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[[33 متابعات

الرحلة     فرقة 
الثانية للمرة  اإلكسربيس«  في  »جريمة  تقدم 

ديماس..
أبريل المرقسية10  بالكاتدرائية 

الريشة« و»زى  »احكيلي« 
الدامج المسرح  لفنون  توت  لشجرة  ورشتني 

إعداد: أحمد زيدان

املرسحي  مريم  ماريت  فريق  يستعد 

املرسحي  العرض  لتقديم    MMT

دمياس عن مرسحية )أبواب الجحيم( 

عيل مرسح األنبا رويس بالكاتدرائية 

املرقسية بالعباسية يوم 10 أبريل يف 

سعر  مساء،  السادسة  الساعة  متام  

التذكرة ٤0 جنيه.

دمياس)درب  عرض  أحداث  تدور 

)دمياس(  أسطورة  حول  الصليب( 

تاريخ  يف  رسقة  بأعظم  قام  الذي 

الظامل  الرومان  حكم  و  البرشية 

تعلمه  و  دمياس  نشأة  و  ألورشيلم 

و  املسيح  عن  سمع  أن  إيل  املبارزة 

الكهنة  به  أمسك  لكن  و  معجزاته 

و  بأورشيلم  الرومان  وسلموه  اليهود 

اإلعدام  تم حبسه لحني صدور حكم 

و لكن هل هسيموت دمياس ام تأيت 

معجزة إلنقاذه؟

أبواب  مرسحية  عن  دمياس  عرض 

إخراج  جالب،  فادي  تأليف  الجحيم 

أنور،  جورج  مالبس  ممدوح،  رامي 

إضاءة كريلس مدحت، مكياج بيشوي 

عاطف  بوسرتات  تصميم  نادر، 

و  كريلس  الربومو  تصميم  سامي، 

ديكور  تصميم  انطونيوس،  القس 

فريق  ديكور  تنفيذ  معوض،  مينا 

ماريت مريم، موسيقي و إستعراضات 

شارك  عامد،  بافيل  تسجيالت  و 

جميل  الفنان  املتميز  الصويت  باألداء 

توماس  برسوم، متثيل كريلس روماين، 

مريم  جامل،  جرجس  موريس، 

ظريف،  مرينا  سمري،  مينا  مدحت، 

مارينا  إيالريا مجدي،  منترص،  مارلني 

نشأت،  مارينا  موريس،  ماريا  عصام، 

مارينا  وديع،  مارتينا  سمري،  يوستينا 

شنودة،  مريم  عيد،  ساندرا  وديع، 

مارينا زكريا، هريف، انطونيوس، فادي 

القس،  كاترين  امري،  ماريو  نبيل، 

رامي  أبانوب،  اليف  رامي،  بارثينيا  

ذكري،  نادر  عادل،  أمري  ممدوح، 

نادر  رفيق،  كريلس  جورج،  أبانوب 

أبانوب  سامي،  أرسانيوس  رؤوف، 

عياد،  بيشوي  رؤوف،  يوحنا  روماين، 

مينا  ناجي،  عامد  معوض،  مايكل 

أرشف،  كريلس  نبيل،  فادي  بهاء، 

جرجس  إمييل،  فيلوباتري  رميوندا، 

مينا  جورج،   خري،مينا  مينا  راضان، 

بيرت يرسي،  فرانسيس،  مايكل  صالح، 

مارينا  نرصي،  نرمني  عاطف،  ماريان 

رأفت،  إيالريا  رأفت،  مارثا  بخيت، 

مونيكا رفيق .

ندى سعيد

بداية  عن  توت  شجرة  مؤسسة  أعلنت   

املجمعة  الورش  من  الثالثة  الدورة 

مع  بالرشكة  الريشة”   و“زى  “احكييل” 

مارس  منتصف  الدين  عامد  استوديو 

تجمع  التى  الورش   هذه  وتعترب  الجاري 

من  الجسدى  والتعبري  الحىك  فنون  بني 

وتقمص  املختلفة  القصص  طرق  خالل 

وشيقة  بسيطة  بطريقة  االخرين  قصص 

أيضا  ولكن  الكالم  خالل  من  فقط  ليس 

واستيعاب  حركة  استخدام  خالل  من 

أجسامنا للحكاية.

وتقول “ديانا سعد” مؤسسة شجرة توت 

مارس  نصف  اخر  تبدأ  سوف  الورشة  أن 

والسبت  والجمعة  الخميس  أيام  املقبل 

من كل أسبوع ملدة ثالثة أسابيع متتالية 

مساء  التاسعة  حتى  مساء  السادسة  من 

باستوديو عامد الدين بالرشاكة .

الريشة”  و”زى  “احكييل”  تستقبل  كام 

تؤمن  حيث  اإلعاقة  ذوى  األشخاص 

الفنون  هذه  تقديم  يف  املساواة  برضورة 

أهمية  لتعزيز  املرسحية وذلك  واألنشطة 

أنشطة  باستخدام  واإلندماج  التواصل 

الحيك والحركة .

اختيار كال من أحمد  تم  ديانا  وأوضحت 

والتمثيل(  الحيك  فنون  )مدرب  مختار 

وتصميم  الرقص  )مدربة  امييل  نادين 

املشارك  حضور  إىل  باإلضافة  الحركة( 
“احكييل”  رشف  كضيف  هشام  عمر 
احد  باعتباره  وذلك  الريشة”  و”زى 
يف  متيزا  اإلعاقة  زوي  من  املشاركني  اكرث 
املشاركني  لتشجيع  الثانية  بالدورة  الحيك 

ومشاركته التفاعلية يف تدريبات اليوم 
عملها  بدأت  فقد  توت  شجرة  عن  أما 
وتأسيسها عام 2020 وهى منشأة تحت 
البلد  بوسط  القنصلية  مقرها  التأسيس 
املبادرات  كأحد  فوزها  أعلنت  أن  منذ 
الجراج  بالفنون األدائية يف دورة  الخاصة 
لتشكيل األفكار مبؤسسة نهضة املحروسة 
تقديم  خالل  من  التنموية  للمشاريع 
بصورة  لها  والثقافية  الفنية  االستشارات 

مستمرة.
وصول  نقطة  إنشاء  عىل  وتعمل 
واألطفال  اإلعاقة  ذوى  لألشخاص 

وكبار  والالجئني  واأليتام  للخطر  املعرضني 

يف  املساعدة  من  تتمكن  حتى  السن 

دمجهم يف فنون املرسح املختلفة 

مببلغ  مدعمة  الورشة  أن  ديانا  وأكدت 

ماىل وملدة 8 محارضات ويف نهاية الورشة 

املتدربني موقعة من  توزع شهادات عىل 

يف  متمثلة  توت  شجرة  ومن  املدربني 

مديرة  من  وأيضا  سعد  ديانا  مؤسستها 

برامج استوديو عامد الدين نفني االبياري 

وبالنسبة لألشخاص ذوى اإلعاقة فالورشة 

والحجز  التواصل  يتم  وليك   %50 بخصم 

سواء  الورشة   تفاصيل  عن  واالستعالم 

فيس  االجتامعي  التواصل  صفحة  عىل 

بوك  أو الذهاب إيل مقر املنشأة 5شارع 

الفضل باب اللوق عابدين وسط البلد. 

حسن السيد

عرض  بتقديم  املرسحية  الرحلة  فرقة  تقوم 

املوافق  السبت  يوم  اإلكسربيس”  يف  “جرمية 

سان  عيل مرسح  مساءاً  السابعة  يف  مارس    26

جورج مبرص الجديدة. والعرض مأخوذ عن رواية 

أجاثا  للكاتبة  الرسيع”  الرشق  قطار  يف  “جرمية 

الجرمية  بطابع  رواياتها  تتميز  التي  كريستي 

والغموض. 

يف  يذهب  محقق  حول  العرض  أحداث  وتدور 

جرمية  تحدث  رحلته  وأثناء  القطار  عرب  رحلة 

قتل ليبدأ املحقق املغامرة يف البحث عن القاتل.

العرض  أن  دياب  سيف  العرض  مخرج  قال   

إيل  يخرج  أن  دون  كبرية  لفرتة  عليه  العمل  تم 

عيل   2020 عام  األول  عرضه  يف  املرسح  خشبة 

ونتبني  كورونا،  جائحة  بسبب  الهوسابري  مرسح 

إيل  باألخص_  _العاملية  األفالم  تحويل  فكرة 

مرسحيات. 

مرسحية  قبل  من  الرحلة  فرقة  قدمت 

وقد  أيضاً.   2020 عام  يف  حارتنا”  زار  “أحدهم 

مام  الجمهور  من  كبرياً  إعجاباً  العرضان  لقي 

يف  “جرمية  عرض  إلعادة  الفرقة  حامس  زاد 

اإلكسربيس” مرة آخري.

محمد  أباظة,  نورا  بدر,  مايا  بطولة  من  العرض 

أحمد  الدين,  عامد  ريهام  بدر,  محمد  الزواوي, 

الوزير,  أمين  بسام,  ميني  شوقي,  سها  خوجيل, 

دياب  التمثيل سيف  يف  نجوي جالل كام شارك 

النص  ُمعد  املرصي  ومصطفي  العرض  مخرج 

ومخرج  مجدي,  كريلس  منفذ  ومخرج  املرسحي 

مكياج  اسامة  إسالم  ديكور  قاسم  وليد  مساعد 

محمد صالح. مادة فيلمية أحمد سمري ومونتاج 

محمد جهاد.

مي سيد
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[[4 متابعات

الثاني  السنوي  المؤتمر 
األمريكية  بالجامعة  والمهمشة  المستقلة  المصرية  المسرحية  للفرق 

عفيفي  لنور  »كارمن« 
النوعية التجارب  عروض  ضمن  يستعد   

املرسحية  الفرق  مؤمتر  منظمة  و  رئيسة  أمني  دينا  دكتورة  أعلنت 

األحد  يوم  املؤمتر  برنامج  بدء   عن  واملهمشة  املستقلة  املرصية 

املوافق 25 مارس ويستمر حتى 28 مارس مبرسح الفليك بالجامعة 

الورش   ومسؤول  املؤمتر  مدير  الثقايف.  لتحرير  ومركز  األمريكية 

ليىل غنيم ، ولينا صقر مدير العروض والربامج. 

وقالت الدكتورة دينا أمني : أن املؤمتر سيتضمن ندوات ومناقشات 

املشهد  يف  واملهمشني  املستقلني  الفنانني  كفاح  عىل  الضوء  تسلط 

املرسحي املرصي، وإيجاد سبل لدعمهم. وأضافت : سيوفر املؤمتر 

وسيخصص  التشغيل  ومرسح  القصص  حول رسد  عمل  ورش  أيًضا 

بالجامعة  اللوزي  محمود  والربوفيسور  املرسح  فنان  لذكرى 

األمريكية بالقاهرة، وأن الورش ستكون باللغة العربية.

ندوات وورش وعروض خالل املؤمتر

وعن برنامج املؤمتر :

من  ويبدأ  مارس   25 املوافق  الجمعة  يوم  )االفتتاح(  األول  اليوم   

الثانية ظهرا وحتى السابعة مساء بقاعة إيوارت. 

املؤمتر  منظمة  أمني  دينا  للدكتورة  ترحيب  بكلمة  املؤمتر  ويستهل 

نقاش  ويعقبها  الجريتيل،  حسن  للمخرج  الرئيسية  الكلمة  ويليها 

حول الطاولة لكل من:  حسن الجريتيل، أحمد العطار، محمود أبو 

دومه،  رشا عبد املنعم، طارق عطية، محمد جرب، جرجس شكري، 

ليىل سعد. وينتهي اليوم بعرض« الورشاجية » لفرقة الورشة إخراج 

حسن الجريتيل. 

 ويتضمن اليوم الثاين والثالث السبت واألحد املوافق 26، 27مارس 

الثانية عرشة ظهرا وتستمر إىل السادسة  ورشتي عمل من الساعة 

مساء 

وهام : ورشة الحيك بقيادة  املخرج حسن الجريتيل بغرفة أرمينية، 

الحيك  هل  التالية:  التساؤالت  عىل  اإلجابة  سيتم  الورشة  وخالل 

فن ›قائم بذاته‹، أم هو فرع من مامرسة تانية؟ وما عالقة الحيك 

فينا  يؤثر  الذي  الحكاء  صفات  هي  وما  الفنون‹؟  أبو   ‹ باملرسح 

ويحرك خيالنا ومشاعرنا؟

أيضا  اشتغل  مرسحي  مخرج  الجريتيل  حسن  أن  بالذكر  وجدير 

مرصية،  مستقلة  َمرسحية  فرقة  أول  »الورشة«،  وأسس  بالسينام، 

بعد  معارصة،  مرسحية  أعامل  بإنتاج  الفرقة  وتقوم   .1٩87 سنة 

فرتات طويلة من البحث والتدريب وتعرضها محليا ودوليا، وتهتم 

وتقوية  والرتبوية  التنموية  املدين  املجتمع  مع مؤسسات  بالتعاون 

ضمن  الحيك  بإدخال  »الورشة«  عرفت  وقد  املستقل.  الفن  مجال 

من  أجيال  ملواهب  وبصقلها  املرسحي  إلبداعها  األساسية  العنارص 

املوهوبني الراغبني يف االحرتاف.

و الورشة الثانية هي ورشة مرسح التشغيل وإعادة التمثيل بقيادة 

داليا صبور بقاعة إيوارت

 و من خالل هذه الورشة سيتم تعميق املشاركون يف عامل الحركة 

املجسدة باستخدام األدوات االرتجالية التي توفرها تقنيات مرسح 

يف  واسع  نطاق  عىل  اآلن  مُتارس  والتي  فوكس،  لجوناثان  التشغيل 

حيث  املرسح  من  تفاعلًيا  شكاًل  يعد  والذي  العامل.  أنحاء  جميع 

ُتعاد  وهي  مشاهدتها  أجل  من  قصصهم  ملشاركة  الجمهور  ُيدعى 

متثيلها أمام أعينهم بطريقة قد تشفي وتعيد وتبني شعوًرا طبيعًيا 

العمل، سيتم  املتفرجني واملمثلني. و  عىل مدار ورشة  بني  باملجتمع 

عملية  اختبار  وسيتم  الداخليني   التعبرييني  »املمثلني«  استكشاف 

املواقف،  املشاعر،  تصوير  خاللها  من  ميكن  طقسية  ارتجالية 

التشغيل  ألشكال  التلقايئ  التطبيق  خالل  من  الفور  عىل  القصص 

تابلوه،  السائلة،  واملنحوتات  التوهجات،  باسم:  املعروفة  الشائعة 

أزواج، حلقات، وقصص التدفق الحر.

التدرب عىل  وسيتم  والعفوية،  بالفن  اإلحساس  وستعمق مامرسة 

كيفية زيادة وتوسيع الحضور الكامل واالنتباه واالستجابة كفنانني 

وكإنسان، مع عرض صغري يف اليوم األخري من املؤمتر.

أداء  فنون  ومدربة  ممثلة  هي  صبور  أن   داليا  بالذكر  وجدير 

العالجية، ومتخصصة يف مرسح  للدراما  ومرسح تطبيقي ومامرس 

املجتمع  لدعم  التمثيل  إعادة  ومرسح  النزاعات  لحل  املنتدى 

الصدمات  من  للتعايف  النفسية  الدراما  إىل  باإلضافة  والتنمية 

والشفاء الشخيص.

الثانية  ويختتم املؤمتر باليوم الرابع  االثنني املوافق 28 مارس من 

األمريكية  بالجامعة  الثقايف  التحرير  مركز  الفليك   مبرسح  ظهرا 

بالقاهرة .  وكلمة الختام للدكتورة دينا أمني، ويعقبها

األطفال،  السيكودرامية يف مرسح  الدراما  قزاز عن  خطاب رشيف 

عن  املهمشني«   مرسح  عن«  يوسف  أبو  ياسمني  كلمة  يعقبها  و 

عزبة   « عرض  لألطفال  تواصل  منظمة  أداء  ثم  تواصل  منظمة 

عزب«، وعرض آخر ل » يارا عادل امام« إحدى خريجات الجامعة 

األمريكية. 

مرسح  وأداء  القص  عمل  ورشة  الختامي  اليوم  يف  تعرض  كام 

العمل يف  بتوزيع جوائز ورش  فعالياته   املؤمتر  ويختتم  التشغيل، 

متام السابعة والنصف.

سامية سيد

من  كارمن«،   « املرسحي  العرض  لتقديم  عفيفي«  »نور  املخرج  يستعد 

تأليف محمد عيل إبراهيم،  ضمن التجارب النوعية التي تنتجها اإلدارة 

العامة  بالهيئة  الفنية  للشئون  املركزية  لإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة 

لقصور الثقافة، وتجري الربوفات مبركز الجيزة الثقايف، ومن املقرر عرضه 

يف نهاية الشهر الحايل.

للتعرف عىل  محاولة  املرسحية هي  أن  إىل  عفيفي«  »نور  املخرج  أشار 

الروح اإلنسانية وما تضم من متضادات؛ الحب والكره، القناعة والطمع، 

العرض قصة حب  يتناول  و  املحبوب،  وأنانية  الحب  التضحية من أجل 

اتخاذ أحدهام األخر سلاًم يصل  »كارمن« و »خوسيه« وانتهائها بسبب 

بالذات  االرتقاء   و  الحرية  له  سيحقق  ذلك   أن  منه  ظنا  يريد،  ملا  به 

الحب بينهام، مام جعل  عىل حساب الطرف اآلخر دون مراعاة مشاعر 
الضائعة  كرامته  املحب الستعاده  من  محاولة  محالة يف  كائن ال  الفراق 
درجة  وصلت  مهام  أن  إىل  الكاتب  من  إشارة  يف  الحب،  مسمى  تحت 
الحب لدى اإلنسان،فعليه أال يطمس روحه وكرامته و أحالمه من أجل 

محبوب ال يفكر إال يف نفسه.
مرسحية »كارمن« تأليف: محمد عيل إبراهيم، إخراج و إعداد موسيقي: 
محمد،  فاطيام  متثيل:  ماهر،  نورين  اإلضاءة:  تصميم  عفيفي،  نور 
إميان يرسي، همس  العزوين،  أحمد  الطايئ،  إمام  مجدي،  باسم  ناردين، 

شكري، يوسف شوقي، عمر محمد، وليد أسامة، والطفلة مليس محمود.

هبة محسن
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[[55 متابعات

مختار« »أحمد 
ينا« »َمرَّ في  المستقلة  والِفَرق  الجامعة  مسرح  عن  يحكي 

مارس  من  الثالث  الخميس  مساء  بالقاهرة  جوتة  معهد  استقبل 

املخرج  قدمه  واملستقلني«  الجامعة  »مرسح  بعنوان  لقاء  الحايل 

ُتقّدم  التي  اللقاءات  سلسلة  ضمن  وذلك  مختار،  أحمد  واإلعالمي 

ينا«، والذي ُيعد رحلة مرسحية توثيقية، امتداد  يف إطار معرض »َمرَّ

ملعرض »مريت« التي قدمته املخرجة منال إبراهيم يف مارس 2021.

األجيال  أن  املمكن  من  أن  عن  حديثه  مختار  أحمد  املخرج  بدأ 

لديهم  السابقة، ألن  األجيال  أكرب بكثري من  لهم حظ  الجديدة كان 

يصلوا  يجعلهم  أن  يستطيع  االنرتنت،  يف  ممثلة  عظيمة  تكنولوجيا 

تقنيات  عىل  يتعرفون  جعلهم  وذلك  زر،  بضغطة  يحتاجونه  ما  إىل 

التعريفية  الفيديوهات  بسهولة،  والسيناميئ  املرسحي  اإلخراج 

والكتب املتاحة عىل االنرتنت واللقاءات، كل ذلك جعل مهمة جيل 

»االنرتنت« أسهل بكثري.

فيام  ُكنا  نحن  قائاًل:  جيله  مربه  ما  عن  حديثه  مختار  استكمل  ثم 

يشبه الصحراء، مل تكن وسائل البحث بهذه السهولة متاًما، عندما ُكنا 

نقرأ مرسحياته، ثم  أن  أن نعرف شيًئا عن شكسبري، كان البد  نريد 

بعض  قراءة  إىل  باإلضافة  ذلك،  ناقد متخصص يرشح يل  أجلس مع 

أسهل  األمر  اآلن  شكسبري،  عىل  اتعرف  حتى  ذلك  كل  عنه،  الكتب 

وتعرفت  شكسبري  عشاق  من  كنت  لقد  االنرتنت،  خالل  من  بكثري 

كان  املكتبة  هذه   ،BBCالـ مكتبة  عىل  متويل  أحمد  أ.  خالل  من 

االشرتاك فيها مدى الحياة بـ٤0 جنيه، وبالفعل اقتنيت تقريًبا جميع 

ومن  صعبة،  ذاتها  حد  يف  التعلم  فكرة  وكانت  شكسبري،  يخص  ما 

املمكن أن ذلك ما جعل األجيال املتواجدة وقتها ينبهروا مبا أقدمه، 

ألنني كنت أكرث بساطة من ما كان ُيقدم بالفعل، باإلضافة إىل بعض 

عىل  الدخان  صناعة  فكرة  ومنها  بها،  امتيز  كنت  التي  االخرتاعات 

الثلج  بدرة  الوقت، وكان ذلك من خالل رشاء  مثل هذا  املرسح يف 

كان  املرسح،  دخان عىل  ذلك  فينتج عن  املرسح،  فيها عىل  والنفخ 

الجمهور منبهرًا بذلك يف مرسح الجامعة، حيث ال إمكانيات، وفكرة 

هذا  يف  كان  مقدمته  من  بداًل  املرسح  جانبي  من  املمثلني  دخول 

الحرية أساسية يف صناعة  الوقت اخرتاًعا، من وجهة نظري أرى أن 

الفن، عندما كنت طالب يف كلية التجارة، يف مرسح الكلية وجدت 

طلبة،  الوقت  هذا  يف  كانوا  كامل،  وأحمد  الله  عبد  صالح  النجامن 

وأمامهم كريس يتعاملون معه عىل أنه سيارة، وصالح عبد الله يقود 

الكريس وأحمد كامل يدور حول الكريس عىل أنه متسول، وكان ذلك 

سامل،  عيل  الكبري  للكاتب  والشحات  الكاتب  مرسحية  من  مشهد 

املرسحية كانت كلها أفكار مضحكة وثورية، ولحظتها متنني أن أكون 

ماهر  عيل  يارس  الفنان  أخذين  وبالفعل  مرسح،  وأقدم  هؤالء  مثل 

التدريب  وبدأنا  الطليعة،  مرسح  إىل  وذهبنا  شعبان  عزة  والفنانة 

وأمتع  املمثل،  تدريب  أعشق  أصبحت  اللحظة  هذه  ومن  بالفعل، 

لحظايت عندما اقوم أتدرب أو ُأدرِّب، ألن التدريب بشكل عام يفيد 

اإلنسان، ألنها تجعله أفضل ومشاعره أرقى وحواسه تتدفق.

مرسحيايت  أول  حيايت،  يف  بالصدفة  حدث  اإلخراج  »مختار«:  وقال 

نفسه«، وبعد ثالث  الذي خدع  »الرجل  اسمها  لكاتب رويس  كانت 

أسابيع شعرت أن املرسحية سيئة جًدا، وكان هذا أول عرض أخرجه 

الحرائق،  مشعلوا  مرسحية  آداب  لكلية  أخرجت  وبعدها  حيايت،  يف 

يف  املالبس   لنا  صنعت  من  هى  كانت  كامل  عبلة  الكبرية  والفنانة 

جميلة  وروح  جًدا  قوي  تعاون  بيننا  كان  الجامعة  يف  العرض،  هذا 

فاز  العرض  هذا  جيلنا،  يف  سائدة  كانت  الذات  إنكار  فكرة  بيننا، 

درع  عىل  حصلت  آداب  وكلية  القاهرة،  جامعة  مستوى  عىل 

وبعد فشيل  الجمهورية،  فاز عىل مستوى  ثم  العرض،  الجامعة عن 

الجامعات،  مستوى  عىل  مخرج  أحسن  أصبحت  عرويض  أول  يف 

معهم،  وجودي  عىل  تتنافس  والكليات  كمخرج  يلمع  اسمي  وبدأ 

العرض  وفاز  آداب،  لكلية  التوايل  الثاين عىل  للعام  أخرجت  ولكنني 

أصل  هم  االغريق  أن  عليه  املتعارف  ومن  الجامعات،  بدرع  أيًضا 

وأساس املرسح، ولكنني فجأة اكتشفت أن كل ما تعلمناه هو جزء 

اكتشفوا مرسحية   1٩7٩ عام  ويف  الحقيقة،  كل  وليس  الحقيقة  من 

»انتصار  اسمها  املرسحية  الجدران،  عىل  مكتوبة  قدمية  مرصية 

األغريقي  املرسح  قبل  أى  سنة،   3000 من  تقدم  كانت  حورس« 

ب700 سنة، واملرسحية مكتوبة كام يكتب املرسح اآلن.

فرعونية«  »صلوات  مرسحية  قدمت  حديثه:  »مختار«  واستكمل 

أخناتون،  الثاين  والجزء  وأوزوريس  أيزيس  اسطورة  األول  الجزء 

يوسف  وحنان  الصاوي  خالد  من  بداية  بالنجوم  ميلء  كان  العرض 

العرض  أيام  ثالث  يف  املتميزين،  املمثلني  من  باقة  طلبة،  وأرشف 

زجاج مرسح الطليعة تم كرسه من تدافع الجمهور، اإلقبال كان كبري 

مثل  للمثلني  متاثيل  بعمل  قمنا  وإمنا  املمثلني  أسامء  نضع  مل  جًدا، 

أجدادنا املرصيني القدماء، اإلمكانيات مل تكن عائق لدينا، كنا نتغلب 

الجيل،  هذا  متأل  كانت  التي  التعاون  بروح  الصعوبات  جميع  عىل 

أن  أمتني  افضل،  كان سيكون  أكرب  إمكانيات  لدينا  كان  إذا  بالتأكيد 

الروح  تلك  ونرى  املستقل،  واملرسح  الجامعات  مرسح  روح  تعود 

املتعاونة ذات األفكار امللهمة بني الجيل الحايل.

وعقب انتهاء املخرج واإلعالمي أحمد مختار من حديثه عن مرسح 

عقب  ثم  للجمهور،  االسئلة  باب  فتح  تم  واملستقلني،  الجامعة 

الندوة عاش »مختار« جولة مع ذكريات املرسح وما يقدمه معرض 

ينا«. »َمرَّ

إيناس العيسوي
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[[6 متابعات

مرينا« الورشة  »مشوار 
الورشة لفريق  توثيقية  مسرحية  رحلة 

توثيقية  مرسحية  رحلة  مرينا«،  الورشة  »مشوار  ندوة  أقيمت 

السادس  األحد  يوم  الجريتيل،  حسن  للمخرج  الورشة  ملشوار 

إطار  يف  الندوة  األملاين،  جوتة  مبعهد  تخشينة  باستديو  مارس  من 

فعاليات معرض »مرينا« للمخرجة منال ابراهيم.

مشاريع  منسقة   - الوهاب  عبد  ندى  بتقديم  الندوة  استهلت 

وبرامج ثقافية مبعهد جوتة -  لفرقة الورشة وتقديم املخرج حسن 

الجريتيل. 

وقالت عبد الوهاب يف تقدميها: أن هذا اللقاء يعد اللقاء الخامس 

يف  يقام  والذي  مرينا،  معرض  إطار  يف  تتم  التي  اللقاءات  من 

العمليات  الذي يعد مساحة لدعم  استديو تخشينة هذا االستديو 

اللقاء عن مشوار  الوهاب عن سعادتها بهذا  الفنية، واعربت عبد 

فرقة الورشة واملخرج حسن الجريتيل. 

للخدمات  البلد  أوالد  أنتجته رشكة  الذي  »الورشة«  فيلم  ثم عرض 

اإلعالمية، والذي يصور العنارص املختلفة التي تكون شغل الورشة، 

 35 الفيلم  واستغرق  الشباب  من  بالورشة  للعاملني  وشهادات 

دقيقة .

الفرقة  مؤسس  الجريتيل  حسن  املخرج  كلمة  كانت  الفيلم  عقب 

والذي تحدث عن رحلته من البداية مع الفرقة .

سعاد«  ايد  أبوس  »مبطلتش   : الجريتلي 
عندما  نفّذه  مرسحي  مشهد  أول  الجريتيل  ذكر  حديثه  ويف 

عمري  من  التاسعة  يف  فيه:  وقال  االبتدايئ  الثالث  الصف  يف  كان 

قاعة  إىل  فاطمة  املعلمة  نادتني  املدرسة،  أميش يف حديقة  وبينام 

اليمنى،  يدها  متد  تقف  جميلة  طفلة  القاعة  يف  كانت  املوسيقى، 

أمامها ولد أدار ظهره وعالمات التجّهم بادية عليه، قالت املعلمة  

سعاد«،  إيد  أبوس  »نعم  أجبتها:  سعاد؟  إيد  تبوس  جريتيل  يل: 

نابليون  زوجة  أوجيني  اإلمرباطورة  هي  سعاد  املعلمة:  فرّدت 

السويس،  قناة  افتتاح  واملناسبة  إسامعيل  الخديوي  وأنت  الثالث 

ومن يومها ما بطلتش أبوس إيد سعاد«.

