقة  للمرسح  العربية  الهيئة  نظمت 

 ،2021 لعام  عرشة  الرابعة  النسخة  يف   )18 )فوق  للكبار  املوجه 

جاء  حيث  نًصا،  وخمسون  وخمس  مائتان  فيها  تنافس  والتي 

عربية،  وغري  عربية  دولة  وعرشين  ثالث  من  املتنافسون  الكتاب 

بلغ  إذ  املرصيون  الكتاب  سجلها  قد  املشاركات  أعىل  وكانت 

العراقية  املشاركات  سجلت  فيام  وثالثة  مئة  املسابقة  يف  عددهم 

عرشين،  والجزائرية  وعرشين  واحدة  واملغربية  وثالثني،  سبًعا 

وتوزعت باقي املشاركات عىل باقي الدول التي شارك منها الكتاب 

مرشحي نصوصهم املرسحية للتنافس يف املسابقة.

مثان  وصل  حيث  شديًدا،  تنافًسا  عرشة  الرابعة  النسخة  وشهدت 

يف  مركزًا،  عرشين  من  تتكون  التي  القصرية  للقامئة  نًصا  وعرشون 

تقارب شديد يف التقييم وتساٍو يف أحيان كثرية، و ه النصوص التي 

تأهلت لقامئة العرشين هي :

الكبار لنص  العشرين  قائمة 
وصل لقامئة العرشين للنص املرسحي للكبار من مرص 11 نًصا هم 

الحسيني،  إبراهيم  املؤلف  و  للكاتب  سالمة«  إيزابيل  »أشباح   :

نص  و  يسن،  محمد  محمود  محمد  للمؤلف  هناك«  »الـ  ونص 

»العائدون  استاورو جورجيوس،  كتشرن  سليم  للمؤلف  »اآلخرون« 

ونص  شحاتة،  السالم  عبد  حامد  سعيد  تأليف  من  الربواز«  من 

»خارج نقوش املسلة » للمؤلف محمود عبد الله درويش عقاب، 

ونص  قدري،  محمد  مصطفى  هاين  تأليف  من  الديار«  و«سكنوا 

الفضيل، »ظالل  أحمد محمد حسن عبد  تأليف  البيد« من  »سيد 

و  الله،  عبد  رمضان  سعيد  تأليف  من  مغلقة«  شقة  يف  الحياة 

ونص  السيد،  حسني  خليل  محمود  تأليف  من  افرتاضية«  »عائلة 

ونص  الرشيف،  حسني  ثابت  أحمد  للمؤلف  مكبث«  »فليسقط 

»مسه الرض« من من تأليف أحمد مصطفى أحمد رساج.

للمؤلف  مرشعة«  »أبواب   : وهي  نصوص   3 العراق  من  وتأهل 

بيات  تأليف  من  األخري«  »العشاء  سعيدي،  طعمة  هدايب  سعد 

محمد حسني مرعي حسني، »عزاء فاخر«من تأليف عيل صالح عبد 

الحسن العبادي.

مصطفى  تأليف  سالح«من  بال  »أبطال   : هام  نصان  سوريا  ومن 

محمد ظافر أحمد آغا، »طباق« من تأليف طارق أحمد مصطفى، 

فيام تأهل نص »قيد االنتظار« من تأليف غسان عيل عثامن نداف 

من فلسطني.

وتأهل لقامئة العرشين من تونس نصان هام :«2125« من تأليف 

بن  االزهر  تأليف  من  وأسود«  »أبيض  األيويب،  بشري  بنت  سناء 

العريب زناد.

ووصلت لقامئة العرشين نصوص : »أوكسجني« للمؤلف عيل أحمد 

عبد  الفتاح  عبد  سمري  للمؤلف  للرمادي«  »تباريح  عليان/األردن، 

إبراهيم  /اليمن، »حلقة مفرغة« للمؤلف عيىس خليل  الله اسحم 

أعشاشها  تبني  :«عزلة  ونصوص  /البحرين،  الدرازي  عيل  عيىس 

تأليف  املغرب، و »املتهم« من  الرامي من  أمال  تأليف  بتأن« من 

تأليف  الجدد« من  الناقرون  السالم هرايب/تونس،«  هشام بن عبد 

عبد املؤمن ورغي /الجزائر، »شقيق الورد » من تأليف عزيز حسني 

ثائر  تأليف  والسالم »من  الحب  ، ونص »ظالل  السقاف/الدمنارك، 

الناشف /النمسا، ونص »الكسا« من تأليف إدريس الجاي/ أملانيا.

بوسلهام  األساتذة:  من  املسابقة  هذه  التحكيم  لجنة  تشكلت  و 

الضعيف من املغرب، عبد الرزاق بوكبة من الجزائر، هشام كفارنة 

من سوريا، والتي اختارت النصوص املرسحية الثالث الفائزة، والتي 

جاءت كالتايل:

للكاتب  افرتاضية«  »عائلة  املرسحي  النص  األول:  املركز  حصد 

محمود خليل حسن السيد من مرص، وذهب املركز الثاين إىل النص 

العبادي  الحسن  عبد  صالح  عيل  للكاتب  فاخر«  »عزاء  املرسحي 

االنتظار«  »قيد  املرسحي  النص  به  فاز  الثالث  واملركز  العراق،  من 

للكاتب غسان عيل عثامن نداف من فلسطني.

لألطفال المسرحي  النص 
املرسحي  النص  تأليف  مسابقة  للمرسح  العربية  الهيئة  ونظمت 

عنوان  تحت   ،2021 يف  عرشة،  الرابعة  للنسخة  للطفل،  املوجه 

واجتامعًيا(،  وفنًيا  ثقافًيا  الراهنة  التحوالت  مع  تشتبك  )نصوص 

متابعات

للمسرح العربي  اليوم  في 

الفائزين عن  تعلن  للمسرح  العربية  الهيئة 
العلمي  والبحث  المسرحي  النص  مسابقيت  في 
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لألسئلة  يستجيب  سنوًيا  إطاًرا  تضع  أن  الهيئة  اعتادت  حيث 

العدالة  مستوى  من  املسابقة  يقرب  كام  معها،  ويتفاعل  الراهنة 

التنافسية املطلوب.

للتنافس يف هذه املسابقة مئة وسبعة وستون«167« كاتًبا  وتقدم 

من سبع عرشة دولة عربية، سجلت املشاركات املرصية أعىل عدد 

حيث بلغت سبًعا وخمسني، فيام تلتها املشاركات الجزائرية بواحد 

وعرشين مشاركة والسورية بعرشين مشاركة واملغربية بتسع عرشة 

مشاركة والتونسية بثالثة عرش مشاركة و األردنية بتسع مشاركات 

منها  شارك  التي  الدول  باقي  عىل  املشاركات  باقي  توزعت  فيام 

الكتاب مرشحي نصوصهم املرسحية للتنافس يف املسابقة.

العراق،  من  خزعل  جليل  األساتذة:  من  التحكيم  لجنة  وتشكلت 

رايض شحادة من فلسطني، هيا صالح من األردن.

العشرين قائمة 
الشهرالحايل  هذا  من  األول  األسبوع  يف  أعلنت  قد  الهيئة  وكانت 

يناير 2022 عن النصوص التي تأهلت لقامئة العرشين ومتثلت يف 

خمسة وعرشون نًصا وهي كالتايل:

نصوص  مرص9  من  للطفل  املرسحي  للنص  العرشين  لقامئة  وصل 

أحمد  رجب  الشيامء  تأليف  من  األجداد«  وشجرة  »آدم   : وهم 

أحمد  تأليف  من  الحظرية«  وحارس  »أرنوب  الرشقاوي،  أبو رسيع 

املعلومات«  مملكة  »أمنيات  توفيق،  العزيز  عبد  طوسون  محمد 

من  هوية«  »بال  عقاب،  درويش  الله  عبد  محمود  تأليف  من 

تأليف إميان سعيد شافعي سليامن، » رحلة يف مجرة الخيال« من 

أحمد سمري،  للمؤلف  النفايات«  »فتاة  تأليف خالد سيد حسونة، 

القليني،  تأليف محمود محمد محمود  الذكية« من  ونص »القرية 

ونص«املصباح  إبراهيم،  عباس  عطا  أحمد  للمؤلف  أيب«  قاله  »ما 

األزرق« من تأليف عبد املقصود محمد عبد املقصود.

والعراق سوريا  من 
إباء  تأليف  »من  القمر  :«أصدقاء  نصوص  سوريا  من  وتأهلت 

مصطفى الخطيب، و«جبل البلسم« من تأليف أحمد عبد الرحمن 

العاقوص،  ثابت  مهند  تأليف  من  ومخاريط«  »عيص  و  قشقارة، 

من  هوما«  »هوما  العيىس،  أحمد  منيار  تأليف  من  »لغزامللك« 

اللعبة  العراق نصوص:«انتهت  الصيادي، ومن  تأليف عيىس خليل 

السناجب«  الفريجي، »حدث يف قرية  »للمؤلف حسن عبد رايض 

ياس  للمؤلف  »املرسحية«  ونص  حسني،  الله  عبد  عقيل  للمؤلف 

جياد زويد الفهداوي.

نصان  منها  األخرى  العربية  الدول  بعض  من  نصوص  تأهلت  كام 

تأليف  من  الفشار«  وحبات  الراقص  :«الطباخ  وهام  األردن  من 

من  هامش«  جيل  ملحمة   « و  الربي،  يوسف  إسامعيل  يوسف 

تأليف خميس ياسني عيل حجري، وتأهل نص »متجر العجائب« من 

ونص«مدينة  السعيدي/ُعامن،  مرهون  بن  خالد  بن  منذر  تأليف 

املقصات« من تأليف حسان الجودي/هولندا.

من  الكورونا«  من  :«هارب  وهم  املغرب  من  نصوص   3 تأهل  و 

تأليف يوسف الشاطر، و »محاكمة افرتاضية » من تأليف مصطفى 

سعيدي، و »عسل« من تأليف أحمد بنسعيد، و من الجزائر فقد 

بكر  أبو  تأليف  من  الهدايا«  وملك  »وردة  هو:  واحد  نص  تأهل 

حامدي.

تحصد  حسونة  لخالد  الخيال”  مجرة  في  “رحلة 

الثالث المركز 
الثالثة األفضل وقد  باملراكز  الفائزين  قامئة  أيام  وأعلنت منذ عدة 

جاءت النتائج عىل النحو التايل:

زويد  جياد  ياس  للكاتب  »املرسحية«  نص  األول  املركز  حصد 

»جبل  املرسحي  للنص  الثاين  املركز  وجاء  العراق،  من  الفهداوي 

واملركز  سوريا،  من  قشقارة  الرحمن  عبد  أحمد  للكاتب  البلسم« 

للمؤلف  الخيال«  مجرة  يف  »رحلة  املرسحي  النص  حصده  الثالث 

خالد سيد حسونة عبد املجيد من مرص.

2021 المسرحي  العلمي  للبحث  الفائزين 
من  السادسة  النسخة  في  متقدًما  باحًثا   28

المسرحي العلمي  للبحث  العربية  المسابقة 
املسابقة  من  السادسة  النسخة  للمرسح  العربية  الهيئة  ونظمت 

الشباب  للباحثني  واملخصصة  املرسحي،  العلمي  للبحث  العربية 

حتى سن األربعني، وهذه املسابقة التي شكلت يف نسخها الخمس 

السابقة عتبة انطالق لعديد األسامء الشابة من الباحثني فقدمتهم 

املشهد  تأثيث  يف  ودراساتهم  برؤاهم  ليساهموا  تقديم  خري 

البحثي يف الوطن العريب يف سبيل تنمية املرسح وصواًل إىل مقاربة 

الهيئة »نحو مرسح عريب جديد  الذي قامت عليه  الرئيس  الشعار 

وضعت  التجديد«  ومعمل  األسئلة  مشغل  »املرسح  و  ومتجدد« 

الهيئة إطاًرا لهذه النسخة من املسابقة )نحو كتابة نقدية جديدة 

لعالقة الرقعة الجغرافية املمتدة من املحيط إىل الخليج باملرسح(.

باحًثا،  وعرشين  مثانية  مشاركة  السادسة  النسخة  شهدت  و 

من  طالب  أبو  د.أسامة  األساتذة:  من  التحكيم  لجنة  وتشكلت 

من  الدين  زين  د.هشام  الجزائر،  من  كراس  بو  د.محمد  مرص، 

لبنان.

و جاءت املراكز الثالث األفضل يف هذه املسابقة كالتايل:

الجغرافية  يف  نقدية  )تأمالت  بـعنوان  بحث  األول:  املركز  حصد 

العربية املرسحّية »نحو تفكيك، الزوج اإلبستيمي« ( للباحث عيل 

عالوي من املغرب، وفاز باملركز الثاين: بحث بـعنوان )ترسيم جديد 

لكيمياء املرسح العريب بعد تقويض أطروحة التمركز الغريب تخييل 

الفضاء الركحي يف ضوء إبداالت املا بعد( للباحث الحسني الرحاوي 

بـعنوان )قراءة سيميائية  الثالث: بحث  املركز  من املغرب، وحصد 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  مرسح  يف  املكان  تجليات  يف 

القاسمي(، للباحث عمرو أحمد محمد العزايل، من مرص.

همت مصطفى

متابعات
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أنها  كما  الحقيقي،  المسرح  دور  تعزز  اليت  فهي  المختلفة،  المستويات  على  كبرية  قيمة  ذات  المسرحية  المهرجانات 
المواهب  لهذه  تفتح  كما   ، أكرب  لجماهري  إبداعاتهم  لتقديم  الفنية  والمواهب  اإلبداعية  الطاقات  من  للكثري  المتنفس 
مشاهدة  من  لهم  تتيحه  لما  المسرحي  للجمهور  األول  المتنفس  أّنها  إلى  باإلضافة  عدة،  مجاالت  في  الفين  العمل  آفاق 
على  اآلثار  من  العديد  لها  مسرحية  تظاهرة  تعد  فهي  وبالتالي  المهرجانات،  عن  بعيدا  بها  ليحظى  يكن  لم  عديدة  عروض 
القومي  بني  ما  وتنوعت  المسرحية  المهرجانات  تعددت  المسرحية.  الحركة  تطوير  على  يؤثر  مما  والعربية،  المحلية  الساحة 
استطلعنا  وأهميتها  وتأثريها  فاعليتها   مدي  المسرحية  المهرجانات  عن  وغريها,  الجامعات..  و  والشباب  والعربي  والتجرييب 
والفنانني.  والمخرجني  والكتاب  النقاد  من  المسرحيني  بعض  أراء 

سامية سيد

المزيان في  المسرحية  المهرجانات 

باملعهد  والنقد  الدراما  قسم  رئيس  سليم  مصطفى  الدكتور 

العايل للفنون املرسحية قال: 

يف البدء كانت األسطورة )الحكاية( فتولدت حاجة الشعوب 

وملن  يغنيها  وملن  يرويها  وملن  ينظمها  وملن  ينقلها  ملن 

يرسمها وملن يرقصها وملن يعزفها وملن ميثلها فكانت الفنون 

األضداد  ورصاع  الباخوسية  املعاناة  رحم  من  خرجت  التي 

والتي اجتمعت يف أيب الفنون. 

ملسابقة  وتحول  املهرجان  من  املرسح  نشأ   : سليم  وأوضح 

عيدين  يف  شعبية  كرنفاالت  داخل  عام  كل  مهرجانني  يف 

لريعاه  الكرنفال  عن  املرسح  انفصل  ثم  إغريقيني  قوميني 

امللوك والنبالء ثم ظهر شباك التذاكر مع صعود البورجوازية 

ثم  الحداثة  عرص  دخلنا  و   ١٨ القرن  يف  الصناعية  والثورة 

وتابع  قائال: وجود خمسة أو ست مهرجانات مرسحية كربى 

مثل التجريبي والقومي ورشم الشيخ والعريب وآفاق ومرسح 

هذا  لعرض  يكفي  ال  الجامعات  نجوم  ومواسم  إنتاج  بال 

الدراسة والتقييم، فنحن  اإلنتاج عىل دوائر  الهائل من  الكم 

باملئات  أو  بالعرشات  يعد  العروض  من  كم  عن  نتحدث  ال 

بل باأللوف بل وأقول مازال ينقصنا مهرجانات مثل مهرجان 

املرسح املوجه للطفل ومهرجان للدمى والعرائس والوسائط 

املناهج  ومرسحة  املدريس  للمرسح  ومهرجان  البرشية  غري 

تجمعا  فقط  ليست  فاملهرجانات  املتعددة،  الوسائط  عرب 

من  واألهم  واإلتقان،  الجودة  إلظهار  تسابق  هي  بل  فنيا 

اإلنتاج  مجاالت  تصنيفات  كل  اإلنتاج يف  لتقييم  فرصة  ذلك 

للصناعات  تسويق  ذلك  فوق  وهي  اإلنتاجية،  وأنظمتها 

املهرجانات  يف  تقدم  الفنون  كانت  وبالتايل  بعدها،  ما 

متلك مرص  أن  غريبا  ليس  املواسم،  يف  الشعبية  والكرنفاالت 

من  الكم  هذا  والتنوع  بالتعدد  يتميز  الذي  الثقايف  برتاثها 

اإلنتاج،  وآليات  نظم  لتعدد  انعكاس  هي  التي  املهرجانات 

قمنا  إذا  فلكية  أرقاما  يتجاوز  قد  السنوي  املرسحي  فاإلنتاج 

للمرسح  الفني  البيت  فرق  مثل  اإلنتاج  أنظمة  كل  بحرص 

املرسح  وبيوت  ونوادي  الشعبية  للفنون  الفني  والبيت 

والفرق القومية بالثقافة الجامهريية ومراكز اإلبداع والورش 

ومسابقات  املستقلني  ومسارح  الهواة  ومسارح  املتخصصة 

وفرق  الجامعات  ومسارح  التجارية  واملسارح  آفاق  مثل 

املعاهد  وعروض  الشباب  مراكز  وفرق  الفنون  أكادميية 

والكليات املتخصصة و املدارس وعروض الجامعات الخاصة.
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بتحويل  ينادي  من  إن  الثقايف،  للمنتج  وترويج  الثقافية 

قارص،  رأي  فهذا  أفضل  عروض  إلنتاج  املهرجانات  ميزانيات 

الكم ولكنها  يوما يف  فالعروض كثرية أصال واملشكلة مل تكن 

وتوصيل  الجامهريي  الجذب  ويف  الكيف  يف  وستظل  كانت 

رسائل تنويرية وإنسانية ذات مردود وهذا هو معيار النجاح 

الحقيقي.

للجمهور  املهرجان  جدوى  عن  نتساءل  حني  سليم:  أضاف 

للجمهور  العروض  نقدم  فنحن  لها  حرص  ال  أهدافا  ننفي 

التأثري املبارش فيه، أما املهرجانات فلها أهداف كثرية  بهدف 

جامهرييا،  حضورا  املهرجانات  بعض  تستهدف  ال  رمبا  جدا 

من  أجياال  متلك  ال  بيئة  يف  املرسح  تجذير  تستهدف  رمبا 

ورمبا  مستقلة،  أو  رسمية  مرسحية  فرقا  وال  املرسحيني 

ورمبا  مثال،  نائية  أماكن  يف  مرسحية  نخب  تكوين  تستهدف 

ملناقشة  موسمي  بشكل  معينة  تجارب  تقييم  تستهدف 

أهداف  هناك  رمبا  حلها،  وسبل  تواجهها  التي  العوائق 

وأفضل  العامة  األحكام  أرفض  النهاية  ويف  أخرى،  تثقيفية 

اآلليات  حيث  من  شاملة  دراسة  ذاتها  يف  الظواهر  تقييم 

بيانية  خطوط  يف  تعرث  وما  تحقق  وما  املرجوة  واألهداف 

ووفقا ألرقام دقيقة ودراسة إحصائية وتقييمية وافية.

عىل  أقرتح  سليم:  مصطفى  د.  فأضاف  اقرتاحاته  عن  أما 

إدارات املهرجانات إضافة إدارة للمتابعة واإلحصاء والتقييم 

ومقابالت  استبيانات  وعمل  اإلحصائيات  دراسة  عىل  تعمل 

تقريرا  تقدم  و  املردود  وقياس  والجمهور  املختصني  بني 

يف  به  لالستعانة  دورة  كل  نهاية  يف  وافيا  تحليليا  إحصائيا 

الرؤية  لتطوير  سعيا  واملعوقات  املشكالت  عىل  التعرف 

وهدف فلنلجأ لتأصيل تجاربنا السابقة التي أثبتت أهميتها 

وتجارب  عروض  مثل  عليها  يحافظ  الذي  بالقدر  توثق  ومل 

األماكن  مرسح  السامر،  الجامهريية)مرسح  الثقافة  مرسح 

الرسادق،  مرسح  الفالحني،  مرسح  الجرن،  مرسح  املفتوحة، 

املائة  نوادي املرسح، مرسح  الشارع،  الغرفة، مرسح  مرسح 

والدراسة،  الخالدين  بحديقة  رمضان  ليايل  مرسح  ليلة، 

الشعبية،  واآلالت  الصويت  املرسح  الثقافية،  األقاليم  مرسح 

. وغريها( كل  الشعبية..  التجارب  قاعة منف، شعبة  مرسح 

الفعاليات أال تستحق أن تقام لها مهرجانات تقدم يف  هذه 

القرى والنجوع التي تصاحب مرشوع تطوير القرى املعروف 

املرشوع  هذا  يف  دور  للثقافة  يصبح  حتى  كرمية(  ب)حياة 

والصفوة  النخبة  مهرجانات  من  أجدى  هذا  أليس  القومي. 

