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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

المجهول الجندي  المنفذ«..  »المخرج 

.. عظيم  رجل  وداع  في 
حياة المسرح   .. إخالصي  وليد 

التكريم  فلوكس:  فاروق 
جديدين وأمل  حياة 
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وحشنا« »المسرح  تشهد  الثقافة  وزيرة 
الفنون بأكاديمية 

فاصل«..   »خط 
العاشرة دورته  في  إبداع  في 

حلمك«..   »ابدأ 
سويف  بين  ورشة  دفعة  بتخرج  تحتفل  الثقافة  قصور   
تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة املخرج هشام عطوه، لحفل تخرج دفعة جديدة 

من املرحلة الثانية ملرشوع “ابدأ حلمك”، ورشة محافظة بني سويف، يوم الثالثاء 1 مارس 

املقبل، ويعقبها اإلعداد لحفل تخرج ورشة محافظة بورسعيد.

بلغ عدد املتقدمني للورشة مبحافظة بني سويف 760 شابًّا وفتاة بواقع 515 تقدموا ورقيًّا، 

خريًجا   55 الخريجني  وعدد  وفتاة،  شابا   60 املقبولني  عدد  وجاء  إلكرتونًيا،  تقدموا   245

وخريجة، وكانت مدة التدريب 6 شهور من أبريل حتى 

ديسمرب 2021، وتم تقديم العرض املرسحي “حكاوينا” 

نتاج مرشوع تخرج الورشة يف شهر يناير املايض. 

ملتدريب  جامعي  تأليف  “حكاوينا”  املرسحي  العرض 

تدريب  الشافعي،  محمد  د.  دراما  تدريب  الورشة، 

موسيقى  تدريب  حنفي،  محمود  املهندس  سينوغرافيا 

حريك  أداء  تدريب  الوهاب،  عبد  محمد  الفنان  وغناء 

أسامة  املخرج  اإلقليمي  املدير  فتحي،  تامر  الفنان 

محمود، العرض إخراج الفنان شادي الدايل.

املرشوعات  أهم  أحد  حلمك”  “ابدأ  مرشوع  أن  يذكر 

شباب  تدريب  إىل  ويهدف  الهيئة  تنفذها  التي  الفنية 

املوهوبني باألقاليم وإعداد املمثل الشامل، باإلضافة إىل 

نرش منظومة القيم اإليجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خالل سياسة ثقافية تعكس 

الرأي، كام يسعى لتعليم املشاركني  التسامح واملواطنة واحرتام األديان واحرتام االختالف يف 

عروض  تقديم  إىل  للوصول  الصورة  صناعة  وعنارص  والكتابة  واالرتجال  التمثيل  مهارات 

مرسحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إىل الطبيعة الثقافية للموقع املنفذ به املرشوع.

الزراعة  كلية  مرسح  فريق  يستعد 

العرض  لتقديم  املنصورة  جامعة 

إبداع  يف  فاصل(  )خط  املرسحي 

يف دورته العارشة يف مجال املرسح 

مرسح  عيل  االستعرايض  الغنايئ 

يوم  والرياضة  الشباب  وزارة 

الساعة  متام  يف  مارس   3 الخميس 

الثانية عرصاً و الدخول مجانا.

الفاصل  الخط  ذاك  عن  “ابحث 

وحاول أن متحوه” تلك كانت كلمة 

العرض؛  عن  بها  عرب  التي  املخرج 

مجمو  عن  العرض  أحداث  تدور 

يسعون  الذين  املرشدين  من  عة 

من  الزهيدة  أرزاقهم  لكسب 

و  املتعددة  مواهبهم  عرض  خالل 

يشرتكون  لكنهم  و  أخرى  مواهب 

الذي  الشئ  الغناء  يف  جميعهم 

رغم  العارمة  بالسعادة  يشعرهم 

القاسية   الحياه  و ظروف  سلبيتهم 

الحياة  ولكن  شئ  كل  يختلف 

 ... واحدة  وترية  عيل  تسري  ال 

الخط  ميحوا  أن  يستطيعوا  فهل 

الفاصل؟!

محمد  وإخراج  تأليف  العرض 

طلعت،  محمد  ديكور  فرج، 

مالبس محمد سعد، أشعار محمد 

وألحان  موسيقي  تأليف  فوزي، 

أحمد  كريوجراف  يوسف،  رفيق 

لطفي،  ماجد  متثيل:  مجدي، 

يارس  سليامن،  عمر  صالح،  محمد 

محمد  فضل،  أسامة  إسامعيل، 

خالد  ابراهيم،  الدين، حسام  سعد 

خالد  الجندي،  مروان  خليفة، 

سمري، هالة الغريب، سلمي عقيل، 

أبو  روان  هشام،  شهد  لؤي،  مريم 

دانه  محمود،  الله  منه  عبيدة، 

فوزي، روان حازم.

ندى سعيد

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  شهدت 

وزيرة الثقافة العرض املرسحي »املرسح وحشنا« 

املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  مرسح  عىل 

األكادميية  رئيس  جبارة  غادة  الدكتورة  بحضور 

عمداء  من  وعدد  جامل  هشام  الدكتور  ونائبها 

وأساتذة معاهد األكادميية.

وفكرة  املرسحي  بالعرض  الدايم  عبد  وأشادت 

للفنون  العايل  املعهد  طالب  من  أبطاله  وأداء 

القوي  اذرع  أحد  املرسح  أن  مشرية  املرسحية، 

الناعمة التى تسهم بشكل كبري يف التأثري املبارش 

وأكدت  االنسان،  وبناء  الوعي  تشكيل  عيل 

إلعداد  أساسيًّا  مصدًرا  الفنون  أكادميية  أن 

الواعيني  واملبدعني   الفنانني  من  أجيال  وتأهيل 

ودوره  الفن  ألهمية  واملدركني  واملتميزين، 

سامية  رسالة  الفن  وأن  املجتمع،  عىل  وتأثريه 

ما  تحقيق  يف  ويخلص  منا  كل  يبدع  أن  يجب 

يقدمه.

وشهد العرض إقبااًل جامهرييًّا كبريًا، ضم العديد 

والجمهور،  األكادميية،  وطلبة  املتخصصني  من 

وكانت الدعوة عامة، واستطاع »املرسح وحشنا« 

أن ميأل جنبات األكادميية بهجة وسعادة، بكل ما 

يحمله العرض من تفاصيل مبهجة ومختلفة، من 

يحمل  الذي  الجميل،  الفن  إحياء  إعادة  خالل 

رسائل وقيم مجتمعية بشكل مبهج وسلسل.

“املرسح وحشنا« من إخراج الدكتور أرشف ذيك، 

ويشارك يف بطولته خالد أنور، نغم صالح، مازن 

العزيز عيل  عبد  نديم،  مرينا  النارص،  عبد  جامل 

إحياء  إعادة  ويعترب  املعهد،  طالب  من  وعدد 

مشاهد  أهم  تقديم  يتم  القديم حيث  للمرسح 

منها  الوجدان  يف  الخالدة  املرسحيات  وأغاين 

الجميلة،  سيديت  خمسة،  إال  املشاغبني،  مدرسة 

التي  املرسحيات  من  وغريهم  حبيبتي  هالة 

مازالت خالدة يف أذهاننا حتى اليوم.

إيناس العيسوي 

والمبدعني الفنانني  من  أجيال  وتأهيل  إلعداد  ا  أساسيًّ مصدًرا  الفنون  أكاديمية  الدايم:  عبد 
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و»إسماعيل« لــ»ياقوت«  الثقة  تجدد  الدايم«  »عبد 
والقومي التجرييب  لرئاسة 

رئيًسا  ياقوت«  لـ»د. جامل  الثقة  تجدد  الثقافة«  »وزيرة 

»يوسف  القدير  ولللفنان  الـ»29«  التجريبي  لدورة 

إسامعيل« لدورة القومي الـ»15«

ومهرجان  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  ُيعد 

وأعرق  أكرب  من  هام  التجريبي،  للمرسح  الدويل  القاهرة 

الصدارة  عىل  والحاصلني  مرص،  يف  املرسحية  املهرجانات 

يرصد  األول  املهرجان  أيًضا،  العريب  الوطن  مستوى  عىل 

والثاين  والتميز،  اإلبداع  من  مرصيًّا  مرسحيًّا  عاًما  حصاد 

فيتوافد  العامل،  املستوى  عىل  الخربات  لتبادل  حية  نافذة 

العربية  العامل،  بلدان  مختلف  من  عروًضا  مرص  إىل 

مرص  جمهورية  مسارح  خشبات  عىل  ليقدموا  واألجنبية، 

وتطورهم  ثقافاتهم  تعكس  مختلفة،  عروًضا  العربية 

وتقبل  التجريب  مفهوم  تفعيل  جانب  إىل  املرسحي، 

عىل  فقط  املهرجانان  يقترص  وال  والتنوع،  االختالف 

فنية  ورًشا  منهام  كل  يضم  وإمنا  املرسحية  العروض 

اإلصدارات  جانب  إىل  ثقافية،  وندوات  فكرية  ومحاور 

الهامة التى يتم إصدارها خالل كل مهرجان.

الثقافة،  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أصدرت  وقد 

لرئاسة  ياقوت  جامل  الدكتور  يف  الثقة   بتجديد  قراًرا 

دورته  يف  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان 

التاسعة والعرشين، يف الفرتة من 1 إىل 11 سبتمرب 2022.

الفنان  يف  الثقة  أيًضا  الثقافة  وزيرة  معايل  جددت  وقد 

القدير يوسف إسامعيل لرئاسة املهرجان القومي للمرسح 

خالل  إقامتها  واملقرر  عرشة،  الخامسة  دورته  يف  املرصي 

شهر أغسطس 2022.

عىل  حاصل  ياقوت  جامل  الدكتور  أن  بالذكر  الجدير 

 ،2011 عام  املرسحي  واإلنتاج  اإلخراج  يف  الدكتوراه 

باملعهد  املتعددة  والوسائط  اإلخراج  لقسم  رئيًسا  ويعمل 

أستاذ  وهو  الفنون،  أكادميية   – الطفل  لفنون  العايل 

بقسم  املساعد  املرسحي  واإلنتاج  واإلخراج  التمثيل 

مرص،   – اإلسكندرية  جامعة   – اآلداب  بكلية  املرسح 

املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  للتدريس  ومنتدًبا 

األدائية  والفنون  السينام  وبكلية  اإلسكندرية،  فرع   –

بجامعة بدر.

إىل  تحول  ثم   ،1982 عام  ممثاًل  املرسحية  مامرساته    بدأ 

أكرث من 70 عرًضا، وحصلت عروضه  ما  اإلخراج، وأخرج 

عىل الكثري من الجوائز منها حصول عرض »بيت الدمية« 

القومي  املهرجان  من  األوىل  الدورة  يف  جوائز  ثالث  عىل 

للمرسح املرصي عام 2006،  جائزة أفضل مخرج صاعد، 

جوائز  الشعر« عىل خمس  كثيف  »القرد  وحصول عرض  

املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  من  الرابعة  الدورة  يف 

منها جائزة أفضل عرض وأفضل مخرج، كام حصل عرضه 

يف  جوائز  سبع  عىل  باملي«  للدكتور  املزدوجة  »القصة 

الثقافة، وجائزتني  لقصور  العامة  بالهيئة  املرسح  مهرجان 

يف الدورة السابعة من املهرجان القومي للمرسح املرصي، 

عىل  حصل  كام  أخرى،  جوائز  لثالث  لرتشحه  باإلضافة 

جائزة الدولة التشجيعية يف اإلخراج املرسحي عام 2014، 

وترشح لجائزة الدولة للتفوق يف الفنون عام 2021.

املهرجان  رئيس  اسامعيل  يوسف  القدير  الفنان  عرب  وقد 

يف  باملسئولية  وإحساسه  سعادته  عن  للمرسح  القومي 

عيل  حرصه  أيضا  وأكد  القرار،  هذا  عقب  الوقت  نفس 

وتاريخ  قيمة  عن  تعرب  وناجحة  مميزة  دورة  تحقيق 

املهرجان.

املهرجان  رئاسة  يتويل  اسامعيل  يوسف  القدير  الفنان 

الدورتني  خالل  املهرجان  وكان  الثالثة،  للدورة  العام  هذا 

السابقتني قد احتفل مبرور 150 سنة مرسح »دورة اآلباء« 

الرابعة  الدورة  ويف  عرشة،  الثالثة  الدورة  شعار  وكان  

عرشة كان عنوانها دورة »الكاتب املرسحي املرصي«.

تقيمه  مهرجان  هو  املرصي،  للمرسح  القومي  املهرجان 

عىل  مرسحى  ملتقى  أكرب  وهو  املرصية،  الثقافة  وزارة 

خالل  قدمت  التي  العروض  أفضل  ويضم  العام  مدار 

»أحد  وهو  املختلفة،  الثقافية  املؤسسات  من  العام 

وترعاها  مرص  تحتضن  التي  املرسحية  األنشطة  أهم 

للمرسح  كامل  عام  لحصاد  احتفال  ومتثل  الثقافة  وزارة 

مام  متميزة  مناذج  هوعرض  املهرجان  وهدف  املرصي«، 

أجل  من  مرص،  يف  املرسحي  العرض  فضاءات  يف  قدم 

مرص  شخصية  عن  املعرب  املرصي  املرسح  مالمح  تأصيل 

وكذلك  املرصي،  اإلنسان  لبناء  التنويرية  الرسالة  ونرش 

الخالق،  التنافس  املرسح عىل  فناين  من  املبدعني  تشجيع 

وتحفيز الفرقة املرسحية عىل تطويرعروضها فكريا وأدائيا 

وتقنيا من أجل املشاركة يف صناعة مستقبل أفضل للوطن.

 إيناس العيسوي
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الكريستال«  »ليلة  قدم  اإلتحاد 
عرض ليلة  بأول  الهوسابري  ويضئي 

الحكاية«  دي  و»هي  »مؤنس«  تقدم  هاملت  فرقة 
مارس  30 آفاق   مسرح  علي 

قدم فريق اإلتحاد العرض املرسحي “ ليلة الكريستال” وذلك عىل 

االحد  السابعة مساء  متام  البلد يف  بوسط  الهوسابري  خشبة مرسح 

املايض 2022/2/20 وسط حشد جامهريي كبري من محبي املرسح 

العرض  أن   . هيكل  عادل  محمد  العرض  ومخرج  مؤلف  ويقول 

انه  يدعي  املانيا  يف  شخص  بظهور  خيالية  فرضية  يدورحول 

كام  ينتحر  مل  وانه  والنجاة  الهرب  استطاع  وانه  هتلر”  “اودولف 

بتنفيذ  ويقوم  الثانية  العاملية  الحرب  انتهاء  بعد  وذلك  عنه  قيل 

له كعمليات مشابهة  تابعة  إرهابية هو ومجموعة اخري  عمليات 

،بعد  العاملية  الحرب  بداية  يف  سببا  كانت  والتى  الكريستال  لليلة 

االملانية  الحكومة  تقرر  املرسح  خشبة  عىل  نراها  احداث  عدة 

إدعائه هل هو  والتأكد من صحة  للوقوف  الشخص  محاكمة هذا 

انه  ادعي  انه شخص  ام  ؟  الحقيقي”  الحاكم “اودولف هتلر  فعال 

الشخصية  خلفية  عىل  املحاكمة  إطار  يف  االحداث  وتدور  هتلر؟ 

والتفاصيل الغامضة التى كانت خلف ستار الحرب العاملية الثانية .

رأى  وقد  العمل  بتقديم  االتحاد  وفريق  سعادته  هيكل  وابدى     

الجمهور يتفاعل اثناء العرض مع املشاهد واالحداث وان الجمهور 

قدمه  مبا  وإعجابهم  سعادتهم  وابدوا  االعامل  هذه  ملثل  متشوق 

تقدميه  تم  العرض  أن  حيث  املرسحي  العرض  وابطال  املخرج 

يف  الشباب  املرسحيني  اليه  مايسعي  وهو  الفصحي  العربية  باللغة 

املرسحي  املايض  واسرتجاع  العربية  للغتنا  احياء  من  الحاىل  وقتنا 

العريق واصالته وعروضه الضخمة واكد اننى اعمل جاهدا الحياء 

هذه النوعية من العروض املرسحية الهادفة التى تستهدف احرتام 

الجمهور واحرتام مشاهدته وعقله .

مرسحية “ ليلة الكريستال” من تأليف وإخراج محمد عادل هيكل 

شاكر  يارا  مكياج،  الرحيم  عبد  بسمة  مالبس،  برعي  عزيز  ديكور، 

عزف  محمد  الرحمن  عبد  موسيقي،  تأليف  عصام  طارق  إضاءة, 

موسيقي، نادية فاروق مصحح لغوى، االء محبوب تنفيذ موسيقي، 

منار محمود دعايا وإعالن، زينب يارس هيئة اإلخراج االء محبوب 

هبه قيسوىن، هند املليجي، زياد محمد، ابراهيم خالد، باسم خالد، 

طارق عصام ، إرشاف عام ، باسم وفايئ .

الزيدى  الرحمن  عبد  سمري،  محمد  زرزور،  جامل  بوال  متثيل: 

خليل،حسام حسن،  خالد، مصطفي  ابراهيم  يارس،  عامر   ، )دويب( 

حسني حسام، ياسمني ارشف، خالد ابو املجد، رشيف عادل، امنية 

مجدى، احمد سعد، احمدكامل توفيق، هند املليجى، طارق عصام، 

مهاب،  احمد  املجد،  ابو  نسمة  عزام،  هايدى  الجوهري،  مصطفي 

ماجدة رشيف، مريا اميل، يارا شاكر، احمد حسني، معتصم شعبان.

ويعترب عرض “ليلة الكريستال” هو العرض األول الذي قدمه فريق 

اإلتحاد ويعتمد عىل االنتاج الذاىت للفريق حيث أن الفريق تأسس 

عادل  محمد  واملؤلف  املخرج  مؤسسه   2022 عام  من  يناير  يف 

هيكل وسوف تقدم الفرقة مشاريع اخري وأعامل مرسحية قادمة 

للجمهور.

حسن السيد

يستعد فريق هاملت لتقديم عرضني يف يوم واحد عيل خشبة مرسح آفاق  وهام عريض 

“مؤنس” و “هي دي الحكاية” وذلك يف الثالثني من شهر مارس املقبل.

وقالت ماجدة اللبان مؤلفة العملني أن عرض “مؤنس” يناقش قضية سوء معاملة األباء 

ألبنائهم. وقد اكتفت بذلك ألنه ُيعرض للمرة األويل عيل خشبة املرسح.

بجانبها  الوقوف  ووجوب  الفلسطينية  القضية  فيعرض  الحكاية”  دي  “هيا  عرض  أما 

الهواة  من  مجموعة  من  بتكوينه  املخرج  يقوم  متثيل  فريق  خالل  من  ذلك  ويحدث 

الفلسطينية  القضية  فكرة  عندهم  تضئ  عندما  ولكن  باستهار  األمر  يبدأون  والذين 

يقومون بالعمل بجد من أجل الوقوف بجانب القضية من خالل هوايتهم املحببة وهي 

التمثيل. 

 العرضان من تأليف: ماجدة اللبان وهي مؤسسة فريق هاملت، إخراج وإعداد: محمد 

جانب  إيل  التمثيل  يف  املعاون  يوسف  اشرتك  كام  املعاون،  يوسف  منفذ  ومخرج  أرشف 

عدد من املمثلني الشباب الذين يعدهم الفريق من خالل ورش التمثيل التي يقيمها.

مرسحية  بإنتاج  الفريق  قام  فقد  للفريق  الثالث  العرض  هو  “مؤنس”  عرض  ويعترب 

“البحث عن مرسحية” العام املايض كام قام الفريق بعرض مرسحية “هي دي الحكاية” 

للمرة األوىل يف منتصف العام املايض عيل مرسح الهوسابري ولقي نجاحاً كبرياً.

مي سيد



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 28 فبراير 2022العدد 545 العدد 28757 فبراير 2022العدد 757

[[6 متابعات

خطرة«       »عالقات 
األول موسمها  خالل  العدد«  »كامل  ترفع 

»عالقات  املرسحي  للعرض  األول  املوسم  عىل  الستار  أسدل 

خطرة« تأليف وإخراج مايكل مجدي، عن الكتاب األكرث مبيًعا 

»عالقات خطرة« للطبيب النفيس د. محمد طه.

وقدم فريق Better Show املرسحي عىل مرسح كلية رمسيس 

أيام )املوسم األول(، أربعة عرش عرًضا  للبنات، عىل مدار ستة 

يخلوا  ال  وكان  العدد«،  »كامل  الفتة  حملوا  جميعهم  مرسحيًّا، 

وبعض  والصحفيني  واإلعالميني  النقاد  من  ضيوفه  من  العرض 

واملخرجان  رزق  عىل  محمد  الفنان  منهم  واملرسحيني  الفنانني 

أمري  والفنان  واملخرج  الدويري  وطارق  السيد  عصام  الكبريان 

اليامين واملؤرخ والناقد املرسحي عمرو دوارة.

األهمية  ىف  غاية  مشاكل  يناقش  العرض  أن  بالذكر  الجدير 

اآلباء  عالقة  فكرة  عىل  جًدا  كبري  بشكل  يركز  فهو  للمجتمع، 

أنه  تتخيل  يجعلك  األوىل  الوهلة  ىف  الكتاب  اسم  رمبا  باألبناء، 

قضية  يتناول  الكتاب  ولكن  باملرأة،  الرجل  عالقة  عن  يتحدث 

معنى  توضيح  إىل  باإلضافة  باألبناء،  اآلباء  وعالقة  الرتبية 

الفرد  حياة  عىل  ومجتمعًيا  نفسًيا  وتأثريها  الخطرة،  العالقات 

ال  قد  الطفولة  ىف  تحدث  بسيطة  أشياء  هناك  وأن  واملجتمع. 

كبري  بشكل  كارىث  األبناء  عىل  تأثريها  ولكن  األهل،  لها  يلتفت 

جًدا.

مرسحيًّا،  عماًل  ليكون  الكتاب  لهذا  الفريق  اختيار  فكرة  وعن 

حدثنا مخرج العرض ومؤسس الفريق املخرج واملمثل املرسحى 

مايكل مجدى قائاًل: ىف البداية وقع اختيارنا عىل رواية »ىف ممر 

أكرث  الله(، ولذلك  )يرحمه  توفيق  للعراب أحمد خالد  الفرئان« 

جمهور  وله  العرب  الُكتاب  أبرز  من  ُيعد  أنه  منهم  سبب  من 

ضخم، باإلضافة إىل أن الرواية بها أفكار ومعاىن كنت أرغب أن 

أقدمها، ولكن لألسف ألنها اآلن ُتعد لتكون فيلاًم سينامئيًّا فأبنه 

الفكرة فرمبا  الحاىل، ولكنه مل يرفض  الوقت  ُيرحب بذلك ىف  مل 

نقدمها مستقباًل كعماًل مرسحيًّا.

واستكمل »مايكل«: نحن نهدف إىل أن نجذب جمهور الكتاب 

للمرسح، من أجل توسيع رقعة الجمهور املرسحى، ألن املرسح 

كتاب  عىل  اختيارنا  وقع  لذلك  مرص،  ىف  كبريًا  ليس  جمهورة 

الكتب  من  منهم، هو  وذلك ألكرث من سبب  »عالقات خطرة« 

أن  إىل  باإلضافة  العرىب،  والوطن  مرص  ىف  ونجاًحا  مبيًعا  األكرث 

مبعنى  التجربة،  هذه  يخوض  شخص  أول  هو  طه  محمد  د. 

وسلسل  بسيط  بشكل  النفىس  والطب  النفس  علم  يقدم  أنه 

القراءة  يحبون  ال  من  حتى  وجعل  الفئات،  جميع  ويناسب 

يقبلون عىل الكتاب وعىل القراءة بشكل عام، وكان هناك سبًبا 

ىف  غاية  مشاكل  يناقش  أنه  وهو  الكتاب،  لهذا  الختيارنا  بارًزا 

فكرة عالقة  جًدا عىل  كبري  بشكل  يركز  فهو  للمجتمع،  األهمية 

اآلباء باألبناء، رمبا اسم الكتاب ىف الوهلة األوىل يجعلك تتخيل 

يتناول  الكتاب  ولكن  باملرأة،  الرجل  عالقة  عن  يتحدث  أنه 

النقطة التى ذكرتها سابًقا بشكل كبري جًدا، باإلضافة إىل توضيح 

معنى العالقات الخطرة، وتأثريها نفسًيا ومجتمعًيا عىل حياتنا. 

لها  يلتفت  ال  قد  الطفولة  ىف  تحدث  بسيطة  أشياء  هناك  وأن 

األهل، ولكن تأثريها عىل األبناء كارىث بشكل كبري جًدا.

األكرث  الكتاب  عن  هو  خطرة«  »عالقات  املرسحي  العرض 

والذي  طه،  محمد  د.  النفيس  للطبيب  »عالقات خطرة«  مبيًعا 

تأليف  من  وهو  الرشوق،  دار  خالل  من  جديد  من  طرحة  تم 

جرجس  ويوسف  عامد  باخوم  ومتثيل  مجدي  مايكل  وإخراج 

أرشف  وجورج  روماين  وماري  صموئيل  وماري  ناجي  وكريلس 

ومارينا إيهاب ومينا خليل وماير هاين ومديانا جامل ويوستينا 

أكرم  مارينا  وديكور  سليم،  ويوسف  هاين  ويوستينا  رفعت 

الرشيف  بكر  أبو  وإضاءة  يونان  وسمر  روماين  ماري  ومكياج 

واملوسيقى للمؤلف املوسيقي رفيق جامل.

