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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 

الراعي..  علي 
الشعب ومسرح 

المسرح شاعر  جنيه..   جان 

الفن وأهل  األكاديميني  بني  »المايم«.. 
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المصري  للمسرح  القومي 
دورته  انطالق  موعد  يحدد 
عشرة  الخامسة 

ياسني محمود  الفنان  اسم  تكريم 
الجامعي للمسرح   الدولي  للمتقلي  الرابعة  الدورة  في 

إعداد: أحمد زيدان

دورته  يف  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  ينطلق 

الفنانة  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  برعاية  عرشة  الخامسة 

يوسف  القدير  الفنان  وبرئاسة  الدايم  عبد  ايناس 

إسامعيل، يوم ٢٤ يوليو عيل املرسح الكبري بدار األوبرا 

املرصية، ويختتم املهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 

٨ أغسطس عيل نفس املرسح. 

القدير  الفنان  املهرجان  رئيس  سيشكل  أيام  وخالل 

أول  وسيتحدد  العليا،  اللجنة  قوام  إسامعيل،  يوسف 

تفاصيل  كل  وتحديد  ملناقشة  أعضائها؛  لكل  اجتامع 

ومالمح الدورة املقبلة.

عرض  يستهدف  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان 

العرض املرسحي يف  مناذج متميزة مام قدم يف فضاءات 

املرسح  مالمح  تأصيل  أجل  من  وذلك  عام  خالل  مرص 

املرصي املعرب عن شخصية مرص ونرش الرسالة التنويرية 

لبناء اإلنسان املرصي وكذلك تشجيع املبدعني من فناين 

املرسحية  الفرق  وتحفيز  الخالق  التنافس  عيل  املرسح 

أجل  من  وتقنيا  وأدائيا  فكريا  عروضها  تطوير  عيل 

املشاركة يف صناعة مستقبل أفضل للوطن. 

الدويل  للمتقيل  العليا  اللحنة  أعلنت 

الدكتور  برئاسة  الجامعي  للمرسح  

اسم  تكريم  عن  بدراوي،  حسام 

الفنان الراحل محمود ياسني ىف دورته 

الرابعة، التي ستقام يوم ٢٢ حتى ٢٨ 

أكتوبر املقبل.

رئيس  قابيل،  عمرو  املخرج  وقال 

ياسني  محمود  الفنان  إن  إن  امللتقي، 

املرسح  رموز  من  كبريا  رمزا  يعترب 

الفنية من  بدأ حياته  الجامعي، حيث 

الحقوق  بكلية  التمثيل  فريق  خالل 

وقامة  قيمة  وهو  عني شمس،  جامعة 

املرسح  ويف  العريب  الفن  يف  كبرية 

املرصي.

محمود  الفنان  أن  إىل  قابيل،  وأشار 

نجوميته  قبل  املرسح  ابن  هو  ياسني 

مديرا  وكان  والتليفزيون  السينام  يف 

 11 من  الفرتة  يف  القومي  للمرسح 

 ،1990 أبريل   ٢0 حتي   19٨٨ فرباير 

الناجحة  األعامل  من  الكثري  وانتج 

رائعة  بكوات«  يا  منها مرسحية »أهال 

واملخرج  الرميل  لينني  الراحل  الكاتب 

النجمني  وبطولة  السيد  عصام  الكبري 

والتي  العالييل،  وعزت  فهمي  حسني 

استمر عرضها أكرث من 1٥ عاماً.

النجم  أن  امللتقي،  رئيس  وأضاف 

مسرية  ميتلك  ياسني  محمود  الكبري 

تجسيد  يف  وبرع  ومتنوعة  كبرية  فنية 

أعامل  يف  كثرية  مرسحية  شخصيات 

مرص  مسارح  عيل  قدمت  رائعة 

أشهرها:  ومن  عمال   ٢0 الـ  تجاوزت 

الغائب«  و«عودة  عكا«  »وطني 

الحلبي«  و«سليامن  و«واقدساه« 

و«ليلة  سامل«  و«الزير  و«الخديوي« 

مرصع جيفارا« و«لييل املجنون«.

جدير بالذكر أن النجم الراحل محمود 

ياسني من مواليد مدينة بورسعيد عام 

عندما  باملرسح  شغفه  وبدأ   19٤1

خالل  من  اإلعدادية  املرحلة  يف  كان 

بورسعيد  يف  املرسح(  )نادي  تجربة 

يوميا  يقف  أن  آنذاك  حلمه  وكان 

ثم  ومن  القومي،  املرسح  خشبة  عيل 

بالجامعة  لاللتحاق  القاهرة  إيل  انتقل 

عام 196٤،  الحقوق  كلية  وتخرج من 

باالنضامم  حلمه  حقق  وبعدها 

عليه  قدم  الذي  القومي  للمرسح 

األعامل  عرشات  الدولة  مسارح  وعىل 

املميزة.

تأيت الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة 

نجاح  بعد  الجامعي  للمرسح  الدويل 

دويل  تجمع  ألول  كبري  دويل  وصدى 

الجامعي  للمرسح  مرص  يف  نوعه  من 

حيث انطلقت الدورة األوىل يف أكتوبر 

٢01٨ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 

السييس، وبدعم ورعاية كل من وزارة 

والرياضة،  الشباب  وزارة  الثقافة، 

وهيئة تنشيط السياحة.

ياسمني عباس

العسل« »احتباس  التونسي  العرض 
جديدة  عربية  شراكة 
تستعد رابطة اإلنتاج املرسحي العريب املشرتك ATPA التي أعلن تأسيسها 

اململكة  من  الجمعان  سامي  الدكتور  اطلقها  فكرة  من   ٢019 سبتمرب  يف 

املونودراما   بالرشاكة مع مهرجان  الثاين  إنتاجها  السعودية، إلطالق  العربية 

تطلقها  آلتي  الثانية  املرسحية  العربية  الرشاكة  وهي  بقرطاج،  الدويل 

الرابطة بعد عرضها األول )إنتحار معلن( يف مرص.

الحتضان  الخرضاء  تونس  نحو  الثانية  املرسحية  الرشاكة  يف  األنظار  تتوجه 

مهرجان  به  افتتح  الذي  العسل«  »احتباس  من  االفتتاحي  األول  العرض 

شهر  خالل  بقرطاج  الدويل  املونودراما 

سامي  الدكتور  وقال  الجاري.  مايو 

اإلنتاج  رابطة  ورئيس  مؤسس  الجمعان، 

املرسحي العريب املشرتك، إن رشاكة الرابطة 

قرطاج  مهرجان  مع  ستكون  املرة  هذه 

للمونودراما عرب عرض مرسحي مونودرامي 

املتميزة نهى  الكاتبة املرصية  صاغته كتابة 

صبحي، وعربت من خالله عن الحالة التي 

عربت فيها إحدى سيدات الكون املتفردات 

مع  الناجحة  املؤملة  الحياتية  تجربتها  يف 

صياغتها  عن  صبحي  نهى  وقالت  اإلعاقة. 

كثريا  تفاعلت  كم  املرسحي:  العرض  لكتابة 

عاشتها  التي  االستثنائية  التجربة  وأحببت 

إىل  النجاح  إىل  اإلعاقة  من  كيلر  هيلني 

هذه  عن  بقلمي  أعرب  أن  وأحببت  التميز، 

املشرتك عىل هذه  العريب  اإلنتاج املرسحي  لرابطة  الجبارة، وأتقدم  الفكرة 

الفرصة الجميلة يك أرى هذا النص الذي أحببته مجسدا عىل الخشبة.

بقرطاج،  الدويل  املونودرما  مهرجان  ومدير  مؤسس  عزوز،  إكرام  وقال 

بأن  للغاية  سعدت  الرشاكة:  هذه  عن  العسل«،  »احتباس  عرض  ومخرج 

أكرث  وسعدت  العرب،  املرسحيني  بني  مشرتكا  مرسحيا  عربيا  عمال  ننجز 

باختياري مخرجا له، متطلعني كمرسحيني عرب لخلق حالة تظافر حقيقي 

حرصا  الفتتاح  العرض  اختار  قد  املهرجان  بأن  منوًها  الواقع،  أرض  عىل 

للرابطة هو  األول  العرض  أن  يذكر هنا  الرشاكة ودعمها.  تأكيد هذه  عىل 

الغرباوي  مازن  وإخراج  الجمعان  سامي  د.  تأليف  من  معلن«  »انتحار 

ومتثيل منى التلمودي، وقد حقق نجاحا كبريا وعرض يف أكرث من مهرجان.

ياسمني عباس 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 09 مايو 2022العدد 545 العدد 09767 مايو 2022العدد 767

4 متابعات

الطفل  لثقافة  القومى  المركز 
فنية وورش  بعروض  اإلفريقى  للطفل  العالمى  باليوم  االحتفال 

القومى  للمركز  ومتنوعة  مكثفة  وثقافية  فنية  أنشطة 

لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، 

ما  متنوعة  أنشطة  عدة  الشهر  هذا  أعامل  جدول  ويضم 

اسود  ومرسح   وأراجوز  وعرائس  مرسحية  عروض  بني 

هذا  فعاليات  وتبدأ  وتوعوية،  تثقيفية  وندوات  ومعارض 

فنية  وعروض  فنية  ورش  يقام  حيث  مايو   ٥ يوم  الشهر 

الحديقة  فرقة  وعروض  وتنورة  واألراجوز  الساحر  ومنها 

وذلك  الهمم  لذوى  املركز  فريق  وعروض  الشعبية  للفنون 

تقام  كذلك  مايو   6 الجمعة  يوم  الثقافية،  بالحديقة 

لفرقة  وعروض  والتنورة  »األراجوز  ومنها  فنية  عروض 

الهمم،  لذوى  املركز  فريق  األسود عروض  للمرسح  كذلون 

السبت املوافق 7 مايو تقام عدة ورش فنية وعروض فنية 

واستعراضية بالحديقة الثقافية، األربعاء 1٨ مايو االحتفال 

أحد  زيارة  الفعالية  وتضم  للمتاحف  العاملى  باليوم 

املتاحف ضمن برنامج »جيل يعرف تاريخه«، األربعاء ٢٥ 

مايو يقام منتدى الطفل اإلفريقى: االحتفال باليوم العاملى 

اإلفريقية  الجاليات  بعض  واستضافة  اإلفريقى  للطفل 

وتقام عروض فنية ورش فنية ومعرض لرتاث بعض الدول 

سهرة  تقام  مايو   ٢7 الجمعة  الثقافية،  بالحديقة  وذلك 

غنائية وطنية مع املركز مع كورال الحديقة »سالم« بقيادة 

عروض  عدة  تقام  مايو   ٢٨ السبت  عوض،  وائل  املايسرتو 

»حواديت  مرسحية  عرض  ومنها  لألراجوز  وعروض  فنية 

األراجوز،  فن  عن  وندوة  وأراجوزتا«  »أراجوز  أراجوزية«، 

معرض  ويضم  الطفل  ثقافة  منتدى  يقام  مايو   ٢9 األحد 

رسوم ألحد فناىن املركز، حفلة غنائية لكورال سالم، وهناك 

أسبوع  كل  من  األربعاء  يقام  حيث  للمركز  دامئة  أنشطة 

أو  الكتاب  أو  الشعراء  أحد  » مع  صالون »ىف محبة وطن 

الفنانني ومع أحد شيوخ املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، 

»جمعة  برنامج  أسبوع  كل  من  والجمعة  السبت  ويقام 

فنية  وعروض  متنوعة  فنية  ورش  ويضم  أجازة«  وسبت 

فنون  التنورة، عروض  األراجوز،  الساحر،  األسود،  »املرسح 

شعبية » األحد والخميس أسبوعيا تقام أنشطة ذوى الهمم 

توعوية  مهارات  كشفية  وتدريبات  مهارات  تنمية  ورش 

لألمهات، خالل النصف الثاىن من مايو يقام معرض لوحات 

العامل  أطفال  عيون  ىف  »القاهرة  مسابقة  ىف  الفائزين 

العرىب  القاهرة  تراث  مؤمتر  فعاليات  ضمن  اإلسالمي« 

اإلسالمي وخالل شهر مايو تقوم قوافل عيالنا بجوالت فنية 

ملحافظات مرص املختلفة .

رنارأفت   
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حرامى« واألربعني  بابا  »على  المدق«،  »زقاق 
البالون مسرح  على 

يعود من جديد أبطال عرض »زقاق املدق« لخشبة مرسح 

مرسحيتهم  من  الثالث  املوسم  يبدأون  حيث  البالون 

 « املدق  »زقاق  مرسحية  مساء،  التاسعة  الساعة  متام  ىف 

دنيا  وبطولة  محفوظ  نجيب  األديب  رواية  من  مأخوذة 

رشوان،  بثينة  ثروت،  بهاء  فكرى،،  مجدى  العزيز،  عبد 

سعد،  الله  عبد  صادق،  أحمد  الحسينى،  كريم  شمس، 

هاىن  نصري،  مروة  فكرى،  مراد  العرىب،  حسان  جرب،  سيد 

هاشم،  مصطفى  عصام  الرحمن،  عبد  سيد  الهادى،  عبد 

صابر  غنام،  إبراهيم  عزت،  الرحمن  عبد  شومان،  احمد 

زينهم،  محمد  النوىب،  محمد  مصطفى،  احمد  الله،  عبد 

احمدة  مصطفى، يارس ينى، سارة مصطفى، زينه، شيامء، 

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية االستعراضية برئاسة صالح 

تصميم  الغرباوى،  محمد  ديكور  تصميم  لبيب،  الدين 

توزيع  محيى،  أحمد  ألحان  موسيقى  عودة،  مروة  أزياء 

موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينامئية وجرافيك ضياء 

صالح  وليد  منفذ  مخرج  صالح،  رضا  مابينج  داوود،فيديو 

علوان،  كامل،ايهاب  محمود  اإلخراج  هيئة  يونس  واحمد 

محمد  طارق،  احمد  الصواف،  احمد  النجا،  أبو  إبراهيم 

تصميم  طه،  وليد  اإلخراج  هيئة  عىل  مرشف  الشيمى 

رؤية  حبيب  أمل  اإلنتاج  مدير  عوض  مصطفى  دعاية 

كام  عبده،  عادل  إخراج  الصواف  محمد  واشعار  درامية 

 « املاريونت  عرائس  عرض  شاهني  صالح  قاعة  عىل  يقدم 

بقيادة   1٨ تحت  فرقة  إنتاج   « واألربعني حرامى  بابا  عىل 

وحققت  الفرقة  عام  مدير  محمد  املنعم  عبد  الفنان 

ساحًقا  نجاًحا  حرامى«  واألربعني  بابا  »عيل  مرسحية 

مناسبة  فهي  العجوزة،  يف  البالون  مرسح  عىل  سابقا 

من  حرامي«  واألربعني  بابا  »عيل  مرسحية  الفئات  لكافة 

توزيع  رءوف  محمد  للفنان  األلحان  الزناىت  محمد  أشعار 

عرائس  تصميم  مصطفى،  هند  ديكور  صفوت،  كرم 

محمد،  املنعم  عبد  للفنان  اإلعداد  بكار،  فوزي  محمد 

هشام  فايز،  محمد  الحريك  واألداء  الرشي  حسن  اإلخراج 

 إبراهيم، يارس جمعة، محمد نوفل، باسم نور، محمد جاد

حرامى  واألربعني  بابا  عيل   « مرسحية  بطولة  ىف  ويشارك 

» كل من حامدة محمود، محمد فوزى، أحمد صالح، رشا 

السيد،  وفاء  محمد،  هبة  للمطربة  الصويت  واألداء  جميل، 

الرشقاوي،  نور  جاد،  محمد  شومان،  أحمد  خاطر،  حمزة 

الصويت  واألداء  الرشيف،  حسن  العظيم،  عبد  عامد 

لشخصية عىل بابا إهداء من الفنان القدير محمد الصاوى 

مساءا  والنصف  السابعة  الساعة  متام  ىف  العرض  ويبدأ  

برنامج  يشمل  كمل  هذا،  ربع  إال  التاسعة  الساعة  وحتى 

البيت الفنى للفنون الشعبية واالستعراضية عروض السريك 

مساءا  الثامنة  الساعة  متام  ىف  يوميا  بالعجوزة  القومى 

األسبوعية  واإلجازة  مساءا  عرش  الحادية  الساعة  وحتى 

األربعاء.

رنا رأفت         



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 09 مايو 2022العدد 545 العدد 09767 مايو 2022العدد 767

6 حوار

شكلت  شربا«  »خلطة  سليم:  محمد 
اإلخراج مستوى  على  لي  تحديا 

عاما   60 بمرور  االحتفال  مراسم  ضمن 
افتتاح  تم  الطليعة،  مسرح  إنشاء  على 
عبد  صالح  بقاعة  شربا«  خلطة   « عرض 
إنتاج  من  عرض  وهو  بالطليعة،  الصبور 
الحكي  أشكال  من  شكال  ويمثل  الفرقة 
»حكايات  شربا  »خلطة  المسرحي. 
األحياء  أحد  شربا  وأهل  حي  وذكريات 
وإعداد  تأليف  من  العريقة.  المصرية 
»خلطة  كتابه  عن  حسان  يسري  وأشعار 
أحمد  الراحل  الموسيقار  وألحان  شربا«، 
بطولة  محمود،  ماهر  وغناء  الحجار 
وعالء  الرازق  عبد  ومحمود  هاني  محمد 
وإخراج  الجواد،  عبد  وأحمد  النقيب 
سليم. محمد 
هذا  لمسرحنا  كان  والمسرح  العرض  عن 
سليم. محمد  المخرج  مع  الحوار 

 حوار.. سامية سيد 

محمد  املــخــرج  سيرة  فيها  تختصر  كلمة   -
سليم؟

التمثيلية  املهن  بنقابة  عامل  عضو  مرسحي،  ومخرج  مؤلف 

شعبة نقد - إخراج مرسحي، تخرجت يف املعهد العايل للفنون 

املرسحية دفعة ٢00٢ قسم الدراما و النقد املرسحي، مارست 

للعديد  منفذ  مخرج  ثم  مخرج  كمساعد  باملرسح  العمل 

يل  للمرسح،  الفني  بالبيت  ممتاز  فنان  وحاليا  األعامل،  من 

إنتاج املرسح  ألف حبيب وحبيبة«  مشاركات كمؤلف نص« 

هيرنيك  »أشباح  دراماتورج  رأفت،  عاصم  إخراج  و  القومي 

رشيف  إخراج  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  إنتاج  إبسن« 

مرسح  إنتاج  إدريس  يوسف  »الفرافري«  دراماتورج  صبحي، 

قدمت  سليم،  محمد  إخــراج  للمرسح  الفني  البيت  الغد، 

إنتاج مرسح  تأليف سليم كتشرن  أراجوز«  كمخرج:« ضحكة 

الغد،  إنتاج مرسح  تأليف يوسف إدريس  الغد، »هي كدة« 

الفرقة  إنتاج  القادر  الدين عبد  تأليف رساج  الكبري«  »البيت 

»قمر  واالستعراضية،  الشعبية  الفنون  قطاع  االستعراضية 

»دراما  الغد،  مرسح  إنتاج  سامل  أبو  عىل  تأليف  العميان« 

الشحاذين« تأليف بدر محارب إنتاج مرسح الغد، »املجانني« 

الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  إنتاج  الرشبيني  محمد  تأليف 

وأخريا »خلطة شربا« .

ــاذا  وم إلــيــك؟  طريقه  املــســرح  ــرف  ع -كيف   
يعني املسرح بالنسبة لك؟ 

املعهد  يف  قدمت  ولذلك  املرسح  أحب  وأنا  بعيد  زمن  منذ 

ونجحت يف امتحانات القبول، وبالتايل فاملرسح يل هو الحياة، 

لكن  فيها  نجاحي  ورغم  أخرى  أعامل  يف  العمل  جربت  وأنا 

املرسح  هو  فيه  وأنجح  عمله  أستطيع  الذي  الوحيد  اليشء 

فأنا ال استطيع الحياه بدونه. 

أو  شبرا«  »خلطة  لنص  حماسك  سبب  ما   -
إلخراجه؟  فيه  استفزك  الذي  ما  آخر  مبعنى 

وماذا عن رؤيتك اإلخراجية؟ 
نص خلطه شربا مثري جدا بالنسبة يل، أحسست بتلك اإلثارة 

والشخصيات  األماكن  يف  ندخل  حيث  مرة  ألول  قرأته  منذ 

وتركيباتهم  والناس  هذا  زماننا  عن  مختلف  زمن  مدار  عىل 

ذلك  يف  يتعاملون  كانوا  وكيف  بينهم  والعالقات  االجتامعية 

التوقيت والعالقة بني املسلم واملسيحي، كان ذلك بالنسبة يل 

تحديا عىل مستوى اإلخراج، فكيف أقدم ذلك بشكل بسيط 

ويف نفس الوقت يكون ممتعا للجمهور أي »السهل املمتنع«، 

أيضا سمح النص أن تكون املزيكا مناسبة ومالمئة، فمنذ زمن 

هذا  قدمت  ولذلك  اإلخراجي  الشكل  هذا  تقديم  أريد  وأنا 

النص. 