الفنية  الورشة  من  الورشة  اسم  فكرة  جاءت 
للسيارات

وذكر الجريتيل سبب تسمية فرقة الورشة بهذا االسم وقال:

كنت أسكن فوق جراج وكنت أراقب تركيبة بلية والصبي واملعلم 

الورشة  يف  فالعمل  واحدة،  سيارة  حول  يلتف  والكل  الورشة  يف 

االسم«  فكرة  جاءت  هنا  ومن  منظم  عمل  للسيارات  الفنية 

الورشة«. 

شغلنا  مرحلة  هي  اإلطالق  عىل  مرحلة  أهم  أن  الجريتيل:  وأشار 

اشتغلنا عىل  بعدما  معينة  فرتة  ففي  املرصي،  الشعبي  الرتاث  عىل 

إعادة تقييم املرياث الغريب وامللف الغريب من خالل الشوام الذين 

املرسح  غرار  عىل  املرصي  املرسح  منه  ولد  ما  وهو  مرص  حرضوا 

الغربلة ودخلنا  نوع من  أوروبا عملنا  األورويب، عندما رجعنا من 

يف هذا املرياث وكل ما له عالقة بالتمثيل وجسم املمثل واملساحة 

هذه  انتهت  وعندما  توجيه،  والدراما  والديكور  والسينوغرافيا 

مصدر  إىل  الغريب  النموذج  وهو  األوحد  النموذج  وتحول  الفرتة 

وبالتايل فتحت كل املصادر األخرى بدءا من مصادرنا، فكيف يكون 

املرسح  يكن جزء من  العرض ومل  فنون  الرتاث من  لدينا كل هذا 

يخصنا، وبدأنا الكتاب الذي جمع قصص االستاذ فتوح احمد فرج 

والتحطيب  القصصية  واملواويل  الهاللية  والسرية  السنبالوين  من 

والرقص وخيال الظل. 

الفولكلور  االنجليزي  مبعناه  الفولكلور  عىل  أعمل  ال  أنا  وأوضح: 

املؤلف  سامه  كام  أقرب  هو  ما  عىل  نعمل  نحن   »fake« الزائف 

الشعلة  تسلم  الرتاث هو  أن  مالر«  النمساوي جوستاف  املوسيقى 

وليس عبادة الرماد«. 

فأجبت  التوثيق،  يتم  كيف  ُسئلت  عندما   : الجريتيل  واستكمل 

مع  واملغنني  املدربني  واضع  عميل  أوثق  أنا  بالله،  إال  توثيقي  وما 

اللقاء  وحرارة  عليه،  يقفون  الذي  الصفيح  ونسخن سطح  الشباب 

بني املعلم والصبي يحدث انطباع بني االثنني والصبي يأخذ املعلم 

من  يخرج  عام  يختلف  املعلم  يستلمه  فام  هو  رحلته  به  ومييش 

شغله وهنا تحدث النقلة وتتم الفلرتة حتى تصل الجمهور بشكل 

مختلف. 

الهاللية  السرية  عن  األيتام  اآلن مرسحية  اكتب  الجريتيل:  وأضاف 

مع شادي عاطف. 

باإلضافة  الفن وخارجه  داخل  الجميع  أين أحب  أضيف  أن  وأحب 

إىل جميع الفنانني ومنهم الفنانني التشكيليني واصدقايئ من خارج 

الفن. 

املخرج  مع  نقاشية  حلقة  ابراهيم  منال  الفنانة  أدارت  وبعدها 

حسن الجريتيل سألته وبعض الضيوف وأجابهم كالتايل:

ال  الحقيقة،   : قال  اآلن  حتى  الورشة  استمرارية  عن  سئاال  وحول 

أعرف ألن األمور تنتقل من سيئ ألسوأ  طيلة الوقت، ونحن تربينا 

والسعادة  تكرب  والحاجه  تتحسن  النهاية  يف  األمور  »ان  فكرة  عىل 

ال  العكس،  يقول  والواقع  عليها  تربينا  األوهام  هذه   كل  تزيد« 
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[[77 متابعات

أعرف حقا قد يكون الشغف وحب الناس الذين اعمل معهم  وأنا 

مستمر وناس ياتون واخرون يذهبون  وهكذا الحياة تستمر، وأنا 

مستمر ألن لدي الشغف. 

من  اآلخر  عن  لجيل  تفضيل  لديه  ليس  أنه  الجريتيل  وأوضح 

يل  ويقولوا  الناس  يتحدث  عندما  استغرب   : قائال  الورشة،  متدريب 

فرتة  فكل  اإلحساس،  ذلك  لدي  يوجد  ال  فالنة،  وأيام  فالن  أيام 

املمثلني  و  باالختالف  اإلحساس   لدي  يوجد  فنانيها وال  تلد  زمنية 

يختلفون عن بعضهم البعض، والفكرة أن  لكل جيل مفتاح يفرضه 

مثل املفتاح املوسيقى، فال توجد لدي تلك املقارنة، لذلك أنا وسط 

ناسها  لذلك كل فرته ولدت  الشباب واستمد طاقتي منهم،  هؤالء 

والورشة فيها فكرة التسليم وطول فرتة وجودنا فالناس تتعلم من 

بعضهم، وأنا أتعلم من الورشة  ومن الشباب، وما يجعلني اشتغل 

هو التبادل املستمر مثل فكرة ورشة السيارات  فكل واحد »بلية« 

يتعلم . 

وتابع : الكثريون يأتون للعمل معنا ولكن العربة ملن يتحمل البقاء؛ 

نجوم،  مصدر  الورشة  ان  تتخيل  فالناس  جدا  صعبه  العملية  ألن 

الذين تخرجوا  النجوم  النجوم برغم من كل  الورشة ليست مصدر 

رجب  سيد  مثل  سنوات  تحملوا  الذين  من  الكثري  فمنهم  منها، 

وعبلة كامل، فالفكرة هنا هي ال تقلق.

يبحثون عن  أناس ال  لنا هم  يأتون  إن من  األخرية  السنوات  و يف 

ذلك  من  مانع  هناك  ليس  طبعا  لكن  الفلوس،  عىل  وال  النجومية 

لكن  الناس الذين حرضوا ويحرضون اآلن لديهم طموحات أخرى 

أن   الحياة  سبل  كل  انقطعت  بعدما  قررنا  ولكننا  شغف،  ولديهم 

نبدأ بعمل كورسات مبقابل، باإلضافة لعمل تخفيضات و منح حتى 

يكون هناك موارد، ومن ناحية أخرى نحافظ عىل فكرة  املسؤولية 

االجتامعية يف الرشكات الكبرية. 

كورس  فعملنا  تتغري  ومعاناتنا  تتغري،  فالدنيا  املعهود  هو  وكام 

مهارات املمثل الشامل ومن حرضوا ال هم ممثل وال شامل جاؤوا 

ليكتسبوا  البقاء  البعض  عىل  عرضنا  الكورس  وبعد  شغل  يريدون 

خربة ومهارات جديدة، ومنهم مهندسة معامرية رسمت لنا خطة 

وتم تبادل املهارات. أرى أن العقلية اآلن قد تغريت ففكرة الرسالة 

املبارشة يعد أمرا جديدا. 

حول  الحكايات  من  العديد  هناك   : قال  الورشة  حكايات  وحول 

إال  توثيقي  »وما  التوثيق  فكرة  غري  جدا  مهمة  أنها  أظن  الورشة 

لدينا  فنحن  املنهجية  توثيق شغلنا خصوصا  يف  بدأنا  فنحن  بالله« 

نعمل  ان  اآلن  املهم  من   فبالتايل  منهج  نعمل  مل  ولكننا  منهجية 

أشياء  تعترب  فهذه  املنهجية   هذه  عىل  مدربني  وندرب  منهجية 

بها  وبلدنا  للتوثيق،  وتحتاج  الطريقة  ويف  املشاعر  يف  اكرث  إنسانية 

الكثري من املواهب وخاصة التي ظهرت بعد الثورة، ولكن املعجزة 

وأين  الحر  املرسح  فأين  عادية  الغري  املواهب  تلك  هي  الحقيقية 

املرسح املستقل. 

األيام  من  يوم  ويف  غريها  يوجد  ال  طويله  لفرتة  ظلت  والورشة 

أصبحنا مجموعة فرق يف حركة، ونحن كل يوم نكتشف العديد من 

املواهب، ونحن نقوم بعمل املسابقات، وأقمنا مسابقة ظهر منها 

أربعة حكائني، فاملواهب موجودة ومتعددة. 

وجدنا  الشامل  املمثل  عىل  املواهب  من  مجموعة  دربنا  وعندما 

مواهب مل نكن نتخيل كل ذلك عىل مستوى الغناء وعىل مستوى 

التمثيل، أنا متأثر طول الوقت إضافة إىل شغفي الشخيص، الواقع 

يقول أن هناك مواهب تطفو عىل السطح. 

معرض  فعاليات  إطار  يف  قدمت  الندوة  هذه  أن  بالذكر  جدير 

»مرينا« للمخرجة منال إبراهيم.

املرسحية  الحركة  تاريخ  من  قصة جزء  يحيك  فني  »مرينا« معرض 

من خالل تجربة مجموعة من فناين األداء املستقلني يف مرص، وهو 

امتداد ملعرض »مريت« الذي قدمته املخرجة منال إبراهيم والذي 

أقيم يف مارس 2021.

واملرشوع عبارة عن أرشفة لجزء مهم من تاريخ املرسح املرصي يف 

الفرتة الزمنية ما بني 1٩8٤ إىل 200٤، أكرث من 300 عرض مرسحي، 

مبا يف ذلك العروض املرسحية التي مل يتم تصويرها وليس لها حاليا 

أي حضور مادي.

تلك   ،1٩87 عام  الورشة   فرقة  مؤسس  الجريتيل  حسن  واملخرج 

ذلك  قبل  تربز  مل  حيث  املستقل،  املرسح  رائدة  تعد  التي  الفرقة 

نفسها  من  طورت  لطاملا  التي  الفرقة  وهي  أخرى،  فرقة  التاريخ 

تطل  مرة  كل  يف  واملختلف  الجديد  وتقدم  قدمت  ما  دامئا  حيث 

املرصي،  الرتاث  فنون  قدمت  الورشة  وفرقة  جمهورها،  عىل  فيها 

أسامء  الورشة  وأطلقت  التحطيب.  الظل،  خيال  الحيك،  كالغناء، 

املاضية،  العقود  عرب  الورشة  صورة  ودعموا  الفن  فضاء  يف  ملعت 

منهم عبلة كامل، أحمد كامل، سيد رجب، عارفة عبد الرسول. 

بريطانيا  يف  بريستول  جامعة  يف  تخرج  الجريتيل  حسن  واملخرج   

باملركز  ممثاًل  عمل  ثم  الفرنيس،  واألدب  الدراما  يف  امتياز  بدرجة 

الليموزان يف فرنسا، ثم مساعد مخرج،  القومي للمرسح مبقاطعة 

أمثال  من  عامليني  لكتاب  أعاماًل  وقدم  مخرجاً  عمل  وبعدها 

شكسبري وألبري كامو، وسرتيند بريغ، وبريشت، 

بونابرت«،  يا  »الوداع  فيلمي  يف  شاهني  ليوسف  مساعداً  وعمل 

فيلم  يف  الله  نرص  يرسي  املخرج  مع  ثم  السادس«،  و«اليوم 

»رسقات صيفية«، أسس الجريتيل فرقته »الورشة« وكانت بداياتها 

فقدم  املرصية،  البيئة  إىل  تقربه  مبعالجات  العاملي  املرسح  مع 

أعاماًل لإليطايل داريو فو، واألملاين بيرت هاندكه، والربيطاين هارولد 

بينرت، والفرنيس ألفريد جاري، وغريهم. ومبوازاة النصوص العاملية، 

فقد  بسببها  رمبا  أو  الغربية،  الجريتيل  ثقافة  من  الرغم  وعىل 

حرص عىل االهتامم بالرتاث املرصي، فقدمت فرقته عروض الحيك 

للعبة  للسرية الهاللية، والسري الشعبية وعروضاً  الشعبية  وعروضاً 

عمل  وقد  الرتاثية،  الفنون  من  وغريها  الظل  وخيال  التحطيب، 

الجريتيل مديراً ملهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي، وعمل 

أيضاً يف مرسح الطليعة ومركز الهناجر التابعني لوزارة الثقافة.

سامية سيد
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[[8 متابعات

بطنطا  الثقافى  المركز  فرقة 
البحر« »خيل  بعرض  تستعد 

خشبة املرسح ليست ذات بعد واحد بل هي كامريا حية ترصد واقع 
انتصاره  ترافق  التي  واالجتامعية  السياسية  وظروفه  املرصي  اإلنسان 
النهاية-  قرب   - فيها  تتجىل  التي  املرآة  أنها  كام  تارة،  وانهزامه  تارة 
فهي  وعقابها،  وإثابتها  حسابها  ميكن  التي  للذات  الحقيقة  الصورة 
تقدم صورة االختيار الحر وترسم أبعاد العالقات اإلنسانية عرب موازنة 
تأليف  البحر«  العرض املرسحي »خيل  والصورة، من هنا جاء  الكلمة 

الكاتب املرسحي طارق عامر وإخراج محمد فتح الله. 
العرض  بروفات  بطنطا  الثقايف  املركز  فرقة  تجري  وساق  قدم  عىل 
الكاتب املرسحي طارق عامر وإخراج  تأليف  البحر«  املرسحي »خيل 
املركز  لإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة  إنتاج  الله  فتح  محمد 
لصالح  إنتاجه  ويتم  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  الفنية  للشئون 
إقليم   – الغربية  لثقاىف  العامة  اإلدارة   - طنطا  مبدينة  الثقاىف  املركز 

غرب ووسط الدلتا.
الرمالوي،  محمد  الصباغ،  إبراهيم  الجيار،  حاتم  بطولة  من   العرض 
شيامء عبد الجواد، عبد الله محمد فتح الله، حسام حموده، مصطفى 
هاجر  عامر،  مينى  الكفراوي،  مي  فايد،  أحمد  نافع،  الله  عبد  طارق، 
الحكيم،  أحمد عبد  الرحمن عبده،  الطفل يوسف رجب، عبد  عزت، 
الرحمن  عبد  الباسط،  عبد  كريم  رجب،  محمود  الفتاح،  عبد  عامد 
مصطفى  قنديل،  كريم  الظاهر،  عبد  مصطفى  أرشف،  محمود  عامد، 
جاويش،  رنيم  بشري،  هبه  داوود،  حسني  محمد  صالح،  عمر  منترص، 
محمد  الحريك  التعبري  تصميم  طلعت،  محمد  ديكور  املرصي،  مريم 
إعداد موسيقي  أسامة »كابو«،  إبراهيم  الحريك  األداء  النجار، تدريب 
اإلخراج  مساعدي  مصطفى،  مروان  موسيقي  تنفيذ  عفيفي،  أحمد 
الله  عبد  منفذ  مخرج  املجد،  أبو  هالة  الشناوي،  مريم  خالد،  محمد 

نافع، إخراج محمد فتح الله. 
قال الكاتب املرسحي طارق عامر إن أحداث عرض«خيل البحر« تدور 
أعقاب  عام 1٩67م يف  السويس  الذي هجر من  الشاب  حول غريب 

النكسة وما مر به يف حياته حتى اآلن مرورا بعالقته املعقدة بابنته  
يف  الحرب  تأثري  ومنها  هامة  قضايا  عدة  النص  خالل  من  أناقش 
اإلنسان وانعكاساتها عليه، وفكرة اإلرادة الحرة فعندما يختار اإلنسان 
وفكرة  قضية  دامئا  الحرة  واإلرادة  عواقبه،  تحمل  عليه  حرا  اختيارا 

هامة أتعامل معها يف نصويص.
تابع قائال: أقوم بعمل موازنة بني الكلمة املسموعة والصورة املرئية يف 
نص »خيل البحر« وال أغلق حيز التلقي فقط عىل الكلمة املسموعة، 
ليست  وهي  زمن،  من  ألكرث  املتداخل  املشهد  فكرة  أجرب  أنني  كام 
تداخالت مكانية ولكنها أماكن مختلفة يف أزمنة مختلفة، فهناك بعض 
املشاهد تشاهد بها الشخصية يف أكرث من مكان يف وقت واحد وألقي 

الضوء عىل فكرة الوحدة العضوية لإلنسان. 
نلقي  قائال:  البحر  الله عن عرض خيل  فتح  املخرج محمد  أشار  فيام 

ونحو  فعله  ما  أمام  بالعجز  وإحساسه  إليه  الوصول  يستطيع  وهل 

واجباته التي ال يستطيع تقدميها وإنسانيته إىل أين تتجه ومكانه أمام 

داخيل  نفيس  طرح  عن  عبارة  وهو  الثالث  واملحور  الحياة  صعوبات 

نفسه  ويناقش  يتحدث  عمره  نهاية  من  اإلنسان  يقرتب  عندما  كيف 

فريي نفسه شخصا آخر ويتحاور معه ويجسد ذكرياته ويضعها أمامه 

ويتناقش معها ويحاسب نفسه، يتناول املخرج محمد فتح الله هذه 

اإلشكالية بشكل تعبريي

مبثابة  أمينة   : عنها  وقالت  أمينة  املمثلة هاجر عزت تجسد شخصية 

وحتى  شاب  كان  أن  منذ  معه  فكانت  لغريب  األسود”  »الصندوق 

وأكرث  تحبه  وكان  غريب  مثل  هجرت  النكسة  فرتة  ومنذ  كهال  اصبح 

الكلمة  تحمله  ما  بكل  صادقه  شخصية  أنها  الشخصية  ىف  جذبنى  ما 

من معنى .

 : عنها  وقال  غريب  صديق  طارق  مصطفى  املمثل  يجسد  فيام 

اآلراء  ىف  ومتضادان  مختلفان  وهام  غريب  صديق  هو  “منزالوى« 

وهى شخصية جديدة ومركبة كام أن قضية العرض هى قضيتنا جميعا 

كمرصيني معاناه املواطن وحلمه وقد سعدت كثريا بالعمل مع املخرج 

محمد فتح الله ألنه مخرج متميز عىل املستوى اإلنساىن والفنى .

وذكرت  الكفراوى  مى  املمثلة   « »مارلني  االبنة  شخصية  تجسد  بينام 

عنها: أجسد شخصية األبنه وهى شخصية متحررة وقوية ىف آن واحد 

ولها وجه نظر تحاول الدافع عنها وقد ملست الشخصية عدة مشاعر 

متعددة بداخىل. 

البحر من  الديكور أن عرض خيل  فيام أوضح محمد طلعت مهندس 

واستخدام  التشكيلية  الرؤية  له من حيث  بالنسبة  املختلفة  التجارب 

عليها  يغلب  التي  العرض  منهجية  تصوير  يف  الحديثة  التقنيات 

التعبريية والقليل من املدرسة الطبيعية وذلك متاشيا مع رؤية املخرج 

وموسيقي  وراقصني  ممثلني  من  العرض  تحريك  يف  الله  فتح  محمد 

سعادته  عن  عرب  فيام  مابينج،  الفيديو  تقنية  واستخدام  تصويرية 

بالتعاون مع فريق العمل وعىل رأسهم الفنان محمد فتح الله مخرج 

العرض.  

عن  اعرب  الحرىك  التعبري  مصمم  مساعد   « »كابو  اسامة  إبراهيم 

العمل موضحا  وفريق  الله  فتح  املخرج محمد  مع  بالتعاون  سعادته 

ان التعبري الحرىك واإلستعراضات يتم توظيفهم ىف العرض بشكل  يعرب 

عن دراما وحالة العرض والحقب الزمنية التى تجرى بها األحداث .

رنا رأفت 

اإلنسان املرصي يف فرتة زمنية محددة، وباألخص يف فرتة  الضوء عىل 
لهذه  والتاريخية  اإلنسانية  الصورة  نقرتب من  أن  فنحاول  الستينيات 
مرورا  م  عام 1٩67  منذ  الحقبة  لهذه  املرصي  الوجدان  وحالة  الفرتة 
بعام 1٩73 وحتى وقتنا الحايل وذلك من خالل صورة تعبريية. نقرتب 
املدن  أكرث  من  أنها  مبا  السويس  مدينة  وهي  الهامة  املدن  أحد  من 
من  ذلك  فنربز  اإلنساين  املستوى  عىل  عديدة  لتغريات  تعرضت  التي 
للبحث  يسعى  والذي  املدينة،  بهذه  املولودة  الشخصيات  أحد  خالل 
أن  وهي  هامة  فكرة  عىل  الضوء  نلقي  رحلته  خالل  ومن  رزقه  عن 
اإلنسان يف حياته يعيش حالة من الرصاع بحثا عن إثبات ذاته. أتعامل 
ال  بالعرض  املمثل  تعبريية  لوحة  داخل  رتوش  وكأنها  الشخصيات  مع 
يتعامل بالكلمة فقط ولكن يقدم كل التنوعيات املطلوبة عىل خشبة 

املرسح داخل اللوحة التعبريية. 
أفضل  جائزة  الحاصل عىل  الجيار  حاتم  الفنان  العرض  بطل  وتحدث 
شخصية  عن  للمرسح  القومي  للمهرجان  عرش  الثانية  بالدورة  ممثل 
»غريب« التي يجسدها يف عرض »خيل البحر« فقال: يناقش العرض 
ميثل  األول  املحور  هامة؛  محاور  ثالثة  »غريب«  شخصية  خالل  من 
األساسية  والنقطة  نهايته  وحتى  العرض  بداية  منذ  املستمرة  الخلفية 
هي اإلنسان املرصي من عامة الشعب الذي ليس له دخل مبا حدث 
بحرب  مرورا  شبابه  ريعان  يف  وهو   1٩67 عام  نكسة  أحداث  منذ 
1٩73م وحتى حرب الخليج عام 1٩٩0 م وتأثري ما حدث من حروب 
املحور  بالحياة،  أدائه  وانعكاساتها عىل  املرصي  اإلنسان  عىل شخصية 
لتحقيقه  يسعي  الذي  وحلمه  هدفه  وما  اإلنسان  حياة  يناقش  الثاين 
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[[99 ملف

وداعا..   
يسرى  

الجندي 

المصري للمسرح  هوية  عن  الباحث 
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[[10

يقرأ  الجندي  يرسى  الراحل  كان  قال:  العصفوري  سمري  املخرج 

ىف  ورد  كام  عنرتة  لنا  ينقل  فلم  مختلف  بشكل  الشعبي  الرتاث 

أو  مرتجم  مجرد  يكن  فلم  له،  تصور عرصي  له  كان  ولكن  السرية 

»يا  ومنها  بالرتاث  مرتبطة  أعامل  ثالثة  معه  قدمت  للرتاث.  ناقل 

أو ساحر  فارس  أو  أنه منقذ  نتوهم  نداء لشخصية  عنرت« ويا هنا 

حتى نجد ىف نهاية األمر أنها ال تحمل ىشء من هذه الصفات، فهو 

رجل يرى أن لونه ال يليق بخطوبة عبلة البيضاء، كان السيد عنرت 

وقد  العبودية  من  للخالص  يقودهم  العبيد  من  كبري  عدد  حوله 

فشل ألنه ضعيف وليس بطال. 

وتابع : العمل الثاين هو »الهاللية » ومل يكن ىف هذا العمل يجلس 

عىل منصة الهاللية  ولكنه دخل عامل حرب الهاللية التي استمرت 

العديد من املشاعر اإلنسانية، من حب وكراهية  لسنوات وتخللها 

هذا  قدمت  قد  و  العالقات  هذه  يحلل  كتابته  يف  وكان  وغضب، 

وكان  الهاليل«  زيد  »أبو  بعنوان  استعرايض  غنايئ  قالب  ىف  العمل 

مبرسح  يليق  مبا  ومعارصة  حداثة  أكرث  بشكل  الرتاث  مع  يتعامل 

معه  قدمته  الذي  الثالث  العمل  أما  الطليعة،  تجريبي هو مرسح 

إبراهيم  وحافظ  شوقي  احمد  للشاعرين  كربى  احتفالية  فكان 

كامال  فصال  املرسحية  وتضم  الجن«  وادي  ىف  »حدث  بعنوان 

خياالتهم  الشعراء  به  يجد  الذي  املكان  وهو  الجن«  »وادي  عن 

وأفكارهم و يوحي لهم بكتابة الشعر .

الرتاث لكنه يحلله ويضعه ىف  الجندي ال يستخدم  وأضاف: يرسى 

مساحه حديثة ومعارصة وهو ما استفدت منه ألقدم هذه األعامل 

ىف مرسح الطليعة.                                                                                                               

مسرح رجل 
كبرية  قيمة  الجندي  »يرسى  عنه  قال  الغفور  عبد  أرشف  الفنان 

ما  بكل  مرسح  رجل  ولكنه  الكتابة  مستوى  عىل  فقط  ليس 

الفرقة  السامر،  مرسح  إدارة  توىل  فقد  معنى،  من  الكلمة  تحمله 

تناول  كام  الجامهريية،  الثقافة  يف  طويل  باع  له  وكان  النموذجية 

الفلكلور والرتاث املرصي والعريب فكان باحثا مبعنى الكلمة، يحول 

هذه الدراسات إىل نصوص مرسحية مواكبة لكل ما يحدث، ويعد 

من أهم الكتاب الذين تعرضوا للرتاث الشعبي املرصي. لقد فقدنا 

كانت  وقد  حياتنا  مألت  التي  املثمرة  الشجرة  وارق  من  ورقة 

تربطنى به عالقة إنسانية طويلة وتشاركنا ىف العديد من الفعاليات 

واملناقشات والندوات . 

مدرسة  صاحب 
مدرسة  صاحب  و  كبرية،  قيمه  بأنه  السيد  عصام  املخرج  ووصفه 

و عريب.  ومحاولة خلق مرسح مرصي  الرتاث  استخدام  متفردة يف 

ومن  املرصية،  للهويه  قوى  بشكل  ينتمي  جيل  من  هو  أضاف: 

معالجات  قدموا  أو  الرتاث  باستخدام  قاموا  مبن  مقارنته  الصعب 

فستكون املقارنة لصالحه.

عليه،  يعمل  كان  الذي  الرتاث  نوع  نحدد  أن  نستطيع  ال  ونحن 

ملف

مدرسة  صاحب  للرتاث،  ناقل  أو  مرتجم  مجرد  يكن  لم 
المصري المسرح  هوية  تشكيل  في  وأسهم  متفردة 

دمياط  محافظة  مواليد  من  الجندي  يسرى  عاما.   80 يناهز  عمر  عن  الجندي،  يسري  الكبري  والسيناريست  المسرحى  الكاتب  عالمنا  عن  رحل 
تطوير  فى  وساهم  خاصة  الشعيب  بالرتاث  كتاباته  فى  واهتم  الماضي  القرن  ستينيات  منذ  المسرحية  الساحة  على  ظهوره  بدأ   ،1942
وعمل   1970 عام  منذ  الثقافة  بوزارة  فعمل  المناصب  من  العديد  تولى   ،1980 عام  الفين  المستشار  منصب  توليه  أثناء  الجماهريية  الثقافة 
الفنية  للشئون  الهيئة  لرئيس  مستشارا  ثم   ،1976 عام  الجماهريية  للثقافة  المركزية  للفرقة  مديرا  عمل  كما   ،1974 عام  السامر  بمسرح  مديرا 
مهرجانات  عدة  إقامة  فى  وساهم   ،1981 عام  المسرح  فى  التشجيعية  الدولة  جائزة  على  حصل   .2002 عام  للمعاش  أحيل  حىت  والثقافية 
نرتقب  األفيش  على  الجندي  يسرى  والسيناريست  الكاتب  اسم  قراءة  عند   .1994 عام  العربي  للمسرح  القاهرة  ملتقى  أبرزها  كان  وفعاليات 
في  بصمات  من   تركه  ما  ننسى  أن  نستطيع  ال  و  المسرحية  والكتابة  التلفزيونية  الدراما  سماء  فى  الساطع  النجم  فهو  كبرية،  قيمة  ذو  عمال 
أطلق  »من  قصدى«،  ماكنش  »سامحونى  زفىت«،  »جمهورية  الهاللية«،«التوأم«،  »والسرية  المواردى«،  »شارع  منها  المصرية  الدراما 
الزيبق«،  »على  قلة«,  والواد  جحا  »حكاية  البلدية«،  »بغل  ومنها  بنصوصه  العربي  المسرح  مكتبة  زخرت  كما   عالم«،  هند  على  الرصاص 
»اإلسكافي  زمانه«،  »سلطان  زعرت«،  »دكتور  »واقدساه«،  الجن«،  وادي  في  »حدث  المداحني«،  »عاشق  زمانه«،  »عنرت  »المحاكمة«، 
مسرحي  شكل  تأصيل  فى  كبري  إسهام  له  وكان  يقدمه،  فيما  ورؤية  تصور  له  كان  ولكن  للرتاث  ناقل  مجرد  الجندي  يسرى  يكن  لم  ملكا«. 
وخالل  الشاغل،  وشاغله  لقلمه  كبريا  محركا  اإلنسان  وحرية  االجتماعية  العدالة  قضية  تمثل  الرتاث.  توظيف  في  خاصة  مدرسة  صحاب  و  عربي 
وإبداعه.  مسرحه  عن  والنقاد  المسرحيني  كبار  شهادات  لبعض  نعرض  المساحة  هذه 
رنا رأفت
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[[11 ملف

من  الجندي  يرسى  الكاتب  قال:  الحدينى  محمود  الكبري  الفنان 

الجيل الذي قاد حركة تغري منظومة املرسح املرصي الحديث، سواء 

كان ذلك من خالل التأليف أو الرؤية اإلخراجية،  فقد شكل ثنائية 

مرسحية مع املخرج سمري العصفوري وكان مرسح الطليعة البوتقة 

التي انطلقت منها حركة املرسح الحديث من خالل مرسحية »يا ... 