إيناس العيسوي
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[[77 متابعات

إسطنبولي  قاسم  الفنان 
اللبنانية والسينما  اللبناني  المسرح  تاريخ  يعيد 

مصر«  »محطة 
الفيوم  ثقافة  بفرع  كريمة  حياة  ضمن 

أعامل   » للفنون« و»مرسح إسطنبويل   بدأت »جمعية تريو 

بهدف  وذلك  طرابلس،  يف  أمبري«  »سينام  تأهيل  إعادة 

حرة  ثقافية  كمنصة  اللبناين«  الوطني  »املرسح  إىل  تحويلها 

ومهرجانات  تدريبّية  ورشات  فيها  م  ُتنظَّ للناس،  مستقلة 

الجمعية  وكانت  فني.  ومقهى  عامة  ومكتبة  فنية  وعروض 

قد خاضت تجربة إعادة تأهيل وافتتاح دور السينام املقفلة 

يف جنوب لبنان وتحويلها مساحات ثقافية مستقلة ومجانية 

 .

املرسح  مؤّسس  إسطنبويل،  قاسم  واملخرج  املمّثل   وأكد 

صلًة  إقامة  هو  املرشوع  من  الهدف  »أن  اللبناين:  الوطني 

قد  كان  الذي  لحلمنا  تكملًة  لكونه  والشامل،  الجنوب  بني 

منذ  صور،  يف  اللبناين«  الوطني  »املرسح  تأسيس  مع  بدأ 

لبنان،  يف  مّجاين  وسينام  مرسح  أّول  وهو  أعوام،  أربعة 

ما  نحّقق  سوف  املتطّوعني،  الشباب  جهود  وبفضل  وأّنه 

املناطق  بني  الوهمي  الجدار  ونكرس  الثقافية  املركزّية  بعد 

الثقافية،  املنصات  عرب  ببعضها  وربطها  الفنون  عرب  اللبنانية 

أكرث  ُتعترب  التي  الحلم يف طرابلس  نعيش  أننا  ونحن سعداء 

مدينة تحوي صاالت سينام يف تاريخ لبنان حوايل 35 صالة، 

العديد  انطلق  ومنها  للتمثيل،  فنون  معهد  أول  فيها  تأّسس 

من الفرق الفنية، وهي عاصمة للثقافة والفنون يف لبنان«.  

هذا وتتعاون جمعية تريو للفنون مع وزارة الثقافة اللبنانية 

اللبناين  الوطني  املرسح  افتتاح  أجل  من  طرابلس  وبلدية 

وإطالق قاعة الكاتب واملخرج نزار ميقايت إبن طرابلس عىل 

املرسح الجديد. 

 وتهدف جمعية تريو للفنون التي يقودها الشباب واملتطوعون 

خالل  من  لبنان  يف  ومستقلة  حرة  ثقافية  مساحات  إنشاء  إىل 

وسينام  النبطية  يف  ستارز  وسينام  الحمرا  سينام  تأهيل  إعادة 

الوطني  املرسح  إىل  تحّولت  والتي  صور  مدينة  يف  ريفويل 

والهيئة  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  د.ايناس  أ.  برعاية 

عطوة  هشام  املخرج  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة 

الكربي  القاهرة  القليم  التابع  الفيوم  ثقافة  فرع  أقام 

عثامن  جالل  الفنان  برئاسة  الثقايف  الصعيد  وشامل 

فرع  حيث قدم  والثقافية،  الفنية  األنشطة  من  عدد 

للمرسح  الفني  البيت  مع  بالتعاون  الفيوم  ثقافة 

بيت  مرسح  عيل  مرص”  “محطة  املرسحي  العرض 

خالل  من  كرمية  حياة  مبادرة  ضمن  طامية  ثقافة 

غنايئ،  درامي  إطار  ويف  والتجوال،  املواجهة  مرسح 

مع  تتواجد  صغرية  فتاة  حول  العرض  أحداث  تدور 

واالطالع  بالقراءة  وتهتم  مرص  محطة  يف  والدها 

وتتعرف عىل مجموعة مختلفة من األشخاص وتستمع 

محطة  لتفجري  يخططون  اإلرهابيني  من  ملجموعة 

جميع  ويتعاون  قبلهم  من  للخطف  وتتعرض  مرص 

إىل  والدها  مع  الفتاة  عن  البحث  ىف  والرشطة  األفراد 

أن يجدوها، وتم القبض عىل االرهابيني وتنقذ املحطة 

العرض  أن  حسانني”  “رضا  املخرج  وقال  التفجري  من 

يناقش عدة قضايا منها توعية األطفال بكيفية مواجهة 

بسيط  غنايئ  شعبي  فني  قالب  يف  واإلرهاب  التطرف 

الفنية  العروض  تلعبه  الذي  التنويري  بالدور  مشيًدا 

واملرسحية يف تشكيل وعي وثقافة النشئ مبا يسهم يف 

مواجهة العادات واألفكار الخاطئة. 

الورش  وإقامة  لبنان،  يف  مجانية  وسينام  مرسح  كأول  اللبناين 

وتأهيل  فتح  وإعادة  والشباب،  لألطفال  الفني  والتدريب 

واملعارض  واألنشطة  املهرجانات  وتنظيم  الثقافية  املساحات 

الفنية  السينامئية  العروض  برمجة  عىل  وتقوم  الفنية، 

تبادلية  شبكات  نسج  وعىل  والشباب،  لألطفال  والتعليمية 

لعرض  الشباب  للمخرجني  فرصة  وفتح  دولية  مهرجانات  مع 

املحلية  والعروض  السينام  بتاريخ  الجمهور  وتعريف  أفالمهم 

لبنان  مهرجان  أسستها:  التي  املهرجانات  ومن  والعاملية، 

الجوالة،  بالسينام  لبنان  شوف  مهرجان  الدويل،  املرسحي 

صور  مهرجان  للحكوايت،  الدويل  املرسحي  لبنان  مهرجان 

صور  مهرجان  الدويل،  الفني  تیرو  مهرجان  الدويل،  املوسيقي 

السيناميئ الدويل لألفالم القصرية، مهرجان صور الدويل للفنون 

التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان املرسحي 

ملونودراما املرأة، ومهرجان لبنان املرسحي للرقص املعارص .
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[[8 متابعات

للوطن« واالنتماء  الطفل  »مسرح 
لألطفال الثقافية  بالحديقة  الوطن«  محبة  »في  صالون  في 

أقام املركز القومي لثقافة الطفل برعاية الفنانة الدكتورة إيناس 

أمني  عزمي  هشام  الدكتور  واألستاذ  الثقافة  وزير  الدايم  عبد 

ناصف  محمد  الكاتب  وإرشاف  للثقافة  األعىل  املجلس  عام 

الوطن(  محبة  )ىف  صالون  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  رئيس 

بالحديقة   « للوطن  واالنتامء  الطفل  مرسح   « عنوان  تحت 

إطار  يف  محمد  والء  الباحثة/  إدارة  تحت  لألطفال  الثقافية 

لثقافة  القومي  املركز  يف  ممثلة  الثقافة  وزارة  بني  التعاون 

الطفل مع وزاريت األوقاف والرتبية والتعليم وذلك يوم األربعاء 

التاسع من فرباير 2022. 

 ، حسان  يرسى  والصحفي  الكاتب  من:  كل  الندوة  يف  شارك 

واملخرج يوسف أبوزيد، و دكتور محمد مصطفى عبد الفضيل  

سحر  د.  الواعظة  و  اإلسالمية،  للشئون  األعىل  املجلس  عضو 

شعبان السنويس ، وأدار الندوة الكاتب محمد ناصف، بحضور 

طالب من إدارة حدائق القبة التعليمية وأبناء السيدة زينب.

 وقدم الندوة االستاذ محمد ناصف رئيس املركز القومي لثقافة 

األوقاف  لوزارة  الشكر   كلمة  بتقديم  كلمته  مستهال  الطفل 

التضامن  وجمعيات  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الثقافة  ووزارة 

ألنهم الرشكاء الذين يحرضون يف صالون محبة الوطن، ثم قام 

محبة   “ الندوة  بعنوان  األطفال  وتعريف  الحضور  بتعريف 

الوطن” و تعريف معنى محبه الوطن، وبعدها  قدم املشاركني 

تنمية  يف  الطفل  نستغل مرسح  كيف  عن  للتحدث  الندوة  يف 

روح االنتامء وترسيخ حب الوطن عند األطفال؟ 

رصاع مع االخرين اال اذا اضطررنا لذلك، ونرى أن بعض الدول 

اصبحت  حتى  والثقافة  بالتعليم  تهتم  أن  استطاعت  كاليابان 

ولدينا  كبري  تاريخ  لدينا  كبرية  دولة  ونحن  وغنية،  كبرية  دول 

العلامء واملفكرين واألدباء واملرسح الذي يؤهلنا للحاق بركب 

التقدم، فلسنا بأقل من هؤالء. 

فعلينا  ومتقدم  متطور  بلد  بلدنا  يكون  حتى  وأضاف حسان:   

عليه  يؤكد  ما  يتقنه، وهذا  أن  بعمله وعليه  فرد  يقوم كل  أن 

وجهه«  الله  كرم  عيل  سيدنا  قال  فقد  والشعر  والدين  املرسح 

وقيمة املرء ما قد كان يحسنه، و الجاهلون ألهل العلم أعداء، 

العلم  وأهل  موىت  فالناس  بداًل،  به  تطلب  وال  بالعلم  فقم 

أحياء«.  فاإلنسان تتحدد قيمته من عمله وقدرته عىل االداء يف 

هذا العمل،  وهذا دور املرسح يف تأكيد وترسيخ قيمة العمل 

من أجل ترسيخ قيمة محبة الوطن ومحبة الله حيث أن العمل 

عبادة.

حوالي  قدم  القومي  المركز  زيد:  أبو  يوسف 
يهدفون  جميعا  وكانوا  مسرحي  عرض   ٨٠

للوطن واالنتماء  المحبة  قيم  غرس  إلى 
يكون  كيف  عن  زيد  ابو  يوسف  املخرج  تساءل  كلمته  ويف 

املرسح وسيلة لالنتامء ومحبة الوطن؟ 

حرب  أبطال  أحد  يد  عىل  عام   35 منذ  سئل  سؤال  هو  فقال: 

مدرعة   15 الفرقة  قائد  كان  شنن  تحسني  أحمد  اللواء  أكتوبر 

يف 73 ووصل لدرجة رئيس أركان الجيش املرصي، وعندما ترك 

أن  استطاع  بدوره  المسرح  حسان:  يسري 
وعاداته وتقاليده  الوطن  حب  يرسخ 

يف  املرسح  دور  عن  حسان  يرسي  الصحفي  الكاتب  وتحدث 

ترسيخ حب الوطن وتقاليده وعاداته قائال:

أوبريت الليلة الكبرية األشهر يف مرسح العرائس املرصي والذي 

غنائية  شعبية  لوحة  يعد  الذي  اآلن،  حتى  مبكانته  يحتفظ 

الكبار والصغار معاً،  الذي يجذب  املولد، وهو األوبريت  لليلة 

الشخصيات  يحاكون  الذين  وأبطاله  الرائعة  الفنية  لحبكته 

الحقيقية يف املجتمع املرصي0

من  مرصي  شاعر  هو  جاهني  صالح  الشاعر  أن  حسان:  وأشار 

قصيدة  لديه  والذي  كتبوا هن حب مرص  الذين  الشعراء  كبار 

هامة تسمى عىل اسم مرص وكان يقول فيها:

الصـور،  فيه  معكوسة  طوايل،  مايش  والنيل  العايل  يف  النخل   «

مقلوبة وانا مايل، يا والد أنا ف حايل زي النقش يف العوايد، زي 

باجري  العبيد  باقي  وزي  عبيد،  بنوها  مدنة  فوق  اليل  الهالل 

عىل عيايل، باجري وخطوي وئيد من تقل أحاميل، محنيه قامتي 

وهامتي كأن فيها حديد، وعينيا رمل العريش فيها وملح رشيد، 

مرص.«،  اسم  عىل  جديد،  من  اتولدت  اليل  زي  بافتحها  لكني 

من  الكثري  وتغنى  مرص  حب  يف  الشعراء  من  الكثري  وكتب 

املطربني بها. 

أن  استطاع  بدوره  املرسح  أن  اقول  أن  أريد  قائال:  وأوضح 

الفرق  نعي  أن  وعلينا  وعادات،  وتقاليده  الوطن  حب  يرسخ 

بني الرغبة يف التفوق وفكرة الرصاع فنحن ال نريد أن نكون يف 
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[[99 متابعات

واملرسح  الفنانني  يحب  وكان  السويس  محافظة  توىل  الخدمة 

وكان متابعا جيدا للعملية التعليمية يف املدارس، ويف يوم دخل 

الثورة  قائد  عرايب  احمد  قصة  يرشح  وهو  املدرسني  احد  عىل 

و  الثورة  قصة  األطفال  ميثل  أن  املعلم  من  وطلب  العرابية 

شخصية عرايب نظرا لصعوبة الدرس، ومن هنا بدأ يسأل نفسه 

بعدها  وقدم  له،  ينتمون  وكيف  الوطن  األبناء  يحب  كيف 

مرشوع هام يقدم إىل اآلن يف املدارس اسمه« مرسحة املناهج 

التعليمية«. 

أحمد  الدكتور  الراحل  ومنهم  الفنانني  بعض  اللواء شنن  وسأل 

لألطفال  القومي  املرسح  مؤسس  خميس  شوقي  واالستاذ  زيك 

يكون  وكيف  للمرسح  ينتمون  االوالد  نجعل  كيف   1981 عام 

ملرسح  عريب  مهرجان  أول  فكرة  نبتت  هنا  ومن  هوية،  لهم 

الطفل شاركت فيه 10دول وأقيم عىل نفقة محافظة السويس 

وشارك فيه كل من العراق وفلسطني واليمن، وكان رشط اللواء 

الوطن،  عن  القيم  من  قيمة  عرض  كل  يقدم  أن  شنن  تحسني 

وكيف نعمره ونبنيه ونحب جيشه، وعمل أيضا شعبة املرسح 

واملرسح  السويس  محافظة  بني  باملشاركة  لألطفال  القومي 

الفلسطينية  القضية  الثامنينات  يف  فكانت  لألطفال،  القومي 

املرسح  شعبة  فعمل  والرعاية،  االهتامم  درجات  أعىل  يف 

والقضايا  العربية  بهويته  املرصي  الطفل  لريبط  الفلسطيني 

القضية  عن  مهمة  مرسحية  رايض  السيد  فعمل  القومية، 

الفلسطينية »طاقة طاقية« وعرضت يف مرسح البالون وانتجها 

الزعيم الراحل يارس عرفات، كام قدم املخرج هناء سعد الدين  

مرسحية »حارسة النبع« عن القضية الفلسطينية. 

منذ  الطفل  أن مرسح  اقول  أن  اريد  قائال:  زيد  أبو  واستكمل 

فكانوا  والخمسينات  االربعينات  يف  جدا  بسيطة  بتجارب  بدأ 

بسيطة  قصص  ميرسحوا  وكانوا  بسيطة  مرسحيات  ميرسحوا 

مرسح  إنشاء   تم  وبعدها  الكيالين  وكامل  الهراوي  ملحمد 

وتشيك،  روس  لخرباء  تجارب  وقبلها  الكبرية،  بالليلة  العرائس 

أهم  وكان  لألطفال  القومي  املرسح  نشأ  وبعدها  ويوغسالف، 

بدا  ما  وهو  له،  واالنتامء  الوطن  محبة  قيم  غرس  اهدافه  

فكرته مع  أول6 عرض »عيل بابا كهرمانة شكرا« للفنانة لبلبة، 

ولقد قدم املركز القومي إنتاج مشرتك بني البيت الفني واملركز 

القومي لثقافة الطفل »حكايات وأغاين كامل الكيالين« و»عالء 

عرض   80 حوايل  وقدمنا  املغرور«  و»األرنب  والدنانري«  الدين 

واالنتامء  املحبة  قيم  غرس  إىل  يهدفون  وكانوا جميعا  مرسحي 

للوطن. 

وأضاف أبو زيد: كنت حريص اثناء اإلعداد للمرشوع الذي تم 

حاليا  للمرسح  الفني  البيت  يف  مهمة  فرقة  انشاء  اساسه  عىل 

» فرقة الشمس لذوي االحتياجات الخاصة«  والتي تهدف إىل 

غرس قيم االنتامء و محبه الوطن يف ابهي صورها. 

وكيف قدم عامر الرشيعي والفنان سيد مكاوي أجمل األلحان 

الوطنية، وكيف قدم الدكتور طه حسني أجمل األعامل الروائية 

التي كانت سبب أسايس لتقوية حب الوطن واالنتامء له لدى 

الطفل. 

واختتم أبو زيد كلمته قائال: ما يهمني أن يعرف األطفال كيفية 

حب الوطن وكيف يشاركون بالفنون يف حب الوطن سواء رسم 

أو مرسح أو كتابة للمساهمة يف حب الوطن.

أكرث  من  المسرح   : مصطفى  محمد  د. 
الوطنية  الهوية  تشكيل  وسائل 

املجلس  عضو  الفضيل  عبد  مصطفى  محمد  الدكتور  وتحدث 

ملهمة  الكون  يف  الله  خلقنا  قائال:  اإلسالمية  للشؤون  األعىل 

عظيمة واضحة وهي عبادة الله »وما خلقت الجن واإلنس إال 

كام  وتطهريها،  البرشية  النفس  بتزكية  الله  أمرنا  و  ليعبدون«، 

أمرنا بعامرة األرض والكون فقال تعاىل« هو انشأكم من األرض 

واستعمركم فيها«.

تزكية  يف  الطفل  مرسح  نستغل  كيف    : مصطفى  وتساءل   

النفس البرشية ويف عامرة الكون ويف غرس قيم الوالء واالنتامء 

الشباب؟،  عند  الوطنية  الهوية  مفهوم  وترسيخ  الحقيقي 

والتقاليد،  والعادات  االخالقية  القيم  مجموعة  هي  فالهوية 

فالهوية  هويتنا  عىل  الحفاظ  يف  الطفل  مرسح  نستغل  وكيف 

لها أبعاد كثرية منها السياسية واالجتامعية والدينية والتي تعد 

أخطر وأهم الهويات، والتي تم اختطافها يف وقت من األوقات 

وحاولت جامعات اإلرهاب والتطرف أن تغري فكر الشباب. 

الهوية  يشكل  أو  يغري  أن  الطفل  ملرسح  كيف  السؤال  وهنا 

اإلعالم  ووسائل  العبادة  ودور  فاألرسة  الطفل.  هوية  وخاصة 

الوالء  قيم  وترسيخ  الوطنية  الهوية  تشكيل  يف  دور  لهم 

واالنتامء للوطن، ويعترب املرسح من اكرث وسائل تشكيل الهوية 

حب  كيفية  علمنا  والسالم  الصالة  عليه  والرسول  الوطنية، 

الوطن فالوطن له مكانة عظيمة يف قلوبنا. 

بالعمل  تكون  املحبة  إن  قائال:  محمد مصطفى  دكتور  واختتم 

واالخالص  العمل  اتقان  مع  للوطن  والدعاء  واالجتهاد  والجد 

َعِمَل  إَِذا  ُيِحّب  َتَعاىل  اللََّه  )إِّن  الكريم  رسولنا  قال  كام  فيه 

أََحُدُكْم َعَماًل أَْن ُيْتِقَنُه(.

بأبنائه،  يقوى  الوطن  السنوسي:  سحر  د. 
األرض.  على  الله  بنيان  َفاإِلنساُن 

الحقوق  عن  شعبان  سحر  الدكتورة  الواعظة  تحدثت  فيام 

متسائلة ما هو حقي وما هو حق الله وما حق املحيطني يب؟ 

أن  قل  تعاىل«  بقوله  مستشهدة  الله  يحبك  كيف  إىل  واشارت 

كنتم تحبون الله فاتبعوين يحببكم الله ويغفر لكم« 

يقوى  الوطن  وان  لله  حب  هو  الوطن  حب  أن  ايل  واشارت 

بأبنائه، َفاإلِنساُن بنيان الله عىل األرض. 

بعض  وقدموا  الندوة  مع  تفاعلوا  األطفال  أن  بالذكر  جدير 

وطنية،  ألغاين  اإلشارة  ولغة  شعر  وإلقاء  غناء  من  مواهبهم 

وعىل  وتفاعل،  ملشاركته  لألطفال  الجواز  ن  املشارك  وقدم 

ورد،  تاج  الفخار،  تلوين   ( فنية  ورش  أقيمت  الندوة  هامش 

أركيت(  أعامل  بالورق،  تشكيل  باملشابك،  أشكال  فرعوين،  تاج 

وعرض األراجوز للفنان نارص عبدالتواب والفنان أحمد جابر. 

سامية سيد
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[[10 حوار

له  للمسرح  القومي  المركز  تكريم  بمناسبة 

فلوكس: فاروق 
جديدين وأمل  حياة  التكريم 

للمسرح  القومي  المركز  أقام 
الشعبية  والفنون  والموسيقى 
الكبري  الفنان  لتكريم  كربى  احتفالية 
وزيرة  وحضور  برعاية  فلوكس،  فاروق 
إيناس  الدكتورة  الفنانة  الثقافة 
قطاع  رئيس  وبإشراف  الدايم،  عبد 
خالد  المخرج  الثقافي  اإلنتاج  شئون 
للمسرح  القومي  المركز  ورئيس  جالل، 
الفنان  الشعبية  والفنون  والموسيقى 
األربعاء  يوم  وذلك  صادق  ياسر  القدير  
القومي. بالمسرح    ٢0٢٢ فرباير   ٩
الثقافة  وزيرة  بتكريم  الحفل  واختتم 
تقديرا  تذكاريا  درعا  بإهدائه  لفلوكس 
الفنية  ولجهوده  الفنية،  عطائه  لرحلة 
والسينمائية  المسرحية  الحركة  أثرت  اليت 
ابدع  واليت  واإلذاعية  والتليفزيونية 
القيمة  األعمال  من  كبريا  رصيدا  فيها 
سيدتي  وهي،  وهو  »أنا  ومنها 
زقاق  الغربي،  الحي  قصة  الجميلة، 
ربح  كحيون  الحكومة،  خيل  المدق، 
»القاهرة  مثل  وأفالم  المليون« 
عفوا  معايا،  المحفظة  الليل،  في 
والسياسي«  الراقصة  القانون،  أيها 
الدوري،  عيلة   « مثل  والمسلسالت 
متولي،  الحاج  عاذلة  والحامول،  الرباري 
الروحي«.  األب  الحلمية،  ليالي  الدالي، 
بالفنان  مسرحنا  التقت  التكريم  وبعد 
الحوار  هذا  معه  وأجرت 

حوار: سامية سيد

اليص« زماني  »كان  الهندسة  في  عملي  لوال 
الدراسة وكانوا يسمونني »الربوفيسور« ، وتركنا املكان بعد 

قيام الثورة نظرا لحدوث حادث خطري، وهذه صورة عشتها 

منذ الصغر: »كان خلف شارع الذي نقطن به و اسمه أشالء 

بسيارته  امللك  يوم رجع  اآلداب، ويف  إدارة  بها  فيال  عابدين 

قرصه  إىل  مرسعا  وكان  هتلر  له  أهداها  التي  املرسيدس 

بعابدين ومن الجهة األخرى كانت سيارة اآلداب وتقابال يف 

إذا طلبنا بطاقة تعريفية كيف تعرف فاروق 
فلوكس؟ 

فاروق  الحقيقي  واسمي  الشهرة،  اسم  هو  فلوكس  فاروق 

يل  كانت  ومغاغة،  مزار  بني  املنيا  من  مبارك،  توفيق صالح 

حيايت  وبدأت  عابدين  ميدان  يف  نعيش  وكنا  وحيدة  أخت 

يف  متميزا  فكنت  العلم  يف  وانطلقت  امليدان،  هذا  من 
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[[1111 حوار

وهيب يوسف  بسبب  السينما  من  هربت 

الطريق على  ووضعين  اكتشفين  عزت  بكر  أبو 
السيارتان مرسعتان، فكادت سيارة  امليدان وكانت  منتصف 

يف  قرصه  امللك  فوصل  فاروق  امللك  سيارة  تصدم  اآلداب 

إغالقه  تم  وقد  الشارع  الصباح  يف  ووجدنا  االنزعاج،  قمة 

نقطن  زلنا  ما  كنا   52 ثوره  قامت  وعندما  بالبناء،  وسده 

امليدان وكان قرص امللك محارصا وكنا محارصين مثله فكانت 

غادر  وعندما  مبارشة،  الرسايا  أمام  بها  اقطن  التي  العامرة 

امللك 26 يوليو تحركت الدبابات لتهدم هذا الحائط وبعدها 

قرر والدي البعد عن املكان الذي تحوطه الدبابات والرشطة 

وغريها. 

النحاس  ومصطفى  الوفد  حزب  احب  كنت  ولكني  عنها 

باشا وسمي بحزب الوفد تيمنا بالوفد الذي ذهب إىل لندن 

تلك  يف  الدميقراطي  الشكل  رغم  متناحرة  األحزاب  فكانت 

الفرتة، ثم أحداث 25 يناير باإلسامعيلية و26 يناير بالقاهرة 

وعارصتها  الفرتات  هذه  عشت  أنا  القاهرة،  حريق  حيث 

وكان لها أبلغ األثر يف تكوين شخصيتي. 

