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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

والعنف الغضب 
بوند إلدوارد  لري  مسرحية  في 

المقهورين  مسرح 
والتطبيق النظرية  بني 

التفسريي الفهم 
المسرحية  للعروض 

الرقيقة وداعا 
مظهر فاطمة   

الجماهريية للثقافة  عرضا   39
الرمضاني الموسم  حصاد  في 
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موانا 
الشرقاوي جالل  مسرح  علي   

ميديا تالنت 
آفاق تياترو  مسرح  علي 

السالفة« »برا 
الصندوق خارج  لعبة 

العيد في  الشرقاوي  جالل  مسرح  علي  فروزن.. 

أبطال مرسحية  الرشقاوي  يستضيف مرسح جالل 

لتقديم عرضهم لألطفال وذلك  موانا لديزين مرص 

مساًء،  م   ٧ الساعة  متام  يف  العيد  أيام  ثالث  يف 

أسعار التذاكر ١٠٠،١٥٠،٢٠٠ 

عن  املأخوذة  “موانا”  مرسحية  أحداث  تدور 

حول  االسم،  نفس  يحمل  الذي  الشهري  الفيلم 

موتونوي،  جزيرة  لزعيم  الوحيدة  االبنة  “موانا” 

رحلة  يف  فتخرج  عائلتها  مساعدة  تقرر  التي 

ملحمية ليك تحمي أهلها من خطر املوت املحتوم 

نحو  مرسعة  وتنطلق  كا،  يت  الحمم  وحش  من 

يك  لها  فيتي  يت  قلب  إعادة  منه  لتطلب  ماوي 

يتوقف الخراب باملحيط. 

 العرض من إخراج محمد حافظ، إعداد و صياغة 

إرساء  مساعد  مخرج  مغريب،  منال  مرسحية 

مدير  شوقي،  محمد  منفذ  مخرج  مصطفي، 

مكياج  املهدي،  أرشف  إضاءة  أسامة،  هاجر  إنتاج 

رميون  ديكور  كامل،  هاجر  مالبس  جامل،  ماجد 

تنفيذ  أسامة،  إسالم  الديكور  تنفيذ  ذيك، ساعد يف 

أحمد  رقصات  تصميم  رشيف،  محمد  موسيقي 

محمود  مويس،  إسالم  مرسحية  إدارة  برعي، 

سليم،  متثيل احمد برعي، هاجر عبد النارص، أمين 

سعودي، ايه عبد املجيد، ميادة فوزي، نيفني نبيه، 

سارة سعد، خلود نادي، كريم عيل.

 ندى سعيد

مرسحية  لتقديم  ميديا  تالنت  فريق  يستعد 

أيام  ثاين  آفاق  تياترو  مرسح  عيل  الخرب”  “اقرا 

ساقية  مرسح  عيل  املرسحية  عرض  بعد  العيد 

سعر  باهر،  نجاح  من  تضمنته  مام  الصاوي 

السابعة  الساعة  متام  يف  العرض  يبدأ  التذكرة، 

مساًء .

عىل  العيد  يوم  ثاىن  ميديا  تالنت  فريق  يعود 

الخرب”  “اقرا  عرض  بتقديم  آفاق  تياترو  مرسح 

األخبار  من  متنوعة  ومجموعة  مختلف  بشكل 

عىل  الضوء  وتسليط  جديدة  عرض  بطريقة 

بعض األحداث واملواقف املؤثرة.

حسني،  كريم  وإخراج  تأليف  من  العرض 

عادل،  شهد  سعيد،  محمد  أحمد،  دعاء  متثيل 

السالم،  عبد  كريم  مصطفى،  داليا  فؤاد،  تامر 

محمد  عطا،  رشا  جامل،  أحمد  مصطفى،  نرمني 

محمد  شعبان،  أحمد  املرصي،  سامح  محمود، 

الرحمن  عبد  الحويت،  مؤمن  رمزي،  مرشد  البنا، 

العليم، ياسمني بركات، جيجي منري، أحمد  عبد 

الطفلة  حسن،  الطفل  سامي،  محمد  الشاعر، 

مصطفي،  جنه  الطفلة  سارة،  جودي،الطفلة 

الطفلة ملك مصطفي، الطفل أحمد الطحالوي، 

أسامة  إضاءة  الطحالوي،مدير  محمد  الطفل 

حريب، دعايا وإعالن محمد سعيد، شؤون إدارية 

و عالقات عامة دعاء أحمد .

 ندى سعيد

الفن” يف أول  تقدم فرقة “روميساء 

شهر  من  الثاين  املوافق  العيد  أيام 

الذي  النوع  ذلك  من  مرسحية  مايو 

وهو  الصندوق،  خارج  بأنه  يوصف 

السالفة”؛  “برا  عنوانها  يف  يتبدى  ما 

مرص  صعيد  من  املنبثق  التعبري 

والذي يعني “خارج السياق” حسب 

العرض ملرسحنا.  مخرج  به  ما رصح 

مرسح  خشبة  عىل  املرسحية  تعرض 

يف  باإلسكندرية  جابر  املنعم  عبد 

متام الساعة الرابعة والنصف.

للفنون  الفن”  “روميساء  فرقة 

مرسحية  فرقة  هي  املرسحية 

عروضها  تقديم  يف  بدأت  سكندرية 

برئاسة  عامني,  منذ  املرسح  عىل 

املخرج مازن خالد الذي يعد املؤلف 

مثل  الفرقة  ملرسحيات  الرئييس 

مرسحية “أخرتها إيه يا ديناري”.

بني  اللعبة  سمت  املرسحية  تتخذ 

الذي  والجمهور  واملمثلني  املخرج 

يف  املشاركة  مهامه  ضمن  من 

املرسحية وتأدية دور فيها دون حتى 

أن يدري. 

حول  املرسحية  أحداث  تدور 

السلبية يف صعيد  العادات والتقاليد 

الراهن  وقتنا  حتى  املستمرة  مرص 

ووصول  املجتمعات  تطور  رغم 

انفتاحه عىل  البرشي إىل قمة  العقل 

للفزع  مثري  موضوع  أن  إال  العامل، 

واالستهجان مثل األخذ بالثأر ال يزال 

الصعيد.  يف  إخواننا  بني  بثقله  ماثال 

أن  حقيقة  يف  املرسحية  تجادل 

وهم  عن  تنشأ  الثارات  تلك  معظم 

راسخة  حقيقة  عن  وليست  كيل 

كام  إنسان،  دم  إهدار  تستحق 

كيفية  يف  رؤيته  املخرج  يستعرض 

لكثري  وتقليصه  النوع  هذا  حرص 

مخفف  نحو  عىل  اإلشكاليات  من 

ومختلف.

من  مجموعة  املرسحية  يف  يشارك 

عىل,  ريتاج  وهم  الشابة،  املواهب 

ووعد  عىل,  وسامية  هشام,  وهبة 

محمد, ونورهان عبد العزيز, وأحمد 

محمد الشاعر، ورميساء خالد, وميار 

ويوسف  زايد,  وميسون  مؤمن, 

وفادي  إبراهيم,  ويوسف  السيد, 

وأحمد  أمجد,  ويوسف  أحمد, 

الرحمن  صبحى, ومعتز صابر, وعبد 

الزيكا,  وحمو  بدير,  وبيدو  خميس, 

وجيهان  ومانجا,  ممدوح,  وبيجاد 

محمد عىل وهي أيًضا املخرج املنفذ 

ممدوح  بيجاد  يشارك  كام  للعرض, 

إىل  باإلضافة  مساعد,  كمخرج 

سينوغرافيا ألحمد تامر.

نور وائل

تستعد فرقة ديزين مرص لتقديم العرض املرسحي فروزن املأخوذ عن الفيلم الشهري فروزن 
السادسة والنصف مساًء  الساعة  العيد يف متام  أيام  ثاين  األربعاء ٥/٦  إنتاج ديزين يف يوم 

عيل  مرسح جالل الرشقاوي، و أسعار التذاكر ١٠٠،١٥٠،٢٠٠ 
عرض فروزن هو رؤية جديدة لفيلم ديزين الذي يحمل نفس االسم و لكن برؤية ونظرة 
البهجة  أجواء  و  األطفال  مع  تتناسب  الوقت  نفس  يف  و  املرصي،  الطابع  تحمل  مختلفة 
واإلبداع. عرض فروزن من تأليف منال مغريب،إخراج محمد رشيف، متثيل عمر الحسيني، 
رحاب حسن، دنيا جامل، مصطفي عادل، أحمد سعيد، عيل الحريري، خالد سيد، شاهي 
خالد، مساعدين إخراج خالد سيد، عيل الحريري، استعراضات محمد عاطف، ديكور روال 
الرويب، أزياء هاجر كامل، سينوغرافيا محمد رشيف، تأليف موسيقي محمد قابيل، ألحان 

أمري وليد، مكياج حبيبة مصطفي، مدير إنتاج هاجر أسامة، أشعار منال مغريب.

ندى سعيد
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المسرحية للفنون  القومية  القاهرة  فرقة 
بدقه«  »دقه  تقدم 

بدقه«  »دقه  عرض  لتقديم  الضوي  ياسني  املخرج  يستعد 

للفنون  القومية  القاهرة  فرقة  مع  القادم  الشهر  منتصف  يف 

الكربي  القاهرة  بإقليم  القاهرة  ثقافة  لفرع  التابعة  املرسحية 

للمرسح  العامة  اإلدارة  إنتاج  خطة  ضمن  الصعيد  وشامل 

لقصور  العامة  بالهيئة  الفنية  للشئون  املركزية  لإلدارة  التابعة 

الثقافة.

عدة  حول  الدراما  تدور  العرض:  مخرج  الضوي  ياسني  قال 

أطروحة  ىف  األوىل،  بالدرجة  أخالقية  إنسانية  وقيم  قضايا 

العادلة(  )الرحمة  أو  الرحيمة(  )العدالة  هو  األوضح  عنوانها 

الكوميديا  بني  ميزج  الذى  الشكسبريى  البناء  عىل  اعتامداً 

هو  فيام  الترصف  من  بكثري  ولكن  القامتة  والرتاجيديا  الهزلية 

مكتوب يف النص األصيل _»دقه بدقه« لشكسبري_وىف صياغة 

ورائه  من  أقصد  الذى  الترصف  ذلك  عنارصه.  بجميع  العرض 

فالشخوص  الدرامية.  للشخوص  املمثلني  ألداء  مغايراً  أسلوباً 

يحكون  املؤدين,  املمثلني  وليس  حكايتهم  لنا  يحكون  هنا 

نفسه  عن  يروى  والذى  به؛  الخاص  الراوى  منهم  كٍل  وىف 

كام  واملواقف.  األحداث  سري  داخل  وهو  أيًضا  اآلخرين  وعن 

القديم  بني  شكىل  مبزج  عنارصه  شتى  ىف  يصطبغ  العرض  أن 

والعرصى. 

الحوار  وأحلت  الربوفات  سري  أثناء  النص  بإعداد  قمت  ولقد 

لغة  لتكون  والبالغة  الفصاحة  من  تخلو  ال  التى  العامية  إىل 

فاروق  د.  ترجمة  عىل  اعتامداً  والعامية  الفصحى  بني  ثالثة 

اعتمدت  كام  الخالصة.  بالفصحى  هى  التى  الوهاب  عبد 

الشخوص  حىك  أسلوب  أو  تقنية  عىل  للنص  إعدادى  ىف 

لحكايتهم. 

يف  البطولة  دور  ألعب  العرض:  بطل  عيل  عمرو  قال  كام 

العرض والذي يتحدث عن الرحمة يف تطبيق العدالة ألن كل 

املرسحية  يف  تقياً. شخصيتي  كان  مهام  أخطاء  بداخله  إنسان 

باإلعدام.  ظلم  عليه  ُحكم  الذي  رامح  الشاب  شخصية  هي 

طليقة  املتدينة  الجميلة  الشابة  أخته  باستدعاء  رامح  فيقوم 

عند  له  تتوسط  ليك  اإلقناع  عيل  قدرتها  يف  يثق  ألنه  اللسان 

الحاكم لتخفيف الحكم عنه.

يف  الصعوبة  الدور:  يف  واجهته  التي  الصعوبات  عن  وأضاف 

الشخص  مُيثل  رامح  ألن  جداً  نفسية  شخصية  أنها  الشخصية 

الوقت  ذلك  يف  أحاسيسه  عن  فيعرب  املوت  من  يقرتب  الذي 

يؤثر  وكيف  الداخيل  رصاعه  ميثل  كام  قراراته.  تكون  وكيف 

لذلك  الشخصية  عيل  يظهر  أن  يجب  ذلك  وكل  أفعاله؛  عيل 

كانت الصعوبة تكمن هنا. 

بالرغم  العرض:  وأشعار  أغاين  مؤلف  الجندي  فتحي  وقال 

من أن ياسني الضوي شاعراً إال أنه استعان يب يف كتابة أشعار 

العرض إلضافة وجهة نظر جديدة يف العرض. فبدأت التعامل 

بشكل  األشعار  أخذت  ثم  ومن  وفهمه  املرسحي  النص  مع 

بسيط لتحايك لوحات العرض بشكل به حيادية ولغة شعرية 

بسيطة ما بني شعر املرسح الدرامي الذي اعتدنا عليه وما بني 

املفردات الحديثة. ملحاولة عمل وجهة نظر من خالل األشعار 

تكون مقابل موضوعي للدراما املقدمة يف العرض. 

وقال فتحي مرزوق مصمم الديكور واألزياء: عندما أرسل يل 

األستاذ يس الضوي اإلعداد املبدأي املكتوب بخط يده وقرأت 

رؤيته للنص وردتني رؤية للعرض ورسعان ما تقابلنا وجلسنا 

واألزياء  للديكور  فكرة  مع  رؤيته  عيل  والعمل  للمناقشة 

واألكسسوار بالطبع. ولقد استخدمت يف ذلك العرض أسلوب 

املرسح  املشاهد عيل  وتغيري  الديكور  جديد من حيث حركة 

من لوحة ألخري.

حديثة.  ملسة  بها  وضعت  ولكن  تاريخية  األزياء  جعلت  كام 

فمثاًل  األكسسوار.  يف  مميزة  ملسة  شخصية  لكل  وجعلت 

وعيل  حراب  يحملون  لكنهم  حديثة  بدل  يرتدون  الحراس 

األزياء  والعكس يف شخصيات آخري  تاريخية.  رؤوسهم خوذ 

تاريخية واألكسسوار حديث.

عام فعملت  بشكل  العدالة  يتحدث عن  العرض  إن  وأضاف: 

اللوحات  أغلب  ولعبت  ترميز.  بدون  الرؤية  يف  ذلك  عيل 

لله  والحمد  املشاهد.  أغلب  يف  األسود  اللون  عيل  معتمداً 

العام للعرض  أن وفقني عيل تحقيق رؤية املخرج يف الشكل 

وجامليات اللوحات وانسيابية تغيري املناظر.

وإخراج  إعداد  لشكسبري,  بدقة«  »دقة  مرسحية  عن  العرض 

ديكور  تصميم  صربي,  أحمد  منفذ  مخرج  الضوي,  ياسني 

الكاشف,  محمد  وألحان  موسيقي  مرزوق,  فتحي  وأزياء 

ومتثيل  سعد,  محمد  استعراضات  الجندي,  فتحي  أشعار 

ممدوح املريي, محمد مريس, سامح اإلمام, عمرو عيل, عبالله 

العمدة,  حسام  شيتوس,  إسالم  القرش,  أحمد  حبيبة,  فيلو, 

ويحيي  صبحي  شيامء  هاين,  سلمي  عقل,  إميان  عيل,  نوران 

عامر.

مي سيد. 
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كراش كاندي 
العيد  في  جديد 

العيد  يف  يكش   ملا  وفركش  وعفركوش  جميل  وحلم 

البيت  مسارح  عيل  شربا  وخلطة  حب  حالوة  واستمرار 

الفني للمرسح.

برئاسة  للمرسح  الفني  البيت  مسارح  حاليا  تستعد 

أيام   ثاين  يف  جامهريها  الستقبال  مختار  إسامعيل  الفنان 

داخل  مسارحها  معظم  عيل  وذلك  املبارك    الفطر  عيد 

وخارج القاهرة من خالل مجموعة من العروض املرسحية 

النقدي  املستويني  عيل  بنجاحها  حظت  والتي  املتميزة 

فرقة  تقدم  حيث  مره  أول  عرضها  عند  والجامهريي 

العرض  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لدمج  الشمس  مرسح 

الجديد«كاندي كراش« للمخرج محمد متويل .

الدولية  الحديقة  في  كراش  كاندي 
الشمس  أن  الفرقة  مديرة  الحكيم  وفاء  الفنانة  قالت 

الجديد  املرسحي  للعرض  النهائية  الربوفات  من  انتهت 

والذي  الشمس  فرقه  إنتاج  احدث  وهو  كراش«  »كاندي 

يومياً  حفلتني  يف  املبارك  الفطر  عيد  أيام  أول  عرضه  يتم 

صباحاً ومساء داخل مرسح الحديقة الدولية نظراً لإلقبال 

الكبري لزوار الحديقة واملرسح .

محمود  النارص،  عبد  شيامء  بطولة  كراش«  »كاندي 

دياب،  محمد  السيد،  وفاء  الفضيل،  عبد  أرشف  الهنيدي، 

ديكور  السالم،  عبد  حامدة  الدايل،  شهاب  ممدوح،  ريهام 

حازم  ألحان  إمام،  بالل  أشعار  هيبه،  ريم  شبل،  حازم 

الكاشف،استعراضات  محمد  موسيقي  توزيع  الكفراوي، 

الفرن تصميم دعاية  إبراهيم  إضاءة  ضياء شفيق، تصميم 

غاده شلبي، تاليف سعيد حجاج، إخراج محمد متويل

الكوميدي في  جميل«  »حلم 
القدير  الفنان  برئاسة  الكوميدي  املرسح  فرقة  تقدم  بينام 

مشاهدة  نسبة  بأعيل  حظي  الذي  العرض  عزب  امين 

ثاين  من  بداية  وذلك  جميل«  »حلم  الجمهور  واستحسان 

النجم سامح حسني  العرض بطولة  املبارك  الفطر  ايام عيد 

نظراً  درزاوي  سارة  الفنانة  من  بدال  عادل  حنان  والفنانة 

جالل  زين،  عزت  القدير  والفنان  أخري  بأعامل  الرتباطها 

النجوم  من  مجموعة  أيضا  العرض  يضم  كام  الهجريس 

فؤاد، هشام حسني،هنادي  رشا  الهادى،  عبد  أحمد  منهم، 

محمود وكوكبه من  شباب املرسح الكوميدى،

»حلم جميل« عن رائعة »تشارىل شابلن« وهو عرض غناىئ 

موسيقى استعراىض، يدور حول شاب صعلوك  يجول  ىف 

إنقاذه  ويحاول  ينتحر  وهو  األثرياء  أحد  ويرى  الشوارع 

وتظهر  معه،  للعيش  منزله  إىل  ويأخذه  عليه  فيتعرف 

هناك  ويصبح  وأفكارهم   وسلوكهم  الطبقات  بني  التباين 

عالقة تكاملية بني الشاب الصعلوك والرجل الرثى .

مالبس  شبل،  حازم  ديكور  رمضان،  طارق  تأليف  من 

الراحلة نعيمة عجمى، موسيقى هشام جرب، أشعار طارق 

الرشيف،  بكر  أبو  شفيق،وإضاءة  ضياء  عىل،إستعراضات 

ومن إخراج إسالم إمام .

السالم في  حب«  »حالوة  استئناف 
منصور  محسن  الكبري  الفنان  برئاسة  الحديث  املرسح  ويف 

يستأنف العرض املرسحي »حالوة حب« الذي استمر عرضه 

العيد  أيام  ثاين  بداية من  الكريم وذلك  طوال شهر رمضان 

عيل خشبة املرسح الحديث بشارع القرص العيني.

تدور أحداث العرض يف أجواء املولد املبهجة، لتسمو بالروح  

التصوف، فالعرض حالة من تجليات  الفن وسحر  بني متعة 

العشق اإللهي التي تسكن قلوب املحبني.

»حالوة الحب« بطولة حسام فياض، ليلة نبيل، سارة فؤاد، 

شعراوى،  مصطفى  سعيد،  عادل  فؤاد،  أرشف  زيد،  أبو  آية 

ألحان  الحميد،  نبيل، وفارس قناوى، ديكور هبة عبد  خالد 

د.  حركية  الكاشف،  دراما  محمد  منصور،  توزيع  مصطفى 

تأليف  السعيد، مصطفي منصور،  ساىل أحمد،  إنشاد أدهم 

وأشعار وإخراج محمد إبراهيم .

الطليعة في  شربا«  »خلطة 
ويف السياق ذاته تستأنف أيضاً فرقة مرسح الطليعة برئاسة 

املخرج عادل حسان العرض املرسحي«خلطه شربا«

»خلطة شربا » هو  عرض حيك تدور أحداثه حول حي شربا 

العرض بطولة  القاهرة وسكانه وحكاياته،  أحياء  أعرق  أحد 

عبد  محمود  هاين  محمد  الجواد،  عبد  أحمد  النقيب،  عالء 

محمود،  ماهر  غناء  الحجار،  أحمد  الراحل  ألحان  الرازق، 

ديكور و مالبس مي كامل، مادة فيلمية عبد الحميد السيد. 

تأليف وأشعار يرسي حسان، إخراج محمد سليم .

لروح  العرض  بإهداء  الفرقة  إدارة  قامت  طيبه  لفته  ويف 

املوسيقار الراحل أحمد الحجار، والذي لحن أغنيات العرض 

و مل ميهله القدر فرصة لغنائها . 

لألطفال يكش«  لما  وفركش  »عفركوش 
ويف املرسح القومي لألطفال قال الفنان محمود حسن مدير 

من جديد  يعود  »عفركوش«   املرسحي  العرض  أن  املرسح: 

أيام  ثاين  من  وذلك  بالعتبة  مرتوبول  مرسح  خشبة  عيل 

العيد.

ديكور  حمدي،  إيهاب  وألحان  موسيقى  »عفركوش« 

امين  أشغار  حمدي،   إميان  مالبس  ونس،  مجدي  وعرائس 

النمر، ماده فيلمية محمد الجباس، استعراضات ارشف فؤاد، 

تأليف عيىس جامل و إخراج عادل.

محمد  الفنان  برئاسة  بالعتبة  للعرائس  القاهرة  مرسح  ويف 

نور تعود من جديد »فركش ملا يكش«  وتستقبل جمهورها 

ثاين أيام العيد لتقدم لهم رائعة من روائع مرسح العرائس

عرائس  نحت  الرشنويب,  فاروق  وألحان  موسيقي  فركش«   «

محمد كشك, ديكور ومالبس وعرائس أيات خليفة ,تأليف 

وإخراج شوقي حجاب.

محمود عبد العزيز



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 02 مايو 2022العدد 545 العدد 02766 مايو 2022العدد 766

6 متابعات

الجماهريية« الثقافة  مسرح  في  »التجريب  توقيع 
الثقافية بالحديقة  في 

الهيئة  نظمته  الذي  الثقايف  الربنامج  فعاليات  ضمن 

يف  أقيم  رمضان،  شهر  خالل  الثقافة  لقصور  العامة 

ومناقشة  توقيع  حفل  زينب  بالسيدة  الثقافية  الحديقة 

للناقد  الثقافة الجامهريية«   كتاب »التجريب يف مرسح 

العامة  الهيئة  عن  الصادر  العال،  أبو  الرازق  عبد  أحمد 

لقصور الثقافة ٢٠٢١

النرش  مدير  و  الكاتب  عمران  الحسيني  الحفل   قدم 

الكاتب  الكتاب  وناقش  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة 

املرسحي  الكبري  محمد أبو العال السالموين

أحمد عبد الرازق أبو العال مؤلف الكتاب قال: 

الذاكرة  عىل  الحفاظ  رضورة  عىل  يؤكد  الكتاب  هذا 

املرسح  تدخل  عندما  الخارج  ففي  مرص،  يف  املرسحية 

والعروض  املرسح  تاريخ  به  كامل  كتالوج  عيل  تحصل 

التي ُقدمت فيه، وهذه الكتيبات ُتعترب ذاكرة للمرسح، 

أما يف مرص فنحن نهمل هذا املنحى، أو هذا االتجاه وال 

نهتم به، و التجريب يف مرسح الثقافة الجامهريية  قائم  

قبل ان يكون هناك مهرجانا دوليا، عام ١988  

تهتم  نشأتها   منذ  الجامهريية  الثقافة   : أضاف     

قدمت  التي  التجارب  خالل  من  املرسحي،   بالتجريب 

مرجعا  لتكون  وتوثيقها  تسجيلها   يتم  مل  والتي  فيها، 

لألجيال القادمة.  

السبعينات  منذ  تجارب  رصد  أنه  إىل  العال   أبو  وأشار 

اتبعته يف  الذي  املنهج  من خالل   - كنت حريصا  قائال:  

عارصتها،  التي  التجارب  أقدم  أن  عيل   - الكتاب  هذا 

وشاهدتها وتابعتها نقديا، وكنت عضوا يف لجان تحكيم 

بعضها مع أصدقاء آخرين، وبعض تلك  التجارب قدمتها 

بنفيس  كمرشوع فني  حني كنت مديرا عاما للمرسح يف 

الثقافة الجامهريية، مثل مرشوع )مرسح الشارع ( الذي 

قدمته عام ٢٠١٢ يف ميدان التحرير 

التطبيقي،   : بجانبيه  الكتاب  ُيصبح  هنا  من   : تابع 

تلك  عيل  التعرف  يريد  من  لكل  مفيدا  والتنظريي  

مثل  أصحابها   ملنظور  كاشفا   و  املرسحية،  التجارب 

وبهايئ  اسامعيل  ألحمد  الجامعي  التأليف  تجارب 

وهشام  الوزير  لحسن  املكان  مرسحة  وتجربة  املريغني، 

ومرسح  املفتوحة،  األماكن  مرسح  وتجربة  السالموين، 

والحريك  والصويت  والرسادق،  الفالحني،  ومرسح  الشارع، 

التي قدمت  للعروض  التطبيقي  الجانب  إىل  باإلضافة    .