هذه  من  املحروم  الشعب  عامة  يراها  ال  التي  القوم  وعلية 

الثقافة. فكروا يا سادة يف تقديم مهرجانات شعبية يف القرى 

تقوم  ألنها  التمويل  من  القليل  إال  تكلفكم  ولن  والنجوع 

العائد  إال  ينتظرون  ال  الذين  األقاليم  يف  الهواة  أكتاف  عىل 

الثقافة  وبيوت  قصور  اشغلوا  التشجيع.  ومجرد  املعنوي 

بهذه املهرجانات بدال من أن تظل خاوية عىل عروشها طوال 

العام.  هذا هو املرشوع القومي إذا أردتم اإلسهام يف قضية 

الوعي التي طاملا دعا إليها رئيس الجمهورية وال من مجيب، 

فهل تفعلون؟

العروض إلنتاج  األولوية 
تذكرنا  إذا  منيس:  السعيد  املخرج  قال  نفسه  السياق  ويف   

يقدم  أنه  نجد  فسوف  املرسحي  للفن  األسايس  الهدف 

الحسية  واملتعة  التوعية  أجل  من  األول  املقام  يف  للجمهور 

وبالطبع  املتلقي،  ووجدان  وتفكري  بعقلية  والسمو  والعقلية 

وتداخل  املهرجانات  كم  ولكن  مهمة  املهرجانات  إقامة 

منها،  االستفادة  عدم  إىل  أدى  التنسيق  وعدم  مواعيدها 

من  أكرت  املهرجان  دخول  هدفها  العروض  أن  بجانب 

زمنية  مدة  يف  املهرجانات  معظم  انحرصت  وأيضا  الجمهور، 

لحضور  استحالة  هناك  فأصبح  شهور   3 تقريبا  قصرية 

عىل  جدا  ضخمة  ميزانيات  رصف  بجانب  املهرجانات  كل 

إنفاق  وترشيد  اإلنتاج  يف  فقر  يوجد  املقابل  ويف  املهرجانات 

عىل العروض وهذا ما يعد  ازدواجية غري مفهومة، أن يكون 

إنتاج  مقابل  يف  املهرجانات  عىل  للرصف  كبرية  أموال  هناك 

التي تعد من األساس مشاركة يف املهرجان  محدود للعروض 

الحركة  وإثراء  لإلنتاج  األولوية  إعطاء  املفرتض  من  وكان 

املرسحية عىل مدار العام. 

 وأضاف منىس: أمتنى أن يتم النظر للحركة املرسحية بشكل 

الجمهور  ليستفيد  العروض  إلنتاج  األولوية  وإعطاء  أفضل 

وتقنينها  العام  مدار  عىل  املهرجانات  توزيع  وكذلك  منها، 

حد  عىل  والجمهور  املرسحيون  منه  يستفيد  الذي  بالشكل 

سواء.

طحن«  بال  »ضجيج 
القدير د. عمرو دوارةإن  فيام رأى املخرج والناقد املرسحي 

املهرجانات  أغلب  عىل  إطالقه  ميكن  الذي  الدقيق  الوصف 

واألهداف املستقبلية.

الشعبية الموالد  تشبه 
قائال:  السالموين  العال  أبو  املرسحي  الكاتب  حدثنا  فيام 

تقدميها  سبق  لعروض  تتويجا  املهرجانات  تكون  أن  مفرتض 

يف مواسم مرسحية وفق خطط معدة مسبقا وأن يكون لكل 

مهرجان هويته التي متيزه عن غريه، أما أن نقيم مهرجانات 

من أجل مناسبات أو احتفاالت ثم تنفض فهي تشبه املوالد 

الشعبية التي تنتهى بالليلة الكبرية وال طائل من ورائها فهي 

محصلة  وال  طحن  بال  والضجة  جفاء  يذهب  الذي  كالزبد 

لها، وهنا ألوم النقد املرسحي الذي ال يقوم بدوره بالتقييم 

تنتهي  مصاحبة  ندوات  هناك  كانت  إذا  خصوصا  والتقويم، 

الواقع  قضايا  تناقش  أنها  املفرتض  ألن  نتيجة؛  بال  أيضا  هي 

تنفيذها  ومتابعة  تبحث عن حلول  التي  واملشاكل  املرسحي 

وليس مجرد طرحها، لآلسف هذا ال يحدث.

وتابع السالموين: أنتهز هذه الفرصة وأطالب الحركة النقدية 

مع  املهرجانات  واسرتاتيجية  فلسفة  ملناقشة  ورقة  تعد  أن 

الندوات  وفلسفة  للثقافة  األعىل  باملجلس  املهرجانات  لجنة 

تقدم  بتوصيات  لتخرج  املرسحي  الواقع  وقضايا  املصاحبة 

وكأننا  نبدو  ال  حتى  التنفيذ  موضع  لوضعها  الثقافة  لوزارة 

املسكوب  اللنب  عىل  وبكاء  شكوى  كفانا  البحر.  يف  نحرث 

يف  تحدث  التي  التنمية  حركة  لنواكب  جميعا  ولنتحرك 

القطاعات العديدة التي يبدو أن املرسح غائب عنها وليس 

له دور ملموس.

 وأضاف السالموين: إذا أردنا أن نقيم مهرجانات ذات قيمة 

هي  إنما  ملتقيات  مجرد  ليست  سليم:  مصطفى  د. 
وتشجعيه الجيد  عن  والكشف  للتسابق  فرص 

لمناقشة  ورقة  بإعداد  أطالب  السالموني:  العال  أبو 
المهرجانات واسرتاتيجية  فلسفة 
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الفنية واملهرجانات املرسحية بصفة خاصة - سواء مبرص وكثري 

بعدما  بال طحن”، وذلك  أنها “ضجيج   – العربية  الدول  من 

جهات  وتعددت  بها،  مبالغ  بصورة  وتضخم  عددها  تزايد 

والفعاليات  العروض  وتكررت  مواعيدها  وتداخلت  تنظيمها 

بال  أغلبها  فأصبح  والضيوف،  بها  املشاركني  وأيضا  منها  بكل 

هوية محددة. 

أصبح  املهرجانات  تنظيم  الشديد  لألسف  دوارة:  وأضاف 

أو  الشهرة  الباحثني عن  املبتدئني  لبعض  تجارب  مبثابة حقل 

تحقيق بعض املكاسب الشخصية أو لكسب بعض االمتيازات 

سنوية  سبوبة  أصبحت  املهرجانات  بعض  أن  لدرجة  املالية، 

يف   مهاراتهم  عىل  اعتامدا  األصدقاء  أو  العائالت  لبعض 

تجميع أكرب عدد ممكن من الرعاة. 

وأوضح : بداية البد من التأكيد عىل أن املهرجانات املرسحية 

تتويجا  تكون  أن  املفرتض  من  وأنها  غاية،  وليست  وسيلة 

تنظيمها،  ملوعد  السابق  العام  طوال  املرسحية  للحركة 

بأن  املرسحية  الحركة  تنشيط  يف  املساهمة  ميكنها  وبالتايل 

كنامذج  بتقدميها  وتقوم  العروض  أفضل  بفعالياتها  تجمع 

 - للجمهور  تتيح  بذلك  أنها  كام  تحتذي،  أن  يجب  مرشفة 

عنارص  تكتمل  ال  بدونه  والذي  والهام  الثالث  الضلع  وهو 

من  ممكن  عدد  أكرب  مشاهدة  فرصة   – املرسحية  الظاهرة 

متتالية،  أيام  عدة  وخالل  املكان  نفس  يف  املتميزة  العروض 

لتكامل  فرصة  أيضا  تعد  املهرجانات  أن  سبق  ملا  ويضاف 

النقد  ندوات  خالل  من  ميكن  حيث  املرسحية،  األنشطة 

بيان  واملرسحيني  النقاد  كبار  بها  يشارك  التي  التطبيقي 

نقاط  كشف  وكذلك  عرض  كل  يف  والتفوق  التميز  أوجه 

أن  أقرر  أن  يجب  الصدد  هذا  يف  دوارة:  عمرو  د.  وأضاف 

ومحاور  نقاط  عدة  من  تتحدد  مهرجان  كل  وأهمية  قيمة 

بانتظام  دوراته  استمرارية  التالية:  النقاط  يف  إجاملها  ميكن 

تطبيق  سنويا،  املحدد  املوعد  نفس  يف  تنظيمه  يتم  بحيث 

بعض  تعديل  تم  ولو  حتى   - دقة  بكل  األساسية  الئحته 

أن  حيث   - العملية  التجربة  عىل  بناء  ذلك  بعد  بنودها 

عدد  زيادة  دقة،  بكل  أهدافه  تحقيق  يعني  الالئحة  تطبيق 

العروض  أن  حيث  بالفعاليات  املشاركة  العروض  ومستوى 

املرسحية تعد العمود الفقري لنجاح أي مهرجان، سواء كانت 

عىل  تقدميه  يتم  بعضها  أن  أو  الرسمية  باملسابقة  جميعها 

التحكيم، عدد املشاركني بفعاليات  هامش املسابقة و خارج 

واملرسحيني  الفنانني  من  سواء  املختلفة  وأنشطته  املهرجان 

الضيوف  مستوى  وكذلك  املهرجان،  ضيوف  من  أو  املحليني 

اختيارهم  يتم  أن  املفرتض  من  حيث  دعوتهم  يتم  الذين 

مبنتهى الدقة من أصحاب الخربات الكبرية والتجارب املهمة، 

التنظيم  حسن  تؤكد  التي  اللوجستية  الخدمات  جودة 

مع  صورة  بأفضل  املختلفة  الفعاليات  تقديم  يف  وتساهم 

االنتقال  وسائل  وتتضمن  منها،  كل  تقديم  مبواعيد  االلتزام 

وخدمات االتصال وأيضا الخدمات التوثيقية، وتحقيق خطة 

إعالم طموحة تصل ألكرب عدد من املرسحيني والجمهور.

يتوىل  أن  يجب  السابقة  األهداف  مجموعة  تتحقق  وحتى 

كبار  من  نخبة  عليها  واإلرشاف  املهرجانات  هذه  تنظيم 

املرسحيني أصحاب الخربات الحقيقية يف مجال اإلدارة، هؤالء 

ومهارات  موهبة  إىل  باإلضافة  الفعلية  الخربة  ميلكون  الذين 

قيادات  وبالتحديد  الدولة  ومؤسسات  أجهزة  وعىل  القيادة، 

طبقا  املهرجانات  تقييم  يف  ومهم  حيوي  دور  الثقافة  وزارة 

عنها،  املسئولني  وخربات  كفاءة  ومدى  منها  كل  ألهداف 

والجادة  املهمة  للمهرجانات  الدعم  بتقديم  تقوم  وبالتايل 

التي قد  املهرجانات  لتلك  التصدي  فقط، وأيضا يجب عليها 

تسئ إىل اسم ومكانة مرصنا الحبيبة. 

تنظيما أكرث  المهرجانات 
عني  بجامعة  الدراما  أستاذ  الدين  عز  إميان  دكتورة  وقالت 

تلو  الواحد  األخرية  الفرتة  يف  املهرجانات  توالت  شمس:   

نرجع  وإمنا  يقال  كام  مهرجانات  زحمة  يعد  ال  وهذا  اآلخر 

األساسية  املواعيد  إىل  نظرنا  فإذا  الكوفيد،  لظروف  ذلك 

ميعاده  للمرسح  القومي  املهرجان  فسنجد  للمهرجانات 

األصيل أغسطس وكان يتم ترحيله بسبب رمضان ولكن العام 

املايض تم يف يناير وهذا العام يف أكتوبر وبعده مهرجان رشم 

الشيخ الذي مل يقدم يف ميعاده نظرا لظروف كوفيد وكذلك 

الثاين من  النصف  األصيل  ميعاده  الذي  التجريبي   املهرجان 

كذلك  كورونا،  لظروف  مراعاة  لتأجيله  واضطروا  سبتمرب 

القادمة،   بالعروض  تجنبها  ميكن  حتى  والسلبيات  الضعف 

النرشة  وخاصة  املختلفة  املطبوعات  خالل  من  ميكن  كذلك 

والفعاليات  األنشطة  أهم  توثيق  التذكاري  والكتاب  اليومية 

املستوى  وتحديد  وبيان  أيضا،  املشاركة  والعروض  املرسحية، 

الفني لكل منها من خالل املقاالت النقدية وأيضا من خالل 

أو  بالندوات  سواء  الجمهور  أفراد  بعض  آراء  وتسجيل  رصد 

باللقاءات اإلعالمية.

أكرث  كانت  المهرجانات  الدين:  عز  إيمان  د. 
العام هذا  تنظيما 

المسرحية  المهرجانات  دوارة:  عمرو  د. 
طحن« بال  »ضجيج 

األولوية  إعطاء  أتمىن  منسي:  السعيد 
العروض  إلنتاج 
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بعد  أقيم  ولكنه  مارس  يف  يقدم  كان  الذي  ايزيس  مهرجان 

القومي مبارشة. 

عىل  أثر  املهرجانات  تعاقب  يكون  قد  الدين:  عز  أضافت 

فرصة  تعد  أيضا  لكنها  للمرسحيني،  بالنسبة  منها  االستفادة 

االستفادة،  تتم  وهنا  جيد  بشكل  منتقاة  املقدمة  فالعروض 

سواء العروض املرصية “ املهرجان القومي” حيث تم انتقاء 

فاملهم  عددها  قل  وإن  حتى  املوسم  يف  العروض  أفضل 

تفيد  أن  املفرتض  من  التي  العاملية  العروض  وأيضا  جودتها، 

املرسحيني والجمهور عىل حد سواء، ألنهم يشاهدون أشكاال 

غري  أو  تجريبيا  كونه  عن  النظر  بغض  للمرسح  مختلفة 

التجريب  فكرة  أن  هنا  األساس  ألن  يجرب  فالجميع  ذلك 

الكتابة أو  إما يف  دامئة وكل املرسحيني يف أعاملهم يجربون  

السينوغرافيا أو أداء املمثلني واستخدام الجسد وليس الكلمة 

فقط، فالتجريب من املفرتض أن يخرج عن اإلطار الكالسييك 

عدا  وفيام  بالريبورتوار  مرتبطة  الكالسيكيات  وتظل 

الريبورتوار فالعروض ستظل تجريبية أو شبيهة بالتجريبية. 

الخاصة  أهدافه  له  يضع  مهرجان  كل   : الدين  عز  وأكملت 

وإنتاجها  وقضاياها  املرأة  عىل  يركز  إيزيس  مهرجان  فمثال 

التجريبي  وكذلك  ومحددة،  واضحة  فاألهداف  وبالتايل 

يعد  الذي  الشيخ  التجريب و مهرجان رشم  يقوم عىل  الذي 

فيه  نجد  سوف  وبالتايل  محدد  سن  فله  للشباب  مهرجانا 

العائد   أما  محلية.  أو  عاملية  كانت  سواء  جديدة  خربات 

وكلام  ملعرفته،  االستقصاءات  عمل  فيجب  للجمهور  بالنسبة 

فنحن  التناول  حتى  يشء  كل  يف  جديدة  عروض  هناك  كان 

ندعو الشباب ونوجههم لها، وأذكر مثاال عىل ذلك عرض “آي 

باملهرجان.

يدعي  كام  حاصل  تحصيل  ليست  املهرجانات  أن  وأجد 

ونجتهد  نفكر  كنا  التجريبي  املهرجان  أيام  وأتذكر  البعض، 

لعمل عروض تليق مبسابقة التجريبي مام كان يحفزنا للعمل 

حفزنا  كلام  أكرب  املرسحيات  عدد  كان  وكلام  أكرث  واالجتهاد 

لعمل مرسح أكرب.

التي  الخاصة  هويته  مهرجان  لكل  إن  سلوى:  وأوضحت 

الثقافة الجامهريية  متيزه عن غريه من املهرجانات، فمثال يف 

والثقافة  عرب،  ملؤلفني  عربية  معظمها  مرسحيات  يختارون 

الجامعة  ومرسح  للهواة،  والهواة  منها،  مؤلفيها  الجامهريية 

بعض  أن  أيضا  ونجد  حامسه،  فكرة  يف  ويختلف  لطالبه 

هيئة  كعروض  أكرب  مهرجانات  منها  تنبثق  املهرجانات 

يشرتكون  كلهم  والرشكات،  للمرسح  الفني  والبيت  املرسح 

من  عرض مرصي  كل  وبالتايل  للمرسح  القومي  املهرجان  يف 

زيادة  أمتنى  عيل:  وأضافت  املهرجانات.  يف  املشاركة  حقه 

عدد املهرجانات مثال: مهرجان مرسح املؤلف فيكون الرتكيز 

األعامل  يف  يظهرون  ما  قليال  املؤلفني  ألن  املؤلفني  عىل  فيه 

أيضا  واملخرج،  املمثل  مقابل  يف  لهم  يلتفت  وال  املرسحية 

طاملا  التي  املوسيقية  املرسحيات  مهرجانات  عمل  امتنى 

حلمت بها.

والمهرجانات  العروض  إنتاج  بني  التوازن 
حد  يف  املهرجانات  سليامن:  سعيد  املخرج  قال  فيام 

فالحركة  وايجابية،  جميلة  مرسحية  حركة  تصنع  ذاتها 

ليست  املشكلة  ولكن  مميزة،  فاعلية  ديناميكية،  املرسحية 

العروض  إنتاج  بني  ما  التوازن  يف  وإمنا  املهرجانات  يف 

وهناك  مهمة،  مهرجانات  عدة  فهناك  املهرجانات،  وإنتاج 

مهرجانات أقل أهمية، و بالنسبة لنا نحن مؤسيس ومقيمي 

هذه  بني  توازن  التي  عروضنا  أين  هي  املهرجانات  هذه 

لها  املهرجانات  بعض  يف  العروض  فبعض  املهرجانات، 

أو من خالل  تقام من خاللها  التي  الورش  أهميتها سواء يف 

املرسحيني  بني  اللقاءات  أو  والدراسات  والكتب  اإلصدارات 

أخرى  ناحية  ومن  واالحتكاك،  املعرفة  و  الخربات  تبادل  و 

حيث  من  إلينا  املوفدة  العروض  يف  جدية  هناك  يكون  ان 

املهرجانات  وبعض  املهرجان،  إلقامة  مجرد  وليست  الجودة 

تأيت بعروض سيئة خاصة بالهواة عىل الرغم من انه مهرجان 

أنها  تشعر  تناقض،  هناك  وبالتايل  ومهم،  ومحرتف  دويل 

عروض للتجربة وال ترقى ملستوى العروض الدولية. 

بالتوازن  وإمنا  بعددها  ُتقيم  ال  املهرجانات  وأوضح سليامن: 

هناك  وليس  توازن  هناك  ليس  الحقيقة  و  بني،  بينها  فيام 

العرض املرسحي  إنتاج للعروض، فالعروض قليلة جدا ودور 

قليلة وبالتايل عدد دور العرض و إنتاج العروض يقابل أزمة 

ومشكلة. 

لالستفادة  تحدث  املهرجانات   : قائال  كلمته  سليامن  وانهى 

ودور  العروض  إنتاج  بني  التوازن  يحدث  وعندما   ، منها 

عروضا  نقدم   أن  ميكن  هنا  املهرجانات  إقامة  وبني  العرض 

النسوي  للمهرجان  تصلح  و  التجريبي  للمهرجان  تصلح 

“مهرجان مرسح املرأة” وعروض تصلح للمونودراما. 

الرغم من  متميز عىل  البسام،  وهو عرض  لسليامن  ميديا” 

متكامل  عرض  لكنه  ممثلة،  أفضل  جائزة  غري  يأخذ  مل  أنه  

الشباب أن يستفيدون  العنارص حتى يف ترجمته و يستطيع 

منه. 

تنظيام  أكرث  كانت  العام  املهرجانات هذا  إميان:  د.  وأضافت 

التجريبي، فلم نجد صعوبات يف دخول املرسحيات وال  مثل 

استطيع ان أحدد هل هذا يرجع إىل التنظيم الجيد أم لقلة 

الجمهور. ويف رأيي املرسحيات الجيدة كانت قليلة والعروض 

أنها  أو  تتناوله،  ملا  متاما  مدركة  غري  وبعضها  عادية  بعضها 

متزج بني النص املرسحي الطويل الذي احتفظت به وتقدميه 

األوكراين  العرض  هنا  واقصد  جديده  بفكرة  كان  لو  حتى 

الذي فاز بعدة جوائز فالعرض احتفظ بالنص واليشء الجيد 

ان  املمكن  فمن  مصحة  يف  كاليجوال  أن  فكره  لهم  بالنسبة 

نتفق عىل ذلك،  لكن اآلخرين هل يستحقوا أيضا ان يكونوا 

العرض  سلبيات  أهم  من  لألسف  ولكن  املصحة،  نفس  يف 

باللغة  وكانت  وطويلة  جدا  سيئة  كانت  حيث  الرتجمة 

اإلنجليزية، وهنا يجب  أن تكون الرتجمة باللغة العربية وأن 

إذا طال  املتفرج وخصوصا  توضع بشكل واضح حتى ال ميل 

العرض املرسحي.