العصفوري، هذا  الجندي وأخرجها سمري  كتبها يرسى  التي   « عنرته 

و  املرصي،  للمرسح  جديدة  رؤية  يشكل  بالفعل  بدأ  الذي  الثنايئ 

القومى  املرسح  خلف  جغرافيا  الطليعة  مرسح  ان  الالفت  اليشء 

الذي كان يقدم كالسيكيات املرسح املرصي. 

حركة  خلق  العصفوري  و  الجندي  يرسى  بني  الرتابط  هذا  وأردف: 

تقترص  ومل  اإلخراج  أو  التأليف  مستوى  سواء عىل  حديثة  مرسحية 

هذه الحركة عليهام بل تركت آثرها عىل الجيل الجديد من املؤلفني. 

املرسحى  التأليف  بصامته عىل حركة  يضع  الجندي  بدأ يرسى  وقد 

عطائه  واستمر  خاصة  مكانه  لنفسه  يصنع  أن  واستطاع  املرصي 

الثقافة  العامة لقصور  بالهيئة  التحاقه  للمرسح فرتة طويلة بجانب 

كقيادة لهذا الرصح الثقايف فتوىل رئاسة الهيئة ىف فرتة من الفرتات. 

ما  مسارحها  عىل  الجندي  يرسى  نصوص  الهيئة  فرق  تناولت  تابع: 

أن  وبعد  الحديث،  املرسح  حركة  يقود  واعدا  مؤلفا  مكانته  أثبت 

املرسح  حركة  كانت  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  يف  منصبه  ترك 

التلفزيونية  للدراما  فاتجه   ،67 نكسة  بعد  وخاصة  مستقرة  غري 

العرىب  الرتاث  من  مستوحاة  األهمية  شديدة  مسلسالت  وكتب 

املخرج سمري  مع  ثنائيا  كبرية، وكام شكل  نجاحات  املرصي حققت 

عبد  إسامعيل  املخرج  مع  ثنائيا  فقد شكل  املرسح   ىف  العصفوري 

يرسى  مسرية  يف  الجديد  االتجاه  هذا  وكان  التلفزيون،  ىف  الحافظ 

الكتابة املرسحية  ابتعد عن  الجندي له آثر سلبي عىل املرسح ألنه 

حققت  التي  التلفزيونية  للدراما  جهده  يركز  وبدأ  الفرتة  هذه  ىف 

العروض  آخر  وكانت  العريضة،  الجامهري  لدى  كبرية  نجاحات 

املرسحية التى قدمتها من تأليفه احتفالية عن الشاعر أحمد شوقي 

وحافظ إبراهيم و قد جسدت شخصية احمد شوقي وجسد ارشف 

عبد الغفور شخصية الشاعر حافظ إبراهيم وكانت من إخراج سمري 

العصفوري.

العربية  الشخصية  عمق 
أهم  من  واحدا  الجندي  يرسى  يعد  فقال:  هاشم  أحمد  الناقد 

تالها من سنوات، وذلك  وما  املايض  القرن  كتاب مرسح سبعينات 

بإسهاماته املتميزة ىف الكتابة واعتامد معظم مرسحياته عىل الرتاث 

انعكاسا  كان  وإمنا  املصادفة  سبيل  عىل  يكن  مل  الذى  الشعبي 

 – أصابت  ما  ضمن   – أصابت  التي   1٩67 يونيو  هزمية  لتداعيات 

الهوية العربية وقد سعى الكتاب املرسحيني إىل إعادة تأمل حقيقة 

وجود تلك الهوية والعمل عىل تأكيدها ىف محاولة للخالص من أثار 

عمق  عىل  التأكيد  حاول  الذى  الجندي  يرسى  منهم  وكان  الهزمية، 

وانتبه  الشعبية،  السرية  ىف  ورسوخها  التاريخ  ىف  العربية  الشخصية 

واستلهامه سواء  الرتاث  لهذا  العودة  أهمية  إىل  الكتاب  من  وجيله 

بل  استعادة  ليس مجرد  الشعبية.  والسري  الحكايات  أو  التاريخ   يف 

فيها  يتامس  ما  وتأمل  تأويل  أو  تفسري  وإعادة  ومحاورة  استدعاء 

معه  االشتباك  عىل  حريصا  كان  الذي  الراهن،  الواقع  مع  ويتشابه 

اإلنساين  الواقع  حتى  أو  املحىل  الواقع  سواء  املتعددة،  كتاباته  يف 

عىل  الفلسطينية  العربية  القضية  ان  نجد  لهذه  األشمل،  مبفهومه 

سبيل املثال ال الحرص قد مثلت له اهتامما خاصا وتناول تداعياتها 

الحكم  بقضية  اهتم  كام  و»واقدساه«  التائه«   »اليهودي  نصني  ىف 

وعالقته املحكومني بالسلطة ىف مرسحية »عىل الزيبق«، كام تعرض 

ما  زمانه » هذا وغريه  الجمعية يف »عنرت  و  الفردية  الحرية  ملسألة 

يؤكد فلسفة يرسى الجندي ىف تعامله مع الرتاث الذي مل يكن سوى 

إبراهيم  ألفريد فرج والدكتور  الكاتب املرسحى  التحكيم من  لجنة 

الكاتب  عىل  تعرفنا  األدباء  مؤمتر  خالل  ومن  النقد،  أستاذ  حامدة 

عىل  بتشجيعنا  وقاما  خشبة  سامي  ودكتور  القادر  عبد  فاروق 

مبرسح  وعمل  للقاهرة  الجندي  يرسى  وسبقني  للقاهرة،  الذهاب 

السامر وقدم عدة مرسحيات منها »عىل الزيبق«، »الهاللية« إخراج 

العصفوري  سمري  إخراج  عنرته«   .. »ياه  الشافعي،  الرحمن  عبد 

القرن  سبعينيات  ىف  املرسح  عىل  وقدمها  الشعبية  للسري  واتجه 

املايض و شجعني للمجيء إىل القاهرة. تابع: كانت كتابته متيل إىل 

اهتم  الذي  الوحيد  فكان  الشعبية  السري  وخصوصا  الشعبي  الرتاث 

بها من كتاب املرسح إىل جانب انه اهتم بعدة قضايا مختلفة وكان 

وقضية  الحرية،  قضية  »عنرتة«  مرسحية  يف  فناقش  فكر  صاحب 

نقدي  كتاب  وله  الزيبق«  »عىل  مرسحية  يف  واالستغالل  الفساد 

بعنوان » مالحظات ألجل تراجيديا معارصة« طبع ىف هيئة الكتاب 

وكان يهتم بالفكر املرسحى مع الفكر الفلسفي.

سبق من  نهج  على  يسري  ال 
لرحيله  الشديد  التلفزيوين محمد فاضل عن حزنه  املخرج  أعرب  و 

من  ومجموعة  هو  له  ما حدث  عىل  حزنا  توىف  انه  رأيي  يف  وقال: 

املؤلفني واملخرجني منذ عام 2011، 2012  وقد أصبحوا ال يعملون، 

وقد كان لهم دور رئييس ىف الحركة املرسحية والدراما منذ ستينيات 

بأنه  يتميز  الجندي  يرسى  وكان  االلفيه،  وحتى  املايض  القرن 

بشكل  مثقفا  كان  إذا  إال  أحد  يتناولها  ال  يتناول موضوعات صعبة 

فيتناول  سبق،  من  نهج  عىل  يسري  وال  سبق  ما  إىل  ويضيف  جيد، 

املوضوعات التي يتناولها آخرون ولكن من وجهة نظره الخاصة. 

تلفزيوين  مسلسل  وهو  واحده  تجربة  يف  معه  تعاونت  وأضاف: 

بأن  كبرية  ثقة  عىل  وأنا  أعمل  وكنت   « الجديدة  »مرص  بعنوان 

كل  يف  واسعة  ثقافة  يتطلب  وهذا  ومدققة  موثقة  معلومة  كل 

له وجهة  كان  قد  و  يكتبه  فيام  كبرية  ثقة  لدى  فكان  املوضوعات، 

نظر ىف اختيار املوضوع،  فكان  يختار ما يتطابق أو يتفق مع وجهة 

يختارها  ولكنها  أحداث  إنها  ملجرد  تاريخية  أحداثا  يختار  فال  نظره 

بناء عىل وجهة نظر شخصية .

حديثة مسرحية  حركة  خلق 

العاملي وله  الواسع  و لجأ للرتاث  وخاصة أنه لجأ للفلكلور مبعناه 

أعامل معدة عنه  منها »البطل ىف الزريبة« .

كانت  الجامهريية  الثقافة  مرسح  إلدارة  توليه  فرتة  وتابع: 

مميزة،فقد كان له اتجاه جديد وهو تقديم  تراث املرسح العاملي 

للمتفرج املرصي بشكل بسيط، وعندما توىل إدارة املرسح كان عىل 

اإلنجازات  من  العديد  وله  اإلقليمى،  املرسح  مبشكالت  كبري  علم 

من بينها مهرجان »املائة ليلة« .  لألسف الشديد خرسنا قامة كبرية 

وباألخص فيام يتعلق بعمله عىل الرتاث،  وقد كان توظيفه للرتاث 

محاولة لخلق مرسح عريب يختلف عن املرسح األرسطى أو الغريب 

بشكل عام.

معا الرحلة  بدأنا 
السالموىن عن  العال  أبو  املرسحى محمد  الكاتب  دربه  رفيق  وروى 

وتربينا  نشأنا  واحده،  محافظة  أوالد  نحن   : فقال  سويا  بدايتهام 

النموذجية،  االبتدائية  دمياط  مبدرسة  والتحقنا  دمياط،  مدينة  يف 

قدمنا  أننا  وأتذكر  املدرسة،  يف  املرسح  ومنارس  واحد  فصل  ىف  وكنا 

يجسد  الجندي  وكان يرسى   « عمر  إسالم   « بعنوان  سويا مرسحية 

الخطاب  ابن  عمر  شقيقة  علم  الذي  األرت«  ابن  »خباب  شخصية 

التي  املرسحيات  أوىل  املرسحية  هذه  وكانت  القرآن،   وزوجها 

االرتجال  عىل  يدربنا  العربية  اللغة  مدرس  وكان  باملدرسة،  نقدمها 

ثم  داخلنا،  املوهبة  يحفز  كان  ما  مرتجله  مرسحية  نقدم  وكيف 

املدرسة  يف  مرسح  بتأسيس  وقمنا  املعلمني«  »معهد  إىل  انتقلنا 

وأطلق  جمعية  املعلمني  رابطه  رئيس  مع  كونا  ثم  بها،  عملنا  التي 

يدرس  أهيل  معهد  عن  عبارة  وكان  املرسح«  »أبناء  جمعية  عليها 

الرابطة مرسحية  هذه  من خالل  وقدمنا  املرسحية  املذاهب  جميع 

وكانت  الجزائرية  الثورة  عن  الجليد«  وصحراء  »الشمس  بعنوان 

تحت عنوان املرسح التجريبى وعرضت ىف املرسح الجمهوري برأس 

الرب عام 1٩65 ولكنها مل تحقق نجاحا ألنها كانت تراجيدية وتقدم 

الشعبي  للرتاث  االتجاه  يف  نفكر  بدأنا  ثم  الرب،  برأس  للمصيفني 

وتقديم  مرسح شعبي قريب من الشعب، وشاركنا يف مؤمتر األدباء 

»الشمس وصحراء  بنص  الجندي  عام 1٩6٩، وشارك يرسى  الشبان 

الثانية  الجائزة  عىل  وحصلنا  الله«  »سيف  بنص  الجليد«وشاركت 

مناصفة وفاز بالجائزة األوىل الكاتب املرسحى عىل سامل و تشكلت 

العالمي المسرح  تراث  قدم 
بسيط بشكل  المصري  للمتفرج 
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[[12 ملف

بعض أفكارها، ما يسهم بشكل فعال ىف الربط بني األفكار املشرتكة. 

تأصيل عنارص  إىل  الجندي  املؤلف يرسى  : كام عمد  قائلة  وتابعت 

اإلطار  عىل  باالعتامد  املرسحية  فيه  سيقت  الذي  الفني  البناء 

والرسد  األحداث  مستوى  عىل  والتاريخية  الرتاثية  للنصوص  الفني 

املرسحى  النص  يف  األصيلة  العنارص  يحدد  فالتناص  والشخصيات، 

حيث ميزج يرسى الجندي ىف مرسحه بني أكرث من نوع من التناص 

ليربز فكرته، ويختار القطع النصية التي يقيم عليها نصه، ويضيف 

اإلبداع  مرسحه  ىف  التناص  غاية  لتكون  ويطورها  ويغريها  إليها 

املؤلف  تجربة  عىل  القيمة  حكم  معيار  هام  و  بالجديد  واإلتيان 

املرسحية، وتظهر األحداث إما مامثلة أو مطابقة للمصدر املستقاة 

منه أو مخالفة لها. 

تابعت : تغلب الذهنية عىل التناص يف الحدث ىف بعض مرسحيات 

يرسى الجندي كاليهودي التائه والساحرة واغتصاب جليلة، والحوار 

املتتالية  واإلحاالت  العميقة  الفلسفية  باملناقشات  زاخر  التناص  ىف 

املتداخلة   القصص والشخصيات واألحداث  الحوار إىل بعض  ىف لغة 

من  حالة  وإحداث  القصص  لهذه  الدرامي  املضمون  عىل  للتأكيد 

التزاوج والربط بينها وبني ما يريد أن ينقله املؤلف ىف نصه الجديد، 

بالغة  ضمنية  أو  رصيحة  مبارشة  إما  متعددة  تكون  قد  فالدالالت 

عقل  يحفز  مام  التناص  مرحلة  إىل  األحيان  بعض  ىف  تصل  التعقيد 

املتلقي ويدعوه إىل التأمل والربط بني الدالالت العديدة. كام جسد 

والوجودية  والحداثية  املثالية،  الشخصية  أعامله  ىف  الجندي  يرسى 

التام  الفكري  الخلل  عن  بها  ليعرب  تصورها  أعاد  و  والرنجسية، 

بكل  وعصف  واألفراد  املجتمعات  أصاب  الذي  املوازين  وانقالب 

قيمة، كام هو الحال ىف شخصية )األباصريى(.

اإلشرتاىك  الفكر  يتغلغل  الجندي  يرسى  أعامل  ىف  أيضا:  تابعت 

العريب والبحث عن ثقافة تواكب املتغريات االقتصادية واالجتامعية 

املتفرج  وعى  لتغيري  أداة  بريخت  مرسح  يف  وجد  وقد  الطارئة، 

السائد  اإلجتامعى  والظلم  التخلف  رفض  خالل  من  العامل  وتغيري 

العضوي، حيث أنهم يستمدون حياتهم منه، وهكذا ساهم الكاتب 

متنح  التي  الدرامية  والتقاليد  الفنية  الدعائم  إرساء  ىف  املرسحي 

هضم  الكاتب  استطاع  ولقد  املميزة،  شخصيته  املرصي  املرسح 

التقاليد العاملية للمرسح، واستفاد منها ىف خلق أعامله، و قد وفق 

مل  فهو  العريب،  الوجدان  عن  النابع  املضمون  إبراز  يف  كبرية  لدرجة 

يحاول تقليد النامذج العاملية ومحاكاتها بسذاجة، بل شد قلمه إىل 

وتطويعها  بصهرها  قام  ثم  الفنية،  مادته  منها  وأخذ  األرض  جذور 

أبداً  يعيب  وال  املرسح،  لغة  من  ومتكنه  ودراساته  واقع خربته  من 

أن يعتمد املؤلف عىل أصول أوروبية، أو استغالل الرتاث األورويب 

الذي سبقه ومزجه بني ما نقله وبني املوهبة الفنية األصيلة، اما عن 

بيته عام  أكرث من عرش مرات يف  اإلنسان فقد زرته  الجندي  يرسي 

ومل  يب  الخاصة  للدكتوراه  موضوع  كان  مرسحه  ألن  2006و2007 

يبخل عيل بالنصح واإلرشاد والكتب املهمة .

الجندي  أعمال  في  التناص 
أعامل  يف  »التناص  عن  الدكتوراه  رسالة  قدمت  سليم  سامح  د.   

كتاب  أعظم  من  كاتب  عاملنا  عن  رحل  وقالت:  الجندي«  يرسى 

بل  فحسب،  املرسح  مجال  ىف  عطاؤه  يقترص  فلم  مرص  يف  الدراما 

التي  الدرامية  األعامل  بروائع  التليفزيونية  الدراما  ليرثى  امتد 

يخلدها التاريخ، وقد رشفت بأن تكون رسالة الدكتوراه الخاصة ىب 

بعنوان »التناص ىف أعامل يرسى الجندي املرسحية »دراسة تحليلية 

لنامذج مختارة« .

املوسوعية  لثقافته  وفقاً  التناص  يف  املؤلف  مصادر  تتشعب  حيث 

وبوصفه كاتباً يسارياً، فال يعتمد عىل التاريخ وحده أو كتب الرتاث 

أكرث  بني  املزج  إىل  ذلك  األمر  يتجاوز  األدبية،بل  األعامل  بعض  أو 

من مصدر داخل العمل الواحد،  فبداخل مرسحيات يرسى الجندي 

مام  الفلسفية  باألفكار  بالدينية  بالتاريخية  الرتاثية  النصوص  متتزج 

مينح املبدع عنرصي املرونة والطالقة لألفكار املتنوعة واملتقاطعة ىف 

إعادة نظر  فيه وتأمله من أجل االنتباه إىل الحارض الراهن املشابه 

استعادة  الهاللية ملجرد  السرية  الرتاث، فمثال هو مل يكتب  ألحداث 

أحداث  ىف  العربية  الفرقة  مشابهة  أجل  من  بل  املعروفة  أحداثها 

حتى  املايض  أخطاء  إىل  والتنبيه  املوجودة  العربية  بالفرقة  السرية 

الصعوبة مبكان أن نجد  أنه من  الحارض، وهكذا نجد  ال نكررها ىف 

عمال له مفرغا من قضية قومية أو قضية إنسانية شاملة، حيث كان 

يؤمن بأهمية املرسح يف املجتمع كمرآة تعكس قضاياه وتؤثر فيه .                                                                              

المصري  المسرح  شخصية  أرسى 
املرصي  املرسح  تأثر  فقال:  أعامله  محمود سعيد  د.  الناقد  حلل  و 

بالعديد من التيارات األوروبية بشكل عام و املرسح امللحمي بوجه 

خالل  من  الشعبي  املرسح  مع  الجندي  يرسي  تعامل  وقد   . خاص 

ملحمي،  شكل  ىف  املرسحية  أدواته  مستخدماً  واملضمون،  الشكل 

قوى  تحالف  فكرة  مع  تعامل  فقد  تقدمية.  ثورية  أفكاراً  ليؤطر 

القومي  االئتالف  البلدية( وفكرة  )بغل  العامل ىف مرسحية  الشعب 

من خالل مرسحية )الهاللية( والعدل االجتامعي من خالل مرسحية 

)عىل الزيبق( والذات العامة القومية عرب مرسحية )عنرتة( والقضية 

مع  التائه  لليهودي  حدث  )ماذا  مرسحية  خالل  من  الفلسطينية 

العدوية(  )رابعة  مرسحية  ىف  الفردي  الخالص  أو  املنتظر(  املسيح 

زعرت(  )دكتور  مرسحية  ىف  كام  مثالية  مدينة  إىل  الهروب  وفكرة 

وعالج  الحس الكوميدي الشعبي الساخر ىف مرسحية )حكاية جحا 

يرسي  أن  إال  الربختي،  التغريب  عرب  الرتاث  مشاكسا  قلة(.  والواد 

تقنيات  موظفاً  واملضمون،  الشكل  مستوى  عىل  تأثر  قد  الجندي 

مستخدماً  أو  الرتاثية،  املادة  استلهام  إطار  ىف  امللحمي  التغريب 

تقنيات  توظيف  إطار  يف  أفكاره،  إلبراز  والواقعي  التاريخي  اإلطار 

بريخت بشكل واضح ومشاكس. 

الجندي  يرسي  أضافها  التى  الحقيقية  الريادة  لعل  وأضاف: 

أو  الدرامية،  اللغة  مجال  ىف  تكمن  املعارص  املرصي  املرسح  إىل 

لغة  مبتكرة،  درامية  لغة  متتلك  فمرسحياته  فنية،  كلغة  الدراما 

تاريخياً  مضموناً  يعالج  كان  سواء  به  خاصاً  مزاجاً  ملرسحه  جعلت 

عىل  دليل  الخاص  املذاق  وهذا  معارصاً،  أو  شعبياً  أو  أسطورياً  أو 

وهضم  استيعاب  بعد  إال  تتأىت  ال  الناضجة  الدرامية  اللغة  أن 

منها  جديدة  أنواع  استنبات  ومحاولة  العاملية،  املرسحية  التقاليد 

العديد  خلق  ىف  الجندي  يرسي  وفق  وقد  املرصية.  الرتبة  تالءم 

زيد  أبو   – الزيبق  عىل   – )عنرتة  أمثال  من  امللحميني  األبطال  من 

كيانها  الشخصيات  هذه  لكل  أن  ورغم  جحا(   – رابعة   – الهاليل 

يصعب  أنه  إال  الشعبي،  الوجدان  ىف  املستقلة  والشخصية  الخاص 

الرتباطهم  املرسحي  النص  عن  انفصال  ىف  الشخصيات  دراسة هذه 

عربي  مسرح  خلق  للرتاث  توظيفه  في  حاول 
الغربي المسرح  عن  يختلف 

إطار  في  الملحمي  التغريب  تقنيات  وظف 
الرتاثية المادة  استلهام 
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[[1313 ملف

أشكاله  بكل  واالستعامر  اإلمربيالية  يناهض  نضال  فمرسحه 

االقتصادية والثقافية والسياسية مام جعله يستعني بتقنيات الكتابة 

أجزاء، وظهور  إىل  والحدث  للحكاية  كالتقطيع  الربيختية،  املرسحية 

التعليمية  والنزعة  األحداث  مجرى  لقطع  آلخر  حني  من  الراوى 

العربة،  استخالص  بغرض  الرتاث  من  واالستلهام  بالقصة  واالهتامم 

الحدث،  عن  أو  شخصه  عن  ويتحدث  نفسه  املمثل  يقدم  حيث 

خالل  من  للتغيري  قاباًل  أنه  عىل  يحتويه  ما  بكل  العامل  وإظهار 

الربجوازية  القيم  لنقد  والسخرية  علمنته  أو  املرسح  تسييس 

السياسية  الظروف  تصنعه  الذي  العامل  تغيري  بهدف  والرأساملية 

املضطربة، كام استعان بالفنون الشعبية العربية التي ألفها املشاهد 

بإزالة  يتعلق  فيام  وخاصة  الظل  وخيال  والسامر  كاملقامة  العريب 

الحائط الرابع الوهمي الذى يفصل بني الجمهور واملمثلني.

»وكالة  أو  البلدية«  »بغل  مرسحية  يف  نجده  املثال  سبيل  فعىل 

سياسية  شخصية  مع  السيايس  للتناص  منوذجاً  قدم  األباصريى« 

بعرض  وقام  النارص  عبد  املؤلف شخصية جامل  اختار  فقد  شهرية، 

خاللها  من  يربز  بصورة  معها  ليتناص  االشرتاكية  أفكاره  وتحليل 

1٩52م،  يوليو  ثورة  تبنته  الذي  اإلشرتاىك  الفكر  ىف  الخلل  مواطن 

القول  بني  والتناقض  التفكري  ىف  التخبط  عىل  الضوء  يلقى  كذلك 

أطروحات  ىف  حدث  كام  والتطبيق  النظرية  األفكار  وبني  والفعل 

مبدأ  عىل  التأكيد  إىل  املرسحية  أعامله  خالل  من  وسعى  الثورة، 

املقاومة الشعبية للمحتل بداًل من االعتامد عىل البطل املخلص.

اللعنة  عىل  مرسحياته  بعض  ىف  الجندي  يرسى  »أكد  أخريا  وقالت 

املرتبط  الوباء  الهاللية، عنرتة،اإلسكايف ملكاً وحلول  املتوارثة كام ىف 

من  تتحرر  متمردة  حداثية  بطولية  شخصيات  ليخلق  اللعنة  بهذه 

عنرتة  مثل  والتحرك  الفعل  عن  تقيدها  التي  القدمية  الثوابت  كل 

رفض  من  سامتها  عىل  ويؤكد  ورسحان،  ومعروف  واألباصريى 

املاضوية والرغبة ىف التغيري الجذري لألنظمة .

قفزات  لعمل  التاريخي  التناص  الجندي  »وظف  أيضا  وأضافت 

زمانية ومكانية كام يف حكاوي زمان، اليهودي التائه،الساحرة لريبط 

اغتصاب  مرسحيات  ىف  ولجأ  العصور  عرب  والفساد  الظلم  صور  بني 

جليلة والساحرة وحكاوى زمان إىل التناص التاريخي واملقاربات بني 

القهر  وشيوع  األحوال  ثبات  عىل  للتأكيد  األزمنة  وتداخل  العصور 

بني  كالرصاع  التاريخ  بعد  وما  قبل  ما  بني  الرصاع  فنتيجة  والظلم، 

عىل  التأكيد  عىل  خاللهم  من  سعى  الذي  واملعارص  الرتايث  املؤرخ 

الساعي  الكبري  األوسط  الرشق  مرشوع  ومخاطر  فلسطني  عروبة 

التناص  خالل  من  الجندي  وظف  كام  العريب.  الوطن  تقسيم  إىل 

الرنجسية  والشخصية  واحد  يف  الكل  فكرة  مرسحياته  ىف  الفلسفي 

التي ال ترى األشياء إال من منظورها الخاص ليشري إىل مواطن الخلل 

الفلسفة  مع  التناص  جاء  وقد  السيايس،  القرار  صانع  شخصية  ىف 

إىل  تسعى  كانت  حيث  العدوية  رابعة  حالة  ىف  متوافقاً  الوجودية 

مع شخصية »رسحان«  مخالفاً  وجاء  إرادتها،  الصوفية مبحض  حياة 

عليه  فرض  حيث  الوجود  أزمة  عن  عرب  الذي  التائه  اليهودي  ىف 

كذلك  فيها،  له  ذنب  ال  التى  العواقب  كل  ليتحمل  فرضاً  وجوده 

بدال  البرش  أبو  قابيل  أن  ترى  التى  اإلسحاقية  الفلسفة  تكررت 

وإحالل  اليوتوبيا  فكرة  وفشل  العامل  وحشية  إىل  لتؤصل  آدم  من 

الديستوبيا بداًل منها .

العصفوري  سمري  مع  مبدعا  ثنائيا  شكل 
الحافظ عبد  وإسماعيل 
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[[14 ملف

الذهن  يف  مبارش  حضور  ذات  جملٌة  الفنون(،  أبو  )املرسُح 

متحرٌك،  إبداعيٌّ  عامٌل  املرسح  )مرسح(،  كلمة  نتداول  عندما 

خشبة  عىل  بينهام  يجمع  متعددة،  فنية  بخصائص  يتمتع 

ة، يعرضها للمشاهد  املرسح يف صورة منظمة ومنسقة ومعربِّ

عىل هيئة مأدبة فنية؛ ليخلق من خاللها جًوا من املتعة.

عنارص  طياته  تحت  ضم  أدبية،  ظاهرة  بوصفه  واملرسح 

درامية مهمة ساعدته عىل االختالف والتفرُّد والتميُّز، أهمها: 

وغري  املرسح  خشبة  عىل  املنظورة  الدرامية  الفضاءات 

النص  قراءة  يف  حيويًّا  دوًرا  لعبت  التي  املنظورة-املتخيلة-، 

املرسحي، فمن خاللها نستطيع أن ننتج قراءات عديدة من 

اإلبداع  يف  دؤوب  املواهب،  متعدد  كاتب  فهو  واملعارص، 

والفن، له العديد من التجارب املرسحية املهمة التي أضفت 

هذا  املعريف،  والرثاء  التميُّز  من  نوًعا  املرسحية  الكتابة  عىل 

الكاتب عارص أحداًثا سياسية وقومية خاصة مبجتمعه وأمته، 

الصهيوين  العدو  التطبيع مع  آثار كامب ديفيد ووهم  منها: 

املجتمع  أحداث  من  وغريها   73 يف  واالنتصار   67 ونكسة 

املرصي والعريب، كلُّها أحداث أثرت يف الحركة املرسحية لدى 

كتَّاب املرسح يف فرتة الستينيات والسبعينيات وخصوًصا عند 

الكاتب يرسي الجندي.