صف لنا بداياتك مع السينما واملسرح؟ 
يأخذاين  والداي  كان  بالسينام،  مرتبط  وأنا  طفولتي  منذ 

للسينام مرة كل أسبوع أو أسبوعني، وأتذكر مرة دخلنا فيلام 

كانه شيطانا فخرجت مرسعا  ليوسف وهبي وفجأة وجدته 

من السينام وأنا خائف جدا لدرجة أين كرهت السينام، ويف 

اإلذاعة  أن  أعلم شيئا عن املرسح، غري  الفرتة كنت ال  هذه 

أو  الريحاين  لنجيب  إما  مرسحية  خميس  كل  تذيع  كانت 

ليوسف وهبي، وكان من امللفت الضحك الذي كان يضحكه 

ذلك  كل  فيها  املشاهد  هذه  هل  أتساءل  وكنت  املذيع 

الضحك؟ وكنت استمع إىل هذه املرسحيات ففي صغري وأنا 

مستمتع جدا. 

كيف كانت بداياتك يف املسرح؟ وعلى يد من 
مت اكتشافك؟ 

عندما دخلت كلية الهندسة ونظرا لظروف الحرب سنة 56 

وعندما  يوما،   55 ملدة  الفدائيني   مع  متطوعا  دخلته  وقد 

ثالثة  يف  فرسبت  دراستي  عىل  ذلك  أثر  الحرب  من  رجعت 

علوم، وبدأت وقتها العمل عىل لوحات أصدقايئ وبيعها لهم 

حتى ال أكلف أيب مصاريف، وكنت آخذ أجرا عىل ذلك حتى 

اسمه  منهام  واحد  اثنان  جاءين  عندها  نفيس،  عىل  أرصف 

معه  فذهبت  معهام  التمثيل  مني  طلب  شعبان  مصطفى 

وأسند  أمني  أسعد  األستاذ  وجدت  أتذكر  ما  حسب  وعىل 

تدور  التي  يوم«  كل  »حكاية  مرسحية  يف  خواجة  دور  يل 

املرسحية،  من  دوري  شطبوا  ووقتها  فندق  داخل  أحداثها 

فلست  شطبي   تم  ملاذا  نفيس  وسألت  جدا  ضايقني  ما 

صامت  مسلسل  عمل  يف  بدأوا  وعندما  الدرجة؟  لهذه  غبيا 

صامت  دور  يف  عزت  بكر  أبو  الراحل  أخذين  »بانتومايم« 

وبدوره اكتشف يف موهبة التمثيل، وكان له الفضل يف ذلك 

فكان أول من وضعني عىل بداية الطريق، ثم عملت »خاتم 

ملدة  املرسح  عىل  مبفردي  صامت  مسلسل  وهو  سليامن« 

نصف ساعة نجحت فيه نجاحا باهرا، ومنذ ذلك الحني وأنا 

عاشق الفن. 

وكيف  املهندس؟  بفؤاد  معرفتك  كانت  كيف 
كان احلال بعدها يف عالم املسرح؟ 

التعرف عىل األستاذ فؤاد   بعد العرض الصامت طلبوا مني 

املهندس وكان وقتها متوليا رعاية الشباب وذهبت وتعرفت 

وأسامة  جمجوم  الدين  وبدر  موايف  زكريا  وجود  يف  عليه 

والضيف  عفيفي  وحسن  الجداوي  محمد  والدكتور  عباس 

احمد وغريهم ومنذ ذلك الحني وأنا أعشق املرسح، وبعدها 

أثبت نفيس وتوليت رئيس فريق التمثيل ثم مخرجا مساعد 

عدة  وأخرجت  متتالية،  وأنشطة  بالجامعة  املهندس  لفؤاد 

مرسحيات »23« عمال فنيا ما بني الهواة يف الجامعة والهواة 

قرار  تكليف، حيث صدر  بأمر  بها  عملت  وقد  الرشكات  يف 

أمام  العيني  القرص  شارع  إىل  وانتقلنا  املكان  تركنا  بعدها 

وكان  القرابية  مدرسة  إىل  ذهبت  ثم  الكلب،  مستشفى 

جامعة  من  معلم  املرحلة  هذه  يف  يعلمنا  الذي  املعلم 

يعلمنا  وكان  اإلبتدايئ  األول  الصف  يف  كنت  وأنا  أكسفورد 

 20 حوايل  يضم  الصف  وكان  ينبغي  كام  اإلنجليزية  اللغة 

قسم  رئيس  منهم  كبرية  وكوادر  نوابغ  منها   وتخرج  طالبا 

القرص العيني.. وغريه  فكان اتجاهي علمي فدخلت مدرسة 

بني  السياسية  الرصاعات  فرتة  الثانوية وعارصت  اإلبراهيمية 

أبعد  فكنت  سياسية،  أدوار  أي  وقتها  يل  يكن  ومل  األحزاب 
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شعرت بقلة احلماس؟ 
بالطبع ال، فانا عشقت املرسح وأصبح مهنتي، أحلق ذقني 

وأخد حاممي وألبس جيدا وكأين ذاهب ألتزوج. 

يقال أن دورك يف »سيدتي اجلميلة »من أكثر 
ما  جمهورك  عند  عالمة  تركت  التي  األدوار 

رأيك؟ 
الجميلة ليست من أفضل أعاميل فلدي أدوار أخرى  سيديت 

قبل  ملا  يؤرخ  أن  فيجب  الجميلة   سيديت  رواية  أما  أفضل، 

استعرايض  عمل  أول  ألنها  بعدها،؛  وما  الجميلة  سيديت 

فهذه  جدا،  جيدة  شخوصه  وجميع  متكامل،  كوميدي 

املرسحية تعترب محورا ملا قبلها وما بعدها. 

اجلمهور  وجدت  إذا  إحساسك  يكون  كيف 
قليال بعد ظهورك على املسرح؟ 

هنا يكون العيب يف املنتج لعدم الدعاية الجيدة، وأيضا قد 

صورة  لنا  فيكون  الجمهور  يجذب  ال  شغله  أحدهم  يكون 

ظروف  بسبب  يكون  وقد  الجامهري،  من  يقلل  مام  سيئة 

مل  أنه  والحقيقة  الجمهور،  قلة  يف  وتتسبب  تحدث  عامة 

يحدث ذلك يل ومل يصادفني. 

ما أجمل ما حدث لك يف املسرح؟ 
الريحاين  مرسح  عىل  ونعرض  العيد  ويف  اإلسكندرية  يف  كنا 

مرسحية  لعرض  وذهبنا  لنا  املرسح  املتحدين  فرقه  وأجرت 

نفس  يف  وسواريه  ماتينيه  نعمل  كنا  الحمراء«  »البيجامة 

الليلة، وكان هذا يعد شيئا جميال بالنسبة يل. 

قابلتك  أم  بالورود  مفروش  طريقك  كان  هل 

املرسح  بها عىل  تعمل  التي  الوحيدة  الرواية  وكانت  لطفي 

وبعدها  الجميلة«،  »سيديت  وبعدها  شهرا،  إال  تستمر  ومل 

عملت لفرقة األستاذ أمني هنيدي يف »مجنون بطة« وكانت 

بعد  ثم  الشفاه،  تحريك  فقط  وعلينا  مسجلة  فيها  األدوار 

ذلك تركت الفرقة واشرتكت يف رواية »البنات والثعلب« مع 

الدين جمجوم ومجموعة  الله بطولة بدر  أنور عبد  األستاذ 

من املمثلني، وبعدها انضممت للريحاين يف »سنة مع الشغل 

املرسح  عىل  عرضها  يستمر  مرسحية  أول  وكانت  العزيز« 

ثالث سنوات.

كم تبلغ حصيلة أعمالك؟ 
أو 25 عرضا   قدمت حوايل 44 عرضا جامهرييا وحوايل 20 

للتليفزيون و150 فيلام وغريها من املسلسالت حتى اآلن. 

أم  املسرحي  العمل  إليك  أقرب  أيهما 
السينمائي أم التلفزيوني؟ 

املرسح بالطبع، املرسح كام يقال عنه: أبو الفنون، فاملمثل 

كبرية  التحمل  عىل  قدرة  وعنده  جدا  كبرية  قيمة  املرسحي 

ولديه إجادة يومية مع مرور األيام، 

أنا مثلت مع رشدي أباظة سبعة أفالم وتحدثت معه يف مرة 

ليعمل يف املرسح فقال يل: »هو أنا مجنون أعمل مرسح أنا 

أجي كل يوم أقول نفس الكالم طيب أنتم مجانني وأنا مايل 

ومالكم«. ممثل املرسح يجب أن يكون لديه َجلد ومستعد 

الجمهور  يعطيك  املرسح  عىل  تظهر  وعندما  للعمل،  يوميا 

حقك، فكل يوم امتحان واختبار، ولذلك أنا أحرتم من يقدم 

األعامل املرسحية سواء لفرتة بسيطة أو لفرتة طويلة.

أو  باملسرح  العمل  من  بامللل  مرة  شعرت  هل 

مهندسا  توفيق  فاروق  مهندس  السيد  بتعيني  جمهوري 

البدالت،  إيل  باإلضافة  عالية  مرتبات  نأخذ  وكنا  كذا  يف 

األعامل  من  العديد  قدمنا  الجامعة  يف  طالبا  كنت  وعندما 

العاملي  واألدب  وبريخت  عاشور  ونعامن  محفوظ  لنجيب 

كلينوف..... حتى تخرجت من الجامعة. 

صف لنا عالقتك بفؤاد املهندس؟ 
الكثري،  منه  تعلمت  واملعلم،  األستاذ  هو  املهندس  فؤاد 

العديد من األعامل، وكان  وعملت معه كمساعد مخرج يف 

يشعر بالطأمنينة أثناء وجودي بجانبه، وكنت دائم االتصال 

تأخرت  ألين  كثريا  مني  غضب  مرة  وأذكر  عنه  والسؤال  به 

يل«  فقال  ُعمرة  يف  أين  له  أوضح  أن  وحاولت  السؤال.  يف 

اترك العمرة وتعال« وألفت له مرسحية بعنوان »عيد ميالد 

كخيل  »أصبحنا  مرة  يل  قال  بيته  يف  جلس  وعندما  فؤاد«. 

الحكومة« . 

؟  االحتراف  مستوى  على  لك  عمل  أول  ما 
وكيف انطلقت بعده؟ 

مرسحية  وهو  املتحدين  يف  يل  احرتاف  عمل  أول  كان 

االحرتاف  إىل  االنطالق  بدأت  هنا  ومن  الحمراء«  »البيجامة 

فقدمت حوايل  44 مرسحية يطلق عليها »عرض جامهريي« 

ياسني  إسامعيل  مرسح  فقط  هناك  كان  تخرجت  وعندما 

فرقة  وعملنا  اخرتاقهام،  الصعب  من  كان  الريحاين  ومرسح 

وانضممت  فرغيل  الله  عبد  األستاذ  لألديب  مرسحية  ال20 

إليها وكنا 20 فردا وكنا ندفع من جيوبنا حتى نقوم بعمل 

نجوى  بطولة  الغنية«  نوسة  مرسحية«  وعملنا  املرسحية، 

نجاحا،  تلق  مل  ولكنها  مدبويل  املنعم  عبد  وإخراج  فؤاد 

الله فرغيل  العليم بعد ذلك أن يأخذ املرسحية عبد  ويشاء 

ودخلت  عفيفي  غراميات  باسم  ويقدمها  املتحدين  يف 

هذه  يف  جدا  والهام  روايات،  عدة  بها  واشتغلت  املتحدين 

الفرتة أين عملت عدة روايات منها »مببة كرش« بطولة نادية 
كبري بفضل  مصطفى  الدين  لحسام  أدين 
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عقبات؟ 
أركب  ومساء  مهندس  الصباح  يف  العقبات،  غري  اعش  مل 

مرسحي  عرض  لعمل  اإلسكندرية  إىل  ألذهب  4م  قطار 

سيديت  يف  حدث  مثلام  القاهرة   إىل  أعود  العرض  وبعد 

يف  ليال  وعرض  أسوان  يف  مرشوع  لدي  كان  أيضا  الجميلة، 

إىل  وأذهب  أسوان  إىل  صباحا  الطائرة  أركب  كنت  القاهرة 

سمبل  أبو  من  تأيت  الطائرة  وكانت  بعدها،  بالسيارة  املوقع 

تاكسيا عىل املرسح  وأحيانا تتأخر علينا وعندما نصل نأخذ 

مبارشة يف ميعاد عرض املرسحية، كان املوضوع مرهقا جدا 

أقول  أن  أريد  قابلتها.  التي  العقبات  أصعب  كانت  وتلك 

أما  صح.  تتحملها  أن  فيجب  املسئولية  تحملت  إذا  أنك 

لرزقك  ينظرون  الذين  أولئك  يف  فكانت  النفسية  املعاناة 

من  أول  يكون  تساعده  ومن  األخطاء،  لك  يتصيدون  ومن 

يوجه رضبته لك. يف مرة قالها يل محمود املليجي« الفنانني 

غرقانني ولكن من يريد أن يركب عليك ينجح عىل حسابك 

وانت متوت«. 

أخذت  وهل  أعمالك؟  عن  راض  أنت  هل 
نصيبك من التمثيل وحققت كل ما حلمت به 

أم ال زال هناك أحالم لم حتقق؟ 
أنا راض متاما عن كل أعاميل، وال يوجد أحد يف العامل يحقق  

الفن  يف  إليه  وصلت  ما  لكن  يتمناه،  أو  به  يحلم  ما  كل 

وجعلني يف قمة سعاديت هو إحسايس بحب الناس يل. 

إلى قلبك خاصة املسرحية  ما أقرب أعمالك 
منها؟ 

أفخر  كثرية  أعامال  مثلت  بها،  وأفتخر  أعاميل  جميع  أحب 

بها وأديت فيها أداء جيدا، ولكن هناك أعامل أرغمت عىل 

مالية،  ضائقه  يف  كنت  حينام  منها  مادية  لظروف  عملها 

الدين مصطفى ألعمل معه يف  املخرج حسام  ليال  وحدثني 

» وكالة البلح«  وملا ذهبت كان دوري َدالال يف وكالة البلح، 

ولكنهم أعطوين ظرفا به ما أحتاجه من النقود لعمل األشعة 

نظرا  األعامل  تلك  مثل  برفض  يسمح  ال  الوقت  وكان  أليب، 

لظرويف، و حسام الدين مصطفى هو أول مخرج أعمل معه 

سينام، وله فضل كبري عيل، وال أعلم إن كانت النقود متوفرة 

املخرج  لهذا  مراعاة  الدور  هذا  سأقبل  كنت  هل  لدي 

وأفضاله أم كنت سأرفض.

هل شاهدت أيا من املسرحيات احلديثة؟ ويف 
املسرح  عن  حاليا  املسرح  اختلف  هل  رأيك 

سابقا؟ 
حسان  لعادل  األربعون  العشق  قواعد  مرسحية  شاهدت   

وأعجبتني جدا وأعجبني التناول واملمثلني ألنهم مؤمنني مبا 

التحكيم  لجنة  يف  اختياري  تم  الوقت  نفس  ويف  يقدمونه، 

ابهرين حقا  الزقازيق ورأيت عرشة مرسحيات ومام  لجامعة 

استطعت  ولذلك  التمثيل  يف  عميل  أحب  وأيضا  اإلرهاق 

الهندسة »كان زماين اليص«  بينهام، ولوال عميل يف  التوفيق 

عملت   .. منه،  معايش  أخذ  فانا  اآلن،  نفعني  الذي  ألنه 

ملركز  وصلت  حتى  تخرجت  أن  بعد  تكليف  بأمر  مهندسنا 

كبري، بعدها قدمت استقالتي وأخذت معاشا مبكرا يك انضم 

كعضو عامل يف نقابة املهن التمثيلية. 

ماذا ميثل التكرمي أو اجلائزة لفاروق فلوكس؟ 
كل جهده  قدم  فنان  فأنا  كبرية جدا  قيمة  ميثل يل  التكريم 

الجهد،  لهذا  تقدير  يعني  فهذا  ُأكرم  وعندما  للمرسح، 

حظي  ولحسن  لجييل،  تكريم  منه  جزء  رأيي  يف  والتكريم 

بفرتة  وبعدها  للمرسح  القومي  املهرجان  يف  كرمت  أن 

عىل  تكرميي  وأخريا  املهندسني  نقابة  يف  تكرميي  تم  قصرية  

فعنوانك  حقا،  اسعدين  ما  وهذا  القومي،  املرسح  خشبة 

من  وزيادة  حقي  أخذت  أنا  و  تقدمه،  ما  يف  اإلخالص  هو 

يحبك  من  تجد  أن  عظيم  يشء  التكريم.  يوم  الحضور 

عند  قيمة  لها  كان  وإمنا  هباء  تكن  مل  وأعاميل  ويقدرك، 

هؤالء الذين كرموين وعند الجمهور.

ماذا عن تكرميك من وزيرة الثقافة الدكتورة 
إيناس عبد الدامي؟ 

أنا سعيد حقا بهذا التكريم، خاصة أين الوحيد الذي ُكرمت 

كبري  تكريم  فهو  الثقافة  وزيرة  وبيد  اليوم مبفردي،  يف هذا 

إعادة  فالتكريم  سبقتني،  دموعي  أن  لدرجة  يل  بالنسبة 

حياة وأمل جديد ألن أستطيع أن أقدم الكثري والكثري. 

هل التكرميات تصنع األسماء؟ 
من  وهناك  ويقويه،  يؤيده  واملتلقي  صاحبه  يصنع  االسم 

وأسامة  الشيمى  حمزه  مثل  تكرم  مل  التي  الكبرية  األسامء 

و  تكرميها،  يتم  مل  العظيمة  األسامء  من  وغريهم  عباس.. 

يعني عدم   الجمهور وال  للفنان هو حب  الحقيقي  التكريم 

يتم  أن  له. وآمل  اسم  أنه ال  الشهادات  أو  بالجوائز  تكرميه 

تكريم الفنانني يف حياتهم. 

ما أكبر قيمة يف مشوارك الفني واملسرحي؟ 
 أكرب قيمة واكرب مكسب يل هو حب الناس فأنا غني بحب 

الناس ألن الحب أكرب ثروة قد يحصل عليها اإلنسان والفنان 

بخاصة. 

وجلمهور  للمسرحيني  توجهها  كلمة  من  هل 
املسرح؟ 

كلمتي للمرسحيني »من العظيم أن من يجلس أمام  الستار 

يحبك ولكن األعظم أن يحبك من وراء الكواليس أكرث، ُحب 

زمالئك لك يرفعك فحافظ عىل حب زمالئك« . 

الذي  الحبيب  جمهوري  فضلكم  »من  للجمهور  كلمتي  أما 

بجانب  تقفوا  أن  أرجو  املرسح  نجاح  عنوان  دامئا  كان 

يستطيع  حتى  املرسحية  األعامل  كل  يف  وتؤازروه  املرسح 

أعامل جديدة، وكلام  دامئا يف  بكم ولكم  يتقدم  أن  املرسح 

بني  أمانه  فاملرسح  واملفيد،  الجديد  لكم  قدم  كلام  أزرمتوه 

أيديكم وعليكم أن تضعوا أنفسكم تحت أمر املرسح الذي 

سيكون لكم دامئا منربا  ونرباسا ومعلام، فكونوا بجانبه«.

أر  فلم  حاليا  أما  الجامل،  هذا  و  القوة  بهذه  طلبة  وجود 

أعامال أخرى بسبب ظروف الكورونا، ولكن يف رأيي أجد أن 

املرسح حاليا بعافية، حتى القطاع الخاص غري موجود. 

ماذا عن مسرح الفضائيات؟ 
عىل سبيل املثال ارشف عبد الباقي استطاع أن يرجع جمهور 

الجيد  اسكتشات   لعمل  يظهرون  الذين  والشباب  املرسح، 

ولكن  جيدون  وهم  بالتأكيد،  يظهر  ال  واليسء  يظهر  منها 

ما يقدمونه يكون يف قالب اسكتش أو مسلسل قصري وهو 

وبالطبع  الجمهور  جذب  أنه  مميزاته  أهم  ومن  جيد  عمل 

إىل املرسح  يحسب ألرشف  الجمهور من كل مكان  حضور 

عبد الباقي. 

يقدمه  وما  كرمية  حياة  مشروع  يف  رأيك  ما 
من مسرحيات للقرى واملحافظات البعيدة؟ 

هو يشء عظيم، فكرة تقديم املرسح لهؤالء البعيدين عنه، 

لكن هناك سؤاال هل تستطيع أن تكون فريق متثيل يف كل 

قريه من محبي املرسح فتقوم بعمل ورش لهم يف أماكنهم، 

مناخ  آخر غري  مناخ  وترتعرع يف  تنمو  أفكارهم  يجعل  هذا 

فإذا  القراءة،  عىل  سنساعدهم  الوقت  نفس  ويف  التطرف، 

رسالة  له  املرسح  وألن  عظيم  يشء  يكون  ذلك  يف  نجحنا 

عظيمة يكون بذلك قدم رسالته بصورة كاملة. 

هل لديك مشاريع مستقبلية؟ 
فأنا  تأليفي،  من  واألعامل  املرسحيات  من  العديد  لدي 

من  العديد  وألفت  هامة،  أعامل  سبعة  حوايل  أخرجت 

عبد  أرشف  الفنان  عند  توجد  مرسحيه  منها  املرسحيات 

مرسحية  هناك  أيضا  للجمهور.  يقدمها  أن  وأمتني  الباقي 

لتقدميها  الباقي  عبد  أرشف  وأدعو  فؤاد«  ميالد  عيد  »يف 

وهذه  املهندس،  فؤاد  بدور  الباقي  عبد  ارشف  يقوم  وأن 

املرسحية بها أشياء جديدة حيث أن الشخوص يف املرسحية 

هم الذين عمل معهم فؤاد املهندس، أيضا لدي العديد من 

إال  يضيع  ال  وقتي  ولذلك  والتليفزيون،  لإلذاعة  املسلسالت 

يف املرسح أو الفن. 

يحدث  ولم  تؤديها  أن  متنيت  أدوار  من  هل 
حتى اآلن وهل أدى أحد املمثلني دورا متنيت 

أداءه ؟ 
العجوز  مثل  أدائها  متنيت  أدوار  عدة  هناك  بالفعل  نعم 

والبحر وأحدب نوتردام، ولكني مل افكر طيلة حيايت  يف أداء 

دور أداه غريي، هذه هي  طبيعتي .. الفن لألخرين كام هو 

يل.

وعملك  ممثال  عملك  بني  تعارضا  يحدث  ألم 
مهندسا؟ 

رغم  املتعة  من  الكثري  به  عمل  فهو  كمهندس  عميل  أحب 

بعافية حاليا  المسرح 

مخرجني عن  تبحث  تأليفي  من  أعمال  لدي 
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المنفذ«.. »المخرج 
المجهول الجندي 

المخرجون؟ يراه  وكيف  دوره  يرى  كيف 
الفنية  للعناصر  دمج  و  ملموس،  حي  عرض  إلى  المكتوب  النص  تحويل  بأنه  المسرحي  اإلخراج  ُيعرف 
واإلضاءة  واألزياء  الديكور  و  الرؤية  معروفة،  عناصره  والعرض   .. ومتناغم  متجانس  إطار  في  المختلفة 
العروض  تحية  في  إال  ذكرها  يتداول  ال  األهمية،  في  غاية  مجموعة  هناك  أن  إال  والممثلني،  والتأليف 
الجندي  أنه  عليه  والمتعارف  المنفذ«،  »المخرج  رأسه  وعلى  المسرحي،  اإلخراج  فريق  وهي  فقط،  المسرحية 
المخرج  دور  عن  العرض.  مخرج  بعد  األول  والمسؤول  لرؤيته،  والمنفذ  للمخرج،  الُيمىن  اليد  وُيعد  المجهول، 
المنفذين. المخرجني  من  بمجموعة  مسرحنا  التقت  المسرحى  العرض  فى  أهميته  و  المنفذ 

إيناس العيسوي

املنفذ  واملخرج  يكون محرتفا وجيدا،  أن  أهمها  مواصفات خاصة،  لهم  إال مع مخرجني  منفذ  أعمل كمخرج  ال  الزرقاين:  وليد  والناقد  املنفذ  املخرج  قال 
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للمخرج،  اليمنى  واليد  وميزانه،  العرض  عصب  هو 

العرض،  اتجاه  املخرج  طلبات  كل  تنفيذ  عن  واملسؤول 

وهو املسؤول عن التوازن النفيس لكواليس العرض، عليه 

املسؤول  وهو  املرسحي،  العرض  جودة  اتجاه  كبري  عامل 

مع  والتعامل  املخرج،  تعليامت  كل  وكتابة  حفظ  عن 

املمثلني بشكل ذيك، وحل املشاكل، وإزالة  أى سوء فهم 

واملخرج  املخرجني  وبني  البعض،  وبعضهم  املمثلني  بني 

أنه من املمكن أن يشارك  والعكس صحيح، باإلضافة إىل 

يستشريون  املخرجني  بعض  أحياًنا  رؤيته.  يف  املخرج 

ليس  »املنفذ«  العرض، فدور  املنفذين يف رؤية  املخرجني 

مقترصا عىل العملية التنظيمية والنفسية فقط، ولكن له 

أحد  يف  املثال  سبيل  عىل  املرسحي،  العرض  عنارص  بكل 

بالتمثيل  قمت  منفذا،  مخرجا  فيها  كنت  التي  العروض 

عن  خارجة  لظروف  الحضور  يستطيع  مل  ممثل  من  بداًل 

فمن  لذلك  له،  بديال  هك  يكون  أن  الحل  فكان  إرادته، 

قوة املخرج املنفذ أن يكون دامًئا جاهزًا لحل املشكالت، 

التي متيزه، باإلضافة إىل أنه  فمهارات املخرج املنفذ هي 

يجب أن يطور من ذاته طوال الوقت.