المؤلف  مسرح 
املهرجانات  تعدد  مع  أنا  عيل:  محمد  سلوى  الفنانة  وقالت 

الفرصة  تعطي  فهي  كربى  استفادة  من  لها  ملا  وزيادتها 

وهذا  ملشاهدتها  أكرب  رشائح  عىل  لعرضها  أكرث  لعروض 

يعترب ميزة يف حد ذاته فأي عرض مرصي من حقه املشاركة 

مسرح  مهرجان  إضافة  أتمىن  علي:  محمد  سلوى 
الموسيقية للمسرحيات  وآخر  المؤلف 

المهرجانات  في  ليست  المشكلة  سليمان:  سعيد 
العروض إنتاج  وبني  بينها  التوازن  في  وإنما 
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ذلك  من  أيضا،  ضبط  وبدون   ، بالضبط  أذكر  ال 

لدعائها  الله  واستجاب  أمه  له  دعت  الذي  )الجاحد( 

وفقه  كام  العظيم،  الفلسفي  االخرتاع  لهذا  وفقه  بأن 

يف  يكمن  الشيطان  الخالدة:  حكمته  يف   صوغه  يف 

التفاصيل؟! بارك الله فيك يا أبو الكباتن، وجزاك عنا 

خريا كثريا . 

املدهش،  االخرتاع  أبدأ من هذا  أن  املهم، ملاذا رأيت 

املرسحي  العرض  عن  الكتابة  بصدد  وأنا  غريه،  دون 

صوت  فرقة  قدمته  الذي  السبتية”  من  شكسبري   “

بالدي املرسحية الحرة، باسم الجمعية العربية للعلوم 

والثقافة والتنمية، عىل مرسح قرص ثقافة بور سعيد، 

أحمد  إخراج  و  إعداد  األباصريي،  أحمد  تأليف  من 

 – الثقافية  الجمعيات  مهرجان  عروض  ضمن  لطفي، 

مرسح الهواة- يف دورته الثامنة عرشة؟

العامة  فكرته  خالل  من  يعُد  العرض  أن  هي  اإلجابة 

البأس  فالفكرة  جيد،  تحقيق عرض مرسحي  بإمكانية 

بها، مل ال!

عاشق  مرسحيا،  مؤلفا  يعمل  القلب،  محطم  رجل 

أحبها  التي  زوجته  لحظة  يف  يفقد  بشكسبري،  متيم 

نفسية  أزمة  يف  فيدخل  مبارشة،  منها  زواجه  بعد 

آلية  إىل  نفسيا  يلجئه  ما  املوجع،  الفقد  ذلك  بسبب 

بوهم  والعيش  املأساوية،  النهاية  تلك  إنكار  اإلنكار، 

داللة  توازي  داللة،  ولالسم   -  “ أمل   “ زوجته  أن 

عالقتهام  يستعيد  فريوح  حية،  التزال  سيد-   اسمه 

من  يعمل  ذلك  ومبوازاة  الخطوبة،  قبل  ما  فرتة  معا 

خالل مرسحية يؤلفها ويعيش أحداثها مع شخصياتها 

العالقات  من  لعدد  املأساوية  النهايات  تغيري  عىل 

مجددا   فيستعيد  سعيدة،  ليجعلها  الشكسبريية، 

وديدمونة،  عطيل  أنظونيو،  و  كليوباترا  ثنائيات: 

ينجح  أن  وبعد  أوفيليا،  و  هاملت  وجولييت،  روميو 

ذلك  من  زوجته  شقيق  يخرجه  بالفعل،  ذلك  يف 

وأنها  حية،  تعد  مل   “ أمل   “ بأن  يصدمه  بأن  الوهم، 

تلقي  وبعد  سيارة.   حادث  يف  عاما   15 منذ  ماتت 

السبتية..  من  شكسبري 
المسرح  خشبة  إلى  طريقه  ضل  تهريجي  عرض 

محمود الحلواين

والحق أنه كان واهام يف ذلك، وحدث أن خال اإلطار من 

كام  التهريج،  إىل  الكوميديا  تحولت  حيث  ذاته!  املرسح 

تحول املمثلون إىل مهرجني، ال يقّدرون- وأولهم مخرجهم 

بالطبع - الكثري من املعروف من املرسح بالرضورة ، فقد 

وضاع  والتطويل  املط  وهيمن  باإليقاع،  اإلحساس  انتحر 

ما  درامي،  زمن مرسحي  إنتاج  دون  االستهالك  يف  الزمن 

أفرغ الفضاء من معناه املرسحي وأطلقه خارج مداره. 

مل  الفارغ  التهريجي  الحشو  من  الكمية  هذه  كل  داخل 

استخدمها  التي  الكثرية  للبالكات  حاجة  هناك  يكن 

هناك  يكن  مل  رمبا  بل  وآخر،  مشهد  بني  للفصل  املخرج 

رضورة لإلظالم أصال مع عدم وجود إيهام، ورمبا كان من 

املمكن أيضا إضاءة الصالة، باعتبار أن ما يقدم هو نوع 

إن  القول  ميكن  نعم،  إلقائه.  زمن  طال  وإن  اإلفيه  من 

العرض كان أشبه باإلفيه، لكنه مل يستطع أن يحكم أدائه 

ومل ينتبه إليقاعه، ومل يكن برسعة البديهة التي يتميز بها 

مجددا،  وعيه  سيد(    ( يستعيد  به،  تطيح  التي  الصدمة 

أن  البد  الحياة  بأن  ويبرش  بل  الواقع،  بحقيقة  يعرتف  و 

تستمر. 

ألن  قابال  إطارا  واعدة،  فكرة  بوصفه  ذلك  أقبل  جميل، 

قدما يف وعي  له  أن  تضع  التي ميكنها  بالتفاصيل  ميتلئ 

جمهوره، غري أن العرض بدال من أن يشغل نفسه بسؤال 

الكيف: كيف ميأل هذا اإلطار بالتفاصيل التي تحوله من 

جاذب  مرسحي،  عرض  إىل  “باترون”  عامة  فكرة  مجرد 

مبا  اإلطار  ذلك  بحشو  وقام  األمر  استسهل  للجمهور؟ 

إفيهات،  تطوله يداه من أي يشء و من ال يشء، نكات، 

مجرد  أن  معتقدا  الخ،  كاريكاتوري،  أداء  رقص،  أغان، 

تغيري  بيئة شعبية، مع  الشكسبريية يف  الشخصيات  وضع 

ابتذال لغة  الشكسبريية إىل  الشخصيات من جديتها  لغة 

الجادة  أفعالها  تغيري  وكذلك  وسوقيتها،  الشعبية،  الحارة 

إىل أفعال هازلة بال ضابط وال رابط ، يكفل له اإلضحاك، 

رؤى



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 17 يناير 2022العدد 545 العدد 17751 يناير 2022العدد 751

1717

اإلفيه، فضل طريقه، و- لألسف-  مل يضحك أحد. 

يدرك  أن  دون  زائفا،  إلها  اإلنسان  يعبد  أن  أقىس  ما 

صناع  يدخر  مل  ظني  ويف  األوان.  فوات  قبل  ذلك 

تقديم  سبيل  يف  مخلصا  وجهدا  بل  جهدا،  العمل 

فكرتهم الواعدة ، ولكنهم – يف تقديري – مل يكتشفوا 

قبل فوات األوان أن ما أخلصوا له من أداء كان إلها 

فرجة  تحقيق  إىل  بهم  يصل  ومل  كثريا  أضلهم  زائفا، 

مرسحية تكافئ ما ضحوا به من أجله من موهبة.  

وفاء عبد الله ، وليد عصام ، شيامء عصام ، ناهد احمد، 

 ، الفحار  سارة  الحداد،  يوسف  زكريا،  عال   ، محمد  نبيل 

مجموعة   .. أمني  عمرو  جابر،  مصطفى   ، محمود  رساج 

بل  املوهبة،  تنقصهم  ال  الذين  الجيدين،  املمثلني  من 

من  ولكن  موهبتهم،   حجم  يف  كثريين  عىل  ويتفوقون 

قال إن املمثل الجيد البد ان ينجح يف كل ما يقدمه من 

عروض. النجاح يلزمه أوال أن تستثمر املواهب التمثيلية 

وعي  يف  حية  وتجعلها  املواهب،  هذه  تربز  أدوار  يف 

العرض  هذا  يف  يتحقق  مل  ما  وهو  ووجدانه،  الجمهور، 

الذي حولهم – وعذرا يف ذلك – إىل مجرد حشو وأدوات 

القاسية،  املرسحي برشوطه  الزمن  ما، خارج  زمن  لتعبئة 

وإيقاعه املحسوب بالنبضة. 

املرسح،  خشبة  خلفية  يف  بيضاء  ستارة  بوضع  االكتفاء 

املطلوب،  للتأثري  وفقا  باإلضاءة  لونيا  عليها  واالشتغال 

أية قطع ديكورية ماعدا رسير  وخلو خشبة املرسح من 

أو  متوهم  لحضور  جدا  ومناسبة  جيدة  فكرة  )سيد(  

متخيل، غري واقعي  ينتجه ذهن ) سيد/ املؤلف ( ويلقيه 

عىل الخشبة. تلك فكرة جيدة قدمها مي الرزاقي و أحمد 

أمني، ثم خانتها التفاصيل أيضا. 

يف  يكمن  الذي  الشيطان  بفكرة  نستهدي  أن  ميكن  هل 

التفاصيل هذه، يف إعادة النظر يف بعض األفكار املستقرة 

يستحق  الذي  املرسح  فكرة  ومنها  باملرسح،  تتصل  التي 

هذا االسم – بالرضورة - إذا ما توافرت له العنارص الثالثة 

تتوفر  أن  ) ممثل وخشبة وجمهور( هل ميكن  املشهورة 

العنارص الثالثة دون أن نعترب ذلك مرسحا بالرضورة؟ هل 

سيمرتيا،  بناء  املرسح  خشبة  فضاء  يبنى  أن  مثال  ميكن 

هل  بالرضورة..  امللل  يف  ذلك  يتسبب  أن  دون  متوازنا، 

ميكن؟

رؤى
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ديكور  ومصمم  مخرج  صدقى  فؤاد  محمود  استطاع  نعم 

فريدة  سينوغرافية  رؤية  لنا  يقدم  أن  ليل«،  »مسافر  عرض 

عامل  ىف  مرة  ألول  جديدا  وابتكارا  انقالبا  بها  احدث  نوعها  من 

التشجيعية ىف مجال  الدولة  استحق عليها جائزة  السينوغرافيا، 

الهناجر  مركز  إنتاج  من  العرض  هذا  عن  املرسحى  الديكور 

استطاع  املرصية،  الثقافة  وزارة  الثقاىف  اإلنتاج  قطاع  للفنون 

عبد  لصالح  ليل«  »مسافر  مرسحية  ىف  صدقى  فؤاد  محمود 

الصبور احد رواد حركة الشعر الحر العريب، وصاحب اإلسهامات 

ممن  سابقيه  كل  عن  يتفرد  أن  املرسحى،  التأليف  ىف  البارزة 

من  العبثية  الشعرية  املرسحية  تلك  ديكور  بتصميم  قاموا 

العلبة  ومترده عىل مرسح  الجديدة  السينوغرافية  رؤيته  خالل 

ليكون  سبقوه  من  كل  استخدمه  الذي  »التقليدى«  اإليطايل 

مكانا لديكوراتهم املرسحية عن العرض، ولكن قام صدقى هنا 

بالخروج عن املألوف والسائد حينها ىف سينوغرافيا العرض عن 

عمل  فكرة  ابتكار  خالل  من  جديد،  فضاء  إىل  خروجه  طريق 

مرسح خصيصا ملرسحيته »مسافر ليل« ىف ساحة  مركز الهناجر 

الشارع،  مرسح  ىف  نرى  مثلام  الطلق  الهواء  حيث  الخارجية 

فجعل املرسح نفسه عبارة عن عربة قطار حقيقية، وبالداخل 

ركاب  الوقت هم  ذات  ليصريوا ىف  العرض  فيها جمهور  يجلس 

العرض  أحداث  وتدور  وأسفل،  أعيل  من  ويسارا  ميينا  القطار، 

باملرور  املمثلون  بل ويقوم  الجهتني،  املنتصف بني  املرسحى ىف 

كام  أيضا  بجوارهم  ويجلسون  بل  الجمهور  بني  ما  املمرات  ىف 

العرض  من  أصيال  جزءا  باعتبارهم  وذلك  الحقيقة،  ىف  نرى 

بجهاز  تقنية  خالل  ومن  العرض  مواسم  من  موسم  ىف  أنه  بل 

الداخل  من  بالركاب  يهتز  القطار  بذكاء  صدقى  جعل  معني 

هنا صدقى  وبالتاىل متكن  الحقيقة،  كام  وينطلق  يتحرك  وكأنه 

الفكرة أن يستغل الجمهور ىف تأكيد رؤية عبد  من خالل تلك 

الذين  القطار  لركاب  صفة  جعلها  التى  السلبية  عن  الصبور 

والقهر  الظلم  أنواع  كل  مشاهدة  عىل  فقط  دورهم  يقترص 

أمامهم عالنية دون أدىن تدخل منهم من قريب أو من بعيد، 

وذلك من خالل أن جعل شخصية  الراوى واحدا منهم ويجلس 

ىف  ليخرج  بالقطار،  السلبيني  الركاب  احد  باعتباره  وسطهم 

التى  األحداث  عىل  ويعلق  ليتابع  بينهم  من  معينة  لحظات 

يراها أمامه دون أن يكون له موقف إيجايب نحوها أو محاولة 

للتدخل، بالضبط كام كتبه الكاتب، ليعرب عن سلبية املتفرجني 

باعتباره واحدا منهم .

إيل  ليل«  »مسافر  مرسحية  ىف  القطار  عربة  تتحول  أن  فكرة 

فكرة  هى  املرسحية  أحداث  عليه  تعرض  الذى  ذاته  املرسح 

املخرج  من  جديدة  سينوغرافية  ورؤية  ذاتها  حد  ىف  عبقرية 

محمود فؤاد صدقى مل يسبقه فيها احد من قبل من مصممى 

السينوغرافيا، ولكن ىف املقابل مل يقدم لنا صدقى هنا باعتباره 

»مسافر  لنص  جديدة  إخراجية  رؤية  أية  أيضا  للعرض  مخرجا 

ليـــــل   مســــافــر 
إخــراجـيــة رؤيـة  مـنـهـا  أكـثـر  سـينـوغـرافـيـة  رؤيـة 

أرشف فؤاد

للبرش  السلبية  من  صورا  أيضا  نشاهد  اصبحنا  اليومية  حياتنا  ىف 

ىف  العبث  هو  وهذا  أمامه،  تحدث  عدة  حوادث  أمام  حولنا  من 

ىف  الصبور  عبد  صالح  وعبقرية  عظمة  تتجىل  هنا  ومن  ذاته،  حد 

هنا  األفضل  من  وكان  عرصه،  فيه  سبق  الذى  املرسحى  النص  ذاك 

القهر  بسبب  منتحرا  ميوت  القطار  راكب  يجعل  أن  العرض  ملخرج 

كام  مقتوال  ميوت  أن  من  بدال  التذاكر  عامل  عليه  ميارسه  الذى 

فعل عبد الصبور، ولتأكيد فكرة الكاتب بأن القهر أشد وأقوى من 

إخراج  املرسحى  النص  يخرج  أن  اختار  هنا  صدقى  ولكن  السالح، 

أن يضيف فكره  الصبور ودون  كتبه صالح عبد  أكادميي بحت كام 

العرض،  وديكور  سينوغرافيا  مع  فعل  كام  عليه  اإلخراجية  ورؤيته 

أن  اختار ىف مرسحيته  إنه  مبا  املثال  سبيل  أيضا عىل  يستطيع  كان 

مرص  وهو  املرسحى  العرض  أحداث  فيه  تدور  الذى  املكان  يحدد 

عربات سكة حديد مرص  متاما  تشبه  ديكور  عربة  انه صمم  بدليل 

ووضع عليها شعار الهيئة أيضا إال وهو )س ح م( بخالف صالح عبد 

الصبور الذى مل يحدد مكان وال زمان بروايته، إذن كان من األجدر 

هنا لصدقى أن يجعل لغة العرض هى اللغة العامية بدال من اللغة 

العرض  جمهور  من  أكرث  يقرتب  حتى  املرصيني  لغة  وهى  العربية 

وتصل محتوى ورسالة العرض إليه بشكل اكرث متعة وأسهل وأرسع، 

وبالتاىل يستطيع أيضا ىف هذه الحالة مثال أن يجعل شخصية الراوى 

من  يراه  ما  عىل  يتلصص  بالقطار   متجول  بائع  هنا  القطار  راكب 

أحداث أمامه ويرويها للركاب بخبث من اجل أن يشرتوا منه وحتى 

يحثهم عىل أخذ موقف أو رد فعل ولكنهم ىف النهاية يأبون جميعا 

أرادها  التى  السلبية  فكرة  يؤكد  مام  بالفرجة  ويكتفون  التدخل 

عام  وسخونة  ومتعة  إثارة  األحداث  ويزيد  بل  روايته  من  الكاتب 

كتبه عبد الصبور نفسه، بل كان من املمكن أيضا أن يجعل شخصية 

والقهر سيدة  الظلم  التذاكر  عامل  عليه  ميارس  الذى  القطار  راكب 

بأن يؤكد عىل فكرة  اكرث ألهدافه ورسالته  أبعادا  النص  مام يعطى 

املرأة  قهر  فكرة  عىل  التأكيد  الوقت  نفس  وىف  عام  بشكل  القهر 

كسينوجراف  العرض  نفس  سينوغرافيا  فكرة  ىف  فعل  مثلام  ليل« 

فيه  جديد  ال  منطيا  املرسحى  للنص  اخراجه  فجاء  ديكور،  ومصمم 

فقدم  املرسحية،  لنفس  املخرجني  من  أسالفه  من  سبقوه  عمن 

بنفس  حرفيا  الصبور  عبد  صالح  كتبه  كام  ليل«  »مسافر  نص  لنا 

ومل  القوسني،  بني  ما  املرسحية  إرشاداته  وحتى  وأفكاره  شخصياته 

من خالل  الخاصة  اإلخراجية  رؤيته  يضيف  أن  بتاتا  يحاول صدقى 

تحويل النص إيل عرض مرسحى ليرتك بصمة إخراجية جديدة عليه 

كام فعل ىف السينوغرافيا للعرض .

أن نص مرسحية »مسافر ليل« لصالح عبد الصبور، هو نص مرسحى 

للتداول بأكرث من رؤية إخراجية، فالنص هنا يستعرض  عبثى قابل 

خالل  من  اإلنسان  عىل  تسيطر  التى  والقهر  الظلم  أشكال  كل  لنا 

نحياه،  الذى  الواقع  من  تسخر  التى  السوداء  بالكوميديا  يسمى  ما 

وعمد عبد الصبور هنا أن يقول لنا من خالل ذلك النص أن القهر 

هو سالح قاتل ىف حد ذاته يفوق كل األسلحة املوجودة حولنا.

فيه  يستعرض  الذى  املشهد  من خالل  واضحة  الرمزية  تلك  وتظهر 

املشنقة  مثل  قتل  وأدوات  أسلحة  من  لديه  ما  كل  التذاكر  عامل 

أمره،  عىل  املغلوب  الراكب  أمام  إلخ،   .. والخنجر  واملسدس 

والعبثية ىف النص املرسحى هنا هى ىف النهاية ذات نفسها بعد أن 

من  بأكرث  يظهر  الذى  التذاكر  عامل  بيد  »عبده«  الراكب  قتل  يتم 

القاف(،  )بفتح  قتل؟  ملاذا  يعرف  هنا  القاتل  فال  الرواية،  ىف  اسم 

أمام  يحدث  ذلك  وكل  القاف(  )بضم  قتل؟  ملاذا  يعرف  القتيل  وال 

جمهور  وهم  القطار  ركاب  وأمام  باملرسحية  الراوى  ومسمع  مرأى 

أو  ساكنا  منهم  أحد  أى  يحرك  أن  دون  الوقت  ذات  ىف  العرض 

يحاول التدخل وكانت السلبية هى موقفهم، وهذا العبث املوجود 

أن  بعد  العامل  أنحاء  كل  ىف  ونعايشه  اآلن  نراه  املرسحى  النص  ىف 

تحتل  دوال  فرنى  العامل،  من  األعظم  السواد  هى  السلبية  صارت 

وميارس االحتالل عليها كل وسائل القتل والظلم والقهر بل ويتفنن 

حتى  فقط،  واملشاهدة  املتفرج  مبوقف  يكتفى  كله  والعامل  فيها، 
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بشكل  ضعفها  واستغالل  العربية  املجتمعات  بعض  ىف  أحيانا 

خاص، وأيضا كان سيجعل بتلك الفكرة للعنرص النساىئ دورا ىف 

املرسحية، بل كان باستطاعته أيضا أن يبتكر شخصيات جديدة 

ما  ثالثة  من  اكرث  ليصبحوا  العرض  شخصيات  عدد  من  ويزيد 

ومبا  القهر  عن  أيضا  النص  فكرة  إطار  ىف  والنساء  الرجال  بني 

من  األبعد  بل  املرسحية،  ومحتوى   وأهداف  مبضمون  يخل  ال 

عن  يتخىل  أن  أيضا  لصدقى  واملسموح  املمكن  من  كان  ذلك 

اسم املرسحية ذات نفسه ويختار لها اسام آخر يناسب رؤيته 

األصيل  للنص  الرئييس  املحتوى  عن  البعد  دون  لها  اإلخراجية 

املرسحية  فكرة  بأن  للمتلقى  التنويه  عىل  بالطبع  الحرص  ومع 

مأخوذة عن نص » مسافر ليل » لصالح عبد الصبور، عموما ما 

متاحة  أمثلة  من  ما رسدته  بكل  هنا  أقوله  أن  وأردت  قصدت 

بأن هناك  للقارئ هنا  أؤكد  أن  للنص هو  لعدة رؤى إخراجية 

رؤى كثرية جدا ال حرص لها كان من املمكن لصدقى أن يفعلها 

ىف النص من خالل عمل إعداد له يستطيع أن يلعب من خالله 

اإلبداع،  سامء  ىف  لالنطالق  اإلخراجية  لرؤيته  العنان  ويرتك 

للعرض  املبدعة  السينوغرافية  برؤيته  اكتفى  النهاية  ىف  ولكنه 

ىف  مامثلة  إخراجية  رؤية  لها  يضع  أن  يحاول  أن  دون  نفسه 

أكادميي،  بأسلوب  النص  بإخراج  واكتفى  واإلبهار  القوة  نفس  

ليتضح لنا ىف النهاية أن فكر 

املرسحى  العرض  ىف  السينوغرافية  وميوله  اهتاممات صدقى  و 

لنفس  اإلخراجية   ميوله  عىل  شعورى  وال  اكرب  بشكل  طغت 

اإلخراجية  الرؤية  موضوع  عن  رسده  سبق  ما  كل  أن  العرض، 

عرضا مرسحيا  بالفعل  قدم  قد  بأن صدقى  النهاية  ىف  ينفى  ال 

كان  ولكن  به  واستمتع  الجمهور  عليه  أقبل  ناجحا   جامهرييا 

لهذا  املألوفة  وغري  واملبتكرة  الجديدة  السينوغرافية  للرؤية 

العرض الفضل األول ىف هذا النجاح .

