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والمغامرة«  »المرحوم 
٢٠٢٢ الجديد  للعام  السامر  فرقة  عروض  أولى 

وسكينة   ريا  عودة 
جديد من  الجريمة  إلى 

الشرق    فرسان  فرقة 
فرباير في  )عنرتة(  تقدم 

القرص  عن  له  وتنازل  ألخيه,  أمالكه  كل  باع  أن  بعد 

بنات  ثالث  وراءه  تاركا  األب  ميوت  فيه،  يعيش  الذي 

يف فقر مدقع ومفاجيء وهو ما يجعل خطابهن يتخلوا 

عنهن, فيواجهن شظف العيش يف أحد األحياء الشعبية 

“درب املهابيل” بعد حياة الغنى والرفاهية. 

الوجه  ماء  لحفظ  ثانية  فرصة  مينحهن  القدر  لكن   

فيظهر لهن إرث جديد عبارة عن قرص، يقررن تحويله 

خطيب  معهن  وينتقل  خالله  من  للتعيش  فندق  إىل 

العسل, فينتهى األمر بقتله  البنات لقضاء شهر  إحدى 

جثته  إخفاء  يحاولن  وبينام  عنيفة,  مشاجرة  إثر  عىل 

االنتقام من  لهم فكرة  تطرأ  الجرمية  التورط يف  خشية 

جميع الرجال.

وسكينة”  ريا  “أحفاد  مرسحية  أحداث  تدور  هكذا 

الشخصيتني  مستلهام  استعرايض  كوميدي  إطار  يف 

والتي  وسكينة،   ريا  الجرمية؛  تاريخ  يف  غموضا  األكرث 

الرياض الرتفيهي باململكة العربية  تعرض ضمن موسم 

الجاري وحتى  الشهر  التاسع من  ابتداء من  السعودية 

الثاين عرش منه.

ياسمني  الفنانة  فيها  تظهر  التي  األوىل  املرة  هي  هذه 

إىل  “بويس”،  دور  وتؤدي   املرسح  خشبة  عىل  رئيس 

والفنان  “لويس”  دور  يف  الرشبيني  دينا  الفنانة  جانب 

“حازم”  دور  يف  أوس  بأوس  الشهري  أسامة  محمد 

“حشمت”.   دور  يلعب  الذي  فؤاد  بيومي  والفنان 

حسني,  ومصطفى  شاكر  أحمد  تأليف  من  املرسحية 

إخراج سامح بسيوين, وإنتاج كال من أحمد خالد موىس 

ورميون رمسيس, بإرشاف فني من هادي الباجوري.

 نور وائل

بالثقافة  محرتفة  فرقة  أكرب  السامر  فرقة  تعد   

تاريخ  السامر صاحبة  الجامهريية، كام تعد فرقة 

كبري يف تقديم أعامل الرتاث الشعبي والكوميديا 

الشعبية، وهي فرقة لها الئحتها الخاصة حيث إن 

معظم أعضائها من خريجي املعهد العايل للفنون 

املرسحية وأقسام املرسح بكليات اآلداب، 

العام  لهذا  السامر  لفرقة  الجديدة  الخطة  وعن   

فرقة  تستعد  النبوي:  محمد  الفرقة  مدير  قال 

العرض  األول  عرضني:  لتقديم  املرسحية  السامر 

للرويس  »املنتحر«  نص  عن  »املرحوم«  املرسحي 

مصطفي  بطولة  العرض  اردمان«،  »نيكوالي 

محمد  أحمد،  نهال  شكري،  أرشف  منصور، 

منفذ  مخرج  بطاوي،  محمد  زكريا،  وفاء  النبوي، 

إيهاب  ألحان  النمر،  أمين  أشعار  البدري،  وحيد 

حمدي، استعراضات مناضل عنرت، ديكور ومالبس 

إخراج  كسبان،  محمد  إعداد  قطامش،  شادي 

العرض حول  العظيم، وتدور أحداث  حسام عبد 

يف  نيته  عن  املدينة  يف  يشاع  الذي  »سيميون« 

يتعرض  التي  النفسية  للضغوط  نتيجة  االنتحار 

يعيش  تجعله  التي  البطالة  حالة  بسبب  لها؛ 

تكاليف  تتحمل  التي  وهي  عمل  بال  زوجته  مع 

تدفع  اإلشاعة  هذه  املنزل،  ومسئولية  املعيشة 

من  سواء  املجتمع  من  مختلفة  لطبقات  مبمثلني 

إليه  يذهبوا  أن  املهمشني  أو  التجار  أو  املثقفني 

االنتحار  ملحاولته  واالستغالل  االنتفاع  عن  بحثا 

أن يكتب سيميون يف وصيته  ليطلب كال منهم  

وحقوق  قضايا  عن  الدفاع  أجل  من  انتحر  أنه 

منهم، حتي  إليها كل مندوب  ينتمي  التي  الفئة 

به من حياة  أغروه  مبا  االقتناع  يبدأ سيميون يف 

ويحصل  سيخلد  وانه  موته،  بعد  سيحياها  طيبة 

وهو  عليها  يحصل  مل  التي  اإلنسانية  قيمته  عىل 

سوف  التي  الفوائد  إىل  إضافة  الحياة  قيد  عيل 

الرصاع  ليدور  املوت،  هذا  بعد  أرسته  عيل  تعم 

من  االستفادة  من  الحق  له  من  حول  بينهم 

بهذا  تجارتهم  يتقاسمون  وكيف  سيميون،  موت 

يف  كالوباء  االنتحار  فكرة  تنترش  وكيف  املوت، 

تجني  أن  الفئات  هذه  لتسطيع  املجتمع  هذا 

لن  واحد  املكاسب؛ ألن موت شخص  من  مزيدا 

يكفيهم.

لبدء  التحضري  يجري  كام  النبوي:  وأضاف    

إعداد  )املغامرة(  الثاين  املرسحي  العرض  بروفات 

ونوس  الله  سعد  نص  عن  منري،  مراد   / وإخراج 

لفرقه  وذلك  جابر«  اململوك  رأس  »مغامرة 

أنه يرفض  السامر املرسحية  وقد رصح« املخرج 

االستعانة بالنجوم مكتفيا بنجوم الفرقة .

 جدير بالذكر أن فرقة السامر  فرقة تابعة لإلدارة 

أحمد  الفنان  برئاسة   - الفنية  للشئون  املركزية 

الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  الشافعي- 

بالعجوزة،   السامر  مرسح  ومقرها   1971 سنة 

النموذجية  الفرقة  اسم  تحمل  ذاك  وقت  وكانت 

ومنهم  النجوم  من  العديد  تضم  كانت  حيث 

أباظة وأحمد زيك  الفنانني حمدي حافظ وفكري 

وحياة قنديل ويونس شلبي وعيل الغندور وهناء 

أيضا  السبعينات.  نجوم  من  وغريهم  الشوربجي 

واملتألقني  املرسحية  العنارص  أفضل  تضم  كانت 

باألقاليم املرصية من حيث التمثيل وعمل بها يف 

عباس  منهم  املخرجني  من  كبري  عدد  الفرتة  هذه 

أحمد وعبد الرحمن الشافعي وحسن عبد السالم 

والراحل عيل الغندور و ناجي كامل .

سامية سيد 

)عنرتة(  املرسحي  العرض  لتقديم  املعارص(  والرقص  للرتاث  الرشق  )فرسان  فرقة  تستعد 

الشهر  إىل 15 من  الفرتة من 13  الجمهورية يف  تصميم وإخراج كرمية؛ و ذلك عيل مرسح 

الحايل يف متام الثامنة مساًء كام يقدم العرض أيام 22 و 23  عيل مرسح سيد درويش بدار 

حجز  ويتم  مساًء  السابعة  الساعة  الستارة  تفتح  مساًء  الثامنة  الساعة  باإلسكندرية  األوبرا 

Tickets mall  التذاكر عن طريق

الكاممة  بارتداء  االلتزام  و  االحرتازية  اإلجراءات  تطبيق  مع 

و  املناسبة  املالبس  ارتداء  و  االجتامعي  التباعد  وتطبيق 

7 سنوات   من  أقل  األطفال  اصطحاب  التصوير وعدم  عدم 

والجلوس يف املقعد املخصص فقط بعد استالم التذكرة .

لعبلة  وحبه  شداد  بن  عنرتة  قصة  عن  العرض  يتحدث 

الرصاعات التي خاضها ليفوز بها يف النهاية يف تجربة راقصة 

:كرمية  وإخراج  تصميم  “عنرتة”  عرض  نوعها  من  فريدة 

تصميم  زنايت،  محمد  دراما  فوزي،  أسامة  متثيل:  بدير، 

هالة  املالبس  تنفيذ  إسامعيل،  أنيس  والديكور  املالبس 

أحمد  ديكور  تنفيذ  املرصية(،  األوبرا  دار  ورش  محمود) 

زايد، إضاءة رضا إبراهيم، إعداد موسيقي: احمد النارص، تحريك عرائس و خيال الظل نورا 

ترفاوي/عبد الحميد حسني، الراقصني و االستعراضات فرقة الرشق للرتاث و الرقص املعارص، 

تصميم دعاية: مصطفي عوض

 ندا سعيد



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 14 فبراير 2022العدد 545 العدد 14755 فبراير 2022العدد 755

[[4 متابعات

الطفل لثقافة  القومى  المركز 
للكتاب   الدولى  القاهرة  بمعرض  للطفل  مسرحية  بـ18  يشارك 

لثقافة  القومى  للمركز  فرباير 2022  حافل خالل شهر  برنامج 

ىف  للكتاب  الدوىل  القاهرة  مبعرض  يشارك  والذى  الطفل 

بعنوان  فرباير  لشهر  متميز  برنامج  ونظم   53 الـ  نسخته 

»أحىل أجازة«، حيث تبدأ الفعاليات من يوم 27 يناير وحتى 

كتاب  توقيع  حفل  يناير   27 يوم  فأقيم  الجاري  فرباير  نهاية 

»دار الجد عدنان« للطالب عبد الرحمن محمد، وأقام الفنان 

ورشة  فؤاد  سيد  أقام  كام  فخار«،  »تلوين  ورشة  كامل  وليد 

»صلصال«، وأقامت منى متوىل »ورشة »طباعة عىل القامش«، 

وأقامت د. هانم صربه حفل موسيقى لكورال »سالم« للفنان 

للكتاب،  الدوىل  القاهرة  الكتاب  مبعرض  وذلك  عوض  وائل 

 « لألراجوز  الشهرى  »اليوم  الثقافية  بالحديقة  أقيم  كام 

أراجوز والعروض هى  فنية وعروض  وهى عبارة عن عروض 

وأراجوزنا«  »أراجوز  مرسحية  عرض  أراجوزية«،  »حودايت 

وذلك  حىك  ورشة  فنية  وورش  األراجوز،  فن  عن  وندوة 

توقيع  حفل  الكتاب  مبعرض  أقيم  كام  الثقافية،  بالحديقة 

والفنانة  البديع،  عبد  ثريا  للكاتبة  العني«  هذه  »ملن  كتاب 

القدمية«  »مرص  ورشة  العليم،  عبد  وأحمد  مجدى  سندس 

أقامتها كال من شيامء وصفوت، ورشة تدوير مخلفات لذوى 

الهمم أقامتها منال منيب، عروض الساحر نبيل بركات، وفقرة 

األراجوز للفنان إسالم وذلك مبعرض القاهرة الدوىل للكتاب.

 أما خطة شهر فرباير ورش فنية وورش حىك وعروض أراجوز 

صالون  من  كال  فرباير   2 ىف  يوم   وأقيم  الثقافية،  بالحديقة 

»ىف محبة وطن« أقامه كال من الكاتب املرسحى أحمد زحام 

تضمن  حيث  صالح  فتح  عباس  والدكتور  منري  رشا  والفنانة 

الفنية وعروض األراجوز وأقيم  الورش  الصالون مجموعة من 

»حكاية  كتاب  توقيع  حفل  أقيم  كام  الثقافية،  بالحديقة 

الفنان  املنعم  عبد  صفاء  الكاتبة  من  كال  وناقشه  سندرا« 

من  مجموعة  جانب  إىل  العليم  عبد  وأحمد  سعيد  هشام 

إرشاف  تحت  الخيط«  »عروسة  ورشة  منها  الفنية  الورش 

والفنانة  مجدى  حمدى  للفنان  »األراجوز«  محمود،  ساىل 

يوم  أما  للكتاب،  الدوىل  القاهرة  مبعرض  وذلك  ميرسة خريى 

العنزات  ومطعم  »نورسني  كتاب  توقيع  حفل  أقيم  فرباير   3

باإلضافة  الدين  والفنان جالل  للكاتب محمود صالح  الثالث« 

للمعاق  الشهرى  اليوم  أقيم  كام  حىك  وورش  فنية  ورش  إىل 

بالحديقة  املهارات وعروض فنية وذلك  لتنمية  وتضمن ورش 

الثقافية، وىف نفس اليوم مبعرض القاهرة الدوىل للكتاب أقيم 

الصاوى  رجب  للكاتب   « وفرحة  »لعبة  كتاب  توقيع  حفل 

والفنان أحمد عبد النعيم وورشة »الرسم باملوسيقى« للفنان 

ورشة  صربة  هانم  للفنانة  »الفيسفساء«  وورشة  عوض  وائل 

بالحديقة  أقيم  فرباير   4 يوم  متوىل،  منى  للفنانة  الصلصال 

فريدة  للكاتبة  الطائرة«  »سقوط  كتاب  توقيع  حفل  الثقافية 

ورشة  أقيم  كام  طلب،  وأحمد  بيصار  صالح  والفنان  سعيد 

وذلك  منيب،  منال  لألستاذة  الهمم  لذوى  املخلفات  لتدوير 

أفيم  فرباير   5 يوم  أما  للكتاب،  الدوىل  القاهرة  مبعرض 

للكاتبة  يشبهنى«  »من  كتاب  توقيع  الثقافية حفل  بالحديقة 

القاهرة  بمعرض  مكثف  وثقافى  فىن  نشاط 
الـ53 دورته  فى  للكتاب  الدولى 
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فنية وورش حىك،  إىل ورش  باإلضافة  املنعم هذا  انتصار عبد 

ومراهق«  »أب  كتاب  توقيع  حفل  اليوم  نفس  ىف  أقيم  كام 

للكاتب ثروت فتحى والفنان ماهر دانيال، وأقيمت ندوة عن 

أدب الطفل ىف تونس الفيسفاء للفنانة هانم صربة وندوة عن 

الرشىف  سارة  للفنانتان  وتونس  مرص  ىف  الطفل  كتاب  صناعة 

ورشا منري وذلك مبعرض القاهرة الدوىل للكتاب، أما األحد 6 

الهمم  لذوى  وأنشطة  حىك  وورش  فنية  ورش  أقيمت  فرباير 

ومهارات  كشفية  تدربيات  مهارات  تنمية  تدريبات  ومنها 

الثقافية،  بالحديقة  وذلك  أراجوز  وعروض  لألمهات  توعوية 

يوم 7 فرباير أقيم حفل توقيع كتاب »طائر القمرى« للشاعر 

فنية  إىل ورش  باإلضافة  إميان حامد  والفنانة  إبراهيم  رمضان 

وورش حىك وعروض أراجوز وذلك بالحديقة الثقافية، يوم 8 

الهيثم والذى يضم مجموعة متنوعة  أبن  أقيم صالون  فرباير 

من الورش الفنية وذلك بحديقة الفنون، 9 فرباير أقيم صالون 

بعنوان »مرسح  هاما  ناقش محور  والذى  الوطن«  محبة  »ىف 

والكاتب  حجاج  سعيد  للكاتب  للوطن«  واالنتامء  الطفل 

مجموعة  جانب  إىل  سليامن  بكر  أبو  والدكتور  حسان  يرسى 

أقيم  الثقافية،  بالحديقة  وذلك  والعروض  الفنية  الورش  من 

الحىك  وورش  الفنية  الورش  من  مجموعة  فرباير   10 يوم 

توعوية  وورش  األراجوز  ورشة  ومنها  الهمم  لذوى  وورش 

مجموعة  أقيم  فرباير   11 يوم  أما  الثقافية،  بالحديقة  وذلك 

توقيع كتاب  أقيم حفل  الحىك، كام  الفنية وورش  الورش  من 

وائل عوض وسهرة  الفنان  وجرافيك  إعداد  موسيقى«  »حصة 

 12 الثقافية،  بالحديقة  »سالم«  كورال  لفرقة  وطنية  غنائية 

بالحديقة  لألراجوز  وعرض  وحىك  فنية  ورش  أقيمت  فرباير 

الثقافية، بينام يقام يوم 15 فرباير حفل توقيع كتاب »الحذاء 

األحمر« للشاعر مسعود شومان والفنان جالل الدين كام تقام 

ورش فنية وحىك وعروض أراجوز بالحديقة الثقافية، كام يقام 

بعنوان  ندوة  يناقش  والذى  فرباير صالون ىف محبة وطن   16

والكاتب  فرح  شاذىل  للكاتب  الوطن«  وسلوكيات  الدراما   «

الورش  من  مجموعة  تقام  كام  منصور  محمد  د.  كامل،  وليد 

يوم  يقام  الثقافية،  بالحديقة  واألراجوز  الحىك  وورش  الفنية 

أماىن  للكاتبة  الفنان«  »فالفيلو  كتاب  توقيع  حفل  فرباير   17

أنشطة  مجموعة  إىل  باإلضافة  رحاب جامل  والفنانة  الجندى 

أراجوز  الهمم وهى ورش توعوية وورش فنية وعروض  ذوى 

كتاب  توقيع  حفل  فرباير   19 يوم  يقام  الثقافية،  بالحديقة 

رشا  والفنانة  فرح  شاذىل  للكاتب  الحواديت«  وأمري  »فارس 

فرباير   20 يوم  الثقافية،  بالحديقة  وحىك  فنية  وورش  منري 

يقام ورش فنية وحىك وعروض أراجوز وورش تنمية مهارات 

 21 يوم  الثقافية،  بالحديقة  الهمم  لذوى  كشفية  وتدريبات 

الصحة  عن  توعوية  وندوة  متنوعة  فنية  ورش  يقام  فرباير 

ابن  صالون  يقام  فرباير   22 الفنون،  بحديقة  والتغذية  

وورش  الفنية  الورش  من  متنوعة  باقة  يضم  والذى  الهيثم 

والحديقة  الفنون  بحديقة  وحىك  فنية  وورش  الصغري  الحرىف 

يقام  فرباير   23 فرباير  شهر  من  األخري  األسبوع  الثقافية، 

»أغنية  بعنوان  ندوة  تقام  حيث  وطن«  محبة  ىف  »صالون 

هشام  والفنان  عوض  وائل  للفنان  العنف«  ونبذ  الطفل 

مصطفى،د. عبد الخالق صالح، كام تقام مجموعة من الورش 

بينام  الثقافية،  بالحديقة  أراجوز  وعرض  الحىك  وورش  الفنية 

فنية وورش حىك  الثقافية ورش  بالحديقة  فرباير   24 يقام ىف 

وتوعوية  فنية  ورش  تضم  الهمم  لذوى  متنوعة  وأنشطة 

فتقام  فرباير   25 يوم  أما  الثقافية،  بالحديقة  أراجوز  وعرض 

لفريق  غنائية  وسهرة  والحىك  الفنية  الورش  من  مجموعة 

كورال »سالم« باإلضافة إىل ورش فنية وعروض فنية وعروض 

من  تقام مجموعة  فرباير   26 يوم  الثقافية،  بالحديقة  أراجوز 

األنشطة  من  ومجموعة  الطفل  ثقافة  ومنتدى  الفنية  الورش 

»سالم«  لكورال  غناىئ  وحفل  الهمم  لذوى  والورش  الفنية 

الشهرى  اليوم  يقام  فرباير   28 لألطفال،  الثقافية  بالحديقة 

وعرض  أراجوزية«  »حواديت  وعرض  فنية  وعروض  لألراجوز 

مرسحية »أراجوز وأراجوزتا« كنا تعقد ندوة عن فن األراجوز 

بالحديقة الثقافية. 

لثقافة  القومي  املركز  رئيس  ناصف  محمد  الكاتب  كام رصح 

معرض  يف  شارك  الطفل،  لثقافة  القومي  املركز  بأن  الطفل 

القاهرة الدويل للكتاب 53 بــ 18 مرسحية من سلسة »مرسح 

عام  خالل  املركز  أنتجه  ما  منها  املركز؛  إنتاج  من  الطفل« 

يف  »حنان  فهيم،  السيد  تأليف  الكسالن«  »األراجوز  2019؛ 

بحر املرجان« تأليف سعيد حجاج، »بكم اكتمل« تأليف هاين 

فاطمة  تأليف  الرمان«  »حبة  2020؛  عام  قدري،مرسحيات 

املعدول، »هجرة شجرة« تأليف أحمد زحام، »بانجي بانجي« 

مصطفى  تأليف   جميل«  »حلم  محمد،  صويف  عمر  تأليف 

عبد الحميد، »الحامر أبو األفكار« تأليف وليد كامل، »شهاب 

فوزي،ومرسحيات  سمري  تأليف  نرسين«  واألمرية  الدين 

د.  تأليف  آدم«  بني  »رس  2021-2022؛  الحايل  املايل  العام 

الهادي  عبد  تأليف  الورق«  »مدينة  الله،  عبد  حسن  محمد 

العجيبة«  »الغابة  العزيب،  نارص  تأليف  لبكرة«  شعالن، »حلم 

تأليف  الحواديت«  وأمري  »فارس  الحمزاوي،  مجدي  تأليف 

»وليد  قناوي،  ماجدة  تأليف  الحبوب«  »أرنوب  فرح،  شاذيل 

طنطاوي،  الحميد  عبد  طنطاوي  تأليف  الفرعون«  مملكة  يف 

»عهد األسد« تأليف  محمد كسرب، » مخزن العرائس« تأليف 

أول  الطفل  مرسح  سلسلة  أن  بالذكر  والجدير  دياب،  عزة 

منذ  املركز  يصدرها  مرص  ىف  الطفل  مرسح  لنصوص  سلسلة 

عام 2019.

رنا رأفت             

وتوقيع  وحكى  فنية  وورش  األراجوز  عروض 
للكتاب  الدولى  القاهرة  بمعرض  كتب 
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[[6 متابعات

والمناقشة     التوثيق  بني  الجماهريية«  الثقافة  مسرح  في  »التجريب  توقيع  حفل  في 

تنسى كادت  اليت  المسرحية  النماذج  من  كثري  توثيق  في  ساهم 
أقيمت باملجلس األعىل للثقافة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة 

يف  “التجريب  كتاب  ملناقشة  ندوة  التجريبي  للمرسح  الدويل 

مرسح الثقافة الجامهريية” للكاتب أحمد عبد الرازق أبو العال، 

العال  أبو  محمد  والكاتب  زعيمة  محمد  د.  الناقد  فيها  تحدث 

السالموىن. بحضور عدد من  املرسحيني املرصيني والعرب منهم  

أحمد خميس،  الناقد  ياقوت،  د. جامل  إسامعيل،  سيد عىل  د. 

جامل الفيشاوي، الكاتب الصحفي كامل سلطان .

عبد  أحمد  الكاتب  بتهنئة  الندوة   استهل  زعيمه  محمد  د. 

توثيق  ىف  ساهم  أنه  عىل  مؤكدا  كتابه  عىل  العال  أبو  الرازق 

أشار  و  تنقرض،  أن  كادت  التي  املرسحية  النامذج  من  الكثري 

تحدث  و  نقدية   رؤى   و  تحليلية  صورا  قدم   الكتاب  أن  إىل 

عن  مراحل التجريب املاضية التي غزت تاريخ املرسح املرصي، 

وأشار إىل أن  أحمد أبو العال ينفرد بأسلوب كتايب مقنن، يحلل 

األمر  هذا  إن  مؤكدا   العرض،  يف  وردت  كلمة  كل  و  كل حركة 

مذاقا  لكتابه  يصنع  أن  أراد  الكاتب  وإن  كثريين،  عىل  يصعب 

نقديا خاصا. 

الكاتب  بجهد  أيضا  أشاد  السالموىن  العال  أبو  محمد  الكاتب 

أثرت  فنية  تحفة  قدم  أنه  مؤكدا  العال  أبو  الرازق  عبد  أحمد 

رؤيتنا املرسحية، مضيفا: أسعدين أيضا أن الكاتب أىت بدراسات 

من  بها  يأت  ومل  املرصية،  األقاليم  ونجوع  قرى  من  كتابه 

العاصمة كام فعل البعض، وأنه سلط ضوءا ساطعا عىل املرسح 

الفالح  صنعه  الذي  البسيط  املرصي  تاريخ  ووثق  اإلقاليمى 

للمرسح.  أضافت  التي  الفقرية  الرموز  املرصي، كام عرض ألهم 

الثقافة  مرسح  يف  “التجريب  كتاب  يعد   ولذلك  أيضا:  أضاف 

من  وقال  التجريبية،  املرسحية  للذاكرة  حافظا  الجامهريية” 

تجريبيا  مرسحيا  مهرجان  لنبنى  بالتجريب  نؤمن  أن  الخطأ 

كمحبني  أنفسنا  ىف  التجريب  فكرة  نعمق  أن  علينا  إمنا  فقط، 

عندما  التجريب  فكرة  تظهر  مل  املثال  سيبل  وعىل  للمرسح، 

أنشئ مهرجان املرسح التجريبي عام 88 فقط، إمنا سبقت فكرة 

من  ومحبيه  وكتابه  املرسح  فنايِن  عند  التاريخ  ذلك  التجريب  

أحد  يعد  املرسح  فهذا  الفالحني،  مرسح  أقيم  عندما   ،58 عام 

رموز التجريب يف مرص، بل أول صور التجريب وأقدمها، وهذا 

ما تؤكده بعض الوثائق التي احتفظت بها العديد من السنوات. 

يف  رائدا  الكتاب  من  جعل  هذا  إىل  واإلشارة  السالموىن:  أضاف 

مجاله وليس مجرد توثيق كام أطلق عليه.   

الثمانينات  فى  التجريب  طرق 
العال  أبو  الرازق  عبد  أحمد  والناقد  الكاتب  قدم  فيام 

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  إلدارة  الشكر 

وعىل رأسها د. جامل ياقوت عىل إقامة حفل توقيع كتابه 

األمر  وقال:  املتحدثني  شكر  و  املهرجان،  فعاليات  ضمن 

الذي أحب أن أضيفه هو أنني ركزت عىل مفهوم التجريب 

الذي عناه  ليس  التجريب  ىف املرسح املرصي، موضحا أن 

يف  ظهر  كام  لكنه  و  السلبية،  التجارب  بعض  يف  قدم  كام 

أضاف:  وجامال.  رونقا  املرسحى  الفن  زادت  التي  النامذج 

وسائل  عن  أوال  نبحث  أن  البد  تجريبا  نصنع  عندما 

مرتبط  بل  واحد،  بشخص  مرتبطا  ليس  ألنه   التجريب، 

ببعض املفاهيم.

املرسحية  التجارب  كل  أن  إىل  العال  أبو  الرازق  عبد  وأشار 

التجريبية  التى قدمها مرسح الثقافة الجامهريية ومرسح 

الثامنينات، ولكن كل هذه  قبل  أقيمت  الفالحني خصوصاً 

سعد”  ثروت  املخرج”  صاحبها  برحيل  انتهت  التجارب 

جزءا  يعد  املفتوحة  األماكن  مرسح  مفهوم  أن  إىل  وأشار 

أن   عىل  وأكد  الكتاب،  ذكرها  التي  التجارب  تلك  من 

الثقافة  مرسح  ىف  التجريب  مفهوم  يف  كبري  خطأ  هناك 

إن   بقوله  العال  أبو  وختم  الحايل.   الوقت  يف  الجامهريية 

الكثري  الثقافة الجامهريية جمع  التجريب يف مرسح  كتاب 

من التجارب التي قدمت ىف السنوات املاضية وضم الكثري 

وقدم  التجريبية،  العروض  حول  النقدية  املقاالت  من 

خاللها  تفسري واضح لكل أشكال التجريب ىف املرسح.

الرازق  عبد  أحمد  والكاتب  الناقد  بتوقيع  الحفل  واختتم 

أبو العال لكتابه  وسط  لفيف من فناين و محبي املرسح 

يف مرص والوطن العريب.

