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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 

الحية الوسائط 
التفاعلية والتقنيات  المسرح 

قديم كتاب  في  جديدة  قراءة 
مسرحيتك  تكتب  كيف 

األولى؟

المسرح نوادي  مارثوان  بعد 
مخرجيه عيون  في  الختامي  المهرجان   
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مسرحيا«  التنوير   - السالموني  العال  أبو  »مشروع 
العال أبو  الرازق  عبد  ألحمد  جديد  كتاب 

عروض ستة 
الكوفة بجامعة  الشبابي  للمسرح  الدولي  األشرف  النجف  بمهرجان 

إعداد: أحمد زيدان

العال،  أبو  الرازق  عبد  أحمد  للكاتب  حديًثا  صدر 

السالموين  العال  أبو  كتاب جديد بعنوان »مرشوع 

العامة  املرصية   الهيئة  عن  مرسحيا«  التنوير 

للكتاب 2022.

عرش  سبعة  والتحليل  بالنقد  الكتاب  هذا  يتناول 

عبد  أحمد  الناقد  مؤلفه  ناقشهم  مرسحيا،  نصا 

أعتربهام  محورين  خالل  من  العال،  أبو  الرازق 

جزًءا من مرشوع الكاتب املرسحي الكبري »محمد 

أبو العال السالموين«، وهام محور توظيف عنارص 

معالجة  محور  واآلخر  املرسح،  الشعبي يف  الرتاث 

قضية اإلرهاب والتطرف باسم الدين.  

يف نصوص املحور األول )توظيف عنارص الرتاث يف 

املرسح( وصوال لصيغة ميكن أن ُنطلق عليها اسم 

اإلجابة  الكتاب  مؤلف  حاول  الشعبي(  املرسح   (

عىل مجموعة من التساؤالت النقدية والفنية التي 

املرسحي  الكاتب  تواجه  التي  اإلشكاليات  تعكس 

املرسح. من  النوع  هذا  يف  الكتابة  يحاول   حني 

عيل  الشعبي  صفة  إضفاء  سيستطيع  هل  األول: 

مرسحه، أم لن يستطيع ؟

هذا  يجعل  أن  الكاتب  سيستطيع  هل  الثاين: 

الحياة،  املرسح، قادرا عيل عرض قصة من قصص 

وليس الحياة نفسها ؟

منهج  استغالل  الكاتب  استطاع  هل  الثالث: 

األداء يف السري الشعبية - الذي لجأ إليه يف بعض 

الطابع  به  لُيضفي   - النصوص 

مرسحياته  قالب  عيل  الشعبي 

توظيف  إيل  االتجاه  ؟وهل 

املرسح  يف  الشعبية  العنارص 

غياب  يعني  وأداة-  مادة   -

الشعبية  غري  الرتاثية  املصادر 

نهائيا  التوظيف  دائرة  عن 

وغريها   - األسئلة  هذا  كل  ؟ 

قراءة  أثناء  منطلقا  كانت   –

وتحديد  وتحليلها،  النصوص، 

استعان  الذي  الشعبي  العنرص 

كيف  ومعرفة  الكاتب،  به 

دراميا  طوعه  وكيف  وظفه، 

اإلخالل  بدون  وظيفته  ليؤدي 

بطبيعته الرتاثية.

قضية  مبعالجة  الخاص  الثاين  املحور  نصوص  ويف 

تساءل  مرسحيا،  الدين  باسم  والتطرف  اإلرهاب 

تلك  مع  الكاتب  تعامل  كيف  الكتاب:  مؤلف 

يقدم  أو  الفكر  سيعالج  وهل  الشائكة،  القضية 

التسجيلية،  املادة  مع  سيتعامل  وكيف  الوقائع، 

بها؟، وهل ستغفل  النصوص  حني استعانت بعض 

الجوانب  الدرامية  املعالجة 

بالحدث  املتعلقة  الفنية 

والفعل  وتطوره  وطبيعته 

والشخصية  الدرامي، 

اإلنسانية  مبكوناتها 

وكيف  والنفسية  والفكرية 

هي  وما  الرسالة،  ستكون 

طبيعتها ؟.

وحدد أن مرجعية أبو العال 

حول  املعرفية  السالموين 

جدا،  كبرية  املوضوع  هذا 

األمر  متعددة،  ومصادره 

أحمد  الناقد  من  تطلب 

عبد الرازق أبو العال – كام 

الكتاب-  مقدمة  يف  يذكر 

األرضية  عىل  ليقف  املصادر،  تلك  إىل  العودة 

كيف  ليعرف  الكاتب،  عليها  وقف  التي  نفسها 

الوثائق، وكيف  الوقائع، وكيف وظف  استفاد من 

الواقع  من  استحرضها  التي  الشخوص  مع  تعامل 

يف بعض النصوص، وكيف تعامل أيضا مع التاريخ 

الذي ميثل مرجعية هامة أثناء املعالجة.

  والكتاب يؤكد عىل أن ما مييز تجربة )أبو العال 

متكامال  مرسحيا  مرشوعا  لديه  أن  السالموين( 

حني  لرضورة  التاريخي  الرتاث  مع  تعامل  وكامال 

بقضاياه  الواقع  عىل  إسقاط  كوسيلة  استخدمه 

الرتاث  مع  وتعامل  واالجتامعية،  السياسية 

يستطيع  بها  التي  العنارص  منه  ُمستلهام  الشعبي 

كل  يف  ومعياره  وهوية،  مالمح  له  مرسح  تقديم 

املعالجة،  وبراعة  التناول،  صدق  هو  الحاالت 

ووضوح الرسالة.

زمن  يف  التنوير  لفعل  املرسحي  مرشوعه  وانحاز   

ُبعًدا  التنوير، أضاف  لفعل  االنحياز  معاداته، هذا 

حني  املرسحية  اإلبداعية  تجربته  أبعاد  إىل  آخر 

مرص  يف  نفسه  فرض  كبريا  متغريا  وعالج  تفاعل، 

منذ السبعينيات، ومازال فارضا نفسه حتى اآلن - 

ليس يف مرص فقط، ولكن يف املنطقة العربية كلها 

وقضية  الدين(،  باسم  )اإلرهاب  متغري  به  وأعني 

خلط األوراق بني الدين والسياسة.

ياسمني عباس 

وبالتعاون  الثقافية  الفن  عيون  منظمة  برعاية 
أعلنت  العام،  املركز  العراقيني  الفنانني  نقابة  مع 
اللجنة اإلعالمية ملهرجان النجف الدويل للمرسح 
الفنان  برئاسة  املهرجان   انطالق  بدء  الشبايب 
مايو   2٦ إىل   22 من  الفرتة  يف  الشمري  فارس 
الرتبية  بكلية  فعالياته  يفتتح  والذي  الجاري،  
األساسية بجامعة الكوفة يف متام الساعة الخامسة 

 22 املوافق  االثنني  يوم  مساء  من 
 2٦ حتى  فعالياته  وتستمر  مايو 
فرق  مبشاركة  مرة  وألول  مايو  من 

عراقية وعربية .
بالمهرجان لجان   سبعة 

والنقد  واملشاهدة  والتحكيم  العليا 
واللجنة  واإلدارية  والبحوث 
املهرجان  لجان  هي  اإلعالمية، 

وضمت اللجنة العليا  كل من : 
رئيس  الشمري  فارس  الفنان 

اللجنة  رئيس  جودي  جبار  ،الدكتور  املهرجان 
املهرجان،  مدير  املرزوك  صباح  عامر  ،الدكتور 
الدكتور  هشام،  أمري  الدكتور  من  كل  وعضوية 
الفنان  الحكاك،  جبار  الناشط  السالمي،  إياد 
جاسم  والسيد  فياض،  وعيل  حمود،  أحمد 

املوسوي.
بينام ضمت لجنة التحكيم كل من : الدكتور عيل 

الشيباين رئيسا ، وعضوية كل من الدكتور مرتىض 
املنصوري، الفنان مازن محمد مصطفى، الدكتور 
التويجري  عدنان  عيل  الفنان  العيساوي،  معيبد 

وهي اللجنة املنوطة بتحديد جوائز املهرجان.
كام تشكلت اللجنة اإلعالمية للمهرجان من : 

الدكتور عبد الحسني علوان  رئيسا، وعضوية كل 
،الفنان  العابد  لفتة  ماجد  واإلعالمي  الفنان  من 
أحمد  ،األستاذ  حيدر  أمري 
حميد  الفنان  الفتالوي، 
فارس،  زياد  الفنان  املحنة، 

اإلعالمي أمري عبد األمري.
فيام تضمنت لجنة مشاهدة 
الدكتور  برئاسة  العروض 

بشار عليوي كل من:
الدكتور  رؤوف،  اشتا  الفنانة 
الخفاجي،  هادي  عامد 
سيف،  عامر  والكاتب  الفنان 
املنوطة  اللجنة  وهي  الرفيعي  هيثم  الفنان 

باختيار العروض املشاركة.
ستة عروض من االردن وسوريا والعراق وايران

املشاهدة عىل سبعة عروض  لجنة  اختيار  ووقع 
وهي:  

 »تراتيل ثورة النساء« من األردن، »عندما تنتهي 
تسقط« من إيران، 

 - العراق  من  »شامعية«  سوريا،  من  »منديل« 
-الفلوجة،  االنبار   - العراق  من  »صهيل«  واسط، 

»ليلة الخريف« من العراق - السليامنية.
الجلسات  بإقامة  املنوطة  النقد  لجنة  وتشكلت 

النقدية من :
عبد  عزيز  سعد  الدكتور  الطيب،  مظفر  الدكتور 
حمه  الفنان  الزيادي،  إحسان  الفنان  الصاحب، 

سوار عزيز
لإلرشاف  لجنة  إىل  باإلضافة 
املقدمة  املرسحية  البحوث  عىل 
وتشكلت  تنسيقها  و  للمهرجان 

اللجنة من: 
رئيسا،  هاتف  حليم  الدكتور 
الفنان ماجد درندش، الفنان سامل 

الزيدي.
اإلدارية  اللجنة  ضمت  فيام 
متطلبات  وإنجاز  ملتابعة 
يف  املراسالت  ومتابعة  الضيوف 

دوائر الدولة، كل من: عيل سعيد العامري رئيسا، 
حسن،  فالح  الفنان   ، خطاب  حيدر  الدكتور 

الفنان امري الرسام. ، الفنانة نور ال عطية.
مهرجان  األشرف  النجف  مهرجان 

دولي
املرسح  مهرجان  من  األوىل  الدورة  أن  يذكر   

منظمة  أسسته  والذي   201٦ عام  كانت  الشبايب 

عيون الثقافية يف محافظة النجف األرشف، كانت 

يتفاعل  شبايب  مرسح  إليجاد  السعي  إىل  تهدف 

مع األحداث العاملية وتطوراتها يف العامل مبا فيها 

للعمل  تطويعها  بهدف  التكنولوجي؛  التطور 

املرسحي الشبايب الفعال ، واعقبها خمسة دورات 

بها  شاركت  وطنية  جميعها 

مختلف  من  عراقية  فرق 

بعدها   ، العراق  محافظات 

برئاسة  املنظمة  قررت 

الشمري  فارس  الفنان 

للمنظمة،  االدارية  والهيئة 

املهرجان  لتحويل  التفكري 

فرق  ومبشاركة  الدولية  إىل 

عراقية وعربية كخطوة أوىل 

.

الحالية   « الدورة  ومن هذه 

» انطلق مهرجان النجف الدويل للمرسح الشبايب 

الذي شاركت به فرق عراقية وعربية  .

الدعوة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وجهت  وقد 

عروض  ملتابعة  واإلعالميني  الفنانني  من  للعديد 

املهرجان. 

سامية سيد



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 16 مايو 2022العدد 545 العدد 16768 مايو 2022العدد 768

4 متابعات

القتلة وليلة  الكولريا  زمن  في  والحب  الحفيد 
للمسرح الفين  البيت  مسارح  علي  قريبا   

بعد االنتهاء من موسم عيد الفطر املبارك والذي شهد إقبال 

عرضت  التي  املتميزة  املرسحية  العروض  عىل  كبري  جامهريي 

خالل العيد. 

إسامعيل  املخرج  برئاسة  للمرسح  الفني  البيت  حالياً  يستعد 

مختار بتقديم عروض جديدة يتم التجهيز لها حالياً باملرسح 

القومي ومرسح الطليعة وبعض املسارح التابعة له استعدادا 

مختار  الفنان   اعرب  السياق  هذا  ويف  ملوسم صيفي  جديد 

البيت  عروض  عىل  الكبري  الجامهريي  باإلقبال  سعادته  عن 

قدم  حيث  املبارك،  الفطر  عيد  أيام  خالل   للمرسح  الفني 

الفطر  عيد  خالل  مرسحية  عروض   ٩ للمرسح  الفني  البيت 

كامل  الفتة  معظمها  رفعت  واإلسكندرية،   بالقاهرة  املبارك 

العدد، والتي تنوعت ما بني عروض للكبار وعروض لألطفال .

بالقومي  »الحفيد« 
فهمي  إيهاب  الفنان  برئاسة  القومي  املرسح  حالياً  يشهد   

الربوفات النهائية الخاصة بالعرض املرسحي الجديد »الحفيد« 

الشهر  خالل  افتتاحه  املقرر  ومن  املنصور  يوسف  للمخرج 

القادم عيل خشبة املرسح القومي بالعتبة العرض مأخوذ عن 

فيلم الحفيد يقوم ببطولة العرض املرسحي كوكبة من النجوم 

عيل رأسهم الفنانة لويس والفنان أحمد سالمة ونورهان .