والقلم بالورقة 
املنفذ  املخرج  دور  شوهري:  حيدر  املنفذ  املخرج  وقال 

من  اإلنتاجية  التفاصيل  متابعة  األول  شقني،  إىل  ينقسم 

حيث التعاقدات مع الفنانني والتقنيني )مهندس الديكور، 

وذلك  آخره(،  إىل  استعراضات...  مصمم  استيلست- 

مع  عمله  يبدأ  هنا  ومن  العمل،  مخرج  مع  باالتفاق 

املخرج بداية من قراءة النص املرسحي، وتسكني املمثلني 

مبعاونة  وذلك  والكومبارس،  الثانوية  األدوار  واختيار 

بروفات  عمل  ثم  املرسحي،  العرض  إخراج  مساعدين 

بروفاتهم  أيام  وترتيب  املمثلني  اختيار  بعد  الرتابيزة، 

مهام  وإسناد  والتقنيني،  املخرج  مع  جلسات  وترتيب 

وتشغيل  املمثلني  حركة  مثل  الربوفة،  لعمل  مساعد  لكل 

أيام  يف  ذلك  وكل  الديكور،  وخروج  ودخول  موسيقى 

عن  أما  األيام،  لهذه  بروفات  تقرير  وعمل  الربوفات، 

املسؤول  الوحيد  هو  املنفذ  املخرج  فيكون  العرض  أيام 

له  يسلم  الذي  املخرج  برؤية  وااللتزام  العرض،  عن 

العرض بعد ثالث أيام من بدايته، ويرشف املخرج املنفذ 

العرض  أيام  تقرير  وعمل  اللحظة  هذه  من  العرض  عىل 

املرسحي.

وجهة  من  املنفذ  املخرج  متطلبات  »شوهري«:  وأضاف 

ينظم  ولكنه  يبدع  ال  ألنه  والقلم،  الورقة  هى  نظري 

العملية الفنية.

باله« »واخد  شخص 

العملية اإلبداعية، فهو يشجع املمثلني قبل  أيًضا يف  دور 

السوشيال  مع  التعامل  كيفية  ويعلمهم  العرض،  بداية 

ميديا بشكل إيجايب.

يكون  أن  املنفذ  املخرج  سامت  من  »الزرقاين«:  وأضاف 

للتعليامت  تنفيذية  آلة  وليس  األول،  املقام  يف  فنانا 

قوة  ولديه  رؤية،  ذو  فنانا  يكون  أن  فيجب  فهم،  دون 

شخصية حتي يستطيع إدارة كل عنارص العرض املرسحي، 

رؤية يف  ولديه  املشاكل،  مع  التعامل  يف  ذكيًّا  يكون  وأن 

حلها، مشاكل فنية أو تقنية أو نفسية، و أن يكون رسيع 

 ، العمل  أثناء عرض  املفاجئة  املشاكل  البديهة، خاصٍة يف 

القيام  عىل  قادرا  شامال  املنفذ  املخرج  يكون  أن  ويفضل 

المخرج  رؤية  وينفذ  القيادة  مهارات  يمتلك 
العرض عناصر  كل  عن  المسئول  وهو 

القرار سيد  تجعله  وممارسته  خرباته   
العرض لحظات  من  كثري  في 
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العمل  فكرة  يعرف  ألن  الكافية  املرسحية  الثقافة  لديه 

للجمهور،  توصيلها  يتم  أن  يجب  التي  والرسالة  والهدف 

مهمته  و  فهم،  دون  للتعليامت  ُمنفذا  أو  آلة  ليس  هو 

مع  والتواصل  للمخرج،  اإلخراجية  الرؤية  فهم  األساسية 

آلية  لديه  يكون  أن  و  املختلفة،  املرسحي  العمل  عنارص 

التعامل مع املمثل، هو حلقة الوصل بني املخرج واملمثل 

والعكس صحيح.

أهم سامت  من  القيادة  عىل  القدرة  »حافظ«:  وأضافت 

األهمية،  ىف  غاية  له  املرسحية  والثقافة  املنفذ،  املخرج 

املرسحي  العمل  عنارص  بكل  وإملامه  الخربة  حيث  من 

بشكل  قياديا  يكون  أن  يجب  و   ، اإلخراج  ومدارس 

يتناسب مع كل عنارص العرض املرسحي، ويكون محبوبا 

لها  ليس  و  ُتدرّس،  مهنة  ليست  هي  العمل.   فريق  بني 

تعريف واضح، يف بعض املدارس املخرج املساعد درجته 

املساعد  املخرج  مرص  يف  ولكن  املنفذ،  املخرج  من  أكرب 

مساعدين  أرى  أحياًنا  والقلم«،  »الورقة  أقلها  أدواته، 

عىل  التسجيل   ، يحملونهام  ال  منفذين  ومخرجني  إخراج 

من  أراه  ال  الذاكرة،  عىل  االعتامد  أو  املحمول  الهاتف 

عن  عام  بشكل  الحياة  يف  غنى  ال  صحيًحا،  نظري  وجهة 

اعتامدها  مبهنة  بالكم  فام  والقلم،  الورقة  يف  التدوين 

األول عىل االنتباه والتدوين.

ُيدّرس ال  شيء 
فيام قالت املخرج املنفذ داليا حافظ: املخرج املنفذ يشء 

خالل  من  تأيت  مهنة  الكتب،  يف  موجود  غري  ُيدرّس،  ال 

والخربة  املامرسة  عىل  تعتمد  العملية،  والخربة  املامرسة 

والتعلم من أكرث من مدرسة إخراجية مختلفة، من آليات 

فهم  قدرة عىل  لديه  يكون  أن  أنه  يجب  املنفذ  املخرج 

الرؤية اإلخراجية للمخرج، و أن يكون قاريء جيد للعمل 

الدرامي، ويحلل شخصياته، ألن جزءا من مهنته أن يكون 

من  محروس:  كريم  املنفذ  واملخرج  املمثل  قال  كذلك 

شديد  باله«،  »واخد  املنفذ شخص  املخرج  نظري،  وجهة 

بروفات  ومنها  املرسحي،  العرض  تفاصيل  لكل  االنتباه 

الرتابيزة والحركة، يجب أن يكون ُملام بكل األشياء، واعيا 

املخرج  ألن  املخرج،  من  أكرث  يكون  قد  ومدركا،  ومنتبها 

العمل،  خطة  معه  ويضع  املنفذ،  للمخرج  رؤيته  يعطي 

دقة  بكل  تنفيذها  عن  املسؤول  هو  املنفذ  واملخرج 

وحرفية. 

املخرج  بني  الفرق  هو  الخربات  تراكم  »محروس«:  وتابع 

املنفذ واملساعد، واملرسح يحتاج مسؤولية أكرث، املساعد 

خربته أقل ومل ميارس الكثري من العروض املرسحية، وليس 

فخرباته  املنفذ  املخرج  أما  املشاكل،  حل  يف  خربات  لديه 

ومامرسته تجعله سيد القرار يف الكثري من األحيان، لذلك 

الكايف، هي  الخربة والوعي  يجب أن يكون عىل كثري من 

واملنفذ  تدريجية،  ولكنها  واحدة  منظومة  النهاية  يف 

عىل  قادرا  ويكون  عمله،  فريق  يحتوي  من  هو  الواعي 

القيادة دون أن يشعر أحدا بذلك.

كل  خارج  لألسف  املنفذ  املخرج  »محروس«:  وأضاف 

الحسابات، من وجهة نظري يجب أن يكون هناك جائزة 

جائزة،  عىل  املنفذ  املخرج  يحصل  وأن  املهرجانات،  يف 

أكرث  فهو  شابه،  وما  والتمثيل  اإلخراج  جوائز  مثل  مثلها 

يحدث  يشء  أي  العمل،  أعباء  عاتقه  عىل  يحمل  شخص 

خارجها  أو  املرسح  خشبة  عىل  املرسحي  العرض  خالل 

العرض  قبل  الربوفات  املنفذ، وحتى يف  املخرج  مسؤولية 

أن  له  تقدير  فأقل  املخرج،  بعد  األول  املسؤول  هو   ،

بشكل  بأهميته  واالعرتاف  تكرميه  ويتم  جائزة،  له  يكون 

ملموس، عىل األقل معنويًّا، ثم يصبح ماديًّا ومعنويًّا مًعا، 

النجاح األول واألخري يكون للمخرج وللبطل، ولكن هناك 

جنود مجهولني عىل رأسهم »املخرج املنفذ«.

من  هبة  قياديًّا وهي  يكون  أن  يجب  »محروس«:  وتابع 

عند الله، بالتدريب من املمكن أن يتم اكتسابها، ولكنها 

من  متمكنا  يكون  أن  ويجب  الفطرية،  كاملوهبة  ليست 

وأن  المنفذ  للمخرج  جوائز  تخصيص  من  البد   
وماديا معنويا  حقه  على  يحصل 
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[[1717 تحقيق

مازال يف دور التعلم والتدرج، ثم يليه املخرج املنفذ ذو 

الخربة واملامرسة، وبعد أول ليلة عرض هو املسؤول فعليًّا 

عن العرض و اإلرشاف عىل كل تفاصيله ، واملساعد يكون 

مسؤوال عن جزء محدد تحت إرشاف املنفذ، ولكن األمر 

مازال به إشكالية يف الفرق بني املنفذ واملساعد.

حقه  يأخذ  مل  املنفذ  املخرج  لألسف  »حافظ«:  وتابعت 

املالية  الالئحة  الدولة،  مرسح  يف  وبخاصٍة  مرص،  يف  بعد 

من  التعاقد  يف  األحيان  بعض  ويف  متساوية،  لالثنني 

املخرج  من  أكرث  يأخذ  قد  املساعد  املخرج  الخارج، 

املخرجني  املادي  املستوى  وعىل  الدولة،  يف مرسح  املنفذ 

ولكن  حقوقهم،  عىل  بعد  يحصال  مل  واملساعد  املنفذ 

بعض  هناك  واجتهاده،  شخص  كل  األديب،  املستوى  عىل 

الحركة  مستوى  عىل  باالسم  معروفني  املنفذين  املخرجني 

يجعلك  األفيش،  عىل  اسمه  وجود  ومجرد  املرسحية، 

فهناك  التنفيذية،  الناحية  من  متقن  العمل  أن  تطمنئ 

واملساعد  املنفذ  املخرج  وأن  فقط،  مرص  يف  الوضع  هذا 

حاصلني عىل حقوقهم ووضعهم بشكل كبري خارج مرص.

االختالف مع  التعامل  على  قادر 
أكرم نجيب: هو  السكندري  املنفذ  املمثل واملخرج  وقال 

مبارشًة،  املخرج  بعد  املرسحي،  العرض  يف   2 رقم  القائد 

املتاحة  باألدوات  املخرج  نظر  وجهة  ُينفذ  أن  وعليه 

مدارس،  عىل  مبني  اإلخراج  ألن  املخرج،  وبطريقة 

ويجب أن يكون هناك تفاهم بني املنفذ واملخرج، و أن 

يتحيل بالصرب خاصًة يف التعامل مع املمثلني، و أن يكون 

مثقفا يف فكرة اإلخراج، و قادرا عىل التعامل مع ظروف 

املخرج  مع  التعامل  عىل  و  العمل،  فريق  يف  شخص  كل 

قادر  يكون  أوضح  بشكل  و  واملختلفة،  املتنوعة  بأفكاره 

مناقش  هو  املساعد  املخرج  االختالف.  مع  التعامل  عىل 

يف العرض، ولكن املنفذ هو من يف أرض الواقع، ويبدأ يف 

ولألسف  عليها،  املخرج  مع  اتفق  التي  األفكار  كل  تنفيذ 

تقديره  يتم  العامل  مستوى  وعىل   ، مرص  يف  ُمهدرا  حقه 

بشكل أكرب ماديًّا ومعنويًّا.

ا يوميًّ يحضر  أن 
كذلك قال املخرج املنفذ أحمد رضا: املخرج من املمكن 

أن  يجب  املنفذ  املخرج  ولكن  العرض،  يف  يتواجد  ال  أن 

يكون حارضا، ألنه املسؤول عن تنفيذ وإدارة كل تفاصيل 

العرض ، وامُلنفذ بناًء عىل رؤية املخرج، ويجب أن يتابع 

عنده  يكون  أن  يجب  ومفصل.  دقيق  بشكل  يوميًّا  ذلك 

املرسحي،  العرض  عنارص  من  عنرص  كل  عن  فكرة  ولو 

الدولة  يف  املنفذ  املخرج  ويختلف  جيدا،  قارئا  ويكون 

والقطاع الخاص عن الجامعة، ففي الجامعة يكون هدفه 

األخرى،  العنارص  بجانب  املمثل  بناء  عىل  العمل  األول 

أما يف القطاع الخاص ومرسح الدولة )املرسح املحرتف(، 

واملخرج  املرسحي،  العرض  بعنارص  أكرث  اهتاممه  يفكون 

املخرج  يناقش  اإلخراج، قد  املساعد يشارك بشكل ما يف 

بعض التقدير األديب لبعض املخرجني املنفذين.

المشاكل حالل 
املشاكل«،  »حاّلل  هو  خرض:  كامل  املنفذ  املخرج  وقال 

بالعرض  العاملني  لكل  مناسب  جو  إتاحة  عن  املسؤول 

املستطاع،  قدر  عىل  املشكالت  بحل  يقوم  وأن  املرسحي، 

واحد،  االثنني  املساعد،  املخرج  وبني  بينه  فارقا  أجد  وال 

املساعد  بعمل  يقوم  املرسحية،  العملية  يقود  ولكنه 

ولكنه يقودهم، وهو املسؤول األول بعد املخرج مبارشًة، 

الترصف،  ورسيع  فكر،  وذو  مجتهدا  يكون  أن  ويجب 

بشكل  واجتامعي  الجميع  من  محبوبا  يكون  أن  واألهم 

حقيقي ومتعاون.

يعملون  من  أغلب  بالتأكيد،  مهدر  دوره  وتابع »خرض«: 

يف  وليسوا  الكواليس(  )يف  املرسحي  العمل  خلف 

أن  واعتقد  لألسف،  مهدرة  وأدوارهم  حقوقهم  الواجهة، 

أستاذ يد  على  يتتلمذ   أن   بد  ال   
الصنعة  عنه  ويأخذ 
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[[18 تحقيق

توفري  يتم  االقتصادي، حتى  والظرف  الجائحة  انتهاء  بعد 

واقع مرسحي اقتصادي أفضل.

املرسح  يف  سليامن:  سعيد  املرسحي  املخرج  قال  وختاًما 

املهنة  هذه  املنفذين،  املخرجني  من  قلة  لدينا  املحرتف 

وال  بسهولة،  متوفرة  تعد  مل  أهميتها،  من  الرغم  عىل 

املخرج املساعد، يف مرسح الهواة قد يكون عددهم أكرث 

يحب  األول  املقام  يف  »املنفذ«  يكون  أن  يجب  بكثري، 

املهنة،  تلك  ىف  الجيدين  هم  قليلة  قلة  هناك  عمله، 

معه  يكون  عندما  املخرج  األهمية،  غاية  يف  عنرص  وهو 

يكون  أن  يجب  مطمئنا،  يكون  محرتف،  منفذ  مخرج 

وهو  اإلدارية،  باملسألة  ُملام  يكون  وأن  وواعي،  »فاهم« 

مسؤول عن إصالح ما قد يفسده املخرج دون قصد مع 

بني  الوصل  حلقة  املنفذ هو  فاملخرج  توتره،  أثر  املمثلني 

فريق العمل واملخرج، ويجب أن يكون صبوًرا ومتعاونا، 

أيًضا،  العرض  بعد  وما  مهمته،  العرض  قبل  ما  الكواليس 

التناغم  روح  خلق  عىل  قدره  لديه  يكون  أن  فيجب 

واالنسجام بني عنارص العرض املرسحي.

عمل  من  أن  حظي  حسن  من  رمبا  »سليامن«:  وأضاف 

كبرية  حرفية  عىل  كانوا  املنفذين  املخرجني  من  معي 

أن  ويجب  وغريهام،  حافظ  وداليا  الزرقاين  وليد  ومنهم 

يكون »املنفذ« ملام بالجانب الفني واإلداري، ومن وجهة 

واملخرج  املنفذ  املخرج  بني  ما  املناقشة  أن  أرى  نظري 

من  أسايس  للعمل، وهو جزء  وتضيف  جًدا،  يشء صحي 

»دارس«،  يكون  أن  يجب  وبالتأكيد  اإلبداعية،  العملية 

سواء خريج دراما أو متثيل وإخراج، وأنا أفضل العمل مع 

وبالتايل  املرسحية،  بالعملية  دراية  وعىل  دارسني  من هم 

عىل  وقادر  ذيك  إنسان  ولكنه  آلة،  ليس  املنفذ  املخرج 

مشكلة  ألى  حلول  إيجاد  عىل  وقادر  والتحاور،  التناقش 

إدارية أو فنية، امتنى أن يصبح لدينا يف املرسح املحرتف 

زيادة يف عدد املخرجني املنفذين املحرتفني.

بعمل  يقوم  أن  ويستطيع  ذاته  عن  يعرب  أن  يستطيع 

فني ويستقل فيه بنفسه، ويكون له رؤية فنية إخراجية 

خاصة.

استاذه  الطويل مع  التدريب  بعد  وأضاف »العصفوري«: 

فرتة  هي  الفرتة  تلك  أن  سيعترب  متعدده،  أعامل  يف 

أكادميي يف فرع  أن يدرس بشكل  تدريب مهمة، ويجب 

من فروع اإلخراج، ويكون مدركا لتفاصيل املرسح وما يف 

املرسح من فكر وفلسفة، و يجب أن يكون لديه القدرة 

عىل تغطية كل اإلجابات التي سوف ُيسأل عنها، ويكون 

ويجب  جيد،  بشكل  النصوص  تفسري  عىل  القدرة  لديه 

وتصوره،  املستقلة  رؤيته  له  ويكون  أستاذه،  ُيقلِّد  ال  أن 

يف  السليمة  املنظومة  إطار  عن  خارجة  كلها  الحكاية  و 

بسبب  انتقالية  فرتة  يف  أننا  بسبب  وذلك  الحايل،  الوقت 

املنفذ  واملخرج  الصعوبة،  غاية  يف  وظروف  الكورونا، 

املستطاع  قدر  عىل  تساعد  التي  العظيمة  الطاقات  أحد 

يتم  لنفسه مكاًنا وتقديرًا، وحتى إن مل  ويسعى أن يجد 

ذاته،  يقدر  هو  األقل  فعىل  اإلخراج،  وباقى  هو  تقديره 

الصورة مل  التقدير،  له كل معاين  ومن يعمل معه يحمل 

تكتمل بعد، نحن يف سبيلنا إلعادة تنظيم الصورة، ولكن 

لرؤية  فقط  منفذ  هو  املنفذ،  املخرج  ولكن  رؤيته،  يف 

هو  الهدف  ليس  ولكن   ، املناقشة  حقه  ومن  املخرج، 

جًدا  محدودة  حاالت  يف  إال   ، نظراملخرج  وجهة  تغيري 

تتطلب ذلك.

اإلخراجي م  الُسلَّ خطوات  من  خطوة 
فيام قال الراقص واملخرج املنفذ باهر فتح الله: التفاهم 

وباقي  املنفذ  املخرج واملخرج  ما بني  التعامل  أساس  هو 

دراية  عىل  يكون  أن  فيجب  املرسحي،  العمل  فريق 

املنفذ  واملخرج  املختلفة،  املرسحية  العنارص  بأساسيات 

والخربات  اإلخراجي،  الُسلَّم  خطوات  ضمن  من  خطوة 

املرتاكمة أساس نجاح املخرج املرسحي، إىل جانب االطالع 

وتفهم  واحتواء  والتعاون  القيادة  عىل  والقدرة  والقراءة، 

مشكالت الفريق املرسحي بكل عنارصه.

أستاذ يد  على  التلمذة 
وكان البد أن نسأل واحًدا من أكرب املخرجني خربة ومهنية 

أهم  قال:  حيث  العصفوري،  سمري  القدير  املخرج  وهو 

مقتنعا  املنفذ  املخرج  يكون  أن  القضية،  هذه  يف  عنرص 

املثال  سبيل  عىل  اإلخراج،  مهنة  يف  منه  أقدم  بأستاذ 

عملت كمخرج منفذ مع أحد كبار املخرجني العظام وهو 

يسمى  ما  هناك  يكون  أن  مهم  غيث،  حمدي  األستاذ 

يستفيد  الحالة  هذه  يف  أستاذ،  يد  عىل  التلمذة  مبنطقة 

يعطيه  وأستاذه  أستاذه،  عمل  من  املنفذ  املخرج  عمليًّا 

عنه،  نائًبا  يكون  أن  ويستطيع  بذاته،  ينفذها  تفاصيل 

ووجهة  برؤيته  العملية  هذه  أستاذه  له  يسند  أن  بعد 

املقام  يف  فنانا  املنفذ  املخرج  يكون  أن  ويجب  نظره، 

ونظرية،  مهنية  تراكمية  خربة  ولديه  ومحرتفا،  األول، 

املعاهد  بأحد  األكادميني  الدارسني  أحد  يكون  أن  ويفضل 

تدريبه  فرتة  بعد  »املنفذ«  وينتقل  املتخصصة،  والكليات 

الهواة  مستوى  عىل  الشخصية،  تجربته  إىل  أساتذته  مع 

هنا  ومن  حرة،  عروض  أو  الرشكات  يف  أو  الجامعة  أو 
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[[1919 رؤى

وسيط  عرب  مرسحيا  عرضا  جيدا  نتأمل  أن  ميكننا  ال  بداية 

مينحها  التي  الحية  املعايشة  متعة  نفقد  فنحن  تليفزيوين 

الحي  والحضور  العرض  مع  واالشتباك  املرسح،  فن  لنا 

اللعبة  أضالع  أحد  وهو  الجمهور  وسط  وصناعه  للعرض 

العرض  منها حيث شاهدت  بد  ال  املرسحية، وهي مقدمة 

عرب اإلنرتنت وذلك مناسبة عقد ندوة نقدية حوله بإرشاف 

زينب  د.  عليها  ترشف  والتي  نيوز  الدمى  مرسح  صفحة 

وسيط  عرب  املرسح  مشاهدة  ملسألة  وبالعودة  األمري،  عبد 

لنا املخرج التليفزيوين بتقنيات الكامريا .

الغابة  يف  يعيش  مكار  ثعلب  عن  املصور  العرض  ويحيك 

مزرعة  يف  يحدث  ما  بكل  يخربه  منام  غراب  ويصاحبه 

الدجاجات  إحدى  ويرسق  الفرصة  يتحني  حتى  الفالح 

يوميا  يؤذن  الذي  وللديك  للدجاجات  لكراهيته  وذلك 

باملشهد  املزرعة، ونعلم  يراه سيئا وتحبه حيوانات  بصوت 

وأن  للسوق  ويذهب  املزرعة  يرتك  الفالح سوف  أن  األول 

الثعلب سوف يتحني تلك الفرصة للهجوم عىل قن الدجاج، 

هناء  يف  ودجاجاته  الديك  لرنى  الثاين  للمشهد  ننتقل  ثم 

هجوم  من  يحذرهم  والذي  املزرعة  يف  أرنوب  ويرافقهم 

محتمل للثعلب لو علم عرب الغراب النامم أن الفالح سوف 

ينقض  للثعلب  نرى مشهدا  ذلك  أثر  املزرعة، وعىل  يغادر 

ثم  مثرية،  مطاردة  بعد  إحداهن  ويرسق  الدجاجات  عىل 

صغر  رغم  الذي  الرسام  الفار  بظهور  آخر  ملشهد  ننتقل 

لألبد،  الثعلب  من  للتخلص  الدجاج  ليساعد  أىت  حجمه 

العرض  وتحول  حاجزا  تصنع  الشاشة  تلك  أن  نجد  آخر 

إخراج  من  يستتبعها  وما  تليفزيونية  لدراما  املرسحي 

حسب  باألساس  التليفزيوين  املخرج  به  يتحكم  للصورة 

رؤيته للدراما املقدمة وباستخدام كامرياته وتركيزها عىل ما 

التصوير  يتطلب  كام  أخرى  أو  اللحظة  تلك  يف  األهم  يراه 

وتلوين  الخافتة  لإلضاءة  محدود  استخدام  التليفزيوين 

تضح  حتى  الكاملة  اإلضاءة  عىل  أكرث  ويعتمد  املرسح 

الصورة وهو ما يجب أن نراعيه خالل مشاهدتنا للعروض 

املصورة بشكل عام .