- اإلعداد املسرحي لوسيط غير مسرحي هل 
سببه قلة النصوص أم أن هناك أسباب أخرى؟

أعرف  وال  موجودة،  فالنصوص  النصوص  يف  قلة  توجد  ال 

أنهم  من  الرغم  عىل  العاملية  للنصوص  املخرجون  يلجأ  ملاذا 

لو بحثوا فسيجدوا نصوصا يستطيعون أن يقدموا فيها رؤى 

يقدمون  دامئا  العادة  جرت  كام  ولكن  متعددة،  إخراجية 

مرة أول  قرأته  منذ  النص  أثارني 
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نصوصا أجنبية .. يف رأيي توجد قلة يف البحث عن النصوص 

املرصية أو العربية، وكل العروض التي قدمتها كانت مرصية، 

هناك  يكون  أن  املمكن  ومن  أجنبي،  نص  لتقديم  ألجأ  ومل 

نص مرصي مأخوذ عن نص أجنبي ولكن مؤلفه مرصي .

يحدث  أن  املمكن  من  بطبيعته  النص  هذا   -
كان  مــاذا  احلكي،  على  قائم  ألنه  ارجتــال  به 
املمثل  تساعد  ورشــة  أقمت  وهــل  منهجك، 
إلى  املستند  التمثيل  من  النوع  هذا  أداء  على 

احلكي؟
طبيعي جدا أن يحدث ارتجال يف بعض األوقات، وأن يحدث 

الجمهور  يكون هناك من  والجمهور، وقد  املمثل  بني  تفاعل 

من يعرف معلومة يكمل بها كالم املمثل ويرد عليه املمثل. 

أما الورشة، فال إمنا بقدر اإلمكان يكون املمثل محرتفا وفاهام 

لفكرة الحيك وحالة التفاعل التي ستحدث بينه وبني املتفرج، 

لتكون ردود أفعاله رسيعة ويستطيع فعل ذلك أثناء العرض، 

الربوفات  مرحلة  منذ  املمثل  مع  عليه  االتفاق  تم  ما  وهذا 

العرض،  املمثل يف  بعدها  ينطلق  والتي  الورشة،  تشبه  والتي 

أي أن االحرتاف أحد بنود االتفاق مع املمثل. 

عندما  احلجار  أحمد  الفنان  رد  كــان  مــاذا   -
عرضت عليه النص وما مدى حماسه له ؟ 

عرضه  سيستمر  إنه  وأعتقد  جدا  رائع  العمل  »هذا  يل  قال 

وكان  يلحن  وبدأ  السعادة،  غاية  يف  وكان  طويله«  لفرتات 

عندما ينتهي من لحن يرسله يل بصوته عىل رسالة واتسمت 

ألحانه بإحساس عايل جدا. 

وهل  الــوفــاة؟  قبل  أألحلـــان  كــل  أنهى  وهــل   -
اكتفى  أم  بصوته  الــغــنــاء  نية  لــديــه  كــانــت 

باللحن؟
واحدا  لحنا  إال  وفاته  قبل  األلحان  كل  الحجار  أحمد  لحن 

سألني  بروفة  أول  عمل  بدأت  وعندما  إللغائه،  فاضطررنا 

بعدها عن الربوفة القادمة ليك يحرض فعرضت عليه االنتظار 

اللحن  أسمعك  أن  أريد  يل  فقال  املمثلني،  مع  اإلعداد  لحني 

األلحان،  يف  اآلخرين  رأي  نأخذ  وحتى  العود  عىل  اليف 

وبدء  العازفني  يحرض  أن  وعرَض  للعمل  جدا  متحمسا  كان 

الربوفات وكان ميعادنا يوم األربعاء، ولكن يف الثالثاء جاءين 

سيقوم  كان  أنه  خاصة  كبرية،  صدمة  فكانت  وفاته  خرب 

العرض  أكمل  أن  عيل  فرضت  ووفاته  معا  والغناء  باأللحان 

بحامس ألن ألحانه  كانت أمانة يف عنقي. 

احلجار  أحــمــد  للفنان  اخــتــيــارك  سبب  مــا 
للتلحني؟ 

املطلوب  يفهم  جيدا،  ويفهمني  صديق  ألنه  أولهام:  لسببني 

دون مراجعة خاصة أنه كان يفهم يف الدراما جيدا، وثانيهام: 

أن شربا تعترب منطقته فكان متحمسا جدا لها. 

- وماذا عن ماهر محمود؟ 
هو ممثل ومطرب وعازف وله أعامل كثرية، وهو جميل عىل 

األلحان  استوعب  الفني، وقد  و  األخالقي واإلنساين  املستوى 

استطاع  و  املطلوب،  بالشكل  تنفيذها  واستطاع  جيد  بشكل 

أن ينقل لنا إحساس الحجار برباعة فائقة. 

لهذا  اإلعــداد  أثناء  صعوبات  واجهتكم  هل   -
العرض؟

مرحلة  هي  عرض  أي  يف  تواجهنا  التي  الطبيعية  الصعوبات 

توجد  ال  ولكن  وامليزانية،  ــة  اإلداري ــراءات  واإلج الربوفات 

مدير  حسان  ــادل  ع كــان  و  معتادة،  غري  صعوبات  أيــة 

العقبات،  كل  وأزال  التجربة  بجانب  ووقف  متعاونا  املرسح 

الفنان  وفاه  هي  بالفعل  واجهتنا  التي  الحقيقية  والصعوبة 

بالصوت  األلحان  إلينا  أرسل  قد  كان  ولكنه  الحجار؛  أحمد 

ومسجلة. 

شبرا«  »خلطة  كتاب  عن  ــداد  إع النص  هــذا 
يذكر  لم  ملاذا  حسان..  يسري  نفسه  للمؤلف 

أن العرض إعداد عن الكتاب؟
نفسه  هو  الكتاب  مؤلف  يكون  عندما  إعدادا،  يعد  ال  ألنه 

هو  النص  فمؤلف  اإلعداد،  لكتابة  نحتاج  ال  العرض،  مؤلف 

بالنسبة يل مؤلف العرض وليس معدا له، وليك أقول أنه معد 

أو إعداد فيجب أن يكون معدا عن مؤلف آخر . 

- يف رأيك ما طبيعة النصوص املسرحية التي 
يجب تقدميها للمجتمع ؟

أو  سياسية....  أو  »اجتامعية  النصوص  تصنيف  أحب  ال 

يصل  نصا  أقدم  أن  يل  بالنسبة  األسايس  التصنيف  غريها«، 

النص  يطرح   أن  املهم  بآخر،  أو  بشكل  وميسه  للمتفرج 

مشكلة  ولدينا  والــعــادي«،  »املثقف  املتفرج  تهم  قضية 

ألننا  التعقيد؛  عىل  تحتوي  التي  العروض  يقدم  البعض  أن 

للجمهور  يقدم  املرسح  أن  وننىس  والجوائز  للمهرجان  ننظر 

الجمهور مبا  الرضوري مخاطبة هذا  العادي، و من  واملتفرج 

يصله.

املــســرح  ــني  ب حــاجــز  هــنــاك  أن  تعتقد  ــل  ه
واجلمهور؟

ال يوجد حاجز بني املرسح والجمهور غري أن تقدم له أعامال 

ال تخاطبه وال تهمه أو تخاطب فئة املثقفني فقط، والحاجز 

الجمهور  يعرف  ال  وبالتايل  دعاية  وجــود  عدم  هو  اآلخــر 

بوجود أعامل مرسحية مقدمة، وهذه الحواجز نستطيع حلها 

فهي يف أيدينا نحن. 

هل تعتمد على تقنية معينة يف اإلخراج؟ 
و  رؤيته  له  يل  بالنسبة  نص  فكل  معينة  تقنية  توجد  ال 

ولكني  ذلك،  يفرض  الذي  هو  والنص  اإلخراجية،  مدرسته 

عرويض،  معظم  يف  املرسح  يف  السينام  إدخــال  عىل  ألعب 

السينام الخيالية وإبهارها،  كذلك وظفت السينام الوثائقية.

يومية  معادالت  والتجديد  التقليد  ثنائية   -
يف اإلخراج املسرحي، أين تقف منها ؟

منهم  نرشب  فنحن  عظامء،  أساتذة  أيدي  عىل  تعلمنا  كلنا 

والرتكيبة  مختلف  الزمن  ألن  التجديد؛  بطريقة  ونأخذها 

شربا«،  »خلطة  يف  عنه  نتحدث  ما  وهو  مختلفة،  االجتامعية 

فاملجتمع كان له شكل ما يف وقت من األوقات و«شربا هي 

مرص«، ثم أصبح هناك اختالفات وتطور ما أدى إىل االختالف 

حيك  عرض  شربا«  »خلطة   .. االجتامعية  العالقات  شكل  يف 

حالة  فيه  أحقق  أن  وحاولت  إخراجية،  نظر  بوجهة  قدمته 

مرسحية، فالحيك يجب مرسحته، وهذا هو التجديد يف رأيي، 

أن ال نأخذ املسألة عىل علتها كام هي، ولكن يجب تقدميها 

مبنهجك ورؤيتك يف الوقت الحايل. 

ما تقييمك للحركة املسرحية يف مصر؟
نشاطات  توجد  حيث  جدا  جيدة  الحالية  املرسحية  الحركة 

مشاكل  توجد  وال  تحديدا،  الثقافة  وزارة  أماكن  جميع  يف 

أيضا  الجمهور،  من  والقرب  والتسويق  الدعاية  مشاكل  غري 

تقدم  حيث  جيدة  املرسحية  الحركة  الجامهريية  الثقافة  يف 

وقطاع  للمرسح  الفني  والبيت  مواسم،  يف  كثرية  عروضا 

الفنون الشعبية يقدمان كام من العروض ال بأس به باإلضافة 

إىل دعم الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم للحركة املرسحية 

يف مرص، فهي تقف بجانب األعامل املرسحية الجيدة.. لذلك 

فالحركة املرسحية يف مرص بخري. 

ــات  ــروع ــش ــط وم ــط ــم مـــن خ ــك ــدي - مــــاذا ل
مستقبلية؟

تأليفي  من  قريبا  الكوميدي  املرسح  يف  ُيقدم  عرض  لدي 

يناقش  قبل مرشوع خلطه شربا،  قدمته  قد  وإخراجي، كنت 

ليحيى  هاشم«  أم  »قنديل  ورواية  بفيلم  عالقة   لها  قضية 

حقي، وأمتنى أن يكون ناجحا بإذن الله.

لفرتات  العرض  يستمر  بأن  تنبأ  الحجار  أحمد 
وفاته لوال  ألحانه  سيغين  وكان  طويلة 

المسرح في  السينما  إدخال  فكرة  على  أعمل 
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واحتياجاته  مشكالته  على  واتفقوا  تعريفه  على  اختلفوا 

الفن وأهل  األكاديميني  بني  »المايم«.. 

تحقيق

فن  أنه  المسرح  في  ويعين  اإليحائية،  الحركات  فن  أو  الصامت  التمثيل  فن  هو   ) البانتومايم  أو   ( »المايم« 
ينضم  عندما  للممثل  مساعًدا  عاماًل  يصبح  ولكنه  مستقًل،  فن  وهو  الحياة،  تحتويه  ما  لكل  والمحاكاة  التقليد 
»البانتومايم«؟،  عن  »المايم«  يختلف  هل   . وغريها  الحديث  والرقص  الباليه  عروض  مثل  أخرى  عروض  إلى 
في  لدينا  ليس  لماذا  ؟،  واحتياجاته  مشكالته  ما  الفن؟،  لهذا  كاملة  صورة   المصري  الجمهور  لدى  هل 
لذلك؟...  حاجة  في  نحن  وهل  ؟  بـ«المايم«  خاص  قسم  المتخصصة  الفنية  الكليات  في  أو  الفنون  أكاديمية 
األسئلة. هذه  على  ليجيبونا  الفن،  هذا  وُصّناع  األكاديميني  من  بعدد  التقت  »مسرحنا« 
إيناس العيسوي
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 البداية كانت مع عميد املعهد العايل للفنون املرسحية د. 

الشخصية،  قال: من وجهة نظري  الذي  الكاشف  مدحت 

يف  فرقا  هناك  أن  أرى  املتعمقة  ــايت  دراس خالل  ومن 

املصطلح وليس يف النوع، ما بني املايم والبانتومايم، فهام 

فرتة  ويف  كلامت،  استخدام  دون  التمثيل  هو  واحد  نوع 

يسمى  الفن  هذا  كان  املايم،  ظهور  من  بداية  تاريخية 

هذا  بانتومايم،  عليه  أطلق  أخرى،  فرتة  ويف  االسم،  بهذا 

الجسد  عىل  يعتمد  وإمنا  الكلامت  عىل  يعتمد  ال  الفن 

فقط، و هو فن واحد.

الفن  هذا  تواجه  مشكلة  أجد  ال  »الكاشف«:  وأضــاف 

البلدان  بعد، هناك بعض  الصدارة  أنه مل يحصل عىل  إال 

تهتم بهذا الفن، ولكنه مل يحظ يف مرص بهذا االهتامم رمبا 

تدريس  يتم  هنا  و  عليه،  مقبل  غري  الجمهور  أن  بسبب 

كفن  وليس  املمثل،  حرفية  لتطوير  كامدة  البانتومايم 

معاهد  هناك  العامل  بلدان  بعض  يف  ولكن  بذاته،  قائم 

مايم،  ممثلون  منها  يتخرج  البانتومايم،  بفن  متخصصة 

ليس  ولكن يف مرص،  بالدهم،  رواج يف  له  الفن  ألن هذا 

أقول  أن  استطيع  وال  ذلك،  يف  متخصصة  معاهد  لدينا 

لكل  حاجة  يف  ألننا  التخصص،  لهذا  حاجة  يف  لسنا  أننا 

الفنون بكل أنواعها، ولكن ما يحسم األمر هو الجمهور، 

هذه  مثل  يشاهد  ألن  شغف  الجمهور  لدى  يكون  أن 

رواجه أو عدم رواجه مرتبطة مبتطلبات السوق، وتذوق 

قسم  لدينا  يكون  ألن  الفرصة  تتاح  وعندما  له  الجمهور 

بالتأكيد  ولكن  ذلك،  يف  نرتدد  لن  بالتأكيد  الفن،  لهذا 

تظهر  وعندما  أقدمه،  فيام  يتحكم  ما  هو  العمل  سوق 

الحاجة له. 

و قال الفنان د. عالء قوقة رئيس قسم التمثيل واإلخراج 

املايم  بني  الفروق  املرسحية:  للفنون  العايل  باملعهد 

يستخدم  وال  تجريًدا  أكرث  املايم  أن  هي  والبانتومايم 

املمكن  من  الــذي  البانتومايم  عكس  عىل  الكلامت، 

واملوسيقى  الكلامت  وبعض  ــاين  أغ عىل  يحتوي  أن 

بعد  ولكن  محددة،  فرتات  يف  هذا  كان  واالكسسوارات، 

العرض املرسحي هو ما يحدد ذلك،  الوقت، أصبح  مرور 

أو  الحديث  الرقص  الصامت  العرض  يدخل يف هذا  ورمبا 

شيًئا  فيه  يكونوا  والبانتومايم  املايم  ويكاد   الكالسيك، 

واحًدا، وهناك أنواع منها املايم التجريدي واملايم الحريف، 

يف  تفصييل،  تحديد  هناك  يعد  فلم   White face والـ 

النهاية هام تحت مسمى التمثيل الصامت.

بفن  اهــتــامم  لدينا  ليس  لألسف  »قــوقــة«:  وأضـــاف 

األكادميية  يف  الطالب  أن  من  الرغم  عىل  البانتومايم، 

ليس  ولكن  البانتومايم،  فن  مختلفني  »كورسني«  يدرس 

من  أو  الدولة  من  عروض  إنتاج  بفكرة  اهتامم  هناك 

الطالب  البانتومايم،  فن  عىل  قامئة  الخاص  القطاع 

تفيد  ألنها  بذاتها،  مستقلة  كامدة  البانتومايم  يدرسون 

التمثيل العادي ويف لحظات الصمت املختلفة،  املمثل يف 

لألكادميية  تنتمي  فرقة  أقيم  أن  بالفعل  فكرت  ولكنني 

عهد  يف  بالفعل  ذلك  وطرحت  البانتومايم،  يف  متخصصة 

، ولكن بسبب  د. أرشف زيك، وحصلت منه عىل موافقة 

الفكرة  مازالت  ولكن   ، ذلك  يتم  مل  االنشغاالت  بعض 

أن  يجب  التي  الجوانب  أحد  هو  الفن  وهــذا   ، قامئة 

يعتمد  بذاته،  قائم  فن  وهو  عام،  بشكل  املمثل  يدرسها 

بدأنا يف  إذا  إنه   ، وأعتقد  تقنيات وحرفيات خاصة  عىل 

إنتاج عروض للبانتوميم فسوف تصبح  صورة هذا الفن 

أوضح لدى الجمهور .

قائم  الفن  هذا  بأن  توعية  إىل  نحتاج  »قوقة«:  وتابع 

بذاته، وقليل التكلفة، و ال يحتاج إىل لغة، و يفهمه العامل 

بأكمله، وبذلك يستطيع أن يسافر إىل أي دولة بسهولة، 

نحتاج  ونحن  وبفنياته،  به  االهتامم  تم  إذا  ممتع  وهو 

إىل فرقة متخصصة يف فن البانتومايم تابعة للبيت الفني 

ملحقة  تكون  أن  املمكن  ومن  الثقافة،  بوزارة  للمرسح 

الشباب،  مرسح  أو  القومي  كاملرسح  املسارح  بأحد 

ويكون لها ميزانية خاصة بها، ومن املمكن فيام بعد أن 

يكون هناك أكرث من فرقة. 

الفن  صناع 
عن  أنفسهم  الفن  هــذا  صناع  نسأل  أن  البــد  كــان  و 

بذاته  مستقل  فن  البالية  فن  املثال  سبيل  العروض، عىل 

ال يتذوقه  كل الجمهور ولكن هناك مجموعة ال بأس بها 

لديها شغف به.  

التمثيل  تحتها  يندرج  األدائية  الفنون  »الكاشف«:  وتابع 

الربامج  تقديم  حتى  كوميدي،  أب  واالستاند  واملنولوج 

نعترب  أن  املمكن  فمن  األداء،  فنون  يندرج تحت مسمى 

فن البانتومايم، لونا من األداء له طبيعة خاصة، و فكرة 

العمل  سوق  ويحكمنا  نرتدد،  فلن  للمايم   قسم 
إلنشاء  الظروف  تتهيأ  عندما  الكاشف:  مدحت 

الفين  للبيت  تابعة  البانتومايم«   « في 
متخصصة  فرقة  إنشاء  إلى  نحتاج  قوقه:  عالء 
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املخرج  مع  كانت  البداية  واحتياجاتهم،  مشكالتهم 

الذي  حزين  مصطفى  البانتومايم  والعــب  واملــدرب 

واحدة،  بانتومايم  مدرسة  بها  ليس  مرص  لألسف  قال: 

مساحة  إىل  نحتاج  ذلك،  إىل  حاجة  يف  نحن  وبالتأكيد 

الورش  كل  الفن،  نقدم هذا  لىك  ومكان متخصص ودعم 

اجتهادات  بها  أقوم  التي  بالبانتومايم  الخاصة  والتجارب 

هذا  يف  تعلمته  ما  كل  لدراسة  سافرت  لقد  شخصية، 

يف  لألسف   ، متخصصني  عامليني  مدربني  إىل  نحتاج  الفن، 

الفن،  بهذا  مؤمنني  غري  كثريون  هناك  اآلن  حتى  مرص 

عىل الرغم أن املايم فن معرتف به عامليًّا، ويجب أن يتم 

تقدميه جامهرييا، عند تقدميه بالشكل األكادميي املتعارف 

تطور  املايم  أن  الرغم  بامللل، عىل  الجمهور  يشعر  عليه، 

بشكل كبري جًدا، فعند تقدميه بشكل جامهريي، سيكون 

ولدي  عليه،  ويتعرف  ويتذوقه  به  يستمتع  جمهور  له 

الفن، يجب  بهذا  الوعي  تؤكد ذلك، ولزيادة  تجربة حية 

األكادمييات  قبل  من  حقيقي  اهتامم  هناك  يكون  أن 

لتدريس هذه  لدينا دكتور متخصص  يكون  أن  و  الفنية، 

املادة، ملاذا ال يتم االستعانة برائد فن البانتومايم الفنان 

أحمد نبيل لتدريس هذه املادة يف الكليات واألكادمييات 

ألنه  لهم،  ارشح  ىك  يل  يلجأون  الُطالب  املتخصصة، 

الوعي  يزيد  حتى  املادة،  هذه  يف  متخصص  لدينا  ليس 

املادة،  هذه  بأهمية  إدراك  لدينا  يكون  أن  يجب  بها، 

املدارس  من  العظمى  والغالبية  التمثيل،  أساس  وأنها 

واألكادمييات الفنية يف العامل، تطور من مناهجها وتعتمد 

عىل الحركة واملايم بشكل أسايس.