الفرتة  خالل  عرضني  بتقديم  الطليعة  مرسح  يستعد  بينام 

القادمة وهام » الحب يف زمن الكولريا« للمخرج سعيد منيس 

والعرض املرسح » القتلة » للمخرج صبحي يوسف

الكولريا« زمن  في  »الحب  من  قرن  نصف 
قال املخرج سعيد منيس أن الحب يف زمن الكولريا هو عرض 

افضل عرش  من  الرواية  هذه  وتعد  ماركيز  رواية  عن  مأخوذ 

إطار  يف  املرسحية  أحداث  تدور  التاريخ  يف  صدروا  روايات 

إنساين راقي يبني وجهات النظر املختلفة بني الناس خالل فرتة 

نص  من  ألكرث  استمرت  حب  قصة  خالل  من  الكولريا  انتشار 

قرن 

بطولة  العرض 
شمس  الدين،  صالح  محمد  الحي،  عبد  هاين  السيد،  دينا 

صبحي،  ابنوب  رشف،  الدين  عصام  عادل،  نسمة  الرشقاوي، 

مي  حسام،  احمد  خلف،  ايه  السواح،  دينا  البيطار،  محمود 
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السباعي، وفاء عمرو قابيل.

عبد  مها  ازياء  رضا،  مينا  ديكور  بباوي،  مينا  مرسحية  كتابة 

محمد  استعراضات  الشهاوى،  وليد  موسيقى  تأليف  الرحمن، 

ميزو، مكياج وفاء داود، إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ انجي 

اسكندر، ساعد يف اإلخراج عمرو لطفي، محمود الرفاعي، امل 

نور الدين، سناء عامر.

جديد  من  بالمقلوب  هاملت 
ويف املرسح الحديث قال الفنان محسن منصور مدير الفرقة 

باملقلوب«  »هاملت  املرسحي  العرض  استأنف  املرسح  أن  

من  عرش  التاسع  يف  وذلك  الغرباوي  مازن  الشاب  للمخرج 

الخامس  الجاري والذي من املقرر استمراره  حتي  شهر مايو 

من يونيو املقبل 

محمود،  خالد  القايض،  عمرو  بطولة  باملقلوب«   »هاملت 

الوجوه  من  نهاد سعيد ومجموعة  جابر،  الشيوي، سمر  أمين 

الجديدة من شباب املعاهد الفنية واملرسح الجامعي، إهداء 

الصاوي،  خالد  القدير  الفنان  والسينامئية  الصوتية  املشاركة 

السيد،  صبحي  وإضاءة  ديكور  مهران،  سامح  د.  تأليف 

تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيري ملياء 

محمود، كوافري محمد شاكر، خراج مازن الغرباوي.

باستضافة  الحالي  الموسم  تختتم  القبة  أفراح 
الكبار

ويف مرسح الشباب وزيرة الثقافة تشيد بأفراح القبة يف الليلة 

الختامية األسبوع املايض

اهم  احد  انه  وقالت  القبة«  بـ»أفراح  الدايم  عبد  أشادت 

العروض املميزة ملرسح الدولة وصناعه من الشباب الواعدين 

الذين حققوا تكامال ابداعيا ىف جميع العنارص الفنية

ووجهت عبد الدايم عقب مشاهده العرض باستئناف تقدميه 

ملك  مستشار  الُحمر  نبيل  العرض  شهد  املقبلة  الفرتة  خالل 

الجودر سفري مملكة  اإلعالم، وهشام محمد  لشئون  البحرين 

عىل  وذلك  القبة  أفراح  املرسحي  العرض  بالقاهرة  البحرين 

رئيس  سامي  كرمة  الدكتورة  وبحضور  باملنيل  العائم  املرسح 

البيت  القومي للرتجمة، املخرج إسامعيل مختار رئيس  املركز 

مرسح  فرقة  مدير  بسيوين  سامح  املخرج  للمرسح،  الفني 

الشباب، وعدد من مديري الفرق التابعة لبيت املرسح .

كل  وبطولة  الشباب  فرقة مرسح  إنتاج  من  القبة«   أفراح   «

عادل،  فاطمة  وايف،  ياسمني  عالم،  سمر  يرسي،  أحمد  من 

رياض،  املنعم  عبد  الوكيل،  عالء  نبيل،  مينا  رأفت،  حمزة 

نادر،  مينا  رمضان،  أحمد  أنور،  جيهان  القادر،  عبد  محمد 

أحمد  الله،  عبد  وفاء  الخالق،  عبد  هايدي  أرشف،  جورج 

هدير  عالء،  حسام  رؤوف،  مارتينا  سليامن،  باسم  عباس، 

تأليف نجيب محفوظ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو  طارق، 

التأليف املوسيقي أحمد  األرشف، تصميم حريك مناضل عنرت، 

نبيل، مكياج أماين حافظ .وتدور أحداثه حول فرقة  مرسحية 

الحقيقية  شخصياتهم  تتناول  األحداث  أن  أعضاءها  يكتشف 

ويسعى  باملاىض  حدثت  التي  يعرض  أرسارهم  املؤلف  وأن 

استكامل  عىل  ُيرص  الفرقة  صاحب  لكن  إليقافها  املمثلون 

لعب  يف  االستمرار  عىل  مجربين  أنفسهم  فيجدوا  العمل 

أدوارهم الحقيقية.

محمود عبد العزيز



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 16 مايو 2022العدد 545 العدد 16768 مايو 2022العدد 768

6 حوار

المحرتف: المخرج  مبادرة  ضمن  إلكرتا«  »مش  عرض  تقديمه  بعد 

التابوهات  أكرث  عالجنا  المولى:  عبد  محمد 
المبدأ على  وثباتا  نبال  اإلغريقية 

عبد  محمد  الشاب  المخرج  يقدم 
برؤية  إلكرتا«  »مش  عرض  المولى 
إلكرتا  لشخصية  ومختلفة  جديدة 
المحرتف  المخرج  مبادرة  ضمن  وذلك 
الشباب  مسرح  فرقة  أطلقتها  اليت 
بسيونى.  سامح  المخرج  بقيادة 
المعهد  خريج  المولى  عبد  محمد 
قسم  المسرحية  للفنون  العالى 
من  العديد  قدم  والنقد،  الدراما 
»ساحرات  منها  اإلخراجية،  التجارب 
أفضل  جائزة  على  وحصل  سالم« 
العالمي  المسرح  بمهرجان  مخرج 
المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد 
نقابة  بمهرجان  مخرج  أفضل  جائزة 
عن   2018 عام  التمثيلية  المهن 
مؤلف  أفضل  إلكرتا«،  »مش  عرض 
التمثيلية  المهن  نقابة  مهرجان  فى 
و»مش  »أحدهم«  عن  مرتني 
أفضل  ثاني  على  حصل  كما  إلكرتا«، 
فى  بريسبيان«  »مهاجر  عن  مخرج 
فى  التمثيلية  المهن  نقابة  مهرجان 
إبداع  جائزة  على  وحصل  اإلسكندرية، 
كما  أحدهم،  نص  عن  التأليف  في 
فى  صاعد  مؤلف  أفضل  لجائزة   رشح 
القومي  المهرجان 
حوار: رنا رأفت 

- حدثنا عن التجربة وما أبرز صعوباتها ؟
املحارضات  إحدى  إلكرتا« ىف  تجربة عرض »مش  فكرة  بدأت 

بالعمل عىل  عليه، وقمت  الله  أحمد سخسوخ رحمة  د.  مع 

كمرشوع  التجربة  عىل  اختياري  ووقــع  وتطويرها  الفكرة 

املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد  الرابعة  بالفرقة  تخرجي 

التمثيلية  املهن  نقابة  مهرجان  ىف  بالتجربة  شاركت  ثم 

وأفضل  ومؤلف  مخرج  أفضل  جائزة  عىل  وحصلت   2018

فرقة  مدير  بسيوىن  سامح  املخرج  معي  تحدث  ثم  ديكور، 

»املخرج  مبادرة  ضمن  بالعرض  أشارك  حتى  الشباب  مرسح 

املحرتف« التي يقيمها مرسح الشباب، وبالفعل عرضت عليه 

الشباب.  مرسح  عىل  بعرضه  قمنا  الله  وبفضل  ووافق  النص 

وتتمثل صعوبات التجربة يف أن فريق العمل استمر ىف عمل 

بروفات ملدة طويلة وصلت إىل عام، األمر الذي جعل املمثلني 

يشعرون ىف بعض األوقات بامللل، ولكن عىل الرغم من ذلك  

من  كبريا  دعام  التجربة  القت  وقد  بالتجربة  متمسكني  كانوا 

قبل إدارة مرسح الشباب . 

- هل وجدت صعوبة يف أن تكون مخرج ومؤلف 
العرض ؟

مل أجد أى صعوبة، بل عىل العكس ساعدين هذا األمر ىف فك 

وكنت  جيد  بشكل  أعيها  وكنت  النص  داخل  كثرية  طالسم 

السهولة  غاية  ىف  األمر  فكان  النص  شفرات  حل  عىل  قادرا 

بالنسبة يل .

نصوصه  املؤلف  ــراج  إخ أنصار  من  أنــت  هل   -
األخيرة  اآلونــة  انتشرت  ظاهرة  أنها  وخاصة 

»املخرج املؤلف«؟
مل  أو  مؤلفها  كان  سواء  بالتجربة  املخرج  ينفعل  أن  مع  أنا 

يكن، ولكنى أفضل أن يقدم املخرج نصا مل يكتبه حتى يكون 

هناك فكرين يعمالن بالتوازي عىل النص وليس فكرا واحدا، 

ولكن »مش ألكرتا » هى تجربتي منذ البداية ومفادها كيف 
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77 حوار

»أوريست«  تنتظر  ال  نجعلها  وكيف  إلكرتا  مش  إلكرتا  نقدم 

ونجعلها ليست نبيلة، كانت فكرة تشغلني كثريا منذ دراستي 

باملعهد .

العاملية  املسرحيات  فى  اجلــذب  عناصر  ما   -
عليها  الشباب  املخرجني  إقبال  نالحظ  وملاذا 

يف أولى جتاربهم؟
والتقاليد  األفكار  من  مجموعة  عىل  قامئة  العاملية  النصوص 

واألحداث وطوال الوقت بها عنرص جذب ألن اغلب أحداثها 

وهو  سحري  واقــع  لها  أخــرى  وعصور  األساطري  عىل  قامئة 

أزمنة  ىف  تدور  األحداث  أن  عىل  عالوة  املخرجني،  يجذب  ما 

للجامهري  جاذبة  تكون  مختلف  قانون  ويحكمها  عنا  مختلفة 

ميثل  األخر  الجانب  وعىل  شكسبري،  ونصوص  الفانتازيا  مثل 

»واحة  مثل  للغرب  جذب  عنرص  والشعبي  العريب  الــرتاث 

الغروب »،«عرق البلح » وروايات نجيب محفوظ .  

مبادرة  ضمن  إلــكــتــرا«  ــش  »م ــرض  ع يقدم   -
املبادرة  هــذه  فى  رأيــك  ..مــا  املحترف  املخرج 

وأهميتها ؟
عىل  بغريب  ليس  شيئ  وهو  عظيمة  خطوة  تعد  املبادرة 

خاصة   الشباب  مرسح  فرقة  مدير  بسيوىن  سامح  املخرج 

املهن  نقابة  مهرجان  وهى  أال  جدا  نبيلة  فكرة  صاحب  أنه 

أصبح  عندما  النبيلة  فكرته  تطوير  ىف  استمر  وقد  التمثيلية  

 10 قدم  قد  و  ابتكاره  املحرتف«   و«املخرج  الفرقة  مدير 

وهو  الفني  بالبيت  كمحرتفني  مرة  ألول  مميزين  مخرجني 

ىشء عظيم، فالعديد من املخرجني ينتظرون لسنوات طويلة  

حتى يستطيعوا تقديم تجربة يف  البيت الفني من إخراجهم، 

واحمد الله الختيارى ألقدم تجربة يف املبادرة .

ــن دراســـتـــك األكــادميــيــة  كــيــف اســتــفــدت م
كمخرج ومؤلف ؟

بالنسبة  العايل للفنون املرسحية ىشء هام  الدراسة ىف املعهد 

سامل  »ساحرات  وهى  املعهد  ىف  هامة  تجربة  قدمت  ىل،وقد 

آنذاك  للمرسح وحصلت  العاملي  املهرجان  بها يف  » وشاركت 

التجربة  هذه  وكانت  أخرى  جوائز  وعدة  مخرج  أفضل  عىل 

والدراسة  يل،  تجربة  أول  ألنها  قلبي  عىل  التجارب  أعز  من 

املدارس  وأتعلم  أفكاري  ارتب  وجعلتني  أصقلتني  باملعهد 

اإلخراجية املختلفة وكيف أتنقل بني الخطوط الدرامية وكيف 

وسط  هادئا  املخرج  يصبح  وكيف  العرض  إيقاع  ىف  أتحكم 

ملرحلة  الهواة  مرحلة  من  نقلة  تعد  وهى  صعبة،  ظــروف 

التي  الضغوط  كل  مع  تتعامل  أن  تستطيع  وكيف  االحرتاف 

معها  وتتعامل  للتجربة  مخلصا  تكون  أن  ويجب  تواجهك 

بأعىل درجات ضبط النفس.

- ما سبب تسمية العرض »مش إلكترا » ؟ 
املوضوع  اكتمل  ولكن  اإلفيه  سبيل  عىل  االســم  هذا  كان 

إلكرتا  ليست  ــداث  األحـ يف  إلكرتا  شخصية  ألن  بالفعل 

سوفوكليس 

خالل  من  تبرزها  أن  أردت  التي  الرؤية  ما   -
العرض ؟ 

تناولنا فكرة هامة وهى أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، وقد 

وقع اختيارنا عىل أكرث التابوهات اإلغريقية نبال وأكرثها ثباتا 

وتناضل  تنتظر  حياتها  طوال  ظلت  التي  إلكرتا  املوقف،  عىل 

من أجل االنتقام ملقتل أبيها، وقد قمنا بتغيري النمط الخاص 

نبعث  أن  نود  لينتقم،  أحدا  تننظر  ال  عاهرة  وجعلناها  بها 

موازية  حقيقة  هناك  الوقت  طوال  أنه  وهى  هامة  برسالة 

منا  قريبة  تكون  أن  املمكن  من  بها،  نعيش  التي  للحقيقة 

ونحن ال نشعر بها، وهناك حقائق كثرية من املمكن أن تكون 

خاطئة .