تحت هذه املسميات املختلفة، لذلك  أعترب هذا الكتاب 

فقط  نكتفي  أن  ينبغي  وال  تجاربنا  بتوثيق  لنهتم  بداية 

بتقديم العروض فتذهب جهود املرسحيني هباء.  

تابع : هذا الكتاب هو الوحيد يف املكتبة املرسحية الذي 

وفرادته،  أهميته  تأيت  هنا  ومن  املوضوع،  لهذا  تعرض 

ومن  عالمة،  واعتربه  به   سعادته  عيل  العال  ابو  وأكد 

التاريخ املرسحي   أهم كتاباته ألنه يقدم يف إطار احرتام 

مرسح  الجامهريية؛  الثقافة  مبرسح  املتعلق  خاصة 

امليت،  املرسح  وليس  الحي،  املرسح  وألنه  الجامهري، 

التي  الجهود  بفضل هذه  الذي سيظل  حيا  املميت،  أو 

قدمها املرسحيون وما زالوا يقدمونها .

الحقيقي الفن  أساس   
السالموين  العال  أبو  محمد  الكبري  املرسحي  الكاتب 

شهر  احتفاليات  عن  بالحديث  الكتاب   مناقشته  بدأ 

رمضان  يف السبعينيات، مشريا إىل  عروض  فرقة اآلالت 

الشافعي  الرحمن  عبد  املخرج  أسسها  التي  الشعبية 

الحفاظ  ميكننا  أنه  مؤكدا عىل   اليوم،  املستمرة حتى  و 

عىل  تؤثر  التي  االحتفاليات  تلك  خالل  من  الرتاث  عىل 

واملؤلف  الكاتب  منها  يخرج  قد  التي  املتعاقبة  األجيال 

واملخرج، وكل من يهتم  بتلك التجارب الشعبية، وطالب 

أساس  التي عدها  الشعبية  بالعودة لجذورنا  السالموين  

من  هي  الجامهريية  الثقافة  أن  مؤكدا  الحقيقي،  الفن 

قامت بهذا الدور.

عاصرتها اليت  التجارب  كل  ورصدت  المسرحية  الذاكرة 
على  الحفاظ  أجل  من  كتبته  العال:  أبو  الرازق  عبد 

نهجها على  وتسري  األجيال  تحفظها  أن 
أرجو  وثيقة  الكتاب  السالموني:  العال  أبو 
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77 متابعات

أنه   ذاكرا  الكتاب،  ملؤلف  التحية  السالموين   وقدم      

وأعامله  املرسح  هذا  يف  تجربته  خالل  من  استطاع 

الثقافة  مرسح  تجربة  يسجل  أن  ومشاهداته  النقدية 

الجامهريية وأشار إىل قول املؤلف يف بداية كتابه )  

أن   ملجرد  ونتبناه  بالتجريب  نؤمن  أن  الخطأ  من   

يكون  أن  ينبغي  بل  التجريبي،  للمرسح  مهرجانا  لدينا 

تجربتنا  تطوير  يف  األكيدة  الرغبة  من  نابعا  منطلقنا 

بالتجربة  نهتم  ال  فنحن  السالموين:  تابع   ) املرسحية 

هنا مرسح  يعني   – ألننا  التجريبي،  املرسح  إىل  استنادا 

منذ  املرسح  يف  التجريب  أساس  الجامهريية-   الثقافة 

الفالحني،  ومرسح  الشعبي،  املرسح  حيث  الخمسينات، 

الخمسينات  فرته  يف   « أنه  وذكر  البدايات.  وهي 

 ) التجريبي  )املرسح  يسمى  مرسحا  عملنا  والستينات  

الجندي(   )يرسي  الراحل   املرسحي  الكاتب  من  مبحاولة 

حني كتب مرسحية  »الشمس وصحراء الجليد«  وقدمها 

تجاربنا  يف  نستند  وكنا  التجريبي،  املرسح  عنوان  تحت 

يرسي  تجربة  قامت  وقد  الشعبي،  املرسح  تراث  إىل 

التي  التجارب  أن  كام  الشعبية،  السرية  عىل  الجندي 

كتبتها كلها تعتمد عىل تراث املرسح الشعبي، أما أحمد 

يف  الرتاث  هذا  لنا  حفظ  من  فهو  العال  أبو  الرازق  عبد 

حيث  الجامهريية(  الثقافة  مرسح  يف  )التجريب  كتابه  

وثق كل التجارب، وضمنها كتابه الهام الذي ُيعد  توثيقا 

أشكال  من  شكال   ١٢ حوايل  ويضم  وتنظريا،   وتأريخا 

املفتوح،  املكان  ومرسح  الجامعي،  االبداع  التجريب:   

ومرسح  الشعبية،  األحياء  ومرسح  الفالحني،  ومرسح 

ونوادي  الكوكتيل،  ومرسح  الرسادق،  ومرسح  الشارع، 

السامر،  ومرسح  والصوت،  الحريك  واملرسح  املرسح، 

ومرسح منف. 

أضاف السالموين: كلها تجارب سجلها هذا الكتاب الذي 

حتى  القادمة  األجيال  تحفظها  وثيقة  يكون  أن  أرجو 

خاللها.  من  الجديدة  تجاربها  وتقدم  منوالها  عىل  تسري 

أحمد  بدأه  الذي  الجامعي  االبداع  مرسح  فهناك  تابع: 

اسامعيل يف شربا باخوم بتجربة )سهرة ريفية( يف مكان 

لهذا  إضافة  وقدم  املريغني  بهاء  صديقه  تبعه  مفتوح، 

األماكن  ومسارح  والخيال،  الطيف  فرقة  فأسس  املرسح 

املفتوحة، وهو ما كنت انا شخصيا مسؤوال عنها يف فرتة 

للمرسح  مهرجانني  فيها  وعملنا   98  ،9٧ التسعينات 

غالب(  رضا  الدكتور)  تجربة  منها  املفتوحة،  األماكن  يف 

»شمهورش الكذاب«  التي قدمها يف ملعب كرة، وهناك 

تجارب قدمت أمام الهويس يف إحدي القري، وأخري يف 

الجرن.  

وكاله  تجربة يف  عملنا  الثامنينات  يف  السالموين:  وأضاف 

الغوري وكنا يف األساس معنيني بتقديم املرسح الشعبي، 

مرسح  تجربة  أيضا  ورصد  الكاتب،  رصده  ما  وهو 

تجربة  وهي   ٥8 عام  القرى  يف  بدأت  التي  الفالحني 

مازالت مستمرة، وهي تجارب بها الحس الوطني، ويعد 

مرسح الشارع اخرتاعا شعبيا كمرسح األراجوز والحاوي 

والسامر ونحن من قمنا بتقدميه بصورة حديثة من خالل 

ارشف  التي  التحرير،  ميدان  يف  الشارع  مرسح  تجربه 

قد  وكانت  العال،  ابو  الرازق  عبد  أحمد  الكاتب  عليها 

بدأت من قبل عيل أيدي شباب يف السويس، واستثمرها 

ويف    ٢٠١٢ يف   الثورة  أحداث  اثناء  وقدمها  العال   ابو 

ولكن  امليدان،  يف  فوىض   تحدث  أن  توقعنا  الحني  ذلك 

العكس كان هو الصحيح فالجامهري هم من أمنوا املكان 

وحافظوا عليه  ويرجع الفضل يف ذلك ألحمد عبد الرازق 

الشجاع، الذي أقدم عىل تقديم التجربه يف الوقت الذي 

متخوفني  الجامهريية  الثقافة  مسؤويل  من  العديد  كان  

منها، وسبق تلك التجربة  ورشه تدريب  وعمل مرشوع 

يسمى مرشوع )مرسح امليدان( الذي  نتمني أن يتبناه 

املسؤولون يف املستقبل 

الثقافة  مرسح  يف  التجريب  بقوله  السالموين  واختتم 

الجامهريية  من اساسيات املرسح املرصي.

سامية سيد

المصري المسرح  أساسيات 
من  الجماهريية  الثقافة  مسرح  في  التجريب 
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8 حوار

الطريق« »نور  عرضه  عن      
فنية  كيمياء  هناك  الخولى:  محمد 

كمال  الرحيم  عبد  وبني  بيين 
المخرجني  أحد  الخولي  محمد  المخرج 
تقديم  عاتقهم  على  حملوا  الذين 
خشبة  على  مؤخرا  قدم  دينية،  أعمال 
الطريق«  »نور  عرض  القومي  المسرح 
كمال.  الرحيم  عبد  السيناريست  تأليف 
بالمسرح  قدير  ومخرج  مؤلف  الخولى 
منها  مسرحيا،  عمال   55 قدم  القومي 
األنبياء«،  أرض  »مصر  الفين:  بالبيت 
العشاق«،  »قمر  وانتصار«،  »عبور 
»ملك  المحبة«،  مديح  »في 
واللي  »ماكبث  »النمر«،  الشحاتني«، 
»الغرباء  الموتى«،  »ثورة  بعده«، 
أجملنا«،  »ما  القهوة«،  يشربون  ال 
لفرق  عروضا  قدم  كما  »حورس« 
والمسرح  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
عدة  شغل  الخاص.  والقطاع  الجامعي 
إدارة  أنشأ  مهمة،  إدارية  مناصب 
وعني  للمسرح  الفين  بالبيت  التجهزيات 
 2011 عام  ندبه  وتم  لها،  عام  مدير 
إدارة  الستحداث  الثقافي  اإلنتاج  لقطاع 
عروض  على  فنيا  مشرفا  التسويق،عني 
لمسرح  مديرا  عني  كما  القومي،  المسرح 
لإلدارة  ورئيسا   .  2015 عام  الطليعة 
للمسرح  القومي  للمركز  المركزية 
عضو  الشعبية.  والفنون  والموسيقى 
للثقافة  مهرجانات  عدة  في  تحكيم  لجنة 
الحرة. المسرحية  والفرق  الجماهريية 
حوار: رنا رأفت

- ترتبط العروض الدينية دائما باملناسبات.. ملاذا 
نعانى من نقص فى األعمال الدينية على مستوى 

الدراما التلفزيونية واملسرح ؟
األمر يعد تقصريا من األجهزة املعنية بتثقيف املواطن ثقافة دينية 

يهتم  التلفزيون  كان  والثامنينات  السبعينيات  فرتة  وفيام مىض يف 

»محمد  اإلســالم«،  يف  »القضاء  منها  الدينية  املسلسالت  بإنتاج 

دينية،  عروضا  املرسح  ويقدم  السرية«  هامش  »عىل  الله«،  رسول 

وامتنع  كل ىشء  املادة عىل  الجديدة سيطرت  األلفية  من  وبداية 

إعالنات،  تجلب  ال  أنها  دينية خاصة  أعامل  تقديم  التلفزيون عن 

واألمر  القاهرة«  »صوت  رشكة  أغلقت  كام  أيضا  توقفت  والدولة 

يكون  أن  رضورة  أدرك  وأنــا  الثقافة.  وزارة  عىل  أيضا  ينطبق 

للمرسح دور ىف تقديم األعامل الدينية، ومنذ سبع سنوات اتجهت 

لتقدميها وقمت بعمل »ثنائية فنية« مع الكاتب الكبري عبد الرحيم 

العشاق«  و»قمر  املحبة«  مديح  »يف   ٢٠١٦ عام  وقدمنا  كامل 

أعامل  وله  كبري  وسيناريست  كاتب  أنه  ورغم  مستمرين.  ومازلنا 

عديدة للدراما التلفزيونية ولكنه ال يتواىن عن كتابة أعامل دينية 

حسن  محمود  الشاعر  كتبه  عمال  قدمت  املايض  والعام  للمرسح، 

األنبياء« عىل املرسح  وهو شاعر كبري وله ثقل قدمنا »مرص أرض 

القومي الذي حمل عىل عاتقه تقديم أعامل دينية. 

- ما الذي تتميز به كتابات عبد الرحيم كمال ؟
بيني وبينه، أعامله محكمة وال يستطيع  فنية كبرية  هناك كيمياء 

العرض،  ىف  يتضح  وذلك  نصوصه،  من  جملة  أى  حذف  املخرج 

اعرب  أو  املوقف  مع  تتفق  أغاىن  طريق  عن  جملة  بتفسري  فأقوم 

فهو  له  ميزه  أهم  وهى  العرض،  خلفية  يف  الفيديو  مبشاهد  عنها 

يكتب عمال دراميا متكامال ومحكم الصنع . 

- ما أهم الرسائل التي أردت أن تبعثها للجمهور من 
خالل عرض »نور الطريق » ؟

بعد عام ٢٠١١ كل ما قدمته من أعامل مرسحية ديني أو وطني، 

غرييت  بحكم  األمر  بهذا  نفيس  كلفت  يناير،  ثورة  بعد  وبالتحديد 

يعلم  ال  الشباب  معظم  ان  أيضا  الحظت  عندما  بلدي،  عىل 

العريق وكذلك ينساق بعضه إىل  تاريخ مرص  معلومات كثرية عن 

الجامعات الدينية املتطرفة التي تستقطب الشباب ممن يفتقدون 

وأن  دورا  يل  يكون  أن  قررت  هنا  من  والوطنية،  الدينية  للثقافة 

و  التوجه،  هذا  ىف  أيضا  دور  له  به  اعمل  الــذي  املــرسح  يكون 

قليب إلى  التجارب  أقرب  وانتصار«  »عبور 
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العروض التي قدمتها ىف الثقافة الجامهريية منذ عام ٢٠١٢ كانت 

يف االتجاه ذاته، فعندما قدمت »الزير سامل » قدمتها برؤية وطنية 

وكذلك ىف عام ٢٠١٥ عندما قدمت عرض »عريس بنت السلطان« 

الذى  وانتصار«  اإلخوان وقدمت عرض »عبور  أسقطت عىل حكم 

حقق  الوطنية  شديد  عمل  وهو  سنوات  خمس  تقدميه  استمر 

نجاحا جامهرييا ومردودا جيد جدا. رأيت بعد ثورة يناير أن هناك 

القطاع  ىف  وقدمت  الشباب  لدى  الوطنية  الروح  لتنمية  رضورة 

الخاص عرض »مرص الحضارة »الذي أبرزت من خالله أن مرص هى 

بلد الحضارة من صدرت العلوم والفنون للعامل. 

- ما الرؤية التي أردت أن تبرزها خالل عرض »نور 
الطريق« ؟

و»املجذوب«  و»امللحد«  »التائبة«  وهم  شخصيات  ثالث  لدينا 

تبحث  ولكنها  املعايص  ترتكب  فالتائبة  مختلفة،  أمنــاط  ثالثة 

شخص  إىل  ليتحول  طريق  عن  يبحث  وامللحد  التوبة،  طريق  عن 

مؤمن، واملجذوب شخص زهد الحياة وأصبح ىف ملكوت الله وكل 

أطلقنا عليه »نور  الذي  الطريق،  إىل  الوصول  شخص منهم يحاول 

التابئه  كلامت  أثرت  وقد  العرض  شخصيات  إليه  تصل  الطريق«، 

واملجذوب عىل امللحد وجعلته يتغري ويشهد أن الدين حق، و قد 

دالالت  لها  للطبيعة  صورا  تعرض  كخلفية  كبرية  بشاشه  استعنت 

الذي  املونولوج  بربط  نقوم  وعندما  الدينية،  األغاين  بعض  مع 

يقوله املمثل باإلنشاد الديني مبارشة سنجد ان هناك عالقة تكتمل 

بالفيديوهات التي أقدمها عىل املرسح واإلضاءة التي لها دور كبري 

ىف العرض حيث تدخل املتفرج ىف األجواء .

- ماذا عن العالقة مبمثلي العرض الفنانة فردوس 
عبد احلميد والفنان بهاء ثروت وخالد الذهبي ؟

الحميد  الفنانة فردوس عبد  سبق وأن قدمت تجربة مرسحية مع 

ومل  سيناميئ  فيلم  لتقديم  رشحتها  الربوفات  انتهاء  وبعد   99 عام 

تستكمله وقدمته الفنانة ماجدة الخطيب وعندما قرأت نص »نور 

فردوس  الفنانة  تقدم  أن  ذهني  إىل  تبادر  ما  أول  كان  الطريق« 

عبد الحميد شخصية »التائبة« وبالفعل قدمتها بشكل رائع ونالت 

إعجاب الجمهور، الفنان خالد الذهبي أستاذ ىف اإللقاء ووجوده ىف 

العربية  اللغة  أداء  فلديه طالقه ىف  كبري،  أى عمل شعري مكسب 

الفصحى، أما الفنان بهاء ثروت فهو عضو املرسح القومي وعندما 

قرأت شخصية امللحد وجدته األنسب لتقدميها . 

فى  الشعرية  املسرحيات  نــدرة  من  نعانى  ملــاذا   -
الفترة احلالية ؟

املرسح الشعري أصبح من الصعب تقدميه لسببني: األول أن املمثل 

أصبح  واإللقاء  األلفاظ  مخارج  وصحة  العربية  اللغة  يجيد  الذي 

الشعري  للمرسح  كتابا  لدينا  يعد  مل  الثاين  والسبب  نادرة،  عمله 

يوازون نجيب رسور وصالح عبد الصبور وعبد الرحمن الرشقاوي، 

ىف  الرشقاوي  جالل  الراحل  للمخرج  هامة  تجربة  هناك  وكــان 

املرسح الشعري حاول تقدميها عىل مدار خمس سنوات ولكنها مل 

تخرج للنور . 

 - ما أبرز صعوبات جتربة عرض »نور الطريق«؟
مل أواجه أي معوقات أو صعوبات بسبب خربيت ىف اإلدارة، خاصة 

املشكالت  جميع  وأحتوى  شديدة  بعناية  العمل  فريق  أنتقى  أىن 

العمل، لذلك ال تواجهني صعوبات، فهناك تفاهم  الخاصة بفريق 

وتناغم كبري بيني وبني املمثلني واملساعدين وجميع عنارص العمل، 

اإلدارية  املشكالت  أما  املخرج  عنها  املسئول  الفنية  فاملشكالت 

تخص إدارة الفرقة أو املرسح .

» ملواسم  الطرق  - هل هناك اجتاه ملد عرض »نور 
جديدة ؟

ولكن  العنارص  مكتمل  عرض  أنه  خاصة  كبري،  بشكل  وارد  األمر 

عقب  ونتمنى  القومي  املرسح  خشبة  عىل  يقدم  العرض  الزال 

انتهاء لياليه أن نقوم بعمل جوالت باملحافظات. 

الذين جتولت عروضهم  أكثر املخرجني  - تعد من 
يف عدد كبير من املحافظات ملاذا؟

الكوميدي  املرسح  إنتاج  »النمر«  مرسحية  قدمت   ٢٠٠٧ عام  ىف 

كبريا  جامهرييا  نجاحا  وحقق  سنوات  اربع  ملدة  العرض  واستمر 

حنان  والفنانة  النجا  أبو  ومظهر  نجم  محمد  الفنان  بطولة  وكان 

األقاليم  جمهور  أن  وجــدت  التجربة  هذه  خالل  ومن  شوقي 

 ٢٠ كان  التذكرة  سعر  أن  وأتذكر  للمرسح،  ومتعطش  متشوق 

جنيها وحققنا أعىل إيرادات وصلت إىل ٢ مليون جنيه، كانت هذه 

محافظات مرص  ىف  عرويض  بتقديم  اهتاممى  أسباب  من  التجربة 

املختلفة. 

 - حدثنا عن جتربة »عبور وانتصار« التى استمر 

تقدميها ملدة خمس سنوات ؟
افتتاحه نوفمرب ٢٠١٧ عىل  تم  إنتاج عام ٢٠١8   « »عبور وانتصار 

وتجول  مرتوبول  ىف   ٢٠١8 ىف  قدمناه  ثم  التونيس،  بريم  مرسح 

العرض فقدم ىف مرسح نقابة الصحفيني ومرسح الشباب والرياضة 

بعمل  وقام  اإلسكندرية  إىل  أخرى  مرة  عاد  تم  السالم  ومرسح 

جوالت ىف عدة محافظات منها اإلسامعيلية ودمنهور، وتعد تجربة 

الخمس  بني  من  قلبي  إىل  التجارب  اقرب  من  وانتصار«  »عبور 

والخمسني مرسحية التي قدمتها، و كان هذا العرض سببا ىف تعديل 

وهناك  مرة،   3٥ العرض  شاهد  أحدهم  الجامهري،  من  كثري  أفكار 

يحويه من روح وطنية  ملا  العرض  الذكريات حول هذا  عديد من 

عالية، وقد أشاد د. ارشف ذىك بالعرض، كل األحداث التي قدمت 

به من الحارة املرصية عشتها بالفعل ورايتها. 

هل اعتمدت فيه على وثائق تخص هذه املرحلة ؟
لدى ما يقرب من ١٢٠ مرجعا لكل املعلومات التي طرحها العرض، 

جودة  وبرغم  تلفزيوين،  كمسلسل  لتقدميها  املرسحية  كتبت  وقد 

والدولة  عالية  اإلنتاجية  تكلفته  أن  رأوا  املنتجني  ان  إال  املسلسل 

ويحتاج  املجيدة  أكتوبر  عن حرب  يتحدث  فالعرض  بإنتاجه  أحق 

مقدرة  املخرجني  لدى  يكن  ومل  حيه،  وذخرية  ومدافع  دبابات  إىل 

لتقدميه  الدافع  كان  ما  وهو  به،  أشــادوا  ولكنهم  إلنتاجه  مالية 

املــادة  لجمع  كبري  مبجهود  قمت  اىن  خاصة  مرسحي،  كعرض 

إدارة  ومنها  أمنية  جهات  سبع  إىل  النص  أرسلت  وقد  التاريخية، 

الشئون املعنوية بالقوات املسلحة و حصلت منهم عىل فيديوهات 

املسلحة  للقوات  الشكر  فكل  النص،  عىل  املوافقة  عىل  وحصلت 

وتعاون إدارة الشئون املعنوية معى . 

عرض  فى  معها  التعاون  تــود  التي  الفنانة  من   -
مسرحي ؟

الفنانة القديرة وسيدة املرسح العريب سميحة أيوب .

فأيهما  اإلداريـــة  املناصب  مــن  العديد  شغلت   -
تفضل عملك كفنان أم عملك باإلدارة ؟

عندما كنت أجرى اى لقاء تلفزيوين أو صحفي كنت أفضل أن يأيت 

الوظيفي كلمة »املخرج » وسيظل طيلة حيايت لقب  قبل املسمى 

فنانا  يظل  فالفنان  ىل  بالنسبة  األوحد  هو  الخوىل  محمد  املخرج 

مهام شغل من مناصب . 

- ما مشاريعك املقبلة؟
أحرض لعرض مرسحي بعنوان »سهرة يف حي السيدة« من املفرتض 

أن تقدم مبرسح البالون بعد العيد مبارشة وأقوم بالتجهيز ملرسحية 

للقطاع الخاص تقدم ىف إجازة الصيف بإحدى املحافظات .

الفني  للبيت  التابع  القومي  املرسح  إنتاج  من   « الطريق  »نور 

كامل  الرحيم  عبد  تأليف  مختار  إسامعيل  الفنان  برئاسة  للمرسح 

بهاء  الحميد،  عبد  فردوس  الفنانني  بطولة  الخوىل  محمد  إخراج 

مادة  الحافظ،  عبد  نارص  ديكور  تصميم  الذهبي،  خالد  ثروت، 

فيليمة مينا إبراهيم، و فرقة اإلنشاد الديني »فراديس«.