قطار  رحلة  عن  عبثى  املرسحى ىف شكل  العرض  أحداث  تدور 

يدعى  الشخصية  ضعيف  مرتدد  قطار«  »راكب  أبطالها  ليىل، 

عىل  تدل  كلها  أسامء  وهى  عابد،  وابنه  الله  عبد  وأبيه  عبده 

الراكب  الذى يأىت ليجد  التذاكر »  الخضوع والطاعة، و» عامل 

وهو يحدث نفسه ويردد اسم اإلسكندر ويبدو عليه التوهان، 

يبدأ  الذى يتقمصه   ومن هنا وتحديدا من شخصية اإلسكندر 

عامل التذاكر ىف مامرسة عليه كل أنواع القهر والظلم بدءا من 

له  وجود  ال  يجعله  أن  قاصدا  وبطاقته  الراكب  تذكرة  التهام 

من شخصية  بأكرث  أمامه  يتلون  ثم  ومن  تاريخ،  وال  هوية  وال 

معينة  سرتة  من  تخلص  كلام  بعضها  فوق  سرتات  عدة  مرتديا 

نجده  فمرة  لها سرتة مخصصة جديدة،  أخرى  بشخصية  تجده 

وسلبية  هتلر، مستغال ضعف  ومرة  زهوان،  أخرى  ومرة  اإلسكندر، 

التذاكر  عامل  يقوم  بأن  املرسحية  تنتهى  حتى  القطار،  ركاب  كل 

انه  سوى  معلومة  أسباب  أية  دون  بالخنجر  القطار  راكب  بقتل 

قرر أن ينهى حياة مواطن قهرا، وأثناء أحداث تلك املرسحية يظهر 

احد ركاب القطار من بني الجمهور الجالس جميعا ويبدوا ىف هيئة 

الراوى املثقف ممسكا بكتاب ىف يده أحيانا يقرأ منه بعض أحداث 

يتابع األحداث ويعلق عليها دون أن يشارك  العرض وأحيانا أخري 

ىف الحدث أو يحاول التدخل، حتى يجربه محصل التذاكر ىف النهاية 

بحمل الجثة أو قتله باملسدس، وتنتهى املرسحية عىل ذلك الحدث، 

تقل  ال  السلبى  الشخص  عقوبة  أن  لنا  يقول  أن  أزاد  الكاتب  وكأن 

عن عقوبة مرتكب الجرمية، ويعد ىف النهاية مشاركا فيها .

التسكني  املرسحية  تسكني شخصيات  ىف  فائقة  مهارة  ميتلك صدقى 

أو  الشكلية  أو  اآلدائية  الناحية  من  سواء  الفنانني  من  لها  املالئم 

الجسامنية، ووجدنا ذلك ىف تسكينه العبقرى لعالء قوقة ىف شخصية 

»عامل التذاكر«، وهنا إذا قلنا أن خمسني ىف املائة من نجاح العرض 

فنستطيع  العنارص،  باقى  مع  به  الخاصة  السينوغرافيا  لفكرة  يعود 

راجع  العرض  لنجاح  األخرى  املائة  ىف  الخمسني  أن  أيضا  نقول  أن 

الشخصية  تلك  بأداء  قام  الذى  العبقرى  لهذا  املوفق  االختيار  إيل 

احسن ممثل  أيضا جائزة  والذى حصد من خاللها  التذاكر«  »عامل 

وهو  تراه  فعندما   ،2018 عام  املرصى  للمرسح  القومى  باملهرجان 

هذا  ىف  غريه  أحدا  تتخيل  أن  تستطيع  لن  الشخصية   تلك  يجسد 

بعبقرية ال  الدور  ذاك  يؤدى  أن  قوقة  استطاع عالء  الدور، حقيقة 

مثيل لها ىف الرش استطاع من خاللها وبكل سهولة أن يشعر جميع 

ركاب القطار انهم تحت سيطرة قهره وظلمه وجربوته، وىف املقابل 

لذلك كان اختيار حمدى عباس ىف شخصية » راكب القطار » ذاك 

الشخص السلبى املقهور فاقد الثقة ىف نفسه وفيمن حوله واملرتبك 

دامئا هو اختيار موفق أيضا حيث أن النسبة والتناسب الجسامىن ما 

بني ضخامة عالء قوقة وضآلة حمدى عباس الجسامنية، كانت مبثابة 

عامل مساعد كبري جدا ىف سهولة تصدير إحساس القهر والظلم لكل 

ركاب القطار، وأخريا جاءت شخصية الراوى عىل األحداث وهو احد 

العينني  ابو  يارس  عىل  متاما  مطابقة  الوقت  نفس  ىف  القطار  ركاب 

الذى ميتلك صوتا مرسحيا يجعلك تصدق بالفعل انه الراوى، كام أن 

املرسحية،  الحالة  بصدق عن  تعرب  واملنكرسة  الحزينة  مالمح وجهه 

سليمة  عربية  بلغة  التحدث  إجادتهم  لهم  يحسب  جميعا  لكنهم 

ومنضبطة 

نتيجة  العرض  ىف  محدودة  جاءت  أنها  من  بالرغم  لزاكو  األلحان 

معربة  جاءت  ولكنها  ربع،  إال  ساعة  عن  يزيد  ال  الذى  وقته  لقرص 

القهر  لحظات  وكذا  الراكب،  لدى  والرهبة  الخوف  لحظات  عن 

جعل  قد  انه  هنا  املخرج  وذكاء  التذاكر،  عامل  لدى  والظلم 

القطار  آخر  ىف  مكان  خصص  بأن  العرض  خالل  حية  املوسيقى 

للفرقة املوسيقية، لتعطى إحساس إيجايب للمتلقى بالحالة املرسحية 

الفريدة 

ال  جزءا  صار  التى  الجديدة  السينوغرافية  والتجربة  يعيشها  التى 

يتجزأ منها . اإلضاءة ألبوبكر الرشيف استطاع من خاللها أن يتألق 

ويتفوق عىل نفسه ىف التعبري عن لحظات انطالق القطار وإشارات 

بأنك داخل قطار حقيقى وليس من صنع  بالفعل  التنبيه، ليشعرك 

الخوف  لحظات  عن  باإلضاءة  التعبري  ىف  أيضا  تألق  كام  الخيال، 

والرهبة لدى الراكب من خالل األلوان الباهتة التى تعرب عن سلبية 

القهر والظلم  الحدث، وكذا لحظات  التعامل مع  الركاب جميعا ىف 

والرش والتى غلب عليها اللون األحمر واألزرق .

عامل  شخصية  مع  متاما  موفقة  جاءت  صابر  ألمرية  املالبس   

عنها  ويكشف  يرتديها  التى  املتعددة  السرتات  وخاصة  التذاكر 

شخصيته  من  مخيفا  جديدا  جزءا  لنكتشف  األخرى  تلو  الواحدة 

املرسوم  األخرية  للسرتة  النهاية  ىف  نصل  حتى  بالتدريج،  الحقيقية 

داللة عىل عنرصية وبغض هذه  والصهيونية  النازية  عليها عالمات 

الشخصية لكل من حوله، ولكنها مل تجتهد ىف مالبس شخصيتى كل 

ال  تقليدية  مالبسهم  جاءت  حيث  الراوى،  وكذا  القطار  راكب  من 

أال  البد  فكان  الشخصية،  ضعيفة  أو  السلبية  شخصياتهم  عن  تعرب 

نفس  باملرسحية،  رأيناها  كام  ومنظمة  مهندمة  مالبسهم  تكون 

عامل  بشخصية  أمرية صابر سوى  تهتم  مل  للمكياج  بالنسبة  الوضع 

الكثيف  بشاربه  وجهه  عىل  الرش  مالمح  إظهار  خالل  من  التذاكر 

باقى  مبكياج  االهتامم  دون  السواد  إيل  األقرب  وجهه  ومالمح 

الشخصيات .

مبثابة  كانت  للفنون،  الهناجر  مبركز  العاملني  من  شخصيات  هناك 

العرض  نجاح  ىف  وساهمت  العرض  مخرج  خلف  املجهول  الجندى 

الديكور  بناء  اإلرشاف عىل  املخرج ىف  معاونة  الكبري ىف  مبجهودهم 

املرسحى الضخم بالفضاء الخارجى لساحة الهناجر، وكذلك معاونته 

ومتابعة  اإلنتاج  عىل  »املرشف  عىل  أشجان  العرض:  كواليس  خلف 

كامل  السالم  عبد  إضاءة«،  »تنفيذ  املحسن  عبد  محمد  العروض«، 

»تنفيذ  جالل  ويحي  جامع  محمد  ديكور«،  »تنفيذ  محمد  وأسامة 

مركز  مدير  املرسحى شادى رسور  للمخرج  أخريا يحسب  الصوت«، 

الهناجر للفنون الحاىل دعمه القوى للعرض املرسحى »مسافر ليل« 

مبناسبة  العرض  لهذا  جديد  موسم  فتح  عىل  موافقته  خالل  من 

عبد  صالح  رحيل  عىل  األربعني  بالذكرى  الثقافة  وزارة  احتفال 

الصبور، بالرغم من أن العرض تم إنتاجه ىف فرتة سابقة له ىف عهد 

املرسحية  التجربة  هذه  ىف  الفضل  صاحب  دسوقى  محمد  الفنان 

املتميزة .

وأخريا فقد نجح  صدقى مخرج ومصمم الديكور للعرض املرسحى 

التجريبية  السينوغرافية  ورؤيته  تجربته  خالل  من  ليل«   »مسافر 

الجديدة ىف شكل املرسح ومترده عىل الشكل التقليدى له ىف تهيئة 

قطار  داخل  سلبيني  ركاب  بالفعل  بأنهم  املرسحى  العرض  جمهور 

حقيقى يكتفوا بالفرجة فقط عىل ما يرونه من ظلم وقهر من خالل 

مشاهدتهم  بعد  تطهريهم  النهاية  ىف  ثم  ومن  املرسحية،  أحداث 

الجرمية  ىف  مشاركا  يعد  بأنه  سلبى  شخص  لكل  الطبيعية  للنهاية 

التى كان مكتفيا بالفرجة عليها دون أدىن رد فعل إيجايب كام رأينا 

أمره  عندما  باملرسحية  األحداث  راوى  لها  يتعرض  التى  النهاية  ىف 

عامل التذاكر بحمل الجثة أو قتله، ومن هنا يخرج جمهور العرض 

من القطار وهو ىف حالة إيجابية  ملواجهة وتغيري املجتمع من حوله 

بعد أن كان قد دخل العرض وهو ىف حالة سلبية .
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رائع  ميدان  املرسح  النابض،  املدينة  قلب  )املرسح 

أذواق  من  االجتامعية؛  الحياة  به  تزخر  عاّم  للتعبري 

العرص واألفكار والطموحات الجديدة(.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو 

األعىل  الرئيس  الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعىل  املجلس 

ATI للهيئة العربية للمرسح

الحياة مرسح.. املرسح حياة

أحب  التي  للمدينة  كله  النهار  ذاك  ساديت  يا  عدت 

لبناء  الخالقة  واملبادرات  الفنون  مركز  )الشارقة(، 

من  اإلبداع،  عرب  امُلمكن  املشرتك  والعيش  اإلنسان، 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  لدن 

الشارقة  القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم 

.ATI والرئيس األعىل للهيئة العربية للمرسح

وقفة  فيها  يل  وكانت  إال  اإلمارات  فيها  كنت  ما 

وأخريات، وكانت دوًما يف خواطري، وأنا بعيدا عنها، 

بالقدر   - الخرطوم  األحب  املدينة  من رشق  أمر  يوم 

العتيقة،  الجامعة  مبتدأً  أعرب  لغربها،   - امُلستطاع 

ابعد،  تواريخ  عند  من  الكون  تزين  الفريدة،  مبانيها 

أم  املباركة  البقعة  أبناء  من  والكثريون  عندي  لكنها 

حجر  من  مصنوعة  مدينة  الخرطوم،  إنها  درمان، 

تتسع،  القدمية،  شوارعنا  من  أكرب  ودروب  وأنوار 

وعرضها،  بطولها  تربيعات  عىل  ومرسومة  مصنوعة، 

تحايك علام قدميا، )العام اإلنجليزي(. كان بيت مهدي 

القديم، ومركز مهدي للفنون يف احد  أركانها الجنوب 

غربها،  املهدي(  )دائرة  يف  مرة  أول  ومكتبي  رشقية، 

جامعة  يف  الشارقة  وقاعة  الخرطوم،  جامعة  خلف 

الخرطوم، مركز الفكر والثقافة والفنون، وتلك حكاية 

أجمل، ملا فيها من التفاصيل، ما يفرح ويجدد الفرح.

ومدينتي األحب ام درمان ، نغني لها ، افتتاٌن وعشٌق 

قديٌم متجدٌد، ال مصنوعة، وال مىش فيها  ومشاهدها 

وللشعر  الوطنية،  للحكاية  مجيدة  تواريخ  غري 

املتعددة  األداء  بفنون  الوطني،  واملرسح  الوطني، 

تلمح  يتجّدد،  وحب  قديم  عشق  الوطنية.  املتنوعة 

أب  )عاليل  من  الرتام(  )الشاقية  بالطريق  مظاهرة 

روف يل املغالق(.

للزي  تهدي  الشارقة،  قاعة  عند  من  الخرطوم،  لكنها 

قاعة  وإعالنها  التأسيس  فمنذ  النتائج،  بُحسن  أجمل 

للحوار املستنري، وهي تعطي بال حدود، فكرًا مستنرياً، 

وعادت  املتعددة.  الثقافية  األنشطة  وتستضيف 

عهد  انتهاء  بعد  القدمية،  أدوارها  الخرطوم  لجامعة 

وسط  الكربى  االمتحانات  قاعة  يف  الفنية  العروض 

العاملية،  املوسيقى  عروض  فيها  شهدنا  الجامعة، 

واآلسيوية، ثم متحف التاريخ الطبيعي.

التواريخ األحدث  القاعة )الشارقة(، وذاك املكان يف  تلك 

خرجت  املجتمعات،  وبناء  والثقافة  واملعارف  للعلوم 

يف  امُلستطاع  بالقدر  اآلن  بها  متيش  املنرية،  األفكار  منه 

مجاالت الوعي املفيد، ما يجعلني كل ما مررت بها قاعة 

)الشارقة( انحني لها احرتاماً وتقدير، واعرتافاً بفضلها عىل 

مشهد الفكر والفنون الوطنية.

عرضاً  قّدمت  فيها،  الُكربى  الباحة  ويف  سنوات،  قبل 

جولتنا  من  عودتنا  بعد  وعيذاب(،  سنار  )بني  للفرجة 

األمريكية، وكان ذاك عرضها  املتحدة  الواليات  الُكربى يف 

الكربى،  دارفور  عروض  بعد  والثالثني،  الخامس  الوطني 

يف  نحتفي  جئنا  القومي.  واملتحف  القومي،  واملرسح 

التحاد  الثاين  بامليالد  البقعة،  مرسح   - الوطني  املرسح 

تحتفي  الفسيحة  القاعة  والشارقة  السودانيني،  الُكّتاب 

باملرسح  بعدها  عرف  ملا  األوىل،  املرسحية  واألعامل 

الوطني، وتلك  املشهد املرسحي  بناء  الجامعي، ساهم يف 

حكاية أخرى.

تتوّسط مباين  الحايل،  الشارقة يف موقعها  قاعة  قامت  ثم 

الجامعة العتيقة، تصميم وهندسة معامرية راقية، راعت 

واملعارف  الفكر  شيخ  من  هدية  العام،  املنظر  اتساق 

كله،  بالخري  الذاريات  اإلنسان  فنون  سلطان  والعلوم، 

ولها  ومثمرة،  مقبولة  هدية  سبياًل،  إليه  استطاع  ما 

واآلن  والفنون،  للفكر  املدينة  أبواب  تفتح  بعدها،  ما 

يف  املرجوة  للنتائج  تفيض  لعلها  الوطنية،  للحوارات 

جامعة  أساتذة  نادي  تتوّسط  التعقيد،  بالغة  أزمان 

ُمستنريًا،  فكرًا  الخالقة،  امُلبادرات  خرجت  منه  الخرطوم، 

ما  غري  يف  لكنا  اّتصلت  لو  تغيريات،  صنعت  وسياسات 

نحن عليه اآلن. وجانبها الغريب معهد الدراسات األفريقية 

األعياد عيد  يناير،  من  العاشر  للمسرح  العربي  اليوم 
النابض المدينة  قلب  المسرح 

نوافذ
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قلنا  كام  الربامج،  ع  لتنوُّ قاعاتها  وتفتح  أنوارها  وتضئ 

يومها امليالد الثاين، وقد كان امليالد األول غري بعيٍد منها، 

الخرطوم،  جامعة  أساتذة  نادي  حديقة  يف  متاماً،  رشقها 

واألديب  السفري  انتخبنا  يوم  عقود،  ثالثة  من  اكرث  قبل 

الجمهور   التقى  وفيها  رئيًسا.  احمد  محمد  الراحل جامل 

الفكري  مرشوعنا  عىل  تطبيقايت  أويل  الجامع،  عرضنا 

بنيت  األفريقية(  العربية  االحتفالية  تجليات  )التكوين 

البياحة(  )حصان  األم  الرواية  من  بعض  فيه،  التصاوير 

الشاعر  الدكتور  األفريقية،  العربية  االحتفالية  ملؤسس 

ويف  العرض  قبل  صباحاً  انتخبنا  قد  وكنا  عيدايب.  يوسف 

الدكتور يوسف فضل،  الجليل األستاذ  العامل  املؤمتر  ختام 

رئيساً لالتحاد، وهو الجامع للتواريخ املجيدة، ومن عنده 

تزين العرض فرجة )بني سنار  وعيذاب( ببعض حكايات 

ضيف  ود  )طبقات  لكتاب  األهم  تحقيقه  من  قدمية، 

الله(.

الفكر  دعم  يف  األكمل  ونتائجها  باسمها  األشهر  والقاعة 

والثقافة والفنون األدائية، قاعة )الشارقة( شاهد عىل تلك 

الفكرة  ويجمع  يحتوي   ، املاعون  هي  لتكون  التصاريف 

)تعدد  املشرتك  قولنا  عىل  قائم  والعرض   ، والتواريخ 

الثقافات وتنوع الفنون السودانية(  مدخلنا لحارض بعيد 

او وقفتي ودخويل،  بها،  النزاعات، ففي كل مروري  عنها 

مضت  عقود  مدى  عىل  املتعاظمة  أدوارها  عىل  شهودي 

إال مواعني يحتاجها  والثقافة  الفكر  ، فام  يتصل  واعتزاز  

الناس،  بني  ليميش  النبيل  والفعل  وأقوالهم  الحياة  صناع 

من فكرة إىل بناء يخدم التنمية املستدامة.

الشارقة  األحب  باملدينة  الخاص  االحتفاء  هذا  ويصبح 

ويف هذا الوقت واليوم من تواريخ فنون املرسح العريب، 

يصادف أشواقا كانت بني صناع الفرجة املرسحية العربية، 

ما اكتملت يف أوقات سابقات، مببادرات ثم حامسة، وان 

يف  للفنانني  املدنية  املنظامت  فتقف  العرص،  مع  متيش 

بلد العرب، بعد ميالدها بقليل أو اكرث، لكنها تقف، وإن 

عايشتها  شاهداً  كنت  فقد  رنانة،  المعة  الالفتات  بقيت 

رشيكاً يف الفكرة، ومشينا بها بالقدر املستطاع.