- ما التكنيك الذي اعتمدت عليه يف العرض ؟
اللحظات  يتخللها بعض  التي  الواقعية  املدرسة  اعتمدت عىل 

»الواقعية  أو  السحرية«  »الواقعية  إىل  اقرب  وهى  التعبريية 

التعبريية » وعملنا بشكل كالسييك إىل حد ما ومل يكن لدينا 

عىل  التجريب  أنواع  من  نوع  هناك  يكن  فلم  كثرية،  حركة 

فكرة  نعمق  كنا  الديكور  مستوى  عىل  ولكن  الحركة  مستوى 

أن  عىل  تدل  التى  الرشوخ  من  مجموعة  طريق  عن  التعبري 

املكان الذي دارت به األحداث قابل للهدم أو سينهار، 

الرشوخ ساعدتنا مع اإلضاءة ىف توضيح قدم املكان وانهياره، 

لهم  يدخل  ال  دامس  يعيشون ىف ظالم  املكان  يسكنون  ومن 

بصيص من الضوء،  ولكنه ينفذ من الرشوخ وهو ما يدل عىل 

رضورة اتساع الرشوح حتى يضاء املكان بأكمله، عىل مستوى 

املمثلني تعاملت مبدرسة الواقعية النفسية واملعايشة، فيحاول 

ونقوم  بالشخصية،  الخاصة  التجربة  من  يقرتب  أن  ممثل  كل 

بالتنقل باإلضاءة ونتعامل بتكنيك اقرب إىل القطع السيناميئ .  

- ما أمنياتك ومشاريعك املقبلة ؟ 
وهناك  للمرسح،  الفني  بالبيت  تجربة  ســأقــدم  قريبا 

اإلشــارات  »طقوس  بينها  من  تقدميها  أمتنى  نصوص  عدة 

قدمت  التي  للنصوص  ريبورتوار  بتقديم  واحلم  والتحوالت« 

»راقصة  مرسحية  مثل  التجاري  املرسح  ىف  الثامنينيات  ىف 

قطاع عام« والشهر القادم أقدم مرسحية »البؤساء« مع كلية 

السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية ىف مسابقات الجامعة .

عبد  مصطفى  صالح،  تغم  بطولة  إلكرتا«  »مش  مرسحية 

ملياء  الله،  جاب  عصام  هالل،  عالء  محسن،  محمد  الهادي، 

الخوىل، مرينا نديم، أكرم أسامة، احمد خالد، محمد برماوى، 

سمري  استعراض  استيفان،  مارثا  داليا،  مجدي،  احمد  ميا، 

رفعت  مالك  ومالبس  ديكور   يارس،  موسيقى رشيف  نرصي، 

إهداء األشعار د. عالء عبد العزيز سليامن.

غريبة ليست  عظيمة  خطوة  المبادرة 
الشباب مسرح  فرقة  مدير  على 

سخسوخ  أحمد  د.  محاضرات  إحدى  في  ولدت  العرض  فكرة 
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8
المسرح نوادي  مارثوان  بعد 

الختامي المهرجان  عروض  مخرجو   

تحقيق

المخرجني  من   عدد  مع  المساحة   هذه  عرب  نلتقي   )  29  ( دورته  في  المسرح  نوادي  مهرجان  افتتاح  بمناسبة 
تحمل  اليت  العروض  من  كبرية  مجموعة  بمشاركة  الموسم  هذا  تمزي  وقد  للمهرجان،  تصعيدهم  تم  الذين 
وتصفية  مناقشتها  تم  مشروعا   250 الموسم  هذا  المسرح  لنوادي  تقدم  متباينة.   واتجاهات  وأفكارا  رؤى 
منها   يصل  إقليمية  مهرجانات   6 إقامة  وتم  مصر  محافظات  كل  فى  عرضا   173 الفعلي  اإلنتاج  ليصل  المشاريع 
ما  على  لنتعرف  المسرح  نوادي  مخرجي  مع  لقاءات  عدة  أجرينا  الختامي.  المهرجان  على  للمنافسة  عرضا   24
الموسم. هذا  يمزي  ما  وأبرز  الختامي  للمهرجان  اقرتحوه 
 رنا رأفت

والشامل  الكربى  القاهرة  إقليم  علواين  عامد  املخرج 

»تأليف  السابعة  األيام  »كوميديا  عرض  يقدم  الصعيد 

: سعيد  قائال  أعرب عن سعادته  الزيدى  النبي  عبد  عىل 

بالرغم  املرسح،  لنوادي  الختامي  املهرجان  ىف  باملشاركة 

نوادي  مسابقة  ىف  العروض  من  للعديد  تقدميي  من 

املهرجان  بها ىف  أشارك  التي  األوىل  املرة  أنها  إال  املرسح؛ 

العروض  من  مبجموعة  املوسم  هذا  متيز  وقد  الختامي، 

الكربى  القاهرة  إقليم  العمدة  حسام  املخرج  قال  فيام 

من  الــدورة  هــذه  تكون  أن  أتنمى  الصعيد:  وشــامل 

اللجان  أن  وأرى  رشيف  تنافس  بها  و  مميزة  املهرجان 

العروض  من  مجموعة  عىل  اختيارها  وقــع  املختصة 

ونحن  ومميزا،  قويا  املهرجان  سيجعل  ما  وهو  الجيدة 

نثق يف اإلدارة العامة للمرسح وإدارة النوادي، وأمتنى أن 

يحدث احتكاك ويشاهد املخرجني عروض بعضهم البعض 

للمرسح،  القومي  املهرجان  ىف  املنافسة  وأتوقع  الجيدة 

وإقليم  للمرسح  العامة  لــإلدارة  شكري  أوجه  أن  وأود 

اى  نواجه  فلم  الصعوبات،  كل  لتذليل  الكربى  القاهرة 

مشكالت هذا املوسم.

وإدارة  للمسرح  العامة  اإلدارة  في  نثق 
النوادى
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99 تحقيق

رؤى  نكون  حتى  الستة،  األقاليم  بني  تواصل  ليحدث 

أهم  من  الخربات  فتبادل  جديدة..  واتجاهات  وأفكارا 

مميزات املهرجان املرسحية، واملميز هذا املوسم مشاركة 

عدد كبري من املخرجني .

الغردقة  من  األولى  المرة 
شارك  الذي  الصعيد  جنوب  إقليم  أنور  حسام  املخرج 

النجاح،  املهرجان  يلقى  أن  أمتنى  قال:   « »املهرج  بعرض 

مرسحية  فريق  نجاح  أمتنى  الخاص  املستوى  وعــىل 

»املهرج » وأن نحصل عىل مركز ، خاصة أنها املرة األوىل 

إقليم  ليمثل  الغردقة  من  عمل مرسحي  بها  يصعد  التي 

جنوب الصعيد الثقايف وهو العرض الوحيد الذي فاز عىل 

بأن  ومتنيايت  الختامي  للمهرجان  ليصعد  اإلقليم  مستوى 

إقامة مهرجان ختامي وامتنى أن  االيجابيات هذا املوسم 

املهرجان  يصبح  ال  وان  املصعدين  للمخرجني  ورشة  تقام 

أماكن  املخرجون ىف  أن يعمل  املمكن  مرحلة أخريه فمن 

تابعة للثقافة كمخرجني أو مخرجني منفذين ىف مواقعهم، 

تجارب  مصري  ما  وهو  اطرحه  أن  أود  هام  تساؤل  ولدى 

نوادي املرسح لعام 2020 ،2021 فقد تم عمل »جروب« 

ورشح فيه 2٩ مخرجا وطلب منهم تقديم بياناتهم وكان 

من املفرتض إقامة مهرجان للمخرجني املرشحني  ومل يتم 

الله  وبفضل  الجديد  املوسم  وبدأ  الوقت  إقامته  ومىض 

يتم  عندما  هل  وسؤايل:  تصعيدي  وتم  بعريض  تقدمت 

ترشيح املخرج مرتني للختامي يصبح مخرجا معتمدا ؟

اإلسكندرية  فى 
املشارك  الدلتا  ووسط  غرب  إقليم  فيرش  محمود  املخرج 

خلق  املرسح  إدارة  استطاعت  قال:  »األفاعى«  بعرض 

عروضهم  يخرجوا  أن  املخرجني  ساعدت  جيدة  أجــواء 

ىف  ــرسح  امل نـــوادى  كانت  ــد  وق وجــيــد،  مميز  بشكل 

العروض  مختلفة،  املوسم  هذا  بالتحديد  اإلسكندرية 

الفنية، وهو ما ساعد  املقدمة عىل قدر عال من الجودة 

صالح  ىف  كانت  الرشيف  التنافس  من  حالة  خلق  ىف 

املهرجان وصعبت االختيار عىل لجنة التحكيم . 

نفس  عىل  الختامي  املهرجان  يكون  أن  أمتنى   : وأكمل 

ألن  فيه  نثق  ىشء  وهو  واإلدارة  التنظيم  من  القدر 

ابن هذه  هو  الطايع  محمد  املخرج  النوادي  إدارة  مدير 

لألجواء  متاما  ومدرك  ومؤثر  مهم  مخرج  فهو  التجربة 

يخرجوا  حتى  واملمثلون  املخرجون  يحتاجها  التي 

تعطى  أن  أمتنى  كام   ، ممكن  شكل  بأفضل  أعاملهم 

لعروض  اكرب  فرصة  للمرسح  العامة  اإلدارة  ترشيحات 

الختامي  املهرجان  يعود  وان  الشباب،  واملخرجني  نوادي 

فرتة  طوال  املخرجني  إقامة  إمكانية  مع  سابقا  كان  كام 

نحصل عىل مركز ونستكمل الفرحة التي بدأتاها.

واضحة  ومعايري  أسس 
عرض  قدم  الدلتا  رشق  إقليم  البحرى  محمد  املخرج 

الحسيني  عبده  تأليف   « عام  ألف  عن  البحث  »رحلة 

قال : أمتنى أن يكون للتقييم أسس واضحة ومعايري ويتم 

مخرج  كل  يعلم  حتى  بالرتتيب؛  الدرجات  عن  اإلعالن 

يحدد  وأن  نفسه  من  ويطور  يجتهد  أن  ويحاول  نتيجته 

مع  يتداخل  ال  أن  عىل  الختامي  للمهرجان  ثابتا  موعدا 

امليزانيات حيث يخصم  موعد االمتحانات، واقرتح زيادة 

منها40% رضائب، وهو ما ميثل عائقا كبريا أمام املخرجني، 

يبذلون  أنهم  خاصة   ، العرض  ليايل  عدد  زيادة  وأمتنى 

أهم  احد   : واستكمل  عروضهم.  لتقديم  كبريا  جهدا 

التحكيم  لجان  نزاهة  في  ونثق  ناجحة،  دورة  نتمناها 
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املهرجان وهذا يخلق مساحات تعارف بني بيئات مختلفة 

الورش  عودة  الرضوري  ومن  متعددة  مرسحية  وأشكال 

ىف  متعددة  تكون  أن  عىل  للمهرجان  املصاحبة  الفنية 

وسينوغرافيا  ومتثيال  إخراجا  املرسحى  العمل  عنارص  كل 

لدينامو  شكري  أوجــه  أن  أود  ــريا  وأخ وكــوريــوجــراف. 

عبد  ريهام  املخرجة  االسكندرية  ىف  االقليمى  املهرجان 

كل  توفر  حتى  جهدها  بكل  تعمل  كانت  التي  الــرازق 

اإلمكانيات املتاحة للعروض وكانت سببا رئيسيا ىف نجاح 

املهرجان وخروجه بشكل مرشف وأمتنى أن تهتم اإلدارة 

العامة للمرسح  بأن تعلن ىف بداية املوسم املرسحى عن 

هناك  النوادي ألن  لشباب  وتحديدا  كامل  بشكل  الخطة 

الشباب يرغبون ىف املشاركة ولكنهم  الكثري من املخرجني 

عن  اإلعــالن  حالة  وىف  ذلك  بعد  يتم  مــاذا  يعرفون  ال 

الخطة بشكل واضح أعتقد أن ذلك  سيساعدهم  .

مغايرة  تجربة  بتقديم  شغف 
وشامل  الكربى  القاهرة  إقليم  مصطفى  همت  املخرجة 

: مرشوع  قالت   « أنثى  »اسمها  بعرض  املشاركة  الصعيد 

للمهرجان  األصغر  النموذج  ىل  ميثل  املــرسح  ــوادي  ن

عروضا   املخرجون  يقدم   ، رحابه  اكرث  فهى  التجريبي 

فضاءات  ىف   والقضايا  الفكر  مستوى  عىل  متنوعة 

لشغفى  النوادي  تجربة  أحببت  وقد  مغايرة،  مرسحية 

بتقديم تجربة مغايرة تطرح عدة قضايا ىف إطار مختلف 

وبالنسبة يل فقد قدمت ىف عريض معالجة ىف جانب من 

جوانب حياة املرأة املرصية .

وتابعت :طموحايت لتجربة نوادي املرسح أن يصبح هناك 

إنتاج أكرب وان يقدم املخرجون الشباب افكارا  ومشاريع 

يف  عدالة  هناك  يكون  وان  الجمهورية  مستوى  عىل  اكرب 

املشاركة من كل األقاليم وكنت أمتنى أن تقام ندوات بعد 

الكربى ولكن  القاهرة  إقليم  العروض وهذا مل يحدث ىف 

من حاالت الجدل النقدي والنقاشات التي ترثى العملية 

املرسحية بطبيعة الحال، ويحدث حالة من التشوق لدى 

أمتنى  الجمهور ألنواع جديدة ومختلفة من املرسح، كام 

ىف  ارتكز  ودامئا  للمرسح  الجمهور  املهرجان  يجذب  أن 

الفعالة واألكرث  الفئة  ، ألنهم  الشباب  تلقى  عرويض عىل 

تأثريا وتأثرا فهم يف بداية تكوين قناعتهم و لديهم شغف 

باملعرفة والتعبري واملناقشة.