»ثالث  اســم  يحمل  عــرض  لــدي  كــان  »حــزيــن«:  وتابع 

عروض وفرقة واحدة« حصل عىل جائزة املهرجان القومي 

العرض  هذا  ممثلو  وكان  صاعد،  مخرج  أفضل  للمرسح 

نجوم  اآلن  منهم  و  عاما،  الـ17  عمره  يتعد  مل  أغلبهم 

مثل الفنان خالد أنور، قدم  العرض عىل مرسح الهناجر، 

شاهدناه ونحن أطفال، هناك تقصري كبري تجاه هذا الفن، 

مستقلة،  ذاتية  اجتهادات  هى  له  كصناع  نقدمه  ما  كل 

والفنان محمد  أنا  بنا،  أو عروض خاصة  من خالل ورش 

بتجهيز  بالفعل  نقوم  حزين،  مصطفى  والفنان  الله  عبد 

أول مدرسة لفن البانتومايم، فرقة »أوسكاريزما« لها مقر 

أن  قررنا  لذلك  بعابدين،  الضمة  مرسح  وهو  بها  خاص 

نقوم بإنشاء مدرسة بانتومايم دامئة يف هذا املكان، ونحن 

البانتومايم  لفن  املناسب  املنهج  عن  البحث  مرحلة  يف 

سيد  الفنان  مع  بالفعل  وتواصلنا  املختلفة،  لألعامر 

ونحاول  السويد،  من  فاكس  والفنان  فلسطني  من  سالمة 

باإلضافة  متخصص،  آخر  فنان  من  أكرث  مع  نتواصل  أن 

البانتومايم عىل  لتعليم  إىل وضع منهج مكتوب وصحيح 

واملجتمع  الدولة  دعم  إىل  حاجة  يف  نحن  سليمة،  أسس 

وكان »كامل العدد«، الفكرة ليست يف الجمهور، الجمهور 

لهم،  تقدميه  عدم  إىل  يرجع  األمر  الجيد،  للفن  متذوق 

ومعرفة  للعرض  بطرحة  إال  يأيت  لن  املايم  بفن  الوعي 

األكادمييات،  يف  متخصص  بشكل  ودراسته  به،  الجمهور 

وأن يصبح لدينا مدرسة أو أكادميية يتخرج منها العبون 

مايم.

فيام قال الفنان أحمد نجدي الشهري بـ«أوسكار« مؤسس 

عبد  ساقية  نشكر  أن  يجب  استوديو:  أوسكاريزما  فرقة 

مهرجان  يقيم  أن  قرر  مكان  أول  ألنها  الصاوي،  املنعم 

لفن البانتومايم،  وهي ملتقى ومتنفس لفنانني وجمهور 

من  املنظمة  املايم  مهرجانات  أين  مرص،  يف  البانتومايم 

ِقَبل وزارة الثقافة؟، التليفزيون املرصي كان يقدم برنامجا 

ما  ير  مل  الحايل  الجيل  املايم،  فن  عن  األهمية  غاية  يف 

المتخصصة؟ األكاديميات  في  لتدريسه 
نبيل  بأحمد  نستعني  ال  لماذا  حزين:  مصطفى 

البانتومايم لفن  مهرجانا  أقام  من 
أول  الصاوي،  المنعم  عبد  ساقية  نجدي:  أحمد 
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جمهور  له  الصامت  التمثيل  فن  بانتومايم،  كفانني  لنا 

فناين  كل  وأدعو  والسلس،  املمتع  بالشكل  قدمناه  إن 

ىك  بسيط  بشكل  عروضهم  يقدموا  ألن  البانتومايم، 

يتعرف الجمهور عىل هذا الفن .

الفنان محمد  املايم  واملدرب والعب  املخرج  قال  كذلك 

عبد الله: املايم هو التمثيل الصامت بشكل عام، مشهد 

وإضاءة  ديكوروماكياج  من  الصورة  عنارص  كل  يحتمل 

كان  ما  مثل  مثله  الصوت،  ماعدا  وموسيقى  ومالبس 

البانتومايم، وهى كلمة تنقسم  يقدمه شاريل شابلني،أما 

التقليد،  تعني  واملايم  اإلبهار  معناها  بانتو  قسمني،  إىل 

عنرص  أي  لديك  يكون  ال  أن  مبعنى  التقليد،  إبهار  أي 

من عنارص الصورة سوى اإلضاءة واملوسيقى فقط، حتى 

واألبيض،  األسود  مثل  صامته  ألوان  ذات  تكون  املالبس 

مارسيل  البانتومايم  قدم  من  وأشهر  كذلك،  واملاكياج 

مارسو.

املادي  الدعم  إىل  حاجة  يف  نحن  الله«:  »عبد  وأضاف 

أو  ومسارح  للربوفات،  أماكن  األقــل  عىل  واملعنوي، 

وعى  لديه  الجمهور  عروضنا،  فيها  نقدم  عرض  ساحات 

الىل  »الواد  تعرف  بسيط هى  بشكل  األقل  باملايم، عىل 

داهن وشه أبيض وأسود وبيمثل من غري كالم«، الجمهور 

رمبا ال يعرف اسمه، ولكنهم يعرفون هذا الفن ويحبونه، 

إقبال  هناك  ــان  ك ــالوس«  »هـ عــرض  قدمت  عندما 

جامهريي كبري عليه، الجمهور يذهب إىل املتعة الهادفة 

كيف  أواًل،  ذلك  له  نقدم  أن  يجب  ولكن  والحقيقية، 

يتعرف عىل املايم ونحن نجد صعوبة يف نقديم عروضنا، 

مع عدم توفري أماكن للتدريب والعرض ؟.

التي  تجربته  عن  تحدث  فؤاد  أحمد  املرسحي  املخرج 

تجربتي  قال:  العام  هذا  العامل  شباب  منتدى  يف  قدمها 

كانت تشمل مرسحا قامئا عىل األداء الحريك، فن التمثيل 

الصامت وكان العرض يحمل اسم » اإلطار«، وألنه عرض 

مختلف فقد تحمس القامئون عىل املنتدى لتقدميه ، وقد 

دوال  يضم  املنتدى  ألن  اللغة،  حاجز  يكرس  أن  استطاع 

مختلفة.

ووعي  حقيقي  دعم  إىل  يحتاج  املايم  »فؤاد«:  وأضاف 

به، وأن يتم تدريسه بشكل متخصص، التحدي الحقيقي 

وللعامل،  الفئات  لكل  صامت  مرسحي  عرض  تقدم  أن 

ما  هذا  األشمل،  اللغة  هى  تكون  واألداء  الجسد  ولغة 

وكانت  العامل،  شباب  منتدى  يف  نقدمه  أن  استطعنا 

من  جمهور  لها  املايم  عروض  أن  تؤكد  حقيقية  تجربة 

هناك  أن  تؤكد  املستقلة  والتجارب  العامل،  دول  مختلف 

جمهورا لعروض البانتومايم، ولكن الفنانني املستقلني يف 

النهاية هم أفراد، يحتاجون غىل دعم حقيقي الستكامل 

رسالتهم.

الجيد التدريب 
التمثيل  فنان  الــزرقــاين،:  وليد  واملخرج  الناقد  وقــال 

والفنان  كبري،  بشكل  جسديًّا  يتدرب  أن  يجب  الصامت 

يجب أن يثري اهتامم املتلقي، من خالل الحركة واإلمياءة، 

املايم،  فن  تخص  ودراســات  ترجامت  إىل  نحتاج  نحن 

باملعهد  األكادمييني  من  العديد  هناك  أجنبية،  و  عربية 

العايل للفنون املرسحية، قاموا ببعض الدراسات بالفعل، 

املهرجانات   ، أكرث  لدراسات  حقيقية  حاجة  يف  ولكننا 

لتعريف  أساسيا  عامال  تكون  قد  املرسحية  والعروض 

ال  يكادوا  املايم  عــروض  ُصّناع  لألسف  ولكن  الناس، 

يتعدون أصابع اليد الواحدة، لذا فنحن نحتاج إىل تبادل 

الخربات بيننا وبني ثقافات أخرى ، خاصًة روسيا وأوروبا 

يف  نحن  وبالتأكيد   ، كبري  بشكل  يفرق  ذلك  وأمريكا، 

حاجة لتسليط الضوء عىل هذا الفن بشكل أكرب. 

أصعب  املايم،  عصام:  رميا  املرسحية  املمثلة  قالت  و   

متعب  فهو  األخرى،  التمثيل  أنواع  عن  له  التحضري  يف 

بشكل جسدي ونفيس، ألننا نحتاج إىل تجسيد أشياء غري 

موجودة بشكل مادي والتدريب عىل التعبري الحريك فيه 

أن  يجب  و  كبري،  ووقت  وعضالت  مترينات  إىل  يحتاج 

نهتم بزيادة الوعي بفن املايم أكرث من ذلك حتى يصبح 

األماكن  يف  شديد  عجز  لدينا  و   ، حقيقي  جمهور  لدينا 

تقدم  أن  تحاول  الخاصة  الكيانات  تحتضنه،  قد  التي 

النهاية  أقىص ما لديها، أقصد صناع هذا الفن، ولكن يف 

يف  نحن  لذلك  ضعيفة   إمكانياتهم  املستقلني  الفنانني 

الدعم جعل  الثقافة و عدم  لدعم وزارة  حاجة حقيقية 

واتجهوا    باإلحباط  يشعرون  املايم  يف  املتميزين  بعض 

إىل ألوان أخرى من  التمثيل .
أحبطنا الدعم  توفر  وعدم  عروضنا، 

تقديم  في  صعوبة  نجد  الله:  عبد  محمد 

له الفن  هذا  تقديم 
عدم  في  إنما  الجمهور  في  ليست  المشكلة 
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الطليعة(  )يقدمه مرسح  الذي  ميثل عرض »خلطة شربا« 

تحديا لصانعيه، والذي كتبه وقدم أشعاره الكاتب )يرسي 

املخرج  هذا   - سليم(  )محمد  إخراج:  ومن  حسان(، 

دراماتورجيا  خالل  من  واستطاع  التحدي  قبل  الذي 

يتسم  الظل  يقدم عرضا جادا خفيف  أن  النص واإلخراج 

مقصدا  شربا(  )حكايات  خالل  فمن   – والظرف  بالطرافة 

النقيب(  )عادل  والغناء  التمثييل  األداء  خاميس  عيل 

الرازق(،  عبد  محمود  هاين،  محمد  الجواد،  عبد  احمد 

الحجار(،  )احمد  الراحل  وألحان  محمود(،  )ماهر  وغناء 

بسيطة  فيلمية  ومادة  كامل(،  )مني  ومالبس  وديكور 

إيل  الحكايات  تلك  يحول  أن   ) حسن  الحميد  )لعبد 

وفريق  للتلقي،  قابلة  محسوبة  حركة  بخطة  حي  عرض 

طريق  وعن  بدقه،  املخرج  رؤية  نفذ  متمرس  )إضاءة( 

عن  البعض  يتساءل  وقد  واإلخراج،  للنص  )دراماتورجيا( 

أساسيا  مصطلحا  أصبحت  التي  )دراماتورجيا(  معني 

عيل  النص  ساعدت  التي  هي  ألنها  الحديث  املرسح  يف 

التمثيل  عامل  بني  )تناسيا(  نخلق  يك  ذواته  من  الخروج 

الكتابة  بني  الطرق  مفرتق  يف  يقع  فهو    - نحن  وعاملنا 

رفيق  فهو    - و)النقد(  بل  املرسحي،  واإلخراج  الدرامية، 

املخرج،  لرؤية  الفعيل  اإلنجاز  عن  واملسئول  املخرج 

الرؤية  تلك  تحقيق  كيفية  حول  تصور  بأعداد  واملكلف 

بني  الحدود  إلغاء  خالل  ومن    - العمل  فريق  يف صحبة 

فوق  تحققه  عيل  جمعيا  ليضطلعوا  التخصصات  مختلف 

مساحة العرض أي أنها كام يقوم املنظر  األملاين )هانس 

تشاريك  بشكل  فيها  ومفكرا  لها  مخطط  )فرجة(  ليامن( 

املنحي  هذا  أن  رغم  أديب،  غري  ألنها مرسح    - تفاعيل   /

حيث  مكوناته(  بكل  املرسحي  املنجز  شعرية  يلغي  ال 

يصبح املمثل هو مركز االهتامم كعالمة مرسحية مركزية، 

ما  بني  التقاطعات  خالل  من  العرض  هذا  يف  وتتشكل 

انتظار(  )أفق  خلخلة  بهدف  درامي  هو  وما  رسدي  هو 

الدراماتورجي غالبا  العرض  السلبي، ألننا يف هذا  املتلقي 

إحداث  خالل  من  التقليدي  الدرامي  البناء  يستفز  ما 

ويف  اإليهام،  تكسري  حالة  لخلق  املجزؤات  بني  فجوات 

ذواتها  من  الخروج  عيل  النصوص  تساعد  الوقت  نفس 

مجموعة ألحان رشقية تناسب الجو العام للراحل )احمد 

عن  ينفصالن  ال  عنرصان  واملوسيقي  فالديكور  الحجار( 

)عروض  عن  يختلف  جديدا  عرضا  أتصوره  الذي  العرض 

يصبح  فلرمبا   .. أصحابها  هجرها  التي  السابقة  الحيك( 

املرسح  ننقذ  أن  األمل  يعطينا  الجديد  )الحيك(  شكل 

الذين  املجددين  استهواءات  أو  تقليديته  من  املرصي 

يبحثون عن الفراغ يف مرسح حديث .

املقهي  وهو  األحداث  مكان  مع  املخرج  تعامل  وقد 

واملغني  األربع  الشخصيات  تلتقي  حيث  الشعبي 

الدخول  األربعة  املمثلون  أجاد  فقد  العازفني،  وفريق 

والخروج من تلك الشخصيات أو األمناط التي يجسدونها 

إىل  والعودة  وسالسة،  وبساطة  تلقائية  يف  ويتقمصونها 

الحيك الدافئ الحميم – مع ذلك الصوت الدافئ والرخيم 

الحي  أبناء  افضل  من  واملجموعة  محمود(  لـ)ماهر 

يك تخلق تناسجا بني عامل التمثيل وعاملنا نحن، ومن هنا 

التمثيل( هو السبيل ملساعدة مثل هذه النصوص  كان ) 

عيل الخروج من ذواتها يك تخلق تناسجا بني عامل التمثيل 

إدخال  طريق  عن  ذكرنا  أن  سبق  كام  نحن  وعاملنا 

املتفرج يف تجربة فيزيقية ونفسية مكثفة، وقد قام هذا 

يندمج  الذي  للعرض  العام  التصور  خالل  من  )املخرج( 

القصدية  مع  تناغم  يف  املرسحية  العنارص  مختلف  فيه 

الداللية التي يقدمها يف مرسح شبه عار تقريبا مبجموعه 

واملالبس)ملي  البسيطة  واألكسسوارات  )املوتيفات(  من 

كامل( حيث أدار العرض أحداثه يف )شبه( مقهي شعبي، 

ركن  ويف  والكوتشينه(،  )الطاولة  الالعبون  يتبادل  وحيث 

من املقهي يجلس )املغني( وحوله أربعة عازفني )مايكل 

توماس  بكار،  عمرو  عبيد،  مجدي  نوار  فكري،  رفعت 

القمص لوكاس( )وكأنهم جزء من املشاركني ليشاركوا يف يف 

شربا«  »خلطة 
والدراماتورجيا   

عبد الغني داود
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)حي  الشعبي  الحي  من  أمناطا  يجسدون  الذين  الشعبي 

بالغرابة  تتسم  أمناط  الكاتب وهي  يعشقه  والذي  شربا(، 

الشعبي  واملخرتع  الحرامية،  قهوة  بني  ما  الدهشة  وإثارة 

العاطل والفاشل، والقبطي الذي يصعد إىل منزله ليؤذن، 

خالل  من  واألقباط  املسلمني  بني  الحميمة  والعالقات 

مع  تتشاجر  التي  فخري(   )أم  ويف  والزوجات،  األمهات 

املكان  فتوة  نفسه  يفرض  أن  أراد  الذي  مدفع(  )حسن 

ألنه  فاشال..  مدرسا  نفسه  من  وعمل  فتحول  ففشل 

التالميذ  من  مجموعه  حوله  جمع  أن  بعد  مؤهل  غري 

الصغار، وكلنها شخصيات تقمصها املمثلون األربعة )عالء 

ومحمود  هاين،  ومحمد  الجواد،  عبد  وأحمد  النقيب(، 

الحيك حيويته لدي امللتقي .

ويف تصوري أن مثل هذه العروض الصادقة والجادة ذات 

حركتنا  تنقذ  أن  املمكن  من  التي  هي  امللهاوية  األعامق 

املرسحية من عرثاتها.

الحتفال  طيبة  بداية  هو  الجاد  العرض  هذا  وأتصور 

مرسح الطليعة مبرور 60 عاما عيل إنشاءه -  بداية من 

الجيدة  العروض  من  عددا  قدم  الذي  الجيب(  )مرسح 

اإلغريقي  املرسح  )من  املرصي  املرسح  خشبة  عىل 

واملرسح امللمحي ومرسح العبث )الالمعقول(( يف مرسح 

والعريب،  املرصي  املرسح  الجديدة يف  والتجارب  الطليعة، 

املتميزة  العروض  من  الكثري  يضم  املرسح  هذا  فريربتوار 

 – مختلفة  أجيال  من  املخرجون  جرب  خشبته  وعيل 

يضم  املرسح  هذا  ريبوتوار  كان  هنا  ومن  وصغارا.  كبارا 

اعامال مرسحية من حق األجيال الحالية أن تتعرف عليها  

اردش،  )سعد  مثل  مخرجون  عاتقة  عىل  اخذها  والتي 

العزيز.  عبد  محمد  عيد،  كامل  ذيك،  احمد  مطاوع،  كرم 

سمري  شافع،  )سناء  بعدهم  جاء  ومن  الرشقاوي(،  جالل 

العصفوري( عيل توايل السنوات، ومن وقفوا عيل خشبته 

األداء  يف  مميزة  بصامات  تركوا  وممثلني  ممثالت  من 

واملالبس،  السينوغرافيا  مصممي  من  وغريهم  التمثييل 

)خشبتي(  عىل  املرسحية  العروض  عنارص  ومبدعي  

املخرج  أنشأها  التي  الصبور(  قاعة )صالح عبد  سواءا يف 

ينل  الذي مل  أو مرسح )ذيك طليامت(  العصفوري،  سمري 

بشكلة  للمرسح  كرائد  بعد رحيله   أو  التكريم يف حياته 

العلمي.

الجسد  وبلغة  وبساطته  اإليحاء  بسالسة  الرازق،  عبد 

الذي  محمود(  )ماهر  املميز  الصوت  أما  مبالغة،  دون 

ببصامت  الحجار(  )أحمد  الراحل  ألحان  بإخالص  أدي 

والتي  الوقت،  نفس  يف  املرحة  والروح  بالشجن  مليئة 

الوقت،  نفس  يف  واملرير  الجميل  بالزمن  الذكريات  تثري 

حسان(  )يرسي  الكاتب  واملؤلف  الشاعر  املبدع  وكلامت 

والتقاطه الحساس للجو العام  ولألمناط البرشية يف الحي 

ويقف  وبحميمية،  تعقيد  أو  فزلكة  دون  يعشقه  الذي 

وحساسيته  مخرضم  شاب  مخرج  املبدعني  هؤالء  وراء 

تعتمد  وحركة  بخطة  امللتقي  قلب  إىل  بسالم  الوصول  يف 

عيل الدراماتورجيا للنص واإلخراج – حرصا عيل أال يفقد 
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إدوار  الراحل  الكاتب   منذ عدة سنوات أجريت حواًرا مع 

فأكد  الكتابة  مع  رحلته  بداية  الحوار  تناول  وقد  الخراط 

يف  الفضل  لها  كان  التي  هي  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  أن 

تشكيل وعيه اإلبداعي، وقد تأكد يل أنه مل يكن وحده الذي 

بالقليل من  ليس  كبريًا عىل عدد  تأثريًا  لها  أن  بل  بها،  تأثر 

الكتاب ليس يف مرص فقط، بل عىل مستوى الوطن العريب، 

حالق  هي:  منها  املستوحاة  املرسحية  األعامل  أشهر  ولعل 

بغداد، عيل جناح التربيزي وتابعه قفة أللفريد فرج، الليلة 

ليلة  ألف  من  ليلة  الطوخي،  الله  لعبد  األلف  بعد  الثانية 

القومي  املرسح  خشبة  عىل  قدمت  والتي  التونيس  لبريم 

من  عدد  عن  فضاًل   ،٢01٥ عام  حلمي  محسن  إخراج  من 

عيل  منها:  كله  العامل  مستوى  عىل  قدمت  التي  الحكايات 

ُدعيت  وقد  املتلقي،  لدى  واملتعة  الدهشة  تحقيق  عىل 

للهيئة  التابعة  الهواة  فرق  إلحدى  عرًضا  ملشاهدة  مؤخرًا 

العامة لقصور الثقافة، هي فرقة بيت ثقافة طامية بالفيوم 

سمري،  أحمد  تأليف  ليلة«  ألف  من  »ليلة  عنوان  يحمل 

املسافة  بعد  من  الرغم  وعىل  املعطي،  عبد  محمود  إخراج 

إال أنني حرصت عىل تلبية الدعوة النحيازي الشديد للهواة 

كثرية  أحيان  يف  يتفوق  حقيقي  إبداع  من  يقدمونه  وما 

عىل ما يقدمه املحرتفني، بل أنهم يكونوا أكرث احرتافية من 

املحرتفني، كام أن لدي قناعة بأن املبدعني الحقيقيني قابعني 

للفنان  عروًضا  شاهدت  قد  وأنني  خاصة  األقاليم،  ظل  يف 

فنان  أنه  خاللها  من  يل  تأكد  كممثل  املعطي  عبد  محمود 

التي  والثقافة  العلم  من  كبري  بقدر  يتمتع  موهبته  بجانب 

تجعل منه ممثاًل يتفوق عىل كثري من املمثلني املحرتفني. أما 

كمخرج فلم أكن أعرف شيًئا عن هذا الجانب من قبل.    