سنوات  7 منذ  الدينية  األعمال  تقديم  إلى  اتجهت 

النص قرأت  عندما  بذهين  خطر  من   أول  الحميد  عبد  فردوس 
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الفين  للبيت  و9  الجماهريية  للثقافة  عرضا   39
الرمضاني  الموسم  حصاد  أبرز 

وزارة  وقطاعات  هيئات  فيها  شاركت  العام،  هذا  الرمضاني  الموسم  شهدها  والثقافي  الفين  الزخم  من  حالة 
العامة  الهيئة  منها  كبريا  جماهرييا  إقباال  حققت  الدايم،  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  رعاية  تحت  الثقافة 
الهيئة  للمسرح،  الفين  البيت  واالستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفىن  البيت  للمسرح،  الفين  البيت  الثقافة،  لقصور 
قمنا  المساحة  هذه  خالل  من  الطفل..  لثقافة  القومي  المركز  الثقافي،  اإلنتاج  شئون  قطاع  للكتاب،  العامة 
والثقافية  الفنية  الفعاليات  هذه  من  لعدد  سريع  برصد 
رنا رأفت 

تحقيق

الجماهريية  الثقافة  مسرح  فرق 
برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  فرق  قدمت  فيام 

عرضا   39 الكريم  رمضان  شهر  ىف  عطوه  هشام  املخرج 

وشامل  الكربى  القاهرة  إقليم  وهي  أقاليم   6 ىف  مرسحيا 

الصعيد، غرب ووسط الدلتا، ورشق الدلتا، وسط الصعيد، 

اإلدارة  إنتاج  من   وسيناء  القناة  وإقليم  الصعيد،  جنوب 

التابعة  جابر  محمد  املهندس  بقيادة  للمرسح  العامة 

احمد  الفنان  برئاسة  الفنية  للشئون  املركزية  ــإدارة  ل

الصعيد  وشامل  الكربى  القاهرة  إقليم  قدم  الشافعي، 

العرض  الجديدة  مرص  ثقافة  قرص  فرقة  وهي:  عرضا   13

إخراج  تأليف مصطفى سعد   « ميم  واو  ألف   « املرسحى 

باسم بطرس، قرص ثقافة الجيزة قدم عرض األحدب إعداد 

الريحاين  ثقافة  قرص  العرشى،  محمد  إخراج  آدم  أحمد 

عىل  إخراج  عثامن  سامح  تأليف  »املتخصص«  عرض  قدم 

عثامن، فرقة البدرشني قدمت عرض » الحضيض » تأليف 

عرض  طامية  فرقة  شوقى،  احمد  إخراج  جورىك  مكسكيم 

محمود  إخراج   سمري  أحمد  تأليف   « وليلة  ليلة  ألف   «

 « تيل  »املهرج  عرض  حامد  صالح  فرقة  املعطى،  عبد 

فرقة   السالموىن،  احمد  إخراج  جروين  جريجورى  تأليف 

ماكس  تأليف   « حياة  »قصة  عرض  القومية   سويف  بنى 

تأليف   « املطاف  »آخر  عرض  املطامري  أبو  فرقة  عباس، 

إقليم رشق  قدم  بينام  إسحق،  محمد  إخراج  عبده  مؤمن 

»املنتحر  عرض  املنصورة  هواة  لفرقة  عروض  أربعة  الدلتا 

ثروت، فرقة فالحني  إخراج ذىك  إردمان  نيكوالى  تأليف   «

املنصورة عرض »بري السقايا »عن ماكبث إعداد حسام عبد 

»الحياة  عرض  سعد  كفر  فرقة  سعد،  عىل  إخراج  العزيز 

املنىس،  إخراج محمد  كالدرون دى الرباكا  تأليف   « حلم 

فرقة قرص الزقازيق عرض »ىف املصيده عن رواية املفتش » 

تأليف انطون شاقري إخراج احمد سعيد، بينام قدم إقليم 

مغاغه عرض »مستورة  لفرقة  ثالثة عروض  الصعيد  وسط 

فرقة  جمعه،  محمد  إخــراج  عامر  سيد  محمد  تأليف   «

الخارجة عرض »زعف النخيل » تأليف حسام عبد العزيز 

تلفظها  مآذن   « عرض  منفلوط  فرقة  رفقى،  حسن  إخراج 

العظيم،  تأليف أحمد سمري إخراج احمد عبد   « األندلس 

لفرقة  الصعيد 8 عروض مرسحية،  إقليم وسط  بينام قدم 

قوص عرض »عرشة بلدى تأليف إبراهيم الحسيني إخراج 

 « مغنواىت  يا  »قول  عرض  فرشوط  فرقة  العدوى،  عادل 

تأليف بكرى عبد الحميد إخراج عرىب الجندى، فرقة نجع 

الحميد  عبد  بكرى  تأليف   « بهية  »عيون  عرض  حامدي 

إخراج نبيل مكرم، فرقة دشنا عرض »قلب الجيل« تأليف 

فريش إخراج السعيد منىس، فرقة قرص بنى سويف عرض 

»أحداث خاصة غري معلنه » تأليف محمد السورى إخراج 

الجيزة عرض »كونكان »  ثقافة  أسامة محمود، فرقة قرص 

قرص  فرقة  حسان،  عمرو  إخراج  األباصريى  أحمد  تأليف 

محمد  وإخراج  تأليف  األقنعة  فتاة  عرض  الجيزة  ثقافة 

 « وشفيقة  أوديــب  »عــرض  سنورس  فرقة  ــوارث،  ال عبد 

تأليف أحمد األبلج إخراج احمد عبد الباسط، فرقة مكتبة 

الفيوم عرض »ماريونت » تأليف صفاء البيىل إخراج راندا 

أنوى  تأليف جان  أنتيجون  أبو ضيف عرض  فرقة  رشيف، 

قدم  الدلتا  ووسط  غرب  إقليم  وىف  فتحى،  أرشف  إخراج 

ال  »حتى  الغربية عرض  قومية   : وهم  7 عروض مرسحية 

السيد  إخراج  إبراهيم  القادر  عبد  تأليف   « القمر  يغيب 

 « عرض  املحلة  غزل  فرقة  فره،  سامى  منفذ  مخرج  فجل 

الرحمن  عبد  إخراج  ونوس  الله  سعد  تأليف   « اغتصاب 

 « مساء  ذات  »حدث  عرض  النطرون  وأدى  فرقة  سامل، 

عرض  الدلنجات  فرقة  فتحى،  شنوده  إحراج  عامر  عامد 

ثقافة  قرص  فرقة  عياد،  هيثم  وإخراج  تأليف   « »أسطورة 

السادات عرض »ياعزيز عينى » تأليف طارق عامر إخراج 

عرض  القبارى  ثقافة  قرص  فرقة  سليامن،  جامل  محمد 

إخراج رشيف  الله  عبد  ملحه  تأليف   « ونعسان  »صاحيه 
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عرض  أســوان   فرقة  املعتصم،  محمد  إخراج  عثامن  عىل 

الله،  عطا  خالد  إخراج  كاننى  إلياس  تأليف   « »املرقمون 

 « الفاشوش  زمن  ىف  »عشوش  عرض  فتحي  حسن  فرقة 

قنا  فرقة  السيد،  يرسى  إخراج  الحسينى  إبراهيم  تأليف 

حسني،  احمد  إخراج  عرتيس  أرشف  تأليف  التوهه  عرض 

إخراج  سمري  احمد  إخراج  »املصحة«  عرض  العقاد  فرقة 

إيهاب زكريا، 

لفرقة  أربعة عروض مرسحية  القناة وسيناء  إقليم  وقدم  

الكبري عرض »الحافلة » تأليف ستان سالف رشاتيف  التل 

 « »البؤساء  عرض  اإلسامعيلية  فرقة  كامل،  أحمد  إخراج 

قدمت »حالوة حب  التي  العروض  من  و  كبري  عدد  وهو 

شربا«  خلطة  إبراهيم،  محمد  وإخراج  وأشعار  تأليف   «

الطليعة تأليف وأشعار يرسى حسان وإخراج  عىل مرسح 

عبد  تأليف  الطريق  نور  الكبرية،  الليلة  سليم،  محمد 

الخوىل، أمسية »فتح مكة »  الرحيم كامل وإخراج محمد 

» ضمن  إلكرتا  »مش  بول، عرض  مرتو  عىل خشبة مرسح 

تأليف  الشباب  مرسح  بفرقة  املحرتف  املخرج  مبادة 

 « قبل  من  هنا  »كنت  عرض  املوىل،  عبد  محمد  وإخراج 

إنتاج ورشة إخراج  »ابدأ حلمك »  تأليف جى ىب بريسىل 

إخراج انس النيىل.

والثقافي   الفين  بني 
    رئيس اإلدارة املركزية للشئون الثقافية الشاعر مسعود 

لقصور  العامة  بالهيئة  الخاص  الربنامج  عن  قال  شومان 

للبسطاء  والثقايف  الفني  بني  يجمع  نشاطا  قدمنا  الثقافة: 

واستضافة  كتاب  عرض  طريق  عن  زينب  السيدة  بحي 

تثقيفية متنوعة  مفكر وتقديم أمسيات شعرية و ندوات 

كام تعاونا مع مع وزارة األوقاف،

الهاللية  »السرية  منها عرض  فقرات  الربنامج عدة  و شمل 

وكذلك  ناقد  بحضور  الكتاب  كبار  ألحد  توقيع  وحفل   «

تضمن الربنامج الرمضاين »واحة الشعراء » الذي يستضيف 

إقليم  يصاحبهم مغنى، كذلك  الشعراء من كل  اثنني من 

ضم  كام   « الراحلني  األحباب  »عطر  الربنامج  تضمن 

الربنامج عروضا مرسحية لفرق املرسح من كل أقاليم مرص 

الخاصة  االحتياجات  لذوى  وورش  الشعبية  الفنون  وفرق 

واملوهوبني وهو موسم يعد موسم غري مسبوق . 

اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 
املركز  رئيس  ناصف  الحافظ  عبد  الكاتب محمد  قال  فيام 

الثقافة  عاصمة  القاهرة  أن  مبا  الطفل:  لثقافة  القومي 

د.  الثقافة  وزيرة  معاىل  قررت  فقد  اإلسالمي  العامل  لدول 

رمضان  شهر  ىف  بذلك  االحتفال  بدء  الدايم   عبد  إيناس 

قامت  الجهات  كل  العام،  لهذا  كبريا  زخام  أعطى  ما  وهو 

بالتجهيز لربنامجني برنامج يخص شهر رمضان وآخر يخص 

تحديد  وتم  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  القاهرة  احتفال 

عدة  جهات مسئولة عن هذا األمر: الهيئة العامة لقصور 

الثقافة وقطاع شئون اإلنتاج الثقايف والهيئة العامة للكتاب 

الطفل  لثقافة  القومي  املركز  و  اإلسالمي،  فيصل  ومعرض 

 12 يوم  االفتتاح  وكان  للثقافة  األعىل  للمجلس  التابع 

األوىل  خطتني،  عىل  املركز  برنامج  عمل  تم  وقد  رمضان 

منها  فعاليات  عدة  وتشمل  شهور  منذ  لها  التجهيز  تم 

اإلسالمي  العامل  دول  أطفال  عيون  ىف  القاهرة  مسابقة 

الثقافية  العالقات  مع  بالتعاون  املسابقة  عن  اإلعالن  وتم 

ثم  اإلسالمية،  البالد  ىف  عنها  اإلعالن  تم  وكذلك  الخارجية 

عن  السفارات  مع  والتواصل  النتائج  وإعالن  التحكيم  بدأ 

الثانية  للفعالية  اإلعداد  تم  و  املرصية،  الخارجية  طريق 

وهى » أطفال العامل االسالمى ىف رحاب القاهرة« مبشاركة 

قدموا  إسالمية  دول  من  الفائزين  األطفال  من  عــدد 

الحديقة  ىف  أقيم  معرض  يف  عنهم  تعرب  وأنشطة  فعاليات 

وفلسطني  واألردن  وبنجالدش  الهند  وشاركت  الثقافية، 

تأليف فيكتور هوجو إخراج محمد حامد، الفرقة اإلقليمية 

إخراج  فريوىن  ماريو  تأليف   « »القفص  عرض  ببورسعيد 

 « ناسف  »حزام  عرض  فؤاد  بور  فرقة  الدين،  عز  حسن 

تأليف السيد فهيم إخراج محمد حسن. 

للمسرح  الفين  البيت 
إسامعيل  الفنان  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  قال  فيام 

القاهرة  فعاليات  ضمن  العام  هذا  البيت  شارك   : مختار 

عاصمة العامل اإلسالمي و تضمن برنامج عروضنا ىف رمضان 

تسعة عروض مرسحية قدمت مابني القاهرة واإلسكندرية، 

اإلسالمية للثقافة  عاصمة  بالقاهرة  لالحتفال  البدء  إشارة 
أعطت  الثقافة  وزيرة  الثقافة:  وزارة  وهيئات  قطاعات  مسئولو 

الثقافية العدالة  مبدأ  حقق  هاللك«  »هل  برنامج 
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برسومات  خاص  كتالوج  عمل  وتم  واليمن  والسودان 

بواقع  طفال   275 إجاميل  دولة   14 من   الفائزين  األطفال 

40 لوحه لألطفال 

بالتعاون  املعتاد  الربنامج  إعداد  تم  كام   : ناصف  وأضاف 

هيئة  املركز  إىل  باإلضافة  شارك  حيث  جهات  عدة  مع 

كام  شعبية  فنون  وعروض  فنية  بعروض  الثقافة  قصور 

للفنون  الفني  البيت  ساهم  و  القومي  السريك  شــارك 

الشعبية واالستعراضية بعرض »رمضان جانا »إخراج صالح 

لبيب، و شارك البيت الفني للمرسح بعرضني هام »الليلة 

الهيئة العامة  الكبرية »، و »حواديت األراجوز » وشاركت 

رمضانية  برنامج«حواديت  ىف  األوقاف  وزارة  مع  للكتاب 

الفقرة  وكانت   ــاء  واألدب الكتاب  من  عددا  ضم  الذي   «

حجاج  سعيد  تأليف   « وأراجوزتا  »اراجــوز  عرض  الثانية 

لذوى  ورش  مجموعة  وقدمنا  التواب  عبد  نارص  إخراج 

إىل  باإلضافة  شعبية  فنون  وعروض  ومعارض  االحتياجات 

كورال  فرقة  قدمت  كام  والفخار  والتدوير  للرسم  ورش 

كام  ــاىن،  واغ أوبريتات  عــدة   عوض  وائــل  بقيادة  سالم 

شاركت فرقة كذا لون .

رائع  تفاعل 
بالسيدة  الثقافية  الحديقة  بأنشطة  الخاص  املردود  وعن 

عىل  الفني  املرشف  التواب  عبد  نارص  الفنان  قال  زينب 

هذا  عىل  األرس  إقبال  هو  للنظر  رمضان:امللفت  ليايل 

عىل   « »سندباد  عرض  قدمنا  كام  الشباب،  أنغام  وفرقة 

مرسح البالون إخراج شادي الداىل وعرض »رمضان جانا » 

إخراج صالح لبيب وعرض »عاشق ومداح » للفنان أحمد 

قام بعدة جوالت كان آخرها يف محافظة  الذي  الكحالوى 

املنوفية .

الفرص  وإتاحة  الثقافية  العدالة 
املخرج خالد  برئاسة  الثقايف  اإلنتاج  كام نظم قطاع شئون 

 « هاللك  »هل  برنامجه  من  السادسة  النسخة  جــالل  

ملبدأ  تحقيقا  مجانا  وقدمه  للفنون،  الهناجر  مركز  بساحة 

من  ممكن  عدد  ألكرب  الفرص  وإتاحة  الثقافية  العدالة 

الجمهور لالستمتاع بالفقرات الفنية والثقافية التي يقدمها 

القطاع، حيث قدم خالل برنامج »هل هاللك » مجموعة 

»الليلة  اوبريت  ومنها  واملرسحية  الفنية  الفقرات  من 

البيت  شارك  كام  للمرسح  الفنى  البيت  إنتاج   « الكبرية 

متنوعة  مبجموعة  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني 

من الفقرات للسريك القومي وقدمت فرقة رضا روائع رائد 

استعراضات الفن الشعبي املبدع محمود رضا، كذلك قدم 

ضمن الربنامج فقرات لفرقة أنغام الشباب، وأقيم معرض 

والوثائق  الكتاب  لدار  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  وثائقي 

ضمن  وذلــك  محمد   نيفني  الدكتورة  برئاسة  القومية 

الثقافة  عاصمة  بالقاهرة  لالحتفال  الثقافة  وزارة  فعاليات 

الغنائية  الفقرات  من  مجموعة  قدمت  كام  اإلسالمية، 

لفرقة »طبلة الست »، » الحرملك » وفرقة مؤسسة رتيبة 

مجموعة  اىل  باإلضافة  الخاصة  االحتياجات  لذوى  الحفنى 

بهجت،  محمد  الشاعر  قدمها  الشعرية  األمسيات  من 

للمرسح  القومي  للمركز  املوسيقية  الفرقة  شاركت  كامر 

غنيم  تامر  املايسرتو  بقيادة  الشعبية  والفنون  واملوسيقى 

بحفل ختام برنامج »هل هاللك »

العاشرة  نسخته  فى  فيصل  معرض 
رئيس اإلدارة املركزية لشئون املعارض إسالم بيومي تحدث 

أقامته  الذي  للكتاب   فيصل  معرض  فعاليات  أهم  عن 

عىل  الحاج  هيثم  الدكتور  برئاسة  للكتاب  العامة  الهيئة 

يقام ضمن  انه  العام يف معرض فيصل  املميز هذا   : فقال 

للثقافة   عاصمة  القاهرة  باختيار  الثقافة  وزارة  احتفاالت 

من  مجموعة  املعرض  صاحب  الحال  وبطبيعة  اإلسالمية 

الفنية واملرسحية فشاركت فرقة الشمس لذوى  الفعاليات 

ورشة  ضمن   « وحيد  »زار  بعرض  الخاصة  االحتياجات 

األوقاف  وزارة  مع  للتعاون  تجربة  هناك  وكانت  الحىك 

منا  وإميانا  الثقايف،  النشاط  ضمن  دينية  ندوات  أربع  ىف 

قمنا  كبريا  نجاحا  تحقق  تجارب  وتقديم  التطوير  برضورة 

تقنية  باستخدام  مسبوقه،  غري  تكنولوجية  تجربة  بنقل 

ويستمتعون  األطفال  يرتديها  التي  دى«   »الرثى  نظارات 

الهيئة  فرقة  قدمت  وقد  والشيقة  املختلفة  بالقصص  بها 

وقطاع  الثقافية  التنمية  و صندوق  الثقافة  لقصور  العامة 

الفقرات  من  مجموعة  واالستعراضية  الشعبية  الفنون 

كبري  تطورا  النسخة  هذه  شهدت  بذلك  واملرسحية  الفنية 

وملحوظا ..

الحدث والتفاعل الرائع مع كل الفعاليات الفنية والثقافية 

حيث كانت كل الفعاليات تقام بشكل متوازي ىف توقيت 

والركن  والكبري  الصغري  مرسح  عىل  تقدم  فقرات  واحد، 

الثقاىف الذى يقدم بعض من شعراء السرية وأيضا أمسيات 

الثقافية  الحديقة  عىل  املــرتدديــن  عــدد  وبلغ  شعرية، 

لألطفال بالسيدة زينب يوميا من 1500 إىل 2000 متفرج، 

إن  اقول  والفني  الثقايف  الدعم  ليايل  فني عىل  و كمرشف 

الدعم قد وصل ملستحقيه. 

واسعة  نشاط  حالة 
الشعبية  الفنون  قطاع  رئيس  عبده  ــادل  د.ع قال  كام 

و  العروض  من  مجموعة  البيت  قــدم  واالستعراضية: 

الثقافة  عاصمة  بالقاهرة  احتفاال  املختلفة  الفنية  الفقرات 

شئون  قطاع  فعاليات  ىف  وشــارك  اإلسالمي  العامل  لدول 

وفعاليات   ،« هاللك  »هل  الرمضانية  الثقايف  اإلنتاج 

لثقافة  القومي  املركز  بالتعاون مع  للثقافة  األعىل  املجلس 

الطفل بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وكذلك فعاليات 

الهيئة املرصية العامة للكتاب »معرض فيصل »، وشارك ىف 

الروماين  »باملرسح  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  فعاليات 

للفنون  القومية  الفرقة  فشاركت  الشامىل،  القاهرة  سور 

الرقصات، كذلك شاركت فرقة رضا  الشعبية مبجموعة من 

وفرقة  بالعجوزة،  القومي  السريك  وكذلك  الشعبية  للفنون 

الشعبية  للموسيقى  القومية  والفرقة  الديني  اإلنشاد 
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اإلنسانية اإلرادة  هزيمة 
القدر معركة  في 

يف نهاية العرض املرسحي »حياة« يقف كورمن العجوز، 

ممسًكا بالكأس املسمومة، وحيًدا مهزوًما بعد أن فشلت 

حيث  حياته،  من  أفضل  حياة  صياغة  يف  محاوالته  كل 

من  مشهد  تغيري  فيها  يحاول  مرة  كل  يف  أنه  اكتشف 

حياته املاضية؛ كان يفسد مشهداً آخر. فهو ليك يحتفظ 

املستشفى  يف  املريضة  والدته  يهجر  هيلني؛  مع  بعالقته 

يحبها  ال  امــرأة  من  ويتزوج  األخــرية.  للمرة  يراها  وال 

بدون سبب وجيه؛ فتشعر بذلك وتنتحر وهكذا يفقدها، 

كان  كام  ويكرهه  يزدريه  الذي  ابنه  مع  عالقته  ويفقد 

أن  الطرق  بكل  ويحاول  أيضاً.  ويكرهه  أبيه  عىل  يقسو 

فرصة  سبيلها  يف  هجر  التي  أنطوانيتا  مع  عالقته  تنجح 

كورمن  قصة  تنتهي  ما  ورسعان  للكلية،  مديرا  تعيينه 

مبأساة كبرية يف كل مرة يحاول فيها تعديل النهاية. 

قيوده؟ من  المعاصر  اإلنسان  يتخلص  كيف 
بنقاش  منيس؛  السعيد  إخراج  من  »حياة«  عرض  يبدأ 

بني كورمن العجوز وامللقن املرسحي حول إمكانية تغيري 

تقدميها  يتم  التي  املرسحية  نهاية  يف  االنتحار  مشهد 

أن  له  يؤكد  امللقن  لكن  حياته،  عن  ليلة  كل  للجمهور 

اعتباطي  تدخل  أي  أن  ويحذره  بسيطة،  ليست  املسألة 

مشهد  تغيري  فإن  ولذلك  ــي،  درام خلل  يف  سيتسبب 

حياة  يف  األخرى  املشاهد  بعض  تغيري  سيستلزم  النهاية 

كورمن الصغري. 

ميثل كورمن العجوز وامللقن طريف نقيض، فاألول مقتنع 

صياغة  عىل  وقدرته  اإلنسانية،  اإلرادة  بحرية  متاما 

املايض والحارض كيفام يشاء، أما امللقن فريى أن اإلرادة 

التخلص  ميكن  ال  املايض  يف  بقيود  محدودة  اإلنسانية 

لكورمن  امللقن  يؤكد  ذلك  ومع  كامل،  بشكل  منها 

العجوز أنه حر يف أن يصوغ مشاهد حياة كورمن الصغري 

يعتقد  اإلرادة  حرية  ينكر  من  فإن  وهكذا  يشاء.  كيفام 

بوجودها يف واقع األمر، وإال ملا تكبد عناء املحاججة عن 

عدم وجودها، إال لو قال إنه أيضا مجرب عىل فعل ذلك!

نص  مجرد  باعتبارها  كورمن  السيد  حياة  طرح  ويتم 

التعديل عليه والتدخل فيه. وهذه واحدة  درامي ميكن 

»حياة«،  عرض  عليها  ينهض  التي  الرئيسية  الثيامت  من 

التاريخ شكل من أشكال املرسح، يعاد  أو  حيث املايض 

املرسحي  اللعب  فيصبح  انتقايئ،  بشكل  أحداثه  ترتيب 

بنية أساسية لتشكيل/ تخييل تاريخ بديل.

الخيال؟   واقعية  أم  الواقع  تخييل 
والرمزية،  والتعبريية،  الواقعية  بني  »حياة«  عرض  ميزج 

حياة«،  »ســرية  نص  عن  منيس  السعيد  ــداد  إع وهــو 

اإلعداد  أن  ورغم  فريش،  ماكس  السويرسي  للكاتب 

السياق  أن  إال  الدرامية،  السياقات  بعض  طور  الدرامي 

حاول  مهام  اإلنسان  أن  وهو  هو،  كام  ظل  الرئييس 

سيطرته.  عىل  خارج  منه  جزءا  فإن  حياته،  يف  التحكم 

امللقن  لتصبح  الرئيسية  الشخصية  مسمى  تغيري  حتى 

بدال من أمني السجل؛ مل يقدم جديًدا، حيث ظل امللقن 

والقادر  باألحداث،  العليم  السجل  أمني  مباهية  محتفًظا 

إرادة  عىل  العليا  اإلرادة  وميثل  واإلضافة،  الحذف  عىل 

التقليدية  الصورة  مع  يتناىف  ما  وهو  العجوز،  كورمن 

للملقن املرسحي. 

أو  ــا  ــدرام ال تخييل  عــىل  ــاألســاس  ب ــا  ــدرام ال تنهض 

»امليتافيكشن«، فنجد امللقن يستعرض الحدث، ويتدخل 

ويستبدله  مصداقيته،  يف  يطعن  ثم  عليه،  ويعلق  فيه، 

يف  ويطعن  عليه،  ويعلق  فيه  يتدخل  ثم  آخر،  بحدث 

»امليتافيكشن«  مفهوم  ويتحقق  وهكذا.  مصداقيته، 

إمكانية  دون  واملتخيل،  الواقعي  العاملني:  بني  بالخلط 

خشبة  عىل  عرضه  يتم  فام  بينهام.  التمييز  أو  فصلهام 

أيضا  هو  خيال؛  مرسحي/  عرض  مجرد  أنه  عىل  املرسح 

الوقت،  طوال  تذكرها  يحاول  التي  حياته  كورمن/  واقع 

يوجد  ال  ببساطة  ألنه  نهائية،  حقيقة  توجد  ال  وبالتايل 

املشاهد  له  يتعرض  ما  كل  ألن  نهايئ،  مرسحي  عرض 

عىل أنه حقيقة؛ إمنا مجرد تصورات النهائية ملا ميكن أن 

تكون عليه الحقيقية. 

تكوينها  إىل  كامل  بوعي  املشاهد  انتباه  الدراما  وُتلفت 

محمد عالم 
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مسرحية.  في  تشارك  أنها  تدرك  الشخصيات 
االختيار  فرصة  العجوز  لكورمن  امللقن  يقدم  عندما 

تقديم  يتم  حياته؛  من  عرضها  يريد  التي  املشاهد  بني 

أنطوانيتا،  مثل:  حياته،  من  أنهم شخصيات  املمثلني عىل 

وروتس، وغريهام. وهكذا يتم استخدام تقنيات التوقيف، 

بروفة  أمام  أننا  يؤكد  ما  باك،  والفالش  والسلوموشن، 

بعض  يف  وامللقن  كورمن  ويتدخل  بعد،  تنتِه  مل  ملرسحية 

تعديل  أو  الشخصيات،  إحدى  أكسسوار  لتبديل  األحيان 

وضع املمثل الجسدي عىل املرسح، أو إلغاء املشهد ككل. 

فدامئا  حياته  يختار  أن  إنسان  ألي  الفرصة  أتيحت  »لو 

سيخطئ«. يف نهاية العرض ميسك كورمن العجوز بالكأس 

مجرد  شاهدناه  ما  كل  أن  الجمهور  ويكاشف  املسمومة 

احتامالت لقصة كان يريدها أن تكتمل ليثبت بها فكرته 

التي  كورمن  قصة  تختلط  وهكذا  املثالية.  الحياة  حول 

يحاول  التي  القصة  مع  امللقن،  يد  املرسحية يف  هي نص 

إىل  الكأس  امللقن  يعطي  وعندما  نفسه.  عن  يرتجلها  أن 

هي«.  كام  حياتنا  نحيا  أن  »األفضل  ويقول:  املسمومة، 

توريط كل مشاهد يف مأساة  تم  ما  بعد  العرض  وينتهي 

كورمن بني حرية االختيار، واالستسالم للقدر.   