الوصول  بكيفية  تفكريي  اشغل  تجاريب  ىف   : وتابع 

و  املتخصص،  أو  األكادميي  فقط  ليس  العادي  للمشاهد 

مشاهد  إبهار  كيفية  هو  املخرجني  لدى  األكرب  التحدي 

االليكرتونية  املنصات  انتشار  ظل  ىف  الحايل  العرص 

ومتابعة األجيال الشابة ألعامل عاملية.

للتجهزيات  كاف  وقت 
وسيناء  القناة  إقليم  من  عزت  شادي  املخرج  قال  فيام 

الدورة  تحقق  أن  أمتنى  الفرئان:  »صيد  بعرض  املشارك 

منذ  يقم  مل  الختامي  املهرجان  أن  وخاصة  كبريا  نجاح 

عامني مضوا وأمتنى أن يحصل كل عرض عىل وقت كاف 

وان  ومنضبط  جيد  بشكل  العروض  لتخرج  للتجهيزات 

املرسحية  العروض  لكل  مالمئة  اختيار خشبة مرسح  يتم 

نخبة  من  تشكلت  التي  اللجان  مع  مناقشة  هناك  كانت 

املرسحى،  العمل  عنارص  ىف  واألكادمييني  املتخصصني  من 

لتصل  مناسب  مكان  ىف  الختامي  املهرجان  إقامة  وأمتنى 

ليس  الجمهور  من  قدر  ألكرب  املــرسح  ــوادى  ن عــروض 

للمهرجان  املتخصص فحسب وتصبح هناك دعاية جيدة 

لألطر  مناسبة   عرض  دور  به  موقع  ىف  يقام  أن  عىل 

رضورة  وهناك  املرسحى  للفضاء  املتنوعة  واألشكال 

املخرجني  كل  يتابع  وان  عرض  كل  عقب  ندوات  إلقامة 

مناقشات  تحدث  وان  املرسحية،  العروض  كل  املشاركني 

لقاءات  النوادى  مخرجي  يجمع  أن  وأمتنى  املخرجني  مع 

يعرض كل منهم فيها  وجهة نظره فيام يقدم ىف املستقبل 

مساحة  تتسع  وان  املرصي  للمرسح  وطموحاته  وآماله 

القومي  املهرجان  يف  املرسح  نوادي  لعروض  املشاركات 

عن  بعيدا  جديدة  عرض  لياىل  النوادى  لعروض  وتتاح   ،

املهرجان وتقوم العروض بعمل جوالت ىف املحافظات.

المسرح و  الجمهور 
املشارك  الدلتا  ووسط  غرب  إقليم  نبيل  عمر  املخرج 

ىف  عــريض  يشاهد  أن  أمتنى   : قــال  »العشيق«  بعرض 

حالة  تحدث  وان  واسع  نطاق  عىل  الختامي  املهرجان 

األهم  هو  توقف  بعد  الختامي  المهرجان  إقامة   



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 16 مايو 2022العدد 545 العدد 16768 مايو 2022العدد 768

11 رؤى

جميع  أمام  الفرص  تكافؤ  مبدأ  يحقق  ما  وهو  املشاركة 

املهرجان  إقامة  املوسم  هذا  مييز  ما  وأبــرز  املخرجني 

الختامي بعد عامني من التوقف.

عظيمة  فرصة 
الدلتا  ووســط  غــرب  إقليم  من  مدحت  عىل  املخرج 

نوادي  مهرجان  قــال:  النار«  »حريم  بعرض  املشارك 

ليشارك  الهواة  من  فنان  ألي  عظيمة  فرصة  املــرسح 

شباب  خاللها  من  يقدم  نافدة  فهو  مرسحية  بتجربة 

تشغلهم  التي  امللحة  القضايا  واهم  إبداعاتهم  املخرجني 

وقد متيز هذا املوسم بتقديم عدة تسهيالت من اإلدارة 

التعاون  من  كبرية  درجة  عىل  فكانوا  كمخرجني  معنا 

وتذليل جميع الصعوبات التي قد تقد تقف عائقا أمام 

لهم  يحسب  ىشء  وهو  عروضهم  تقديم  ىف  املخرجني 

،وأمتنى أن تخرج العروض بشكل مرشف يليق مبهرجان 

املبذول من  التعب واملجهود  بكم  نوادي املرسح وتليق 

قبل إدارة املهرجان ومخرجي العروض.

الطايع  محمد  املخرج  املرسح  نوادى  إدارة  مدير  عقب 

مبخرجي  الخاصة  واملقرتحات  التساؤالت  بعض  عىل 

الختامى  املهرجان  إقامة  يخص  وفيام  املرسح  نــوادى 

موعد  مع  يتداخل  ال  مناسب  موعد  ىف  املرسح  لنوادى 

تم  العام  هذا  أن  نعلم  كام  قائال:  ذكر  اإلمتحانات  أداء 

الختامى، ونحن  تصعيد 24 عرض مرسحى من املهرجان 

ميزانية  تتطلب  املهرجان  وإقامة  املالية،  السنة  نهاية  ىف 

فال منلك  الختامى  إلقامة  توافر مسارح  أزمة  من  ونعاىن 

عدد  مخاطبة  اآلن  وجارى  االختيار،  أو  الوقت  رفاهية 

نستطيع  حتى  مــرسح؛  لتوفري  الرسمية  الجهات  من 

إقامة املهرجان الختامى قبل شهر يونيو ويوليو، واختيار 

ىف  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  ستمثل  التى  العروض 

املهرجان القومى للمرسح فنحاول تذليل كل الصعوبات 

إقامته  املحتمل  من  الذى  الختامى  املهرجان  نقيم  حتى 

ىف النصف الثاىن من شهر مايو. 

بالفعل   : للعروض أشار قائال  إقامة ندوات  وفيام يخص 

واملتخصصني  األكادمييني  من  مبجموعة  ندوات  ستقام 

واملامرسني ملناقشة العروض املرسحية وعن إقامة الفرق 

ويشارك  املالية  السنة  نهاية  ىف  أننا  وأرشت  سبق  كام 

فنادق  توجد  وال  الفرق  من  كبري  عدد  املوسم  هذا  ىف 

يوم   12 ملدة  الفرق  من  العدد  هذا  استيعاب  تستطيع 

النوادى  فكرة  عن  وأما  كبرية،  ميزانية  يتطلب  فاألمر 

واألخرية  األوىل  لألمره  التجربة  تقام هذه  فقال:  املميزة 

فهناك مجموعة من املخرجني ىف ملتقى شباب املخرجني 

مهرجان  لهم  يقام  مل  ولكن  وقدموها  عروض  إنتجوا 

الذين  املخرجني  ختامى فوقع عليهم ظلم وكذلك بعض 

الختامى  املهرجان  يقام  مل  ولكن  مرتني  تصعيدهم  تم 

فقاموا  كورونا  جائحة  لظروف  نظرا  املخرجني  هؤالء 

بتقديم مظلمة فتم جمعهم واعطيانهم فرصة من خالل 

األوىل واألخرية  للمرة  املميزة ولكن هذه فرصة  النوادى 

فكام سبق وأرشت ىف أحد الحوارات أن االعتامد سيكون 

من خالل نوادى املرسح فقط 

واما عن خصم 40 % من ميزانية نوادى املرسح فعقب 

ومن  فقط   %35 بخصم  الحرىب  اإلنتاج  يقوم  قائال: 

لخيال  مساحه  تفتح  املرسح  نوادى  تجارب  أن  املفرتض 

النظر  برصف  التجربة  اساس  وهى  وإبداعهم  املخرجني 

عرض  لياىل  إقامة  يخص  وفيام  اإلنتاج   ميزانية  عن 

جديدة لتجارب النوادى استطرد قائال: األمر كله يتطلب 

توافر مسارح بشكل اكرب وهو امر ميثل صعوبة وخاصة 

أن عروض الرشائح تجد صعوبة ىف تقديم لياىل عروضها .
التجرييب للمهرجان  األصغر  النموذج  النوادي  تجربة    
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املرسحية  كتابة  فن  الشهري  كتابه  يف  إجري  اليوس  يقول 

بحمل  تنهض  أن  تستطيع  ال  الضعيفة  الشخصية  »إن 

الرصاع الطويل املدى داخل النص املرسحي«  ولهذا كان 

األساسية،  األدوار  من  الشخصية  هذه  باستبعاد  ينصح 

حياة«  »قصة  نصه  يف  فريش«  »ماكس  نسجه  ما  لكن 

لصالح  انترص  حيُث  املقولة،  هذه  عىل  قطعًيا  مترًدا  ُيعد 

الشخصية الضعيفة »كورمن الكبري«  فحرص حولها الرصاع 

العام للنص، ولعل القارىء الجيد للنصوص املرسحية قد 

األعامل  من  النوعية  هذه  مخرجي  تجاه  بالشفقة  يشعر 

والذي سيحمل عىل عاتقه عبء تقديم رؤى ُمغايرة لها، 

املرسحية  بني سويف  لفرقة  لكن يف عرض »قصة حياة« 

للنص  بإعداده  منيس«  »السعيد  الرائع  املخرج  استطاع 

النص  جامليات  كشف  خالل  من  العبء  هذا  سحب 

دون انتهاك فكرته الدائرة حول إعادة تدوير الحياة مرة 

أخرى لتحقيق ما هو مأمول، بدأ  العرض حول شخصية 

»امُللقن«  الذي قام باللعب بالزمن لتغيري تفاصيل حياتية 

الرصاع  هذا  يف  درامي  إخالل  دون  الضعيفة«  الشخصية 

ما  كل  تؤكد  بجملة  املرسحي  العرض  خامًتا  املدى،  طويل 

كانت(  كام  الدراما  )فلتبق  الكبري«  »كورنر  بصوت  سبق 

ُيرص  العمل  مخرج  أن  عىل  أكدت  التي  الجملة  وهي 

عىل التصدير الدائم والواعي منه أنه يقدم مرسحا داخل 

و«كورمن  الصغري«  »كورمن  الشخصيتني  وأن  مرسح، 

بجملة  النص  لختم  وإال  بعضهام،  من  انسلخا  الكبري« 

ُكلًيا  الدراما..  تبقى  وليست  كانت(  كام  الحياة  )فلتبق 

المكانياته  وفًقا  تسري  العمل  طوال  ظلت  املخرج  رؤية 

لكل  امُلبهر  وتوظيفه  أدواته  استخدام  يف  االحرتافية 

العنارص حتى أبسطها..

افتقار  من  الرغم  عىل  جيًدا،  أداًء  قدموا  املمثلون   

بعض  لدى  ذلك  ظهر  وقد  الخربة،  لعنرص  منهم   القليل 

فهو موهبة  الصغري«  املحورية، عدا »كورمن  الشخصيات 

رغم  إمكانياته  توظيف  يف  عالية  قدرة  وميتلك  رائعة 

بساطتها.

كل  عىل  فنية  أزمة  سببت  اعتقادي  يف  السينوغرافيا، 

تامة  حرية  يف  وضعتنا  والتي  املالبس  من  بدء  األصعدة، 

الذكر  سبيل  وعىل  الشخوص،  بني  زمنية  هوة  لوجود 

»جاليه صوف«  عن  عبارة  كانت  والتي  »امُللقن«  مالبس 

الصنع، يف حني  عىل قميص مرصي وبنطلون جينز محيل 

أن باقي الشخصيات ومنها شخصية »السيدة هبل« كانت 

افتعال  مناط  يف  األخري  فأصبح  الكبري«  لدى«كورمن 

الحدث الخاص به، لكن  الثبات يف أبعاد الشخصية فرض 

عليه أن يبقي التفاصيل كام كانت عىل الرغم من ُحريته  

امُلعد  أثبت  ولقد  امُلعادة  مواقفه  كل  يف  القرار  اتخاذ  يف 

أنت وذكاؤك كام  امللقن »أنت كام  الدرامي ذلك بجملة 

فال يشء  للمشهد  رؤيته  تصدير  يف  امُلخرج  نجح   .. هو« 

سيتغري من املايض ولن ُيحدث التالعب بالزمن أي طفرة 

وزوجته  وحبيبته  ينتظر  الجامعة  فمدير  ُتذكر،  حدثية 

هي  التي  أمه  حتى  بالدراجة،  ينتظر  ووالده  ينتظرون  

إطار  يف  »السينوغرايف«  صدرها  والتي  الفراش  طريحة 

واقفة؛  املخدة  عىل  رأسها  أسندت  حيث  الشكل  بتويل 

ظلت تنتظره، لكن عند كل جزئية يفرتض فيها أن يتدخل 

»كورمن الكبري«  ليغري حدًثا ما أراد تغيريه يعود ليعدل 

املوقف   هذا  يتخطى  أن  امللقن  من  ويطلب  متاما  رأيه 

قدرية  مأساة  إىل  وتحويلها  املفتعلة  بذلك مسريته  ذابًحا 

بطلها االستسالم للاميض بحذافريه، ولقد ظل هذا املنهج 

طوال  املخرج  رؤية  تتبناها  التي  التفاصيل  لكل  مسايرًا 

وما  األب«  »كورمن  األول  مستويني  خالل  من  العرض، 

ُمفتعلة«  السابقة »مسرية  حياته  لتغيري  يختاره  أن  يجب 

ال  الذي  املايض  وهو  الصغري«  »كورمن  الثاين  واملستوى 

يتغري أبًدا »املسرية القدرية«، وميكننا أن نقول أنه بشكل 

 « املحوري  البطل  عىل  الحفاظ  املخرج  استطاع  بآخر  أو 

سويف بين  حياة«..فرقة  »قصة 
المفتعلة والمسرية  الدائرية  فخ  بني  المحورية  الشخصية  كورمن 

     رش يف شجاع
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مالبسها تنتمي لعرص آخر وهو عرص الربيد والخطابات.. 