 يف زمن قصري ومساحة صغرية وميزانية محدودة شاهدت 

تناول  فقد  وليلة،  ليلة  الف  لحكايات  وثرية  مختلفة  رؤية 

الكاتب أحمد سمري ثالثة حكايات بجانب الحكاية األصلية 

الدين  عالء  البحري،  السندباد  حرامي،  واألربعون  بابا 

لألطفال  عديدة  بصيغ  قدمت  والتي  السحري،  واملصباح 

لعل أشهرها ما قدمته رشكة والت ديزين.

 وتعد حكاية شهريار وشهرزاد هي اإلطار العام الذي تقدم 

شهريار  امللك  تعرض  حيث  الحكايات  جميع  خالله  من 

النساء,  لجميع  كره  حالة  فأصابته  زوجته  قبل  من  للخيانة 

النساء  كل  خافت  الصباح  يف  ويقتلهن  يتزوجهن  وأصبح 

الفذ  بذكائها  تتميز  التي  الوزير  إبنة  شهرزاد  إال  امللك  من 

قصة  ليلة  كل  له  تروي  وكانت  منه,  الزواج  عىل  فوافقت 

يتشوق ملعرفة  امللك  وكان  التالية,  الليلة  إال يف  تكملها  وال 

نهاية القصة وال يقتلها ليعرف نهايتها, فوصل عدد القصص 

التي روتها ألف قصة يف الف ليلة وليلة, وشفي امللك من 

كره النساء وأحب شهرزاد، وقد ترجمت حكايات ألف ليلة 

األملانية،  اإلنجليزية،  الفرنسية،  منها:  لغات  عدة  إىل  وليلة 

والعربية.   

للكتاب  ملهمة  وليلة«  ليلة  »الف  حكايات  والزالت    

لتناولها ومازالت تحتمل إضافة محاور وزوايا جديدة قادرة 

ليلة ألف  من  ليلة 
طامية في 

   نور الهدى عبد املنعم
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استعرايض  كوميدي  فانتازي  سياق  يف  وشهرزاد،  شهريار 

كل  ليقدم  الشياطني  مع  إبليس  باجتامع  بدأ  حيث  غنايئ، 

عن  تغيب  وقد  للبرش،  الوسوسة  مجال  يف  إنجازاته  منهم 

االجتامع أحدهم ويدعى داسم، فأمر باستدعائه فوًرا، فلام 

حرض أخربهم أنه قام بإخبار شهريار بخيانة زوجته وحرضه 

ليلة فتاة ويقتلها  عىل قتلها، ثم وسوس له بأن يتزوج كل 

ويف  املسحور،  القرص  بغداد،  تاجر  والعفريت،  الصياد  هي: 

لتتفق عىل هدف واحد هو  الخطوط  النهاية تتقاطع هذه 

االنتصار عىل الشيطان.

 من هنا تظهر قدرة املخرج محمود عبد املعطي عىل إدارة 

هذه الحوارات واألحداث والعدد الكبري من الشخصيات، يف 

ديكور  عىل  فيعتمد  كواليس،  بها  يوجد  ال  صغرية  مساحة 

متعدد  ربيع-  عادل  برباعة  نفذه  الذي   _ فكري  مصطفى 

ومخضعه،  شهريار  رشفة  حيث  ورأسية،  أفقية  املستويات 

واملصنوع  الخشبة  عمق  يف  القرص  أسفل  الشياطني  مكان 

من الفوم، وبعض اللوحات التي تعرب عن زمكانية الحدث، 

من  بعدد  االستعانة  مع  الحكايات،  ألبطال  املساحة  وباقي 

الستائر لدخول وخروج املمثلني، وخامات بسيطة من البيئة 

»لوكيشن  لتشكيل  الشجر  وفروع  واألخشاب  كالصناديق 

األخرى  االكسسوارات  ببعض  االستعانة  مع  العرض«، 

كالشبك وقطعة القامش التي تعرب عن مياه النهر.

سند  أسامة  للشاعر  وخفيفة  فنتازية  شعرية  وبكلامت   

أثرت  التي  ألحانه  مع  شاكر  عهدي  املطرب  صوت  يتجىل 

اتسمت  التي  السويفي  محمد  استعراضات  العرض، 

بالبساطة مبا يتالئم مع ممثلني وراقصني يقفون عىل خشبة 

املرسح ألول مرة، ومع إضاءة محمود ياسني لعب الفسفور 

صممها  التي  واملاسكات  املالبس  عليه  اعتمدت  الذي 

يف  كبريًا  دوًرا  الشياطني  عن  لتعرب  ألفونس  إميل  برباعة 

االستعراضات وكذلك املكياج، حيث اكتامل املتعة البرصية 

املتمثلة يف األلوان والحركة واإلضاءة عىل الرغم من سباتها 

 ،)fool ligh( خالل أحداث العرض واالعتامد عىل تقنية ال

التي تنوعت بني الرثاء املتمثل مع  مع مالبس إميان محمد 

والفانتازيا  والبسطاء  الصياديني  مع  والفقر  وزوجته،  امللك 

مع الشياطني.

 وعىل الرغم من أن املرسح ممثل فإن التمثيل هو العنرص 

العنارص  بعض  باستثناء  العرض،  مفردات  كل  يف  األضعف 

بل  العرض،  سلبيات  من  ذلك  أجد  ال  فإنني  جًدا،  املتميزة 

أنني عىل يقني أن هؤالء األطفال الذين يقفون عىل املرسح 

قريب،  عن  محرتفني  ممثلني  منهم  يظهر  سوف  مرة  ألول 

بأكرث  ويقوم  شخصية  من  أكرث  يجسد  معظمهم  أن  خاصة 

من دور يف منظومة العرض.

محمود  شوقي،  محمد  السعود،  أبو  حسام  هم:  املمثلون 

سيد  عز،  محمد  صيام،  عبدو  عزت،  محمود  الباري،  عبد 

حسام  عرشي،  أحمد  جودة،  سارة  سيد،  عيل  الله،  عبد 

بسملة  محمد،  جنى  رمضان،  عامر  محمد،  آالء  خميس، 

عبد  محمد،  بسملة  محسن،  محمد  حسن،  محمد  سالمة، 

خالد،  كريم  رمضان،  روان  محمد،  سهر  أحمد،  الحميد 

محمد مسعود.

الراقصون: أحمد محمد عوض، عمرو سعيد، يوسف أحمد، 

شعبان،  دنيا  شعبان،  رحمة  محمد،  لؤي  التواب،  عبد  مها 

دنيا حازم. 

يقوم  الذي  السياف  شخصية  يف  هو  ويتنكر  الصباح  يف 

بالقتل، وأن الليلة سيتزوج من فتاة اسمها شهرزاد، فقرروا 

مراقبة املوقف عن قرب.

حوارات  حيث:  متوازية  خطوط  ثالث  يف  الدراما  وتسري 

شخصيات  حوارات  الشياطني،  حوارات  وشهزاد،  شهريار 

حكايات  ثالثة  اختار  وقد  شهرزاد،  ترويها  التي  الحكايات 
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الذكرى  حلت  أبريل،   - نيسان  من  عرش  الخامس  يف 

جان  الفرنيس  والكاتب  الشاعر  لرحيل  والثالثني  السادسة 

عن  الحديث  نبدأ  أين  من  نحار   ..  )19٨6-1910( جنيه 

واملستويات،  اآلفاق  ُمتعّدد  الرثاء،  شديد  وعامله  جنيه، 

وهو الذي كان جّل همه كام يقول: “أن تنجح أسطورته، 

أي أن ينتزع للعامل السفيل، عامل الهامشيني، رشعية توازي 

تنظمه  الذي  اآلخر،  العامل  رشعية  ورسوخها  جذريتها  يف 

أن  الرشعية،  من  أبعد  ثم  التقليدية،  واألخالق  القوانني 

به،  تسمو  وّهاجة  جاملية  املظلم،  العامل  هذا  يستنبت 

يفعل  مل  جنيه  جان  وكأن   .  )1( بالغواية«  يطفح  وتجعله 

حني قّرر أن يكتب إال بناء هذه األسطورة، أسطورته، وهو 

الذي ميارس طقوسه  الوثني  امُلتعّبد، ونشوة  بدأب  يبنيها 

ويف   ،19٤٢ السجن  يف  الكتابة  بدأ  الذي  وهو   . الخاصة 

و”رقابة  “الخادمات”  مرسحية  أصدر  أن  بعد   19٤٨ عام 

محكوماً  السجن  يف  أخرى  مرة  نفسه  وجد  ُمشّددة” 

الجمهورية  رئيس  لدى  توّسط  حينها  املؤبد،  بالسجن 

سارتر   : والفنانني  الكتاب  من  لفيٌف  أوريول  فانسان 

عنه،  عفواً  فأصدر  وبيكاسو،  ومالرو  بوفوار  ودو  وكوكنو 

إال  أمامه  يبق  ومل  اللص،  جنيه  وّدع  التاريخ،  هذا  وبعد 

أن ينوس بني الكتابة والصمت، أو أن يتجاوزهام إىل عمٍل 

األخرية  الحركة  هو  لص”  “يوميات  كتابه  كان   . جديد 

والتصاعد  التكرار،  عىل  كالطقوس  مبني  واحد  نشيد  يف 

روايات:  أربع  الشعرية،  القصائد  عدا  لقد سبقته  املتوّتر. 

الوردة”19٤6  و”معجزة   19٤٤ الورود“  “نوتردام 

و”شعائر الجنازة” 19٤7 و”كوريل مدينة برست” 19٤7، 

واجد  موضوع  من  جنيه  ينهل  كلها،  الروايات  هذه  ويف 

هو سريته الخاصة، وسرية الوسط السفيل الذي عاش فيه، 

إىل  رواية  من  تتكّرر  واملضامني  واألحداث  الشخصيات 

أخرى، يف إيقاعية تثري االضطراب، لكنها ال تثري امللل أبداً، 

فكل تكرار يدفع السرية خطوة أبعد نحو تحدي املجتمع 

بها  تتألق  ثرة،  جاملية  ينابيع  عتمتها  من  ويفّجر  القائم، 

وتتسامى . 

جان جنبه الذي ولدته أٌم مل يعرفها أبداً، وملفوفاً بقامط 

أصبح  عندما  ميالد،  أعطي شهادة  األيتام،  دار  أودعته يف 

االنطواء،  شديد  وضعي  كان  وحني  أملي،  رغم  العيش 

أعددُت، ودون وعي، نظاماً صارماً، وميكن رشح آلية هذا 

، من  النظام عىل النحو التايل ...ومنذئٍذ سأستخدمه دامئاً 

صميم فؤادي، سأجيب عىل كل تهمة توّجه إيّل، حتى لو 

ألفظ  أكاد  فعلتها، وأصبحُت ال  لقد   .. نعم  باطلة،  كانت 

حتى  نفسه،  املعنى  تحمل  عبارة  أي  أو  العبارة،  هذه 

أحس يف داخيل الحاجة ألن أصري ما اتهموين به )... ( لقد 

اسمها  أمه  أن  وعرف  عمره،  من  والعرشين  الحادية  يف 

برتبية  األيتام عهدت  دار  غابرييل جنيه، وهذا كل يشء، 

سن   ويف  “مورفان”،  يف  ريفية  عائلة  إىل  الطفل  جنيه 

اتهم  لقد  حياته،  يف  درامي  حدث  أهم  كان  العارشة 

حالته  يصف  األحداث،  إصالحية  إىل  وسيق  بالرسقة، 

رأيس  من  رهيباً  خجاًل  وعانيت  أتأمل،  كنُت   “ آنذاك: 

مواصلة  أستطيع  وليك  وحبيس،  الحقري،  وثويب  الحليقة، 

جنيه..  جان 
المسرح شاعر 

  ميسون عيل - دمشق 
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بدا يل طبيعياً، وأنا الذي رماين أهيل منذ والديت، أن أفاقم 

الشذوذ  خطورة  أفاقم  وأن  الجنيس،  بالشذوذ  وضعي 

بالرسقة، وخطورة الرسقة بالجرمية، أو اإلعجاب بالجرمية، 
وهكذا رفضُت بشكٍل قاطٍع عاملاً كان قد رفضني”.)٢(

وقد  ودخل،  باإلعدام”،  “املحكوم  له  قصيدة  أول  نظم 

من  ُمستفيداً  واملرسح،  األدب  ميدان  الثالثني  تجاوز 

وُيخفي يف  يكشف  إن جنيه   .. له  كوكتو   دعم من جان 

أخذ  التي  الشخصية  أسطورته  ويف  مؤلفاته،  يف  واحد  آٍن 

انطالقاً  شعرياً،  نسجها  والتي  إنجازها،  مهمة  عاتقه  عىل 

الحياة،  هذه  من  انتزعها  ومتسامية،  منقولة  عنارص  من 

امُللتزم  . وتظهر أعامل جنيه  يعيشها كمحكوٍم عليه  التي 

والصورة  للخيال  كتمجيد  املنبوذين،  جميع  عن  بالدفاع 

والظل ضد الواقع . إن العمل يسطع بينام منوذجه يفنى، 

وفن جونيه يتحقق عىل أفضل وجه، خالل لحظة التمثيل 

املرسحي .

كان  عندما   19٢٨ عام  األوىل  املرة  مرتني،  سوريا  عرف 

الفرنيس  االنتداب  فرتة  خالل  العسكرية،  الخدمة  يؤدي 

مبادىء  خاللها  تعّلم  شهراً،  عرش  أحد  إقامته  دامت   .

يف  يستيقظ  حينها  كان  العربية،  باللغة  والكتابة  القراءة 

الرابعة صباحاً، ليلتحق بالدروس يف الخامسة صباحاً، قبل 

أن تبدأ التدريبات العسكرية يف السادسة ، ويف تلك األيام 

الجرنال  الثورة، وعن  الناس عن  أحاديث  إىل  يستمع  كان 

“غورو” ذي الذراع املبتورة .

سعدالله  التقى  حيث   ،1970 عام  أواخر  الثانية  املرة  يف 

ونوس، بحضورالشاعر عيل الجندي يف فندق “سمرياميس” 

السياسة  يف  الحديث  دار  حيث  دمشق،  من  القلب  يف 

يتحدث  جنيه  كان  اللقاء  ذلك  يف  والشعر.)3(  واألدب 

وتعددت   ... الجندي  عيل  تعبري  حد  عىل  يصيل،  وكأنه 

التي  الزائفة،  بريشت  “عظمة  عن  الحديث،  موضوعات 

اختلف  الذي  “فرلني”  شعر  وعن  تفاؤله”  بالذات  هي 

الجندي يف تقوميه، وعن رأيه بالحضارة األوربية  مع عيل 

التي برأيه “متت وانتهت، وهي اآلن يف طور االحتضار أو 

املوت “، وعن زيارته لقواعد املقاومة، واأليام التي قضاها 

رئيس  عرفات  بيارس  ولقائه  الفلسطينيني،  الفدائيني  مع 

لتوه من  عائداً  يومها  كان جان جنيه   ... التحرير  منظمة 

الفلسطينيني  الفدائيني  مع  الخيام  يف  عاش  حيث  األردن، 

بعد أحداث أيلول األسود  “كنُت أشعر بالوضوح، وبأنني 

عمره  أيام  أجمل  أن  يعترب  وهو   . فعله”  يجب  ما  أفعل 

أصيلة،  ثورية  كحركة  السود”  “الفهود  مع  عاش  عندما 

وشاركهم حياتهم وكفاحهم يف جحور أمريكا، قبل أن ينضم 

تشابهاً  :”أرى  يقول  الفلسطينيني،  الفدائيني  مخيامت  إىل 

األمريكيني  وموقف  الفلسطينيني،  من  الغرب  موقف  بني 
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حال  يف  القضية  عدالة  إن  السود،  الفهود  من  البيض 

املقاومة الفلسطينية بالنسبة يل بداهة “ . وكان من أول 

وشاتيال  صربا  مخيمي  إىل  األحمر  الصليب  مع  الداخلني 

بعد املجزرة، ليكتب نصه “أربع ساعات يف صربا وشاتيال” 

الفلسطينية  الثورة  عن  الضخم  مؤلفه  ناهيك عن   .19٨3

بشهر،  وفاته  بعد  صدر  الذي   ،19٨6 العاشق”  “األسري 

باريس،  وكان جنيه قد تويف يف غرفة صغرية بأحد فنادق 

يف  وصيته(  )حسب  وليدفن  الحنجرة،  برسطان  متأثراً 

العرائش   مدينة  عىل  امُلرشفة  القدمية،  اإلسبانية  املقربة 

واملواجهة للبحر يف املغرب . 

مل يكتب جنيه إال ما اعتنقه سلوكاً ومذهباً يف الحياة، وما 

واملنبوذين  الالجئني  لقضايا  ُمنصفاً  إيجابياً  موقفاً  اعتقده 

موقف  19٥٥تناول  “الرشفة”  كتب  عندما  واملضطهدين، 

 19٥٨  “ ويف”الزنوج  السلطة،  واستبداد  األرض  يف  الثوار 

أما   . البيض  واستبداد  العامل،  يف  الزنوج  موقف  عن  عرّب 

“البارافانات” 1961 وهي آخر مرسحية نرشها يف حياته، 

تتناول فرتة اندالع الثورة الجزائرية، وتعترب  تأييداً للثورة 

ووراء  الفرنسيني،  املستعمرين  من  وسخرية  وهجها،  يف 

هي  الجزائر  كانت  واملكان،  للزمان  الظاهرية  الحدود 

“األوديون”  مرسح  يف  املرسحية  ُعرضت  عندما   ... العامل 

احتجاجات  أثارت  بالن،  روجيه  بإخراج    1966 بباريس 

كان  القدماء،  املحاربني  من  خاصة  عنيفة،  ومظاهرات 

وكانت  واالحتجاجات،  الشغب  من  بألوان  حافاًل  العرض 

مّرات  املرسح، ويف  أعىل  املمثلني من  تنهال عىل  الكرايس 

لُيتموا  املرسح  إىل  يعودون  ثم  التوّقف،  إىل  اضطروا 

املغامرة الفنية التي بدأوها، ُيشجعهم تصفيق املتفرجني، 

“جان  وقف  يومها  الشغب،  عنارص  إبعاد  يف  وحامستهم 

والرصاخ  الضوضاء  لُيقاطع  املرسح،  مدير  بارو”  لوي 

اإلنسانية،  الحرية  “باسم   : قائاًل  امُلعادية،  والهتافات 

التي تسرتخي هادئة مثل  العظمة  األهرامات “هزته تلك 

راقصة خيالية” .

عندما قبض مثن  نرش أعامله، اشرتى شقة، لكنه مل يلبث 

ُمتنقاًل من فندق آلخر  باعها بعد فرتة قصرية، ليعيش  أن 

 ،“ بيتاً  أمتلك  أو  بيت،  يف  ألعيش  أخلق  مل  أين  “عرفُت 

بالتلقائية  منه  يفيض  الذي  “الكرم  ونوس  يقول سعدالله 

شيئاً،  ميلكوا  مل  الذين  كرم  هو  بها،  يعيش  التي  نفسها 

لجوزيه  مرة  قال  وقد   . شيئاً”  ميتلكوا  أن  ويحتقرون 

به  صاح  الذي  فيليب”،  “جريار  مرسح  مدير  فالفريد 

وفتحه  السيارة  باب  مقبض  جنيه  أمسك  محذراً،عندما 

بأن  جوزيه  حّذره  املساء،  زحام  يف  وقفت  إن  ما  برسعة 

يف  “ولدُت   : فأجابه  سيارة،  تسحقه  أن  من  خوفاً  ينتبه  

الطريق، وعشُت يف الطريق، وسأموُت يف الطريق” .

التي  املحنة  جزئياً،  ولو  تخطى،  قد  كان   196٤ العام  يف 

وشهيداً”،  ممثاًل  جنيه  “القديس  سارتر  دراسة  له  سببتها 

يف  لقيط  من  الوجودية،  الشخصية  سارتر  فيه  رأى  إذ 

ملجأ إىل رشيٍد لّص، إلىل سجني هارب، يلتمس له العفو، 

الكتاب  مرموقاً، و بعد هذا  وكاتباً مرسحياً  فيصبح شاعراً 

بأنه  يقني  ومتّلكه  جنيه  خفاياه، صمت  أخفى  نبش  الذي 

يف  سارتر  كتاب  خلق   “ يقول  أبداً،  الكتابة  يستطيع  لن 

التلف  هذا  النفيس،  التلف  من  بنوع  سمح  فراغاً  داخيل 

 . مرسحي”  إىل  قادتني  التي  التأمالت  يل  أتاح  الذي  هو 

وكان لجنيه رأيه بجان بول سارتر “إن ما ُيطلق عليه اسم 

الفكر السارتري مل يعد له وجود، إن مواقفه ال ينم عنها 

إال آراء غري مدروسة ملثقف ال يهتم إال بشخصه، إن فكره 

امُلرتّدد  سارتر  موقف  إىل  ُمشرياً   )٥(“ مزيف  فكٌر  السيايس 

إزاء القضية الفلسطينية .

 ،197٤ باريس  يف  ونوس  بسعدالله  جنيه  لقاء  نهاية  يف 

ينظر  ونوس  كان  القطار،  محطة  إىل  متجهان  وبينام هام 

نيكسون  الرئيس   : قائاًل  “اللوموند”  جريدة  عناوين  إىل 

سيزور القاهرة، عّقب جنيه : “سيظل تاريخكم نزيفاً من 

الشقاء والدم، حتى ينضب نزيف البرتول” .