تجمعنا عىل مدى  اآلن  املبادرة، وهي  الفكرة  ثم جاءت 

العريب،  املرسح  بيوم  لنحتفي  قلياًل،  تنقص  عقود  ثالثة 

بيوم  العنوان وقد ظللنا نحتفي لسبعة عقود  اجمل  وما 

املرسح العاملي نحج إىل مبنى )اليونسكو( يف )باريس( يف 

السابع والعرشين من مارس، ونشارك تنظياًم،  كل صباح 

الفرص تحني لالحتفال، فنحتفل.  أنها  استذكار  ونسهم يف 

وهكذا لسنوات، حتى كانت فيها الشارقة صاحبة املبادرة 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وسيدي  الخالقة، 

الشارقة،  حاكم  لالتحاد  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

أو  الخليج  أو  اإلمارات  تنتظم  ُمناسبات  كل  يف  يلتقي 

عاملنا العريب بصناع املرسح، يحيك ويعزز األفكار، ويطرح 

ودافعة،  ومحرضة  بعضها،  تنفك  وال  عصّية  األسئلة، 

يف  مبسارح  االهتامم  بذات  العريب  مرسحنا  اىل  لنذهب 

املعمورة. تنشأ بيننا رشاكات مبستويات متفاوتة، وتشهد 

تنتظم  املرسح،  لفنون  مهرجانات  العربية  عواصمنا 

وسعي  ونكتب،  نبحث  ونلتقي،  اكرث،  وتغيب  لدورات 

فيها  ونلتقي  ذلك،  وغري  كثرية  أحياًنا  صادق  للتجديد 

رشاكاتها،  للمرسح  العربية  الهيئة  فبنت  والعامل،  العريب 

واملرسح  الفكر  صناع  وتبادل  محيطها،  مع  وتواصلت 

العريب، وأزين دهاليزي  كتابة رسالة يوم املرسح  العريب، 

وكان  عندي،  األهم  الرسالة  كتبها  يوم  املؤسس  بكلامت 

عددا  )اليونسكو(  مبنى  ويف  )باريس(  يف  جمع  قد  قبلها 

كلمة  كبري  احتفال  يف  ليلقي  العرب،  املرسحيني  من  طيبا 

العميق،  لفهمه  إشارة  فكانت  العاملي،  املرسح  يوم 

 /ITI ورشاكة ظّلت قامئة وداعمة للهيئة الدولية للمرسح

كل  يف  ويجدد  والربامج،  عنها  يسأل  دوًما،  يونسكو، ظل 

املنري  حضوره  فكان  الوسائل،  بشتى  لها  دعمه  األوقات 

الصينية،  )شيمني(  مدينة  يف   ITIلـ العام  املؤمتر  لختام 

بالغة  برسالة  هناك،  من  العامل  وخاطب  وقف  يوم 

ُمدركة  بكلامت  العاملي،  املرسح  كثريًا  دعمت  األهمية، 

العاملي من  السالم  بناء  الفنون، وأدوار املرسح يف  لقيمة 

ر، وقبل يومها  قائد سيايس وحاكم وكاتب مرسحي وُمفكِّ

املرسحي  امُلجتمع  من  وعرفاًنا  تقديرًا  الذهبي   الوسام 

حارضًة   ATI للمرسح  العربية  الهيئة  وكانت  العاملي، 

مبجلسها التنفيذي يف رشاكة امتّدت بعدها لحضور طيِّب 

العريب  املرسح  رموز  دعت  يوم  -الصني(،  )شيمني  يف 

امُلجتمع الدويل للمرسح ويتبادلون األفكار  ليتعرّفوا عىل 

واملرشوعات ُمستقباًل.

بكل  إلنجازاته  وننظر  العريب،  ملرسحنا  نحتفي  اليوم 

تقدير، من عند أنه أصبح له يوم للتقدير لُصّناع املرسح 

فيها،  ما  املاضية بخريها وغري  العقود  العريب. وعىل مدى 

وسادات  سيدات  من  عدد  األهمية،  بالغة  الرسالة  كتب 

املرسح العريب، كانت كل واحدة من الرسائل إشارة ذكية، 

ونظرة أكرث ُقرًبا ملشهد املرسح العريب الراهن.

للمؤسس  هذا.  يومهم  يف  لألحباب  العطرات  التحيات 

ل  صاحب الفكرة املبادرة الخالقة يف يوم يظل نقطة تحوُّ

كربى يف تاريخ الفنون والفكر والثقافة العربية.

وقد  خاص،  دهليز  للمرسح  العربية  الهيئة  عنها،  أكتب 

الفكرة وامليالد، ثم بعدها يف وسط  كنت قريًبا جًدا يوم 

برامجها  ثم  والتنظيم،  اإلدارة  يف  أسهم  العامة،  األمانة 

املرسحي،  اإلحياء  برنامج  اآلن،  أهمها  ولعل  املتنوعة، 

املهرجانات الوطنية العربية، الفكرة وما تم تنفيذه منها، 

التمثييل العريب، فذاك وتلك  التوثيق للمشهد  ثم حديث 

إشارات أخرى.

هذا،  املجيد  ليناير  العريب  املرسح  يوم  رسالة  يكتب 

عطاءات  له  مرسحي،  وفنان  ومفكر  وكاتب  صايت  ُمشخِّ

كربى، أخي وصديقي رفيق عيل أحمد.

املرسح حياة.. الحياة مرسح

السفري عيل مهدي

الحوار،  وميتد  نزورها  ما  وكل  ومرات  مرات  بالشارقة 

بكل  ويحرض  ويشارك  يسمع  الخالقة  املبادرة  وصاحب 

معاين الدفع لألمام، ويقف خلف كل فكرة.

حتى كان اإلعالن األهم عندي يف تواريخ الفنون العربية، 

املناسبات،  من  كثري  يف  وقال  الفكرة،  اّتساعها  بكل  نعم 

ما  له  عنده  من  والسؤال  قرب.  عن  منه  واستمعت 

تكون  أن  فرص  لكن يف  الفكرة،  يف  ال  الوراء من خري،  يف 

ممكنة، وجاء وحان وقت امليالد األول.

ATI إعالن الهيئة العربية للمرسح

تنظيم، نعم

إطار يجمع، نعم

ماعون أوسع للتنسيق، نعم

لها  شاء  كام  ولدت  أقوى،  فيها  الفكرة  كانت  ملا  إنها  ثم 

صاحب املبادرة، أن يلتقي عندها صناع املرسح، أصحاب 

الفكر املستنري بالحد األدىن من االتفاق، ألنها  فنون األداء 

والعروض متيش كلها يف اّتجاهات ُمغايرة، لكنها تّتفق قي 

أنها من أجل إسعاد اإلنسان.

الحكومية  غري  واملؤسسات  التنظيامت  بناء  وفكرة  وألنها 

الفكرة،  املبادرة  صاحب  اتبع  التشاور،  عىل  صرباً  تحتاج 

بهيكل بسيط. عندي انه اإلسهام الحقيقي يف خروجها يف 

يف  العرب  املرسحيني  كل  جمع  عىل  قادرة  األوقات  تلك 

شارقة الثقافة والفنون العربية.

وُرّواداً  رُُموزاً  جمعت  االستشارية(  )اللجنة  فكانت 

أن  صادقاً  وأظن  العريب،  املرسحي  للنشاط  ومؤسسني 

للحوار  بيًتا  االستشارية  اللجنة  تكون  أن  فيها،  الفكرة 

شباب  لتساعد  املعينات،  منها  تخرج  وان  الحكمة،  مع 

يف  العربية  واملنظمة  املؤسسة  بناء  يف  العرب  املرسحيني 

. ُيرْسٍ

 ٢٠٠٨ عام  مطلع  يف  لنلتقي  طيبة  فرصة  كانت  وقد 

صباحات  يف  واملجدد  املبادر  املؤسس  منه،  كرمية  بدعوة 

نصيب  نحيك،  لساعات،  جلسنا  باملحبة.  مفعم  شتاء 

األول،  نعود هيكلنا  ونفرتق،  للقاعات  ونعود  ذلك،  وغري 

واضحة،  الرؤية  كانت  البداية  ومنذ  نتدارس،  مستشارين 

ورشاكة كربى تبنى حينها مع واحدة من أهم مؤسسات 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  املشرتك،  العريب  العمل 

اكتمل،  ولكنه  الحوار  طال  وإن  )االليسكو(.  والعلوم 

العمل  وحانت لحظة امليالد، لواحدة من أهم مؤسسات 

.)ATI العريب املشرتك )الهيئة العربية للمرسح

عىل  اطلع  املبادرة،  صاحب  س  بامُلؤسِّ اللقاء  كان  ُثّم 

حواراتنا  من  قريًبا  كان  قطًعا  إليه،  توصلنا  وما  النتائج 

وأسهم  واألماكن،  األوقات  كل  يف  معه  املتجددة  القدمية 

ووعد  عنده،  من  وإشارات  مباركة  بعد  الظهرية  تلك  يف 

الوليدة   )ATI( العربية  املنظمة  تكون  بأن  قامئا،  ظل 

مركزًا لإلحياء، للفكر امُلستنري عرب فنون األداء كلها.

نحتفي  يناير.  من  العارش  يف  كان  ميالدها  أن  واألهم 

يف  للخلف  فيها  ننظر  مناسبة  لألعياد،  عيدا  عام،  كل  به 

فرح، ندرك معها أين مشينا؟ مبرسحها لغة العرب، وكيف 

مقبول  نسق  وعىل  االحتفال،  مشاهد  بني  اآلن؟  هي 

لتبادل  ُفرصًة  العريب  املرسح  بيوم  االحتفال  تقليد  صار 

األفكار اإلبداعية، والرؤى للغد األفضل لإلنسان يف الوطن 

نوافذ
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مصيلحي  محسن 
الشعبية الكوميديا  في  تجربة 

عيد عبد الحليم

بطابع  اتسمت  والتي  النقدية  انشغاالته  كرثة  مع 

الناقد  ينس  مل  املرسحية،  والنصوص  للعروض  تحلييل 

كاتب مرسحي مبدع،  أنه  د.محسن مصيلحي  الراحل 

“اليل  أشهرها  لعل  املرسحيات  من  مجموعة  فقدم 

بنى مرص” و”نازلني املحطة الجاية” و”عصفور خايف 

السيد،  عصام  أخرجها  التي  عسكر”  و”درب  يطري” 

والذي  “الغرفة”  الثامنينيات عىل مرسح  منتصف  يف 

أسسه املخرج الراحل عبدالغفار عودة، والذي قدمت 

لكنه  العروض  من  متميزة  مجموعة  خشبته  عىل 

املامرسات  بعض  نتيجة  الثامنينيات  نهاية  يف  أغلق 

البريوقراطية.

كامل  عبلة  األول  عرضها  يف  بطولتها  يف  شارك  وقد 

دردير.  ومحمد  الديب  وحسن  عبدالحليم  وسامي 

الثقافة  مسارح  يف  ذلك  بعد  املرسحية  وقدمت 

الجامهريية يف عدة عروض.

وهو عرض حاول فيه “مصيلحي” أن يستلهم الفرجة 

كالحكوايت  املتوارثة  الفنية  أطرها  مستخدما  الشعبية 

وخيال الظل.

وقد أشار مصيلحي إىل الغرض من عرضه حني قال يف 

مقدمة املرسحية:

الشعبية،  الفنون  لبعض  تأريخ  محاولة  النص  “هذا 

ويف  الدرامية،  مناذجه  بعض  يف  االرتجال  فن  وأهمها 

الوقت نفسه محاولة لتقديم املمثل املعارص يف شكل 

من  القديم  االرتجايل  للممثل  ما  له  االرتجال  ممثل 

قدرات وتصورات وخيال”.

النص  هذا  فراغات  بعض  ميأل  أن  عليه  يجب  أنه  أي 

إلعادة  قابل  املبديئ  التصور  وهذا  الخاصة،  بإبداعاته 

يف  الجامعي  العمل  لتصور  وفقا  أخرى  مرة  الصياغة 

مثل هذه العروض الحية واملتجددة يوميا.

فليس  التمثيل فقط، وعىل هذا  يعتمد عىل  والعرض 

بسيطة  إشارات  وإمنا  املعروف  باملعنى  ديكور  هناك 

تدل عىل املكان.

ومن هنا فإن عنرص اإلخراج يكتسب أهمية فائقة يف 

العرض  يف  الحيوية  املشاركة  إىل  وجذبه  املتفرج  استفزاز 

املرسحي.

وهذا ما رأيناه بالفعل يف الرتكيبة املرسحية التي تم فيها 

اندماج الشخصية الحقيقية للممثلني مع الشخصية الفنية 

التي يتناولها العرض، فرنى –مثال- أبطال العرض يظهرون 

عبدالحليم”  و”سامي  كامل”  “عبلة  الحقيقية،  بأسامئهم 

نصار”  و”زين  الديب”  و”حسن  دردير”  و”محمد 

و”مخلص البحريي” و”حنان يوسف”.

مع  ليتناسب  األداء  منطية  من  الخروج  ذلك  جاء  ورمبا 

تجريبية  آليات  عىل  يعتمد  الذي  املرسحي  اللون  هذا 

حدود  فيه  وتتالىش  الرتاث،  فطرية  من  طزاجتها  تستمد 

يف  كان  كام  اعتبار  أي  لهام  يصبح  وال  واملكان  الزمان 

املرسح التقليدي، ومن ثم يصبح لهام أي اعتبار كام كان 

التمثييل هو  اإلطار  ثم يصبح  التقليدي، ومن  يف املرسح 

مبا  للمرسح،  األوىل  العتبة  ويكون  الفني،  العمل  محور 

فيه من فضاءات شاسعة لألداء الحريك واإلميايئ.

عىل  قامت  قد  األوروبية  املرسحية  النهضة  كانت  وإذا 

عدة عوامل\ فنية من أهمها:

تفعيل دور الديكور بأنواعه املختلفة من “إضاءة وصوت 

حلمي  محسن  فإن  إلخ”  برصي  وديكور  وسينوغرافيا 
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اعتمدا  العرض  مخرج  السيد  وعصام  العرض  مؤلف 

-كثريا- عىل الديكور الحريك بشكل أسايس، حيث أصبحت 

العرض  محور  هي  املرسح  خشبة  عىل  املمثلني  حركة 

عنه  يقول  الذي  البرصي  الديكور  عن  حيوي  كبديل 

املمثل  “أن  الحيوية  إحدى وظائفه  إىل  “فورست” مشريا 

املمثل  حركات  أن  مبعنى  املوجودة،  باملاديات  يرتبط 

املادية  األشياء  هذه  وجود  يحكمها  ونظراته  وإمياءاته 

التي تشرتك يف األداء.

بديلة أقنعة 
ال  حتى  واملخرج  املؤلف  من  ذكية  حيلة  هذه  أن  وأرى 

خشبة  عىل  وتناثرها  التفاصيل  بكرثة  املشاهد  ينشغل 

املرسح، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ألن هذا النوع 

الفرجة املرسحية ال يريد االتكاء  من املرسح يعتمد عىل 

عىل أقنعة بديلة خارجة عن إطاره ألنه يحمل يف داخله 

دالالت ورموز اجتامعية وسياسية متعددة.

حرا  صوتا  يعتربه  الذي  بفنه،  األب  يتمسك  ذلك  ومع 

هذا  إىل  ولننظر  الشعب،  أبناء  من  واملساكني  للفقراء 

الديالوج املعرب:

االبن: خيال ضل؟ دي ألفاظ وال حركات؟

العجوز: خيال الضل كدة: قارح وقبيح إلنه بيقول لألعور 

أنت أعور يف عينه.

مخلوق،  من  يستحيش  ما  هامم،  الوش،  مكشوف  فن 

واجه الناس يا عصفور قول لهم عىل اليل نفسك تصلحه.

وريهم عيوبهم إيه، فرجهم عىل فنونك وألعابك.. بتهرب 

ليه؟

نفسي صراع 
وهنا تربز فكرة الرصاع النفيس داخل شخصية االبن الذي  

يتجاذبه طموح برجوازي اجتامعي من املمكن أن يحققه 

من خالل عمله الوظيفي يف اإلدارة الحكومية.

األراجوز  عروض  تقدم  ألرسة  أرسي  خيط  يتجاذبه  كام 

وخيال الظل وليس من املمكن التخيل عنه.

بدورها  قامت  والتي  االبن  زوجة  شخصية  تربز  وهنا 

املرتبط  األب  صف  يف  تقف  والتي  كامل،  عبلة  الفنانة 

بفنه ويرى فيه كل حياته.

تقول الزوجة: قطعت قلبي.. شد حيلك بقي واعمل اليل 

نفسك فيه.. أهو مىش.

الحرافيش.. والذعر  العجوز: طيب إيه رأيك ها قدم فن 

والعامة.. آمال ها قدم فن ملني؟ للتخان امللظلظني أمهات 

أقدم  ها  ما  بقى عمري  كروش  وشوش حمراء؟ وشوف 

خيال الضل للناس دي.. ده أنا أموت لو الشمعة دي يف 

يوم انطفت.. هيكون آخر يوم يف عمري.

وبهذا الخطاب يطرح النص املرسحي مجموعة من القيم 

التأكيد  نظري-  وجهة  –منة  وأهمها  الرفيعة  اإلنسانية 

يف  السباحة  إىل  واالتجاه  املكان  إىل  االنتامء  قيمة  8عىل 

التي سلبت من  القاتلة  مواجهة الرتاكامت  األيديولوجية 

الروح وحولته إىل مادة قابلة للتشكل يف  اإلنسان جوهر 

إطار برجاميت عفن.

يقول محسن مصيلحي يف مقدمة مرسحيته: “هذا النص 

محاولة  الستعادة فن االرتجال.

فليس  هذا  وعىل  فقط...  التمثيل  عىل  يعتمد  والعرض 

بسيطة  إشارات  وإمنا هو  املعروف  باملعنى  ديكور  هناك 

تدل عىل املكان أو الشخصية.

يف  فائقة  أهمية  يكتسب  اإلخراج  عنرص  فإن  هنا  ومن 

العرض  يف  الحيوية  املشاركة  إىل  وجذبه  املتفرج  استفزاز 

املرسحي”.

إثراء  عىل  عملت  املرسحية  التيامت  هذه  أن  وأعتقد 

العرض املرسحي، مبا فيها من دهشة وكرس حاجز اإليهام، 

جمل  خالل  من  للجمهور،  املرسحية  الرؤية  وقربت 

مرسحية بسيطة لكنها عميقة املعنى.

ميلؤه  شعبي  شارع  يف  فتدور  العرض  أحداث  عن  أما 

واحد  وينادي  واألراجوز  الظل  فنانو  يظهر  وفجأة  املارة، 

منهم بنداء تقليدي يعلن عن هوية الوطن:

بتالت  الضل  خيال  بهوات،  يا  تعالوا  أفنديات  يا  يالله 

مليامت، أما املؤلف وأنا املخايل. أنا البنا وأنا املناول، يا 

الله يا أفنديات يالله يا بهوات”.

لكن يفاجأ هذا املنادي العجوز بانرصاف الناس عنه أثناء 

الظل  خيال  تكنيك  فيها  ظلية  من مرسحية  لجزء  تقدميه 

أن  يستطيع  وال  وحوار،  وشخوص  إضاءة  يف  التقليدي، 

للمشاهدة،  مثنا  عنها  أعلن  التي  مليامت  الثالث  يجمع 

اهتامما،  أحد  يعره  لكن مل  مليم واحد،  إىل  املبلغ  فيقلل 

الديب”  الفنان “حسن  بدوره  قام  والذي  ابنه  مام جعل 

أبوه ألنه  فعله  ما  واعرتاضه عىل  عليه  يعلن عن سخطه 

يليق  فال  حكوميا  موظفا  أصبح  بعدما  شأنه  من  يقلل 

دائرة  يف  االبن  يدخلها  التي  األفعال  هذه  مثل  بأـبيه 

االستجداء.
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أوسنت  أفكار   Strawson سرتوسون  يبحث  عندما   

حول »قوة الخطاب illouctionary force« و»فعل 

الخطاب Illocutinary act«، يالحظ أنهام مرتبطان 

معرفة  )مثل  األول  معرفة  أن  لدرجة  وثيق  بشكل 

الفعل  التحذير( تخربنا مبارشة عن  النطق له قوة  أن 

الذي تم تنفيذه )بإصدار هذا التحذير(. وأنه يف ضوء 

بأنه  أوسنت  زعم  سرتوسون  يبحث  الحقيقة،  تلك 

مسألة  فإنها  معينة  خطاب  قوة  النطق  يكتسب  ليك 

تقاليد. 

يعدل  االدعاء،  لهذا  بحثه  يف  املساعدة  من  وملزيد   

سرتوسون وصف جريس H.P. Grice » معنى النطق 

لتحليل  مالئم  وصف  إىل  يحوله  ليك   « الطبيعي  غري 

النطق.  لذلك  املشاهد  خالل  من  الناطق  معنى  فهم 

الوصول إىل فكرة »االستيعاب  الوسيلة، ميكننا  وبهذه 

وفقا  بدونها،  التي   –  »securing uptake اآلمن 

ألوسنت، ال ميكن أن تأيت قوة الفعل. 

