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[[33 متابعات

للمسرح العالمي  اليوم  رسالة 
مهرجانات ومدير  وأوبرا  مسرح  مخرج  األمريكية  المتحدة  الواليات  سيلرز،  بيرت 

واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفىن  البيت 
رمضان  فى 

إعداد: أحمد زيدان

األصدقاء األعزاء،

األخبار  موجز  عىل  وبالدقيقة  بالساعة  معلٌق  اليوم  عاملنا  ألن   

جميعاً  أدعونا  أن  يل  هل  بالتنقيط،  تغذيتنا  يتم  وكأنه  اليومية 

ومنظورنا  السليَمْي  ومجالنا  نطاقنا  يف  للدخول  كمبدعي، 

امللحمي  والوعي  امللحمي  والتغيري  امللحمي  الزمن  لهذا  الخاص 

فرتة  يف  نعيش  فنحن  امللحمية؟  والرؤية  امللحمي  واالنعكاس 

ملحمية من تاريخ البرشية، نتج عنها تغيريات عميقة يف عالقات 

البرش مع أنفسهم ومع بعضهم البعض ومع العوامل غري البرشية، 

والتحدث  والتعبري  الفهم  عىل  قدرتنا  تتجاوز  أن  تكاد  تغيرياٍت 

عنها.

نعيش  نحن  الساعة،  مدار  عىل  األخبار  دائرة  يف  نعيش  ال  نحن 

باملرة  مجهزة  غري  اإلعالم  ووسائل  والصحف  الزمن،  حافة  عىل 

وغري قادرة عىل التعامل مع ما منر به.

لنا  تسمح  قد  التي  والصور  الحركات  هي  وما  اللغة،  هي  أين 

ميكننا  وكيف  بها؟  منر  التي  العميقة  والتمزقات  التحوالت  بفهم 

أن ننقل مضمون حياتنا اآلن ليس كريبورتاٍج صحفي بل كتجربة؟

املرسح هو الشكل الفني للتجربة.

يف عامٍل تغمره الحمالت الصحفية الواسعة وتجارب محاكاة الواقع 

لألرقام  الالنهايئ  التكرار  تجاوز  ميكننا  كيف  املروعة،  والتكهنات 

بيئٍي واحد،  أو نظاٍم  لنجرّب قدسية وال محدودية حياٍة واحدة، 

أو صداقٍة واحدة، أو جودة وجامل الضوء يف سامٍء غريبة؟ عامان 

الناس،  حياة  وضّيق  الناس،  حواس  أضعف  قد  كوفيد-19  من 

من  الغريبة  الصفر  نقطة  موضع  يف  ووضعنا  العالقات،  وقطع 

حياة البرشية.

نحتاج  الذي  وما  بها؟  نحتفي  التي  الذكرى  مراسم  ذهبت  أين 

التخّيل  بإعادة  أخرياً  لنا  تسمح  التي  الطقوس  هي  وما  تذّكره؟ 

والبدء يف التدرب عىل خطواٍت مل نخطوها من قبل؟

لدرجة  بها  نراه  التي  والطريقة  نراه  مام  جداً  متيقنون  نحن 

الجديدة  واإلمكانيات  البديل  الواقع  رؤية  عىل  قادرين  غري  أننا 

والنهج املختلفة والعالقات غري املرئية والصالت الخالدة والشعور 

بها.

لتخيالتنا،  لحواسنا،  لعقولنا،  العميق  لالنتعاش  الوقت  حان 

قبل  من  العمل  بهذا  القيام  ميكن  وال  ومستقبلنا.  لتاريخنا، 

بهذا  القيام  علينا  يتعّي  مبفردهم،  يعملون  معزولي  أشخاٍص 

العمل معاً، واملرسح هو الدعوة لنا للقيام بهذا العمل معاً.

أشكركم بعمق عىل كل ما تفعلونه.

ترجمة: حصة الفاليس – مركز اإلمارات للهيئة الدولية للمرسح 

- الفجرية

واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  البيت 

وفعاليات  هاللك«  »هل  برنامج  ىف  يشارك 

املجلس األعىل للثقافة.

للفنون  الفنى  البيت  للفرق  واسعة  نشاط  حالة 

عبده  عادل  د.  برئاسة  واالستعراضية  الشعبية 

البيت  يشارك  حيث  املبارك،  رمضان  شهر  ىف 

أكرث  ىف  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى 

ومنها  الكريم  الشهر  خالل  تقام  فعاليه  من 

املشاركة ىف فعاليات قطاع شئون اإلنتاج الثقاىف 

املجلس  وفعاليات  هاللك«،  »هل  الرمضانية 

القومى  املركز  مع  بالتعاون  للثقافة  األعىل 

بالسيدة  الثقافية  بالحديقة  الطفل  لثقافة 

العامة  املرصية  الهيئة  فعاليات  وكذلك  زينب، 

فعاليات  ىف  ويشارك  فيصل«  »معرض  للكتاب 

الروماىن  »املرسح  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

قطاع  فعاليات  عن  وأما  الشامىل  القاهرة  سور 

هاللك«  »هل  الرمضانية  الثقاىف  اإلنتاج  شئون 

 ،13 يومى  الشعبية  للفنون  رضا  فرقة  فتشارك 

تشارك  كام  أبريل،   21  ،14 املوافق  رمضان   20

 22  ،16 يومى  الشعبية  للفنون  القومية  الفرقة 

ويقدم  م،  أبريل 2022  املوافق 17، 23  رمضان 

السريك القومى فقراته ىف برنامج “هل هاللك “ 

أيام “ 13، 16، 17، 20،22 رمضان “ املوافق “ 

فعاليات  عن  وأما   ،“ أبريل   ،23  ،14،17،18،21

مع  بالتعاون  تقام  التى  للثقافة  األعىل  املجلس 

الثقافية  بالحديقة  الطفل  لثقافة  القومى  املركز 

جانا«  »رمضان  املرسحى  العرض  يشارك  حيث 

إخراج صالح لبيب  للفرقة الغنائية االستعراضية 

 10 بواقع  رمضان   21 12وحتى  من  الفرتة  ىف 

الفرتة  ىف  يشارك  القومى  والسريك  عرض  لياىل 

أبريل   22 املوافق 13 وحتى   21 من 12 وحتى 

بواقع 10 لياىل، وأما عن فعاليات الهئية املرصية 

فقرات  القومى  السريك  فيقدم  للكتاب  العامة 

متنوعة ىف الفرتة من 12 وحتى 21 رمضان، كام 

عدة  الشعبية  للموسيقى  القومية  الفرقة  تقدم 

الفرتة  ىف  الدينى  اإلنشاد  فرقة  ومنها  فقرات 

من 13 وحتى 21 رمضان 14 وحتى 22 أبريل، 

رمضان،   15 يوم  تشارك  الشعبية  اآلالت  فرقة 

وكذلك فرقة أنغام الشباب يوم 19 رمضان، أما 

التى  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  فعاليات  عن 

القومية  الفرقة  فتقدم  الروماىن  باملرسح  تقام 

لفرقتى  متنوعة  فقرات  الشعبية  للموسيقى 

 11 املوافق  رمضان   10 يوم  الشعبية  اآلالت 

رمضان   11 يوم  الدينى  اإلنشاد  وفرقة  أبريل 

متنوعة  فقرات  عدة  وكذلك  أبريل   12 املوافق 

 13 املوافق  رمضان   12 يوم  القومى  للسريك 

أبريل 2022 م، كام تشارك ىف فعاليات صندوق 

تشارك  حيث  الغورى«  »قبة  البرشية  التنمية 

رمضان   13 الشعبية  للفنون  القومية  الفرقة 

الشعبية  للفنون  رضا  وفرقة  أبريل   14 املوافق 

فعاليات  عن  أما  أبريل،   28 املوافق  رمضان   27

الشباب  أنغام  فرقة  فتقدم  جاهي  صالك  قاعة 

الفرقة  وتقدم  رمضان   14  ،13 يومى  فقراتها 

فنى  عرض  الشعبية  للموسيقى  للفنون  القومية 

يومى 19، 20 رمضان .
رنا رأفت 
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[[4 متابعات

األراجوز  استلهام 
الفن  في 

هشام  والدكتور  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  برعاية 
لثقافة  القومي  املركز  أقام  ؛  للثقافة  األعىل  املجلس  رئيس  عزمي 
الحديقة  يف  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  برئاسة  الطفل 
استلهام  بعنوان  ندوة  محمود  محمد  والء  الباحثة  بقيادة  الثقافية 
والذي  األراجوز  لفن  الشهري  امللتقي  ضمن  الفن  ىف  األراجوز 
محمد  الدكتور  االستاذ  فيها  وتحدث  شهر  كل  من   28 يوم  يقام 
واألستاذ  الفني  للنقد  العايل  باملعهد  املرسحي  النقد  أستاذ  زعيمه 
أحمد  الباحث  الندوة   وادار  الكبري  املرسحي  الناقد  خميس  أحمد 
سجل  أن  منذ   : قال  ثم  الحارضين  بكل  رحب  والذي  العليم  عبد 
 /  28 يف  باليونسكو  العاجل  الصون  قامئة  عىل  املرصي  األراجوز 
 28 يوم  الثالث  السنوي  امللتقى  تقديم  تم  أن  وبعد   ،2018  /  11
املركز  ناصف رئيس  الحافظ  األستاذ محمد عبد  / 2021، قرر   11 /
وفية  كل شهر،  28 من  يوم  لألراجوز  ملتقى شهري  املركز  يقيم  أن 
وعرض  األراجوز  عن  مرسحي  وعرض  األراجوز  فقرات  بعض  نقدم 
وكانت  األراجوز،  فن  عن  بندوة  امللتقي  ونختتم  األسود،   للمرسح 
عن  اليوم  وندوة  واملرسح،  األراجوز  عن  السابق  امللتقي  ندوة 
قام  املركز  أن  وأعتقد  الفن )مرسح – سينام(  األراجوز يف  استلهام  
بدور هام يف الحفاظ عىل األراجوز املرصي وعىل مدار ثالثة سنوات 
؛  لألراجوز  17 العبا   تدريب  تم  وقد  األن  إىل  ومازال  بدوره  يقوم 
وفتاه  سنة   12 طفل  اليوم  عروض  يف  شاهدتهم  أنكم  وأعتقد 
باختالف،   القادرون  أطفال  من  طفل  وهو  إسالم  وكذلك  سنة   14
جغرافيا  بدوره  أيضا  يقوم  واملركز  متفاوتة،  أخرى  ألعامر  باإلضافة 
بوجود العبي األراجوز يف محافظات مرص  منها القاهرة والقليوبية 
والرشقية، ذلك باإلضافة لوجود 8 العبي أساسا فقد أصبح يف مرص 
25 العبا لألراجوز ويف طريقنا بأن يزيد عدد العبي األراجوز، وقام 
املركز بتقديم مجموعة من الدراسات عن األراجوز وكذلك مجموعة 
أحمد  والكاتب  الشاعر  كتبها  لألراجوز  جديدة  منر  نصوص  من 
وسيد  جابر  أحمد  والفنان  زنايت  محمد  والكاتب  والشاعر  زيدان 
لطفي وغريهم، وقد تم تقديم بعضا من هذه النمر أمام الجمهور، 
وبعضها من خالل قناة املركز ونحن سعداء بهذا الدور، ولدينا الكثري 
األراجوز،  فن   يخص  فيام  املستقبل  يف  والتطلعات  الطموحات  من 
عن  ليحدثنا  خميس  أحمد  الكبري  الناقد  لألستاذ  امليكروفون  واترك 
موضوع ندوة اليوم وهي استلهام األراجوز يف الفن . رحب االستاذ 
عىل  فقط  ليس  جدا  هام  الندوة  موضوع   : وقال  بالحضور  أحمد 
أو  السينام  الضوء عىل معلومات عامة موجودة خاصة يف  نلقي  أن 
كيفية استخدام األراجوز يف املرسح أو السينام أو الشعر أو الرواية 

وتكمن األهمية من وجهة نظري يف اإلشارة إىل نقاط أساسية وهي 
أن  مشكلة  أمام  يقف  منا  الكثري  إن  ؟  األراجوز  مستقبل  هو  ما   :
هذا  محاوالت ألحياء  من  تم  ومهام  األراجوز  فن  تعدى  قد  العرص 
طفل  أن  حيث  للغاية  ضئيلة  تكون  تكاد  محاوالت  فإنها  الفن 
الكرتون،  وأفالم  باألنرتنت  يرتبط   ما  أكرث  باألراجوز  يرتبط  اليوم ال 
الرحالة  مثل  التاريخ،  عن  لكم  أحيك  أن  واليرس  السهولة  ومن 
فيها  عروض  وجود  امليالدي  العارش  القرن  منذ  شاهدوا  الفرنسيون 
فقط،  األثرياء  بيوت  أو  الشوارع  يف  تقدم  ال  وهي  األراجوز،  دمي 
لكنها تقدم يف املستشفيات أيضا، تقدم خصيصا للمساعدة يف شفاء 
نحن  أين  هي  األساسية  املشكلة  لكن   . والبهجة  باالحتفال  املريض 
عدد  كم  ؟  األراجوز  دمية  صناع  ذهب  أين  ؟  األراجوز  صناعة  من 
؟  األراجوز  بفن  املهتمي  عدد  كم  ؟  األراجوز  صناعة  عىل  املقيمي 
إليهم حديثا ؟ كل هذه  كم عدد العبي األرجوز، وكم العب أنضم 
القومي  املركز  أن  أعلم   . عليها  ونجاوب  تفحص  أن  البد  األسئلة 
وقدم  األراجوز  فن  تراث  عىل  باملحافظة  متاما  مهتم  الطفل  لثقافة 
التقاء  يف  املشكلة  تكمن  لكن  املزيد،  لتقديم  ويسعي  جدد  العبي 
والشباب  والتعليم  الرتبية  مثل  املعنية  الوزارات  مع  الثقافة  وزارة 
والرياضة، ونحاول أن نسأل أين نقف من دمية األراجوز ؟ وما هو 
؟  نذهب  وكيف  إليه  نذهب  أن  يجب  ومن  ؟  املستهدف  جمهورنا 
توجد  وأن  البد  أنه  أعتقد  ؟  تقدميها  يجب  التي  الفنيات  هي  وما 
فلسفة واضحة واإلجابة عىل تلك األسئلة . كام يجب أن يكون لدينا 
العروض  أحد  شاهدت  ؛  مثل  لكم  وارضب  ؛  الجودة  فائقة  صناعة 
تقديم دمية عبارة  فيه  تم  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  أنتاج  من 
عن عروسة ضخمة لحيوان أسمه جو برويك وقام بتصميمها الدكتور 
محمد سعد ووجدت طوابري وزحام شديد من الجمهور عىل العرض 
حافظ  يكون  يكاد  الجمهور  من  بعضا  العرض  صالة  يف  ووجدت 
ال  أنه  كام  مرة،  من  أكرث  العرض  شاهد  أنه  ذلك  فمعنى  العرض، 
خالل  ومن  الجمهور،  من  الكبري  العدد  هذا  لجذب  دعاية  توجد 
الجذب  عنرص  هي  الجودة  فائقة  الصناعة  أن  تيقنت  التجربة  هذا 
التي تقدم أظن أنها  التيامت  للجمهور . ونعود لألراجوز ونقول أن 
والرببري،  األراجوز  حكاية  مثل  املتواضعة  التيامت  من  مجموعة 
ماهي  إذن   . املحفوظة  التقليدية  النمر  أي  والشحات،  واألراجوز 
عليه من هذه  أطلعت  ما  أن  أعتقد  ؟  قدمت  التي  الجديدة  النمر 
الطفل  مع  نتعامل  نحن  التعليم،  فكرة  إىل  عظيم  ميل  متيل  النمر 
فهو  وبالتايل  له  نقدمها  طريفة  حكاية  طريق  عن  ليتعلم  يأيت  بأنه 
ال يحب الحكاية بالقدر الذي يجعله يقبل عليها مرة أخرى بالوعي 

ورؤيتي  ؛  عظيم  فن  وهو  األراجوز  لفن  يرضينا  الذي  والجامل 
يستلهم  أو  يشري  وأن  البد  الحقيقي  املستقبيل  تاريخنا  كل  أن  هي 
استلهام  مبعنى  الجاميل،  ومرشوعنا  هدفنا  يحدد  والذي  تراثنا  من 
الشعبي، وهذا هو موضوعنا  تراثنا  أو تقديم عروض من  الحكوايت، 
نقدم  أن  قبل  املرسحي،  العرض  تقديم  أماكن  يف  حتى  األسايس،  
العلبة اإليطالية كان املشاهدين يتحلقوا يف األسواق  عروض مرسح 
أو األندية أو األماكن املفتوحة، هذا هو تاريخنا، تاريخنا عند الرجل 
لنا  يقدم  حكاية  لنا  ويحيك  عليها  يعزف  ربابة  يده  يف  كان  الذي 
فيقدم  وثالثة،  أخري  إىل شخصية  منها  ويخرج  من خاللها شخصية 
هي  هذه   . الحكوايت  ليايل  يف  معه  يسهر  للجمهور  شيق  موضوع 
تلتف  الناس  كانت  وأنا صغري  أتذكر  لألراجوز  بالنسبة  الفكرة  نفس 
حول األراجوز الذي يذهب إليهم يف أماكنهم يف الشوارع واألسواق 
سيد  الراحل  الشاعر  كتبت  فقد  الفن  يف  األراجوز  استلهام  وعن   .
عليكم  سأقرأ  الرشيف  عمر  الراحل  الفنان  غناها  قصيدة  حجاب 
إمنا  أيوه  فنان   .. فنان  إمنا  أراجوز   .. أراجوز   : يقول  منها  مقطعا 
تياري   .. األرجزة  غاوي  زمان  كنت  أنا  زمان..  يا  ويجوز   .. أراجوز 
يجوز.. إمنا ملا الكيف بقى إدمان .. أنا أبقي ليشء واحد أرا .. أر أيه 

.. أرا جوز .. ثم استكمل املقطع .
املرسح بشكل غري مبارش  األراجوز يف  استلهام  كيفية  : عن  قال  ثم 
الفرافري ليوسف إدريس  فنجده يف الشخصية األساسية  يف مرسحية 
مرسح  عن  الدراسات  أن  من  الرغم  عىل  الفرفور  شخصية  وهي 
ليايل  نصيه  يف  دياب  محمود  وكذلك  لذلك،  ترش  مل  إدريس  يوسف 
العمل  طريق  كانت  مرص  مرسح  يف  وحديثا  والهالفيت،  الحصاد 
يف خطوات  حكاية  عيل  االتفاق  مبعنى  عام  إطار  وضع  عىل  تعتمد 
اإلطار  يتعرف عىل دوره ويقوم مبيلء هذا  محددة وأن كل ممثل  
يف حدود الدور وبالتايل  فاألراجوز متضمن يف تكوين فلسفة تقديم 
مرسح مرص . وللشاعر فؤاد حداد ديوان متميز وشهري عن األراجوز 
من خالل  املرصيي  يشتغلها  التي  األشغال  لكل  يذهب  أن  استطاع 
أنا   .. البسيط  الكبري بفلسفتة بالشخصية . ومنها هذا املقطع  وعيه 
.. والحد  عاشها  اليل  والدي هو  أنا   .. الحالل حدوته  يا والد  عندي 
لكن  أراجوز  زي  بالطبع  والدي  كان   .. محفوظ  بحجر  نقشها  قبيل 
حازيني .. وأنا كنت واد قطقوط .. وأكمل املقطع  ثم قال : بصفتي 
أحد أعضاء اللجان التي تقيم النصوص يف أكرث من مكان فمنذ فرتة 
أو متضمنا مشهد لألراجوز  األراجوز   طويلة مل أجد نصا واحد عن 
عن  زيدان  أحمد  والكاتب  للشاعر  نص  قرأت  املايض  العام  غري 
أغنية  له  يوجد  زيدان  أحمد  والكاتب  الشاعر  وباملناسبة  األراجوز، 
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من تأليفه عن األراجوز ممكن نسمع منها جزء .
يقول مطلع األغنية : 
ونكتفي بهذا القدر .

فيلم  السينام ويف  وقال: يف  أحمد خميس  الناقد  الحديث  تابع  ثم   
األراجوز  لسان  عىل  الزوجة  أخذتها  التي  الحكمة  الثانية  الزوجة 
وهي وكيف تترصف الزوجة يف هذا املوقف املهيب  التي عملت بها 
. أخذتها من لسان األراجوز  البلد  الزوجة لحل مشكلتها مع عمدة 
. فكيف تترصف يف هذا املوقف املهيب . والفيلم الوحيد الذي كان 
األراجوز  فيلم  األراجوز هو  املحاورة عىل شخص  األسايس  موضوعة 

بطولة عمر الرشيف، تأليف وإخراج هاين الشي سنة 1989. 
أعتقد سنة  التجريبي  ويف املرسح ويف أحد دورات مهرجان املرسح 
1995 أو 1996 قدم عرض تريك وكان به شخصية قريبه من شخصية 
أن  أمتنى  كنت  وكم  الجمهور  أحتشد  العرض  هذا  ويف  األراجوز   
يكون هذا العرض مرصي . وأمتني أن كل من يعمل يف فن األراجوز 
أو العرائس االهتامم الشديد  ويكون لديه الكفاءة وحب الحكاية . 

ويوجد فرق كبري بي أن تقدم فقط، أو تحب وتهتم مبا تقدم . 
يف النهاية احب أن أقرأ عليكم ما كتب عن األراجوز يف كتاب وصف 
فيلقي  الدمى  يلعبون  رجاال  شاهدنا  قد   : القراءة  يف  وبدأ   . مرص 
هذا العرض الصغري أقباال كبريا  وبدأ يف القراءة : قد شاهدنا رجاال 
يلعبون الدمى فيلقي هذا العرض الصغري أقباال كبريا، واملرسح الذي 
بسهولة  حمله  واحد  شخص  يستطيع  الصغر،  بالغ  لذلك  يستخدم 
ويقف املمثل يف املربع الخشبي، الذي ميده بطريقة متكنه من رؤية 
املتفرجي من خالل فتحات صنعت لهذا الغرض دون أن يراه أحد، 
وميرر عرائسه عن طريق فتحات أخرى، وقد أحتفظ فنانو األراجوز 
بهذا التكنيك حتى األن. ثم علق وقال : الجميل يف عروض األراجوز 
فكرة اعتامدها عىل عدد قليل من املمثلي واملحركات،  فمن املمكن 
واملالغي،  وزوجته  األراجوز  أو  واملالغي،  األراجوز  عرض  يقدم  أن 
يستطيع  الخلف  يف  وستارة  حائل  ستارة  عن  عبارة  املوضوع  وكل 
ونصف  مرت  الستارتي  بي  املسافة  وتقريبا   . منها  الخروج  الالعب 
يتيح  األراجوز  عروسة  تقديم  األراجوز  العب  خاللها  من  يستطيع 
نستطيع  بسيطة،  صناعة  مكلفة،  غري  صناعة  .وهي  نتمناه  جامال 
االنتقال للمتلقي يف أي مكان وبأرسع وقت، ومناسبة للعرص، والبد 

أن يكون لدينا الرغبة واالهتامم الكايف وشكرا لكم جميعا .
عبد  محمد  الكاتب  من  أرجو  العليم  عبد  أحمد  الباحث  وقال 
وأعطى  املركز،  رؤية  يوضح  حتي  إلينا  ينضم  أن  ناصف  الحافظ 
اخي  طرحه  ما  سأكمل   : فقال  زعيمة  محمد  للدكتور  الكلمة 
هي  الحقيقة  املكان،  عن  حديثي  وأبدأ  خميس،  أحمد  وصديقي 
بالفن واملوروث  الطفل يقدم يشء مرتبط  لثقافة  القومي  املركز  أن 
محمد  األستاذ  عىل  غريبا  ليس  يشء  فهذا  أيضا  بالطفل  ومرتبط 
أعامله  أحد  تعارفنا هو جدية  كان سبب  ناصف، وقد  الحافظ  عبد 
يأيت  أن  قبل  ذلك  وكان  املرسحي  الكاتب  مهرجان  يف  قدمت  والتي 
لديه  أنه  أنا مطمنئ  فالجدية سمة عنده، ولذلك  الثقافة،  إىل وزارة 
أليه،  يصل  أن  يريد  وماذا  ؟  يفعل  أن  يريد  مباذا  ووعي  إسرتاجيه 
فأنا سعيد  الدائم والعمل يف صمت  الهدوء  وما مييز االستاذ محمد 
نسأل  اليوم  ندوة  ملوضوع  بالنسبة   . اليوم  معكم  بحضوري  جدا 
التاريخ ولكن أتحدث  ماهي مهمة األراجوز ؟ ال أريد أن أدخل يف 

الفاطمي  العهد  يف  مرص  يف  منترش  كان  األراجوز  الوظيفة،  عن 
يعني  والرتفيه،  لالحتفال  واألثرياء  األمراء  قصور  يف  الفتح  ومرحلة 
أنه فن، لكن هذه  نقول  الفن، لكن ال نستطيع أن  قريب جدا من 
اإلنجليزي  االحتالل  إىل مرحلة  أن وصلنا  إىل  يتطور  الطبيعة جعلته 
فقط،  االجتامعي  النقد  ليس  النقد  أدوات  من  أداة  فأصبح  ملرص 
لكنه أصبح أداة للنقد السيايس أيضا، وأصبح فرصة أن ننتقد أوضاع 
نستخدم  عندما  الشعبية  األوسط  يف  طبيعة  وهي  نتخفى،  ونحن 
أو  املجنون  شخصية  األفالم  يف  نجد  السينام  يف  فمثال  معينة،  أمناط 
من  الحكمة  خذ  يقول  الشهري  الشعبي  املثل  ولدينا  القرية،  عبيط 
فنحن  األراجوز،  يف  املوجودة  األساسية  اللعبة  وهي  املجاني  أفواه 
نجده شخصية مسكينة،  ضعيفة، طيبة، وال يقصد وال تهتم بكالمه، 
االجتامعي  النقد  من  الكربى  املساحة  هذه  يقول  أنه  الحقيقة  ويف 
والسيايس، فكانت مرحلة االحتالل اإلنجليزي ملرص من أهم مراحل 
الحالة  الفن،   لدينا حالتي يف  أن  . ونجد  املحتل  املقاومة ضد هذا 
يف  األراجوز  وكذلك  الدنيا  صندوق  نشاهد  كنا  املايض   يف  األوىل  
مواليد  من  فأنا  طفل،  وأنا  ذلك  شاهدت  وقد  والحارات  الشوارع 
وشارع  زينب  السيدة  بنا  املحيطة  املنطقة  وهذه  املوسيك   شارع 
بور سعيد واملوسىك وباب الشعرية والحسي هي املنطقة الحقيقية 
لعرض األشكال الشعبية يف القاهرة والتي تعمل حتي يفرح األطفال 
مبشاهدتها، لكنها كانت يف الحقيقة تقول أشياء أكرب من سننا عندما 
وهذه  سيايس،  نقد  أو  أخالقي  نقد  أو  اجتامعي  نقد  عن  تتكلم 
السمة كانت موجودة يف صندوق الدنيا وخيال الظل، وهذه األشياء 
الرتاث  تحافظ عىل هذا  أن  تحاول  لكن يف وجود هيئات  ؛  اندثرت 
مبارش  نوع  نوعان،  أصبحت  أنها  عىل  نقف  .ولكن  جدا  مهم  يشء 
وأخر غري مبارش، النوع املبارش هو استلهام الشكل كام هو، كام كان 
يقدم، ولذلك عندما نراها يف االستلهام نجدها يا أما أدوات ربط  أو 
نجد  عندما  املسلسالت  أو  األفالم  بعض  يف  فنجدها  تقدم،  لقطات 
أنها دخلت  فبالتايل نقول  حفلة عيد االم يف املدرسة وقدمنا أرجوز 
البنية  رغم وجود مربر، إمنا املوضوع نفسة ليس  مقحمة يف داخل 
ذو  مشاهد  توجد  التانيه  الزوجة  فيلم  يف  نجد  لكن  أهمية،  ذو 
الزوجة فهو  الزواج من  الرجل يريد  الفيلم كلة أن  أهمية، إن أزمة 
مرآة  أنها  وهو  أخر  غرض  لديه  الوقت  نفس  يف  لكنه  بها،  معجب 
ولود، فهو يريد أن ينجب منها طفل يرث كل أمواله،  لكنه توجد 
الفيلم  ويف  متزوجة،  املرأة  هذه  أن  وهو  املوضوع  يف  عقدة  لدينا 
العبارة الشهرية بأن الورق ورقنا والدفاتر دفرتها،  إذن هم قد حلوا 
ستظل  أنها  تقول  الزوجة  هذه  لكن  الورق،  عىل  الرشعي  املوضوع 
أذن كيف  الجديد،  الزواج  أو  الطالق  توافق عىل  لزوجها ومل  زوجة 
تحل القضية ؟ فينتقل بنا الفيلم إىل املكان الشعبي فرنى يف املولد 
األراجوز،  يف  املوجودة  السمة  وهي  منرة،  يعرض  وهو  األراجوز 
بأنه يقدم منر صغرية تقدم حبكة درامية عادية، ولكن مكثفة جدا 
يف  فنحن  أحمد  األستاذ  عندها  متوقف  وهو  الحكمة،  فيها  ويقدم 
مبارش،  تعليمي  بشكل  نصيغها   .. نصيغها  عندما  حديثا  النمر  هذه 
وعندما كنا طلبه ندرس يف املعهد كان أستاذتنا يقولون لنا يف قاعة 
إىل  يذهب  الجمهور  الجمهور،  ينفر  املبارش  التعليم  أن  الدرس 
املرسح أو السينام ليستمتع مبا يشاهده أوال، وعندما أريد أن تصل 
مل  التانيه  الزوجة  فيلم  فني،  بشكل  يكون صياغتها  وأن  البد  رسالة 

يعرض لنا الحل بشكل مبارش لكنه قدم لقطة تعكس نفس املشكلة 
يغلب  رجل  يوجد  ال  انه  تقول  ثم  باملرأة  الرجل  عالقة  أو  تقريبا، 
تبحث  بأن  للزوجة  أوضح  فاألراجوز  املرأة،  دهاء  فهو  إذن  أمرأه، 
الفيلم،  يف  العقدة  حل  هو  الفيلم  يف  األراجوز  فوظيفة  الحل،  عن 
وبالفعل الزوجة عن طريق الحكمة التي استلمتها من األراجوز أن 
الشكل  هذا  ونجد   . النهاية  يف  تنترص  أن  وتستطيع  مشكلتها  تحل 
للفعل  موازي  األراجوز  توظيف  فنالحظ  الغروب  يف  لقاء  فيلم  يف 
حب  عالقة  بينهام  كان  وامرأة  رجل  األحداث  يف  فنجد  الدرامي، 
الغروب  يف  يلتقيا  ثم  منهم صار يف طريقة،  وكل  يتزوجها  مل  ولكن 
وهذا يعني عىل تقدم العمر بهام وعىل الرغم من ذلك مازال الحب 
موجود لكن املرأة لديها أبن، واألبن هنا رقيب فهو يراقب السلوك 
ومازال األبن يتعلم، فهو يرى وهو غري مدرك لكنه يبدأ يتكون لديه 
الوعي  عملية  بنقل  قام  من  هو  األراجوز  ان  الحقيقة  يف  الوعي، 
الحب  عالقة  أن  يرى  فالطفل  جدا،  مهم  وذلك  املتفرج  أو  للطفل 
بي أمه وحبيبها القديم شكال من أشكال الخيانة، وطوال الوقت من 
عقل  وكأنه  بتوظيفه  قام  والذي  األراجوز  هو  التنوير  بعملية  يقوم 
الذي يقول له أن ذلك خيانة يدور يف عقله فبالتايل  الباطن  الطفل 