هوامش
1- جان جنيه، يوميات لص، ترجمة : أحمد عمر شاهني، 

دار رشقيات، ط1، القاهرة، 199٨، ص ٥3

٢- جان جنيه، يوميات لص، ص ص 31-3٢

وتحليل،  حوار   : جنيه  جان  مع  ونوس،  سعدالله   -3

وكل   - ص3٥   .  19٨٢ الله،  رام   ،٥ العدد  الكرمل،  مجلة 

من  هي  ونوس  بسعدالله  لقائه  عن  الواردة  املقبوسات 

هذا املرجع .

٤- محمد شكري، جان جنيه يف طنجة - تنيس وليامز يف 

طنجة، دار الجمل، كولونيا )أملانيا(، ٢006

قّصاب  حنان  ترجمة:  الخادمات،  مرسحية  مقدمة   -٥

حسن، مطابع ألف باء - دمشق - 199٢

أسألكم الهدوء، إذا كان البعض ال يحتمل هذه املرسحية، 

فإين أطلب منه الخروج، إن العرض سيستمر حتى نهايته” 

.

جنيه  اهتامم  يربز  القضايا،  لتلك  احتضانه  جانب  وإىل 

وكأنه  “الحالج”،  بنصوص  وولعه  الصوفية،  بالتجربة 

يبحث فيها عن مالٍذ روحي ... 

الكّتاب  كبار  من  كغريه  و1969   196٨ بني  طنجة  زار 

صاحب  مع  فيها  املهمة   ويومياته  واألمريكيني،  األوربيني 

صورة  -رمبا-  تعطي  شكري،  محمد  الحايف”  “الخبز 

متكاملة عنه )٤(، ثم قىض سبع سنوات يف الرباط، بصحبة 

الناقد محمد برادة وزوجته املثقفة واملناضلة الفلسطينية 

الحرب،  بعد   1967 عام  إىل مرص  ذهب  .كام  شهيد  ليىل 

زار  وعندما  الهزمية،  أسباب  وفهم  البحث  محاواًل 
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مدينة  يف  عام  كل  يقام  الذي  املرسحي  اللقاء  يستعد 

هانوفر بأملانيا لخوض نسخته الرابعة التي اختار لها محورا 

عاما هو) اإلرث .. رؤى، واقع، آفاق( وذلك يف الفرتة ما بني 

7 و1٢ يونيو املقبل.

عروضا  يختاروا  أن  عىل  املهرجان  مسئولوا  حرص  وقد 

مرسحية من عدة دول عربية تساير هذا العنوان )اإلرث( 

العروض  مبدعي  من  مبدع  كل  رؤية  مناقشة  مستهدفني 

املتنوعة لهذا اإلرث عرب ندوات تقام عىل هامش العروض، 

إىل جانب مشاركات نقدية بحثية تتناول األمر نفسه. 

مع  األوىل  أساسية   نقاشات  ثالث  مشاركة  سيشهد 

مع  والثانية  املهجر  عرب  من  املرسح  ومحرتفات  محرتيف 

املرسح  حول  نقاشات  يف  دول  عدة  طلبة  من  مجموعات 

اآلن وطموحات املستقبل، إىل جانب النقاش الرئييس حول 

العنوان الرئييس للدورة.

أقامة معرض عن عرشة سنوات  اللجنة عن  كذلك كشفت 

استعراض  العريب يف هانوفر من خالل  املرسحي  اللقاء  من 

األرشيف الفني للمهرجان املتضمن لصور األعامل املشاركة.

مرسحنا

واملشكلة   املهرجان  عىل  اإلرشاف  هيئة  رصحت  وقد 

وكوثر  دويري،  وفتاح  فيزوتسيك،  )كاترينا  من  كل  من 

سليامن، وزابينة تروتشل ( أن العروض املشاركة هي »آي 

ثانية«   1٥ و»آخر  و»جويف«  أخرى«  و»سامء  ميديا« 

و»جي  إيكاروس«  الجنة-  أجل  و»من   »weltschmerz«و

واألبطال  و»جميلة   »٢0٤٥ الثانية  و»النسخة  إس«  ىب 

واملغرب  وتونس  الكويت  من  عروض  وهي  األخرون«. 

ومرص والجزائر ولبنان.

أنه  عن  املهرجان  عىل  املرشفة  الهيئة  أعلنت  وقد  هذا 

الرابع  العربي  المسرحي  اللقاء  في 
عرب مسرحيني  تستقبل  هانوفر 

آفاق(  واقع،  رؤى،   .. )اإلرث  عنوان  تحت 

نوافذ
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 31 دورته  يف  املرسحية  الشارقة  أيام  هامش  عىل  أقيم 

ثقافية  جوانب  لتغطية  وتطبيقية  فكرية  ندوات  عدة 

ومرسحية هامة، ومن ضمن تلك الندوات ندوة تطبيقية 

العريب(، قدمت  النفيس لسري رواد املرسح  بعنوان )األثر 

النفيس  )األثر  بعنوان  بحثا  العيل  رشا  الدكتورة  خاللها 

بلبل، قراءة يف  لفرحان  الذاتية واملرسحية  للسرية  والفني 

كتاب املرسح وحكاية العمر(.

حرجة،  صحية  1937حالة  بلبل  فرحان  اليوم  ويعيش 

ورمبا  مضيئة  نقطة  يشكل  عنه  حديث  أي  فأن  لذلك 

داعمه الستمراره يف الحياة، كان بلبل ليس فقط مرسحيا 

السورية  الثقافية  الساحة  عىل  حضورا  سجل  سوريا 

والعربية سواء عىل صعيد الكتب املرسحية التي ألفها أو 

أحد  أيضا  بل  أخرجها،  أو  كتبها  التي  املرسحية  النصوص 

يديه عرشات  عىل  تدرب  الذين  اإللقاء  فن  أساتذة  أهم 

اليوم  أصبحوا  الذين  السوريني  املمثلني  من  مئات  ورمبا 

نجوما يف عامل الدراما.

بتدريسها  قام  التي  اإللقاء  مادة  بلبل  فرحان  عشق 

لسنوات مع طلبة املعهد يف دمشق منذ نهاية الثامنينات 

مدينة حمص،  يف  املقيم  وهو   ،٢011 العام  بداية  وحتى 

للمعهد  أسبوعيا  الوصول  عناء  من  ذلك  يعنيه  ما  مع 

ساحة  يف  الجديد  أو  دمر  حي  يف  القديم  مقره  يف  سواء 

حول   ٢001 العام  يف  نرش  كتابا  ألف  لدرجة  األمويني، 

واإللقاء  اإللقاء  )أصول  بعنوان  والهام  األصيل  الفن  ذلك 

املرسحي( أعيد نرشه من قبل الهيئة العربية للمرسح يف 

العام ٢01٢.

مع  تجربة طويلة وخاصة  امتلك  الذي  بلبل  فرحان  لكن 

يف  العاميل  املرسح  )فرقة  أسسها  التي  املرسحية  الفرقة 

املرسحية  العروض  عرشات  معها  قدم  والتي  حمص( 

وتشارك  وريفها  سوريا  مدن  كل  يف  تعرض  كانت  التي 

والتي  خارجها  أو  سوريا  يف  سواء  املرسح  مهرجانات  يف 

لكتابه  دفعته  عاما   ٤0 قرابة  عطائها  مسرية  استمرت 

سريته الذاتية.

بلبل  لفرحان  الذاتية  السرية 
ففي العام ٢010 أي يف الفرتة التي كانت فيها سوريا ما 

بلبل  فرحان 
المسرحية  الشارقة  أيام  في  الذاتية  بسريته  حاضرا 

ملى طيارة 
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زالت مستقرة عىل األقل اقتصاديا، نرش كتابا حول سريته 

من  يخلو  مل  العمر(  وحكاية  )املرسح  بعنوان  الذاتية 

العريب  املرسح  أن  عىل  يؤكد  الذي  األمر  األمل،  خيبات 

قوسني  قاب  التاريخ  ذلك  منذ  كان  السوري،  وخاصة 

القاتل،  االقتصادي  الوضع  ظل  يف  وخاصة  االنتهاء،  من 

فرصة  تدع  ال  مفارقات  من  تبعها  وما  الدراما  واكتساح 

ألي ممثل مرسحي للتفكري يف أي من الفننّي يختار.

يف تلك الندوة قدمت العيل ورقتها البحثية التي حاولت 

من خاللها اختزال تلك السرية، مشرية إىل أن بلبل تطرق 

خاللها للمخاض الفكري والسيايس واالقتصادي الذي بدأ 

يهز سورية منذ بداية الخمسينيات، و الذي ظهر مبارشة 

الشعر والقصة والرواية  عل شكل  نشاط أديب مجدد يف 

املرسح  يف  ظهوره  تأخر  بينام  عميق،  تراث  إىل  مستنداً 

املرسحية  النصوص  واقتباس  ترجمه  عىل  اقترص  الذي 

ما  كانوا  حينها  املرسحيني  ألن  وذلك  الهامة،  األجنبية 

عن  يأخذ  مل  الذي  التلميذ  حذر  »عىل  يسريون  يزالون 

جيداً،  اللعبة  أصول  يتقن  فلم  الدروس  أقل  إال  أستاذه 

فكان تقديم النصوص األجنبية واحداً من هذه الدروس«.

الذاتية حول معاناته وهو  كام تطرقت ملا كتبه يف سريته 

األمر  الجامعة،  مرصوف  بتدبري  مشغول  جامعي  شاب 

الذي كان يدفعه للعمل تارة أجرياً يف بقالية وتارة عامال 

له  قدمت  والتي  للنسيج  الخامسية  الرشكة  يف  مؤقتا 

شهادة  عىل  والحصول  مرص  يف  للدراسة  السخي  العرض 

عنه  فاعتذر  مرشوطا  كان  العرض  ذلك  لكن  دكتوراه، 

العمل يف  العمل يف الرشكة، مؤكدة عىل أن  وعن متابعه 

تلك  منذ  كان  بل  الشاغل،  شغله  يكن  مل  املرحلة   تلك 

وكان  الثقايف،  وتكوينه  بالقراءة  أيضاً  مشغواًل  املرحلة 

مفتوناً بالرتاث العريب، شعره ونرثه وتاريخه، وكان حافظاً 

آلالف أبيات الشعر وللكثري من القرآن الكريم واألحاديث 

النبوية، مام شكل لديه ذخرية لغوية كان لها أثر حاسم 

تاماً، وعاد لنهمه بالقراءة، ومع زواجه يف  جديد انقطاعاً 

النفيس والجسدي واالستقرار  الهدوء  له  القامشيل تحقق 

يف  طفولته  فرتة  )قىض  اليتم  مع  يفتقده  كان  ما  وهو 

امليتم(، فانرصف إىل الكتابة واإلخراج والنقد، ومع نهاية  

املرسح،  إىل  الشعر  من  بلبل  تحولت  حياة  العام 196٤ 

أراد  »إذا  أنه  أدرك  وقد  ميدانه،  املرسح  أصبح  حيث 

األديب أن يكون ذا أثر يف مجتمعه وعرصه، فإنه لن يجد 

يف الشعر مبتغاه«

من  العربية  اللغة  قسم  خريجة  العيل  الدكتورة  وكانت 

كلية  يف  حاليا  واألستاذة  القاهرة  يف  شمس  عني  جامعة 

السرية  يف  البحث  اختارت  قد  البعث  جامعة  اآلداب 

سوري  ألنه  بلبل،  فرحان  املرسحي  للكاتب  الذاتية 

منذ  السوري  املرسح  تحوالت  واكب  وألنه  وحميص 

بداياته يف الستينيات وحتى هذه اللحظة، كام انه أسس 

عاما  أربعني  من  ألكرث  العمل  يف  استمرت  مرسحية  فرقة 

املرسح  وحتى  العريب  املرسح  يف  يحصل  ما  نادرا  وهذا 

النجاح  بالنسبة لها تدل عىل  العاملي، وهذه االستمرارية 

وتؤكد عليه. 

الذاتية  املرسحية  السرية  عن  الكتابات  العيل،  تقول 

إىل  باإلضافة  والصدق،  العفوية  مييزها  وما  جدا،  قليلة 

هي  فهل  مختلفة،  إشكاليات  تطرح  ما  غالبا  السري  أن 

الرباءة إىل  الفرد من  ُتعنى برحلة  سرية ذاتية رومانتيكية 

النضج أم هي سرية الجامعات املقهورة وخاصة يف القرن 

السرية  تلك  قرأت  أن  وبعد  أنها  عىل  العرشين،مؤكده 

كانت تخطر ببالها عدة تساؤالت حول السبب الذي دفع 

بلبل لكتابة هذه السرية، فهل  مثة أزمة نفسية أو اكتئاب 

مجرد  أنها  لكتابتها،أم   دفعته  بلبل  لدى  خيبه  حتى  أو 

باإلحباط  شعوره  نتيجة  والحياتية  الذاتية  لخربته  رسد 

البدايات،  التي رافقت  وعدم تحقيق ما يريض طموحاته 

ولكنها اليوم ترى أن الدافع وراء كتابته لتلك السرية هو 

ممثليه   من  للكثري  فقدانه  نتيجته  أصابه  الذي  االكتئاب 

العمل  مقابل  يف  التلفزيونية،  الدراما  إغراءات  بسبب 

وال  إعارة  فال  فرضها   صعبة  رشوط  وضمن  معه  املجاين 

أصبح  اليوم   املرسح  أن  ذلك  كل  من  واألهم  استعارة، 

الرؤية  إىل  عائد  وهذا  الواقع  تجسيد  عن  ابتعادا  أكرث 

بعد  العريب  واقعنا  يف  املرسحيني  يعيشها  التي  الغامئة 

والذل  الفكري  الضياع  صخرة  عىل  األحالم  تحطمت  أن 

املرسحيات  من  قليلة  قلة  جعل  الذي  األمر  الوطني، 

هروب  فهناك  نعيشه،  الذي  الواقع  من  أحداثها  تستمد 

األمر  ورصيح  واضح  بشكل  الواقع  مناقشة  من  دائم  

الرمزية  واىل  التاريخ  من  لالستعارة  الكتاب  يدفع  الذي 

والعبثية.

سريته  بكتابة  بلبل  يكتف  مل  العيل  تقول  النهاية،  ويف   

إىل  وجهها  بدعوة  اختتمها  بل  العمر(  وحكاية  )املرسح 

عليها،  لإلضاءة  ذاتهم  يف  يخوضوا  ليك  والفنانني  األدباء 

فمن  عام،  هو  ما  إىل  الخاصة  تجربته  من  انطلق  وكأنه 

يكون  وتجاربهم  املرسحني  الكتاب  هؤالء  سري  خالل 

املرسح ويتكون.

يف كتاباته املرسحية والنقدية فيام تال من سنوات.

القامشيل  مدينة  يف  مدرساً  بلبل  ُعنّي   1960 العام  يف 

واملفارقة  سورية،  من  الرشقي  الشامل  أقىص  يف  الواقعة 

املرسح  مع  عالقته  بدأت  النائية  املدينة  تلك   يف  انه 

مرسحية  يكتب  أن  عزيز(  )اسكندر  منه  طلب  عندما 

)الثأر املوروث( عن  بإخراجها، فكتب نصا بعنوان  ليقوم 

حاملة  النكبة  بعد  فلسطني  من  تهاجر  فلسطينية  أرسة 

ووطني  شخيص  ثأر  إىل  تحولت  التي  وآالمها  ذكرياتها 

أول  يف  أطل  جرحاً  فلسطني  كانت  أبنائها،  عند  موروث 

كتب  ما  أكرث  يف  حارضة  وظلت  لبلبل  مرسحية  مغامرة 

فيام بعد.

لقيت املرسحية إعجاباً كبرياً طوال أيام عرضها، ومع سفر 

)اسكندر عزيز( إىل دمشق، انقطع بلبل عن املرسح من 
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الراعي..  علي 
الشعب ومسرح 

عيد عبد الحليم

القرن  العرب يف  النقاد  أهم  أحد  الراعي،  الدكتور عيل  الناقد 

العرشين، وصاحب الرؤية النقدية التي كان لها أثر واضح يف 

الثاين  النصف  خالل  يف مرص  واملرسحية  األدبية  الحركة  تطور 

من القرن العرشين .

عام  أغسطس   7 يف  الراعي  عيل  ولد  اإلسامعيلية  مدينة  يف 

19٢0، يف مجتمع مفتوح ميلء بثقافات متعددة، حيث كانت 

له  كان  مختلفة، مام  تسكنها جنسيات  الفرتة  تلك  املدينة يف 

أثر واضح يف شخصيته بعد ذلك يف مراحل عمره املختلفة.

منفتحة  متوقدة  ذهنية  صاحب  طفولته  منذ  )الراعي(  كان   

 1939 عام  القاهرة،  إيل  انتقاله  وكان  املتنوعة،  الفنون  عيل 

ليلتحق بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة القاهرة، 

العاملي،  باملرسح  اهتاممه  ظهر  الجامعية  الدراسة  وأثناء 

إيل  عام19٤٤سافر  تخرج  وعندما  االنجليزي،  املرسح  خاصة 

خاللها  أتم  برمنجهام،  جامعة  من  دراسية  منحة  يف  انجلرتا 

رسالة الدكتوراه عن مرسح برنارد شو .

يف  بالعمل  بدأ  حيث  الثقافية،  )الراعي(  اهتاممات  تنوعت 

إلذاعة املرصية كمقدم برامج وهو من الجيل الثاين من رواد 

بابا شارو )محمد محمود شعبان( وجالل  العمل اإلذاعي مع 

معوض وصفية املهندس وأحمد فراج وغريهم .

املوسيقي  هيئة  ورأس  الجامعة،  يف  بالتدريس  أيضا  قام  كام 

أول  أنشأ  الستينيات، كام  الثقافة املرصية يف  بوزارة  واملرسح 

فرقة فنون شعبية يف مرص.

تتخذ مسار  الراعي  لدي  النقدية  الرؤية  بدأت  الفرتة  تلك  يف 

ذات  الفنون  بكل  االهتامم  خالل  من  الهوية،  عيل  التأكيد 

مدونة،  أوفنون  شفاهية  فنون   كانت  سواء  الحضاري  البعد 

نري ذلك واضحا يف توجهاته الصحفية حني تويل رئاسة تحرير 

الدراسات  لنرش  مجلة  إيل  والتي   ،19٥9 عام  املجلة  مجلة 

وقتها  املرصية  الثقافة  عيل  جديدة  رؤي  فظهرت  الشعبية، 

رشدي  أحمد  أمثال  مرص  يف  الشعبية  الدراسات  ملؤسسيس 

فنون  وتربز  تؤكد  دراسات  وهي  يونس،  وعبدالحميد  صالح 

املوروث الشعبي، وتجاورت هذه الدراسات مع مقاالت لطه 

وعثامن  محمود  نجيب  وزيك  والعقاد  مندور  ومحمد  حسني 

أمني . 

الذي  والثقايف  السيايس  للظرف  نتيجة  التوجه  هذا  كان  ورمبا 

الكوميديا( و)مرسح الدم و الدموع( .

الثالثة _ تحديدا _ عند صدورها أحدثت ضجة  الكتب  هذه 

هائلة مابني مؤيد ومعارض، ففي حني أكد د. لويس عوض يف 

) املرتجلة  )الكوميديا  كتاب  أن  األهرام  بجريدة  مقال مطول 

عيل  أخذ  أنه  إال  املرسحية،  الدراسات  حقل  يف  ظهر  ما  أهم 

ونعامن  الحكيم  توفيق  الرأي  هذا  يف  معه  وكان  مؤلفه، 

عاشور، أن الكتاب يسعي إيل سحب البساط من تحت قدمي 

املؤلف ويقدمه هدية غري مستحقة للممثل .

األوسع  املجال  إلفساح  محاولة  الكتاب  أن  البعض  رأي  بينام 

أمام املرسح كفن متعدد الروافد، مع االهتامم بتنمية قدرات 

ورضورة  والصوت،  والحركة  باللفظ  األداء  خالل  من  املمثل، 

مشاركة املمثل يف بناء النص املرسحي، من خالل مشاركته يف 

ورش تدريب عيل الكتابة املرسحية.

األشكال  معظم  وجدنا  حيث  يوليو19٥٢،  ثورة  مع  وجد 

املوروث  من  االستفادة  مبعني  املنحني،  هذا  تنحو  اإلبداعية 

مع  اإلبداعية،  األعامل  يف  الرتاث  توظيف  وكذلك  الشعبي، 

أعامل  يف  رأيناه  ما  وهذا  املعارص،  للواقع  إسقاطات  وجود 

جناح  عيل  و)  بغداد(  حالق   ( مثل  املرسحية،  فرج  ألفريد 

التربيزي(، وكذلك يف املرسح الشعري عند صالح عبد الصبور 

يف  الفلكلور  توظيف  إيل  باإلضافة  الرشقاوي،  الرحمن  وعبد 

الشعر العامي والفصيح.

ورمبا كان عيل الراعي أكرث النقاد وعيا بتلك املرحلة، وأكرثهم 

خالل  من  والحارض،  املايض  بني  تربط  التي  للرؤي  طرحا 

والعربية،  املرصية  للحضارية  الشعبية  املكونات  استحضار 

خاصة يف فنون األداء املرسحي .