»كورمن  حياة  بني  زمنية  مسافة  هناك  أن  معنى  وليس 

بهذا  كبرية  زمنية  فجوة  نصنع  أن  كبريًا«  وكورمن  صغريًا 

للشيخوخة  الشباب  بينهام ميتد من سن  فالفارق  الشكل 

ثقاًل  ُتشكل  كانت  فجة«   »سميرتية  يف  رصها  تم  التي 

»البنواهات«  إىل  باإلضافة  املرسح  خشبة  عىل  مربر  غري 

والكبري  الصغري  دالالت  مبارش  بشكل  عليها  رُسم  التي 

XL  و XXL   .... إلخ،، والتي قلصت املساحة املكانية 

ملستويني،  ُقسم  املرسح  وأن  خصوًصا  املرسحية  للخشبة 

فكادت هذه القطع الديكورية تعوق حركة املمثلني  لوال 

وأيًضا  الحركية  التقاطعات  عىل  اعتامده  يف  املخرج  ذكاء 

كان  »امُللقن«  أن   حتى  املساحة  فراغات  لكل  استغالله 

تواجدت  والتي  باملرسح،  الخاصة  »السامعات  يقف عىل 

خارج حضن الديكور.

كام  للعرض  فاضًحا  الديكور  كان  الداللة  مستوى  عىل 

وتداخالتها  فالرتوس  رأيي،  يف  للفكرة  شيًئا  يضف  مل  أنه 

والتفاتاته  ودائريته  وعجالته  الزمن  تفصيلة  وطرح 

عىل  وأيًضا  للنص  إعداده  خالل  من  املخرج  طرحها  قد 

شكل  برباعة  جسد  عندما  املرسحية،  الحركة  مستوى 

أحد  وضعية  متخًذا  الصغري«   »كورمن  وكان  الساعة 

عقرب  وضعية  أخذ  الكبري«  و«كورمن  الساعة  عقارب 

آخر وباقي الشخصيات تحولوا لألرقام االثنى عرش، ليمر 

عليهم العقربان داللة عىل »الدائرية املحتومة« و الزمن 

أزمة  املخرج  حل  وبرباعة  متنوعة،   بأحداث  املتسلسل 

الديكور بفجاجة،  التي طرحها  الزمن وتداخالته«  »منطية 

فقد رفض املخرج فكرة أن  الزمن يسري يف خط مستقيم 

بل له نتوءات وبروز ووقفات، فقام بعمل »لغط صويت« 

من خالل جميع الشخصيات التي تداخلت جملها املؤثرة 

لتصنع  فارًقا نفسًيا لدى شخصية »كورمن الصغري« رابًطا 

كل ذلك بشخصية »السيدة هبل« وجملتها  التي كرست 

كل حدود الزمن داخل النص

»هناك خطابات يا سيد كورمن ألن تقرأها ؟!«

متعددة،   مستويات  فهناك  للديكور  بالنسبة  أما  فقط،،  

داخل  املمثل  وتوطني  املرسحي  الفضاء  مستوى  أولها 

الديكور  قطع  فكرثة  مزرًيا،  األمر  كان  الدرامية  الحبكة 

والبانواهات  الرتوس  مثل  إال  ليس  كخلفية  امُلستخدمة 
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الطليعة  مرسح  اختيار  عمد  عن  تم  قد  أنه  املؤكد  من 

شربا«  »خلطة  عرض  إلنتاج  العتبة  ميدان  يف  يقع  الذي 

تأليف يرسي حسان وإخراج محمد سليم، لكونه من أهم 

ومعظم  شربا  مع  تتشابه  والتي  القدمية  املرصية  األحياء 

األحياء الشعبية يف مرص. 

فرتة  منذ  العرض  هذا  شاهدت  قد  أنني  الحقيقة   

اعتدت.  كام  املشاهدة  عقب  عنه  الكتابة  استطع  ومل 

فسهولة  رأيس،  يف  جدا  الكثرية  األفكار  لتزاحم  وذلك 

عنه  الكتابة  صعوبة  يف  أسايس  سبب  وبساطته  العرض 

استدعى  فالعرض  والتناول،  الكتابة  عبقرية  تكمن  وهنا 

عندي ذكريات كثرية جًدا منها ما يخص حي شربا تحديًدا 

بسبب  كله  عمري  مدار  عىل  به  ربطتني  التي  والعالقة 

عن  تنقطع  مل  فزيارايت  فيه.  عائلتي  أفراد  أحد  وجود 

يف  والجوالت  رمضان  ليايل  تذكرت  اآلن.  حتى  الحي  هذا 

اآليس  بديع، شيكوالن،،، ورشاء  شوارعها: مرسة، طوسون، 

حيث  اخرتاع.  وقتها  يعد  كان  الذي  شربا  شارع  من  كريم 

ويطلق  متجول  بائع  من  جودة  أقل  أنواع  نشرتي  كنا 

عىل  وجلوسنا  واألعياد  النسيم  شم  كذلك  جياليت.  عليه 

كنت  الذي  جورج  الخواجة  كوافري  أيضا  تذكرت  النيل. 

حالة  عيل  جلبت  جًدا  كثرية  تفاصيل  فيه.  شعري  اقص 

السطور،  هذه  كتابة  حتى  لها  أسرية  مازلت  الشجن  من 

قد رحلوا.  الذكريات  أبطال هذه  تقريبا معظم  أن  خاصة 

املرحلة  هذه  وتفاصيل  رويت  التي  الحكايات  تشابه  ثم 

الذي  الشعبي  الحي  يف  عيشتها  وتفاصيل  حكايات  مع 

حتى  فيه  يسكنون  عائلتي  أفراد  كل  واليزال  فيه  نشأت 

قد  وأعاممي  ووالدي  فجديت  منهم  الصغار  طبعا  اآلن. 

وهو  البقال-  إبراهيم  عمي  دكان  تخيلت  جميعا.  رحلوا 

املعلق  البيض  بسبت  تفاصيله  بكل  لوالدي-  األكرب  األخ 

عىل بابه والبنك الذي كان يثبت فيه القروش والتعريفات 

املمسوحة، ثالجة الكوكا كوال الحمراء التي كان يوضع فيها 

املشرتيات  فيها  يعبئ  كان  التي  والقراطيس  الثلج  ألواح 

فلم يكن قد تم اخرتاع العبوات واألكياس املوجودة اآلن. 

مظلوم  بأبو  الشهري  نور  محمد  الحاج  جدي  دكان  كذلك 

يعقد جلسات عرفية ويحل املشاكل بني األزواج والعائالت 

والجريان.

تذكرت تريز بنت الجريان التي كانت تذهب معنا   

يوميا يف رمضان لرشاء السحور ألن والدها حسب روايتها 

الذي  املنطقة  كبري  كان  لكنه  قرابة  بصلة  لنا  وهو ال ميت 

يتصدر يف كل كبرية وصغرية وقد ُنرشت صورته يف جريدة 

األخبار حني تشاجر مع املسئول عن الرصف الصحي، الذي 

وكان  نهايئ،  بشكل  املشكلة  بحل  قام  أن  بعد  إال  يرتكه  مل 

شربا« »خلطة 
المفتقدة قيمنا  تستدعي  خالصة  مصرية  خلطة 

   نور الهدى عبد املنعم



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 16 مايو 2022العدد 545 العدد 16768 مايو 2022العدد 768

15 رؤى

مبثابة  السحور  رشاء  وكان  معانا«  رمضان  يصوم  »بيحب 

نشرتي  فكنا  الجريان  بنات  مجموعة  مع  جميلة  فسحة 

العيد،  الفتارين ونختار منها مالبس  الفيشار ونتفرج عىل 

من  ويدخل  يخرج  كان  الذي  الرشبات  دورق  تذكرت 

التي  وإىل كل الشقق يف موسم نتائج االمتحانات، األفراح 

املنزل  نساء  فكل  الزفاف  يوم  قبل  أسبوع  من  ألكرث  تقام 

كذلك  يومًيا،  بها  ليحتفلن  العروس  أم  شقة  يف  تجتمعن 

اجتامعهن لعمل كعك العيد،،،،،،،،،،إلخ املناسبات الكثرية.   

تذكرت أيًضا عزاء جارنا عمي فتحي الذي أقيم يف   

الجريان  من  اثنني  مع  والدي  جثامنه  استلم  والذي  شقتنا 

لوفاته يف حادث. ووفاة جدي وجنازته التي كانت  مبثابة 

وبعض  شارعنا  سكان  أغلب  سافر  حيث  شعبية  مظاهرة 

بالقليوبية،  قريته  إىل  معنا  املجاورة  األخرى  الشوارع  من 

لبعد  ابنتهم  زفاف  موعد  بتأجيل  قاموا  الذين  والجريان 

األربعني. 

أبناء  يرسق  ال  الذي  هو  فقط  الحرامي  يكن  ومل   

أن  الميكن  أنه  بل  بالخطأ،  رسق  ما  لهم  ويرد  منطقته 

تطابقت  جًدا  كثرية  تفاصيل  منطقته،  إبنة  شاًبا  يعاكس 

أنها  لتأكيد  فقط  ذلك  أذكر  وحني  العرض،  أحداث  مع 

هذه  فحسب.  شربا  تكن  ومل  والسبعينات  الستينات  مرص 

التي  الجميلة  وقيمها  الطيبني  بناسها  مرص  خلطة  هي 

افتقدناها، واعتقد هو ما قصده املؤلف حني كتب خلطة 

شربا. وقد اتضح ذلك جلًيا حني ظهر الفكر املتطرف الذي 

ألحداث  امتد  بل  فقط  شربا  يرضب  ومل  كلها  البلد  رضب 

الراحل  الفنان  أللحان  والعازفون  محمود  ماهر  للفنان 

مجدي،  نوار  بكار،  عمرو  رفعت،  مايكل  الحجار:  أحمد 

توماس القمص لوكاس.

اتسم العرض أيًضا بأن كل مفرداته ليست تقليدية   

يكن  مل  الذي  كامل  مي  ديكور  منها  فنتازية  صورة  بل 

يف  مبيًنا  عنارصه  ببعض  باملقهى  يوحي  بل  تقليدًيا  مقهى 

دور  وأسامء  وشوارعها  بأحيائها  شربا  خريطة  الوقت  ذات 

بال  موضًحا  وجراجات  موالت  إىل  تحولت  التي  السينام 

الثقايف من تراجع، وقد متيز هذا  للواقع  مبارشة ما حدث 

معلقان  العذراء  وصورة  رمضان  فانوس  بوجود  الديكور 

رمضان،  يف  بالفعل  يحدث  كان  ما  وهو  بعضهام  بجانب 

وقد صممت املالبس أيًضا والتي متيزت التي استخدمت يف 

استدعاء الشخصيات التي يقومون بالحيك عنها بالفانتازيا، 

بجانب العادية التي يرتديها الناس يف الشارع املرصي.

مادة  التي عرضت  العرض  بشاشات  االستعانة  مع   

السيد  الحميد  عبد  واإلعالمي  الفنان  من  مهداة  فيلمية 

قدم من خاللها يف البداية مالمح شربا قدميا وختم مبالمحها 

حديًثا، ومل ينفصل صناع العمل عن القيم التي يتناولونها 

يف العرض حني قاموا بإهدائه للفنان الراحل أحمد الحجار 

وختموه بأغنية بصوته مع عرض صورته عىل الشاشات. 

الطليعة  مرسح  مدير  حسان  عادل  لألستاذ  تحية   

ماضينا  استدعاء  يف  نجحوا  الذين  العمل  صناع  ولكل 

الجميل وتقدميه ألجيال مل تعرفه، فرمبا يتعلمون منه قياًم 

فشلنا نحن يف تعليمهم إياها.  

عام  الحمراء  الزاوية  يف  عايشناها  التي  الطائفية  الفتنة 

1٩81، والتي مازلنا نعاين منها حتى اآلن. 

التفاصيل  هذه  كل  صياغة  يف  حسان  يرسي  نجح   

فشعرنا أنه دخل كل بيوتنا وشوارعنا وحوارينا وعاش معنا 

الخطر  مصدر  إىل  االتهام  بأصبع  وأشار  ومعاناتنا  افراحنا 

الذي غزا مرص ورضبها يف مقتل وهو الفكر الوهايب الذي 

تم استرياده مع الريال والدينار و«الِسياره« كام ينطقونها، 

الجميع  فجعل  شئ،  كل  وتسليع  االستهالك  ثقافة  ونرش 

يغلق األبواب ويعيش يف عزله ال يعرف شيئا عن جريانه، 

وانهارت القيم الجميلة وافتقدنا مصطلحات كثرية غاية يف 

األهمية منها: ابن الحتة وبنت الحتة. 

املخرج  جًدا  عالية  بحرفية  التفاصيل  هذه  غزل   

األفضل  وهي  قاعة  يف  العرض  قدم  الذي  سليم  محمد 

والحميمية،  الخصوصية  شديدة  الحالة  هذه  لتقديم 

منطقي  )لوكيشن(  ك  مقهى  اختار  أن  الذكاء  من  وكان 

وتبدأ  هاين  محمد  الراوي  يجلس  حيث  لألحداث  جًدا 

يدور  فيام  متورطني  جعلهم  الذين  للمتلقني  الحيك  حالة 

وتغلب  األحداث،  فيه  تدور  الذي  املقهى  رواد  باعتبارهم 

حالة  بتحويل  املتلقي  تصيب  قد  التي  امللل  حالة  عىل 

ذات  يف  ومتقاطعة  متوازية  خطوط  ثالث  إىل  الحيك 

الوقت حيث الرواي الذين يقوم بالحيك، واملمثلون الذين 

كوميدي  بأداء  عنها  يحكون  التي  الشخصيات  يجسدون 

عبد  أحمد  النقيب،  عالء  تلقائيني:  لفنانني  رائع  من  أكرث 

)اليف(  والعزف  الغناء  مع  الرازق،  عبد  محمود  الجواد، 
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التسلط  تيارات  مع  لتشتبك  كونكان  مرسحية  تأيت 

اإلنساين  الخلل  مأساة  تدين  املرير،  والقهر  اآلثم 

الخطايا  جحيم  يف  السقوط  غواية  عن  وتكشف  املخيف، 

تكرس  مغايرة  إبداعية  حالة  أمام  لنصبح  والتناقضات، 

دائرة العبث الوجودي املمتد . 