استطاع أن يضع األراجوز يف موقف داخيل .
ولكن  األراجوز  هو  فاألراجوز  دنيا  يا  مولد  فيلم  يف  اليشء  نفس 
طرحه  ففي  الصدفة  طريق  عن  املشاهد  وتكون  مشاهد  خالل  من 
للمولد نجد عدة عنارص وهي متشابه مع البنية املوجودة يف الليلة 
والشابة  الشاب  مع  وعالقتها  األراجوز  لحظة  تبقى  لكن   . الكبرية 
النصابي والذي تكلم عنهم األراجوز، فكانت نفس النمرة أجدها يف 
املتعاطفي  الناس  ويأيت  املولد  يف  وترصخ  تجلس  البنت  بأن  الواقع 
الشاب،  مع  الرسقة  مبالغ  بقيمة  تقوم  ثم  برسقتهم،  وتقوم  معها 
فهي نفس النمرة التي فيها ذكاء األراجوز وغشه، فهي نفس النمرة 
يضحك  عندما  أنه  يرى  فاالراجوز  االحتالل،  أيام  تقدم  كانت  التي 
ما  وكل  منهم،  وينتقم  حقة  عىل  حصل  بذلك  فهو  وينصب  عليهم 

سبق هو الشكل املبارش .
اشهرهم عىل  األراجوز، وهو  فيلم  الغري مبارش نجده يف  الشكل  أما 
اعتبار أنه نقل السامت املوجودة يف األراجوز لشخصية برشية حتى 
تحليل شخصية  أن  نجد  الحقيقة  لكن يف  أراجوز،  بلعب  أنا  قال  لو 
تحليل  حكاية  الفيلم  هذا  يف    . األراجوز  سامت  عىل  قامئة  البطل 
سليط  ذيك،  وطني،  شهم،  بأنه  األرجوز  لنا  تظهر  التي  للدور  كامل 
الشعب،  من  محبوب  أنه  مستغل  عنيد،  الحق،  يف  ولكن  اللسان 
ونرى أنه قدميا كان الفنان الشعبي ذيك جدا ؛  عندما جعل لألرجوز 
صوت مختلف ومميز عن كل الشخصيات األخرى، فاصبح يستخدم 
وهذا  الناس،  جذب  الذي  وهو  مميز،  صوته  يكون  حتى  األمانة 
العنارص وأصبح عملية  الفيلم استلهم كل تلك   . املتعة  أحد عنارص 
الرصاع بي البطل وبي القوي األخرى هدفها انني قوي وأقدر أقاوم 
وأستطيع أن أصارع، وقام املخرج بتقديم ذلك بشكل واعي وبالتايل 
تصل للجمهور رسالة فيها معنى، فيها أنك ال ترتك أرضك وال بلدك 

وقم بتوعية الناس، وأعمل وانرش كل ذلك كان يف هذا الفيلم . 
يوجد فيلم أخر شهري ويعترب من حيث التصنيف أنه فيلم خفيف، 
وهو فيلم عنرت ولبلب، فهو ينقل الشكل العرائيس إىل شكل برشي، 
ابن  الفنان  هذا  شكوكو  محمود  هو  الفيلم  هذا  نجاح  يف  والسبب 
األراجوز وعمل منها  استلهم صورة  الشعرية والذي من ذكائه  باب 
منط برشي، فهو أول فنان يف تاريخ مرص يعمل له متثال يف الشوارع، 
بتقدميها  يقوم  والتي  األراجوز  لشخصية  الناس  حب  من  وذلك 
وطربوش  الجلباب  يرتدي  برشي  شخص  إىل  وتحويلها  شكوكو 
داخل  الحدث  وكل  األراجوزي،  مثل  مالمحه  رسم  فقد  األراجوز، 
كام  اجتامعي  رصاع  وليس  سيايس  رصاع  يعترب  ولبلب  عنرت  فيلم 
طرح، لكن له معنى، فنجد يف املشاهد عندما يستعرض الحارة نجد 
متعددة  أسامء  وضع  فقد  الوطنية،  العروبة،  محل  الجالء،،  صالون 
بالعريب ما عدا محل واحد كتب عليه باإلنجليزي وهو محل األحذية 
ألنه هو طرف الرصاع، فكان يف هذه الفرتة الرصاع من أجل الحرية 
القادم  الغريب  البطل  إن  له  بالنسبة  فأصبح  االستعامر،   وطرد 
يقابله هذا الرجل الذي جاء لطرد الفقري أو ابن الحارة، مبعنى أدق 
حبكة  نرى  عندما  وهنا   . لبلب  ميثلنا  والذي  األراجوز  شخصية  هو 
الفيلم نجدها حبكة بسيطة جدا، وقد تصل إىل حد السذاجة ولكن 
تحويل  انها  عىل  الفيلم  يقدم  فعندما  عمق،  لها  السذاجة  هذه 
شخصية األراجوز إىل شخصية برشية ثم يكون حل املشكلة بالرهان 
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فهي  لنمر،  متعددة  بنية  نجد  الفيلم  وطوال  صفعات،  السبع  عىل 
الفيلم  حبكة  نرى  وعندما   . متواصلة  حبكة  وليس  لنمر  مجموعة 
السذاجة ولكن هذه  إىل حد  بسيطة جدا، وقد تصل  نجدها حبكة 
شخصية  تحويل  إنه  عىل  الفيلم  يقدم  فعندما  عمق،  لها  السذاجة 
عىل  بالرهان  املشكلة  حل  يكون  ثم  برشية،  شخصية  إىل  األراجوز 
السبع صفعات وطوال الفيلم نجد بنية متعددة لنمر فهي مجموعة 
نجدها  األحداث  ملتابعة  نظرنا  لو   . متواصلة  حبكة  وليس  النمر 
إىل  األحداث  بنية  تتحول  وبالتايل  السبع  األحداث  بفكرة  مرتبطة 
السبع مواقف وهذه املواقف هي بالضبط تعرب وكأنها سبعة منر يف 
النمرة الشهرية ولو اعتربنها منره، عندما يركب عنرت  األراجوز، فنجد 
ويف  معه،  الطائرة  ركب  لبلب  ولكن  لبلب  من  هربان  وهو  الطائرة 
لبلب  يريده   ما  وكل  للموت  معرضي  األثنان  وهام  األزمة  موقف 
هو صفع عنرت، وهذا املشهد قائم عىل منرة أراجوز التي تنتهي دامئا 
سوف  أننا  عىل  متهيد  وهذا  الضعيف،  لهذا  واالبتسامة  باالنتصار 
وهو  الحارة   من  عنرت  بطرد  الفيلم  ينتهي  ولذلك  االحتالل  نطرد 
هذه  نفس  يف  املوجود  السيايس  أو  االجتامعي  املوضوعي  املعادل 

الفرتة .
الشكل  األول  الجزء  وهام  األرجوز  من  شيئان  أخذت  السينام  إن 
يشء  من  أكرث  يف  أثرت  والروح  الروح،  هو  الثاين  .والجزء  املبارش 
األراجوز  األراجوز، وأثر  تكوين، شخصية بطل يشابه بطل  أثرت يف 
منر  كتابة  أسلوب  مع  يتشابه  الذي  الكتابة  أسلوب  يف  ؛  السينام  يف 
األراجوز، ولكن بوعي ومن هؤالء الكتاب بديع خريي وسعد الدين 
وهبة، وهو كيف تحول هذه النمر البسيطة إىل بنية درامية يستمر 

العرض ساعتي وتكون حدث مهم . 
أليه  أشار  ميكن  كبري  حد  إىل  موجود  كان  املرسح  مستوى  عىل  أما 
أحمد خميس للشكل الغري املبارش وتجدها يف الفرافري وليايل الحصاد 
أفكركم  تأثري،  له  كفن  األراجوز  إذن   . األرجوزية  الروح  والهالفيت، 
وهو  الرتايث  املرشوع  هذا  لديه  كان  عليه  الله  رحمة  لنا  بصديق 
الدكتور محسن مصلحي . كانت كتاباته يف املنطقة الرتاثية وكان اول 
عرض له  يعتمد عىل االرتجال شغل وتكنيك  األراجوز  واملحبظي 
املشهور   نصه  إىل  بنصوصه  وصل  ولكنه  عسكر،   درب  نص  وهو 
شغل أراجوزات وعمل فيه مزج بي تكنيك النمر لألراجوز والبابات 
البن دنيال وعمل خط موازي للمعارصة، والتفسري واملتلقي هيفهم 
إذن   . االجتامعي  النقد  يعمل  الزمنية  الفرتة  أنه حسب  قلنا  ما  زي 
حولها  سيايس  نقد  أو  اجتامعي  نقد  األرجوز  يف  املوجودة  الوظيفة 
هذا  إىل  نعود  ملاذا   : والسؤال   . الرتاث  خالل  من  كامل  عرض  إىل 
الشكل طاملا أن هذا الشكل  مل يقدم كام هو ؟ خصوصا يف األحداث 
التي مل نقدمها كام هي؟ أو ملاذا نحن نكتب منر جديدة مثلام كتب 
ذلك  محتاجي  نحن  هل  ؟  لألراجوز  زيدان  أحمد  والكاتب  الشاعر 
للمركز  الفكرية  واأليدلوجية  االسرتاجية  من  جزء  هو  هذا  ؟  ال  أم 
القومي لثقافة الطفل والدولة والفناني . دامئا نقول أن لدينا الحني 
الرتايث،  بالشكل  مبسوطي  تجعلنا  املايض  إىل  فالحي  املايض،  إىل 
فعندما  نراه،  لن  ومل  حتي  وجدانا  نتاج  هو  الرتايث  الشكل  فهذا 
يحرض األوالد الصغار الذين مل يروا األراجوز وصندوق الدنيا،  فهي 

الحركة  واستخدام  الصوت  بسبب  األراجوز  نظرهم  وأهمهم  تلفت 
إليه، وكام  الشكل تجذبنا  النظر، فالحني إىل هذا  والفكاهة فتلفت 
قال أحمد خميس عىل العرض الرتيك، ماذا لفت نظر الجمهور لهذا 
فجعلني  منبعه  من  قادم  انه  إليه  النظر  لفت  ما  أقول  ؟  العرض 
دعوة  فمثال  مميز،  بشكل  عني  يعرب  فسوف  النوع  لهذا  منجذب 
وبدوا  أصيل  عريب  مرسح  نحو  الحكيم  وتوفيق  أدريس  يوسف 
الطريقة  بهذه  نكتب  نقول  ال  أن  الفكرة  فهي  األشكال،  يبحثون يف 
أو نخرج بهذه الطريقة أو نقدم العروض بهذا الشكل، لكن أن هذه 
األشكال تجعل مرسحنا مرسحا مميزا . أو ما نقدمه من الفن عموما 
يكون له سامت مميزة بحيث عندما تشاهد أي عمل فني نعلم أنه 
شاهدنا  كام  األعامل  بعض  يف  أنهم  الحقيقة  يف  ولكن  مرصي،  فن 
نجد أننا تجاوزنا مرحلة الشكل إىل مرحلة املضمون إىل مرحلة إعادة 
منه  وأخذ  النوع  لهذا  الوظيفة  يعني  الهدف  وتوظيف  الصياغة 
يقول  فعندم  الشخصيات،  تطوير  يف  املوجود  هو  وهذا  وتطويره، 
بطريقة  األراجوز  من  استلهم  مرص  مرسح  أنا  خميس  أحمد  أخي 
فأنا  إطار،  عام، مبعني حكاية  إطار  كيفية صناعة  تعتمد عىل  عمل 
الضحك  هدفه  كان  وهذا  شكليا  ذلك  كان  الحقيقة  يف  أنه  رأي  يل 
من  كبري  جزء  عىل  قائم  أنه  وخاصة  املفهوم  هو  وهذا  للضحك، 
يطوروا،  ومل  هنا  إىل  وتوقفوا  االرتجال  عىل  وقائم  األراجوز،  تكنيك 
شخصية  استلهام  وهو  والسينام  املرسح  يف  التطوير  شاهدنا  فقد 
لألسف  فهو  مسبقا  أبعادها  معروف  منطية  كشخصية  األراجوز 
عندما يقدم الشخصية يقوم بتقديم شخصية أخرى، مبعنى أنه يقدم  
األراجوز تحت مسمى الشخصية التي يؤديها بدون أبعاد للشخصية 
األراجوز  بأن شخصية  فهو سعيد  النفيس(    – االجتامعي   – )املادي 
سليمة اللسان، الذع، يستخدم الشتائم، يقول كالم والجمهور يضحك 
الواعي  فالجمهور  متاما،  ذلك  غري  املوضوع  لألسف  لكن  وخالص، 
بعد  ما  مرة  العروض  من  النوع  لهذا  ذهب  فإذا  يشاهد  ما  يعي 
أراجوز  عرض  يشاهد  أن  عليه  وكان  وقته  اهدر  أنه  يعرتف  العرض 
أفضل . شخصية األراجوز قام بأدائها ممثلي كرث، لكنهم كانوا بارعي 
يف أدائها، مثل عادل امام، سمري غانم رحمه الله، استلهم كال منهم  
شخصية األراجوز ولكن كيف يطورها ويجعلها تكنيك وليست هي 
عندما  أبعاد،  لها  يقدمها  التي  الشخصية  أن  فنجد  فقط  الشخصية 
باالرتجال  يقوم  نجده يف لحظات  الله  غانم رحمه  نقف عند سمري 
ولكن ليس طوال وقت الحدث . أذن وكأنه يوقف العرض املرسحي 
هذه  وتكون  شديد،  ذكاء  وهذا  أراجوز  منرة  بعمل  ويقوم  لفرتة 

الوقفة مرتبطة بدوره يف العرض املرسحي .
عيل  األراجوز  وأهمها  الشعبية  للفنون  جدا  مهم  تأثري  هناك  أذن 
مهمه  اشعار  توج  أنه  وأعتقد  الشعر  عىل  وكذلك  والسينام  املرسح 
جدا مرتبطة باالراجوز ملحمد كشيك وسمري عبد الباقي ولكن سمري 
وكون  بالطفل،  مرتبطة  كشيك   محمد  أما  املطلق،  يف  الباقي  عبد 
األراجوز يشء محمود جدا، ونسمع يف أن يكون  املحافظة عىل فن 
الحكاية  فليس  منه،  االستفادة  كيفية  يف  ودراسات  ابحاث  هناك 
املركز يسري  أري  وأنا  القدمية،  بصورته  فنعيده  لدينا فن معلب  أننا 
وكل  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  االستاذ  واشكر  السليم  االتجاه  يف 

الرؤي  هذه  عرب  مرص  يف  الفن  أن  فعال  وامتنى  املركز،  يف  العاملي 
يتطور واشكركم جميعا .

العليم وشكر كال  الباحث أحمد عبد  الندوة  امليكرفون ملدير  انتقل 
من الدكتور محمد واألستاذ أحمد وقال : يف الحقيقة أنه يوجد جزء 
تعليمي يف املركز وهذا دور كل املؤسسات التي تتعامل مع الطفل، 
له  يكون  ممكن  الشعبية  الفرجة  وفنون  الرتاث  استلهام  وايضا 
الدكتور زعيمه بأشكال متفاوتة، وتقريبا  مسارات متعددة كام قال 
إىل سنة 1972 كان يوجد باملدارس قلم األراجوز كشكل من أشكال 
التعليم واملتعة يف نفس الوقت . أدعوا االستاذ محمد عبد الحافظ 
ناصف رئيس املركز للتحدث حول رؤية املركز باعتبارها تقود رؤية 
جديدة  لرؤية  استمعنا  اليوم   : فقال  باألراجوز  يتعلق  فيام  الوزارة 
وهذا  السابقة  الندوة  يف  ماطرح  خالف  الفن  يف  األراجوز  دور  عن 
املركز  يف  الباحثي  كل  وادعوا  باملعلومات  نستفيد  أن  جديد  يشء 
الحصول  الصعب  من  كبرية  استفادة  ففيها  الندوات  هذه  لحضور 
عليها ويعترب ذلك نوع من التدريب وادعوا االستاذة والء بأن تدعوا 

تقوم  الذي  النشاط  من  واالستفادة  لالطالع  النوعية  الكليات  طلبة 
الدمي،  دراستها  يف  يدخل  التي  الجامعات  كل  وكذلك  الحديقة  به 
املعنية  والوزارات  الدولة  أجهزة  كل  مع  اتعاون  للمركز  وبالنسبة 
وبشكل  منه  تطلب  أو  له  تقدم  سواء  مشورة  ألي  مستعد  واملركز 
أطمنئ  أن  واحب  املركز،  ويدعم  يفيد  البناء  املثمر  التعاون  عام 
زعيمه  محمد  والدكتور  خميس  أحمد  األستاذ  العزيزين  صديقاي 
سوف  أننا  عىل  واليونسيف  املركز  بي  محادثات  حاليا  يحدث  بأنه 
الوسيلة األكرث  أنه  لتعليم األطفال حيث  نستخدم األراجوز كوسيلة 
الوطني  الفريق  عضو  وأنا  سنوات  ثالث  منذ  وانا   . للطفل   جذبا 
لعمل إسرتاجية للطفل املبكرة من صفر إىل ستة سنوات واستقرينا 

أن أفضل   
القدمية ستظل  للنمر  األراجوز، وبالنسبة  الطفل هي  لتعليم  وسيلة 
خيارين  فلدينا  الجديدة  النمر  وأن  تراثية  كنمر  محفوظة  هي  كام 
اليوم بطبعه ملول ودامئا يبحث  نعلم أن طفل  كالهام حلو، فنحن 
ونارص  وزنايت  زيدان  أحمد  أصدقايئ  كتبها  التي  فالنمر  الجديد  عن 
الطفل  فستجد  ميديا  السوشيال  عىل  وموجودة  صورت  واحمد 
كتب  من  اول  انني  وزر  تحملت  وقد  أيضا،  معها  ويشتبك  يدخل 
الناس  بعض  وذهاب  كورونا  بداية  عند  واقعنا  من  جديدة  منرة 
وكاممات،  وكحول  متوينية  مواد  من  فيها  ما  كل  ورشاء  املوالت  إىل 
التواب  عبد  نارص  واشكر  األمانة  عمل  لتعليم  عمل  ورش  وقدمنا 
الدكتور محمد  نكل وال منل، وأطلب من  نعمل وال  نحن  فالحقيقة 
منه  واطلب  كتاب  يصبح  أن  يستحق  اليوم  عرضة  ما  أن  زعيمه 
كتابة ذلك بالتفصيل ألنه وضع يدينا عىل حالة األرجوز الذي تحول 
املوضوع  وهذا  أراجوز،  إىل  تحولت  التي  والشخصية  شخصية  إىل 

سيوضعه أمامنا عند كتابة النمر .
وكان لكاتب هذه السطور مداخلة وبعد توجيه الشكر لكل الحضور 
قال : أن هذه الندوة ندوة تنظريية نقديه تحليليه مثمرة وسلطت 
الضوء أمام املبدع عىل هذه الدميه بوضع اإلشارات والدالل وسألت 
بعض األسئلة للمبدع منها ماذا تفعل ؟ وماذا نريد نحن ؟ فالساحة 
فنحن  عنها  استغنيت  ام  باملشورة  استعنت  سواء  بداعك  ال  جاهزة 
تجارب  عن  كانت  السابقة  الندوة  أن  والحقيقة  عندنا،  ما  قلنا 
نور  محمد  القدير  الفنان  فيها  وتحدث  الواقع  أرض  عىل  شخصية 
مدير عام مرسح القاهرة للعرائس والفنان محمود حسن مدير عام 
واقع  من  متميزة  ندوة  كانت  الحقيقة  ويف  للطفل  القومي  املرسح 

الخربة الحياتية واشكر االستاذ محمد 
التي  الندوات  هذه  عىل  وحرصة  جهدة  عىل  ناصف  الحافظ  عبد 
الصديق  واطمنئ  الحارضين،  وكل  للمركز  جديدا  رصيدا  تضيف 
الندوة  االستاذ محمد يف  بانني سألت  االستاذ أحمد خميس  العزيز 
وبالفعل  املعنية  الوزارات  مع  الثقافة  وزارة  تعاون  عن  السابقة 
واملؤسسات  الوزارات  كل  مع  يتعاون  بأنه  السؤال  عىل  أجاب 
باالهتامم  املشكور  لجهدة  التواب  عبد  نارص  للفنان  التحية  وأوجه 
ومن  حجاج   سعيد  تأليف  وأرجوزتنا  أرجوز  عرص  وأن  باألراجوز 
خالل  من  عمله  يف  الصديق  شاهدت  أنني  واقول  وإخراجه  رؤيته 
حب األطفال للعرض الذي عرض يف فضاء غري تقليدي وال يوجد به 
التقنيات املبهرة إال قدرته عىل عرض الحكاية  أي عنرص من عنارص 

بشكل متميز مع صدقه وإميانه برسالته .  

جامل الفيشاوي
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[[77 متابعات

الطفل لثقافة  القومى  المركز 
رمضان شهر  فى 

عبد  محمد  الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة  القومى  املركز  يستعد 
تقام  متنوعة  فعاليات  بعدة  املبارك  رمضان  شهر  ىف  ناصف  الحافظ 
رمضان   21 وحتى  رمضان   12 من  الفرتة  ىف  وذلك  الثقافية  الحديقة 
وذلك تحت رعاية معاىل وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم واألمي 
العام للمجلس األعىل للثقافة د. هشام عزمى  ويشارك البيت الفنى 
من  مبجموعة  عبده  عادل  برئاسة  واالستعراضية  الشعبية  للفنون 
الثقافية،  بالحديقة  رمضان   24 إىل  رمضان   11 من  بداية  األنشطة 
عطوة  هشام  املخرج  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تقوم  كام 
رمضان  لياىل  خالل  الثقافية  بالحديقة  بالهيئة  خاصة  أنشطة  بإقامة  
 8 الساعة  متام  ىف  الصغري  املرسح  عىل  األول  اليوم  فعاليات  وتبدأ 
والنصف املوافق 13 أبريل 12 رمضان  حدوته رمضانية للكاتب احمد 
»املبدع  جائزة  ىف  الفائز  الفتاح  عبد  ساجد  الصغري  الشاعر  مع  قرىن 
أيضا  تقدم  للصي، كام  الصغري«  »السفري  والفائز ىف مسابقة  الصغري« 
تأليف  وأراجوزاتا”  »أراجوز  العرائس  مرسحية  الصغري  املرسح  عىل 
الساعة  متام  ىف  تقام  كام  التواب،  عبد  نارص  إخراج  حجاج  سعيد 
الثامنة مجموعة ورش للحىك والدمج، بينام يقدم ىف الربجوال ىف متام 
الساعة الثامنة وحتى العارشة معرض الفائزين بجائزة املبدع الصغري، 
معرض القاهرة ىف عيون اطفال دول العامل اإلسالمى، فعاليات أطفال 
األسود  للمرسح  لون  كذا  فرقة  القاهرة،  رحاب  ىف  اإلسالمى  العامل 
وحتى  والنصف  التاسعة  الساعة  متام  وىف  الكبري  املرسح  عىل  وأما 
الكريم  رمضان  شهر  فعاليات  افتتاح  حفل  فيقام  والنصف  العارشة 
القاهرة  افتتاح معرض  ثم  األراجوز   ديفيليه عرائس  باستقبال  فيبدأ 
لثقافة  القومى  املركز  رئيس  كلمة  اإلسالمى،  العامل  أطفال  عيون  ىف 
األراجوز  استعراض  للثقافة،  األعىل  املجلس  عام  أمي  كلمة  الطفل، 
عيون  ىف  القاهرة  مسابقة  جوائز  توزيع  رمضان«  »أهال  واوبريت 
الحادية  وحتى  والنصف  العارشة  الساعة  متام  وىف  اإلسالمى   العامل 
للبيت  للسريك  وفقرات  الهمم  فريق ذوى  يقام عرض  والنصف  عرش 
الحادية عرش  الساعة  متام  واالستعراضية، وىف  الشعبية  للفنون  الفنى 
 « جانا  »رمضان  عرض  يقدم  ونصف  عرش  الثانية  وحتى  والنصف 
إخراج صالح لبيب إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية واالستعراضية، 
اليوم الثاىن 14 أبريل  يقام عىل املرسح الصغري ىف متام الساعة الثامنة 
رمضانية”  »حدوته  فقرة  والنصف  العارشة  الساعة  وحتى  والنصف 
الصغار  الشعراء  مع  ثابت  منترص  والكاتب  زحام  أحمد  الكاتب  مع 
وأراجوزاتا  »أراجوز  وتقام مرسحية  الصغري  املبدع  جائزة  الفائزين ىف 
املسطح  عىل  ويقام  التواب  عبد  نارص  إخراج  تأليف سعيد حجاج   «
حىك  ورش  والنصف  الثامنة  وحتى  الثامنة  الساعة  متام  ىف  األخرض 
ودمج ويقام ىف الربجوال ىف متام الساعة الثامنة وحتى العارشة معرض 
القاهرة ىف عيون اطفال دول العامل اإلسالمى وفعاليات أطفال العامل 
اإلسالمى ىف رحاب القاهرة ودورى املواهب غناء وعزف وإلقاء شعر 
العارشة  وحتى  العارشة  الساعة  متام  ىف  الكبري  املرسح  عىل  ويقام 
الساعة  متام  وىف  بالحديقة  شعبية  فنون  لفريق  إستعراض  والنصف 
السريك  فقرات  تقام  والنصف  عرش  الحادية  وحتى  والصف  العارشة 
للبيت الفنى للفنون الشعبية واالستعراضية وتقدم مرسحية »رمضان 
الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  إنتاج  لبيب  صالح  إخراج   « جانا 
واالستعراضية، أما اليوم الثالث واملوافق 14 رمضان 15 أبريل فيقدم 
علوان  هشام  اإلذاعى  مع  رمضانية  حدوته  الصغري  املرسح  عىل 
املبدع  جائزة  ىف  الفائزين  الصغار  الشعراء  مع  عالم  نجالء  والكاتبة 
حجاج  سعيد  تأليف  وأراجوزاتا«  »أراجوز  العرائس  مرسحية  الصغري، 
املسطح  ىف  الورش  من  مجموعة  تقام  كام  التواب  عبد  نارص  إخراج 
العارشة  العارشة وحتى  الساعة  األخرض واملعرض ىف الربجوال وىف متام 
العبور ويقام  أوبريت  الثقافية  بالحديقة  يقدم كورال سالم  والنصف 
جانا«  للسريك ومرسحية »رمضان  متنوعة  الكبري عروض  املرسح  عىل 
أبريل   16 و  رمضان  املوافق 15  الرابع  اليوم  اما  لبيب،  إخراج صالح 
عبد  أحمد  الفنان  مع  رمضانية  حدوته  الصغري  املرسح  عىل  يقام 

إخراج  الكبرية  الليلة  عرض  ويقدم  الحكيم  حسنات  والكاتبة  النعيم 

مجموعة  مع  مجدى  حمدى  تقديم  األراجوز  وعرض  السقا  صالح 

املرسح  عىل  ويقام  الصغري  باملبدع  الخاص  واملعرض  الفنية  الورش 

إىل  باإلضافة  تقى  للطفلة  التنورة  وفقرة  الهمم  ذوى  عرض  الكبري 

للفنون  الفنى  البيت  فقرات  ومجموعة  إسالم  ويقدمه  األراجوز 

الشعبية  واالستعراضية السريك وعرض »رمضان جانا »، اليوم الخامس 

»حدوتة  الصغري  املرسح  عىل  يقام  أبريل   17 رمضان   16 واملوافق 

ويقام  حسان  يرسى  والكاتب  شومان  مسعود  الشاعر  مع  رمضانية« 

السقا، وعرض “األراجوز” إخراج  الكبرية« إخراج صالح  عرض »الليلة 

املعارض  ومجموعة  الفنية  الورش  إىل  باإلضافة  التواب   عبد  نارص 

العارشة  الساعة  الكبري وىف متام  اما عىل املرسح  الربجوال،  املختلفة ىف 

شعبية،  فنون  لفريق  استعراض  يقدم  والنصف  عرش  الثانية  وحتى 

ومرسحية  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  للبيت  السريك  فقرة 

»رمضان جانا » إخراج صالح لبيب، اليوم السادس املوافق 17 رمضان 

الشاعر  مع  حدوته رمضانية  الصغري  املرسح  عىل  يقام  أبريل  و18 

الفائزين  الصغار  الشعراء  مع  الصاوى  هجرة  والكاتبة  سويلم  أحمد 

»حواديت  املرسحى  العرض  يقدم  كام  الصغري،  املبدع  بجائزة  ىف 

نبيل بركات  الساحر تقديم  العزب، وعرض  أراجوزية« إخراج محسن 

املرسح  وعىل  ودمج  حىك  الفنية  الورش  مجموعة  إىل  باإلضافة 

كال  والنصف  الثانية عرش  وحتى  العارشة  الساعة  متام  يقام ىف  الكبري 

وتقام  الثقافية  الحديقة  كورال  فريق  ويقدمه  سالم  كورال  فقرة  من 
ومرسحية  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  للبيت  السريك  فقرة 
 18 املوافق  السابع  اليوم  أما  لبيب،  صالح  إخراج  جانا«  »رمضان 
الثامنة  الساعة  متام  ىف  الصغري  املرسح  عىل  فيقام  أبريل   19 رمضان 
والنصف وحتى العارشة والنصف فقرة »حدوتة رمضانية« مع الكاتبة 
صفاء عبد املنعم والكاتب محمد عسكر وعرض »حواديت أراجوزية« 
وعىل  محجوب  رحمة  تقديم  القفاز  وعرائس  عزب،  محسن  إخراج 
املرسح الكبري عروض فنية ومنها عروض لذوى الهمم وفقرة التنورة 

للطفلة تقى ومجموعة فقرات السريك وعرض »رمضان جانا »، 
اليوم الثامن املوافق 19 رمضان 20 أبريل فيقام عىل املرسح الصغري 
الغنى  عبد  سمري  والكاتب  الزراع  عبده  الشاعر  مع  رمضانية  حدوتة 
وعرض  العزب  محسن  إخراج  أراجوزية«  »حواديت  عرض  ويقدم 
األراجوز تقديم نارص عبد التواب باإلضافة إىل مجموعة الورش الفنية 
وعىل املرسح الكبري عروض فريق الفنون الشعبية بالحديقة وفقرات 
ومرسحية  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  للبيت  السريك 
فيقام  أبريل  و21  رمضان   20 املوافق  التاسع  اليوم  جانا«،  »رمضان 
الفضيل  عىل املرسح الصغري حدوتة رمضانية مع اإلذاعى حسن عبد 
واإلذاعى محمد إسامعيل ويقدم عرض »حودايت أراجوزية » إخراج 
من  ومجموعة  بركات  نبيل  تقديم  الساحر  وعرائس  العزب  محسن 
الورش الفنية للحىك والدمج باإلضافة إىل فقرات املرسح الكبري وهى 
عروض فنية لذوى الهمم وتنورة للطفلة تقى وعرض األراجوز للفنان 
لبيب،  صالح  إخراج   « جانا  »رمضان  وعرض  السريك  وفقرة  إسالم 
اليوم العارش واألخري املوافق 21 رمضان و22 أبريل يقام عىل املرسح 
املنعم والفنان  انتصار عبد  الكاتبة  الصغري فقرة حدوتة رمضانية مع 
صدام العدلة مع الشعراء الصغار الفائزين بجائزة املبدع الصغري كام 
فنية  العزب وورش  إخراج محسن  أراجوزية«  يقدم عرض »حواديت 
يقدمه كورال  الرمضانية  اللياىل  يقام حفل ختام  الكبري  املرسح  وعىل 
الفنى  للبيت  السريك  وفقرات  الثقافية  الحديقة  كورال  لفريق  سالم 
صالح  إخراج  جانا«  »رمضان  وعرض  واالستعراضية  الشعبية  للفنون 

لبيب .