شيامء سعيد

للمسرح أضافت  اليت  المنسية  الرموز  أنصف  السالموني:  العال  أبو 

التجريب أفكار  ظهور  يسبق  الذي  اإليجابي  بمعناه  للتجريب  تعرضت  العال:  أبو  الرازق  عبد 
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من  الفرتة  في  المصري  الكنسي  المسرح  في  اإلخراج  »تقنيات 
نموذجا« المسرحي  الخيمة  شربا  كنائس  مهرجان   –  ٢٠14 لـ   ٢٠٠5

تادرس  صبحي  إيهاب  للباحث  ماجستري  رسالة 
املرسح  يف  اإلخراج  تقنيات   « بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 
شربا  كنائس  مهرجان   –  2014 لـ   2005 من  الفرتة  يف  املرصي  الكنيس 
تادرس،  صبحي  إيهاب  الباحث  من  مقدمة  منوذًجا«  املرسحي  الخيمة 
نبيلة  الدكتورة  املناقشة  لجنة  وتضم  حلوان،  جامعة  اآلداب  بكلية 
املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  واإلخراج وعميد  التمثيل  أستاذ  حسن، 
أستاذ  عامر،  محمود  دعاء  والدكتورة  ومقرًرا(،  )مرشًفا  باإلسكندرية 
والدكتورة  )مناقًشا(،  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  بكلية  والنقد  الدراما 
جامعة  اآلداب  بكلية  واإلخراج  التمثيل  أستاذ  الله،  فتح  رانيا 
اإلسكندرية )مناقًشا(، والدكتورة عبري منصور، أستاذ التمثيل واإلخراج 
)مرشًفا(.  حلوان  جامعة  اآلداب  بكلية  املرسح  علوم  بقسم  املساعد 
وفق رشوط  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحث  منحت  والتي 

ومعايري أكادميية درجة املاجستري.
وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل:

من تجربة الباحث الطويلة ىف املرسح الكنىس وجد لزاما عليه التعرض 
طويلة،  عقود  عرب  فيه  املبذول  الجهد  لهذا  العلمى  التوثيق  ملهمة 
املرسحية  العروض  آالف  رمبا  بل  مئات  أمام  أنه  الباحث  واكتشف 
الكنسية وعدة مهرجانات، تقرص أى دراسة علمية واحدة عن رصدها 
الباحث لتقنيات اإلخراج املرسحى  وتحليل إنتاجها بدقة، فكان اختيار 
هذا  تطور  ومدى  للمخرج  الفنية  الرؤية  حسب  توظيفها  وكيفية 
التوظيف خالل عرش سنوات من 2005 إىل 2014، وذلك بعد تحديد 

مهرجان كنائس شربا الخيمة املرسحى كنموذج للدراسة.
ثم بدأ الباحث ىف وضع أسئلة إشكالية البحث ومن أهمها:

1 . متىبدأ املرسح الكنىس ىف مرص؟
اإلخراجية  التقنيات  توظيف  ىف  املخرجون  نجح  مدى  ألى   .  2

املستخدمة ىف توصيل رؤيتهم الفنية للعمل ؟
مدار  عىل  اإلخراجية  الخربات  برتاكم  التوظيف  هذا  تطور  كيف   .  3

السنني ؟
الفنية ؟  للرؤية  لتقنيات إخراجية غري مناسب  . هل يوجد توظيف   4

ما هو ؟
5 . ما هى املشاكل والتحديات التى تواجه كل العروض أو أغلبها ؟

6 . ما هى املميزات العامة لعروض العينة البحثية ؟
القديسني  ِسرَي  أو من  املقدس  الكتاب  النصوص مستمدة من  . هل   7

فقط أم تتخذها أساًسا ملناقشة مشاكل الحياة ؟
8 . ماذا عن االستعانة بالعنرص النساىئ واملستوى  الفنى ألدائهن ؟

9 . ماذا عن استمرار مشاركة املبدعني ىف دورات تالية بعد تحولهم من 
الطفولة أو الشباب ملرحلة سنية أكرب ؟

للجمهور  تحديا  املرسحية  التقنيات  أكرث  بالجسد وهو من  التعبري   .10
َف وكيف تطور ؟ الكنىس امُلحافظ - ىف أغلبيته – كيف ُوظِّ

توفر مرسح  الكنىس عىل مشكلة عدم  املرسح  فنانوا  كيفيتغلب   .  11
مجهز أو ميزانية إلنتاج عروضهم ؟

12 . مام تشّكل وعى فنانوا املرسح الكنىس بتقنيات اإلخراج املرسحى 
واستخداماتها ؟

13 . هل شاركت عروض من املرسح الكنىس ىف مهرجانات مرسحية أو 
مناسبات وطنية، وما مدى ترحيب الكنيسة بذلك ؟

14 . كيف يواجه مخرجوا املرسح الكنىس تحدى نقص العنرص البرشى 
امُلدرّب ؟ ممثل، مساعد فنى خشبة مرسح.

وبعدها حدد الباحث املنهج العلمى املناسب له وهو املنهج الوصفى 
واملؤلفني  الكنسية  القيادات  من  عدداً  الباحث  التقى  حيث  التحلبىل، 
واملخرجني ومهندىس الديكور لعروض املرسح الكنىس منذ خمسينيات 
ملكتب  الباحث  انتقال  هذا  واستلزم  مكانه،  ىف  كٌل  املاىض،  القرن 

النطرون  وادى  ىف  منهم،  كٍل  منزل  أحيانا-   - أو  كنيسة  أو  مرسح  أو 
وسوهاج  وبورسعيد  واإلسكندرية  املالك  ودير  الخيمة  شربا  ومطرانية 

وأسيوط.
املعلومات  تنسيق  الباحث  حاول  املسجلة  الحوارات  هذة  خالل  ومن 
والبيانات والتواريخ وتحليل أهدافها ليستعرض ىف الفصل األول تاريخ 
مة احتفاال باملناسبات  املرسح الكنىس املرصى ثم نوعية العروض املقدَّ
الثالث عن  يالفصل  تحدثنا  وبعدها  الثاىن،  بالفصل  والوطنية  الكنسية 
وهل  وتاريخها  محافظات  بعدة  الكنسية  املرسحية  املهرجانات  مرحلة 
كل  مستوى  عىل  القمى  للمهرجان  وصلنا  حتى  توقفت  أم  استمرت 

كنائس مرص وهو مهرجان الكرازة.
ثم حللنا العروض املرسحية الثامنية عرش املختارة للوقوف عىل تقنيات 
اإلخراج املرسحى بها ومدى توظيفها لخدمة الرؤية اإلخراجية ىف الصل 

الرابع واألخري من الدراسة
اختار الباحث تقنيات اإلخراج املرسحى وتوظيفها حسب رؤية املخرج 
خالل عرش سنوات من 2005 إىل 2014  بعد تحديد مهرجان كنائس 
البحث،  إشكالية  وضع  ثم  للدراسة،  كنموذج  املرسحى  الخيمة  شربا 
وحدد املنهج الوصفى التحليىل، حيث التقى الباحث ميدانياً عدداً من 
ىف  كٌل  املاىض،  القرن  خمسينيات  من  الكنىس  املرسح  عروض  مبدعى 
مكانه، فانتقل ملكتب أو مرسح أو كنيسة أو - أحيانا- منزل كٍل منهم 
واإلسكندرية  املالك  ودير  الخيمة  شربا  ومطرانية  النطرون  وادى  ىف 

وبورسعيد وسوهاج وأسيوط.
املرسح  تاريخ  األول  الفصل  ىف  يستعرضالباحث  الحوارات  هذه  ومن 
مة احتفاال باملناسبات الكنسية  الكنىس املرصى ثم نوعية العروض املقدَّ
مرحلة  عن  الثالث  بالفصل  تحدث  وبعدها  الثاىن،  بالفصل  والوطنية 
ملهرجان  وصلنا  حتى  محافظات  بعدة  الكنسية  املرسحية  املهرجانات 
توظيف  عىل  للوقوف  املختارة  املرسحية  العروض  حلل  ثم  الكرازة، 
الفصل  ىف  اإلخراجية  الرؤية  لخدمة  بها  املرسحية  اإلخراجية  التقنيات 

الرابع واألخري.
لدراسات  يحتاج  كبري  بحثى  عنوان  املرصى«  الكنىس  »املرسح  ويعد 
تندرج تحت  تاريخية وتطبيقية  تتناول موضوعات  أكادميية متخصصة 
الفنانني؛  من  كبرية  ألعداد  ضخاًم  مجهوداً  يعكس  الذى  العنوان  هذا 
حاولوا عىل مدار عقود توصيل رؤاهم الفنية لعروض مرسحية أمتعت 

مئات األلوف من الجامهري املحبَّة لفن املرسح.
ويرى العديد من الفنانني والنقاد املرسحيني أن املرسح الكنىس املرصى 
تطور كثرياً وبالتحديد منذ بداية األلفية الثالثة، حيث نظمت الكنيسة 

»مهرجان  تاريخها  ىف  مرة  ألول   – م   2000 عام  األرثوذكسية  القبطية 
السيد  ميالد  عىل  عام  ألفى  مرور  مبناسبة  املرسحى  الكنىس  األلفية« 
يكون  محرتفة-  لجان  ثالث  تشكيل  الباحث مبسؤولية  وكلَّفت  املسيح؛ 
عىل  للتنافس  القادمة  املرسحية  العروض  عرشات  –لتقييم  ضمنها  هو 
املسابقة  ىف  بالعباسية؛  الكربى  املرقسية  الكاتدرائية  األنبار  مرسح 
العروض  مئات  ضم  الذى  للمهرجان   – النهائية  التصفيات  ية-  القمِّ

وآالف املشاركني من كل أنحاء مرص ىف مستويات املهرجان األوىل.
كان »مهرجان األلفية« مع التجارب السابقة للعرض والتسابق بكنائس 
العرض  بتقنيات  واهتامم  تنافس   مبثابة رشارة  كل محافظة عىل حدة 
الصيفى  النشاط  فرتة  بنهاية  احتفال  مجرد  من  وتحويله  املرسحى 
إىل  الكنسية؛  األعياد  بأحد  االحتفال  أو  بالكنيسة؛  واألطفال  للشباب 
مبهرجان  عام  كل  تتغري  موحدة  تيمة  ومراعاة  انضباطاً  أكرث  تجربة 
املرسحى؛  الكرازة«  »مهرجان  م   2004 عام  منذ  ى  ُسمِّ الذى  األلفية 
يعرب عنها كل العروض بأشكال مختلفة بالتَّامس والتقاطع مع املوضوع 
الذى تحويه مام كان له أبلغ األثر ىف االرتقاء باملستوى الفنى لعروض 
املتخصصون  املرسح  ونقاد  فنانو  رأى  حتى  املرصى؛  الكنىس  املرسح 
يقدم مرسحا  وأصبح  مؤخراً  الوعظ  تجاوز  املرصى  الكنىس  املرسح  أن 

مفتوحا عىل مشكالت الشباب وهموم الوطن.
مهرجان   - املحلية  الكنسية  املرسحية  املهرجانات  من  العديد  بني  من 
ى – وقع اختيار الباحث عىل مهرجان كنائس شربا الخيمة  الكرازة القمِّ
كثافة  حيث  املرصى،  الكنىس  املرسح  الدراسة  منوذج  ليكون  املرسحى 
السكان ىف هذه املنطقة ومايتبعهامن كنائس؛ ما يؤدى الشرتاك أعداد 
كبرية من العروض باملراحل السنية املختلفة ىف تنافس مستقلبي بأبناء 

املرحلة الواحدة.
املرسح  ىف  اإلخراج  تقنيات  هو  واحد  لعنوان  الدراسة  هذه  تتعرض 
حيث  منوذجاً؛  املرسحى  الخيمة  شربا  كنائس  مهرجان  املرصى؛  الكنىس 
نقوم  ثم  املرصى  الكنىس  املرسح  بدايات  تاريخ  نستعرض  سنحاوألن 
السنية املختلفة؛ تتسابق  املراحل  التى متثل  العروض  بتحليل عدد من 
سنوات  عرش  خالل  املرسحى  الخيمة  شربا  كنائس  مبهرجان  مرسحياتها 
من عمر املهرجان؛ لدراسة قدرة مخرجى هذه العروض عىل استخدام 
االستخدام  هذا  وتطور  الفنية  رؤاهم  عن  للتعبري  التقنيات  هذه 
األعامل  هذه  من  الجيد  رصد  مع  ممكنة؛  فنية  كفاءة  ألعىل  للوصول 

والعنارص املتميزة بها.

ياسمني عباس
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[[8 متابعات

مسرحيات«  5 قالري..  »فاطمة 
الهيئة كتب  إقرأ  سلسلة  ضمن  كتاب  مناقشة 

سلسلتها  من  عرشة  الثانية  الحلقة  للمرسح  العربية  الهيئة  قدمت 

الشهرية »إقرأ كتب الهيئة« حول كتاب »فاطمة قالري.. 5 مرسحيات«، 

د.جميلة  الجزائريات  والباحثات  الكاتبات  من  كل  الحلقة  يف  وشارك 

نقاش  وأدار  رقيق،  ود.منالعباد  فرقاين،  د.جازية  الزقاي،  مصطفى 

الهيئة  يف  والتواصل  اإلعالم  مسؤول  خمران  الجبار  أ.عبد  الحلقة 

العربية للمرسح.

أعامل  حول  يدور  الحلقة  نقاش  محور  إن  خمران،  الجبار  عبد  قال 

خصوصية  قالري:  فاطمة  الفرنسية  الجزائرية  املرسحية  الكاتبة 

املرسح  كتبت  مثلام  أنها  خاصة  وتقنيتها،  الكتابة  أسلوب  مضامينها، 

عدد  عىل  أرشفت  كام  والسيناريو،  والرواية  الطفل  أدب  أيضا  كتبت 

من ورشات الكتابة يف لقاءات محلية ودولية.

الرتجمة  عملية  الحلقة  ضيفات  مع  والنقاش  بالدرس  أيضا  ونتناول 

والعذابات  باملكاره  املحفوفة  »السفرية  بـ  الزقاي  تصفها جميلة  التي 

يف  ترجمته  بداية  يف  يكون  نص  عىل  االنتصار  بأريحية  تتوج  التي 

ربان  ومجابهة  التحدي  بإعالن  املرفوق  والتعايل  العنجهية  منتهى 

السفينة الذي يتسلح برتسانة لغوية وتركيبية بالغية هي مبثابة بتالت 

زهور ال يكتمل جاملها وداللتها إال بديدن درامي من شأنه أن يشد 

املتلقي طوال رحلته«.

مهمة  ونستقيص  الرتجمة،  هذه  رافقت  التي  التساؤالت  ونطرح 

والقراءات  التأويل  عىل  مفتوح  إبداعي  نص  أمام  األساسية  املرتجم 

أم  األصل  اإلبداعي  العمل  روح  عىل  الرتجمة  تحافظ  وهل  املتعدد، 

تنفخ فيه روحا أخرى جديدة يف صيغته املرتجمة؟

الفرنسية  الجزائرية  للكاتبة  الخمس  للمرسحيات  املرتجم  الكتاب 

بضواحي  نجمها  بزغ  التي  الحروش  بنت  بورقعة  أو  قالري  فاطمة 

تكونت  التي  الطالبة  وهي  »قسنطينة«.  املعلقة  الجسور  مدينة 

االنتامءين؛  ذات  الكاتبة  وهي  الفرنيس.  األدب  يف  الجزائر  بجامعة 

واألحالم  باألماين  محملة  خاطر  طيب  عن  األخرى  للضفة  راحت 

الوردية الواسعة التي ال ضفاف لها وال حواجز تقف دونها والتجسيد، 

التسامح  انتقلت معتدة بثقافتها، عازمة عىل  وبدال من أمتعة السفر 

املثاقفة  وروح  الحضاري  الحوار  نرش  يف  الجامحة  والرغبة  والتعايش 

الثقافية.  الثنائية  باعتبارها جرسا ممتدا لطريف تلك  التي كانت متثلها 

فام كان منها إال أن كتبت أدبا ومرسحا جزائريني بلغة اآلخر التي مل 

تكن تعتربها غنيمة حرب، بل كانت تتهالك يف عشقها فتلبسها الحلل 

بإديولوجية  تكتب  أحيانا  كانت  أنها  كام  بها،  لها  عهد  ال  التي  البهية 

يتلقفها اآلخر بعني الرضا.

مبحض  هنا  إىل  أتيت  تقول:  ذلك  ويف  واختيار  قناعة  عن  هاجرت 

وهو  أحد«  أي  أخىش  ال  ألنني  خوف  دون  وأرصح  وسأتكلم  إراديت، 

»األمريات«  مرسحية  بطلة  لسان  عىل  ورد  الذي  املتمرد  الترصيح 

التي  األصلية  الخطة  بجالء  مييز  وهذا  الوطن  أرض  إىل  رجوعها  بعد 

الذي  للكلمة  أخذها  برضورة  مؤمنة  كانت  التي  الكاتبة  تبنتها 

عىل  تؤكد  كانت  لذلك  إليها،  بالنسبة  وجودية  رضورة  تعتربه  كانت 

 « ما ييل:  تؤكد عىل  كانت  ولذا  الحقائق«نكتب ليك ال منوت«  فضح 

باعتباري كاتبة ولدت وسط رصاعات متعددة، ومطبوعة عىل امتزاج 

الثقافات، فإنني أمنح نفيس الحق لقول كل ما أفكر فيه فيام يخص 

منحها  ويف  الكتابة  يف  الحق  يل  حب.  قصة  ألنها  والجزائر،  فرنسا 

للجمهور ليامرس عليها نقده.

يف  تعيش  أنها  ومبا  بالفرنسية،  الكتابة  بدأت  قالري  فاطمة  وكون 

املغاريب  واملغرتب  الفرنيس  جمهورين  إىل  إنتاجها  توجه  فإنها  فرنسا، 

األدب  تندرج ضمن  مغاربية  كاتبة  أنها  عىل  هناك  يصنفونها  وبذلك 

ويف  الفرنيس.  األدب  رسب  خارج  يجعلها  املغاريب،مام  الفرنكوفوين 

حيث عربت عن مدى استيالب املرسح لخلدها، بخاصة بعدما قرئت 

إىل  أشارت  كام  واملنتجني.  املخرجني  من  مطلوبة  وأصبحت  أعاملها 

بالرفض  تقابل  ملواضيع حساسة  تناولها  من  األطراف  بعض  فعل  ردة 

إذ حتى اسرتاتيجية  للكاتبة  العروض املرسحية  والغضب. وهذا مصري 

ويرحب  املواضيع  لتلك  يطرب  أوريب  بني  بينونة  تشكل  التلقي 

مبشاهدتها تشفيا أو إشباعا لفضول يعرتيه يف التعرف عىل املجتمعات 

عنها،  ويعرضون  منها  يشمئزون  الذين  جلدتها  بني  وبني  العربية. 

األوربية  البلدان  من  العديد  يف  قالري  أعامل  عرض  سبب  هو  وهذا 

ومنها  العربية  املسارح  يف  إخراجها  ينعدم  أو  يقل  بينام  املختلفة، 

التي  التفاصيل  الجزائر. وناهيك عن طغيان الرسد واإلدعان يف إدراج 

ال يهتم بها كثريا يف السريورة الدرامية التي تركز عىل الفعل أكرث من 

الركحية  الكتابة  به عن  املتلقي، وتشط  كاهل  تثقل  زائدةقد  تفاصيل 

أن أعظم  الكاتبة ترى  للنص. لكن  املشهدية  الكتابة  إليها  التي تصبو 

خيانة بالنسبة للدراماتورج هي أاّل متر نصوصه للخشبة.

واملألوف  العادي  قالري  اخرتقت  مواضيع؛  من  تناولته  ما  أغلب  ويف 

لها يف منبتها، لذلك  املرأة وظلام  اعتداء عىل حرية  الذي يصبح  هذا 

ظلوظالل  يف  الصارخ  األنثوي  للبوح  املرسحية  النصوص  هذه  فوضت 

والضغوط  الكبت  أنواع  كل  عافت  وقد  النسوي،  املرسحي  اإلنتاج 

واملدن  القروية  املناطق  يف  بخاصة  الجزائرية  املرأة  عىل  املامرسة 

الصغرية أو مناطق الظل عموما.

السرية  من  انبثقت  جلها  األحرى  أو  جميعها  النصوص  هذه  لعل    

الذاتية للكاتبة، وما تنصلت من أناها إال ملاما، فهي بطلة مرسحياتها 

عىل  املتمردة  كينونتها  فيها  أبرزت  التي  »أمريات«  مرسحية  وبخاصة 

يجعلها  ذلك  فإن  الفرنيس،  اآلخراملستدمر  للغة  اختيارها  الجزائر 

يف  ذلك  إىل  أشارت  مثلام  الوطن  بخيانة  تتهم  وقد  لالنتقاد،  تتعرض 

مرسحية األمريات...

الدياسبورا«  »أدب  عليه  يطلق  فيام  قالري  فاطمة  مرسح  يندرج  قد 

وجنسيتني  ووطنني  انتامءين  بني  يرتاوح  الذي  االبداع  ذاك  وهو 

مقاربتها  يف  املهدي«  »نقوي  الباحثة  بحسب  وثقافتني  وهويتني 

وطنني  بني  املزدوجة  البينونة  وهذه  املهجري.  األدب  لخصائص 

وانتامءين هي التي متنح خصوصية ملرسح هذه الكاتبة االستثناء.

الحقيقة  بينام  اآلخر،  بعني  إال  تكتب  ال  كانت  أنها  للبعض  تبدو  قد 

لكنه  قسمني،  إىل  انشطر  جزائري  بفؤاد  إاّل  كتبت  ما  أنها  الفعلية 

بعض  الجزائرية بخصوص  الذهنية  مأمول يف  تغيري  إحداث  إىل  يصبو 

االنسانية منها  املرأة والعالقات  السوسيو سياسية عىل غرار  املواضيع 

الديني  التطرف  إىل  واملجتمعإضافة  وباألرسة  باملرأة  الرجل  عالقة 

»جامل  مرسحيتها  يف  تناولتها  التي  السياسيني  املفقودين  وظاهرة 

األيقونة« وغريها من املواضيع الشائكة.

وعشقها  دراماتورجيتها  يف  الكاتبة  أريحية  املؤلف  هذا  يعكس  كام   

املستميت للمرسح بالرغم من احرتافيتها يف كتابة القصة والسيناريو 

إذ رصحت يوما: »أستطيع القول أنني أحب املرسح مثلام يحبني ألنه 

قرئت  التي  األوىل  الوهلة  منذ  اختطفني  يحارصين ويسكنني حقيقة، 

فيها مرسحيتي وحني عرضت... وبالفعل تلقيت طلبات ملرسحيايت من 

عمومها  يف  مغضبة  مواضيع  تتناول  التي  النصوص  تلك  األمصار؛  كل 

نتحدث  أو  نثريها  أن  األمم  بعض  تريد  ال  مواضيع  قليال...  وحساسة 

عنها«

للسياج  قالري  فاطمة  تقويض  الزقاي:  جميلة 
صارخ نسوي  ببوح  والتقاليد  للعادات  الدوغمائي 
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ترجمة في  قراءة  جازية:  فرقاني 
قالري لفاطمة  مسرحيات   5  

رشيحة  متثل  »أمرية«  لـ  محاكمة  عن  عبارة  والنص  وأناتها.  أوجاعها 

كل املغاربيات اللوايت ارتبطن بأجانب ومل يفلحن يف هدايتهم العتناق 

الدين االسالمي. حوكمت البطلة ألن ابن جلدتها أضحى يراها عميلة 

لآلخر وخادمة لهن وناطقة بلغته، وتارة يتهمها بهدم األعراف ونكران 

الدين والعقيدة. لكنها صمدت وتحّدت ومتردت مبعية ثلة من النساء 

بغية دحض  ليناضلن إىل جانبها  إقناعهن  اللوايت متكنت من  الشابات 

يف  ليعلن  تذر،  وال  تبقي  ال  التي  والغثة  البالية  والتقاليد  العادات 

العشرية  وعجائز  مسنات  انتصارهن عىل  بعد  إمارتهن  تأسيس  األخري 

ككل،  املحلية  الذهنية  وليدة  أفكار  من  يحملن  مبا  حاكمنها  اللوايت 

بعد  للديار  العائدة  الكاتبة  ضد  العشرية  من  إذن  املحاكمة  فكانت 

سنوات من الهجرة والغياب االختياري.

وهو  أال  بفحواها  تيش  وعتبتها  الذكورية«  »الحفلة  بخصوص  أما    

منها  خرجت  التي  للمحاكمة  استمرارا  –نسبيا-  تكون  وقد  الختان، 

فكان  مسألة حساسة،  تناول  يف  أكرث جرأة وجسارة  فصارت  منترصة، 

والبد من تكييف النص وتشذيبه حتى يقدم ملتلقٍّ عريب دون خدش 

العلم  العلني مبسمياته، مع  الكاتبة أدركت الفحش  حيائه بخاصة أن 

أنها ليست الوحيدة التي بلغت هذه الدرجة من حيث عدم وقوفها 

تعكس  تكاد  بل  والدين«  والجنس  السياسة   « املحرم  الثاليث  عند 

ما  لذلك  ككل.  والعربية  املغاربية  النسوية  الكتابة  يف  أسلوبية  سمة 

املتكافئات  انتقاء  يف  الكياسة  تتوخت  أن  إال  لها  املرتجمة  من  كان 

واملتقابالت اللفظية واملعنوية التي من شأنها أن ال تنآى عن الرتكيبة 

مرسحية  وهي  العريب.  للمتلقي  والثقافية  والفكرية  السوسيونفسية 

الجزائرية  الناقدة  الباحثة  أقرته  ما  وفق  والكوميديا  التهكم  يف  غاية 

صورية غراندي.

الطول  يف  وإدعانا  دسامة  واألكرث  للكاتبة  األوىل  املرسحيات  ومن 

»الرضاير« ولذلك استغرق عرضها ما يناهز الساعتني؛ وهي أيضا عبارة 

قصة  تناولت  حيث  الزوجات،  تعدد  مبسألة  تستخف  كوميديا  عن 

الثاين  بثانية بسبب عقم األوىل. وكانت مثرة زواجه  الزواج  رجل قرر 

بثالثة  االقرتان  يف  رغبته  يبدي  جعله  مام  بنات،  لسبع  أبا  أصبح  أن 

باملرصاد،  له  كن  زوجتيه  لكن  اسمه.  يحمل  ذكر  بوريث  يرزق  لعله 

التي مل  القاسية  املطلق لظروف حياتهن  العصيان والرفض  أعلن  وقد 

العمل  الدواب –بحسبهن- إذ مل يكن لهن غري  تكن تبتعد عن عيش 

وطاعة  الزوج  ورعاية  االنجاب  عن  بله  النسيج  حرفة  يف  الشاق 

حامتهن وتحملهن لجسارتها وسيطرتها عليهن وتدخلها يف كل صغرية 

الكاتبة  لخطاب  حاملة  »سرينا«  هي  العمل  بطلة  تخصهن.  وكبرية 

بكل شحناتها الفكرية والدينية التي جعلتها تتحول يف هذا النص إىل 

مصلح سوسيو نفيس للمرأة املغلوبة عىل أمرها يك تكسب وّد زوجها 

وترسم له الحدود التي ال ينبغي له تخطيها.

من   « نص  يف  نجد  أمريات«   « مبرسحية  األوىل  املحاكمة  عىل  ورًدا 

اآلخر  مبحاكمة  تتعلق  آخر  نوع  من  محاكمة  الخرنوب«  أشجار  بعيد 

بعدالته لكن بضفة وأرض األنا الجزائرية. ويتعلق األمر بخيانته لهذه 

الجزائر  يف  البقاء  فضل  أنه  حتى  املظفرة،  بثورتها  ساندها  التي  األنا 

فأراد  منه،  بالرغم  اقرتفها  خيانة  إثر  عىل  الضمري  بوخزة  محمال  ولو 

كان  أنه  بخاصة  لسنوات،  الذي صاحبه  التأنيب  لريتاح من  بها  البوح 

صديق العائلة الجزائرية التي جعل ابنها يدفع رضيبة الخيانة؛ خيانة 

.Fraid الرشطي الفرنيس فريد

عائلة  إرجاع  تعمدت  حيث  النص؛  هذا  حبكة  الكاتبة  وأجادت 

رصاع  عىل  نصها  فبنت  رشطة،  محافظ  فيها  األب  كان  فرنسية، 

واملحافظ،  الرشطي  بني  الكواليس  يف  معظمه  حدث  ومتقد  مشحون 

نسبيا من  تخلصه  األخرى يف  النصوص  بقية  النص عن  ويختلف هذا 

انتهى  استخباري  تحقيق  عن  عبارة  النص  أن  كام  الدراماتورج.  أنا 

ألن  وذلك  ْفريد.  للرشطي  املشهود  واإلثم  للجرم  املحافظ  بفضح 

الكاتبة أرادت لهذه املحاكمة أن تكون لفرنيس يف وطنها لكن بعدالته 

وقانونه.

السابقة،  للنصوص  تتويجا  ورد  الذي   « الغزالة  »ريم  نص  وبخصوص 

وقد تناولت فيه مسألة الجنازة يف األعراف الجزائرية، لذلك مل تغفل 

ونظرا  والدتها،  كانت  التي  الفقيدة  مبقام  يجعلها  تفصيل  أي  الكاتبة 

إبانة  عىل  الدراماتورج  حرصت  فقد  الفقيدة  ومنزلة  األرسة  لعراقة 

منزلتها يف العشرية حتى أن الخدم والحشم شق عليهم فراقها. عكس 

مثواها  إىل  مرافقتها  وصعوبة  أمها  برحيل  الكاتبة  تأثر  مدى  النص 

والوطن  األم  تجاه  واجبها  أدت  إنها  األخري  يف  ترّصح  لكنها  األخري، 

الثاين  الضمري إىل وطنها  لتعود بعد ذلك مرتاحة  وهام صنوان لديها، 

فرنسا.

قضية  لنتدارس  العلمية  الصبيحة  هذه  يف  معكم  بتواجدي  سعيدة 

التي  واألدوات  الوسائل  فامهي  والرتجمة؛  املرسح  جداوهي:  مهمة 

النوعي يف طبيعته؟ وكيف ميكن  ميكن بها أن نقف عىل هذا اإلبداع 

أخرى  إىل  ضفة  من  الفني  والعمل  اإلبداعي  األثر  هذا  ننقل  أن  لنا 

بأقل إشكال ممكن؟

فن  كتابه  أرسطو  له  أفرد  الذي  الفني  الشكل  ذاك  املرسح 

هوية  بوصفها  باللغة  املرتبط  التاريخي  عمقها  يف  الشعر،والرتجمة 

بأصوات  الخارجية  صورتها  يف  كانت  وإن  حتى  عليها  الحفاظ  ينبغي 

والثقافية  املعرفية  بحمولتها  األم  اللغة  هي  عمقها  يف  لكن  اآلخر 

وبقضاياها النابعة من بيئتها التي حملتها معها يف حقائبها لتحط بها 

الرحال يف وطنها الثاين الذي تبناها.

هو  الرتجمة  جوهر  إن   :Antoine Bermanبريمان أنطوان  يقول 

العالقة  إقامة  االنفتاح والحوار والهجانة والالمتركز،فالرتجمة تستدعي 

بني الذات واآلخر وإال فقدت أساس وجودها.

األستاذة  هنا  وأشكر   – النصوص  هذه  مع  تعاملنا  عندما 

األعامل  هذه  قراءة  فرصة  لنا  أتاحت  من  ألنها  د.جميلةالزقاي 

والثقافات،  اللغات  بني  والجزر  املد  جدلية  أمام  وقفنا   – وترجمتها 

التواصل وانتقال  الرتجمة يف تنظيم  الذي تؤديه  الدور  والذي يعكس 

األفكار وهجرة الكتابات، قصد تحقيق تفاعل ثقايف مع اآلخر؛ تفاعل 

فاعل ومؤثر ومنتج.

ال يتأىت هذا إال مبعرفة األنا أوال وإدراكنا لها ومعرفتنا باآلخر. وكانت 

الرتجمة مساعدة ملعرفة اآلخر عن طريق نقل فكره. لكن القضية هنا 

معكوسة: فاألنا هو »األنا الجزائري« واألداة هي »أداة اآلخر« فكيف 

ننقل األنا الجزائري بأداة اآلخر،لتقدميه مرة أخرى إىل األنا الجزائرية، 

والعريب بشكل عام؟

يف  ممثال  واالنتامء  الجذور  متثل  فهي  حضارية  قضية  الرتجمة  تعترب 

بها، كام  لالرتقاء  للبحث عن وسائل  التي نسعى جاهدين  األم  اللغة 

لدفع  وسبل  طرق  إليجاد  السعي  من  املتوخاة  األهداف  أيضا  متثل 

التطور والبناء الحضاري، وبعبارة أخرى جدلية األنا يف شعوره  عجلة 

لالرتقاء  املمكنة  الوسائط  ثم  بها  اآلخر  ما وتعريف  لغة  إىل  باالنتامء 

ثناياه، إضافة إىل  بها عن طريق اآلخر دون االمحاء فيه والذوبان يف 

معرفة الذات من خالل اآلخر.