والكبري  الصغري  مجتمعه  تخص  مهمة  قضايا  الجندي  ناقش 

والجمل  للشخصيات  املهيمن  الحضور  وظهر ذلك من خالل 

الحوارية واألحداث والرصاع واللغة داخل نصوصه املرسحية؛ 

من  وقف  فقد  وقوميته،  وطنيته  فلك  يف  يدور  غياًبا  ليربز 

وما  املرصي  باملجتمع  الخاصة  االجتامعية  الحياة  خالله عىل 

مستقبلية،  وتطلعات  وثقافية  فكرية  تحوالت  من  إليه  آل 

ففي  الدرامية،  أعامله  بعض  الوقوف عىل  عند  ذلك  ونلحظ 

ومن  للنص،  املؤلف  قصدية  من  تتولد  التي  الواحد  النص 

خالل  من  استحضاره  ميكن  غائًبا  يظل  الذي  عنه  املسكوت 

تتشاكل بني  النص املرسحي  فإن مادة  التخييل، وعليه  البعد 

والغياب  املرسحية  البنية  يف  املتمثل  الدال  املبارش  الحضور 

قسًطا  منه  تتطلب  التي  املتلقي  لدى  غموًضا  ل  يشكِّ الذي 

كبريًا من العمق والتخيُّل.

إذن الحضور يف النص املرسحي يدور حول العالقات الشكلية 

ومريئ؛  ملموس  عنرص  وهو  املرسحية  البنية  عنارص  بني 

تنتج من استحضار  التي  الباطنة  العالقات  الغياب هو  بينام 

مع  بوضوح  يظهر  الذي  واإلشارات  واملعاين  الرتميز  دالالت 

فعل القراءة والتحاور مع النص.

يجد هذه  املرسح  كتَّاب  أعامل  الفاحص يف  بعني  الناظر  إن 

داخل  ومتجذرة  متأصلة  والغياب(  الحضور  )ثنائية  الظاهرة 

الكاتب  أعامل  ذلك:  عىل  مثال  وخري  املرسحية،  أعاملهم 

املرسحي يرسي الجندي. 

يرسي الجندي قيمة إبداعية كبرية يف أدبنا املرسحي الحديث 

المضاد والحضور  الحضور 
الجندي يسري  مسرح  في 

 محمد عبد الله حسني
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مرسحية واقدساه: 

لها  تاريخية  لشخصيات  استدعائه  يف  متمثاًل  الحضور  جاء 

دور مهم يف التاريخ سواء كانت باإليجاب أم السلب، ومنها: 

أيدي  من  القدس  اسرتجع  الذي  األيويب  الدين  صالح 

مرص،  يف  الفاطمية  الدولة  خلفاء  آخر  والعاضد  الصليبيني، 

نجد  مقابل  ويف  والسلطة،  الحكم  إىل  سعى  الذي  وشاور 

بالوطنية  لها  ُيشَهد  الذي  )الشجاع(  شاور  ابن  شخصية 

للتخلص  العرب  شمل  تجميع  إىل  سعى  والذي  واالنتامء 

منظور  من  التاريخية  األحداث  وجاءت  املستبد،  العدو  من 

األمام،  إىل  الرصاع  ليدفع  أخرى؛  تارة  وفني  تارة  حقيقي 

ام  حكَّ دور  ويكشف  الفني-  اإلسقاط  -عرب  الغياب  ويتولد 

املقدسة،  األرايض  ملغتصبي  التصدي  يف  السلبي  العرب 

وانحيازهم  الداخلية؛  وبرصاعاتهم  بالسلطة  وانشغالهم 

للمصلحة الشخصية عن مصلحة العامة.

البنية  عنارص  بني  الشكلية  العالقات  الكاتب من خالل  َعِمَد 

التي قام  الوحشية  النص عىل إظهار األفعال  الدرامية داخل 

وقتل  حرق  من  الفلسطيني  الشعب  حق  يف  الصهاينة  بها 

حضورية  من  اتخذ  الكاتب  أن  كام  الدين؛  أقنعة  تحت 

خالله  من  ُيديل  غياًبا  النص؛  داخل  الدين  صالح  شخصية 

رمزيتها  من  مستفيًدا  الفكرية،  وتطلعاته  السياسية  بآرائه 

ومبتعًدا بها عن مواجهة السلطة؛ فيقول:

صالح الدين: »والليلة تتعرى األشياء  

الليلة تخرج من قمصان الوطن السوداء أقامرا

التعليق  يف  ومساحة  التعبري  يف  حرية  يعطي  وظيفيًّا  قناًعا 

عىل األحداث الغامضة يف كتب التاريخ.

الرتاث  يف  ينحرصا  مل  الجندي  أعامل  يف  والغياب  فالحضور 

فعند  الشعبي،  الرتاث  يف  وظهرا  ذلك  تجاوزا  بل  التاريخي؛ 

الحضور  ثنائية  أن  نلحظ  )الهاللية(  مرسحية  عىل  الوقوف 

والغياب متأصلة داخل النص، فالكاتب َعِمَد إىل لعبة األقنعة 

والرموز والدالالت السياقية، فأظهر رمزية )أبو زيد( بالحاكم 

املقابل  ويف  والقومية،  الوطنية  النزعة  فيه  املتأصلة  العريب 

بالحكام  وحسن،  وبدير  غانم  ابن  دياب  رمزية  يظهر  اآلخر 

الذايت  واالنتامء  األنا  جموح  عليه  تسيطر  الذين  العرب 

والوالء للامل والسلطة وانعدام الهوية القومية العربية. 

الدرامي  الفعل  أثر عىل  البنية؛  ناحية  كّله حضور من  وهذا 

يعرض  غياًبا  ليظهر  الشخصيات؛  بني  القائم  الرصاع  ويف 

الواقع  تخص  مهمة  جوهرية  قضايا  خالله  من  الكاتب 

املعيش منها: الرصاعات العربية من أجل السلطة، الرغبة يف 

توحيد األمة العربية.

ل حضور الشخصية اليهودية والفلسطينية يف مرسح  كام شكَّ

الجندي؛ غياًبا ذا أبعاد داللية؛ لذلك ارتكز الكاتب يف عرض 

والحدث  تارة  الواقعي  الحدث  عىل  الفلسطينية  القضية 

لليهودي  )ماذا حدث  تارة أخرى، يقول يف مرسحية  التخيُّيل 

بشارة  رسحان  لسان  عىل  املنتظر؟(  املسيح  مع  التائه 

الفلسطيني: 

رسحان  بشارة  رسحان  أنا  أطلقت   1٩68 سنة  يونية  »يف5 

الفلسطيني رصاصتي عىل األمرييك روبرت كيندي..«)3(.

تأسس الحضور هنا عىل الحدث الواقعي هو )إطالق رسحان 

كيندي(  روبرت  األمرييك  عىل  رصاصته  الفلسطيني  بشارة 

عديدة،  لغيابات  الكاتب  انطلق  الحضور  هذا  خالل  ومن 

عرض من خاللها: 

الصهيوين  العدو  مع  ورصاعهم  الفلسطيني  الشعب  معاناة 

وتراخي الدولة العربية تجاه القضية الفلسطينية- االدعاءات 

الكاذبة من قبل الصهاينة يف إقامة دولة عىل أرض فلسطني، 

بني  الرصاع  أن  املرسحي  النص  نهاية  يف  الغياب  أثبت  كام 

املفارقات  خالل  من  ذلك  وظهر  أزيل،  والغرب رصاع  الرشق 

الدرامية داخل النص املرسحي نفسه.

وبعد:

الجندي  يرسي  املرسحي  الكاتب  عند  املرسحية  التجربة 

عىل  املضاد  والحضور  الحضور  بثنائية  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة 

والقضايا  التخيُّل  مستوى  وعىل  الدرامية  البنية  مستوى 

لدى  اإلبداعي  اإلنتاج  غزارة  إىل  يرجع  وهذا  املطروحة 

الكاتب وخصوصيته يف التناول والطرح.

رحم الله صديقي املحرتم النبيل- يرسي الجندي.

الهوامش
واقدساه،  الجندي، مرسحية  أعامل يرسي  - مختارات من   1

مصدر سابق، ص 113.

2  - املصدر السابق، واقدساه، ص132. 

التائه  3 - مؤلفات يرسي الجندي )1(، ماذا حدث لليهودي 

مع املسيح املنتظر، مصدر سابق، ص205.

متطر لألشجار ظالال

ودروًبا آمنة للعشاق

الليلة تتعرى األشياء

الليلة ابتدع الجرس الصعب

واصعد نحوي

أفرط حزين وصب دمي يف األقداح

صالح الدين الشاب والفتاة:  
البطل املخلص)1( الرجل:  

استدعاء  يف  ذلك  وظهر  بالحضور،  الحوار  لغة  اتسمت 

صالح  إنقاذ  يف  الجامعي  ودورهم  اإلصالحية«  »الجامعة 

الدين من الحصار؛ ليظهر غياًبا دور شعب مرص الحيوي يف 

تحرير القدس: 

الفتاة:  جامعة اإلصالح .. أول صوت للعامة يف تلك الفرتة

الزمان  هذا  يف  فالكل  آنسة؟  يا  اإلصالح  كان  وفيم  الرجل:  

يزعم اإلصالح .. وال إصالح
الفتاة: إصالح حال العامة وفساد الحكم.)2(

لصوت  يرمز  غياًبا  بوصفه  )الرجل(  صوت  حضور  جاء 

للسلطة  املضادة  السياسية  رؤيته  عن  يكشف  )الكاتب(، 

الخارجية  والسلطة  الداخيل  الواقع  يف  املتمثلة  الداخلية 

املتمثلة يف الواقع الخارجي )الوطن العريب(. 

فكرية  صور  وأفرز  النص  هذا  يف  الحضور  ل  تشكَّ ُكلٍّ  وعىل 

داعمة للقضية القدس العربية من خالل حضور الشخصيات 

الغياب  ل  تشكَّ كام  الدرامي؛  الفعل  يف  وتأثريها  التاريخية 
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التجارب  من  الجندي  يرسي  املرسحي  الكاتب  تجربة  ُتعدُّ 

الُبنى  عىل  ارتكز  إنه  حيث  املرسحي،  األدب  يف  املهمة 

الدرامية وتحوالتها يف عرض قضايا مجتمعه وأمته، كام أنه 

اعتمد عىل الرتاث بأشكاله كافة، ووظفها توظيًفا فنيًّا، أثرى 

البنية الدرامية لنصوصه املرسحية.

البدء  وجب  الجندي  عند  الدرامية  للبنية  التعرض  وعند 

بالرصاع؛ ألنه لب الدراما فبدونه تفتقد -الدراما- دراميتها، 

ع الكاتب يف أمناط الرصاع ما بني الساكن والصاعد  وقد نوَّ

والواثب؛ بل ظهر نوٌع آخر وهو الرصاع الدائري.

أشكال  لظهور  دراميًة  الساكن مدخاًل ومقدمًة  الرصاع  يأيت 

أخذ  الساكن-  الرصاع   - امللمح  هذا  أن  إال  األخرى  الرصاع 

الجندي  يرسي  مرسحيات  مساحة  يف  نسبًيا  ضئياًل  حيزًا 

وهذا  والدائري،  الصاعد  األخرى  الرصاع  بدرجات  مقارنًة 

يرجع إىل عمق قضاياه املطروحة وكثافة الحدث واختياره 

الدقيق للشخصيات؛ لكن هناك بعضا من املرسحيات كتبها 

مناسبات  ألجل  كتبت  ما  فمنها  أخرى؛  ألغراض  الجندي 

يف  متجد  التي  الجن(  وادي  يف  حدث  كمرسحية)  احتفالية 

التي  زمانه(  سلطان  ومرسحية)  شوقي  أحمد  شخصية 

توضح دور األغاين الشعبية يف ثورة 1٩1٩م  فتلقي الضوء 

عىل فنان الشعب سيد درويش، وبعض املرسحيات األخرى 

التي تناسب الدراما التليفزيونية كمرسحية زعرت؛ إذ ُكتبت 

كلُّها تحت ضغط الظروف الثقافية واملجتمعية املصطنعة، 

جاء الرصاع الساكن فيها ظاهرًا واضًحا، ألنه مل يأت بغرض 

االستهاللية يف النص؛ بل استحوذ عىل األحداث معظمها. 

الجندي  نصوص  يف  كبريًا  حيزًا  أخذ  الصاعد  والرصاع 

الرصاع  الكاتب  يستخدم  الهاللية  مرسحية  ففي  املرسحية، 

عناوين مشاهده  املتدرج، ويتضح ذلك من خالل  الصاعد 

والحرب-  التغريبة  ديوان  الريادة-  ديوان  القحط-  )ديوان 

ديوان الفتح- ديوان القتل املتقابل( التي تتميز بالتسلسل 

ملمح  يف  تدرًجا  ذلك  ويتبع  السرية،  ألحداث  املنطقي 

الحدث  من  نابع  ألنه  الشاكلة  هذه  عىل  وجاء  الرصاع، 

وتواليها  واستمرارها  الحروب  بكرثة  يتسم  الذي  التاريخي 

بني القبائل.

اختار  ولقد  للحظات،  الرصاع  من  تهدئ  الدرامي(  الرتويح 

يرسي الجندي هذا النوع من الرصاع ليتناسب مع القضية 

املطروحة.

أحمد  رصاع  إىل  يصل  حتى  النص  هذا  يف  الرصاع  ويتطور 

تراثا  .. ومل يخلقنا  الله أحراًرا  لقد خلقنا   - عرايب والشعب 

يف  ودورهم  الجامعة  دور  ليبنيِّ  توفيق،  الخديوي  ضد   -

خالل  من  يأيت  ال  التغيري  ألن  العبودية،  قيود  من  التحرر 

ذلك  عن  الكاتب  ويعرب  الجامعة،  خالل  من  يأيت  بل  فرد 

من خالل الرصاع الصاعد الذي جاء يف صورتني هام: رصاع 

الشعب بقيادة أحمد عرايب ضد الخديوي وهو رصاع داخل 

الصهيوين، وهو  العدو  املرصي ضد  الشعب  الواطن ورصاع 

لالنتصار  الوحيد  الرس  بأن  ليربهن  الوطن،  خارج  رصاع 

املجتمع  خالص  هي  قضيته  كانت  فعرايب  االتحاد،  هو 

والظلم  وأتباعه  الخديوي  يف  املتمثل  الداخيل  الفساد  من 

يف  وفرنسا  إنجلرتا  قنصيل  تدخل  من  املتمثل  الخارجي 

يف  الجندي  اختاره  الذي  الرصاعي  امللمح  هذا  أن  كام 

إن  إذ  زمان،  حكاوي  مرسحية  يف  وجد  الهاللية  مرسحية 

الكاتب يثبت من خالله حقيقة ال تقبل الشك، بأن الرصاع 

من  اإلنسان،  الله  خلق  أن  منذ  موجود  والرش  الخري  بني 

يف  الرئيس  الرصاع  لطريف  يرمزان  اللذين  وهابيل  قابيل 

النص، فهابيل هو رمز للفالح املرصي املحب ألرضه، وقابيل 

رمز للقوة والعصا والسلطة الباطشة.

متثالن  اللتان  وهابيل(  قابيل  شخصيتا)  جاءت  لذلك 

الرصاع  ظهور  يف  الكاتب  انطالق  نقطة  الخارجي  الرصاع 

الرئيسة  بالقضية  مرتبطان  ألنهام  املرسحية؛  يف  الصاعد 

فينتقل  الرش؟(  ينترص  كيف  الخري،  وجود  ُرغم  النص)  يف 

اخناتون  رصاع  داخلية،  رصاعات  إىل  خاللهام  من  الكاتب 

مع الكهنة، ورصاع الفالحني مع الخديوي توفيق واالنجليز 

نقطة  إىل  الرصاع  وصل  فكلام  العرابية،  الثورة  إىل  وصواًل 

درامية)  حيلة  استخدام  إىل  الجندي  يرسي  يلجأ  متقدمة 

الدرامية البنية 
الجندي مسرح  في 

أحمد محمود أحمد سعيد
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[[1717 ملف

شؤون البالد.

الدائري  الرصاع  ملمح  من  الجندي  مرسحيات  تْخُل  ومل 

الدرامية؛ ألنه رصاع حيايت  الكتابة  الذي أخذ حيزًا كبريًا يف 

منطقي ميثل حقيقة الوجود البرشي، فيؤكد عىل أن الحياة 

مستمرة، ومازالت تطرح فيها األسئلة نفسها، فهو يدور يف 

حلقة دائرية، يشارك الكاتب من خالله متلقيه عن طريق 

ترك األسئلة مطروحة يف عقله دون أن يختمها ليكملها هو، 

ويتمثل ذلك امللمح يف املرسحيات التي تأثر يرسي الجندي 

.. والواد قلة(  فيها بربيخت، ومنها مرسحيته )حكاية جحا 

لربيخت  القوقازية(  الطباشري  )دائرة  مبرسحية  تأثر  الذي 

كام  بينهام،  والطفل  ربت(  التي  )األم  ولدت(  التي  )األم 

القضية  تطرح  التي  املرسحيات  يف  الدائري  الرصاع  ظهر 

العدوانية  املامرسات  قسوة  تربهن عىل  والتي  الفلسطينية 

ماذا  مرسحية)  الفلسطيني  الشعب  حق  يف  ُترَتَكُب  التي 

تطرح  التي  املرسحيات  وكذلك  التائه(،  لليهودي  حدث 

ثوابت متناقضة كقضية الخري والرش مثل مرسحية) حكاوي 

زمان( وغريها من املرسحيات.

أنه  الدرامية  الجندي  نصوص  الرصاع يف  تطور  وُيلحظ من 

من  ناتجة  إنسانية  أبعاًدا  تعكس  مرسحية  شخصيات  م  قدَّ

وهذا  عنها،  وتبحث  الحرية  لتطلب  الواقع  عىل  متردها 

يضفي عىل الرصاع مساحة واسعة تنأى عن الحدود الضيقة 

له. 

سواء  الرصاع  خالل  من  وطنه  هموم  الجندي  يرسي  عالج 

بطش  ضد  الرصاع  يف  متمثاًل  داخلًيا  الرصاع  هذا  أكان 

مواجهة  يف  متمثاًل  خارجًيا  رصاًعا  أم  وفسادها،  السلطة 

املستعمر، ومل يكتِف بذلك فحسب؛ بل عرض لقضايا متس 

الكاتب  الدرامي يف مرسحيات  الرصاع  أدى  لذلك  اإلنسان؛ 

وظيفته الدرامية. 

الجندي  كام أن الرصاعات املسيطرة عىل مرسحيات يرسي 

عىل  املواجهات  فيها  تكرث  التي  الخارجية  الرصاعات  هي 

عكس الرصاعات الداخلية التي ارتكزت عىل العامل النفيس 

واألخالقي للشخصية.

الفتة،  مبهارة  شخصياته  رسم  استطاع  الجندي  يرسي  إنَّ 

وأبدع يف تتبع جذور بعض الشخصيات وخصوًصا التاريخية 

واقعية  طبيعية  بصورة  رؤيته  ليبنيِّ  النفسية؛  بأبعادها 

ومقنعة غري مفتعلة، واتضح ذلك يف مرسحية) ماذا حدث 

لليهودي التائه(.

عىل  فيها  اعتمد  التي  الجندي(  يرسي  مرسحيات)  ومن 

واقدساه،  فنًيا:  توظيًفا  فها  ووظَّ التاريخية  الشخصيات 

حكاوي زمان، عنرتة، سلطان زمانه، اليهودي التائه واملسيح 

املنتظر. 

جاءت  املنتظر  واملسيح  التائه  اليهودي  مرسحية  ففي 

الواقعية  باألحداث  محملة  النص  هذا  يف  الشخصيات 

واملزيفة  الحقيقية  األسباب  تربز  التي  الجوهرية  املزدحمة 

هذه  عرب  الكاتب  فرسد  اليهودي،  االضطهاد  لصور 

طبيعة  مع  متناسًبا  جاء  الجندي  مرسحيات  يف  الحوار  أما 

الحوار  أكان  سواء  إليها  انتمت  التي  والبيئات  الشخصيات 

عىل  مبارشة  بطريقة  تارًة  صاغه  وقد  داخلًيا،  أم  خارجًيا 

مبارشة  غري  بطريقة  أخرى  وتارًة  الشخصيات،  لسان 

كشفت عن قدرة الكاتب الفنية يف صياغة جمله الحوارية 

البارز  ودوره  املرسحي،  النص  داخل  القوي  الحضور  ذات 

الحوار  كشف  كام  وتجلياته،  رامي  الدِّ الحدث  تطوير  يف 

مييزها  وما  عامة،  بصفة  للشخصية  النفسية  السامت  عن 

بني  الحوارات  وتنوعت  وثقافية،  اجتامعية  مظاهر  من 

لغة  جاءت  كام  والرتاجيكوميديا.  والكوميدي  الرتاجيدي 

ذلك  ليس  املتلقي  لثقافة  مناسبة  واضحة  بسيطة  الحوار 

يف  الشعرية  باللغة  مواضعها  بعض  يف  جاءت  بل  فحسب 

تثري  موسيقية  إيقاعات  عىل  واعتمدت  النرثي  إطارها 

عاطفة املتلقي، مثلام لوحظ يف مرسحية )اإلسكايف ملًكا(. 

فردية  مناجاة  بني  الحوار  نوع  قد  الكاتب  فإن  وعليه 

يدفع  درامي  مونولوج  وبني  الذات،  هموم  عن  تكشف 

الديالوج وسيلة درامية مهمة  ُمثل  الرصاع إىل األمام. وقد 

يف مرسحيات الكاتب بوصفه عصب الدراما املرسحية، وعن 

طريقه استطاع الكاتب إظهار العامل الخارجي والتعبري عن 

موقفه وموقف الشخصيات األخرى منه.

بالتشويق  الجندي  يرسي  عند  الحوار  متيَّز  وهكذا 

الشخصية، كام  الفكرة وسامت  اإلفصاح عن  والتسلسل يف 

بعيدة  بسيطة  سهلة  مكثفة  جاءت  الحوارية  الجمل  أن 

منهم  الكادحني  املجتمع  طوائف  كل  يتقبلها  التعقيد  عن 

واملثقفني.

من  الجندي  ن  متكُّ عىل  تدلل  الدرامية  الفضاءات  إنَّ 

يف  تسهم  التي  الدرامية،  نصوصه  يف  األداة  هذه  توظيف 

لخط  ومالءمتها  الحدث  وتطوير  الشخصية  مالمح  إبراز 

ومن  الكاتب،  رؤية  وطرح  املرسحي  النص  يف  الرصاع  سري 

الدرامية  التجربة  معايشة  املتلقي  يستطيع  ذلك  خالل 

الدرامية  الفضاءات  عىل  الكاتب  اعتمد  إذ  تفاصيلها،  بكلِّ 

القضية  لسعة  املرسحية  نصوصه  أغلب  يف  املفتوحة 

املطروحة؛ لذلك قام الفضاء الدرامي) الخارجي والداخيل( 

للفضاء  إن  حيث  الحوار،  وظيفة  مع  تتقارب  بوظيفة 

ذهن  يف  يدور  ما  بني  الربط  يف  املهم  دورَه  الدرامي 

الشخصيات والخارج املحيط.

وأكاد أجزم أن النص املرافق )PARA TEXT(  يف مرسح 

الجندي دوره يكاد يفوق دور الجمل الحوارية يف النص إذ 

إنه محور الفعل املرسحي.

ويف النهاية:

جيًدا،  الفنية  آلياته  متقٌن  بارع،  كاتب  الجندي  يرسي  إن 

تام  وعي  عن  يكتب  عديدة،  مرسحية  تجارب  صاحب 

بتجارب مستمدة غالًبا من الواقع فقد عالج قضايا الوطن 

عن  والبحث  املخلص  البطل  فكرتا  استحوذت  كام  واألمة، 

الحرية عىل حيز كبري يف نصوصه املرسحية. 

الشخصيات صور االضطهاد اليهودي منذ) بنخترص البابيل( 

تيتوس(  الروماين)  بالقائد  مروًرا  اآلشوري(  رسحون  بعد) 

والحروب الصليبية وهتلر ... وغريها. 

كشف الكاتب يف هذا النص عن معظم األسباب التي أدت 

أغنياء  استغالل  حول  تتمحور  التي  االضطهاد،  هذا  إىل 

مصالح  وفق  االضطهاد  فجاء  الكادحني،  لليهود  اليهود، 

اضطهاد  وفق  وليس  اليهود؛  أغنياء  من  نابعة  شخصية 

يف  اليهودي  االضطهاد  صور  الكاتب  استلهم  فقد  عنرصي، 

الكاذبة  االدعاءات  توضح  درامية  كأدوات  املرسحي  نصه 

لقيام دولة إرسائيل يف فلسطني.

كام اعتمد الكاتب عىل توظيف املوروث الشعبي يف الكثري 

 - شعبية  لشخصيات  املتضمنة  سيَّام  ال  مرسحياته-  من 

الكاتب  استطاع  فقد  الهاللية«،  »السرية  مرسحية  ومنها 

الشعبي،  الرتاث  شخصيات  من  عدد  تجسيد  خاللها  من 

مجريات  عن  خاللها  من  يكشف  فنية  أقنعة  منها  واتخذ 

وأحداث الحياة الواقعية، فهذه الشخصيات مبثابة انعكاس 

لشخصيات الواقع املعارص بكلِّ تناقضاته. 

وجاء الحدث يف مرسحيات يرسي الجندي بنوعيه: الرئيس 

والثانوي؛ ليوضح القضايا الرئيسة مثل قضية الرصاع العريب 

الصهيوين وأزمة الحكم يف العامل العريب التي أخذت مساحة 

كبرية يف الكتابة الدرامية؛ كام بنيَّ من خالل الحدث الثانوي 

والفساد؛  والزيف،  والقهر،  الفقر،  منها  اجتامعية،  قضايا 

ى الحدث الدرامي يف النصوص وظيفته الدرامية.  لذلك أدَّ

النص  يف  مهيمنة  حضورية  رامي  الدِّ للحدث  يحدث  وقد 

ماضية؛   أحداث  الكاتب  يسرتجع  خالله  فمن  املرسحي، 

فكأنه  مبستقبله؛  والتبشري  حارضه  خدمة  يف  ليوظفها 

الجندي  ُيَر يف مرسحية يرسي  ما  اآلن وهنا، وهذا  يحدث 

إن  إذ  املنتظر(،  املسيح  مع  التائه  لليهودي  حدث  )ماذا 

قضايا  خاللها  من  ناقش  ماضية،  أحداث  إىل  َعَمَد  الكاتب 

واقعية معارصة، منها الفرقة واالنقسام الذي يسود املنطقة 

كام  العرب،  ام  ُحكَّ قبل  من  السلطة  والرصاع عىل  العربية، 

العدوان  ومامرسات  الفلسطيني  الشعب  معاناة  بيَّنت 

الصهيوين الغتصاب األرض.

يف  الجندي  يرسي  يطرحها  التي  األساسية  القضية  إن 

الفرد  مواجهة  أي  الفردية،  البطولة  يف  تتجسد  مرسحياته، 

بنهاية  املواجهة  هذه  وتنتهي  السلطة،  لبطش  األعزل 

مأساوية يف األحداث معظمها، هذا النموذج الفردي يبحث 

دامًئا عن الحرية املفتقدة يف مجتمع سلبي ال يعرتف بقيمة 

الفرد ودوره يف اإلصالح والتغيري.

مرسحيات  يف  الحدث  تنوع  خالل  من  للقارئ  ويتضح 

تربهن  لقضايا  عرضت  أنها  والثانوي  الرئيس  بني  الجندي 

االحتالل  قضية  أهمها:  ومن  القومية،  الكاتب  نزعة 

الدينية،  املقدسات  اآلثم عىل  للقدس واعتدائهم  الصهيوين 

الفقر  قضايا  فشغلته  العامل  تجاه  اإلنسانية  نزعته  وكذلك 

والظلم والقهر والقتل والدمار الذي تنأى اإلنسانية عنها.



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 21 مارس 2022العدد 545 العدد 21660 مارس 2022العدد 660

[[18

وفنان  قدير  كاتب  عاملنا  عن  رحل  القريب  باألمس   -1

نادر هو الراحل “يرسى الجندي” الذى جمع بني التأليف 

املرسحي والسيناميئ والتليفزيوين ىف أعامل تربو عىل ستني 

عماًل مرئياً ومسموعاً.

 وليست هذه كل قيمة يرسى الجندي، وإمنا تتمثل قيمته 

قلة من  واحد من  أنه  نظري – ىف  الحقيقية – من وجهة 

الكتاب يشغلهم الفن كقضية – وهذا رس تنوع كتاباته – 

ويشغله العمل عىل اكتشاف طبيعة الشخصية املرصية – 

وهذا رس متيزه ىف إبداعه. والذين انشغلوا مبثل ما انشغل 

بروح  أعاملهم  الذين متيزت  أولئك  الجندي هم  به يرسى 

مواجهة  ىف  لها  املميز  اإلنساين  السلوك  وطبيعة  الشعب 

اختياراتهم  طرائق  اختالف  عىل  واألزمات  املشكالت 

الحكيم  وتوفيق  هيكل  حسني  محمد  من  بدءا  الفنية. 

ومحمد  العريان  سعيد  ومحمد  حديد  أبو  فريد  ومحمد 

يوسف  إىل  محفوظ  ونجيب  حقي  ويحيي  محمد  عوض 

نقديا  عرف  عقبه  ىف  جاء  وجيل  الخراط  وإدوارد  إدريس 

واجتهد  القومية  القضايا  ىف  انصهر  الذى  الستينات  بجيل 

فإذا  السطح  عىل  ساكنة  تبدو  التى  الروح  تلك  الكتشاف 

وصرب  السطح  تحت  ما  غليان  وظهر  فارت  الجد  جد 

االنتظار حتى لحظة االنفجار.