كام  عنوانه  والذي ظل  الثعالب”  “أرنوب صياد  ويف عرض 

كتبه فنان الدمى العراقي الراحل عاصم الخيال عام 2010 

خصيصا  كتب  نسخته   قرأت  الذي  النص  يف  يبدو  وكام 

عبد  السوري  الفنان  للمرسح  وأخرجه  الدمى،  ملرسح 

اإلمام،  لنابغ  التليفزيوين فكان  اإلخراج  أما  البدوي،  السالم 

وصورها  وقدمها  دراميا  املرسحي  املخرج  بها  التزم  حكاية 

الثعالب«    صياد  »أرنوب 
بالفن  الغاشمة  القوة  نهزم  كيف  نتعلم  والمتعة  الطرح  بساطة  عرب 

أحمد زيدان
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[[20 رؤى

بأن  وخدعة  فنه  فيها  يستخدم  حيلة  استخدام  عرب  وذلك 

عىل  يقيض  أرنب  سوبر  هناك  أن  واألرنب  الدجاج  يشيع 

ويرددون  الثعلب  اصطياد  ويريد  للغابة  أىت  قد  الثعالب 

يستطيع  وكذلك  النامم  الغراب  مسامع  عىل  الشائعة  تلك 

الغراب  لريهبوا  الناممني  يشتم  أن  السوبر  األرنب  ذلك 

الغابة  يف  الفتات  يرى  للثعلب  ملشهد  ننتقل  ثم  أيضا، 

وعليها صور السوبر أرنب وهو ال يفهم شيئا ويأيت الغراب 

الهرب  له عىل  محفزا  التي سمعها  القصة  له  خائفا يرشح 

من الغابة يك ال يصطاده سوبر أرنوب، وهو ما يتحقق يف 

أصوات  يسمعان  حينام  والثعلب  الغراب  بهروب  النهاية 

الفن  بانتصار  العرض  لينتهي  تطاردهام،  عمالقة  أقدام 

وتعاون الجميع يف حيلة ذكية لطرد ذلك الثعلب املكار .

صاغها  مشاهد  خمسة  يف  ببساطة  الحكاية  هي  هذه 

الراحل عاصم الخيال أما كيف قدمها املخرج السوري عبد 

الهزيم  ديكورا صممه موىس  استخدم  فقد  البدوي  السالم 

تدور  كمنصة  للغابة  الديكور  وبدا  أحمد،  ريم  ونفذته 

خاللها أحداث املرسحية بينام يقوم بالتغيري قطع ديكورية 

بسيطة تشري مرة للغابة مكان الثعلب ومرة للمزرعة وقن 

الدجاج، وأمام ذلك الديكور نجد عىل ميني ويسار املرسح 

الراوي أبو سليامن ليحيك منهام الحكاية  منطقتني لجلوس 

كحيلة  أيضا  ويستخدم  املشاهد  بني  ما  ويوصل  لألطفال 

لتغيري املنظر أعىل املرسح. أثناء الحيك.

األحداث  بأماكن  موحيا  كان  املنظر  ذلك  بساطة  وعىل 

الراوي  بدور  قام  الذي  املمثل  أدى  وقد  كبري،  بشكل 

مستوى  عىل  عصاه،  عىل  يستند  الذي  العجوز  الجد  دور 

مالبسا  وارتدى  مناسب،  تقليدي  بشكل  واألداء  الحركة 

وجهه  مالمح  تبدو  كانت   وان  مسن،  رجل  مالبس  تشبه 

شابه حيث مل يستخدم املاكياج إلظهار كرب سن الشخصية، 

عيىس  إبراهيم  لـ  كان  التمثيل  أن  املعلومات  أشارت  وقد 

وأسامة تيناوي وال أعرف بالفعل أيهام أدى الدور.

العرائس
وتنفيذ  تصميم  املخرج  استخدم  فقد  العرائس  عن  أما 

الباتوه فقط والتي صنعت  لعرائس  الخيال،  الراحل عاصم 

للشخصيات  كاملة  عرائس  وهي  العرض  عرائس  منها 

تحريك  سلك  عرب  أجزائها  بعض  وتتحرك  عصا  عىل  تحمل 

البسيطة  للحكاية  مناسبة جدا  كانت  والتي  املحرك،  يد  يف 

الثعلب  لشخصية  ظهور  أول  يف  ونرى  التحريك،  وسهلة 

تلك العروسة النحيفة والتي ترتدي بذلة بيضاء تبدو لرجل 

من مجتمع راق مهندم يف ذاته ويضع منديال أحمر اللون 

ألوان  ذات  عنق  ربطة  ويرتدي  العلوي،  البدلة  جيب  يف 

هنا  البياض  كان  وان  أيضا،  األحمر  عليها  يغلب  مختلفة 

يشري  األحمر  بينام  الخري  يف  التمسح  مبحاولة  أكرث  يوحي 

التحايل  مبحاولة  مالبسه  وتوحي  الشخصية،  يف  ما  لدموية 

الرمادي  الغراب  شخصية  نرى  ثم  يبطن،  ما  غري  وإظهار 

رأسه،وما  فوق  غربية  قبعة  ارتدى  والذي  اللون  الغامق 

وتنتهي  أجنبيا،  أو  غريبا  كونه  من  القبعة  تلك  إليه  تشري 

كبرية  نقاط  عليه  اللون  غامق  يت شريت  ويرتدي  واألحمر، 

وبنطال  واألصفر،  والبني  واألحمر  البنفسجي  بني  ملونة 

يخلط بني األزرق واألبيض.

استخدام  حيث  من  التأمل  الرسام  الفأر  شخصية  وتثري 

شخصية صغرية بشكل مجرد وكيف ميكنها الفعل والتاصري، 

تحيق  ومشكلة  جدا   ضار  بري  كحيوان  الفار  كون  وبني 

التأمل  يسرتعي  وما  سواء،  حد  عىل  واملزارع  بالبيوت 

فأر  الستدعاء  بنا  يذهب  أخرى  إحالة  يف  الفأر  كون  أيضا 

والت ديزين “جريي” والذي خلق مصالحة مع األطفال مع 

يجب  وهنا  الكارتون،  دراما  يف  عام  بشكل  الفأر  شخصية 

أريده  الذي  وما  الشخصية  ترمز  فيام  مليا  للتفكري  االنتباه 

وبخيال  املعاش،  بالواقع  وعالقتها  وهيئتها  وجودها  من 

املتفرج الذي نود أن تصله رسالتنا داخل العرض، واألسئلة 

الباب للتأمل والنقاش ورمبا اختيارات  التي تفتح  هنا هي 

ريشاته بلون بنفسجي .

أما الدجاجات فكانت باللون األبيض ومنقار أصفر وأسفل 

الديك  أحمر، وكان  بلون  اتسمت  والذيل   الجناح  ريشات 

زاهية  تبدو  األصفر  من  بسيطة  درجة  ريشه  عىل  يغلب 

تعددت  وقد  الديك،  لعرف  واألحمر  والذيل  الصدر  عند 

ألوان الذيل بني الصفر الفاقع واألحمر وأخرض والبنفسجي، 

أما الجناح فكان تنهي أطراف ريشاته باألحمر والبنفسجي.

ما  وترتدي  أبيض  بفراء  تكتيس  فكانت  األرنب  شخصية 

باملربعات  مكسو  بحاملة”  “بنطلون  السالوبيت  يشبه 

الحمراء والخرضاء والصفراء والزرقاء، ويحمل جزرة يف يده، 

وهي أقرب أللوان مهرجي السريك .

قبعة  ارتدى  حيث  زاهية  مالبس  يف  الفنان  الفأر  وبدا 

ميناه  يف  كبرية  فرشاة  ويحمل  الرسامون  يرتديها  حمراء 

وباليتة لأللوان يف يده اليرسى، وكوفية مقلمة بني األخرض 
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مغايرة أو تطوير ماتم بالفعل صنعه عىل الخشبة .

قدر  حاول  الذي  التحريك  بفريق  اإلشادة  يجب  وهنا 

االستطاعة أن يبذل كل الجهد لظهور حركة العرائس بشكل 

كامل  الدمى  ممثلوا  وهم:  للدراما  ومناسب  الفت  جاميل 

زينب  الجيجكيل،  أيهم  عمر،  إميان  ظاظا،  خوشناف  بدر، 

دينب رنا صعب، عصام الحمدان .

والموسيقى  الصوت 
يف  وأساسيا  كبريا  دورا  زرقان  أمين  للفنان  املوسيقى  لعبت 

والتعريف  مشاهده  بني  البهجة  دفع  حيث  من  العرض 

الخيال،  عاصم  أشعار  عىل  مستندة  بالطبع  بالشخصيات 

هادئة  بسيطة  موسيقى  العرض  بداية  يف  كانت  حيث 

اغلب  تيمة قصرية مكررة يف  استخدام  للعرض مع  للتهيئة 

الفواصل كنات مناسبة لعمل نقالت يف الزمان واملكان. 

موسيقى  مع  تبدأ  فنجدها  وتوزيعها  األغاين  ألحان  أما 

البيانو ونقراته التي فيها ترقب  غنوة الثعلب التي مزجت 

والفيولني التي كانت سحبات قوسها تحيلنا ملوسيقى أفالم 

الرعب الكارتونية مع عواء للثعلب يف فواصل الغنوة، وهي 

جوا  وأعطت  حملتها  التي  للكلامت  جدا  مناسبة  كانت 

الثعلب تحمل يف طياتها إحساس  غامضا ومرعبا لشخصية 

شخصية  املوسيقى  مع  الكلامت  أظهرت  كذلك  التسلل، 

باحتياله وقدراته،  املحتال واملختال  الطامع  الواثق  الثعلب 

خاصة وأن الحدث يحدث ليال يف الغابة.

موسيقاها  أتت  والتي  الدجاج  وقن  املزرعة  غنوة  تأيت  ثم 

فيها  يغني  التي  األغنية،  كلامت  مع  متامشية  مبهجة 

ومستخدما  كوكوكوكو  بصياحه  بادئة  الديك  مع  الدجاج 

بروجي  وكأنها  للصحيان  مناسبة  نحاسية  آالت  فيها 

الصحيان الذي يصيح إليقاظ املجندين ولكن مبتعة وبهجة، 

الحدث،  تناسب  إيقاعات حامسية  وعىل  للصحيان،  مالمئة 

الدجاجات وتحمل  فيها  الديك تشاركه  والغنوة عىل لسان 

معاين النشاط والصحو مبكرا وفوائده .

حيث دخلت شخصية الجد من صالة املرسح قد تفاعل مع 

األطفال أثناء موسيقى التهيئة لبداية العرض، وهو ما قلل 

كثريا من التفاعل وجعل األطفال يشاهدون دون مشاركة .

تنقلنا  فكان  صفر  الله  نرص  صممها  التي  اإلضاءة  عن  أما 

بني الليل والنهار من الغابة للمزرعة وتنتقل بني إظالم عىل 

الراوي يف بساطة وانضباط،  العرائيس لإلضاءة عىل  املشهد 

موحية باألحداث ببهجتها وترقبها وإيحاء املؤامرة والخوق 

يف  والسطوع  والبهجة  الدجاج  خطف  مشهد  يف  والتوتر 

مشاهد املزرعة .

شأن  من  التقليل  عدم  حول  واضحة  برسالة  العرض  انتهى 

وبعض  النامم  عن  والبعد  مفيدا  يكون  قد  والذي  الصغري 

انتهاء  بعد  الجد  وكررها  النهاية  غنوة  أتت  التي  النصائح 

العرض  يتضمنه  ملا  تلخيص  او  نهائية  نصائح  يف  الغناء 

وصول  عىل  تأكيدا  تلقيني  شكل  يف  النهائية،  مقولته  او 

يف  الوقت  طوال  الراوي  يتبادله  كان  ما  وهو  املعلومة 

التعريف بالشخصيات والحكاية وتحفيز األطفال ملعرفة ما 

باملشهد  يأيت  سوف  ملا  اإلشارة  أو  أحداث  من  يأيت  سوف 

القادم وإن أوقع ذلك األسلوب صناع العرض يف فخ تلقني 

لتأكيد  املخرج  يراها  قد  رضورة  ولكن  معلومات  تكرار  و 

السن  يف  املشاهد  ذهن  يف  رسوخها  يريد  التي  املعلومة 

ومن  الدراما  تدفق  من  يقلل  ذلك  كان  وان  الصغرية، 

الراوي حتى  عرب  للمبارشة  واللجوء  املقدمة،  الرسالة  بالغة 

أن  العمل  فريق  أراد  مام  شيئا  الطفل  املشاهد  يفوت  ال 

يقدموه.

الراحل  كتبه  والذي  البسيط  النص  املخرج  تناول  ولكن 

البساطة  نفس  وعىل  عرائسه  ونفذ  وصمم  الخيال  عاصم 

وديكور  إضاءة  من  مختار  عمل  فريق  مع  املخرج  قدمه 

الكثري  أضفت  وبهجة  متعة  وحقق  وتحريك  صويت  وأداء 

واإلضاءة  واملوسيقى  الديكور  عنارص  خاصة  النص  عىل 

رسالة  أوصلوا  والذين  العرائس،  وتحريك  وتنفيذ  وتصميم 

نهاية  يف  تلقينه  تم  مام  نظري  وجهة  من  أهم  رمبا  كانت 

العرض أال وهي أنه بالفن الذي ركز الكاتب واملخرج عىل 

أهميته يف دور الفأر الرسام يستطيع أن يرتقي بنا ويصنع 

وجدان  يف  وترسيخه  هام  معنى  وهو  ملشاكلنا  حلوال  لنا 

عليه صناع  ويستحق  ونابغ ورضوري  ملهم  األطفال  ألمر 

التفاسري  تلك  من   الرغم  عىل  وإشادة   ثناء  كل  العمل 

سوريا  يف  األوضاع  تواكب   والتي  العرض  داخل  السياسية 

نرش  وخطورة  مضاد  وإعالم  إعالم  من  وتحذر  الشقيقة، 

معلومات هامة قد ترض، وما غىل ذلك من رسائل، ويطرح 

تسييس  حول  تأملها  علينا  تساؤالت  النهاية  يف  العمل 

ببالعة  وعالقته  التلقني  وحول  ورضورته،  الطفل  مرسح 

الرسالة وجامليتها، و األثر املطلوب ، 

تحية لصناع العرض بسوريا الشقيقة القابضون عىل الجمر 

املرسح  فن  تقديم  ليستطيعوا  نفيس  كل  يبذلون  والذين 

ملستقبل  الوجدان  يشكل  الذي  الطفل  مرسح  واألصعب 

قادم بكل أمل يف غد أفضل لنا جميعا .

والتي  ليال  املزرعة  عىل  الثعلب  هجوم  غنوة  تأيت  ثم 

جسدتها املوسيقى يف غنوة قاق قيق وهي الصيحات التي 

الغناء  يف  ويشارك  الثعلب،  من  خوفا  الدجاجات  أطلقتها 

مغنى  مشهد  يف  والديك  والغراب  والدجاجات  الثعلب 

يف  ليفوز  والدجاجات  الثعلب  خاضها  التي  املعركة  يلخص 

الحدث  برسعة  لحنها  يف  الهثة  والغنوة  بإحداهن،  النهاية 

وتجسد موسيقيا املشهد الذي يحمل الفزع واملطاردة .

مبهجة  أتت  والتي  األلوان  يهوى  الذي  الرسام  الفأر  غنوة 

مستوى  عىل  كانت  وان  واإليقاعات،  النحاسية  باآلالت 

بها  شارك  هنا  اللحن  ولكن  للفأر  فردية  غنوة  الكتابة 

الدجاجات واألرنب لريددا بعض املقاطع التي يغنيها الفأر، 

وإن مل يبدو مناسبا أن تشارك الدجاجات بهجة الفأر وهي 

بالنهاية  الثعلب، ولكن  التي خطفها  يف حزن عىل زميلتهن 

الرسام  بالفار  التعريف  يف  منها  الغرض  الغنوة  حققت 

الحزن  بعد  مبهجة  نقلة  وصنعت  العالية،  الفنية  وقدراته 

الذي تركه مشهد خطف الثعلب للدجاجة.

أو  كبري  لو كنت  تظلم  ال  تقول  التي  الختام  غنوة  تأيت  ثم 

كنت  لو  تهزأ من حجمي  ال  مني  تهزأ  ال  وأمري  قويا  كنت 

صغري

وقد أتت الغنوة مبهجة ومعربة عن االنتصار واألمان الذي 

تحقق للدجاجات يف القن بعد تعاونهم مع الفأر واألرنب 

لطرد الثعلب والغراب والنامم بالحيلة .

جاء  فقد  للممثلني  الصوت  واألداء  الصوت  رشيط  وعن 

جادا ورصينا ومناسبا للشخصيات يف املرسحية دون تكلف 

األداء  تناسب معه منطية يف  الشخصيات  فبساطة ووضوح 

ما  وهو  وبساطتها   بعفويتها  أو  ورشها  الشخصية  بخبث 

 : وهم  ممثلني  من  الصويت  األداء  بطاقم  اإلشادة  يستدعي 

مأمون الفرخ، محمد خري أبو حسون، روال ذوبيان، أسامة 

تيناوي، كامل بدر، رندا شامس، 

أية  يرتك  مل  للعرض  الصويت  التسجيل  بأن  اإلشارة  وتجدر 

العرض  بداية  يف  إال  األطفال  مع  والتالحم  لالرتجال  فرصة 
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اإلنجليز عىل موعد مع مرسحية  القادم سوف يكون  الشهر   

“السابع  مرسحية  .أنها  املرسح  عشاق  ينتظرها  مهمة 

واألربعون“ التى تعرض عىل مرسح “أولد فيكتورى” الشهري 

ىف العاصمة الربيطانية.

املرسحى  الكاتب  تأليف  من  فاملرسحية  السبب.  عرف  وإذا 

من  العديد  عىل  الحاصل  الشهري  والسيناريست  الربيطاين 

فقط(.  عاما   41( بارتليت”  “مايكل  سنه  صغر  رغم  الجوائز 

جامعة  ىف  بالدراسة  صقلها  كربة  موهبة  صاحب  كاتب  وهو 

ليدز. وقد بدأت رحلته مع االبداع املرسحى ىف سن الخامسة 

درجة  تحقق  إذاعية   مرسحيات  يكتب  أنه  كام  والعرشين. 

عالية من اإلقبال كام لو كانت تقدم عىل املرسح العادى مثل 

مرسحية “اليتكلم” التى قدمت عام 2007.كام أن مرسحياته 

تقدم معالجة للواقع الربيطاين بسلبياته وإيجابياته ومشاكله 

ىف  “كاتب  مبرسحيته  ويشتهر  املناخى.  التغري  مشكلة  مثل 

بيته “التى كتبها ىف 24 ساعة عام 2007. وسبق له الحصول 

األوروبية  املرسح  جوائز  عروس  أوليفيه  لورنس  جائزة  عىل 

الفنى  الناقد  . ويقول عنه  أعامله ىف سن صغرية  عن مجمل 

مبتكرة  بطريقة  املعالجات  هذه  يقدم  أنه  تلجراف  للديىل 

بأنه ىف قطار مالهى فضال  عر معها املشاهد وحتى املستمع 

عن الوبه املرح. وهذا ما يتضح ىف العديد من مرسحياته مثل 

مرسحية “حب حب حب “. وكان يكتب أعامله التليفزيونية 

بروح الكاتب املرسحى. 

الربيطاني  المسرح  شارع  فى  جولة 

الجمهوريني  من  الدميقراطيني وحتى  من  ومحاوالت خصومه 

املرسحى   العرض  يتضمن  ذلك  ومن خالل   . لهزميته  انفسهم 

بارتليت  بريطانيا..  ويقول  إسقاطات ملا ميكن أن يحدث ىف 

انه سبق أن كتب مرسحية تتناول هذا املوضوع ىف 2014لكن 

وتتخيل  الثالث“.  شارل  “امللك  وهى  مبارشة  بطريقة 

املرسحية  رصاعا عىل السلطة بعد وفاة ملكة بريطانيا. لكنه 

ويقوم  أخرى.  زاوية  من  املرة   هذه  األمر  يتناول  أن  فضل 

كارفل بدور ترامب.

حد  عىل  بطريقة شكسبريية  املرسحية  كتب  انه  قائال  ومىض 

تحفل  الذين  امللوك  من  ملكا  ترامب  يعترب  حيث  تعبريه 

اختار  أنه  وأضاف  األول.  االنجليزية  شاعر  مرسحيات  بهم 

ممثال  يعتربه  النه  ترامب  شخصية  لتجسيد  كارفيل  بنفسه 

التليفزيوىن   شكسبرييا .كام اعجب به منذ شارك ىف املسلسل 

تجيد  عىل  القادرين  املمثلني  افضل  من  وهو  فوسرت.  دكتور 

كام  الجمهور  يكرهها  التى  أو  يكرهونها  التى  الشخصيات 

“ماتيلدة”  مرسحية  ىف  ترنشبول”  “مس  شخصية  مع  حدث 

وروبرت مردوخ ىف مسلسل “الحرب”.

فقط  تتناول  ال  فهى  واسعة  قامشة  عن  عبارة  واملرسحية   

لكنها  أمريكية،  برؤية  بريطانيا  ىف  الدميقراطية  مستقبل 

تناقش أيضا مستقبل الواليات املتحدة ذاتها ..أين تقف حاليا 

شهدها  التى  الدامية  األحداث  بعد  خاصة  تتجه  أين  وإىل 

الكونجرس العام املاىض قبل تداول السلطة التى اشعل فتيلها 

ويقوم ببطولة املرسحية املمثل الربيطاين أيضا “روبرت كارفل 

له  (.وسبق  سنة   45( ومخرج مرسحى  ومنتج  ممثل  وهو   “

الفوز  له  وسبق  مرتني.  أوليفيه  لورانس  جائزة  عىل  الحصول 

بجائزة توىن املرسحية عىل الجانب األخر من األطلنطي. وهو 

اإلنجليزي  األدب  ىف  درجة  عىل  حاصل  جامعى  خريج  أيضا 

وهو  سوسيكس.  جامعة  ىف  املرسح  تدريس  ىف  ويعمل 

املرسحيات  ىف  النسائية  الشخصيات  بعض  بتجسيد  مشهور 

ماتيلدا  الغنائية  املرسحية  ىف  ترانشبول  ميس  شخصية  مثل 

اإلخراج منذ سبع  . وهو مارس  فازت بست من جوائز  التى 

سنوات.

االهتامم  لهذا  تفسريا  يقدمان  ال  والبطل  املؤلف  لكن 

الجامهريى بعرض مرسحى مرتقب. 

الحقيقى السبب 
هناك ىف الحقيقة سببان السبب األول هو أن املرسحية تعالج 

قضية مستقبل الدميقراطية ىف بريطانيا. لكن الجديد هنا انه 

سوف يتعامل مع هذا املوضوع  بطريقة غري مبارشة. سوف 

يتعامل مع املوضوع الربيطاين برؤية أمريكية. 

األمرييك  الرئيس  زاوية محاوالت  املوضوع من  يتناول  سوف 

املتحدة ىف  الواليات  إىل حكم  للعودة  ترامب  السابق دونالد 

انتخابات 2024 ليكون الرئيس السابع واألربعني لها- وهو ما 

تستمد منه املرسحية اسمها- بعد أن كان الخامس واالربعني  

 هشام عبد الرءوف 

نوافذ
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[[2323
الربيطاني  المسرح  شارع  فى  جولة 

عينيه  فتحت  املرسحية  كتابة  أن  ويضيف  ترامب.  أنصار 

التكتيكية بعيوبها  البالغية وعىل أساليبه  عىل قدرات ترامب 

وهو  املرسحية  بكتابة  استمتع  انه  قائال  ومىض  ومزاياها.  

يتخيل ترامب ملكا من ملوك شكسبري.

ىف  حدث  ملا  متابعته  من  بالذات  ترامب  اختار  انه  وقال 

بها  االعرتاف  ورفض  نتائجها  عىل  اعرتض  عندما  االنتخابات 

والتطورات التى تلت هذا الرفض وهددت بتفىش العنف ىف 

املجتمع االمريىك بشكل اخطر مام يحدث اآلن. ومل يكن من 

املمكن أن يقف املرسح صامتا.  

ويقول أن املرسحية الجيدة هى التى تثري تساؤالت وجودية 

الطريق  ىف  نسري  هل  طموحاتنا؟  هى  ما   .. غرار  عىل   ..

يوجد  هل  برتامب؟  مفتونون  نحن  ملاذا  ال؟  أم  الصحيح 

القصة  الفن بحث عن حقيقة  شيطان يعيش ىف داخلنا؟. إن 

وحقيقة الشخصية.

بإخراج  قام  الذى  وهو  جولد  روبرت  إخراج  من  واملرسحية 

امللك تشارلز الثالث عام 2014.

الربيطاني  المسرح  فى  جديدة  دماء  مطلوب 
إلى  جديدة  جماهري  وتجذب  التنوع  تعكس 

أمرا  ذلك  يكون  وسوف  الصينية.  املالمح  وأصحاب  والسود 

الربيطاين  الذى  مييز املجتمع  العرقى  التنوع  طبيعيا ىف ضوء 

دماء  تجديد  ويجب  التنوع.  هذا  يعكس  أن  للمرسح  والبد 

أن  ويجب  العاملة.  الطبقة  أبناء  من  بعدد  املرسحية  الفرق 

تسند الهم ادوار رئيسية وليس مجرد أدوار مساعدة أو أدوار 

إدارة  اليهم مناصب مهمة ىف  أن تسند  كومبارس. كام يجب 

الفرق. ويجب أن تعالج األعامل املرسحية قضايا هذه الفئات 

باعتبارها من الشعب الربيطاين .وهو واثق متاما من أن ذلك 

سوف يكون الطريق إىل تغريات خالقة ىف العمل املرسحى.