لها  ألن  وكتبت  لكيال متوت،  كتبت  التي  قالري  فاطيمة  حال  هو  هذا 

مضامني  ريربتوار  لكن  اآلخر  بلغة  مرسحا  كتبت  الكتابة،  يف  الحق 

نصوصها هو العادات والتقاليد واملوروث الشعبي وكل ما ميت بصله 

أداة  هي  التعبريية  األداة  لكن  االنتامء  هي  ومتفصالتها،هوية  للهوية 

اآلخر فهل هي غنيمة حرب كام كانت عند كاتب ياسني؟

الكتابة  من  النوع  هذا  منوضع  قالري مرسحها،وأين  فاطمة  كتبت  ملن 

فهل هو مرسح جزائري ألن الرؤية جزائرية والبيئة جزائرية واألمثال 

مرسح  هو  الجزائري؟أم  للفرد  املعيش  الواقع  من  تجارب  خالصة 

بعناية  املنتقاة  املضامني  عبء  تحمل  التي  التعبري  أداة  ألن  فرنيس 

النوع  يقع هذا  أين  الفرنسية؟  اللغة  الجزائرية هي  البيئة  فائقة من 

الجزائري/ املتلقي  لتعريف  أجانب  لكتاب  نرتجم  نحن  الكتابة؟  من 

العريب بنتاج األجنبي أما مرسح قالري فهو لجزائرية ونعيده إىل أصل 

انتامئه فاآلية معكوسة.

لقد عالجت الكاتبة يف مرسحية ريم الغزالة موضوع الجنازة وطقوس 

إقامتها يف التقاليد واألعراف الجزائرية فوجهت عناية ألدق التفاصيل 

معلومات  من  يستنبط  أن  أراد  من  لكل  املعامل  واضحة  لرتسم صورة 

أرسة  يف  عالية  مكانة  ذو  الفقيد  أن  عن  ينم  يشء  فكل  الفقيد،  عن 

عريقة، الفقيد »ُأٌم« لها حضور مميز ومكانة مرموقة وسط عشريتها، 

مثواها  إىل  تودعها  وهي  أمها  مع  رحلتها  قالري  فاطمة  علينا  ترسد 

األم  وبكت  مهمتها  أنهت  أن  بعد  فرنسا  »وطنها«  إىل  لتعود  األخري 

والوطن معا..

الرسد  ولج  وقد  النص،  عىل  ومسيطرة  مهيمنة  الدراماتورج  أنا  إن 

وقد  وروحه  املرسح  سمة  هي  الكلمة/الفعل  كانت  بعدما  الدراما 

قال املعلم األول أرسطو يف«فن الشعر« أن الدراما هي محاكاة لفعل 

نبيل وتام له بداية ووسط ونهاية، بواسطة أناس يفعلون ال بواسطة 

الدراما مع بيسكاتور وبريخت  الحكاية، لكن الرسد عرف طريقه إىل 

وبني  بينه  تعارض  من  يبدو  مام  الرغم  عىل  يقول-  الذي  األملاين 

أرسطو- أتفق مع أرسطو عىل أن الحكاية وروح الدراما.

منها  جزءا  ليصبح  املستقبلة  الثقافة  يف  املرتجم  النص  تأصيل  إن 

ترجمة  قوامه  فالتأصيل  التالقح،  فعل  لضامن  البيئة  تهيئة  يتطلب 

تحصيلية تحاول فيها الذات تحصيل معاين املفردات يف سياقاتها التي 

املتلقي  إىل  املعنى  إيصال  إل  توصيلية تسعى  ترجمة  ثم  فيها  وردت 

الوصول، ثم ترجمة تأصيلية تهدف إىل  وفق قواعد وقوانني لغة نص 

جعل النص مقبوال ومقروءا ومفهوما من اآلخر يف موطنه الجديد وقد 

..De beaugrandeحقق معايري النصية عىل حد تعبري دي بوقراند

عىل  املرسحي  والنص  بعامة  األدبية  النصوص  ملرتجم  هذا  يأىت  لن   

لتفادي  الرتجمة وتقنياتها  إذا توسل باسرتاتيجيات  الخصوص إال  وجه 

يف  يحمل  املرسحي  النص  ألن  صعوبة  األمور  وتزداد  الرتجمة  تعذر 

 ،E. Ionesco إمكانات إخراجه عىل حد تعبري يوجني يونسكو طياته 

قالري  نص  حمل  وقد  و/هنا  اآلن  جمهور  أمام  ليعرض  معد  فهو 

تتأزر  ركحية  كتابة  كتابته   إلعادة  اإلخراجية  اإلرشادات  من  العديد 

الرسالة  تتعاضد إليصال  و  اللغة  والكوريغرافيا مع  السينوغرافيا  فيها 

املتضمنة يف النص املكتوب دون أن ننىس الرؤية اإلخراجية للمخرج و 

مدى تأثريها عىل سريورة العرض.

إن التعامل مع عنارص الثقافة يف مسار الفعل الرتجمي إشكال يف حد 

ذاته ألن عنارص الثقافة تسوق معها التاريخ و االنتامء و األيديولوجيا 

الناجمة  الصعوبات  و  املعيقات  العديد من  تعوقه  العبور  و....وفعل 

يكافئ  مقابال  لها  نجد  ال  التي  العنارص  هذه  متارسها  التي  املقاومة 

قول  حد  عىل  االقرتاض  بتقنية  نوطنها  فهل  األم  لغتها  يف  شحنتها 

لورنس فينويتL.Venuti وهو كتابة صوتية تحافظ عىل أصوات اللفظ 

يف لغة االنطالق أم نغربها  محدثني صدمة للقارئ  وأي االسرتاتيجيتني 

قادر عىل  تحقيق التالقح مع أقل رضر ممكن .

إن الرتجمة حوار بني مؤلف أنتج نصا ومرتجم يصبو إىل إعادة إنتاج 

نص - وقد اتكأ عىل األول السابق عنه يف الزمان واملكان ألنه موجود 

يف  تقف  التي  العوائق  و  اإلكراهات  كل  من  الرغم  بالقوة-عىل  قبله 

وجهه؛ عوائق ذات منابع متعددة و متباينة ألن العبور بواسطة اللغة 

إىل  األداة  يتجاوز  الحوار  لكن  اللغة  بأداة هي  يتم  غري كاف،فالعبور 

الرتاث  توظيف  إىل  املبدعة  عمدت  وقد  معها  حوارا  ليقيم  الثقافة 

بالنسبة  تحديا  متثل  التي  العامية  اللهجة  من  مفردات  و  الشعبي 

وسيلة  اإلبداعي  التكييف  كان  مجتمعة  األسباب  للمرتجم،ولهذه 

يطفو  والخيانة  األمانة  إشكال  لكن  العقبات  هذه  تجاوز  يف  مسهمة 

الرتجمة. نحن نتحدث عن  ليذكرنا بأخالقيات  السطح يف كل مرة  إىل 

عودة  هو  قالري  فاطمة  مرسح  مع  لكن  الرتجمة  يف  النصوص  هجرة 

حرصت  التي  الفنانة  بريشة  حياة  تفاصيل  لريوي  موطنه  إىل  للنص 

كل الحرص عىل تقديم صورة تعكس خصوصيات الكتابة عندها عىل 

ومستوى  والحياة  للكون  وتصورها  الفنية  رؤيتها  مستوى  املستويني، 

أن  لنا  فكيف  اآلخر  بأسلوب  ارتوت  التي  الجاملية  التعبريية  أداتها 

التي كان يجب أن تنمو فيها وترتعرع يف أحضانها  نعيدها إىل بيئتها 

ونحقق بفعل استنباتها يف بيئتها األم تواصال وتالقحا.
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[[10 متابعات

لفاطمة  »األمريات«  ترجمتي ملرسحية  إىل طريقة  سأتطرق يف تدخيل 

قالري وكيف استطعت الولوج إىل ثناياها وما األثر الذي تركته يف قراءة 

املرسح  يف  الرتاث  استلهام  يكتيس  حيث  وترجمتها،  املرسحية  هذه 

املكتوب بلغة اآلخر أهمية كبرية وحيزا معتربا يدل عىل مدى ارتباط 

هؤالء الكتاب بالرتكيبة الثقافية للرتاث غري املادي لبلدانهم وأوطانهم، 

البيئة  أجواء  يف  الكيل  انغامسهم  نجاة خشية  يتخذونه طوق  وكأنهم 

الجديدة التي انتقلوا إليها كرها أو طواعية. كام يتخذون هذا الرتاث 

األم. عالوة عىل  ارتباطهم بوطنهم  يبقي عىل مدى  مبثابة حبل رصي 

من  تختلف  الجزائري  املرسح  يف  الرتاث  استلهام  ودواعي  أسباب  أن 

كاتب إىل آخر؛ ذلك أن الرتاث يعّد أوىل انشغاالت الكتاب واملخرجني 

الغرب،  الوافد من  الفن  بتقنيات هذا  للذين تشبعوا  بالنسبة  بخاصة 

وهذا لعدة أسباب نجملها بداية فيام ييل:

-الوعي القومي مبا خلفه األجداد من ذاكرة الشعب وضمريه الجمعي، 

تاريخه املعرب عن طموحاته وتحدياته. ومام ال شك فيه  وإىل حدٍّ ما 

أن معظم شعوب العامل استفادت من تراثها يف تطوير آدابها وإثرائها 

له، وذلك بجمع الرتاث ودراسته ومتحيصه، ونرشه. ولذلك كان الرتاث 

فيه  فألفى  كثرية،  أدبية  ألعامل  والرئيسية  األساسية  املصادر  من 

املرسحيون تجسيدا رصيحا لرصاعات اإلنسان ومواقفه وأحالمه فغرفوا 

والجزائري،  العريب  التاريخ  يف  االزدهار  وفرتات  العظمة،  مواقف  منه 

لظلم  نتيجة  واألنفة  واالعتزاز  الفخر  عىل  وبعثها  الهمم  لشحذ 

العثامنيني يف بعض البلدان العربية. وطغيان املستعمرين وجورهم يف 

البعض اآلخر، فنجم عن ذلك التأخر حضاريا .

الذات،  يف  التفكري  إعادة  إىل  تدفعها  األمم  تعيشها  انتكاسة  فكل 

املايض  االختباء يف  أجل  ذلك من  تفعل  االتجاهات  بعض  كانت  وإذا 

هذه  خالل  من  تهدف  أخرى،  اتجاهات  فإن  النرض،  املايض  الوردي، 

العودة إىل إعادة دراسة الذات من أجل تأسيس املستقبل...«

رحم  يف  الغوص  عرب  جزائري،  إسالمي  عريب  مضمون  عن  البحث   -

الرتاث ومحاولة إيجاد مقومات املرسح، يف الظواهر الرتاثية الشعبية، 

القالب  عن  الخروج  أجل  من  العريب،  للمرسح  التأصيل  ومحاولة 

الصادق  التعبري  تضمن  الرتاثية  فاملضامني  ومضمونا،  شكال  األورويب 

عن اإلنسان الجزائري، فهي تحفل بالحضور الدائم والحي يف وجدان 

الجامهري الشعبية.

عىل  سيضفي  فإنه  الرتايث  املضمون  هذا  املرسحي  يستخدم  -عندما 

عمله نوعا من األصالة.

كان  لهذا  والجمهور،  والزمان  املكان  بطبيعة  مرتبطا  النص  يبقى   -

لزاما عىل املرسحيني، إعادة النظر يف املواضيع املعالجة، واالحتياجات 

بناء آليات جديدة للعرض وإرساء عالقات  بإعادة  الجديدة للجمهور 

يزخر  عام  تتخىل  فلم  األم  لغتها  برتاث  متشبعة  كانت  أنها  إال  األديب 

به الرتاث الشعبي املغاريب من أغنية شعبية وحكاية وتقاليد وعقيدة 

العجائز  رضوخ  بني  األجيال  رصاع  عن  تتحدث  فاملرسحية  وأعراف. 

يرغنب  اللوايت  والشابات  البالية  املامرسات  عىل  الحفاظ  يف  ورغبتهن 

من  مشاهد  يف  التعسفية  واألفكار  املتحجرة  الذهنية  عىل  القضاء  يف 

لوال  التي  الظاملة  املحاكمة  مخالب  من  للنجاة  والرتاحم  التعاون 

تلك  الكاتبة  تبنت  النسوية النتهت مبا ال يحمد عقباه.  املكاثفة  تلك 

الحمولة  أو  املادة  عن  تغفل  أن  دون  أركانها  التي صممت  املحاكمة 

الرتاثية التي تزخر بها بيئتها التي نشأت بجنباتها.

من  بهالة  محاطة  »أمريات«  نص  ترجمة  يف  مساهمتي  كانت 

فيها  تعدت  فائقة  بجرأة  ملواضيع  لتطرقها  نظرا  واملكاره  التعقيدات 

كان  إذا  خاصة  العريب  املجتمع  يتقبلها  ال  التي  الحمراء  الخطوط  كل 

حتى  محافظ  ليعرض عىل جمهور  الخشبة  إىل  سيمر  املرسحي  النص 

التغيري،  وقبول  بالتفتح  الجمهور  هذا  األحيان  بعض  يف  تظاهر  وإن 

وتجاوز األفكار البالية املهرتئة، فإن املرتجم يجد نفسه حائرا بني نقل 

أفكار الكاتبة كام هي أو تكييفها وفق ما تتطلبه ثقافة اللغة الهدف، 

متخذا قرار الخيانة التي حاربها الكثري من منظري الرتجمة عىل غرار 

جورج مونان.

اختيار  الحرص عىل  ترجمة هذه املرسحية غري  يكن من مخرج يف  مل 

املتقابالت اللفظية واملعنوية التي توائم وتتامىش مع الرتكيبة النفسية 

الذي  نفسه  األثر  إلحداث  الجديد  املتلقي  لهذا  والثقافية  والفكرية 

ارتداء  عىل  مجربا  نفسه  املرتجم  يجد  كام  االنطالق.  نص  أحدثه 

من  العديد  تولد  نفسه  يف  ثورة  يخلق  مام  والقايض،  الرقيب  لباس 

االفكار  هذه  عن  الكتابة  تعمدت  قالري  فاطمة  أن  فبام  التساؤالت؛ 

الجريئة بالحدة نفسها التي يتلقاها الجمهور يف الضفة األخرى رغبة 

يف  رغبت  قد  تكون  وقد  العريب.  املتلقي  لدى  ثورة  إحداث  يف  منها 

واستنادا  العريب،  املجتمع  يف  املرأة  وضعية  يف  الراكض  تحريك 

للفرضيات السابقة، هل للمرتجم الحق يف أن يخفف من الحدة التي 

مبا  الرضورة  من  رأت  التي  القضايا  تلك  بها  تطرح  أن  الكاتبة  أرادت 

واعية  قالري  فاطمة  تكن  أمل  تغري.  أن  أجل  من  وتقزز  تزعج  أن  كان 

املرأة  تكبل  التي  والتقاليد  العادات  لتغيري  وسيلة  فاتخذتها  بجرأتها 

أو  ترضخ  ال  حتى  هي  اختارته  الذي  الطريق  يف  التقدم  من  ومتنعها 

تنصاع ملا سطره لها هذا املجتمع بتقاليده وعاداته وأعرافه املضللة؟.

الفرنسية  باللغة  مرسحا  كتبت  التي  الوحيدة  قالري  فاطمة  تكن  مل 

اآلخر  هو  ياسني  فكاتب  جزائرية،  باألحرى  أو  عربية  بثقافة  محمال 

التي عّدها غنيمة حرب مستلهام تراثا  الفرنسية  باللغة  كتب نصوصا 

جزائريا مغاربيا.

آمنت  بعدما  املرأة  بحقوق  تأبطت  الكاتبة  أن  فيه  شك  ال  ومام 

النسوي  األدب  ولجت  التي  األسامء  من  بذلك  وهي  التغيري  برضورة 

ومنه املرسح النسوي بقناعة تامة أنه الجرس الذي سيؤدي ال محالة 

يف  املرأة  تظفر  أن  أجل  من  املوازين  وخلخلة  الثورة  إحداث  إىل 

وليدا  النسوي  األدب  كان  و«إذا  الكريم  بالعيش  العربية  املجتمعات 

العادات  بعض  كرس  إىل  أدى  مام  لديه،  الوعي  ومنو  املجتمع  لتطور 

و  الجمعية،  املنظومة  من  وتالشيها  االجتامعية  واألعراف  والتقاليد 

عنها«   السابقة  النظرة  تغيري  و  املرأة  أوضاع  بتحسن  سمح  ما  ذلك 

ومنهجية  أسلوب  هي  الجسد  تغييب  دون  النسوية  الكتابة  أن  .كام 

استفزازية من أجل إحداث التغيري والنهضة املنشودين، كام أنها رضب 

تغيري  إىل  يهدف  نضاال  بالجسد  الكتابة  »صارت  الهادف  النضال  من 

ويف  حقوقها  من  العديد  عىل  اإلجهاز  اعتاد  الذي  املجتمع  يف  املوقع 

مقدمتها حقها يف التعبري املختلف«.

الرسدية  الكاتبة من  تخلص  إىل عدم  باإلضافة  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر 

بارعة يف  قاصة  أو هي  الحيك  تتفنن يف  مارستها وهي  التي  الشفهية 

أبعادا  الحدث  مينح  الذي  الخصب  بخيالها  ومزجه  الواقع  توصيف 

وجد  الذي  املرتجم  طريق  يف  عقبة  أيضا  كان  ما  وهذا  متناهية.  ال 

عىل  تعتمد  التي  كتابته  وطريقة  املرسحي  النص  مراعاة  عملية  يف 

للمنطقة  الجزائرية  الدارجة  بالغة  أحيانا  ترد  التي  الطويلة  الحوارات 

التي تنتمي إليها الكاتبة.

ياسمني عباس 

فكان  الفن،  يراقب عن كثب سريورة هذا  أصبح  جديدة مع جمهور 

من الواجب إعادة متلك الجمهور عن طريق اإلشارات الجاذبة له من 

هذا  حياة  تنقل  إشارات  عىل  يحتوي  الرتاث  كون  الشعبية.  الثقافة 

التاميش  فيجب  خلده،  يف  ينشدها  التي  وقيمه  ومفاهيمه  الشعب 

مع رغبات الجمهور واإلصغاء النشغاالته. باإلضافة إىل توظيف البعد 

بقوة،  حارضة  الشعبية  الحكاية  بنية  كانت  أين  الشعبي،  الفكاهي 

فسهل اندماج الجمهور، لكونه يسقط واقعه املعيش عىل الخشبة.

وإذا تعلق األمر باستلهام قالري لرتاث منطقتها، فإنها طريقتها إلعالن 

وفائها لوطنها حتى وإن مل تكن راضية عىل بعض مظاهره، ومع ذلك 

كرثت املفردات والعبارات املحلية املستمدة من تراث املنطقة وبلغته 

التعابري  من  بالكثري  »كتابتها  عبأت  كام  األم.  للغتها  حنينها  لتشفي 

لالنتباه  وامللفت  الشفهية...«   الشعبية  األوساط  عتبة  من  املستمدة 

أن الخاصية املوضوعاتية للكاتبة يف استلهامها للرتاث هي التي تؤدي 

باملرتجم إىل االهتامم أكرث بنقل الصور وليس باملفردات اللغوية التي 

شكلته.

املرأة  معاناة  عىل  الضوء  سلطت  مرسحية  هي  »أمريات«  ومرسحية 

يف مجتمع يتطلب العيش فيه إىل املؤازرة والذكاء للتخلص من مأزق 

بسالسل  ليقيدها  عينيه  نصب  املرأة  الذكوري  املجتمع  فيها  يضع 

ألهوائه،  وإرضاخها  فيها  التحكم  هو  منها  الوحيد  الهدف  واهية، 

فتجد نفسها جراء تلك املحارصة مجربة عىل سلك طرق وعرة محفوفة 

باملكاره التي تتمكن من التخلص من مطباتها بفضل ذكائها. وهذا ما 

النساء  تلك  بقصص  يزخر  الذي  الجزائري  الرتاث  عنه  وتحدث  أثاره 

لألجيال  فيتغنى  العشرية،  مخالب  من  الخالص  يستطعن  اللوايت 

بتمردهن، وتحيك قصصهن الجدات إىل يومنا هذا، وذلك وفق ما ساد 

الشعبية  الحكاية  يف  املرأة  بها  وصفت  شيم  »من  الشعبي  الرتاث  يف 

املواقف  تحويل  من  والتمكن  والبطولة،  والشجاعة  الذكاء  هي 

ذلك  مستخدمة  والدهاء  الحيلة  وقوة  الخالص.  أجل  من  لصالحها 

ومكانتها...«   لدورها  املجتمع  تجاهل  عىل  ردا  تريد  ما  إىل  للوصول 

والغولة«،  »لونجة  الشعبية  الحكايات  يف  اآلرسة  النامذج  تلك  ومن 

وغريها...  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  يف  وشهرزاد  اليتامى«  »بقرة 

واملرسحية  األدبية  األعامل  يف  البطوالت  تلك  تستلهم  كانت  حيث 

الصغار  النضال يف روح  منها بطريقة أو بأخرى من أجل ترسيخ هذا 

والكبار ملواصلة غرس بذور األمل يف غد أفضل. ولذلك حظيت املرأة 

يف نصوص هذه الكاتبة مبراتب تجسد املكانة والحضور القوي لتكون 

والجامل  السطوة  بدالالت  توحي  التي  »األمرية«  رمز  لتتقلد  أهال 

واملكانة الرفيعة.

إبداعها  إليصال  كأداة  الفرنسية  اللغة  الكاتبة  اختيار  من  الرغم  عىل 

»األمريات«  نص  في  الجزائري  الرتاث  الرقيق:  منال 
ترجميا فيها  المحرم  حدة  تليني  وإشكالية 
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[[1111 ملف

الشرقاوي  جالل 
وداعا  األجيال..   ومعلم  األستاذ 

كبريا  و  حافال  مشوارا  قدم  الذي  الشرقاوي،  جالل  القدير  المخرج  و  الفنان  وهو  الكربى  أعمدته  من  ا  واحد  مؤخرا  المصري  المسرح  ودع 
يديه  على  تتلمذ  لألجيال  معلم  فهو  خاص،  طراز  من  ومبدعا  ثاقبة  رؤية  صاحب  وكان  عمال،   5٠ من  أكرث  أنتج  و  أخرج  حيث  المسرح  فى 
 . المسرحية  للفنون  العالى  المعهد  من  و  الخاص  مسرحه  في  قرن،  نصف  مدى  على  والمسرحية  الفنية  الساحة  على  النجوم  من  العديد 
تمس  عروض  تقديم  فى  متفردا  كان  كذلك  مفرداته،  و  المسرحى  العرض  صناعة  إجادته  هو  يمزيه  ما  أهم  وكان  الشديد  بانضباطه  تمزي 
عروض  بتقديم  اشتهر  كما  شديد،  وذكاء  بموضوعية  السياسية  القضايا  عن  وتحدث  مختلف  بفكر  الخاص  القطاع  مسرح  فقدم  شائكة،  قضايا 
وصفه  كما  هو  والرسالة.  الفكر  و  الهدف  و  المتعة  تحمل  عروضه  فكانت  ومختلف  جديد  منظور  من  وقدمها  بها  تفرد  و  السياسي  الكباريه 
واالخ  األب  فكان  تالمذته  لكل  قدوة  شكل  المجتمع.  فى  دوره  و  الفن  وظيفة  يعى  كان   “ السياسي  الكباريه  مسرح  رواد  من  “رائد  البعض 
زينب  السيدة  بحى  إيزيس  مسرح  على  تردده  بجانب  التمثيل  لفن  حبه  فى  بشقيقة  وتأثر   ،1934 يونيو   14 فى  الشرقاوي  جالل  ولد  والمعلم. 
 ،1955 عام  شمس  عني  جامعة  نفس  وعلم  تربية  خاص  ودبلوم   ،1954 عام  القاهرة  جامعة  العلوم  بكالوريوس  على  حصل  فيه،  نشأ  الذي 
عام  فرنسا  فى  للدراما  برتو  جوليان  معهد  من  إخراج  ودبلوم   ،1958 عام  امتياز  بتقدير  المسرحية  للفنون  العالى  المعهد  وبكالوريوس 
.  196٢ عام  فرنسا  من  للسينما  العالى  المعهد  من  إخراج  ودبلوم   ،196٠
رنا رأفت
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[[12 ملف

وأيضا بعميل معه كمعيد وعضو هيئة تدريس ومشاركتي 

الذي  “هــوالكــو”  وهــو  العروض  أهــم  من  عــرض  ىف  له 

من  نوع  لديه  كأستاذ  وهو  مجهولة،  ألسباب  يعرض  مل 

القسوة  أنواع  من  نوع  بها  يبدو  قد  واالنضباط  الرصامة 

الشيوى: أهم ما  ولكنه ىف حقيقة األمر أب حنون. وتابع 

فهو  املرسحي،  العرض  صناعة  إجادة  هو  الرشقاوي  مييز 

معه  يعدل  يظل  و  املؤلف  مع  عليه  ويعمل  النص  يحرتم 

حتى يصل إىل الصيغة التي يرغب بها، يحب املمثل ويثق 

ومن  آلخر  مكان  من  الجمهور  اختالف  دامئا  ويعى  به 

مناسبة إىل أخرى. 

مبنطق  السياسية  عن  تحدث  “الخديوي“  عرض  يف  وتابع: 

املمثل،  املتعة يف  عنارص  يغفل  أن  دون  رزين وموضوعي 

الغناء، االستعراض وعنارص اإلبهار، وهو قادر عىل صناعة 

وكنا  خاصة،  نظر  وجهة  له  كان  وقد  املرسحية.  التوليفة 

نظره،  وجهة  ونحرتم  شديد  بإنصات  له  نستمع  دامئــا 

األجيال  أستاذ 
العايل  املعهد  عميد  الكاشف  مدحت  د.  قال  نعيه  ويف 

للفنون املرسحية: جالل الرشقاوي هو أستاذ األجيال تخرج 

عىل يده عرشات املئات من خريجى املعهد العاىل للفنون 

يعلم  وهو  قرن  نصف  من  يزيد  ما  مدى  عىل  املرسحية، 

للفنون  العاىل  املعهد  من  كل  وسيفتقد  األجيال  ويخرج 

العالمة  الكبري،  األستاذ  هذا  الفنون  وأكادميية  املرسحية 

الفارقة يف تاريخ تدريس املرسح ىف مرص والوطن العريب، 

أهم  من  واحدا  املرسحية  الحركة  آخر خرست  جانب  عىل 

رواد اإلخراج املرسحى املعارصين، وسيظل األستاذ بيننا مبا 

تركه من آثر فينا.

»هوالكو«  عرض 
الرشقاوي  بدر  جامعة  عميد  الشيوى  أمين  د.  نعى  كام 

فقال: رشفت بتدريسه ىل باملعهد العايل للفنون املرسحية، 

شغل عدة وظائف منها مدرس قسم التمثيل واإلخراج باملعهد 

 ،1967 عام  الحكيم  ملرسح  مديرا  املرسحية،  للفنون  العاىل 

للفنون  العاىل  للمعهد  عميدا   ،1970 عام  املرسح  بهيئة  خبريا 

التمثيل  بقسم  وأستاذا   ،1975،1976 عامي  لفرتتني  املرسحية 

لقسم  رئيسا  ثم  املرسحية،  للفنون  العاىل  باملعهد  واإلخــراج 

العاىل  باملعهد  متفرغ  وأستاذ   ،1990 عام  واإلخراج  التمثيل 

للفنون املرسحية منذ عام 1994 . 

قدم العديد من العروض املرسحية ومنها األحياء املجاورة 

1963،الــزلــزال  عام  ظله  فقد  الــذى  الرجل   ،1963 عام 

الزرق  العفاريت  وال   ،1964 عام  األرنــب   ،1964 عام 

بلدى  يا  بلدي   ،1967 عام  قمر  يا  ياليل  آه   ،1965 عام 

ملك   ،1970 “عام  الوحش  قتلت  الىل  “انت   ،1969 عام 

 ،1971 عــام  املشاغبني  مدرسة   ،1971 عــام  الشحاتني 

عام  الطالع  الجيل   ،1971 عام  الجديدة  مرص  عفاريت 

 ،1973 عام  دوىل  هاللو   ،1972 الغريب  الحي  قصة   ،1971

عام  شهرزاد   ،1974 عام  كباريه   ،1974 عام  حنه  متر 

 ،1980 عــام  املتحذلقات   ،1979 عــام  الجوكر   ،1975

قطاع  راقصة   ،1983 عام  افــرض   ،1983 عام  البغبغان 

 ،1988 عام  انقالب   ،1968 عام  الرصيف  ع   ،1984 عام 

عام  الخديوي   ،1992 مجرم  يا  بحبك  عام1988،  بولوتيكا 

اسيدنا  يا  دستور   ،1995 عام  الغرىب  الحى  قصة   ،1994

الجوائز  العديد من  الخنزير 1995 كام حصل عىل   ،1995

املركز  من  تقدير  وشهادة  ميدالية  ومنها  األوسمة  و 

تاريخ  عن  ألف  كتاب  أحسن  عن  املــرصي  الكاثولييك 

استفتاء  ىف  مخرج  أحسن   ،1964 عام  املرصية  السينام 

ملدة  األهــرام  وجريدة  األوسط  الرشق  إلذاعة  جامهريي 

مثانية سنوات متتالية، نال شهادة تقدير من وزارة اإلعالم 

شهاديت  ونال   ،1989 عام  النرص  أفراح  أوبريت  إلخراجه 

 ،1990 عام  السادسة  املحمدية  الليلة  إخراجه  عن  تقدير 

جائزة  ونال   ،1991 عام  التجريبي  املرسح  ميدالية  نال 

الجوائز  والعديد من  عام 1994  للفنون  التقديرية  الدولة 

والتكرميات األخرى.

إيناس  الدكتورة  الفنانة  قالت  الرشقاوي  لجالل  نعيها  يف 

عبد الدايم وزيرة الثقافة إنه كان مبدعا من طراز خاص، 

نجح عىل عرب مشواره الطويل يف نسج حكايات فنية راقية 

إعداد  يف  شارك  كام  الجمهور،  وجدان  يف  خالدة  ستبقى 

وتخريج أجيال من النجوم الذين ملعت أسامؤهم يف سامء 

عىل الساحة الفنية.