و)فنون  املرتجلة(  )الكوميديا  كتبه  يف  جليا  ظهر  ما  وهذا 
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فهذه  كان سابقا لعرصه  )الراعي(  أن  قلت  لو  أبالغ  ال  ولعيل 

من  كثريا  نجد  حيث  األخرية،  السنوات  يف  تتحقق  الرؤية 

جاءت  نصوص  عيل  تقوم  املستقلة  املرسحية  الفرق  عروض 

نتيجة ورش كتابة مرسحية جامعية .

شعبية جذور 
يف هذا الكتاب يعود الراعي إيل جذور املرسح الشعبي، والتي 

تجلت يف فنون  )خيال الظل( و )األراجوز( مؤكدا عيل أهمية 

الجمهور  إثارة وعي  يعمل عيل  الذي  املرسح  النوع من  هذا 

باللحظة التي يعيش فيها، يقول الراعي :  

يجري  ما  املتفرج  ينيس  أن  يعنيه  ال  الشعبي  املرسح  )إن 

إيل  يسعي  ال  مرسحي،وهو  عرض  مجرد  هو  إمنا  أمامه 

لينيس  حتي  املرسحي  العرض  يف  متفرجه   يندمج   أن 

املرسح  إن  فيه.  يعيش  الذي  واملكان  الزمان  نفسه،وينيس 

و  التنبيه،  كل  متفرجه  يتنبه  أن  يف  غضاضة  يجد  ال  الشعبي 

وليس  الحياة  لقصة من قصص  أمامه عرض  ما  أن  متاما  يعي 

الحياة ذاتها(

ويضيف الراعي الفتا النظر إيل أهم عنارص )مرسح االرتجال(

قائال :

التقاط  عيل  الذكية  القدرة  االرتجال  مرسح  عنارص  )من 

إيل  إدخاله  العام،ثم  الرأي  يشغل  الذي  االجتامعي  الحدث 

الجمهور وتحويل جانب  العرض املرسحي، بغية جذب  صلب 

أيضا،  املرسحي  بالعرض  اهتامم  إيل  بالحدث  اهتاممه  من 

أن  فنه،بعد  مع  التعاطف  إيل  جمهوره  يدعو  الفنان  فكأن 

الوقت  واالجتامعية،ويف  السياسية  اهتامماته  مع  تعاطف هو 

الحياة  الرئييس وهو عرض  دوره  من  بجزء  الفنان  يقوم  ذاته 

وانتقاده انتقادا فنيا( 

وما طرحه د.عيل الراعي منذ ما يقرب من نصف قرن صارت 

 _ به  تعمل  التجريبي  البعد  ذات  العاملية  املرسحية  التجارب 

يف  تتوارد  الثقافة  الفن  يف  التقدمية  األفكار  أن  مبعني  أيضا_ 

التجارب  من  مجموعة  الراعي  عيل  يستعرض  الريحاين( 

املرسحي  الكاتب  تجربة  ومنها  مرص  يف  الرائدة  املرسحية 

يسمي  ما  قدمت  بأنه  أعامله  واصفا  تيمور(  )محمد 

)الكوميديا االنتقادية(، ثم ينتقل للحديث عن )مرسح نجيب 

الريحاين(، مشريا إيل أن الريحاين بدأ مرسحه بكوميديا شعبية 

املرتجلة  الكوميديا  من  الشعبية  االرتجال  فنون  من  مستمدة 

التي عرفتها مسارح مرص ومقاهيها وأفراحها منذ أوائل القرن 

العرشين.

تنبع من  أن  الكوميديا يجب  أن  الريحاين  تعلم  البداية  ومنذ 

هذا  يسمح  أن  واضحة،عيل  فرجة  ومن  ناجح  عرض مرسحي 

العرض بالقد االجتامعي،وبيشء من الفكر،والعاطفة يف الوقت 

املناسب . ويف الفصل األخري من الكتاب يتطرق لتجربة نعامن 

الواقعية،  الرؤية  ذات  الجديدة  للكوميديا  كنموذج  عاشور 

املرسحيات  أول  من  وهي  )املغناطيس(  مبرسحية  مستشهدا 

التي كتبها عاشور,

الكوميديا  شخصيات  )تتحول  املرسحية  عن  الراعي  يقول 

يعود  وال  جذورها،  وترتك  حية،  كائنات  إيل  الشعبية 

نعامن  كتب  وقد  الخارجي،  املظهر  إال  األصل  من  لها 

أميل  معا،  ويغريهم  الناس  ليضحك  عاشور))املغناطيس(( 

االشرتايك،  وفكره  االجتامعية  ثورته  املزدوج  الهدف  هذا  عليه 

بل  مخالطتهم،  يف  الطبيعية  ورغبته  للناس  حبه  وساعده 

فلنقل انتامؤه الطبيعي لهم (

عن  صدر  والذي  العريب(  العامل  يف  )املرسح  املهم  كتابه  أما 

ونشأة  تاريخ  فيه  فاستعرض  بالكويت،  املعرفة  عامل  سلسلة 

املرسح يف عدد من البالد العربية مثل املغرب والجزائر وليبيا 

وسوريا ولبنان والكويت التي عمل فيها لفرتة أستاذا للمرسح 

املرصيني يف  الفنانني  له دور مع عدد من  وكان  يف جامعاتها، 

تطوير املرسح الكويتي .

عيل  فإن  البحراوي  سيد  د.  الراحل  الناقد  تعبري  حد  وعيل 

الراعي حاول أن يبحث عن أصول درامية يف األشكال الشعبية 

التي رأى أنا امتدت لدي املرسحيني املعارصين وخاصة يف فن 

الكوميديا .

العربية،  الروائية  الكتابة  وتطور  لنشأة  تتبعه  جاء  وباملثل 

حيث نجد يف كتابه )الرواية يف العامل العريب( محاولة للبحث 

القدماء،  العرب  لدي  الرسدية  للكتابة  الرتاثية  الجذور  عن 

املرصية(  الرواية  يف  )دراسات  كتابه  يف  نجده  ما  أيضا  وهذا 

األدبية  األنواع  وتأثري  رائدة،  رسدية  مناذج  فيه  تناول  والذي 

بفكرة  ذلك  بعد  عرف  ما  وهو  الروائية،  الكتابة  عيل  األخرى 

تآزر الفنون .  

وكان الراعي من أكرث النقاد قربا من األجيال التالية له فكتب 

جامل  أمثال  الستينيات  جيل  أبناء  عن  متعددة  دراسات 

وميخائيل  إبراهيم  الله  وصنع  أصالن  وإبراهيم  الغيطاين 

رومان ومحمود دياب ومحمد إبراهيم أبوسنة 

كام كتب عن أبا جيل السبعينيات أمثال إبراهيم عبد املجيد 

ومحمد أبوالعال السالموين وعبده جبري وبهيجة حسني وسلوي 

بكر وغريهم .

حتى  والتسعينيات  الثامنينيات  جيل  إلبداعات  متابعا  وظل 

وفاته يف يناير 1999.

خواطر املبدعني

منوشكني،  ألريان   الشمس(  )مرسح  تجربة  يف  نراه  ما  وهذا 

يف  الشعبي  االحتفايل  املرسح  شكل  من  قريب  مرسح  وهو 

الرتاث العريب، كام يلعب االرتجال فيه دورا مهام . 

وقد جاء يف بيان الفرقة:)هدفنا أن يعرب املرسح عن الحقائق 

االجتامعية وليس مجرد إعطاء تقارير بسيطة بل يجب عرض 

تقارير بسيطة تدفع املشاهد ملحاوالت تغيري وتبديل ظروفه 

املعاشة(.

نصف  من  أكرث  منذ  الراعي  طرحه  مام  تقرتب  النظرة  وهذه 

قرن .

الكوميديا فنون 
نجيب  إيل  الظل  خيال  من  الكوميديا  )فنون  كتابه  ويف 
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موسيقى  مرسحى  كنص  مرة  ألول  “كباريه“  ظهور  رغم 

تزال  ال   ،197٢ عام  سيناميئ  فيلم  إىل  وتحولها   1966 منذ 

املعالجات املختلفة لهذه املرسحية تحصد جوائز مختلفة يف 

دول مختلفة يف مهرجانات مختلفة. 

وأخر هذه الجوائز كانت يف جوائز لورنس أوليفيه املرسحية 

املرموقة يف بريطانيا التى بدأ منحها عام 1976 والتى تعادل 

جوائز توىن املرسحية عىل الجانب اآلخر من األطلنطي.

شملت  جوائز  بسبع  للمرسحية  جديدة  معالجة  فازت 

وبطلة  ريدماين  ايدى  العرض  بطل  إىل  والت  ممثل  افضل 

“امىس”  شخصية  األول  جسد  حيث  باكىل  جيىس  العرض 

والثانية شخصية ساىل باولز. كام فازت بلقب افضل مرسحية 

بجائزىت  ليفى  وإليوت  سادوىف  ليزا  فازت  كام  موسيقية. 

املرسحية  مخرجة  فازت  كام  مساعدين.  ممثلني  أحسن 

إخراج  أحسن  (بجائزة  سنة   36( فريكنال  ريبيكا  الشابة 

لعرض موسيقى. وعلقت فريكنال عىل ذلك بأن األمر يرجع 

لو  كام  وتبدو  األوقات  لكل  صالحة  املرسحية  هذه  أن  إىل 

اعرتافا  اعتربتها  التى  بالجائزة  وأشادت  لتوها.  كتبت  كانت 

بالدور الذى ميكن أن يلعبه الفن يف حياة الشعوب.

األصلي النص 
الكاتب واملخرج  تأليف  وكانت املرسحية املوسيقية األصلية 

وألحان   )٢01٨  –  1919( ماستريوف  جو  الراحل  املرسحى 

مأخوذة  وكانت  حاليا(.  سنة   9٥( كاندر  جون  املوسيقار 

املرسحى  للكاتب   19٥1 عام  عرضت  مرسحية  من  بدورها 

قد  وكان  كامريا“.  “أنا  باسم  دروتني  فان  جون  الربيطاىن 

األمرييك  للكاتب  برلني  وداعا  قصة  عن  بدوره  أخذها 

أيضا  مرسحيا  كاتبا  وكان  اشريوود  كريستوفر  الربيطاىن 

انترشت  التى  السيئة  الصورة  ورفع  اليهود  صورة  لتجميل 

انهيار  عن  مسئولني  باعتبارهم  أملانيا  يف  وقتها  األملان  لدى 
خالل  من  ذلك  وكان  والرذيلة.  الربا  ونرش  األملاين  املارك 
اقرب  صورة  يف  ظهر  الذى  اليهودى  الفاكهة  تاجر  شخيص 

عىل  املعالجات  كل  حرصت  الشخصية  وهذه  املالئكية.  إىل 

يف  الفن  صناعة  عىل  اليهودية  السيطرة  باعتبار  إبرازها 
الغرب يف املرسح وغريه.

تتوقف أن  يجب 
بعيدا  خذنى  عرض  يرفض  الشاب  القس 

الشاب  القس  بدأ  املتحدة  الواليات  الدينية يف  الساحة  عىل 

يعمل  مورموىن  قس  وهو  فقط”  سنة   31  “ سوىف  “بريان 

املورمون  طائفة  ومنشأ  معقل  يوتا  والية  يف  لكنيسة  راعيا 
البالد  يف  األخالقي  االنحالل  عىل  متعددة  حمالت  يشن 
والذى جلب عىل البالد مشاكل عديدة. كانت البداية حملة 

األمريكيات عىل  التى تنرشها كثري من  الخارجة  الصور  ضد 

مواقع التواصل االجتامعي مبالبس فاضحة وهو أمر ال تقره 
املسيحية. وبدأ بعد ذلك حملة ضد مراكز البحوث الصحية 

ارتفاع  عن  األمراض  مكافحة  مراكز  تقرير  مثل  األمريكية 

املتحدة بسبب  الواليات  الرسية يف  باألمراض  نسب اإلصابة 
لوقف  دعوة  ولو  توجه  أن  دون  الجنسية  العالقات  فوىض 

هذه الفوىض بل تكتفى بالدعوة ملزيد من األبحاث ملكافحة 

هذه األمراض دون التطرق للسبب األسايس .
وبالتحديد عىل مرسحية  املرسح  ثالث حمالته عىل  وكانت 

شبه  تجربة  حول  تدور  وكانت  كمرسحية.  يكتبها  مل  لكنه 
شخصية له يف سنوات عاشها يف أملانيا يف الفرتة السابقة عىل 

فامير.  جمهورية  باسم  عرفت  التى  الحكم  إىل  هتلر  وصول 

بسبب  خطري  بشكل  أملانيا  يف  الفقر  انترش  الفرتة  هذه  وىف 
سياسات حكومة فامير التى هبطت بقيمة املارك األملاين إىل 
الطريق  ومهد  املواطنني  حياة  عىل  انعكس  مام  الحضيض 

لوصول أدولف هتلر إىل الحكم. والعنرص الرئييس يف القصة 

يف  بفتاة  وصديقه  البطل  عالقة  هو   - بالتاىل  واملرسحية   –
التاسعة عرشة من عمرها تدعى جني روس تعمل راقصة يف 
عامى 19٢9و1930.  برلني عىل مدى  كات يف  الكيت  ملهى 

وتتناول املرسحية انعكاسات األوضاع االقتصادية والسياسية 

يف أملانيا عىل رواد امللهى الذين يرمز بهم الكاتب إىل أملانيا. 
األخرى.  الجانبية  الحب  بعض قصص  املرسحية  تتضمن  كام 
توىل  من  فقط  أسبوعني  بعد  أملانيا  من  ارشوود  هرب  وقد 

هتلر الحكم.

عرض أول 
“برود  مرسح  عىل  مرة  ألول  املوسيقية  املرسحية  عرضت   

 1166 عرضها  1966واستمر  عام  برودواى  “يف  هريست 
االسم عام 197٢ وقامت  بنفس  فلم  إىل  ليلة حتى تحولت 

ببطولتها ليزا مانيىل. 

واعتقد أن العمل ليس بالجودة تتحدث عنه صحافة الغرب 

والتى تربر حصوله عىل كل هذه الجوائز سواء يف املرسح أو 

يتصدى  انه  هو  رأيي  يف  الحقيقى  السبب  لكن  السينام.  يف 

العالم   مسارح  فى   هشام عبد الرءوف جولة 

...لماذا؟ لكباريه  مستمرة  جوائز 
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“خذىن بعيدا«. املرسحية كتبها عام ٢000 الكاتب املرسحى 

والسيناريست ريتشارد جرينربج املعروف باهتاممه بالحياة 

أوال  املرسحية  عرضت  األمريكية.  الوسطى  للطبقة  اليومية 

توالت  ثم   ٢003 عام  برودواى  يف  ثم   ٢00٢ عام  لندن  يف 

مل  لكنها  أمريكية  مدينة  من  واكرث  برودواى  يف  العروض 

بعد.  فيام  سنعرفه  لسبب  املتحدة  الواليات  خارج  تعرض 

وقد  جرينربج.  كتبها  مرسحية   ٢٥ من  واحدة  واملرسحية 

حصل جرينربج عىل عدد من الجوائز املرسحية املرموقة عن 

العديد من مرسحياته منها جائزة توىن. لكنه مل يحصل عىل 

أي جائزة عن هذه املرسحية. 

ألغام
إطار  يف  تدور  املرسحية  العجب.  بطل  السبب  عرف  وإذا 

 6٤( جرينربج  مرسحيات  مع  الحال  هو  كام  كوميدى 

تدور   . واأللغام  األشواك  تبدأ  ذلك  بعد  لكن  حاليا(.  سنة 

تلزم  حيث  الصور  يف  استخدامها  ميكن  محمولة  هواتف  أو 

خروجه.  عند  واسرتدادها  الدخول  عند  بتسليمها  املتفرج 

الطبقية  مثل  جانبية  أخرى  قضايا  املرسحية  وتعالج 

والعنرصية يف الرياضة أو هكذا يقال.

“جيىس  النجم  أن  فيه  جاء  الصحف  يف  خربا  سوىف  طالع 

يف  بجولة  األفراد  من  عدد  مع  قام  سنة(  فريجسون”)٤7 

من  عدد  مع  بنيويورك  للبيسبول  الشهري  يانىك  ملعب 

وغرف  املدرجات  ثم  بامللعب  يطوفون  كانوا   . األشخاص 

الالعبني وغريها .

استعدادا  اللعبة  هذه  ملعايشة  بجولة  يقوم  كان  انه  تبني   

إلعادة عرض مرسحية “خذىن بعيدا” حيث سيقوم ببطولتها 

داريل  الفريق  نجم  وهى  فيها  الرئيسة  الشخصية  ويجسد 

ليمنج . عىل احد مسارح برودواى يف سبتمرب القادم . وجاء 

كتبها  تعديالت  مع  تعرض  سوف  املرسحية  أن  الخرب  يف 

دون   – املوضوع  من حدة  للتخفيف  رمبا   – بنفسه  املؤلف 

متس  لن  التعديالت  أن  ووجد  األسايس.  مبوضوعها  اإلخالل 

أي مشاهد خارجة.

حملة
تتوقف”  أن  “يجب  اسم  تحت  حملة  سوىف  األب  أطلق 

أخرى  عروض  أي  تقديم  وعدم  العرض  بإلغاء  فيها  طالب 

غري  أشخاص  بني  سوية  غري  عالقات  تبارك  التى  للمرسحية 

لها  وليست  عنها  وتدافع  املسيحى  الدين  يقرها  ال  أسوياء 

أي  من  استبعادها  بدليل  عرضها  تربر  فنية  قيمة  أي  حتى 

جائزة منذ عرضها األول قبل عرشين عاما. كام تعرض النص 

لهجوم من جهات عديدة منذ عرضه األول .

سوىف  تعرض  والثانية  األوىل  الحملتني  مع  الحال  هو  وكام 

إىل  وصل  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  عنيف  لهجوم 

حدود غري مقبولة. لكنه مصمم عىل املىض قدما يف حملته 

املسيحية  املذاهب  اتباع  العديد من  أن جذبت  بعد  خاصة 

واألديان األخرى مثل اإلسالم واليهودية وحتى بعض األديان 

سالمة  عىل  الحالية  الفوىض  خطورة  أدركوا  عندما  الوثنية 

املجتمع.  

فريق  حول   - الرجال  من  فيها  املشاركني  وكل  املرسحية- 

وفجأة  ببطوالت.  ويفوز  انتصارات  يحقق  البيسبول  للعبة 

يرتبط  العبيه  وافضل  نجمه  أن  الفريق  أعضاء  يكتشف 

الجديد  املحاسب  مع  اصح  مبعنى  شاذة  أو  مثلية  بعالقة 

للفريق ميسون مارزاك فيثور الالعبون وينقسمون وتتدهور 

نتائج الفريق. وتتواىل األحداث ويلقى املحاسب مرصعه من 

تكون  أن  يف  شكوك  وتثور  برأسه  قوية  كرة  اصطدام  جراء 

جرمية مدبرة من رافىض هذه العالقة. لكن يف النهاية يبارك 

القتيل  املحاسب  ملصري  بالحزن  ويشعرون  العالقة  الجميع 

ويستعيد  البيض  غري  من  ألنه  العنرصية  شهيد  ويعتربونه 

الفريق االنتصارات ويهديها إىل روح القتيل !!!.

 وكانت كل عروضها تقريبا تتضمن مشاهد خارجة وصلت 

يستحامن  وهام  للبطلني  مشهد  إىل  العروض  بعض  يف 

استحامما حقيقيا تحت مشن )دش(وهام عاريان متاما. 

الفرق متنع دخول أي أجهزة تصوير  وىف كل األحوال كانت 

العالم   مسارح  فى  جولة 

أكاذيبهم  عن  وتدافع  اليهود  صورة  تجمل 
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العنرص  عيل   )Robert Stecker ستيكر  )روبرت  ويؤكد   

التقليدي املتضمن يف تناول ) ليفنسون( لتحديد معنى النطق. 

فهو يعرف معنى النطق كالتايل: “ متكلم يستخدم اللغة )ل(، 

يعني شيئا بنطق )س( يف )ل(، فقط فقط إذا قصد أن يفعل 

)أ( بنطقه لٍ)س( ويقصد أن يفهم )أو يالحظ( املشاهد هذا، 

جزئيا بسبب املعنى التقليدي ل )س( أو االمتدادات املدعومة 

سياقيا من هذه املعاين. وعندما نأيت إىل تحديد معنى العمل، 

رغم أنه يفضل الرؤية التي تحدد معنى العمل مبعنى النطق، 

الرؤية   “ يسميها  والتي  النهاية،  يف  يتبناها  التي  الرؤية  وهي 

العمل  معنى  أن  تقريبا،  املوحدة the unified view” وهي 

يف  املكان  وتقاليد  للفنان  الفعيل  القصد  من  كل  وظيفة  هو 

وقت ابداع العمل. 

     أمام تلك الخلفية، رمبا يبدو اآلن أنني بنيت يف التحليالت 

التي قدمتها للفهم األسايس، والفهم األعمق، والفهم التفسريي 

وهذا  أتجنبها.  انني  أقول  التي  العمل  ملعنى  املوحدة  الفكرة 

يفعله  الذي  ذلك  هو  ما  بها  وصفت  التي  الطريقة  بسبب 

ما  مضمون  يفهموا  أن  املشاهدون  يستطيع  )ليك  املؤدون 

يفعلوه( قد استندت مركزيا عيل االختيارات والتقاليد. ويبدو 

به  معرتف  غري  لكنه  جوهريا  دورا  هناك  بأن  يوحي  هذا  أن 

للتقاليد املرسحية يف القصة التي رويتها عن الكيفية التي يصل 

ذلك  ورغم  املرسحية.  العروض  مضامني  إىل  املشاهدين  بها 

ليست هذه هي القصية يف الواقع. 