مشاركة. كشخصية  المؤلف  ظهور 
الدرامي؛  النص  تغيري  العجوز  وكورمن  امللقن  قرر  منذ 

يتم  التي  للمشاهد  اعتبارياً  مؤلفا  منهام  كل  صــار 

اإلرادة  باعتباره  كورمن  املرسح،  خشبة  عىل  تجسيدها 

الرغبة يف صياغة حياة مثالية، وامللقن باعتباره  الحرة أو 

ال  حتى  ينبغي حاميتها  التي  الدرامية  الثوابت  أو  القدر 

يختل بناء النص. ويعرتض كورمن العجوز يف كل مرة عىل 

اإلحباطات التي تصاحب املشاهد التي يتم تجسيدها يف 

العرض من حياته، ويطالب بإعادتها دوما، فهو مرص عىل 

السيئة  الخيارات  عن  ناجم  ذنب  كل  من  نفسه  تخليص 

التي اتخذها، إنه مقتنع أنه إذا ذهب بعيًدا مبا يكفي يف 

ماضيه، ميكنه إعادة كتابة قصته لتبدو مثالية متاما.

لتثري  املرسحي،  اللعب  واقعية  وترية  وتخفت  املصطنع، 

نفسه  عن  كورمن  يتصوره  ما  بني  العالقة  حول  األسئلة 

باعتباره  بالفعل  قائم  هو  وما  املتخيل،  الواقع  باعتباره 

الواقع. وهكذا يتم تجسيد الحقيقة والالحقيقة معا عىل 

خشبة املرسح، ما يعرب عن أن الحياة نفسها مجرد نظام 

مصطنع وسلسلة ال نهائية من الهياكل البنائية، ويضغط 

الدرامي قد يكون  التخييل  بقوة عىل املتلقي ليشعر أن 

العرض  دراما  وتنهض  املرسح.  خارج  الحياة  جوهر  هو 

املرسحي »حياة« عىل مبادئ رئيسية: 

خلخلة  بناءه  يزيد  بما  النص  في  التدخل 
وتشويشًا. 

امللقن  خالل  من  مرسحي،  لفحص  كورمن  حياة  تخضع 

حيث  العبث.  من  وحاميتها  الدراما  سري  عن  املسؤول 

وحذف  األدوار،  بتغيري  املرسحية،  التوجيهات  يعطي 

يف  امللقن  مع  العجوز  كورمن  يتدخل  الزائدة.  املشاهد 

تدخالته  تتعارض  قد  وأحيانا  تعديلها،  أو  املشاهد  تغيري 

مع امللقن ما يزيد امُلَشاِهد ارتباكا وتشوشا، مثل مشهد 

والد أنطوانيتا الذي حذفه امللقن ألنه زائد عن الحاجة، 

أو مشهد الغداء مع فتاة الباليه الذي حذفه كورمن ألن 

ليس له مزاج للمقابالت الغرامية اآلن.  

كورمن  خــيــارات  من  املرسحية  اللعبة  قيود  وتحّد 

اللعبة  ألن  جــديــدة.  ذاتية  ســرية  إلنشاء  اإلبداعية 

ال  ما  وهو  بالفعل،  تجربته  تم  ما  عىل  تقوم  املرسحية 

إن إرصار كورمن  ينفصل عنه متاما.  أن  يستطيع كورمن 

حول  عشوائية  برغبة  مدفوع  بأنطوانيتا  التمسك  عىل 

مع  يجنيها  التي  الخسارات  كل  ورغم  مصريه،  تشوه 

ال  ألنه  بها،  يتشبث  املغادرة  تقرر  فعندما  أنطوانيتا 

يستطع تحمل البقاء بدونها، ألن ذلك يعني أنه سيصبح 

بال مصري، بال هوية. إنه مثل سيزيف، الذي يكافح عبًثا 

صورة  عىل  إسقاطه  ميكن  ما  أو  الحجر،  حبيبته/  مع 

أنطوانيتا.

في  وتوريطه  مباشرة  المشاهد  مخاطبة 
األحداث.

يرمز امللقن للسلطة األبوية التي تقوم بالحساب وتوقيع 

يجذب  عندما  املرسحية  من  مشهد  آخر  يف  العقاب، 

امللقن العصا من كورمن العجوز ويرصعه إىل األرض مع 

قدميه  تحت  ليسقطا  واحدة،  رضبة  يف  الصغري  كورمن 

املتحلقني  املمثلني  كل  ركوع  وسط  املرسح،  منتصف  يف 

حول امللقن وهو يواجه الجمهور بنربة تقريرية: »أنت مل 

تجد متثيل الدور يا سيد كورمن.. لقد أتيحت لك الفرصة 

أن تحدث تغيريا جذريا يف دراما حياتك لكنك فشلت«. 

العاجز  الصالة هو كورمن  وهكذا يصبح كل مشاهد يف 

عن تغيري أي يشء. إنه مشهد يعرب عن ال جدوى الحياة، 

العرض،  بداية  يف  العجوز  كورمن  نربة  وتؤكد  وعبثيتها. 

بالبدء  إذعــان  بالتفكري  فالبدء  التفكري،  من  تعب  أنه 

بالكأس  العجوز  ميسك  العرض  نهاية  ويف  التهدم،  يف 
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كورمن العجوز يكون قد أدرك االثنان بأنهام داخل قصة 

وال بد أن تنتهي كام هو مكتوب. 

خواء  هزيمة،  عبث، 
الحياة،  جدوى  حول  األسئلة  من  العديد  العرض  يطرح 

املثالية  الحياة  وهل  اإلنسانية؟  اإلرادة  حدود  هي  وما 

املشاهدون-  -نحن  نتورط  إننا  له؟  مجرد وهم ال وجود 

التي  التشاؤمية  الحزن  لعبة  يف  األوىل  الدقيقة  منذ 

التي تسري دامئا  العرض، من خالل حياة كورمن  يطرحها 

يف اتجاه خاطئ، وتصبح إرادة كورمن لتغيري هذا االتجاه 

هذه  تلمسه  ما  فكل  الفراغ،  تصفع  ممتدة  أيٍد  مجرد 

اإلرادة يختفي، وكل ما تتحسسه يتبخر ويهرب، وهكذا 

يتم التعبري عن إرادة اإلنسان املعارص بأنها مجرد خداع، 

أو خواء ال وجود لها. 

ونلمس مع كورمن، عجزه عن تذكر ما حدث يف املايض، 

فهو ال يستطيع أن يتذكر أي يشء، بل كل يشء يتالطم 

والكوابيس.  التصورات،  الوقائع،  واحدة:  دفعة  ذهنه  يف 

أحد  كان  لو  كام  نفسه  إىل  بالنسبة  يبدو  العجوز  هذا 

أكرث  الخارج متاما، وهو  إنه يف  يراه ويتحدث عنه،  غريه 

إن  نفسه.  مع  وصدقا  وشعورا  فكرا  أقل  بدا  وإن  ذاتية 

كورمن هو صورة الواقع اإلنساين املعارص عندما نجردها 

عندما  واالجتامعي،  النفيس  التحليل  مصلحات  كل  من 

نتوهم أننا نسيطر عليها بوصف خارجي فقط، خاٍل من 

كل التأويالت الذاتية. 

مرتدد  الوقت،  أغلب  تائه  شاب  فهو  الصغري  كورمن  أما 

كام  الحياة  تقلبه  متهور،  ضائع،  قلق،  الوقت،  أغلب 

الرياح.  من  نهايئ  ال  تيار  يف  الشجر  وريقات  تتقلب 

يفقد  عناء،  دون  حياته  يف  كسبه  ما  كل  يفقد  ولذلك 

الذي  والــده  يفقد  يراها،  أن  دون  تتوىف  التي  والدته 

يهجره منذ الصغر، يفقد حبيبته، وزوجته، وابنه، ومهنته 

التي متيز فيها، حتى يصبح عىل مشارف أن يفقد عقله، 

»ذلك اللعني« عىل حد وصف كورمن العجوز له بإشارة 

من سبابته إىل رأسه. وهكذا يفتقد كورمن أدىن درجات 

الوالء والشعور باالنتامء، االنتامء لألرسة، للنجاح املهني، 

يفشل  نفسه  إىل  االنتامء  وحتى  للحب،  العائلة،  لتقاليد 

يف تحقيقه.

ثم  ومن  بطله  خواء  لنا  يظهر  أن  منيس  السعيد  يريد 

كورمن يف هذه  تقديم شخصية  نحن، من خالل  خواءنا 

كل  من  املجرد  الرجل  إنه  الضعيفة،  املهزومة  الهيئة 

املالبس الجاهزة التي يرتديها املجتمع تعبريا عن الخواء 

األفعال  وردود  املشاعر  إن  وضمريه.  لوجوده  املعتاد 

موت  عىل  )حزنه  نفسه  داخل  إدراكها  إىل  يسعى  التي 

أمه، حبه لهيلني، أسفه عىل قتل أنطوانيتا( ال يجدها يف 

نفسه، بل ال يجد سوى املشهد الشبيه متاما بذلك الذي 

ميكن أن يراه اآلخرون يف سلوكه.   

اإلنسان  إرادة  وحدود  الزمن  جدلية 
وأحالمه.  وماضيه،  كورمن  حارض  املرسحي  املنظر  ميثل 

العامل  يتضمن  األول  القسم  أقسام،  ثالثة  من  ويتكون 

الواقعي للمرسحية التي يتم تأديتها عىل خشبة املرسح، 

بشكل  العجوز  وكورمن  امللقن  خاللها  يتحرك  حيث 

مشارك يف األحداث، ويعطيان التوجيهات للممثلني.

التي  واألحــداث  كورمن،  ذاكرة  عن  الثاين  القسم  يعرب 

املنطقة  يف  األحداث  مع  تتقاطع  خالله  استعادتها  يتم 

أو  الحارض  عن  تعرب  والتي  املرسح  خشبة  من  األمامية 

الواقع. ويتكون من ثالث بانوهات عىل التوايل، كل منها 

يحدها  نصفني،  إىل  منشطرة  عمالقة  ساعة  شكل  عىل 

القلب  برشايني  أشبه  ــاء،  وزرق حمراء  مضيئة  رشائــط 

الرتوس  من  قاعدة  عن  البانوهات  تلك  تنشق  املفتوح. 

فيها  يظهر  املنطقة  وهذه  الزمن.  عن  تعرب  الضخمة، 

كورمن الصغري وشخصياته، وال يظهر فيها كورمن العجوز 

أو امللقن بشكل مشارك يف األحداث.

الحارض،  وصــف  من  نفسه  مينع  الديكور  أن  ورغــم 

األمامي من  القسم  للمكان يف  تجريدية  برؤية  ويكتفي 

من  الحارض،  يف  املايض  يصور  إنه  إال  املــرسح،  خشبة 

هذا  حيث  املشطورة،  للساعات  التعبريي  الطرح  خالل 

االنشطار،  هذا  ومع  الزمن،  يف  انشطارا  ميثل  االنشطار 

يتداخل املايض مع الحارض بشكل مربك للغاية، ولدرجة 

يستعيص معها فصل أحدهام عن اآلخر. 

يأيت القسم الثالث من املنظر املرسحي، يف أعمق منطقة 

خلية  بشكل  أشبه  موتيفة  تظهر  حيث  املــرسح،  من 

شخصيات  بظهور  يسمح  بشكل  مفرغة  ولكنها  النحل، 

خاللها ترتدي األقنعة، فتتمثل بذلك لكورمن الكبري بأنها 

يطارده.  الذي  املايض  أو  عنه  املسكوت  عامله  من  جزء 

وهكذا فإنه هناك دامئا حياة وراء حياتنا، كام أن ماضينا 

بأرسه يسهُر وراء حارضنا، ويصبح كل مشهد، عبارة عن 

لوحة منتزعة من املايض، وليست اكتشافا وليد اآلن. 

الحركي  والتعبري  التمثيلي  األداء  تحديات 
املمثلون  ينطلق  وإمنا  واحد،  أداء  منط  العرض  يحكم  ال 

كورمن  قدم  تقديم شخصياتهم.  عند  متباينة  أمناط  من 

تجسيد  يف  مرسحيا  تحديا  الدين،  نجم  جويد  الصغري/ 

إىل  الشباب  إىل  الطفولة  من  مختلفة  عمرية  مراحل 

األداء  منط  متبعا  متوالية،  تقاطعات  يف  معا  الكهولة 

واالجتامعية،  الجسمية،  االعتبارات  مراعاة  مع  الواقعي 

التفكري  منهج  إىل  أقرب  وهو  مرحلة،  لكل  والنفسية 

لتوضيح  املتكرر  التجسيد  عىل  يعتمد  حيث  املثايل. 

ما  الخارجية،  بالبواعث  الداخيل  الباعث  تأثر  عملية 

املنطقي  دافعها  املمثل  اتبعها  حركة  لكل  أن  إىل  يشري 

مظهرها  يشف  ذاتا  بوصفها  الشخصية،  نظر  وجهة  من 

يف  هي  بينام  للذوبان،  قابلة  غري  هوية  عن  الخارجي 

الواقع تفعل ما تريد. 

كورمن  شخصية  محمد  عالء  لعب  اآلخر؛  الجانب  عىل 

ترتكز عىل  والتي  النمطية،  الحركة  بالرتكيز عىل  العجوز، 

التفكري املادي. وهكذا  اتجاه  البعد االجتامعي وحده يف 

ألن  العرض،  شخصيات  بني  التمثييل  األداء  منط  يختلف 

األوىل شخصية حية من لحم ودم، أما الثانية فهي مجرد 

منوذج، أو رمز. 

سيزيف  رحلة  منظور  من  الكريوجرايف  الفهم  ينطلق 

للصعود إىل القمة ثم السقوط مرة أخرى، حيث تتحول 

كل الشخصيات إىل مجموعة من الصخور، وتشكل جبال 

السحاب، ثم تتحول  ليلمس  الصغري  يصعد عليه كورمن 

نفس هذه الكتلة إىل هاوية يسقط فيها كورمن دون أن 

الحريك، اإلمياءات  التعبري  ينال شيئاً. ونلمس مع مناطق 

واإلشارات إىل عبثية الحياة، وعدم الجدوى. وعندما ميد 

كورمن يده إىل أنطوانيتا يقيده ابنه من قدميه، وعندما 

متد أنطوانيتا يدها إىل كورمن تقيدها هيلني من قدميها، 

ملايكل  آدم  خلق  لوحة  يف  كام  بينهام  الفراغ  ويتسع 

الذات.  عن  االنقطاع  عن  التعبري  أشكال  كأحد  أنجلو، 

الدراما  جعل  يف  حسني  وليد  تصميامت  نجحت  وقد 

اإلنسانية:  الحالة  متناقضات  عن  أيًضا  تعرب  الحركية 

حيث  والقيود  الحرية  والفشل،  النجاح  والكبت،  الرغبة 

ملا  ومأساوية  هزلية  كنتائج  العرض  شخصيات  تقدم 

تتضمنه حياة اإلنسان املعارص.
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الناس  يخىش  مقدس  ثالوث  والجنس،  والدين  السياسة 

الجميع،  يتقبلها  ال  إشكاليات  من  فيه  ملا  منه  االقرتاب 

باعتباره كام يعتقدون تهديداً للقيم املجتمعية، وبطبيعة 

الحال فالواقع الذي نعيشه يثبت خطأ أعتقادهم هذا .

للكاتب  املرسحية  النصوص  بها  متيزت  التي  النقاط  أكرث 

لألفكار  خام  مادة  عيل  تحتوي  إنها  شكسبري  اإلنجليزي 

التي ميكن االستلهام منها مهام مر عليها سنوات بل قرون 

األفكار ال تختص  أن هذه  بجانب  أخر،  فني  لخلق عمل 

بزمن أو مجتمع بعينه فيمكن تطويعها لتناسب أي عرص 

 . اإلنساين  العاملي  امللمح  نصوصه  أكسب  مام  ومجتمع 

مرسح  عيل  عرضت  التي  باملقلوب  هاملت  فمرسحية 

هي  الغرباوي  مازن  للمخرج  الحديث  السالم/املرسح 

استلهام من النص املرسحي الشهري هاملت أمري الدمنارك 

الشاب  هاملت  أن  لها:  الحكائية  الناحية  من  املتضمنة 

هذه  أن  أكتشف  والده  وفاة  بعد  إنجلرتا  من  عاد  الذي 

الوفاة ليست وفاة طبيعية كام أشاعوا و إمنا هي جرمية 

الوفاة  تزوجا عقب  اللذان  عمه  و  أمه  تخطيط  من  قتل 

االكتشاف  وذلك  منهام،  لالنتقام  فيسعى  قصري  بوقت 

كان نتيجة ظهور شبح والده املقتول له والذي أخربه مبا 

مهران  سامح  تأليف  من  باملقلوب  هاملت  بينام  حدث، 

تحيك عن هاملت الذي عاد من إنجلرتا عقب وفاة والده 

ذلك  طيات  يف  ولكن  ملقتله  بالثأر  األخذ  ظاهرياً  ويريد 

عمه  من  بداًل  الحكم  اعتالء  يف  رغبته  تكمن  االنتقام 

املتسبب يف مقتل والده بالتخطيط مع أمه .

و هنا داخل نص و عرض هاملت باملقلوب نجد أن رسم 

أختلف  القايض  بدورها عمرو  قام  التي  شخصية هاملت 

شخصية  مع  بالتوازي  فنجده  األصيل  النص  عن  كثرياً 

منوذج  يعدان  الشيوي  أمين  بدورها  قام  التي  كالوديوس 

التاريخ  مدار  عيل  حكمه  يعتيل  الذي  السيايس  للحاكم 

بالجنس  الدين  فيها  يخلط  معادلة  بخلق  غرباً  و  رشقاً 

يتوسطهم السياسة لخلق نظام حكم ميكنه السيطرة من 

خالله عيل شؤون الدولة أو اململكة التي ينصب حاكاًم أو 

ملكاً عليها .

طيات  يف  الجنون  أدعوه   / الجنون  أدعى  الذي  فهاملت 

بإتقان  حيث  املعادلة،  هذه  ضمن  سار  االنتقام  رغبته 

أوفيليا »تراوده عن نفسها« بعد أن قدم دليل عفته إىل 

عمه .

ذريعة  أيضاً  كالوديوس  منه  أتخذ  ما  املسلك  هذا  وكان 

وعده  أن  بعد  السياسية  الحياة  عن  هاملت  إلزاحة 

بخالفته سياسياً من خالل العنرص األكرث وضوحاً للمعالجة 

املعارصة للعمل و هو عنرص وسائل التواصل االجتامعي، 

حيث تم استخدام سلطة وسائل التواصل االجتامعي من 

حيث تأثريها عىل املجتمع و الرأي العام من خالل عرض 

هاملت  رجال  بأن  كذباً  خاللها  من  توثق  لنساء  مقاطع 

ذلك  و  رشفهن  ويسلنب  بهن  يتحرشون  املنتظر  الحاكم 

يشكل خطراً عيل البالد فأتخذ ذلك كله املنحي الحقوقي 

و  كالوديوس  وضعها  خطة  تلك  كانت  و  باملرأة،  املعني 

عن  عزوفه  نصدق  جعلنا  األدائية  الناحية  من  شديد 

عيل  األجرأ  يعد  مشهد  يف  متثلت  التي  الجنسية  الشهوة 

مدار العرض وهو قطعة ديكور/أكسسوار عيل شكل قدم 

إيحائية  حركات  و  أنثوي  بصوت  إليه  وتحدثت  ذهبت 

ينامن عن اإلغراء بأنه ال ميكن أال ينجرف ناحيتها، حتى 

نكتشف زيف عزوفه هذا يف مشهد مواجهته مع أوفيليا 

حاول  حيث  جابر  سمر  بدورها  قامت  التي  حبيبته 

التقرب منها أواًل وما أن سنحت له الفرصة من ناحية أن 

يتقرب من عمه يك يكسب ثقته مام يسهل عليه انتقامه 

منه و من ناحية أخري االنتقام من أوفيليا بسبب عالقتها 

مسلكاً  الجنسية  الناحية  من  فأخذ  عمه  مع  الغرامية 

يتوافق مع غرضه كام ذكرت أعاله و راح يويش كذباً بأن 

التأثري سلطة  يملك  لمن  البقاء 
بالمقلوب« »هاملت  في 

بسنت البغدادي
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الراهب بولونيوس الذي قام بدوره خالد محمود، الجدير 

املتعددة  االستخدامات  هو  املشهد  هذا  يف  هنا  بالذكر 

السيد  صبحي  لدكتور  اإلضاءة  و  الديكور  مستوى  عىل 

مسلط  املمثلون  به  يتحدث  ما  عرض  يتم  كان  حيث 

بربوجيكتور عيل قطع الديكور املثبتة عيل خشبة املرسح 

من  و  ناحية  من  للجمهور  برصي  إبهار  أواًل  أعطى  مام 

ناحية أخرى الصدى الذي ميكنه االنتشار يف كل مكان من 

التي تنترش عيل مقدمة املرسح من  الوسائل  خالل هذه 

قبل املمثلني و وجودهم أيضاً يف الخلفية و هو ما يشري 

إىل الفاعلية التي ميكن أن تحدثها هذه الوسائل من تأثري 

خارج حدود فضائها  -خارج الفضاء املرسحي-، 

من  نعرف  كسببية  استخدامه  تم  أيضا  العنرص  وهذا 

جاءت  وأوفيليا  هاملت  بني  القطيعة  سبب  أن  خاللها 

نتيجة معرفتها من خاللها عن نزواته يف إنجلرتا يف مشهد 

الذي  التمثيل  مستوى  عىل  املبالغة  من  قدر  عليه  غلب 

واألدائية  الصوتية  للقدرة  واستعراض  برصاخ  يتسم  راح 

عيل  التحوالت  من  العديد  بني  التنقل  عيل  الرتكيز  دون 

موضع  تتخذ  أن  املفرتض  من  التي  املشاعر  مستوي 

الصعود والهبوط والتلوين الصويت كداللة عيل تغري هذه 

الحاالت، وأيضاً جعل من الكلامت ومخارج الحروف غري 

أتسمت  التي  املشاهد  املشهد وعدد من  واضحه يف هذا 

يجدر  الديكور  إىل  وبالعودة  الصويت.  األداء  يف  برصاخ 

اإلشارة إىل أن العرض استخدم عدد هائل من الديكورات 

بداخله منها له توظيف درامي واضح و منها مل يكن ذات 

مزج  يف  اإلخراجية  القدرة  استعراض  تم  حيث  توظيف 

و  إضاءة  و  للعرض املرسحي من ديكور  املكونة  العنارص 

املعارص  و  القديم  بني  تنوعت  التي  عودة  مروة  مالبس 

فهاملت  املسألة«  هي  تلك  أكون  ال  أو  »أكون  باملقلوب 

أثار  شكسبري كام ذكرت كان صاحب ال فعل و ذلك  ما 

يذهبون  فورتنرباس  جيش  جنود  رأي  بعدما  تساؤله 

مستعدين  لكنهم  و  شئ  منها  يجنو  لن  أرض  تجاه 

لذهاب أرواحهم تجاه قضية رمبا يخرسون بها أرواحهم،  

مهام  والده  قتل  ممن  االنتقام  اليرتس  عزم  مع  بالتوازي 

االنتقام  يستطيع  ال  و  عاجزاً  يقف  هو  بينام  األمر  كلفه 

هو  باملقلوب  هاملت  يف  هاملت  املقتول،بينام  لوالده 

فارق  هناك  إذاً  أعاله،  ذكرت  كام  حقيقي  فعل  صاحب 

جوهري تتضمنه الشخصية يف العملني، فليس كل هاملت 

أما يكون أو ال يكون .

مستوى  عىل  أواًل  هام  تحويل  عىل  التأليف  لعب 

بداًل  راهب  بولونيوس  جعل  يف  متمثل  الشخصيات  

مع  السياسية  السلطة  تحالف  إيضاح  و  لبيان  وزير  من 

الدينية كدرع واحد تجاه مصالحهم و ثانياً عىل مستوى 

أن  كسببية  لكالوديوس  حبيبة  اوفيليا  بجعل  العالقات 

أحد  هناك  ليس  و  الجميع  من  إالنتقام  حق  لهاملت 

يضعنا  السلطوي،  جموحه  و  رغبته  أمام  يقف  أن  ميكنه 

بها  يقوم  التي  اللعبة  التنافس من خالل  هذا كله بصدد 

الظهور  عىل  يلعب  منهام  كاًل  فراح  وكالوديوس  هاملت 

لتوطيد  زيفاً  يسعي  الذي  فهاملت  العام،  الرأي  أمام 

العالقة بينه وبني أفراد املجتمع وكالوديوس الذي يخىش 

للقضاء،  وهو  املنتظر فيحيله  الحاكم  من بطش  ظاهرياً 

ما يشري إىل التنافس بني قوي ليست متضاده أبداً كثنائية 

شكل  يتخذ  رصاع  بل  املثال  سبيل  عيل  والرش  الخري 

الجانب الواحد من الثنائية .

خدم  بشكل  مهران  لطارق  موسيقي  و  حركية  دراما  و 

العرض عيل مستوي الصورة البرصية و الحالة الشعورية 

و ما أحدثته من تأثري إيجايب عىل الجمهور.