رنا رأفت                                                                                                                          

الكبرية«،  »الليلة  جانا«،  »رمضان  وأراجوزاتا«،  »أراجوز 
رمضان فى  الثقافية  الحديقة  عروض  أراجوزية«  »حواديت 
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[[8 متابعات

للمسرح  الفين  البيت 
رمضان في 

الدولة  مرسح  جامهري  انتظار  يف  الجديدة  العروض  من  مجموعة 

برئاسة  للمرسح  الفني  البيت  يقدم  حيث  الكريم  الشهر  خالل 

طبيعة  مع  تتناسب  أنتجت حديثاً  عروضا  مختار  إسامعيل  الفنان 

رمضان   من  األول  األسبوع  خالل  وافتتاحها  الكريم  رمضان  شهر 

منصور عرض  الفنان محسن  برئاسة  الحديث  املرسح  يقدم  حيث 

الطليعة  مرسح  ويقدم  إبراهيم  محمد  للمخرج  حب«  »حالوة 

برئاسة الفنان عادل حسان العرض املرسحي »خلطة شربا« للمخرج 

محمود  الفنان  برئاسة  للطفل  القومي  املرسح  ويف  سليم  محمد 

يقدم  إيهاب  الفنان  برئاسة  القومي  املرسح  أما  ورشه.  حسن 

العرض املرسحي »نور الطريق« للمخرج محمد الخويل.   

الطريق« »نور 
قال املخرج محمد الخويل انه يجري حالياً بروفات العرض املرسحي 

الفتتاحه  استعدادا  القومي  املرسح  خشبة  عيل  الطريق«  »نور 

العرض  نجوم  عيل  استقر  وأنه  الكريم  رمضان  شهر  أيام  خامس 

والفنان  ثروت  بهاء  والنجم  الحميد  عبد  فردوس  الفنانة  وهم 

الديني  لإلنشاد  فراديس  فرقة  »وبصحبة  الذهبي  خالد  القدير 

بقيادة املنشد صالح عبد الحميد 

أضاف الخويل أن نور الطريق هو عرض ديني نريد من خالله أن 

القيم  والحفاظ عيل  به  واإلميان  بالدين  االلتزام  أن  املتلقي  يعرف 

بالنور ومحبة  ملئ  السليم يف طريق  السري  األخالقية هو  واملبادئ 

الله.

»نور الطريق« إنتاج املرسح القومي، بطولة فردوس عبد الحميد، 

مشاهد  الحافظ،  عبد  نارص  ديكور  ثروت،  بهاء  الذهبي،  خالد 

املرصي،  سامي  شحاتة،  أحمد  منفذ  مخرج  إبراهيم،  مينا  فيديو 

تأليف عبد الرحيم كامل، إخراج محمد الخويل. 

حب« »حالوة 
ويف هذا السياق قال املخرج محمد إبراهيم مخرج عرض »حالوة 

يتم  حتي  العرض  بروفات  من  كبرية  بنسبة  انتهي  أنه  حب« 

افتتاحه يف األسبوع األول من شهر رمضان الكريم أضاف إبراهيم 

والذي  العشاق  »رسائل  السابق  عرضة  نهج  عىل  يسري  العرض  أن 

املرسح  إنتاج  من  وكان  ميامي  مرسح  خشبة  عيل  وقدمة  سبق 

به  مولد  داخل  أحداثه  تدور  حب  حالوة  أن  موضحاً  الكوميدي 

املجتمع  سلوكيات  ومعالجة  املختلفة  البرشية  األمناط  من  العديد 

التي اختلفت كثريا عن العقود املاضية وكيف انحرف املجتمع عن 

القيم واألخالق التي تعلمناها من نبي الرحمة محمد عليه الصالة 

بطولة حسام  الحديث،  املرسح  إنتاج  هو  والسالم، »حالوة حب« 

عادل  شعراوي،  مصطفى  قناوى،  فارس  الباجوري،  أسامء  فياض، 

سعيد، خالد نبيل، أرشف فؤاد، ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية أبو زيد، 

هبه  وأزياء  وإضاءة  ديكور  تصميم  منصور،  مصطفى  غناء  زكريا، 

عبد الحميد، توزيع موسيقي محمد الكاشف، استعراضات ودراما 

حركية سايل احمد. تأليف وإخراج محمد إبراهيم. 

شربا« »خلطة 
شربا«  خلطة  املرسحي«  العرض  سليم   محمد  املخرج  يقدم  بينام 

خلطة  أن  سليم  قال  السياق  هذا  ويف  الكريم  رمضان  شهر  خالل 

الطليعة  مرسح  فرقه  إنتاج  من  شربا  عن  حيك  عرض  هو  شربا 

املنطقة   والثامنيات يف هذه  الستينيات  ما بي فرتة   أحداثه  تدور 

وكيف  الفرتة  الناس خالل هذه  من  البسطاء  الضوء عىل  وتسليط 

أن  سليم  أشار  اآلن  أصبحت  وكيف  بعض  مع  سلوكياتهم  كانت 

األلحان هي ألحان الراحل أحمد الحجار وهي أخر أعامله .

خلطة  أن  أشار  قد  حسان  يرسي  الكبري  الكاتب  النص  مؤلف  أما 

حىك  عرض  وهو  تأليفه  من  االسم  بنفس  كتاب  عن  مأخوذ  شربا 

أو صفوة  العاديي وليس عن مشاهريها  البسطاء  عن شربا وناسها 

الفرتة  اختار  أنه  مضيفاً  الحي،  هذا  يف  يعيشون  الذين  املجتمع 

الزمنية الستينات والسبعينات قبل أن تتغري سلوكيات البعض وعن 

اختياره تحديداً حي شربا  أكد  أن خلطة شربا هو عرض مبثابة رثاء 

لزمن جميل انقىض.. ميكن أن ينعكس عىل أي مكان ىف مرص وما 

شربا إال مجرد منوذج فقط .

موضحاً أن العرض يحتوى عىل تسع أغاين كانت آخر مالحن الفنان 

مبصاحبة  اليف  يؤديها  أن  مقررا  كان  الذى  الحجار  أحمد  الراحل 

الذى سيقدم  الفنان ماهر محمود  فرقة موسيقية وحل بديال عنه 

األغاىن بنفس ألحان الحجار. 

»خلطة شربا« بطولة ماهر محمود، احمد عبد الجواد، عالء النقيد، 

محمد هاين، محمود عبد الرازق، ديكور ومالبس مي كامل، مخرج 

منفذ وليد الزرقاين، مساعدين اإلخراج أمي عيل ماهر، سلوى.

تأليف يرسي حسان، إخراج محمد سليم.

مدير  حسن  محمود  الفنان  قال  لألطفال  القومي  املرسح  ويف 

املرسح أن الفرقة تستعد حاليا لتقديم »أهال رمضان«  وذاك عيل 

خشبة املرسح القومي لألطفال بالعتبة يف العارش من رمضان وهو 

نتاج ورشة مواهب مرص التي تقدمها الفرقة لألطفال املوهوبي.

»أهال رمضان« بطولة األطفال الجدد الذين التحقوا بالورشة إعداد 

أضاف  الورشة  عىل  العام  املرشف  وهو  يوسف  أحمد  وإخراج  

العرض  الفرقة  تقدم  رمضان  شهر  من  الثاىن  األسبوع  ويف  حسن 

املرسحي »حواديت األراجوز« وذلك بالحديقة الثقافة. 

محمود عبد العزيز
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بالمقلوب« »هاملت  عرضه  بمناسبة 
غربي  عقل  »هاملت«  مهران:  سامح 

الديمقراطية  ويدعي  نفسه  علي  انقسم 

الصافية  ينابيعها  من  المعرفة  بتحصيل  نفسه  شغل  المغامرين،  فصيلة  من  مسرحي  كاتب  مهران..  سامح  د. 
العلمية  المؤهالت  من  متنقلة  موسوعة  خاصة.  بصفة  والمسرح  عموما  الثقافة  في  الموسوعية  بمعارفه  فُعرف 
و»المعجنة«  و»االستجواب«   واألسورة«  »الطوق  قدم  المسرح.  وعلوم  الدراما  أستاذ  المتنوعة،  اإلدارية  والمناصب 
وبمناسبة  بالمقلوب«،  »هاملت  ثم  األخرية«..  و»الربوفة  الشمس«،  و»تحت  السبعة«  اإلنسان  و»أيام  و»المراكيب« 
الحوار...   هذا  مهران  سامح  د.  مع  نجري  العرض  هذا 
حوار سامية سيد
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وكم  باملقلوب”  “هاملت  فكرة  جاءتك  متى   -
استغرق من وقت يف كتابته؟

مرسحية،  أي  قراءة  عند  العام  السياق  بدراسة  مغرم  أنا 

التي  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  الظروف  كل  أدرس 

أفرزتها، ولذلك عندما تطرأ يف دماغي فكرة ال تأخذ وقتا 

بكل  بداخيل  وتظل  لها  أحتشد  فرتة  تسبقها  حيث  كبريا 

تفاصيلها، وهنا يكتب القلم وليس أنا، وهذا ما أرص عليه، 

أن  أي  فيها”  بالسري  تنشأ  الطرق  “إن  يقول  مثل  فهناك 

الطريق يفتح مع عملية امليش هذه، هنا القلم هو الذي 

يقودك وليس أنت، فإذا قمت أنت بقيادة القلم مستعينا 

بالحرفية فقط فلن تحقق أي إدهاش. أما عن كتابة النص 

فلم يأخذ مني أكرث من أسبوع بعد هذا االحتشاد خاصة 

نجد  وهكذا  عرصنا،  ولسياق  هاملت  سياق  دارس  وأنا 

ارتباكات )هاملت شكسبري( وعرصه هنا، ارتباكات السلطة 

األخر  يف  )كلوديوس(  تناقض،  بينهام  لو  وحتى  والدين 

إىل  أيضا  )امليتافيزيقا(  ويحول  عىل)امليتافيزيقا(،  اشتغل 

فيصابوا  الناس،  منه  يرشب  الذي  النبع  كل  أرأيت  سلعة، 

قابل  بلدنا   يف  فكل يشء  )ازايز(”،  يف  “هنعبيه  بالنسيان 

لالستهالك والتوزيع و..و.. إىل آخره. 

- هـــل تــخــطــط ملــســتــقــبــل الــشــخــصــيــات 
واجتاهاتهم ؟ 

الذي  أنا  وليس  عيل،  نفسها  تفرض  التي  هي  الشخصية 

أفرض نفيس عىل الشخصية وأتحدث من خاللها فقط . 

- حدثنا عن بداياتك يف الكتابة ؟ 
بدأت يف الجامعة شاعرا، ثم انتقلت إىل القصة القصرية ومل 

أنرشها، ثم  بدأت أكتب املرسح وأنا طالب يف األكادميية، 

ولكني مل انرش شيئا إال عام 1984 حيث نرشت أول نص 

يل وهو “عقيد قعيد” .

الفكري  تكوينك  يف  أكثر  أثــر  الــذي  مــا   -
والثقايف وانعكس على كتاباتك؟ 

كل يشء، القاعدة السحرية هي أن من ال يقرأ ال يكتب. 

أقرأ  وأنا  االبتدايئ  الخامس  الصف  يف  كنت  أن  منذ  وأنا 

لديها  أرسة  يف  عشت  لله  والحمد  فأنا  مكثفة،  ــراءة  ق

كتايب  سلسلة  هو  عليه  وقعت  وأول يشء  عظيمة،  مكتبة 

وملخصاته  العاملي  األدب  كل  فيها  كان  و  مراد،  لحلمي 

فاستغرقتني، ووضعت هذه السلسلة بي كتبي  وتعمقت 

كتبي  يجدونني وسط  يدخلون غرفتي  عندما  وكانوا  فيها، 

جالسا ثم  يف آخر العام يجدوا درجايت سيئة جدا، وظللت 

سافر  املرحلة  هذه  ويف  اإلعدادية،  املرحلة  حتى  هكذا 

ال  حيث  األول،  فكنت  داخلية  مبدرسة  والتحقت  أهيل 

للتفوق،  مضطرا  كنت  وبالتايل  املدرسة،  يف  مكتبة  توجد 

ال  التي  جدا،  الحقرية  الدراسية  املقررات  أذاكر  وظللت 

تجعل الطالب يعمل عقله، فكانت مبثابة شهادة ينتقل بها 

الطالب إىل الصف التايل، ويف مرحلة الثانوية العامة توقع 

ذلك؟ 
قد  الفنية  الذائقة  أن  تجدين  املتالحقة  العصور  عرب   

فاسدا،  ذوقا  تفرض  اإلعالم  أجهزة  أن  وتجدين  فسدت، 

فإذا عرضت عليِك الجيد فمن الطبيعي جدا أن ال تقبلينه، 

التدريب  مثل  مثله  املشاهدة  عىل  تدريب  املرسح  ألن 

عىل القراءة والكتابة، ففي كل مرة تكون عملية التدريب 

أعىل من سابقتها، والذائقة نفسها تتطور، ولكن اآلن يتم 

فرض لونا واحدا وهو ما الحظناه يف السنوات األخرية وهو 

جبارة  صناعة  يعد  ما  وهو  الرتفيه،  اسم  تحت  يوضع  ما 

وخصوصا عىل املمثل، الذي يستطيع أن يضحكك ويعرف 

يؤدي  و  يرقص  ويعرف  ومغاير  غريب  هو  ما  كل  يعمل 

يف  صناعة  أصعب  هي  هذه  الرتفيه  عمليه  مبهرا،  أداء 

أجيب حد  »إين  وليست  عملية صعبة،  والكوميديا  العامل، 

وأتريق عليه«!! هذه ال تعد كوميديا، هذا نوع من التنمر 

وبعدها تجدين إعالنات ضد التنمر والتحرش! هذا أساس 

التنمر. 

يف 1969 و 1970 عندما مات جامل عبد النارص كنت أنا 

جدا  لطيفة  نكته  وقتها  ظهرت  الثانوي،  األول  الصف  يف 

السادات سيارة  أنور  تقول: “ركب  اآلن  نعيشه  ما  تعكس 

جامل عبد النارص وسأل السائق: الرئيس جامل كان يسري 

له  فقال  شامال،  يسري  كان  السائق:  فرد  شامال؟  أم  ميينا 

الشامل”. هذا هو  يدك  وارفع  ميينا  فاتحه  إذن  السادات: 

زلنا  ال  ونحن  النكتة  أفرزته  جبار،  وعي  الشعبي،  الوعي 

نسري عىل هذا الباترون حتى وقتنا هذا. 

عقد  ميكنكم  هل  الــذوق  فساد  مبناسبة   -

الجميع  أين سأكون األول، و لكني خالفت توقعاتهم ألين 

مل أقيد نفيس باإلجابة التي توجد يف سالح التلميذ وكانت 

إجابايت من مراجع مل تكن عند املدرس أو املصحح نفسه. 

- هل يعبر املسرح املصري عن واقع اإلنسان 
وصراعاته مع احلياة ومع ذاته؟ 

 أنا ضد فكرة أين أحايك الواقع هكذا )بحذافريه( ..املرسح 

إبداعا،  كان  ما  وإال  الفعيل،  للواقع  موازيا  واقعا  يخلق 

الفوتوغرافية أصدق مني، هو يخلق عاملا  الكامريا  وتكون 

هنا   ذلك؟  يكون  كيف  الحقيقي.  العامل  من  فيه  موازيا، 

تكون الحرفة . 

ــداث يف  ــأح ــرح تــأريــخــا ل ــس ــل يــعــد امل - ه
العصور والثقافات املختلفة؟ 

زاوية  من  وثيقة  يكون  قد  لكن  التأريخ،  مبعنى  ليس 

يكون مرسحا  وثيقة  إىل  نفسه  حول  إذا   لكنه  اجتامعية، 

وثائقيا، أو تسجيليا ميزج بي الوثيقة والخيال، 

لكن املرسح يعد لعبة األلعاب كلها واللعبة األكرث ذكاء يف 

عند  ثقافة عريضة، سواء  إىل  تحتاج  ثم  الفنون، ومن  كل 

املدرب عىل  فالشخص  لذا  املتلقي؛  أو  املخرج  أو  الكاتب 

الفرجة املرسحية مواطن مختلف. 

الذين  معظم  واملسرح..  الفرجة  مبناسبة   -
أنفسهم  يهتمون باملسرح هم من املسرحيني 
احلقيقي  اجلمهور  أما  املمثلني،  عائالت  أو 
فال وجود له داخل املسارح، ما تعليقكم على 

النكتة أفرزته  جبار،  الشعيب  الوعي 
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أجيال  بــني  الثقايف  السقف  بــني  مقارنة 
املسرح السابقة واحلالية؟ 

السقف،  إزالة  عن  حدثيني  بل  السقف  عن  تحدثيني  ال 

ماذا  اسأليني  جبار،  البرشي  فالعقل  للمعرفة  سقف  فال 

يأتيني  وأحيانا  عليا  دراســات  ُأدرِس  أنا  أنت؟  قدمت 

طالب ضعيف يف الكتابة، اللغة العربية كائن حي ونحن 

املصطلح  إىل  ندخل  أن  العربية  اللغة  خالل  من  فشلنا 

الحديث وخصوصا املصطلح العلمي. 

واألكادميية  اإلبداعية  خبرتك  بحكم   -
واإلداريــة.. هل هناك أزمة يف املسرح.. هل 

يعاني من مشكالت ؟ 
وجدت  وإن  أزمــة  توجد  فال  األزمــة،  حديث  ضد  أنــا 

من  أكرث  بها  بلد  نحن  التوصيل،  قنوات  يف  فستكون 

كل  يف  مبدع  مليون  ستجدين  األقــل  عىل  مليون،  مئة 

سنوات   4 منذ  يل  عرض  آخر  قدمت  مثال  أنا  املجاالت،  

ولست مترضرا من ذلك، ألن هذا يعد طبيعيا وسط هذا 

ميدان  غريك  ليدخل  تتوقف  أن  الطبيعي  ومن  التنافس، 

االحتكار  مثل  احتكارات  هناك  ولكن  وهكذا،  السباق... 

العديد  سنجد  االحتكارات  أزلنا  وإذا  وغريه،  االقتصادي 

سلطة،  أي  مع  التفاوض  مع  بطبعي  وأنا  املبدعي.  من 

حتى يرتفع سقف الحريات، فالصدام ال يؤدي إىل نتائج. 

مواكبة  على  ــادر  ق النقدي  املشهد  هــل   -

املشهد املسرحي؟ 
ثابت  نظام  هناك  فليس  متكرس،  املرسحي  املشهد 

من  ونصف  عام  بعد  ظهرنا  ونحن  وجهده،  واحد  وكل 

يستطيع  لن  ولكن  الفرصة  للبعض  تتاح  وقد  الربوفات، 

الكربى  الصحف  من  النقد  انسحاب  و  فيها،  االستمرار 

عند كل  توجد  أن  النقدية مفرتض  والحاسة  يعد مصيبة، 

إنسان، فيجب أن أرى ذايت يف مرآة اآلخر وإذا حدث ذلك 

سيحدث التطور، أما إذا كنت ال أرى إال صوريت دامئا فهنا 

مرآة  يف  نفيس  أرى  أن  يجب  وبالتايل  التطور  يحدث  ال 

نقطة  إىل  ُأشري  لو  حتى  أدوايت،  من  أطور  وبالتايل  اآلخر 

حقيقة  يف  وإمنا  سلبية،  أنها  عىل  البعض  يأخذها  ضعف 

اآلخرين  خربات  جمع  تعني  فالخربة  إيجابية،  هي  األمر 

هذا  سيكون  وإال  لنفيس  حساسية  بدون  لخربايت  وضمها 

يف  املبدعون  كام  يتواجدون  فالنقاد  إذن  منطقي.  غري 

عملية  هو  وإمنا  عبقرية،  مجرد  ليس  اإلبداع  مكان،  كل 

مستمرة، ضعيه يف املجال عدة مرات ستنفجر قدراته. 

مجرد  املــهــرجــانــات  أن  يــقــول  الــبــعــض   -
تظاهرة وضجيج بال طحني، ما رأيك؟ 

يعكس  املهرجان  أن  املفرتض  فمن  ذلــك،  مع  أتفق  ال 

حركة مرسحية، فلامذا تقام املهرجانات؟ تقام املهرجانات 

التطور املرسحي،  ليك نقول أننا وصلنا إىل أي مرحلة من 

من  و  املرسح  من  أنواعا  يضم  كان  إذا  مهم  فاملهرجان 

وإمنا  ماديا  ليس  هنا  والتنافس  املتنافسي،  املبدعي 

أنا  وهل  ذاتها،  املرسحية  أدوات  استخدام  يف  تنافس  هو 

أطور أدوايت أم ال، واملهرجان بالطبع وسيلة لتقييم مدى 

تغذية  تكون  وهنا  معي،  املرسحية يف جزء  الحركة  تطور 

ارتدادية، فنأخذ ذلك والنتائج ومن تحدثوا عن املهرجان 

املسار...  من  نعدل  حتى  ذلك  كل  ونبلور  والضيوف 

كله ال  يدرك  ما ال  و”  فايدة”  “مافيش  يوجد  وهكذا. ال 

إنهاء  اذا كان لدي سلبيات، فبدال من  يرتك كله”، وحتى 

الكيانات نعمل عىل تطويرها والتعامل معها، ولكن عندنا 

أسهل يشء هو الهدم. 

مصاف  يف  مهرجاناتنا  وضــع  ميكننا  هل   -
املهرجانات الدولية؟

العامل وظروف  ومع ظروف  املاضية  الفرتة  للحق،  إحقاقا 

لتقييم  الفرتة  تلك  نخضع  أن  نستطيع  ال  نحن  كورونا؛ 

حقيقي. 

عن  املخرجني  معظم  عزوف  يف  رأيك  ما   -  
النصوص املصرية ؟ وما األسباب؟

نوتردام”  املنعم” أحدب  نارص عبد  املخرج   عندما عمل 

نور  أسامة  هو  مرصي  لكاتب  جديدة  مبعالجة  قدمها 

الدين - رحمه الله -  هذه معالجة املرصية، وأنا أخذت 

املدق  وزقاق  القبة  أفراح  مثل  مرصية،  مبعالجة  هاملت 

وأملظ وعبده الحامويل.... وغريهم 

إلى  مصر  يف  الــشــاب  املــؤلــف  يحتاج  هــل   -
رعاية املتخصصني حتي  نطور من قدراته 

ونخرج جيال متميزا يف الكتابة ؟ 
يف  الــورش  عملت  أين  رغــم  بــالــورش،  مؤمن  غري  أنــا   

هناك  الكتابة!  تعليم  باستطاعته  أحــد  ال  التجريبي 

حساسيات كتابة مختلفة يعني مثال يف املرسح عندنا

 “إبسن” يختلف عن “بوشرن” و“ستندبرج“ يختلف عن 

“ميرتلنك” واملرسح الرمزي غري التعبريي، وعندما  أتعرض 

أنا  حساسيتي  القراءة  يف  وأستمر  مختلفة  لحساسيات 

مؤلفا، والبد  تخرج  فال  فهي  الورشة  إمنا  تختلف،  كمبدع 

أن توجد املوهبة يف األساس. 

ما توقعاتك للحركة املسرحية يف مصر؟

أتوقع لها االزدهار، ويجب أن أظل متفائال .

- هل لديك  مشروعات قادمة ؟ 
الفني  للبيت  مرسحي  لعرض  نجهز   الله  شاء  إن  نعم، 

اسمه  الغرباوي  مــازن  واملخرج  أنا  الشعبية  للفنون 

)صبوحة( والبطلة ستكون مفاجأة. 

- ما احللم الذي حتلم بتحقيقه؟ 
ليست  الوقت،  طول  مرسحا  أقدم  أن  بسيطة،  أحالمي 

لدي أحالم أكرث من ذلك.

موازيا واقعا  يخلق  المسرح 
اإلبداع يكمن  ذلك  وفي 

ذكاء األكرث  اللعبة  هو  المسرح 
الفنون كل  بني 
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[[12 ملف

فجل السيد  وداع  في 
المسرح  راهب 

الغربية بمحافظة  المسارح  أحد  على  اسمه  بإطالق  طالبوا 
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[[1313 ملف

واحمد  ومحمد  ارشف  األربعة:  أوالده  مع  أوال  تحدثنا 

وحنونا،  طيبا  أبا  االله  رحمه  والدنا  كان  فقالوا:  ومصطفى 

والتذوق  الحرية  عىل  ويربينا   و  الحدود  ألبعد  علينا  يخاف 

الفني، و قد أرشكنا يف العمل الفني منذ الطفولة فكان جانبه 

اإلنساين ال ينفصل عن جانبه الفني، فانتهاء الربوفة باملرسح 

ملناقشة  العمل  بفريق  يجتمع  كان  املنزل،  يف  بدايتها  تعني 

تفاصيل العرض من متثيل وأشعار وألحان وديكور..الخ،  

إىل  باالستامع  يسعد  وكان  دامئا  الجلسات  هذه  نشاركه  وكنا 

أكادميية  داخل  نعيش  فكنا  صغرنا،  من  بالرغم  أحيانا  أرائنا 

ليال  أيضا يحلم  املنزل، كام كان عاشقا ملدينته  فنية كبرية يف 

الرغم  الفن يف مرص وعىل  عاصمة  »طنطا«  تكون  بأن  ونهارا 

من  كم العروض التي كان يتلقاها  ليقدم عروضا يف القاهرة 

ويستقر هناك و للسفر خارج البالد إال أنه كان يفضل البقاء 

يف مدينته ونقل علمه وفنه ألهل مدينته، التي قدم لها الكثري 

ولكن  الفني  املستوى  عىل  فقط  ليس  الكبرية  اإلنجازات  من 

مديرا  كان  فقد  والرياضة،  بالشباب  وظيفته  خالل  من  أيضا 

املعلومات  نظم  إلدارة  مديرا  ثم  واملوهوبي  الطالئع  لنادي 

القرار ثم وكيال للشباب،  وعشنا معه كل هذه  اتخاذ  ودعم 

اإلخراج  أو  التمثيل  يف  معه  باشرتاك  سواء  قرب  عن  املراحل 

الغناء  أو  املرسحية  الخدع  أو  والعرائس  املاسكات  تصنيع  أو 

أو الدراما الحركية أو األعداد املوسيقي، فلم نكن أبناء فقط، 

كان يعدنا ألن نصبح فريقا لتحقيق حلمه، كان لنا أبا ومعلام 

له  ليس  للفن  عشقه  كبرية.  ومدرسة  فنيا  ورصحا  وملهام 

عرضه  تجهيزات  يتابع  كان  املرض  فراش  عىل  حتى  و  حدود 

العناية املركزة يف املرة األوىل صمم  األخري، وعندما خرج من 

الشديد  تعبه  رغم  الربوفة  لحضور  املرسح  إىل  يذهب  أن 

وعندما طلبنا منه أن نذهب إىل املنزل أوال للراحة كان رده 

» انا كده هرتاح«  وقبل أن يذهب إىل العناية املركزة للمرة 

الثانية يف رحلته األخرية أوىص فريق العمل باالهتامم بعرضه 

مرص،  تاريخ  يف  الفن  أقطاب  من  قطبا  عنا  رحل  ثم  األخري 

وترك ال فراغا كبريا لن ميأله العامل أجمع ولكنا لن نشعر يوما 

باليتم ألنه ترك فينا إرثا عظيام خالدا                                                                                              

األجيال  معلم 
قال  رحلته  رفيق  زيدان  سمري  املهندس  الديكور  مصمم 

الثقايف  املشهد  صدارة  ىف  أصبحوا  أجيال  منه  تعملت   :

الفنان  منهم  املهني،  و  األكادميي  املستوى  عىل  بالعاصمة، 

الكاشف  د. مدحت  القومي،  املرسح  نائب  السالم  خالد عبد 

األستاذ  ويعد  املرسحية وغريهام.  للفنون  العايل  املعهد  عميد 

يبخل  مل  هائل  معريف  مبخزون  امتاز  موسوعة،  فجل  سيد 

حياته  بداية  ىف  عمل  يديه.  عىل  تتلمذوا  من  عىل  قط  به 

املهنية مرشفا عىل طالئع الغربية ليستقبلهم كبارا يف املرحلة 

الجامعية وميكن حساب ذلك إحصائيا بعدد املخرجي الشباب 

بالغربية ومستواهم الفكري واإلبداعي. 

مستوى  عىل  املرسحية  العروض  من  العديد  قدم  وتابع: 

جامعة  وكليات  اإلسكندرية   كهندسة  املرصية  الجامعات 

هو  كام  األوىل   املراكز  عىل  معظمها  ىف  حازت  التى  طنطا 

الحال ىف الثقافة الجامهريية قدم عروضا متميزة منها »بكيت 

عروض  من  وغريها  البندقية  وتاجر  وماكبث،  الله«،  رشف 

املرسح العاملي، كذلك قدم »جنة الحشاشي« تأليف إبراهيم 

الحسيني، وقد استطاع مبا ميلك من أدوات ومخزون ثقايف أن 

ميثل القوى الناعمة من خالل نص الحسيني، ىف صياغة تصل 

عند  العرض  فتوقف  آخر  رأى  للكورونا  كان  ولكن  للعاملية؛ 

الليايل املسموح بها يف إطار رشائح الثقافة الجامهريية. 