نظره،  وجهة  من  التقاليد  إىل  االحتكام  عن  الدفاع  ويف       

املعنى  التقاليد يف تحديد  إيل  االحتكام   نقد  ) ستيكر(  يرفض 

اللغوي، بسبب )دونالد ديفيدسون Donald Davidson(. إذ 

يحتج ) ديفيدسون( بأن الفالسفة الذين جعلوا التقاليد عنرصا 

باألحرى  والحقيقة  الوراء.  إىل  األمر  أرجعوا  اللغة  يف  رضوريا 

)ستيكر(  ويالحظ  التقاليد.  المتالك  رشط  هي  اللغة  أن  هي 

يف  “تصاعدية”  نظرية  يقدم  ال  ألنه  نظرا  أنه  صحيح  بشكل 

الذي  الفن  تفسري  نظرية  صياغة  يف  حر  فهو  اللغوي،  املعنى 

التقاليد  الحالة  هذه  ويف  العاملي،  الفن  تقاليد  إيل  يستند 

األدبية والتاريخية. 

يضمن  ال  ذاته  حد  يف  هذا  ولكن  ذلك،  يف  أحرار  ونحن       

املرسحية  العروض  مشاهدي  أن  املؤكد  فمن  بذلك.  القيام 

 ( يسميه  ملا  وأشياء  أفعاال  يواجهون  أنهم  معرفة  ميلكون 

ستيكر( “ املجال القصدي the intentional domain”،وهي 

ومنتجاته  القصدي  اإلنساين  للسلوك  املكونة  واألشياء  األفعال 

وبالطبع  للسلوك.  كنتيجة مقصودة  فعلها  يتم  التي  األشياء   –

منوذج  تطوير  يف  استخدمتها  التي  التقليدية  املعايري  اكتشاف 

يدعي  عندما  جزئيا  بالتأكيد عيل صواب  وأنه  البارزة.  املالمح 

التي  التكييف  عملية  أو  التقليدي،  العنرص  إيل  باالستناد  أن 

ال  فإننا  أمورهم،  وأولياء  ألصدقائهم  أرسا  املتحدثني  تجعل 

نوضح أكرث من التقارب )وبالتايل( ال نلقي الضوء عيل الطبيعة 

األساسيــة للمهارات التي جعلتنا نتقارب. 

اللغوي  املعنى  تفسري  إيل  أهدف  مل  )ستيكر(  مثل  أنني، 

تصاعديا، فكل ما يهمني يف تحليل أسلوب لويس هو تحديدا 

الفصل  يف  تبنيناها  التي  املشرتكة  املعرفة  متطلبات  تستتبع 

السادس أن ميلك املتلقني مقدارا أكرب من املعرفة  من حقيقة  

أنهم يواجهون سلوكا إنسانيا قصديا. ولكن هذا ال يقدم لنا أي 

سبب الفرتاض أنهم يعرفون التقاليد يف املرسحية يف أداء معني، 

الفاهمني يفهمون مضمون األداء  املتلقني  وال يضمن رؤية أن 

أو يحددونه من خالل فهم التقاليد يف املرسحية وما ميكن أن 

تقدمه هذه التقاليد فحسب. 

يف  لويس”  أسلوب   “ عيل  خصوصا  )ديفيدسون(  يحتج       

التفسريي الفهم 
المسرحية)2-2(  للعروض 

تـأليف: جيمس هاملتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 
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ما يوافق ) ديفيدسون( أنه ميكن أن يفرس التقارب. عالوة عيل 

وصول  كيفية  من  قدرا  احتجنا  لقد  سابقا،  وضحت  كام  ذلك، 

املؤدي.  قصد  إيل  يستند  ال  الذي  التقارب  إيل  املشاهدين 

ويوضح لنا تفسري أسلوب لويس كيف نحقق ذلك. 

مقصودة  غري  قصة  لنا  يقدم  تفسريه  أن  لويس(   ( يزعم       

عن التقاليد. وكنني تبنيت معنى أكرث قوة للتقاليد – متاما كام 

فعل )ستيكر(. ولقد نرشت منوذج بروز املالمح لتوضيح كيف 

دون  األداء  يف  املقدمة  السامت  نفس  فهم  إيل  املتلقون  يصل 

فهم مسبق لنوايا أو تقاليد أكرث رصامة. 

     السبب اآلخر لتجنب الرؤية التي تؤكد أننا نفهم التقاليد 

الفهم  مستويات  أدين  يف  حتى  أنه،  هي  املضمون  نفهم  ليك 

األسايس لألداء املرسحي، فان املوقف ببساطة أكرث تعقيدا مام 

تكون  املؤدين  مالمح  فبعض  األمر.  هذا  به  تسمح  أن  ميكن 

 recognitional اإلدراكية  الطاقات  تحفز  التي  للنامذج  بارزة 

يستجيب  التي  النامذج  ألن  املالمح  بعض  وتربز   .capacities

ال  املشاهدين  ولكن  اإلدراك  تدعم  بطرق  املتلقون  لها 

هذه  مع  شكيل  شبه  نحو  عيل  املتلقون  يتفاعل  يالحظونها: 

يتطور  الذي  األداء  موضوع  لخصائص  بارزة  باعتبارها  املالمح 

عالقة  هي  يالحظونه  وما  هذه  الفعل  ردود  بني  والعالقة  ؛ 

يف  املرسحية  يف  التقاليد  توجد  أن  املمكن  فمن  عكسية. 

من  الرغم  عيل  ولكن،  بالطبع.  محتمل  وذلك  الحاالت،  هذه 

طريق  عن  األداء  مضمون  يفهموا  أن  ميكن  املتلقني  بعض  أن 

املتلقني   يحتاج  ال  أسايس  فبشكل  التقاليد،  تلك  مالحظة 

فاحتياجهم  األداء.  يفهموا  ليك  التقاليد  تلك  فهم  إىل  الواعني 

ويليامز  برنارد   ( يسميه  ما  إىل  احتياج  يكون  أن  ميكن  اليه 

Bernard Williams(، يف سياق مختلف متاما “ شخص يفكر 

 .”one thought too many يف أشياء كثرية

التي  اإلسرتاتيجية  نتجنب  أن  يجب  بأننا  أختم  وبالتايل       

نطق  باعتبارها  العروض  مضمون  نحدد  أن  أوال  منا  تتطلب 

تقديم  أثناء  املتلقي،  ربط  إذا  األداء،  لذلك  املتلقي  تفسري 

تفسري، اإلشارات بخصائص معينة يف األداء. 

     ميكن أن يظل التفسري سخيفا ألن ما يجده املتلقي بارزا 

يف األداء متجذر يف رد الفعل الذي ميكن أن يكون يف حد ذاته 

تفسريا سخيفا عيل األقل. ولكن إذا قدم املتلقي تفسري متلقي، 

فسوف يربط ردود فعله بعنارص معينة لألداء املتجذر يف كونه 

قد فهم األداء. وإذا مل ترتبط ردود فعله بعنارص ما يفهمه أي 

من  شيئا  باعتباره  يصفه  أن  ميكن  أسايس  بشكل  آخر  متلقي 

األداء، وعندئذ لن يقدم تفسري متلق أبدا. 

 ولهذا السبب تكون بعض تفسريات املتلقي أعمق فعال، وأكرث 

أصالة، أو كرث ثراء مام أسميه » الفهم األعمق ». وهذا األخري 

هو أكرث من مجرد مسألة تقنية ملتلقي لديه خلفية متكنه من 

أن يرى يف األداء الوسيلة التي يتم انجازه بها أو مجال املالمح 

األوسع املوجودة، التي يتم التفاعل معها، ولكنها غري ملحوظة 

ألولئك الذين يفهمون األداء بشكل أسايس. 

إيل  التعـبري،  جاز  إن  وتدخل،  آلية،  ليست  املتلقي  تفسريات   

قلب استجاباتنا املحسـوسة لألداء. ولهــذا السبب تطالبنا بـأن 

الفهم األعمق للمؤدي والفهم األعمق للموضوع نادرا ما يفعال 

ذلك فقط. 

الفهم  يثرينا  ملاذا  اآلن  نفهم  أن  نستطيع  الحقيقة،  يف       

األعمق.  الفهم  من  أصالة  أكرث  باعتباره  األسايس  املرسحي 

وعندما ٌنسأل عن ماذا يدور األداء الرسدي، فرمبا نجيب برسد 

نروي  أن  املحتمل  فمن  مغزى،  ذا  األداء  وجدنا  وإذا  القصة. 

تكشف  انحرافات  مع  األسايس  فهمنا  تهيمن عيل  التي  القصة 

وملاذا  القصة،  يف  بارزة  باعتبارها  تناولناها  التي  العنارص  عن 

فعلنا ذلك إىل حد ما. باختصار فان ما ييل هو الصحيح. 

املتلقي عن تفسري متلقي معني   يف بعض املناسبات، قد يعرب 

فهام  لديه  أن  عن  تسفر  التي  االستجابة  نفس  خالل  من 

أساسيا.

يروي  املتلقني  أحد  أن يسمعوا  دامئا لآلخرين،   واألمر مفتوح 

ويطلبوا  لها،  استجاب  كيف  تكشف  التي  بالطريقة  القصة 

بهذه  يرويها  التي  القصة  يف  تفكريه  سبب  لنا  يوضح  أن  منه 

عن  والتعبري  األسايس  الفهم  اظهار  أن  يوضح  وهذا  الطريقة. 

ما  أن  ينفصال.  أن  ميكن  معا،  قدما  عندما  املتلقي،  تفسري 

الفهم  من  أصالة  أكرث  يبدو  األسايس  املرسحي  الفهم  يجعل 

املرسحي  للفهم  املتلقي  اظهار  يعرب  عندما  أنه  تقنيا،  األعمق 

للمتلقي، فان هذا االظهار ميكن أن يثرينا  األسايس عن تفسري 

الفهم  تقنيا عيل  دال  مقدار  أي  من  أصالة  أكرث  باعتباره  فعال 

األعمق. 

المؤدين:  تفسري   
يسمح تفسري املؤدي للمتلقي أن يفرس شيئا عن األداء بطريقة 

غري التي يفهم بها عنارصه، مهام كانت تامة ومفصلة. فالفهم 

هو الذي يهب الوصف. والتفسري، والسيام تفسري املؤدي مينح 

التفسريات. 

     وهذا ميكن أن يتجىل بوضوج بتقديم متلقي ثالث، هي 

إىل  تصل  أن  هدفها   « اينكا   “ جعلت  لقد   .”Inka اينكا   «

فهي  األداء.  مامرسات  وتاريخ  األداء  أساليب  فروق  معرفة 

وهي  مختلفة.  أساليب  وبعدة  املرسح  من  الكثري  تشاهد 

مستعدة الستحضار تلك املعرفة ليك تحملها عيل العروض التي 

بها  تساهم  أن  ميكن  التي  الطريقة  يف  فكرت  لقد  تشاهدها. 

ثم   – بالتقاليد  أو  بالقصد  يتحدد  املضمون  هذا  كان  سواء   –

للعروض  شامل  بشكل  املتلقني  استجابة  كيفية  لرشح  العودة 

مبجموعات  االلتزام  عيل  نحافظ  أن  ويجب  املرسحية. 

عيل  الفاهمني  املتلقني  الستجابات  األدق  الفهم  استجابات 

املستوى دون الشكيل الذي يساهم يف الفهم وكيف ومتى يتم 

فهم قصد املؤدين والتقاليد يف املرسحية وميكن أن تساهم يف 

فهم املتلقي وتقييمه لإلنجاز يف أداء بعينه. 

 

والمغزى  التفسري    
ينشئ  مغزى  ذي  يشء  إيجاد  أن  ببساطة  البعض  يعتقد  رمبا 

باملقارنة،  لألداء،  املتلقي  وتفسري  اليشء.  لهذا  تفسري  امتالك 

هو محاولة لرشح جوانب األداء التي أعطتنا إحساسا باملغزى 

الذي كان لديه. فحقيقة أن تفسري املتلقي هو التفسري سوف 

مجرد  من  اآلن،  نتناولها  سوف  بطريقة  مييزه،  ما  هو  يكون 

إيجاد يشء ذي مغزى بطريقة ما. 

كانت هناك  اذا  القيود،  أنه ال يوجد سوى أضعف  يبدو       

الفرد ذا مغزى  أي قيود عيل اإلطالق، عيل ما ميكن أن يجده 

اليشء،  بعض  سخيفا  يكون  وقد  يشء.  بأي  يتعلق  فيام 

املنطق  بني  الحرب  يرى  أن  شخص  ألي  ميكن  بالتأكيد  ولكن 

عيل  عرث  أنه  حقيقة  يف   – ما  بطريقة   – تتجسد  والالمنطق 

عند  البلدة  طرقات  أحد  يف  الرتاب  يف  معدنية  عملة  قطعة 

بارزا، كام يؤكد )ستيكر(، هو مسألة  الناس  الغسق. ما يجده 

مرشوطة متاما بتاريخ الشخص أو الجامعة التي يربز فيها يشء 

) ولهذا السبب، من املحتمل أن يكون عابرا أيضا (. 

عن  املتلقي  يعرب  عندما  يحدث  ما  هذا  كان  إذا  ولكن       

تفسري  اآلن  حتى  يقدم  مل  فانه  األداء،  يف  وجده  الذي  املعنى 

عيل  قيود  أية  هناك  كان  إذا  ما  سؤال  فان  ولذلك  املتلقي. 

التفسري ميكنه أن يقدمها ينظر إليه بشكل مختلف. 

هـو  بارزا  باعتـباره  املتلقي  األداء  أثار  ملــاذا  سبب  رشح   
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تشاهده  أداء  ألي  فهمها  يف  املستقلة  املعرفة  أو  الخربة  هذه 

للتأثري  التفكري  هذه  لتقديم  مستعدة  وهي  املرسح  إيل  وتأيت 

يف تجربتها. 

     وتحت ترصف » اينكا” مصادر معقولة لإلجابة عيل أسئلة 

» بيتيا “. اذ تعرف » اينكا » كيف أعد املؤدون العرض، وألنها 

القصة  تروي  سوف  األداء  مامرسات  مختلف  عيل  معتادة 

الصحيحة حول الكيفية تحقيق صيغ األداء املستخدمة لهذين 

النوعني من األداء. وسوف يكون لديها إحساس واضح بكل من 

تستطيع  وسوف  األدائني  هذين  بني  واالختالفات  التشابهات 

تالحظ  فسوف  تعرفه.  أن  تريد  مام  الكثري  »بيتيا”  تخرب  أن 

وسوف  األدائني  يف  باهتا،  كان  لو  حتى   ،« بيتيا   “ الحظته  ما 

األداء قصصها وحالتها  تقدر أن ترشح كيف تشكل مامرسات 

مثرية  إحداها   “ اينكا   « تجد  رمبا  وبالطبع  املنفصلة.  املزاجية 

للتحدي بعمق واألخرى مبتذلة مثلام فعل »  ثياجو”. 

     ما يجعل » اينكا » مثرية هو أنها تستطيع أن تفعل شيئا 

مل تستطيع أن تفعله كل من » بيتيا “ و “ ثياجو “: إذ ميكنها 

أن تقدم تخمينات معقولة فيام يتعلق بالنوايا التي رمبا تكون 

التي قدموها وأنها  األداء  استخدام مامرسات  املؤدين يف  لدي 

املغزى  تجاه  أفعالها  ردود  ترتبط  كيف  مناقشة  عيل  قادرة 

رمبا  فهي  املؤدين.  قصد  من  التقطته  مع  للعروض  األوسع 

تفكر مثال أن احساسها مبغزى أحد األدائني مل يكن نتاج قصد 

املؤدين بل تشكل بدال من ذلك من جهدهم يف اتجاه آخر. أو 

رمبا تفكر أن إحساسها مبغزى  األداء قد اتضح لها نتيجة قصد 

املؤدين. لذلك دعونا نسمي هذا املتلقي » اينكا ذات التفسري 

حقيقة  لتسجيل   “  Intensively Interpreting Inka املركز 

أن لديها خلفية ليك تفعل املزيد عن طريق التفسري أكرث من “ 

ثياجو”  و”بيتيا”، مهام كان منظورهام. 

     تأمل كم ميكن أن تستغرق “ اينكا” لتفسري أداء » الجامل 

القصة   « بيتيا   “ فهمت  أن  سبق  لقد  بيتيا”.   « ل   « التلقايئ 

ولكنها  بها،  القصة  حيك  تم  التي  الوسائل  إدراك  يف  وبدأت 

تحديدا  وهو  وصفه،  ميكن  هناك يشء  نقديا،  حائرة.  تزال  ما 

سوف  حوارهام،  ويف  حدثت.  التي  الفعلية  األداء  مامرسات 

يف  ظهرت  التي  املؤثرات  بعض  اقتباس  إىل   “ اينكا   « تحتاج 

لحظات معينة. إذا تذكرت »بيتيا” تلك اللحظات، سوف تصف 

in Philosophy of Interpretataion , ed., Joseph Margolis 

and Tom Rockmore ) Oxford : Blackwell, 2000( p.5 .

)3( Steeker, Interpretation and Construction : Art, 

Speech , and the Law ) London and New York : 

Blackwell,2003( p.4 .

)4( صيغ املصطلح بقدر ما أستطيع أن أقول بواسطة جاك ميالند , 

 The Meaning of the Text , British Journal of Aesthetics

 .summer 1981( p. 197( 3/21

)5( William Tolhurst , on ” What a Text Means and 

How it Means ” , British journal of Aesthetics 191/ 

)winter1979( 45- >

مل يستخدم تولهرست مصطلح معنى العمل وفضل أن يشري إىل هذ 

بطأنه« معنى النص« . 

)6( Jerold Levinson, ” Intention and Interpretation in 

Literature“ in The Pleasures of Aesthetics )Ithaca , NY 

: Cornell University press, 1996( p. 177 . 

)7( Ibid., p. 178 . 

)8( Noel Carroll , ” Interpretation and Intention 

: The Debate Between Hypothetical and Actual 

Intentionalism ” in Philosophy of Interpretation 

, ed. Joseph Margolis and Tom Rockmore 

)Oxford:Blackwell, 2000( , p. 76 .

)9( Steeker, Interpretation and Construction , p. 13 . 

)10( Ibid., p. 42 . 

)11( الحجج التي يناقشها ستيكر هي حجج دونالد ديفيدسون

, ”A Nice derangement of Epitaphs“ , in Actions and 

events : perspectives on the Philosophy of Donald 

Davidson , ed. Ernest Lepore and Brian Mclaughin 

)Oxford , Basil: Blackwell, 1986( pp. 433- 46 . 

)12( Donald Davidson , ” Communication and 

Convention ” , in Inquriries into truth and 

interpretation ” ,2nd edition ) Oxford : Clarendon 

Press, 2001( p. 280 . 

)13( Steeker , Interpretation and construction , p. 13 .

)14( Davidson, ” Commubication and convention“ p. 278 . 

)15( نوقشت هذه املسائل يف الفصل السابع » مايراه املشاهدون«. 

)16( ناقشناه يف الفصل الخامس » الفهم املرسحي األسايس« . 

)17( Bernard Williams , ” persons, Character, and 

Morality ” in  Moral Luck )Cambridge: Cambridge 

University Press, 1981( . 

)18( Steeker, Interpretation and Construction , pp. 45-.

“ اينكا » ما فعله املؤدون النجازها. ولكن » اينكا » مل تفرس 

 « تقدم  أن  ولتفسري ذلك، يجب  توقفت هنا.  إذا  كامال  األداء 

اينكا “ أو “ بيتيا » فرضية فيام يتعلق مباهية أهداف املؤدين 

يف تقديم مجموعة الصيع التي قدموها، بالرتتيب الذي ظهرت 

الغموض،  وإزالة  األداء  يف  متاما  فعله  تم  ما  ولتمييز  الخ.  به، 

إيل  البداية  من  األداء  خالل  طريقهام  يشقا  أن  يحتاجا  سوف 

هذا  اتخذ  وملاذا  شكله  األداء  أخذ  كيف  ويشاهدون  النهاية، 

الشكل. وهذا يجب أن يكون مألوفا. واليك السبب. 

تفسريات املؤدي، فيام يتعلق بأسباب قيام الفرقة بأداء العرض 

بطريقة معينة، هي انعكاسات لفهم األساليب .

     وتتضمن اإلشارة إىل األساليب املرسحية إشارة إيل األسباب 

دامئا  وتشري  بعينها  تقاليد  مجموعة  لتبني  املؤدين  لدي  التي 

واالفرتاضات  العروض.  كل  تحكم  األهداف  هذه  أن  كيف  إىل 

تلك  حول  تدو  املؤدين  تفسريات  يف  املتلقني  يصنعها  التي 

األنواع من األسباب تحديدا. وهذا مهم ألن امتالك فهام أعمق 

املتلقون.  عنه  يبحث  أن  يجب  ما  عيل  دليال  يقدم  للمؤدي 

أن  ميكن  املؤدي،  تفسري  طريق  عن  األسلوب  فهم  فان  لذلك، 

يبدو أنه كل املطلوب للحصول عيل تقييم كامل لألداء. 