أنه  نجد  العرض  أسم  إليه  يشري  ما  إىل  ذهبنا  إذا  و 

الشكسبريي  العمل  أسم  مع  يتناىف  بالتبعية  و  بالرضورة 

فهاملت  شخصية،  سامت  من  هاملت  يتضمنه  ما  و 

و  الثأر  بني  الالفعل  و  الفعل  بني  متأرجحاً  كان  شكسري 

رسم  و  النص  تخص  مالبسات  و  أحداث  نتيجة  الرتاجع 

شخصيته فيه،  بينام هاملت هنا باملقلوب صاحب فعل 

شخصيته  يف  التحوالت  من  العديد  بني  التنقل  خالل  من 

األدائية الظاهرية لنا و ليست الحقيقية، فهو منذ بداية 

شخص يرغب يف السلطة و نجح بإقناعنا أنه أواًل مجنون 

و زاهد الحياة يف مشهد القدم كام ذكرت أعاله ثم يتبعه 

الذي  الحاكم  مبشهد  مروراً  أوفيليا  من  انتقامه  مشهد 

يشغله رعاياه ويسهم يف تنفيذ األعامل الخريية من خالل 

وصواًل  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عرب  استعرايض  حوار 

يف  الطامح  الحقيقي  وجهه  عن  كشف  الذي  املشهد  إىل 

الكشافات  من  إال  الظالم  عليه  طغى  مشهد  يف  السلطة 

حيت  أصدقائه  قبل  من  وجهه  أسفل  وضعت  التي 

مكوثه عيل األرض بضحكة تنم عن زييف كل ما عرفناه 

كارساً  تحته  من  األضواء  فانسحبت  العرض  طوال  عنه 

الذي  والده  شبح  يثنيه  فال  صادم  بشكل  املتلقي  توقع 

نصح  ال  و  مسعاه  يف  الرتاجع  عن  الصاوي  خالد  به  قام 

الشهرية عن  الجملة  داللة  إىل  يحيلنا  له، وهذا  أصدقاءه 

يف  الشخصية  لرسم  وفقاً  تختلف  والتي  الشخصية  تلك 

القايض يف هاملت  والتي وردت عيل لسان  أعامل أخرى 
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القديرة/ فاطمة مظهر والتي رحلت عن عاملنا يف هدؤ  الفنانة 

 ٢٠٢٢ )عام  الحايل  أبريل   ٢٧ املوافق  األربعاء  مساء  شديد 

للفنانة  مرشف  ومثال  منوذج  ه(،   ١443 رمضان   ٢٦ املوافق   -

املثقفة. وإسمها بالكامل/ فاطمة حافظ مظهر، وهي من مواليد 

أنها  بالذكر  وجدير   ،١943 عام  يونيو   ٢ يف  »القاهرة«  مدينة 

والذي  مظهر،  أحمد  للفنان/   - الشقيقة  غري   - الصغرى  األخت 

ولكنها  للفن،  احرتافها  الفنية  بداياتها  فرتة  خالل  بشدة  عارض 

فنية  مكانة  حفر  يف  موهبتها  عىل  واعتامدها  بإرصارها  نجحت 

بأدوارها  ثقته  كسب  يف  أيضا  وفقت  فقد  وبالتايل  لها  مميزة 

الجيدة وسلوكياتها املحرتمة مع جميع العاملني بالوسط الفني. 

ويذكر أنها قد بدأت مامرستها لهواية التمثيل من خالل املرسح 

بكلية  األنجليزية  اللغة  قسم  يف  تخرجت  حيث  الجامعي، 

اآلداب، ثم إلتحقت بعد حصولها عىل درجة الليسانس باملعهد 

عىل  وحصلت  الفنون(،  )بأكادميية  املرسحية«  للفنون  »العايل 

درجة البكالوريوس عام ١9٧٥ )قسم التمثيل واإلخراج(، وذلك 

ضمن  دفعة تعد من الدفعات املتميزة، حيث ضمت عددا من 

املوهوبني الذين نجحوا يف تحقيق النجومية والشهرة بعد ذلك 

الفيشاوي، إبراهيم يرسي، محمود  الفنانني: فاروق  ومن بينهم 

إسامعيل  العريب،  وجدي  العدل،  سامي  رشاد،  عامد  مسعود، 

يوسف  حافظ،  حمدي  سعيد،  راوية  شكري،  نادية  محمود، 

رجايئ، عبد الله إسامعيل، واملخرج/ محسن حلمي.

ببعض  العمل  فرصة  لها  أتيحت  باملعهد  دراستها  فرتة  وخالل 

باملعهد،  أساتذتها  بإخراجها  يقوم  التي  االحرتافية  العروض 

وخاصة يف مجال املرسح الذي عملت به وهي مازالت يف السنة 

بلدي«  يا  »بلدي  مبرسحية  مشاركتها  أوىل  كانت  حيث  األوىل، 

الرشقاوي،  جالل  إخراج/  من   ١9٦8 عام  الحكيم  مرسح  لفرقة 

سيناميئ  فيلم  بأول   )١9٦9( التايل  العام  يف  شاركت  كذلك 

ذو  إخراج/ محمود  البنات« من  فيلم »أرسار  لها وهو  بالنسبة 

وتثبت  موهبتها  إىل  النظر  تلفت  أن  استطاعت  ولكن  الفقار، 

وذلك  املايض،  القرن  سبعينيات  بدايات  من  بدءا  الفني  تألقها 

إخراج/  من  النبيل«  العم   « مرسحية  ببطولة  شاركت  عندما 

العام  نفس  ويف   ،١9٧٢ عام  الجيب  مرسح  بفرقة  زيك  أحمد 

بفيلم شياطني البحر من إخراج/ حسام الدين مصطفى، ويتضح 

مام سبق أنها تعد من مجموعة النجامت الاليت تألقن أو كانت 

ناهد  بينهن:  املايض ومن  القرن  بدايتهن خالل فرتة سبعينيات 

نيليل، شمس  ناهد يرسي،  عبيد،  نبيلة  الجندي،  نادية  رشيف، 

البارودي، سهري رمزي، مديحة كامل، مريفت أمني، نجالء فتحي، 

عامة  بصفة  يتسم  مميزا  أسلوبا  لها  اختارت  قد  كانت  وإن 

املوافقة عىل تقديم  الكبري يف اختياره ألدوارها، وعدم  باإللتزام 

محمود  الحميد،  عبد  فردوس  بينهم:  ومن  النجوم.  من  نخبة 

الجندي، آثار الحكيم، فاروق الفيشاوي، صالح السعدين، يحيى 

الفخراين، حسن عابدين، زيزي مصطفى، وكذلك مسلسل »برج 

ليىل  وبطولة:   ،١98٧ عام  مرزوق  سعيد  إخراج/  من  األكابر« 

طاهر، حسن عابدين، رجاء حسني، تيسري فهمي، محمد العريب. 

ترتبط  مل  مظهر  فاطمة  املثقفة/  الفنانة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

الفرق  بإحدى  الفنون  أكادميية  من  تخرجها  بعد  وظيفيا 

ومبجرد  ذلك  قبل  تعيينها  تم  حيث  الدولة،  مبسارح  املرسحية 

وهو  املدريس،  باملرسح  كموجهة  األداب  ليسانس  حصولها عىل 

العمل الذي عشقته وعملت به طوال مسريتها الفنية مع بعض 

زمالئها ويف مقدمتهم الفنانني: صالح منصور، أحمد شوقي، سيد 

املالح، وفيق فهمي. فكانت سعيدة جدا بدورها يف نرش الوعي 

من  عدد  أكرب  موهبة  وصقل  التذوق  مستوى  ورفع  املرسحي 

التالميذ. 

أي تنازالت فنية، وبالتايل كان عليها أن تضحي بفرصة البطوالت 

السينامئية املطلقة.

األعامل  من  كبري  عدد  يف  مظهر  فاطمة  الفنانة/  شاركت 

كان  رمبا  التسعينات،  وحتى  السبعينات  حقبة  منذ  السينامئية 

جسدت  حيث  الدافئة«  »األحضان  فيلم  يف  دورها  أشهرها 

الفنانة/ زبيدة  بدورها  قامت  التي  البطلة  صديقة  شخصية 

صربي،  غانم وسمري  الفنانان/ سمري  البطولة  ثروت وشاركهام 

وكذلك أدوارها بأفالم: بائعة الحب، االتحاد النسايئ، كام شاركت 

أهمها  ومن  التليفزيونية،  املسلسالت  من  العديد  بطولة  يف 

والناس« من إخراج/ محمد فاضل  »القاهرة  وأشهرها: مسلسل 

عام ١9٧٢، والذي شارك ببطولته كل من الفنانني: عقيلة راتب، 

الغفور،  عبد  أرشف  رشاد،  نادية  الرشيف،  نور  توفيق،  محمد 

عام  فاضل  محمد  إخراج/  من  شكرا«  األعزاء  »أبنايئ  ومسلسل 

مدبويل مبشاركة  املنعم  الفنان عبد  ببطولته  قام  والذي   ،١9٧9

الرقيقة الشقيقة  وداعا 
مظهر فاطمة   

عمرو دوارة

نوافذ

بالوعي واالرتقاء  التنمية  في  اإلجتماعي  دورها 
جيدا  تدرك  اليت  المثقفة  للفنانة  وقدوة  مثال  خري 
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طبقا  الفنية  مشاركاتها  مجموعة  تصنيف  ميكن  عامة  وبصفة 

الدراما  السينام،  )املرسح،  الفنية  القنوات  طبيعة  الختالف 

التليفزيونية، اإلذاعة( مع مراعاة التسلسل التاريخي كام ييل: 

المسرحية: مشاركاتها   – أوال 
املرسحيات  من  عدد  بطولة  يف  مظهر  فاطمة  الفنانة/  شاركت 

ميكن  والتي  الخاص،  القطاع  بفرق  أو  الدولة  مبسارح  سواء 

التاريخي  الفرق املرسحية والتتابع  تصنيفها مع مراعاة اختالف 

كام ييل:

١- بفرق مسارح الدولة:

-  »مرسح الحكيم«: بلدي يا بلدي )١9٦8(.

-  »مرسح الجيب«: العم النبيل )١9٧٢(.

وخرباتها  الفنية  قدراتها  توظيف  يف  توفق  ومل  القديرة،  الفنانة 

وحتى  السبعينات  حقبة  منذ  نجحت  ذلك  مع  ولكنها  الكبرية، 

التي  املؤثرة  الدرامية  الشخصيات  بعض  تقديم  يف  التسعينات 

الجمهور  بإعجاب  فحظيت  متميزة  بصورة  موهبتها  أكدت 

شاركت  التي  السينامئية  األعامل  قامئة  وتضم  النقاد.  وإشادات 

أفالم  عرشة  من  يقرب  فيام  الرئيسة  األدوار  بعض  بأداء  فيها 

 ،)١9٧٢( البحر  شياطني   ،)١9٦9( البنات  أرسار  وهي:  فقط 

الدافئة )١9٧4(،  للبيع )١9٧3(، األحضان  أبناء  الخلفي،  السلم 

سكر  شوف  بص   ،)١9٧٦( املنحرفون   ،)١9٧٥( الحب  بائعة 

النسايئ )١984(، األسطى املدير  إيه ؟ )١9٧٧(، االتحاد  بتعمل 

.)١988(

التليفزيونية: بالدراما  مشاركاتها   – ثالثا 
التألق  فرصة  فاطمة مظهر  للفنانة/  التلفزيونية  الدراما  أتاحت 

الشخصيات  من  مجموعة  آداء  يف  الفنية  قدراتها  وإثبات 

الرئيسة واألدوار  بأداء عدد كبري من األدوار  املتنوعة، فشاركت 

والسهرات  والتمثيليات  املسلسالت  من  بكثري  املساعدة 

التليفزيونية  بالدراما  إسهاماتها  آخر  وكانت  التلفزيونية. 

عام  اآلن«  يعود  »املايض  التليفزيوين  املسلسل  ببطولة  املشاركة 

هذا   .١998 عام  ليلية  إعرتافات  التليفزيونية  والسهرة   ،١99٧

التالية:  التليفزيونية املسلسالت  وتضم قامئة مشاركاتها بالدراما 

نهاية القصة، قرية الرعب، متاعب مرزوق، خمسة يف مصيدة، 

حسايب مع األيام، فوازير ثاليث أضواء املرسح، الفنان والهندسة، 

أغاين يف بحر األماين، الفتى برهان، حب وكربياء، مغامرات رجل 

زي وزيك، القاهرة والناس، برج األكابر، أم العروسة، الهاربان، 

من  الليمون،  جبل  إصالحية  املهجور،  الشاطئ  الحصاد،  ليايل 

أجل ولدي، أبنايئ األعزاء شكرا، بني الرسيات، حديقة الزوجات، 

ضحى، موعد مع الغائب، عطشان يا صبايا، املايض يعود اآلن، 

الحب الكبري، أحالم .. كو، الشباب يعود يوما، اللعب يف الضائع، 

هبة  القدس،  إىل  الطريق  معي،  خلك  الطوفان،  الطريق،  أهل 

- »املرسح الحديث«: الرهائن )١98٢(. 

- »مرسح الشباب«: جمهورية زفتى )١988(.

-  »تحت ١8«: نسمة سالم )١993(. 

٢- بفرق القطاع الخاص:

- »املرسح الجديد: نحن ال نحب الكوسة )١9٧٥(. 

املرسحيات  مجموعة  خالل  من  تعاونها  إىل  اإلشارة  وتجدر 

السابقة مع نخبة من املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ومن 

بينهم الفنانني: جالل الرشقاوي، أحمد زيك، فهمي الخويل، هاين 

مطاوع، فاروق زيك، حسام عطا. 

السينمائية: أفالمها   – ثانيا 
لألسف مل تستطع السينام االستفادة من املوهبة املؤكدة لهذه 

نوافذ

النقابي العمل  وكذلك  المدرسي  المسرح 
تطوير  في  الفنية  مسريتها  طوال  ساهمت 

مسرحية الرهائن

مسرحية العم النبيل

مسرحية نسمة سالم
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الله، كنوز ال تضيع، اإلمام محمد عبده، القضاء يف اإلسالم  من 

)ج٢،١(. وذلك باإلضافة إىل مجموعة من التمثيليات والسهرات 

متهم،  بدون  قضية  الخريف،  وبعد  بينها:  ومن  التليفزيونية 

آنني  جدا،  سعيد  زواج  الرومانسية،  من  يشء  أحالم،  يا  سالم 

األشجار، العودة، املعذبون يف األرض، الخطابات الثالثة، اللعب 

يف املمنوع، الرهان، الحاج أحمد ال يكذب، إعرتافات ليلية، 

اإلذاعية: إسهاماتها   – رابعا 
اإلذاعة  ميكروفون  مظهر  فاطمة  القديرة/  الفنانة  عشقت 

باللغة  التمثيل  عىل  وقدرتها  املعرب  صوتها  أيضا  هو  وعشق 

العامية،  باللهجة  للتمثيل  الفصحي بنفس قدر إجادتها  العربية 

من  جدا  كبري  بعدد  وشاركت  اإلذاعي  للعمل  أخلصت  فقد  لذ 

حرصها.  يصعب  التي  اإلذاعية  والربامج  والسهرات  املسلسالت 

التالية:  املسلسالت  اإلذاعية  بالدراما  مشاركاتها  قامئة  وتضم 

هذا  بواحدة،  واحدة  سعيدا،  زواجا  وكان  القمر،  نور  وعاد 

فوق  دهب،  من  قلوب  جدا،  عاقلة  مرايت  ميوت،  هل  الحب 

الجراح، قارئة الفنجان، عصافري الجبل، عرص الحب، عندما تبيك 

سالم  زمانه،  عبقري  العمر،  صفقة  الحب،  مع  رصاع  الشموع، 

بنات  دوامة،  يف  حب  القديم،  الزمن  يف  رحلة  الناظر،  لحرضة 

لطالبة  خاصة  أوراق  الريف،  من  بنت  الحب،  جنون  األصول، 

أمورة،  اآلخر،  الوجه  ضاحكة،  أوراق  عاصفة،  أيام  جامعية، 

التمثال  واألرض،  األم  القضايا،  أغرب  اليشء،  الدافئة،  الجدران 

الحي، أحالم يف الظهرية، 

املرصية  مبالمحها  مظهر  فاطمة  الفنانة/  متيزت  عامة  وبصفة 

زميلتك  أو  شقيقتك  أمام  أنك  الفور  عىل  تشعرك  التي  األصيلة 

بالجامعة، وبوجهها الطفويل الربيء وابتسامتها الرقيقة الساحرة 

نقابة املهن التمثيلية، فكانت خري مثال للفنان النقايب املتعاون 

قدمت  شك  بال  وهو  الزمالء،  لخدمة  بصدق  واملتفاين  املعطاء 

النموذج  الذي  ذلك  بخالف  ونادرا  ومثاليا  فريدا  منوذج  بذلك 

الذي يسعى لضامن تكرار فوزه يف االنتخابات بالحرص  املتكرر 

باستغالل  قيامه  مع  املآتم  ورسادقات  األفراح  يف  املشاركة  عىل 

الرتشيح  فرص  عىل  الحصول  يف  عالقاته  وتوظيف  منصبه 

باألعامل املختلفة!!، لذا أحبها واحرتمها الجميع ووفقت بالفعل 

يف تحقيق كثري من اإلنجازات عىل أرض الواقع باستغالل شهرتها 

كبري  لعدد  املساعدات  تقديم  يف  لها  املسؤولني  واحرتام  ومحبة 

كثرية  أحيان  يف  شغلها  قد  النقايب  العمل  أن  حتى  زمالئها،  من 

عن مشاركاتها الفنية. 

لقد ظلت طوال مسريتها الفنية محتفظة بروح الهواية الخاصة، 

نسبيا  مبكرة  فرتة  يف  اكتفت  فقد  لذا  ذاتها،  مع  تصالح  ويف 

موجودة  بصمتها  )مازالت  أعامل  من  قدمته  مبا  حياتها  من 

يف  فضلت  الصحية  األزمات  من  لعدد  تعرضها  وبعد  اآلن(.  إىل 

وللعبادة،  أرستها  لرعاية  والتفرغ  بهدوء  الفن  اعتزال  النهاية 

وبرغم مرور سنوات طويلة عىل اعتزالها )ما يقرب من خمسة 

ذاكرتنا  من  غاليا  جزءا  تظل  ذلك  مع  أنها  إال  عاما(  وعرشين 

بسريتها  امللتزمة  املثقفة  للفنانة  مرشفا  ومنوذجا  ورمزا  الفنية 

العطرة وأعاملها املتميزة.

مظهر  فاطمة  القديرة/  للفنانة  الدعاء  سوى  يسعني  ال  وأخري 

مبختلف  الكبرية  الفنية  إسهاماتها  جزاء  ومغفرته  الله  برحمة 

والتخطيط سواء  والقيادة  اإلدارة  وأيضا مبجال  الفنية،  القنوات 

باملرسح املدريس أو بالعمل النقايب.

ألداء  أهلها  الذي  الرقيق  الهادئ  وبأدائها  الخجل،  يغلفها  التي 

بعض األدوار الرومانسية، وإن مل مينعها ذلك من تجسيد بعض 

األدوار األخرى ومن بينها بعض أدوار الرش، 

ويذكر أن رشكة »ديزين« قد وقع اختيارها عىل الفنانة/ فاطمة 

مخارج  ووضوح  املعربة  صوتها  ونربات  املتميز  لصوتها  مظهر 

يف   – وذلك  الدرامية،  الشخصيات  تجسيد  يف  ومتكنها  ألفاظها 

إطار منافسة شديدة - لتشارك ببطولة رائعة من أعاملها الكبرية 

عىل  مرة  ألول  العربية  اللغة  اىل  الدوبالج  طريق  عن  املرتجمة 

منتصف  فرتة  وذلك خالل  العريب،  أرجاءالوطن  بجميع  اإلطالق 

سبعينيات القرن املايض، وبالتايل يحسب لها مشاركتها  بتقديم 

األداء الصويت لألمرية الشهرية »سنووايت«.

الساحة  من  اختفت  األخرية  السنوات  خالل  لألسف  ولكن 

النقايب من خالل عضوية مجلس  للعمل  فقط  واتجهت  الفنية، 

نوافذ

والعادات بالقيم  الملزتمة  المصرية  المرأة  أو  المثقفة 
للفتاة  مشرفة  نماذج  الفنية  إسهاماتها  جميع 

مسرحية جمهورية زفتى
مسرحية نحن ال نحب الكوسة
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خاطيء! بشكل  مصر  في  ُفهم  و»بريخت«  الرتي«،  »دي 
كوميديا  من  اقرتب  بوال«  »اوجست  مسرح  سخسوخ:  أحمد  د.  مقولة  مجرد  ليست  املعرفة«؛  أشكال  من  شكل  هو  »املرسح 

أغلب  مثل  ولكنها  بوال«،  »أوجست  الربازييل  للمخرج  شهرية 

الفكري  ناحية وتوجهه  مقوالته كاشفة عن رؤيته للمرسح من 

بياين« هكذا قال  من ناحية آخرى؛ فمرسح املقهورين »مرسح 

يل مؤسس فرقة الورشة املخرج الكبري حسن الجريتيل. ويف لقايئ 

قالت  عبريعيّل  الكبرية  املخرجة  املسحرايت  مخترب  مؤسسة  مع 

النقاشات  هذه  ظلت  تنموي.  مرسح  املقهورين  مرسح  يل: 

أبو  عمرو  السوري  للمخرج  قلت  يوم  وذات  بذهني،  عالقة 

التكنيك  هذا  عىل  بتدريبي  قام  من  هو  وباملناسبة  سعدة، 

املرسحي: اعتقد ان هذا التكنيك يفقد فيه الفن لذته ومتعته؛ 

خالله  من  يقدم  تعليمي  بإطار  محارصا  نفسه  الفنان  فيجد 

ان  تقول  ال  وملا  يل:  قال  لكنه  املبارشة.  يف  غارقا  عرضا مرسحيا 

واملمثلني.  الجمهور  بني  التفاعل  بحدوث  تحدث  الفنان  لذة 

ُيحدثه  الذي  التغيري  يضع  سعدة«  »أبو  كان  هل  نفيس  سألت 

وتحقيق  بل  لحدوث  موضوعيا  معادال  املرسحي  اللون  هذا 

املمثل   / )املتفرج  لدي  التغيري  حدوث  ان  أي  الفنية؟  املتعة 

املتعة  هو  »بوال«  عند  األهم  الهدف  يعد  والذي  »املقهور«( 

كذلك  األمر  كان  ان  والغاية؟.  الغرض  هو  فقط  أم  املنشودة 

وحتمية؛  وواجبة  وجائزة  قامئة  بوال(  و  )بريخت  بني  فاملقاربة 

الحاجز  فكالهام بنى مرسحه عىل فلسفات ثورية، وقاما بكرس 

وعي  إيقاظ  خالل  من  والتغيري  الثورة  حدوث  يف  سعيا  الرابع، 

وهذا  للتفكري،  املشاهد  يدفع  تعليميا  مرسحا  فأسسا  املشاهد 

مرص والعامل العريب خطأ, نتيجة للرتكيز عىل مرحلة واحدة فقط 

وجدتني  الحديث  من  سخسوخ  د.  انتهاء  فور  امللحمية.  هي 

النقاد مرسح »بوال«؟.  يهاجم  ملاذا  األمر هكذا  كان  ان  اسأله: 

رد »سخسوخ« يف بساطة متناهية: هؤالء ال هم نقاد والعالقة 

وتخيل عن  وتحرك  تغري  حالة  دامئا يف  املرسح  بالنقد, ألن  لهم 

ملا  وإال  املرسح,  يف  أبدية  قوانني  توجد  فال  السابقة؛  قوانينه 

بل  آخر؛  إىل  عرص  من  مختلفة  املرسح  قوانني  وبالتايل  تطور, 

»سخسوخ«  د.  رأي  آخرى.  إىل  فرتة  من  الواحد  الفنان  لدى 

ذكرين بتعليق الفنانة عبري عيّل: »سلفيو« الفن هم السبب وراء 

رفض مرسح »بوال«. ترفض »عيّل« وجود  كتاب مقدس للفن. 

أليس  التنوير  املرسح؟  لهذا  الحقيقي  الهدف  هو  ما  وسألتني: 

املقهورين  فمرسح  اإلنسانية؛  املتعة  يحقق  ما  وهو  كذلك؟!. 

ثقافة ال تعرتف سوى  إننا أصحاب  املشكلة  مرسح مهم، ولكن 

فهذا  منارسها؛  ال  ولكن  التعددية،  ندعي  ونحن  الواحد  بالرأي 

األفراد  لتدريب  عملية  مصحة  بالحري  أو  عميل  عالج  املرسح 

عىل إعادة قراءة مشاكلهم وكيفية إتخاذهم القرار، وأن يتقبلوا 

املشاكل  طرح  تعودنا  يف  يكمن  املشكلة  فجوهر  حل؛  من  أكرث 

العملية  شكل  يف  النظر  إلعادة  دفعا  وبوال-  بريخت  دفعهام- 

انتهاء  بالتمثيل  مرورا  النص  كتابة  من  بدء  ككل  املرسحية 

ليحقق  إدهاش  وجوهره  دهشة  غايته  فن  وكأي  باإلخراج، 

البعض  ولكن  »بريخت«،  مع  تحققت  بالفعل  والتي  املتعة، 

ويف  كثريين،  من  رُفض  والذي  »بوال«  مع  تحقق  مل  انها  يرى 

أحمد  د.  الكبري  الناقد  يل  قال  والتنقيب  والبحث  التفكري  لجة 

سخسوخ: مرسح أوجست بوال مختلف عن مرسح »بريشت«, 

آخرى,  إىل  مرحلة  من  متغري  »بوال«  فمرسح  به,  له  عالقة  وال 

فهناك مرحلة كان يعتمد فيها عىل االرتجال، وكان يقرتب فيها 

الريت«؛  »دي  كوميديا  إىل  ينتمي  الذي  االرتجايل  املرسح  من 

إىل  يذهبون  كأن  املمثلون,  ويستكمله  سيناريو  يطرح  حيث 

الشجار؛  يف  يبدأن  فقط,  وممثلة  ممثل  وهناك  ماركت,  سوبر 

املرسح  هذا  وأسباب  الحدث,  يف  ليرشكه  الجمهور,  فيتدخل 

مرسح  أما  انذاك،  الجمهور  عليها  كان  التي  األمية  نسبة  هو 

آخرى؛  إىل  مرحلة  من  ومختلف  مغاير  مرسح  فهو  »بريشت« 

فقد بدأ مرسحا تعبرييا, ثم تعليميا, ثم ملحميا, ثم ديالكتيكيا، 

»بريشت« يف  ُفهم  وقد  وتكنيكها,  لها خصوصياتها  مرحلة  وكل 

المقهورين  مسرح 
)3( والتطبيق  النظرية  بني 

مينا ناصف
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خالل  من  »بوال«  اثاره  ما  وهو  حلها  يف  فاعلني  نكون  وال 

اإليجايب؛ فهو وضع حل سحري من  املتفرج  أو  الفاعل  املتفرج 

الفن  استخدام  آلية  عىل  يقوم  الذي  »التنموي«  مرسحه  خالل 

التنمية، ولكنه ال يدرب كوادر عىل حرفيات الفن املرسحي؛  يف 

بإعادة صياغة  ويقوم  املناقشة،  يقلل من حدة  فني  فهو شكل 

تأهيل  مبثابة  فهو  علمي؛  بشكل  تعليمي  تدريب  لربنامج 

باملعنى  أدبيا  نصا  يطرح  ال  هو  وبالتاىل  للجمهور،  اجتامعي 

املتعارف عليه. 