الغربية  أبناء  من  املرسحية  الكتابة  ملبدعي  وكان   : استطرد 

العروض من  األكرب  الرصيد  صاحب 
المصري  المسرح  تاريخ  في 

ال  محبيهم،  وذاكرة  سريتهم  في  إبداعهم  في  تالمذتهم،  في  كلماتهم،  في  أرواحهم  تتجلى  يموتون،  ال  الرسالة  أصحاب 
هو  الخالدين  هؤالء  وأحد  ذكراهم..  من  القادم  الشفيف  بالضوء  يكتملون  كماال،  أكرث  الخلود  من  آخر  نمطا  ليبدأوا  إال  ينتهون 
بني  الحزن  من  حالة  سادت  وقد  عاما    71 يناهز  عمر  عن  دنيانا  عن  رحل  الذي  فجل  السيد  القدير  المخرج  والمبدع  األستاذ 
اإلنجازات  صاحب  الكبري،  المسرحي  المخرج  وفاة  نبأ  بعد  عمومًا،  المسرحي  والوسط  الغربية،  محافظة  في  والمثقفني  الفنانني 
جامعة  التجارة   كلية  في  وتخرج   1950 نوفمرب   23 فى  فجل  السيد  ولد  طويلة.  سنوات  مدار  على  المتمزية  واألعمال  الكثرية 
الثقافة  من  معتمد  مخرج  وهو   1979 عام  سينما  تخصص  الفين  للنقد  العالي  المعهد  دبلوم  على  حصل   ،1975 شمس  عني 
الفتوح«  »باب   ،2004 مؤلف«  عن  تبحث  »6شخصيات   ،1997 القمر«  »تمن  قدمها  اليت  األعمال  أهم   ،1978 منذ  الجماهريية 
 2003 عام  »بكيت«  طنطا،  لجامعة   1981 صيف«  ليلة  »حلم   ،2003 العظيم«  »رومولوس  2001م،  »الخرتيت«   ،2007
»دائرة    ،2021 »لوحه«   ،2020 الحشاشني«  »جنة   ،2019 الحرافيش«  »سلطان  بالمغرب،  الشباب  مهرجان  فى  مصر  مثلت 
رحلته  رفقاء  كبري.  وأثر  بصمة  تركت  اليت  األعمال  من  وغريها   2008 البندقية  تاجر   ،2014 »الهاللية«   ،2015 الطباشري« 
المساحة. هذه  خالل  بعضه  رصدنا  ما  وهو  عنه،  تحدثوا  وتالمذته  وأصدقاؤه 
رنا رأفت
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من  وافرا  حظا  عامر  طارق  د  الكبري  الكاتب  رأسهم  وعىل 

مرسحي  كممثل  فنيا  طارق  ترىب  فقد  فجل،  السيد  تناول 

مراحله  يف  وككاتب  بالجامعة،  طالبا  كان  أن  منذ  يديه  عىل 

مكان  يف   « القمر  »متن  مرسحية  فجل  له  قدم  وقد  األوىل، 

مفتوح خارج العلبة االيطالية بإحدى قرى مركز بسيون التي 

االيطالية  العلبة  داخل  له  قدم  كام  الخالد،  نيلنا  عىل  تقع 

الجوائز  من  العديد  حصد  الذي  الحرافيش«  »سلطان  عرض 

الثقافة  مهرجان  ىف  املرسحية  الكتابة  يف  األول  املركز  ومنها 

مكتمال  األخري  عرضه  وفاته  قبل  لنا  ترك  وقد  الجامهريية، 

عبد  إبراهيم  الكاتب  وهو  أيضا  الغربية  أبناء  ألحد  إخراجيا 

اإلنتاج  عنارص  اكتامل  عند  تقدميه  بصدد  ونحن  القادر، 

إىل  أشري  أن  يفوتني  وال  املقبل.  األسبوع  واملالبس  كالديكور 

ما قدمه السيد فجل كمخرج تلفزيوين لقناة الدلتا، وتحديدا 

فوازير رمضان مع الفنان حسن األسمر، ومرة ثانية بعد نجاح 

عىل   اإلخراج  نسب  ولألسف  صربى،  سمري  الفنان  مع  األوىل 

ويحرم  النجاح  هذا  ليتلقف  ؛  القناة!  ملدير  آنذاك  الترتات 

مبدعه الحقيقي منه، ومل يبد السيد فجل حزنا،  وهكذا كانت 

ألومه عليه  الذي كنت   للحد  السيد فجل متسامحا  شخصية 

فنية  وموسوعة  ثقافيا  كنزا  مارس   18 يف  رحل  وأخريا   دامئا. 

كبرية وإبداعا وعطاء محليا زاخرا، يف ظل إعالم تنطفئ أنواره  

إذا غادر العاصمة. 

المصري  المسرح  أيقونة 
ومرسح  املرصي  املرسح   : قائال  الكاشف  مدحت  د.  ونعاه 

للغاية  هاما  ركنا  افتقدوا  الهواة  ومسارح  الجامهريية  الثقافة 

استاذى  فجل  السيد  األستاذ  املرصي«  املرسح  »أيقونه  وهو 

لتجربة  للديكور  عملي مصمام  معه  قدمت  وقد  وصديقي.  

التي  عامر  طارق  الكاتب  تأليف  القمر«  »متن  وهى  مهمة 

فارقه  تجربة  وهي  »بسيون«  بقرية  النيل  شط  عىل  عرضت 

ىف حيايت، كام تعاونت معه يف عرض لألطفال بعنوان »ملياء ىف 

أرض العقالء« 

مبثابة  وكان  طويل،  عمر  صداقة  به  تربطني  كانت  أضاف: 

واملحفز  واملشجع  واملرشد  األكرب  واألخ  الروحي  األب 

املكانة  هذه  نال  الذي  الوحيد  ملأكن   الحقيقة  األبداعى،و 

لديه، فقد ترك أجياال عديدة،  وأهم ما يذكر عنه كمخرج أنه 

املرصي  املرسح  تاريخ  العروض يف  من  األكرب  الرصيد  صاحب 

الهواة واملحرتفي، فقد اخرج كام كبريا جدا من  عىل مستوى 

املرسحيات حيث كان يقدم أكرث من مرسحية ىف العام الواحد 

السمع  ملء  فجل  السيد  اسم  وسيظل  موقع.  من  أكرث  ىف 

والبرص، وال اعتقد أن بإمكان أحد أن ميأل الفراغ الذي تركه يف 

املرسح املرصي.

طريقة  شيخ 
كان  فقال:  معه  العمل  رجال  الله  عبد  املوسيقار  ووصف 

صغريه  ورحله  والتعلم،  املتواصلة  اإلبداع  حلقات  من  حلقة 

القيمة  فيها  نرش  عاما،  لخمسي  املمتد  املرسحى  عمره  من 

وتالميذ  مريدين  تاركا  قلوبا  وأسعد  عقوال  وأنار  والجامل 

والرواد  الكبار  وأحد  املرسح  يف  طريقه  وشيخ  لرائد  ومحبي 

مبرسح الثقافة الجامهريية. أضاف: كان عميل األول معه هو 

»السرية الهاللية« ليرسى الجندي بقومية املنصورة، واستمرت 

وهو  معه  عمل  آخر  حتى  لسنوات  معه   والعمل  مالزمتي 

التباشري وسلطان  العمل الحايل لقومية الغربية، مرورا بدائرة 

الحرافيش وجنة الحشاشي وكاليجوال والبؤساء، و قد أسعدىن 

عن  واأللحان  املوسيقي  للتميز  جائزتي  معه  أنال  أن  الحظ 

سلطان الحرافيش والهاللية و كان العمل معه متناغام يسريا، 

ويرحل  يوظفه،  بل  طالقته  من  يحد  أو  إبداع  أى  يرفض  ال 

الكبري ويبقي أثره حيا مضيئا .

الجماهريية  الثقافة  لمسرح  عمره  بذل 
كنت  فقد  يطول،  عنه  الحديث  قالت:  البيىل  صفاء  الكاتبة 

الفنان  املرسح. عرفت هذا  بدايات عميل ىف  منذ  عنه  اسمع 

ومل  الجامهريية  الثقافة  مرسح  ىف  عمره  بذل  الذي  القدير 

ملف

المركزة العناية  من  خرج 
الربوفة لحضور  المسرح  إلى 

اإلخراجي منهجه  ارتكز 
الجمهور مع  التفاعل  على 
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[[15 ملف

سرييت  يف  يكون  بأن  رشفت  وقد  معي  بالتعاون  سعيدا  وكان 

عليه.  الله  رحمة  فجل  السيد  املبدع  مع  العمل  هذا  الذاتية 

واهم  بأبويه  الجميع  مع  يتعامل  القلب  طيب  أضافت:كان 

ما مييزه انه كان رحيام عطوفا، وىف حالة عدم رضاه عن أحد 

العمل يعرب عن ذلك بلطف شديد، بأسلوب راقي،  األشياء ىف 

إنسان قبل أن  بإنسانية، وهو  يتعامل مع اآلخرين  وكان دامئا 

لله  شاكرا  حامدا  كان  األخرية  الصحية  أزمته  وىف  فنانا  يكون 

سبحانه تعاىل، مل يتضايق أو يشكو. وسيظل من أكرث املبدعي 

وفاء وعطاء للمرسح، وأمتنى أن تطلق وزارة الثقافة أو الهيئة 

القاعات  أو  املسارح  احد  عىل  اسمه  الثقافة  لقصور  العامة 

املجال  الكثري من عمره ىف هذا  أعطى  وقد  الغربية،  مبحافظة 

كان  يعمل  وهو  باملرض  يشعر  ال  فكان  كله،  عمره  أعطى  بل 

يقول » أكون مريضا إذا مل أقدم مرسحا » كان املرسح بالنسبة 

له حياة .

لإلنسانية  المحب 
للسيد  اإلنساين  الجانب  إىل  الحمزاوى  مجدي  الناقد  أشار  و 

فجل فقال : يتحدث الكثريين عن السيد فجل باعتباره مخرجا 

بشكل جيد هو  البعض  يلمحه  ال  قد  ما  ولكن  مرسحيا جيدا، 

لإلنسانية  املحب  الناس  من  الطراز  ذلك  هو  فجل  السيد  أن 

بعض  ىف  أنه  بل  عيوبها،  بكل  معها  التعايش  عىل  والقادر 

رمبا  الحياة،  املتمثلة ىف  العيوب  كل  يتغاىض عن  كان  األحيان 

كان لعمل السيد فجل الفضل ىف بلورة شخصيته فقد عمل ىف 

ان  بالشباب والرياضة إىل أن وصل إىل  التأمي وموظفا  مجال 

وكان  بالغربية،  والرياضة  الشباب  مديرية  لوكيل  نائبا  يكون 

الشباب  ىف  عمله  اما  اإلقناع،  القدرة عىل  يستلزم  األول  عمله 

وكان  الطالئع  إعداد  منه  األكرب  الجزء  شمل  فقد  والرياضة 

لهذا  التعليم،  بجانب  اإلقناع  ىف  كبريا  جهدا  منه  يستلزم  هذا 

لخرباته  نتيجة  املشاهد،  إقناع  عىل  فجل  السيد  قدرة  تبلورت 

مخرجا  يكن  مل  فجل  السيد  وأضاف:  املجال،  هذا  ىف  السابقة 

انه صديق  مرسحيا جيدا  فقط، كان كل من عمل معه يظن 

الصديق  بأنه  يشعرك  املمكن  من  كان  الوحيد،  صديقه  ورمبا 

واملعلم والطفل حسبام يقتىض األمر، مل أتحدث عنه كمخرج 

إىل  أشري  ان  أود  ولكنى  األمر،  هذا  ىف  يتحدثوا  الكثريين  ألن 

نقطة هامة رمبا ال يعرفها الكثريين، وهي انه حصل عىل دبلوم 

هذا   عىل  وشكره  امتنانه  أبدى  و  طويلة  مكاملة  ىف  هاتفنى 

املقال وقال إنه منذ فرتة طويلة مل يقرأ مقاال نقديا عن عمل 

مندور  محمد  الكبري  الناقد  أيام  منذ  الرصانة،  بهذه  مرسحي 

وكانت سعاديت كبرية بهذا اإلطراء. 

فجل  سيد  األستاذ  وبي  بيني  العالقة  استمرت  وتابعت: 

وكانت عالقة أبويه أوال وفنية ثانيا وكان يستشريين ىف العديد 

القضايا.  من  كثري  ىف  معي  ويتحدث  يقرأها  التي  النصوص 

تحاورنا كثريا عن نصوص املونودراما والطفل وما إىل ذلك وكان 

جاءت  أن  إىل  بالطفل  خاصا  عمال مرسحيا  يخرج ىل  أن  يريد 

الفرصة أن نعمل معا وكان ذلك ىف آخر عرض مرسحي له ىف 

حتى  يعرض  مل  الذي  تغيب«  ال  »شمس  الجامهريية  الثقافة 

أن  وبعد  النص،  هذا  أشعار  بكتابة  كلفني  بأن  ورشفت  اآلن، 

قرأت النص و أبديت له وجهة نظري واتفقنا عىل النقاط التي 

سوف نطعم بها النص باألشعار بدأت أتحدث معه بأن تكون 

أو  النص تعبريا دراميا ال تكون حليه  األشعار معربه عن حالة 

زخرفات وافق وكان متفهام ألقىص درجة وبدأنا نعمل وأشهد 

عىل  بل  بها،  كلمة  ىف  وراجعني  أغنية  له  أرسلت  ما  أين  الله 

العكس كان كثري اإلطراء ألشعاري، 

الدولة  مرسح  عىل  مرسحيا  عمال  يقدم  أن  مرة  ذات  يفكر 

خدمة  يف  كله  عمره  وهب   . املحرتفي«  »مرسح  يقال  كام  أو 

الثقافة الجامهريية، يف أن يفرخ العنارص املرسحية املوهوبة ىف 

السيد فجل  دامئا عن  اسمع  املرسحى، وكنت  العرض  مفردات 

العديد من املحافظات، ولكن عىل  الغربية واملنصورة و يف  ىف 

وجه الخصوص ىف الغربية فقد ذاع صيته فيها. 

عامر  طارق  د.  العزيز  صديقي  دعاىن  األيام  أحد  ىف  تابعت: 

أول  وكان   « الحرافيش  »سلطان  املرسحى  العرض  ملشاهدة 

السيد فجل، وكان ذلك  املخرج  الراحل  بيني وبي  لقاء مبارش 

طارق  للدكتور  واألشعار  التأليف  وكان  بطنطا  الثقايف  باملركز 

عامر واأللحان لألستاذ عبد الله رجال والديكور لألستاذ سمري 

رأسهم  عىل  الفناني  من  متميزة  مجموعة  وبطولة  زيدان 

أفضل  جائزة  عىل  ذلك  بعد  حصل  الذى  الجيار  حاتم  الفنان 

الثانية  دورته  ىف  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  ىف  ممثل 

يعمل  املبدع  هذا  بأن  شعرت  العمل  شاهدت  وعندما  عرش، 

النص  تفتيت  ىف  والخاصة  العامة  نظرته  ىف  شديدة  باحرتافية 

املرسحى وتقديم صورة جاملية، وأتذكر أىن كتبت مقالة كبرية 

وأنه  و  الحرافيش«  »سلطان  عن  الجديدة  »الثقافة  مجلة  ىف 

الثقافة  مسرح  اسمه  كبري  مشروع  من  جزء 
النخبة مسارح  يشبه  ال  الجماهريية 
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رشط  التعليم  أن  ليقينه  نشاطه،  أوج  ىف  وهو  الفني  النقد 

اساىس بجانب املوهبة.                                                                                                  

مسرحي ناشط 
الكبري  املخرج  عرفت  فقال:   هاشم  احمد  الناقد  وتحدث 

درة  ىف  املايض،  القرن  تسعينات  أواخر  يف  فجل«  »سيد 

أول  يف  عامر«  »طارق  تأليف  القمر«  »متن  املرسحية  أعامله 

التى قدمت عىل »هاويس« بقرية »قضابة«  كتاباته املرسحية 

التي  املفتوحة  األماكن  تجارب  عروض  إطار  يف  بالغربية 

تبناها وأرشف عليها الراحل »بهايئ املريغني« كصيغة مرسحية 

مجهزة  مسارح  توافر  عدم  الجامهريية  الثقافة  بها  تتجاوز 

التجربة  تلك  فكانت  الكثرية،  املواقع  ىف  املرسحية  لعروضها 

التي توهج فيها بعض املخرجي.. كانت هناك عروض  الرائعة 

بإحدى  »جرن«  وساحة  »دكرنس«,  ملدينة  الرياىض  بالنادي 

»كفر  ببلدته  الدين«  محيى  »خالد  دوار  وفناء  البحرية،  قرى 

أمران  عنها  نتج  التي  املفتوحة  األماكن  من  ذلك  وغري  شكر« 

: األول هو الذهاب إىل جامهري القرى املحرومة من العروض 

مرسحة  ىف  السينوغرافيي  توهج  هو  الثاين  واألمر  املرسحية، 

وكانت  الديكور,  ىف  املكان  مفردات  واستغالل  األماكن  تلك 

تجربة »سيد فجل« عىل الهاويس هى التجربة األهم، إذ جعل 

املتحركة عىل صفحة  القوارب  أحداثه تدور عىل مجموعة من 

شاطئ  عىل  املوجودة  األشجار  كذلك  مستغال  الهاويس،  مياه 

الشاطئي،  عىل  املوجودة  اإلنارة  أعمدة  استخدم  بل  النهر، 

بينام كان املتفرجون يجلسون عىل أرض الشاطئ الفسيح وكل 

إىل  وصل  بحضور  املرسحى،  العرض  يشاهدون  القرية  أبناء 

ثالثة آالف متفرج يوميا ىف احتفالية استثنائية مل تتكرر لألسف 

الشديد. 

: »سيد فجل« كمخرج كان منهجه ىف أعامله املرسحية  وتابع 

يرتكز عىل رضورة التامس التفاعيل مع مشاهديه، سواء بتلك 

العرض  حول  الجمهور  فيها  يلتف  التى  الحميمية  العروض 

حول  موضوعها  يتمحور  مرسحيات  بعرض  أو  وصانعيه، 

العرض  كان  إذ  وهمومه..  الجمهور  لقضايا  اآلين  و  الراهن 

الثاين الذى شاهدته لهذا املخرج الكبري ىف حديقة قرص ثقافة 

الجهات  كل  من  أيضا  الجمهور  فيه  ويتحلق  الكربى,  املحلة 

تتجىل ىف رسم حركته املرسحية  املخرج  العرض، وحرفية  حول 

فضاء  تخليق  في  تجربته  درست  المسرح  أقسام 
مسرحية لعناصر  والمركب  والقمر  النهر  فيه  تحول 
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املرسح شاغله الدائم.

كبري  لمشروع  مرثية 
 : مسعد  محمد  الناقد  قال  فجل  السيد  املخرج  رثاء  وىف 

للمرسح  يذهب  مخرج  مجرد  يكن  مل  ال  كبري،  مخرج  رحل 

مرشوع  من  جزءا  كان  لقد  فحسب،  بعمله  للقيام  مساء  كل 

من  جزءا  كان  الجامهريية،  الثقافة  اسمه مرسح  وعميق  كبري 

النخبوية  املسارح  يشبه  وال  العاصمة  مسارح  يشبه  ال  مرسح 

جاملياته  ترسيخ  يف  ساهم   .. صناعته  يف  ساهم  مرسح   ...

يف  ساهم  يقدمون،   مبا  مبدعيه  ثقة  تنمية  يف  ساهم  وقيمه، 

فتح املجال أمام نقاده - ومنظريه وصانعي سياساته وإدارته- 

)مع  تجربته  كيف حصدت  أذكر  والتحديث،   التطوير  لطرق 

مرشوع  ضمن  الجامهريية(  الثقافة  مرسح  مخرجي  كبار 

األكادميية  إىل  ووصلت  بل  النقدي  االهتامم  املفتوحة  األماكن 

عن  الطلبة  مقاعد  يف  ونحن  ليحدثونا  أساتذتنا  جلس  حيث 

النهر  فيه  تحول  فضاء مرسحي  تخليق  يف  فجل  السيد  تجربة 

والقمر واملركب لعنارص مرسحية.. لقد نجح يف تحدي االبتعاد 

الذي يحتقر ويصم ويستبعد وينكر إمكانية وجود  املركز  عن 

 ... واإلسكندرية  القاهرة  يف  الحرضية  املراكز  خارج  مرسح 

عدائية(  تكن  مل  )إن  يعمل يف ظل ظروف صعبة  أن  يف  نجح 

يف الثقافة الجامهريية املحارصة بالفساد والبريوقراطية والرقابة 

يف  والتناقضات  األساسية  البنية  تفسخ  و  امليزانيات  وضعف 

الجهات،  كافة  من  العرض  حول  الجامهري  ووجود  يتسق  مبا 

»دايرة  املنصورة  ىف  فكان  للمخرج  شاهدته  عرض  ثالث  أما 

الطباشري  »دائرة  عن  عامر«  »طارق  أعدها  التى  التباشري« 

املعد  عرف  التى  التجربة  تلك  بريخت،  لربتولد  القوقازية 

واملخرج كيف تتامس مع الواقع الراهن، وما كان من تداعيات 

عىل  التأكيد  إىل  وصوال  يناير،  من  والعرشين  الخامس  ثورة 

ذلك  غري  إىل  أبناؤها  البالد  ويحكم  يزرعها،   ملن  األرض  أن 

التايل  الثورة، أما العرض  من تداعيات آل إليها واقع مرص إثر 

الذى شاهدته له فكان ىف العام 2019 بقرص ثقافة طنطا هو 

»سلطان الحرافيش« تأليف »طارق عامر« وكان عرضا متكامال 

يقل  ال  مبا  كل عروضه ىف جودتها  أتت  وقد  عنارصه،  كافة  ىف 

الفارق  رغم  للمرسح،  الفني  بالبيت  املحرتفي  عروض  عن 

واملحرتفي،  الهواة  بي  إنتاجية  ظروف  من  يتاح  فيام  الضخم 

إذ كان املخرج الراحل ال يكتفى بدوره كمخرج فقط بل كان 

حيث  ساعة،  والعرشين  األربع  طوال  مرسحية  حياة  يعيش 

مبستواهم  ويرتفع  ممثليه  تدريب  ىف  الطويل  الوقت  يقىض 

األدايئ إىل مرتبة االحرتاف دون الركون إىل البكاء عىل الظروف 

بالثقافة الجامهريية، ومل يكن  الهواة  التي يعمل فيها  القاسية 

كان  بل  فقط،  بالعروض  العمل  ساعات  ىف  بالتدريب  يكتفي 

الوقت،  طوال  »طنطا«  بلدته  ىف  املمثلي  بشباب  اللقاء  دائم 

اللقاءات  تلك  تكن  ومل  عامر«  »طارق  بصومعة  أو  منزله  ىف 

حول  دائم  وبحث  نقاش  حلقات  مبثابة  كانت  للنميمة،بل 

ثقافية  وأقاليم  وأفرع  هيئة  و  للمرسح  إدارة  بي  السياسة 

املعوقات  تلك  كل  تخطى  واملحافظات..  واملحليات  والوزارة 

وقدم مرسحا  أو صنع )املرسح( دون أن ينال يف النهاية سوى 

السيد فجل قبل  ... مجرد كلامت. رمبا مل يكن تكريم  كلامت 

أخرى  خطوة  من  أكرث  للمرسح  القومي  املهرجان  من  أعوام 

نجاحه خارج  وإمكانية  أحقيته وجدارته  لتأكيد  املرسح  لذلك 

مركزية العاصمة..

والفاعلي  املؤمني  من  الكثري  كان  كام  فجل  السيد  كان  لقد 

الجامهريية جزءا من مرسح  الثقافة  واملستفيدين من مرسح 

متعددي  ومخرجون  حاملون  هواة  يقدمه  اإلمكانيات  يف  فقري 

املرشوع..   لذلك  نفسها  كرست  نقدية  وحركة  املستويات، 

لكنه  واإلفشال،  التحطيم  عوامل  من  بالعديد  محاط  مرسح 

ورفاقه  فجل  السيد  مثل  مبؤمني  حظي  الذي  الوحيد  املرسح 

الذين حافظوا عليه حتى اليوم، كان أحد رموز مرسح يصارع 

االسرتاتيجية  األهداف  مجموعة  لتحقيق  عقود  منذ  ويقاتل 

الجميع ويف قلب أي حدث...  دائم مع  التي تجعله يف صدام 

رحل مخرج كبري ملرسح أمتني أال نضطر لتقديم مرثية له ذات 

صباح.

عمري  نصف 
تالمذته  أحد  الجيار  الفنان حاتم  نعاه  وبحزن وأىس شديدين 

أن  فجل  السيد  األستاذ  املبدع  فراق  عند  اكتشفت  فقال: 

ذهبت  فيها  توىف  التي   الليلة  وىف  معه،  قضيته  عمري  نصف 

وىف  الوداع،  نظرة  عليه  ألقى  أن   من  ومتكنت  املستشفى  إىل 

تالمذته  بأحد  لقايئ  عند  ولكن  ؛  أمتاسك  أن  حاولت  الجنازة 

ومصافحتى له انهمرت دموعي فقد تذكرت ما كان يعطيه من 

فرص للجميع حتى يتأكد وبشكل غري مبارش من خالل اختبار 

حتى  ال  أم  إرصار  لديه  وهل  الشخص  هذا  يصلح  هل  صغري 

بأن  للجميع  الفرص  يعطى  كان  ضعيفة.  موهبته  كانت  وإن 

خلف  أو  املرسح  خشبة  عىل  سواء  التجربة  من  جزءا  يكونوا 

وكان  الخاصة  القدرات  لذوى  الفرصة  أعطى  فقد  الكواليس، 

»ماكبث«   ،« الحرافيش  »سلطان  وهو  مهم  عرض  ىف  ذلك 

وذلك لثقته يف إرصارهم. 

الذين يقومون برسم حركة مرسحية  املخرجي  وتابع: كان من 

طاقة  خالل  من  حركته  ويبنى  يخطط  كان   « اللحظة  »وليدة 
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به حركة  ليس  للغاية  ناعم  ذلك عرض  ينتج عن  وكان  املمثل 

املمثل  لطاقة  استقباله  نتيجة  تتكون  العرض  عنارص  مقحمة، 

وثقافيا  عاطفيا  مخزونا  يتطلب  ما  وهو  الحركة،  والدة  وقت 

فجل  السيد  عند  وهي  إحساس،  بوابة  يتطلب  كام  كبريا 

»الكلمة«، وحدة بناء الصورة ىف مرسحه،  وقد كان من أشهر 

أهم  من  كان  كام  رائعة،  صورة  يقدمون  الذين  املخرجي 

الذين يستطيعون تحريك »املجاميع« والسينوغرافيا  املخرجي 

واملوسيقى  والديكور  باملمثل  ميلؤها  مكتملة  مرسحه  ىف 

واإلكسسوار الخ . 

وأضاف: مشواري مع املخرج الكبري السيد فجل بدأ منذ 1999 

الجوائز  من  العديد  وقد حصلت معه عىل  انتهى يف 2019  و 

أعظمها جائزة التمثيل ىف املهرجان القومي للمرسح ىف دورته 

عامي  الجامعات  ملهرجان  ممثل  أفضل  وجائزة  عرش،  الثانية 

1999و2000، كام حصلت عىل جائزة أفضل ممثل عن عرض 

»طومان باى » ىف ختام مهرجان فرق الثقافة الجامهريية عام 

2019 وغريها من الجوائز املهمة،

ملتصقا  فكان  األجيال،  بناء  الشاغل  األستاذ  شاغل  كان  وقد 

له  قدمت  التي  الكثرية  العروض  من  الرغم  وعىل  بتالمذته، 

ليذهب إىل القاهرة إال أنه كان يفضل البقاء ىف طنطا ويحلم 

أن تكون عاصمة للفن وأن يسلط عليها الضوء، وكان له دور 

بارز مع الطالئع من املخرجي واملمثلي  وال نستطيع ان ننىس 

مياه  هاويس  عىل  قدمت  التى  القمر«  »متن  األشهر  تجربته 

واملعاهد  بالكليات  املرسح  أقسام  التجربة  لهذه  نظرت  وقد 

املتخصصة. 

الكثري  منه  تعلمت 
املخرج واملؤلف املرسحى أحمد عصام قال: عرفته عام 2000 

 « الفتوح  »باب  عرض  هو   2003 يف  معه  عرويض  أول  وكان 

بأسيوط  الجامعات  أسبوع  ىف  وشارك  طنطا  جامعة  ملنتخب 

صيف  ليلة  »حلم  عرض   2007 وىف  الثاين،  املركز  عىل  وحصل 

  2009 وىف  األول.  املركز  عىل  وحصل  أيضا   طنطا  لجامعة 

حصل قرص ثقافة طنطا عىل العديد من الجوائز الفردية  عن 

املستوى  عىل  الكثري  منه  تعلمت  وقد  البندقية«  »تاجر  عرض 

بأنه يختار  يتميز  اإلداري  املستوى  الفني واإلداري، فكان عىل 

من  ويتأكد  منهم  فرد  كل  مهام  ويحدد  بعناية  اإلخراج  فريق 

أن كل منهم أتم مهمته عىل الصورة التي يرغبها، وكان عبقريا 

مشكالت،  أو  عقبات  إى  نواجه  فلم  وبدائل،  حلول  إيجاد  يف 

وأذكر أحد املواقف الهامة الدالة عىل عبقريته يف إيجاد بدائل 

املنوفية  بجامعة   « صيف  ليلة  حلم   « عرض  نقدم  كان  أنه 

وقبل موعد العرض بساعتي حدث عطل مفاجئ للكهرباء كان 

يحتاج يوما كامال حتى يتم إصالحه وكان من حقه آنذاك أن 

بشكل  توظيفه  واستطاع  بالزوم  استعان  ولكنه  العرض  يؤجل 

طارق  د.  مع  تجربته  ننىس  وال  جديدا،   به شكال  جيد، صنع 

عليها  عاما   22 مرور  بعد  التي  القمر«  »مثن  عرض  يف  عامر 

وكانت  »املرسحية«   « اسم  به  أقيمت  التي  املكان  عىل  أطلق 

فاملمثلي  املكان،  بعنارص  استعان  أنه  ىف  تكمن  التجربة  قوة 

من أهل القرية، وصممت اإلضاءة من ملبات اإلضاءة العادية 

معادلة  وهى  اللحظة،  نفس  ىف  وجامهريية  قيمة  عروض  يف 

السيد  الكبار ىف مرص يعلمون من هو  لو تعلمون، كل  صعبة 

فجل حتى يف مرضه األخري تنافس العديد يف الدعم والتضامن 

عىل  حقه  وهذا  واإلنسان،  الفنان  لعالج  الوزيرة  ومهاتفة 

إميانا  هو  ما  قدر  هروبا  يغرتب  ومل  يعشقه  كان  الذي  الوطن 

باملرسح يف كل مكان ىف الوطن العريب.. لحق بكل من نحبهم 

اآلن  الجابر، وغريهم. هو  العدل، فوزي رساج، طه عبد  سمري 

ىف زمرة املحبي األنقياء. وتابع : كان قد حرض املؤمتر العلمي 

العمل  عليه  عرضت  حينام  سعادته  وأبدى  املنيا  ىف  للمرسح 

مع قومية املنيا وقال حرفيا: ) املنيا بلد اخناتون وطه وجامل 

الخطيب واملرسح يبدأ من عندكم (، كم هى جميلة رصاحتك، 

رحلت  بحق،  الكبري  أيها  وتواضعك  وضوحك  جميل  هو  كم 

واإلبداع  الفن  خلق  القدرة عىل  لديه  كان   .. السمن  وصفائح 

من الاليشء، وكان يحرتم كل من لديه موهبة .

الرزين   الزاهد  العابد 
الشاعر أرشف عرتيس فقال« هو من أخلص مخرجي  ووصفه 

الرائعي إنسانيا وفنياً، مل  الثقافة الجامهريية،  بل من روادها 

بل  والرتويج  الدعاية  ملجرد  املرسح(  راهب   ( لقب  يكتسب 

وجامعة  الغربية  يف  اإلقليمي  للمرسح  وإخالص  جدارة  عن 

طنطا ومديرية الشباب والرياضة ورشائح املرسح االقليمى  ىف 

أمتعت  التي  والعروض  املرسحيات  من  كم  والدلتا..  الصعيد 

الجامهري دون استعالء أو استعراض لقدرات إخراجية مظهرية 

مبهجة  واختيارات  الجميل  أيها  البساطة  قمة  ومستفزة.. 

إرثا  لنا  ترك  وقد  باليتم  نشعر  لن  أبناؤه: 
خالدا عظيما 
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مودعاً وتركت لنا رصيدا ال ينفد من الحب والعطاء وتاريخا ال 

ينىس، لروحك السالم حيث ترقد ىف جنة الخالدين أيها العابد 

الزاهد الرزين.

مشواري  بداية 
وروى املخرج سعيد منيس أحد املواقف الهامة له مع املخرج 

ىف  بها  شاركت  التى  عرويض  أوىل  يف  يل  حكم  فقال:   الراحل 

فكانت  اإلخراج،  جائزة  ومنحنى   1997 عام  زفتى  مهرجان 

أهم  أحد  و هو  املرسحى.  بداية مشواري  الدافع يل يف  مبثابة 

بشكل  املرسح  لهذا  مخلصا  كان  الجامهريية،  الثقافة  مخرجي 

كبري وترك بصمة ىف العديد من األماكن، كام تتلمذ عىل يديه 

العديد من األجيال. 