كذلك نعاه املخرج خالد جالل رئيس قطاع شئون اإلنتاج 

ومخرجا  ومعلام  أستاذا  اليوم  نودع  إننا  بقوله:  الثقايف، 

له  كان  الفن،  نجوم  من  العديد  يديه  عىل  تتلمذ  كبريا، 

واإلخــراج،  التمثيل  ىف  والفريد  املتميز  ومنهجه  أسلوبه 

ىف  هامة  محطات  تعد  الفني  العطاء  من  مسرية  وسجل 

تاريخ الفن املرصي. 
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ونتمنى إعادة النظر يف عرض “هوالكو” كتكريم له .

الذكريات  من  بحر 
بالرشقاوي  عالقته  بداية  سليم  مصطفى  الدكتور  وروى 

شاهدت  حيث  طالبا  كنت  حني  بدأت  به  عالقتي  فقال: 

املرسح  ىف  فتحا  كان  الــذي  “انقالب“  وهو  مهم  عرض 

التطبيقي،  النقد  مادة  ىف  مقاال  عنه  كتبت  و  املــرصي، 

أحمد  الدكتور  وحــرص  امتياز  تقدير  عىل  به  حصلت 

سخسوخ رحمه الله أن يطلع عليه الرشقاوي؛ الذي أبدى 

استحسانه له ودعاين للحضور إىل مكتبة مبرسح الفن وكان 

املرسح  نجوم  يكتشف  كيف  وشاهدت  آخر  لعرض  يجهز 

سن  ىف  الــرازق  عبد  وغــادة  صربى  عبري  بينهم  من  وكان 

وحدثني  الحديث  أطراف  نتجاذب  معه  وجلست  مبكرة، 

الشعر  بعض  إىل  واستمع   “ الفن  يف  “حيايت  كتابة  عن 

الذي كتبته وأرشدين إىل قراءة كتاب “شعراء الحداثة وما 

الفن املرسحى وأخالقيات  أضاف قوقه: تعلمنا منه أصول 

داخل  واملناقشات  للسمنارات  العلمية  واألصــول  املهنة 

القطاع  مرسح  قدم  أن  مييزه  ما  أهم  وكان  الدرس  قاعة 

نعلم  فكام  قدم مرسحا سياسيا،  الوقت  نفس  الخاص وىف 

عروض  هى  الخاص  القطاع  مــرسح  عــروض  أغلب  أن 

تحمل  عروضه  وكانت  القليل  إال  فن  بها  ليس  تجارية 

الفكر والهدف واملعنى والرسالة . 

الدرس  قاعة  في  سنفتقدك 
لرحيل  الشديد  حزنه  عن  خاطر  سيد  د.  أعــرب  فيام 

عميق  وحــزن  شديد  أمل  يعترصين  فــقــال:  ــاوي  ــرشق ال

 .. الرشقاوي  جالل  الجليل  أستاذنا  دنيانا  عن  لرحيلك 

وصديقي  وأيب  أستاذي  يا  قريباً  يكون  اللقاء  لعل  لكن 

وقد  أستاذي  يا  كثرياً  سنفتقدك  وأضاف:  الحبيب..  الغايل 

بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  مجلس  ميزان  رُمانة  كنت 

وخربتك  وحكمتك  عقلك  برجاحة  واإلخـــراج  التمثيل 

الطويلة،  العريضة  واإلنسانية  والفنية  واإلدارية  العلمية 

لتالميذك  نادراً  وُمعلاًم  أستاذاً  الدرس  بقاعة  سنفتقدك 

للفنون  العايل  املعهد  خريجي  من  والسابقني  الحاليني 

سنفتقدك  شأنه..  رفعة  يف  عمرك  أفنيت  املرسحية،الذي 

نعم  الراقي،  الغزير  بإبداعه  متفرداً  مرسحياً  ُمخرجاً 

سنفتقد كثرياً عطاءك العلمي والفني واإلنساين وأنت أحد 

األجالء:  )أساتذتنا  األكادمييني  العاملقة  الرواد  جيل  أبناء 

وكامل  أردش  وسعد  الزرقاين  الرحيم  وعبد  األلفي  نبيل 

وأمده  عمره  الله  أطال  عيد  وكامل  مطاوع،  وكرم  ياسني 

بالصحة لنظل ننهل من بحر علمه ونهر عطائه. 

شخيص  عىل  يوماً  يبخل  مل  الــذي  أستاذي  ــاً  وداع تابع: 

البسيط مساندة ودعاًم ومؤازرة وتشجيعاً وُمجاملة ومودة 

وجرب خاطر سواء عند املرض أو عند تقلد املناصب أو عند 

بعدها“ واستمرت زيارىت له حتى ناقشت املاجستري، وقد 

الرشقاوي  األستاذ جالل  شاهدت كل عروضه بدعوة منه. 

وال  رؤية  وصاحب  واملواقف  والفكر  الذكريات  من  بحر 

واإليقاع  بالحركة  يشغى  لديه  واملرسح  مواقفه  عن  يحيد 

تاريخ  يف  فارقة  عالمة  كان  وقد  املختلف،  والفكر  النابض 

املرسح املرصي، فال نستطيع أن ننىس موقفه مع األساتذة 

قدموا  الحليم حني  عبد  وأحمد  أردش  كرم مطاوع وسعد 

عالمة  يعد  وسيايس  وفكرى  اجتامعي  كموقف  استقالتهم 

فارقة ىف تاريخ املرسح املرصي تؤكد أن الفنان موقف. 

والرسالة المعىن 
الفن  أعالم  من  علم  بأنه  قوقه  عالء  الدكتور  وصفه  فيام 

ومخرجا  ممثال  املجال  هذا  ىف  كبري  باع  وصاحب  املرصي، 

وأستاذا ومنتجا، تتلمذ عىل يده كبار النجوم وله مجموعة 

من الكتب يتعلم منها القايص والداين.
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يا  يبكيك  قلبي  سيظل  باطل،  مواجهة  يف  لحق  االنتصار 

أستاذي الحبيب القيمة والقامة حقاً وأكيداً حتى ألقاك.

الفن  وظيفة  وعى 
التمثيل  فيام قال د. عصام أبو العال: درس يل مادة نظريات 

السنة  وكانت  البكالوريوس  مرحلة  من  األوىل  بالفرقة  وأنا 

مسلسل  بطل  وكان  كاملة،  سنة  التوقيت  هذا  ىف  الدراسية 

من  نخبة  مع   “ الرشق  “فردوس  بعنوان  تأليفي  من  إذاعي 

حدثت  األثناء  تلك  وىف  التتار“  “ملك  دور  ولعب  الفنانني 

املسلسل  لبطل  تصوري  أن  سببها  املخرج مشكلة  وبني  بيني 

هو أال يزيد عمره عن ثالثني عاما، و فوجئت بأن البطل هو 

املخرج جالل الرشقاوي، وكانت املفاجأة عند تسكني الحلقات 

العرش أين أمام شاب ىف الثالثني من عمره، فقد لعب األستاذ 

أن  الصعب  من  عبقري  ممثل  فهو  تصورت  كام  الشخصية 

وما  الفن  وظيفة  يعي  الرشقاوي  جالل  قائال:  وتابع  يعوض. 

ميكن أن يقدمه الفن من نقد وتطوير للمجتمع وتوعية. 

 

الخاص القطاع  مسرح 
مبعنى  أستاذا  كان  قال:  العال  أبو  حمد  د.  والكاتب  املخرج 

أمامه  أقف  وأبوة، حني  األستاذية مبا تحمله من عطاء  كلمة 

أتعلم  كنت  أعامال،  جمعتنا  وكم  اإلذاعــة  ميكروفون  أمام 

يجيد  الله  رحمه  كان  اللغة،  من  والتمكن  األداء  رصانة  منه 

األداء اإلذاعي بشكل مذهل، باإلضافة إىل قيامه بإخراج فيلم 

املرسحي  اإلخراج  عن  أما  الكثري،  يعرفه  ماال  وهذا  سيناميئ 

بني  يجمع  خاصة  مدرسه  صاحب  فهو  حــرج،  وال  فحدث 

مرسحا  فقدم  الجمهور،  عىل  وعينه  للعمل  وقيمه  املضمون 

شخيص  موقف  ويل  الخاص،  القطاع  يف  قيمه  ذو  محرتما 

أيوب  بطولة سميحة  “الخديوي”  كان يخرج مرسحيه  معه.. 

مرسحية  انا  اخرج  وكنت  البالون  مرسح  عىل  يس  ومحمود 

املرسح  نفس  عىل  النبي  عبد  مي  بطولة  لألطفال  “شطوره” 

للخديوي  ــاءة  اإلض خطة  بعمل  قام  إنه  يل  فقال  صباحا، 

املتاح  باستخدام  نقوم  أن  عىل  بالكامل”  “مفروش  واملرسح 

أستاذ،  أو  مخرج  مجرد  ليس  فهو   .“ والحق  “العدل  كبرية 

فقد تعلمنا منه صفات إنسانية مهمة للفنان، وأتذكر حينام 

وكان  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  األوىل  بالفرقة  كنت 

وتقدمت  العاملي  املرسح  مهرجان  إقامة  مع  ذلك  يتزامن 

الغنى،  عبد  فادية  بطولة  من   “ الفاضلة  “املومس  بعرض 

كامل أبو ريه، محمد محمود، حامد عز الدين، وكانت لوائح 

املهرجان متنع مشاركة طالب الفرقة األوىل عىل اعتبار انهم 

الدكتور جالل  بيني وبني  الزالوا يتعلمون، وحدثت مناقشة 

تقييم  هو  فقرر  املشاركة  ىف  أحقيتي  أرى  كنت  الرشقاوي، 

أن  عىل  العمل  تقيم  خاصة  مشاهدة  لجنة  بعمل  األمــر، 

تناسب  عالية  الفنية  جودته  كانت  ما  إذا  حالة  ىف  يشارك 

ودعى  كثريا  به  وأشــاد  العرض  شاهد  وبالفعل  املهرجان، 

األستاذ رشاد رشدي ملشاهدة العرض وكان رئيس األكادميية 

آنذاك، وأشاد رشدي بالتجربة. 

وتابع: املوقف الثاين عندما رسبت ىف مادة “اإللقاء” وكانت 

االمتحان  ورق  تصحيح  بإعادة  وطالبت  معتمدة  النتيجة 

واشرتط أنه إذا كان تصحيح أوراق االمتحان صحيحا فسوف 

سويا وقال ذلك بكل حب واحرتام ..كان فنانا وكفي . 

حقيقي  مسرح  رجل 
كان  فقال:  وبني  بينه  مواقف  عدة  منري  مراد  املخرج  روى  و 

أننا  أذكر  دامئة،  مناوشات  الرشقاوي  جالل  املخرج  وبني  بيني 

التقينا ىف بيت الكاتب الكبري صالح مرىس واشتبكنا بشدة، ثم 

خشبة  عىل  وصعد  امللك“  هو  “امللك  عرض  ىف  بعدها  التقينا 

املرسح أثناء التحية واحتضننى مبنتهى الود وأصبحنا بعد ذلك 

أصدقاء للغاية، وكنت أزوره كثريا يف مرسحه، وتعاملنا تعامال 

يوسف  ابنى  تقدم  وحني  عميق،  آثر  لدى  ترك  املدى  طويل 

للمعهد العايل للفنون املرسحية هاتفنى وأبلغني بنجاحه، ليس 

ألنه ابن مراد منري ولكن ألنه ذو موهبة عالية، لقد كانت بيننا 

مشاعر أخوه صادقة و كان رجل مرسح حقيقي.

 

كبري  علم  صاحب 
ان  لنا  الدين صالح: دامئا ما كان يؤكد  املخرج حسام  وقال 

وقيمة  مشاعر  صاحب  يكون  أن  البد  الكبري  العلم  صاحب 

ملف
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[[1515 ملف

أو  االمتحان  تصحيح  إعــادة  مابني  وخــريين  بفصيل  يقوم 

بإعادة  متسكت  ولكنى  أخرى،  مرة  الدرايس  العام  أعيد  أن 

التصحيح وبالفعل متت إعادة التصحيح وحصلت عىل تقدير 

جيد وأصدر الدكتور جالل الرشقاوي قراره باعتامد النتيجة، 

وكانت هذه هي املرة األوىل، وأضاف: عملت معه كمساعد 

مساعد  و  الفن  مرسح  لفرقة  وكنت  طالبا  كنت  أن  منذ 

مخرج يف عرض “انقالب “ وهي تجربة غري مسبوقة، 

بالعرض.  جديدة  تقنية  ليقدم  ممتلكاته  أحد  باع  انه  وأذكر 

وهو  سينامئية،  أفالم   5 أخرج  كام  للمرسح،  عاشقا  كان  فقد 

رواد  من  ــد  ورائ املــرسح  يف  متميزة  برصية  رؤيــة  صاحب 

ىف  شائكة  قضايا  متس  عروضه  وأغلب  السيايس،  الكباريه 

املجتمع، وكان دامئا يحرص عىل حضور مرسحيايت و يشيد بها 

 .

والمعلم  والموجه  األخ 
و  وقامة  قيمة  الرشقاوي  جالل   “ قال  بدير  أحمد  النجم 

أستاذ يف اإلخراج، قدمت معه 3 عروض مرسحية وهي “ 

يا سيادنا “، “وانا متفائل تصور  الرصيف “، “دستور  عىل 

نهضة  استثامر  عىل  ويحث  الثورة  رسقة  من  يحذر  طويل 

الشعب، وكنت قد كتبت عن العرض و من حسن حظي انه 

من  عرفت  كام  كثريا  عليه  وأثنى  املقال  عىل  اطلع  قد  كان 

الزمالء القريبني منه. 

األعىل  باملجلس  املرسح  لجنة  ىف  تجادلنا  أننا  الثاين  املوقف 

للثقافة حول رضورة إعادة مهرجان القاهرة الدويل للمرسح 

حالة  ىف  واستبدالها  الفكرة  إللغاء  متحمسا  وكان  التجريبي 

الرضورة، و احتدم النقاش حينام ذكر رصاحة وجود مشاهد 

وطلبت  فانفعلت  املهرجان  بها  أىت  التي  بالعروض  مخلة 

منه ان يذكر أسامء العروض ولكنه وللحق بعد تحققه من 

وأرص  لألمر  رضخ  املرسح  لجنة  من  كبرية  مجموعة  إرصار 

العروض األجنبية فكانت  أن يشارك بنفسه يف لجنة اختيار 

املوافقة بيننا باإلجامع عىل اقرتاحه. أضاف: 

“ىف معهد املرسح وأثناء عروض الدراسات العليا كان حارضا 

وبقوة يف لجان تقييم املخرجني واإلرشاف عىل مشاريعهم، 

وىف مرسحه خاض حربا كبرية مع مؤسسات الدولة املختلفة 

أن  وأظــن  للناس  نافعا  يــراه  ما  ليقدم  مرسحه  يبقى  يك 

“للكباريه  القوى  تقدميه  الرئييس  سببها  كان  الحرب  تلك 

كان  فقد  مرص،  حكم  مبارك  الرئيس  توىل  إبان  السيايس” 

ومن  النظام,  ضد  الشارع  لرصخة  مهام  مركزا  املرسح  ذلك 

املؤلف  كتبها  التي  بأربعة”  “املليم  مرسحية  العروض  تلك 

الكبري محمد أبو العال السالموىن، 

و ىف مجال العرض الغنايئ االستعرايض كان حارضا بقوة من 

خالل عروض مؤثرة أذكر منها بالطبع عرض “انقالب” الذي 

كان مبثابة حدث مرسحي كبري احتفى به املجتمع املرسحى 

شبه  الدرامي  للون  تقديم  وقوة  أهمية  من  له  ملا  املرصي 

الغائب .

االختالف  و  األهمية  شديدة  مرحلة 
فيام وصف الناقد د. محمود سعيد مرسح الرشقاوى فقال 

ميثل  حيث  وهيبته  املرسح  جالل  هو  الرشقاوي  “جالل 

تعلمت  فقد  الفنية،  حيايت  فرتات  أعظم  من  وكانت   “

إبداعاته  الكثري ودرست املرسح عىل يده وكنت أرى  منه 

املرسحية، فهو نعم األخ واملوجه واملعلم. 

طالبة  كنت  حينام  يل  درس  قالت:”  شوقي  حنان  النجمة 

باملعهد العايل للفنون املرسحية، وكان من حسن حظي أن 

بدير،  أحمد  مع   “ سيدنا  يا  “دستور  بعرض  معه  شاركت 

وكان أهم ما مييزه هو انضباطه الشديد، وله روح مختلفة 

ىف اإلخراج، يقدم موضوعات جريئة. و كان املميز ىف عرض 

ومكان،  زمان  لكل  يصلح  عرض  انه   “ سيادنا  يا  “دستور 

يف  أنه  وأتذكر  هامة  قضايا  عىل  الضوء  يسلط  فموضوعه 

الليلة األوىل من العرض أشاد بأدايئ وقال إىن أشبه الفنانة 

القديرة سهري البابيل وقد اسعدىن هذا الوصف كثريا . 

الدولة  مؤسسات  مع  حرب 
فيام كشف الناقد املرسحى أحمد خميس الحكيم عن عدة 

يناير  ثورة  بعد  فقال:  الرشقاوي  وبني  بينه  مواقف جمعت 

عرض  وهو  ــوزات”  أراج “شغل  الشهري  عرضه  قدم  حينام 
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[[16 ملف

مرحله شديدة األهمية واالختالف يف املرسح املرصي، فهو 

ميتلك رؤية ومذاق مميزين واتجاه مغاير متاما.. أضاف: 

ليس عيبا يف املرسح ان يكون تجاريا، لعب جالل الرشقاوي 

البدايات، وقد راهن عيل نص قوي  منذ  الفرضية  عيل هذه 

وفريق من النجوم لتحقيق عرض جامهريي، يضمن املكسب، 

من  بعضا  للمرسح  ليتحقق  الجامهري  وجــود  من  البد  إذ 

نجاحاته وطموحاته الطبيعية. 

حقق  الذي  العرض  املشاغبني..هذا  مدرسه  ذلك  أضاف:من 

العالمة الكاملة كام يقولون ومازال يحققها عند تكرار عرضه 

عيل شاشات التلفزيون، ويقدم لنا جالل تجارب جليلة تدمج 

املهمة  مرسحيته  يف  كام  عميق  بشكل  بالكوميدي  السيايس 

“عيل الرصيف” يف مباراة متثيلية مابني حسن عابدين وسهري 

البابيل وحسن حسني واحمد بدير. 

فيها من قسوة وجامل وأرسار  ما  بكل  لنا مرص   وألنه قدم 

أحد  ليبقي  مذهل  بشكل  العرض  خرج  الواقع  رصيف  عيل 

عالمات نجاح املرسح عندما يكون تجاريا، 

وعاد مره أخري لسهري البابيل ليقدم معها “عطية اإلرهابية” 

وهو عرض مرسحي مميز، وألنه جالل الذيك ..جالل املرسح 

كباريه  كعرض  حكومة”  “امسك  لنا  ليقدم  يعود  وهيبته 

أيضا  وأنتج  والتميز،  العمق  شديد  ساخر  كوميدي  سيايس 

املستهلك  عن  بعيدا  والغناء  الرقص  مقدما  وعسل،  قشطه 

الواعي  الدرس  يقدم  الرشقاوي  جالل  دوما  تابع:  واملعتاد. 

مرشوعه  يف  والتجارة  املرسح  مابني  املرنة  والرسالة  الرصيح 

املرشوع  بني  ما  املسافة  اخرتق  وقد  الفن،  مرسح  الفني، 

الفني والفن املرشوع بكل ما فيه من مفردات وأرسار، كاشفا 

عن أن املرسح البد له من مقومات نجاح وهو: املال والنص 

والنجوم و الجمهور الذي يدفع يك تستمر املرسحية. 

االستعراضي  المسرح 
 1993 يف  الرشقاوى:  مع  بداياته  عن  قال  عوين  وليد  املخرج 

تحت  كــان  املــرسح  يف  يل  عمل  .أول  معه  بدايايت  كانت 
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[[1717 ملف

قواد  من  و  املــرصي  املــرسح  يف  كبري  معلم  وهو  إرشاداته 

هذا املرسح يف مرص، أول ما تعلمته كان من العرض الغنايئ 

ال  تجربة  وهي  البالون،  مرسح  عىل  الخديوي”  الراقص” 

أنساها وبداية مفهومي الجديد للمرسح االستعرايض الراقص 

.

وأستاذي  حبييب  وداعًا 
املخرج تامر كرم كتب عىل صفحته الشخصية املخرج املبدع 

جالل الرشقاوى: مع السالمة أستاذي وحبيبي أستاذ األجيال 

فقد  معي،  مواقفك  أنيس  ال  الرشقاوي،  جالل  الكبري  األستاذ 

الكثري  منك  تعلمت  درجة،  ألقيص  عملك  يف  مخلصاً  كنت 

حق،  املوت  ولكن  واألمل  الحزن  قمة  يف  وأنا  أنعيك  والكثري، 

كثرياً  سأفتقد  الرشقاوى  جالل  الغايل  وأستاذي  حبيبي  وداعاً 

حديثي معك. 

ونعى  الشديد  حزنه  عن  بسيوىن  سامح  املخرج  أعرب  فيام 

لن  فقال:  مؤثرة  بكلامت  الرشقاوى  جالل  القدير  املخرج 

أنساك أستاذي صاحب األفضال، 

الفاضل  املعلم  دوما  وكان  العمل،  يريده  ما  أفضل  إىل  يصل 

والفنان الراقي والداعم والناصح، يتعامل معنا كأبنائه وليس 

كطالبه، وبرحيله فقدنا رمزا كبريا وقيمة إنسانية .

المسرح  مخرجي  أعظم 
املخرج  الله  رحم  دسوقي:  محمد  والفنان  املخرج  قال  فيام 

الذي  كان رحيله خربا صادما، وهو  الرشقاوى،  العظيم جالل 

والعريب،  املــرصي  املــرسح  مخرجي  أعظم  من  واحــدا  يعد 

باإلضافة إىل كونه واحدا من أعظم األكادمييني الذين يدرسون 

بفقدانه فقد  للفنون املرسحية، و  العايل  باملعهد  التمثيل  فن 

فقدنا كل األساتذة العظام الذين تربينا وتعملنا عىل ايديهم 

ومنهم نبيل االلفى وسعد أردش وكرم مطاوع وهاين مطاوع 

وسناء شافع وعبد الرحيم الزرقاىن وكامل ياسني وأنور رستم 

تعلمنا عىل  الذي  العظيم  الجيل  هذا  وكل  سليامن،  زكريا  و 

يده . هو اإلنسان والفنان الذي كان يبدو عليه الصالبة وهو 

به  التقيت  التي  األخرية  املرة  درجة.  أقىص  إىل  رقيق  إنسان 

كلمة  يقرأ  واستدعيته ىك  الطليعة  مديرا ملرسح  كنت  عندما 

افتتاح “هنا  يوم  يوم 27 مارس 2015 وكان  العاملي  املرسح 

الطليعة  ملرسح  وجاء  ورحب  كرم،  تامر  إخراج   “ أنتيجون 

وجلس معي وقرأ الكلمة أمام الجامهري.. 

عرض  خرسنا  كام  كبرية  ومرسحية  فنية  قيمة  خرسنا  لقد 

يخرج  مل  و  القومي  للمرسح  يخرجه  كان  الذي  “هوالكو” 

و  فريد  مرسحي  فنى  منوذج  الرشقاوى  جالل  املخرج  للنور. 

مهمة جدا  قضايا  يدافع عن  فهو محارب  يتكرر،  ال  استثناىئ 

“مرسح  فقط  مرسحية  لفرقة  منتجا  يكن  ومل  فيها،  وينترص 

ينتج مسلسالت  فني،و  إنتاج  كان ميتلك رشكة  “ ولكن  الفن 

اإلخــراج  يف  تجارب  له  و  سينامئية،  وأفــالمــا  تلفزيونية 

إعداد  ىف  وقناعات  خاص  منهج  وله  والتلفزيوين،  السيناميئ 

يف  التمثيل  مدرسة  يف  كام  واإليهام  التقمص  ومرسح  املمثل 

فن  عىل  املسيطر  املنهج  نفس  وهو  الشهري،  الرويس  املرسح 

التمثيل ىف العامل بأرسه.

لن انيس وانا أبلغ من العمر مثانية عرش عاما وقوفك بجواري 

العايل  باملعهد  األول  العام  يف  كنت  أن  .منذ  وإنسانيا  فنيا 

وكوميديا  اإليقاع.  عن  حديثك  انيس  .لن  املرسحية  للفنون 

القاهرة  يف  أسسته  الــذي  الفن  مــرسح  انــيس  .لــن  العقل 

واإلسكندرية .متأثرا مبرسح الفن يف موسكو .. 

العمل  .وان  السيايس  الكباريه  عن  معي  حديثك  أنىس  لن 

فهم  عيل  مبنية  ألشياء  يهدف  أن  يجب  كوميديا  كان  مهام 

املجتمع وان يكون الضحك منفجرا من حزنك عيل مجتمعك 

من  الكثري  منك  تعلمت  أستاذي،  به.  تهتم  دامئا  كنت  الذي 

املشاغبني  “مدرسة  قدمتها  التي  العروض  ومن  األشياء 

“،”عطية اإلرهابية “ عندما غاب عن املجتمع القدوة والرمز. 

وإنسانيا،  فنيا  منها  وتعلمت  بها  تأثرت  األعامل  من  كثري 

أعمدة  أهم  املرصية  املرسحية  الحركة  فقدت  وبرحيلك 

املرسح املرصي . 

بينام قال املخرج نور عفيفي “ كان رحمه الله أستاذا مبعنى 

يف  وأيضا  املواعيد  ودقة  االلتزام  ىف  مثاال  لنا  يرضب  الكلمة، 

التفاصيل الفنية والتوجيه وال ميل أبدا حتى 
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مل أكن أتصور أن املرسح الخاص ميكن أن يتحمل مسئولية 

والتطرف  اإلرهاب  ظاهرة  يتناول  مرسحي  عمل  تقديم 

املخرج  بقيادة  الفن  أن مرسح  فوجئت  أنني  إال  الديني, 

الكبري جالل الرشقاوي يتحمس لتقديم مثل هذه األعامل 

املرسح  يف  األوىل  تجربتي  بالفعل  تلك  وكانت  الخطرية. 

بظاهرة  االهتامم  بدأت  قد  الوقت  ذلك  يف  كنت  الخاص. 

واالقتصادي  )الفكري  الثالثة  بأجنحته  واإلرهاب  التطرف 

والدموي(. 

كارثة  عن  بأربعة(  )املليم  مرسحية  بكتابة  بدأت  وحني 

إطار  يف  املرسحية  هذه  كتبت  األموال  توظيف  رشكات 

الكوميديا الشعبية والتي تدور أحداثها داخل احد املوالد 

والدجل  النصب  ألعاب  ظواهر  من  فيها  ما  بكل  الشعبية 

رائحتها  فاحت  التي  الجنسية  والتجاوزات  والشعوذة 

وعرضتها  الكثيفة  اللحى  ذوي  من  الجامعات  هذه  لدى 

تقلفها  الذي  الرشقاوي  جالل  املخرج/  الصديق  عىل 

نور  الفنان/  عىل  يعرضها  أن  وقرر  متاما  كتبتها  كام  مني  

بقية  عىل  معه  واستقر  قراءتها  فور  وافق  الذي  الرشيف 

ومحمود  فهمي  وليىل  نورا  الفنانة  رأسهم  وعىل  املمثلني 

الجندي ومحمد أبو العينني بأشعار عبد الرحمن األبنودي 

الصيفي  املوسم  يف  العرض  وبدأ  سالمة  جامل  وألحان 

واسعا  دويا  أحدثت  فنية  قنبلة  مبثابة  كان  1990م,  سنة 

كانت  سواء.  حد  عىل  واألمنية  الثقافية  األوساط  كافة  يف 

الذي كنت  الخاص  القطاع  هي تجربتي األوىل مع مرسح 

املرسح  هذا  متطلبات  إىل  انزلقت  قد  أكون  أن  أخىش 

هو  الحقيقة  يف  الرشيف  نور  وجود  ولكن  السمعة  يسء 

أن  املمكن  من  كان  التي  الورطة  هذه  من  أنقذين  الذي 

عىل  الخروج  خالل  من  سافلني  أسفل  إىل  بالعرض  تؤدي 

والحركات  والسوقية  البذيئة  األلفاظ  واستخدام  النص 

القطاع  من سامت مرسح  لألسف   كانت  وكلها  الخليعة  

الخاص. وحمدت الله أنني خرجت من هذه الورطة دون 

حدثت  التي  الكربى  الخسارة  أما  فنية.  أو  أدبية  خسائر 

املتطرفة  والجامعات  اإلخوان  وتهديد  البتزاز  الخضوع  يف 

أعلنت حربها عىل املرسحية وأخذت تصل إىل جالل  التي 

)مرسح  مرسحه  بتفجري  التهديدات  من  العديد  الرشقاوي 

السياحة  عىل  أثر  مام  أهلها.  وترشيد  الكويت  لدولة 

القطاع  ملرسح  ورواجا  أهمية  متثل  كانت  التي  العربية 

الخاص. 

وهكذا واجه مرسح جالل الرشقاوي كارثتني: كارثة تهديد 

لدرجة  الكويت  دولة  احتالل  وكارثة  اإلرهابية  الجامعات 

التي سببت له خسارة مادية  أنه أعلن أن هذه املرسحية 

فادحة هي آخر مرسحية محرتمة يقدمها مرسح الفن عىل 

حد قول  الدكتور أحمد يونس يف جريدة األخبار. 

إلبالغ  اضطر  مام  مشاهديه  رؤوس  عىل  وهدمه  الفن( 

كأنه  املرسح  أحاطت  قوات  أرسلت  التي  األمن  سلطات 

املتفرجني  مقاعد  تحت  تبحث  وأخذت  عسكرية,  ثكنة 

حول  السيارات  وموقف  والكافيترييا  املمثلني  وحجرات 

املرسح وذلك للكشف عن متفجرات محتملة.