فاملتعة  املشكلة؛  جوهر  عىل  يدها  وضع  »عيل«  استطاعت 

القضايا  لطبيعة  ذلك   رمبا  فنية؛  ال  إنسانية  ولكنها  موجودة، 

سبقته  والذي  التفاعلية،  املقهورين  نصوص مرسح  تطرحها  التي 

ُكنت مهتم  »الجريتيل«:  أكده  ما  أكرث متعة؛ هذا  صيغ مرسحية 

ان احرض شغل »بوال« وقتها قرأت كتابه األول »ألعاب املمثلني 

وغري املمثلني« وأثناء عميل معه، ورغم اهتاممي  مبرسح امللتقى 

صيغ   – »الخفي«  االمريئ  واملرسح  الضوء،  ومرسح  الفورم،  أو 

مرسحية سبقت الظهور الفعيل ملرسح املقهورين بشكله الحايل-  

وجدُت نفيس مثار بشكل أكرب نحو مرسح الصورة – أحد الصيغ 

مرسحية  صورة  وصممت  »بوال«-   بها  اشتغل  التي  املرسحية 

الصورة  اجتامعى، ويف هذه  محتوى  فيها  لخصت  لعائلة مرصية 

يف  ووضعها  الصورة  هذه  »بوال«  واخذ  كثرية،  أشياء  اختزلت 

ان  انطباع عام   كتابه، وقام بوصفها بعد ذلك، ورغم ذلك لدي 

مجتمعات  داخل  حوار  لخلق  أداة  إال  هو  ما  املقهورين  مرسح 

»الجريتيل«  وبني  بيني  الحوار  كان  التجانس.  من  ما  درجة  بها 

املطاف  نهاية  ولكنه يف  نقطة ألخرى،  من  نقفز  كنا  ثري وشيق؛ 

فّضل الحيك املرسحي؛ فهو يراه طريقة مثىل يف التغيري املجتمعي. 

الدراما  ُيفجر  املرسحي  الحيك  فان  »الجريتيل«  رؤية  وبحسب 

ووصوله  الضغط  هذا  تفاقم  املشهد عىل  أيضا  ويحتوى  املقهور، 

الذي  اليوم  أي  االستثنايئ؛  اليوم  وهو  الثالث،  واملشهد  للذروة، 

فينفجر  املقهور؛  ضد  القاهر  به  يقوم  استثنائيا  حدثا  سيشهد 

املقهور ضده ويثور عليه. وكأن املرسحية التفاعلية )إطار وذروة 

يكون  املرسحي  النص  ان  إىل  نخلص  عامة  وبنظرة  وانفجار( 

تعاين  محددة  لفئة  محددة  قضية  ويناقش  مسبق  بشكل  ُمعد 

يف  الفعل  تركيز  وحدة  هناك  يكون  وبذلك  محددة؛  مشكلة  من 

حبكة  وفق  زمني  برتتيب  القصة  رسد  يتم   .. آخر  مبعنى  الزمن؛ 

العمل  فريق  الواقع، وعىل  يف  ولكن كام حدثت  وواضحة،  قوية 

عدم الخلط  بني واقعية الصورة التي شهدت حدوث الحدث يف 

كام  الواقع  ننقل  ال  فنحن  للواقع؛  الدقيقة  الصورة  وبني  الواقع، 

رئيسية  قضية  عىل   فقط  نركز  التفاعيل  النص  كتابة  فعند  هو؛ 

مدة  كانت  وكلام  فرعية،  قضايا  يف  الدخول  دون  واضح  بشكل 

وأغلب  الفائدة،  حدثت  كلام  أكرب؛  التفاعل  وكان  قليلة  العرض 

ومهمشة،  فقرية  مناطق  يف  ُتعرض  التفاعلية  املرسحيات  الظن 

وديكور  إضاءة   – سينوغرافيا  لوجود  ُملحة  حاجة  ال  وبالتايل 

أيضا  أي  وهي   – االكسسوارت  بعض  وجود  ولكن  وموسيقى- 

عنرص سينوغرايف-  أمر مهم ورضوري، ولكنه ليس حتمي؛ كام ان 

العرض التفاعيل يشرتط توفر أركان املرسح الثالث )مكان العرض 

ال  ولكنه  مرسح-  انه  بحكم   - الفرجة(  وغرض  للفرجة  ومكان 

يشرتط توافر شكل هنديس محدد للمرسح سواء بشكله املتعارف 

فمرسح  مثال؛  اإليطالية  كالعلبة  آخرى؛  أشكال  بأي  أو  عليه 

الشارع أو يف  ُيقدم يف قاعات أو ساحات عامة أو يف  املقهورين 

التفاعل؟  يحدث  كيف  ولكن  التفاعل،  هو  أهم يشء  مكان.  أي 

القاهر يقوم  املقهور ضد  فيثور  االستثنايئ؛  اليوم  ان يحدث  بعد 

اقرتاح  الجمهور  العرض املرسحي، ويطلب من  بإيقاف  »الجوكر” 

حل  إيجاد  شأنها  من  حلول  اقرتاح  يف  الجمهور  فيبدأ  حلول؛ 

حل  باقرتاح  قام  شخص  كل  من  “الجوكر”  فيطلب  للمقهور؛ 

الصعود إىل خشبة املرسح ملواجهة القاهر، هذا القاهر ما هو إال 

انتهاء  وفور  وبالتايل  الواقع،  يف  املوجود  الحقيقي  للقاهر  منوذج 

التفاعيل نكون أمام فرد شاهد ظلمه وقهره ُيعرض أمام  العرض 

املنطلق  هذا  ومن  القهر،  هذا  يواجه  كيف  تعّلم  ولكنه  عينيه، 

نكون أمام ثالثة متفرجني األول: متفرج املرسح األرسطي، والذي 

الفعل  بأداء  تقوم  بحيث  الدرامية؛  الشخصية  إىل  نفسه  يسّلم 

املتفرج  »ُيطهر«  األرسطي  املرسح  ان  بل  عنه؛  بالنيابة  والفكر 

و«التطهري«  أوىل،  كمرحلة  اإليهام  خالل  من  ثوري  فكر  أي  من 

البطل،  تجاه  املتفرج  بها  يشعر  التي  فالشفقة  ثانية؛  كمرحلة 

من  املتفرج  يطهرا  البطل،  مصري  نفس  يف  الوقوع  من  والخوف 

 – امللحمي  املرسح  متفرج  وهو  الثاين:  املتفرج  ثوري.  فعل  أي 

املرسح الربيختي- والذي يسلم نفسه، أيضاً، للشخصية الدرامية 

لنفسه  يحتفظ  املتفرج  ولكن  عنه،  بالنيابة  الفعل  بأداء  لتقوم 

الشخصية  فكر  مع  متعارضاً  يكون  ما  غالباً  الذي  التفكري  بحق 

يف  والتغريب  »التغريب«.  خالل  من  التفكري  ويحدث  الدرامية، 

وهو  الثالث:  املتفرج  غريبا(.  املألوف  )جعل  تعريفاته  أبسط 

مجرى  يف  فيغري  البطولة؛  بدور  يقوم  والذي  املمثل(   / )املتفرج 

عىل  نفسه  فيدرب  ويناقشها؛  الحلول،  ويقرتح  الدرامي،  الحدث 

تفاعلية  مرسحية  خالل  من  الحياة  يف  الحقيقي  بالفعل  القيام 

الجمهور  يحفز  “جوكر”  يديرها  وموجه  مقصود  بشكل  مكتوبة 

وما  وظيفته؟  هي  وما  »الجوكر«  هو  من  ولكن  التفاعل،  عىل 

هي  وما  املقهورين؟  مرسح  يطرحها  التي  األفكار  طبيعة  هي 

صفات وخصائص القاهر واملقهور وإىل أي مدى نستطيع تهميش 

يف  الرائدة  التفاعلية  التجارب  هي  وما  السينوغرايف؟  العنارص 

املجتمع املرصي؟. هذا ما سنعرفه يف الحلقات القادمة.

داخل املجتمع أكرث من مرسح املقهورين, عالوة عىل كونه شكال 

»الجريتيل«  فّضل  ولذلك  »بوال«  مرسح  عكس  مبارش  غري  فنيا 

ولكن  شعرية،  رسايل  خالل  من  الفن  يقدم  النه  الصورة  مرسح 

أيضا  يرى  بياين.  مرسح  هو  الحايل  بشكله  املقهورين  مرسح 

»الجريتيل« ان مرسح املقهورين يختزل الفن والفن ال يختزل ىف 

رسالة. رغم كل السطور السابقة أرى رضورة النظر للموضوع من 

اإلغريقي  للتعريف  وطبقا  نعرف  كام  فالدراما  الدرامي؛  املنظور 

هي )فعل أو عمال يؤدى(، وهي جوهر الرتاجيديا؛ الن الرتاجيديا 

هي  الشعر«  »فن  األشهر  كتابه  يف  »أرسطو«  تعريف  وفق 

)محاكاة أفعال(، واملرسح طبقا لهيجل هو )رصاع إرادات حرة(، 

ومرسح »بوال« به دراما من خالل الفعل الذي يقوم به القاهر 

ولكن  رصاع،  به  وأيضا  املقهور؛  به  يقوم  الذي  املضاد  والفعل 

جوهر الرصاع بني القاهر واملقهور يتم من خالل إرادات قد تبدو 

املرسحية،  النصوص  توضحه  ما  وهذا  متكافئة!،  غري  أو  غري حرة 

أو  ارتجال  فيها  يحدث  مرسحية  ورشة  خالل  من  ُتكتب  والتي 

أو  النص،  كتابة  عىل  تساعد  درامية  تقنيات  أو  رسيع  سيناريو 

النص  يحتوى  ان  رشط  سلفا  ُمعد  بشكل  النصوص  هذه  ُتكتب 

املرسحي عىل ثالث شخصيات رئيسية وشخصيات آخرى فرعية – 

اليوجد عدد محدد للشخصيات ولكن يفّضل االقتصاد يف الكتابة 

لتقليل النفقات فغاية هذا املرسح عرض القضية ال أكرث وال أقل- 

يدير  و«جوكر«  و«مقهور«  »قاهر«  هي  الرئيسية  والشخصيات 

مشاهد  ثالثة  خالل  من  املرسحي  النص  ُيصاغ  املرسحي.  العرض 

.. املشهد األول، وهو مشهد البداية وفيه التعريف بالشخصيات، 

وتأسيس عام، وعرض للقضية ولطبيعتها مع توضيح القهر الذي 

يقوم به القاهر ضد املقهور .. املشهد الثاين، ويحتوي عىل جوهر 

عىل  القاهر  ضغط  توضيح  تأكيد  مع  تفاصيلها  بكل  القضية 

المقهورين مسرح  حول  المثارة 
الضجة  أساس  الفن  سلفيو  علي:  عبري 

المسرحي الحكي  أفضل  وأنا  بياني، 
مسرح  »بوال«  مسرح  الجريتلي:  حسن 
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أمني  محمود  الراحل  املفكر  تجربة  تنوعت 
مابني  العام،  هذا  مئويته-  متر  –والذي  العامل 
تجربة “محمود  كانت  والنقد،  والفكر  السياسة 
الفكرية استكامال لتجارب تنويرية  العامل”  امني 
سابقة عليه مثل تجربة د. طه حسني, وسالمة 
وشبيل  الطهطاوي  ورفاعة  مبارك  وعيل  مويس, 
لواء  أنطوان وغريهم ممن حملوا  شميل وفرح 
عام  املائتي  خالل  العربية  الثقافة  يف  التنوير 

املاضية.
املستمر  بالتجديد  الفكرية  رؤيته  متيزت  وقد 
بدور  يؤمن  فكان  العرص,  متطلبات  وفق 
حيث  فيه.  يعيش  الذي  الواقع  يف  املثقف 
آراؤه  فطهرت  والتطبيق,  النظرية  بني  ربط 
الثقايف  املستوي  عيل  سواء  مبكرا  اإلصالحية 
وقد  والسيايس,  االجتامعي  املستوي  عيل  او 
تعددت صور ذلك, ضاربا مثاال واضحا ملا سامه 
ذلك  يف  منطلقا  العضوي,  باملثقف  “جراميش” 
من الجملة التي كان يرددها – دامئا-:”النظرية 
رمادية, لكن شجرة الحياة خرضاء”, وهو بذلك 
يؤكد عيل املعني الجوهري لدور املثقف, وهو 
أن يقرتب من واقع األشياء التي يناقشها, ال أن 
يسكن يف الربج العاجي الذي ال يري من خالله 
ورؤيته  الجريئة  ألفكاره  ونتيجة  جيدا.  األشياء 
فقد  واملتمردة,  والراصدة  الكاشفة  املستنرية 
واإلقصاء  االضطهاد  من  الكثري  “العامل”  عاين 
ومنها االعتقال السيايس يف الفرتة ما بني )١9٥9 
كبري  الواحات مع عدد  وحتى ١9٦4( يف سجن 
فؤاد  ومنهم  مرص  ومبدعي  مثقفي  أهم  من 
حبيش  وفوزي  زيك  ونبيل  فرج  والفريد  حداد 

وصنع الله ابراهيم وسمري عبدالباقي وغريهم.
يف  الرائد  النقدي  دوره  هو  هنا  يهمنا  وما    
كتاباته  وخصوصا  املرصية،  الثقافية  الحياة 
تحت  مهم  كتاب  فللعامل  املرسحية،  النقدية 
من  وهو  مرسحنا”  يف  والقناع  “الوجه  عنوان 
الكتب ذات الطابع التحلييل للظواهر املرسحية.
يف هذا الكتاب يؤكد “العامل” عىل أن “املرسح 
املعاناة  أرض  عىل  باإلنسان  اإلنسان  لقاء  هو 
املرسح  يف  باإلنسان  اإلنسان  ولقاء  والبهجة، 
ما  بجوهر  إنسانيته،  بجوهر  اإلنسان  لقاء  خهو 

هو به إنسان”.

لواقع املرسح املرصي يف فرتة  الكتاب  ويتعرض 
وهذه   ،١9٧١ وحتى   ١9٥٥ من  محددة  زمنية 
التي  الفرتة  وهي  النارصية،  الفرتة  هي  تقريبا 
النهضة  تجليات  كأحد  املرسح  فن  فيها  ازدهر 

الفنية والثقافية يف ذلك الوقت.
“أنه  الكتاب  مقدمة  يف  قال  “العامل”  أن  ومع 
املعارص،  املرصي  أو  العريب  للمرسح  يؤرخ  ال 
معامله  وتحديد  وتأصيله  بتحليله  يقوم  وال 
تطبيقي  كتاب  الحقيقة،  وإمنا هو يف  األساسية، 
ذلك  من  الرغم  عىل  أقول  األديب”،  النقد  يف 
ضمها  التي  واملقاالت  الدراسات  من  كثري  ففي 
تحليل  يف  وفنية  نقدية  رؤية  نجد  الكتاب 
الظواهر املرسحية التي كانت موجودة يف ذلك 

الوقت يف مرص والعامل.
نجم  سطوع  شهدت  والتي  األوىل  فالفرتة 
عاشور  نعامن  مثل  املرسحية  األسامء  من  عدد 
وظهور  وهبة،  وسعدالدين  فرج   وألفريد 
الحكيم،  توفيق  الكبري  للرائد  جديدة  أعامل 
فهي املرحلة التي وصفها العامل بأنها “تعرب عن 
الوطني” فظهرت أعامل مرسحية  التحرر  إرادة 
تحت”  اليل  “الناس  يف  كام  واقعي  إطار  ذات 
والتي  عاشور،  لنعامن  فوق”  اليل  و”الناس 

يصفهام العامل قائال:
واعية،  فنية  استجابة  الحقيقة  يف  “املرسحيتان 
التي  فالثورة  الجديد،  االجتامعي  لواقعنا 
عند  تقف  ال  السنوات،  هذه  يف  بالدنا  تعيشها 
الحدود السياسية فحسب، وإمنا متتد إىل عالقتنا 

ومؤسساتنا وقيمنا االجتامعية”.
وهنا نرى موقف العامل النقدي املنحاز للوظيفة 
يسمى  كان  ما  وهو  والفن،  لألدب  االجتامعية 
ب”الواقعية االشرتاكية يف األدب” ومن خالللها 

األدبية  األعامل  من  كبري  عدد  بتحليل  كام 
يف  لفرتة  ساد  االتجاه  هذا  إن  بل  والفنية، 

الثقافة املرصية خاصة بعد ثورة يوليو ١9٥٢.
الثقافة  “يف  كتاب  صدور  مع  البداية  وكانت 
مع  باملشاركة  “العامل”  كتبه  الذي  املرصية 

صديقه د.عبدالعظيم أنيس عام ١9٥٧.
وباملثل جاء تحليله ملرسحية “اللحظة الحرجة” 
أن  أراد  إدريس  يوسف  “أن  فيها  يرى  التي 
ينتقد بعمله الفني هذا أعامال فنية أخرى يغايل 
مؤلفوها يف إسباغ ثوب خرايف عىل شخصياتهم 
املربئني  األساطري  أبطال  إىل  أقرب  يجعلها  مام 
إدريس  يوسف  أراد  رزيلة”،  أو  نقص  كل  من 
إنسانية  عن  اإلنسان،  إنسانية  عن  يدافع  أن 
حقيقته  عن  وقوته،  ضعفه  عن  البطل، 

الصادقة”.
ويأخذ “العامل” عىل يوسف إدريس يف مرسحية 
“الفرافري” أنه استلهم الرتاث الشعبي يف الشكل 
املضمون  يف  من  االستفادة  دون  املرسحي 

الفكري للمرسحية.
ويرى العامل أن إدريس يف هذه املرسحية تورط 
مفاهيم  يف  املغرقة  التجريبية  بالشطحات 
ومرسح  الوجودي  األدب  لعبة  هي  مغلوطة 
بغري  عالقة  بغري  الحرية  حيث  الالمعقول” 
بغري  شامل،  نظام  بغري  إطار،  بغري  مجتمع، 
انتامء، دفاع عن اإلنسان الالمنتمي، الذي يقف 
لنظام  املنتمي  وغري  العامل،  مواجهة  يف  وحده 

اجتامعي محدد.
يقول العامل:

“عندما يشغلنا الدكتور يوسف إدريس بالبحث 
الحرية  تحقيق  قضية  القضية،  لهذه  حل  عن 
يف  يورطنا  الحقيقة  يف  فإنه  املطلقة،  الفردية 

مفهوم سلبي للحرية”.

“الفتى  مرسحية  يف  “العامل”  يرى  حني  يف 

مهران” لعبد الرحمن الرشقاوي منوذجا لتقديم 

البطل الثوري، حيث يقول:

“ال شك أن الفتى مهران بطل ثوري يصعد إىل 

عىل  نجده  ما  أندر  وما  العريب،  مرسحنا  منصة 

وألفريد  عاشور  نعامن  قدم  لقد  املنصة،  هذه 

فرج وسعد الدين وهبة ويوسف إدريس بعض 

هذه النامذج، ولكنها مل ترتفع أبدا إىل مستوى 

الوعي الثوري للفتى مهران”.

من  كبريا  حيزا  الحكيم  توفيق  مرسح  ويشغل 

كان  حيث  العامل،  أمني  ملحمود  النقدي  الجهد 

واملفكر  للمثقف  األمثل  النموذج  فيه  يرى 

يقف  الحكيم  أن  عىل  مؤكدا  املرسح،  ورجل 

ساهموا  الذين  ومفكرينا  أدبائنا  طليعة  بني 

إرساء  يف  السواء  والفكري عىل  األديب  بإبداعهم 

القواعد والقيم الجديدة ألدبنا العريب املعارص.، 

ثم يبدأ يف تحليال بعض أعامله مثل “الصفقة” 

الحكيم  تجربة  يف  مهمة  حلقة  يعتربها  التي 

املرسحية خاصة يف مرحلة “االتجاه الواقعي” مبا 

الواقعي،  االجتامعي  الرصاع  تعبري عن  فيها من 

كذلك تقرتب املرسحية من لغة الشخصيات مبا 

فيها من تعبريات من اللهجة العامية.

كذلك يستعرض العامل مرسحية”رحلة إىل الغد” 

والتي تؤكد فلسفته حول اإلنسان، مستعينا مبا 

من  هذه  أيامنا  عىل  البرشي  العقل  إليه  وصل 

“عودة  عن  كتب”العامل”  علمية.كام  اكتشافات 

ستينيات  يف  قدمت  والتي  مرسحيا”   الروح 

الرشقاوي،  جالل  إخراج  من  املايض  القرن 

الروح واملناخ االجتامعي  أنها تقدم  مؤكدا عىل 

من  نتعرف عىل جوانب  والنفيس، ومن خاللها 

املجتمع.

بعدة  الصبور  عبد  صالح  تجربة  حظيت  كام 

إضاءات نقدية من “العامل” فكتب عن “مأساة 

الحالج” و”األمرية تنتظر”..

دياب  محمود  بتجربة  يحتفي  نراه  كذلك 

“باب  ومرسحية  “الزوبعة”  مرسحية  يف  خاصة 

الفتوح”.

تدعو  رؤية  صاحب  العامل  أمني  محمود  وكان 

االجتامعية،  الطبيعة  وفق  املرسحي  للتجديد 

يف  تخطيط  إىل  يحتاج  املرسح  أن  يرى  وكان 

يحقق  شامل،  واجتامعي  ثقايف،  تخطيط  إطار 

عىل  العريب،  باإلنسان  العريب  اإلنسان  لقاء 

والتجدد  التفتح  وبهجة  واملعاناة،  النضال  أرض 

مضيئا  واعيا  حميميا  لقاء  يحقق  مبا  واإلبداع، 

بحقيقته. وحقائق مجتمعه.

العالم..  أمني  محمود 
مسرحيا ناقدا   

عيد عبد الحليم
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باسم  مهرجان   فعاليات  املتحدة  الواليات  ىف  انطلقت 

ويلدر«  »ثورنتون  األمرييك  واألديب  املرسحى  الكاتب 

الذى  الكاتب  هذا  مولد   عىل  عاما   ١٢٥ مرور  مبناسبة 

توىف عام ١9٧3 . بدا املهرجان اعتبارا من ٢٧ أبريل الذى 

وفاته  ذكرى  بعد  املهرجان  ويستمر  ميالده.  عيد  يوافق 

ىف السابع من ديسمرب  لينتهى ىف   ٢٢ يناير  من العام 

القادم.

من  لعدد  عروض  منها  أشكال  عدة  االحتفال  ويتخذ 

يستكملها  مل  مرة   ألول  له  مرسحية  وعرض  مرسحياته 

وهى  قلبية  بأزمة  عاما   ٧8 عن  املفاجئة   وفاته  بسبب 

»االى«  مرسح  عىل  تعرض  وسوف  »السوق«  مرسحية 

من  طبعات  إصدار  املهرجان  يشمل  كام  هيوسنت.  ىف 

تسجيىل  فيلم  إعداد  وسيتم  األدبية.  وأعامله  مرسحياته 

الذى  برودواى  ىف  لنكولن  مرسح  عىل  عرض  حياته  عن 

تعرض عىل خشبته مرسحيته »جلد أسناننا«.

قياسى رقم 
ويعد ويلدر صاحب رقم قياىس مل يحققه غريه ىف تاريخ 

األدبية  بوليتزر  بجائزة  مرتني  فاز  األمرييك حيث  املرسح 

وهام  املرسحية  أعامله  من  اثنني  عن  الرفيعة  االمريكية 

تعد  التى  »بلدتنا«  ومرسحية  أسناننا«  »جلد  مرسحية 

الحياة  قيمة  تناقش  والتى  اإلطالق  عىل  أشهر مرسحياته 

ورضورة أن يعيش اإلنسان كل لحظة منها. وتعرض هذه 

منها  والية  من  أكرث  ىف  مرسح  من  اكرث  عىل  املرسحية  

مرسح شكسبري ىف واشنطن. 

وسوف يبدأ ىف يونيو القادم ىف مرسح »االى« ىف هيوسنت 

باستكاملها حسب  قام  أن  بعد  »السوق«  عرض مرسحية 

هو  أخر  أمرييك  وأديب  مرسحى  كاتب  الخاصة  رؤيته 

»كريك لني«. وتعرض املرسحية فرقة مرسحية شارك لني ىف 

تأسيسها باسم غريب وهو »امليكانيكيون الحمقى«.  

التى  املرسحيات  بعض  عرض  أيضا  االحتفال  ويشمل   

الواليات املتحدة والعامل. 

القادم  يناير   ٢٢ ىف  يقام  بحفل  املهرجان  ينتهى  وسوف 

يتم فيه تكريم عدد من املمثلني واملخرجني الذين شاركوا 

ىف مرسحية »بلدتنا«.