االستيعاب  يكون  كيف  سرتوسون  يبحث  وبالتايل،   

آمنا بواسطة األفعال فقط، كام هو الحال يف التحذير، 

التي  األفعال  ولكنها  قيايس  نحو  عيل  التقليدية  غري 

هذا،  ولتفعيل  نقول.  فيام  يشء  فعل  حاالت  تظل 

املتحدث  بها  ينقل  وسيلة  هناك  يكون  أن  يجب 

يعرف  وسيلة  أضيف،  )وميكنني  تحذير  انه  قال  ما 

يفهم  كذلك(.  يكون  عندما  تحذير  أنه  السامع  بها 

سرتوسون اآللية يف حاالت مثل »التعليقات«. ولذلك، 

يعلق املتحدث مثال بقوله – »ذلك كان تحذيرا« – يف 

إشارة إىل ما قاله آنفا. نتيجة لهذا، يالحظ سرتوسون 

أنها ليست سوى خطوة صغرية يف الطريق إىل الصيغة 

واحد  نطق  لدينا  يكون  حيث  رصيح  بشكل  األدائية 

فضال عن نطقني. فهناك تقاليد للنطق األدايئ الرصيح. 

تقاليد  رشح  من  سرتوسون  يتمكن  الوسيلة  بهذه   

النطق األدايئ املنسوبة إىل أوسنت. وما يهمنا يف هذه 

بهذه  الخطايب  االستيعاب  رشح  يف  أن  هو:  املقالة 

يف العرض الذي تسمع فيه التايل:

»وقالت، لقد أسأت اىل أبيك بشدة يا هاملت«

يليها: »وعندئذ قال، لقد أسأت اىل أيب كثريا يا أمي« 

عيل أساس نظرية التظاهر، يقول املمثل الذي يؤدي دور 

هاملت  يقوله  ما  فيقول  التظاهر  سطر  كلامت  هاملت 

يقلد  كان  إذا  هاملت  يقولها  أن  ميكن  التي  بالطريقة 

جرترود،  تقوله  ما  أيضا  ويقول  منها.  يسخر  أو  جرترود 

ولكنه ال يتظاهر أنه جرترود .

تتعلق  إنها  بل  املكرر.  بالتظاهر  تتعلق  ال  هنا  الفكرة   

عندما  املتفرجني  يفعله  ما  بها  نرشح  التي  بالكيفية 

املمثلون  يتظاهر  الذين  هم  من  وتأمل:  األداء.  يفهمون 

يقفون  وهم  السطور،  هذه  يقولون  عندما  هم،  بأنهم 

عيل  بدمية  اآلخرون  املؤدون  يتالعب  بينام  جانب  عيل 

أفعال  أعني،  جرترود؟  شكل  عيل  ودمية  هاملت  شكل 

املمثلني  أن  املمثلني  أو  املتفرجني  يعتقد  التي  من  كالم 

نفس  نقول  أن  ميكننا  وهل  بها؟.  بااللتزام  يتظاهرون 

وهم  حراك،  بال  يقفون  البرش  املمثلون  كان  لو  اليشء 

وهم  اآلخر،  منهم  لكل  املرسح  خشبة  عرب  ينظرون 

املنظم  التتابع  يف  اآلت  يف  أزرار  عيل  بهدوء  يضغطون 

الذي أدى إىل سامعنا لهذه الكلامت من مشهد الغرفة ؟. 

املتفرجون  إذ كيف يعرف  ؟.  أسئلة بالغية  ليست   هذه 

األدايئ  النطق  أو  االصطالح  حقيقة  تتحول  الطريقة، 

الرصيح ظاهرة ثانوية يف أفضل األحوال. ألنه، عيل الرغم 

الحالتني  يف  االستيعاب  يف  الفشل  يكون  أن  صحة  من 

كلتا  يف  الخطايب  الفعل  فشل  يؤسس  ما  فان  مختلفا، 

التقاليد.  التعليق وليس  ُيفرس من خالل حاالت  الحالتني 

تأخذ  مل  إذا  باإلحباط  أصاب  رمبا  النطق،  حالتي  ويف 

التحذير عيل محمل الجد. ويف الحالة األخرية، هناك نوع 

من تقاليد االنتهاك. ولكن الحظ أن سبب إحباطك ليس 

التقاليد كتقاليد، فامزلت تفشل  هو أنك فشلت يف فهم 

يف فهم هذه النقطة. 

سرنى،  وكام  الصحيح.  االتجاه  يف  مهمة  خطوة  وهذه   

تقاليد  تحليل  يف  خطرية  مشكلة  تطرح  سوف  فإنها 

يف  آخرين  أفعال  األفعال  بعض  اعتبار  لكيفية  التظاهر 

حالة العروض املرسحية. 

 دعونا اآلن نعود الفكرة األساسية. من الصواب أن نعتقد 

أو  يشء  قول  تجعل  التي  الرشوط  نحدد  أن  يجب  أننا 

حق  عيل  وألوراد  املرسحية.  العروض  يف  آخر  شيئا  فعله 

تؤدي  لن  املدعمة  غري  التظاهر  نظرية  بأن  االعتقاد  يف 

املهمة. عالوة عيل ذلك، فانه عيل صواب يف االعتقاد أن 

التقاليد  هذا له عالقة أحيانا بالتقاليد. ولكن، الكالم عن 

املرسحية يعني الكالم عن يشء مثل ما ييل. تخيل امتدادا 

التمثيل نظريات 
)3( المتنافسة 

تأليف: جيمس هاملتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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ما يقال وما يجري فعله، ومن يقول القول ويفعل الفعل 

العرض،  يف  العاملة  املرسحية  التقاليد  إىل  اإلشارة  إن  ؟. 

ما  املتفرجون  يفهم  كيف  لتفسري  مطلوبة  قلت،  كام 

يحدث يف املشهد. ولكن هل يجب أن نشري اىل مجموعة 

ثانية من التقاليد، مثل تقاليد التظاهر، ليك نرشح كيف 

نحتاج  ال  أننا  الواضح  من  ؟.  املشهد  املتفرجون  يفهم 

لذلك. 

يفهموا  ليك  التقاليد  يفهموا  أن  املتفرجون  يحتاج  ال   

هي  وها  سرتوسون.  عيل  تعريجنا  درس  وهذا  املشهد. 

بشكل  تعمل  ليك  العروض  بعض  ُتعد  أخرى:  فكرة 

وكأنهم  وفعاليتهم  فكرتهم  تحديد  املمكن  ومن  متقلب. 

ُيفهمون من خالل آلية فهم القصد املنسوبة إىل جريس. 

تناقض جدا هذه الحقائق حول ما يفهمه املتفرجون من 

التقاليد  الرجوع إىل  أننا بحاجة إىل  مشهد ما مع حقيقة 

لتفسري كيف يفهم املتفرجون ما يفهمونه وما قد فهموه 

نفسها  التقاليد  إىل  اإلشارة  تؤدي  الفكرة،  فعال. وها هي 

املهمة بشكل رائع جدا. 

 يف ضوء هذه الحقيقة، يبدو أن اإلشارة إىل تقاليد تظاهر 

هذه  لتجنب  ولكن  عميل.  هدف  أي  يخدم  ال  خاصة 

واحد  بفعل  بالقيام  التظاهر  أن  فكرة  إىل  نعود  النتيجة، 

شبيه  ما  يشء  من  أسايس  جزء  بتنفيذ  بالرضورة  يتعلق 

بهذا الفعل، فسوف نقع يف لغز أن التقاليد قد اسُتدعيت 

عن  ألوارد،  تعديل  وال  سريل  تحليل  يوضح  فلن  لحله. 

يفعل  كيف  التحليل،  هذا  إىل  املرشوطة  اإلضافة  طريق 

املمثل ما تفعله الشخصية ويقول ما تقوله، وملاذا ؟ 

التمثيل:  اظهار  نظريات 
نظرية  يف  املمثلون  يفعله  ما  إظهار  نظرية  تأصلت   

العرشين  القرن  من  والتسعينيات  الثامنينيات  يف  األداء 

لظواهر  واألخالقية  األنرثوبولوجية  البحوث  تأملت  التي 

لألفراد  السلوكية  غري  الصفات  عن  معلومات  نقل  عيل 

أشياء  ضمنها  ومن  التمثيل،  إظهار  سلوك  يف  املنخرطني 

مثل املوقع والهوية. ثانيا، جادلوا بأن الحاالت التحفيزية 

يجعلها  التي  املعلومات  أنواع  من  أهمية  أقل  للمؤدين 

القائم  يتفاعلون مع  الذين  لألفراد  التمثيل متاحة  إظهار 

بالتواصل. 

 وتضخم دراسة كيندون Kindon للسلوك اإلنساين أحد 

تطبيقات هؤالء املنظرين األساسيني عيل النشاط البرشي 

يجهزون  أناس  سلوك  كيندون  بحث  فقد  بالتحديد. 

لحوار رسمي. وأظهرت الدراسة أن سلوك اإلعداد للحوار 

االنتباه  مستوى  تحت  عادة  ويحدث  للغاية،  دقيق  أمر 

من  نوع  يف  واملستمعني  املتحدثني  يضع  وأحيانا  الواعي، 

أثناءه  يستمر  الذي  الحوار  قبل  املتبادل  البدين  التزامن 

التي  للكيفية  تحليل  ألي  مفيدة  معلومات  وهذه  أيضا. 

البدنية  تبحث  ألنها  فقط  ليس  األداء،  خاللها  من  يعمل 

العالقة  يف   sub-doxastic physicality التخمينية  شبه 

بني املؤدين واملتفرجني يف معظم العروض املرسحية. 

يف  األداء  نظرية  واجهت  التي  الرئيسية  العقبة  أخذت   

ذاتيا  املفروضة  القيود  شكل  والتسعينيات  الثامنينيات 

عيل تفسريات األداء. وتطورت القيود من فكرة أنه، ألنه 

املرسح وأشكال األداء التقليدي األخرى هي ظواهر تنشأ 

من ظواهر اجتامعية أخرى، فقد كانت تفسريات املرسح 

التفسري  أنواع  هي  تكفي  أن  ميكن  التي  األداء  وأشكال 

االجتامع.  وعلم  األخالق  وعلم  األنرثوبولوجيا  يف  املميزة 

وقد أدى ذلك اىل قيد يقول إن تفسريات األداء املرسحي 

السامت  فرست  حيث  أحادي،  اجتامعي  طابع  لها 

تتدفق  مل  وأنه  األفراد  فعله  ما  للمرسح  االجتامعية 

والسيام   ، حاالتهم  من  أو  األفراد  من  سببية  فعالية  أي 

واجهت  ملاذا  نفرس  أن  ساعدنا  وهذا  الذهنية.  حالتهم 

نظرية اإلظهار قيودا ال ميكن التغلب عليها. 

فمثال،  النظريات.  هذه  من  التعلم  بإمكاننا  يزال  وال   

املرسح  يف  االجتامعية  للمحددات  ترينر  تحليل  يقدم 

االجتامعي  باملغزى  يتعلق  فيام  أصيلة  رؤية  األورويب 

بعض  أن  جدال  القول  ميكن  إذ  الحديث.  املرسح  لظهور 

عيل  لتجرى  تكن  مل  للمرسح  األثروبولوجية  الدراسات 

اإلطالق لوال ظهور نظرية األداء. 

تقبل  األداء مل  أن نظريات  أيضا  باملالحظة  الجدير   ومن 

كل نتائج علم األخالق واألنرثوبولوجيا بشكل غري نقدي. 

فمثال انتقد شيشرن وصف لورينز بأن املرسح للرتكيز عيل 

لذلك فشل يف  اإلنسانية،  الثقافة  النهايئ يف  الفني  العمل 

عرض  أي  تفسري  يف  التدريبات  عملية  أهمية  مدى  رؤية 

مرسحي. 

هو  اجتامعية  دامئا  هي  التفسريات  أن  قيود  ولكن   

فمثال،  االيجابية.  تحليالت شيشرن  من  الكثري  يحرك  الذي 

التي  الطرق  عيل  واعد،  بشكل  بالرتكيز،  تحليله  يبدأ 

املؤثرين  األنرثوبولوجيا  علامء  ركز  فقد  األعم.  األداء 

الطقوس  عيل   ) وجريتز  وجوفامن،  ترينر،   ( األداء  يف 

الخارقة  باملعتقدات  وربطوها  الجامعية،  الطبيعة  ذات 

للطبيعة، وبحثوها كأنها صيغ منتقاة بشكل تطوري من 

السلوك اإلنساين. وباملقارنة، ركز علامء األخالق ) لورينز، 

الذين  األفراد  سلوك  إظهار  عيل   ) وجودال  وهاكسيل، 

حيث  برشيني،  غري  الحيوانات  من  رئيس،  بشكل  كانوا، 

مؤثرات  لها  املعلومات  توصيل  آليات  أن  ُيعتقد  كان 

اختيار عيل املستوى العام، وحيث أن بعض تلك اآلليات 

الكايف حتى أن علامء األخالق  بالقدر  قد أصبحت منطية 

أشاروا إليها بأنها » طقوسية ». 

علم  يف  الحني  ذلك  منذ  احتدمت  التي  املناقشات   

يبدأ  التي  تلك  التطورية،  الوحدة  حجم  بشأن  األحياء 

كام  مبوضوعنا.  صلة  ذات  ليست  الطبيعي،  االنتقاء  فيها 

استخدامهم  الرموز يف  باالختالفات بني هذه  نهتم  أننا ال 

الطقوس  و»   »display التمثيل  إظهار   « ملصطلحي 

الطقوس  صلة  أيضا  نتجاهل  أن  وميكننا   .«  ritual

تأثري مؤسف عيل نظرية  له  كان  الذي  للطبيعة  بالخارق 

ارث  إىل  القضايا  هذه  من  أي  يحتاج  وال  املبكرة.  األداء 

دائم يف دراسة األداء. 

مستمر.  اهتامم  ذات  األشياء  من  فالعديد  ذلك،  ورغم   

األداء  تفسريات  أمثلة  أول  األداء  نظرية  قدمت  وقد 

درجة  باعتباره  بذاته،  واع  بشكل  الطبيعية  اإلنساين 

بأنه  وتفسريه  والواسع،  املتغاير  اإلنساين  السلوك  من 

له. وبالنسبة  أو مناظر  الحيوانات األخرى  مامثل لسلوك 

اظهار  يف  املؤثرة  الرموز  هذه  فكرت  فقد  األكرب،  للجزء 

املعلومات.  نقل  انساق  يف  كعنارص  والطقوس  التمثيل 

التي  املعلومات  نقل  فقد متيزت صورة  ذلك،  عالوة عيل 

املنظرون  هؤالء  جادل  أوال،  أساسيتني.  بسمتني  تبنوها 

قادرة   ) األخرية  والسيام   ( التمثيل  وإظهار  الطقوس  بأن 
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عن  الطقيس  اإلنسان  سلوك  خاللها  من  يختلف 

املؤدي  عملية  أساس  وعيل  األخرى  الحيوانات  سلوك 

واستجابة املتفرج. ولكن الدافع الرئيس ال يزال إيجاد 

رأيه  ويف  الظواهر.  لهذه  تام  بشكل  اجتامعي  تفسري 

أن األداء الفني يحدث: 

ولكن  الطبيعية  التمثيل  إظهار  استجابة  تتأثر  عندما 

يتم منعها من التعبري الكامل.

يكون  ما  نادرا  والذي   – خيال  إىل  يتحول  عندما 

ترجمة حرفية للعرض املحظور. 

عندما يعاد توجيهه. 

عامة  وطريقة  وأداء،  كعرض  الظهور  يعاود  عندما 

لعرض أشياء خاصة. 

وتوفر مناقشة شيشرن للنكات – والتي يصبح السؤال 

األسايس فيها » ما هي وظيفتها االجتامعية ؟ » عالقة 

ملا  تحليال  توفر  ال  ولكنها  والتعهد،  بالتهديد  للنكات 

النكات  تنجح  كيف  أو  والتعهد  التهديد  منه  يتكون 

اإلطالق.  عىل  اجتامعية  وظيفة  أي  لها  يكون  أن  يف 

 Ted كوهني  تيد  بتحليل  هذا  نقارن  أن  املفيد  ومن 

بالوظيفة  يهتم  تحليل  وهو  للنكات.   Cohen

االجتامعية للنكات، ولكن ما يفعله تحليله والذي مل 

يحاول أن يفعله تحليل شيشرن، هو أنه يربط املسألة 

بها  املتعلقة  والرغبات  املعتقدات  ببحث  االجتامعية 

وعندما  النكتة  فهم  يف  يفشل  أو  الفرد  يفهم  عندما 

يجدها الفرد مضحكة أو يفشل يف ذلك. وعن طريق 

فيه  ويعتقدون  األفراد،  يعرفه  أن  يحتاج  ما  مناقشة 

ويأملون فيه ويخافون منه .. وما إىل ذلك – أي، عن 

مثل  يف  لألفراد  الذهنية  الحاالت  إىل  اإلشارة  طريق 

كيف  يفرس  أن  كوهني  يستطيع   – التفاعالت  هذه 

تحقق النكات عدة وظائف اجتامعية. 

التمثيل  إظهار  وصف  يف  املفقود  اليشء  باختصار   

الثامنينيات  يف  األداء  نظرية  يف  والطقوس 

والتسعينيات هو ما يتم تجاهله عموما يف الدراسات 

تم  فقد  فيها.  أثرت  التي  واألخالقية  األنرثوبولوجية 

الذهنية  بالحاالت  عالقة  لها  التي  التحليالت  طرح 

للمؤدي جانبا عندما كان ُيرى أن الحاالت التحفيزية 

يكونوا  مل  التمثيل  إظهار  يف  يشاركون  الذين  ألولئك 

مالمئني لفهم السلوك. ولكن الحقيقة هي أن املتفرج 

املشارك يف محاولة فهم ما يقدم له يف األداء املرسحي 

هو  هذا  وأن  قصدي،  سلوك  من  قريب  أنه  يدرك 

املقام  بالسلوك يف  أنه مهتم  الرئيس من سبب  الجزء 

االجتامعية  املحددات  بحوث  تستجيب  وال  األول. 

وال  بعينهم.  مؤدين  يفعله  مبا  باالهتامم  وحدها 

أولئك  يفعله  ما  مباهية  النظري  لالهتامم  تستجيب 

إلظهار  تحليل  تقديم  يف  فشلنا  وإذا  عموما.  املؤدون 

الذهنية  الحاالت  ماهية  يوضح  الذي  التمثيل 

الذي قد متت صياغته يف خدمة نظرية االقتباس. وأقرتح 

ضمن  من  ليس  نبدأ.  ليك  التشابهات  هذه  نستغل  أن 

أو أجادل من أجل نظرية معينة يف  مرشوعي أن أخضع 

االقتباس. ولكني سوف أبدأ بتأمالت ملجموعة واحدة من 

هذه النظريات. 

توضيحية  نظرية  القرتاح  استخدمتا  حالتني  ولنتأمل   

 Heal هيل  ونظرية  ذلك.  قول  يف  املبارش  غري  للخطاب 

2001(( وهي حالة لتوضيح شخص ما للكيفية التي يسري 

العروض  يعمل  كيف  نفهم  أن  ميكننا  فلن  للمشاركني، 

املرسحية. وفشل نظرية األداء يف تقديم تحليل هو نتيجة 

مبارشة اللتزامه غري الواعي عموما بفرضية تفسري سلس. 

املسار  يف  التمثيل  إظهار  نظرية  أن  أعتقد  ذلك،  ورغم   

الصحيح وأنها ميكن أن توصف باألسلوب الذي يسمح لها 

أن تفعل ما فشلت أن تحاول أن تفعله الصياغة املبكرة 

إظهار  نظرية  عنارص  تشبه  إذ  التمثيل.  إظهار  لنظرية 

التحليل  للتوضيح، وهو  التمثيل عنارص يف عدة تحليالت 
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2727 نوافذ

هي   Recanati ريكانيتي  ونظرية  اللحن.  خاللها  من 

أخته  بها  ترشب  التي  للطريقة  ما  شخص  توضيح  حالة 

نظريات  ترشح  مامثلة  أمثلة  وانترشت  الشاي.  اليزابيث 

وجريج،   – كالرك  عند  أيضا،  املبارش  الخطاب  توضيح 

وساكا وبيرتسون. وتفاصيل هذه املواقف، وأغلب الفروق 

البحوث  هذه  أستخدم  فأنا  هنا.  صلة  ذات  ليست  بينها 

التمثيل ميكن  كنقاط قفز لتوضيح كيف أن نظرية اظهر 

ذاتيا  املفروض  القيد  تتجاوز  أن  ميكنها  وكيف  تطويرها 

والذي عرجت عليه الصياغات املبكرة للنظرية. 

الحوار  عن  تخربك  أنجيال  أن  تخيل  بالتايل.  نبدأ  دعونا   

الذي سمعته بني ممثلني )واللذان تصفهام أنجيال ب هو 

أؤدي  تقول، »سوف  كالتايل:  الحوار  إنجيال  وتقل  وهي(. 