إغالق  الرشقاوي  العرض قرر جالل  بدء  وبعد شهرين من 

أحداث  حدثت  أن  بعد  أمنه خصوصا  عىل  حرصا  املرسح 

جسام يف املنطقة العربية بعد كارثة  اقتحام صدام حسني 

  .. الفن  مسرح 
عسكرية ثكنة 

 محمد أبو العال السالموين
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[[1919 ملف

األوىل  تجربتي  هي  بأربعة  املليم  مرسحية  كانت  ومثلام 

مع  األوىل  التجربة  أيضا  كانت  الخاص  القطاع  مرسح  يف 

جالل الرشقاوي ونور الرشيف. والحقيقة أن الذي شجعني 

الرشقاوي يف  تجربة جالل  كانت  الفن   للعمل مع مرسح 

مناذج  من  منوذجا  تعترب  التي  )انقالب(  الرائعة  مرسحيته 

املسارح  بقية  تحتذيه  أن  يجب  الذي  الخاص  املرسح 

املليم   ( عرض  يستمر  أن  املمكن  من  كان  لقد  األخرى. 

يقعوا يف  الناس حتى ال  لتحذير  بأربعة( سنوات وسنوات 

حدث  ما  لوال  بعد,  فيام  بالفعل  حدث  كام  الكارثة  هذه 

الذي  الجناح اإلرهايب لجامعة اإلخوان   ابتزاز وتهديد  من 

التسعينيات.  بعد ذلك طوال مرحلة  أنيابه  بدأ يكرش عن 

والثقافة  الفنون  مجال  يف  العاملني  معظم  جعل  والذي 

والسينام  املرسح  فناين  من  كثريا  أن  لدرجة  يتخوفون 

الجندي  ومحمود  آدم  وأحمد  األلفي  وسمية  مدبويل 

وأسامة عباس وهندية.

 بقيت مشكلة كانت تؤرقه كمنتج هي اختيار اسم تجاري 

آخر للمرسحية. إىل أن جاءين يوما يطرح عيل اسام عجيبا 

كان قد اقرتحه عليه أحد العاملني يف مرسحه عىل حد قوله 

التجاري  االسم  مقومات  كل  فيه  تتوافر  اسم  أنه  ورأى 

املرسحية.  فكرة  عن  حرفيا  تعبريا  يعرب  أنه  كام  الجذاب, 

اسم  هو  حقيقة  مجرم«  يا  »بحبك  هو  االسم  هذا  وكان 

أنني  إال  وهلة.  ألول  باإلحباط  أصابني  وقد  مبتذال  يبدو 

تحت ضغط شعوري بالذنب تجاه ما حدث له من خسائر 

وافقت   بأربعة«  »املليم  السابقة  مرسحيتي  بسبب  مادية 

عىل االسم ومل أعرتض خصوصا وأن بعض األصدقاء أقنعوين 

أنه اسم مناسب  متاما مع موضوع املرسحية الذي تضمن 

وبالفعل  نجام.  منه  صنعت  الذي  للمجرم  الباحثة   حب 

عرضها  واستمر  واسعا  جامهرييا   نجاحا  املرسحية  حقت 

ثالث سنوات متتالية يف القاهرة واإلسكندرية.

الرشقاوي  جالل  مع  التجربتني  بهاتني  سعيدا  كنت  لقد   

من  النوع  هذا  مع  التجربة  خضت  أنني  أولهام  لسببني: 

إن  يقال  ال  واألدبية حتى  الفنية  قدريت  أجرب  املرسح يك 

وعاجزون  بل  ومتعالون  تقليديون  الدولة  مرسح  كتاب 

اآلخر  والسبب  الخاص.  للمرسح  الكوميدية  الكتابة  عن 

يحدث  ما  مسئولية  تحملنا  التي  األقاويل  عىل  للرد  كان 

مسئولية  نتحمل  أن  يجب  وأننا  ابتذال,  من  املرسح  لهذا 

تطرد  التي  الجيدة  املرسحية  األعامل  بتقديم  اصالحه 

إصالح  بقصد  حاولته  ما  بالفعل  هذا  الرديئة.  املرسحيات 

تقديم  يف  ورضورته  أهميته  أنكر  ال  الذي  التيار  هذا 

للحركة  الصحية  الحياة  تدعم  التي  الشعبية  الكوميديا 

الدكتور  إليه  أشار  الذي  االتجاه  يف  املرصية  املرسحية 

الحكيم  وتوفيق  السامر  دعوته ملرسح  يف  إدريس  يوسف 

والبحث يف قالبنا املرسحي والدكتور عيل الراعي يف العودة 

إىل فنون املرسح الشعبي يف كتابه مرسح الشعب.

والتليفزيون أخذوا يرتاجعون ويخضعون لالبتزاز والتهديد. 

وبالطبع قد حدثت لجالل الرشقاوي خسارة مادية فادحة 

إال  مواسم  عدة  املرسحية  تستمر  أن  يف  يأمل  كان  حيث 

يف  يفكر  بدأ  فقد  لذلك  واحدا.  موسام  تكمل  مل  أنها 

مرسحية  عن  وسألني  يب  فاتصل  الخسارة.  هذه  تعويض 

فأخربته  الضائعة.  املرسحية  مواسمه  بها  يستكمل  أخرى 

أنني بصدد كتابة مرسحية تعالج أسطورة )بجامليون( من 

وجهة نظر جديدة غري تناول توفيق الحكيم أو برنارد شو 

التي قدمت باسم »سيديت الجميلة« ونجحت جامهرييا.

الحب«  يف  »دكتوراه  بعنوان  املرسحية  إليه  قدمت 

وأعجبته أميا إعجاب, وتحمس لها حامسا شديدا ملضمونها 

الرومانيس, الذي جعله يرسع يف إخراجها واختار لها نخبة 

املنعم  عبد  رأسهم  عىل  املشهورين,  املمثلني  كبار  من 
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[[20 ملف

قدير  فنان  2022م(    –  1934( الرشقاوي   جالل  الكبري/  الفنان 

نجح  وقد  فني.  مجال  من  أكرث  يف  مميزة  فنية  بصمة  وصاحب 

وممثل  كمخرج   - الفنية  حياتنا  إثراء  يف  الفني  مشواره  خالل 

ومنتج وأستاذ أكادميي - بتقدميه لتجارب عديدة شديدة التميز 

التي  املؤكدة  موهبته  إيل  وتألقه  متيزه  ويرجع  والخصوصية. 

صقلها بالدراسة وإىل صدقه الشديد وحرصه عىل حسن االختيار 

يختاره  عمل  كل  مينح  فهو  أعامله.  واإلتقان يف جميع  والتدقيق 

موهبة  كممثل  الله  وهبه  وقد  ووجدانه.  وعقله  قلبه  نبضات 

الشاشة،  عيل  مميزٍة  وطلٍة  طاٍغ  بحضوٍر  يتمتع  حيث  الحضور، 

باألعامل  وخاصة  اإلعجاب،  عىل  يستحوذ  معرٍب  صادٍق  وأداٍء 

العربية  باللغة  السليم  اإللقاء  تطلب  والتي  والدينية  التاريخية 

يقدم  مل  أنه  الطويلة  الفنية  مسريته  عرب  له  ويحسب  الفصحى. 

مع  تتعارض  أعامل  يف  إطالقا  يشارك  ومل  املستوي،  دون  عمال 

القيم أو املبادئ، بل حرص دامئا عيل احرتامه لنفسه وبالتايل فقد 

اكتسب احرتام الجمهور له)(.

بجالل  )الشهري  الرشقاوي  أمني  جالل  محمد  القدير/  الفنان 

الرشقاوي( من مواليد 14 يونيو 1934 مبحافظة »القاهرة«. 

)كلية  القاهرة  جامعة  من  العلوم  بكالوريوس  عىل  حصل   -

العلوم( عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة 

بكالوريوس  عىل  حصل  كام   ،1955 الرتبية(  )كلية  شمس  عني 

املعهد العايل للفنون املرسحية بتقدير امتياز عام 1958.

برتو«  »جوليان  معهد  من  اإلخراج  دبلوم  درجة  عىل  حصل   -

العايل  املعهد  من  إخراج  ودبلوم   ،1960 عام  فرنسا  يف  للدراما 

عام  »فرنسا«  من   ).I.D.H.E.C )األيديك  السينامئية  للدراسات 

1962

- عني مدرسا للتمثيل واإلخراج باملعهد »العايل للفنون املرسحية« 

يف أكتوبر 1963.

املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  واإلخراج  التمثيل  أستاذ  عني   -

العايل  املعهد  وعميد   ،1975 واإلخراج  التمثيل  قسم  ورئيس 

للفنون املرسحية عامي 1975 و 1979. وهو منذ سنوات أستاذ 

متفرغ باملعهد وبالتحديد منذ عام 2006.

يف مجال اإلخراج املرسحي شارك يف إثراء املرسح املرصي والعريب 

بإخراج )74( أربعة وسبعني عرضا، من بينها: )26( ستة وعرشين 

و)48(  الحكومية،  الوزارات  وبعض  املختلفة  الدولة  لفرق  عرضا 

كلها  تنوعت  وقد  الخاص,   القطاع  لفرق  عرضا  وأربعني  مثانية 

الكوميدية,  والعروض  االستعراضية  غنائية  العروض  بني  ما 

السيايس  بالكباريه  سمي  ما  يف  الرشقاوي  متيز  وقد  والسياسية, 

وهو يعترب رائدا لهذا اللون املرسحي. أما املرسحيات التي أخرجها 

فهي كالتايل:

 -)1972( سامل  لعيل  املشاغبني«  »مدرسة  املتحدين:  الفنانني 

 -)1972( خفاجي  سمري   / قمر  لبهجت  الغريب1«  الحي  »قصة 

»كباريه« إعداد وحيد حامد )1974(. 

الكوميدي املرصية: »هاللو دوليل« لعبد الرحمن شوقي )1972(- 

»حب  ورشوة ودلع« ليوسف عوف )1975(. 

عمر الخيام: »افتح يا سمسم« ملاهر ميالد )1972(- »متر حنة« 

لسومرست  الحب«  اسمها  »لعبة   -)1974( العاديل  إلسامعيل 

موم/ محمد حامد )1974(- »إنهم يقتلون الحمري« للينني الرميل 

املفرتي«  »الفك   -)1976( رشدي  لرشاد  زاد«  »شهر   -)1974(

ليوسف عوف )1975(- )8 ستات( ليوسف عوف )1977(- »مني 

يشرتي راجل« لنبيل بدران )1978(. 

الفنانني املرصيني: »املترشدة« لحسام حازم )1978(. 

وعايص  منصور  للرحبانية  »الشخص«  لألستوديوهات:  املتحدة 

.)1982(

 -)1977( عاشور  لنعامن  جاي«  اليل  »الجيل  الفن:  مرسح 

ميالد  ماهر  إعداد   / توماس  لروبرت  سهوا«  سقطت  »زوجتي 

رغم  »طبيب   -)1978( اإلبياري  ليرسي  »الجوكر«   -)1977(

أنفه« ملوليري )1980(- »املتحذلقات« ملوليري )1980(- »دبابيس« 

ملاهر  »البغبغان«   -)1982( الرشقاوي  جالل   / صالح  لسامي 

»راقصة   -)1984( سعد  ملصطفى  »افرض«   -)1983( ميالد 

جاد  لنهاد  الرصيف«  »ع   -)1985( عوف  ليوسف  عام«  قطاع 

لصالح  »انقالب«   -)1989( بدران  لنبيل  »بولوتيكا«   -)1986(

    -)1989( السالموين  العال  ألبو  بأربعة«  »املليم   -)1988( جاهني 

يا  »بحبك   -)1990( عكاشة  أنور  ألسامة  وسيادته«  »األنون 

لحسام  »بشويش«    -)1990( السالموين  العال  ألبو  مجرم« 

 -)1992( مسعود  إلبراهيم  اإلرهابية«  »عطية    -)1991( حازم 

إزاز«  يف  »إزاز   -1992( املوجي  إلبراهيم  عسل«  يا  »تتجوزيني 

قدم ملرسح الدولة املرسحيات التالية:

 -)1962( منصور  ألنيس  املجاورة«  »األحياء  الحديث:  للمرسح 

 -)1962( الحكيم  لتوفيق  النجاح«  مفتاح   – الحكيم  مع  »سهرة 

 -)1963( ندا  وفيصل  غانم  لفتحي  ظله«  فقد  الذي  »الرجل 

»خطيئة حواء« ملحمد التابعي وفتحي زكريا )1963(- »الزلزال« 

الحكيم  لتوفيق  الروح«  »عودة   -1964( محمود  ملصطفى 

)1965(- »الجنزير« ملحمد سلاموي )1995(.

»الحصار«  الخويل)1964(-  للطفي  »األرانب«  الحكيم:   ملرسح 

ملحمد  كنعان«  أرض   –  48 »فلسطني   -)1965( رومان  مليخائيل 

العفيفي )1967(- »الصليب( ملحمد عفيفي )1967(- »آه يا ليل 

رشدي  لرشاد  بلدي«  يا  »بلدي   -)1967( لنجيب رسور  قمر«  يا 

)1968(- »الزعيم عوما« ملصطفى محمود )1972(.

الزرق« لعيل سامل )1965(-  العفاريت  الكوميدي: »وال  للمرسح 

اليل  »الجيل   -)1969( سامل  لعيل  الوحش«  قتلت  اليل  »أنت 

طالع« لنعامن عاشور )1971(. 

 -)1970( الصابوين  لظافر  الوداع  »حجة  القومي:  للمرسح 

»عفاريت مرص الجديدة« لعيل سامل )1971(. 

 -)1971( رسور  لنجيب  الشحاتني«  »ملك  االستعراضية:  الغنائية 

»الخديوي« لفاروق جويدة )1993(.

أكادميية الفنون: »عيون بهية« لرشاد رشدي )1978(.

 -)1989( األبنودي  الرحمن  لعبد  النرص«  »أفراح  اإلعالم:  وزارة 

 -)1990( األبنودي  الرحمن  لعبد   « السادسة  املحمدية  »الليلة 

»الليلة املحمدية السابعة« لعبد السالم أمني )1991(.

وزارة الداخلية: »حراس الوطن« لعبد الرحمن األبنودي )1993(.

للقطاع الخاص:

فهيم   / حلمي  ألحمد  عليوة«  قتلت  الل  »أنت  الثاليث:  لفرقة 

القايض )1970(. 

الشرقاوي  جالل 
الفن حياته  كانت 

أحمد محمد الرشيف
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[[2121 ملف

 / قمر  لبهجت   »2 الغريب  الحي  »قصة   -)1994( متويل  لصالح 

الطوخي  ملحمود  أسيادنا«  يا  »دستور   -)1995( خفاجي  سمري 

»حودة   -)1997( عثامن  لبسيوين  وعسل«  »قشطة   -)1995(

كرامة« لصالح متويل )1999(- »شباب روش طحن« لحمدي نوار 

)2002(- »امسك حكومة« ملدحت يوسف )2003(- »أنا متفائل 

البارومة«  وكاله  »برهومة    -)2004( يوسف  ملدحت  تصور«   ..

شكسبري  لويليام  البندقية«  »تاجر   -)2005( يوسف  ملهدي 

)2007(- »دنيا أراجوزات« ملحمود الطوخي )2011(- »الكوتش« 

 -)2012( الحكيم  ألمين  حبيبتي«  »دنيا   -)2012( متويل  لصالح 

»عازب يف شهر العسل« لصالح متويل )2017()(.

- شكل املخرج جالل الرشقاوي جزءا هاما ورمزا من رموز نهضة 

الصف األول  العرشين وكان يف  القرن  الستينيات من  املرسح يف 

و  أردش  وسعد  مطاوع  كرم  الكبار/  الفنانني  وأقرانه  زمالئه  بني 

الحليم وكامل عيد وغريهم. وكان  العصفوري وأحمد عبد  سمري 

مسرية  يف  ومتجدد  مجدد  كمخرج  له  املميزة  الخاصة  سامته  له 

العطاء املرسحي.

وقد نجح  جالل الرشقاوي مخرجا ومنتجا يف تحقيق التوازن بني 

الفن الهادف وبني الفن التجاري من خالل إدارته لفرقته مرسح 

املرسحية  التجارب  من  كبري  عدد  خاللها  من  قدم  التي  الفن 

»راقصة  »الجوكر«,  اإلرهابية«,  »عطية   , »افرض«  مثل  املتوازنة 

مرسحية  كانت  بينام  وغريها.  الرصيف«  و«ع  عام«,  قطاع 

عىل  تأثريا  وأشدها  مرسحياته  أشهر  هي  املشاغبني«  »مدرسة 

للجدل  إضافة  عالية,  جامهريي  نجاح  نسبة  وحققت  الجمهور  

األجيال  عىل  تأثريها  مدى  حول  حينها  حولها  أثري  الذي  الكبري 

اآلباء  نحو  سلوكياتهم  يف  واألطفال  الشباب  من  الجديدة 

واملعلمني واملجتمع ككل إن كان باإليجاب أو بالسلب.

للمخرج  املهمة  التجارب  من  قمر«  يا  ليل  يا  »آه  مرسحية  تعد 

جالل الرشقاوي وأول ما يالحظ  فيها عىل إخراج جالل الرشقاوي 

لهذه املرسحية هو استخدامه الكورس املكون من اثنى عرش فردا 

الرتاجيديا  عرفته  الذي  العدد  نفس  وهو  الكورس  قائد  يقودهم 

جالل  لجأ  فقد  الكورس  هذا  استخدام  ويف  إيسخيلوس.  عهد  يف 

لكل  وجعل  كورس-  –سيمي  نصفني  إىل  تقسيمه  إىل  الرشقاوي 

رئيسا, ومن هنا اجتمع لنا عبد الحفيظ التطاوي قائدا للكورس, 

وكان  الكورس.  لقسمي  قائدين  توفيق  ورشوان  رسور  ونجيب 

التوزيع  من  مجموعة  أكرب  عىل  حصلنا  أن  التقسيم  هذا  شأن 

ينشد  الكورس  كان  فبينام  املجموعة,  ألصوات  األوركسرتايل 

بكلامت املرسحية شأن األوركسرتا يف املوسيقى, كان يخيل الوقت 

وبهذا  كلها,  املجموعة  رأس  عىل  يقوم  الذي  املنفرد  للعازف 

لجالل  أمكن  الطريقة  وبهذه  متعددة.  تنويعات  عىل  حصلنا 

خطوات  باملرسحية  دفع  نحو  عىل  الكورس  استغالل  الرشقاوي 

الرسيعة  الحركة  تلك  ذلك  عىل  وساعده  األمام,  إىل  عريضة 

املتغرية املستمرة التي مألت املرسح نشاطا وحيوية)(.

يف مرسحية »أنت اليل قتلت الوحش« كان توفيقا من املخرج أنه 

الشخصية  تقديم  الكوميدية سواء يف  الفانتازيا  أسلوب  إىل  عمد 

فانتازيا  يجعلها  مل  أنه  أكرث  توفيقا  وكان  الحوار  إدارة  يف  أو 

حينا  وتختفي  حينا  تظهر  جادة  بجرعات  مطعمة  ولكن  خالصة 

إدارة  يف  املخرج  براعة  وتجلت  واختفائه,  تريزياس  بظهور  آخر 

حركة املجاميع, تلك الحركة التي رسيعا ما كانت تكتسب جامال 

تشكيليا ليس مقصودا لذاته ولكن لخدمة املعنى وإبالغ الفكرة, 

وهم  األول  الفصل  من  األول  املشهد  يف  األهايل  حركة  مثال  خذ 

وتصاعد  الوحش  ملالقاة  خرج  الذي  بتاح  مصري  عىل  يتلهفون 

حركة  استطاعت  لقد  الوحش,  مع  الرصاع  بتصاعد  األهايل  حركة 

مبقدار  بتاح,  فيه  أخفق  الذي  الرصاع  تجسد  أن  هنا  املجاميع 

»القاعدة واالستثناء« )1964( إخراج فاروق الدمرداش- »يا طالع 

الشعر  من  ليال  »ثالث  أردش-  سعد  إخراج   )1966( الشجرة« 

املظلة«  »تحت  الحليم-  عبد  أحمد  إخراج   )1969( املعارص« 

الوحش«  قتلت  اليل  »أنت  لحليم-  ا  عبد  أحمد  إخراج   )1970(

شافع-  سناء  إخراج   )1975( كيشوت«  »دون  إخراجه-   )1970(

 )1979( أحمد شوقي«  »بردة  إخراجه-   )1976( املفرتي«  »الفك 

»مهرجان  إخراجه-   )1983( »البغبغان«  توفيق-  محمد  إخراج 

الشعر والحرية« )1984( إخراج جالل عبد القادر. 

أما األفالم السينامئية التي اشرتك فيها بالتمثيل فهي: »أمهات يف 

املنفى«, »خليل بالك من عقلك«, »موعد مع القدر« من إنتاجه, 

»من خاف سلم«, و«البدرون« من إنتاجه.

عام  منذ  اإلذاعية  األعامل  من  كبري  عدد  يف  كممثل  وشارك 

19961, منها:

والدكان«,  »البيت  املتوحشة«,  »الليلة  طوبار«,  حسن   «

»االخرتاع العجيب«, »أبو سنة » , أغيل حبط, »النائب املحرتم« , 

»امللعون«, »الجدار املفقود«, »أبناء الغضب«, »البيت العتيق«, 

»قمر الزمان« , »شقائق النعامن, »مع الله«.

من  كبري  عدد  ببطولة  املشاركة  يف  كبري  نصيب  له  كان  كام 

املسلسالت والتمثيليات التليفزيونية منذ عام 1963م, منها:  

الله  »العابثة«, »لعبة األيام«, »املصيدة«, »حلم القيرص«, »عبد 

»الحب  أخرى«,  وأشياء  »الحب  هوى«,  الذي  »الرجل  النديم«, 

والصبار«, »أحالم مرسوقة«, و«بيت الجاملية« وغريها)(.

حصل عىل الفنان األستاذ الكبري/ جالل الرشقاوي عىل عدة جوائز 

من جهات فنية متعددة ومن أهمها:

- جائزة الدولة التقديرية يف الفنون عام 1994.

من  متصلة  متتالية  سنوات  مثاين  ملدة  مخرج  أحسن  جائزة   -

االستفتاء  يف   1996 1995و  وعامي   1993 عام  حتى   1986 عام 

الجامهريي إلذاعة الرشق ألوسط وجريدة األهرام.

- متثال األوسكار ألفضل مخرج عامي 1996/95 يف استفتاء مجلة 

السينام والناس.

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  الذهبية ملهرجان  امليدالية    -

بدورته الخامسة عام 1993 من وزارة الثقافة املرصية.

لهواة  املرصية  الجمعية  من  املرصي  االستعرايض  املرسح  درع   -

املرسح عام 1995.

عام  بالجزائر  املحرتف   الوطني  للمهرجان  الذهبية  امليدالية   -

.2008

- درع أكادميية الفنون عام 2015.

- إضافة لعدد كبري من شهادات التقدير والدروع والتكرميات من 

جهات فنية مختلفة من مرص والوطن العريب. 

باملجلس  املرسح  لجنة  مثل  متخصصة  لجان  عدة  يف  شارك  كام 

لجان  يف  وشارك  القومية،  املجالس  ولجنة  للثقافة,  األعىل 

ولجنة  التشجيعية,  الدولة  جوائز  لجان  مثل  مختلفة  تحكيم 

واإلعالم  للثقافة  العامة  واللجنة  العريب,  املرسح  مهرجان  تحكيم 

والدولية  العربية  املشاركات  من  كبري  لعدد  إضافة  والسياحة. 

 )74/71/69( أعوام  دمشق  مهرجان  مثل  املرسحية  بعروضه 

أعوام  بالسعودية  الجنادرية  )87(ومهرجان  عام  بابل  ومهرجان 

عامي  بالكويت  الخليج  ومهرجان   )2012/93/92/90/89(

الوطني  ومهرجان   )2007( عام  الكويت  ومهرجان   )97/88(

للمرسح املحرتف بالجزائر عام )2008(.)(

وكذلك  أوديب.  فيه  وفق  الذي  الرصاع  تجسد  أن  استطاعت  ما 

تلك  سواء  وذكاء  برباعة  املخرج  أدارها  التي  الثالثية  التشكيالت 

وبينهام  االثنني  هذين  من  املؤلفة  أو  وأوالح  أونح  من  املؤلفة 

ميينه  وعىل  أوديب  من  املرسحية  نهاية  يف  املؤلفة  أو  امللك 

تريزياس رمزا للحكمة وعىل يساره كريون رمزا للقوة أو املؤلفة 

باعتبارهم  ومحب  وحور  وأوالح  أونح  من  موضع  من  أكرث  يف 

جميعا رموزا للنفعية واالنتهازية والوصولية.

الذي  الوايف  الديكور  من  يفيد  كيف  برباعة  املخرج  عرف  ولقد   

استخدام  يف  هو  براعته  إليه  مضيفا  رزق  مجدي  الفنان  صممه 

املضمون  أن يحيطا  الديكور واإلضاءة معا  استطاع  لقد  اإلضاءة, 

البرشي للمرسحية بإطار مادي يجمع بني البعدين, البعد الجاميل 

من ناحية والبعد الوظيفي من ناحية أخرى, فمستويات املرسح 

كانت شديدة الطواعية يف يد املخرج  يتحكم فيها كيف يشاء)(.

الرشقاوي  املخرج جالل  تجارب  أهم  انقالب هي  تعترب مرسحية 

كتابه  مقدمة  يف  يقول  كام  اإلطالق  عىل  قلبه  إىل  وأحبها 

»انقالب«. لقد وظف جالل الرشقاوي فنه السيناميئ واملرسحي يف 

إبداع تجربة مرسحية جديدة توظف إمكانات السينام يف تشكيل 

أو  السينام  استخدام  كان  وإذا  ومعنى,  مبنى  املرسحي  العرض 

أىت  الذي  الجديد  فإن  جديد,  بيشء  ليس  املرسح  يف  الرشائح 

السيناميئ  الكادر  بني  التام  التداخل  تحقيق  هو  الرشقاوي  به 

املرسحي  واملنظر  السينامئية  اللقطة  بني  أي   , املرسحي  والكادر 

هو ما يجعلنا نطلق عىل هذه التجربة الجديدة اسم »السينام« 

تتوحد  التي  السينام  إىل  نسبة  تياترو«   – السيني  أو  تياترو-   –

أخذ  لقد  ومؤثرة.  جديدة  تركيبة  يف  العرض  هذا  يف  املرسح  مع 

الرشقاوي من السينام أفضل إمكاناتها.)(  

وهي:  سينامئية  أفالم  أربعة  الرشقاوي  جالل  الفنان  أخرج  وقد 

 -)1966( عام  »العيب«   -)1964( عام  بنات«  وثالث  »أرملة 

عام  العامل«  يف  طفل  »أعظم   -)1968( عام  جوه«  اليل  »الناس 

.)1972(

 :)1963( عام  وهي:  تليفزيونية  أعامل  عدة  بإخراج  قام  كام 

»أغنية  متثيلية  يبيك«,  ال  »رجل  متثيلية  فهيمة«,  »ابلة  متثيلية 

الصمت«, مسلسل »سارة إىل األبد«- عام )1964(: متثيلية »يشء 

»الكلامت  متثيلية   :)1970( عام  »املجانني«-  مسلسل  مكتوم«, 

املرسح  العدل«, ومسلسل »قصة  املتقاطعة«, مرسحية »مجلس 

العريب«.

وقد برز الفنان جالل الرشقاوي كممثل له حضور طاغ وكاريزما 

األجيال  منها  تعلم  التي  األداء  يف  بالرصانة  واتسم  عالية  

املتعاقبة, ومن املرسحيات التي شارك يف بطولتها التمثيلية:
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األمريكيني  الفنانني  من   15 من  أكرث  رحل  املاىض  يناير  ىف 

وغطت  الصحافة  عندهم  توقفت  من  منهم  قليال  لكن 

األمريكية  النجمة  هؤالء  من  بعمق.  ووفاتهم  حياتهم 

فنية  حياة  بعد  عاما   73 التى رحلت عن  كيتس”  “كاترين 

عاما   30 عن  تزد  مل  والتليفزيون   السينام  ىف  نسبيا  قصرية 

بدأت ىف سن كبرية نسبيا )43 عاما(.

هو  السبب  بوفاتها،كان  االهتامم  سبب  هو  هذا  يكن  ومل 

التجربة الصعبة التى مرت بها عندما أصيبت برسطان الرئة 

منذ عرشين عاما وشفيت. لكن املرض عاد وارتد قبل عام 

واحد ومل ميهلها طويال. 

السينام  ىف  فنيا  عمال  سبعني  من  أكرث  ىف  كيتس  شاركت 

والتليفزيون  ىف هذه الحياة الفنية القصرية نسبيا لكن يظل 

ابرزها “الربتقاىل هو األسود الجديد“ وهو مسلسل كوميدى 

)سيت كوم( عرض عىل مدى ست سنوات بني عامى 2013 

و2019. 

متلك  “كانت  رثائها  ىف  قيلت  التى  العبارات  أطرف  وكانت 

أبويها  عن  ورثته  الذى  املهنة  وحب  الصرب  من  كبريا  قدرا 

املمثلني ميأل عرش سفن.

معروفة غري 
معروفة  تكن  مل  املرسح  إنجازاتها ىف  أن  الغريب  من  وكان 

أنها  إىل  ذلك  يرجع  رمبا  كبرية.  إنجازات  أنها  رغم  للجميع 

املرسح  برودواى عاصمة  وليس ىف  أنجلوس  لوس  كانت ىف 

األمريىك. ورمبا ألنها كانت ىف بداية حياتها الفنية ومل تكن 

فلسطني صديقة 
ويذكر لكاترين أنها كانت من أنصار الشعب الفلسطينى وهو ما 

فرقة  عرضتها  التى  والطعام“  “فدوى  مرسحية  ىف  تشارك  جعلها 

مع   بالتعاون  “نور”  فرقة  باسم  تعرف  أمريكية  عربية  مرسحية 

خشبته  عىل  املرسحية  عرضت  الذى  نيويورك  ىف  الورشة  مرسح 

 Food and باللغة االنجليزية لها اسم موسيقى  عام 2012 وكان 

Fadwa. قامت كاترين كيتس بدور سامية عمة فدوى ودالل وهو 

املأساوية  األحداث  لتخفيف  الكوميدى  الطابع  عليه  غلب  دور 

أذنيها  عىل  تضع  وهى  املرسحية  طوال  وظهرت  املرسحى.  للعمل 

هاتفا محموال وتتحدث إىل الربنامج الشهري “أراب أيدول”.

سريع عرض 
تعرض صورا  التى  للمرسحية  تقديم عرض رسيع    بأس من  وال 

مرور  رغم  الحياة  عىل  وإرصاره  الفلسطينى  الشعب  صمود  من 

هذه الفرتة عىل عرضها الرتباطها بقضية فلسطني .