عندما  فقالت:  منصور  شيامء  الصحفية  الكاتبة  تحدثت  و 

بالعمل  ينصحني  الجميع  كان  جامعة طنطا   التحقت مبرسح 

طراز  من  معلام  يعد  الذي  فجل  السيد  العظيم  املخرج  مع 

فريد، وكان هديف ىف هذه الفرتة ان اعمل معه وعندما سنحت 

الكثري  الفرص فقد تعلمت  بالنسبة ىل من أهم  الفرصة كانت 

املرسح  فريق  ومن  الجامعة  ىف  زماليئ  كل  وكان  يديه،  عىل 

املستوى  وعىل  العظيم  املبدع  هذا  حب  عىل  يجتمعون 

اإلنساين كان أبا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان يلقب 

بشيخ املخرجي .

يديه  على  بتلمذتي  محظوظ 
املمثل واملخرج أحمد الرمادي قال: كنت واحدا من أبناء جييل 

األوىل  الفرقة  ىف  وأنا  وكنت  يديه،  عىل  بتلمذتهم  املحظوظي 

مبرسح الجامعة أمتنى ان أعمل معه وبالفعل تحققت أمنيتي 

تعبريات وجهه  أشاهد  وكنت  أكرث من عرض،  معه يف  بالعمل 

كان  فقد  فيها،   مشهد  برسم  يقوم  لحظة  كل  ىف  تتغري  التي 

التحقت  وعندما  املرسحى،  عمله  ىف  متر  لحظه  بكل  شغوفا 

باملعهد العايل للسينام دعمني وهاتفنى وقام بتهنئتي وكذلك 

عندما التحقت مبعهد الفنون املرسحية. 

كنت   1985 عام  ىف  املرصي:  الرحمن  عبد  املخرج  قال  فيام 

 « واحد  يف  الكل   « بعرض  املرسحى  زفتى  مهرجان  ىف  أشارك 

مأمورية   ىف  زيدان  سمري  والفنان  فجل  السيد  الراحل   وكان 

وشاهدوا العرض بالصدفة ومل تكن هناك صداقه قوية تربطني 

ملناقشته  ندوة  أقيمت  العرض  وعقب  التوقيت،  هذا  ىف  بهام 

السيد  بأن  فوجئت  و  كبري،  بشكل  العرض  املناقشون  وهاجم 

أن  ىف  سببا  هذا  وكان  كبري  بشكل  العرض  عىل  يثنى  فجل 

به  الثاين  اللقاء  أما  مخرج..  أفضل  و  األول  املركز  عىل  أحصل 

فكان عندما كان وكيال ملديرية الشباب والرياضة ومرشفا عىل 

قطاع الطالئع وكان لنا صديق وهو فوزي رشف يقدم مرسحية 

» والله زمان يا مرص« وغاب بطل العرض وكانت هناك لجنة 

رئيسها الراحل السيد فجل، واستعان ىب املخرج  وأعطاىن النص 

وقمت بعمل الحركة رسيعا وبالفعل حصل العرض عىل املركز 

السيد  املخرج  عليه  وأثنى  ممثل  أفضل  عىل  وحصلت  األول 

فجل للمرة الثانية.

تتكرر  لن  ظاهرة 
فيام قال عنه املخرج احمد البنهاوي : السيد فجل ظاهرة لن 

القمة،  إىل  وصل  حتى  الصفر  من  بدأ  فقد  املرسح،  يف  تتكرر 

والثقافة  الشباب  ومراكز  الجامعات  ىف  مخرجا  ثم  ممثال 

الجامهريية. هو مناضل مرسحي من الطراز الفريد، كافح ورىب 

العديد من األجيال يف مختلف املواهب و من تالمذته الكاتب 

مدرسة  فهو  الجيار،  حاتم  والفنان  عامر  طارق  د.  املرسحى 

والتمثيل،  واإلخراج  التأليف  ىف  املواهب  من  العديد  أفرزت 

املستوى  وعىل  باالنتصارات،  حافال  حياته  مشوار  كان  وقد 

إنسان مضياف وكريم، مل يتسبب يف اى مشكلة  اإلنساين فهو 

طيلة عمره الفني، وكان إنسانا بسيطا.. رحمه الله .

فريد  طراز  من  معلم   

وصل  حىت  الصفر  من  بدأ   .. تتكرر  لن  ظاهرة 
القمة إلى 
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القبة«،  »أفراح  املرسحى  العرض  لدخولك  األوىل  الوهلة  من 

والتى  للمرسح  الفنى  للبيت  التابع  الشباب  مرسح  إنتاج  من 

العاملى  الكاتب  تأليف  ومن  الصغري،  العائم  املرسح  عىل  عرضت 

وىف  املنصور،   يوسف  محمد  وإخراج  ومعالجة  محفوظ«،  »نجيب 

جدرانها  تكسو  جرداء  خشبة  مرسح  أمام  من  العرض  بدء  انتظار 

وعليها  أيضا،  الخلفية  وىف  وشامال  ميينا  النواحى  كل  من  السواد 

ومنضدة،  محدودة  كراىس  من  البسيطة  الديكور  موتيفات  بعض 

وأن  مختلف  مرسحى  عرض  أمام  انك  الفور  عىل  لك  سيتكشف 

الديكور  اخرى غري مفردات  يعتمد عىل مفردات  هناك شئ جديد 

ىف  الجوائز  من  العديد  حصد  العرض  ملشاهدته،  إليك  الطريق  ىف 

دورته  ىف  املرصى  للمرسح  القومى  باملهرجان  واإلخراج  التمثيل 

تقييمى  ىف  األمور  هذه  مثل  أضع  ال  دوما  ولكننى  عرش،  الثالثة 

أمور  أنها  التام  لعلمى  عرض  أي  ملشاهدة  الذهاب  عند  النقدى 

تكون  فقط  آلخر،  شخص  من  وتختلف  ثابتة  معايري  لها  ليست 

الكاتب  يكون  عندما  ولكن  أرى،  ما  عىل  الحكم  وقلبى هام  عينى 

هو »نجيب محفوظ« فأعلم أنك ستشاهد متثيل عىل أعيل مستوى 

ىف  منهم  كل  وتسكي  العمل  كاست  اختيار  املخرج  أحسن  حال 

يوسف  العرض  مخرج  فيه  نجح  ما  وهذا  الصحيح،  ومكانه  دوره 

املنصور بالفعل إىل حد فاق املمكن والتصور، ذلك ألن دوما يعتمد 

املشاعر  أعامق  ىف  الغوص  عىل  رواياته  كل  ىف  محفوظ«  »نجيب 

اى  وملعب  فرصة  تعد هى  اإلنسانية  األدوار  تلك  ومثل  اإلنسانية، 

التمثيل  بلعبة  املسامة  املجنونة  اللعبة  تلك  يعشق  محرتف  ممثل 

األدوار،  من  غريها  عن  التمثيلية  وإمكانياته  مواهبه  الستعراض 

نجيب  الكبري  املرصى  كاتبنا  بها  اتصف  التى  امليزة  تلك  ومن 

نجيب  استطاع  كتاباته،  ىف  »اإلنسانيات«  ميزة  وهى  أال  محفوظ 

محفوظ أن يصل إىل العاملية وترتجم رواياته لجميع اللغات، فمثل 

اإلنسانية  املشاعر  ىف  الغوص  موضوعها  يكون  التى  الروايات  تلك 

مسارح  كل  ىف  تراها  أن  وتستطيع  مبكان،  وال  بزمان  هنا  ترتبط  ال 

والفنانات،  الفناني  وجنسيات  أطياف  وبكل  العامل  وسينامت 

الزمان  تحديد  من  مالمح  القبة«  »أفراح  رواية  ىف  أن  من  وبالرغم 

الرواية  تجريد  جدا  السهل  من  املقابل  ىف  أنه  ستجد  لكن  واملكان، 

وبعادات  العامل  ىف  دولة  اى  ىف  وإخراجها  العنرصين  هذين  من 

نقدنا هذا أال وهى  الرواية موضوع  أيضا، وىف  الدولة  تلك  وتقاليد 

نجيب  روايات  أكرث  من  أنها  تعلم  أن  فلك  القبة«،  »أفراح  رواية 

دور  أي  لتجسيد  ممثل  اى  وأحالم  وخيال  لهفة  تثري  التى  محفوظ 

من  زخم  من  بالرواية  جميعها  األدوار  تلك  تحتويه  ملا  نظرا  فيها 

املشاعر واألحداث والدراما والتى دوما يطلق عليها ىف عرف الوسط 

الفنى لدينا »األدوار الفرص«، كام أن من املعروف أن من الصعوبة 

فام  إىل مرسحية،  رواية  أى  تحويل  »الدراماتورج« هو  يلقاها  التى 

بالك عندما يكون األمر متعلق بكاتبنا العاملى نجيب محفوظ، وقد 

نجح يوسف املنصور إىل حد بعيد ىف إضفاء فكره وفلسفته الخاصة 

إعدادها  تم  أن  بعد  ولكن  محفوظ  بنجيب  الخاصة   الرواية  تلك 

بطريقة ما ال تثري الشكوك حول ذاك االقتباس ولتبدو بعيدة عنها 

أال إنك لو تأملت ستجد أن العمود الفقرى لكال من الراوية والفيلم 

عن  تدافع  مباذا  فكرة   وهى  أال  واحدة   فكرة  عىل  قائم  اإليطايل 

نفسك وتقول أو تربر أمام اآلخرين عندما تجد نفسك وقد وضعت 

ىف موقف املضطر أن تكشف السرت عن بعض من أرسارك  أو خطايا 

املاىض الخاصة بك . 

ىف  محفوظ  أثارها  قد  حياتنا  ىف  كثرية  معاىن  حول  يدور  العرض 

ليتوافق مع  املنصور ىف مرسحيته  ىف شكل عبثى  روايته، وترجمها 

وتناقضتها  الحياة   ماهية  كتبها محفوظ حول  التى  الرواية  فلسفة 

يحرص  والتى  اآلخرين  عن  الخافية  البرشية  النفس  ومكنونات 

الداخىل  والرصاع  فقط  نفسه  أمام  اال  بها  يبوح  اال  دوما  اإلنسان 

مع نفسه الذى ينتابه بي الحي واآلخر ، وكذا فكرة »الرشف« التى 

صاحب  وخاصة  العرض،  شخصيات  اغلب  مع  حولها  الجدل  يدور 

بتلك  العرض  كثريا جدا طوال  الذى يشدو  الهالىل«  الفرقة »رسحان 

الصفة التى يتكشف لنا ىف النهاية انه يفتقد ألبسط مقوماتها . 

قدم  فقد  القبة«،  »أفراح  املرسحى  العرض  ىف  ما  ابرز  هو  التمثيل 

واملعاهد،  األكادمييات  ىف  يدرس  متثيىل  أتيليه  العرض  فناىن  جميع 

ملا  ومجازا  تشبيها  األوسكار  جائزة  عليها  جميعهم  يستحقون 

التوقعات والتصور  امللحمة فاق كل  قدموه من آداء وصل إىل حد 

يتنافسوا  قدم  كرة  فريق  وكأنهم  البعض  بعضهم  فيام  والتجانس 

ىف  التصنيف  ضد  فأنا  لذلك  األهداف،  إحراز  مهارة  ىف  بينهم  فيام 

واألفضل  باألحسن  تحديدا  العرض  بهذا  التمثيىل  التسابق  هذا 

املهارة  بنفس  العرض  ىف  لديه  ما  افضل  أعطى  منهم  كل  أن  حيث 

لها وتحويلها إىل نص مرسحى  الرواية عندما قام بعمل إعداد  عىل 

لىك يصبح لديه رؤية إخراجية خاصة به تبعده عن أية مقارنات مع 

اآلخرين سواء ىف املاىض أو فيام بعد .

فرقة  حول  بعدها  وما  الستينات  حقبة  ىف  املرسحية  أحداث  تدور 

عرضا  تقدم  أن  تقرر  الهالىل«  »رسحان  يدعى  صاحبها  مرسحية 

ىف  املمثلي  يكتشف  ثم  ومن  القبة«،  »أفراح  اسم  يحمل  جديدا 

التى وضعها املؤلف تدور  الربوفات فيام بعد أن أحداث املرسحية 

املاىض،  أرسار  كل  أمامهم  تعرض  بل  الحقيقية،  شخصياتهم  حول 

تلك  إليقاف  محاوالته  منهم  واحد  كل  ويبدأ  بالذعر  فيصابوا 

بعرضها،  يتمسك  الفرقة  ولكن صاحب  الخاصة،  بطريقته  املرسحية 

مفر  ال  واقع  أمر  أمام  انفسهم  املمثلون  يجد  عدة  رصاعات  وبعد 

بكل خصوصياتها  الحياة  ىف  الحقيقية  أدوارهم  متثيل  أال وهو  منه، 

خطاياه   عن  الدفاع  محاولة  ىف  هنا  الجميع  فيبدأ  وأرسارها، 

صورة  ىف  اآلخرين  أمام  يظهر  أن  محاوال  واهيه،  وحجج  بتربيرات 

تقوم  سيان  الرواية  أو  هنا  واملرسحية  والظروف،  اآلخرين  ضحية  

الشخصية  أال وهى  محاور  ثالثة  املاىض عىل  لخطايا  تطهري  بعملية 

تلك  الذى يشاهد  بتأديتها والجمهور  الذى يقوم  املرسحية واملمثل 

الشخصية بالعرض املرسحى .  

رمبا  أنها  أرى  باكتشافها  قمت  قد  ملحوظة  هنا  ويستوقفنى 

أن  وهى  أال  القادمة،  الفرتة  ىف  الفنية  األوساط  حديث  ستصبح 

وقالبا  قلبا  واملأخوذ   أعز«  وال  »أصحاب  اللبناىن  السينامىئ  الفيلم 

والذى   ،Perfect strangers الشهري  اإليطايل  الفيلم  قصة  عن 

املاضية حي تم عرضه  الفرتة  للغاية ىف  احدث جدل وضجة  كبرية 

بإحدى املنصات األجنبية، قد تم أخذ فكرة هذا الفيلم اإليطايل من 

الــــقـــبـــة«.. »أفراح 
الـمســــرح خـشــبة  عـلى  تـمـثيـل  أتـيـليـه   

أرشف فؤاد
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[[2121 رؤى

فنان  هناك  أن  حتى  اصغره،  إىل  دور  اكرب  من  واإلتقان  والتقمص 

بينهم يدعى »عادل» قام بشخصية »أحمد برجل عامل البوفيه« مل 

ينطق طوال العرض بحرف واحد، لكنه أعطي معاىن كثرية بجسده 

بإنحناءة ظهره ونظرات  إليه حاله  الزمن وما آل  وعينيه، تعرب عن 

عيونه الالمبالية بكل من حوله من أحداث وشخصيات وكأنه اعتاد 

نجد  النقيض  والتناقض، وعىل  بالكذب  ملئ  عامل  التعايش مع  عىل 

املرسح ىف شكل  »ياسمي واىف« ىف مشهد واحد فقط عىل خشبة  

فالش باك كأم لشخصية »كرم يونس امللقن« التى كان متأثرا بها إىل 

حد بعيد لتحدثه عن أكذوبة الرشف ىف مونولوج مل يتعدى ظهورها 

من  ضجة   محدثة  التمثيل  موازين  فيه  لتقلب  دقائق  العرش  فيه 

»عبد  أيضا  نجد  مشهدها،  نهاية  بعد  العرض  لجمهور  التصفيقات 

الذى  املحورى  الدور  الهالىل« وهو  رياض« ىف دور »رسحان  املنعم 

الشخصية  اجل مصالحه  الراوية ويقودها من  يحرك كل شخصيات 

الشخصيات  لكل  وأبعاد عديدة  رموز  لها  وفساده، وهى شخصية  

اغراضها  تحقيق  اجل  من  نفوذها  تستغل  التى  حياتنا  املتسلطة ىف 

ومنافعها، برع »عبد املنعم رياض« ىف تقمص الشخصية قلبا وقالبا 

انه  ووضح  التمثيىل  املستوى  عىل  أو  الحرىك  املستوى  عىل  سواء 

الجانب  بي  ما  الرتكيز  قوة  التأقلم عىل  ىف  مجهودا ضخام  بذل  قد 

إىل  اضافة  للدور  اختاره   الذى  الصعب  الجسدى  للكاركرت  العضىل 

اخطاء،  ادىن  بدون  للشخصية  التمثيىل  والجانب  الصوىت  التلوين 

املمثل«  رمضان  »طارق  دور  ىف  القادر«  عبد  »محمد  أيضا  هناك 

ورصاعه النفىس الداخىل دوما ما بي الحب والغرية والخيانة، وهو 

يتصف  ملا  التمثيىل  آدائه  استوقفنى  الذى  العرض  ممثلي  اكرث  من 

الشكلية  مالمحه  مستوى  عىل  سواء  العاملية  مقومات  كل  من  به 

والرتكيز  الهدوء  إىل  إضافة  وكاريزما  قبول  من  به  الله  حاباه  وما 

والتلقائية ىف آدائه التمثيىل، أن براعة محمد عبد القادر ىف التمثيل 

مع كاريزمته ومالمحه التى تسمح له بآداء جنسيات لدول مختلفة 

وساعدته  اإلنجليزية   اللغة  اتقن  لو  العاملية  إىل  يصل  أن  تؤهله 

هنا  ارسدها  وتلك حقيقة  إىل هوليود،  الوصول  والحظ ىف  الظروف 

عنه دون أدىن مبالغة، مل يلجأ عبد القادر إىل ابتكار اى كاركرت شكىل 

وروح  التمثيلية  تلقائيته  عىل  اعتمد  ما  بقدر  املرسحية  لشخصيته 

كتلة  فهو  بها  والروحى  والعقىل  الجسدى  وإحساسه   الشخصية 

يونس  »كرم  دور  ىف  عادل  هشام   ، املرسح  عىل  متحركة  إحساس 

ما  نفس  الوصف  ىف  عليه  ينطبق  الثقيل  العيار  من  ممثل  امللقن» 

انطبق عىل عبد املنعم رياض حيث استطاع أن يحدث توازنا رائعا 

دوره  تقمص  إىل  إضافة  اختاره  الذى  للكاركرت  الحرىك  اآلداء  بي  ما 

املرسحى، 

من  يستطيع  عليه  به  الله  انعم  وجها  ميتلك  عادل  هشام  أن  غري 

جدارن خشبة املرسح ميينا ويسارا وىف الخلفية وقد اكتست باللون 

املرسحية  شخصيات  لكل  األسود  املاىض  عن  تعبريا  الداكن  األسود 

الذين يحاولون إخفائه عن اآلخرين، ووجدنا خلف الحائط الخلفى 

قسمي  إىل  ينقسم  الستينات  من  ملنزل  ديكور  فتحه  بعد  األسود 

القامر  وصالة  طارق  غرفة  حيث  وشامال  ميينا  السلم  مفرتق  عند 

مصريك،  تختار  من  انت  وكأنك  الهالىل،  رسحان  دوما  يرتادها  التى 

اغلب  ىف  نظرى  وجهة  من  موفقة  تكن  مل  أيضا  لألرشف  اإلضاءة 

بي  ما  املعارك  مبشاهد  الفالش  إضاءة  باستثناء  التمثيلية  املشاهد 

طارق وعباس أو محاولة تحرش الهالىل لحليمة االبنة، حيث أن كام 

اعتدنا دوما ىف  التمثيل كام  بالعرض هو  ابرز ما جاء  أخربت سابقا 

كل روايات نجيب محفوظ، ولكن جاءت اإلضاءة هنا خافتة وشبه 

مظلمة عىل وجوه بعض ممثلي العرض وىف مونولوجات هامة كان 

من األجدر أن تربز مالمحهم بدال من طمسها، فهناك بدائل وحلول 

اإلحباط  أو  الكآبة  عن  اعرب  أن  الرضورة  من  وليس  لذلك،  عديدة 

بإضاءة  قامتة.

التعبري الحرىك ملناضل عنرت جاء غاية ىف اإلبهار والتعبري عن الحالة 

دوما  كعهده  املشهد  ذاك  وأبطال  للمشهد  والسيكولوجية  النفسية 

حقيقة ىف كل العروض التى يساهم بها ملا ميلكه مناضل من رؤية 

فارس  لكونه  نظرا  الجسدى  والتعبري  الحرىك  الرقص  ىف  ابداعية 

مقوماتها  من  التى  الحديث  املرسحى  الرقص  مدرسة  فرسان  من 

راقصي  لتخريج  التمثيىل  الجانب  بدراسة  االهتامم  أيضا  األساسية 

مؤهلي للتعبري الحرىك والحىس  للعرض .

مع  درجة  أقيص  إىل  متوافقا  جاء  نبيل،  ألحمد  املوسيقى  التأليف 

إثارة،  من  به  ما  ومدى  الرسيعة  العرض  ووترية  األحداث  سخونة 

كام أنها أضفت عىل العرض جو الرهبة والتوتر وعنرص مرور الزمن 

موسيقية  كتيمة  املرسحى  العرض  طوال  ومتالزمة  متالحقة  بدقات 

ثابتة اغلب مشاهده . 

الفرتة  مع  متاما  ومتوافقة  مطابقة  بدراوى  لعبري  املالبس  جاءت 

الستينات، كام  العرض املرسحى ىف  التى يدور فيها أحداث  الزمنية 

تشعر  ال  كبرية  درجة  إىل  وصادقا  متقنا  حافظ  ألماىن  املكياج  كان 

معه باالفتعال أو الزيف خاصة  ىف إبراز آثار العمر عىل الشخصيات 

املرسحية  دون مبالغة أو إفراط . 

إىل  كدراماتورج  املنصور  يوسف  املخرج  نجح  آخرا،  وليس  وأخريا 

الرواية أثر تأثره  التعبري عن فلسفة نجيب محفوظ ىف  حد كبري ىف 

الشديد بنكسة 67 وتعبريه عن حالة االنحدار األخالقي الذى أصاب 

من  عدد  ىف  جليا  التأثر  هذا  ظهر  وقد  النكسة  تلك  جراء  املجتمع 

ال  املثال  سبيل  عىل  القبة»  و»أفراح  املدق»  »زقاق  منها  رواياته 

الحرص، ولكن ألن املنصور هو مخرج العرض ىف ذات الوقت فكان 

البد له أن يكون صاحب رؤية إخراجية مختلفة للمرسحية تختلف 

عن رؤية الكاتب ىف الرواية، وقد تبلورت تلك الرؤية له ىف لجوئه 

نفسه ىف  وإبراز  املاىض  بتربير خطايا  ممثل  كل  يقوم  أن  فكرة  إىل 

بعكس  عبثى  إطار  ىف  املرسحى  العرض  أثناء  اآلخرين  دور ضحية  

والرصاع  الرسد  أسلوب  من  راويته  ىف  محفوظ  نجيب  استخدمه  ما 

ما قبل العرض، ولكن كان عىل املخرج هنا أن يقتصد ىف العالقات 

للرواية  إعداده  أثناء  البعض  بعضهم  العرض  أبطال  بي  املتشابكة 

مرسحيا حتى يتجنب اإلحساس الذى انتابنا جميعا بتكرار املشاهد 

من  ألكرث  وامتد  فيه  وقع  الذى  املرسحية   عرض  وقت  طول  وكذا 

ساعتي زمن مل ينقذ الجمهور فيهم من الشعور بامللل سوى براعة 

اآلداء التمثيىل لجميع أبطال العرض وحسن اختيار املخرج بكفاءة  

منقطعة النظري لكل فنانة وفنان ىف دوره ومكانه الصحيح .

مرسح  مدير  حسان  عادل  املخرج  إىل  واجبة  تحية  النهاية،  وىف 

الطليعة  مرسح  ومدير  سابقا،  للعرض(  اإلنتاجية  )الجهة  الشباب 

حاليا، نظرا لتقدميه لنا مخرج مهم )محمد يوسف املنصور( سوف 

يكون له شأن كبري ىف عامل اإلخراج ىف الفرتة القادمة ملا ميتلكه من 

وناجحة  مرشفة  تجربة  لنا  انتج  كام  واضحة،  إخراجية  ورؤية  فكر 

بأبنائها  الوالدة  الرائدة ىف مرص  الفن  برسالة  فنيا ومجتمعيا  والئقة 

من الفناني العظامء عىل مر التاريخ حتى تلك اللحظة.

الرباعة،  خالله أن يؤدى كل أدوار الرش والطيبة والكوميدى بنفس 

مختلفة،  وكاركرتات  أدوار  من  ليقدمه  الكثري  جعبته  ىف  زال  وال 

هايدى عبد الخالق ىف دور »حليمة األم«، تتميز بالتلقائية ىف اآلداء 

إىل  تؤهلها  التى  الحزينة  وجهها  مالمح  إىل  إضافة  التصنع  وعدم 

كل أدوار املشقة والقهر، كام انها متتلك إحساس عاىل بالدور الذى 

تلعبه، فاطمة عادل ىف دور » حليمة االبنة » هى ممثلة من الطراز 

الفريد نظرا ملا متلكه من مالمح مرصية اصيلة ووجه متلون اآلداء، 

كام انها فنانه شاملة تتقن الغناء أيضا ومتلك صوت عاىل اإلحساس، 

تتأمل  فيه  تجدها  الذى  القدر  بنفس  مبهجة  وتصدقها وهى  تجدها 

بنفس القدر الذى تجدها فيه تبىك، هى ممثلة لكل األدوار ال متلك 

عربت   ،« تحية   « دور  ىف  عالم  سمر  تفعله،  ما  تصديق  إال  أمامها 

وجه  مالمح  من  متلكه  ما  كل  برغم  شديد  بإتقان  »الخيانة»  عن 

املستفزة  الشخصية  تجسيد  ىف  نفسها  عىل  تفوقت  ولكنها  مالئىك، 

التى ال تباىل بجرم ما تفعله من جفاء وخيانة تجاه زوجها »طارق 

متكنها  التمثيل  ىف  عريضة  خربات  صاحبة  ممثلة  هى  رمضان»، 

مالمحها  عىل  لنفسها  لتنترص  دور  إىل  دور  من  جلدها  تغيري  من 

تلك  »درية«  دور  ىف  أنور  جيهان  أداورها،  كل  ىف  لتصدقها  الربيئة 

التى تعيش ىف طبقة غري طبقتها مستغلة مالمحها  املخادعة  الفتاة 

نهايتها  لتكون  الحقيقة  غري  عىل  الغري  أمام  لتدعى  األرستقراطية 

مأساوية، هى ممثلة لديها حضور كبري عىل املرسح وأمام الكامريا، 

وفاء عبد الله ىف دور » أم هاىن مسئولة األزياء بالعرض املرسحى«، 

اتقنت متاما دور الفتاة املنكرسة املغلوب عىل أمرها والتى يستطيع 

معايشة  عىل  القدرة  متلك  ممثلة  هى  بسهولة،  خداعها  اى شخص 

قبول  من  متتلكه  ما  ذلك  ىف  ويساعدها  دور  ألدى  النفسية  الحالة 

وذكاء فنى جعلها تضع أقدامها بقوة ىف عامل االحرتاف، مينا نادر ىف 

دور »عباس املؤلف«، ممثل كله طاقة وحيوية عىل املرسح، حقيقة 

كنت أمتنى أن تسعنى املساحة النقدية للحديث عن بقية املمثلي 

واإلبداع،  النجاح  مقومات  كل  العرض  منح  الذى  الرئيىس  العصب 

جاء  الذى  املرسحى  العرض  بوسرت  من  هنا  تعجبي  اسجل  ولكنى 

بعضها  فوق  فقط  مرتاصة  صور  عن  عبارة  مدرىس  شبه  بشكل 

احرتاىف  لعرض  البوسرت  ذاك  أن  مراعاة  دون  العرض  ألبطال  البعض 

عىل مرسح الدولة وهو مصدر الجذب األول لجمهور العرض والذى 

درجة جودته وفكرته تكون احد اهم األسباب ألقبال الجامهري من 

عدمه عىل العرض املرسحى إضافة انه ال يتناسب مطلقا ال قيمة وال 

تعبريا عن حجم ما يقدمه فناىن وأبطال العرض من مجهود وعبقرية 

وإتقان متثيىل .

الحالة  عن  كناية  بالكآبة  موحيا  جاء  األرشف،  لعمرو  الديكور 

كل  العرض  بداية  ىف  فوجدنا  املرسحية،  شخصيات  لكل  النفسية 
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[[22 ملف

تقديم :

عيل  سابق  وجوده  الوجودي  املذهب  يف  االنسان 

القرار الحر  ماهيته،ومامييز االنسان مامرسته لحريته واتخاذ 

واملسؤولية، من هنا يحقق االنسان ذاته، فهي تركز االهتامم 

عيل الذات والفرد ألنها متثل لب وجوده الشخيص .

فالوجوديون متشامئون ومتفائلون ولكن يرون يف أغلبهم أن 

والوجود  باإلحباط  ينتهي  وقد  مقاومة  يلقي  االنسان  وجود 

ومادام يتعلق بالفرد فانه ينتهي باملوت .

القلق  أن  وسارتر  كريجوروهيدجر  أمثال  الوجوديون  ويري 

وامللل والغثيان ذات مغزي فلسفي وهو ما أهمله الفالسفة 

قبلهم حيث اعتربوها أمورا غري فلسفية .

الحب  بي  فترتاوح  االزدواجية  تكتنفها  بالدين  وعالقتهم 

والكراهية 

القيم  تحقيق  وراء  السعي  ايل  الوجودي  املذهب  يذهب 

اإلنسانية يف العامل واالنسان هو الخالق الوحيد ملعني القيم 

فقبل   )...( هو   – أنا  األساسية  الكلمة  يف  املندمجة  واألنا 

أو  أنت(   – )أنا  هناك  كانت  منفصلتي  وأنت  أنا  تكون  ان 

البرشية  الذات  يجعل  الذي  االجتامعي  أو  الجمعي  الواقع 

والشخصية الفردية ممكنة(( )2(

وعيل هذا فالجنس البرشي الميكن ان يكتمل بدون اآلخرين، 

االنسان أن  الفردية فعيل  ايل  الوجوديي نزعوا  مع ذلك فان 

يحمل العبء مبفرده ويقوم مبا عليه من مسؤولية واآلخرين 

زائفي  فهم  أصح  مبعني  هم  أو  القطيع  أو  الدهامء  هم 

عالقتهم  يحددوا  مل  الوجوديي  ان  بل  الفردية  ايل  فجنحوا 

العالقة  هذه  عن  ابتعدوا  وامنا  واضح  مبعني  باآلخرين 

الشائكة يف مقابل االرتقاء بدور الفرد وأهميته .

وتري الوجودية أن االبداع اإلنساين يقابله قوي محبطة مؤملة 

يف  بنفسه  هو  الوجوديي  لدي  فاالنسان  تحطمه  أن  تحاول 

الجسد  وهذا  الطباع  وهذه  الصفات  وهذه  الجسد  هذا 

الوقت ويف ذلك  الجينية ولد وعاش يف ذلك  الصفات  وهذه 

املكان ويف هذه الحالة االنفعالية الخاصة مام مييزه عن غريه 

من البرش فأنا أكون ما أنا حسب قولهم .)3( 

كام يري الوجوديون أن االنسان ملقي به يف موقف وجودي 

خاص به وكل منا له من الرمي ما ميكن أن يتصف به فيكون 

الطبع  رديء  محروما،  أو  غنيا  غريه،  أو  أوروبيا  أو  أمريكيا 

يف العامل وهو األمر الذي يعتنقه سارتر ويعني عدم االميان، 

فالوجودية عنده مذهب غري متدين ألن االنسان فيه مرتوك 

لذاته حتي يخلق ويحقق يف عامله ما يستطيع من قيم .