بتعبري  مصحوبة  عيناها  )تدور  وذهبت  جرترود»  دور 

قرقرة(

فرق  يوجد  ال  الحاالت  هذه  مثل  يف  أنه  باترسون  يزعم 

بني اإلشارات؛ ألنه مل يالحظ يف أي من الحالتني أن هناك 

إشارة إىل الكلامت. أي أنه يجادل أننا رمبا نتجاهل بشكل 

يكون  أن  يجب  إليه  يشار  ما  بأن  ديفيدسون  فكرة  آمن 

ميكن  اإلشارتني  كلتا  فان  ذلك  من  وبدال  لغويا.  شيئا 

تفسريهام كإشارتني للسلوك الذي يتم إظهاره عيل الفور. 

يتعلق  فيام  عدمه  من  صواب  عيل  بيرتسون  كان  وسواء 

ما  لفهم  إرشادية  بصيغة  يزودنا  زعمه  فان  باالقتباس، 

يجري يف العروض املرسحية. 

تقاليد  يف  نفكر  رمبا  خام:  انطالق  نقطة  لدينا  إذن   

املرسح باعتبارها توظف من قالب االقتباس، حيث ُيفهم 

بوسيلة  متصل  أن  ُيفهم  اإلظهار  وأن  ظاهريا  االقتباس 

أنه  يدركون  املرسح  إىل  يذهبون  فالذين  سلوكية.  عرض 

ُتقدم  فالقصص  التقديم(؛  شئت  إن  )أو  اإلظهار  مكان 

عده  يف  أكرث  أو  مؤدي  أن  يعني  هذا  وأن  غالبا؛  هناك 

مناسبات سوف يظهر كيف تدور قصة معينة. 

قد  األوىل  املرحلة  يف  النقطة؟  تلك  من  نواصل  فكيف   

التمثيل  يف  التظاهر  نظرية  نتذكر  أن  املفيد  من  يكون 

والقدرات  العقلية  الحاالت  عن  الصحيحة  القصة  تقدم 

تجسد  التي  املمثلة  تقول  فعندما  للممثلني.  العقلة 

جرترود »لقد أسأت إىل أبيك بشدة يا هاملت« لن نفرس 

أساء  قد  هاملت  دور  يؤدي  الذي  املمثل  أن  تعتقد  أنها 

من  سواء  تفسري  طلب  يف  صادقة  ليست  وأنها  أحد.  إىل 

ولذلك  هاملت.  دور  يؤدي  الذي  املمثل  من  أو  هاملت 

خالل  من  جرترود  دور  تؤدي  املمثلة  أن  اعتقدنا  إذا 

التظاهر بأنها جرترود، فان هذه األوصاف الذهنية سوف 

تتأكد. 

بالضبط  األوصاف  تلك  تتأكد  لماذا  ولكن   
؟ 

لعبة  ميارسون  الذين  لألطفال  والتون  وصف  تأمل   

وكأنها دب. فام يحدث  باستخدام رجل خشبية  التظاهر 

ويتجاهلون  دب  وكأنها  الخشبية  الرجل  يرون  أنهم  هو 

إذا  كالتايل:  هو  التمثيل  يوازي  ما  فان  عندئذ  اآلخرين. 

نفسها  إىل  تنظر  فإنها  جرترود،  بأنه  املمثلة  تظاهرت 

معها  وتتفاعل  مالمحها  من  بعضا  وتربز  جرترود،  وكأنها 

ما  وأن  آخرين.  أمام  ذلك  وتفعل  أخرى.  مالمح  وتخفي 

تفعله من أجل اآلخرين هو تقاليد مضافة، أي أنها غريبة 

أحد  شارك  إذا  وباملقارنة،  للتظاهر.  مثاال  يجعلها  ما  عن 

يف سلوك إظهار، فهناك دامئا سياق يتكون من أولئك يتم 

بناء اإلظهار من أجلهم. وهي حقيقة أصيلة لنوع السلوك 

وأن صدق  اإلظهار.  نظرية  يف  نوع  أنه  يقال  الذي  العام 

يقدمه مقروء  ما  يفهم جمهوره محتوى  أن  املمثل  رغبة 

مبارشة يف حقيقة أن يقصد أن يعرض هذا املضمون. 

التمثيل يبدو  الصلة هي أن نظرية اظهر   والنقطة ذات 

إىل  بالنظر  التظاهر  نظرية  من  أفضل  بشكل  تنجح  أنها 

أننا ميكن  يبدو  التصوير املرسحي. ألنه  النجاح يف  تفسري 

أن ننجح يف التظاهر مع أننا نفشل يف التصوير. إذا فهمنا 

التصوير كنوع من إظهار التمثيل إذن، ألن إظهار التمثيل 

فلن نستطيع  املشاهد،  نحو أصيل من أجل  يتشكل عيل 

تصويرها.  يف  الفشل  رغم  الشخصية  أداء  يف  ننجح  أن 

التمثيل.  إظهار  يف  نفشل  فإننا  التصوير،  يف  فشلنا  وإذا 

الفكرة  التظاهر  وتفرس هذه املفارقة ملاذا تعطينا نظرية 

باستخدام  أدائها  يتم  التي  املرسحيات  عن  الخاطئة 

باألملانية  التحدث  لديه خيار  أن ممثال  ولنفرتض  ترجمة. 

شخصية  يكون  بأن  التظاهر  وألغراض  باالنجليزية.  أو 

املمثل  بها  يهتم  أن  يجب  التي  االعتبارات  فان  بعينها، 

االنجليزية  تتحدث  الشخصية  كانت  إذا  مبا  فقط  تختص 

التي  النوايا  املمثل مزيد من  األملانية. ورمبا كان لدي  أو 

مل  إذا  وبوضوح،  معه.  ميثلون  الذين  اآلخرين  يحكمها 

يتحدثوا االنجليزية، فيمكنه ببساطة أن يتحدث األملانية، 

بقدر  ذلك،  ومع  املمثل.  يتحدثها  التي  للغة  أهمية  فال 

هذه  لغة  فان  الشخصية،  بأنك  التظاهر  يف  نجاحك 

الشخصية هي الحاسمة. 

 ولكن التصوير املرسحي، مثل االقتباس، يبدو أنه يفشل 

– عيل األقل لدرجة ما ويف الغالبية العظمى من الحاالت 

– عندا ال يستطيع املتفرجون أن يفهموا ما يقوله املمثل 

تصوير  فان  لذا  لغتها.  يف  الشخصية  يشاركون  ال  ألنهم 

قصد  هو  الصدد،  هذا  يف  األقل  عيل  التظاهر،  نظرية 

استثنايئ أيضا رمبا ميلكه املمثل باإلضافة إىل قصد التظاهر 

إظهار  نظرية  يف  كذلك  ليس  واألمر  الشخصية.  بأنه 

التمثيل. وسواء ُقدمت كنظرية يف االقتباس أو نظرية يف 

التمثيل، فان سبب تحدثنا بالرتجمة هو نفس اليشء: إذا 

يف  تأخذ  فسوف  يشء،  يحدث  كيف  ما  لشخص  أظهرت 

اعتبارك ما ميكنهم الحصول عليه وتشكيل ما تفعله حتى 

أقدم  االقتباس، عندما  إظهار  ما يحدث يف وصف  تأمل   

أربعة  منذ  »أقول  جيتسربج،  يف  لنكولن  أبراهام  خطبة 

عقود، وسبع سنوات، أنجب أجدادنا أمة جديدة يف هذه 

القارة ...«، ولكني ال أصدق أن تأسيس الواليات املتحدة 

أتوجه  أين  تقريبا منذ تسعني سنة، وال أصدق  قد حدث 

إىل الناس املعنيني بهذا الكالم. ولذلك، فان نظرية إظهار 

الوصول  أجل  من  الصحيح  املسار  يف  أنها  يبدو  التمثيل 

الذهنية للممثلني، كام  الحاالت  القصة الصحيحة عن  إىل 

تفعل نظرية التظاهر يف التمثيل بوضوح. 

المؤقتة:  المقارنات  بعض 
 يوحي هذا بأن هناك عالقة بني إظهار التمثيل والتظاهر 

بالتمثيل. ويوحي أيضا بحجة لالعتقاد بأن اإلظهار يفرس 

قصة  إىل  التمثيل  إظهار  نظرية  تصل  ملاذا  يفرس  ملاذا 

بأنها  املمثلة  تظاهر  ففي  الصحيحة.  الذهنية  الحاالت 

جرترود،  تبدو  كيف  للمشاهدين  تعرض  فانها  جرترود 

هذا  وأن  تفعلها.  وكيف  األشياء  جرترود  تقول  وكيف 

ألفكار  تأمل  بدون  املمثلة  تنفذه  أن  ميكن  العرض 

جرترود، وبدون أن تحمل معتقداتها، فتقصد ما تقصده 

وتؤكد ما تؤكده. ويبدو أنني، ليك أتظاهر بأنني جرترود 

أو أقلدها لآلخرين، فال بد أن أعرض لهم جرترود. 

 يجدر بنا أن نقول اآلن – ليك امنح نظرية التظاهر مكانا 

تجاهلت  إنني   - األول  املقام  التقديم يف  ينجح هذا  ليك 

كوصف  ينجح  لن  اآلخرين  أمام  التظاهر  أن  حقيقة 

مبعنى  اآلخرين«  »أمام  ُيفهم  مل  إذا  املرسحية  للعروض 

التظاهر  من  حاالت  هناك  ألن  اآلخرين«.  أجل  »من 

بأنني شخص آخر ، أو شيئا آخر غري ذلك الشخص اآلخر 

أمام اآلخرين، وال يعد ذلك أداء مرسحيا. إذ يتبادر عيل 

األقل  الذايت. فعىل  الخداع والتسامح  الذهن فورا حاالت 

املرسحي  لألداء  كأمثلة  مؤهلني  غري  يجعلهم  مام  جزء 

)ويكسبهم أيضا بعض الرفض االجتامعي( أنهم مل يحدثوا 

ولذلك،  يشاهدوه.  ليك  آلخرين  يشء  تقديم  خدمة  يف 

تعديال  التمثيل  يف  التظاهر  نظرية  تضيف  أن  يجب 

املمثلني  أن  عيل  التأكيد  إىل  فباإلضافة  ذلك.  رغم  آخر 

أمام  يتظاهرون  أنهم  عيل  التأكيد  يجب  يتظاهرون، 

آخرين، وأنهم يقيدون تظاهرهم برشط تقليدي هو أنهم 

يفعلون ذلك من أجل اآلخرين. 

أجل  من  أذهاننا  يف  الذي  التظاهر  حدث  إذا  ولكن   

اآلخرين، فإننا نحتاج فقط نظرية إظهار التمثيل لتفسري 

أعزاء الحالة الذهنية املالمئة. إنها يف الحقيقة تقوم بذلك 

وبالنسبة  التمثيل.  يف  التظاهر  نظرية  من  أفضل  بشكل 

لهذه األخرية، فإنها أقل جودة من نظرية إظهار التمثيل 

يف رشح ملاذا يتمنى املمثلون بصدق أن يفهم جمهورهم 

ما يقدمونه. 
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يتحدثوا  مل  وإذا  عليه.  الحصول  من  بالفعل  يتمكنوا 

اللغة األصلية للمرسحية،  اللغة األصلية للمتحدث أو 

فإنهم يرتجمون الكالم. 

كيف  هي:  نتأملها  أن  أريد  التي  األخرية  النقطة   

نفرس ما يفعله املمثلون عندما يشاركون يف متثيل غري 

محاكايت أو متثيل غري محاكايت جزيئ ؟ افرتض مثال أن 

قتال يقدم بالطريقة التالية: يقدم املمثل )أ( إمياءات 

متثيلية تعرب عن التقطيع بالسيف، بينام يقوم املمثل 

)وينهار(.  بجرح  أصيب  لكونه  متثيلية  بإمياءات  )ب( 

ورغم ذلك، يف نفس الوقت، يصدر املمثل )ج( صوت 

حفيف  أصوات  )د(  املمثل  ويصدر  بالجرح،  اإلصابة 

يبيك  بينام  الجسم،  خالل  واإلصابة  الهواء  يف  السيف 

يقفون عيل  أنهم  املمثل )ه( بشكل مخترص. وتخيل 

يصطفون  اآلخر، وهم  منهم  كل  بني  أمتار  ثالثة  بعد 

عيل خشبة املرسح. بوضوح ال يتظاهر أي من هؤالء 

املمثلني بأنهم يقتلون كل منهم اآلخر وال يتظاهرون 

كانوا  ولكنهم  اآلخر.  منهم  كل  بيد  ُقتلوا  بأنهم 

يصورون القتل. 

إذن  املالمح  اختيار  أريكته.  يغطي  عندما  القامش  شكل 

يف  األمثلة  مالمح  مثل  فائق  بشكل  مستقل  سياق  هو 

أيضا  هي  السياق  تبعية  وحقيقة  املبارش.  غري  الخطاب 

ما  إليك  أنقل  أن  يف  أنجح  أن  ميكنني  كيف  يفرس  ما 

القايض وما فعله عندا قلت إيه )بينام أهز إبهامي  قاله 

بإمياءة رفض القضية(. 

السياقية  املعلومات  مناشدة  بني  مهم  فرق  يوجد  وال   

ذات الصلة ليك أفرس نقل املعلومات يف حالة نقل ما قاله 

نقل  كيف  لرشح  السياقية  املعلومات  ومناشدة  القايض 

املؤدون الخمسة أن هناك قتل يحدث. فكل منهم سوف 

ملم  أو  للعرض  مستعد  غري  الجمهور  يكن  مل  إذا  يختل 

بكيفية نقل املعلومات. 

الفرقة اختارت أن  النقطة أكرث، تخيل أن  ولتوضيح هذه 

الثالثة،  املرة  ويف  مرات.  ثالثة  الصياغة  هذه  تستخدم 

تنشأ من  وكأنها  ببطء،  تتطور  أن  املشهد  لصورة  سمحوا 

اتجاه مختلف نحو الرسد، ولذلك يتجىل القتل للمشاهد 

الواضح  الرسد  اتجاه  داخل  يتناول ويختفي  املتوقع وهو 

يراه  سوف  فانه  املتفرج،  توقع  فإذا  الوقت.  نفس  يف 

التي يحدث بها. وهنا  الدقة  يتطور وبذلك ميكنه تقويم 

فقد  تقاليد.  هذه  أن  حقيقة  عيل  يعتمد  سوف  بالطبع، 

ويعرف  قبل  من  مرتني  هذه  املرسح  خشبة  منوذج  رأى 

انتباههم  يرتكز  ليك  نصبوها  قد  املمثلني  وأن  تقدمه،  ما 

بطريقة تسمح بذلك. 

عن  يقال  أن  ميكن  ما  كل  إخفاء  أحاول  مل  النهاية.  يف   

إظهار  نظرية  فّعلت  بأين  أتظاهر  ومل  التظاهر.  نظرية 

القابل  غري  اتفاقك  أبرر  ليك  الكايف  بالتفصيل  التمثيل 

التظاهر يف  للنقاش. ومل أحاول أن أقدم متييزا صارما بني 

مبدئيا  فهام  عيل  فقط  اعتامدا  التمثيل،  وإظهار  التمثيل 

لبعض الفروق األساسية. 

 فأنا أهدف إىل يشء مخترص لكل ذلك. وأمتنى أن أكون 

قد  أكون  أن  وأميل  الطاولة.  عيل  الرؤيتني  وضعت  قد 

التظاهر.  نظرية  يف  كثريا  نثق  أن  يجب  ال  أننا  وضحت 

نظرية  تكون  أن  ملاذا ميكن  أكون قد وضحت  أن  وأمتنى 

يف  التظاهر  نظرية  من  جاذبية  أكرث  التمثيل  إظهار 

بشكل  التظاهر  نظرية  بحث  مزايا  كانت  مهام  التمثيل، 

مع  تفاعلنا  يف  املتضمنة  الذهنية  اآلليات  لفهم  مستقل 

العامل ومع بعضنا البعض. 

 

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.

أنك  ييل.  ملا  مناظر  وكأنه  التمثيل  من  النوع  هذا  تأمل   

)بينام  »إيه  أستمر  وأنا  القايض؟«،  قال  »ماذا  تسألني 

القايض،  أقلد  مل  هنا  القضية(.  رفض  بإمياءة  إبهامي  أهز 

فالقايض مل يقل ما قلته. ومل يفعل ما فعلته. ولذلك رمبا 

يكون قد نقل لكم اقله القايض وما فعله. 

من  وكثري  االقتباس  حاالت  أغلب  أن  يصح  أنه  ورغم   

العروض املرسحية تتعلق باإلظهار التمثييل، فاإلظهار هو 

األوسع  التصنيف  ذلك  وأن  املحاكاة.  من  أوسع  تصنيف 

هو الذي يقدم لنا النوع الطبيعي للسلوك اإلنساين الذي 

يتناسب معه األداء املرسحي، ولكنه نوع متطور ثقافيا. 

ذلك  من  أسوأ  نفعل  رمبا  النوع،  لهذا  تحليل  ولتقديم   

مناقشة  يف  جودمان  نيلسون  أدوات  بعض  نستعري  ليك 

البارزة  املالمح  بعض  تصنع  أن  يعني  متثل  ليك  التمثيل. 

املعلومات  إظهار  صلة  ذات  مالمح  وهي  مفرتضة  لعينة 

املستهدفة لشخص آخر. وما يحكم اختيار حامل القامش، 

مبالمح  فقط  مهتم  اآلخر  الشخص  أن  حقيقة  هو  مثال، 

معينة يف الحامل وليس مالمح أخرى – اللون والنسيج يف 

بكيف سيبدو  اآلخر مهتم  الشخص  الحجم – ألن  مقابل 
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أرشنا من قبل إىل زيارة زيك طليامت إىل تونس – ألول مرة 

إىل أن  الفرقة املرصية عام ١95٠، وأرشنا أيضاً  - ضمن أفراد 

قام  ثقايف  نشاط  وأول  فنية!  منها  أكرث  ثقافية  كانت  مهمته 

وهي  الخلدونية«،  »الجامعة  يف  األوىل  محارضته  كانت  به، 

عام  تونس  يف  تأسست  تعليمية  ثقافية  جمعية  األصل  يف 

الدروس والخطب واملحارضات  برتتيب  ١٨96، وكانت معنّية 

والطبيعة  الفرنسية  واللغة  والجغرافيا  التاريخ  علوم  يف 

العصفورية«  »املدرسة  إىل  مقرها  وانتقل  إلخ!   .. والكمياء 

لها نشاط ثقايف وأديب كبري، مثل عقد  يف عام ١9٠٠، وأصبح 

أحمد  أمثال:  مرصيني  ألعالم  الثقافية  واملواسم  املؤمترات 

يف  التي حارضت  األسامء  أهم  ومن  إبراهيم،  وحافظ  شوقي 

الخلدونية، كان الشيخ »محمد عبده« عام ١9٠3! هذه هي 

»الجامعة الخلدونية« التي ألقى فيها زيك طليامت محارضته 

سيد عيل إسامعيل

تونس في  المسئولني  مع  طليمات  زكي  اجتماع 

)20( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

بتونس الخلدونية  الجامعة  في  طليمات  زكي  محاضرة 
معالجة  إىل  أطرافه  امتدت  وكيف  املستحدث،  العريب  األدب 

القصة عىل نسق جديد، ثم املرسحية نظاًم ونرثاً. وعرج عىل 

أسلوب جديد ذو طابع  له  استقام  قد  أنه  فقرر  العريب  النرث 

وزير  بك  حسني  طه  الدكتور  معايل  اليوم  ويتزعمه  طريف 

املعارف، وقبله لطفي السيد باشا. وقال عن الشعر: أنه بعد 

وفاة خليل مطران وأحمد شوقي، وبعد عباس محمود العقاد 

من  فئة  هناك  كانت  وإن  جديد،  فجر  األفق  يف  بعد  يلح  مل 

الشعراء تحاول أن تأيت بجديد. ثم فتح األستاذ طليامت باب 

املناقشة يف أمور املرسح وشئونه«.

األولى االنطباعات 
هرعت  فقد  تونس،  إىل  األوىل  طليامت  زيارة  وألنها 

ملعرفة  عودته  بعد  معه  لقاءات  لعقد  واملجالت  الصحف 

ذلك  فعلت  وأول جريدة  الزيارة!  وانطباعاته عن هذه  رأيه 

حواراً  نرشت  عندما  فرباير،  أواخر  يف  »البالغ«  جريدة  كانت 

رحلة  عن  يتحدث  طليامت  زيك  »األستاذ  عنوان  تحت  معه 

املقاطع:  منه هذه  ننقل  أفريقيا«،  إىل شامل  املرصية  الفرقة 

كيف نشأت فكرة رحلة الفرقة إىل شامل أفريقيا؟ ج: معلوم 

يف  تقيم حفالت  أن  عىل  مقصورة  ليست  املرصية  الفرقة  أن 

املستمعون  ازدحم  وقد  تونس،  إىل  له  زيارة  أول  يف  األوىل، 

والطالب لسامع محارضته، فضاق بهم بهو الجامعة، فاصطفوا 

يف ممراتها!