مرفوضة حجج 
ىف  املسئولني  مع  يتحدث  بدأ  عندما   انه  فيقول  ويعود 

بحجج  الفكرة  يرفضون  اكرثهم  كان  الربيطاين  املرسح  عامل 

املختلفة ىف  للعرقيات  التمكني  تكلفة مثل هذا  منها  مختلفة 

له  تكون  أن  ميكن  األمر  هذا  بان  يعرتف  وهو  املرسح.  عامل 

الجديدة  الوجوه  بهذه  الجمهور  إقناع  األقل ىف  تكاليف عىل 

تكون  لن  أنها  كام  التكاليف  تقدير  ىف  مبالغات  يرى  .لكنه 

رضورية ىف كل األحداث. ويعرب ىف الوقت نفسه  عن أمله 

بسبب  ضاع  الذى  الوقت  لتعويض  برسعة  ذلك  يتم  أن  ىف 

قيود كورونا. ويرجو كومار أن يتم ذلك وأال تنظر الفرق إليه 

العمل  بأن  الخاطئة  القناعة  إىل  والركون  املخاطرة  من  كنوع 

الطبقة  وبني  البيض  بني  محسورا  يكون  أن  ينبغى  املرسحى 

الوسطى. 

ولن تكون هذه التكاليف نفقات بال عائد بل سوف يكون لها 

مردود ىف جذب هذه الفئات إىل املرسح خاصة عندما تشعر 

وليس  ومقنع   حقيقى  بشكل  قضاياها  يعالج  املرسح  بان 

مجرد أفراد وشخصيات منهم.

لتقديم  حاليا  تستعد  التى  بفرقته  بدأ  انه  كومار  ويقول 

ىف  األسيويني  مشاكل  حول  تدور  التى  “بانجارا”  مرسحية 

بريطانيا. كام يكتب مرسحية عن ظاهرة إجبار األسيويني عىل 

الزواج من بنى عرقيتهم. وكل ذلك سيتم ىف إطار من الرتفيه 

الهادف.

ويقول انه يعرتف بالفضل لحركات السود ىف الواليات املتحدة 

املعروفة باسم “حياة السود مهمة “التى شجعته عىل املىض 

املرسح  ىف  عموما  البيض  غري  بحقوق  تطالب  حركة  ىف  قدما 

عىل األقل باعتباره موضع اختصاصه.

المسرح 
البداية  هى  بانجارا 

ال يعرف جمهور املرسح  الربيطاين   “برافيش كومار” كممثل 

املولد  وبريطاىن  األصل  هندى  وهو  كومار  يعرفون  مرسحى. 

فرقة  باسم  اختصارا  تعرف  مرسحية  لفرقة  فنى   كمدير 

“ريفكو”  التى شارك ىف تأسيسها. هذا رغم انه درس التمثيل 

إىل  ميال  نفسه  ىف  يجد  مل  لكنه  فيه  وتخصص  الجامعة  ىف 

مامرسته.

ىف  أباءه  رأس  مسقط  إىل  الوقت  لبعض  عاد  أن  له  وسبق 

الهند واىل بوليوود عاصمة السينام الهندية حيث عمل لبعض 

بريطانيا  إىل  ثم عاد  الوقت كمساعد مخرج وكاتب سيناريو 

ليعمل ىف مجال املرسح. وهو يقدم عن طريق الفرقة بعض 

األصول  ذوى  الربيطانينب  تستهدف  التى  الهندية  املرسحيات 

نشاط  كان  وأن  عام  بوجه  الربيطاين  وللجمهور  األسيوية 

الفرقة ال يقترص عىل هذه املرسحيات.

دعا  املقاالت  من  مجموعة  كومار  كتب  األخرية  الفرتة  ىف   

ىف  جديدة  دماء  ضخ  إىل  بريطانيا  ىف  املرسحية  الفرق  فيها 

يأيت عن  أن  أن ذلك ميكن  .وقال  بريطانيا  صناعة املرسح ىف 

طريق  تنويع ممثليها بحيث  تضم اليهم عنارص من امللونني 
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[[24 نوافذ

والجمود  التباطؤ  اسرتاتيجيات  من  النقيض  وعيل   

أن  األخرى  الدرامي  بعد  أشكال املرسح  تحاول  والتكرار، 

وميكننا  تتجاوزها.  حتى  أو  الوسائط  زمن  رسعة  تتبنى 

الفيديو،  مقاطع  جامليات  إىل  اإلشارات  هنا  نذكر  أن 

الحضور  من  ومزيج  الوسائط،  باقتباسات  املمزوجة 

يف  كام  املرسحي  الزمن  تقطيع  أو  والتسجيالت  الحي 

الشبان  املامرسني  أعامل  وتتطور  التليفزيون.  مسلسالت 

يف التسعينيات هذا األسلوب خصوصا، ومل يرتكوا أنفسهم 

متعددة  العروض  من  أعاملهم  اقرتاب  احتامل  إلحباط 

الوسائط  مناذج  تناولوا  بل  واالستعراضات  الوسائط 

غالبا.  شديدة  وبرسعة  بسخرية  يف  استخدموها  كامدة 

يتكامل  أن  ميكن  واإلنرتنت  والتليفزيون  اإلذاعة  وبفضل 

الواقع من كل أنحاء العامل يف األداء، ويضع املتفرجني يف 

األداء  مواقع  يف  عنهم  البعيدين  الناس  مع  اتصال  حالة 

للتواصل  إثبات  تافها كمجرد  أن يظل  الفعلية. فام ميكن 

الكامن بني  الوسائطي، إذ يف سياق املرسح يظهر الرصاع 

لحظة الحياة الفعلية وسطح الزمن االليكرتوين االفرتايض. 

بني  التكامل  اقتباسات  تؤدي  كروز  يورجن  أعامل  ويف 

الدراما،  يف  مثرية  تفسريات  إىل  والوسائط  الشعبي  الفن 

السينام،  إيهام  الهولندية  هايدوك  فون  فرقة  وتدمج 

ووتيم  بوليتش  رينيه  مثل  الشبان  املخرجني  ومرسحيات 

مثل  مرسحية  فرق  تبني  أو  بورش  واستيفان  ستافيل 

الشعبي  الفن  جامليات  رسعة  عيل  سكواد  جوب  فرقة 

أحد  هي  هنا  سائدة  صارت  التي  فاآلنية  والوسائط. 

فهي  الدرامي.  بعد  الزمن  تشكيل  يف  الرئيسية  السامت 

تقدم الرسعة وتقدم آنية أفعال الكالم املختلفة والفيديو 

الجسم  زمن  وتنقل  الزمن،  إيقاعات  مختلف  تداخل 

والزمن التكنولوجي إىل املنافسة مع بعضهم البعض )كام 

اكتشاف   « عرض  أو  جوسرين  جون  أعامل  يف  الحال  هو 

اليقني  عدم  خالل  من  ستاشان(  هاوس  لفرقة   « وهمي 

مقطع  أو  صورة  أو  صوت  إنتاج  يتم  كان  إذا  ما  بشأن 

فيصبح  الزمن،  تأخري  باستخدام  مسجل  أو  مبارش  فيديو 

بني  ويقفز  مشرتك  أصل  من  هنا  الزمن  أن  الواضح  من 

يف  الكالسيكية  القواعد  عن  امللحمي  املرسح  الثالثينيات 

املرسح الدرامي فقط، بل ميزته عن هدف إثارة عاطفة 

املرسح  إعداد  من  فجانب  التقمص.  خالل  من  املتلقي 

امللحمي هو دراماتورجيا القفزات يف الزمن التي تشري إىل 

الواقع اإلنساين والسلوك باعتباره متقطع. 

ومنتهكا  مرعيا  يكون  أن  الحديث  املتفرج  يرغب  ال 

)وتحديدا من خالل جميع أنواع الحاالت العاطفية(،فهو 

من  اإلنسانية  املواد  أمام  ببساطة  حارضا  يكون  أن  يريد 

أجل ترتيبها بنفسه.

مواقف  يف  اإلنسان  يرى  أن  أيضا  يحب  السبب  ولهذا 

يحـتاج  السـبب ال  ولهـذا  إىل شـرح،   تحتـاج  ليسـت ال 

املــربرات املنطقية وال دوافع املرسح القديم النفسية. 

واضحة.  ليست  عرصنا  يف  الناس  عالقات  أيضا  وكذلك 

الفراغات الزمنية غري املتجانسة. 

الزمن:  وحدة 
يف  جوهرية  الزمن  وحدة  كانت  مجال،  من  أكرث  يف   

إىل  البداية  يف  أشار  فرمبا  األرسطي.  الدرامي  املرسح 

أدورنو  وصف  وقد   – االستامع  وجلسة  املحاكمة  وحدة 

بدون  استامع  جلسة  بأنها  يوم  ذات  القدمية  الرتاجيديا 

خارجية  وحدة  إىل  السعي  يتم  ال  عندما  وحتى  حكم. 

كان  مثال(  االليزابيثي  املرسح  يف  الحال  هو  )كام  للزمن 

له  كان  والذي  املثايل،  العضوي  التقارب  يحكمه  املرسح 

نتائج عيل متثيل الزمن. ومام مييز ذلك عن الدراماتورجيا 

مييز  فلم  العرشين.  القرن  يف  املرسح  فهم  غريت  التي 

يف  صيغ  والذي  الالأرسطية  للدراما  بريخت  مفهوم 

والزمان المكان 
الدرامي)٢-٢( بعد  المسرح  في 

تأليف: هانز سيز ليامن 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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عـدم  متثيل  شكل  يجد  أن  املرسح  عيل  يجـب  وبالتايل 

الوضوح هذا بشكل كالسييك بقدر اإلمكان، أي يف صفاء 

ملحمي. 

كل  عيل  والتقطيع  القفزات  بريخت  يفضل  حني  ففي 

أرسطو  عند  وهام  والزمني،  املنطقي  فان  املستويات، 

وحدة  ضامن  تعني  الزمن،  لوحدة  األساسية  األهمية 

أو  قفزات  تحدث  أن  يجب  فال  متامسك.  ككل  الفعل 

بل  الفهم.  عيل  تشوش  أو  تحجب  أن  ميكن  استطرد 

عليه  التعرف  ميكن  منطق  يسود  أن  يجب  بل  باألحرى، 

امللحوظة  هي  السياق  هذا  يف  املهم  انقطاع.  بدون 

املقتبسة من الفصلني السادس والسابع من كتاب أرسطو 

تقوميها ألنها تستحق  يتم  ما  نادرا  والتي  الشعر »  » فن 

له  تكون  أن  الدرامي يجب  الفعل  أن  تحديدا،  تكون  أن 

أرسطو  يستخدم  الزمني. وهنا  االمتداد  جاذبية – مبعنى 

يف  فقط  )املفهومة  الحيوان  مع  للفعل  غريبة  مقارنة 

الفعل(. فهو يقول –  العضوية وكلية  الوحدة  ضوء فكرة 

يعتمد  ال   – أخرى  مرة  االقتباس  يستحق  املقطع  وهذا 

الجاذبية  الرتتيب بل يعتمد أيضا عيل  الجميل فقط عيل 

الصحيحة: 

كان  إذا  جميال  الكائن  يكون  أن  ميكن  ال  السبب  لهذا 

شديد الصغر )ألن املالحظة تصبح مشوشـة حيث يتعلق 

شديد  أو  محسوس  زمني  مدى  وجـود  بعـدم  األمـر 

متزامنة،  تكون  لن  عندئـذ  املشاهدة  )ألن  الضخامة 

والكلية  الوحــدة  معنى  أن  املشاهدون  يجـد  وسـوف 

مفقودان من رؤيتهم،أي أنه إذا كان هناك حيوان طوله 

غريبة  تبدو  التي  املقارنة  هذه  معني  ما  ميل(.  ألف 

اإلدراك.  حدود  أقىص  يف  ميل،  ألف  طوله  يبلغ  لحيوان 

االلتباس والفوري. فالشكل   إن ما عيل املحك هو تجنب 

النشوة  طقوس  هو  املثال،  سبيل  عيل  تجنبه  يجب  فام 

إىل  يؤدي  الذي  املفرط  التمثييل  السلوك  أو  الجامعية، 

اندماج عاطفي. وبالتايل يسعي املفهوم األرسطي لوحدة 

الزمن الدرامي إىل: 

تحديد مجال مغلق للجاميل بزمنه املغلق. 

فهم تجربة الجامل التي ينشئها كنظري للمنطقية. 

والتناسق  والتناغم  الداخلية  االستمرارية  فحتميات 

لتنمية  تستخدم  أمور  كلها  الزمنية  واإلحاطة  العضوي 

التأثري  بوضوح  أرسطو  يالحظ  وباملقارنة،  التناظر.  هذا 

عاطفتان  والشفقة  فالخوف   – للمرسح  الكبري  العاطفي 

من  نوع  طريق  عن  برتويضهام  معني  والتطهري  قويتان. 

التأطري من خالل العقل. 

أرسطو  لكتاب  الفلسفية  التضمينات  عن  النظر  بغض   

الشعر«، فانه نص عميل ووصفي. ورغم ذلك أعيد  »فن 

قواعد  باعتبارها  الحديثة  العصور  يف  مالحظاته  تفسري 

معيارية، قواعد كدعوات قوية، ودعوات قوية كقوانني – 

لقد تحول الوصف إىل دعوات قوية. وأثناء عرص النهضة 

كانت هناك منافسة بني املفهوم األفالطوين الجديد للفن 

للفن  األرسطي  واملفهوم  الشعرية  الضجة  نحو  املوجه 

املوجه نحو العقالنية والقواعد. وتغلب املفهوم األرسطي 

ووصل إىل تعريف أفكار املرسح يف العرص الحديث، ويف 

بادئ األمر املذهب الكالسييك. ويفرس كتاب بيري كورنيه 

 Discours sur les الثالثة  الوحدات  عن  »الحديث 

يجب  املرسحي  الكاتب  أن   1660 عام   ”trios unites

متثيله  يجري  الذي  الزمن  بني  هوية  إنجاز  يحاول  أن 

مل  القاعدة  هذه  أن  ويفرس  املرسحي.  التمثيل  وزمن 

الطبيعي.  للعقل  وفقا  أنها  بل  أرسطو فقط  متليها سلطة 

سؤال،  أي  دون  لكورنيه،  بالنسبة  الدرامية  فالقصيدة 

هي محاكاة أو بتعبري أدق صورة ألفعال اإلنسان. وهذه 

األساسية:  الحجة  تخدم  يجعلها  فكورنيه  مثرية.  املقارنة 

األصل.  مع  بتشابهها  الصورة  إتقان  »يقاس  يقول  إذ 

وتظهر  املعنية،  هي  الزمن  وحدة  وظيفة  ومادامت 

ال  ملاذا  كورنيه  فيها  يجادل  التي  املهمة  األساسية  الكلمة 

يجب أن يكون الزمن الذي يجري متثيله يف النهاية أطول 

واألصل  الصورة  تكون  أن  يجب  وأنه  التمثيل،  زمن  من 

ويقدم  أيضا.  الصدد  هذا  يف  اإلمكان  قدر  متشابهني 

كورنيه سببا واحدا خاصا للسبب الذي يجعلنا نطمح إىل 

السقوط  من  الخوف  بسبب  تحديدا،  وهو  الهوية:  هذه 

يف حالة بدون قواعد. فالهوية العملية للزمن الذي يجري 

لوحدة  الحقيقي  التحفيز  ليسا هام  التمثيل  متثيله وزمن 

القواعد والتشويش.  الخوف من محو  باألحرى  الزمن بل 

عيل  فام  نفسها.  القاعدة  تأكيد   – هو  القاعدة  وسبب 

غري  الحر  الخيال  تجول  ومنع  التشويش،  منع  هو  املحك 

تفيش  ومنع  الدرامية،  العملية  خالل  من  عليه  املسيطر 

الله  يعلم  ال  ومكانية  زمنية  مجاالت  يف  املتخيل  التلقي 

مفهوما  يكون  أن  يجب   – العضوي  والتناغم  الجميل   -

للبديهة بدون تأخري الزمن، يف لحظة واحدة، ومن نظرة 

هذا  فان  الدرامي،  الفعل  عيل  ذلك  طبقنا  وإذا  واحدة. 

من  يفلت  أن  يجب  ال  وكامله  املتناغم  منطقه  أن  يعني 

يكون  أن  يجب  الفعل  أن  الحجة  تقول  بالتايل  املتفرج. 

 – لإلحاطة  قابل   – مخترصا  تبقيه  التي  بالطريقة  مكثفا 

وسهل التذكر آنيا: ميكن حرصه. 

التشويش  الر غياب   وبنظرة عامة واضحة، هناك حاجة 

يتحقق  لن  وبدنهام،  املنطقية.  الوحدة  تعزيز  واللبس يف 

الطول  فان  املثالية،  اإلحاطة  هذه  وباسم  جميل.  يشء 

السليم للفعل الدرامي يتحدد وفقا للزمن الذي يستغرقه 

وسقوط،  ارتفاع  املفاجئ.  التغري  تحدث  ليك  االنعكاس 

االرتباك  متنح  فالدراما  املنطقي.  التغري  زمن  آخر  مبعنى 

الوفري والفوىض منطق وبنية يف الوجود، وبهذه الطريقة، 

الذي  التأريخ  لها مكانة أرفع من  بالنسبة ألرسطو،  فإنها 

ينقل األحدث الفوضوية فقط. فهي جوهريا وحدة الزمن 

بالنجاح  املعني  املنطق  تدعم وحدة هذا  أن  يجب  التي 

مفهوم  صور  وأحد  ومتزق.  واستطراد  تشويش،  بدون 

وحدة الزمن  هذه، والتي ظلت كامنة عند أرسطو  هي: 

متاسكا  والفعل  الزمن  فيها  يحقق  التي  الدرجة  بنفس 

هذه  ترسم  لإلحاطة،  قابلة  وكلية  متتابعة  واستمرارية 

الخارجي.  العامل  عن  الدراما  لتمييز  خطا  نفسها  الوحدة 

فهي تحمي بنية الرتاجيديا املغلقة: فالفراغات والقفزات 

عيل  توظف  أن  ميكن  للزمن،  الداخلية  االستمرارية  يف 

الواقع  مع  تداخل  كنقاط  األخرى،  الناحية  من  الفور، 

الواقع  أمام  واالنغالق  الداخيل  فالتامسك  الخارجي. 

املرسحي  الزمن  لهذا  مكملتان  صورتان  هام  الخارجي 

ترتيب –  بال  الجاملية  املتعة  أن تكون  املوحد. فال يجب 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 28 فبراير 2022العدد 545 العدد 28757 فبراير 2022العدد 757

[[26 نوافذ

مداها. 

يف  األوسع  الزمن  مدى  تنظيم  يجب  لكورنيه،  بالنسبة   

يف  األكرب  الثغرات  فيها  توضع  التي  بالطريقة  الدراما 

الزمن بني األفعال إذا مل يكن هناك مفر من ذلك. ويتم 

عدم  خالل  من  موضوعا  الفعيل  الزمن  جعل  تجنب 

املنطوق.  النص  الدقيقة واألزمنة يف  التواريخ  إىل  اإلشارة 

عرض  قبل  األحداث  حول  التقارير  تقليل  يجب  وبالثل 

عيل  الحمل  يزيد  ال  حتى  املرسح  خشبة  عيل  الحدث 

مثاليا  وباعتباره ضعفا  الفكرية.  املتفرجني وقوتهم  ذاكرة 

العقالنية  من  ككيان  الوقت  نفس  ويف  للواقع،  مفضال 

الزمن  وحدة  إىل  املرسح  يحتاج  اإليحايئ،  والتامسك 

والرتكيز عيل الحارض واستبعاد الفراغات الزمنية متعددة 

بأن تجعل  املعنية  االستمرارية  تخلق  فالوحدة  الطبقات. 

مريئ.  غري  الحقيقي  والزمن  الخيايل  الزمن  بني  فصل  أي 

ينطوي  أن  نقرأه، من شأنه  الزمن،  بنية  أي متزق يف  ألن 

األصل  بني  بالفرق  واعيا  املشاهد  يصبح  أن  خطر  عيل 

إىل  يتجه حتام  وأنه سوف  والصورة،  والحقيقة  والصورة، 

زمنه، الزمن الواقعي. ثم بدون أي سيطرة، ميكنه أن يرتك 

الخيال يعربد بغري ضابط، ويتأمل ويشغل نفسه بالتفكري 

ليست  األرسطية  التقاليد  يف  الزمنية  البنيات  بالحلم.  أو 

هي  بل  الزمن  عليه  عفا  إطار  هي  وال  ببساطة  خاطئة 

فعاليته  ضد  القوية  التقاليد  من  جوهري  جزء  باألحرى 

من  نفسه  يؤكد  أن  املرسح  عيل  يجب  التي  املعيارية 

خاللها باستمرار – حتى لو مل يتمسك أحد مبعيار وحدة 

الزمن بأي معنى شكيل. وميكن تحديد املفاهيم الجاملية 

وشمول  كتعريف  التقاليد  لهذه  األساسية  الدرامية 

التخيل والفكر واملشاعر يف  للتلقي كمحاولة لبناء منوذج 

الزمن قيمة امللمح املهم  املرسح. فبداخله يكون لوحدة 

مع  وكورنيه،  أرسطو  عيل  هنا  ركزنا  وقد  حاسم.  بشكل 

أنه يف القرن الثامن عرش وتحت راية ما يسمى العالمات 

السيطرة  يف  عاملة  املرسح  شاعرية  استمرت  الطبيعية، 

عيل الخيال وتكوينه، مبا يف ذلك العادات الجسدية. 

ومازالت  املعارص  الزمن  وحدة  جوانب  كانت  لقد       

هي   – الخارج  عن  االنعزال  الداخل،  يف  االستمرارية   –

أيضا  بل  مرسح،  ألي  فقط  ليس  األساسية  القواعد 

يف  الجانبية  النظرة  مثل  األخرى،  الرسد  أشكال  يف 

ميكن  التي  املثالية  الخفية  بقطعاتها  هوليوود  أفالم 

التقاليد  أن  نستنتج  أن  وميكننا  برسعة.  تؤكدها  أن 

الهدف  هذا  تتبع  مل  الزمن  دراماتورجيا  يف  األرسطية 

هو  مبا  والوقت  كزمن.  الزمن  ظهور  متنع  يك  فقط: 

ملحوظ  غري  رشط  إىل  واالختزال  باالختفاء،  معنى  كذلك 

النهاية  يف  معالجته  قواعد  خدمت  وقد  الفعل.  لوجود 

يحرر  يشء  هناك  يكن  فلم  ملحوظ.  غري  ظل  أنه  غرض 

الحقيقي  واملعنى  الدرامي.  الفعل  سحر  من  املتفرج 

الزمن  فوحدة  جامليا.  ليس  األرسطية  الزمن  لجامليات 

للزمن  استمرارية  باعتبارها   – باألحرى  املرسح  يف 

أساسا  الدراما جاءت  أن  إىل  بالنظر  ليس مستغربا  وهذا 

كتجريد من كثافة العامل املادي من خالل الرتكيز الدرامي 

عيل الرصاعات الروحية – عيل النقيض من غرام امللحمي 

موضوعا  الجسدية  كانت  الحداثة،  قبل  فيام  بالتفاصيل. 

تهميشها  قاعدة  تؤكد  استثنائية  حاالت  يف  فقط  رصيحا 

الخطايب: القضيب يف الكوميديا القدمية، وأمل فيلوكتيتيس، 

املسيحي، وحدبة جلوسسرت،  والتعذيب واألمل يف املرسح 

أصبحت  الحداثة،  يف  ذلك،  ورغم  فوتسيك.  ومرض 

النزعة الجنسية واألمل واملرض واالختالف البدين والشباب 

ألول  حارضة  موضوعات  البرشة  ولون  والشيخوخة 

مع  موللر(  هايرن  )عند  واآللة  اإلنسان  زواج  وبدأ  مرة. 

العضوي واآليل. واستمر  باملزاوجة بني  التاريخية  الطليعة 

البرشي  الجسم  ورسخت  الجديدة  التقنيات  راية  تحت 

املعلومات،  إىل نظم  املرسل عرب األسالك  بأسلوب شامل: 

الدرامي  بعد  املرسح  يف  جديدة  أوهاما  الجسم  ويولد 

أيضا. بينام يشري التنظيم املكاين يف عرض شليمر »البالية 

لوحات  يف  السطح  ترتيب  أو   “  Triadic Ballet الثاليث 

االجتامعي  للتنظيم  اليوتويب  املنظور  إىل  موندريان 

توسيطها  يتم  التي  واالرهاب  الرغبة  آالت  فان  العقالين، 

تقنيا يف املرسح املعارص تفتقر إىل هذه السمة اليوتوبية 

الدراما وزمن األداء – تشري إىل صورة فنتازية  الخيايل يف 

عكس  إىل  املرسح  يهدف  االستمرارية.  ووهم  عميقة، 

واالتصال،  للتفاعل  االجتامعية  االستمرارية  وتكثيف 

والقيم  للمثاليات  الرمزي  االجتامعي  السياق  واستمرارية 

إذا فرتض املرسح متزيق هذه  والتقاليد. وبشكل عكيس: 

االستمرارية العميقة، سوف تتوقف وحدة الزمن أيضا – 

ليس فقط يف الدراما بل أيضا يف حقيقة نص األداء. 