الروح  تلك  عن  املنقبني  هؤالء  من  واحد  الجندي  يرسى   

إلعادة كشفها وضاءة أمام أجيال كاد أن يخيب أملها لوال 

تلك الشعلة التى أضاءها الفن.

الزيبق”  “عىل  ومنها  أعامله  ىف  الروح  هذه  تتجىل   

لليهودي  حدث  و”ما  ملكاً”  و”اإلسكايف  و”املحاكمة” 

باسم  عاماً  عرش  خمسة  بعد  عرضها  أعيد  التى  التائه” 

ثالث  بعنوان  ثالثة  مرة  عرضها  أعيد  ثم   ”88 “القضية 

بعث  ىف  أيضاً  أعامله  تتجيل  كام  الدويل”  “السريك  هو 

“السرية الهاللية” من بطون كتاب السرية  ليعيدها برؤية 

النديم” وىف   الله  “عبد  أيضا ىف مسلسل  ويتجىل  جديدة. 

الحارة”  ىف  و”مملوك  “خيرب”  ودراما  اليتيم”  “سعد  فيلم 

و”جحا املرصي”.. هذا عىل سبيل املثال وهذا ال يعني أن 

ما مل يأت ذكره اقل أهمية، فالحديث عن يرسى الجندي 

و”إيزيس  “جلجامش”  عرفنا  هكذا  تحاور.  ودراما  تحىك 

ىف  هرتا”  و”املهابة  و”الشاهنامة”  وحورس”  وأوزوريس 

واألعامل  واألوديسة”  اإللياذة  عرفنا  كام  الرشق،  حضارة 

وأنشودة  الرومان،  عند  واإلنيادة  اإلغريق  عند  واأليام 

اإلنجليز  عند  املفقود  والفردوس  الفرنسيني  عند  روالن 

الحديث  العرص  ىف  ُكّتاب  جاء  ثم  التمثيل.  سبيل  عيل 

واستشعروا بعد املسافة بني عذوبة الخيال البدايئ وجفاف 

العلمية  املعرفة  عرص  عن  نتجت  التى  العقلية  املعرفة 

حالة  األدب  ىف  فظهرت  قوانينها.  ورصامة  والتجريبية 

املستجدة ىف  قضاياها  بجامل  تستفيد  اإلبداع  جديدة من 

الحديثة. هكذا أعاد جوته وأندريه جيد أسطورة  العصور 

بجامليون،  أسطورة  الحكيم  وتوفيق  شو  وبرنارد  فاوست، 

أسطورة  سارتر  بول  وجان  أوديب  أسطورة  كوكتو  وجان 

أورست. كام فعل يرسى الجندي ىف استلهامه روح الرشق 

ىف ألف ليلة وليلة وعنرتة والسرية الهاللية واستعاد الروح 

أن  أحاول  ما  وهو  اليتيم  وسعد  الزيبق  عىل  ىف  املرصية 

افصله ىف العجالة اآلتية: 

 عىل الزيبق.. إنسان مرصي بسيط ىف ظاهره، ال يصل إىل 

أعامق نفسه أحد، ال يتظاهر ببطولة زائفة، ولكنه إذا جد 

الجد ظهر فعله وذكاؤه وبطولته وفدائيته ونجاحه ىف قهر 

“فاروق  الراحل  الزيبق  عىل  أسطورة  عالج  وقد  أعدائه. 

عىل  و”مالعيب  الزيبق”  “عىل  هام  عملني  ىف  خورشيد” 

إعادة  ىف  ذاته  املنحي  الجندي  يرسى  نحا  وقد  الزيبق”. 

“الخداع  هى  جديدة  صورة  ىف  الزيبق  عىل  بطولة  إحياء 

“ أي أن يكون ظاهره شئ وباطنه الذى يضمره شئ آخر 

وهذا هو الخداع أو لنقل “عبقرية الخداع” ىف قدرة عىل 

الزيبق عىل التنكر بالهيئة والصوت والفعل.

هو  “فالزئبق”  كبري،  نصيب  اسمه  من  له  والزيبق        

لكنه  آخر،  سائل  أي  مع  يندمج  ال  الذى  السائل  املعدن 

الرمل  وذرات  الحجر  يتخلل  أن  ميكن  سيولته  بحكم 

تفصله  أن  تستطيع  عنها  منفصال  ويظل  امللساء  واألسطح 

التى  بالعنارص  تأثر  بغري  املستقل  كيانه  إىل  وتعيده  عنها 

بالعامية  “الزيبق”  شخصية  هى  وهذه  خاللها.  متدد 

بتآمر  مغدور  بطل  ابن  بساطته  عىل  فهو  املرصية. 

يكتسبها  ومل  جيناته  ىف  البطولة  ورث  فيه.  الطامعني 

تعريفه  من  يحذرون  كانوا  حوله  كان  من  فكل  بالتعلم، 

حياته.  وعىل  عليه  حرصاً  سقوطه  وسبب  أبيه  بعظمة 

أظلم  ومن  الظاملني..  ظلم  يرفض  حراً  هكذا  يشب  ولكنه 

من حاكم ظامل أو مملوك باطش.

تحلييل  كتاب  إىل  يحتاج  وإمنا  مقال  يكفيه  ال  وأعامله 

ليس غدا  العامل  كنهاية  الهامة  أعامله  ليشمل معظم  كبري 

القيمة،  الدرامية  الثالثية  بابا تلك  واملدينة والحصار وعىل 

الجن،  وادي  ىف  وحدث  وواقدساه،  العدوية،  ورابعة 

وحكاوي زمان... وكثري من األعامل التى تتفرد أيضا بقيمة 

فنية متميزة كثالثية ألف ليلة وليلة التى ضمت “عىل بابا 

واألربعني حرامي” و”السندباد” و”معروف االسكايف”.

األسطورة،  صانع  الجندي  يرسى  أن  ندعي  كيف   -2

أويل  ىف  اإلنسان  قدم  قدمية  ظهورها  بطبيعة  واألسطورة 

الذى  به  املحيط  والكون  ذاته  ىف  وتفكريه  تأمله  مراحل 

ىف  يتصوره  كان  كام  الحياة  ىف  الغريب  ومصريه  فيه  وجد 

لغز  تحاول فك  فنية  أنتجت تصورات  التى  األويل  بداياته 

الوجود ىف أعامل وصلت إلينا بعد ذلك وبعد أن أمكن فك 

اللغوية بعد أن تحولت األساطري إىل شعر ورواية  شفرتها 

األسطورة صانع  الجندي..  يسري 
المصرية الشخصية  عن  الباحث 

عبد البديع عبد الله
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“سنقر  املقدم  بطش  هى  “الزيبق”  عند  القضية  كانت   

والبطش  للسيطرة  الرشطي  عمله  وظف  الذى  الكلبي” 

حياتهم  سبل  للناس  تنري  يداً  يكون  أن  بدل  العباد  وظلم 

هى  نفسه  لها  وهب  التى  الزيبق  مهمة  كانت  بالعدل. 

يفعل  فكيف  وحاشيته،  الظامل  من  واالنتقام  الظلم  وقف 

وحكمت   متكنت  جامعة  وجه  ىف  وحيد  فرد  وهو  هذا 

إال  أمامه  يكن  مل  وأخافت؟  وأهانت  وجرحت  وظلمت 

قلبه  ىف  الرعب  وإنزال  الباطش  لرضب  الخاصة  طريقته 

ذكاؤه  فكانت  طريقته  أما  الناس..  قلوب  ىف  أنزله  كام 

بالهيئة  بالتنكر  الخداع  عىل  والقدرة  الحيلة  واستخدامه 

سالح  أو  مواجهته  وسائل  وهى  والصورة  والصوت 

مواجهته لعدوه مام قلب ميزان القوة وأقلق سيدة النظام 

لتنقذ  جاءت  التى  دليلة”  “املقدم  سطوته  ىف  املتحكمة 

الكلبي” وتبحث عن  تابعها “سنقر  فيه  تورط  النظام مام 

حل لذلك املخيف الغامض الذى أهان تابعها وهدد وجود 

نظام تعتليه. هكذا نجح الزيبق الذى ال ميلك قوة عدوه.. 

أن يهزم عدوه ويعيد للمظلومني الثقة ىف ذواتهم وتحول 

بها عىل  ُتغني، وأمثلة ترضب، وحكم يستدل  أنشودة  إىل 

قوة الحق بالرغم من بطش الظلم.

عاملني  أمام  أننا  فنجد  التيتيم”  “سعد  فيلم  ىف  أما   -3

يطلق  ما  أو  املعاشة  الحياة  عامل  أحدهام  متاما  مختلفني 

عليه العامل الفزيايئ، وعامل ىف الظل ال يكاد يشعر به أحد 

من  جامعة  إليه  ويأوي  “كرمات”  الطيبة  املرأة  وتخدمه 

ذلك  إىل  وأووا  ففروا  الحياة  بهم  ضاقت  الذين  الضعفاء 

جاءه  رضيع  طفل  إليه  أوي  فيمن  وكان  املبارك.  املكان 

ىف عربة فاخرة ما زالت موجودة ىف التكية طفل بال أهل 

عليه  وأطلقت  كرمات  السيدة  ربته  هوية..  وال  حول  وال 

قاطني  الذى شذ عن  املكافح  العامل  اليتيم” وهو  “سعد 

قيمة  والرشف  للحياة  وسيلة  العمل  واختار  “التكية” 

الحروب  يشعل  مويس  كان  املقابل  وىف  طريقاً،  واألمانة 

والفنت ويزين لصاحبه حب املال والتجارة ويغريه باملزيد 

“التكية”  عىل  االستيالء  هو  به  يحلم  هدف  ىف  طمعاً 

بدعوى أنها تأوي عظام جده أو أجداده.. وىف لحظة صدق 

يقذف صاحبه ىف وجهه بحقيقة مؤملة.. “أنت يا مويس ال 

يعرف لك احد أهل.. مالك والتكية؟”.

 من خالل هذه التناقضات.. تتفاعل الرصاعات حتى تربز 

شخصية “سعد اليتيم” فهو ابن أصل وابن رجل نبيل وأنه 

ملحوا  ألنهم  ذكره  الناس  ميجد  رجل  ووارث  كابر  سلسال 

ىف زمانه العدل ملحة خاطفة قبل أن تتكالب عليه األرشار 

يحمله  من  الطفل  ليجد  وزوجته  ودم  دمه  ويسفكوا 

مجهوال  ليعيش  التكية  إىل  له  املحاك  مصريه  من  وينقذه 

ليبدأ  املنيس  تاريخه  إىل  األيام دورتها وتعيده  تدور  حتى 

سلسلة من تحقيق العدل وإحقاق الحق. 

األول  العامل  سائدة.  تعد  مل  ومبادئ  قيم  يعيش عىل  ألنه 

عىل  والتجرب  النبوت  بقوة  يعيشون  الذين  األقوياء  عامل 

عباد الله ممن ال حول لهم من ناحية، وىف الناحية املقابلة 

التجارة  وصارت  البيع  فن  احتكروا  الذين  األثرياء  عامل 

العامل  من  زعيم  حاول  فإذا  قوتهم.  أداتاً  هام  والكسب 

األول أن ينيس جربوته ويفكر ىف عباد الله الذين ال حول 

سريتهم  إىل  ليعودوا  وذبحوه  أصحابه  أكله  قوة  وال  لهم 

جيوب  بنبابيتهم  هددوا  بهم  الحال  ضاق  فإذا  السابقة 

ىف  غالب  النبوت  أن  ظن  عىل  التجارية  الوكاالت  أثرياء 

الرصاع فإذا الحقيقة تتكشف أن أهل املال حموا أنفسهم 

القوة  يواجهون  لهم  بأجراء  النبوت  أصحاب  بطش  من 

فئة  بزوال  ينتهي  أن  إىل  يهدأ  ال  دموي  رصاع  ىف  بالقوة 

وغباء  ذكاء رشير  بني  معركة  وكأنها  األخرى.  الفئة  وبروز 

رشير. فهل العامل كام رآه يرسى الجندي سئ إىل هذا الحد 

من السواد الدموي.

“يخرج  بقوله  املعني  يصحح  الشعبي  املثل  أن  الحقيقة   

رشبات”  الفسيخ  من  “يعمل  أو  عامل”  الفاسد  ظهر  من 

الوحيدة  السينامئية فهو االبنة  أما “الرشبات” ىف امللحمة 

فيها  طمع  التى  ضعفه  نقطة  أو  الباطش  الفتوات  لزعيم 

الرشير اآلخر صاحب املال الذى يدعمه ويوجهه من وراء 

الستار “مويس” املستغل االنتهازي الذى يضع نصب عينيه 

أن يعود إىل حيث يري أنها حقه.. املكان الذى تعيش فيه 
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يوم  عاملنا  عن  رحل  يرسي عيل الجندي الذي  الكبري/  األديب 

وسيناريست  قدير  كاتب مرسحي   2022 مارس   ٩ املوافق  األربعاء 

يعد  وهو  املايض.  القرن  سبعينيات  جيل  إىل  ينتمي  متميز  مرصي 

من أهم كتاب املرسح املرصي والعريب، خاصة بعدما وفق يف لفت 

األنظار إىل موهبته الكبرية منذ آواخر ستينيات القرن املايض حينام 

مع  التائه  لليهودي  حدث  »ما  السياسية  مرسحيته  كتابة  يف  أبدع 

من خالل  موهبته  تأكيد  يف  ذلك  بعد  نجاحه  ثم  املنتظر«،  املسيح 

ابداعاته  باقي  وأيضا  املهمة،  املرسحيات  ابداعاته  سلسلة  تتايل 

التليفزيونية  الدراما  )السينام،  الفنية  القنوات  بجميع  املهمة 

واإلذاعية(.

من  وتخرج  دمياط،  يف محافظة   1٩٤2 فرباير   5 مواليد  من  وهو 

للحركة  قدم  الذي  املعهد  وهو  بدمياط،  الشهري  املعلمني  معهد 

املرسحية أربعة من أهم املرسحيني األصدقاء وهم األساتذة: يرسي 

العال،  أبو  الرازق  عبد  أحمد  السالموين،  العال  أبو  محمد  الجندي، 

تعليمهم  استكامل  عىل  جميعا  حرصوا  والذين  الرشبيني،  محمد 

بكلية  الفلسفة  دراسة  السالموين  العال  أبو  محمد  فأكمل  الجامعي 

اآلداب، واستكمل أحمد عبد الرازق أبو العال دراسة القانون بكلية 

الحقوق جامعة األسكندرية، وكذلك محمد الرشبيني الذي استكمل 

دراسة اإلعالم بعد ذلك. 

خالل  توىل  قد  الجندي  يرسي  األديب/  أن  إىل  التنويه  ويجب 

الثقافة  بوزارة  املهمة  القيادية  الوظائف  بعض  الوظيفية  مسريته 

عام  بالقاهرة  السامر  ملرسح  مديرا  عمل  حيث   ،1٩70 عام  منذ 

ثم   ،1٩76 عام  الجامهريية  للثقافة  املركزية  للفرقة  ومديرا   ،1٩7٤

الثقافة الجامهريية عام 1٩82،  أصبح مستشارا ثقافيا لرئيس جهاز 

عام  حتى  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  للمرسح  عاما  مديرا  ثم 

1٩٩6، وبعد ذلك توىل منصب مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية 

تلك  وبجانب   ،2002 فرباير   5 يف  للمعاش  أحيل  حتى  والثقافية 

باملجلس  املرسح  لجنة  من  بكل  سنوات  لعدة  عضوا  ظل  املناصب 

األعىل للثقافة، ولجنة الدراما العليا باتحاد اإلذاعة والتليفزيون.

عرشة  مثاين  تضم  والتي   – الكاملة  أعامله  مجموعة  أن  ويذكر 

العامة  املرصية  »الهيئة  خالل  من  جزئني  يف  صدرت  قد  مرسحية 

كام  ملكا«،  »اإلسكايف  مرسحية   2002 عام  له  صدر  ثم  للكتاب«، 

الثقافية  املجالت  بعض  يف  ومقاالت  دراسات  عدة  أيضا  له  نرش 

املرصية والعربية وفصوال من كتابه القيم »مالحظات نحو تراجيديا 

معارصة« الذي صدر عام 1٩6٩.

باللغة  حواراتها  صياغة  بني  مرسحيات  تنوع  إىل  اإلشارة  وتجدر 

العربية الفصحي مثل: ما حدث لليهودي التائه مع املسيح املنتظر، 

رابعة العدوية، حدث يف وادي الجن، واقدساه، عنرتة، وبني صياغتها 

مع  جحا  حكاية  البلدية،  بغل  مرسحيات:  مثل  العامية  باللهجة 

زعرت،  الدكتور  املداحني،  عاشق  املحاكمة،  الزيبق،  عيل  قلة،  الواد 

سلطان زمانه، وذلك باإلضافة إىل مجموعة مرسحيات أخرى صاغها 

الساحرة.  زمانه،  عنرت  الزمان،  حكاوي  مثل:  والعامية  بالفصحى 

ذلك بعدة سنوات لتعرض عام 2007.

للشخصيات  القومية  باملوسوعة  جاء  وكام  عام  بصفة  له  ويحسب 

بوزارة  لالستعالمات  العامة  الهيئة  أصدرتها  التي  البارزة  املرصية 

الشعبي  بالرتاث  ككاتب مرسحي  الكبري  »اهتاممه  املرصية:  اإلعالم 

وتطوير  تدعيم  يف  املهمة  مساهمته  وأيضا  ابداعاته،  معظم  يف 

للجامهري  خاصة  أهمية  ميثل  الذي  الجامهريية،  الثقافة  مرسح 

كثرية  املرشفة  مواقفه  أن  والحقيقة  مرص«.  امتداد  عىل  العريضة 

التالية،  األجيال  الحقيقية من  للمواهب  وتشجيعه  برعايته  وخاصة 

ومبادرته  والعريب،  املرصي  املرسح  عن  املستمر  بدفاعه  وكذلك 

املهمة لتأسيس مهرجان املرسح العريب عام 1٩٩٤، والذي أرص وزير 

الثقافة األسبق/ فاروق حسني عىل إطالق مسمى »امللتقى العلمي 

للمرسح العريب«.

ولألسف الشديد فإن جيل كتاب السبعينيات بالقرن املايض – الذي 

االنفراط  يف  عقده  بدء  قد   - الجندي  يرسي  األديب/  إليه  ينتمي 

)عام  رسحان  د.سمري  حمودة،  العزيز  د.عبد  من  كل  برحيل  مبكرا 

األحزان  تتواىل  ثم  الفيل،  محمد  الكاتب/  بعدهام  ومن   ،)2006

عبد  محفوظ  األساتذة:  من  كل  برحيل  األخرية  السنوات  خالل 

 ،)2020( الرميل  لينني   ،)2018( الدويري  رأفت   ،)2017( الرحمن 

فوزي فهمي )2021(، وبالتايل أصبحنا نودع كل عام قسام غاليا من 

قوتنا الناعمة، وبالطبع ال اعرتاض عىل مشيئة الله الذي ال منلك إال 

أن ندعوه بأن يطيل أعامر املبدعني املعارصين من أبناء هذا الجيل 

ليستكملوا مسرية إبداعاتهم.

األدبية  املبدع/ يرسي الجندي ظل طوال مسريته  أن  بالذكر  وجدير 

عدة  رقابيا  املنع  إىل  أعامله  بعض  تعرض  إىل  اإلشارة  تجدر  كذلك 

لليهودي  حدث  ما  مرسحيات:  املثال  سبيل  عىل  بينها  ومن  مرات 

التائه مع املسيح املنتظر » التي عرضت عام 1٩72 مبرسح الحكيم 

ثم أوقفت، وليعاد عرضها تحت اسم » القضية 2007« ولألسف تم 

أوقفت  والتي  إيقافها مرة أخرى، وكذلك مرسحية »اإلسكايف ملكا« 

بروفاتها يف املرسح القومي عام 2003، ثم استأنفت الربوفات بعد 

.. الجندي  يسري  وداعا 
السبعينيات جيل  فارس 

ملف

على  حرص  الذي  السبعينيات  كتاب  لجيل  ينتمي 
الشعيب الموروث  وتوظيف  المصري  المسرح  تأصيل 
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املرسح  تأصيل  إىل  وإخالص  بصدق  سعى  الذي  أيقونة هذا الجيل 

الشعبي  الرتاث  بتوظيف  األصيلة  هويته  عن  والبحث  املرصي 

)ويف  املرسحيني  املفكرين  من  كثري  لدعوات  عملية  كاستجابة 

د.يوسف  الراعي،  د.عيل  الحكيم،  توفيق  األساتذة:  مقدمتهم 

ضمت  )والتي  الجيل  هذا  فرسان  مجموعة  فانطلقت  إدريس(، 

عبد  السالموين،  العال  أبو  محمد  الجندي،  يرسي  املبدعني:  أسامء 

الدويري، محمد  رأفت  السيد حافظ،  إسامعيل،  بهيج  داود،  الغني 

العزيز  د.عبد  السيد،  عبد  صالح  الرحمن،  عبد  محفوظ  الفيل، 

حمودة، د.محمد عناين، د.سمري رسحان، د.فوزي فهمي( يف توظيف 

املسارح  وخشبات  العربية  املكتبة  فأثروا  ومواهبهم  ثقافتهم 

أنهم  عىل  التأكيد  ويجب  الخالدة،  أعاملهم  من  رائعة  مبجموعة 

الشعبي  الرتاث  أو  التاريخ  وتوظيف  باستلهام  قاموا  عندما  جميعا 

مل  العاملية  املرسحيات  بعض  حتى  أو  ليلة  ليلة  ألف  حكايات  أو 

بنوايا  يسعون  كانوا  ولكنهم  للاميض  العودة  إطالقا  هدفهم  يكن 

مشكالته  عن  والتعبري  الواقع  مخاطبة  إىل  مخلصة  ورغبات  جادة 

والتطلع آلفاق املستقبل، ولعل من أوضح األمثلة عىل ذلك ما قام 

به املبدع/ يرسي الجندي الذي وفق بجدارة يف الغوص يف حكايات 

السري الشعبية )عنرتة/ أبو زيد الهاليل/ عيل الزيبق(، وحكايات ألف 

ليلة وليلة، وبعض إبداعات املرسحي العاملي برتولد بريخت )دائرة 

عىل  ليجيب  وذلك  مايت(،  وتابعه  بونتيال  السيد  القوازية،  الطباشري 

 ،)1٩٩5( الساحرة   ،)1٩7٩( العدوية  رابعة  القومي:  املرسح   -

اإلسكايف ملكا )2007(.

- املرسح الكوميدي: الدكتور زعرت )1٩87(.

- مرسح الغد: السريك الدويل )1٩٩3(، املحاكمة )2006(. 

مرص  ساكني  يا   ،)1٩٩٤( هالل  بني  ليلة  الحديث:  املرسح   -

.)2010(

- مركز الهناجر: القضية 2007 )عام2007(.

- مرسح الشباب: اللعب مع السادة )200٩(.

القطاع  التي قدمتها بعض فرق  النصوص  إىل بعض  باإلضافة  وذلك 

الخاص ومن أهمها: الكومندا )1٩٩8(، مالعيب )2000(.

وبتتبع تلك العروض التي تم ذكرها ميكنني رصد مشاركة عدد من 

ومن  األعامل  تلك  تقديم  من جيل يف  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني 

)عاشق  الشافعي  الرحمن  عبد  الفنانني:  املثال  سبيل  عىل  بينهم 

)يا عنرت،  العصفوري  بني هالل(، سمري  ليلة  الزيبق،  املداحني، عيل 

رايض  السيد  مرص(،  ساكني  يا  الجن،  وادي  يف  حدث  زيد،  أبو 

إمييل  أحمد،  عباس  اللطيف،  عبد  شاكر  الكومندا(،  زعرت،  )الدكتور 

الوزير،  جرجس، محمد صديق، محسن حلمي، خالد جالل، حسن 

إىل مشاركة مجموعة  اإلشارة  حسن سعد، أرشف زيك. كذلك تجدر 

من كبار النجوم يف تقدميها ويف مقدمتهم كل من الفنانني: سميحة 

أيوب )رابعة العدوية، الساحرة(، حمدي غيث، خليل مريس، عزيزة 

راشد )ليلة بني هالل(، أرشف عبد الغفور، سامي مغاوري، محمود 

مسعود )الساحرة(، محمد عوض، هالة فاخر، عزيزة راشد )الدكتور 

)يا  الجندي  محمود  )الكومندا(،  رياض  عايدة  بدير،  أحمد  زعرت(، 

عنرت(، كرمية مختار، ماجد املرصي، نجوى فؤاد )مالعيب(، محمود 

الحديني، أرشف عبد الغفور، خالد الذهبي )يا ساكني مرص(، ماجد 

حالوة  أحمد  بدر،  سوسن  ملكا(،  )اإلسكايف  فؤاد  بيومي  الكدواين، 

حسني  سمري  شافع،  سناء  العزيز،  عبد  عايدة   ،)2007 )القضية 

)السريك الدويل(.

وتجدر اإلشارة إىل أن عددا كبريا من النصوص هذا الكاتب املبدع/ 

قد أعيد تقدميها أكرث من مرة من خالل فرق الهواة الكثرية  املنرشة 

العامة  )الهيئة  األقاليم  فرق  خالل  من  سواء  املحافظات  بجميع 

لقصور الثقافة ( أو فرق املرسح الجامعي أو مراكز الشباب )مراكز 

املرسحية  الفرق  بعض  خالل  من  أيضا  تقدميها  أعيد  كام  الفنون(، 

الكربى ببعض الدول العربية الشقيقة.

واإلذاعية: التليفزيونية  بالدراما  أعماله   - ثانيا 

كثري من األسئلة الراهنة، ويؤكد أن الخالص من الديكتاتورية والقهر 

والعدل  الحرية  أحالم  وتحقيق  االستبداد  أشكال  وجميع  والظلم 

البطوالت  طريق  عن  أبدا  تحقيقها  ميكن  ال  واملساواة  االجتامعي 

إىل  الراهن  الواقع  لتغيري  الجموع  مشاركة  من  البد  ولكن  الفردية، 

آفاق أكرث رحابة. 

اإلبداعية: أعماله 
القنوات  الجندي مبختلف  الكبري/ يرسي  األديب  إبداعات   تعددت 

الفنية )املرسح، الدراما التليفزيونية، املسلسالت اإلذاعية، السينام(، 

مكانته  له  حقق  والذي  األول  عشقه  مجال  هو  املرسح  ظل  وإن 

مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا  واملهمة.  املتفردة  بإبدعاته  املتميزة 

طبيعة  الختالف  طبقا  الفنية  القنوات  مبختلف  اإلبداعية  إسهاماته 

كل قناة منها مع مراعاة التسلسل التاريخي كام ييل:

المسرحية: إبداعاته   - أوال 
عىل  قدمت  التي  املرسحية  نصوصه  مجموعة  تصنيف  ميكنني 

الفرق  طبيعة  الختالف  طبقا  مبرص  املحرتفني  مسارح  خشبات 

املرسحية مع مراعاة التسلسل التاريخي بكل فرقة كام ييل:

)عام  الزيبق  عيل   ،)1٩77 )عام  املداحني  عاشق  السامر:  فرقة   -

1٩8٤(، عنرتة ٩0 )عام 1٩٩0(.

- مرسح الطليعة: يا عنرت )1٩77(، أبو زيد )1٩78(.

ملف

أبو زيد الهاللي

الساحرة

الدكتور زعتر

اإلنسانية  بالرؤى  نصوصه  اتسمت  عروبي  وطين  كاتب 
والجمال والخري  والعدل  الحق  لقيم  واالنحياز 
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[[22 ملف

أعامال  كثريا،  فقدم  التليفزيونية  الدراما  إبداعاته يف مجال  تنوعت 

)ثالثة  الهاللية  السرية  أهمها:  ومن  الشعبي  الرتاث  من  مستلهمة 

أجزاء(، عيل الزيبق، أو مستلهمة من التاريخ مثل: عبد الله النديم، 

ومنها:  فانتازي  طابع  ذات  أخرى  أعامال  قدم  كام  زفتى،  جمهورية 

سامحوين  بينها:  ومن  املعارصة  األعامل  بعض  وكذلك  املرصي،  جحا 

ماكانش قصدي، التوأم، من أطلق الرصاص عىل هند عالم. 

الله  عبد  التالية:  املسلسالت  مجموعة  أعامله  قامئة  وتضم  هذا 

يف  مملوك  العزيز،  جدي  أهال  غدا،   ليست  العامل  نهاية  النديم، 

الحارة، املدينة والحصار، الحكم مؤجل )1٩٩1(، يف املرآة )1٩٩2(، 

 - وليلة  ليلة  ألف   ،)1٩٩3( اإلسكايف  معروف   – وليلة  ليلة  ألف 

حرامي،  واألربعني  بابا  عيل   - وليلة  ليلة  ألف   ،)1٩٩٤( السندباد 

الزمن  وسادسهم  تعود،  رابعة   ،)1٩٩5( ج2   – املواردي  شارع 

ج1  الهاللية-  السرية   ،)1٩٩7( التوأم  زفتى،  جمهورية   ،)1٩٩6(

قصدي  ماكانش  سامحوين   ،)1٩٩8( ج2  الهاللية-  السرية   ،)1٩٩7(

 ،)2001( ج3  الهاللية-  السرية   ،)2000( النصب  حروف   ،)1٩٩٩(

جحا املرصي )2002(، الطارق، مرص الجديدة،  )200٤(، من أطلق 

 ،)2008( الروح  نسيم  نارص،   ،)2007( عالم  هند  عىل  الرصاص 

سقوط الخالفة )2010(، خيرب )2013(.