هذا العرض تقدمه فرقة قرص ثقافة الجيزة التابعة لهيئة 

البالون،  مبرسح  جاهني  صالح  قاعة  يف  الثقافة،  قصور 

الدراماتورجيا  األباصريي،  أحمد  املتميز  للكاتب  التأليف 

للفنان عمرو حسان، ويف  واإلخراج  النمر،  واألشعار ألمين 

هذا السياق تضافرت رؤى املؤلف مع الدراماتورج وقدما 

حالة درامية عالية القيمة تتجه ببساطة إىل عمق املأساة 

فالنص  وتقدمية،  ثورية  جدلية  رسائل  تطرح   اإلنسانية، 

لذلك  الحايل،  وجودنا  توترات  مع  الحيوي  للتفاعل  قابل 

انطلقت موجات الجامل املسكون بالوعي والحرارة والنقد 

والتساؤالت، لتالمس خطايا الواقع ومجون الحقيقة، 

تناول املخرج عمرو حسان هذا النص املثري، الذي كشف 

الحارة،  ولغته  الفريدة  وبصامته  الصاخبة  موهبته  عن 

اشتبك  الثائرة،  النظر  ووجهة  الواضحة  الرؤية  ميتلك  فهو 

بالرشور  املسكون  الوحيش  زمننا  إيقاعات  مع  برشاقة 

اآلمثة والقسوة الداعرة، فكانت املواجهات صادمة تالمس 

مؤرشات الواقع ومجون الحقيقة، وتحولت إىل عزف ناري 

واإلثارة  التشويق  مفاهيم  وظلت  العارية،  األعصاب  عىل 

حارضة بقوة يف قلب املرسحية، التي امتلكت عقل املتلقي 

ومشاعره عرب أحداثها املثرية الالهثة، وشخصياتها الواقعية 

التي نعرفها وتعرفنا . 

تشكيل سينوغرايف الفت  إطار  األحداث مسارها يف  تتخذ 

الزائفة،  املراوغ والبهجة  بالفرح  التي متوج  القامر،  بصالة 

املوسيقى  املتوترة،  املشاعر  تيار  يعانق  األحمر  الضوء 

اللعب  منضدة  والسقوط،  والجموح  الليل  عن  تروي 

تصاعد  تشهد  التي  القاعة،  منتصف  تشغل  املرتفعة 

من  فعليا  جزءا  ميثل  الجمهور  والتفاصيل،  األحداث 

العرض بعد سقوط الحوائط والحواجز، البار الذي يشغل 

القليلة  السالمل  ويواجه  التغييب،  إيقاعات  يبعث  اليمني 

البدروم  فالصالة توجد يف  الخارج،  إىل  الزبائن  تقود  التي 

مع  البارمان  حوار  املخيفة،  الكابوسية  الليلة  أحداث 

إىل  ينتمون  فهم  آخر،  واقع  إىل  يأخذنا  الصالة  فتيات 

محكومة  لكنها  مغايرة،   واقتصادية  اجتامعية  طبقة 

ما  يتابع  الجمهور  واالنحالل،  السقوط  ببشاعة  أيضا 

وشيكة،  تبدو  املفزعة  التكشف  ولحظة  بشغف،  يحدث 

الجميلة  الشابة  إىل  تأخذنا  الجسد  ولغة  الحركة  إيقاعات 

بضحكاتها  الزبائن  لتشاغب  الصالة  يف  تعمل  التي 

الشاب  زميلها  تلمح  حني  يحارصها  الخوف  الخليعة، 

من  فورا  معه  تخرج  أن  وعليها  خطيبها   أنه  يردد  وهو 

إىل  وميضيان  بعنف  ويأخذها  إليها  فيندفع  املكان،  هذا 

السلم  أن  الزبائن  ليخربا  الخارج، لكنهام رسعان ما يعودا 

أنهم  أدركوا  الذين  الجميع،  عىل  يسيطر  الهلع  انهار،  قد 

أصبح  بالخارج  االتصال  الكونكان،  صالة  أرسى  اآلن 

مستحيال، فشبكات املوبايل ال تعمل تحت  األرض، صالة 

وجوعا  عطشا  املوت  أشباح  مقربة،  تصبح  تكاد  القامر 

املسكون باملؤامرات واألرسار .

تشتبك الكوريوجرافيا املتميزة مع املوتيفات الصغرية ومع 

الدرامية  األحداث  القاعة،  امتداد  عىل  الكوتشينة  أوراق 

فنتعرف  العرض  أبطال  عامل  إىل  وتأخذنا  تتواىل  الساخنة 

ميارس  الذي  الشهري  الطبيب   ،-  - الكونكان  العبي  عىل 

الفنادق  صاحب  السكري  الرثي  األعضاء،  تجارة  جرائم 

كإحالة  تبدو  أبدا،  تفارقه  ال  الكئوس   ، األنيقة  السياحية 

النساء  يعشق  املشبوهة،  العاطفية  عالقاته  إىل  رصيحة  

بعالقاته  املعروف  امللياردير  ثم  أحيانا،  يقتلهن  لكنه 

الجميلة  السيدة  وأخريا  واملسئولني،  بالكبار  الوثيقة 

ال  فهي  ذلك  ورغم  النسائية،  الجمعيات  إحدى  رئيسة 

وهكذا  املرأة،  حقوق  عن  الدفاع  مبفاهيم  متاما  تعرتف 

بشاعة  مدى  ونلمس  الساخنة،  الجريئة  الحوارات  متتد 

الشخصيات الغارقة يف الخطايا والرشور والسقوط . 

مع  واملشاعر  الجسد  ولغة  واملوسيقى  الضوء  يتضافر 

»كونكان«.. 
الداعرة والقسوة  اآلثمة  الشرور 

وفاء كاملو 
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إيقاعات  والفساد،  والسلطة  الرثوة  رجال  حول  ترتاقص 

البارمان  واضحة،  تبدو  املؤامرة  وأبعاد  تتكشف  الدهشة 

شيطان  إىل  تحول  والسقوط،  الغواية  مشهد  اآلن  يتصدر 

ماء،  زجاجة  عىل  الجميع  يساوم  اآلن  فهو  الجحيم،  من 

الباحثني  األثرياء  الرجال  الناري،  الرصاع  تيارات  لتتفجر 

عن الحياة يندفعون إىل كتابة الشيكات، اللحظات تشهد 

هسترييا  املياه،  زجاجة  عىل  الحصول  مقابل  املاليني  مزاد 

الجنون املخمور تدفع األحداث إىل مسارات املوت، الرثي 

السكري صاحب الفنادق يقتل صديقه الطبيب الذي يتاجر 

املدافعة  الجميلة  السيدة  إىل  يندفع  ثم  البرش،  بأجساد 

عن حقوق النساء ويقتلها هي أيضا، أما امللياردير صاحب 

العالقات املهمة فهو ميوت بغيبوبة مرض السكر، تراجيديا 

املفزعة،  الدموية  النهايات  املجنون ترسم مسارات  املوت 

البارمان يضع السم القاتل يف زجاجة الخمر، ليموت الرثي 

صاحب الفنادق - -، الواقع الوحيش يكشف عن الحقيقة 

امللعونة، السلم مل ينهار، واللعبة القذرة تحولت إىل نريان 

حصدت الجميع، فنحن أمام تخطيط شديد اإلحكام دبره 

عىل  للحصول  املهم،  الرجل  مع  الصالة  وفتيات  البارمان 

املاليني، لكن املوت يضع نهاياته األسطورية ليصبح املجد 

للرشور واآلثام، بعد أن فقد اإلنسان وعيه، ومل يعد الخري 

قادرا حتى عىل الجدل مع جحيم الرش . 

قلب  يف  حية  قراءة  ميثل  كونكان  عرض  أن  املؤكد  من 

واعية  جدلية  رؤية  عرب  واالقتصاد،  والسياسة  املجتمع 

األقنعة  نزع  إىل  اتجهت  واألبعاد،  األصوات  متعددة 

وتصبح  والقيم،  واألخالق  والعبث   الزيف  ليسقط 

آثام  وتتحدى  املخيف  سقوطها  تواجه  عارية  الشخصيات 

ويف  والعذاب،  واملجون  القسوة  بنريان  لتشعلها  الخطايا 

وجودنا  تحاكم  كونكان  مرسحية  أن  نجد  السياق  هذا 

فالجميع  كلها،  أدانتها  التي  الشخصيات  عرب  الرشس 

مذنبون، أثرياء الطبقة العليا، وفقراء الهامش والحضيض، 

السقوط،  إىل  الجميع  دفعوا  والضياع  والعنف  القسوة 

هاوية  حافة  عىل  أننا  خطري  إنذار  أمام  نحن  لذلك 

والحياة  املعنى  عن  لنبحث  نتوقف  أن  ويجب  السقوط، 

والحرية، لعل الوجود يصبح أكرث جامال واحتامال . 

شارك يف املرسحية فريق عمل من املحرتفني والهواة فكانوا 

إبراهيم  مثل  وموهبة  وحضورا  ضوءا  متوج  المعة  نجوما 

كريم  الجداوي، محمد رشف،  فوزي، محمد  أسامة  البيه، 

الحسيني، منة الفيومي، نيجار محمد، وهاين ماهر . 

كان الديكور ملالك رفعت، واإلضاءة لعز حلمي . 
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عبد الغني داود

كتابه  يف   الهادي  عبد  عالء  د.  الكبري  الكاتب  لنا  يقدم 

الشيعية«  والتشابيه  –التعازي  املقارنة  »الشعريات  األخري 

النووي(.. حيث يقول  النوع  )قراءة سيميائية من منظور 

يف متهيده للكتاب; )تنتمي هذه الدراسة يف جزء منها إىل 

متعددة  مداخل  عيل  منهجنا  ويقوم  الثقايف،  النقد  حقل 

املحور  فيقدم  )ثالثة(  بناء عيل محاور  االختصاص، وذلك 

الجوانب  موضحا«  والتشابيه،  التعازى  »عروض  األول 

تفصيليا  وصفا  ومقدما  لنشأتها،  والعقدية  التاريخية 

الثاين(  .)املحور  ويعالج  الوحدة  إطار  يف  العروض  لهذه 

عليه  يطلق  »ما  محددا  املقارنة  الشعريات  »منظور  من 

ومتناوال« صحة  املرسحي،  النوع  )يف    =)isotop املكافئ 

»مرسحيا«  نظريا  بصفتها  والتشابيه  التعازي  مع  التعامل 

الذي  النووي(  )النوع  نظرية  ضوء  يف  وذلك   )isomer(

والتشابيه  التعازى  )لنظري(  تحليلنا  سياق  سيوضحه 

النوع  منوذج  إىل  »مقدمة  كتابه   يقرأ  مل  ملن   .. املرسحي 

النووى نحو مدخل توحيدى إىل حقل الشعريات املقارنة 

جزءا  هذا  كتابانا  ويعد  العربية(،  الحضارة  )دار   2008  «

تطبيقيا يعالج تطبيق النوع النووي يف منوذجها املرسحي. 

ويقدم )املحور الثالث( مدخال منهجيا إىل قراءة سيميائية 

بنتائج  الدراسة  وتنتهي  والتشابيه«،  »التعازي  لعرض 

التعازي  لعرض  واأليديولوجي  الثقايف  االستثامر  توضح 

الرياضية،  الجداول  من  مجموعه  يف  املرسحي،  والتشابيه 

مع اإلشارة إىل أسباب عدم تطوره الفنية .