الدرامية  بعد  الجسم  صور  الجسم: 
للتغريات  عرضة  الجسم  ملاهية  الثقافية  املفاهيم   

فهو  ويعكسها.  األفكار  هذه  يصوغ  واملرسح  الدرامية، 

باعتبارها  يستخدمها  الوقت  نفس  ويف  األجسام  ميثل 

ال  املرسحي  الجسم  ولكن  الرئيسية.  الداللية  مادته 

الجسم  املرسح  ففي  الوظيفة:  هذه  يف  نفسه  يستهلك 

قيمة فريدة. ومع ذلك، ظلت حقيقة الجسم املادية، قبل 

الجسم  كان  فقد  باألساس.  عرضية  أهمية  ذات  الحداثة، 

الطبيعة  لهيمنة  تجليا  وأصبح  بامتنان.  مقبوال  معطى 

ومكونا  ومدربا  منضبطا  كان  فقد  اإلنسان.  عيل  املطبقة 

ليك يعمل كدال، ولكنه مل يكن مشكلة مستقلة وموضوعا 

ضمني.  كنوع  باألحرى  بقي  حيث  الدرامي،  املرسح  يف 
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الجسم  يف  اختالفات  نجد  ذلك  من  بدال  )الدرامية(. 

الحي  الكائن  بني  لألجسام  قاسية  صورة  تقنيا:  املخرتق 

واآلالت. 

الدرامي  بعد  واملرسح  الحدايث  املرسح  يكتسب   

فأصبح  الداليل.  الجسم  تجاوز  من  جديدة  إمكانيات 

الجسم أحد العوامل املميزة للمرسح اآلن، إذ تطبق عليه 

األمر  تطلب  فقد  الفهم.  تقوض  الحسية  التالية:  الصيغة 

تحرير املرسح كجانب مالئم من جوانب الفن ليك يفهم 

أن الجسم ال يجب أن يكتفي بنفسه كدال بل ميكنه أن 

يكون وسيطا مؤثرا يف التجربة بدون املعنى، وهي تجربة 

مل تهدف إىل إدراك الواقع واملعنى، بل تهدف إىل تجربة 

النظر  متعة  الجسم  يفتح  النحو،  هذا  وعيل  االحتامالت. 

والخوف منه يف فراغ االحتامل املتناقض من خالل وجوده 

االحتاملية  مرسح  هو  الجسد  مرسح  ذاتية.  إشارة  يف 

عيل  الضوء  وتسليط  املعد  غري  الجسد  مابني  املتحولة 

له  ينظر  يف  )كام  للسلب  تهديدا  باعتبارها  اإلمكانات 

ليوتار يف مفهوم املتسامي( ويف الوقت نفسه كوعد. 

العملية  األجسام، وتحدث  الدرامية بني  العملية   تحدث 

املبارزة  وتستبدل  الجسم.  مع/عيل/نحو  الدرامية  بعد 

الذهنية، التي يرتجمها القتل الجسدي عىل خشبة املرسح 

يف  الجديدة  الجسم  صور  أن  املصادفة  قبيل  من  ليس   

املعرب  أن  نجد  الرقص  ففي  بوضوح.  املرئية  هي  الرقص 

بعد  للمرسح  بالنسبة  الحقيقي  هو  متطرف  بشكل  عنه 

وال  الطاقة،  ولكن  املعنى  يصوغ  ال  فهو  عموما:  الدرامي 

إذ  إمياءة.  هنا  فكل يشء  األحداث.  ولكن  التوضيح  ميثل 

يبدو أن الطاقات املجهولة أو الخفية تنطلق من الجسم. 

يف  عمق  أغرب  الوقت  نفس  يف  وٌتعرض  رسالته  وتصبح 

الذات: ما يتعلق باألرض املجهولة. وهذا واضح يف قسوة 

الطقس الذي يستكشف حدود ما ميكن تحمله أو عندما 

)الجلد(  السطح  عيل  والخارقة  الغريبة  الظواهر  تظهر 

والتشنجات  واإلثارة  واالضطراب  االندفاعية  واإلمياءات 

والسقوط  االتزان  وفقدان  التوحد  وتفكك  الهيستريية 

تأخذ  االنقطاع،  الحديث  الرقص  يفضل  ومثلام  والتشوه. 

باعتبارها  مجملها  عيل  األسبقية  الجسم  أعضاء  مختلف 

كل. والتخيل عن الجسد املثايل يف أعامل ويليام فورسيث 

شديد  أمر  فانديكيبوس  فيم  أو  ستيوارت  ميج  أو 

استخدامها  تم  إذا  إال  تنكرية  أزياء  توجد  وال  الوضوح. 

السقوط  الجديدة  األوضاع  تستبعد  وال  ساخرة.  بطريقة 

واإلمياءات  االلتواء  أو  الجلوس،  أو  واالستلقاء  والدحرجة 

مثل هز الكتفني، وتكامل الصوت واللغة، وكثافة جديدة 

بالفعالية  املرسح،  خشبة  عيل  فقط  املجازية  واملبارزة 

الحركية البدنية، أو إعاقتها، أو تشكيلها أو عدم تشكيلها، 

هو  الدرامي  الجسم  كان  فبينام  تفتيتها.  أو  إكاملها  أو 

ألمله.  صورة  الدرامي  بعد  الجسم  يقدم  األمل،  حامل 

مبساعدة  والتفسري  والتصوير  التمثيل  كل  مينع  وهذا 

يهب  أن  املمثل  عيل  يجب  إذ  وسيط.  كمجرد  الجسم 

 :  Valere Novarina نوفارينا  فالريي  ويالحظ  نفسه. 

ويرفض   .« أداة  ليس  الجسم  ألن  مفرسا  ليس  املمثل   «

املمثل،  خالل  من  الدرامي  الشخص  تكوين  فكرة 

هو  املرسح  خشبة  عيل  يحدث  ما  أن  بصيغة  ويعارضها 

اتصاال  باعتباره  االتصال  مفهوم  ويتغري  اإلنسان.  تفكك 

الدينامية  إن  القول  وميكننا  جذري.  بشكل  جسديا 

التطوير  أشكال  من  كشكل  الدراما  عيل  تحافظ  التي 

فتحدث  العادي.  وجوده  واىل  الجسم،  إىل  انتقلت  قد 

النزعة الدرامية البدنية الذاتية. ولعل باعث املرسح بعد 

للجسم  )التجليات(  املكثف  الحضور  تحقيق  يف  الدرامي 

الوضع  الجسم. ومن هذا  تأكيد  إىل  السعي  اإلنساين هو 

األسايس، تأ سلسلة من الصور تشري كلها إىل  واقع يوجد 

 das( املرسحي  الواقع  تحديدا  وهو  املرسح،  يف  فقط 

 .)TheatReale
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[[28 نوافذ

لالتصال البدين )ميج ستيوارت(. 

 من بني سلسلة الصور التي ميكن أن تعد عرضية بالنسبة 

املنترشة  البطيئة،  الحركة  تقنية  الدرامي  بعد  للمرسح 

أعقاب أعامل ويلسون. إذ ال ميكن اختزالها كمجرد تأثري 

درجة  إىل  البدنية  الحركة  تعرض  فعندما  خارجي.  برصي 

أن زمن التطور يبدو ممتدا وكأنه عدسة مكربة، والجسم 

نفسه ُيعرض يف ماديته بشكل ال مفر منه. ويتم تكبريها 

الزمن-املكان كموضوع  استمرارية  كعدسة ومنفصلة عن 

الحريك:  الجهاز  تغريب  يتم  الوقت،  نفس  ويف  فني. 

والوقوف  والنهوض  امليش  )مثل  معروفا  فعل  كل  يظل 

والجلوس( لكنه يتغري وكأنه مل ُيرى. ويتحلل فعل امليش، 

والنزول  الوزن  وانزالق  الساق  ومد  القدم،  رفع  فيصبح 

إمياءة  املشهد جامل  الفعل يف  ويتخذ  النعل.  بعناية عن 

نقية بغري هدف. 

تخلينا  كل يشء،  قبل  ؟.  باإلمياءة  نعنيه  الذي  ما  ولكن   

يف  كغاية  ليس  ولكن  الهادفة،،  الوسائل  مجال  عن 

وفقا  إمياءة،  مثال  فالرقص  جاميل(.  )كشكل  ذاتها  حد 

الوسائط  شخصية  من  يتألف  ألنه  أجامبني،  لجورجيو 

وعرضها  كلية من دعمها للحركة البدنية. فاإلمياءة تتألف 

اإلميايئ  جوهره  ويصاغ  الجسم  يف  الوسائطية  عرض  من 

الفعل  يف  اإلمكانات  كل  فيه  تبقى  الذي  البعد  باعتباره 

اإلمياءة  ملالرميه(.  )وفقا  خالصة  بيئة  ويف  التشويق  ويف 

من  فائض  هادف:  عمل  أي  يف  متخلفة  تظل  التي  هي 

التعبري،  التي تعمي، أن جاز  الرؤية  اإلمكانية وظاهراتية 

ممكنة  فأصبحت   – فحسب  املنظمة  للنظرة  تجاوز  أي 

الحقيقي  الضعف  لتوضيح  ميل  وال  يوجد هدف  ال  ألنه 

للمكان والزمن والجسم. والجسم بعد الدرامي هو جسم 

ال  التي  اإلمكانية  هي  اإلمياءة  كالتايل:  ويفهم  اإلمياءة، 

تفسح املجال للفعل ليك يستهلك نفسه فيها لبل باألحرى 

والحيوية، إىل كشف نظرة املتفرج املتلصص عيل املؤدي. 

الثامنينيات  مرسح  يف  النحت  عنرص  يعود  وعندما 

والتسعينيات فانه يكون تحت منطلق مختلف متاما عام 

إىل  يتحول  فاملثايل  الكالسيكية.  الحداثة  يف  موجودا  كان 

القلق. وال ُيعرض الجسم من أجل اقرتابه من  عنرص من 

املثال الكالسييك ولكن من أجل مواجهة مؤملة مع الخلل. 

وجدليته  للجسم  الكالسييك  النحت  جاذبية  وتتكون 

ال  الحي  البرشي  الكائن  بأن  معنى  كل  من  الجاملية  

يستطيع أن ينافسهم. ففي تبادل النظرات “ هنا واآلن” 

بني املشاهدين وخشبة املرسح، باملقارنة، يتعرض الجسم 

عيل  املؤدي  ويتوازن  قايس.  امتداد  إىل  املتداعي  العجوز 

وتأكيد  ميتة  معرض  قطعة  إىل  التحول  بني  سكني  نصل 

نفسه  املؤدي  يقدم  معينة،  وبطريقة  كشخص.  ذاته 

وتحصني  يلعبه،  الذي  الدور  من  حامية  بدون  كضحية: 

صفاء املثايل، ويتم تسليم الجسد يف هشاشته وبؤسه إىل 

واالستفزاز  للتحفيز  كعرض  النظرات  عيل  تحكم  محكمة 

مكن  هذا،  الضحية  موقف  من  ذلك  ورغم  الجنيس. 

فعل  إىل  الدرامي  بعد  النحتي  الجسم  صورة  تتحول  أن 

كفرد،  املؤدي  يواجهه  وبينام  للجمهور.  وتحدي  عدواين 

أنه  بحقيقة  واعيا  املتفرج  يصبح  للكرس،  قابل  كشخص 

يرتدي قناع يف املرسح التقليدي، ورغم أنه يخضع بشكل 

بفعل  عالقته  باملشهد:  النظرة  عالقة  إىل  منه  مفر  ال 

الرؤية الذي يتم تطبيقه بشكل تلصيص عيل املؤدي كام 

لو كان قطعة نحت. 

 ميكن للمرسح الذي يرفض النموذج الدرامي أن يستعيد 

الشيئية   تجربة  وإعادة  قيمتها  إىل  األشياء  إعادة  إمكانية 

غريبة  أصبحت  التي  التجربة  وهي  البرش  للممثلني 

يف  جديد  لعب  مجال  تكتسب  الوقت  نفس  ويف  عليهم. 

مجال اآلالت، التي تربط الناس واآلليات والتكنولوجيا – 

من أآلت تادوش كانتور الغريبة يف الحب واملوت وصوال 

إىل املرسح عايل التقنية. وقد الحظ هايرن موللر يف مرسح 

ويلسون حكمة الحكايات الخرافية التي مل يستطع تاريخ 

البرش أن يفصلها عن تاريخ الحيوانات )والنبات واألحجار 

واآلالت(. لقد بدا أنه يتوقع وحدة اإلنسان واآللة، وهي 

التقني  التسارع  أن  ويبدو  التطور.  يف  التالية  الخطوة 

التحكم  إىل جهاز ميكن  الجسم  كثافة  لتحويل  ميله  ومع 

طفرة  عن  يعلن   – مربمج  تقني  جسم   – واختياره  فيه 

الفنون  يف  أدق  بشكل  هزاتها  أول  ُسجلت  أنرثوبولوجية 

بشكل أكرب منه يف الخطاب السيايس والقضايئ الذي عفا 

عليه الزمن. 

....................................................
في  الرابع  الفصل  من  الثاني  الجزء  المقال  هذا   •
ليمان  سزي  هانز  تأليف  الدرامي«  بعد  المسرح   « كتاب 
أن  سبق  وقد   .  2006 عام  روتليدج  عن  صدر  والذي 

   ... المؤلف  لهذا  مقاالت  عدة  مسرحنا  قدمت 

يبقي كامكانية يف الفعل وويرقص فيه. 

نجد  زانسيو  رافايللو  سوسيتاس  فرقة  أعامل  ويف       

هي  املدهشة،  الفرقة  وهذه  ملحوظا.  الجاميل  النحت 

أحد أهم الفرق املرسحية االيطالية التجريبية، وقد بدأت 

عام 1981. يف كل مرشوع يتم تجميع فرقة جديدة حول 

يدمجون  ما  وغالبا  كاستيلوتيش.  كلوديا  املجموعة  قلب 

الناس يف بدنية شاذة أو بدنية معدلة باملرض. فكل جسم 

له حكايته، يفرسه روميو كاستيلوتيش. إنها مسألة عودة 

آنيا.  محتملة  وغري  مفهومة  غري  حقيقة  باعتباره  الجسم 

 «  –  ”Santa Sofia املهمة هي »سانتا صوفيا وعروضها 

مرسح الخمري Teatro Khmer” )1985(، و“ جلجامش 

العنيف  الخارجي  املظهر   «  –  “ هاملت   “  ،)1990(

 The Vehement Exteriority of the ملوت الرخويات

 ”Masoch قناع   “  ،)1992(  ”Death of a Mollusk

)1993(، األورستية )1995(، “ يوليوس قيرص “ )1997(. 

الفنون  من  االقتباس  يف  وفرة  هناك  األورستية،  ففي 

ويشبه  طويل  ألنه  ممثل  اختيار  يتم  فمثال  البرصية: 

شخصيات جياكوميتي. وآخر يرتدي ثياب بيضاء ومكياج 

يقوم  وأحيانا  سيجال  جورج  بنحت  يذكرنا  ليك  أبيض 

كلومتنسرتا  دور  وتلعب  كافكا.  رسوم  واتجاهات  بأوضاع 

امللون  اللحم  من  جبل  وكأنها  رصاحة  تبدو  التي  املمثلة 

خرافية.  حكاية  يف  جمود  يف  مستلقية  وكأنها  باألحمر، 

وكإشارة جسدية ينقل ثقلها قوتها، ولكن االنطباع الحيس 

الفوري الخايل من تفسري يظل سائدا. وكاسندرا محبوسة 

يف إطار أشبه بصندوق، وتتشوه مالمحها من خالل زجاج 

لفرانسيس  لوحة  نشاهد  وكأننا  يبدو  بحيث  متجمد، 

الفنون  إىل  يكون  ما  أقرب  املرسح يف  يوجد  هنا  بيكون. 

البرصية. 

 يؤدي النحت اإلنساين الحي، وحركة النحت بني السبات 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 28 فبراير 2022العدد 545 العدد 28757 فبراير 2022العدد 757

[[2929

القاهرة  إىل  وعاد   1957 عام  أواخر  يف  تونس  طليامت  زيك  ترك 

استعداداً ملهمة جديدة يف الكويت، وهي مهمة تتشابه إىل حد كبري 

الكويت  يف  بدأت  الجديدة  طليامت  ومهمة  تونس!  يف  مهمته  مع 

وإرشاداته  طليامت  خربة  تونس  فقدت  وبذلك   ،1958 فرباير  يف 

تونس  وحاولت  أنشأها.  التي  التونسية  القومية  للفرقة  ورعايته 

قدر  التونيس  باملرسح  النهوض  األبناء  وحاول  أبنائها،  االعتامد عىل 

وهي  تاريخية،  فرتة  بأهم  متّر  كانت  تونس  وأن  سيام  ال  اإلمكان، 

فرتة بناء الجمهورية التونسية بعد االستقالل من االحتالل الفرنيس، 

من  عديدة  مجاالت  يف  أسهمت  مهمة  وطنية  أسامء  برزت  وفيها 

أجل االرتقاء بالدولة، ومنهم كان السيايس »الصادق املقدم«، الذي 

الدولة  »كتابة  منصب  أهمها  من  كان  سياسية،  مناصب  عدة  توىل 

ديسمرب  يف   - وجد  السيايس  هذا  التونسية«.  الخارجية  للشئون 

1961 - أن تونس تحتاج إىل نهضة مرسحية - تتناسب مع تطلعات 

وهذه   - التونسية  الجمهورية  يف  النواحي  بكافة  لالرتقاء  الحكومة 

التخطيط  ليضع  تونس  خارج  من  إىل خبري مرسحي  تحتاج  النهضة 

السليم لها، واإلرشاف عىل تنفيذها، ويكون بدياًل عن زيك طليامت 

الذي سافر إىل الكويت!

الخبري وثائق 
بني  متت  عديدة  مراسالت  إن  أقول  الوثائق،  بعض  خالل  ومن 

 - مرص  يف  القومي  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  وبني  املقدم  الصادق 

املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  الراعي«  »عيل  الدكتور  مع  وتحديداً 

الخبري  اختيار  حول   – واملوسيقى  املرسح  لفنون  العامة  املرصية 

املرسحية  للنهضة  التخطيط  بوضع  سُيكلف  الذي  املرصي  املرسحي 

يف تونس واإلرشاف عليها. ووقع االختيار عىل الفنان املخرج »فتوح 

إىل  خطاب  بإرسال  املرصية  الثقافة  وزارة  وكيل  فقام  نشاطي«. 

الخارجية التونسية يستفرس عن بعض األمور، فردت عليه الخارجية 

األستاذ  العريب  املرسح  خبري  مع  التعاقد  »رشوط  عنوانه  بخطاب 

فتوح نشاطي«، جاء فيه اآليت:

كتاب  إىل  إشارة  القومي.  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  وكيل  »السيد 

تقدمها  التي  الرشوط  بخصوص   1961/12/2 املؤرخ  سيادتكم 

تستغرقها  التي  واملدة  املرتب  حيث  من  تونس  جمهورية  حكومة 

أبعث  بأن  أترشف  بتونس،  للعمل  املرسح  خرباء  أحد  إعارة 

الخارجية  للشئون  الدولة  كتابة  مذكرة  صورة  هذا  رفق  لسيادتكم 

بتاريخ 6 أغسطس سنة 1962 والواردة برفق  التونسية رقم 2685 

رقم 351 رسي  تونس  املتحدة يف  العربية  الجمهورية  كتاب سفارة 

بالنظر  التفضل  رجاء  الشأن.  بهذا   1962 سنة  أغسطس   7 بتاريخ 

االحرتام.  فائق  بقبول  وتفضلوا  الرأي.  عليه  يستقر  مبا  واإلفادة 

]توقيع[ وكيل الخارجية«.

املوضوع،  هذا  يف  وثيقة  أهم  ُتعّد  الخطاب،  لهذا  املرفقة  واملذكرة 

العربية  الجمهورية  سفارة  إىل  املقدم«  »الصادق  هو  كاتبها  ألن 

الدولة  كتابة  »تهدي  نصها:  وهذا   ،1962/8/6 يوم  بتونس  املتحدة 

الجمهورية  سفارة  إىل  تحياتها  أطيب  التونسية  الخارجية  للشئون 

سيد عيل إسامعيل

)٢6( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

مسرحيا خبريا  نشاطي  فتوح 

نوافذ

املسارح  فكرة  إن  ُيقال  والحق  التونسية«!!  بالجمهورية  املتنقلة 

مذكرة  يف  كتبها  عندما  طليامت،  زيك  بها  اهتم  عربياً،  املتنقلة 

رسمية – ضمن مقرتحاته لتطوير املرسح يف الكويت – وأطلق عىل 

»واملرسح  قائاًل:  وعرفه  املتنقل«،  املعدين  »املرسح  اسم  مرشوعه 

يف  ويطوى  مكان  أي  يف  يقام  بحيث  تصميمه  سيجري  املذكور 

أقرص وقت، ثم يحمل يف سيارات تجري نقله، هذا مع وفائه بأهم 

ميكن  املرسح  وبهذا  املرسحي.  باإلخراج  الخاصة  الفنية  اإلمكانيات 

إقامة حفالت متثيلية خارج دولة الكويت ويف اإلمارات العربية التي 

مل تنشئ بعد دوراً للتمثيل«.

المهمة تفاصيل 
وبالعودة إىل موضوعنا، وبناء عىل ما بني أيدينا من وثائق مرصية 

يف هذا الشأن، وجدت خطاباً مؤرخاً يف 1962/10/6 أرسله الدكتور 

لفنون  العامة  املرصية  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس   - الراعي  عىل 

فتوح  إىل   – القومي  واإلرشاد  الثقافة  بوزارة  واملوسيقى  املرسح 

املرفق  الكتاب  الخارجية  وزارة  من  إلينا  »ورد  نصه:  هذا  نشاطي، 

الخاص  االقرتاح  لتنفيذ  معكم  التعاقد  رشوط  بشأن  طيه  صورته 

بإعارتكم لحكومة تونس لوضع برنامج للنهوض باملرسح بها. رجاء 

ملف   236 رقم  مذكرتها  إىل  وباإلشارة  تونس،  يف  املتحدة  العربية 

9/4/1 بتاريخ 18 يوليو سنة 1962 بشأن موافاتها برشوط انتداب 

األستاذ  مهمة  أن  بإفادتها  تترشف  املرسح،  شئون  يف  العريب  الخبري 

فتوح نشاطي الذي قبلت ترشيحه مؤسسة فنون املرسح واملوسيقى 

بالجمهورية العربية املتحدة تنحرص يف اإلرشاف عىل حركة املسارح 

أن  ذلك  جانب  إىل  وله  التونسية  بالجمهورية  املتنقلة  الشعبية 

اإلذاعة  ويف  التمثيل  مدرسة  يف  ومحارضات  دروس  بإلقاء  يستفيد 

سيتمتع  التي  املادية  الضامنات  بخصوص  أما  التونسية.  الوطنية 

كاملة  سنة  عىل  يكون  معه  التعاقد  فإن  نشاطي  فتوح  األستاذ  بها 

وله معلوم سفره  ديناراً  يتجاوز 150  التجديد مبرتب ال  إمكان  مع 

وإياباً ورخصة شهر مع تسديد املرتب. وتنتهز كتابة الدولة  قدوماً 

العربية  الجمهورية  لسفارة  لتعرب  الفرصة  الخارجية هذه  للشئون 

املتحدة من جديد عن فائق احرتامها وعظيم تقديرها«.

املذكرة،  هذه  يف  وردت  التي  العبارات  بعض  أمام  قلياًل  سنتوقف 

ومنها وصف فتوح نشاطي بالخبري العريب يف شئون املرسح!! وهذا 

الفرتة.  وصف يعكس مكانة مرص وقيمة رموزها املرسحية يف هذه 

أما العبارة الثانية، فتتمثل يف مهمة فتوح نشاطي يف تونس؛ بوصفه 

الشعبية  املسارح  حركة  عىل  »اإلرشاف  وهي  مرسحياً،  عربياً  خبرياً 

نشاطي فتوح  مع  التعاقد  شروط 
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[[30 نوافذ

العمل  يف  األخري  برأيكم  وموافاتنا  عاجلة  بصفة  املوضوع  دراسة 

املقرتح إلبالغه للمسئولني. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام«.

الشأن؛ حيث  يثبت وجود مراسالت مفقودة يف هذا  الخطاب  هذا 

نشاطي؛  فتوح  من  أرادت  تونس  أن  إىل  يشري  الخطاب  هذا  إن 

باملرسح  للنهوض  برنامجاً  يضع  أن  مرسحياً  عربياً  خبرياً  بوصفه 

حركة  عىل  اإلرشاف  وهي  السابقة  املهمة  تحديد  دون  تونس،  يف 

التمثيل  مدرسة  يف  محارضات  إلقاء  أو  املتنقلة  الشعبية  املسارح 

اجتهاد  من  كان  املرسحية  النهضة  برنامج  وضع  ولعل  واإلذاعة!! 

بكافة  للمهمة  وشاملة  عامة  عبارة  إنها  أو  الراعي،  عيل  الدكتور 

تفاصيلها!!

بعد أيام قليلة، أرسل فتوح نشاطي خطاباً إىل الدكتور عيل الراعي 

عيل  الدكتور  السيد  »حرضة  اآليت:  فيه  قال   ،1962/10/18 يف 

العامة لفنون املرسح  الراعي رئيس مجلس إدارة املؤسسة املرصية 

الخاص  الكريم  خطابكم  عىل  رداً  وبعد:  وإجالاًل  تحية  واملوسيقى. 