»األستوديو«،  ملجلة  التونيس  املراسل  أن  الطالع  حسن  ومن 

نرشته   ،١95٠ يناير  أواخر  يف  املحارضة  لهذه  وصفاً  أرسل 

للمرسح  يدعو  طليامت  زيك  »األستاذ  عنوان  تحت  املجلة 

الخلدونية  الجامعة  »دعت  نصه:  وهذا  العريب«،  واألدب 

وطلبته  املعهد  أساتذة  ليحارض  طليامت  زيك  الكبري  األستاذ 

املدرج  فاحتشد  املعارص،  العريب  واألدب  املرصي  املرسح  يف 

التعليم  رجال  وكبار  اإلسالم  شيخ  فضيلة  يتقدمهم  الكبري 

وقد  الجامعة.  فناء  يف  املذياع  أبواق  وانترشت  والصحافة، 

مرص،  يف  العريب  املرسح  نشأة  عن  طليامت  األستاذ  تحدث 

القامئة،  أوضاعه  يف  استقر  حتى  فيها  تقلب  التي  واملراحل 

فكان  االجتامعية،  والشئون  املعارف  وزارتا  احتضنته  وقد 

الشعبي، والفرقة  التمثيل، واملرسح  املرسح املدريس، ومعهد 

الحارض  وقتنا  يف  املرصي  املرسح  ازدهار  أن  وقدر  املرصية. 

يرجع إىل رعاية جاللة امللك فاروق وإىل حدبه وبره بالقامئني 

فرسم  املعارص  العريب  األدب  عالج  ثم  املرسح.  هذا  بشئون 

هذا  عىل  تأثريها  نسجت  التي  املختلفة  الغربية  التيارات 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 17 يناير 2022العدد 545 العدد 17751 يناير 2022العدد 751

30 نوافذ

»قومية«!  فرقة  ألنها  املرصي،  القطر  مدن  سائر  ويف  القاهرة 

»العربية«،  القومية  مراكز  حيث  تسري  املرصية  والقومية 

فليس  مراميها،  ويف  أصولها  يف  عربية  املرصية  القومية  ألن 

أفريقيا وهم  الفرقة رحلتها إىل شعوب شامل  أن تشد  عجباً 

إخوان لنا يف القومية والدين. كام سبق أن شدت رحالها إىل 

أربع  منذ  الفكرة  هذه  نشأت  وقد  وسوريا.  ولبنان  فلسطني 

سنوات وقبل أن يأيت يوسف بك وهبي مديراً لها. وقد قطعنا 

أفريقيا  لشامل  السفر  نحو  األهبة  اتخاذ  يف  حاسمة  مرحلة 

مبواسمها  مشتغلة  كانت  الفرقة  أن  التنفيذ  دون  حال  ولكن 

وبرواياتها الجديدة يف القاهرة واإلسكندرية. س: هل اختريت 

فرقة  لرسالة  طبقاً  أفريقيا  بشامل  قدمتموها  التي  الروايات 

أقول »ال« ويا لألسف! وقد سبق  الواقع  ثقافية؟ ج:  مرصية 

أن رددت الصحف املرصية رأيي يف هذا املوضوع إذ اختلفت 

مع املدير العام للفرقة يف هذا الصدد. وكان موضع االختالف 

شامل  شعوب  تعريف  بها  يراد  الرحلة  هذه  أن  وبينه  بيني 

املرصي  واملخرج  املرصي  املمثل  مبهارة  فقط  ليس  أفريقيا 

يف  النابغة  املرصية  األقالم  إىل  الدعاية  إىل  هذا  تتجاوز  بل 

تأليف املرسحية العربية. كنت أود أن تتعرف شعوب أفريقيا 

أمري  خليفة  وهو  باشا«  أباظة  »عزيز  كتبه  ما  إىل  الشاملية 

تحف  وله  الشعرية،  املرسحية  كتابة  يف  بك  شوقي  الشعراء 

فنية أخرجتها الفرقة املرصية بنجاح، وله مرسحيات ترجمت 

الذي  تيمور«  »محمود  إىل  يتعرفوا  وأن  الفرنسية،  اللغة  إىل 

جديدة  أفقاً  خمر«  و»اليوم  الخالدة«  »حواء  بروايتيه  شق 

حيث  من  وذلك  إليه  يفطنوا  مل  أنهم  نعتقد  كنا  مام  الكثري 
بعض املرسحيات التي قدمناها وال عجب يف هذا فإن األدباء 
الخالصة  الفرنسية  بالثقافة  البالد مشبعون  تلك  واملتأدبني يف 
عن  تنقطع  ال  التمثيلية  الفرنسية  الفرق  أن  عن  فضاًل  هذا 
يعرفون  فهم  العام  طوال  والجزائر  تونس  يف  حفالت  إقامة 
حق املعرفة مصادر بعض الروايات التي قدمناها ومل يحجزوا 
أقرر  أزيد عىل هذا وإمنا  وال  أو حديثاً  كتابة  تهامسهم عنها 
أنه عىل الرغم من هذا القت هذه الروايات النجاح املطلوب. 
مبقابلته  ترشفنا  نعم  ج:  تونس؟  باي  سمو  قابلتم  هل  س: 
وحيانا  الفرقة  أفراد  أكرث  بدعوة  تفضل  إذ  الشتوي  قرصه  يف 
بعطفه كام تفضل فمنحني ويوسف بك وهبي وسام االفتخار 
منح  كام  العالية  الدرجة  وهي  كوماندور،  درجة  من  املرصع 
أقمناها  حفلة  رشف  وقد  هذه  دون  أوسمة  املمثلني  بعض 
لعظمته يف مرسح البلدية قدمنا فيها رواية »أوالد الفقراء«، 
أسامء  يذكر  وكان عظمته  السينام  يف  أن شاهدها  ألنه سبق 
منهم.  الغائبني  ذكر  كام  الفيلم  هذا  يف  بأدوارهم  املمثلني 
نعم  ج:  البالد؟  تلك  يف  رواجاً  املرصية  األفالم  تلقى  س: هل 
تلقى رواجاً كبرياً ال يقل عن رواجها يف لبنان وسوريا والعراق 
ويف  مرصية  أفالماً  إال  تقدم  ال  للسينام  دار  بتونس  ويوجد 
الدور  أفالماً مرصية هذا عدا  إال  تقدم  أخرى ال  دار  الجزائر 
اغتنم  وقد  آلخر.  آن  من  مرصية  أفالماً  تقدم  التي  األخرى 
أصحاب دور السينام وجود الفرقة فقدموا أفالماً ليوسف بك 

وهبي كام دعونا إىل حضور تلك الحفالت.

بالمسرح النهوض  خطة 
حواراً  »األستوديو«  مجلة  نرشت   ١95٠ مارس  منتصف  ويف 
مع طليامت عنوانه »زيك طليامت يتحدث عن رحلة الفرقة 

يتم  مل  هذا  من  شيئاً  ولكن  العربية،  التاريخية  املرسحية  يف 
ومقتبسات  تأليفات  عىل  قدمناها  التي  رواياتنا  واقترصت 
من قلم يوسف بك وهبي! ومل متثل رواية »النارص« ورواية 
لعيل  والثانية  أباظة  لعزيز  األوىل  الله«  بأمر  الحاكم  »رس 
ولكن  مواتية.  غري  ظروف  ويف  تونس  مدينة  يف  باكثري  أحمد 
الروايات التي هي من قلم يوسف بك وهبي نالت - والحق 
تعلل  كيف  إذن  س:  الجمهور.  جانب  من  نجاحاً   - يقال 
والجزائري  التونيس  الجمهور  إن  ج:  الروايات؟  هذه  نجاح 
أن مثلته  أكرثها سبق  ليطالع رواياتنا ألن  قد مأل حفالتنا ال 
الفرقة املرصية يف تونس والجزائر! فليس لعامل الجدة دخل 
هو  علينا  الجمهور  إلقبال  الرئييس  العامل  وإمنا  اإلقبال  يف 
أو  يرد من مرص  ما  كل  برؤية  العربية  الجامهري  تلك  شغف 
لقد  املطربني،  أو  املمثلني  أفواه  عىل  من مرص  محمواًل  يجئ 
أننا هبطنا عليهم من  إلينا كام لو  كان الجمهور هناك ينظر 
القمر، وكثرياً ما كنت أتساءل والجامهري تسري خلفنا يف شبه 
مظاهرة ما الذي فينا يشد هذه الجامهري إلينا! وهذه ظاهرة 
واجب  وأول  املرصية،  الحكومة  جانب  من  بالتأمل  جديرة 
الثقافية  العالقات  تنظم  أن  الصدد،  هذا  يف  الحكومة  عىل 
توثيقها  عىل  تعمل  وأن  الشعوب  وهذه  مرص  بني  والفنية 
القطر كام  الواقع يف غرب  العريب  الجانب  وأن تنظر إىل هذا 
تقع يف رشقه. س:  التي  العربية  األقطار  إىل  نظرت  أن  سبق 
هل أعجبكم ما كتبه النقد يف جرائد تلك البالد؟ ج: يف الحق 
هذا  ولكن  النقاد.  أكرث  جانب  من  وتجاوزاً  لطفاً  القينا  أننا 
اللطف وذاك التجاوز مل يحجز أكرثهم من مصارحتنا باليشء 

الخلدونية الجامعة  ممرات  في  طليمات  زكي  لمحاضرة  تستمع  الجماهري 

تونس باي  شاهده  الذي  الفقراء  أوالد  فيلم  إعالن 

باكثري أحمد  علي 
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املرصية إىل شامل أفريقيا«. وهو حوار فيه تكرار ألمور تّم 
الجديد متثل يف سؤال مهم  السابق، ولكن  الحوار  نرشها يف 
بذلته  ما  مدى  ما  فيه:  قالت  طليامت،  إىل  املجلة  وجهته 
فأجاب  التونيس؟  املرسح  إنهاض  سبيل  يف  مجهودات  من 
التي بذلتها، هي مجهودات شكرتني عليها  قائاًل: مجهودايت 
جميع الهيئات املعنية بالتمثيل يف تونس، إذ اجتمعت مبدير 
وتحدثت  املسترشقني،  من  فرنيس  وهو  هناك،  التعليم  عام 
معه يف هذا فتفضل وعقد اجتامعاً خاصاً من رؤساء الفرق 
التعليم  رجال  كبار  ومن  تونس،  يف  القامئة  األربع  التمثيلية 
التي  الوسائل  يف  ساعتني  مدى  عىل  وتباحثنا  والصحافة، 
قرار هذه  انتهى  وقد  قوي.  تونيس  أصواًل ملرسح  تكون  قد 
هذه  يف  الصالحة  العنارص  اختيار  أواًل،  يأيت:  ما  عىل  اللجنة 
غرار  عىل  منهم  تونسية  قومية  فرقة  وإنشاء  األربع  الفرق 
املدارس  يف  مدريس  مرسح  إنشاء  ثانياً،  املرصية.  الفرقة 
املرسح.  يتذوق  جمهور  إيجاد  يف  للعمل  وذلك  الثانوية 
ثالثاً، ترجمة بعض روائع الروايات املرسحية العاملية، ترجمة 
بني مختلف  التأليف املرسحي  ثقافة  لنرش  أمنوذجية، وذلك 
باريس  معاهد  إىل  بعثات  إرسال  رابعاً،  التونسيني.  األدباء 
به يف سبيل  أن ما قمت  والقاهرة. ومن هذا يتضح  ولندن 
أن  سبق  التي  الوسائل  نفس  هي  التونيس  املرسح  تدعيم 
غري  سبيل  ال  إذ  املرصي  املرسح  تدعيم  سبيل  يف  بها  قمت 
هذه الخطة، وهي كام ترى ترمي إىل إعانة وتنشيط املمثلني 
تحفظ  مالية  إعانة  تونس  بلدية  عليهم  تجري  بأن  القامئني، 
عليهم كيانهم وتيرس لهم العمل، كام أن هذه الخطة ترسم 

سياسة إنشائية للمستقبل.
ما  أهم  هو  ما  فيه:  قالت  جديداً،  سؤااًل  املجلة  وطرحت 
لفت  قائاًل:  طليامت  فأجاب  الرحلة؟  هذه  يف  نظرك  لفت 

مسئول زيارة 
بدأت جهود طليامت يف تونس تؤيت مثارها رسيعاً، ففي إبريل 
وزارة  »وكيل  عنوانه  خرباً  »األستوديو«  مجلة  نرشت   ١95٠
زار  تفاصيله:  يف  قالت  التمثيل«!  معهد  يزور  تونس  معارف 
املعارف  وزارة  وكيل  امليزايل«  عابد  »محمد  السيد  سعادة 
األربعاء  يوم  العريب  التمثيل  لفن  العايل  املعهد  التونسية 
املعاهد  لزيارة  أخرياً  مرص  يف  وجوده  أثناء  وذلك  املايض، 
عميد  طليامت  زيك  األستاذ  استقبله  وقد  والفنية.  العلمية 
قسمي  يف  النظرية  التدريس  حصص  بعض  وشاهد  املعهد 
النقد والتمثيل. كام شاهد طلبة قسم التمثيل وهم يقومون 
يوم  الطلبة  سيقدمها  التي  »املنقذة«  ملرسحية  بالتدريبات 
١٠ الجاري عىل مرسح دار األوبرا امللكية. وقد أبدى سعادة 
املعهد  يف  شاهده  مبا  إعجاباً  التونسية  املعارف  وزارة  وكيل 
ولكن  واملجالت.  الجرائد  يف  املعهد  عن  سمعت  »لقد  وقال: 
فنية  رسالة  يؤدي  بأنه  وإمياين  به  إعجايب  زاد  له  بزياريت 
عظيمة ليس ملرص فقط ولكن لألقطار الشقيقة كافة. ويرسين 
أن أرى بني طالب املعهد املرصيني طالباً من فلسطني وسوريا 
وقد  هذا  والحجاز«.  والسودان  اإلسبانية  ومراكش  ولبنان 
طالبات  أن  علم  حينام  عامة  املرصية  املرأة  بنشاط  أعجب 
املعهد كلهن مرصيات مسلامت وأن بعضهن يحملن شهادات 
هذه  يف  متأخرة  زالت  ما  تونس  أن  أسفه  وأبدى  تعليمية. 
وقد  مرص.  يف  قائم  هو  كام  يتغلل  مل  السفور  ألن  الناحية 
وباغتباطه  املعهد  مبجهود  فيها  نوه  الطالب  بني  خطبة  ألقى 
األستاذ  منكم  »سنستعري  وقال:  العلمية  الفنية  الرشكة  لهذه 
متثييل  ملعهد  نواة  لنا  لينشئ  القادم  الشتاء  يف  طليامت  زيك 
ملرص  ملكاً  نعده  ال  الفنان  الرجل  طليامت  زيك  ألن  تونيس، 

وإمنا ملكاً لألقطار العربية«.

املرسح!  حيث  من  والجزائر  تونس  يف  كثري  يشء  نظري 
لفت نظري أواًل، كرثة عدد املسارح يف جميع املدن بتونس 
التمثيل  دور  بإنشاء  يعنون  الفرنسيني  أن  ويبدو  والجزائر 
كام يعنون بإنشاء الكنائس ودور الحكومة. ولفت نظري أن 
الذوق  البالد عىل يقظة مثقفة ورفاهة يف  تلك  الجمهور يف 
فهو  عجب،  وال  املمثلون  يلقيه  ملا  وتقدير  استامع  وحسن 
لها ورود  ينقطع  التي ال  الفرنسية  الفرق  ثقفته  جمهور قد 
يف  كبرياً  أثراً  الفرنسية  للثقافة  أن  كام  والجزائر،  تونس  بني 
ولفت  هامة،  ناحية  فيها  املرسح  يؤلف  ثقافة  ألنها  هذا 
نظري أيضاً النقد املرسحي. فقد قرأت ألواناً من النقد الجيد 
الدقيق، املنزه عن األغراض، وعن املحاباة! قرأت نقداً يضع 
النقاط عىل الحروف من غري إسهاب وال مبالغة، وقد أفادين 
أنا شخصياً، بحيث أنه إذا قدر يل أن أذهب إىل  النقد  هذا 
تلك البالد عىل رأس فرقة متثيلية فسيكون يل رأي جديد يف 

اختيار الروايات التي سأقدمها.
وأشارت املجلة يف عدد آخر إىل نقطة خاصة تتعلق باملقارنة 
أحاديث  »من  قائلة:  ومرص،  تونس  يف  املرسح  إعانة  بني 
ال  أنه  أفريقيا  شامل  من  عودته  بعد  طليامت  زيك  األستاذ 
يوجد هناك فرق من املحرتفني، وإمنا توجد فرق من الهواة 
أسبوعني!  من  أكرث  الواحد  الشهر  يف  تعمل  وال  والهاويات، 
ومع ذلك فإن مثل هذه الفرق تأخذ إعانة قدرها 6 مليون 
فرنك، وهي تعادل ستة آالف جنيه مرصي. ومعنى هذا إنها 
تأخذ 5٠% من اإلعانة التي تقدمها حكومتنا للفرقة املرصية 
من  ألفاً   36 يعادل  ما  الواحد  العام  يف  نفقاتها  تبلغ  التي 
نسجلها  ال  فنحن  الحقائق  نسجل هذه  كنا  وإذا  الجنيهات. 
عىل  الحكومة  يف  املسئولون  يقف  ليك  نسجلها  إمنا  للرتفيه، 

مبلغ تشجيع املرسح يف مرص وتشجيعه يف العامل!

نوافذ

الخلدونية الجامعة  في  محاضرته  يلقي  طليمات  زكي 



حيا الكاتب  لحم  يأكلون  إنهم  أخرى..  مرة 
عامل  عىل  تسيطر  األدبية  الرسقات  قضية  زالت  ما 

نتتبع  طويلة  فرتة  منذ  وكنا  العريب.  املرسحي  اإلبداع 

هؤالء اللصوص ما استطعنا إىل ذلك سبيال.

جديدة  جرمية  إىل  مؤخرا  قادتني  وحدها  املصادفة 

السارق مبقولة فجة ينطبق  باعرتاف  اكتملت جوانبها 

عليها القول القديم )حق يراد به باطل(.

عرض  الختيار  لجنة  أعضاء  أحد  جعلتني  املصادفة   

مسابقة  يف  للمشاركة  عــروض  ثالثة  بني  من  واحــد 

العروض  ألحــد  مشاهدتنا  وأثــنــاء  ــرى.  ك شبابية 

ومع  بني(!  يا  )كفاية  صارخا  أقف  أن  إىل  اضطررت 

املحكمني،  الزمالء  بني  الصالة  يف  حدث  الذي  التوتر 

ومن قبلهم الشباب عىل الخشبة، سألت بصوت عال 

ليس  بأنه  املخرج  فأجابني  النص؟(  هذا  مؤلف  )أين 

فسألت  أخرى.  محافظة  عاصمة  يقطن  ألنه  حارضا 

)وهل له نصوص أخرى؟(، فأجابني املخرج بأن نعم. 

اآلن!  نشاهده  الذي  كام  مرسوقة  كلها  وطبعا  فقلت 

وأمام الدهشة التي سيطرت عىل الحضور أضفت: أن 

هذا نص لكاتب عراقي معروف اسمه عيل عبدالنبي 

أكرث  وقدم  السبعة(  األيام  )كوميديا  عنوانه  الزيدي. 

من مرة يف فعاليات عربية عديدة.

بأن جهدهم راح  الذين شعروا  الشباب   ومع صدمة 

إىل  يلجأوا  أن  عليهم  اقرتحت  بحالتهم  ورفقا  هباء 

النص األصيل طاملا أعجبتهم الفكرة أو )وتفهام لضيق 

أليام  تدربواعليها  التي  نسختهم  ينفذوا  أن  الوقت(: 

نص  عن  الفالين  فالن  )إعداد  جملة  كتابة  مع  طويلة 

كوميديا األيام السبعة لعيل عبدالنبي الزيدي( وبخط 

واضح.

وافق الشباب وظننت أن األمر انتهى عند هذا الحد 

ثقة يف أن الكاتب الناقل حني سيعرف مبا دار سيخجل 

إليه  لجأ  الذي  )التلفيقي(  الحل  هذا  عىل  ويوافق 

فاجأ  السارق  لكن  الوقت.  بضيق  مدفوعني  الشباب 

إجراء  سيتخذ  ذلك  تم  لو  بأنه  هددهم  بأن  الشباب 

يحافظ به عىل )حقه األديب(! بل واستطرد برثثرة بلهاء 

يعلمهم أن )من املعروف أن الدراما هي أحد مصادر 

الدراما(! مضيفا بيقني مدهش )أنه مل يفعل أكرث مام 

فعله نجيب رسور وبريخت.. بل وشكسبري بذاته !(.

يف  نصحتهم  السارق  مبوقف  الشباب  أعلمني  حني 

مشفوعة  نسخته  تقديم  عىل  يــروا  بــأن  املقابل 

بـ)عن.. كوميديا األيام السبعة( متجاهلني اسمه متاما 

وليلجأ هو إن صدق إىل اتخاذ املواقف القانونية التي 

لنسمع  املحكمة  يف  معهم(  )وأنا  وليقابلهم  يريد.. 

هناك ماذا سيقول.

االدعـــاءات  فكم  للغضب.  ومــثــري  مــحــزن  األمـــر 

و)البجاحة( زاد عن الحد الذي ميكن أن يتصوره عقل.

اإلنتاج  ألغلب  ضخام  عنوانا  الــرسقــات  وباتت   

الشباب )جامعات وفرق  املرسحي وخاصة يف محيط 

مستقلة وغريها(. وبات الترير لها يختر يف )لست 

وحدي.. فقد فعلها كثريون قبيل!(.

نطارد  الكثري  ومعنا  نحن  سنظل  املقابل  يف  لكن 

والله  ننقيه..  حتى  اإلبداع  حقول  يف  الدودة  هذه 

املستعان.
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العرض الفلسطيني كوميديا األيام السبعة