املرسحية من تأليف وبطولة  “مليس إسحاق” وهى ممثلة وكاتبة 

املدير  أيضا  وهى  فلسطينى  أصل  من  أمريكية  أردنية  مرسحية 

باسم فرقة “ نور”.  أمريكية تعرف  لفرقة مرسحية عربية  الفنى 

وسبق لها املشاركة ىف عدد من املرسحيات واألفالم.

ىف  فلسطينية  وهى  فرانيش”  “فدوى  حول  املرسحية  تدور 

بيت  تعيش ىف  بأرستها  تهتم  متزوجة  الثالثينات من عمرها غري 

 1975 عام  ذلك  وكان  عمرها.  من  الثالثني  تجاوزت  قد 

تشكيل  ىف  الدراسة  زمالء  من  مجموعة  مع  شاركت  عندما 

ىف  األستوديو”  “مرسح  اسم  عليها  أطلقوا  مرسحية  فرقة 

أنجلوس. وعىل مدى 35 عاما  بلوس  ليك”  ضاحية “سيلفر 

وحتى بعد اقتحام مجال السينام استمر نشاطها مع الفرقة 

حققت  التى  املرسحيات  من  العديد  الفرقة  مع  قدمت 

الفنية  املديرة  وكانت  الجوائز.  من  بالعديد  وفازت  نجاحا 

ىف  املشاركة  عن  فضال  السينام  مجال  دخولها  قبل  للفرقة 

جون  النجم  أمام  مثلت  أنها  الطرائف  من  وكان  التمثيل. 

الروكيت دور الزوجة واألم واالبنة والعشيقة ىف مرسحيات 

مختلفة مثل “الدخول ضاحكا“ و”رشكة القديسني“ و”ليس 

للحريق”.  

الدول  من  عدد  ىف  مرسحية  عروضا  الفرقة  وقدمت 

األوروبية وىف نيويورك نفسها لكنها مل تقدم أي مرسحية ىف 

برودواى حتى بعد أن انتقلت للحياة فيها عام 2006 رغم 

أنها قدمت اكرث من عرشين مرسحية.

لوال”  “مقابل  مثل   الناجحة  األفالم  من  عدد  ىف  وعملت 

و”أوديل”  و”الطباخ املتشدد” و”قصة بياتريس” و”خالف 

تناقش  كانت  أعاملها  وكل   . وكانت مرسحياتها   .“ مرسحى 

قضايا  حتى  أو  “أوديل”  مثل  األمرييك  املجتمع  قضايا 

إنسانية عامة مثل “خالف مرسحى”.

نوافذ

المسرح عاشقة   .. الفلسطينية  سامية  العمة   هشام عبد الرءوف وداعا 

فيلما   70 من  أكرث  بعد  رحلت  كيتس  كاترين 
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[[2323 نوافذ

معروفة  وهى  اإلرسائييل.  االحتالل  قيود  من  تعاىن  التى  لحم 

املسن )ليث نقىل وهو  اللذيذ وإخالصها ألرستها وأبيها  بطعامها 

فنان بريطاىن املولد وسورى األصل(. وعندما يقرتب موعد زفاف 

األمرييك  )املمثل  أمري  (إىل  )مها شيالوى  دالل  الصغرى  شقيقتها 

اإليراين املولد أريان مؤيد(   ترص عىل إكامل كافة االستعدادات 

االحتالل  قيود  رغم  للمدعوين  الطعام  إعداد  ومنها  لفرحها 

اإلرسائيىل. 

يقتلون كيف 
صفحات  عىل  ورد  ما  املرسحية  عىل  التعليقات  أبرز  ومن 

يعيش  الضوء عىل كيف  تلقى  أنها  فيها  قال  التى  تاميز  نيويورك 

أو كيف ميوتون مبعنى  اإلرسائييل  االحتالل  الفلسطينيون ىف ظل 

اإلرسائييل  االحتالل  عليهم  فرضها  التى  املأساوية  الحياة  ىف  أصح 

والتى هى نوع من الخنق.

عىل  وافق  الورشة  مرسح  أن  إىل  ليشري  الجريدة  ناقد  ويتوقف 

السيئة  الصورة  إلزالة  املرسحية  إلنتاج  نور  فرقة  مع  التعاون 

رفض  أن  بعد  األمرييك  املرسح  أذهان جمهور  انطبعت ىف  التى 

عن  مرسحية  لتقدم  أخرى  عربية  مرسحية  فرقة  مع  التعاون 

املتضامنة اليهودية األمريكية “راشيل كورى” التى قتلت برصاص 

منزل  تدمري  عىل  احتجاجها  أثناء  اإلرسائييل  االحتالل  قوات 

مرسح  عىل  الفرقة  ذلك  بعد  وقدمتها  غزة.  قطاع  ىف  فلسطينى 

أخر وبالجهود الذاتية.

الشعب  ملعاناة  املرسحية  عرضتها  التى  املأساوية  الصور  ومن 

الفلسطينى حالة أمري عزام خطيب دالل الذى يرغب ىف الهجرة 

أرسته  متلكه  مطعام  اليهود  دمر  أن  بعد  عمل  عن  بحثا  ألمريكا 

شقيقه   يعيش  وحيث  ميكانيكيا  ليعمل  املقدسة  املدينة  ىف 

يوسف)املمثل اللبناىن األمرييك حسن سليامن(

حياة 
أمها  مع  هاجرت  التى  حياة  عمها  ابنة  شخصية  تربز  وهنا 

األمرييك  املجتمع  ىف  واندمجت  طويلة  فرتة  منذ  أمريكا  إىل 

لحم  بيت  إىل  مفاجئة  بزيارة  تقوم  التى  الطعام  ىف  وتخصصت 

فدوى  من  وتسخر  الفلسطينى  املطبخ  من  استياءها  وتبدى 

يوسف  أن  اكتشفت  أن  بعد  خاصة  اإلثنني  بني  فتنشب خالفات 

الذى سبق وخطبها يسعى لخطبة حياة. وتتواىل األحداث . 

نجحت  التى  الدقيقة  بالتفاصيل  تاميز  النيويورك  ناقد  ويشيد 

املرسحيات  تلك  ىف  األمر  هذا  صعوبة  رغم  إبرازها  ىف  املؤلفة 

القيود  انعكاسات  عرض  ىف  ونجحت  االجتامعي.  الطابع  ذات 

أم  الفلسطينية سواء كانت سطحية  اإلرسائيلية عىل حياة األرسة 

عميقة. 

بالرعب  تشعر  التى  الفتاة  شخصية  برباعة  حياة جسدت  وحتى 

من أصوات إطالق الرصاص ثم اعتادت عليها مع جوانب أخرى 

أسوأ  ليست  األقل  أنها عىل  وقالت  واملعاناة.  الحرمان  من حياة 

من الحياة ىف نيويورك التى تشيع فيها الجرمية.

وتختلط السياسة مع الحياة األرسية لتخلق مواقف حزينة أحيانا 

يتأكد  النهاية  وىف  أخرى.  أحيانا  الشفاه  عىل  االبتسامات  وترسم 

يتحىل  أن  عىل  الفلسطينى  الشعب  إىل  ترمز  التى  األرسة  عزم 

عزف  يتم  املرسحية  وخالل  واألمل.  والبسمة  بالحب  الشعب 

املوسيقى الفلسطينية وبعض األغاين الشعبية باللغة العربية رغم 

ليقدم  فلسطينى  شخص  يقف  بل  يفهمونها  ال  املشاهدين  أن 

رشحا رسيعا باإلنجليزية ملعاىن األغنية.  

المسرح عاشقة   .. الفلسطينية  سامية  العمة  وداعا 

فلسطني  شعب  مع  تضامنها  عن  تعبريا  والطعام  فدوى  مسرحية  فى  شاركت 
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[[24 نوافذ

كتب إدجار ألن بو  الكاتب القصيص املعروف قبل أكرث من مائة عام، 

لفهمه«،  مطلوب  هو  ما  كل  داخله  يحوي  الفني  العمل  »إن  يقول: 

فالعمل  »الجيد«،  صفة  الفني  العمل  لكلمة  يضيف  أن  نيس  ولكنه 

الفني الغري جيد هو عمل مل ينل استقالله، وليس مثل العمل الجيد 

املستقل الذي عرب عن عامل قائم بذاته.

تكون  وأال  مستقاًل،   – املرسح  يف   – الفني  العمل  يكون  أن  فالبد   

املرسحية طبق األصل للواقع، بل يتدخل اإليحاء والرمز والحوار لرسم 

تحايك  بعملية خلق  يقوم  الكاتب  أن  أي  الجيد،  الفني  العمل  مسرية 

الواقع، وهذه العملية البد لها من مقومات وعنارص،يك تحقق الهدف 

املنشود منها .

الشخصية تصنع الحدث املرسحي:

الدراما حدث، والحدث يصدر عن شخصية، والبد أن يحتوي الحدث 

بلسان  تتحدث  دمى  الشخصيات  تكون  أن  يجب  وال  املفارقة،  عيل 

املؤلف،بل يجب أن تعرب عن أفعال لها صفة الدرامية .

فالشخص موصل جيد  باالستقاللية،  الشخصيات  تتمتع  أن  كام يجب 

أن تحس  »برنارد شو«، كام يجب  الفكرة، كام يف مرسح  للتعبري عن 

- كجمهور - بأنها عامل مستقل، أو أن الشخصيات ُتعرب عن فكرة كام 

أساس  عىل  املؤلف   يرسمها  مل  فالشخصيات  »برياندللو«،  مرسح  يف 

عالقتها بالحياة، بل عيل أساس عالقتها ببعضها البعض، فاألفعال التي 

تصدر عن املرسحية من بدايتها حتي نهايتها – مركب جديد، مل يكن 

موجوًدا من قبل .

تطور الشخصيات املرسحية:

الشخصيات، كأن تكون يف  ليس صحيَحا – كام هو معتقد أن تتطور 

أول املرسحية شخصية طيبة، ثم تتحول إىل رشيرة يف نهاية املرسحية، 

تحولها،  وتربية،وال ميكن  وتجارب  سلوكيات  تنبني عيل  الشخصية  إذ 

وما  الفرد،  لنشأة  األوىل  املراحل  منذ  الحديث  العلم  يف  تتحدد  فهي 

السلويك  النمط  رئيس،هو  منط  يف  مختلفة  أشكال  سوى  الترصفات 

الغالب عيل الشخصية .

كانت  ألمور  الشخصيات  إدراك  هو  الدراما  يف  الشخصية  وتطور 

أو  أرسطو  يسميها  كام   – »البرييسبيتيا«  كانت  هنا  ومن  تجهلها، 

التحول، هو ما نسميه تطور الشخصيات يف الدراما. فجهل أحد طريف 

الرصاع  وهذا  رصاع.  أي  يف  األصل  هو  اآلخر  الطرف  لحقيقة  الرصاع 

 . الشخصية  التحول يف سلوك  يف  السبب  باملعرفة، وهي  عادة  ينتهي 

وتغذيها  عطيل  قلب  الغرية  تأخذ  لشكسبري،  »عطيل«  مرسحية  فغي 

ثم  دميونة«،  لحبيبته  عطيل  بقتل  تنتهي  أن  إيل  »اياجو«  أكاذيب 

يكتشف الحقيقة، إذ دميونة مل ترتكب امثا، فيقوم عطيل بقتل نفسه، 

ضعيف  طفل  إىل  الغيور،القوي؛  العمالق  الثائر  البطل  يتحول  وهنا 

ضائع، مضطرب، ونتيجة لهذا التحول يف الشخصية يقوم البطل بقتل 

نفسه .

مل  أشياء  اكتشف  عطيل  ولكن  تتطور،  أو  تتغري  مل  عطيل  فشخصية 

يكن يعرفها.

الشخصيات الفرعية يف املرسحية:

فرعية،  وشخصيات  رئيسة،  شخصيات  عىل  تحتوي  مرسحية  أي  إن 

المسرحية كتابة  فن 
رشدي رشاد  د. 

ولكن  البطيء،  النفيس  منوها  مراحل  يف  الشخصية  تتبع  أن  تستطيع 

تتأزم  عندما  تتصارع،  وهي  لونها،  كان  أًيا  الشخصيات  تتبع  الدراما 

املشكلة يف وقت معني، حني يحتد الرصاع .

البداية، فالكاتب ال يستطيع أن يحيك  ومن هنا جاءت أهمية نقطة 

الحكاية من أولها، والكاتب يبدأ املرسحية حني تبدأ األمور يف التأزم، 

فاملوقف الرئيس يف مرسحية »مروحة الليدي وندرمري ألوسكار وايلد« 

هذا  يحول  أن  وايلد  عىل  وكان  واملجتمع،  الفرد  بني  الرصاع  يف  يرتكز 

أن  عليه  أي  مجسمة,  مركزة،  مرسحية  إيل  الواسع  املجرد  املوضوع 

تجعله  التي  الحدود  عليه  يفرض  وأن  ُمحكاًم،  محدًدا  موقًفا  يختار 

يصلح للمرسح . فالفرد الذي اختاره أوسكار وايلد هي »مسرت إرلني«، 

وهي الشخصية الرئيسة لزوجة تخلت عن ابتتها الصغرية،وعن زوجها، 

االبنة أن أمها قد ماتت. ومرت عرشون  وفرت مع عشيقها وأفهمت 

»الليدي  لقب  تحمل  تزوجت، وأصبحت  ثم  االبنة  سنة كربت خاللها 

نبذها  الذي  املجتمع  عىل  نفسها  تفرض  أن  تريد  واألم  ويندرمري«، 

مبساعدة من زوج ابنتها دون علم االبنة . واملوقف يتحدد يف موقف 

واحد، يف حفلة الليدي ويندرمري، تلك الحفلة التي تجسم املجتمع .

ووايلد هنا مل يتتبع مسز إرلني عندما فرت مع عشيقها، مع أن مسز 

إرلني هي العنرص املحرك للمرسحية كلها، بل بدأ  الرصاع حني ظهرت 

املجتمع  نفسها عىل  فرض  ومحاولتها  امليدان،  إيل  وعادت  إرلني  مسز 

الذي نبذها .

واملرسحية يجب أن تبدأ بالحارض، وتشري إيل املايض إشارات يتضمنها 

قمة  يف  متأزم،أي  موقف  يظهر  حيث  توجد  الدراما  ألن  الحارض، 

املوقف، وهي تهمل ما يسبق هذا املوقف، وما يليه .

تطور الحوار والحدث:

يتطور وال  فالحدث يف املرسحية ال  الحوار إيل تطور األحداث،  يؤدي 

وتحت  والجذب،  الشد  من  ظل  تحت  وإمنا  وبرود،  هدوء  يف  يتقدم 

ظل من الرصاع.

منظر  يعالجه  الذي  املوقف  تطور  إيل  يؤديان  مبهمتني  يقوم  والحوار 

به، وإن مل  الالحق، ويوحي  املنظر  التطور يف  إىل  ثانًيا يشري  ما، وهو 

يفعل توقفت املرسحية وجمدت، وشعر املتفرج بامللل . 

كام  األول،  االهتامم  محور  الرئيسة  الشخصيات  ومتثل  ثانوية.  أو 

ال  لكنها  األحداث،  يف  تطور  أي  متثل  ال  قد  الفرعية  الشخصيات  أن 

أو  للمرسحية،  العام  الجو  تخلق  ألنها  كذلك،  عنها  االستغناء  ميكن 

قيمة  ُتضفي  هي  أو  تصديقها،  ميكن  الواقع، يك  إيل  الفن  تقرب  هي 

أكرث  بصورة  األحداث  أو  الزمان  عن  تعرب  هي  أو  املرسحية،  عيل  ما 

الثانوية  الشخصيات  من  الكثري  بها  »شكسبري«  فمرسحيات  واقعية، 

يف  موجودة  كذلك  وهي  اإلطالق،  عيل  تتحول  ال  أو  تتطور،  ال  التي 

مرسح »سرتندبرج« و»تشيكوف« وبعض مرسحيات »إبسن«، ولكنها 

الزمانني  والجو  املرسحية  الفكرة  تجسيد  إلكامل  رضورية  شخصيات 

واملكاين لألحداث . إذ لكل شخصية -هنا - وظيفة ما، فمنها ما يقوم 

أنها  الكورس اإلغريقي، ومنها يقوم بدور البد من وجوده، كام  مقام 

تقوي املفارقة الدرامية وتعمقها .

 والشخصيات الثانوية – يف املرسح الحديث تضفي جًوا من الواقعية 

عيل املرسحية من جهة، وتخفف من حدة الصنعة، فتصبح املرسحية 

كام   – للمرسحية  العضوية  بالوحدة  يسمي  ما  بعيًدا  الصنع  محكمة 

هي موضة النقاد الحداثيني – - اآلن - ألن الوحدة العضوية املتكاملة 

فالعربة  واملقال.  الشعر  يف  تكون  العقاد  محمود  عباس  يقول   كام 

يف  نجد  فقد  املوضوع،  وحدة  وليس  األحداث،  بوحدة  املرسحية  يف 

عىل  تعمل  لكنها  باملوضوع،  ترتبط  ال  ثانوية  شخصيات  املرسحيات 

بشكل  بالحدث  ترتبط  قد  أنها  كام  وإبرازه،  وتطويره  الحدث  تنامي 

غري مبارش كذلك .

ويف املرسح الحديث – كام يف مرسح تشيكوف وسرتندبرج، واملرسح 

الحدث،  بوحدة  العربة  »،ليست  العبث  مرسح  فيه  املعارص،مبا 

إنها  املوضوع،  غري  وهي   - أرسطو  يقول  كام   – »الشيام«  بوحدة  بل 

اإلحساس العام الذي يريد الكاتب املرسحي أن يثريه يف املتفرجني .

تعتمد عىل  أشبه مبوسيقي سيمفونية  الحديث هو  املرسحي  فاألدب 

تنويعات عيل  الحقيقة  فرعية، هي يف  نغامت  تساندها  رئيسة  نغمة 

النغمة الرئيسة.

الحدث الدرامي يف املرسحية:   

الدراما ال  البدء بكل دقة، ألن  أن يختار نقطة  لكاتب املرسحية  البد 

 حاتم عبدالهادي السيد
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[[2525 نوافذ

الصديقي واحدة من أهم  الطيب  املغريب  والفنان  املخرج  تجربة  تعد 
العامل العريب، حيث سعى منذ بداية عمله  تجارب املرسح املفتوح يف 
عن  ينفصل  ال  مرسحه  أن  مبعنى  باملوضوعي،  الذايت  ربط  املرسح  يف 
نعومة  منذ  باملرسح  ارتبط  فقد  االجتامعي،  ومحيطه  الذاتية  سريته 
يشاهدها  كان  التي  االحتفالية  للطقوس  مشاهداته  من خالل  أظافره 
إليه يف  أشار  ما  املحيط األطليس، وهذا  املطلة عىل  الصغرية  قريته  يف 
حيث   ،1987 مارس  يف  البريوتية  »اآلداب«  مجلة  يف  نرشت  له  مقالة 

يقول:
»أتذكر طفال ولد يف شبه جزيرة، واكتشف وهو مل يتجاوز السادسة من 
عمره يف افتتان هذا العامل العجيب. أتذكر أنه أقسم أن يصبح يف يوم 

ما جزءا من هذه الشخصيات التي تحرتف الخيال«.
وقد ولد »صديقي« سنة 1937 ألب عامل وفقيه، له عدة مؤلفات منها 
»إيقاع الرسيرة يف تاريخ الصويرة«، ثم رحل إىل الدار البيضاء والتحق 
بإحدى مدارسها الثانوية اإلسالمية، وبقى فيها إىل أن بلغ سن السادسة 
عرش من عمره، ثم سافر يف بعثة إىل فرنسا للدراسة، ليعود إىل وطنه، 
ويف تك األثناء تصادف أن أعلنت الجرائد املغربية عىل أن هناك ورشة 
الهندسة  »فن  ضمنها  ومن  املرسحية،  الفنون  عىل  للتدريب  عمل 
عام  من  بداية  الورشة  يف  فاشرتك  لديه،  هوى  صادف  مام  املرسحية« 
رواد  من  أصبحوا  الذين  الطلبة  من  مجموعة  التقى  وهناك   ،1954
العلج  الطيب  أحمد  أمثال   – بعد ذلك   – املغرب  املرسحية يف  الحركة 
الفرنسية فقد  اللغة  يتقن  ومحمد عفيفي، ونظرا ألن »صديقي« كان 
الفرنيس »أندري فوازان« لرتجمة بعض الدروس  اختاره أستاذ املرسح 

النظرية يف املرسح.
وقد ولد »صديقي« سنة 1937 ألب عامل وفقيه، له عدة مؤلفات منها 
»إيقاع الرسيرة يف تاريخ الصويرة«، ثم رحل إىل الدار البيضاء والتحق 
بإحدى مدارسها الثانوية اإلسالمية، وبقى فيها إىل أن بلغ سن السادسة 
عرش من عمره، ثم سافر يف بعثة إىل فرنسا للدراسة، ليعود إىل وطنه، 
ويف تك األثناء تصادف أن أعلنت الجرائد املغربية عىل أن هناك ورشة 
الهندسة  »فن  ضمنها  ومن  املرسحية،  الفنون  عىل  للتدريب  عمل 
عام  من  بداية  الورشة  يف  فاشرتك  لديه،  هوى  صادف  مام  املرسحية« 
رواد  من  أصبحوا  الذين  الطلبة  من  مجموعة  التقى  وهناك   ،1954
العلج  الطيب  أحمد  أمثال   – بعد ذلك   – املغرب  املرسحية يف  الحركة 
الفرنسية فقد  اللغة  يتقن  ومحمد عفيفي، ونظرا ألن »صديقي« كان 
الفرنيس »أندري فوازان« لرتجمة بعض الدروس  اختاره أستاذ املرسح 

النظرية يف املرسح.
يف  الثانوية  األدوار  بعض  لتمثيل   – وقتها   – »الصديقي«  اختري  وقد 
»فرقة املعمورة« والتي كانت تعرف باسم »الفرقة الوطنية للمرسح«، 
واملعمورة غابة توجد قرب مدينة »الرباط«، ويوجد بها املركز الوطني 
للشباب، حيث تنظم التدريبات التكوينية يف املرسح، وقد حلت هذه 
ذلك  من  أكرب  كانت  »صديقي«  طموحات  أن  إال   ،1974 سنة  الفرقة 
واختري  بل  الفرنسية،  الصحافة  به  نوهت  وهناك  فرنسا،  إىل  فسافر 
كأحسن ممثل من قبل »هوبري جينو« والذي قدمه بدوره لجان فيالر 

والذي كان يعمل وقتها مديرا للمرسح الشعبي بفرنسا.
تعمقت  باريس  يف  املرسحي  بالتجريب  املبارش  احتكاكه  خالل  ومن 
املغريب  الرتاث  من  وهجه  يستمد  »تكوين مرسح شعبي«  فكرة  لديه 

صديقي الطيب 
العربي المغرب  في  الشارع  مسرح  رائد 

مبجلة  له  مقال  يف  عصمت  رياض  السوري  املرسحي  الناقد  ويصف 
العمل  »تجربة  عنوان  تحت   ،1977 خريف  عدد  املرسحية«  »الحياة 
قائال:  صديقي«  »الطيب  مرسح  يصف  العريب«،  املرسح  يف  الجامعي 
تكرس  بل  الثابت,  النص  عىل  تعتمد  ال  صديقي  الطيب  تجربة  »إن 
عىل  تعتمد  إنها  احتفاليا،  طابعا  لتضفي  للمرسح  التقليدية  األشكال 
قدرات  تفجري  عىل  تعتمد  التدريبات،  خالل  من  النص  خلق  عملية 
املمثل ليحل اإلمياء والرصاخ والرقص محل الكلمة أو عىل األقل ترفضها 

بقوة« )3(.
ويشري عصمت يف نفس املقال إ«ىل مرسحية »السفور« للصديقي والتي 
حديث  تجريبي  عريب  ملرسح  األساسية  املالمح  »ترسم  أنها  عىل  يؤكد 
مييز  ال  التي  املرسحية  إنها  ومثري.  بشكل مدهش  بالرشق  الغرب  ميزج 

املرء بني هذا وذاك بل ينصهر االثنان يف بوتقة واحدة«. )4(
املرسح مبرسح  هذا  الريموك  بجامعة  األستاذ  أكويني  سامل  د.  ويسمي 
الصديقي،  الطيب  مرسح  يف  الرتابط  »نستحرض  يقول:  حيث  »املثيل« 
النسب  إن عالقة  بل  الذهن،  إىل  يتبادر  ليس مرسحا خاصا، كام  الذي 
واملرسح،  الذاتية  السرية  بني  الرتابط  لعالقة  نتيجة  إال  ليست  هاته 
وقانونا عاما ملسار مرسح الطيب الصديقي، الذي نعتناه مبرسح املثيل، 
ومعنى  التجربة.  لهذه  متييزا  للمرسح  االسم  هذا  نسب  يتحدد  حيث 
يف  املغرب  خصوصية  أعني  مرسحية،  خصوصية  إال  ليس   هنا  التمييز 
إلخ،  املسلمون..  العرب،  األفارقة،  الرببر،  فيه  حيث  وتنوعه،  تعدده 
هذه الخصوصية التي أراد لها، صاحب التجربة، الصديقي، أن تعرب عن 

جذورها املتمثلة يف ساحة جامع الفنا، بوصفه مرسحا وطنيا شعبيا.
الصديقي،  الطيب  تجربة  املرسح يف  نتعرف عىل مفهوم  التحديد  بهذا 
وهو مفهوم ال يخرج عن القوانني العامة لهذا الفن. إال أن هذا االعتبار 
ال ميكنه أن يصبح كذلك، إال عندما ميتلئ مبا هو محيل وخاص للتعبري 
عن الوطن ثم القومي، من خالل الفردي الذي هو حالة التخيل. وهنا، 
إال  يتم  ال  وهذا  فيه،  يوجد  الذي  العرص  إىل  انتامئه  أو  جوهره  يدل 
اإلنصات  عملية  ويف  ويصوغها.  ماهيته  يحقق  ما  كل  إىل  باإلنصات 
املرسح  أليس  املأخوذ،  افتتان  هو  الذي  باملرسح،  االفتتان  يأيت  هاته، 

طقسيا؟)5(.
من  تولد  مل  »الصديقي«  تجربة  أن  »إىل  نشري  أن  نستطيع  هنا  ومن 
أشار  ما  فحقق  املرسحي  للفضاء  واعية  دراســة  عن  جاءت  بل  فراغ 
دراســة  يف  قــال:  حني  ــرسح«  امل »فضاء  كتابه  يف  »كروتشاين«  إليه 
الناحية  عىل  أكرب  تركيزا  األمر  يتطلب  الشارع  املرسحي ملرسح  الفضاء 
االجتامعية واألنرثوبولوجية للمرسح، وذلك أكرث من االهتامم بالشكل، 
موضوع االهتامم هو ذلك التحول للفضاء املعاش يوميا من خالل غرابة 
وتجدد  وتجاوز  تؤسس،  التي  والقيمة  عمله؛  وطريقة  التمثيل  فضاء 
الشوارع هذا هو يف  الفضاء املرسحي تكمن يف واقع أن مرسح  تاريخ 
العرض  بني  العالقة  وتحدد  اجتامعي،  فضاء  إنه  نسبي،  فضاء  األساس 
واألرض، تلك العالقة التي خلقتها مناورات الواقع البيئي وفكرة تجذير 

الفضاء املرسحي كمساحة خاصة« )6(.

الهوامش:
الدار   – إيديف  منشورات   – السبع  الشامات  الصديقي:  الطيب   -1

البيضاء 1991.
2- مجلة اآلداب – بريوت –يناير 1987.

-الحياة  العريب  املرسح  يف  الجامعي  العمل  تجربة  عصمت:  رياض   -3
املرسحية – خريف1977.

4- رياض عصمت: مرجع سابق.
5- د. سامل أكويني: الطيب الصديقي أو مرسح املثيل – مجلة فصول 

– القاهرة – ربيع 1995.
أماين فوزي حبيش –  يتزيو كروتشاين: فضاء املرسح –ترجمة  فابر   -6
مراجعة سعد أردش – مطبوعات مهرجان القاهرة للمرسح التجريبي 

–القاهرة 2001.

الفنون  التي تحتضن  القديم، يف محاولة لخلق حالة من »االحتفالية« 
كمكان  الفنا«  »جامع  لساحة  اختياره  فكان  الــرتاث،  لهذا  املتنوعة 
وتعرف  »مراكش«،  مدينة  وسط  توجد  عمومية  ساحة  وهي  للعرض، 
تقديم  خاللها  من  ميكن  التي  الواسعة  الحلقات  من  مجموعة  بوجود 
القبائل  إلحدى  تنتمي  فرجة  حلقة  كل  متثل  بحيث  مختلفة،  »فرجة« 

املغربية.
األمر  حلقة،  عرشين  من  أكرث  الواحد  اليوم  يف  الحلقات  عدد  ويبلغ 
دائرية  مسارح  يف  تقدم  فرجة،  عرشين  من  أكرث  تقديم  يتيح  الذي 
»مرسح  التجربة  هذه  عىل  »صديقي«  أطلق  وقد  الطلق.  الهواء  يف 

الشارع« وهذا ما نراه جليا يف تقدميه ملرسحية »الشامات السبع«)1(.
»جامع  صديقي«:  »الطيب  يقول  الفنا«  »جامع  لساحة  اختياره  وعن 
هذا  حي،  تلقايئ  شعبي  جمهور  حاجيات  مع  يتجاوب  مرسح  الفنا 
إعادة  أو  خلق،  يف  وتساهم  ساهمت  املسارح  هذه  لنقل  أو  املرسح 
خلق مرسح وطني، فكل أبحاثنا من سنة 1965، مرتبطة بجامع الفنا، 
 ،1965 سنة  املجذوب«  الرحمن  عبد  سيدي   »ديــوان  مرسحية  منذ 
كل   ،1986 صيف  خالل  أعددناها  التي  »نحن«  التاريخية  امللحمة  إىل 
أو  اإلخراج  بصدد  أو  املمثلني،  لعب  موضع  يف  أو  النص  حول  أبحاثنا 
الديكور أو املالبس، أو التوابع، يزكيها جامع الفنا منبعها األصيل ونعترب 
شعبية  جذور  من  ترتوي  إبداعية،  عملية  ألي  أساسية  العنارص  هذه 
للقاء  وسيلة  املرسح  من  تجعل  أن  إىل  تهدف  تجربة  لكل  كمنطلق 

بالناس« )2(.
العرض  وآليات  الجمهور  بني  العالقة  لتفتيت  الدؤوبة  محاوالته  ويف 
البداية  من  وأراد  الناس«،  اسم »مرسح  فرقته  »الصديقي« عىل  أطلق 
»مرسح  عنها:  يقول  الرسمية،  املؤسسة  عن  استقالليتها  لها  تكون  أن 
الناس فرقة خاصة ال تنتمي ألي قطاع عام أو بلدية أو حكومة .. فئة 
قليلة من الناس)13 تقريبا( حاولت أن متارس مرسحا آخر بعدما مرت 
فاتضح  والرتجمة  اإلعداد  ومرحلة  االختالس  وأحيانا  االقتباس  مبرحلة 
أن  ميكن  ال  واملنسوخ  املنقول  املرسح  هذا  أن  سنوات  بضعة  بعد  لنا 
من  أحسن  موليري  منثل  أن  باستطاعتنا  فليس  الفشل  إىل  إال  بنا  يؤدي 
من  أحسن  كالديرون  وال  اإلنجليز  من  أحسن  شكسبري  وال  الفرنسيني 
األسبان.. فكان من واجبنا أن نحاول أن نجد نوعا جديدا من املخاطبة 
ما  البطحاء منذ  الساحات ويف  والعريب.. هناك يف  املغريب  الجمهور  مع 
مثال  ينشطها  حلقة  كل  بالحلقات  يسمى  ما  قرون  أو10   9 من  يقرب 

مغنون أو راقصون أو مداحون ومروضو حيوانات.
األزليات  يحيك  من  وهناك  واملداح،  والحكوايت  الراوي  هناك  وكذلك 
نتعامل معها  أن  األشكال حاولنا  إليها. وهذه  وما  الغول  رأس  وقصص 

فيام ميكن تسميته مبرسح الشارع.