ويلدر  كتبها  التى  املرسحيات  أوائل  من  كانت  وبلدتنا 

أن  بعد  نسبيا  متأخرة  بدأت  التى  االبداعية  حياته  ىف 

كتاب  ىف  املرسحية  واحد صدرت  وقت  أدواته. ىف  امتلك 

وبدأ عرضها عىل املرسح ىف نيوجريىس  ىف يناير من ذلك 

قام  إذاعي  مسلسل  إىل  التاىل  العام  ىف  وتحولت   . العام 

أخر  إذاعي  مسلسل  إىل  وتحولت  ويلز  أورسون  ببطولته 

عىل محطة أخري عام ١94٠ وهو نفس العام الذى شهد 

تحولها إىل فيلم شارك فيه معظم أبطال املرسحية. وعىل 

إذاعي  مسلسل  إىل  املرسحية  تحولت  عاما  مدى عرشين 

عن  راضيا  ويلدر  يكن  مل  مختلفة  برؤى  مرات  خمس 

معظمها. وتحول إىل مسلسل تليفزيوىن قام ببطولته هول 

هولربوك عام  ١9٧٧ . 

والحياة الموت 
وتدور أحداث  املرسحية – وهى من النوع التحليىل بني 

عامى ١9٠١ و١9١3 ىف بلدة افرتاضية صغرية  قريبة من 

املوت  مفاهيم  حول  البسطاء  سكانها  يختلف  بوسطن 

وهى  اليومية.  حياتهم  ىف  سلوكياتهم  خالل  من  والحياة 

)لكنها  وقصصه  ويلدر  مرسحيات  بأفكار  أفكارها  تأثرت 

»شموع  مثل مرسحية   ) مبارش  بشكل  منها  مأخوذة  غري 

مبرسحية  هايدل«  »نوا  كاتبها  تأثر  التى  امليالد«  عيد 

»عشاء عيد امليالد الطويل« لويلدر. 

لويلدر  وإضافة إىل ذلك سوف تعرض مرسحيات عديدة 

الورثة نظرا  بإذن من  بلغات عديدة  الدول  ىف عديد من 

لعدم مرور ٥٠ عاما عىل وفاته بعد. وتشمل هذه الدول 

وإسبانيا  والتشيك  املجر  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 

واليونان  كونج  وهونج  ورومانيا  والصني  والربتغال 

واإلكوادور.

النجاح سر 
السبب  أن  ويلدر«  »تابان  شقيقه  ابن  عنه  ويقول 

الرئيس ىف نجاح عمه هو أنه كان يلجأ دامئا إىل التجديد 

من  بامللل  القارئ  أو  املشاهد  يصاب  ال  حتى  الشكل  ىف 

ىف  التأمل  وهى  أعامله  ىف  عالجها  التى  األساسية  الفكرة 

أن  يعتقد  وهو  لإلنسان.  بالنسبة  ذلك  يعنيه  وما  الكون 

عمه عاد إىل الحياه بهذا القدر من االهتامم بأدبه الذى 

عديدة  وتفسريات  ألفكار  واالتساع  العمق  بني  جمع 

رغم  اليوم  أدباء  من  كامل  جيل  عىل  تأثريه  عن  فضال 

تابان ندوة حول أدب  رحيله من 49 عاما. وسوف يدير 

ويلدر باعتباره أديبا سعى من خالل مرسحياته إىل تغيري 

ويلدر  ثورنتون  تكريم  2022عام   .. ميالده  على  سنة   125  هشام عبد الرءوف بمناسبة 

النجاح  سر  الشكل  فى  التجديد 
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جعلها  ويلدر  ألن  مرسحية  داخل  مرسحية  عن  عبارة 

يعدون ملرسحية  القرية  شباب  من  مجموعة  حول  تدور 

لتقدمها لسكان البلدة.

ىف  الرئيسية  الشخصية  املرسح  خشبة  مدير  وكان 

املرسحية حيث يتحدث إىل جمهور افرتايض ويلقى عليه 

تساؤالت  منه  ويتلقى  تساؤالت  عليه  ويطرح  محارضات 

املرسحية  ىف  الشخصيات  بعض  بأداء  ويقوم  أخري 

العصري   محل  وصاحب  الواعظ  شخصية  مثل  االفرتاضية 

الديكورات.  من  تقريبا  خالية  املرسحية  خشبة  وتكون 

كالم  بدون  أدوارهم  املمثلون  يؤدى  األحوال  معظم  وىف 

. ويصاحب ذلك حاالت شخصيات متعددة تدور تجاربها 

أسناننا جلد 
التى  أسناننا«  »جلد  وهى  أخرى  مرسحية  إىل  ونأيت 

ىف  شوبريت  مرسح  ىف    ١94٢ عام  األوىل  للمرة  عرضت 

برودواى   إىل  تنتقل  أن  قبل  كونكتكت  بوالية  نيوهافني 

الرتىك  اليوناىن   املخرج  الفنية  حياته  بداية  ىف  وأخرجها 

 .) كازان«)١9٠9-٢٠٠3  الياس  أو  »اليا  العاملى  األمرييك 

وهى مرسحية رمزية عبارة عن كوميديا   ىف ثالثة فصول 

 . بها  تاثرت  الهمجى ملحمد صبحى  أن مرسحية  –يعتقد 

تدور حول الحياة اإلنسانية من خالل عائلة »انرتوبوس« 

ىف  افرتاضية  مدينة   وهى  اكسليسيور   ىف  تعيش  التى 

جورج  واألم  األب  من  األرسة  وتتكون  نيوجريىس.   والية 

تظهر  التى  وسابينا  وجالديس  هرنى  واألبناء  وماجى 

وشخصية  والثالث  األول  الفصلني  ىف  خادمة  شخصية  ىف 

املرسحية  أحداث  وتدور  الثاىن.  الفصل  ىف  جامل  ملكة 

قابيل  قتل  مثل  والدينية  التاريخية  األحداث  بعض  حول 

ألخيه هابيل ويفرتض أنها تحدث داخل األرسة. كام تدور 

الفصل  ويدور  الجليدى.  العرص  ىف  األول  الفصل  أحداث 

الجيش  شارك  أن  بعد  الدمار  البيت  أصاب  وقد  الثالث 

األمرييك بقيادة األب ىف حروب نابليون. 

نفسه  بناء  إعادة  عىل  اإلنسان  قدرة  املرسحية  وتناقش 

إطار  ىف  ذلك  كل  ويدور  بنفسه.  نفسه  يدمر  أن  بعد 

كوميدى تتفجر فيه الضحكات التى تصل ىف النهية إىل أن 

ويقول  املرسح  مدير  أنه  عىل  نفسه  يقدم  يظهر شخص 

متكنوا  مل  األصليني  ألن  األصليني  املمثلني  ليسوا  أن هؤالء 

اآلخر  والبعض  باألنفلونزا  بعضهم  إلصابة  الحضور  من 

بالتسمم الغذاىئ. 

الكبري  النجاح  رغم  حاد  لنقد  وقتها  ويلدر  وتعرض 

األيرلندي   لألديب  رواية  عن  مأخوذة  بانها  للمرسحية  

عرض  قبل  توىف  الذى  الفينقيني”  يقظة  جويس”  جيمس 

إرساف   بسبب   أيضا  لنقد  .وتعرض  بشهور  املرسحية 

املمثلني ىف الدخول ىف حوار مع الجمهور.  

بن النجاح والفشل واحيانا ينتهى بها املصري إىل االنتحار.  

وبعد عدة اشهر من عرضها وما حققته من نجاح عرض 

بولتزر  بجائزة  ويفوز  كبريا  نجاحا  ليحقق  برودواى  ىف 

كتبت  أمريكية  »اعظم مرسحية  بانه  النقاد  احد  ويصفه 

حتى تاريخه. 

مدير  شخصية  جسد  من  أول  أن  املفارقات  من  وكان 

الخشبة عىل املرسح هو فرانك كرافن )١8٧٥ -  ١94٥( 

وكان أيضا كاتبا مرسحيا.  واليدرى احد ملاذا اختار ويلدر 

عام ١9٠١ بالذات بل ويوم ٧مايو من ذلك العام ليكون 

بداية األحداث.

ويلدر  ثورنتون  تكريم  2022عام   .. ميالده  على  سنة   125 بمناسبة 

منها  لحظة  بكل  واالستمتاع  للحياة  دعوة 
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عيل  املرسحي  لألداء  الكامل  للتقويم  العميل  مفهومنا  ينطوي 

خلفية  أمام  األداء  مشاهدة  عيل  القدرة  هي  األويل  قدرتني. 

الواضح  تستطيع أن تطلع املتلقي عيل اإلنجاز الظاهر أو غري 

األداء،  تفاصيل  إىل  بالرجوع  القدرة،  هي  والثانية،  األداء.  يف 

املنجز  اليشء  يف  األداء  مامرسات  مساهمة  عن  التحدث  عيل 

أو االنتقاص منه وما إذا كان موضوع األداء قابل للتحقق من 

خالل أنواع مامرسات أداء معينة.  واملتلقي الذي ميتلك فهام 

أعمق للمؤدي مالئم متاما للمهمة األوىل. وتحديد كيفية نجاح 

املتلقني يف املهمة الثانية هو ما يجعلنا ندرس طبيعة اكتساب 

فهم تفسريي لألداء املرسحي. 

هناك العديد من األسباب التي تجعل الناس يجدون قيمة يف 

تفسري  يف  القيم  من  العديد  استخدام  وميكن  الفنية.  األعامل 

نطاقا،  األضيق  هي  أجريها  التي  واملناقشة  الفني.  العمل 

تلك  هي  أدرسها  أن  أود  التي  التفسري  أنواع  ألن  ذلك،  ورغم 

املرسحية  العروض  تقييم  ميكن  كيف  توضيح  إىل  تؤدي  التي 

بها  يحل  التي  الطرق  أجل  ومن  متثله،  الذي  اإلنجاز  أجل  من 

املواد  من  واالستفادة  العقبات،  وتجاوز  املشكالت،  املؤدون 

املتاحة )١(. 

يقال غالبا إن التفسري هو الوسيلة التي ننجز بها الفهم. وهذه 

الفلسفية  اهتامماتهم  ترتكز  الذين  أولئك  بني  شائعة  رؤية 

حول الفن عيل التفكري يف أنواع تفسري أكرث عمومية. ويطرح ) 

ديفيد نوفيتز David Noviitz( الفكرة بهذه الطريقة: 

لهذه   – األولية  ورمبا   – األساسية  املعاين  أحد  يف   

قصد  عن  به  نقوم  نشاط  إىل  التفسري  يشري  الكلمـة 

ٌيستدعى  ال  املعنى،  وبهذا  فهمنا.  يف  الفجوات  لسد 

التفسري إال عندما نعلــم أن معرفتنا وإمياننا الراسخني 

ولكن  وجهلنا.  ارتباكنا  إطـارهام  يف  وتبـدد  نفـذا  قد 

بقصــور  علمنا  دامئا  التفسري  يتطلب  مختلف  بشكل 

فهمنا. فعمليـة الوصــول إىل الفهم تتعـلق بالتشكيل 

عــدم  لتبديد  رصاحة  املعــدة  للفرضيات  املذهل 

فهمنا. 

تؤكد مقولة )نوفيتز( عنرصين يف هذه الرؤية الشائعة: يهدف 

والتفسريات  عملية  هو  والتفسري  الفهم؛  إىل  مبدئيا  التفسري 

هي نتيجة تلك العمليات. عالوة عيل أننا عندما نفرس بشكل 

صحيح فإننا نصل إىل فهم يشء، وتعرب تفسرياتنا فقط عن ذلك 

لألداء  التفسريي  الفهم  دراسة  ويف  إليه.  وصلنا  الذي  الفهم 

املرسحي، سوف أناقش أن ثاين هذه العنارص – فكرة التفسري 

تفسري  يف  يحدث  ما  لرشح  حاسم   – األشياء  ملعرفة  كعملية 

فإذا  متاما.  مختلف  أو  مامثل  أداء  مشاهدة  توقع  إىل  قادتها 

اعتقدت أنهام سوف يكونا عرضني متشابهني، ورمبا تبدأ يف أن 

املزاجية  الحالة  الفروق يف  بالفروق عندما تالحظ  تصري واعية 

أكرث  الثاين  يف  يبدو  األول  يف  عليه  ما ضحكت  العرضني:  أثناء 

التي  املشاهد  يف  األصيل  الجنيس  التوتر  مثال،  فتالحظ  جدية، 

تجمع »هيدا” مع القايض “براك” حيث رأت من قبل مهرجا 

اعتقاد  خالجها  فإذا  الضحك.  يثري  ساخر  حاد  لسان  ذا  عجوزا 

وعيها  يتضمن  فقد  جدا،  مختلفني  عرضني  يكونا  سوف  بأنهام 

األداء املرسحي. 

 وللمساعدة يف هذا البحث، تخيل مشاهدين سوف نسميهام 

نفس  شاهدا  واللذان   ،”Thiago و”ثياجو   ”Petia بيتيا   «

عيل  ولديهام   – والثاين«تهكمي«  »مبارش«  األول   – العرضني 

العرض  بيتيا”   « تشاهد  عندما  لكليهام.  أساسيا  فهام  األقل 

وسوف  والتشابهات.  الفروق  بعض  فورا  تعي  فإنها  الثاين 

يعتمد أول يشء تبدأ يف التفكري فيه عيل األداء الذي شاهدته 

قد  لها  ٌعرضت  مسبقة  معلومة  أي  كانت  إذا  ما  وعيل  أوال 

التفسريي الفهم 
المسرحية  للعروض 

تـأليف: جيمس هاملتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 
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نفسها  املالحظات  من  الكثري  تسمع  بأنها  متوقع  غري  إدراكا 

والعديد من األفعال نفسها التي حدثت يف األداء اآلخر .

تجربة  من  العرضني  هذين  عن  ما  شيئا   « بيتيا   “ تعرف 

مشاهدتهام. وسوف تبدأ يف التفكري فيهام بعمق أكرث. ولذلك 

مطالبة  أنها  لتسجيل  بيتيا”  إدراك   “مامرسة  نسميها  دعونا 

تصورها  عيل  تؤثر  وكيف  املرسحية  املامرسات  يف  بالتفكري 

لهذين العرضني. 

العرضني  هذين  يف  شاهده  ما  قصة  حيك  من  »ثياجو”  متكن 

كانت  بطريقة  وتفاعل  أداء.  كل  أثناء  الشخصيات  وناقش 

أخريا  كان  ثم  األداء  يف  تتطوران  وهام  القصتني  مع  متوافقة 

ثياجو”   « يشاهد  مل  ذلك،  ورغم  القصة.  يحيك  أن  عيل  قادرا 

بني  املواجهات  بني  املثال  سبيل  عيل  املقارنة،  يف  يتأمله  شيئا 

اآلخر.  األداء  يف  ومواجهتهام  األول  األداء  يف  )هيدا(  و  )براك( 

الكالم حدث يف كال  نفس  أن  وأنه مل يالحظ شيئا من حقيقة 

عرضني  يف  حدثت  واألفعال  اإلشارات  تلك  وألن  العرضني. 

املختلفتني  القصتني  خالل  من  اتضح  كام   – كهذين  مختلفني 

اللتان يرويهام »ثياجو” ونريد أن نقول إن لديه فهام أساسيا 

تجربة  خالل  من  عنهام  معرفة يشء  يف  فشل  ولكنه  للعرضني 

مشاهدتهام. وبالتايل ينقصه بالتأكيد الفهم األعمق. 

رمبا يرى »ثياجو » أو يسمع بعض الفروق والتشابهات. ولكن 

من السهل ان نتصوره ال يبايل مبا يراه ويسمعه من فروق ألنه 

ببساطة مل يفهمها باعتبارها فروق تحتاج منه شيئا أو تدفعه 

بعكس  مييل  فرمبا  العرضني.  هذين  يف  التفكري  من  املزيد  إىل 

املزاجية.  وحالته  حياته  عيل  تؤثر  كثرية  أشياء  تأمل  إىل  ذلك 

لديه  ليس  املحددة  والتشابهات  الفروق  هذه  حالة  يف  ولكن 

»ثياجو  نسميه  دعونا  نظلمه،  أن  من  بدال  ولذلك،  عذر. 

مع  بتجاربه  مدفوعا  ليس  أنه  نسجل  ليك  مرسحيا«  الكسول 

العروض ألن يفكر يف مامرساتها املرسحية. 

 رشوط نجاح تفسري ما يتم أداؤه وكيفية أداؤه: 

أو  تقدم شيئا معقوال  ال  رمبا  أو  القليل  إال  تكشف  األخرى ال 

بخالف  »ثياجو«  فان  ولذلك  كبري.  بشكل  خاطئة  تكون  حتى 

أن  إال  يشء  أي  يكون  رمبا  مرسحيا،  باملثري  املهتمني  أولئك 

ومدركا  األمر حساسا  واقع  يكون يف  أن  إذ ميكن  بليدا،  يكون 

مثل »بيتيا« ورمبا أكرث. ولكن عيل أية حال، عندما يحيك ألي 

شخص رؤيته لهذه القصص، فانه يقدم تفسري املتلقي. 

مالمئا  باعتباره  آنفا  املقرتح  التفسريي  الفهم  من  الثاين  النوع   

لألداء املرسحي يبدو أنه يهدف إيل تقديم الفروض التي ميكن 

املرسحية.  يف  املامرسات  من  املؤدون  يستفيد  ملاذا  تفرس  أن 

مزيج  التفسري هي  من  النوع  لها هذا  يستجيب  التي  األسئلة 

من أسئلة )ستيكر( من )١( إيل )3( بأنه »تفسري املؤدي«. 

هو  »بيتيا«  فهم  مامرسة  حول  للدهشة  املثري  اليشء  واآلن   

املصادر  إيل  فيها  تفتقر  التي  األسئلة  بعض  تطرح  سوف  أنها 

يف  ألنها،  نوعني.  أسئلتها  تكون  وسوف  باإلجابات.  لتتزود 

الفرضية السابقة، متلق فاهم بشكل أسايس، فلن تعرف الكثري 

من  الكثري  ذات  العروض  تقديم  يف  املؤدين  نجاح  كيفية  عن 

من  الكثري  تتوجه  وسوف  املختلفة.  والكثري  املشرتكة  القواسم 

أسئلتها إيل اكتشاف كيف تم هذا. ورمبا تتوجه بعض أسئلتها 

مختلفة  بطرق  العروض  هذه  الفرقة  تقدم  ملاذا  اكتشاف  إيل 

ومبؤثرات مختلفة. وألنها ليس لديها إجابات عيل النوع األول 

من األسئلة، فلن يكون لديها مصادر لإلجابة عيل النوع الثاين. 

تبدأ » بيتيا » يف الفهم بعمق وكل ما تسعى إليه هو تفسريات 

املؤدي لهذه العروض. 

املفهوم  املغزى  القصص حول  املتلقي هي  تفسريات   

من األداء. وتفسريات املؤدي هي القصص عن السبب 

وراء اضطالع الفرقة بأسلوب وبناء أدائها. 

تجنب نظريات معنى العمل: 

»تفسري  مصطلح  الفالسفة  من  كثري  يستخدم 

interpretation« لإلشارة إيل أي عملية تتعلق مبعرفة األشياء 

منوذج  أن  بعضهم  يؤكد  أن  وميكن  الفهم.  إيل  يؤدي  وأنه 

هو  السابقة،  الفصول  يف  ونرشته  طورته  الذي  البارزة  املالمح 

بالتايل منوذج للتفسري. وأعتقد أن هذا مضلل، ولكني ال أملك 

الرد، ولن أعرتض بشدة إذا أرص أحدهم عيل ذلك. ما ميكن أن 

مهام  مطلوب،  وبالطبع  مالئم،  الدقيق  التناول  أن  هو  أؤكده 

رغبنا أن نسمي األشياء. وأفضل أن أتحدث عن العمليات التي 

أقارن  الفهم عيل املستويني األسايس واألعمق وأن  بها  يتحقق 

العادية حول  الحياة  نقارنه يف خطاب  أننا  أعتقد  كام   – ذلك 

العروض املرسحية – مبحاولة قول أشياء تتجاوز ما نعتقد أنه 

ميكن للجميع معرفته، مع توفري الخربة والتدريب الكافيني. 

 وال أعتقد أننا يجب أن نسمي ادعاءاتنا بأنها »تفسريية« عيل 

حقيقة  نرى  ال  أننا  أو  محتواها  حقيقة  نعرف  ال  أننا  أساس 

بالفهم  النهاية، أؤمن  الحقيقة. يف  إقرار  الذي ننشده يف  األمر 

للمؤدي  األعمق  للفهم  طبيعيا  امتدادا  باعتباره  التفسريي 

والفهم األعمق للموضوع، مبا هو كذلك، كفهم إدرايك. ولكنه 

ملحق، وأعتقد أننا يجب أن نبدأ بهذه الحقيقة ونرشحها. 

ومن  معقدان،  أمران  وتفسريهم  املشاهدين  فهم   

الحكمة االنتباه إىل االختالفات بني أنـواع االستـجابات 

مختلف  مناقشة  تتم  عندما  يحـدث  الذي  والتفكـري 

جوانب فهم املتلقي لألداء. 

بواسطة  حدة  أكرث  سمة  الدقيق  املنهج  هذا  إعطاء  ميكن   

طبيعي  بشكل  تتجمع  األفكار  من  نوعان  األقل  عيل  هناك 

التايل  والتوصيف  املرسحية.  للعروض  تفسريات  باعتبارها 

يجسد  املرسحي  لألداء  تفسرييا  فهام  امتالك  نجاح  لرشوط 

كليهام: 

كان  إذا  املرسحي  لألداء  تفسرييا  فهام  املتلقي  ميلك 

التي  الصـالت  عن  قصة  أوال،  تقديم  عيل  قادرا 

يف  تثار  أخرى  موضوعات  أو  قضايا  الفهــم  ميلكهــا 

الخاصة  فعله  ردود  ذلك  يف  مبا   ( املعاصــرة  الثقافـة 

تكون  التي  األسباب  ثانيـا مجموعة  أو  اليشء(،  تجاه 

األداء  موضوع  وتقديم  بنــاء  خـالل  من  الفرقة  لدي 

بالطريقة التي فعلته بها .

مناسبة  أسئلة  أن   )Robert Stecker ستيكر  )روبرت  يرى 

التفسري هي:

)١( ماذا يقصد أن يعني )أو يكون أو يفعل( املوضوع؟

)٢( وماذا ميكن أن يعني )أو يكون أو يفعل(؟

)3(وماذا يعني )ما هو وماذا يفعل(؟

)4( وما هو مغزاه بالنسبة يل )مجموعة g(؟.

األسايس  املرسحي  الفهم  يهدف  جدا.  صحيحا  يبدو  وهذا 

يهدف   .)3( السؤال  إجابة  إيل  األعمق  املرسحي  والفهم 

اإلجابة  إيل  اقرتحته  الذي  التفسريي  الفهم  من  األول  النوع 

املتلقي(  فهم   ( بأنه  هذا   إىل  أشري  )4(. وسوف  السؤال  عيل 

لتسجيل حقيقة أن املتلقي الذي يقيم هذا النوع من الروابط 

يعرب عن إحساسه مبغزى األداء. 

 وعيل الرغم من أن »ثياجو« البليد مرسحيا ال يجد شيئا ليك 

يتأمله فيام يتعلق بأنواع التشابهات واالختالفات التي تراها “ 

بيتيا” املدربة إدراكيا بني األدائني املبارش والتهكمي، فرمبا يظل 

هاتني  ملعايشة  نتيجة  اآلخرين  وحياة  حياته  بحساسية  يتأمل 

باعتبارها  يرويها  التي  القصتني  إحدى  تثريه  رمبا  املرسحيتني. 

تعرب عن وجهة نظر يعتربها دقيقة يف الحياة يف حني أن القصة 
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االعتبارات التالية. يستمد املصدر األسايس للقلق عيل كل يشء 

والفهم  األعمق،  والفهم  األسايس،  بالفهم  يتعلق  فيام  اقرتحته 

ماذا  تحديد  رشوط  حول  معيارية  رؤية  تأمل  من  التفسريي 

يعنى العمل األديب. وميكن أن يبدو املنهج الدقيق الذي أتناوله 

إيل  ٌتختزل  املرسحي  العمل  فهم  أسئلة  أن كل  فكرنا  إذا  مضلال 

نناقشه  ما  فان  كذلك،  األمر  كان  إذا  ألنه  املعنى:  عن  بحث 

عندئذ هو كيف يحدد املتلقني ماذا يعنى األداء. 

 والدافع لهذا االعرتاض ميكن أن يوجد يف األدب الفلسفي الذي 

يتعلق مبا الذي يشار إليه غالبا بأنه البحث عن محددات معنى 

النقاش  العمل عيل  الخاصة ملعنى  الرؤية  العمل. وقد هيمنت 

يف املجال منذ منتصف التسعينيات. وتلك الرؤية هي أن معنى 

الرؤية  وهذه  النطق«.  »معنى  بأنه  يفهم  أن  يجب  العمل 

تسمى » منوذج النطق«. 

التتابع  معنى  وكلمة  الناطق  معنى  عن  مميز  النطق  ومعنى   

مناسبات  يف  »تتابع«  كلمة  نفس  نطق  وميكن  التالية.  بالطرق 

أشياء  يقول  رمبا  الحالة،  هذه  ويف  متكلم،  بواسطة  مختلفة 

مختلفة. وهذا سيكون كذلك بالتأكيد، فمثال، إذا كان صادقا يف 

نتبنى  الفرق  هذا  ولتمييز  الثاين.  املثال  يف  وساخر  األول  املثال 

ملتابعة   »the utterer meaning الناطق  »معنى  مصطلح 

أغلب  يف  ألننا  واآلن،  منفصلة.  مناسبات  يف  يعني  التي  األشياء 

نقول  أن  يغرينا  فقد  نعنيه،  ما  ونقول  نقول  ما  نعني  الوقت 

املتكلم  يعنيه  ما  بواسطة  بالكامل  يتحدد  النطق  يعنيه  ما  أن 

يف تسلسل نطق كالم معني. ولتمييز حقيقة أننا أحيانا ال نقول 

ما نعنيه أو نعني ما نقول، رغم ذلك، نتبنى مصطلح » معنى 

النطق« ليك منيز ما نقول فعال عام ننوي أن نقول )والذي هو 

بالطبع معنى الناطق( .وبطرح هذا، أتابع صياغة تلك املفاهيم 

املؤثرة   )William Tollhurst تولهريست  )ويليام  دراسة  يف 

التي يدافع فيها عن متييز معنى العمل ومعنى النطق. 