سنة  ملدة  وذلك  هناك  باملرسح  للنهوض  تونس  لحكومة  بإعاريت 

السكر مل يعد يسمح يل  بإخباركم أن مرض  للتجديد. أترشف  قابلة 

استعداد  عىل  وإين  الطويلة،  املدة  هذه  ملثل  بلدي  عن  بالتغيب 

لتمضية ثالثة أشهر بتونس العزيزة - من يونيو إىل نهاية أغسطس 

من  سفري  قبل  عليهام  يتفق  اثنتني  أو  مرسحية  خاللها  أخرج   -

مرص بالرشوط املادية التي عرضتها الحكومة التونسية زائد نفقات 

السكن والطعام والتنقالت داخل تونس. وتفضلوا يا سيدي الدكتور 

بقبول فائق االحرتام«.

هذا الرد كان رفضاً للمهمة بصورة مهذبة؛ ألن اختيار فتوح نشاطي 

بناء  ترشيحه  كان  حيث  وليلة؛  يوم  بني  يحدث  ومل  فجائياً  يكن  مل 

الوثائق!! كام أن مرض  البداية كام تقول  عىل رغبته وموافقته منذ 

قبل  من  به  مريضاً  كان  بل  للخبري،  بالنسبة  فجأة  يظهر  مل  السكر 

تكن  ومل  للتجديد  قابلة  سنة  ملدة  اإلعارة  أن  كام  بسنوات،  ذلك 

لثالثة أشهر!! إذن ما السبب الحقيقي وراء هذا الرفض؟!

البديل؟ هو  من 
الباحثني  أحد  السؤال، ورمبا يجده  إجابة عىل هذا  الحقيقة مل أجد 

يف تونس مستقباًل!! ولكن ما يهمني هو سؤال آخر: من كان البديل 

هذا  رفض  نشاطي  فتوح  كان  إذا  أوضح:  ومبعنى  الخبري؟  لهذا 

العرض، أو ألسباب معينة مل يقم باملهمة، فمن هو الخبري املرسحي 

العريب الذي سافر إىل تونس، وقام باملهمة املطلوبة، ووضع تخطيطاً 

عىل  تجيب  وثيقة  أجد  مل  أسف  بكل  تونس؟!!  يف  املرسح  لنهضة 

هذا السؤال أيضاً، ورمبا يجدها غريي، وإن كنت أشك يف وجودها! 

ورغم ذلك هناك إجابة منطقية لهذا السؤال، تقول: إن الجمهورية 

التونسية، عندما أرادت أن تضع تخطيطاً لنهضة مرسحية تونسية يف 

العرب املرسحيني  الخرباء  املايض، مل تجد من  القرن  أوائل ستينيات 

سوى الفنان املخرج فتوح نشاطي، الذي مل يقبل باملهمة لسبب أو 

آلخر، مام جعلها تبحث عن البديل، فلم تجد بدياًل عن هذا الخبري 

املرسحي املرصي سوى خبري آخر نجح يف مهمته نجاحاً كبرياً، وصنع 

عياد«  بن  »عيل  التونيس  الفنان  إنه  كبرياً،  مرسحياً  مجداً  لتونس 

يديه  عىل  والذي   ،1963 عام  تونس  بلدية  فرقة  إدارة  توىل  الذي 

سيحققها  كان  مرسحياً،  خبرياً  أظن  ما  نهضة مرسحية  تونس  بدأت 

مثلام حققها عيل بن عياد.

ضرورية كلمة 
كل ما نرشته من مقاالت حول موضوع »العالقات املرسحية والفنية 

بني مرص وتونس«، وما سأنرشه من مقاالت متبقية حول املوضوع 

املقالة  هذه  يف  جاء  ما  إال  قبل،  من  أكتبه  مل  جديد  هو  نفسه، 

يف   - سنوات  أربع  منذ   – ونرشتها  سبق  حيث  وثائق،  من  تحديداً 

مقالة بعنوان »وثائق رسية للنهوض باملرسح التونيس عام 1962«، 

وقد نرشتها جريدة »مرسحنا« أيضاً يف العدد رقم »565« بتاريخ 25 

السابقة،  واملقالة  املقالة  بني هذه  مقارنة  يعقد  ومن  يونية 2018. 

أمور أخرى ذكرتها يف  االختالف كان يف  ثابتة، ولكن  الوثائق  سيجد 

الظروف؛  الختالف  الحالية،  مقالتنا  يف  أذكرها  ومل  األوىل،  املقالة 

ومبوضوعها.  بذاتها  مستقلة  مقالة  كانت  األوىل  املقالة  إن  حيث 

العالقات  يف  وأشمل  أعم  موضوع  سياق  يف  فتأيت  اليوم  مقالتنا  أما 

نشاطي فتوح 

المقدم الصادق  خطاب 

عياد بن  علي 
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[[3131
املرسحية والفنية بني مرص وتونس.

الصورة تكتمل  حىت 
العالقات  فيها  تتبعت  والتي  الحلقات،  تنتهي  واملفروض  هنا  إىل 

أيضاً.  الفنية  األمور  ببعض  املساس  املرسحية بني مرص وتونس، مع 

وحاولت قدر اإلمكان أن أكتب عن الجديد الذي مل ُينرش من قبل، 

وتحديداً تفاصيل بعض األمور التي تم نرشها يف الدوريات املرصية. 

والهدف من وراء ذلك هو إنقاذ ما نرشته الدوريات املرصية متعلقاً 

نرشته  ما  أغلب  إن  حيث  التونسية،  املرصية  املرسحية  بالعالقات 

بل كتبوه  الباحثون،  أو  املؤرخون  تفاصيله  إىل  الدوريات مل يتطرق 

الكتب  من  النقل  عىل  فيه  واعتمدوا  عريضة،  خطوط  ويف  عامة 

البعض أغلب املعلومات ومعظم  السابقة، والتي نقلت من بعضها 

يف  كتبته  ما  بني  االختالف  كان  هنا  ومن  والتقسيامت،  املوضوعات 

هذه املقاالت، وبني ما هو معروف ومنشور يف الكتب املتداولة.

يف  منشورة  مرسحية  أخباراً  وجدت  إنني  أقول:  للحق  وإحقاقاً 

خالل  من  التونيس  املرسحي  بالنشاط  تتعلق  املرصية،  الدوريات 

إىل  باإلضافة  الفرق،  وبعض  والنوادي  الجمعيات  يف  الهواة  أنشطة 

فقط  تهتم  مل  املرصية  الدوريات  أن  يعني  مام  أخرى،  فنية  أخبار 

بناء  ُيعتقد  كام   – تونس  زارت  التي  املرصية  املرسحية  بالفرق 

من  أيضاً  املرصية  الدوريات  اهتمت  بل   - السابقة  املقاالت  عىل 

الفنية  األخبار  وببعض  نفسه،  التونيس  املرسح  بأنشطة  آلخر  حني 

املتعلقة بتونس. وهذه األخبار تتمثل أهميتها يف أنها غري معروفة 

باحث  أو  مؤرخ  أي  إليها  اإلشارة  أو  بجمعها  يهتم  ومل  للتونسيني، 

من قبل. ويف ظني أنها مهمة للباحثني مستقباًل؛ ألنها توثق للحركة 

وفرقة األحباب .. إلخ. هذا باإلضافة إىل أخبار الفرقة الرسمية وهي 

الندوات  منها  أخرى  رسمية  موضوعات  مع  القومية،  أو  البلدية 

واملؤمترات واألسابيع .. إلخ!!

الفرق  بهذه  وتتعلق  املرصية  الدوريات  يف  املنشورة  واألخبار 

مستقلة  مقاالت  مجموعها  يف  تشكل  ال  والرسميات  والجمعيات 

املنشورة  األخبار  ألن  مناسبة،  أو  جمعية  أو  فرقة  لكل  ومتكاملة 

املراسلني  بعض  خالل  من  تأيت  كانت  املرصية،  الدوريات  يف  عنها 

ووفقاً  املجلة،  أو  الجريدة  الستمرار  وفقاً  املؤقتني  التونسيني 

نستطيع  منتظمة حتى  تكن  مل  املراسلة  أن  يعني  وهذا  الهتاممها. 

تكوين رؤية كاملة أو رؤية عامة للنشاط املرسحي التونيس والفني 

معتمدين عىل هذه األخبار املنشورة من حني آلخر!! هذا باإلضافة 

إىل أن اختيار األخبار املتعلقة مبوضوع واحد ال تكّون مقالة كاملة 

مقاالت  يف  تعودنا  كام  األمور  لتستقيم  السابقة  املقاالت  حجم  يف 

السلسلة املنشورة سابقاً!

هل  األخبار؟!  بهذه  أفعل  ماذا  حرية:  يف  أقع  جعلني  األمر  وهذا 

أنحيها جانباً واكتفي مبا نرشته يف املقاالت السابقة؛ بوصفها مقاالت 

أقوم  أم  واملضمون!  املعنى  ومكتملة  موضوعها،  استقاللية يف  ذات 

للباحثني مستقباًل؟!  فائدة  فيها  أرى  األمر، ألنني  بنرشها مهام كان 

النرش،  يف  التاريخي  تسلسلها  حسب  أنرشها  أن  قررت  وأخرياً 

وسأنرش الخرب بنصه إذا كان النص له أهمية يف املعلومة والصياغة، 

إخالل  دون  مفيد،  غري  حشو  به  كان  إذا  الخرب  بتلخيص  أقوم  أو 

فيه  معلومة  أهم  إىل  أشري  أو  املنشورة،  املعلومة  وأهمية  باملعنى 

وأتجنب غري املهم. وبذلك أحافظ عىل أهمية األخبار التي جمعتها، 

علمية  مادة  لتكون  والتاريخية،  والفنية  املرسحية  قيمتها  مربزاً 

يستغلها،  باحث  عند  قيمتها  تجد  رمبا  مستقباًل،  للباحثني  جاهزة 

ويضيف إليها األخبار املناسبة لها واملنشورة يف الدوريات التونسية 

أو املنشورة يف الدوريات الفرنسية الصادرة يف تونس حينها، وبذلك 

تكتمل صورة املرسح التونيس تاريخياً وعلمياً بقدر املستطاع.

وبناء عىل ذلك كتبت ست مقاالت - وهي آخر مقاالت يف سلسلة 

التونيس  ثابت وهو »املرسح  الفرعي  - وعنوانها  الرئييس  موضوعنا 

يف الدوريات املرصية«. واملقالة األوىل ستكون أخبارها املنشورة بني 

عامي 1911 و1931. والثانية بني عامي 1932، و1933. والثالثة بني 

عامي 1934 و1935. والرابعة بني عامي 1936 و1954. والخامسة 

بني عامي 1955 و1963، والسادسة بني عامي 1964 و1965.

للفرق  سواء  للهواة،  املرسحي  النشاط  مجال  التونسية يف  املرسحية 

السعادة، وفرقة  العربية، وفرقة  النهضة  الجمعيات، مثل: جوق  أو 

فينوس  وأرسة  العريب،  التمثيل  وفرقة  األكودي،  إبراهيم  الشيخ 

التمثييل،  النجم  وفرقة  التمثييل،  املستقبل  وفرقة  التمثيل،  لهواة 

نوافذ

المقدم الصادق  صورة  الراعي علي 

المقدم الصادق  خطاب 



يف إجابته عن سؤال كيف يرى هذه الذخرية الكبرية من إنتاجه األديب الذي 
املرسح،  بعامل  إخاليص  وليد  استشهد  واملرسح،  والرواية  القصة  بني  ما  تنوع 

وقال: 
أجل  من  األول  عرضها  قبل  جرنال«  »بروفا  إىل  بحاجة  مرسحية  أية  )إن   
اطمئنان الجميع – ممثلني ومساعدين..- أن حلمهم الذي فكروا به قد أصبح 
جاهزا لعرضه عىل اآلخرين. أما بالنسبة يل فأنا أعترب أن كل يشء مىض كان 
أطول بروفا مرت عيل، وال أعرف متى ستنتهي حتى أبدأ بعرض ما يجب أن 

يعرض(!!
لنا  يفتح  به،  حياته  وتشبيه  هنا  املرسح  بعامل  إخاليص  وليد  استشهاد  إن 
يرى  وكيف  بل  املرسح،  إخاليص  يرى  كيف  عىل  منها  لنطل  األوىل  النافذة 

الحياة. فاملرسح هو الحياة عند إخاليص، بل رمبا كانت الحياة هي املرسح.
البيان  وهاهو يف موضع آخر من حوار طويل، كانت قد أجرته معه جريدة 
اإلماراتية، يؤكد عىل هذه الحقيقة. فهو يؤنسن األشياء دوما، يؤنسن املكان 
فيصبح  حية.  إىل شخوص  ليحيلهم  روحه  من  فيهم  ينفخ  واألفكار.  والزمان 
اإلنسان  إن  اإلنسان.بل  والفكرة  اإلنسان،  والزمان  اإلنسان،  املكان  لديه 
مبا هو  إليه  بالنظر  يكتفي  تشكيله يف ذهن إخاليص وال  يعاد  أيضا  اإلنسان 
عليه اآلن، لكنه يعيد خلقه مرة أخرى يف ذهنه- وبطريقة مرسحية- ليغفر 

له ما تقدم من ذنبه، وليجدد بداخله حبا كان يكنه له يوما.
يقول وليد إخاليص: 

أقبل  أن  مثال  أستطع  مل  حيايت......  من  جزء  هي  املكان  أنسنة  قضية  )إن 
ميكن  أشخاص  إىل  وبتحويلها  بأنسنتها  إال  والدينية  الفلسفية  األفكار 
ذلك  أفعل  تجعلني  واألفكار  املكان  )أنسنة  ويضيف:  معهم........(  التحاور 
أجل  األنسنة من  أحاول  آخر...وأنا  بشكل  تشكيلها  أعيد  فأنا  األشخاص،  مع 
الحب. وبالصدفة اكتشف العيوب، فكلام زاد الحب عندي ليشء أو لشخص 

كلام اكتشفت عيوبه، لذلك أنا أحب الناس عىل عيوبها.( 

العالم  هو  المسرح   
الطبيعي  فمن  إخاليص،  وليد  لدى  األشياء  أحب  من  هو  املرسح  وألن 
هنا  نقصد  وال  وُيكره.  وُيحب  ويكره،  يحب  حي،  كائن  إىل  معه  يتحول  أن 
من  يعنيه  ما  باملرسح  نقصد  لكننا  الفنية،  الكتابة  من  النوع  ذلك  باملرسح 
ما  فيه،  العاملني  بني  عالقات  من  يعنيه  ما  وإكسسوار،  وممثلني  خشبة 
يعنيه من تحويله من مكان تدور فيه أحداث مؤلفة إىل مكان هو يف بعض 

مرسحيات وليد إخاليص أقرب إىل النموذج املصغر للوطن أو رمبا للكون. 
مكان  هو   – وعاملني  خشبة   – فيها  املرسح  كان  عدة  مرسحيات  بني  ومن 
ندلل   – هنا  املتاحة  للمساحة  نظرا   – قصريا  عمال  اخرتنا  الرئييس،  األحداث 
به عىل كيف يتحول عامل املرسح عند إخاليص إىل عامل متكامل، أو باألحرى 
حية  كائنات  إىل  شخوصها  وتحولت  واقع،  إىل  املرسح  خشبة  تحولت  كيف 

تعاين ما نعانيه نحن يف الواقع. 
العمل هو )حدث يف يوم املرسح العاملي(، وهي مرسحية قصرية جدا، أقرب 
الخشبة  لتنظيف  يستعد  املرسح وهو  أحد عامل  يلقيه  مونولوج طويل  إىل 
بني  العمل  إدراج  ميكن  وكان  بل  العاملي.  املرسح  بيوم  لالحتفال  استعدادا 
النهاية  قبيل  املرسح-  مدير   – أخري  شخصية  دخول  لوال  املونودراما،  عوامل 

ليعنف العامل الكسول من وجهة نظره.
بقوله:  املرسحي  املنظر  إخاليص  وليد  يصف  األوىل،  املرسحية  إرشاداته  يف 
عىل  متناثرة  مرسحية  وأدوات  مناظر  بقايا  وعاطلة.  مظلمة  مرسح  )خشبة 
عدد  ينتصب  الخشبة  مقدمة  يف  مختلفة....  مستويات  ويف  الخشبة  أطراف 
من امليكروفانات، ويف الصدر علقت الفتة كبرية تشري إىل احتفال رسمي بيوم 
يرتدي  أربعيني  رجل  الخشبة  عىل  سيظهر  الذي  العاملي....املمثل  املرسح 

مالبس عمل، وتدور عيناه وراء عدستي نظارة سميكة...( 
يف هذا الوصف يحدد الكاتب معامل أساسية وهامة ألجواء العمل الذي هو 

بداخله  سيدور  الذي  املرسحي  املنظر  بدقة  يرسم  ويكاد  بل  البدء.  بصدد 
الذي  الحكومية  املسارح  أحد  داخل  نشاهد خشبة مرسحية  فنحن  الحدث، 
عامل  هي  الرئيسية  والشخصية  العاملي،  املرسح  بيوم  لالحتفال  يستعد 
املرسح الذي سيتضح فيام بعد بأنه مكلف بتنظيف الخشبة متهيدا إلعدادها 

لالحتفال.
 دقة وصف املنظر املرسحي هنا – ويف أغلب أعامل وليد إخاليص – تعكس 
تقدميه.  املزمع  ومؤثرة يف حدثه  هامة  يراها  التي  بالتفاصيل  اهتاممه  مدى 
وهي سمة متيز وليد إخاليص ككاتب مرسح يهتم بكتابة إرشاداته املرسحية 
األجواء  فهم  بعد،  فيام  واملمثل  املخرج  ثم  ومن  للقارىء،  تتيح  بتفصيل 
املجال  يرتك  وال  والتمثيل  اإلخراج  عملية  يسهل  الذي  األمر  للعمل،  العامة 

مفتوحا، باتساع مبالغ، لتفسريات رمبا تكون مناقضة ملا يريد.
نفسه،  اآلن  يف  املغمور  واملمثل  العامل  هذا  يلقيه  الذي  الطويل  املنولوج 
يعكس أحالم وأالم رجل قيض عمرا طويال بني جنبات هذه الخشبة،وشاهد 
عليها عاملقة كانوا يف زمن مىض يكنون للمرسح حبا يليق بهم ويليقون به، 
كام شاهد من الزيف والنفاق ما يليق بزمن آين هبط فيه املرسح هبوطا هو 

انعكاس بالرضورة لهبوط اجتامعي وسيايس أكرث عنفا. 
عاملية  مرسحية  أعامل  من  مبشاهد  املشبع  ومنولوجه  إخاليص  وليد  بطل 
مرسحيته  يف  تشيكوف  ببطل  يذكرنا  املرسح،  كالسيكيات  من  تعد  وعربية 
الشهرية أغنية البجعة- والتي قدمت مرارا يف بلدان عربية عديدة. فاملكان هو 
ممثال عجوزا  تشيكوف  عند  كان  وإن  والشخصية هي رجل مرسح.  املرسح، 
كان  أيام  ميالده- صخب  ذكرى  يف   - وحيدا  ويستعيد  األضواء،  عنه  انطفأت 
فيها هو النجم األوحد. ويتذكر أدوارا كان قد أداها برباعة عىل هذه الخشبة 
وحظي عنها بتصفيق الجمهور وتأوهات املعجبات من بنات الطبقة الراقية. 

ولكن ها هو الزمن مير عليه ليرتكه وحيدا يغني أغنية التذكر األخرية وميوت. 
األمر نفسه يتكرر مع بطل إخاليص وإن باختالفات هامة سواء يف الشخصية 
عند  تتحول  الشخصية،  مستوى  فعىل  منهام.  كل  منولوج  من  الهدف  يف  أو 
الكاتب العريب لتصبح عامال بسيطا هو شاهد عىل زمنني – كان وكائن – وهو 
يحصلون  وال  املرسح  يعشقون  الذين  أولئك  من  مغمورا،  ولكن  ممثال  أيضا 
للعمل  وحبهم  الكبرية  موهبتهم  رغم  بسيطة،  هامشية  أدوار  عىل  إال  منه 
لفرصة  واستعدادا  عشقا  املرسحية  أدوار  لكافة  حفظهم  حد  إىل  يصل  الذي 

رمبا تجيء بأي دور.
وليد  ومرسحية  تشيكوف  قصة  بني  التشابه  أن  عىل  التأكيد  من  البد  وهنا 
الثانية وال ينقص من جهد إبداعها، بل رمبا يؤكد  إخاليص هو أمر ال يعيب 
بطريقة ما، عىل موهبته الشديدة التي استطاعت أن تصنع من هذه الفكرة 
العامة حدثا مرسحيا عربيا يناقش من خالله ليس فقط هموم املرسح العريب 
ولكن أيضا هموم الواقع العريب بشكل أعم. ولعلنا نتذِكر أننا ال نعيب مطلقا 
الثالث  الشهرية »أوبرا  عىل بريخت اعتامده عىل أصل قديم يف خلق رائعته 
بنسات«. بل إننا أيضا ال نذكر بريخت مطلقا ونحن نقرأ أو نشاهد مرسحية 
عديدة  املشابهة  واألمثلة  الشحاتني«.  »ملك  رسور  نجيب  العريب  الراحل 

ومتنوعة بتعدد وتنوع إبداعات املرسح يف كافة أرجاء العامل. 
اجتامعية  حياة  إىل  املرسح  يحول  أن  إخاليص  وليد  استطاع  مرسحيته  يف 
االجتامعي  الواقع  مشاكل  يعكس  أن  استطاع  دقة  أكرث  بتعبري  أو  متكاملة، 
والسيايس عىل مشاكل املرسح لنكتشف، دون إشارات مبارشة فجة، أن فساد 
بالدنا.فها هو  املرسح يف  والرئييس النهيار  األول  املحرض  وتعفنه هو  الواقع 

املمثل يف جزء مهم من منولوجه يقولها بوضوح ومرارة :
فقد  التالية،  املشكلة  إىل  ننوه  أن  من  البد  املرسح  عيد  يف  الجمهور.  )أيها 
إىل  بصلة  متت  مشكلة  أليست  املرسح.  خشبة  إىل  األثرياء  املمولون  تسلل 
كرامة الفن والفنان؟ هم يتحكمون كام يشاءون ويفرضون آراءهم التجارية 

البحتة....( 
تحول املرسح إىل حياة يف هذا العمل ال يقترص فقط عىل نقد الواقع اآلين، 
الرئييس، من حياته  يخلق شخصية ممثله  الكاتب، وهو  ليستفيد  لكنه ميتد 
دين،  يكون رجل  يعده ألن  كان  الكاتب  والد  أن  املعروف  فمن  نفسه.  هو 
األدب  منه حب  مغامر. متكن  – كمرشوع  تعبريه  – حسب  ينمو  كان  لكنه 
والفن، فعكف عىل تعليم نفسه وإعدادها ليكون قاصا أو روائيا أو حكواتيا 
العامل  هذا  عشق  يؤكد  تاريخا  بطله  لسان  عىل  ينشد  وهاهو  مرسحيا.  أو 
البسيط لعامل املرسح، ليعمق مأساة هذا العاشق وهو يرى اآلن انهيار حلمه 

وعشقه. ففي أحد مقاطع مونولوج املمثل الهامة يقول عن نفسه: 
ميطر  الذي  السقف  إىل  حذرا  تتطلع  خائف  طفل  وأنت  الخشبي،  )سقفك 
عنرتة  شجاعة  فيه  تبهرك  العجائب  صندوق  سوى  يسليك  وال  العقارب.... 
تستمع  فأنت  الكبار  مبخاطبة  لك  سمح  ما  وإذا  املغربية،  فطوم  وجامل 
وعيواظ  كركوز  هالل....  بني  لبطولة  املندهشتني  بأذنيك  الحكوايت  إىل  إذن 
أن  تستطيع  أنك  فتتصور  الالذع  بكالمهم  البيضاء  الشاشة  وراء  يتحركان 
لتتلوه  القرآن  تتعلم  أن  تلك،  كانت  املهن  أول  مثلهم........  شجاعا  تكون 
عىل املقابر. ويف مدرسة الحفاظ لتعليم العميان تزج بك الفاقة هناك لتتقن 
مهنة. ....ولن تفلح تلك املهنة فالقبور تفزعك، الحكوايت أفضل وكذلك كركوز 
الخشبة  تقف عىل هذه  أن  إىل  يوم  بعد  يوما  يزداد  وعيواظ..... وطموحك 

امللعونة. ها أنت تقف.( 
رجل  يصبح  أن  يف  هو  جهاده  شذرات  من  إخاليص  وليد  يستفيد  وهكذا 
مرسح، ليصنع تاريخا لشخصية عمله املرسحي فيصوغ منها واحدا من أفضل 

مقاطع مونولوجه الطويل وأكرثها تأثريا.
ليؤكد عىل أن »املرسح هو الحياة« عنوان عريض لهذا العمل القصري املؤثر 
الذي نجح وليد إخاليص أن يجعله رصخة احتجاج ضد فساد املرسح والواقع 

يف آن واحد.

.. عظيم  رجل  وداع  في 
حياة المسرح   .. إخالصي  وليد 

يدعوه  يعد  فلم  المهرجانات  عن  غاب  الذي  الرجل  ذلك  عن  وتساءلت  طيفه،  بي  مر  قليلة  شهور  منذ 
بعدها  اختيارية.  عزلة  في  يحيا  أنه  وعرفت  عنه  أسألهم  سوريا  في  أصدقاء  هاتفت  مسئوليها.  من  أحد 
الذي  المقال  ذلك  وتذكرت  بكيته   .. المسرح(  رجل  )رحل  الخرب  جاءني  ثم  صحية،  بوعكة  يمر  أنه  عرفت 

 ... العربي  المسرح  في  المجددين  أحد  اعتربته  لرجل  توديعا  أعيده  أنا  وها   .. سنوات  منذ  عنه  كتبته 
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