فمعني  باألفكار  وليس  بالفعل  يبدأ  الوجودي  والفيلسوف 

أنك موجود وفعاال أنك تواجه عاملا واقعيا حقيقيا .

مثل  قامئة  وأوضاع  كثرية  مجاالت  عيل  الوجوديه  ويتمرد 

التقليدية  والرشائع  واألدب  واألخالق  والسياسة  الالهوت 

وهم أمثال سارتر وكاميعدميون ومنكرون ورافضون يسعون 

للهدم وليس البناء همك كل يشء دون أن يبنو .

التفلسف وليست مجموعة  أسلوب يف  والوجودية عيل هذا 

من النظريات الفلسفية )1(

لآلخرين  بالنسبة  وجودها  تري  الوجودية  فان  هذا  وعيل 

البرشي  فالوجود  اخري  رؤي  أي  عن  مختلف  بشكل  والعامل 

ليس  العامل  هذا  أن  كام  العامل،  هذا  عن  مبعزل  مستحيل 

وعيل  معه،  آخرين  لبرش  آخر  وجودا  وامنا  وحده  الكون 

الرغم أن الوجوديون اعرتفوا بالفردية كأساس لوجود االنسان 

الميكن  الوجود  هذا  أن  رأو  فانهم  العامل  هذا  يف  وأهميته 

خالل  من  الشخص  لهذا  الجامعي  الوجود  بدون  يكون  أن 

كلامته  لنا  ينقل  كام  بوبر  مارتن  يقول  هذا  اآلخرين،ويف 

مؤلف كتاب الوجودية :

أنت   – أنا  وامنا  بذاتها  تؤخذ  أن  ميكن  أنا  هناك  ))ليس 

الوجودية
كامي أللبري  كاليجوال  ومسرحية 

أحمد عصام الدين 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 28 مارس 2022العدد 545 العدد 28761 مارس 2022العدد 761

[[2323 نوافذ

مختلفة،  مواهب  ذو  مختلفون  فالبرش  الخلق،  حسن  أو 

واختياراتنا تحدد مانكون حسب ارادتنا العاقلة .

أما عن املوت فانهم يرون أن وعي االنسان باملوت مييزه عن 

ايه  يف  ينتهي  أن  وميكن  خطر  يف  البرشي  فالوجود  الحيوان 

لحظة باملوت، ليجعل كل اإلمكانات غري ممكنة حسب قول 

هيدجر .

أن سقوط  الوجوديون  فريي  بالذنب  االنسان  أما عن شعور 

وكذل  متالزمان  أمران  فهام  ارتفاعه  عن  الينفصل  االنسان 

شعوره بالخطيئة وهو هنا شعور غري ديني فهي اغرتاب عن 

وجود االنسان نفسه، حيث أن وجود االنسان هو مايهمهم 

هنا .)4(  

الوجودية واألدب :

سارتر  أمثال  للوجوديي  األدبية  املوضوعات  يف  ذاعت 

والتناهي  واملسؤولية،  والقرار،  الحرية،   : مثل  ثيامت  وكامي 

القرن  يف  كافكا  عند  فالوجودي  واملوت،  والذنب  واالغرتاب 

كثري  ويف  واغرتاب،  ومتزق  وتهديد  بأزمة  يشعر  عرش  التاسع 

بأنه  أشعارهم  يف  الرب  الوجوديون  يصف  األحيان  من 

االنسان فرتكه وحيدا ممزقا واألب صامت  بوجهه عن  اشاح 

يجد  حيث  املحاكمة  كافكا  قصة  قي  كام  يعاين،  واالنسان 

ضائعا،  كنهها  اليعرف  قضية  يف  متهام  وحيدا  نفسه  االنسان 

عرب  وما  كرامازوف(  )األخوة  ديستويفسيك  رواية  يف  كذلك 

فيها عن أزمة االنسان مع اآلخرين وكذلك روايته )مذكرات 

من باطن األرض( )5( .

عيل هذا رأي الكتاب الوجوديي العامل من زاوية واحدة هي 

والتأثر  التأثري  ايل  يشري  مام  والبؤس  والخوف  واألمل  التشاؤم 

بي الفلسفة واألدب .

التأصيل  من  كنوع  كتبوا  الذين  الوجوديي  بي  ومن 

هامة يف هذا  أعامال  كتب  الذي  كامي  ألبري  لوجوديتهم هو 

املجال ومن بينها مرسحيته كاليجوال .

الوجودية ومرسحية كامي)كاليجوال( 

تبدأ املرسحية وقد فقد االمرباطور الروماين )كاليجوال( اخته 

أنها كانت عشيقته يف آن واحد، فيجن  التي نعلم فيام بعد 

يطلب  أنه  حتي  املستحيل،  طلب  من  حالة  وتنتابه  لفقدها 

القمر أن يأتيه بعد أن هام عيل وجهه وشعر باليأس وعندما 

يطلب من صديقه أن يحرض له القمر يقول هنا وكأنه وجد 

ضالته: 

)كاليجوال : هذ العامل بحالته، التي هي عليها اليطاق . لهذا 

حتي  يشء،  ألي  الخلود،  أو  الفردوس  أو  القمر  ايل  احتاج 

لوكان جنونيا فقط أن اليكون .. من هذا العامل()6( .

من  والعامل  تافه  املوت  بأن  لصديقه  ذلك  يربر  كاليجوال  ان 

حوله تافه والحب هي :

بضعة  من  ماتت  قد  أحبها  كنت  امرأة  ان  حقا   : )كاليجوال 

أيام ولكن مالحب ؟ يشء هي، اين اقسم لك أن هذا املوت 

عيل  عالمة  سوي  ايل  بالنسبة  يكن  ومل  ذاته،  يف  شيئا  ليس 

جد  حقيقة  وهي  رضورة،  لدي  القمر  من  جعلت  حقيقة 

ذلك  ومع  اليشء  بعض  سخيفة  بل   . واضحة  جد  بسيطة 

يصعب اكتشافها . وال طاقة يل عيل احتاملها .()7( .

وبأنهام  بهام  ويشعر  وسلطانه  سلطته  يكتشف  ذلك  إزاء 

قادرين عيل فعل املستحيل الذي يريد، فيقوم بشتي الجرائم 

يف قسوة دون أن يسمح بأي معارض .

بحاجة  أنه  ويشعر  سيبيون  ويفارقه  أعداؤه  الشعراء  أن  ايل 

ألموات ال ألحياء وتواجهه سيزونيا بأن يكف عن القتل فكم 

ذلك  من  مكنته  التي  بحريته  يتفاخر  لكنه  آبناء،  ويتم  قتل 

فتموت،  يخنقها  لكنه  بحق،  والسعادة  النعيم  أنها  ويزعم 

لالنتقام،  اقرتبت  وقد  األسلحة  صليل  النهاية  يف  ويسمع 

ويواجه نفسه أمام املرآة وينعت نفسه باملذنب :

الدنيا  أطراف  لقد فتشت عنه يف   ..  ! املستحيل   : )كاليجوال 

ومازلت  أتلمسه،  يدي  مددت  لقد  ضلوعي،  حنايا  وبي 

يحمل  وما  وجهي  يف  دامئا  أنت  عليك،  عرثت  فام  يدي  أمد 

ليست  مارستها  التي  الحرية  ان   )...( النقمة،  غري  قلبي  لك 

شيئا  أحقق  مل   .. ..هيليكون  هيليكون   .. الصحيحة  الحرية 

)...( سنتحمل وزر الجرمية ايل األبد( )12( .

أوشك  وقد  قوته  بكل  صارخا  املرآة  يحطم  بأن  ينتهي  ثم 

املتآمرون عيل الدخول للقصاص منه :

التاريخ( ذمة  يف   .. كاليجوال  يا  التاريخ  ذمة  يف   : )كاليجوال 

 . )13(

الوجودية ونظرته  ان كامي هنا يسبغ عيل مرسحيته أفكاره 

أن  يري  فهو  حوله،  من  للعامل  ورؤاه  وحريته  االنسان  تجاه 

االنسان مسؤول عن وجوده وأن حريته مكفولة له ال تحدها 

انها  أمامه،  الوقوف  اليستطيع  نفسه  االله  أن  كام  حدود، 

الحرية  تلك  حريته  استخدام  يف  لكاليجوال  جنونية  تجربة 

لصيقة  أفكار  وهي  اآلخرين  عيل  بها  يقيس  التي  املزيفة 

وتقوض  االنسان  حرية  من  فيها  تعظم  التي  بالوجودية 

النهاية  أن  رغم  فرديته  من  االعالء  ايل  تسعي  فهي  اآلخرين 

االهي  ماهو  لكل  تحطيم  من  نوع  يف  مأساوية  جاءت  هنا 

الواقع  عيل  مترد  الذي  كاليجوال،  نظر  وجهة  من  مقدس 

حدود  خارج  فوقيا  عاملا  لنفسه  يصنع  أن  وأراد  واملنطق 

املنطق وأن يغري كل يشء من أجل نزواته وتقديسه لحريته 

وفرديته . 

: المستخدمة  المراجع 
1 – جون ماكوري : الوجودية : ترجمة : د. امام عبد الفتاح 

امام .

واآلداب،عامل  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس   : الكويت 

املعرفة  العدد )58(، 1982، ص 29 .

2 – املرجع السابق : ص 119 .

3 – املرجع السابق : ص 211 .

4 – املرجع السابق : ص 225 .

5 – املرجع السابق : ص 286 .

6 – ألبري كامي :كاليجوال : ترجمة : رمسيس يونان .

القاهرة : الهيئة املرصية العاملة للكتاب، 1982، ص 21 .

7 – املصدر السابق : ص 58 .

8 – املصدر السابق : ص 65 .

9 – املصدر السابق : ص 66 . 

10 – املصدر السابق : ص 70 .

11 – املصدر السابق : ص 79 .

12 – املصدر السابق : ص 155 .

13 – املصدر السابق : ص 156 .

أحيد  أال  نفيس  عاهدت  فقد  األمر  يكن  مهام   : )كاليجوال 

السلطان فستعرفون  املنطق، ومادام يف يدي  أبدا عن جادة 

مثن هذا املنطق، ولسوف أسحق كل معارض ومعارضة، واذا 

اقتيض األمر فسأبدأ بحياتك .( )8( .

بيده  أن  يشعر  انه  املنطق  من  به  يقوم  ما  أن  يزعم  وهو 

تغيري العامل واال مافائدة وجوده وسلطانه .

)كاليجوال : كال يا سيبيون، امنا هي مزية امرباطور )...( لقد 

لتحقيق  الفرصة  لنا  تتيح  انها  السلطة،  فائدة  أخريا  أدركت 

اآلن فصاعدا سأطلق حريتي ولن أقف عند  املستحيل ومن 

حد .( )9( .

الشمس  تستخدم يف جعل  اذا مل  السلطة  أن  يري  وكاليجوال 

يستخدم  أن  عليه  وأنه  منها  فائدة  فال  الرشق  من  تغرب 

مرشوعة  الحرية  هذه  أن  يري  وهو  العامل  هذا  يف  حريته 

وهي الطريق األفضل للبرشية، ولهذا يرفض نصائح الحكامء 

ونصائح أصدقائه الذين يحاولون اثناءه عن طلب املستحيل 

دون جدوي .

وسيزونيا عشيقته تحاول إقناعه بالنوم حتي يهدأ من هذه 

نام  اذا  حتي  يتغري  أن  يرفض  ذلك  يرفض  لكنه  الهواجس 

وهي هنا تحاوره تحاول إقناعه بعدم قدرته عيل تغيري العامل 

من حوله :

)سيزونيا : ولكنك ال تقدر أن تجعل السامء غري السامء، وال 

الوجه الجميل قبيحا، وال أن تقتل العاطفة يف قلب االنسان .

القبح  وأخلط  بالسامء،  البحر  أمزج  أن  أريد   : كاليجوال 

بالجامل، وأفجر الضحك من العذاب .( )10( .

وسلب  أمالكهم  صادر  أن  بعد  ضده  الشعب  يتجمع  وهنا 

أوكتافيوس زوجته وحملها عيل العمل يف دار للدعارة وقتل 

ابن آخر، انهم يريدون أن يصبحوا عيل قلب رجل واحد من 

يدمر  يك  سلطاته  استخدم  الذي  كاليجوال  من  االنتقام  أجل 

بالجبان  يصفونه  انهم  أفضل  يجعله  أن  ال  حوله  من  العامل 

واملستهرت واملهرج ملا ارتكبه من آثام يف حق كل من حوله .

)شرييا : أجل، فلنرتك كاليجوال عيل هواه، بل لندفعه يف هذا 

مشاريعه،  تنفيذ  عيل  املفتون  هذا  ونساعد  دفعا،  الطريق 

امرباطورية  وحيدا وسط  فيه  يصبح  يوم  يأيت  أن  يلبث  ولن 

مليئة باملويت وأهل املويت()11( .

انهم يرون يك ينترصون عيل خبله أن يرتكوه حتي يقيض عيل 

الوحيد يك  الطريق  نفسه بنفسه حي يسترشي جنونه وهي 

يتغلبوا عليه .

فهو يأمر أن يكون الغد يوم مجاعة اليوقفها اال حي يشاء، 

زوجها  يفعل  أن  قبل  الحاشية  أفراد  أحد  بزوجة  ويدخل 

وينيشء دارا للدعارة يرشف عليها بنفسه، ويقتل مريبا الذي 

رأي انه يتمرد عليه، كام يتجسد كاله ويطلب من الناس أن 

يسجدوا له كاله بل انه ينعت نفسه بفينوس، ويطلب منهم 

تقديم املال له قربانا انه يشعر أنه ينافس اآللهة مام يشعره 

مبزيد من القوة والحرية 

العقل واال  يتبع هواه وامنا  أال  ان شرييا صديقه يطلب منه 

يجب القضاء عليه ألنه أزعج كل الناس من حوله  .

يكره  لقتله  الجميع  عليه  يتجمع  حي  الرابع  الفصل  ويف 

سيبيون أن يكون معهم ألنه سينحاز اليه بقلبه فيخربه شرييا 

أنه دمرنفسه وهذا كفيل بأن ينتقم من أجله .

منها  ينتهي  بينهم  مسابقة  يف  الشعراء  يجمع  النهاية  ويف 
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[[24 نوافذنوافذ

تظل الرقابة تطارد املبدعي من الكتاب حتي يف مجرد عنوان النص 

عزيزة«  »السفرية  مرسحية  عنوان  إلغاء  عىل  الرقابة  أرصت  فقد 

تأليفي  من  اإلبداعي(  املرسم  )كتاب   2008 عام   واملنشورة   2015

..حتى ال يعرتض صانعوا الفيلم السيناميئ »السفرية عزيزة« 1961، 

أن  رغم  »السفرية«  إىل  العنوان  فيتحول  الفكرية(  )امللكية  بحجة 

التونيس(  )بريم  الكبري  كتبها شاعرنا  التي  ويونس«  »عزيزة  أوبريت 

»السفرية  عرض  قبلها  -ومن   1945 عام  القاهرة  يف  عرضت  التي  و 

عزيزة« من )مرسح الصالت( من تأليف وإخراج : عبد النبي محمد 

)1936(، وكذلك مرسحية »السفرية عزيزة« تأليف عبد العزيز عبد 

تدري!!  والرقيبة ال  الشافعي)2005(،  الرحمن  الظاهر وإخراج عبد 

ويا للعجب!! 

كاملو(  وفاء  )د.  قدمتها  التي  الدكتوراة  رسالة  إىل  باإلشارة  ونبدأ 

والرقابة واملرسح  الرقابة” 2002  “اإلبداع املرسحي وسلطة  بعنوان 

بدأت  قديم  املرصي  املرسح  عىل  الرقابة  وتاريخ  الستينيات،  يف 

)د.وفاء  وتنتهي  الثقافة،  وزارة  إىل  وصلت  حتي  األمنية  بالوزارات 

وسلطة  املقدس،  النص  وسلطة  املوروث،  )سلطة  أن  يف  كاملو( 

إىل  املعلن  واملنع..  القهر،والقمع،  عرب  ألياته  ميتد  الذي  العليا  األنا 

العليا،  األنا  وسلطة  الدين(  )أي  املقدس  النص  وسلطة  املوروث، 

أعامق  يف  لتبحث  تضافرت  قد  عوامل  جميها  وأنها  العام،  والحس 

السافرة،  املنع  أجهزة  من  ورصامة  قسوة  أشد  رقيبا  )املبدعي( 

رقيبة  تجاوز  مقدرة  ميتلك  الذي  الجرئ  املفكر  املبدع  فإن  ولذلك 

الداخيل، سيدفع الثمن بال تردد...

)إدوارد  الروايئ  يقوله  مبا  السياق  هذا  يف  وفاء(  )د.  وتستشهد 

استغرقت  التي  التنويرية  الجهود  )بفشل   2015  -1926 الخراط( 

والواحد  العرشين  »القرن  كله  القرن  هذا  سنوات  ثقافتنا  من 

أدى  املفتوح  والحوار  العقالنية  مرشوع  وسقوط  والعرشين”، 

عن  الفكرية  املهمة  لهذه  تصدوا  الذين  املفكرين  كبار  نكوص  إىل 

التمسك بالحرية بكل معانيها، وقبولهم التنازل، مرة بعد مرة.. مام 

يكاد يفيض بنا اآلن إىل براثن الظالمية والردة الحضارية، وإذا كان 

)األخر( يف ميدان الثقافة والفكر واإلبداع، ظالميا قمعيا، ال عقالنيا 

بادراك أن الحكم الوحيد هو )العقل(.

الخراط  إدوارد  يطرحها  التي  الرواية  يف  كاملو(  وفاء  )د.  وتتفق   

التي تؤكد عيل أن غموض مفكرينا ومثقفينا عن التمسك بالحرية، 

وقبول للتنازالت سيفيض بنا إىل الظالمية والردة الحضارية بالفعل، 

اآلن  الثقايف  واقعنا  يشهد  حي  الرؤي  هذه  تحققت  قد  حيث 

التفكري  قضايا  أحد  عرب  تتبلور  ومخيفة  فكرية  لردة  بارزا  حضورا 

السعداوي(  )نوال  الراحلة  ضد  رفعت  التي  املرفوعة  والتفريق 

1931 -2021  ويف هذا اإلطار أقام اتحاد الكتاب ندوة حول )حرية 

حتاتة(  )رشيف  وزوجها  السعدواي،  نوال  مع  تضامنا  التعبري( 

جريدة  يف  الندوة  وقائع  نرشت  وقد  بينهام،  التفريق  دعوى  بعد 

البحراوي  سيد  د.  )أشار  فيها  وجاء   ،2001/6/19 بتاريخ  »الوفد« 

ُيقتل،  طاغية  حول  تدور  وهي  )لسارتر(،  و”الذباب”  )إيسخلوس( 

مطاوع(  املخرج)كرم  تحمس  وقد  القاتل،  عن  البحث  ويدور 

-وقتئذ-  الطليعة  إىل مرسح  أرسلها  خفية  ولكن ألسباب  إلخراجها، 

يف  الطاغية  الن  املرسحية  رفض  برضورة  لها  يوحي  للرقابة  بتقرير 

تقرير  بناء عىل  املرسحية  وبالفعل رفضت  النارص(  )عبد  النص هو 

النارص،  عبد  الحاكم  شخصية  أي  حول  يدور  النص  بان  رقايب 

الشيوعية  )الحركة  بعنوان  السعيد(  )د.رفعت  مقال  يف  جاء  وكام 

)قضايا  مجلة  الراهن(  الوقت  يف  السيايس  الرصاع  عيل  وانعكاساتها 

أن  الدويري(  )رأفت  املرسحي  الكاتب  ويشري  ص)29(   – فكرية 

التي قدم لها مرسحيته )جرس  الطليعة  املنتجة وهي مرسح  الجهة 

واملصادرة  والقمع  السلطة  منظور  تبني  املرسح  وأن  التنهدات(، 

املميزة  السامت  االلية هي إحدى  الرقابة، وتعترب هذه  تتبناه  التي 

وميكن  باملتسلط(  )التامهي  بظاهرة  وُتعرف  املتخلفة،  للعقلية 

تفسريها من خالل الدراسة النفسية للمجتمعات املتخلفة -  حيث 

يشري )د.مصطفي حجازي( أستاذ علم النفس إىل هذه الظاهرة قائال 

اإلنسان  البارزة يف مسعي  املظاهر  أحد  باملتسلط  التامهي  )يشكل 

ومتثل  باملتسلط،  التشبه  خالل  من  الوجودي  مأزقه  لحل  املقهور 

هو  باملتسلط  والتامهي  وقيمة،  حياته  وطغيانه،ومنط  عدوانيته 

تتلخص يف متثل  واعية  ال  عملية  التغري، وهو  مقاومة  عوامل  أقوى 

املساس  يرفض  الكتاب  اتحاد  أن  إىل  باالتحاد  الحريات  لجنة  رئيس 

بالفكر،  تكون  الفكر  مواجهة  وأن  والجامهري،  املبدعي  بعقائد 

وأوضح )إبراهيم الدسوقي( عضو الهيئة العليا بالوفد أن املنظومة 

السياسية يف مرص فاسدة وهي التي فتحت الطريق ملثل قضية نوال 

بحرية  املتعلقة  للترشيعات  شاملة  مبراجعة  وطالب  السعداوي، 

إجراء  أجل  من  يتضافروا  أن  واملفكرين  الكتاب  وطالب  الرأي، 

إصالح سيايس مبرص .

أن    2006-  1922 الهاليل(  نبيل  )أحمد  اإلشرتيك  املفكر  وأكد 

الدستور املرصي مزدحم بالنصوص التي تكفل الحرية لكن املامرسة 

فلسفة  أن  وقال:  شائهة،  نصوص  إىل  لواضحة  النصوص(  تحول 

املرشع يف حرية الفكر تتلخص يف أن يفكر املواطن كام يشاء، وأن 

داخل  محصورا  تفكريه  يظل  وأن  الحاكم،  يشاء  كام  يكون  تعبريه 

الفرتة  شهدت  الثقايف  املستوى  وعىل  االسرتسال،  من  ويحذر  عقله، 

عن  ذلك  يسفر  و  اليسارية،  للرؤي  السافر  العداء   )1964-1959(

أسباب االضطهاد والقمع التي تعرض لها املفكرون واملبدعون التي 

أبعاد دالالت  الكشف عن  إطار  نقدية، ويف  حملت رؤاهم مالحام 

املامرسة الرقابية تأيت شهادة )رأفت الدريري( )1937-2018( الذي 

أحقق  مرسحية  أول  هي  التنهدات”  “كفر  مرسحية  )تعترب  يقول: 

بها موهبتي كمؤلف مرسحي بالرغم من تأثرها مبرسحية »أليكرثا” 

الداخلي والرقيب  الرقابة 
المسرح في 

عبد الغني داود
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[[2525 نوافذ

وجود األخر، وبناء الذات عيل هذا النسق، وجهه من أوجه وجود 

األخر( )مجلة فصول عدد )3(( 1991 )مصطفي حجازي »التخلف 

االجتامعي سيكولوجية اإلنسان للقهر(

من  بشاعة  وأكرث  وأشد  أنيك  هو  الذي  الداخيل(  )الرقيب  وعن 

أبو  الكبري)محمد  املرسحي  الكاتب  يشري  الرسمي  الرقابة  جهاز 

كتابة  يف  الداخيل(  الرقيب  هذا  مع  تجاربه  إىل  السالموين(  العال 

اقتباس  يف  تجربته  لريوي  ذاتية«  »سرية  املرسحي«  الكاتب  »تجربة 

مرسحية )أرثر ميللر( بعنوان »السحرة« 1975 - لكنها أوقفت بعد 

وكذلك  املرسح  هيئة  رئيس  من  بقرار  الشيوعية  بتهمة  أيام  عدة 

احد  1976  الن  واملغول«  »األرض  املؤلف مرسحية  لنفس  أوقفت 

املسئولي يف الثقافة الجامهريية يف ذلك الوقت )محمود سامي( قرر 

)السالموين(  ألن  الزمان  من  عقدين  ملدة  ممنوعة  وظلت  إيقافها، 

النديم  »رواية  أثناء عرضة ملرسحيته  بورسعيد  اعتقاله يف  قد سبق 

يف هوجة الزعيم«، ويتوايل مسلسل اإليقاف ملرسحيات )السالموين( 

مثل “املزرعة”  1971 إخراج عباس احمد،  وبعدها بسنوات “أبو 

يهودي  النص  بطل  أن  بحجة  الطليعة  مرسح  يف   1983 نضارة” 

تعاقد  )املؤلف  أن  رغم    - املرصي  املرسح  رائد  وليس  وماسوين 

عليها وتقايض أجرها، وبعد عرش سنوات منعت له مرسحية »أمري 

أردش(،  )سعد  الكبري  املخرج  إخراج  من  وكانت   1933 الحشاشي« 

وكذا مرسحية “رسائل الشيطان” التي مل تعرض بعد أن كون رئيس 

عيل  الخوف  بحجة  داخلية  أخرى  لجنة  االستعراضية  الفنون  قطاع 

املرسح أن يهاجمه اإلرهابيون.. رغم أن الرقابة وافقت عليها!!

التي جرت  »الحادثة«  السالموين مرسحيته  -  كتب  ويف عام 2002 

يف شهر سبتمرب التي طاردوها بي املسارح إىل أن استقرت يف مرسح 

الطليعة ليتم عرضها أمام مقاعد خالية وكانت تتناول أحداث رضب 

برجي التجارة العاملية يف نيويورك..

يف  “مرسحيون  كتشرن(  )سليم  املرسحي  الكاتب  برأي  ولنستشهد 

)من  إىل  فيه  ينتهي  والتي   2017– الكتاب  هيئة  الوطنية“  الحركة 

حورصت،  مرسحية  تجارب  رصد  الدراسة-   لهذه  املهمة  النتائج 

تخرج  فلم  وأدها  من  والفكر  الثقافة  أعداء  املرسح  أعداء  ومتكن 

من  الجهات  احدي  متكنت  ثم  معدودة  لليايل  عرضت  أو  للنور 

التجارب  هذه  بعض  إليقاف  أحيانا  يتدخل  فاألمن  إيقافها، 

ميثل  أو  العرض،  ملنع  الرقابة  تتدخل  أخري  أحيان  ويف  املرسحية، 

مديرو املسارح رقابة من نوع خاص ويتطوعون إليقاف بعض هذه 

  2014 القومي  باملرسح  منري  مراد  وإخراج  وهبة،  سعد  تأليف 

ستة   بعد  العرض  املرسح  مديرو  وأوقف   أيوب(،  )سميحة  بطولة 

غري  ألسباب  توقفت  عروض  رابعا:  املرهقة،  الربوفات  من  شهور 

إبراهيم(  الله  )صنع  رواية  عن  »اللجنة«  عرض  وأهمها  معلومة 

)نور  بطولة   2008 عام  الحديث  املرسح  لفرقة  منري  مراد  وإخراج 

الربوفات  من  اشهر  ستة  بعد  العرض  افتتاح  وتوقف  الرشيف( 

املرسحية  يف  مشهد  نتيجة  أنه  حدث  ما  منري  مراد  وعلل  الجادة، 

املثقفي  أوساط  يف  تواتر  بينام  مبارك..  عرص  يف  )التوريث(  كان 

)جائزة  الذي رفض  إبراهيم(-   الله  )لصنع  عقابا  كان  ما حدث  أن 

رفضه  معلال    -  2003 أكتوبر  يف  العربية(  للرواية  القاهرة  ملتقي 

معلنا   - منحها(  عىل  قادرة  غري  حكومة  عن  صادرة  الجائزة  )ألن 

القاهرة سفارة إلرسائيل وسفارة  تحتضن  إذ  مقلوبة  إدانته ألوضاع 

يف  العرب  فيه  ُيذبح  الذي  الوقت  يف  األمريكية  املتحدة  للواليات 

الثقافة  ولوزير  املرصية  للحكومة  الحرج  ومسببا  والعراق  فلسطي 

الذي كان حارضا االحتفال يف دارا االوبرا املرصية.

)االزهر  وهي  العروض  بعض  ملنع  تدخلت  أخرى  سلطة  وهنك 

عبد  تأليف   ،1989 شهيدا«  الحسي  -أو  الله  تأثر  مثل  الرشيف( 

الرحمن الرشقاوي، وإخراج كرم مطاوع يف املرسح القومي، وعرض 

»سيف الله« أو »خالد بن الوليد« 1979 تأليف أبو العال السالموين، 

ظهور  منع  بحجة  الطليعة  مرسح  يف  حافظ  احمد  حافظ  وإخراج 

 « عرض  املرسح،أما  خشبة  عيل  املقدسة  والشخصيات  الصحابة 

وعليكم السالم« أو » عفوا أيها اال   » 1991، تأليف )نبيل بدران(، 

إجراء  بعد   – تقريرا  نفسة  والذي كتب هو  الخويل،  وإخراج فهمي 

الجمهور  من  كبري  عدد  أيام حرضها  لعدة  الربوفات  من  كبري  عدد 

تتناول  ألنه  عرضة  عن  مسئول  غري  انه  للمرسح  كمدير  فيه  يقرر 

الكاتب  مع  الواقعة  وتكررت  اإلرسائييل،  العدو  مع  السالم  موضوع 

الحشاشي”   “أمري  عروض  يف  السالموين(  العال  أبو  )محمد  الكبري 

1992 بسبب تعرضه للجامعات اإلرهابية، و)ابن دانيل الذي تعاقد 

أبو  و”  املرسح،  خشبة  عيل  تقدم  ومل  اجرها  وقبض  انتاجها  عيل 

نضارة” عن يعقوب صنوع، 1987 حدث نفس اليشء كام حدث يف 

املرسحية السابقة، و” الحادثة” اليل جرت 2002 التي تم دفنها منذ 

عىل  الهجوم  موضوع  تتناول  ألنها  الطليعة  مرسح  يف  االويل  الليلة 

برجي التجارة العاملي يف أمريكا.

سبق  التي  للدكتوراة  رسالتها  يف  كاملو(  وفاء  )د.  الناقدة  وتذكر 

بعض  إىل  والسبعينيات  الستينيات  يف  الرقابة  أن  اليها  اإلشارة 

العروض التي منعت يف البداية، ومتت املوافقة عىل عرضها فيام بعد 

مثل )املحروسة، السبنسة، وبري السلم( لسعد وهبة ويف الستينيات 

يف  و»البغل  سامل،  لعيل  الجديدة«  مرص  »عفاريت  والسبعينيات، 

وهبة،  لسعد  سواقي«  و»سبع  و»املسامري«  حالوة،  لفايز  اإلبريق« 

لصالح  املصنع«  يف  »وشحتوت  الجندي،  ليرسي  ومعيط«  »زعيط 

سعد .

ومصطفي  محمد،  ملنصور  »اللعبة«  املوؤد(  )العرض  ذلك  وأخريا 

عبد الحميد 1991 -  الذي توقف عرضة بعد ليلة افتتاح املهرجان 

نقديا وسياسيا،  بعدا  التجريبي 1991  ألنه يحمل  للمرسح  الدويل 

القطاع  مرسح  يف  وحتي  الواقعة،  لهذه  شهيدا  مخرجة   وضاع 

املليم   « أيضا مرسحيته  السالموين  العال  أبو  فيه  قدم  الذي  الخاص 

املرسح  وصاحب  املخرج  من  خوفا  العرض  إيقاف  وتم  بأربعة«  

)جالل الرشقاوي( من أن تهاجمه الجامعات اإلرهابية التي هددت 

بإحراق املرسح، كام يقول، وهلم جرا، ولنذكر أن السلطة سمحت 

بعد  ما  الوحش«  قتلت  اليل  »انت  أو  أوديب«  »كوميديا  مبرسحية 

هزمية 1967  املنكرة، التي تقدم بعد وموافقة النظام نظرا لظروف 

الهزمية،  وتغاضت عن النقد الالذع للسلطة ليك ينفس الشعب عن 

غضبة بالضحكات من الهزمية املرة !!!