عيل  املسألة   )Jerold Levinson ليفنسون  )جريولد  ويناقش   

معنى  هو  العمل  معنى  يكون  أن  ميكن  ال  ملاذا  النحو.  هذا 

الجمل  تعترب  أن  األديب  التفسري  رشط  أن  يبدو  ألنه  الجملة؟. 

عن  منفصل  الجملة  معنى  وأن  األدبية،  النصوص  يف  قصدية 

معنى العمل. 

الناطق؟. ألن  معنى  العمل هو  معنى  يكون  أن  ملاذا ال ميكن   

معنى  )وبالتايل  النطق  معنى  حول  نظر  وجهة  عن   )Caroll

واقرتاحه  الناطق.  مبعنى  أوثق  بشكل  يربطه  الذي  العمل( 

 modest actual املتواضعة  الفعلية  »القصدية  يسميه  الذي 

intentionalism«، هو أن قصد املؤلفني الذي يتناوله القصدي 

تدعمه  أن  الذي ميكن  املؤلف  قصد  فقط  املتواضع هو  الفعيل 

الوحدة اللغوية/األدبية ) بالنظر إىل تقاليد اللغة واألدب ( .... 

محتمل  معنى  من  أكرث  اللغوية  الوحدة  تدعم  أن  ميكن  حيث 

.... والتفسري الصحيح هو ذلك الذي يتوافق مع القصد الفعيل 

للمؤلف، الذي يجب أن يكون هو ذاته مدعوما بلغة النص. 
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نريد  حيث  اليومي،  االتصال  بني  التمييز  يهدم  أن  ميكن  هذا 

أن  نريد  حيث  األديب،  واالتصال  الناطق،  يقصده  ما  نحدد  أن 

انهار  وإذا  الناطق.  ما قصده  النص موضوع مستقل عن  يكون 

نوعا من  باعتباره  األديب  االتصال  اتجاه معالجة  التمييز يف  هذا 

إىل  املبدأ،  حيث  من  اآلن،  بعد  نحتاج  فلن  اليومي،  التواصل 

نصوص أدبية. أننا مبجرد أن نتمكن من تحديد ما يعنيه الناطق 

بالنص، ميكننا التخيل عن النص. 

 Ludic املراوغ  »املعنى  ثالث،  احتامل  يف  )ليفنسون(  يفكر   

meaning« – وهي أي معاين ميكن أن تنسب إىل »النص الخام 

املقيد  الخيايل،  اللعب  بحكم  كنطق،  النص  ...أو   »Brute text

االهتامم.  أو  الوضوح،  أو  الفضفاضة،  املعقولية  فقط مبتطلبات 

للنصوص  األسايس  للمعنى  مناسب  غري  كمرشح  هذا  ويرفض 

األدبية عيل األقل، إذا كان ذلك بسبب أن املعنى املراوغ يفرتض 

معنى العمل ليك ينطلق من األساس.   

 هذا يرتك معنى النطق باعتباره املرشح الوحيد املعقول ملعنى 

بوضوح  يرتبط  انه  النطق؟.  معنى  نحدد  كيف  ولكن  العمل. 

هذه  بالضبط  تتم  كيف  ولكن  النطق،  ومعنى  الجملة  مبعنى 

العالقة ؟. 

باختصار.  رؤى  ثالث  توجد  هنا، 
االفرتاضية  “القصدية  يسميها  برؤية  )ليفنسون(  يجادل   

نحدد  التي  باعتبارها   ”Hypothetical Intentionalism

املمكنة  التفسريات  وقيود  ومعنى  العمل،  نطق   / معنى  بها 

للنصوص األدبية. وعيل أساس هذا الرأي، ينفصل معنى النطق 

الوقت  الناطق، بينام يرتبط به مفاهيميا يف  منطقيا عن معنى 

شمولية  الطرق  بأكرث  النطق  معنى  إىل  نصل  بالرضورة:  نفسه 

القصد  إذن،  مقصودين.  كمتلقني  نحشده  أن  ميكن  واستنارة 

أو  األديب  العرض  معنى  يحدد  ما  هو  ليس  للناطق،  الفعيل 

بالنظر  مفرتضا،  باعتباره  القصد  باألحرى،  بل  اللغوي،  الخطاب 

إىل جميع املوارد املتاحة لنا يف البنية الداخلية  والبيئة املحيطة 

باإلبداع، بكل ما فيه من خصوصية ذات طابع رشعي. 

»القصدية  تفضل  الحجج  أفضل  أن  الجميع  يعتقد  ال   

مبا  يتعلق  فيام  املناسبة  النظر  وجهة  باعتبارها  االفرتاضية« 

 Noel يحدد معنى العمل ويقيد التفسري. ويدافع )نويل كارول

نوافذ
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األول يف مرص منذ عهد  املتنزه  كانت  أن شربا  قبل  ذكرنا من 

عهد  يف  ملحوظة  بصورة  وتطورت  الكبري،  باشا  عيل  محمد 

الخديوي إسامعيل، ال سيام بعد تهافت األمراء لبناء قصورهم 

محمد  ابن  باشا  سعيد  ابن  طوسون  عمر  األمري  ومنهم  فيها، 

عيل باشا الكبري! واألمري عمر بنى قرصاً فخاًم له يف شربا، ويقع 

باسم األمري حتى اآلن. ويف معية  املعروف  يف شارع طوسون 

هذا األمري يوجد خادم أرمني اسمه »برنار شيكوالين«، ونتيجة 

بجوار قرصه، ُعرف  الخادم منحه األمري عمر قرصاً  لوفاء هذا 

بقرص شيكوالين الذي تحول إىل مدرسة، وُسمي الشارع باسم 

»شارع شيكوالين« املوجود حتى اآلن يف شربا وبهذا االسم.

إىل  شيكوالين  شارع  قصور  بعض  تحولت  الوقت  مرور  مع 

مدارس، أو أن املدارس كرثت حول قصور الشارع، ومنها نقرأ 

سيد عيل إسامعيل

)3( شربا  في  المسرح  بدايات 

شيكوالني شارع  في  مسرحية  عروض 

نوافذ

فرباير   ١8 يوم  ويف  والبنات!  للبنني  وخارجية  داخلية  ونصف 

متثيل  فيها  يتم  مدرسية،  حفلة  إقامة  املدارس  ناظر  قرر 

الناظر خطاباً  فكتب  الجمل«،  تأليف »سيد  »نريان«  مرسحية 

من أجل ترصيح وزارة الداخلية بتمثيل املرسحية، قال فيه:

بوزارة  املطبوعات  إدارة  مدير  العزة  صاحب  املحرتم  »حرضة 

بتمثيل رواية »نريان«  الترصيح  نرجو  االحرتام،  بعد  الداخلية. 

املرفقة طيه من ثالث نسخ عىل اآللة الكاتبة، وملخص عنها، 

وطيه   ،١93٥ مارس   ٢ السبت  يوم  باملدرسة  لتمثيلها  وذلك 

بتمثيلها  سيقوم  الذي  الرشقي  التمثيل  معهد  فرقة  خطاب 

ناظر  ]توقيع[  االحرتام.  فائق  بقبول  وتفضلوا  للمدرسة. 

املدرسة«.

عزيز  فيقول:  الخطاب،  هذا  مع  املرفق  املرسحية  ملخص  أما 

باشا رجل موثر، رجعي املبدأ، يضحي بواجبه يف سبيل املادة. 

ابنة خالتها الشاب  أىب أن يزوجها من  له ابنة هي »عنايات« 

املستقيم »رأفت أفندي املهندس« مفضاًل عنه ابن أحد أعيان 

الذي  الجريء،  املحتال  ذلك  »سمري«،  املدعو  البحري  الوجه 

أنه  الباشا  فأوهم  بالخاطبة،  مستعيناً  وجيه  شخصية  انتحل 

غني ذو جاه. فقبل راضياً مرسوراً عن زواجه بابنته عنايات. 

السنوية،  حفلتها  حول  للبنات«  شيكوالين  »مدرسة  عن  خرباً 

مدرسة  »تقيم  قائلة:   ،١9١8 عام  »املقطم«  جريدة  نرشته 

السلطانية  األوبرا  يف  السنوية  حفلتها  بشربا  للبنات  شيكوالين 

صاحب  حرضة  رعاية  تحت  مارس،   3 يف  األحد  يوم  مساء 

عكاشة  الله  عبد  جوق  فيمثل  باشا،  رشدي  حسني  الدولة 

األوبرا  يف  لياليهم  من  قدموها  التي  الليلة  تلك  يف  وإخوته 

الحفلة  هذه  عىل  يقبل  أن  الجمهور  فعىس  الخري،  بفعل  حباً 

مساعدة للمدرسة«. ولنا أن نتخيل أهمية مثل هذه الحفالت 

التابعة إلحدى مدارس شارع شيكوالين يف شربا، عندما نقرأ أن 

الحفلة سُتقام يف دار األوبرا، وسيحييها جوق عكاشة، ويرعاها 

رئيس الوزراء!!

نريان مسرحية 
حول  مقاالتنا  سلسلة  يف  املكتملة  املوضوعات  أهم  من 

 .١93٥ عام  »نريان«  مرسحية  وثائق  شربا،  يف  املرسح  بدايات 

الجيوش  بشارع  االبتدائية  األمة  مدارس  داخل  قصتها  وتبدأ 

التعليم  نهضة  لجمعية  والتابعة  مرص،  بشربا  بشيكوالين 

العمومية! واملدارس داخلية  املعارف  لتفتيش وزارة  الخاضعة 

طوسون قصر  أو  مدرسة 
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متاماً  يخضعها  وليك  يده.  يف  الفتاة  وأصبحت  الخطوبة  ومتت 

يوهم  وليك  منها.  احتياط  دون  فانتزعه  عفافها،  عىل  سطا 

عىل  اللصوص  إخوانه  مبعرفة  سطا  مكانته  عظمة  الجميع 

ورسق  باشا«،  »عزيز  أصدقاء  أحد  مهيب،  باشا  شكري  رساي 

كهدية  قدمه  مثني،  مايس  خاتم  ضمنها  من  املجوهرات  بعض 

الباشا مبكانة »سمري«،  به آالمها واغتبط  التي نست  لعنايات 

البوليس  الثمينة. وببحث  الهدية  تلك  له تقديم  أتاحت  التي 

استدل  وبواسطته  السارقني،  أحد  يعرف  أن  استطاع  وتنقيبه 

فجأة  باشا«  »عزيز  رساي  فهاجم  سمري  مكان  عىل  منه 

واستخرج من أصبع »عنايات« ذلك الخاتم املايس، يف الوقت 

إجراء  وبعد  الرقباء.  أعني  عن  »سمري«  فيه  اختفى  الذي 

التحقيق استطاع »سمري« أن يتقابل مع »عنايات« يف الخفاء 

بأن  وأقنعها  لياًل  بها  اللقاء  له  تم  وفعاًل  »بالدادة«،  مستعيناً 

يف  ووجودها  اضطهادها  إىل  يدعو  رشفها  فقد  بعد  موقفها 

للمرة  له  خضعت  ولسذاجتها  املنبوذة.  املرأة  وجود  حياتها 

منها  الزواج  أىب  وقد  ريفية.  بلدة  إىل  معه  وهربت  الثانية 

البلدة  عمدة  ابن  »ماجد«  رآها  وقد  له  كعشيقة  وجعلها 

عليها  ظهرت  التي  وارستقراطيتها  الفاتن  جاملها  فاستهواه 

رغم حالتها املبكية، فدفعه نبله إىل الزواج منها وانتشالها من 

»العمدة« من حرص  والده  اآلدمي، فجن  الوحش  براثن هذا 

ابنه وأىب يف تصميم املوافقة عىل هذا الزواج، مستعيناً برأفت 

فدادين  ملسح  املساحة  قبل  من  مبعوثاً  صدفة  حرض  الذي 

بابنة  »رأفت«  يتقابل  حيث  املفاجأة  وهنا  بالعمدة.  خاصة 

هنا  الجميع.  من  يفر  أن  »سمري«  واستطاع  »عنايات«  خالته 

أصبح موقف رأفت حيال ابنة خالته عنايات موقفاً محرياً. مل 

يستطع الزواج بها لنقم العائلة عليها، خصوصاً بعد أن قضت 

بهروبها عىل حياة والدها، حيث مات بالسكتة القلبية فالتجأ 

للدادة التي عرفته بـأن بها صلة قوية من مدة ٢٠ سنة بأحد 

زوجته  وأن  بك«،  »شكيب  املدعو  املنصورة  مساحة  موظفي 

توفت قريباً. فطلب رأفت نقله إىل مساحة املنصورة وتم له 

بالدادة  ذلك وتقرب بحكم وظيفته من شكيب بك واستعان 

الزواج من عنايات، وقد بهره جاملها  عىل إغرائه إىل أن قبل 

ابنته  الزواج  الفاتن واستحوذ عىل لبه. وكان املعارض يف هذا 

البيت  يف  والدتها  للمرحومة  يكون  أن  رفضت  فقد  »صدف« 

بديل. ولحسن حظ »شكيب بك« كام توهم هو أن ذلك من 

جميل،  يدعى  لها  عشيق  من  خطاب  عىل  عرث  حظه  حسن 

يف  درس  يديه  عىل  لتأخذ  والدها  برضاء  إليه  تذهب  كانت 

التصوير، ولحل املشكلة قبل شكيب بك تحت تأثري الدادة أن 

عنايات.  من  الزواج  له  ليتسنى  املصور  ذلك  من  ابنته  يزوج 

عىل  الحاصل  »جميل«  املصور  أن  يظهر  إذ  املفاجأة  وهنا 

الحر هو  العمل  وآثر  الجميع  أوهم  كام  العليا  الفنون  دبلوم 

تضليل  استطاع  وقد  املحتال.  الجريء  الشاب  »سمري«  نفسه 

رجال البوليس بانتحاله تلك الشخصية مع تغيري مالمح وجهه. 

هنا يأىب ضمري عنايات أن تروح »صدف« ضحية لهذا الذئب 

اآلدمي فتعارض يف زواجها به بحجة أنه مصور ال يكفل لفتاة 

هذا  مبكانة  تليق  رغدة  سعيدة  حياة  بك«  »شكيب  كابنة 

هذا  ويرفض  رشده  إىل  بك«  »شكيب  فيعود  العظيم.  الرجل 

بذلك حيث وجدت فيه الشاب املستقيم ذا األخالق الحميدة. 

وترفرف السعادة بجناحيها عىل العائلة بهذا الختام.

شفتشي فرنسيس  الرقيب 
الرقيب  إىل  وأعطته  املرسحية،  نص  الداخلية  وزارة  استلمت 

تلك  يف  املشاهري  الرقباء  من  وهو   - شفتيش«  »فرنسيس 

الفرتة - فكتب تقريراً طوياًل، قال فيه: هذه الرواية فضاًل عاّم 

يشوبها من ارتباك وخلط ولغو، ال يستطاع من حيث مغزاها 

وكشكول  موبقات،  بؤرة  أنها،  من  بأكرث  وصفها  وأغراضها 

أن   – براعة  غري  يف   – املؤلف  حاول  التي  الساقطة،  لألخالق 

متثيل  ذلك  يف  له  كحجة  منتحاًل  الجمهور،  أذهان  إىل  يزجيها 

وإباحية  قبح  من  عليه  تشتمل  مام  العربة  التخاذ  الدعارة 

واستهتار، أو تنبيه اآلباء – عىل زعمه – إىل رضر منح الحرية 

لفتياتهم. وهذه النغمة التي ألفناها يف املطبوعات من أمثال 

أقالمهم،  بها  ما حفيت  لكرثة  أضحت ممجوجة  املؤلف،  هذا 

املرسح  عىل  إبرازها  يستلزم  ال  الفضائح  نقد  أن  عن  فضاًل 

مبنتهى  املصور«  »سمري  أحبت  التي  »صدف«  فتثور  الزواج 

قوتها، وتندفع بهذا الحب إىل اإلفصاح ألبيها عىل االجتامعات 

أن  الحديقة وقت  عنايات وسمري يف  التي تحصل بني  الرسية 

بها  يداهمهام  كان  التي  املقابالت  تلك  غائباً.  والدها  يكون 

سمري لريغمها عىل كتامن ماضيه عن »شكيب بك« حتى يتم 

ويرمي  الوالد  فيثور  »صدف«.  وهي  الغنيمة  عىل  استيالئه 

فيه  اتصل  الذي  الوقت  يف  ذلك  والخيانة  بالغدر  زوجته 

»رأفت« بالبوليس ومهد مبعرفة عنايات الطريق الذي يوصل 

لنفسه  يجد  فلم  ذلك  ويتم  »سمري«،  عىل  للقبض  البوليس 

هذا  من  فيقع  منها  بنفسه  يرمي  الذي  النافذة  غري  خالصاً 

الحديدي فيتمزق جسمه  الحديقة  الشاهق فوق سياج  العلو 

وميوت رش ميتة. هنا يتضح لشكيب بك الحقيقة ويعرف أن 

خصوصاً  بها  واالحتفاظ  انتشالها  يجب  بريئة  ضحية  زوجته 

لزوجها،  أمينة رشيفة  كامرأة  معه  الزوجية  مدة  وأنها قضت 

النسيان.  ستار  عليه  يسدل  أن  بعد  ماضيها  عن  فيتغاىض 

ويزوج ابنته »صدف« باملهندس »رأفت أفندي«، وترىض هي 

نريان لمسرحية  الرقيب  تقرير 
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بإبراز  الرواية  هذه  يف  املؤلف  عني  لقد  املعيب.  شكلها  يف 

املسخ البنة أحد  التشويه، ممسوخة كل  صورة مشوهة غاية 

الباشوات، ممن عرفوا بالرشف والجاه، وتدعى الفتاة عنايات. 

يزعم  شخص  إىل  يخطبها  باشا  عزيز  والدها  جعل  بأن  ذلك 

سمري!  ويدعى  تهواه،  ال  أنها  زعمه(  يف  كاذب  )وهو  املؤلف 

وتفرّط  االستسالم  كل  له  تستسلم  جعلها  فقد  ذلك  ومع 

الوالد  بالالمئة عىل  املؤلف ينحي  إلرضائه يف عفافها. ثم أخذ 

– عىل لسان الفتاة – بقولها إنه أصل البالء )وهو منه براء(، 

أن  وحاول  الزواج،  هذا  عىل  )كزعمه(  غصبها  ألنه  وذلك 

جاء  إمنا  تحبه،  تكن  مل  ملن  عرضها  يف  تفريطها  أن  لنا  يثبت 

به  املؤلف  حاول  غريب  تناقض  وهذا  اإلرغام.  لهذا  نتيجة 

الذي  الشائن  الحادث  بهذا  تتصل  التي  العار  صفة  يسرت  أن 

يعرضه يف روايته. وقد كان خطيب الفتاة ويدعى سمري – أو 

شقياً  لصاً  وكان  عربيداً.  فاسقاً  شاباً   – االسم  هذا  ينتحل  هو 

إىل  يصل  أن  وحيلته  بفكره  استطاع  وقد  العدالة،  تطارده 

خطبته  أمثرت  ما  ورسعان  ماله.  يف  طمعاً  الباشا  ابنة  خطبة 

ذلك  جاء  وقد   - بنفسها  ما  مثل  الحب  تباريح  من  بنفسه 

اليوم ليخطبها من أبيها، ويعلم بخرب خطبتها إىل سمري، فيثور 

الفتاة  له  فتعرتف  سمري،  بقتل  ويهدد  عهده،  لخيانتها  ثائره 

الصفح  منه  تلتمس  أنها  إال  منه  حامل  بأنها  كلية  يف رصاحة 

عنها وسرتها، فيعدها بكتم رسها. ويف هذه األثناء يقرأ عزيز 

أصدقائه،  الوجهاء من  أحد  منزل  الصحف خرب رسقة  باشا يف 

عليه  ُأطلق  الذي  سمري  هو  السارق  أن  للبوليس  ويتضح 

املرسوق،  البيت  نافذة  من  فراره  أثناء  ذراعه  يف  أصابه  عيار 

البوليس  ويحرض  مرسوق.  لعروسه  قدمه  الذي  الخاتم  وأن 

الهروب  فتقبل  الفتاة  عىل  ويؤثر  يهرب  أنه  إال  عليه  للقبض 

خوفاً  وذلك  وسعها،  ما  أبيها  خزانة  من  ترسق  أن  بعد  معه 

يسومها  حيث  بلدته  إىل  سمري  ويأخذها  أمرها.  افتضاح  من 

الذل والهوان، ويرغمها عىل بيع عرضها إلشباع شهوة املال يف 

ماجد،  يدعى  الذي  العمدة  ابن  بدورها  هي  وتعشق  نفسه. 

ويعلم بذلك والده فيحرض مع أحد أصدقائه الذي يتضح فيام 

إليها أن تكّف عن  أنه )رأفت( إىل منزل عنايات لطلبها  بعد 

بعد  معارشة ماجد هذا. وكان رأفت ال يعلم من أمرها شيئاً 

يراه  وملا  ويصعق  خالته(  )ابنة  يراها  إذ  فيباغت  جرى  الذي 

رأفت  فيصيبه  النافذة  من  الهرب  ويحاول  عليه،  يرتج  سمري 

خالته،  ابنة  يسرت  أن  عىل  رأفت  ويعمل  مسدسه.  من  بعيار 

أخالقها  لسوء  منها  الزواج  يخىش  ولكنه  يحبها،  زال  ما  التي 

هذا  إمتام  إىل  ويسعى  الديوان،  يف  رؤسائه  أحد  بك  بشكيب 

يف  الدادة  هذه  كانت  وقد  عنايات.  دادة  بواسطة  الزواج 

الحقيقة أصل البالء، إذا هي التي مهدت لسمري سبيل السطو 

إلجهاض  بدواء  الحمل  بعد  جاءتها  ثم  الفتاة،  عفاف  عىل 

نفسها فلم تفلح، وكانت النتيجة أن وضعت عنايات مولوداً، 

وقد وعدت الدادة رأفت هذا )الذي جعله املؤلف مثال النبل 

عنايات  مع  مقابلته  سبيل  له  متهد  بأن  وعدته  والرشف!!(، 

األخري  لهذا  وكان  بك.  شكيب  من  الزواج  بعد  خلوة  عىل 

زوجة توفيت وتركت له أوالداً وبنتاً تدعى صدف. وكان دأب 

الفتاة أن تعارض والدها يف إحالل امرأة أخرى مكان والدتها 

 – جميل  يدعى  عشيقاً  البنته  أن  الوالد  ويعلم   – البيت  يف 

ولنالحظ هنا أن الفتاة تتحدث عن الحب بألفاظ تخرج عن 

اسرتضاء  عىل  بك  شكيب  فيعمل   – مهّذبة  فتاة  من  املألوف 

الشاب  إىل  يخطبها  بأن  زواجه،  يف  معارضتها  يأمن  ليك  ابنته 

ليس  أن جميل  بعد  فيام  تحبه ويدعى جميل. ويتضح  الذي 

التي  عنايات،  أمام  ما يقف جميل  املحتال ورسعان  إال سمري 

تنكرت بعد زواجها باسم عزيزة، ويكون بينهام مواقف بشأن 

وخطيب  زوجته  حقيقة  عىل  بك  شكيب  منها  يقف  الطفل، 

ابنته. وتعرتف عزيزة بكل قصتها ملتمسة عفو زوجها وتدّبر 

ويعفو  البوليس.  عليه  فيقبض  بسمري  لإليقاع  الحيلة  معه 

يحب  الذي  لرأفت  ابنته  ويزوج  العاهرة،  زوجته  عن  الرجل 

امرأته. وأرى أن هذه القصة شائنة.

فيه:  قال  خطاباً،  املطبوعات  مدير  كتب  سبق،  ما  عىل  وبناًء 

»حرضة صاحب السعادة محافظ العاصمة، أترشف بأن أرسل 

تأليف  متثيلها  رُفض  التي  »نريان«  رواية  من  نسخة  هذا  مع 

األمة  مدارس  بتياترو   ١93٥/3/٢ بتاريخ  أفندي،  الجمل  سيد 

بشربا. فاألمل التنبيه بحفظها لإلرشاف عىل منع متثيلها«.

يتم زواجه  أن  أخذ يتحرك يف أحشائها، قبل  الفتاة جنيناً  مع 

بها  بالدخول  تتعجله  غم،  يف  ذلك  أجل  من  باتت  وقد  منها. 

– وهي تحّدثه بكل رصاحة عن انتفاخ بطنها وقرب فضيحتها 

ذلك.  جّراء  النفسية من  آالمها  واألصدقاء، وعن  األهل  وسط 

إال أنه يرجئ ومياطل إىل ما ال نهاية حتى أخذ املرض يتفىش 

الفتاة عىل  والد  الشفقة  الفراش. وأخذت  فألزمها  أوصالها  يف 

بإيعاز   – وادعت  فأبت  العائلة  طبيب  باستدعاء  فهّم  ابنته 

من سمري – أنها سائرة يف طريق التحّسن. وجاءها سمري ذات 

عن  سأل  فإذا  الذراع،  مربوط  عنها  أسبوع  غياب  بعد  يوم 

خطبه أجاب بأنه انزلق من القطر فأصابه رّض بسيط، يؤمل 

األملاس  من  خامتاً  لخطيبته  يربز  ثم  عجل،  عىل  منه  الشفاء 

من  يستأذن  ثم  للزواج،  لها  هدية  به  جاء  أنه  يّدعي  الثمني 

أحد  عىل  وعرضها  للرياضة  نزهة  إىل  معه  أخذها  يف  والدها 

أصدقائه األطباء!! فيوافق الوالد عن طيب خاطر!! وبينام هام 

 - خالتها  ابن  )رأفت(  يأيت  للخروج،  االستعداد  من  شاغل  يف 

وهو فتى مهندس كانت الفتاة تحبه وتأمل الزواج منه وكان 

نوافذ

نريان مسرحية  رفض  قرار 