     ويتعلق مفهومنا للتقييم الكامل لألداء املرسحي بشيئني: 

ميكن  خلفية  أمام  األداء  مشاهدة  عيل  القدرة  هو  األول، 

مل  الذي  اإلنجار  نوع  أو  اإلنجار  نوع  هو  مبا  املتلقي  تخرب  أن 

يتحقق يف األداء، ثانيا، القدرة، باإلشارة إيل التفاصيل يف األداء، 

اليشء  يف  األداء  مامرسات  تساهم  كيف  عن  التحدث  عيل 

العروض أو تنتقص منه، وما اذا كان اليشء املعروض متحقق 

واملتلقي  أخرى.  أنواع  عن  فضال  معينة  أداء  مامرسات  بأنواع 

هذه  ألول  متاما  املالئم  هو  للمؤدي  أعمق  فهام  ميلك  الذي 

املهام. 

 تفسريات املؤدين هي الوسيلة التي ينجح املتلقون من خاللها 

يف املهمة الثانية. 

الهوامش 
)1(  Denis Dutton, ” Artistic Crimes : The Problem 

of Forgery in Arts ” , British Journal of Aesthetics 

194/)Autumn ,1979( p. 305 . 

)2( David Novitz , ” Interprestation and Justification“ , 

نوافذ
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التي  الفني،  الجهاد  فرقة  عن  قرأت  عندما  يل  مفاجأة  كانت 

نشأت وظهرت وعرضت أغلب عروضها يف شربا. ومن الواضح 

أنها فرقة احرتافية، تقيم حفالتها لحسابها الخاص، أو لحساب 

شربا!!  شارع  إىل  املنتسبة  األخرى  والجهات  املدارس  بعض 

مجلة  نرشته  األوىل،  لحفلتها  وإقامتها  تكوينها  عن  خرب  وأول 

الجهاد  »فرقة  عنوان  تحت  قائلة   ،193٢ أبريل  يف  »الصباح« 

التمثيلية حفلتها  الفني  الفني التمثيلية«: أقامت فرقة الجهاد 

رسادقاً  لذلك  فأعدت  املايض،  الخميس  مساء  األوىل  الشهرية 

الساعة  منتصف  بشربا. ويف  العاصمة  فخاًم مبركزها يف مدرسة 

التاسعة فتحت الحفلة بالسالم املليك، ثم مثلت الفرقة روايتي 

وموضع  متقناً  التمثيل  كان  وقد  و»أوالد«.  أظلم«  »البادي 

إعجاب. وقد قام بأهم أدوار الروايتني كل من »عباس نجيب« 

مدير الفرقة، وعيل محمود، وسيد عبد الوهاب، وسيد خميس.

مدارس  حفلة  إحياء  يف  الفرقة  اشرتكت  أشهر  ثالثة  وبعد 

»جحا  مرسحية  مثلت  حيث  بشربا،  االبتدائية  األمريكان 

بأدوارها  قام  جداً،  مضحكة  كوميدية  مرسحية  وهي  ممتاز«، 

دور  يف  نجيب  عباس  رأسهم  وعىل  قيام،  خري  الفرقة  أعضاء 

عضو  صالح«  أفندي  »عبده  الرببري  إدريس  بدور  وقام  جحا، 

»سيد  العام  الفرق  سكرتري  نرش   193٢ أغسطس  ويف  الفرقة. 

»ستحيي  فيه:  قال  »الصباح«  مجلة  يف  كلمة  الوهاب«  عبد 

ستقيمها  التي  السنوية،  الحفلة  التمثيلية  الفني  الجهاد  فرقة 

سيد عيل إسامعيل

)4( شربا  في  المسرح  بدايات 

أخرى شرباوية  وفرق  الفين  الجهاد  فرقة 

نوافذ

بأمر  القامئني  أنبه  أن  أنىس  ال  وختاماً  تقريباً.  عرش  الثانية 

الفرقة إىل أن املكان ضيق جداً، وال يصلح ملثل هذه الحفالت، 

]توقيع[  الجمهور.  بني  قيام عدة مشاجرات  يف  كان سبباً  فقد 

»صالح أبو سيف««.

حفالت  تحيي  وأصبحت  الفرقة،  انترشت  التايل  العام  ويف 

الخريية، وتقيم عروضها املرسحية عىل أكرب  الجمعيات  لصالح 

مسارح شارع عامد الدين وأشهرها، مثل مرسح »املاجستيك« 

الفرقة  الذي شهد أمجاد فرقة عيل الكسار!! فقد نرش سكرتري 

قال  الهول«،  »أبو  جريدة  يف  خرباً  الوهاب«  عبد  »سيد  العام 

فيه تحت عنوان »فرقة الجهاد الفني التمثيلية«: »تحيي فرقة 

الجهاد الفني بشربا الحفلة السنوية الكربى بعيد النريوز، التي 

مساء  الخليج  بفم  الخريية  القبطية  اإلخالص  ستقيمها جمعية 

املاجستيك،  تياترو  مرسح  عىل   1933 سنة  سبتمرب   10 األحد 

مرقس  تأليف  بابل«  ملك  نرص  »نبوخذ  رواية  متثل  حيث 

جرجس أفندي، وتلحني أبو العال أفندي درويش ملحن الفرقة، 

الحفلة  وستختتم  الفرقة.  مدير  نجيب  أفندي  عباس  وإخراج 

برواية »ما بقيتش أطاوعك« تأليف عبد الغني أفندي النجدي 

عضو الفرقة«.

الفرقة،  أهمية هذه  »الكواكب« فكشف عن  مجلة  محرر  أما 

عن  موضوعاً  نرش  عندما  املرسحية،  الساحة  يف  تأثريها  ومدى 

تحت  قائاًل   ،1933 أكتوبر  يف  النريوز  عيد  حفالت  يف  نشاطها 

»اعتادت  النريوز«:  عيد  وحفالت  الفني  الجهاد  »فرقة  عنوان 

عام  كل  أول  يف  متثيلية  حفالت  تقيم  أن  القبطية  الجمعيات 

جمعيات  ثالث  القاهرة  يف  قامت  العام  هذا  ويف  قبطي. 

بإحياء هذه الحفالت: األوىل »اإلخالص« بفم الخليج، والثانية 

حسن  ومن  الخليج.  بفم  »اإلميان«  والثالثة  بشربا،  »اإلميان« 

دهشتي  فكانت  الثالث،  الحفالت  هذه  حرضت  إين  حظي 

التي أحيت الحفلة األوىل هي  الفرقة  عظيمة حينام رأيت أن 

 193٢ أغسطس   ٢٥ الخميس  مساء  بشربا  العاصمة  مدارس 

بديع  األستاذ  تأليف  درامه  عليك«،  »حرام  رواية  متثل  حيث 

أفندي  سيد  تأليف  كوميدي  الفن«  »مجانني  ورواية  خريي. 

خميس، ورواية »جحا باع كوارع« كوميدي اقتباس من محمد 

نجيب  أفندي  عباس  إخراج  من  والروايات  الحاممي.  أفندي 

مدير الفرقة«.

يف  تغيري  أو  الربوجرام،  يف  تغيري  وتم  الحفلة،  موعد  وجاء 

أحدهم  أن  هذا  كل  من  األهم  ولكن  املرسحيات!  عناوين 

كتب وصفاً لهذه الحفلة، وأحدهم هذا كان يشق طريقه نحو 

يف  وباألخص  املرصي،  الفن  رموز  من  رمزاً  أصبح  حتى  املجد، 

مجال السينام، إنه »صالح أبو سيف«! وأظن ما كتبه عن هذه 

الفرقة ُيعد من كتاباته األوىل املنشورة يف مجال املرسح! فقد 

أبو سيف يف مجلة »الصباح« تحت عنوان »فرقة  كتب صالح 

الجهاد الفني«، قائاًل: 

مساء  يف  ساهرة  متثيلية  حفلة  الفني  الجهاد  فرقة  »أحيت 

فيها  مثلت  بشربا.  العاصمة  مدارس  عىل مرسح  املايض  األحد 

رواية »طول بالك« كوميدي، أوبريت من تأليف عباس أفندي 

الساعة  يف  الحفلة  ابتدأت  وقد  رستم.  أفندي  ويوسف  نجيب 

ناظر  ألقى  ثم  الفرقة،  أعضاء  ألحد  بكلمة  تقريباً  التاسعة 

الفرقة  ابتدأت  ثم  بالجمهور،  فيها  أخرى رحب  كلمة  املدرسة 

يف متثيل الرواية فقام عباس نجيب بدور جحا فأداه عىل خري 

إحسان،  دور  يف  السيد  أفندي  طه  أيضاً  نجح  كام  يرام،  ما 

عبد  أفندي  سيد  أما  املغريب.  دور  يف  محمود  أفندي  وكامل 

الوهاب ممثل دور محسن، فننصح له أال ميثل أدوار )الجون 

برمبري( أبداً فهو ال يليق لها، كذلك عبده أفندي املزين ممثل 

دور القبطان. وتخلل فصول الرواية بعض مونولوجات فكاهية 

إيزيس  أوركسرت  الفرقة، ومقطوعات موسيقية من  أعضاء  من 

رئاسة فؤاد أفندي رشدي. وانتهت الحفلة حيث كانت الساعة 

الماجستيك مسرح  مكاتبات  ترويسة 
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30 نوافذ

نفس الفرقة التي أحيت الحفلتني الثانية والثالثة. ففي الساعة 

السادسة من مساء األحد 10 سبتمرب أقامت جمعية اإلخالص 

عظياًم  اإلقبال  وكان  املاجستيك،  مرسح  عىل  السنوية  حفلتها 

عليها. وبعد إلقاء الخطب واألناشيد، مثلت فرقة الجهاد الفني 

تاريخية  تراجيدية  بابل«  ملك  نرص  »نبوخذ  رواية  التمثيلية 

تأليف األستاذ مرقس جرجس، وتلحني  يف 3 فصول و٥ مناظر 

نجيب  عباس  األستاذ  وإخراج  درويش،  العال  أبو  األستاذ 

بدارها  بشربا  القبطية  اإلميان  جمعية  وأقامت  الفرقة.  مدير 

األوىل  متثيليتني  حفلتني  سبتمرب   1٢ والثالثاء   11 االثنني  مساء 

فيهام.  عظياًم  اإلقبال  كان  وقد  للرجال،  والثانية  للسيدات 

الحفلتني  هاتني  يف  التمثيلية  الفني  الجهاد  فرقة  مثلت  وقد 

روايتي »شارل الطرسويس« و»الويص الغادر« األوىل تراجيدية 

تاريخية يف 3 فصول و6 مناظر والثانية درام. وقد كان اإلخراج 

وسيد  »شارل«،  نجيب  عباس  األستاذ  من  كل  فنجح  عظياًم 

أفندي  وعىل  اليهود«،  مجمع  »رئيس  الوهاب  عبد  أفندي 

الخميس  مساء  من  السادسة  الساعة  ويف  »غتامئيل«.  فرغل 

متثيلية  حفلة  الخليج  بفم  اإلميان  جمعية  أقامت  سبتمرب   1٤

التمثيلية رواية »الدكتور  الفني  الجهاد  كربى مثلت فيها فرقة 

تأليف  مناظر  و٤  فصول   3 يف  أوبريت  كوميدي  املزيف« 

وإخراج األستاذ عباس نجيب الذي قام بدور »جحا« وقد نجح 

جميع أفراد الفرقة يف متثيل أدوارهم، وكان يعزف بني الفصول 

أوركسرتا برئاسة األستاذ لويس داود موسيقي ملجأ األيتام«.

مقاالت  من  أيدينا  بني  ملا  وفقاً   - عليه  حصلنا  نشاط  وآخر 

يف  الوهاب«  عبد  »سيد  الفرقة  سكرتري  نرشه  ما   – وأخبار 

مجلة »الصباح« بتاريخ مارس 193٤، قائاًل تحت عنوان »فرقة 

الخميس  مساء  التمثيلية  الفني  الجهاد  فرقة  »متثل  الجهاد«: 

روايتي  بشربا،  بدران  بجزيرة  الحديد  السكة  بنادي  مارس   1٥

»جحا ممتاز« و»مجانني الفن« من وضع سيد أفندي خميس. 

بشارع  ناديها  بدار   193٤ سنة  مارس   ٢6 االثنني  مساء  ومتثل 

امللك  جاللة  ميالد  بعيد  احتفااًل  بشربا،   ٤٤ رقم  الرشيد  ابن 

رواية »رشييك املحرتم« من وضع حسن أفندي صالح، ومحمد 

أفندي عثامن وإخراج عباس أفندي نجيب«.

امللك،  جاللة  بعيد  االحتفال  بليلة  »األمة«  جريدة  واهتمت 

قالت  الفني بشربا«،  الجهاد  بعنوان »نادي  فكتبت عنها كلمة 

مارس   ٢6 االثنني  مساء  ساهرة  حفلة  النادي  هذا  »أقام  فيها: 

قرّصت  أكون  ورمبا  التاريخي،  الواقع  هو  وهذا  فرقة،  كل  عن 

أخرى  بأخبار  األخبار  هذه  يستكمل  آخر  ويأيت  البحث،  يف 

يكتشفها مستقباًل، وُيكمل املشوار!!

وذلك  املوظفني«،  منتخب  »فرقة  كانت  وجدتها،  فرقة  أول 

بتاريخ مارس  »الصباح«  لها منشور يف مجلة  إعالن  من خالل 

مرسح  عىل  املوظفني  منتخب  »فرقة  اآليت:  فيه  جاء   ،193٢

مارس   17 الخميس  يوم  متثل  بشربا،  األول  فؤاد  مدرسة 

باستعداد كبري ومناظر جديدة رواية »سلوى«، ألفها وأخرجها 

»سيد  الهاوي  األديب  الفرقة  رئيس  فيها  األول  الدور  وميثل 

التمثيل نخبة من كبار غواة  الجمل«. ويشرتك معه يف  أفندي 

التمثيل واملمثالت، وتوجد ألواج خاصة للسيدات«.

والفرقة الثانية كانت »فرقة االتحاد الفني املرسحي«، وتحدث 

– شربا  فؤاد  محمد  باسمه هكذا »حسن  موقعاً  أحدهم  عنها 

أكتوبر  بتاريخ  الهول«  »أبو  جريدة  يف  نرش  عندما  القاهرة« 

وافتتحت  امللك.  جاللة  ميالد  بعيد  احتفااًل  بداره،  املايض 

ثم  داود،  لويس  رئاسة  أوركسرت  من  املليك  بالسالم  الحفلة 

أفندي  الحليم  عبد  وعرض  شائقة،  منولوجات  بعض  القيت 

الفرقة رواية »رشييك املحرتم«  األلعاب، ومثلت  املرصي بعض 

بأدوارها:  وقام  عثامن.  ومحمد  صالح،  حسن  تأليف  من 

مرقس  وفوزي  )فاطمة(،  عيل  وحسن  )جحا(،  نجيب  عباس 

أجادوا  وقد  )الشامي(.  النجدي  الغني  وعبد  )األمريكاين(، 

أدوارهم واختتمت الحفلة بالنشيد املليك«.

شرباوية مسرحية  فرق 
فرقة  أشهر  هي  التمثيلية،  الفني  الجهاد  فرقة  كانت  إذا 

وثائق  من  يدي  بني  فيام  لها  أخباراً  وجدت  شرباوية  مرسحية 

فرق  فهناك  الوحيدة!!  الفرقة  أنها  يعني  ال  فهذا  ومقاالت، 

أخرى، مل أجد عنها أخباراً كثرية، وكل ما وجدته خرباً أو خربين 

اإلنسانية وحوش  مسرحية  غالف 

اإلنسانية وحوش  مسرحية  بخصوص  الجميل  سيد  المؤلف  خطاب 
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املرسحي  الفني  االتحاد  فرقة  »أقامت  فيها:  قال  كلمة   ،193٢

الوطنية  النهضة  مبدارس  الجديدة  إدارتها  مبركز  حفلة  بشربا 

بشارع جزيرة بدران يف يوم األحد املايض، حيث قامت بتمثيل 

مرقص  فوزي  تأليف  كوميدي  الغلباوي«  »خميس  روايات 

وتخلل  صالح.  أفندي  عبده  تأليف  اسمك«  و»سلفني  أفندي، 

لبيب  من  بعضها  وأدبية  فكاهية  منولوجات  عدة  الروايات 

منهم  ونخص  الروايات  ممثيل  جميع  وأجاد  تادرس.  أفندي 

مرقص،  وفوزي  الوهاب،  عبد  وناجي  محمود،  األفندية: كامل 

قطب،  عيىس  ويوسف  صالح،  وعبده  محمد،  املقصود  وعبد 

وسامي  كامل،  وأمني  الدين،  وفاضل جامل  وعامر عيل رشف، 

كامل«.

وعرفناها  التمثيلية«،  إيزيس  »فرقة  كانت  الثالثة  والفرقة 

التي  اإلنسانية«،  الرقابية ملرسحية »وحوش  الوثائق  من خالل 

ستمثلها الفرقة داخل املدرسة الشوقية االبتدائية بشربا بشارع 

ابن الرشيد عام 1933، حيث وجدنا خطاباً من ناظر املدرسة، 

يقول فيه: »حرضة صاحب العزة مدير قلم املطبوعات بوزارة 

التمثيلية«  »إيزيس  لفرقة  بالترصيح  التكرم  أرجو  الداخلية، 

يومي  يف  املدرسة  بدار  اإلنسانية«  »وحوش  رواية  بتمثيل 

بأن  اإلحاطة  مع   1933 سنة  يوليو  و7   6 والجمعة  الخميس 

 .»19٢9 يف  بتمثيلها  الداخلية  من  ترصيح  سبق  الرواية  هذه 

أما مؤلف املرسحية، فكتب خطاباً إىل الجهة نفسها، قال فيه: 

محرر  عىل  بناء  املطبوعات،  قلم  مدير  العزة  »حرضة صاحب 

والذي  إيّل،  بإرساله  الرشف  عظيم  أوليتموين  الذي  عزتكم 

تنازلتم به ألفيدكم علاًم عن اسم الفرقة التي ستمثل روايتي 

الرواية  أن  علاًم  عزتكم  بإحاطة  أترشف  اإلنسانية«.  »وحوش 

مختلفتني  مدرستني  يف  فرقتان  بواسطة  الله  مبشيئة  ستمثل 

يومي  الشوقية  باملدرسة  وستمثلها  »إيزيس«  فرقة  األوىل 

فرقة  والثانية   ،1933 سنة  يوليو  و7   6 والجمعة  الخميس 

 ٥ والخميس  األربعاء  يومي  األدبية وستمثلها  اإلصالح  مدارس 

منهام.  كل  دار  هو  للمدرستني  واملكان   1933 سنة  يوليو  و6 

ورجاء  ذلك،  يفيد  مبا  املدرستني  هاتني  من  خطابني  وطيه 

الجميع التكرم بالتصديق عىل الرواية، وتنازلوا بالتفضل بقبول 

الجمل« مبراقبة  الرواية »سيد  ]توقيع[ مؤلف  احرتامايت،  فائق 

حسابات السكة الحديد«.

بها  وأخربنا  املرسح«،  أنصار  »جامعة  كانت  الرابعة  والفرقة 

 ،193٨ عام  »الصباح«  مجلة  يف  جربائيل«  »توفيق  سكرتريها 

باسم  متثيلية  فرقة  وكونوا  الهواة  من  لفيف  اجتمع  قائاًل: 

الوطنية  النهضة  مدرسة  برساي  املرسح«  أنصار  »جامعة 

فأسفرت  اإلدارة  مجلس  انتخاب  عملية  أجريت  وقد  بشربا. 

مرقص  وعطية  مديراً،  الجوهري  منصور  األفندية:  اختيار  عن 

للصندوق،  أميناً  ناشد  وكياًل، وتوفيق جربائيل سكرترياً، ووديع 

وميشيل نجيب، وفتحي محمد، ومحمد عبد الغني املهندس، 

قررت  وقد  أعضاء.  إسحاق  وشفيق  الدين،  سعد  وكامل 

وعدت«  و»غلطة  الضائع«،  »الحنان  روايتي  متثيل  الجمعية 

بقلم منصور الجوهري«.

مجلة  وجدت   ،19٤٢ عام  وتحديداً  سنوات،  أربع  بعد 

البحث  يف  تقصريي  مدى  منه  علمت  خرباً  تنرش  »الصباح« 

عن هذه الجمعية، حيث إن الفرقة بدأت عام 193٥، وكانت 

مجلة الصباح تنرش أخبارها باستمرار، وهو األمر الذي أخفقت 

أن آخرين سينجحون مستقباًل فيام أخفقت  املؤكد  فيه، ومن 

املرسح  »أنصار  عنوان  تحت  املجلة  قالت  فقد  اآلن!!  فيه 

متثيلية  حفلة  إقامة  املرسح  أنصار  جمعية  »اعتزمت  بشربا«: 

مجلة  شكر  قررت  كام  الشعب.  بوزارة  األمة  ابتهاج  مبناسبة 

وقيام   ،193٥ عام  منذ  الجامعة  أخبار  نرشها  عىل  »الصباح« 

أفندي  فؤاد  وإخراج  تأليف  »الوالد«  رواية  بتمثيل  الفرقة 

الرشيدي، عىل أن يقوم بالدور األول فيها وقبول إقامة الحفلة 

السنوية مللجأ بنات الفضيلة وجمعية الشباب، وضم حرضات 

إىل  وهبي  الحميد  وعبد  السيد،  ومحمد  جربيل،  عيل  محمد 

الفرقة. ]توقيع[ »السكرتري وأمني الصندوق عطية مرقس««.

نوافذ

سلوى لمسرحية  األول  فؤاد  مدرسة  إعالن 

خريي بديع 

سيف أبو  صالح 