العروض .. غري أن املثري لألسئلة انه يف أحيان كثرية تتوقف العروض 

ألسباب غري معلومة(.

الظاهرة  إىل رصد بعض مالمح هذه  الكاتب )سليم كتشرن(  ويشري 

ملنع  مبارش  بشكل  األمنية  الجهات  تدخلت  عروض   : أوال   : وهي 

عن  النديم  »رواية  رواية  عرض  مثل  عروضها  إيقاف  أو  عرضها 

وإخراج  السالموين،  العال  أبو  محمد  تأليف  من  الزعيم«   هوجة 

الرشطة  داهمت  حيث  بورسعيد،  ثقافة  قرص  لفرقة  احمد  عباس 

املرسح يف ليلة االفتتاح ديسمرب 1974، والقت القبض عيل املؤلف 

الكاتب  عنوانه  ُيذكر  مل  وعرض  العرض،  عنارص  وكافة  واملخرج 

حياة  وبطولة  صالح،  سامي  وإخراج  سامل،  حلمي  أشعار  من 

 ،1973 يف  بالقاهرة  ابورات(  )قاعة  يف  عرضه  مقررا  وكان  الشيمي 

فيه  املشاركي  الن  العرض  منع  وتم  القاعة،  األمن  قوات  وحارصت 

شمس  عي  جامعة  ملنتخب  والزيتون”  “النار  وعرض  يساريون، 

محمد  مرسح  عيل  حلمي   محسن  وإخراج  فرج،  الفريد  تأليف 

املفروض  من  وكان   1976 عام  الفكري  نارص  )لقاء  مبناسبة  فريد 

عرضة لثالث ليال متوالية، وتدخل األمن ومنع العرض بعد ليلتي، 

محمد  إخراج  جوزها«  دراع  اكل  اليل  الست  »محاكمة  وعرض 

األمن  فتدخل  عام 1976  القومية  بني سويف  لفرقة  سمري حسني 

»الندم«  وعرض  العرض،  والغي  األخرية  الربوفة  ليلة  مبارش  بشكل 

األمن  وتدخل  بورسعيد  لفرقة  أحمد(  )عباس  وإخراج  تأليف  من 

»عسكر  وعرض  العرض،  وأوقف  األخرية  الربوفة  بعد  مبارش  بشكل 

الذي كان يعرض يف  وحرامية« أللفريد فرج« وإخراج عباس احمد 

شوارع بوالق الدكرور وتدخل األمن وأوقف العرض بعد عرش ليال 

فقط، ثانيا عروض تدخلت الرقابة عيل املصنفات الفنية بالرفض أو 

لفتحيه  »الباسبور” 1973  افتتاحه مثل عرض  بعد  العروض  إيقاف 

العسال عيل مرسح السالم وبطولة )سميحة أيوب( واخرج )رشوان 

ذر  “ابو  وعرض  واحدة،  ليلة  عرض  بعد  الرقابة  وأوقفته  توفيق( 

السامر  لفرقة  احمد  عباس  وإخراج  حافظ  السيد  تأليف  الغفاري” 

تطوع  عروض  ثالثا:  فقط.  عرض  يوم   )14( بعد  الرقابة  وأوقفته 

العال  أبو  تأليف  الله«  »سيف  عرض  وهي:  إليقافها  املسارح  مدير 

السالموين، وإخراج  حافظ احمد حافظ،عيل مرسح الطليعة 1979 

وعرض  األخرية،  الربوفة  بعد  العرض  وأوقف  املرسح  مدير  وتدخل 

وتدخل   ،1993 عام  السالموين  العال  أبو  تأليف  الحشاشي”  “أمري 

»املحروسة2014«  وعرض  اكتاملها،  بعد  الربوفات  وأوقف  املدير 
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[[26 نوافذ

العرائس..  مسرح 
وفصله أصله 

الدويل  املرسحي  املهرجان  مطبوعات  كإحدى  مؤخرا  صدر  الذي 
الذي  السادسة-  دورته  يف  األقرص  يف  –املقام  الجنوب  لشباب 
واملوسيقار  جاهي  صالح  الشاعر  من  كل  روح  إىل  مؤلفه  أهداه 

سيد مكاوي والفنان التشكييل ناجي شاكر واملخرج صالح السقا. 
ويؤكد من مقدمته أن املكتبة العربية تفتقد إىل كتب أو مراجع 
ويضيف  بذاته.  قامئا  مرسحيا  فنا  باعتباره  العرائس  مبرسح  تهتم 
بعنوان  كتاب  الكربى  وللدهشة  وجدت  فقد  وللحق،  املؤلف: 
–الكتاب  للكتاب  املرصية  الهيئة  عن  صادر  العرائس«  »مرسح 
مرتجم عن اللغة التشيكية الذي أشار مرتجمه سليم الجزائري يف 
الكتاب هو كتاب مدريس ضمن  العربية: إن هذا  باللغة  مقدمته 
املنهج املقرر عىل تالميذ املدارس الشعبية املهتمة بالفنون ومنها 
بالطبع املرسح. وهي مدارس خاصة ذات رسوم رمزية وتستقبل 
واإلعدادية  االبتدائية  املدارس  طالب  من  الفنية  امليول  ذوي 
مواهبهم يف  وتعمل عىل صقل  األصيل  الدرايس  اليوم  انتهاء  بعد 
زياريت  خالل  أذكر  فايد:  زياد  ويضيف  الفنية.  الفروع  مختلف 
والية  وبالتحديد  أعوام  عدة  منذ  األمريكية  املتحدة  للواليات 
شكل  عىل  ولكنها  التجربة،  هذه  مثل  وجدت  أنني  كاليفورنيا، 
بتعليم  مهتم  أحدهم  الوالية  أنحاء  يف  منترشة  خاصة  بالتوهات 
فن الباليه، وآخر لدراسة العزف عىل الكامن أو الجيتار، والرياضة 

مثل الجودو، الكاراتية... الخ. 
وبسؤال األصدقاء خريجي املعهد العايل للفنون املرسحية يف مرص، 
مرسح  عن  يشء  أي  يضم  ال  الرسمي  الدرايس  املنهج  أن  علمت 
العرائس، وإن كان بعض األساتذة يستشهدون به أحيانا يف سياق 

أنواع املرسح، وخاصة املرسح الرتايث. 
يقع الكتاب )مرسح العرائس.. أصله وفصله( يف 136 صفحة من 
وإن  العرائس  وألن مرسح  أبواب.  ثالثة  ويضم  املتوسط،  الحجم 
كان التطور الطبيعي لفنون سبقته بسنوات طويلة مثل األراجوز 
وخيال الظل ومرسح الدمى –التي كانت )العروسة( هي القاسم 
وتعتمد  األراجوز(  )فن  أولهم  كان  الفنون–  هذه  بي  املشرتك 
األساسية  الدرامية  اللغة  أن  أي  العرائس؛  عىل  األراجوز  دراما 
كاألراجوز هي العرائس من خالل وسيط هو الالعب الذي يحركها 

من خلف )البارفان( دون أن يراه أحد من الجمهور. 
وشخصيه األراجوز، شخصيه ساخره، أذيك من جميع الشخصيات، 
معلق  وهو  األخري،  النرص  دامئا  وله  مؤقتا  إال  أحد  يخدعه  وال 
عىل األحداث، يتأمل غباء الناس من حوله ىف مزيج من العطف 

والحزن والرغبة ىف اإلصالح، وهو اقرب إىل املهرج اإلنسان .
أما فن األراجوز فلم يرتك مكانه بسهولة لفن السينام، وإمنا ظل 
عائشا معها حتى الستينيات من القرن املايض، خاصة يف الحواري 
الشعبية، ويف القرى التي مل تدخلها الكهرباء، ومع دخول الكهرباء 
اليومية  الحياة  من  األراجوز  فن  انسحب  املرصي،  الريف  لكل 
األثرية  األراجوزية  الشخصية  تاركا  العرائس(  )مرسح  فن  ليصبح 
املرسحية  الكوميديا  عرب  السينام،  لفن  تنتقل  الجامهري  لدى 
ذوي  ممثليها  أداء  وطرق  الكاريكاتريية،  النمطية  وشخصياتها 
الكاريكاتريية  وشخصيته  الريحاين  نجيب  مثل  الكبرية  الشعبية 
أيضا  الكاريكاتريية  وشخصيته  الكسار  وعيل  بك«،  »كشكش 
من  الفنية  شخصيته  منهام  كل  نقل  وقد  عبدالباسط«،  »عثامن 
الريحاين قد تخلص منها برسعة بعد  املرسح للسينام – وإن كان 

»كشكش بيه«، بينام ظل معها الكسار حتى قضت عليه فنيا. 
وبعدهام استمر وجود الشخصية األراجوزية يف السينام املرصية، 
كرشفنطح  البرشية  الكاريكاتريية  النمطية  الشخصيات  عرب 
وإسامعيل يس وعبدالسالم النابليس وعبدالفتاح القرصي وزينات 

األمر إلنكار وجوده وصلته به، وكأنه يفصل عالقته متاما مبا فيه، 
ويسعى لصياغته حارضا جديدا، بقيم مخالفة لقيم األب، ويقيم 
واقعا مغايرا ال ينتقده كأبيه، وإمنا يسايره ويخضع ملتغرياته، بعد 
السبعينيات  مجتمع  يف  الساخرة  النقدية  وظيفته  األراجوز  فقد 
فاسد،  زمن  يف  وجوده  مربر  ميثلها  التي  النبيلة  القيم  وفقدت 

وفقدت الحياة متعتها وجاملها. 
أشكال  أقدم  من  يعد  الذي  الظل  خيال  مرسح  ذلك  بعد  يأيت 
لفكرة  البدايئ  الطور  مبثابة  فهو  العرائسية،  املرسحية  الدراما 
طريق  عن  التمثييل  التشخيص  يتم  ففيه  الصدر.  بحركة  اإليهام 
بواسطة  وتتحرك  تصنع من جلود نصف شفافة.  عرائس مفصلية 
عىل  مشدود  أبيض  ستار  خلف  الخشب  أو  السلك  من  عيدان 
تلك  وتعرض  الحالية(.  السينام  بشاشة  )أشبه  خشبية  أطراف 
خياالتها  فتظهر  قوية  إلضاءات  حركتها  أثناء  الظلية  الدمى 
واملوسيقيون  املمثلون  الالعبون  ويقف  الجمهور.  أمام  املتحركة 
يف  الظيل  املرسح  بدايات  وترجع  أدوارهم.  يؤدون  الستار  خلف 
مرص إىل أواخر حكم الفاطميي، واستمر تأثريه يف الحياة الشعبية 
القرن  وبدايات  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  أواخر  حتى  املرصية 
العرشين، وكان له دور مرسحي ثابت، قبل أن يتوارى مع ظهور 
حتى  الشعبية  واالحتفاالت  املوالد  عىل  حفالته  وتقترص  السينام 

اندثر متاما.
مرص  يف  وتثقيفيا  ترفيهيا  دورا  يلعب  استمر  الظيل  واملرسح 
العرص  يف  الفنية  ذروته  بلغ  وقد  قرون،  مثانية  طيلة  اإلسالمية 
اململويك، وخاصه خالل حكم الظاهر بيربس، فظهر له متخصصون 
ذلك  ارتبط  وقد  العرائس،  وتصنيع  والتمثيل  النصوص  تأليف  يف 
التي تعد  االزدهار مبرسحيات »محمد بك دنيال« 1248-1311م 
أقدم نصوص الخيال التي وصلت إلينا وتحتوي  املخطوطات عىل 
ثالث بابات هي )طيف الخيال – عجيب وغريب - املقيم( وهي 

مبثابة مناذج نادرة لألدب التمثييل العريب يف القرون الوسطى.
الظلية يف  الدمى  أيضا عىل مدى تطور صناعة  الفرتة  تلك  وتدلنا 
إىل  التي ترجع  الدمى  تلك  اإلسالمية، وأكرب دليل عىل ذلك  مرص 

صدقي وحسن فايق وستيفان روستي؛ بل واملمثل العب األراجوز 
محمود شكوكو. 

السياسية  السخرية  عنرص  عىل  الشعبي  األراجوز  فن  يقوم 
فشخصية  املعيشة،  واألحداث  الحية  الشخصيات  يف  واالجتامعية 
األراجوز شخصية سليطة اللسان يف مجتمع تحكمه التقاليد، فهو 
ضمري الشعب وصوته الصارخ بسخرية يف وجه كل سلطة حاكمة، 
السينام  يف  ومستمرا  قامئا  وجوده  ظل  لذلك  صغرت،  أم  كربت 
بالكثري من سامته أو  التي تجلت  املرصية، سواء عرب الشخصيات 
سيناميئ  فيلم  من  أكرث  يف  الشعبية  صورته  بذات  استخدامه  عرب 
ولبلب«  »شمشون  شوكت  الدين  سيف  املخرج  فيلم  من  بداية 
الذي قام ببطولته املمثل محمود شكوكو، ملا متيز به من الطبيعة 
عىل  األراجوز  شكوكو  شخصية  تقديم  إىل  باإلضافة  األراجوزية، 

املرسح. 
عىل  السيناريو  بناء  انطلق  حيث  الثانية(  )الزوجة  فيلم  كذلك 
فكرة واقعية يعتمد بناؤها بشكل ساخر رغم ميلودرامية مادتها 
زواج  بعد  ينجب  مل  بأهلها،  باطش  قرية  عمدة  حول  الداخلية 
أكرث من عرشين عاما، فيقرر يف لحظة أن يتزوج من امرأة قابلة 
لإلنجاب، فيقع اختياره عىل فاطمة زوجة الفالح البسيط أبو العال 
املتعددة األبناء، ويعمل عىل تطليقها من زوجها، ليتزوجها، وهو 
بالتآمر غرضه هذا، مام يخلق له مواقف ساخرة  وبالفعل يحقق 
الشابة  الثانية  وزوجته  »رقية«  العجوز  الرثية  األوىل  زوجته  مع 
ما  وهي  منها،  يقرتب  ال  حتى  املرض  وتدعي  عليه  تحتال  التي 
زالت بعد عىل عالقة بزوجها األول أبو العال الذي تحمل منه وتلد 

له طفال، مام يصيب العمدة بالشلل ثم املوت. 
اسم  فيلام حمل رصاحة  املخرج هاين الشي  قدم  عام 1989  ويف 
فقري  أراجوز  العب  الرشيف(  )عمر  العاملي  بطولة  »األراجوز« 
األوضاع  الساخرة  وتعليقاته  الحاد  بصوته  ينتقد  بالقرى  يطوف 
القامئة ويقدم رأيه برصاحة يف التغريات التي أتت بها ثورة يوليو 
ودخل  تعلم  الذي  سليم  هشام  بهلول/  ابنه  ويساعد   ،1952
الجامعة، ليتمرد عليه وعىل دوره التنويري يف املجتمع؛ بل ويصل 
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[[2727 نوافذ

العرائس لمسرح  الكوشة  فرقة 
الدمى تتحدث  حني   ..

فهو  العريب،  العامل  يف  الفرجة  أشكال  أقدم  من  هو  األراجوز  مرسح 
املشاهدة،  بنية  لخصوصية  نظرا  األدايئ،  العرض  فكرة  عىل  يعتمد 
وسلطة املتفرج عىل العرض، وكذلك طبيعة اللعب، والتي تسري وفقا 
لخطوط عريضة يضعها الالعب، دون أن يغلقها، لتظل مفتوحة أمام 
املتفرج مام يجعل هناك إمكانية للتدخل يف بنية املشهد باإلضافة أو 

الحذف.
الرتايث  املرسحي  الشكل  هذا  تقديم  عىل  عديدة  فرق  اعتمدت  وقد 
ومنها “فرقة الكوشة للعرائس” والتي أسسها الفنان ناصف عزمي عام 
يف  شهدت  التي  املحافظة  تلك  الفيوم،  مبحافظة  تونس  بقرية   2000
مثانينيات القرن املايض تجربة مغايرة يف املرسح املفتوح وهي تجربة 
سعد،  صالح  الراحل  املرسحي  املخرج  أسسها  التي  الرسادق”  “فرقة 

وقدمت عروضها يف قرى املحافظة.
الصدفة  وليد  القفازية  والعرائس  لألراجوز  فرقة  تكوين  يكن  ومل 
من  عرشات  يف  وشارك  فرنسا،  يف  املرسح  درس  الفرقة  فمؤسس 

العروض التجريبية.
باإلضافة إىل رحالته املتنوعة يف عدد من بلدان العامل للبحث عن صيغ 
تجريبية يف املرسح، ومنها رحلته إىل األرجنتي والتي قابل فيها العب 
هذه  خالل  ومن  والضواحي،  القرى  يف  عروضه  يقدم  جوال  عرائس 
جعل  مام  االجتامعية،  القضايا  عن  بصدق  يعرب  أن  استطاع  العروض 

الجمهور يلتف من حوله.
جادة  محاوالت  لعزمي،  بالنسبة  الفنية  الرحالت  هذه  مثل  كانت 
تقديم  عىل  العرائس”  “مرسح  قدرة  ومدى  الجمهور  ذهنية  لقراءة 
مرسح اجتامعي ناقد  وراصد للقضايا املجتمعية املختلفة، من خالل 
مرسح يخص الناس، ويجعلهم حارضين بقوة يف عروضه، ذات املرونة 
الفوري، مرسح  والتفاعل  املشاركة  قائم عىل  الحية، مرسح  والطبيعة 

يعمل عىل تجسري الهوة بي خشبة العرض والجمهور.
فعروض العرائس تقدم عقدا ضمنيا مع املتفرج حيث يتبنى املشاهد 

منظوره الخاص للعرض من مجموع لحظات االندماج.
جاءت أوىل عروض “فرقة الكوشة” تحت عنوان “لعبة الثعبان” عام 
خمسة  فيه  وشارك  الريايض،  الفيوم  بإستاد  العرض  وقدم    ،2004
من الالعبي الهواة يف فن األراجوز تم تدريبهم عىل صناعة العرائس 
وكيفية تحريكها، ثم قاموا بعد ذلك بتجهيز باقي عنارص العرض من 

مرسح وديكور وإضاءة ومالبس وغريها
وتوقف نشاط الفرقة بعد حادث حريق مرسح بني سويف يف سبتمرب 
2005، لتعاود نشاطها عام 2012 لتقدم عروضها باستخدام العرائس 
القفازية وكان منها عرض “العو السو” عام 2014، وعرض “ماتبصيش 

يا لولو” عام 2015 والذي استمر تقدميه لعدة سنوات.
ثم قدمت الفرقة عرض “الزم تصلح غلطتك” عام 2021

وتعتمد “فرقة الكوشة” عىل فلسفة فنية مفادها أهمية االقرتاب من 
العامة  والفضاءات  الساحات  يف  العروض  تقديم  خالل  من  املشاهد 
يف  واملشاركة  الشباب  ومراكز  ونوادي  والقرى  األحياء  بي  واالنتقال 

الحفالت واملهرجانات األهلية.
التجربة:  عن  له  شهادة  يف  الفرقة-  –مؤسس  عزمي  ناصف  يقول 
كافة  يف  بالتجريب  تهتم  بحثية  فرقة  بأنها  نفسها  الكوشة  “تعرف 
أشكال فنون العرض بالعرائس والبحث يف األسلوب والرتكيب الدرامي 

وكيفية تطويعه ألغراض العرض.
قادر  درامي  ونسيج  كامدة  األراجوز  عروض  الكوشة  فرقة  تتناول 

طرحها  وإعادة  االجتامعية  العالقات  وتنوع  تعقد  مع  االشتباك  عىل 
يف  نراعي  لذا  باألراجوز،  الخاص  املنطق  مصفاة  خالل  مرورها  بعد 
وإظهارها  األولية  مكوناته  إىل  اختزاله  عرب  الحدث  تطوير  العروض 
عارية والدفع باملوقف واملفارقة الدرامية بتبديل مواقع الشخصية من 

الضحية إىل الجاين وبالعكس مع تغمية الفروق بينهم.
 وتعتمد عروض الفرقة عىل حركة العرائس ودقتها واالستغالل الكامل 
الفرقة  الكالم والحوار. كام أن  لفضاء املشهد مع االقتصاد الشديد يف 
مشهدية  إطار  يف  لتقدميه  العرض  عنارص  بباقي  خاصا  اهتامما  تويل 
حديثة وغنية برصيا تجذب انتباه املتفرج الذي أصبح مدققا و مدربا 

يصعب إدهاشه من كرثة تعرضه لصخب املؤثرات البرصية حوله.
وتعمل الفرقة عىل تدريب الالعبي الجدد من خالل ورش عمل حتى 
ويتم  األراجوز،  الحركة يف عروض  اإلمساك مبحورية  الالعب  يستطيع 
عروستي،  باستخدام  ارتجالية  مشاهد  عىل  التدريب  خالل  من  ذلك 
املحرك  أن  الطبيعي  فمن  الكالم  تستدعي  الصامء  العروسة  وألن 
الكالم  يبدأ  العرائس  وإظهار  الستارة  خلف  اختفائه  مبجرد  املبتدئ 
هذا  بتسجيل  الفرقة  عىل  املرشفون  يقوم  ثم  الحوار،  يف  واالسرتسال 
التكرار،  من  الحوار  بتنقية  يقومون  ثم  مرات  عدة  وإعادته  املشهد، 
بعد  وتقدميه  الزمنية،  ووحدته  املشهدي  اإليقاع  فكرة  عىل  والرتكيز 
الدرامي  املوقف  بناء  وتتبع  املشاركة  للمتفرج  يتيح  مشهد  يف  ذلك 

املفتوح عىل احتامالت متعددة.
وعنرص التدريب هو عنرص أسايس تعمل عليه الفرقة إلثقال مهارات 

الالعبي، وإكسابهم مهارات جديدة.
األركان  أحد  باعتباره  الجمهور  مع  التفاعل  طرق  عىل  وتدريبهم 
مرونة  عنده  الالعب  يكون  أن  وكيفية  األراجوز،  عروض  يف  األساسية 
تفاعل  مع  يتناسب  مبا  الحوارية  الجمل  بعض  لتغيري  العرض  وقت 

الجمهور مع مشهد ما.
وكيف تكون عملية التحريك متوافقة مع بنية املشهد وطبيعة الحوار، 
وتجريد  تفكيك  هي  العرائس  حركة  أن  يدركوا  أن  عىل  وتدريبهم 
للعالقات املتشابكة، ألن فلسفة عرض العرائس تقوم عىل أن العروسة 
تعيد طرح ما استقر عليه بأنه مسلامت وأعراف اجتامعية وما يقدم 

عىل أنه حقائق ثابتة غري قابلة للتأويل.
يف  سواء  املستهدفة  األماكن  يف  عروضها  اختبار  عىل  الفرقة  وتعمل 
بالعروض  الشعبية، ومنها كذلك مشاركتها  األحياء  أو  والنجوع  القرى 

يف االحتفال بيوم الطفل والذي أقيم يف مستشفى أبو الريش.
كل ذلك منح الفرقة مساحات واسعة للمشاركة والوقوف عىل ما يهم 

املتفرج من قضايا ميكن طرحها داخل بنية العرض املرسحي.
والذين  الجمهور  من  ملحوظا  تفاعال  العروض  هذه  شهدت  وقد 
الكبار  بي  ما  الجمهور  تنوع  أكرث من مرة، وقد  العرض  بتكرار  طلبوا 

واألطفال.
كام تعمل الفرقة عىل تنمية مهارات العروسة كطرف صناعي وامتداد 
املحكوم  املمثل  قدرات  من  أبعد  تعبريي  نطاق  إىل  تأخذه  للمحرك 
وجسد  حس  من  النابعة  الحركة  وتأيت  الجسدية.  وقيوده  بإمكانياته 
املمثل لتحول الكتلة الساكنة الصامء إىل عروسة متتلئ مبظاهر الحياة.

عيد عبد الحليم

تعد منوذجا  املنزلة، وهي  بقرية  اكتشفت  والتي  اململويك،  العرص 

الظلية  الدمى  أقدم  أنها  كام  اإلسالمي،  التصوير  فن  يف  فريدا 

كام  بأملانيا،  برلي  مبتحف  محفوظة  وهي  العامل،  يف  وجدت  التي 

ظلية  ملرسحية  مخطوطان  أيضا  الظلية  الدمى  تلك  مع  اكتشف 

القرن السابع عرش امليالدي، وهي تنسب إىل ثالثة من  ترجع إىل 

والشيخ  سعودي  الشيخ  وهم  الوقت،  ذلك  يف  املرصيي  مشاهري 

ثالث  املرسحية  تلك  وتضم  العطار،  داود  والشيخ  النحلة،  عيل 

لعبات هي )لعبة التمساح – حرب العجم – الدير(.

األثر  لهذا  الفعيل  املكتشف  عىل  اآلن  حتى  املراجع  تتفق  ومل 

–الدمى  الوسطى  العصور  يف  مرص  يف  الظل  خيال  لفن  املهم 

مصادر  فهناك  والروايات،  اآلراء  تضاربت  حيث  واملخطوطان– 

الذي  كاله«  »بول  األملاين  املسترشق  إىل  الكشف  ذلك  تنسب 

ومصادر  األدىن  والرشق  مرص  يف  الظل  خيال  لعبة  بدراسة  اهتم 

أخرى إىل املمثل املرصي )حسن القشاش( الفضل يف إحياء مرسح 

خيال الظل يف القاهرة يف أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن 

أدخل عىل  أن  بعد  املنزلة  متثيليات  بتقديم  قام  العرشين؛ حيث 

فيه،  املقدمة  العرص  يتفق وطبيعة  التعديالت مبا  النصوص بعض 

وقد ضم جهده إىل جهد غريه من العبي الدمية الظلية، وصانعي 

العرائس املوجودين آنذاك، وقاموا بتصنيع مناذج ظلية جديدة. 

الشعبي  الواقع  تصدير  عىل  مرص  يف  الخيال  فنانو  عكف  حيث 

للمجتمع املرصي يف أماكن التجمع كاألسواق واملقاهي واملساجد 

التمساح  ابتالع  املثرية يف  الحركة  والتعبري عن مشاهد   – واألديرة 

واملغريب  الرتيك  مثل  شخص  لكل  القومية  الصفة  وإبراز  اإلنسان 

الشخوص إلبراز  الكاريكاتريية يف رسم  املبالغة  والنويب إىل جانب 

فحص  من  ذلك  لنا  ويتضح  السخرية،  تثري  صفات  من  فيها  ما 

املحفوظة  الظلية  الدمى  من  النادرة  املجموعة  تلك  وتوصيف 

مبتحف الجمعية الجغرافية بالقاهرة. 

الدمى مسرح 
إىل  أصله  ويعود  جدا،  قديم  شعبي  فن  هو  الدمى  مرسح 

الثقافات اآلسيوية القدمية. ازدهر مرسح الدمى يف البالد العربية 

وكان  عرش،  الثالث  القرن  نهاية  يف  األندلس  سقوط  بعد  مبارشة 

وسيلة لتسلية الناس بجانب خيال الظل؛ حيث كان وسيلة جيدة 

دون  سياسية  أو  إنسانية  قيمية  دالالت  ذات  القصص  لحكاية 

كان  الظل،  خيال  قصص  حال  هو  وكام  الحكام.  مع  االحتكاك 

مرسح الدمى يعرب عن األوضاع االجتامعية والسياسية. من أشهر 

فناين مرسح الدمى يف العرص الحديث كان الفنان محمود شكوكو 

)مرص 1912 – 1985(. 

كفن  العرائس  مرسح  منها  تكون  التي  الثالثة  الفنون  هي  تلك 

قائم بذاته له تقنياته وأساليبه ووسائطه وفنانوه، باعتباره يجمع 

والتعبريي  التشكييل  والفن  والديكور  بأنواعها  العرائس  فن  بي 

والرقص واملوسيقى واإلضاءة، وله مؤلفوه ومخرجوه والعبوه. 

سواء  العرائس  أنواع  أهم  عن  خاصا  ملحقا  الكتاب  ويضم 

الجوانتي أو املاريونيت أو متحركة األجزاء. 

أما عن مرسح العرائس يف مرص، فكانت البداية من املنولوجست 

شاءت  والذي  متثاال،  الجامهري  له  صنعت  الذي  شكوكو  محمود 

عىل  بناء  للعرائس  القاهرة  ملرسح  نواة  هو  يكون  أن  األقدار 

أو  الكبرية(  )الليلة  عرض  وجاء  عبدالنارص،  جامل  الزعيم  رغبة 

مهرجان  جائزة  ينتزع  أن  استطاع  إنه  حتى  الخيال  فوق  )املولد( 

املخرج  اجتمع  حيث  رومانيا؛  يف  للعرائس  الدويل  بوخاريست 

مكاوي  سيد  واملوسيقار  جاهي  صالح  والشاعر  السقا  صالح 

للصورة  جديدة  نصوص  لوضع  شاكر  ناجي  التشكييل  والفنان 

اإلذاعة وكانت مدتها )31 دقيقة(  التي كانت موجودة يف  الفنية 

لتمثل  وذهبت  املرسح  عىل  تنفيذها  وتم  دقيقة(   73( لتصبح 

مرص يف مهرجان بوخارست ألول مرة وحدثت املفاجأة.
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التقليدية،  املرسحية  العملية  نجد  بوال”  “أوجست  مرسح  يف 

ولكن مضاف لها تغيري جوهري تخطى التغيري الذي قام به األملاين 

الحاجز  بكرس  “بريخت”  قام  فسابقا  »بريخت”؛  بريشت  برتولدت 

املرسحي  العرض  املتفرج وخشبة  بي  مبارشة  عالقة  وتكوين  الرابع 

مستخدما شتى الطرق الفنية من إلقاء النكت واملونولجات والراوي 

وإلقاء بعض الجمل املرسحية إىل الجمهور؛ متكأ يف كل ذلك وغريه 

عىل عصا “التغريب”؛ لكرس اإليهام األرسطي الذي يرسخ لهدم أي 

واضعا  امللحمي  مرسحه  “بريخت”  فصاغ  وللتغيري؛  للثورة  محاولة 

ليثور عىل  عقله؛  يعمل  متأمال  ناقدا  فجعله  أعينه؛  نصب  املشاهد 

أوضاعه السياسية واملجتمعية السيئة هذه الثورة الفكرية، والنظرة 

بي  األهم  املشرتك  الرابط  هي  املرسحي  املتفرج  لدور  الجديدة 

دفع  حاول  املرسحيي  فكال  “بوال”؛  ومرسح  “بريخت”  مرسح 

تقديم  ذلك  من خالل  السيئة؛ وجاء  أوضاعه  للتمرد عىل  املتفرج 

“بوال”  ولكن  األرسطية،  الطريقة  متجاوزا  جديد  مرسحي  شكل 

بإرشاك  ليقوم  بريخت؛  به  قام  الذي  الرابع  الحاجز  كرس  تعدى 

مرسح  يف  املتفرج  ان  أي  املرسحي؛  العرض  يف  املمثل(   | )املتفرج 

إىل  الصعود  ميّكنه  التفاعيل”  “املرسح  باسم  واملعروف  املقهورين 

املمثل  وتحديدا  املمثلي  أحد  مع  الدور  ليتبادل  املرسح  خشبة 

الذي يقوم بدور املقهور؛ حيث يلعب املشاهد هذا الدور، أي دور 

عن  يتخيل  لن   والذي  قهره،  من  املستفيد  القاهر  ويواجه  املقهور 

موقفه أمام مقهور أغلب الظن حدث له متاهي مع القاهر للدرجة 

التي توحد فيها معه؛ بل ووصل للدفاع عن القاهر. 