الجليل.

- نحب عيشة الحرية )2001(: إخراج/ عادل األعرص، وبطولة: إلهام 

شاهني، ماجد املرصي، هالة صدقي، وحيد سيف، خالد الصاوي.

التكريم: ومظاهر  الجوائز  أهم 
من  بكثري  الرثية  اإلبداعية  املسرية  تلك  تتوج  أن  املنطقي  من  كان 

وإن  الجوائز،  من  كبري  عدد  عىل  بحصوله  وأيضا  التكريم،  مظاهر 

والتي سبق  اآلداب  يف  التقديرية  الدولة  جائزة  ينل  مل  لألسف  كان 

بعض  عىل  حصوله  من  بالرغم  وذلك  مرة،  من  أكرث  لها  ترشيحه 

 1٩81 عام  ابداعاته  توجت  حيث  مبكرة،  فرتة  يف  املهمة  الجوائز 

العلوم  ووسام  املرسح  يف  التشجيعية  الدولة  جائزة  عىل  بحصوله 

للتفوق  الدولة  جائزة  عىل  ثم حصوله  األوىل،  الطبقة  من  والفنون 

أعامله  من  كثري  اختيار  بخالف  وذلك   .2005 عام  الفنون  مبجال 

الدولية  املهرجانات  من  كبري  عدد  يف  املرصي  املرسح  لتمثيل 

والعربية )ومن بينها مرسحيات: »عنرتة« يف مهرجان قرطاج 1٩77، 

يف   »88 »القضية   ،1٩78 قرطاج  مهرجان  يف  املداحني«  »عاشق 

الفنانني  اتحاد  أختيار  إىل  باإلضافة  وذلك   ،)1٩88 بغداد  مهرجان 

وهي  انتاجه،  باكورة  لتكون  »واقدساه«  الشهرية  ملرسحيتة  العرب 

املرسحية التي أبدع يف إخراجها املخرج التونيس/ املنصف السوييس 

ومن  العربية  األقطار  مختلف  متثل  نخبة  بطولتها  يف  وشارك 

مريس،  خليل  سليم،  أحمد  التابعي،  فاطمة  ياسني،  محمود  بينهم: 

املنصور  محمد  )العراق(  خيون  عزيز  )مرص(،  الحميد  عبد  توفيق 

زياد  )فلسطني(،  مطر  غسان  )السودان(،  مهدي  عيل  )الكويت(، 

خري  اللطيف  عبد  محمد  )البحرين(،  بحر  إبراهيم  )لبنان(،  مكوك 

الدين )تونس(.  

مناصفة  األوىل  النقد  جائزة  عىل   1٩6٩ عام  حصوله  بالذكر  جدير 

تراجيديا  نحو  »مالحظات  كتابه  عن  الشبان مبرص  األدباء  مؤمتر  يف 

التأليف  جائزة  عىل  العام  نفس  يف  أيضا  وحصوله  معارصة«، 

يف  مرسحي  نص  أفضل  جائزة  عىل  حصل  كام  مناصفة،  املرسحي 

ملتقى املرسح العريب عام 1٩٩٤.

من  كبرية  مجموعة  أيضا  عليها  حصل  التي  الجوائز  قامئة  تتضمن 

أحسن  جائزة  بينها:  ومن  التليفزيونية  بالدراما  أعامله  عن  الجوائز 

مسلسل  عن   1٩٩6 عام  الثالث  التليفزيون  مهرجان  يف  تأليف 

)السرية الهاللية(، وأيضا جائزة أحسن تأليف عن سهرة )ليلة القتل 

عام  الرابع  التليفزيون  مهرجان  يف  تأليف  أحسن  جائزة  األبيض(، 

)الزائرون  سهرة  عن  وأيضا  زفتى(  )جمهورية  مسلسل  عن   1٩٩7

غاضبون(، وجائزة أحسن تأليف يف مهرجان التليفزيون الرابع وعن 

املسلسل اإلذاعي )سامحوين ماكانش قصدي(، جائزة أحسن تأليف 

يف مهرجان التليفزيون الخامس عن سهرة )أحمد عبد املعطي يقابل 

السابع  التليفزيون  مهرجان  يف  تأليف  أحسن  وجائزة  إخناتون(، 

مهرجان  يف  تأليف  أحسن  جائزة  النصب(،  )حروف  مسلسل  عن 

التليفزيون التاسع عن مسلسل )جحا املرصي(، جائزة أحسن تأليف 

يف مهرجان التليفزيون الحادي عرش عن مسلسل )الطارق(.

وزير  قبل  من  تكرميه  باملرسح  تكرمياته  قامئة  تضمنت  وقد  هذا 

كرمته  كام   ،1٩٩٤ عام  املرصي  املرسح  يوم  يف  املرصي  الثقافة 

»الجمعية املرصية لهواة املرسح« باملهرجان األول للمرسح الشعبي 

يف  للمرسح  القومي  املركز  قبل  من  تكرميه  تم  وكذلك   ،1٩٩5 عام 

لقاء الرواد يف مايو عام 1٩٩٩.

وأخري ال يسعني سوى الدعاء للكاتب الكبري/ يرسي الجندي برحمة 

والقيادة  اإلدارة  مجال  يف  الكبرية  اسهاماته  جزاء  ومغفرته  الله 

الثقافة  بجهاز  األقاليم  ملسارح  وخاصة  املرسحي  والتخطيط 

إبداعاته  مجموعة  وكذلك  اآلن(،  الثقافة  قصور  )هيئة  الجامهريية 

يف  ورائد  كمبدع  اسمه  خلدت  التي  املتميزة  والدرامية  املرسحية 

مجايل املرسح الشعبي واملرسح السيايس. 

وذلك باإلضافة إىل تأليفه لبعض املسلسالت اإلذاعية ومن بينها: دي 

نهاية العامل يا زغلول )1٩٩٩(، عني الحياة )201٩(.

السينمائية: أفالمه   – ثالثا 
والحوار  والسيناريو  القصة  بكتابة  الجندي  يرسي  الكاتب/  شارك 

املخرجني  بإخراجها نخبة من  قام  التي  السينامئية  األفالم  لعدد من 

املتميزين، وأغلبها تتسم باملالمح األساسية إلبداعاته وتوضح مدى 

وتضم  الشعبية.  والحكايات  للرتاث  وتوظيف  باستلهام  اهتاممه 

قامئة ابداعاته مجموعة األفالم التالية: 

املرشدي،  سهري  وبطولة:  عيىس،  سيد  إخراج/   :)1٩7٩( املغنوايت   -

شكري رسحان، عيل الحجار، صالح منصور.

- الذئاب )1٩83(: إخراج/ عادل صادق، وبطولة: فريد شوقي، نور 

الرشيف، بويس، فاروق الفيشاوي.

زيك،  أحمد  وبطولة:  فهمي،  إخراج/ أرشف   :)1٩85( اليتيم  سعد   -

نجالء فتحي، محمود مريس، فريد شوقي.

محمود  وبطولة:  مرزوق،  سعيد  إخراج/   :)1٩88( الرعب  أيام   -

ياسني، مريفت أمني، صالح ذو الفقار، أحمد بدير.  

- دماء عىل الثوب األبيض )1٩٩٤(: إخراج/ حسام الدين مصطفى، 

راتب، عمرو عبد  الدين، حسني فهمي، جميل  وبطولة: مريم فخر 

يا ساكني مصر

اإلسكايف ملكا
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[[2323

الدائرية البنية 
)3-3( الصبور  عبد  صالح  مسرح  في   

عبد  صالح  أن  الحالج”  “مأساة  ملرسحية  املتأنية  القراءة  مع  يبدو 

الصبور يرتجم من خاللها الخطاب األيديولوجي يف مرص أثناء التحول 

كانت  ولذا  الجميع،  بني  االجتامعية  العدالة  نرش  ومحاولة  االشرتايك 

بالحارض يف قضية واحدة، وبهذا  املايض  لاللتقاء  فنية  هناك رضورة 

يكون املرسح يف مراميه النهائية عملية استعادة وتكرار خلق املشهد 

الهادف عرب خشبة املرسح، ويكون يف الوقت نفسه زمن الحالج هو 

زمن التحول االشرتايك يف مرص.

الزمان واملكان  ينموان معا يف املرسحية يف مسار رصاعي.

الواقعي الرمز 
الخري  بقضيتي  له  الحالج” يجيء مرموزا  “مأساة  املرسحي يف  النمو 

والرش وقواهام املحتشدة، وال بد يف النهاية من انتصار الحق، والنرص 

هنا يأخذ شكل الشهادة.

وأثناء هذا البعد الرصاعي تنترش عيون الوايل ورجاله لتشويه سمعة 

إىل  تحويله  ذلك  بعد  ثم  مبادئه.  مع  املتوحد  املتصوف  الثائر  هذا 

محاكمة ظاملة، بقامئة تهم جاهزة وأحكام مسبقة.

وهنا نرى “عبد الصبور” يف مرسحيته يدين النظم الشمولية.

ففي مشهد املحاكمة نجد السلطة تجلس عىل منصة القضاء حاكمة 

سلفا وتدين قبل السؤال، وهي بعيدة عن العدل متاما، منحازة متاما.

مبدأ  أصحاب  من  الغوغاء  وهتاف  الثائر  بشهادة  املأساة  وتنتهي 

)عاش امللك – مات امللك( عىل طريق عبدة الظلم منذ فجر البرشية 

ضده ورميه بالكفر والزندقة، فهم أبواق السلطات.

يحمل  وهو  سيزيف  بلعنة  مصعوق  سلفا،  فمهزوم  البطل  أما 

صخرته.

والتخلف  الجهل  ظالم  مواجهة  يف  والتنوير  العقل  مسرية  إنها 

واالستبداد.

المسرحي القناع 
للبعد  استخداما  الفنون  أكرث  من  هو  املرسح،  فن  ولعل 

–بالتأكيد-  املرسحي  والحوار  والكلامت  فاإلمياءات  السيميولوجي، 

للسامء”.

2- ثقافة السلطة كانت تحرف فكر الحالج وتحمله ما ال يريد حمله، 

هذه  لكن  والغوغاء،  والجان  والقايض  الرشطي  عرب  تبثها  وكانت 

الثقافة تظل غائبة رغم حضورها، وتظل ثقافة الحالج هي الحضور 

رغم غيابها.

دون  من  اإلبداع  لتوحد  عرص  كل  يف  رضورة  الحالج  موت  ويظل 

فعل، والفعل.

معظمه  يف  يحمل  املرسح،  إىل  )الجمهور(  اإلنسان  يشد  والذي 

اإلنسان  فقضايا  ما،  أمة  يف  الروحي  والبعد  الفكرية  الرتبية  تأثريات 

الكربى متطابقة باستمرار،

الفكر  يكون  أن  الحالج”،  “مأساة  يف  الصبور  عبد  صالح  حاول   -3

يف  الحالج  شخصية  عن  الدفاع  عنارص  أهم  أحد  املبدع  الصويف 

املحكمة، وهو الذي جذب إليه السجان والسجناء معا. وكانت قضية 

من  بإيعز  اعتقد-  الذي  البسيط  الجمهور  عند  مأساته  هي  اإلميان 

السلطة - أن الحالج كافر ومفسد يف األرض ، ودور السلطة واضح يف 

تكوين هذا الوعي املنحرف لدى الجمهور.

بواعث  أهم  من  الحالج”  “مأساة  يف  “الشهادة”  فكرة  لعل   -٤

املرسح  من  وشخوصها  املرسحية  يرفع  وهذا  املتلقي،  عند  التفاعل 

بها  الخاص  زمنها  مع  ألمة  الروحي  الفضاء  فهم  نفسها،  الحياة  إىل 

رضوري لفهم التأثر والتأثري يف العمل املرسحي.

التي  االنكسارات  بعد  حاد  صويف  جذب  عرص  كان  الحالج  5-عرص 

إىل  الثقة  إلعادة  رضوريا  البطل  ظهور  وكان  األمة،  كيان  أصابت 

الجمهور املنهزم.

التي  الواقع  الحداثة، ولغة  الجمع بني لغة  الشاعر جاهدا  6- حاول 

يحتاجها مرسحه.

7- استعمل عبد الصبور عىل ألسنة البطل وتالميذه ومريديه اللغة 

التشوق  حالة  تغذي  مختلفة  حالة  تحدث  اللغة  وهذه  الصوفية، 

متقدمة،  مراحل  إىل  عربها  يتقدم  أن  املتلقي  يريد  التي   القصوى 

ولعل وظيفة املرسح تكمن يف هذا االتجاه، حيث الداللة تتحول إىل 

املتصوفة  لغة  استخدام  الحكام،  يخافها  ثورة  املرسح  ويصبح  فعل، 

متناسب مع روح األمة التي تنتظر املخلص.

االشرتايك، محاوال  العرص  الشارع ولغة  لغة  الصبور  استعمل عبد   -8

عربها تحويل الحالج صاحب نظرية الحلول إىل ثائر اشرتايك.

يحمل يف طياته كثريا من العالمات، وكذلك حركة املمثلني عىل خشبة 

املرسح.

البعد،  هذا  من  الحالج”  “مأساة  يف  عبدالصبور  صالح  استفاد  وقد 

املرسحي  العرض  يقوم  حيث  املرسحي،  القناع  لتيمة  الستخدامه 

الشفرات  )تلك  وهي   ، الجاملية  الشفرات  من  مجموعة  عىل  عنده 

التي متيل إىل االحتفاء بالتضمني ، واإليحاء ، وتنوع التفسريات(- عىل 

حد تعبري” دانيال تشاندلر” .

والعالمة كام يشري د. محمد عناين “عنرص من عنارص الشفرة.ومعنى 

للداللة  واملستقبل  املرسل  عليه  يتفق  رمزي  نظام  أي  فهو  الشفرة 

عىل األشياء واملعاين”

مرسحية  حول  الفنية  املالحظات  من  مجموعة  نضع  أن  هنا  ولنا 

“مأساة الحالج”  ومنها:

حالة  يف   ، واالجتامعي  الديني  بني  متزج  الحالج  مأساة  1- مرسحية 

وعي واحدة هي الثورة املستمرة.

وبشارة،  واخرتاق  رؤى  هو  إمنا  ومناسك،  طقوسا  ليس  هنا  والدين 

والحالج يف تصوفه رأى الحقيقة مبقدار ما رأى الله حال به، ومن هنا 

يبدو مدفوعا بقدره إىل مصريه املحتوم.

الشجرة  إىل  ويقوده  يدله  باستمرار  كان  أعامقه  يف  الساطع  الضوء 

التىي سيصلب عليها، أما املوت عنده فمرحلة من مراحل املكاشفة 

مع الله، وهذا ما يخفف من أمله، وهذه طبائع الشهداء باستمرار.

والحالج كام يقول صالح عبد الصبور: “كان يريد أن ميوت يك يعود 

عيد عبد الحليم

نوافذ
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[[24 نوافذنوافذ

هو  تقليدي  بسؤال  احلوار  بدأ 
حدثينا عن جتربتك اإلبداعية، 

وبدأت تقول: 
سؤال صعب ملا اإلنسان يسأل عن نفسه.. كأنك تخربين أن 

أتجرد مني ألحيك عني.. سأخترصها لك.. علياء طفلة حرة 

علمتها  وكرمية..  عطوف  حنونة  جدة  مع  عاشت  متمردة.. 

حسن األخالق.. الحب الالمتناهي.. عشق تفاصيل الحياة.. 

عىل  العزف  تعلمت  صغري..  منذ  واملرسح  الفن  أحببت 

ومثلت  وغنيت  رقصت  املرسح..  خشبة  وعشقت  األورج 

فريد  طراز  من  فنانة  مع  اليوم  نلتقي 
وهي  البلوشي  علياء  العمانية  هي 
في  اسرتاتيجي  وتخطيط  تسويق  كبرية 
والتليفزيون  لإلذاعة  العامة  الهيئة 
التجارب  من  العديد  قدمت  العماني، 
وكندا  وهولندا  الرنويج  في  المسرحية 
وقطر،  واإلمارات  والمغرب  وتونس 
المسرحي  عرضها  تقدم  هي  وأخريا 
ومن  مصر.  في  المسرح  خشبات  على 
أجل  من  »قرب  مسرحية  أعمالها:  أبرز 
أدونيس  الكبري  للشاعر  نيويورك« 
خليفة،  مارسيل  للفنان  والموسيقى 
في  الفليج  مسرح  على  وقدمت 
»عودة  مسرحية  عمان..  سلطنة 
الشعيب  كلباء  لمسرح  الطويلة«  الرحلة 
مهرجان  في  وقدمت  اإلمارات،  بدولة 
جائزة  عليه  وأخذت  المسرحي  الشارقة 
»بنت  مسرحية  أول..  دور  ممثلة  أفضل 
في  عروض  عدة  وقدمت  الصياد«. 
وأخذت  والمغرب  وتونس  عمان  سلطنة 
»رأس  وعرض  جوائز..  عدة  عليها 
عمان  سلطنة  في  ُقدم  القانون«  خارج 
العراق..  في  سيقدم  واآلن  ومصر 

الدرامية  التلفزيونية  أعمالها  ومن 
رباع«..  »أحالم  مسلسل  المهمة 

صغرية«..  »أحالم  مسلسل 
األصحاب«. »حارة  مسلسل 

حوار: محمود سعيد 

مهرجان  يف  املسرحية  جتربتك  شاهدت    
نص  أجواء  إلى  دخلتي  كيف  آفاق.. 
عبدالرزاق الربيعي بدرجة وكأن النص ُكتب 

لِك  خصيصا؟
يغوص  ألنه  صعبة  الربيعي  عبدالرزاق  الشاعر  كتابات   

ومبنتهى  جميلة  شعرية  لغة  ويكتب  الروح  أعامق  داخل 

آمن  الروح..  علياء  املتمردة..  علياء  يعرف  النه  اإلحساس.. 

يب منذ أن كنت يف الجامعة.. هذا النص تحديدا شاهدين أنا 

يف طفولتي يف املدرسة لدرجة 

أنني يف آخر سنة دراسية قررت 

األنشطة  من  منعي  املدرسة  مديرة 

ألركز يف دراستي حتى أحصل عىل مجموع 

الفنون  بتخصص  دخلت  وفعال  الجامعة..  لدخول  يؤهلني 

أكادميية  دراسة  إىل  الفطري  شغفي  وحولت  املرسحية.. 

السمراء..  خشبتي  عشقت  واإلخراج..  التمثيل  بتخصص 

أحببتها.. يركبني ذلك العفريت عندما أراها وأدوس عليها.. 

أتحسسها عاشقة وولهى.. باختصار هذه أنا.

البلوشي.. علياء 
العماني المسرح  في  استثنائي  وجه   



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 21 مارس 2022العدد 545 العدد 21660 مارس 2022العدد 660

[[2525 نوافذ

املرسح..  يعرضه عيّل الجسده عىل خشبة  أن  قبل  تحديدا 

أعطاين النص ومل نتحدث ملدة شهر.. كنت مع الشخصية.. 

طاقة  أحسستها..  دمرتني..  بها..  تأثرت  كظيل..  الزمتني 

الحب بداخلها.. إحساس الفقد.. األمل.. الحلم.. الذكريات.. 

شهرين..  طيلة  أنم  مل  وجسدية..  نفسية  مدمرات  كلها 

مرة  وكل  أبيك..  أتوقف..  كنت  الربوفات  بدأت  وعندما 

روح  استنزفتني  العمل..  أكمل  لن  وأقرر  أتوقف..  كنت 

بكلامته..  امتزج  إحسايس  بداخيل..  انتقلت  التي  الشاعر 

النقاد..  عليه  أثنى  مهرجانات..  عدة  يف  العمل  عرضنا 

كنت  التي  املرسحية  للممثلة  جديدة  ميالد  شهادة  وكتبت 

أحلم بها.. علياء البلويش.. ولكنني يف نهاية كل عرض أنهار 

حرفيا.. جسديا ونفسيا وروحيا. 

شاهدت  لكن  التصوف  لعبة  عن  بعيد  النص 
التي  الصويف  الطقس  مالمح  بعض  منِك 

استخدمتها يف األداء؟
داخل  أدخل  أن  أحببت  للشخصية  قدمته  عرض  كم  بعد   

تلك الروح.. أترك الجسد يتحرك فقط.. أركز عىل روح املرأة 

الصويف..  الرقص  يف  دروسا  أخذت  حبيبها..  فقدت  التي 

حلقت  الوعاء..  هذا  عىل  متردت  جسدي..  عىل  تعاليت 

بروحي فقط.. قرأت كثريا عن قوانني الصوفية.. أحكامهم.. 

املرسحي..  العرض  يف  جديدة  بشخصية  ظهرت  أعرافهم.. 

أعتقد بأنني يف داخيل كنت أريد أن اجردها من جسدها.. 

.ماذا  كثيرا  تستخدمينها   كلغة   الصمت   
ميثل الصمت لديكي مسرحيا؟ 

لديِك  الصمت  الصمت كلغة تستخدمينها كثريا.. ماذا ميثل 

العيون  لدواخلنا..  الحقيقي  التعبري  هو  الصمت  مرسحيا؟ 

تتحدث.. الجسد ينطق.. الصمت يقول كل يشء.. الجمهور 

الحقيقي.. عندما يفهم صمتك  للفن  املقياس  الحقيقي هو 

الرصاخ  ميكنه  العامل  كل  اإلبداع..  اختبار  اجتزت  فأنت 

يصمتون  املبدعون  وحدهم  مفهومة..  بلغة  والتحدث 

ويفهم صمتهم.

 ما هي رؤيتك للمونودراما بشكل عام.. وهل 
املونودراما مخيفة  للمثل؟

إعالن  أو  املمثل  ميالد  ومرعبة!.. هي شهادة  مخيفة  طبعا 

التي  والذكريات  واألحزان  والضحك  األمل  كمية  وفاته.. 

واحد،  بشخص  محكومة  وتكون  املرسحية  عمر  يف  تختزن 

جزء  ولو  الجمهور  يفقد  أن  يجب  ال  املمثل  مخيفة!..  هي 

انفعاالته.. صمته..  الثانية.. يجب أن يدخله يف عامله..  من 

تنهي  الوصال..  ذلك  تنهي  أنت  فقدته..  إذا  ضحكاته.. 

عرضك.. ال تكمل. 

عن  مختلفة  خاصة  طبيعة  عمان  متتلك 
هذه  هل  عديدة..  نقاط  يف  العربي  العالم 

الطبيعة املختلفة أفادت الفن أم ماذا؟
سرنى  الجانب  هذا  يف  أكرث  بحثنا  لو  كعامنيني  أننا  أعتقد 

والصحراء  والبحر  الجبل  محظوظ..  شعب  أننا  بوضوح 

من  استمد  صاٍف..  متنوع..  داخلنا  شخصياتنا..  شّكلوا 

هذا  تختلف..  الشخصية  حتى  الروح..  جامل  الطبيعة 

التنوع يخلق منا أمة متكاملة األركان لو ركزنا فقط.. نحن 

الشموخ  نتعلم  حولنا..  األشياء  وجود  من  للتعلم  بحاجة 

الخالبة  شواطئنا  من  والتجيل  الصمت  العاتية..  الجبال  من 

برمالها  صحرائنا  من  والحب  الصرب  الصافية..  وسامئنا 

من  ويجعل  التأمل..  يستحق  الجامل  هذا  كل  الذهبية.. 

الفنان املتمرس القدرة عىل التكيف واإلبداع.

االختالف..  الالمرشوط..  الحب  الحرية..  بداخيل هو  الفن   

هي  حريتي  وأبيك..  وأرصخ  وأغني  وأطري  وأتحرك  أرقص 

سالحي الفني.. هي االختالف الذي أؤمن به. 

عبدالرزاق  الكاتب  مع  منوعة  جتربة  لِك   
صالح  يف  التجربة  تكرار  هل  الربيعي.. 

املمثل؟
تجربة  كل  ويف  مرة  كل  تكرب  روحية  وعالقة  كيمياء  بيننا   

أصدقاء  نحن  حساس..  وفنان  شاعر  الربيعي  عبدالرزاق 

نصوصه  يف  يكتبها  التي  كلامته  يفهمني..  يعرفني..  عمر.. 

عندما تكتب خصيصا يل فيها روح علياء.. نبضها.. غضبها.. 

من  يراك  يفهم..  يستوعب..  بوجود شخص  مؤمنة  حزنها.. 

يكون  عندما  تنجح  الفنية  األعامل  أعظم  لذلك  داخلك.. 

الفريق متجانسا روحيا.

نجحت  عاشقة..  هامئة  لروح  أحولها  الواعي..  العقل  من 

فعال.. والعرض كتب عنه نقد جميل. 

جتريبا  تعد  آفاق  مهرجان  يف  عمان  جتربة 
العماني.. إلى  املعهود يف املسرح  وخروجا عن 

أي حد هذه الفرضية متثلكم؟ 
مختلفة..  بطريقة  ولكن  السؤال  هذا  نفيس  أسأل  دامئا 

املسميات  أن  بعينها.. مبعنى  دولة  واإلبداع ميثل  الفن  هل 

العامين  واملرسح  املرصي  املرسح  لها..  ونروج  نطلقها  التي 

نؤمن  حقا  هل  املسميات..  من  وغريها  النظيف  واملرسح 

بأن الفن يصنف تحت عنوان.. ال أعتقد.. أعتقد أن الفنان 

بداخله روح حرة.. مترد عىل كل يشء مألوف.

أكثر  يف  عديدة  مسرحية  جتارب  شاهدِت 
من بلد عربي  وغربي.. كيف ترين التجربة 

املسرحية العربية؟ 
 ما زلنا ندور يف دائرة العادات والتقاليد.. دائرة املحرمات.. 

القضايا املحلية.. الرصاخ يف املرسح.. فرض عضالت الكاتب 

يتكلم  املمثل  تجد  الغريب  املرسح  يف  واملمثل..  واملخرج 

عضالت  استعراض  ال  جسده..  بحركة  عينية..  بنظرات 

وهبل عىل الخشبة.. ما زلنا نرى أننا يجب أن نتبع القوانني 

املفروضة.. الفن مترد.. وتجرد. 
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غنم أسامة  عن 
المسرحي دمشق  ومخترب 

مقّدر  كان  طليعيًّا  جياًل  شخصه  يف  يختزل  فناٌن   )-1٩75( غنم  أسامة 
أّنه مل يكن. وما زال أسامة  له أن يكون يف واقع املرسح السوري، بيد 
االشتغال  يتابع  البلد،  عىل  مرّت  التي  السنني  أنواء  كاهله  عىل  يحمل 
رصاعات  وبراثن  وامُللاّمت،  الخراب  احتدام  وسط  سورية  يف  املرسحي 
أخالقّية مل تعرفها األجيال األسبق عهًدا. معه تحرض الثقافة كمشيئة ال 
مرّد لها، وفيها تتبّدى محاولة القول بصريورٍة تأيت عىل وهم الثابت ألنَّ 

كل يشء إىل تغرّي وتحّول.
ويندرج عمل أسامة يف الفضاء الذي ما زال ُمسَتْنَكرًا من قبل الكثريين. 
وفيه  التدمري،  وهمجّية  العنف  تفجرات  منذ  ينمو  راح  فضاء  وهو 
ُمستعِميل  خطاب  خلف  االصطفاف  رافضًة  الناس  يومّيات  تتحاور 
من  مستجلٌب  مفهوٌم  »األغيار«:  عىل  أ  َيتوكَّ الذي  الذرائعّية  السياسة 
البرش  ويقسم  السياق  يلغي  الدينّية،  واالنحيازات  اإلقصايئ  التفكري 
)»نحن«،  األقطاب  تراتبّية  ثنائّيات  عىل  تتوزع  جوهرانّية،  قطعان  إىل 
شائكًة  أسالًكا  الذهن  يف  يقيم  مفهٌوم  »ضّد«(...  )»مع«،  »هم«(، 
املتعددة  مواردها  بكل  الجامعة  الثقافة  سجال  تعيق  مصطنعة 
اإلحساس  بنا  يعصف  غنم  أسامة  مع  تساويها.  عىل  واملختلفة 
ومع  لني.  وُمرحَّ مقيمني  أجمعني،  البلد  أهل  عىل  املنفتحة  بالـ«نحن« 
وغمغمة  الجمع  وحراك  التاريخ  جدل  يتجىّل  »النحن«  هذه  سياقات 

املفرد، وفيها يكُمُن معنى اليأس الظاهر للعني كام األمل املفرتض.
عالوة  القطة،  وذاكرة  االمتداد  شديدة  مخيلة  ميتلُك  موسوعّي  مثّقٌف 
»الوهم«  ابتكار  عىل  إبداعّية  مقدرة  ومفرد  مغايرة،  حساسيٍة  عىل 
الجميل من حنظلّية الواقع؛ وقبل أّي يشء ميتلك مرشوًعا فنيًّا-إنسانيًّا 
يف  »املجازفة«  يرادف  هنا  »املرشوع«  وتعبري  ثقيٍل.  ِحمٍل  تحت  يرزح 
راهن املعيش السوري الراكِد يف الشقاء وانتزاع اللقمة املغموسة بالدم، 
َتْستِخّف  فنوٍن  استهالِك  وُسَعار  الحرب،  سوق  تداوالت  ُبْحران  وسط 

َطباِئُعها بالعقول وَتسَتِبّد.
يتعامل أسامة غنم مع سريورة واقٍع مريع بضالله التاريخي. يتحرُك يف 
الرحمة  عن  الباحثة  الوجوه  يستقرئ  وسكونه.  الناسويت  الضجيج  قلب 
والعدل، ويحملق يف عمق األشياء حتى الصامتة املستعصية عىل الفهم، 
أو تلك التي تكاد تكون مندثرة املعامل يف وسائل اإلعالم املتعارف عليها. 
َينرُصُ الكائن الحّي اآليت من سقط املتاع وحطام الدنيا يف مدينة تغّص 
الفّن  يكون  يك  وسعه  يف  ما  يبذل  والُبصاق.  والَعرَق  الُسخام  مبعاين 
استطاع  ما  وغريهم  بالفّن  للمهتمني  حياتّية  وحاجة  رضورة  املرسحّي 
إخراًجا  بالفعل  املرسح وجمهوره  مصائر شغيلة  عن  وينافح  سبيال.  له 
العايل للفنون املرسحّية بدمشق،  التدريس يف املعهد  وكتاًبة، فضاًل عن 
أن  إىل  والنظرّية...  العملّية  املرسح  مرتكزات  حول  عمل  ورش  وإقامة 
اليومّي  ومشواره  الدرس  وقاعة  والكواليس  والصالة  الخشبة  يف  ينفَث 
النقدّي  والتفكري  الفّن  روح  الدمشقّي  العفيف  حي  يف  منزله  حتى 

وِجدال العيش املشرتك واستنفاد حدود املمكن السورّي.