يف  البحث  )مناهج  حول  )مبقدمة(  الدراسة  هذه  تبدأ 

قبل  تراثنا  يف  املرسحية  والشكول  العريب(  املرسح  أصول 

سياقا  وتقاليده  الغربية  بشكوله   املرسح  فن  دخول 

تتناول  موجزة  نقدية(  )ميتا  قراءة  ويقدم  أداء،   - ونصا 

العريب، وجدليات األداء يف تراثنا  التأصيل يف املرسح  هذا 

من  انتامئها  بشأن  واملجادلة  النقدي  السؤال  يقبل  الذي 

عدمه إىل النظري املرسحي. ويؤكد قائال )كام تجدر اإلشارة 

تتناولها  التي  السالم  عليه  )الحسني(  شخصية  أن  إىل 

هي  ليست  الدراسة  هذه  تعالجها  والتي  العروض،  هذه 

الشخصية التاريخية أو الحقيقية يف عروض التعازي وإمنا 

عروض  يف  الحارضة  الدرامية  الشخصية  بينها  من  كام 

التعازى والتشابيه..  التي رسم حدودها الفنية، والخيالية 

تكون مقدمة  قبل عام 1847 – يك  العريب  أصول املرسح 

خالل  من  والتشابيه(  )للتعازى  تحليله  تسبق  رضورية 

)الكاتب(  يعده  والذي  املرسحي،  النووي  النوع  منوذج 

مبثابة الجزء الثاين التطبيقي من كتابة »مقدمة إىل منوذج  

الشعريات  حقل  إىل  متهيدي  مدخل  نحو  النووي  النوع 

وكام   . العربية  الحضارة  مركز   –  2008 بعمق  املقارنة 

وجود  تأكيد  ويرسخ  يعمق  الفصل  وهذا  أرشنا  أن  سبق 

أراء  بعض  مع  يختلف  ما  وهو   ،1847 قبل  عريب  مرسح 

املنظرين الذين اختلفوا كثريا حول هذه القضية كام جاء 

املرسح  تأصيل  إشكاليات  املديوين(  محمد   . )د  كتاب  يف 

والفنون(  واآلداب  للعلوم  التونيس  )املجمع  العريب«- 

حوله  واختلفت  تنوعت  والذي   –  1٩٩3- الحكمة  يبت 

العامل  أنحاء  يف  العريب  املرسح  تأصيل  حاول  من  كل 

بان  الهادي  عب  عالء  د.  الكبري  الكاتب  ويرشح  العريب  

منطقية  بنية  عيل  تقوم  الذي  )النووي(  النوع  )نظرية 

فضل  وأنه  وإجراءاتها،  املفهومي،  جهازها   لها  ورياضية، 

مفهوم  يف  العلمي  لشكه  عليها  )منوذج(  اسم  إطالق 

العلم  فلسفة  إىل  مليله  التاريخي من جهة،و  النظرية غري 

يف  فابرابينو(  )بول  النمساوي  الفيلسوف  رشحها  كام 

هذا  نتائج  تكون  رمبا  وأنه   ،1٩7٩  « املنهج  »ضد  كتابه 

دراسات  الغربية يف  املركزية  تشكيك  النموذج  مفيدة يف 

إىل  )النووي(  بخاصة  املرسحي  والنوع  بعامة،  النوع 

املختلفة  القومية  )الشعريات(  بني  تقاطع  وجود  افرتاض 

نووي  منوذج  يف  استخالصها  ميكن  الفني  أو  األديب  للنوع 

التجليات  ملئات  الدقيقة  القراءة  خالل  من  واحد  نوعي 

اجتامعية  وسياقات  متعددة  ثقافات  يف  ما  لنوع  النوعية 

البنوية وفصلها  متنوعة، وذلك من اجل تحديد املكونات 

ذوات  التجليات  هذه  يف جامع  الجاملية   املكونات   عن 

املرتبطة  املختلفة  واألسلوبية  الشعريات،الجاملية 

املتعددة،  واللغوية  الثقافية،  وجغرافيتها  بقومياتها 

اختالف  بسبب  وذلك  املرتاكمة،  الجاملية  وبجيولوجيتها 

سياق نشوئها االجتامعي والثقايف من قومية إىل أخري، و 

كان هدفه  من ذلك الحصول عيل مكون بنيوى قادر عيل 

تعيينه  ميكن  واملعريف  –االنطولوجي  )النووي  املستويني 

املرسحية  العروض  ملئات  )امربيقية(  دراسة  خالل  من 

واملتقاطع  املشرتك  عن  بحثا   – مختلفة  قوميات  من 

النوع  منوذج  يف  البنايئ  املكون  لتحديد  وذلك  بينها، 

اإلمكانية  لديه  النموذج  هذا  أن  يري  املرسحي،و  النووي 

حضاري  تقدم  ذات  لقوميات  فنية  نظائر  لسيادة  القوية 

من  أن  ،و  تقدما  اقل  لقوميات  فنية  نظائر  عيل  مهيمن 

طمسته  الذي  واالبداعي  املادي  تراثه  عن  السؤال  حقه 

سامت  من  إليها  إضافة  عام  فضال  الجمعي،  الوعي 

أثناء تطور هذه العروض تاريخيا«، وذلك مبا  وصفات يف 

أثناء  يف  العظيمة  التاريخية  الشخصية  هذه  به  اتسمت 

واظهر  شكولها  نوع  وتحوير،  وتحرير  اختزال  من  العرض 

ما تصفه هذه  أخر وفق  إىل  غناها واختالفاتها من عرض 

العروض اقتضاءات السوق االجتامعي الثقايف والرضورات 

الفنية والعقدية يف كل قطر(.

الذي  )الهام(   الكتاب  هذا  يف  العامة  املعامل  هي  هذه 

إيضاحها،  املناسب  إذا كان من  والتحليل،  بالدرس  يتناول 

طرحنا  يف  حاولنا  )وقد  الكاتب:  ويضيف  بنيتها  وتجليه 

بعضه  من  القول  تقريب  باالقتصاد،و  التمسك  هذا 

بها،  والعودة  الرئيسية،  البحث  أسئلة  بتأصيل  مهتمني 

البحث  أسئلة  بتأصيل  مهتمني  بعضة  من  القول  وقريب 

واالستدالل  املنطقي  الدليل  إىل  بها  والعودة  الرئيسية 

البحث  أسئلة  بتأجيل  بعضه  من  القول  وتقريب  العقيل 

واالستدالل  املنطقي  الدليل  إىل  بها  العودة  الرئيسية،و 

غالبا  فيه  اإلعراض  بهني،الن  ليس  الشأن  وهذا  العقيل، 

الله  عطا  )ابن  يقول  وكام  الذكر،  من  أويل  يكون  ما 

السكندري( ]رمبا عرب عن املقام من استرشف عليه، ورمبا  

صاحب  عيل  إال  ملتبس  وذلك  إليه،  وصل  من  عنه  عرب 

بصرية [ 

مناهج  )يف  وعنوانه  الكتاب  هذا  من  األول(  )الفصل  ويف 

البحث يف أصول املرسح العريب؟ قراءة )ميتا نقدية( حيث 

يتناول الخطاب النقدي والتأصييل .، ومناهج البحث عن 

الشيعية  والتشابيه  التعازي 
المقارنة)2-1( الشعريات  في 
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تراثا  بصفته  معه  تعاملت  و  األوروبية،  األنواع  نظرية 

امللحمة  أو  املرسح  فن  إليه  ينتسب  أن   يصح  ال  بدائيا 

أو الرواية،و يتساءل:  )هل يعني غياب كلمة مرسح عن 

املعجم الفني المة ما غياب ما تدل عليه هذه الكلمة يف 

الواقع ؟و هل يعني وجود عوامل درامية يف نصوص أدبية 

عيل  حورس«  »انتصار  يف  مثل  الحوار  فيها  يتوافر  قدمية 

معرفتنا   « املقامات  مثل  تراثية  نصوص  املثال،أو  سبيل 

املكتوب،و  الدراما   فن  أقول  وال  املؤدي،  املرسح  بفن 

عليه  املتعارف  باملعني  مبني مرسحي  غياب   يشكل  هل 

جامليا أو تاريخيا دليال عيل غياب معرفة شعب أو قومية 

يف  )مرسح(  كلمة  غياب  يعني  وهل  املرسحي؟  للفن  ما 

املعجم الفني المة ما هو غياب ما تدل عليه هذه الكلمة 

يف الواقع ؟ ويستعرض الكاتب أراء من ذهبوا إىل وجوده 

املرسح  تأصيل  )حركة  مرت  قد  انه  ويري  الغريب،  بشكله 

–األول   واإلثبات  النفي  بني  يحلقان  بتيارين  العريب( 

...أحدهام  البحوث  معظم  عيل  وسيطر  منهجيا،  مندفع 

الوصفي –  أو  التصنيفي  العرض  أو  التأريخ  يتخذ أسلوب 

وأنهم   املرسحي(،  النوع  )مبحث  يف  الجاد  الدخول  دون  

دالئل  وأن  منازع  دون  املرسحية  املظاهر  عرفو   قد 

وغريها  املساجد  األرضحة،  املعابد،  يف  املبارشة  الديني 

املغلقة  الطوائف  من  عدد  وطقوس  العبادة،  دور  من 

عن  البعيدة  الواقعية  االحتفالية  املامرسات  وعاداتها،و 

الندب،و  وطقوس  )العزاء(  مثل  الفني  األديب   املفهوم 

تجليات أداء شديدة املحلية محدودة  من الناحية الفنية 

املغرب  يف  عليه  يطلق  ما  مثل  والشكول  التاريخية،  أو 

مبرسح )الحلقة( معتمدا يف كل ذلك عيل مراجع لدارسني 

أديب(  محمد  خراف،  محمد  الزعفري،  )حلم  أمثال  من 

السالوي، و حسن البحراوى(.

ولهذا كان إلزاما علينا استعراض مراجع هذا الكتاب الهام 

العربية،و  باللغة  مرجعا  وأربعون(  )واحد   )41( وهم 

و)20(  العربية،  إىل  مرجعا  مرعا  عرش  خمسة   )15(

الكاتب  –ويستشهد  األجنبية  باللغات  مرتجام  )عرشون( 

بكتاب )محمد يوسف  نجم( »املرسحية يف األدب العريب 

الحديث  »1٩14 -1٩47 » دار الثقافة 1٩80 وفيه يسأله 

الكاتب: ]هل يسمح التقسيم الذي انتهي اليه حني يضع 

الفن املرسحي يف مقابل الفن الشعبي ؟

بذوره  يف  املرسح   يكن  أمل  متسائال:  كاتبنا  عليه  ويرد 

و)عربة  )كالديرثامب(،  شعبية  منها  خرج  التي  األويل 

مستوي  عيل  قاطعا  متييزا  مييز  أن  ميكن   – الخ  تسبيس( 

الفني  األداء  ألوان  من  وغريه  املرسح  فني  –بني  النوع 

هناك  وهل  ؟  املرسح  فن  إىل  تنتمي  ال  التي  الشعبية 

وهي  املرسحي،  الفن  حقل  إىل  منها  عدد  انتامء  مينع  ما 

التفكري  أو  التناول  طريقة  عيل  )الكاتب(  يطرحها  أسئلة 

الرأي  نجم(، ويؤكد هذا  )د. محمد يوسف  انتهجها  التي 

من  »جوانب  كتابة  يف   ] حامدي  الرحمن  ]عبد  الباحث 

إىل  أشار  عندما  العريب«،  املرسح  وإشكاليات  قضايا 

ثقافتنا  بعض  بتحويل  نعاند  أن  مصلحتنا  يف  ليس   انه 

موجودة،  تكن  مل  مرسحية  ظواهر  إىل  العريب  تراثنا  أو 

كتابة  يف  باغي(  الرحمن  )عبد  االتجاه  هذا  إىل  وينضم 

و)د. العربية«،  واألوروبية  اإلغريقية  املرسحية  »الجهود 

 - املرسحي  النظري  »مفهوم  كتابه  يف  الهادي(  عبد  عالء 

جاسم  )حياة  وكتاب  النووي،  النوع  نظرية  يف  مقدمة 

املرسح  يف  املعارص«  العريب  املرسح  قضايا   « يف  محمد( 

هذا  ممثلو  رفض  فقد  .لذا  والتأصيل«   النقل  بني  العريب 

ويرجع  املوروث  أو  الرتاث  يف  املرسح  وجود  االتجاه 

وهام:  اتجاهني  إىل  عريب  مرسح  وجود  رفض  مؤيدو 

كان  بتعاليمه  اإلسالم  أن  وإىل  الدرامي،  النص  غياب 

وطبيعة  واألديب(  اللغوي  )العامل  وايل  الفن،  لهذا  مانعا 

يقول  كام  النفيس(  )العامل  وايل  وقسوتها،  العربية  اللغة 

)توفيق الحكيم( إن العرب ظلوا متمسكني مباضيهم األديب 

الصحراوية،  البيئة   وقسوة  البيئي(  و)العامل  والفكري، 

و)العامل األنرثوبولوجي(، وان العرب بطبيعتهم ينظرون 

الكاتب  ويطرح  التحليل،  إىل  مييلون  وال  الكلامت  إىل 

سؤالني يف نهاية هذا الجزء حول غياب الدراما عند شعب 

العنارص  يتطلب فصل  األمر  الشعوب يف حياته؟ وأن  من 

و)االتجاه  واألسلوبية،  الجاملية  العنارص  عن  البنيوية 

وغياب  األداء   فن  غياب  إىل  املرسح  غياب  يعزو  الثاين( 

)محمد  عند  انكارها  ميكن  ال  العريب  الرتاث  يف  وجودها 

وكتاب   1٩75« واملرسح  »العرب  كتابة  يف  الدين(  كامل 

وعيل   1٩80 العريب   الوطن  يف  املرسح  الراعي(  )عيل 

 ،1٩83 العرب«  عند  املرسحية  »الظواهر  عرسان(،  )عقله 

إىل  الغربية  الثقافة  املرسح من  استرياد  أن  الكاتب  ويري 

الذي  الرشعي  الجنني  إجهاض  إىل  أدي  العربية  الثقافة 

والفرجة   . األداء  فنون  واقع   من  ينمو  أن  ميكن  كان 

الخاصة بنا ويحدد )عيل نحو موجز(  اهم تجليات  األداء 

الرسد مثل )سارد  يهيمن عليها  فنية  .تجليات  الفني مثل 

)املنشد  الديني  الشيعي،السارد  القصص  امللحمة(،و سارد 

املحاكاة  عليها  تهيمن  فنية  أداء  وتجليات  الصييت(،  أو 

وألعاب  والحواة  و)السامجة(،  )الُكرج(  مثل  الصامتة 

الجانب  عليها  يهيمن  شعبية  اداء  تجليات  الحيوانات،و 

واالحتفاالت   )التعازي(،)الزار(  مثل  والفلسفي  الديني 

الدينية )املولد النبوى منوذجا(، وتجليات أداء تعتمد عيل 

الظل،صندوق  خيال  ]القراكوز،  وتضم  برشي  غري  وسيط 

عن  البتعادها  الحرص  عند  اغفلها  انه  ويقرر   ] الدنيا 

النصوص  مثل:  ومبارش  واضح  نحو  عيل  املرسحية  مفهوم 

األداء  ومامرسات  مرسحي،  تحقق  لها  ليس  التي  األدبية 

نوافذ



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 16 مايو 2022العدد 545 العدد 16768 مايو 2022العدد 768