عيد عبد الحليم
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إدراج  وراء  من  )ونوس(  يتطلع  هل  )املؤلف(:  ويتساءل 

الحركة  ضمن  حددها  التي  اإلبداعي  التاصيل  مسالك 

املرسحية التي رأينا إىل االستفادة من زخمها وإىل إفنائها يف 

)التوجه  أتباع  استعراض  )الكتاب(  ويواصل  ذاته؟  اآلن 

يقف  إذ  املنشود..  للمرسح  محدد  منوذج  رسم  يف  الثاين( 

)التوجه الثالث( موقف النقيض لهذين التوجهني معا، وأن 

هذا املوقف ليس غريبا إذا ما اعتربنا اختالفه الجوهري مع 

أن  إذ  الفن  ماهية  حد  مجال  يف  السابقني  التوجهني  أتباع 

= عيل أحمد سيد( وهو )أبرز ممثل لهذا  قول )أدوينيس 

أتباع  نظرة  عليها  ارتكزت  التي  األساس  دحض  عن  التيار( 

املرسح  )تأصيل  ملسألة  وتنويعاتهم  السابقني  التوجهني 

يف  ما  حد  عند  املرسحية  الظاهرة  اختزال  ورفض  العريب( 

اعتمده  الذي  األسايس  املنطلق  وهو  الفرجة  )طريف( 

أصحاب التوجه األول، ومتسك.. من ناحية ثانوية.. باملدى 

غني  ال  أدىن  حدا  باعتباره  الفلسفية  وبدالالته  الرتاجيدي 

»فاتحة  كتاب  واكتامله كام يف  املرسحي  الفعل  لنشأة  عنه 

)االتجاه  أغلب  سعي  الذي  األمر  وهو  القرن«  لنهايات 

غياب  ثالثة  ناحية  من  وأكد  رفضه،  إىل  خاصة  األول( 

الفكر  الرتاجيدي يف  املدى  التي تضمن توفري هذا  الرشوط 

يف  )مدنيا(  املرسح  أن  عىل  بناءا  وذلك  اإلسالمي،  العريب 

رأيه أي ناشئا حسب تقديره يف )حارضة( تنظم عالقاتها يف 

واإلنسان  باإلنسان،  اإلنسان  عالقة  يحدد  برشي  ترشيع 

بالسلطة، وينشأ فيها ثقافة تتمحور حول اإلنسان ال حول 

الغيب، وحول األرض ال حول السامء، وتدور عىل الناسوت 

يف  األمران..  فيها  يتساوي  األقل  عىل  أو  الالهوت،  عىل  ال 

حني مل تنشأ يف رأيه )املدينة العربية( املدينة – حتى اآلن 

عىل  تنويعا  إال  ليست  العريب  أنشأها  التي  املدينة  ألن   –

كانت يف نظره قرصا وجارية  أنها  أي  منها  تأثرا  أو  الخيمة 

وحديقة وليست إال تنويعات عيل الخيمة أو ثأرا منها، ومل 

تكن وليدة وعي تنظيمي وحضاري وهكذا باتت العالقات 

ثقافته  وبقيت  وحياته  العريب  تفكري  عىل  غالبة  القبلية 

محافظة عىل طابعها الغيبي.. لهذا يصبح البحث يف الرتاث 

للعرب  يكن  مل  إذ  ورائه..  من  طائل  ال  اإلسالمي  العريب 

ويصبح  مرسح،  حارضهم  يف  لهم  وليس  مرسح  تاريخيا 

بحثهم  و)اعترب  العرب  تراث  يف  عراقة(  )أصل  عن  البحث 

صيغة  مجرد  هذا  وأن  عنه(،  البحث  يف  السهولة  من  كان 

جاهزة،  مسبقة  أفكار  نرش  يف  تجهد  تعليمية  أيدولوجية 

مشكالت،  دون  وحلول  أسئلة،  دون  أجوبة  مرسح  وأنه 

ويري )أدونيس( أن الرتاث عنرص استالب وضياع، وال ميكن 

التي حدد، ويرى )املؤلف( أن )أدونيس( يقف  مع أسسه 

معطلة  وأنها  كلتيهام  يف  اإلسالمية  العربية  الثقافة  ضد 

)املطلقة(  املسألة  من  وجعلت  العريب..  اإلنسان  النطالق 

مسألة )دينية خالصة – فهي ثقافة ال متزق فيها، وجعلت 

من عقل اإلنسان العريب.. عقال قاباًل ال ناقداً.. بينام املرسح 

يحتفي  بينام  مصري..  وقلق  كيان  قلق  عىل  جوهريا  قائم 

يكمن  لذا  والفلسفية..  الفكرية  وبخلفياتها  بالرتاجيديا 

بيانه  اقتصار  يف  التأصييل  )أدونيس(  يف خطاب  )التناقض( 

عىل بيان مظاهر التعارض بني الذهنيتني العربية والغربية 

الفن  هذا  مامرسة  إىل  بالحاجة  ذاته  األن  يف  ومتسكه 

توفر  مسألة  يف  واضحا  الحسم حسام  دون  فعلية  مامرسة 

عدم  رغم  الفن  هذا  مامرسة  إىل  الوجودية  الدواعي 

توفرها.. وذلك عىل خالف ما دعا إليه )روجيه عساف( وما 

ذهب إليه )محمد عزيزة( اللذين التقيا معه يف حد جوهر 

هذا الفن دون أن يقعا يف ما وقع فيه من مفارقات، وعىل 

ودون  التناقض،  صور  من  الفن  لهذا  تقوميهام  بني  ما 

الخوض يف تقويم الوجهة التي رأي أن يتخذ كل منهام يف 

)روجيه  نزل  فلقد  الفن،  لهذا  اإلبداعي  التأصيل  مجال 

إىل  بالنسبة  الجوهر  منزلة  )النزاعي(  بالوعي  عساف( 

النظرة  عن  الوعي  هذا  مثل  بغياب  وأقرب  املرسح 

ولكنه  أسسها..  مع  العميق  وبتعارضها  للعامل،  اإلسالمية 

للعامل  النظرة  هذه  شأن  من  املستنقص  مذهب  ذهب 

التمزق والنزاع.. فشوه جذورها وابعادها بعد  املبنية عىل 

مع  املتعارضة  للعامل  اإلسالمية  النظرة  للقارئ  زين  أن 

إليه إىل أن ال  هذين املبدأين، وخلص من خالل ما ذهب 

التعارض  بهذا  ذلك  ُمعلاًل  الفن  بهذا  للمؤمنني  حاجة 

اإلسالمية  الفطرة  مبيزات  وبالتامسك  العميق  التكويني 

ومواقفه  استنتاجاته  فكانت  الهوية  لسامت  الحاوية 

ومع  خطابه  يف  عليها  اعتمد  التي  املقومات  مع  متناغمة 

عزيزة(  )محمد  وأما   .. منطقه  عليها  بني  التي  املنطلقات 

فإنه مل يشاطر )أدونيس( الرأي يف ما ذهب إليه عندما حد 

يف  كذلك  معه  التقى  ولكنه  فحسب،  الفن  هذا  ماهية 

لهذا  وحده  املنشئ  الدرامي  الوعي  منزلة  بعلو  اإلقرار 

غياب  رس  بيان  يف  مذهبه  وذهب  التعبري،  من  الجنس 

رام  من  عند  اإلتباع  حال  واستفحال  فعيل  عريب  مرسح 

مامرسة هذا الفن من بني العرب، فأعاد األمر إىل األسباب 

وعي  نشأة  دون  حائلة  واعتربها  )أدونيس(  حددها  التي 

من  نهال  قد  االثنان  دام  ما  عريب  مرسح  وبالتايل  درامي، 

املعني ذاته .. إال أن )محمد عزيزة( أشار بشكل رصيح إىل 

النهضة  عرص  يف  العرب  لدن  من  الفن  هذا  مامرسة  أن 

عن  تنشأ  الصدفة،ومل  باب  من  تكن  مل  الحديثة  العربية 

مجرد الرغبة يف تقليد الغربيني، وإمنا نشأت مامرسة العرب 

محددة  ظروف  نتيجة  بالذات  الفرتة  تلك  يف  الفن  لهذا 

شعور  من  تخلو  ال  النزاعي  الوعي  من  رضوبا  ولدت 

بالتمزق،وتتمثل هذه الظروف يف حال االستعامر وما نشأ 

عنها من وعي لدي العريب مبنزلته يف هذا العامل خاصة وقد 

أن ينبني عليه إبداع أصيل، وأن هناك مسالك موصلة إىل 

إبداع مرسحي يف مستويني اثنني بدا )األول( منهام أساسيا 

باملامرسة  الصلة  بد، وذلك رغام عن كونه وثيق  ليس منه 

املبارشة لهذا الفن، وتعود أساسية موقفه ذاك إىل ارتباطه 

هذا  مامرسة  وتنتفي  انتفت  بغيابه  الذي  الرشط  بتحقيق 

اإلسالمية  العربية  الحضارة  يف  إليه  الحاجة  وغابت  الفن، 

وتغيب، ويتأكد موقعه ذاك يف تجيل املستوي )الثاين( من 

مسالك التأصيل الذي اُقرتح يف صورة تجسيد فعيل لتحقق 

عرض  عند  الكاتب  يعود  األخري  هذا  فإيل  الرشط،  ذلك 

)املستوي  أن  إذ  يجنح  وبعنارصه  فيه  التأصيلية  مقرتحاته 

حد  عند  الرتاجيدي  املدى  عىل  الرتكيز  عن  ينجم  األول( 

)الوعي  يعترب  من  مذهب  ذهابه  وعن  الفن،  هذا  ماهية 

الدرامي( رشطا رضوريا لنشأة املرسح يف أي زمان ومكان، 

ولقد تجىل هذا عندما أعاد )أدونيس( األمر بوضوح حالة 

الرتدي الغالبة عىل مامرسة العرب لهذا الفن، وإىل فقرهم 

يف الرؤيا املرسحية املتميزة لذا بدا )اإلتباع( متجليا يف بدء 

املرسح ضمن املشكالية الدرامية األوروبية ويف منوه داخل 

الخروج عند  إىل  أن ال سبيل  يعني  املشكلة وهذا ال  هذه 

الحائلة  الوقوف عند األسباب  يتم  اإلتباع هذه ما مل  حالة 

دون توفر الوعي الدرامي العريب القادر وحده عىل ابتداع 

ثانية إىل  ناحية  العربية، وما مل ميتد من  الدرامية  املشكلة 

بدا  ما  أن  )املؤلف(  ويري  العوائق  إزالة هذه  به ميكن  ما 

حائال يف خطاب )أدونيس( التأصييل دون نشأة هذا الوعي 

وهو الذهنية العربية اإلسالمية ذاتها فطبيعي من أن يبدو 

يف  متمثال  ذلك  عىل  بناءاً  الوعي  هذا  نشأة  إىل  الطريق 

ومقاربة  الذهنية  هذه  عليها  أنتهت  التي  األسس  رفض 

هذه سامتها من شأنها أن تجعل فعل التأصيل موجها عند 

هذا الكاتب ال إيل تعديل أسس هذا الفن تعديال يسمح له 

بأن يتناغم مع طبيعة اإلنسان العريب وطبيعة ثقافته، وإمنا 

تعديل  إىل  الكاتب  هذا  عند  موجها  التأصيل  فعل  بدا 

بشكل  للكون  لذاته  نظرته  العريب وطبيعة  اإلنسان  ذهنية 

تصبحان معه مستجيبتني ملقتضيات هذا الفن ومنسجمتني 

)3( العربي  المسرح  تأصيل  إشكاليات 

عبد الغني داود
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وعي  رأيه  يف  عنه  نشأ  خطأ  مبثابة  االستعامر  حال  تصور 

بالوعي  يكون  ما  أشبه  الخطأ  هذا  باملسئولية..  حاد 

عىل  للمرسح  العرب  مامرسة  أن  إىل  وذهب  الدرامي، 

الطريقة الغربية )رش ال بد منه(.. لكنه التقى مع الباحثني 

عن العمق املفقود يف إشكال الفرجة الشعبية، ومل يقع يف 

اإلطار  بوضع  واكتفى  )أدونيس(،  فيها  وقع  التي  املفارقة 

عن  البحث  مسعي  ضمنه  يندرج  أن  رأيه  يف  ميكن  الذي 

مرسح عريب فعيل، ُموكاًل أمر تدقيق املسالك املوصلة إليه 

هذا  إطار  ويف  الالحقة،  العرب  املرسح  رجال  مامرسة  إىل 

املستوي )الثاين( يف التأصيل عند )أدونيس( بأن ذلك رهني 

نخلق  أن  وأنه ال ميكن  فعلية،  الفن مامرسة  مبامرسة هذا 

مرسحا إال حني نخلق مرسحياتنا.. فهو يشري إىل بعده عن 

للمرسح  قارئ  أنه  ويقرر  املرسحية  اإلبداعية  املامرسة 

)ولست كاتبا مرسحيا(، ويطالب بإعالن وعي درامي عريب 

هذه  وتتمثل  املنشود،  العريب  املرسح  أساسه  عىل  ينبني 

الكتابة،  ال  والنص  الشعرية  والرؤية  التأصيل  يف  املحاور 

أو حديثة  قدمية  عربية  أصول  ال  أن  إىل  التنبيه  إىل  وعمد 

)سفوكليس  أن  إىل  ُمشرياً  عليها  اإلتكاء  ميكنهم  الفن  لهذا 

الحريري  أو  )الهمذاين  من  إلينا مرسحيا،  أقرب  وشكسبري( 

(، و)بريخت أو تشيكوف( أقرب إلينا من )مارون النقاش 

أو أيب خليل القباين( وأن دعوته إىل العزوف عن املوروث 

ذاته  تحقيقه  ومع  اإلنسان  حرية  مع  متعارضا  باعتباره 

أن  ميكن  عريب  موروث  وجود  نفيه  يف  أنه  إذ  وأبعاده.. 

موقفه  يقترص  ومل  املنشود،  العريب  للمرسح  أصوال  تجسد 

وإمنا  فحسب  الفرجوي  أو  املرسحي  املوروث  عىل  ذاك 

تجاوز ذلك إىل املوروث العريب اإلسالمي يف مجمله فاعتربه 

فعلية  مامرسة  لنشأة  املناسبة  الرشوط  توفري  عن  قارصا 

للمرسح، والح عىل فكرة الوعي الدرامي وأنها رهينة تغيري 

أساسه  عىل  ُيبني  تغيريا  واملطلق  وللذات  للكون  النظرة 

التسليم  مواقف  مع  يتعارض  الوجود  من  أخر  موقف 

غريها  دون  كفيلة  الشعرية  الرؤية  وأن  واالميان،  والقبول 

بذلك وليس املقصود هنا كتاب »فن الشعر« الشعر بذاته 

كونها  الواسع  مبعناه  الشعر  وإمنا  متميز،  كشكل  أو  كنوع 

يتطلب  مبا  واإلنسان  للحياة  مأساوية  أو  درامية  تخييلية 

والحضاراة  واإلنسان  الحياة  الجديد ملشكلة  العميق  الفهم 

العربية وأن هذا هو جوهر اإلبداع يف نظر )أدونيس(.. إذ 

يتوجب  ما  بقدر  فكريا  املرسح مذهبا  يعرض  أن  يجوز  ال 

عليه أن يعرض مشاهد حية تحارص من يراها وتدفعه إيل 

ما  وهو  الحصار،  من  الخروج  اتجاه  يف  الحاسم  الخيار 

عىل  القائم  )التسيييس(  املرسح  دعاة  مع  يتعارض 

مبذهب  التمذهب  إىل  يؤدي  الذي  والتحريض  التعليمية 

سيايس معني، ويطلق عليه صفة )مذهبي( وعىل املوروث 

الثقافة،  إال خارج هذه  اإلبداع  يتم  وال  الجاهزة،  واألفكار 

وأنه ليس منشغال بهذا األمر بقدر انشغاله بتحقيق جوهر 

هذا الفن وماهيته.

فيشري  املرسحية  التعبريية  لألدوات  املميزة  السامت  وعن 

الرتكيب  إىل سمة  دراسته  يف  الثالث(  )املحور  يف  )املؤلف( 

فيه  الفواعل  بتعدد  ,أقرب  املرسحي  الفن  عىل  الغالبة 

أبعاد  عىل  تكوينيا  املرسح  قيام  تكوين  فأكد  واألبعاد.. 

)املمثل(  والحركة  )املخرج(،  واملرسحية  )الكاتب(  الكلمة 

اللغة  يتكلم  كيف  عرف  إذا  املرسح  عليه  يكون  أن  يجب 

الخاصة به، وأن هناك شعر الحواس كام يقول )أرتو(.. لكن 

عىل  مقصورة  املسيحية  اللغة  خطابه  يف  بدت  )أدونيس( 

لغة الحوار.. ال تكاد تتعداها، وبدا الفاعل الرئييس إمنا هو 

نقض  إىل  سعوا  الغربيني  أن  رغم  غري..  ال  الشاعر  الكاتب 

االستغناء  إيل  حتى  بل  األديب..  النص  احتله  الذي  املوقع 

الفرجة منزلة األساس  املؤلف( وتنزيل  عنه وإعالن )موت 

العالمات  عىل  تقترص  ال  الكتابة  املرسح،وأن  فن  وجوهر 

اللغة  بني  والتمييز  إىل)فردينان سوسيرب(  بالعودة  اللسانية 

تتسع  وإمنا  وحدها،  اللغة  عىل  الكالم  ُمفضال  والكالم 

مركبة  لغة  إطار  يف  العالمات  من  أخرى  رضوبا  لتشمل 

األقىص منوذجا  الرشق  املنترشة يف  الفرجة  فنون  أن  ُمعتربا 

الحركات  لغة مكونة من  والقائم عىل  به  يقتدي  أن  يجب 

ورضورة قلب قوانني املرسح املعتادة، وأن )لإلخراج( الدور 

املمسك  باعتباره  الحقيقي  املبدع  أنه  أساس  عىل  األسايس 

تأثر  قد  )أدونيس(  أن  إذن  غريبا  فليس  املرسحية..  باللغة 

األولوية  أن  )املؤلف(  ويري  التأصييل،  )أرتو( يف خطابه  بـ 

درايته  عدم  إىل  ترجع  للنص  )أدونيس(  عند  أوالها  التي 

شاغلة  أن  وإىل  الفعيل  باإلنجاز  املتعلقة  التقنية  باملسائل 

هو تقويم املوروث العريب اإلسالمي، ومل ينتبه إىل التمييز 

بني اللغة األدبية واللغة املرسحية وطبيعة االختالف بينهام 

أن  عىل  يقوم  اهتاممه  وأن  اللغة،  مستويات  بني  والتمييز 

اللغة العربية الحالية تجسد اإلتباع وتفرضه، وأن ذلك ميثل 

صعوبة وعائقا أمام الكاتب املرسحي العريب، ويري املؤلف 

من  ليدعو  فرصة  التأصييل  نصه  يف  وجد  قد  أدونيس  أن 

ملامرسة  تجاهله  نفرس  كيف  وإال  إليه،  دعا  ما  إىل  جديد 

اللغة املرسحية املخصوصة  املرسحية ذاتها، وتنزيله مسألة 

يف إطار أعم ميس كنة اإلنسان العريب وثقافته.. فيدعوا إىل 

تراثه؟  العريب ويف  اإلنسان  الجذرية يف هذا  النظرية  إعادة 

تلك  املرسحية  اللغة  ملسألة  تعرضه  خامتة  يف  يخلص  أفلم 

يف أنه ال ميكن التوصل إىل لغة مرسحية حديثة دون إعادة 

مفهوم  يف  نظر  إعادة  دون  أي  املوروث..  يف  جذرية  نظر 

العريب  لإلنسان  جديد  فهم  دون  الكالم  ومفهوم  اللغة 

والواقع العريب!!..

التأصيل  )مسالك  فصل  يف  الهام  الكاتب  هذا  خامتة  ويف 

مظاهر  )املؤلف(  يتناول  والحدود(  واآلفاق  املنطق   –

يف  تبلورت  وقد  التأصييل  الخطاب  أصحاب  بني  االختالف 

طبيعية  تجاه  اختلفت  املرسحية  للمامرسة  مقاربات  شكل 

الثالثة  التوجهات  من  توجه  كل  وأن  الفن  لهذا  النظرة 

تحقيق  إىل  املوصلة  للمسالك  تصوراتها  لها  الرئيسية 

يقدم  ال  النظر  ممعن  أن  إال  املنشود..  العريب  املرسح 

االتجاهات.. عىل  أتباع هذه  نصوص  يف  االلتقاء  من  صورا 

االلتقاء  ويتبدي  وتباين،  تباعد  من  تلك  تصوراتهم  بني  ما 

هي  واحدة(  ترسيمه  إىل  التأصييل  الخطاب  خضوع  يف 

احتكم  الذي  الواحد  الخفي  للمنطق  الظاهر  التجسيد 

تباين  من  بينها  ما  عىل  كلها،  الخطابات  هذه  نصوص 

ولقد  إليها،  أرشنا  التي  الرؤى  يف  وتعارض  املنطلقات  يف 

)األول(  يتمثل  اثنني  عنرصين  عىل  )الرتسيمة(  ارتكزت 

يف  عنها  املعرب  التطلعات  ترجمة  عىل  العمل  يف  منهام 

باملامرسة  ترتبط  محددة  مسائل  إىل  التأصيلية  الدعوات 

األوىل وهو  يعطيه سمته  الذي  فهو  )للنص(  األولوية  وأن 

ومرشوط  الكتابة  إىل  والتحول  )الخطابة(  بتجاوز  رهني 

وأنه  األدبية  اللغة  عن  املرسحية  اللغة  متييز  عىل  بالقدرة 

قامئا  فنا  واعتباره  األدب  املرسح عن  إىل عزل  الداعني  من 

التوسل  بذاته له أدوات تعبريه املخصوصة ال يتحقق دون 

)الغربيني  املرسحيني  أغلب  إليه  ذهب  ما  وهو  فيها، 

املتمردين( عىل السائد، وبدأ )أدونيس( يف مسعاه لتأصيل 

إعادة  إىل  الغربيني  املرسحيني  مسعى  مع  العريب  املرسح 

الحوار  ولغة  التناقض  لغة  وإىل  هويته،  املرسح  اكتساب 

والتعليم  الخطابة  لغة  عن  عوضا  ورصاعا  توترا  املشحون 

أثره  العريب، وربط  املرسح  السائدة يف  األيديولوجيا(  )لغة 

بالدهشة واإلدهاش، بل يصبح فعال يزلزلنا، وهو ما يذكرنا 

الزخرفية  املشاعر  من  مل  الذي  )أرتو(  خطاب  به  متيز  مبا 

التي ال تهدف إىل يشء، وينادي بإلغاء املسافة بني الكلمة 

واليشء وعن الفعل الذي يبتغي تفجريه وكشفه وإضاءته، 

طبيعة  بيان  عند  ذلك  من  أبعد  إيل  )إدونيس(  ويذهب 

وعىل  واليشء،  الكلمة  بني  التوحد  يعني  مبا  )الدرامية( 

يف  واملشاهد  واملمثل  الكاتب  بني  تتأسس  التي  العالقة 

وتخطيه  الراهن  خلخلة  يف  الرغبة  وبرضورة  واحدة،  بؤرة 

يف  واملعاناة  املعايشة  رشطي  عىل  امللح  الحضور  فيتجىل 

األجساد..  هذه  حواس  مبختلف  املرسحي  الفعل  صريورة 

لذا فإن عىل املرسح العريب أال يكتفي مبخاطبة املشاهدين 

طريق  عن  وحركيا  حسيا  يخاطبهم  أن  يجب  وإمنا  فكريا 

ونشوة  املزلزل،  والفعل  دوامته  إىل  الواقع  جزئيات  تجاوز 

الجسد، ويري )املؤلف( أن رأي )أدونيس( هذا هو أصداء 

لحامسة )أرتو( الشاعرية وهواجسه الحاملة مبرسح جديد، 

فصل  وأن  اللغة،  مسألة  بتواتر حضور  اهتاممه  إىل  ويشري 

ترجمة  وقرينه«  و«املرسح  كتابه  يف  وامليتافيزيقيا  اإلخراج 

القط  لوحة  بقراءة  املثال  رضب  عندما  أسعد(  سامية  )د. 

ما  هي  اللوحة  هذه  وأن  القدامي  الرسامني  أحد  وبنات 
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[[28 نوافذ

عملية  مقاربة  حد  يف  )الثاين(  العنرص  ويتجيل  العملية، 

واملساءالت  الشواغل  وتعدد  املهام،  تلك  بإنجاز  كفيلة 

املحددة  املهمة  عليه  القامئة  الجدل  طبيعة  عن  الناجمة 

الذي  الخفي  املنطق  وإن  ذاك،  أو  التوجه  هذا  أتباع  لدى 

سياسية  أبعاد  من  يخلو  ال  النصوص  هذه  بني  يجمع 

وأيديولوجية واملقارنة بنصوص الخطاب التنظريي الحديثة 

املقرتحة  املناحي  وبدت  املعارصين  الغريب  املرسح  لرجال 

بينها  فيام  مرتبطة  التأصييل  الخطاب  تطلعات  لتحقيق 

من  مستوحي  بدا  لألول  فاالتجاه  ذاته  اختالفها  حيث  من 

التعابري  مختلف  استيعاب  عىل  قادر  وأنه  الشعبي  الرتاث 

محددة  بنية  شكل  يف  أو  الحكيم(  )توفيق  عند  الفنية 

الشعبيني عند )رشيف خزندار( ومل يرتدد  للعرض والفرجة 

)عبد الكريم برشيد( يف إعالنه أن الكلمة هي روح الثقافة 

هي  األذن  وأن  أوال،  يسمع  العريب  اإلنسان  وإن  العربية، 

األداة األساسية يف التلقي، ويعتمد )خزندار( األسلوب ذاته 

مختزال الرشح عىل الطريقة املبنية عىل الطريقة اإليطالية 

.. بينام بدا عند البعض اآلخر التطلع إىل التناغم مع العرص 

والتفاعل مع سامت التنوع يف املرسح الغريب، وإنهم مالوا 

العربية  املرسحية  املامرسة  اتصال  إىل  نهايات نصوصهم  يف 

أسئلة حول حقيقة  الغريب، وطرحهم  النموذج  القامئة عىل 

الهوية ويشري )املؤلف( إىل صور من التداخل بني املقاربات 

باملساحات املشرتكة  املتعارضة وأنها أشبه ما تكون  الثالث 

تنويعات هذه  بني  قاطعا  فصال  بينها  الفصل  يصعب  التي 

الذي  املنحي  إىل  ويشري  الظاهر،  التعاون  رغم  املقاربات.. 

النموذج  بناء  عن  عزفوا  الذين  الثاين  التوجه  أتباع  اتخذه 

للنتاج  النهائية  الصورة  بالتدقيق يف  اكرتاثهم  املضاد وعدم 

أتباع  من  عدد  ببحث  الصلة  مقطوعي  يكونوا  مل  وبذا 

الجامهري  شواغل  إىل  انحيازهم  وأن  األول(،  )االتجاه 

األمر  الثاين  التوجه  وحسم  ثقافتها،  مع  والتناغم  الشعبية 

هذا  ويف  العراقة  شاغل  عن  التاريخية  شاغل  قدموا  عنده 

الذين  األول  التوجه  أتباع  عن  الجوهري  متايزهم  تجسد 

كادت مهمتهم غرس هذا الفن يف حارض الجامهري الشعبية 

اجتامعية  حاجة  عن  نابعة  مامرسته  تصبح  حتى  العربية 

ما  املضاد  النموذج  بناء  عن  البحث  يعد  مل  وبذا  فعلية، 

لرسم  والتحول  بالحركة  واإلقرار  خطابهم  منطق  يف  يربره 

املسلكية املؤدية إىل اإلبداع املرسحي املنشود، والتي تتجيل 

يف  التاريخي  املنحي  عليها  يقوم  التي  الصريورة  مبدأ  يف 

النظر إىل الظواهر، وأن هذا التوجه قد ميز التاريخية عن 

شاغل )العراقة( والرتكيز عىل الوظيفة االجتامعية السياسية 

عىل  وتركيزهم  الطبقي  انحيازهم  يعلنون  وهم  الفن  لهذا 

أخرى  ناحية  من  وإلحاحهم  للمرسح  التسييسية  الوظيفة 

يحقق  بذلك  وأنه  املتفاعلة،  العملية  املامرسة  ربط  عىل 

اشرتاط  ودون  املناسبة  الفنية  لالشكال  الفن  هذا  امتالك 

مسبق يقيض بتطابقها مع شكل ترايث محدد، وأن املقياس 

أو  غربية  املرسحية  النتاجات  أنواع  بني  للتمييز  الوحيد 

املؤلف يف خطاب )فرحان  غري غربية، وهو ما وقف عليه 

التأسييس بشكل خاص، وكذا مل يخلو خطاب )سعد  بلبل( 

الله ونوس( من إشارات إىل املرسح ومداه السحري يف هذا 

الفن.. رغم أنهام ال يرتبطان بالرضورة باالنحياز إىل طبقة 

اجتامعية معينة وال وظيفة سياسية مبا يؤكد سمة )الجدل( 

أو  الخالص(  )املرسح  وتيار  برخت(  و)برتولد  بسكاتور( 

التمرسح الذي ميثله )أنتونان أرتو( وأتباعه، وكام رأينا تأثر 

بـ  تأثر  فقد  )أدونيس(  أما  وبريخت(  )ببسكاتور  )ونوس( 

)أرتو( وأهمية الصلة السحرية الواجب إقامتها مع املتفرج 

وسياسية  مرسحية  مامرسة  عىل  خطابهام  أقاما  اللذين 

املقاربات  وأن  بالبيانات.  )ونوس(  اكتفي  بينام  محددة.. 