المسرحي دمشق  مخترب 
وإخراًجا  تأليًفا  ومجد«  »شمس  مرسحية  غنم  أسامة  ينجز  أن  قبل 
)خريف 2021(، ويقّدمها يف »مرسح فواز الساجر« )الدائري( يف املعهد 
»مخترب   200٩ سنة  أنشأ  قد  كان  دمشق،  يف  املرسحّية  للفنون  العايل 
دمشق املرسحي« كمقرتح تجريبي جاميل، ومحرتف تدريبي يقوم عىل 

وعليه  قادمة،  أزمنة  من  عنه  يفيض  وما  والسيايس،  واألخالقي  الثقايف 
تنشّق جاملياتها عن القول األوحد باتجاه تعدد التأويل واالنفتاح عىل 

القراءات الحرّة واحتامالت العرض يف أمكنة وآِوَنة مغايرة أُخرى.
ومن الواضح أّن التوجه الجاميل والفكري العام للمخترب، قد قاد أسامة 
غنم إىل اقرتاِح عروٍض اعتباًرا من هذه األعامل، ليس ألّنها تقوى عىل 
حمل حجته الدراماتورجّية ورؤيته اإلخراجّية فقط؛ بل كذلك لصعوبة 
وصولها للجمهور ألسباب شتى، أهّمها أّن نصوصها غري مرتجمة، أو أّن 
لحظة  بني  عروة  تحقيق  عىل  بذلك  فساعد  مرسحيًّا.  ضعيفة  ترجمتها 

مرسحه مع الريبورتوار العاملي الحايل.
ويشري مسار املخترب إىل أّن مرسح أسامة غنم متعالق مع البرش الذين 
فئتي  إىل  ونيف،  عقدين  منذ  بحّدة،  ينرشخ  راح  مجتمع  يف  يفعلونه 
الرتدي  الوسطى عىل  الفئة االجتامعّية  املهيمن والتابع، بعد أن أُجربت 
الظرف  هذا  وضمن  املفقر.  والهامش  الحضيض  إىل  االنزياح  إثم  يف 
الدنيا العظيم« وصواًل  يشتبك فّن أسامة غنم مع املعرتين يف »مرسح 

إىل الفنانني واملتفرجني وشغيلة املرسح.
أما عن مامرسة الكتابة الدراماتورجّية الركحّية، فيمكن القول إّن النص 
التأليف يك  امتثل إلعادة  ثقافة أخرى،  املهاجر من  أو  البديئ، املجلوب 
يولد راضًيا مرضيًّا، قانًعا بسحنته املرئّية امُلستِجّدة التي تسنح له بولوج 
حيز اللعب املرسحي تارًة أخرى. ومن املهم التأكيد عىل أّن أسامة غنم 
يقارب األدب بدون استخدام األدب خالل العملّية الدراماتورجّية، ذلك 
أثناء تعامله  الركح والصالة مًعا  أّن برصه وبصريته اإلبداعّية تتطلع إىل 
مع النص. ويف معرض الحديث هنا، ال بّد من اإلشارة إىل أّن هذا التفّكر 
ال ينتقص من قيمة نصه امُلَعّد للعرض بأّي حال من األحوال، ألنه تفّكر 
توزيعها  تراتبّية  ويرفض  والفنون،  لآلداب  قيمي هرمي  بسّلم  يؤمن  ال 
إىل كربى أو صغرى. ويرى أّنها قد تكون منجزاٍت إبداعّية، أو متهافتة 
التي  الركحّية  الكتابة  تنتمي  األوىل  وإىل  )ميديوكره(.  متواضعة  القيمة 

أنجزها أسامة غنم اعتباًرا من النصوص العاملّية املذكورة أعاله.
انطالًقا من معرفته الفلسفّية ومعارفه الفنّية الرحبة، يولد الفّن بالنسبة 
ألسامة غنم من رحم املعيش اليومي. ولذلك، ليس مبستغرب أّن محور 
اهتاممه كفنان هو الحياة كام هي اآلن يف سورّية، وفيها مصدر اإللهام 
األويّل. ومن هذا املنظور يستحرض من الراهن السورّي »حقيقة عارية« 
التاريخّية  الذاكرة  عن  منقطعة  غري  نّيئة(  لحمّية  واضحة،  )بسيطة 
الجمعّية، ويبني عليها مقرتحاته الجاملّية، ويرتكها يك تنرسب إىل النص 
املقاصد  التقاء  بدافع  الدراماتورجّي،  لإلعداد  تقنيًّا  املستجيب  العاملي، 
الجاملّية والفكرّية بينهام يف العمق. أّي أّنه يستحرض ما هو يف الخارج 
املرور يف مرشحة  بعد  )النص(،  الداخل  )واقع مدينته( ويجعله بحوزة 
جاملّيات املزج بني الواقع واملتخّيل، والعالج التقني والبنايئ، والتقطيع 
إىل لوحات مستقلة...إلخ. ومن هذا الخارج يأيت األفراد بتعبريهم الذايت 
ورسدّياتهم الشفاهّية ورشطهم االجتامعي، ويتحولون عند عتبة النص، 
ومتأثرة  بالوهم،  مشتبكة  شخصيات  إىل  الفنّية،  األدوات  مبساعدة 
بسياسات »التموضع« اإلخراجي التي تحدد تحّوالت هويتها املرسحّية، 
فيه  ُتنَتج  مشهٍد  ضمن  متفاعلة  شخصيات  أدوار  اكتسابها  وبالتايل 
األفكار وتصدر. ومن املناسب التنويه هنا، إىل أن التشديد عىل مرجعّية 
املعيش اليومي واملنقول مع أفراده وروامزه إىل النص، ومن ثم إىل حّيز 
اللعب، حيث تسود سنوغرافيا متقشفة، ال يعني بأّي حال من األحوال 
أّن  ذلك  فاقد لسريورته؛  ثابٍت ساكٍن  لراهٍن  للواقع وال  محاكاة حرفّية 
أسامة ال يستنسخ الواقع ويؤرشفه يف نصه أو عرضه الركحّي؛ بل يعمل 
الجاميل  الشكٌل  كاهل  عىل  ويحّمله  الواقع،  هذا  جوهر  محاكاة  عىل 

املعرب عن الرؤية الفنّية.
بكيفّية  النور  يرى  الوليد  النّص  أّن  تعني  التأليف  إعادة  فإّن  وعليه، 
بكافة  املحلّية  الزمكانّية  يف  واإلدراج  الثقايف  اإلمياء  عىل  قادرة  إبداعّية 
تصبح  هكذا،  واالجتامعّية-النفسّية...  السيميولوجّية  عالماتها  نظام 
أّم  حاضنًة  تغرّياتها،  ويعرف  الفنان  يعايشها  التي  املحلّية،  البيئة  كتابُة 

بعد  ما  وجاملّيات  املعارصة  الفنّية  األعامل  يف  والَتبرّص  الحّر  النقاش 
كالسيكّيات  من  أضَحْت  التي  واملنجزات  الدراما،  بعد  ما  أو  الحداثة 
وكذلك  والعبثّية(،  وامللحمّية  )الدرامّية  الحداثّية  العرشين  القرن 
املختلفة  التقنّية  الخربات  مقاربة  عن  فضاًل  عامًة؛  املرسحّية  التقاليد 
مدار  عىل  الفنون  بقية  مع  وعالقتها  واملتلقي،  املمثل  مع  واشتغاالتها 
تأسيس مساءلة مرسحّية  العرض املرسحي. وبالتايل حرص عىل  سريورة 
الزوال  أو  ناموس،  إىل  االنقالب  وجاهزّية  االستنساخ  سكونّية  تناهض 
التجربة  ملراكمة  تسعى  ثقافّية  مساءلة  أّنها  مبعنى  اللحظة.  بانقضاء 
ومتوضع  الحلول؛  وتلّمس  املستمر  البحث  عىل  يشّدد  فنًّا  تخلق  وهي 
وتقاسم  املتبادل،  والتلقي  الحوار  حّيز  يف  واملمثل  املخرج  بني  العالقة 

لحظة الخلق اإلبداعي املشرتك أثناء العرض كّل ليلة وليلة تالية.
غنم  أسامة  وعالجها  اقتبسها  التي  الخام  املرسحّية  املادة  تأّمل  يكفي 
والهّم  الجامل  نوعية  عىل  ُيسَتدّل  حتى  كمخرج،  وقدمها  كدراماتورج 
الثقايف الذي شغل باله وما زال. وكذلك، ُيسَتّدل عىل وعيه بال مركزّية 
»ما هو جميل« من جهة واشتباكه بتاريخه من جهة أخرى. األمر الذي 
باملوضوع  يتجىّل  ال  بزمانها  املخترب  عروض  ارتباط  بأّن  للقول  يقود 
ككّل.  املرسحّية  واملادة  املوضوع  عالج  وكيفّية  بالتقنّية  وإمنا  املقّدم، 
عىل  العادة  درجْت  التي  الفنّية  عن  انزاحْت  عروًضا  املخترب  أنجز  فقد 
السبعينّيات  مرسح  آباء  أزمان  منذ  السورّية  الخشبة  فوق  تقدميها 
وانتقاء  املرسحّية،  الخيارات  آفاق  توسيع  إىل  وعمد  والثامنينّيات. 
 )200٩( األخري«  »الرشيط  وهي:  اإلبداعّية.  املصادر  متنوعة  أعامٍل 
 )2010( غًدا«  ذلك  و«حدث  بيكيت.  األيرلندي صموئيل  عن مرسحّية 
عن توليفة نصّية تعود مرجعيتها لـ: »ما يطلبه الجمهور« لألملاين فرانز 
ذلك  و«حدث  العقيل«  املصح  »عاهرة  ومونولوجي  كروتز،  كزافيه 
غًدا« لإليطاليني داريو فو وفرانكا راميه، ومشهد من مرسحية »تسّوق 
إىل  »العودة  عرض  قّدم  ثم  رافنهيل.  مارك  لإلنجليزي  ومضاجعة« 
البيت« )2013( عن مرسحية اإلنجليزي هارولد بينرت. وعرض »زجاج« 
تينييس  لألمرييك  الزجاجّية«  التامثيل  »مجموعة  من  انطالًقا   )2016(
وليامز. و«دراما« عن مرسحية »غرب حقيقي« )2018( لألمرييك سام 
جورج  لألملاين   )201٩( »فويتسك«  عرض  تونس  يف  قدم  كام  شيبارد. 

بوشرن.
الفرد- اقتالع  عدم  إىل  العمق  يف  متيل  النصوص  هذه  إّن  القول  ميكن 

زمنها،  عن  تعرب  أّنها  كام  اإلنسايّن،  وبعده  التاريخي  رشطه  من  املفرد 

أثري محمد عيل

- سورية
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الدرامارتوجي عن املجرد  الفعل  ابتعاد  أّن  أّي لبس أو اغرتاب. كام  بال 
الذهني، لصالح ارتباطه باملتحدد واملتعني، إضافة إىل الرتكيز عىل الجدل 
بني البنية اللغوّية العامّية املكتفية بذاتها مع بعدها الثقايّف التاريخّي، 
–بواسطة  منحه  بل  واقعه؛  حّس  من  املتفرج  تقريب  محض  يتغيا  ال 
والواقع بشكٍل مختلف. وتغدو هذه  األشياء  إىل  النظر  الجاميل- فرصة 
الدنيا واآلخرة يف سورّية، واملحمولة  الحياة  املحلّية املنكفئة إىل صميم 
النّص األصيل ال العكس.  الناطقة باسم كونّية  عىل كاهل املمثلني، هي 
يك  الكوين(  املهّمش  )الهامش  للمحيل  املساحة  يرتك  أّنه  يعني  هذا 
باألداء  جامله  ويخلق  والعرض،  النص  صعيد  عىل  فنيًّا  بنفسه  يستقل 
يقول  أن  إىل  األخرى،  والفنّية  السينوغرافّية  العنارص  وكافة  واللغة 
كيفه  عىل  النفسّية  وملحقاتها  االجتامعّية  أساطريه  يفّكك  وهو  قوله 
الفّن يف هذا السياق كزحزحٍة  بحرّية عادلة. وبهذا املعنى يتبّدى فعل 
الرسمّية  واللغوّية-  والثقافّية  -السياسّية  الرسدّيات  ملركزّية  تنحية  أو 

والجامعّية امُلَتسّلطة التي تزّيف وتبهدل صورة الواقع.
السابقة ال  إّن الخربة املرتاكمة يف األعامل  القول  من جانب آخر، ميكن 
التايل؛ فعىل الرغم  تشّكل دلياًل أكيًدا عىل كيفّية تنفيذ املخرج لعرضه 
إّن  نفسها.  تكّرر  ال  فإّنها  متسلسٍة،  كحلقاٍت  تبدو  العروض  أّن  من 
من  بل  القادم؛  عرضه  إنجاز  يف  البدء  أثناء  الفراغ  من  يبدأ  ال  املخرج 
الجوس يف  إىل  يدفعه  الذي  األمر  ما.  توصيل يشء  امللّحة يف  »الرغبة« 
-التي  التواصلّية  القدرة  تلك  وإكسابها  وصياغتها  الخام،  مادته  مواطن 

يطمح لها- كّل مرّة ومرّة.
من  ال  التواصلّية  الفنانني  إمكانّيات  من  يتأىت  مرسح  أّنه  عىل  وأشّدد 
التواصلّية  الطاقة  هذه  وتتيرّس  الصنعة.  استعراض  مهارة  أو  الِحذق 
استيعابهم  مدى  من  جوانبها-  من  جانب  -يف  املرسحيني  للفاعلني 
ورفضهم للنزعة التي ُتغيُِّب معيش يومهم حني تقديم األعامل الفنّية. 
العاملني  لحيوات  امتداد  هو  غنم  أسامة  مع  املرسح  سابًقا،  ورد  وكام 
أّن  ُيفرتَُض  اليوم،  السوري  املآل  يف خضم  إذن،  مبتكريه.  وتجارب  فيه 
املرسح بالنسبة للممثل هو فعٌل من أفعال الحياة، تواصل بني املمثل 
برانّيته  مع  متواشجة  فردّية«  تعبريّية  »ومكامن  داخلّية«،  و«حقيقه 
من  مرأى  عىل  الشخصّية  أداء  أثناء  النفسّية  وجوانّيته  االجتامعّية 
الجمهور. هكذا، يكتشف املمثل-املؤدي حدوده بوعي أثناء التشخيص، 
أن  يبدو  املعنى  وبهذا  املرسحي.  القول  تحقيق  يف  الجاملّية  واملشاركة 
والواقع  الوهم  بني  الحدود  فيها  تتواشج  حياتّية  تجربة  يشّكل  األداء 

بالنسبة للممثل بأجمل صورة من الصور كام أرى.
باملقابل، فإّن املتلقي املنفعل مع هذه الفرجة، ال بّد وأن يتنابه الشعور 
بأّنه يف خضم لقاء مع جميٍل-ممثٍل يسفر عن نفسه، ويكتشفها أمامه، 
املتلقي-  –أّي  قبله  من  يستدعي  الذي  األمر  املمثلني.  من  غريه  مع 
معلن  غري  وحواًرا  مفرتضة،  ذاتّية  مراجعة  ثم  ومن  ما،  بحرٍج  إحساس 
الخطاب  شيفرات  بفّك  يقوم  وهو  نفسه(  وبني  بينه  مجاهرة  )أو 
املتفرج  عن  مباعدة  ميارس  أنه  أي  )معناه(.  املعنى  بناء  يف  واملشاركة 
طرق  وإدراك  يرى  مام  موقفه  اكتشاف  الحتامل  الخمول،  املستهلك 

تفكريه.
من  بعضهم  مع  املمثلني  بني  والصمت  الحوار  ِحراك  تقاطع  إن  هكذا، 
ميهد  ما  هو  أخرى،  جهة  من  بالخفاء(  أو  )مبارشة  املتلقي  ومع  جهة، 
لرسيان روح التواصل بني البرش يف حيزّي اللعب والفرجة. وال أنىس يف 
املوسيقى  والصمت،  الحوار  إىل حراك  أن أضيف  الحديث هنا،  معرض 
واألغاين املتضّمنة يف ثنايا الهيكل الدرامي، بذائقة رفيعة عميقة الداللة، 

التي تحتوي بدورها عىل دقائَق من إيقاِع صوٍت وصمٍت خاصني بها.
ممكًنا،  طرحها  املرسحي  املناخ  يجعل  التي  التواصلّية  هذه  إن  حسًنا، 
بفعل التوتر املتّكون من تعّشق اللّذة الذهنّية مع االنفعال الشعوري، 
وعدم  احرتامه،  يجب  حساس  ذيك  متلٍق  مع  يتعامل  أسامة  أّن  تؤكد 
كام  تجاهه.  الجاميل  أو  العاطفي  أو  املعريف  التعايل  أو  عليه  الوصاية 
حًقا،  فنان-مؤٍد يف مرسحه.  لكّل  واملهني  اإلنساين  للتفرد  احرتامه  تؤكد 

لدى أسامة غنم الكثري ليحكيه لنا فنيًّا.
أو  فنّية  وصاية  أّي  مرسحه  يقيم  وهو  غنم  أسامة  يرفض  ذلك،  لكّل 
أكادمييًّا من  تلقوا تعلياًم  الذين  املمثلني  الصنع. يعتُق  إمالءات مسبقة 
أغالل اإلعداد املقولب امُلحَكِم الجودة، فهو ال يعترب أّن معرفة التقنّية 
املرسحّية هي غاية يف حّد ذاتها. وعليه، يطلق ممثليه للحدِس والتخّيِل، 
وكرامِة اإلدراك الحّر حني ِورِْد مساحات خفّية غامضة فيهم، حتى تلك 
املحكوم عليها بالتهميش الفرتاض قّلة حيلتها مرسحيًّا. مبعنى أّنه يؤكد 
عىل فاعلية كّل موارد املمثل، مبا فيها املخالفة لألعراف الفنّية املستقرّة، 
الجاميل عن  للتعبرِي  الفنان  بيد  ويشّدد عىل رضورتها ما دامت صالحة 

دولة ال نظام. وإقامة العرض فيها، كام يف أماكن تابعة للقطاع الخاص 

)محمصة، منجرة خشب، مخبز، ملجأ... إلخ( هو تأكيد عىل مؤسسات 

دولة جامعة ملن تعاقدوا عىل العيش الثقايّف مًعا، وتقاسم تحّدي الزوال 

وانهيار الدولة املؤسسايت، وعليه تسطري عبارة: »ال نزال عىل قيد الحياة 

يف سورية«، و«لن ميروا«.

أّن  إال  سورية،  يف  نائية  منطقة  املرسح  أّن  صحيح  سبق:  ما  كّل  من 

أن ترتك  أسامة غنم ال ميكن  الخاص. وفـي عروض  امرئ مرسحه  لكلِّ 

جانًبا خراء يوم راهنك السوري، سواء كنت فنانًّا أم متلقيًّا أو عاماًل يف 

يتواجد  أن  الفرصة  له  لو سنحت  ألفريد جاري  تفكري  )وفق  الكواليس 

يف عروضه(؛ بل تحرض إىل املرسح بكل صديد حياتك ونصيبك املرتهل 

يّدوم  الذي  البطش  ودوي  الدخانّية  السحائب  برفقة  كرث  أحيان  )ويف 

يف التخوم(، تحرض هلعك، أو حتى تربّمك من كّل ما يحّولك إىل مسخ 

َك  وُيَصريُّ للحياة،  املستجيب  التحّفز  نفسك  يف  يقتل  أو  وبدًنا،  َنْفًسا 

ووقتئٍذ  املزايا،  املرايا  بكل هذه  املدينة.. تحرض  متحّرًكا يف شوارع  قربًا 

يقظة  تشابه »جميل«  التي  فرادة جاملّياته،  بكل  أسامة غنم  يولد فن 

عرثاته  وبني  الخارقة  قواه  عرض  بني  التناقض  يف  يتمىل  وهو  املحترض، 

يف  يتأمل  وهو  املحترض  صحوة  »جميل«  إنه  الخائر..  وعريه  ومتزّقه 

أفانني املرسح وما وراء األشياء أثناء الكارثة. وهنا نكون قد وصلنا إىل 

»الجميل السامي« املشتبك بسقط املتاع يف مرسح أسامة غنم.

)مجاز  املدينة  بعامل  اعتنى  غنم  أسامة  إّن  أقول  الفكرة،  ولتوضيح 

الوسطى  الفئات  إىل  تنتمي شخصّياته املرسحّية، عامًة،  دمشق(؛ حيث 

القاع  مبعنى  تحتّك  راحْت  وهناك  السفلّية،  العوامل  إىل  تهاوت  التي 

ملفهوم  الحاملة  هي  الوسطى  الفئات  أن  املعروف  ومن  والحضيض. 

ركيزة  هو  مكونها  واتساع  واإلبداع.  األفكار  وإنتاج  بالتاريخ  امليض 

الزمان  استنساخ  يعني  وانهيارها  املجتمعّية.  البنية  استقرار  أساسّية يف 

التاريخي والوقت »العبودي« اليومي عىل حدٍّ سواء.

تدهورات  عن  الجاميل  البحث  يف  فنّيا  أسامة  ينهمك  ذلك،  عىل  بناء 

هذه الحالة االجتامعّية وتتاقضاتها املستجدة. وتقوده مخيلته الخاّلقة، 

املتواشجة مع تجربته الحسّية واالنفعالّية، إىل ترجيح إفضاء بيكارسكّية 

النجاة بخبز كل يوم، أو استرشاء الطغيان يف بيت ما عىل الخشبة مثاًل، 

َفتك  الحرية ودوام  القول بتفيش أزمنة العقالنّية قامئة عىل فقدان  إىل 

العنف واالستالب.

»املدينة«:  الفنان مع  بنوع من متاهي ذات  اإلبداعّية  وتبوح مامرسته 

صوب  تهرول  وهي  إليه،  آلت  عاّم  الكيّل  واالغرتاب  دمشق،  مدينته 

املدينة وترتّد إليها دوًما، خاصة حني بدأ مبامرسة املرسح. ومن الحّس 

دمشق  عن  واملغرتبة  حبًّا  املتامهية  الفنان  ذات  بني  الجديل  التاريخي 

املرسح  لتاريخ  يقدم  أن  غنم  أسامة  استطاع  سواء،  حّد  عىل  املدينة 

السوري عروًضا مل تكن جميلة بحّد ذاتها فقط، وإمنا جاء جاملها كذلك 

من النور املعريف والعرفاين الذي يسطع من مشهدياتها اإلخراجّية، ومن 

التي  الكيفّية  ومن  املرسحّية،  الشخصّيات  يف  الكامن  اإلنساين  العنرص 

قلبها  طال  أن  إىل  وأهلها،  املدينة  وجه  عن  القناع  املخرج  فيها  أماط 

الحزين الكئيب، بسخرية إنسانّية، يف الواقع الفني وحّيز اللعب.

التي   ،)2022 اآلن  )حتى  املرسحّي  العمل  يف  األيام  وكرور  الزمان  إن 

وضوح  اختفاء  كذلك  الحدث،  يف  التحول  أو  االنقالب  عنها  يغيب 

الرصاع الدرامي الذي تخوض فيه الشخصّيات، يأيت بالسؤال عن »معنى 

الوجود« يف هذه املشاهد املرسحية. وعليه أشري إىل أّنه يكمن يف اآلن 

الذي تتعرى فيه الشخصّيات، يف هذه اللحظة الفنّية السورّية، وتتجرد 

والفقر  االنهيار  احتامل  أمام  السافرة  ولحمّيتها  األبسط،  مفرداتها  إىل 

املتفرج.  أمام  ومصريها  نفسها  مع  وتتحد  ذاتها،  أّنها  وتحّس  األكرب: 

هي  فنيًّا،  الراقية  والحقيقّية  املضنّية،  اللحظات  بهذه  االعرتاف  ونشوة 

»أنا«  ُعري  يّدل  حيث  غنم،  أسامة  لدى  الوجود«  »معنى  يحدد  ما 

إىل  وأغانيها(  وضحكاتها  وغرائزها  ثرثراتها  )مع  البائن  الشخصيات 

املعّطلة.  اإلرادة  عىل  انتصار  محاولة  لعلها  ما.  انتصار  خلِق  محاولة 

املوات  متارس  وأنت  حتى  تنترص  أّنك  يعني  الفن  تفعل  أن  وأضيف: 

مجربًا يف الحياة الدنيا. 

أخريًا، ميكن القول إّن مرسح أسامة غنم يتقاسم الكثري مع أهله وناسه، 

ومع التجارب املرسحّية السورّية والعربّية والعاملّية املستقلة، حتى إّنه 

السامي«  بـ«الجميل  النجاة  محاواًل  املالّية،  امليزانّية  يف  القّلة  يتحدى 

لـ«املهمشني«، و«املعذبني يف األرض« و«أسفل السافلني«.

العيش يف جانبها  إىل خلل  عامًة،  الحياة  النقصان يف  للعامل: من  رؤيته 
املفقر قبل الحرب، وبني سطور الحرب، وما وراء الحرب.