قيام املتفرج بالصعود إىل خشبة املرسح يفرس لنا ملاذا قام “بوال” 

املمثلي(  وغري  املمثلي  )ألعاب  عنوان  تحت  األشهر  كتابه  بتقديم 

فالتمثيل املرسحي عند »بوال« متاح ومباح للجميع. 

هذه النقلة املرسحية املدهشة والتي قلبت املوازين راسا عىل عقب 

سبق وأرشت يف املقال السابق انها جاءت عن طريق الصدفة؛ فذات 

تقدم  »بوال«  فرقة  كانت  املايض  القرن  ستينيات  يف  وتحديدا  يوم 

العرض  وكان  الفقرية،  باولو  منطقة ساو  املرسحية يف  العروض  أحد 

يستولون عىل  الذين  الطغاة  مع  الفالحي  مشاكل  يناقش  املرسحي 

غنائية:  مقاطع  وينشدون  بنادقهم  يحملون  املمثلي  وكان  أرضهم، 

)دعونا نسكب دماءنا من أجل الحرية .. دعونا نسكب دماءنا من 

الفالحي  أحد  تقدم  املرسحي  العرض  انتهاء  وعقب  األرض(  أجل 

املدينة  نفس  من  أناس  وجود  من  سعادته  عن  وعرّب  البسطاء، 

يشاطرونهم نفس التفكري.  

عىل   القامئة  طريقته  نجاح  من  »بوال«  تأكد   اللحظة   هذه  يف 

تحريض املقهور عىل مقاومة القهر؛ فشعر بفخر شديد، وبدأ يدرك 

لتناول  ودعاه  باغته  الفالح  ان  إال   .. للجمهور  وصلت  رسالته  ان 

من  الفالح  زميلهم  أرض  لتحرير  جميعا  يذهبون  وبعدها  الغذاء 

اإلقطاعيي. 

أن  توضيح  وحاول  الشهية(،  بفقدان  حينها  )شعرنا  »بوال«:  يقول 

تطلق  ال  )مسدسات  تعجب:  الفالح  لكن  نار؛  تطلق  ال  بنادقهم 

الربازييل »باولو  الرتبوي  املفكر  لها  نّظر  التي  القهر  ملناقشة  قضايا 

قال:  والذي  خلدون«   »ابن  العالمة  ذلك  يف  سبقه  والتي  فراري«، 

)املغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب يف شعاره وِزّيه ونحلته وسائر 

بالعسف  أحواله وعوائده(، ويف موضع آخر يقول: )من كان مرباُه 

والقهر من املتعلمي أو املامليك أو الخدم فقد سطا به القهر..إلخ(. 

إىل  يخلص  فراري«  »باولو  بعده  ابن خلدون ومن  نظرة  املتأمل يف 

أن املقهور يتبع القاهر إذا جاءته الفرصة. 

الثيمة  القاهر واملقهور تشكل  العالقة بي  القهر بل وطبيعة  قضايا 

بي  يدور  عنده  املرسحي  فالرصاع  »بوال«  مرسحيات  يف  الرئيسية 

قاهر ومقهور .. القاهر متضخمة ذاته ويحاول دامًئا وبشتى الطرق 

ال  فالقاهر  وبالتايل  إنسانيته،  تتالىش  ان  إىل  أهميته  املقهور  إفقاد 

يبدى أي تعاطف تجاه املقهور؛ بل عىل العكس متاما يستمر القاهر 

ىف قهره؛ فهو أثري ذاته متمتعا بكل حقوقه السيادية مهمته إحباط 

للحصول عىل أي من حقوقه، وبذلك  املقهور  بها  يقوم  أي محاولة 

شديدة  ببساطة  ألنه  مكانته  عىل  الحفاظ  القاهر  هدف  يكون 

ُنعرّب عن  أن  ليس مبستغرب  املنطلق  قهره. ومن هذا  من  مستفيد 

القاهر أكرث من تعبرينا عن املقهور؛ فهو ببساطة دامئا ما يشغل بال 

املقهور املستسلم الراضخ لقاهره؛ الذي يريد ويحاول بشتى الطرق 

السلم  درجات  أدين  إىل  يصل  أن  إىل  بالدونية  املقهور  يشعر  ان 

اإلنساين، ولكنه أي املقهور يظل مرتبصا بالقاهر يك ينال منه وهنا 

أساليب  نفس  يستخدم  املقهور  ان  عىل  تؤكد  التي  الفرضية  تتضح 

تختلف  الفرضية  هذه  ولكن  األدوار،  بينهم  تتبدل  عندما  القاهر 

للطابع  مفتقدا  املقهور  توضح  التي   الفرضية  عن  جوهرها  يف 

أثري االستسالم  واالنسحاب مياًل متجنبا أي صدام  االقتحامي واقعا 

يف  يحدث  ان  البد  الذي  الحتمي  الصدام  هذا  القاهر.   وبي  بينه 

فيه  ينفجر  الذي  اليوم  وهو  املرسحي  النص  يف  االستثنايئ  اليوم 

املقهور يف وجه القاهر. 

تقوم  التي  الدارمية  واألبعاد  الفكرية  املنطلقات  هي  هذه  كانت 

يقدم  والذي  بوال.  مرسح  يف  الدرامية  الشخصيات  طبيعة  عليها 

نصوص مرسحية موجه مكتوبة وفق طريقة محددة. 

نحن  العروض؛  لتقديم  )هى  »بوال«:  رد   .. إذن؟(  هى  ملاذا  نار؟ 

دمى(؛  مجرد  هى  ترى  كام  لكن  نقول  مبا  ونؤمن  جادون  فنانون 

الفالح: )دعونا نرميها جانبا فأنتم لستم دمى لقد شاهدتكم  فقال 

يكفي  ما  فلدينا  معنا  فتعالوا  الدماء  نسكب  ان  يلزم  كيف  تغنون 

موقفه؛  يوضح  أن  االستطاعة  قدر  »بوال«  حاول  السالح(,  من 

الخلل؟، ومن وقتها توقف  اللحظة بدأ يتساءل أين  لكنه منذ تلك 

»بوال« عن تقديم النصائح والرسائل ىف مرسحه، وبدأ يقدم عروض 

مرسحية يطرح من خاللها املشكلة، ويف لحظة األزمة يوقف العرض 

يقوم  التي  املقرتحات  لتقديم  النقاش  يف  الجمهور  ليبدأ  املرسحي؛ 

واقرتاح  العرض  إيقاف  الجمهور  حق  من  وكان  بارتجالها،  املؤدون 

أفعال جديدة للمؤدين. 

وبهذه الطريقة املرسحية الفعالة بدأ يف أخذ خطوة جادة يف طريق 

ما  وهو  املشاهدين؛  عىل  اعتامدا  أكرث  مرسحا  تقديم  من  االقرتاب 

الحديث  مرسح  عن  بديال  »الديالوج«  أو  الحوار  مرسح  أسامه 

فيه  يتحول  الذي  املرسح  وهو  »املونولوج«،  أو  واحد  طرف  من 

املشاهدون من مجرد »نظارة« إىل مشاهدين/ ممثلي.

الشكل، وذات يوم ويف أحد  بهذا  استمر »بوال« يف تقديم مرسحة 

قام  مخدوعة  زوجة  مشكلة  تناقش  كانت  التي  املرسحية  العروض 

زوجها بخيانتها ووصل به األمر إىل استغالل جهلها بالقراءة والكتابة 

فكان يرتك معها خطابات عشيقته عىل اعتبار انها ايصاالت وفواتري، 

ولكن الزوجة املخدوعة ومبحض الصدفة اكتشفت خيانته؛ فمكثت 

وكاملعتاد  لتواجهه؛  قدومه  تنتظر  متحفزة  غاضبة  ثائرة  املنزل  يف 

يقوم  حلول  اقرتاح  الجمهور  من  وطلب  العرض  »بوال«  اوقف 

اآلخر،  تلو  الحل  يقرتح  الجمهور  بدأ  وبالفعل  بارتجالها،  املؤدون 

ومع كل حل يطرحه الجمهور ويرتجله املمثلي عىل خشبة املرسح 

كانت هناك سيدة تجلس بي الجمهور غاضبة جدا غري راضية عن 

تصاعد  كلام  الحل؛  ارتجال  يف  املؤدي  اجتهد  وكلام  املمثلي،  أداء 

غضبها بشكل سبب توتر عام؛ فام كان من »بوال« إال انه طلب من 

هذه السيدة الصعود لخشبة املرسح لتؤدي بنفسها الفعل املرسحي 

الذي تراه مناسبا وصعدت السيدة.

الربازييل  املخرج  ملبدعه  املقهورين   مرسح  ولد  اللحظة  هذه  ويف 

يستطيع  ممثل  املتفرج  جعل  الذي  املرسح  هذا  بوال«  »أوجست 

التمثيل عىل الخشبة املرسحية من خالل مرسحيات أعدت خصيصا 

المقهورين مسرح 
والتطبيق2   النظرية  بني 

مينا ناصف 
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[[2929

فرقة  عن  بالحديث   1936 عام  الهول«  »أبو  جريدة  بدأت 

»األفريقية«،  مرسحية  مثلت  التي  التمثييل«  »املستقبل 

وقد  عظياًم  كان  اإلقبال  »إن  وقالت:  سيد شطا،  تلحي  من 

الفن  خدمة  يف  والتفاين  ومداها  باملقدرة  املتفرجون  أعجب 

الثالث  الفصل  سيام  وال  بديعاً  اإلخراج  كان  وكم  للفن. 

وال  العريب،  املرسح  رواد  يألفه  مل  الذي  السفينة  ومنظر 

غرابة يف جهود ونبوغ البارع املتفنن األستاذ البشري املتهني 

خرباً  الجريدة  نرشت  كام  األفذاذ«.  الفناني  من  حوله  ومن 

»أقام  فيه:  قالت  املرسح«،  فرع  »مهرجان  عنوان  تحت 

»التمثيل  عن  مسامرة  بها  ألقيت  كربى  حفلة  املرسح  فرع 

رواية  بتمثيل  وانتهت  الشباب،  شعر  من  وطائفة  واملمثل« 

البيضاء«،  »السموم  عنوانها  املرزوقي  محمد  السيد  بقلم 

وكانت حفلة لطيفة دالة عىل حركة مباركة وشعور بالواجب 

من طرف فرع املرسح«.

قالت  صفاقس«،  يف  »وسيلة  بعنوان  خرباً  الجريدة  ونرشت 

املجهولة«  »املرأة  رواية  التهذيب  جمعية  »مثلت  فيه: 

السيدة  التونيس  املرسح  بطلة  إىل  »جاكلي«  دور  وأسندت 

سيد عيل إسامعيل

)30( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

1954  -  1936 المصرية  الدوريات  في  التونسي  المسرح 

نوافذ

فكاهية  تلحينية  وهي  العجائب«  »مملكة  رواية  لتمثيل 

مؤثرة«. وقالت تحت عنوان »ذيول القالقل واالضطرابات«: 

وأمرهم  التمثيلية  األجواق  رؤساء  املدينة  شيخ  »استدعى 

األفكار وفعاًل عدل فرع  تهدأ  ريثام  التمثيل مؤقتاً  بتعطيل 

املرسح عن متثيل العريب عن رواية »جيل اليوم«، واملستقبل 

التمثييل عن رواية »ابن الراجا«. وقالت تحت عنوان »عبد 

العريب  التمثيل  جمعية  أخرياً  »قامت  النارص«:  الرحمن 

وقد  النارص«  الرحمن  »عبد  رواية  اليتيمة  الدرة  بتمثيل 

زادها رونقاً وبهاء تنقيح الكاتب الكبري األستاذ محمد لبيب 

فجاءت تحفة فنية جميلة ونالحظ عىل التمثيل واملمثلي أن 

األضواء كانت يف بعض األحيان غري مناسبة وأن قرص الزهراء 

يف حاجة إىل أن يكون قرص الزهراء مبعنى الكلمة وأن اثني 

عزيز  لألستاذ  تقليداً  املصطنعة  البحة  استعمال  املمثلي  من 

عيد فرنجو منهام اإلقالع عنها أما اإلقبال فقد كان عظياًم«.

»جمعية  عنوان  تحت  الجريدة  قالت   1936 أبريل  ويف 

رواد  العريب  التمثيل  جمعية  »فاجأت  األديب«:  التمثيل 

املسارح بروايتها األخالقية واالجتامعية الكربى »جيل اليوم« 

الحبيب  محمد  األستاذ  الفاضل  الكاتب  يراع  دبجها  التي 

املناسب.  الوقت  ويف  اإلصابة  غاية  يف  املؤلف  فكرة  وكانت 

يف  متقوناً  والحفظ  حسناً  واإلخراج  عظياًم  اإلقبال  وكان 

الفصل األول وجود طقطوقتي من  الغالب. وقد الحظنا يف 

النوع املسمى فرانكوآراب ألقتهام الخادمة وعهدنا باألستاذ 

هذا  عدا  وما  املزج.  هذا  إىل  الناس  أبغض  أنه  املؤلف 

إعادة  وتقرر  شديدة  أمثالها  إىل  والحاجة  مفيدة  فالرواية 

الرواية  وسيلة صربي، فقامت به أحسن قيام حتى أنه بعد 

إبداعها  لها  شاكرين  الفناني  من  جمهور  إليها  تقدم 

زيد  بو  حامد  السيد  الجمعية  بطل  كان  وحيث  ومقدرتها 

وسيلة صربي  السيدة  أبنته  فقد  الله  رحمة  إىل  أخرياً  انتقل 

نرشت  مارس  ويف  التمثيل«.  ابتداء  قبل  بليغ  بخطاب 

الجريدة كلمة عن »محمد الحبيب«، قالت فيها: »من أبرز 

األستاذ  الكبري  الروايئ  الكاتب  التونيس  املرسح  شخصيات 

محمد الحبيب وقد تحدثت عنه الصحف أخرياً حديثاً طوياًل 

العريب كعضو معتمد،  التمثيل  انضاممه إىل جمعية  مبناسبة 

واألستاذ قىض من عمره 15 عاماً يف الفن والتأليف فقد كان 

فرقة  إدارة  توىل  ثم  التمثييل  املستقبل  فرقة  مؤسيس  من 

النافعة  املحلية  الروايات  مرة  ألول  مثلت  التي  السعادة 

وها هو اليوم شخصية بارزة يف جمعية التمثيل العريب ويف 

جمعية االتحاد املرسحي يف الوسط املرسحي«.

املمزق«:  »الربقع  عنوان  تحت  الجريدة  قالت  مارس  ويف 

الرواية  هذه  بتمثيل  املدرسية  الشبيبة  جمعية  »قامت 

وكبري  النجاح  عظيم  فنالت  الجمعيات  قرص  مرسح  عىل 

الرحال  بشري  السيد  البارع  الفنان  يديرها  وكان  االستحسان 

استحق  وقد  »املستقبل«  فرقة  أبطال  وأحد  الرواية  معرّب 

عنوان  تحت  وقالت  املتفرجي«.  وجميع  الفن  أهل  شكر 

بنزرت«: »إجابة لرغبة أهايل بنزرت  التمثييل يف  »املستقبل 

ومثلت  التمثييل  املستقبل  فرقة  برحلة  إليهم  قامت  فقد 

يف  مثلتها  التي  النياس«  »عثامن  رواية  بالدهم  مرسح  عىل 

التمثييل،  املستقبل  فرقة  وتستعد  ناجحتي.  مرتي  العاصمة 

الفنانني من  تونس  بضيوف  االحتفال  وسط  رزق  وأمينة  وهيب  يوسف 
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[[30 نوافذ

متثيلها بسبب نجاحها يف املرة األوىل«. وتحت عنوان »رواية 

التهذيب  وجمعية  شهر  من  أكرث  »مىض  قالت:  حمدان«، 

تعمل إلخراج رواية حمدان بعد أن كانت عازمة عىل متثيلها 

وال  أمرها  عليه  استقر  ماذا  نعلم  وال  األضحى  عيد  أثناء 

املستقبل  »فرقة  عنوان  وتحت  الرواية«.  هذه  ستمثل  متى 

فرقة  البلدي  باملرسح  زاهرة  ليلة  قالت: »أحيت  التمثييل«، 

ألول  الراجا«  »ابن  رواية  مثلت  حيث  التمثييل  املستقبل 

مرة بالبالد التونسية ونحن نشكر الفنان النابغ األستاذ بشري 

املرسح  لرقي  املتواصل  عملهم  عىل  فرقته  وأفراد  املتهني 

التونيس«.

ويف يونية قالت جريدة »أبو الهول« تحت عنوان »الشباب 

»الشباب  باسم  متثيلية  فرقة  أخرياً  »تأسست  املرسحي«: 

املثقف،  النري  الشباب  من  ممتازة  نخبة  قوامها  املرسحي« 

واملنتظر أن يقوم بتمثيل رواياتها من منتصف يونيو الحايل 

قوة  إلثبات  وتعمل  والفن  لألدب  باإلخالص  متتاز  وهي 

رغبت  أنها  علمنا  وقد  للفن«  »الفن  مببدأ  ومتسكه  الشباب 

الجليل  العالمة  »وهو  املرسحي  األستاذ  الكبري  األديب  إىل 

تكون  وأن  مبساعدته  يوليها  أن  السنويس«  الشاذيل  الشيخ 

تحت إرشافه فاستجاب رغبتها ووضع لذلك رواية اجتامعية 

حيث  من  الرواية  أما  اليوم«.  »فتاة  عنوانها  للغاية  مؤثرة 

إذا  نبالغ  املالحظة وال  لطيفة  النكتة  األسلوب فمتعة عذبة 

ال  العريب  املرسح  إىل  يقدم  فيام  نوعها  من  األوىل  إنها  قلنا 

يف  بتونس  واملجالت  الصحف  أخذت  وقد  فقط  التونيس 

متجيد املؤلف والشباب املرسحي«.

تحت  الهول«  »أبو  جريدة  قالت   1939 أغسطس  ويف 

عنوان »التمثيل يف تونس«: »تستعد فرقة االتحاد املرسحي 

حيث  اآلن  من  القادم  التمثيل  ملوسم  تونس  يف  الرسمية 

لجنة  بواسطة  واملعربة  املؤلفة  الروايات  قبول  عن  أعلنت 

فنية متنح الفائزة منها جوائز مالية، كام ضمت هذه الفرقة 

الجديد  للموسم  الفني  جهازها  لتقوية  الفن  هواة  بعض 

ينظمون  االتحاد  هيئة  عن  املنشقون  األعضاء  بدأ  وكذلك 

فضاًل  املقبل  باملوسم  للتمثيل  قوية  فرقة  لتأليف  أمورهم 

مام  والشباب  الخرضاء  كفرقتي  الهاوية  الصغرية  الفرق  عن 

وتعمل  جداً.  قوياً  املقبل  التمثيل  موسم  يكون  بأن  يبرش 

العاصمة والشواطئ مبعدل أربع حفالت أو  فرق الطرب يف 

خمس يف األسبوع زيادة عىل حفالت املذياع اليومية«.

عنوان  تحت  »الصباح«  مجلة  قالت   1945 يوليو  ويف 

بانتهاء  التمثييل  املوسم  »انتهى  تونس«:  يف  الفنية  »الحركة 

ويف  كبري  مبجهود  الفنية  الجمعيات  قامت  وقد  يونيه،  شهر 

مقدمتها جمعية االتحاد املرسحي التي يديرها األستاذ بشري 

األستاذ محمد  التمثييل ومديرها  الكوكب  املتهني، وجمعية 

املطربة  فرقة  يرأس  فهو  شطا  سيد  األستاذ  أما  الحبيب. 

أفريقيا.  شامل  يف  األوىل  املطربة  تعد  التي  رشدي  شافية 

ووداد  رشدي  وحبيبة  خريي  فتحية  فرقة  أيضاً  وهناك 

السينامئية  األفالم  أما  الجويني.  والهادي  الرباحي  وعيل 

»حبابة«  فيلم  وأن  عليها  يتهافت  التونيس  الشعب  فإن 

الذي رضب  والفيلم  كبري.  بنجاح  أسبوع  لثالث  اآلن  يعرض 

جميع  عند  مفهومة  لغته  ألن  »رابحة«  هو  القيايس  الرقم 

التونسيي، وأن صورة »رابحة« تباع وتعلق يف جميع املحال 

التجارية«.

وافتتحت الحفلة بالهتاف لعاهيل مرص وتونس«.

ويف مايو 1951 نرشت مجلة »الفن« حواراً بعنوان »حديث 

الكوكب  لجمعية  الفني  املدير  الحبيب  محمد  مع  الفن 

التمثييل«، كتبه وأرسله املراسل »محمد املخزوف« قال فيه: 

وله  التونيس،  املرسح  عميد  الحبيب،  األستاذ محمد  »يعترب 

أياديه البيضاء عىل هذا الفن وكثريين من املشتغلي به، وقد 

رأيت أن أقدمه إىل »الفن« لتتوىل تقدميه إىل قراء العربية، 

فذهبت إليه وما كاد يعرف مهمتي حتى ابتسم وقال: هذه 

هي املرة األوىل التي تعنى فيها مجلة فنية يف مرص بالفناني 

مجلة  من  يستغرب  ال  كان  وإن   .. العربية  األقطار  يف 

العرب،  الفناني  التي جعلت رائدها خدمة  العزيزة  »الفن« 

وامتناين  خالص شكري  أقدم  ومحرريها  وإىل صاحبها  فإليها 

تأليف  املؤلفي من يعتمد يف  بدأت مهمتي: س: من  ثم   ..

مرسحياته عىل تحليل حادثة واحدة، ومنهم من يعتمد عىل 

تفضل؟  فأيهام  الواحدة  املرسحية  يف  املواضيع  من  اإلكثار 

مسألة  املرسحية  يف  الروايئ  العمل  وحدة  مسألة  ليست  ج: 

املقررة.  املرسح  قواعد  مراعاة  مسألة  إمنا  واختيار،  تفضيل 

الفن  رجال  عليه  أجمع  ما  بخالصة  أدىل  البيان  ولزيادة 

إيجاد  عىل  الروايئ  العمل  أجزاء  جميع  اتحاد  إن  املرسحي: 

الخامتة  إىل  بها  والسري  منعها  أو  املرسحية  واحدة يف  حادثة 

جميع  حولها  وتدور  تتعدد،  ال  واحدة  حادثة  تكون  بحيث 

ويف مايو 1950 قالت مجلة »الصباح« تحت عنوان »يوسف 

العزة  صاحب  »دعا  التونسيي«:  الفناني  يكرم  بك  وهبي 

الفنية[  النقابات  اتحادات  ]رئيس  وهبي  يوسف  األستاذ 

إىل حفلة شاي  واألدب  والصحافة  الفن  أهل  من  بك جمعاً 

لتكريم  املايض  الجمعية  مساء  املمثلي  نقابة  بدار  فاخرة 

لبالدهم  متواضعة  كتحية  الشقيقة،  تونس  من  فنية  بعثة 

الفرقة  بعثة  عىل  أفاءوا  ما  لقاء  الباي،  السمو  ولصاحب 

الحفلة  افتتحت  وقد  وإكرام.  حفاوة  من  تونس  يف  املرصية 

من  العود  عىل  املرصي  الوطني  السالم  ثم  التونيس  بالسالم 

األستاذ سيد شطا. ثم ألقى األستاذ أحمد عبد الرحمن قراعة 

بزجل  إبراهيم  زيك  األستاذ  وأعقبه  بليغة  كلمة  املحامي 

وتحدث  بالضيوف  مرحباً  عالم  أحمد  األستاذ  وتحدث  رائع 

بالوطنية  فياضاً  حديثاً  بك  وهبي  يوسف  العزة  صاحب 

والروح العربية وألقى األستاذ عبد الله أحمد عبد الله كلمة 

ظريفة وتوىل الرد عىل الخطباء بالشكر والتقدير األستاذ نور 

التونسيتي  الزميلتي  الدين بن محمود مدير ورئيس تحرير 

واألستاذ  الخمريي  طه  والدكتور  و»الرثيا«  »األسبوع« 

العرصية  املوسيقى  معهد  رئيس  الجد  مهذب  مصطفى 

بتونس وكان جمع من الفنانات املرصيات هن: أمينة رزق، 

وإيفون  يرسي،  ومديحة  صدقي،  وزينب  مايض،  وزوزو 

خدمتهم  عىل  والقيام  بالضيوف  الرتحيب  يتولي  مايض 

1938 الهول  أبو  جريدة  ترويسة 

عيد شطاعزيز  سيد 
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أجزاء العمل وترتبط بها ارتباطاً متيناً إىل الختام، أمر حتمي 

حشو  بها  يرتبط  ال  ما  كان  وإال  عنه،  مندوحة  ال  ورشط 

يحقق  وال  الجمهور،  إىل  وامللل  السأم  يجلب  مام  وفضول 

مشكل  يف  الفكر  انشغال  من  بد  فال   .. التشويق  انحصار 

ختامها،  إىل  مستهلها  من  املرسحية  بطل  فيه  يقع  واحد 

ووقوع البطل يف مأزق جديد غري الذي وقع فيه يف مستهل 

ينفرد مبرسحية  بأن  ذلك عمال جديدا جدير  كان  املرسحية، 

مستقلة .. ويف التدخل خلطة يشوش عىل الفهم. قد يكون 

يف  وتعرتضه  الفرعية  مشاكله  ألوان  تتعدد  متشعباً  العمل 

سياق  عن  يخرجه  ال  ذلك  ولكن  املباغتة  املفاجآت  سريه 

إىل  املعرتضات سريه  إذا ضمنت هذه  فيها  يؤثر  وحدته وال 

وإن  التمثيل  معهد  ج:  بثمرة؟  تأيت  وهل  التمثيل  مدرسة 

غري  جدي  عمل  فهو  مولود،  كل  شأن  متواضعاً  صغرياً  ولد 

هزيل، ولقد أنتج يف األشهر الثالثة األوىل فوق املأمول منه. 

تنوي زيارة مرص يف رحلة فنية؟ ج: ما مىض فات  س: هل 

ويهمني   .. فيها  أنت  التي  الساعة  ولك   .. غيب  واملؤمل   ..

به  تقوم  ملا  الفن  ملجلة  شكري  أكرر  أن  الحديث  ختام  يف 

من أعامل جليلة يف خدمة العروبة وتوطيد الصداقة وربط 

العالقات األخوية بي األقطار العربية«.

القاهرة  »ينزل  »الفن«:  مجلة  قالت   1953 مارس  ويف 

األساتذة نور الدين بن محمود الصحفي التونيس املعروف 

الهادي  والسيد  الخرضاء  مطرب  الرياحي  عيل  واملوسيقار 

املخزوف  ومحمد  الغني  عبد  الهادي  والسيد  السهييل 

عيل«  بن  »محمد  نرش  أبريل  ويف  تونس«.  يف  الفن  مراسل 

األسبوع  قافلة  أعضاء  إخواين  عن  »نيابة  فيه:  قال  شكراً 

الدين  نور  األستاذ  إىل  االمتنان  وأعز  الشكر  بوافر  أتقدم 

العظيم  مجهوده  عىل  األسبوع«  »قوافل  مدير  محمود  بن 

الصداقة  أوارص  تربط  التي  القوافل  هذه  مثل  تنظيم  يف 

به  قام  ما  الشكر عىل  له  نكرر  إننا  الشقيقي.  الشعبي  بي 

نحونا من خدمة وسهر عىل راحتنا وحقق حلمنا وهو زيارة 

]توقيع[  وامتنانا  وشكرنا  وتقديرنا  تحياتنا  فإليك  القاهرة 

عنهم »محمد بن عيل««.

»محمد  مراسلها  عرب  املجلة  نرشت   1954 أغسطس  ويف 

فيها:  قال  الرياحي«،  عيل  »أغاين  بعنوان  كلمة  عيل«  بن 

الغني  عبد  بن  الهادي  ملديرها  النجاح  مكتبة  »أصدرت 

كتيباً شيقاً عن »أغاين عيل الرياحي« وصدرته بوصف شامل 

الجميلة  بالصور  مزيناً  املايض  العام  يف  للقاهرة  زيارته  عن 

لتكرميه يف مختلف  أقيمت  التي  الحفالت  التقطت يف  التي 

النقابات والهيئات الفنية وزيارته ملشاهري الفناني يف مرص«.

هي  واحدة  نتيجة  إىل  الرواية  حادثة  سري  هو  واحد  غرض 

مشكل الرواية. ويتسامح البعض من رجال املرسح التجاري 

وباألخص  تحقيقه.  يف  فاكتفى  الوحدة  رشط  تطبيق  يف 

يف  الفعال  الخلق  باتحاد  »امليلودرام«  الشعبية  املأساة  يف 

دامت  ما  الحوادث  وتعدد  املواقف  تنوع  فأجازوا  الرواية 

املجمع  ومن  وتصله،  تحلله  واحد  خلق  حول  كلها  تدور 

عن  زيادة  الفني  املرسح  عن  خارجة  »امليلودرام«  أن  عليه 

أنها مل تحرس عىل اإلكثار من املواضيع ومل تتجاوز يف التعدد 

يف  األيدي  حركات  قيمة  هي  ما  س:  والثالثة.  املوضوعي 

التمثيل؟ ج: إن تعبري اإلشارة له دخل كبري يف إلباس الدور 

اإلشارة  وسائلها  من  والتأدية  للتمثيل.  الالزم  املحيل  اللون 

رشوط  ومن  ثانياً.  الجسد  وببقية  أواًل  بالوجه  تكون  التي 

اإلشارة مطابقتها للصيغة املحلية للدور، فالكهل يجب أن ال 

يكون وثاب اإلشارة كالشاب .. والرثي يف إشارته غري العامي، 

والسامي غري اآلري، والصيني غري اإليطايل .. وهكذا. وهناك 

وامللعب  املرسح  بي  الفارق  هي  باالعتبار  جديرة  مالحظة 

عليه  يتحتم  واملمثل  للذهن  األثر  توجيه  عمله  فاملرسح   ..

األثر  توجيه  عمله  وامللعب  البهلوانية،  الحركات  تجنب 

الحركات  يف  يتفنن  أن  له  مسموح  واملهرج  الحواس،  إىل 

ال  إنني  ج:  قومية؟  فرقة  إنشاء  يف  رأيك  ما  البهلوانية. س: 

أو ما شئت  البلدية  أو  القومية  الفرقة  أشغل فكري مبسألة 

كوسيلة  املرسح  خدمة  أبارش  مل  ألنني   .. األسامء  من  لها 

منه  أستفد  ومل   .. مادية  فائدة  لطلب  أو  العيش  لكسب 

مادياً طيلة ثالثي عاماً عملت فيها بكل ما أوتيت من قوة 

التي  الفرقة  اليوم من هذه  أفكر  أن  يعقل  فال  ومال وفكر 

املادي، ليس غري، وشتان بي  باملغنم  ال تعود إال عىل أفراد 

من يسعى لتحقيق هوية ومبدأ وبي من يعمل للظهور عىل 

رأيك يف  ما  الغد. س:  يفكر يف  دريهامت وال  الربح وكسب 

نوافذ

رابحة فيلم  الناصرإعالن  مسرحية  غالف  حمدان مسرحية  غالف 

الحبيب محمد 