العريب  ترزح تحت مقوالت املرسح  توجهاتها  اختالف  عىل 

أرضية  يف  االنغراس  إن  ويقول:  تجاوزها،  عىل  تقوى  وال 

ثقافية واجتامعية عربية حية، ويف ربط مامرسة هذا الفن 

عىل  انفتاحا  يصنع  منها  والغرض  إليها  العميق  بالداعي 

باملامرسة  واحتفاءا  اآلن،  ذات  يف  والغريب  الغريب  املوروث 

كل  ويف  الفعلية،  ملسائلها  ومواجهَة  متطلباتها،  يف  وخوضا 

ذلك تحويل ملركز الثقل، يف خطاب تأصيل املرسح العريب، 

من خطاب الهوية العرقية إىل خطاب الهوية نجاعة، ويقرر 

يعينونها  التي  األخرية  سطوره  ويف  النهاية  يف  )املؤلف( 

الكتاب  إليه يف هذا  أشار  ما  أليس  )مبثابة خامتة( متسائال 

خطاب  اتخذه  الذي  املسار  يف  بأن  اإلقرار  إىل  يدفع  ما 

تأصيل املرسح العريب ما يبرش بتحول هام يف النص النقدي 

وبعد  اآلن  ُيطرح  سؤال  وهو  العريب،  للمرسح  والتنظريي 

نرش هذا الكتاب الهام عام 1993م أي بعد مثانية وعرشين 

الفعلية  التجارب  عن  بحثاً  غائبة  عنه  اإلجابة  لتظل  عاما 

املرسح،  عن هوية هذا  وبحثاً  العريب  املرسح  التي خاضها 

الغريب، ومازال  النهر مياه كثرية يف املرسح  حيث جرت يف 

بالدونية يف  التبعية والشعور  العريب يقاوم مختنقاً  املرسح 

الطبقات،  هذه  )جمهور(  مع  اليومي  الحرية  مناخ  غياب 

الغريب  املرسح  مع  التعامل  طبيعة  مثال  يتناول  ال  وهو 

صلتها  حيث  من  يعالجها  وإمنا  نظرية،  مسألة  باعتبارها 

فيها  البت  فيبدو  العملية،  اإلبداعية  املامرسة  بصريورة 

الذي عىل رجل  للنهج  الراسمة  العالمات  مبثابة عالمة من 

املرسح أن يسلكه لتحقيق مرسح أصيل ومتطور، وال ينظر 

عملية  تعطيل  يف  الجاهزة  الغربية  املرسحية  القوالب  إىل 

تفاعل حقيقي  املبنية عىل  املرسحية(  )العالقة  البحث عن 

مع الجمهور الذي إليه يتوجه رجال املرسح.. إذا ما كانت 

األمر  بها، وأن معالجة هذا  ُمسلام  الجاهزة  القوالب  هذه 

الباحث  عىل  وأن  النظر،  يف  مستويني  متثالن  مبرحلتني  متر 

قبل كل يشء  ذهنه  يخلص  أن  ومتطور  أصيل  عن مرسح 

الفن،  هذا  ملامرسة  املسبقة  الجاهزة  التصورات  كل  من 

لجمهور  اليومية  املعايشة  خالل  من  املمكن  عىل  وينفتح 

يعود  لئال  الجاهزة  الصيغ  جانبا  ويرتك  الكادحة،  الطبقات 

وُيجرب  اتجاهات،  لعدة  النهائية  الحدود  دوامة  يف  فيسقط 

التي  .. دون فهم لألرضية  أو كلها  اختيار واحدا منها  عىل 

ومتطلباتها  لرشوطها  اعتبار  ودون  اختياره،  فيها  سيجرب 

مفهوماتنا  ننيس  أن  إىل  أشار  الذي  )إدريس(  عند  كام 

وغريهام  وشكسبري(  )أرسطو  عن  تعلمناها  التي  األوروبية 

ونقاد املرسح الكبار!

يف خطابهام.

التي  واملساءالت  عليها  انبنت  التي  الرشوط  أساس  وعىل 

أتباعه  مقاربة  وتجزرت  الثالث(  )التوجه  قام  بها  ارتبطت 

تثوير  فيها  بدا  والتي  اإلبداعي  التأصيل  مسالك  حد  يف 

والدالالت  الفلسفية  لألسس  واستيعابه  العربية  الذهنية 

واملطالبة  الفن،  أشكال هذا  عليها  تقوم  التي  امليتافيزيقية 

بنظرة أخرى قامئة عىل التساؤل واملواجهة والنزاع، ورضورة 

وإمنا  البيان  عىل  تقوم  ال  لغة  وبناء  الغالبة،  اللغة  تثوير 

لغة جسدية حية، وبذا التقي أتباع هذه املقاربة مع أتباع 

فعل  وركزوا  العربية،  الهوية  إىل  النظر  يف  األوىل  املقاربة 

عىل  نظرهم  يف  القامئة  الهوية  هذه  تثوير  عىل  التأصيل 

ذهنية دينية تسليمية وتقويض أركانها بفضل مامرسة الفن 

الثالثة(  )املقاربة  هذه  أتباع  التقى  وكذا  أصيلة،  مامرسة 

مسعى  ربط  عىل  اإللحاح  يف  الثانية  املقاربة  أتباع  مع 

يف  هؤالء  مع  تعارضوا  أنهم  إال  التغيري  بفعل  التأصيل 

املنحي  أن  لهم  بدا  فقد  تحقيقه  التغيري وكيفيات  مجاالت 

)التسيييس( للمرسح منحني متناقضا مع جوهر هذا الفن 

نافيا له، متأكدا كام يري )املؤلف( من خالل صور االلتقاء 

املقاربات،  مختلف  عليها  قامت  التي  األسس  بني  والتباعد 

سامت التداخل والجدل التي ميزت خطاب تأصيل املرسح 

توفر  الثالثة( عىل رشط  )املقاربة  تركيز  إىل  ُمشريا  العريب.. 

التجسيد  فهو  الفن  هذا  مامريس  لدي  الدرامي  الوعي 

ملامرسة  البعيدة  الدواعي  عىل  الوقوف  ألهمية  الواضح 

املامرسة  عىل  تضفي  التي  الوحيدة  هي  إذ  الفن..  هذا 

العربية للمرسح مرشوعيتها العميقة، ويالحظ أن املقاربة 

املقاربتان  تبدو  املقاربة األصل يف حني  األوىل واقعة موقع 

متفاعلني  خطابهام  ويبدو  عنها  ناجمتني  والثالثة  الثانية 

الوثيقة بني مرتكزات  مع خطابها، ويشري أيضا إىل الصالت 

الغربية  املرسحية  التيارات  أهم  وبني  الخطابات  هذه 

التأصييل  الخطاب  نصوص  يف  النظر  إمعان  أن  املتمردة 

فيام  أصحابها..  توجهات  اختالف  أنها عىل  العريب  للمرسح 

تلتقي كلها حول رفض عدد من املقوالت التي يقوم عليها 

الخطاب  مستوي  يف  اإلجامع  يفرس  وهذا  الغريب،  املرسح 

حول عدد من املطلقات يف النظر لهذا الفن وملامرسته التي 

والفكرية  الجاملية  األسس  من  عدد  نقض  يف  كلها  تصب 

بدا يف  ما  وأن  السائد،  الغريب  املرسح  عليها هذا  قام  التي 

يف  أسايس  كمدى  الفرجوي  املدى  إبراز  هو  هؤالء  إجامع 

الثالث،..  مقاالته  إدريس( يف  )يوسف  أشار  كام  الفن  هذا 

والنحت  املدين(  الدين  )عز  نظر  يف  التمثيل  وبتناظر 

)التمثيل(  وأن  واملنطوق،  واملسموع  املنظور  بني  والتيامن 

والرضوري  األسايس  الرشط  هو  قطاية(  )سلامن  نظر  يف 

فليس  األخرى  العنارص  عن  االستغناء  كان  فإذا  للمرسح 

وأن  )قطاية(،  يقول  كام  التمثيل،  عن  االستغناء  باإلمكان 

التمثيل يؤكد عىل األلفة والحميمية التي يجب أن تقيمها 

)خزندار(،  يقول  كام  فيه  يتم  الذي  والفضاء  العرض  بنية 

التي  املقوالت  أهم  تصنيف  أردنا  ما  إذا  )املؤلف(  ويقول 

انحرصت  فقد  التأصييل  الخطاب  أصحاب  معها  تفاعل 

الشامل،  املرسح  )أولها(  ثالثة  عربية  مرسحية  تيارات  يف 

وعدم التقيد بقوانني الكتابة املرسحية األرسطية، والتياران 

)أرفني  ميثله  الذي  السيايس(  املرسح  )تيار  هام  اآلخران 
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طليامت  واستمر  الدين،  نور  أمينة  مع  طليامت  معركة  انتهت 

تطبيق  وأن  سيام  ال  التونيس،  املرسح  نحو  الناجحة  مسريته  يف 

عام  مدير  طليامت  وأصبح  وطأته،  تخّف  بدأت  التطهري  قانون 

»املرسح الشعبي« يف مرص، لذلك وافقت وزارة اإلرشاد القومي 

الفني  إرشافه  استمرار  أجل  من  القطر  خارج  أجازة  منحه  عىل 

عىل الفرقة القومية بتونس يف موسمها الجديد، بناء عىل طلب 

رسمي من بلدية تونس. وموافقة الوزارة عىل األجازة يعّد دلياًل 

يف  يجري  مبا  املرصي  املرسح  عن  املسئولني  اهتامم  عىل  واضحاً 

الروابط  لتوثيق  مبارش  عمل  من  فيه  ما  فوق  التونيس  املرسح 

قالت  هكذا  الشقيق!  العريب  القطر  وبني  بيننا  والفنية  األدبية 

مجلة »الفن« يف ديسمرب 1954.

 1955 يناير  يف  أرسل  أيام  وبعد  تونس  إىل  طليامت  وصل 

»مرصي  عنوان  تحت  له  نرشتها  »القاهرة«،  جريدة  إىل  رسالة 

لقد  قوله:  فيها  جاء  ما  أهم  تونس«،  يف  املرسح  قواعد  يريس 

سيد عيل إسامعيل

)٢4( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

تونس في  طليمات  زكي  مهمة  نهاية  بداية 

نوافذ

تونس في  والمسئولني  الفرقة  أعضاء  بعص  مع  التمثيل  بمالبس  طليمات  زكي 

العام  الفرقة يف  الفرقة. لقد كانت هذه  أخذنا نبحث يف شئون 

املايض محاولة إلثبات كفاية املمثلني التونسيني يف أن تكون لهم 

وقد  باملرسح،  االرتقاء  يف  البلدية  رغبة  ولتحقيق  قومية  فرقة 

تقديم  بعد  والصحافة  املحافل  رددته  نجاحاً  املحاولة  نجحت 

مرسحيتي »تاجر البندقية« و»ليلة من ألف ليلة«؛ ولكن الفرقة 

إعانة  ولها  ثابتة  أرض  تقوم عىل  أصبحت حقيقة  العام  يف هذا 

والعامل،  املنظمني  غري  ممثاًل  عرش  خمسة  من  وتتألف  مالية 

لزم  إذا  أعضائها  خارج  من  بعنارص  تستعني  أن  الفرقة  وإلدارة 

منذ  وأعمل  جهودهم.  بحسب  أجوراً  لهم  تدفع  أن  عىل  األمر 

مبرص  قائم  هو  ما  غرار  عىل  الفرقة  نظام  تدعيم  عىل  وصلت 

الرئيسية  الخطة  تضع  إدارية  لجنة  بتأليف  قرار  صدر  وقد 

للفرقة وترشف عىل إدارتها بحيث ال تدع مجااًل الستبداد مدير 

من  مؤلفة  اللجنة  وهذه  واملحسوبية،  للوساطات  أو  الفرقة 

الفرقة  إدارة  مدير  ومن  مني  ثم  البلدية،  أعضاء  من  خمسة 

وبجهادهم  بأدبهم  معروفني  الخارج  من  أعضاء  ثالثة  ومن 

وأخرى  املرسحيات  الختيار  لجنة  للفرقة  وستكون  املرسحي. 

أن  إذ  السابقة،  اإلدارية  اللجنة  أعضاء  يختارون من  للموسيقى 

خالل  وتعزف  الفرقة،  مع  لتعمل  أوركسرت  فرقة  ألفت  البلدية 

الفرقة  لقيام  ومناهضون  أعداء  تونس  ويف  االسرتاحة.  فرتات 

الطرفني  بني  تجري  والحرب  أيضاً  وجنود  أنصار  ولها  التونسية، 

هواة  وقدامى  الظالم.  يف  تعقد  واملؤامرات  هوادة،  غري  من 

يب  ورحبت  كرمياً،  استقبااًل  بها،  كعهدي  تونس،  استقبلتني 

ترسله  مبا  دامئاً  ترحب  فتونس  عجب  وال  ترحيب  أميا  صحافتها 

ومنزهاً عن األغراض،  مرص عىل رشيطة أن يكون سلياًم ونافعاً 

الذين  الصحافة  رجال  بعض  من  إيّل  وجهت  أسئلة  أول  وكانت 

بها  أتيت  التي  الروايات  هي  »ما  املطار  يف  باستقبايل  تفضلوا 

ألخص  وأن  كتابها  أسمي  وأن  أسميها  أن  عيّل  وكان  معك؟« 

أحمله  وما  قدومي  كان  الثاين،  اليوم  ويف  إلخ.   .. مواضيعها 

التونسية« كل هذا  القومية  معي، والنشاط املرجو من »الفرقة 

وقيام  وتعليقات!!  صور  بني  الصحف،  من  أعمدة  يشغل  كان 

املرسح  بناء  يف  الزاوية  حجر  يعترب  التونسية«  القومية  »الفرقة 

مرة،  ألول  للهواة  االحرتاف  أبواب  يفتح  إذ  الحديث،  التونيس 

كام يؤلف املجال الحيوي لخريجي »مدرسة التمثيل التونسية« 

عام  التونسية  التعليم  إدارة  مع  األول  أساسها  وضعُت  التي 

املرصية«  »الفرقة  مع  مرة  ألول  تونس  جئت  حينام   1950

وألقيت محارضات وجوب إنشاء هذه املدرسة وأذكيت حامسة 

املفكرين واملمثلني. وهذه املدرسة تعمل منذ عام 1951 بإدارة 

فن  تعليم  ويتوىل  الزمريل«  »حسن  السيد  هو  معروف  أديب 

اإللقاء والتمثيل األستاذ »محمد العقريب« الذي تعلم املرسح يف 

التونسية  الحارضة  ومحافظ  البلدية  رئيس  يل  أقام  وقد  فرنسا. 

»الجرنال شاذيل حيدر« حفلة بدار البلدية حرضها أعضاء لجنة 

والرتحيب،  االستقبال  خطب  تبادلنا  أن  وبعد  الجميلة،  الفنون 
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[[30 نوافذ

أقول  التمثيل«.  »مدرسة  خريجي  قدر  من  ينقصون  التمثيل 

كثرياً  وأعاين  مرص،  يف  غامرها  خضت  التي  الحالة  نفس  إنها 

يب،  مرت  التي  بتجاريب  مستعيناً  بحذر  أعمل  ولكنني  هذا،  من 

ما عدا تجربة العقوق التي نزلت يب من بعض تالميذي، ألنني 

لو أقمت لها وزناً لبقيت يف مرص وملا ألقيت بنفيس من جديد 

يف املعركة القامئة. وأنني لسعيد بهذه الحال كل السعادة ألنها 

تذكرين بنفيس وجهدي السابق وتطمئنني عىل أن غريزة النضال 

حبي  وأن  وثابة،  قوية  برحت  ما  كياين  يف  الفطرة  ركبتها  التي 

أمل  عندي  يب.  ينزل  عقوق  أو  منه  ينالني  أمل  كل  عىل  يطغى 

كبري بأن هذه »الفرقة القومية التونسية« ستصبح حجر الزاوية 

أقطار  وكلها  ومراكش،  والجزائر  تونس  تشمل  فنية  نهضة  يف 

عامل  يف  شقيقاتها  نحو  واجبها  تؤدي  مرص  وأن  شقيقة،  عربية 

األدب واملرسح.

من  طليامت  بها  جاء  التي  املرسحيات  إن  بالذكر  والجدير 

أباظة،  لعزيز  »النارص«  هي:  التونسية،  الفرقة  عرب  متثيلها  أجل 

عثامن  اقتباس  متلوف«  و»الشيخ  تيمور،  ملحمود  جال«  و»ابن 

جالل، و»األيدي القذرة« لسارتر، و»البخيل« ملوليري، و»يوليوس 

»القاهرة« يف  الصدد نرشت جريدة  لشكسبري. ويف هذا  قيرص« 

إلينا األستاذ زيك طليامت  فرباير 1955 خرباً، قالت فيه: »أرسل 

خطاباً من تونس يقول فيه: إنه سيبدأ موسمه غداً »17 فرباير« 

ألقى  وقد  قيرص«،  و»يوليوس  جال«  »ابن  مرسحيتي  أعد  وقد 

الخلدونية  جامعتي  يف  وتطوراته  العريب  املرسح  عن  محارضتني 

والزيتونة«.

النهاية ببداية  إنذار 
»ابن  مرسحية  التونسية  القومية  الفرقة  مع  طليامت  عرض 

يف  نجاحها  أصداء  أجد  مل  ولألسف   ،1955 مارس  يف  جال« 

مراسل  أي  اهتامم  القت  أنها  أو  التونسية  أو  املرصية  الصحف 

فقط  ُكتبت  واحدة  مقالة  غري  أجد  مل  املقابل  ويف  تونيس!! 

السبب  ولعل  الجميع!!  أمام  بفشله  وتوحي  طليامت،  لتهاجم 

يف ذلك راجع إىل أن موعد عرض املرسحية وقع يف بداية الفرتة 

من  األول  يف  بدأ  الذي  الداخيل  تونس  استقالل  بني  االنتقالية 

مارس 1956!!   20 تم يف  الذي  النهايئ  واالستقالل  يناير 1955، 

فهناك احتامل بأن زيك طليامت أصبح غري مرغوب فيه؛ بوصفه 

أجنبياً – تبعاً لشعارات هذه الفرتة – وأن تونس يجب أن ُتبنى 

بسواعد أبنائها التونسيني بعد استقاللها!! هذا االحتامل يعضده 

الهجوم املنشور يف املقالة التي أرشت إليها، والتي نرشتها مجلة 

»أهل الفن« يف مارس 1955، وكتبها »محمد الصالح العمروين« 

وقال  تونس«،  يفشل زيك طليامت يف  أخرى  عنوان »مرة  تحت 

فيها:

عندما  املايض  العام  يف  طليامت  زيك  األستاذ  فشل  يذكر  »كلنا 

يف  البندقية«  »تاجر  الخالدة  شكسبري  رواية  ومُيثل  ُيخرج  كان 

الفن«  »أهل  يف  الدين  نور  أمينة  قالته  ما  يذكر  وكلنا  تونس. 

الفرقة  وكانت  الرواية.  هاته  عىل  تعليقاً  إىل مرص  رجوعها  عند 

القومية التي زعمت البلدية تكوينها متثل هاته الرواية وتهدي 

زيك  األستاذ  سبق  فيام  نصحنا  وكنا  للدخول.  التذاكر  مجاناً 

اختالف  من  احتوته  ملا  الرواية  هاته  متثيل  عدم  عىل  طليامت 

فكان  متثيلها.  عىل  أرّص  زيك  األستاذ  ولكن  العريب،  والذوق 

رواية  طليامت  زيك  األستاذ  أخرج  ثم  فشل،  من  كان  ما  له 

التونيس  بريم  األستاذ  وضعها  التي  وليلة«  ليلة  ألف  من  »ليلة 

الرواية  هاته  وكانت  الضاحكة.  وفلسفته  الساخر  بأسلوبه 

املوسيقار  الخالدة  الرائعة  ألحانها  وضع  »األوبريت«  نوع  من 

العزيز  عبد  الصحيح:  ]االسم  محمود  العزيز  عبد  العبقري 

يوسف. وكانت املهزلة، املهزلة الكربى يا أستاذ زيك. أقسم لكم 

باسم الفن وقداسته، إنكم كنتم بعيدين كل البعد عن الحجاج 

وعن روح الحجاج وعن شخصية الحجاج. أتدرون ماذا كنتم يا 

من  أنتم  أين  أقل.  وال  أكرث  ال  »شيوخاً«  كنت  العزيز؟  أستاذنا 

ذلك  التاريخ،  عنه  يحدثنا  الذي  العريب  القائد  ذلك  الحجاج 

ودهاء  جأش  ذو  العزمية،  القوي  القادم  القايس  العنيد  الجبار 

النحيف؟ كم  يا ترى من زيك الضعيف  وإقدام ومكر. أين هذا 

العزيز  لعبد  الدور  هذا  أعطيت  لو  حليفك  النجاح  يكون  كان 

باإلخراج  واكتفيت  التيجاين،  البن  األقل  عىل  حتى  أو  العقريب، 

فصول  بني  لها  استمعنا  التي  املوسيقى  أما  رائعاً.  كان  الذي 

فكانت ضعيفة، ضعيفة جداً، خالية من كل روح ومن  الرواية 

املتهني  البشري  األستاذ  أعجبت  الرواية  وإن  هذا  تصوير.  كل 

قواه،  بكل  اإلعجاب وكان يصفق  بجانبي كل  كان يجلس  الذي 

قائلة:  املقالة  نهاية  املجلة يف  باإلشارة يفهم«. وعلقت  واللبيب 

دكاش  لور  الكبرية  املطربة  البطولة  بدور  واضطلعت  محمد[ 

مع عواطف رمضان ونخبة من املمثلني التونسيني وعىل رأسهم 

عميد املرسح التونيس وحامل لواءه الفنان عبد العزيز العقريب. 

وكلنا يذكر النجاح الذي لقيته هاته »األوبريت«، وكان اإلخراج 

األستاذ  أن  الوقت  ذلك  يف  نظن  كنا  يقال.  والحق  رائعاً  بديعاً 

يف  ونجاحه  التمثيل  يف  فشله  فهم  التجربة،  هاته  من  فهم  زيك 

اإلخراج، ولكن لن يفهم شيئاً من هذا. أو قل باألحرى أنه أراد 

األستاذ زيك طليامت، وكم  إلينا  يعود  واليوم  يفهم شيئاً.  ال  أن 

اآلن  زيك  يالقيها  التي  والحفاوة  هذه،  بعودته  مرسورون  نحن 

أكرث  ميض  وبعد  هذا.  عىل  برهان  وأسطع  دليل  أكرب  تونس  يف 

مع  »الربوفات«  يف  زيك  األستاذ  قضاها  شهر  ونصف  شهر  من 

»الحجاج  أو  »ابن جال«  رواية  لنا  فقدم  البلدية،  الفرقة  أعضاء 

األستاذ  وأخرج  تيمور.  محمود  املرسحي  للكاتب  يوسف«  بن 

الرواية مع قيامه – طبعاً – بدور البطولة أي يف دور الحجاج بن 

السماللي الهادي  الفكاهي  الممثل  مع  طليمات  زكي 
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للفنان  والكلمة  النرش،  بحرية  عماًل  الكلمة  هذه  ننرش  »إننا 

الكبري زيك طليامت«!

يكافح طليمات 
يهتم  ومل  غريه،  وال عىل  الهجوم،  هذا  زيك طليامت عىل  يرد  مل 

ثقياًل  حماًل  أصبح  بأنه  توحي  تونس  يف  له  كثرية حدثت  بأمور 

تكرار  أراد  القدر  وكأن  معاونيه!!  أو  تالميذه  بعض  صدر  عىل 

يف  أخرى  مرة  ليتكرر  تالميذه،  بعض  من  يف مرص  له  ما حدث 

تونس من بعض تالميذه ومعاونيه!! والحق ُيقال: إنني ال أملك 

دلياًل عىل ذلك، ولكنه إحساس الباحث عندما يبحث عن أخبار 

فال يجدها رغم توقعه بأنه سيمل من كرثتها! هذا باإلضافة إىل 

نوفمرب  ففي  التالية!!  طليامت  رسالة  يف  السطور  بني  ما  قراءة 

عنوانها  طليامت  من  رسالة  »القاهرة«  جريدة  نرشت   1955

»املرسح التونيس يغزو القاهرة«، أرسلها من تونس، قائاًل فيها:

بعض  نفيس  هدأت  وقد  فيرسين  قبل!  أما  أقول  وال  بعد،  »أما 

أحسن  عىل  يجري  تونس  يف  هنا  العمل  بأن  أحيطك  أن  اليشء، 

النيل فرقة 
تأخري  يف  السبب  وكانت  القاهرة،  من  جاءت  التي  الفرقة 

النيل  »فرقة  هي  التونسية،  املرسحية  القومية  الفرقة  موسم 

و»محمد  كاريوكا«  »تحية  عىل  اشتملت  والتي  االستعراضية«، 

غانم«!  »أحمد  واملنولجست  حسن«  و»حورية  املطلب«  عبد 

وكتبت مجلة »الفن« مقالة عن حفلة االفتتاح يف ديسمرب 1955 

علمنا  التطور«،  يف  املرصية  املرأة  مثال  كاريوكا  »تحية  عنوانها 

الفرقة،  استقدم  الذي  هو  الشوا«  »فاضل  املوسيقار  أن  منها: 

وقام  واألعيان.  الوزراء  بعض  البلدي  باملرسح  افتتاحها  وحرض 

ووكيل  بتونس  املرصيني  املمثلني  عميد  بوصفه   - طليامت  زيك 

قّدم  للجمهور  كلمة  بإلقاء   – بالقاهرة  التمثيلية  املهن  نقابة 

فيها الفرقة. ومام قاله: »يرهبني أن أقف بينكم بوصفي وكيل 

االستعراضية«  النيل  »فرقة  لكم  ألقدم  التمثيلية،  املهن  نقابة 

التي تترشف بأن تقدم لكم ألواناً من الفنون املرصية، بني غناء 

ورقص وفكاهة. لقد انزلق لساين فقلت فنوناً مرصية، وذلك من 

لقلت  أنصفت  ولو  الجغرافية،  للحدود  والخضوع  التجاوز  باب 

فنوناً عربية، ألن العربية أشمل من املرصية ومن التونسية، بعد 

أن شملت العروبة الشاطئ األفريقي من وادي النيل إىل املحيط 

األطليس. لقد فرضت العروبة طابعها عىل هذه األقطار، بحيث 

فنونها.  ويف  ثقافتها  ويف  وتقاليدها،  عاداتها  يف  عربية  جعلتها 

وأبناء  النيل،  تحية  إليكم  تحمل  جاءت  هذه  النيل«  و»فرقة 

النيل، جاء بها بعد جهد األستاذ »فاضل الشوا« املوسيقار الذي 

العرب،  مبوسيقى  يتغنى  العربية،  األقطار  »بكمنجته«  يطوف 

ومن  الشتيت.  الشمل  ويلم  العرب  قلوب  ألحانها  ويجمع عىل 

أخرى،  »تحية«  مع  إليكم  تجئ  النيل  تحية  أن  الطالع،  حسن 

راقصة  أكرب من  الفرقة، وهي  نجمة هذه  كاريوكا«  »تحية  هي 

يف  املرصية  املرأة  مثال  إنها  وسينام.  مرسح  ممثلة  من  وأبرع 

معهد  مثل  وهو   - الرشيدية  معهد  دعا  وقد  والتقدم«.  التطور 

املوسيقى يف مرص، ويعد كمتحف لأللحان والبشارف واملواويل 

األلحان  النيل إىل حفلة شاي الستامع بعض  املعهد فرقة  - دعا 

آخر  وكانت  هذا  والوزراء.  البلدية  رئيس  حرضها  التونسية 

حفالت الفرقة يف تونس يوم الخميس أول ديسمرب.

فرقة  سبقتها  االستعراضية«  النيل  »فرقة  إن  بالذكر  والجدير 

أخرى جاءت إىل تونس وعرضت عىل املرسح البلدي أيضاً، وكان 

بها املطربة »شهرزاد« والراقصة »لوال عبده«!

كتبها  التي  قريش«  »صقر  إخراج مرسحية  أنهيت  لقد  يكون.  ما 

األستاذ محمود تيمور للفرقة التونسية بال أجر، وأعجب إذا أردت 

أن تزداد عجباً، أن مرسحيات محمود تيمور تتجه اآلن إىل تونس، 

ومرسحيات تيمور التاريخية تعترب فتحاً جديداً يف كتابة املرسحية 

الذي  املرصي  الكاتب  فهو  والغرض،  املنهج  حيث  من  التاريخية، 

حوادث  من  متخذاً  إنسانياً،  تقومياً  التاريخية  الشخصيات  يقّوم 

األول  أمس  من  وأخذت  لذاتها.  غاية  وليس  لهذا  وسيلة  التاريخ 

يف إخراج مرسحية أخرى مكتوبة باللهجة التونسية ومقتبسة من 

8 ديسمرب، وهو  يوم  البهلوان« وسنبدأ موسمنا  مرسحية »شارع 

ترجمتها  التي  »الوطن«  مرسحية  ثم  املرسحيتني،  هاتني  يتضمن 

وأخرجتها للفرقة املرصية عام 1944، أيام كنت مديراً فنياً لها. ثم 

الفرقة  موسم  تأخر  وقد  حافل؟؟  موسم  أخرى،  مرسحيات  ثالث 

األخت  رأسها  عىل  القاهرة  من  فرقة  حضور  مبناسبة  التونسية 

الكرمية »تحية كاريوكا« واملطرب الشعبي »محمد عبد املطلب«، 

 2 يف  وتنتهي  الجاري،   17 يوم  البلدي  باملرسح  موسمها  وستبدأ 

ديسمرب. ولوال هذا لبدأنا العمل هذا الشهر«.

نوافذ

تونس في  كاريوكا  تحية  مع  طليمات  االستعراضيةزكي  شهرزاد  فرقة  إعالن 

التونسية القومية  الفرقة  أفراد  بعض  مع  طليمات  زكي 