عىل  القائم  للمرسح  متجاوزة  أّنها  عىل  عروضه  تبدو  آخر،  جانب  من 
الفصل )اإليهام( أو التداخل بني حيزي اللعب والفرجة )كرس االيهام(، 
السورّية اآلن. فالجاملّية ال تعلن عن نفسها  الحالة  إىل ما هو ملّح يف 
من محض حيثّيات املوضع أو عالقات الفرجة يف املكان؛ بل من اإلخراج 
أّن مرسحه  العكس. أي  املختار ال  املكان  الجامل يف  الذي يخلق  الفنّي 
فهو  العرض.  لتقديم  محّدًدا  مكاًنا  يشرتط  ال  اآلن(  )حتى  التجريبي 
رسمّية  مؤسسة  يف  كان  سواء  املختلفة،  األمكنة  عىل  منفتح  مرسح 
إلخ.  فندق...  يف  ِسعُته  محدودة  قبو  أو  أكادميّية،  يف  دائري  أو مرسح 
وال  فيه،  يستقر  الذي  باملكان  الجاملّية  العرض  قيم  تنحرص  ال  معه 
الفرجة واللعب؛ بل -من باب أوىل– بتقنية  التي تضّم حيزي  بالعامرة 
األداء وكيفّية القول الفني )والوعي بالهوية الفنّية تحت ظالل الظرف 
والنظام السيايس القائم(؛ بالرغم مام تفرضه تضاريس املكان من تأثري 
املتفرج  مع  مغايرة  عالقة  عىل  وبالتايل  وتنقالته،  املمثل  حركة  عىل 
أدركتها  العرشين. وهي عالقة  القرن  الثاين من  النصف  عرفتها مسارح 
الفكرّية، وعملت عىل استغاللها  –مؤخرًا- فئات فنّية متنوعة املشارب 
الحداثة.  بعد  وما  النيوليربالّية  العوملة  أزمنة  مع  لصالحها  واستثامرها 
مرسح  ُيقام  أن  املمكن  من  وبأّنه  األمر،  هذا  يدرك  أسامة  أّن  ويبدو 
أو  محافظة  أو  خالدة  رسالة  أو  بروباجاندا  أو  الهيمنة  خطاب  يحمل 
تحررّية أو مفرد ذاتّية مطلقة... يف أّي مكان سواء كان العلبة اإليطالّية 
أو مرسح دائري، أو قبو، أو محمصة، أو طاحونة، أو خان، أو خرابة... 
مبعنى أّن الحّيز نفسه ميكن أن يستخدم لتقديم عروض مرسحّية تبث 

رسائل مناقضة أو متعارضة فكريًّا.
عىل  وهو  البريوقراطي،  املثقف  عن  متاًما  َيْنأى  غنم  أسامة  أّن  ورغم 
خيارات  فإّن  املتجرب،  برسدّية  املقتدي  األدايت  الفنان  من  نقيض  طباق 
الفنّي  املنجز  تفرضها سريورة  ملتطلبات  تبًعا  تتحدد  له  بالنسبة  املكان 
مبتعة  االحتفاء  حتى  اإلخراج  إىل  الدراماتورجي  العمل  )من  حرصيًّا 
األفق  الالنقدي ضيق  التصنيف  نظره عن  أّنه يرصف  التواصل(. مبعنى 
يف الحالة السورّية الراهنة إىل: »أماكن رسمّية سلطوّية«، وأماكن »غري 

رسمّية سلطوّية« طاملا أّنها تقع يف املناطق التي يسيطر عليها النظام.
العام  للقطاع  التابعة  الوطنّية  املسارح  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  من  بّد  وال 
مسارح  هي  إلخ(  والقومي...  والقباين  األوبرا  دار  )مثل  دمشق  يف 
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»أوجست  الربازييل  املخرج  ملبدعه  املقهورين  مرسح  يعترب 
املتعارف  املرسحية  القواعد  فقط عىل  ليس  بوال«، حركة مترد 
عليها؛ بل عىل الحياة نفسها، فاملرسح كام يقول بوال )بروفة 
لرشح  تحتاج  ال  يجعلها  الجملة  هذه  سهولة  رمبا  للحياة(، 
وتوضيح؛ لكنها من ناحية أخرى توضح رؤية »بوال« للمرسح 
املرسحية  العملية  جوهر  طياتها  يف  تحمل  فهي  معا،  وللحياة 
من  ثار  مرسحي  منهج  بتقديم  »بوال«  خاللها  من  قام  التي 

خالله عىل أمور عدة. 
للفريق  خاصة  للبعض،  مناسبة  السابقة  السطور  تكون  رمبا 
آخر؛  لفريق  مقلقة  ولكنها  املرسحي،  الشكل  هذا  يؤيد  الذي 
يتجاوزها،  أن  يريد  وال  الربيختية  املرحلة  عند  يقف  من  منه 
قرارة  يف  يؤمن  ولكنه  للتجريب،  ووصل  تجاوزها  من  ومنه 
املطاف،  نهاية  هام  والربيخيتة  األرسطية  النظرية  بأن  نفسه 
ينظر  ثالثا  فريقا  نجد  الثاين  والفريق  األول  الفريق  بني  وما 
الظرف  يضع  الزمكان،  يتابع  املؤثرة،  والقوى  للعوامل  بدقة 
التاريخي واملجتمعي نصب عينيه، يراعي العديد والعديد من 
يناسب  مرسحيا  منطا  آلخر  وقت  من  لنا  تفرز  التي  العوامل 
بيئته، ورمبا استطاع هذا النمط أو الشكل املرسحي القفز عىل 

أكتاف الزمن ليعرب إىل العصور املختلفة، ورمبا مل يستطع. 
للحرب  فعل  كرد  نشأ  الذي  العبث  ذلك مبرسح  أدل عىل  وال 
ماهية  عن  الحديث  وقبل  أجمع.  العامل  يف  وانترش  العاملية 
دعونا  التكنيك  هذا  والدخول يف جوهر  املرسحي  الشكل  هذا 
بوال«؟  »أوجست  مبرسح  املرصي  املجتمع  عالقة  ما  نسأل 
ببساطة  إلينا؟  املرسحي  الشكل  هذا  تسلل  كيف  باألحرى  أو 
ونحن  القول  نستطيع  وتأصيل،  لتأريخ  الحاجة  شديدة ودومنا 
يف غاية االطمئنان إن هذا اللون املرسحي دخل وانترش عىل يد 
العاملني مبؤسسات املجتمع املدين، وخاصة الجمعيات األهلية، 
طرق  عن  البحث  وهو  أال  النبل  غاية  يف  وقتها  الهدف  وكان 
جديدة ومبتكرة ملناقشة بعض القضايا املجتمعية امللحة، التي 
وغريها  واملحارضات  الندوات  من  وأقوى  أفضل  لطرق  تحتاج 
وُمستهِلكة..   ُمستهْلكة  أصبحت  التي  التقليدية  الطرق  من 
السحر،  مفعول  لها  يكون  فعالة  طريقة  عن  البحث  فبدأ 
ووجدوا ضالتهم يف هذا الشكل املرسحي الذي انترش كالنار يف 
الهشيم، رمبا يعود هذا االنتشار لسهولة هذا الشكل املرسحي 
ملالءمته  أو  والربازيلية  املرصية  األوضاع  بعض  لتشابه  أو 
أو  التجديد  البعض يف  القضايا املجتمعية أو رغبة من  لجوهر 
كل ما سبق أو غريه. كل ما نستطيع قوله حاليا أي بشكل آين 

إنه أي مرسح املقهورين )الحارض الغائب(.
املرسحي،  الشكل  بهذا  املشتغلني  أحد  زلت  وما  أين كنت  ومبا 
املخرج  يد  عىل  أكرث  ورمبا  أيام   10 ملدة  وتدربت  سبق  فقد 

ُولد باولو فريرى« عام 1٩21 ىف مدينة برازيلية صغرية ألرسة 

»ثقافة  أسامه  ما  فاكتشف  وعايشه،  الفقر  عاش  فقرية.. 

الصمت« هذا الصمت الذي يعترب أحد أهم سامت الشخصية 

مع  املتامهية  الشخصية  تلك  السلبية،  يف  الغارقة  املقهورة 

القاهر، وبالتايل يصبح صمت املقهور ما هو إال نتيجة طبيعية 

للظروف االقتصادية والسياسية واالجتامعية التي يعيشها هذا 

املقهور مع قاهر مستفيد من قهره. 

وسط  محاميا  وعمل  والقانون  الفلسفة  »فريري«  درس 

مجموعة من الفقراء بشامل رشق الربازيل، وهناك اهتم مبحو 

أميتهم، ولكن الطرق التقليدية التي كانت تستخدم يف التعليم 

التعليمي: »نظام ُيكرس  مل تكن ترضيه، فقال عن هذا النظام 

يف  فلسفته  »فريري«  بنى  ُهنا  ومن  الصمت«.  ثقافة  لخدمة 

حوله  يدور  ما  بكل  املتعلم  وعي  عىل رضورة  مؤكدا  التعليم 

ليتمكن من الثورة عىل مظاهر القهر املتنوعة. 

أوجست  عليها  بنى  التي  الفكرية  املنطلقات  هي  هذه  تعترب 

بوال منهجة؛ أي أن هذه هي املنطلقات الفكرية التي حددت 

اإلطار العام ملرسح »بوال« الذي نشأ وليدا للصدفة. 

الجزويت  جمعية  قامت  أن  وقت  سعدة،  أبو  عمرو  السوري 

انطلقنا  وبعدها  املرسحي،  الشكل  هذا  عىل  بتدريبنا  والفرير 

ومنثل  نكتب  املحروسة،  وكفور  ونجوع  محافظات  نجوب 

ونتفاعل مع الجمهور؛ بل ونغري. 

التي  »التفاعلية«  املرسحيات  من  والعديد  العديد  فقّدمنا 

والطالق،  واملرياث،  املرأة،  ضد  )العنف  خاللها  من  ناقشنا 

والختان، وعاملة األطفال وحقوق الراعية( وغريها من املشاكل 

هل  يراودين:  الذي  السؤال  ظل  ولكن  والنفسية،  املجتمعية 

»طاملا  يل:  تقل  وال  مرسح؟  نقدمه  ما  هل  فن؟  نقدمه  ما 

أصبح  املشاهدة  وغرض  الفرجة،  ومكان  العرض،  مكان  توفر 

وأيضا  بكثري،  ذلك  من  أبعد  أقصده  فام  مرسحا«.  املعروض 

دعنا  وتجيب!  تتعجل  ال  ونصيحة،  إجابة  أي  مني  تنتظر  ال 

نستعرض كل يشء وبعدها لك ما تشاء.

»أوجست  الربازييل  الفنان  يد  عىل  املقهورين  مرسح  نشأ 

بوال« انطالقا من أفكار املفكر الرتبوي »باولو فريري« وما بني 

باملساحات  قليلة مملؤة  فريري سنوات  وباولو  بوال  أوجست 

الفكرية العميقة.

المقهورين مسرح 
والتطبيق   النظرية  بني 

مينا ناصف 
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[[2929

يف يناير 1٩3٤ قالت جريدة »البالغ« تحت عنوان »فرقة 

تألفت يف  قد  أنه  تونس  من  »جاءنا  تونس«:  يف  األحباب 

تحيي  وسوف  األحباب،  فرقة  اسمها  متثيلية  فرقة  تونس 

حفالتها األوىل يف بنزرت والكاف. وهذه الفرقة مؤلفة من 

شباب تونس الذين شغفوا بالتمثيل واشرتكوا قبل ذلك يف 

فرق أخرى محرتفة«.  أما مجلة »الجامعة« فقال مراسلها 

األستاذ  الوحوش«: »لحرضة  »رواية  عنوان  تحت  التونيس 

محمود كامل املحامي مكانة رفيعة عند األدباء التونسيني 

ويعرف  اإلعجاب،  مبنتهى  القيمة  آثاره  يتتبعون  الذين 

دبجها  التي  »الوحوش«  روايته  أن  الغراء  الجامعة  قراء 

العربية  اللغة  إىل  عنه  نقلها  قد  الدارج  املرصي  باللسان 

إىل  وقدمها  رقيبة«  أبو  »محمود  التونيس  الشباب  شاعر 

الصيف  يف  فمثلتها  بتونس  األكودي  إبراهيم  الشيخ  فرقة 

الفارط ونالت نجاحاً كبرياً. ويف هذا املوسم بعثت جمعية 

»التهذيب« بصفاقس – عاصمة الجنوب التونيس – خطاباً 

سيد عيل إسامعيل

)29( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

1935  -  1934 المصرية  الدوريات  في  التونسي  المسرح 

نوافذ

جد  أدوارهم  أتقنوا  الذين  ومبمثليها  األنيقة  ولغتها 

معجبون  والناس  حده.  بالغاً  اإلقبال  ورأيت  االتقان. 

تأليف حرضة  من  ال وهي  كيف  اإلعجاب!  غاية  بالرواية 

الروايئ الكبري األستاذ محمود كامل املحامي الذي وضعها 

األستاذ  النابغة  شبابنا  شاعر  وتعريب  الدارجة.  باللغة 

محمود أبو رقيبة. هذا ويل بعض مالحظات عىل اإلخراج. 

التمثيلية  البلدية جمعيات صفاقس  لكن حبذا لو خصت 

من  الفنية  الهيئات  هذه  تتمكن  حتى  بال  ذات  باإلعانة 

القيام مبهمتها عىل الوجه األتم. وقد ألقت السيدة وسيلة 

صربي خطاباً شكرت فيه الجمهور باسم جمعية التهذيب 

الليلة  لكم يف هذه  تقدم  الجمعية  فيه: »وها هي  قالت 

التي تنطوي مغازيها العظيمة  النفيسة  رواية »الوحوش« 

عىل الحكمة البالغة واملوعظة الثمينة. ويف عزم جمعيتكم 

املهذبة  املفيدة  الروايات  اختيار  عىل  تستمر  أن  هذه 

السادة  أيها  منكم  ستجد  أنها  شك  وال  العامة.  لألخالق 

الفضالء املعاضدة املنشودة«.

»فرقة  أن  إىل  »الجامعة«  مجلة  أشارت  مارس  ويف 

فيها  فأحيت  الكاف  بلدة  إىل  برحلة  قامت  األحباب« 

وقالت  الخائنات«.  »الزوجات  رواية  بها  مثلت  حفلة 

»مرصع  مرسحية  مثلت  العريب«  التمثيل  »جمعية  إن 

السيد  »أنطونيو«  بدور  وقام  شوقي،  ألحمد  كليوباترا« 

السيدة وسيلة صربي.  »كليوباترا«  أصواوي، وبدور  صالح 

الرواية  لها  يقدم  أن  منه  ترغب  رقيبة  أبو  السيد  من 

إليها كهدية أدبية نفسية ومثلتها  لتقوم بتمثيلها فأرسلها 

وخرج  باهراً  نجاحاً  فأحرزت  العيد  أسبوع  يف  الجمعية 

الرواية  التي احتوت عليها  الغالية  بالعظة  يلهج  الجمهور 

حرضة  فيها  وضعها  التي  الفريدة  املرسحية  بالحبكة 

مؤلفها العبقري املحرتم. وقد قام بدور »أمني« السيد عيل 

وبدور  زيد،  أبو  حامد  السيد  »الدكتور«  وبدور  العياري، 

»عامر« السيد صالح سبالة، وبدور »ماهر« السيد محمد 

وبدور  صربي،  وسيلة  السيدة  »زينب«  وبدور  املسدي، 

»نفيسة« شقيقتها اآلنسة عزيزة نعيم، فوفقوا جميعاً«.

»جميل  مرسحية  عن  »الجامعة«  مجلة  قالت  فرباير  ويف 

وهي  مثلتها،  القريوان  مبدينة  »القدماء«  فرقة  إن  بثينة« 

بدور  فيها  وقامت  الساعايت«،  الرحمن  »عبد  تأليف  من 

ختمي.  فضيلة  السيدة  الشهرية  تونس  ممثلة  البطلة 

»عقد  قائلة:  املمثلني«،  »مؤمتر  إىل  املجلة  وأشارت 

شيخهم  برئاسة  تحضريياً  اجتامعاً  التونسيون  املمثلون 

يف  ينظر  مؤمتر  لتكوين  األكودي  إبراهيم  األستاذ  الكبري 

ووقع  خطب،  عدة  االجتامع  هذا  يف  فألقيت  مصالحهم، 

املجلة  عادت  مارس  ويف  ثان«.  اجتامع  عىل  االتفاق 

»مثلت  قائلة:  »الوحوش«  مرسحية  عن  الحديث  إىل 

رواية  بصفاقس  البلدية  مرسح  عىل  التهذيب«  »جمعية 

املفيد  مبوضوعها  جداً  كبرياً  إعجايب  فكان  »الوحوش« 

بتونس المسرح  جمعية  مثلتها  اليت  الوهم  مريض 
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[[30 نوافذ

الهول« عن مرسحية  ويف فرباير 1٩35 قالت جريدة »أبو 

بني  قوية  منافسة  اليوم  »تقوم  النارص«:  الرحمن  »عبد 

أعلنت  وقد  العريب،  والتمثيل  العريب،  املستقبل  فرقتي 

النارص  الرحمن  عبد  رواية  إخراج  اعتزامها  منهام عن  كل 

وحددا موعداً لذلك!

عنوانه  مهاًم  موضوعاً  »الصباح«  مجلة  نرشت  مارس  ويف 

»إن  فيه:  قالت  األدباء«،  إىل  املرسح  جمعية  من  »بالغ 

التونسية  البالد  جمعية املرسح أنشئت عىل فكرة: 1- إن 

ُتضارع يف  املرسح  بكتاب  غنية  وأنها  األديب  بنتاجها  ثرية 

أنه   -2 األقطار.  من  وغريهام  والشام  مرص  امليدان  هذا 

طور  من  ينتقل  أن  التونسية  البالد  يف  التمثيل  لفن  آن 

لحاجتني  واإلنشاء  االستقالل  طور  إىل  واالقتفاء  االقتباس 

ال  وصار  وتهذب  اختمر  قد  الجمهور  ذوق  أن  أوالهام 

للطور  املامشية  الروايات  من  عليه  يعرض  ما  إىل  يرتاح 

من  تحررت  قد  التونسيني  همة  أن  وثانيتهام  القديم، 

إىل  وتطلعت  النفس  يف  الثقة  وانطفاء  الرتدد  عناكب 

الجديد الراقي واملبتكر املنم عن التحسن الحقيقي. وهي 

يختلج  ما  تحقق  العمل  يف  وانتهاجها  ذلك  تقديرها  يف 

أول  هي  كام  املرسح.  لفن  هاو  وكل  أديب  كل  بفؤاد 

جمعية عالجت فن التمثيل وكان محركوها ينتمون كلهم 

أعضائها  من  أحد  من  وما  واألدباء.  األفالم  حملة  ألرسة 

صف  يف  وعد  الرياع  وامتشق  اللغة  حذق  كاتباً  وكان  إال 

ارتسمتها  التي  القاعدة  عىل  وجرياً  الثاقبة.  العزائم  ذوي 

وهي  ألعاملها  وبرنامجاً  لها  شعاراً  املرسح  جمعية 

التونيس قبل كل يشء. يلذ لها أن تعلن إىل أرباب القلم 

ترجموها  أو  ألفوها  التي  الروايات  لفحص  مستعدة  أنها 

جمعية  متأل  وهكذا  ومتثيلها.  لها  جوائز  وتخصيص 

الجزاء  وتنفيذ  الحض  من  بعهدتها  استناطت  ما  املرسح 

به.  يتعهدوا  أن  ينبغي  ما  األدب  أهل  كاهل  عىل  وتلقى 

بالشاعر  اتصلت  أنها  الجمعية  تشعر  للروائيني  وتحريضاً 

برواية  بكر  أيب  سعيد  الصيت  الذائع  واألديب  الخطري 

واإلبداع  الروعة  منتهى  يف  الحوادث  تونسية  موضوعة 

ستعلن عنها بكلمة عند اإلبان. ويف الختام ترغب جمعية 

أقالمهم  حبكت  مبا  ميدوها  أن  األدباء  كافة  من  املرسح 

وصاغت قرائحهم من روايات مهام كان نوعها وأسلوبها. 

»جمعية  ]توقيع[  السالم  عاطر  تحياتها  مع  إليهم  وترفع 

املرسح««.

لسان  عىل   - »الصباح«  مجلة  أخربتنا  أيضاً  مارس  ويف 

إىل  العريب« سافرت  التمثيل  بأن »جمعية  »حسن سيالة« 

النارص«.  الرحمن  »عبد  مرسحية  لتمثيل  سوسة  مدينة 

»ألف األستاذ صالح الزواوي فرقة متثيلية متجولة للتمثيل 

ومحمد  شطا  سيد  املمثلون:  إليها  انضم  وقد  الكوميدي، 

بن  الدين  ونور  بوليامن  وأحمد  الرحال  والبشري  الرتييك 

واملهدية  سوسة  فيها  تطوف  برحلة  قريباً  وستقوم  رشيد 

وصفاقس وقابس وجربة«.

»أبو  جريدة  يف  سيالة«  »حسن  كتب  أيضاً  مايو  ويف 

بتونس«،  العريب  التمثيل  »جمعية  عنوان  تحت  الهول« 

بفصل  وختمتها  »الواجب«  رواية  مثلت  الجمعية  أن 

لهذا  فكان  املستشفى«  يف  مصباح  »عمي  يسمى  مضحك 

واملمثل  املؤلف  فنشكر  الكبري  االستحسان  األخري  الفصل 

البارع األستاذ حمودة معايل واملدير الفني األستاذ الشيخ 

»فرقة  عن  أيضاً  املراسل  كتب  كام  األكودي.  إبراهيم 

األهايل  من  كثري  لطلب  »نظراً  قائاًل:  التمثييل«،  املستقبل 

إعادة رواية »العرشة الطيبة« فستعيد هذه الفرقة متثيلها 

مديرها  حرضة  فنهنئ  البلدي  املرسح  عىل  مرة  لثاين 

لفرقته  ونرجو  الفني  مبجهوده  املتهني  البشري  األستاذ 

النجاح والتوفيق«. وقال أيضاً تحت عنوان »فرقة متثيلية 

التونيس  املمثل  الزواوي  صالح  األستاذ  »أشعرنا  جديدة«: 

فرقة  تكوين  إىل  زمالئه  نوابغ  من  نخبة  مع  توفق  أنه 

باسمه قصدها الدعاية للفن املرسحي واملوسيقي التونيس 

بداخل  بالرحالت  التونسية  الفنية  السمعة  ترشف  دعاية 

التمثيلية  النهضة  جمعية  مجلس  بانتخاب  أخربتنا  كام 

السادة:  انتخاب  عن  النتيجة  وأسفرت  بنزرت،  مدينة  يف 

لها، والسيد  الحازم الغيور السيد حمدة الصفاقيس رئيساً 

ثان،  كاهية  صباغ  موريس  أول،  كاهية  السويس  محمد 

خليل  بن  خميس  الفرنسية،  باللغة  كاتب  املفتي  محمود 

مال،  أمني  صالحة  بن  بك  عثامن  العربية،  باللغة  كاتب 

محمد  عام،  قائم  بشري  بن  عمر  كاهية،  املغراوي  محمد 

بن يوسف مدير الفن، محمد بن محمد كاهية، واألعضاء 

الطاهر  العدوانية  املنويب  القروي،  حمودة  السادة:  هم 

القروي، محمود الزريل عىل املغراوي. 

املستقبل  ويف مايو قالت مجلة »الصباح«: قررت جمعية 

وسنسمع  الطيبة«،  »العرشة  رواية  متثيل  إعادة  التمثييل 

درويش.  سيد  األستاذ  املوسيقى  فقيد  ألحان  أخرى  مرة 

ألف  بكر  أبو  سعيد  األديب  أن  إىل  املجلة  أشارت  كام 

املرسح،  جمعية  مثلتها  وقد  الدامي«،  »الزواج  رواية 

»أبو  جريدة  وكتبت  رشدي.  لشافية  البطولة  وكانت 

قائلة:  اإلعالنات«  يف  »التفنن  عنوان  تحت  الهول« 

أعلنت  فلقد  كبرياً  تطوراً  املسارح  إعالنات  »تطورت 

الدامي«  »الزواج  رواية  عن  يوم  ذات  املرسح  جمعية 

بقولها »السيدة شافية رشدي أمام القضاء بتهمة القتل«!! 

كام كتبت مجلة »الصباح« تحت عنوان »فرقة متجولة«: 

الصباح مجلة  ترويسة 

درويش بتونسسيد  العربي  التمثيل  جمعية  مخرج  سنينة  أبو  جمال 
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بهذه  األوىل  رحلته  سيجعل  أنه  وعلمنا  التونيس،  القطر 

األيام إىل مدينة: سوسة، املهدية، صفاقس، قابس، جربة«.

أما مجلة »الصباح« فنرشت تحت عنوان »رواية الغرور«، 

هذه  إحضار  يف  العريب  التمثيل  جمعية  »بادرت  قائلة: 

والرواية  البلدي.  املرسح  عىل  أخرياً  أخرجتها  وقد  الرواية 

طائفة  الدين  تقي  أحمد  األستاذ  مؤلفها  فيها  جمع  قوية 

أكرث  الجمهور  إقبال  من  لقيت  وقد  الصائبة  األفكار  من 

النجاح األديب فيها عظياًم. ويف مقدمة  من سابقاتها وكان 

والكهل  حامد،  بأدوار:  قاموا  من  املمثلني  من  الفائزين 

األول، وروبري، وحياة. وانتهت الرواية بفصل مضحك وقد 

املمثلني  لفائدة  دخلها  خصص  الرواية  هذه  إن  لنا  قيل 

العريب«. ويف عدد آخر قالت املجلة عن  التمثيل  بجمعية 

الغرور  رواية  العريب  التمثيل  جمعية  »مثلت  املرسحية: 

العايل  صوته  امللقن  عىل  نأخذ  كنا  وإن  اإلخراج  فأجادت 

يف  يظهرون  وهم  إنهم  واملمثالت  املمثلني  عىل  ونأخذ 

واألحذية  البديعة  بالجوارب  كانوا  الريف  ساكني  أدوار 

الواردة من أبدع معامل أوروبا، وقد أجاد األستاذ محمد 

واملختار  الربغويت،  الستار  عبد  واألساتذة  التيجاين،  بن 

وصربية  الصغرية،  وشافية  الزواوي،  والبشري  كرداغة،  بو 

كامل«.

الهول« عن »جمعية  ويف يونية 1٩35 قالت جريدة »أبو 

عنوان  تحت  كتبته  ما  منها  التونيس،  املرسح  أخبار  من 

»فاتحة جمعية املرسح«، قائلة: »احتفلت جمعية املرسح 

بافتتاح موسمها لهذا العام واختارت لذلك رواية »جاريت« 

التي ألفها الكاتبان البارعان األستاذان محمد زروق وعبد 

العزيز الوساليت ويف الوقت املعني ارتفع الستار عن أفراد 

الحارضين  أسامع  فشنفوا  العادية  مبالبسهم  الجمعية 

الطيب سكيك  البارع األستاذ  الشاعر  بنشيد جديد نظمه 

املرزوقي  محمد  السيد  املسلمني  الشبان  شاعر  ألقى  ثم 

الجمهور وشكر  بها  الفحل حّيا  قصيدة عصامء من شعره 

ابتدأ  األثر  وعىل  القيمة،  أعاملها  عىل  املرسح  جمعية 

بالد  يف  أمة  مجلس  عن  عبارة  املرسح  وكان  التمثيل 

برملانية يجلس فيه النواب حسب مبادئهم وأحزابهم وكان 

اليسار عىل مقتىض  اليمني وأخرى من  تارة من  التصفيق 

ولو  املؤلفني.  نظريات  من  يروقهم  وما  املتفرجني  أفكار 

وقعت الدعاية للرواية عىل هذا الوتر لكان اإلقبال أعظم 

ولوال  املجددين،  طرف  من  وال  املحافظني  طرف  من  ال 

بإطناب  أفكارنا  فيها  وأبدينا  الرواية  لحللنا  املجال  ضيق 

املرسح  لجمعية  ونتمنى  العجالة  بهذه  نكتفي  ولكننا 

املجلة  قالت  مبارشة  ذلك  وبعد  ناجحاً«.  حافاًل  موساًم 

يف  املرسح  جمعية  نجاح  »بعد  »تارتوف«:  عنوان  تحت 

رواية »جاريت« رشعت يف إخراج إحدى مرسحيات موليري 

العربية  إىل  نقلها  توىل  التي  »تارتوف«  رواية  وهي  أال 

خصيصاً لجمعية املرسح البارع املتفنن السيد عبد العزيز 

البلدي  الوساليت، واملتوقع أن يكون إخراجها عىل املرسح 

يف أيام عيد الفطر املبارك.

نظم  من  وهو  املرسح،  جمعية  نشيد  املجلة  ونرشت 

األستاذ طيب سكيك، وتقول كلامته:

نحن حفاظ حمى الفصحى عىل مر الزمان

نرفع الفن وبالتمثيل نسعى لألمام

نخدم »املرسح« نعليه إىل أسمى مكان

أو نراه ساطعاً كالبدر يف ليل التـام

فننا فن جميل     نعم ما أبقى العــرب

فانبذوا كل دخيل      تونس مهـد األدب

أنتمو يا نشأة العرص ويا ذخر البالد

    ألفوا أو ترجموا للشعب ما يشفي الفؤاد

يك تروا مرسحكم يختال يف سبيل الرشاد

وتروا تونسكم تسبق يف يوم الرهان

فننا فن جميل       نعم ما أبقى العرب

فانبذوا كل دخيل     تونس مهد األدب

نحن حفاظ حمى الفصحى عىل مّر الدهور

نخدم التمثيل والفن بعزم ال يخور

ولنا يف الله والشعب معني ونصري

نبلغ املأمول والقصد بحمد وامتنان

فننا فن جميل       نعم ما أبقى العـرب

فانبذوا كل دخيل         تونس مهـــــد األدب

بدور  شاهني  أحمد  املطرب  »قام  العريب«:  التمثيل 

مراد  الدين  محيي  والسيد  »عطيل«  رواية  يف  »رودريك« 

الثاين  وأبدع  وتلحيناً  متثياًل  األول  فأجاد  يعقوب  بدور 

وحول  اآلخرون«.  املمثلون  أجاد  كام  والخداع،  املكر  يف 

عنوان  تحت  نوفمرب  يف  »األمة«  جريدة  قالت  الجمعية، 

العريب  التمثيل  جمعية  رأي  »استقر  الرشيف«:  »اللص 

أن تفتح موسمها برواية من غري التي ذكرتها يف برنامجها 

واختارت لذلك رواية اللص الرشيف وقد نسخت األدوار 

وتم توزيعها عىل املمثلني واملتوقع أنها ستقدمها للجمهور 

يف األسبوع األول من نوفمرب ويقول الذين يعرفون الرواية 

وقالت  الحكيمة«.  املغازي  من  عظيم  جانب  عىل  أنها 

التمثييل«:  املستقبل  دار  »يف  عنوان  تحت  أيضاً  املجلة 

مدير  من  بدعوة  التمثييل  املستقبل  لنادي  زيارة  »أدينا 

وجدنا  وقد  املتهني  بشري  األستاذ  البارع  الفنان  الفرقة 

»ابن  رواية  ونشاط إلحضار  بحزم  يعملون  املمثلني  نبغاء 

األستاذ  إدارة  تحت  ألحانها  عىل  يتمرنون  وكانوا  الرجا« 

الفنان »سيد شطا« واألستاذ محمد الحبيب يتوىل مراقبة 

الذي  املجهود  إن  يقال  والحق  التحريف.  وتصحيح  اللغة 

شاهدناه من فرقة املستقبل التمثييل يفوق ما كنا نعرفه 

عنها ولذلك نتوسم لها موساًم ناجحاً وإقبااًل عظياًم«.

ويف ديسمرب 1٩35 نرشت مجلة »الصباح« مجموعة كبرية 

نوافذ

بتونس البلدية  مسرح  واجهة 

كليوباترا لمصرع  الصحف  وصف 