20 نوافذ

أن  وهو  العقدي(  و)العامل  األدائية،  املرسحية  الخشبة 

الال  الفنون  وإنكار  والتمثيل  التجسيم  حرم  قد  اإلسالم 

العرب  بان  غاردينية(،  )لويس  بكتاب  ويستشهد  أدائية، 

الفني(،  )العنرص  وايل  النسوية،  األدوار  متثيل  حاربوا 

احتكاك  غياب  إىل  سيف(  )طه  إليه  أشار  مبا  ويستشهد 

البيئي(  و)العامل  به(،  يقتدي  يك  منه  بنامذج  العرب 

وقسوتها  العربية  البيئة  طبيعة  بأن  )العقاد(  يقول  كام 

وأن  العريب،  حياة  يف  االجتامعية  األدوار  قيام  منعت  قد 

الخويل(  )أمني  وكذا  االجتامعية،  بالحياة  يرتبط  التمثيل 

لغياب  سببا  كان  الدائم  البدوي  ترحال  أن  يري  الذي 

)املؤلف(  وينتهي  وثنيته،  التجسيمية يف  املظاهر  استقرار 

مبني  غياب  يشكل  ]هل  هو  بسؤال  الفصل  هذا  يف 

عليه  املتعارف  املعني  وفق  املرسحي  للعرض  مخصص 

عيل  دليال  األورويب،  املرسح  يف  املرسحي  للعرض  جامليا 

غياب معرفة شعب ما للفن املرسحي ؟[

لهذه  املنهجي  الدرس  خالل  من  الكاتب  وينتقل 

املحاوالت، وميكننا عرب القراءة النقدية السابقة، أن ترصد 

والتفسري  التنظري  –عند  واآلراء  الدراسات  يف  منهجيا  عيبا 

فرجتنا،  لفنون  التاريخي  الوعي  خارج  جاميل  وعي  إىل 

التحري  رصامة  وخارج  العربيني،  موروثنا  أو  وتراثنا 

البنيوى  بني  الفصل  أوال  عليه  يجب  كان  الذي  النقدي 

النقدي  التعامل  يجري  ال  يك  الفني  العمل  يف  والجاميل 

استلهم  كام  واحد  للفظ  مبسميني  البنيوي  املكون  مع 

أن  حال  بأي  ميكنه  –ال  بالرضورة  بانه  للمرسح  تعريفهم 

أخري  قومية  لبيئات  املرسحية  للشكول  مستوعبا  يكون 

تقع يف خارج هذا الوعي،و قد ظهر هذا العيب يف معظم 

الدراسات أو املقاالت التي رفضت وجود املرسح الجديد 

كثريا  وأن   1847 النقاش(  )مارون  قبل  العربية  والدراما 

وإشكالية  العريب  للمرسح   ] تنظريهم  ]عند  الدارسني  من 

فوقع  األداء  /نص  الدراما  نص  بعدية  يف  الكاملة  العرض 

إثبات  حاولت  التي  األحكام  إطالق  عند  بينهام  الخلط 

تشكيلة  وفق  املرسح  استشياب  عيل  سابق  عريب  مرسح 

أن  أساس  عيل  النقدية  األحكام  قامت  حيث   « الغريب 

وجود  عيل  دليل  العريب  تراثنا  يف  الدرامي  النص   وجود 

النقاد مع عدد من  مرسح عريب، وهكذا تعامل عدد من 

درامية،  سامت  جنباتها  يف  تحمل  التي  الرتاثية  النصوص 

وجود  عن  نقدية  بكفاءة  نتكلم  أن  ميكننا  ويتسائل: هل 

هذا  وأن  )تراثية(  وعربية  أدبية  نصوص  يف  درامية  عوامل 

دون  أدايئ  فن  وهو  ؟  املرسح  لفن  العرب  معرفة  يعني 

الحكم  عند  الدراسات  هذه  من  عدد  خلط  وقد  منازع، 

املثال  سبيل  عيل  وهكذا  األدائية،  الفنون  عيل  النقدي 

 –« الحريري  و«مقامات  دانيال«  ابن  »بابات  أصبحت 

دليل  غياب  من  بالرغم  عريب   مرسح  وجود  عيل  دليال 

مستوي  عيل  أما   – األبعاد  ثاليث  فضاء  يف  لتحققها  قاطع 

عليها  ومطلقني  الكتابية  الفنون  إىل  تنتمي  التي  )األعامل 

النوعي  محيطها  من  خرجت  والتي  فنية،  جامليات 

شكلية  أو  فنية  وبنية  أخر،  جاميل  محيط  إيل  والجاميل 

خارج  الفني  جسدها  يف  تدخل   أن  بعد  ذلك  أخري،و 

عىل  تقوم  ونظائر  )التعازى(  مثل  والفلسفي  الديني 

أن  )الكاتب(  ويري  )القراقوز(  وتضم  برشي  غري  وسيط 

 ISOTOP(نظري مرسحي هو  متحقق   عمل مرسحي  أي 

فيه  توفرت  ما  إذا  الجاميل  نضوجه  درجات  كانت  )أيا 

أشكال  هناك  أن  املرسحي،و  كالنظري  البنيوية  املكونات 

بذورا  أو  مرسحية   مظاهر  ليست  )مثانية(  مرسحية 

التوصيفات  هذه  أخر  –إىل  مرسحية  ظواهر  أو  مرسحية 

أنها  بل   – حسم  دون  إطالقها  عيل  الباحثون  اعتاد  التي 

نظائر مرسحية دون منازع، مثل نظائر املرسح اإلغريقي  

وذلك  األورويب،   املرسح  أو  الوسطي  العصور  مسارح  أو 

الكفاءة  سؤال  ظل  وأن  املرسحي،  النووي  النوع  وفق 

ويخصص  املرسحي،  العرض  ببالغة  عالقته  يف  الفنية 

النظائر  بالتحليل نظريا واحدا من هذه  )الكاتب( دراسته 

املرسحية الثامنية وهو نظري ] التعازي والتشابيه املرسحي 

[ يف مدينة كربالء، وانه يف هذا التحليل يلقي الضوء عيل 

كام  تطبيقي،و  نحو  عيل  املرسحي  النووي  النوع  منوذج 

والتشابيه(  التعازي  عرض  )يف  وعنوانه  الثاين(  الفصل  يف 

مستعرضا« الجوانب التاريخية والعقدية لعروض التعازي 

ونصوصها( حيث ظهرت أول  ما ظهرت يف األدب الفاريس 

يف شكل أشعار حامسية ومأساوية، ورثاء مذهبي يف القرن 

السادس عرش التي أدخلت طقوس االستعراضات العنيفة 

الغريبة إىل مجالس التعزية الحسينية – كام أشار )مناضل 

املدي  دار  العراق،  يف  التعزية  مرسح   « كتابة   يف  داود( 

-200٦ – حيث يحج إىل كربالء )مدينة الواقعة( من زوار 

العربية  والبلدان   وباكستان  والهند  إيران  من  الشيعة 

كربالء  مدينة  واشتهرت  وغريها،  العراق  ومحافظات 

األويل  أيام  العرشة  يف  والحسينية  التعازي  مجالس  بعقد 

ما  ذلك  بعد  التعازى  إىل  أضيف  وقد  عاشوراء،  أيام  من 

)التشابيه( يف أواخر 177٩ – وذلك بعد أن فرض  يسمي 

التعازى  طقوس  تأثرت  وقد  إيران،  يف  بالقوة  التشييع 

الجاملية  املفاهيم  بسيطرة  أخل  مبا   – التاريخي  وعيها 

الدخيلة عيل طبيعة النص األصيل –فأعدت نصوص تراثية 

–مثل  األوروبية  الدراما  شكل  عيل  درامية  صيغة  ُمنحت 

التعازي  نصوص  من  عزيزة(  )محمد  اعده  الذي  النص 

والحذف،  بالتعديل،  النقاد  الشيعية، كام تدخل عدد من 

حامدة(  )د.إبراهيم  مثل  األصلية  النصوص  عيل  واإلضافة 

يف » بابات ابن دانيال »، وقد سبقت النتيجة يف عدد من 

هذه الدراسات ومقدماتها قبل 1847 –تاريخ دخول أول 

مرسحية غربية إىل عاملنا العريب عيل يد )مارون النقاش( 

إىل  بعضها  ينتمي  التي  فرجتنا  فنون  خضوع  وبداية 

املرسح دون منازع تحت ظل جامليات املرسح األورويب  

.

التي  األدباء  من  كبري  عدد  تأثر  إىل  )الكاتب(  يشري  و 

هذه  معظم  ألن  العربية  الدراما  أو  املرسح  وجود  نفت 

عيل  كيل  بشكل  األداء  فنون  دراسة  تتحر  مل  الدراسات 

واألدباء  النقاد  من  كبريا  عددا  وان  العريب،  العامل  مستوي 

للظاهرة  الشامل  بالتقيص   يهتم  مل  جزيئ  نحو  عيل  قام 

بقدرة  مرتبط  الكفاءة  سؤال  ظل  –لكن  البحث  موضوع 

أن  إىل  )املؤلف(  وينتهي  املتلقني؛  العرض عيل حزب  نص 

الكوريني  مثل  ذلك  –مثلهم يف  املرسح  عرفوا  قد  العرب  

 .. بدائية  أكرث  أخري  أفريقية  والهنود وشعوب  واليابانيني 

وتشري نتيجة تطبيق منوذج )النوع النووي( املرسحي عيل 

تجليات األداء العريب قبل 1847  إىل حضور مثانية نظائر 

مرسحية مستقرة مارسها العرب يف تاريخهم الطويل قبل 

مرسحية  )نظائر(  عيل  وتعتمد  الغريب  املرسح  استزراع 

عليها  يهيمن  نظائر  وهي  برشي:  وسيط  عيل  تعتمد 

الشعبي،  القصص  وسارد  امللحمي  السارد  أي  )الرسد( 

مثل  الصامتة  املحاكاة  عليها  تهيمن  مرسحية  ونظائر 

التمثييل   األداء  عليها  يهيمن  ونظائر  والسامجة[،  ]الكرج 

الحدث  عليها  يهيمن  ونظائر  واملحبظني(،  )السامر  مثل 
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يف  اإلثني عرشي  التشييع  بني حركة  الذي حصل  بالتزاوج 

إيران  يف  )الباكداشية(  الصوفية  دراويش  وطريقة  إيران، 

طقوسها  الشيعية  الحسينية  التعازي  منها  أخذت  التي 

مواكب  يف  الحقا  اعتمدت  والتي  العنيفة  االستعراضية 

لها  تكون  قد  طقوس  وهي  الندم،  عن  التعازي،تعبريا 

كانت  التي  املسيح  السيد  أآلم  باستعراضات  قريب  وشائج 

تنترش يف أوروبا  املسيحية يف القرون الوسطي ويقال أن 

)البويهيني( قد ادخلوا إىل العراق يف  القرن الرابع الهجري 

شهر  من  األويل  العرشة  األيام  يف  الحسني  قتل  )تشابيه( 

التعازي  تتأثر طقوس  الناس، وقبل أن  ليتقربوا إىل  محرم 

اإلثني عرشي يف  التشييع  بني حركة  الذي حصل  بالتزاوج 

إيران  يف  الباكداشية  الصوفية  دراويش  وطريقة  إيران، 

والتي اعتمدت الحقا يف مواكب التعازي تعبريا عن الندم، 

السيد  أالم  باستعراضات  قريب  وشائج  لها  طقوس  وهي 

القرون  يف  املسيحية  أوروبا  يف  تنترش  كانت  التي  املسيح 

الوسطي . ويشري إىل أن ذروة االحتفاالت   كانت يف اليوم 

ويسمي  التعازي  مبشهد  وتلقب   عاشوراء(  )يوم  العارش 

استعرايض  فطقس  )التشابيه(  –أما  قتل(  )روز  باإليرانية 

الحسينية   التعازى  إىل  أضيف  نسبيا«  جديد  دنيوي 

سياسية،و  بدوافع   الشيعة  يقيمها  كان  التي  التقليدية 

ُكتبت  فقد  عنها  يشاع  كام  القدم  يف  غارقة  ليست  هي 

و  تراتيال،  تقرأ  لكنها  شعرا،  للتعازي  األساسية  النصوص 

من  قليل  غري  عدد  النصوص  هذه  مادة  إىل  أضيف  قد 

أن  عزيزة(  )محمد  ويذكر  مجهولني،  ملؤلفني  املرسحيات 

عديدة  نصوص  عن  فضال  رئيسية   نصوص  ثالثة  للتعازي 

ومتنوعة، وأهم هذه النصوص:

ثالثة وثالثون مجلسا ويحمل عنوان )نشيد الشهيد( 

»كتاب )لتنب( » ويتضمن خمسة عرش مثلهام 

والحسني  الحسن  مرسحية   « وعنوانه  )لويس(«  »كتاب 

فقدت  مرسحية  وثالثني  سبع  ترجمة  »ويتضمن  املعجزة 

نصوصها  األصلية منذ ذلك الحني، وتتعدد أسامء النصوص 

وليس  الرسد  بأسلوب  مصوغ   الحسني  »مقتل  مثل: 

)اليب  الحسيني«  اإلمام  »مقتل  الشعبي  والنص  الحوار، 

مخنف(، ويغيب عن نصوص التعازي والتشابيه الحوارات 

شعرية  مقاطع  فهي  وجدت(  )وأن  الشخصيات،  بني 

شفاهية  نصوص  وكذا  )الراوي(،  به  ويكتفي  عاطفية 

مسجلة يف رشائط، والتي تؤكد اختالف النصوص من مكان 

األول:  أقسام:  ثالثة  إىل  التعازي  نص  ويقسم  أخر،  إىل 

الحسني،وموت  وطفولة  وعيل،  فاطمة  زواج  فيها  يصف 

الرسول، وتوجه الحسني إىل كربالء .

ذي  )شمرين  يد  عيل  الحسني  مقتل  يصف  والثاين: 

الجوشن( من جيش يزيد عام 40 هجرية، والثالث ُيصف 

رأس  األموي  الجيش  يحمل  عندما  كربالء  مأساة  بعد  ما 

املعجزات(  ووقوع  السبايا،  ومعهم  دمشق  إىل  الحسني 

من  الحسني  عائلة  وتحرير  والنصاري،  اليهود  بإسالم 

يتم  الخامتة  ويف  املنورة،  املدينة  إىل  وعودتهم  األرس، 

معاقبة  أخري  نصوص  تحتوي  وقد  الحساب،  يوم  متثيل 

فتتجدد  الرثاء  قصائد  أما  الشنعاء،  فعلتهم  عيل  القتيل 

ويأخذ طقس الرضب ثالثة أشكال: )بسيط( مبجموعة من 

بعزاء  املسمي   ] و]الثاين  صدورهم،  يرضبون  األشخاص 

املالبس  يرتدون  رجال  راسه  الزنجيل وعيل  أو  ]الجنازير[ 

السوداء الطويلة، ويرضبون أكتافهم وظهورهم بالسالسل 

ويسمي،  كربالء  يف  الحسني  مقتل  يقص  )راو(  وخلفهم 

طويل  سيف  عن  عبارة  وهو  القامات[  ]عزاء  ]الثالث[ 

نذروا  صغار  أطفال  املوكب  هذا  يف  ويتحرك  حدان  له 

مواكبهن  و)للنساء(  سنويا،  القامة  ليرضبوا  أبائهم  من 

لطم  مواكب  تستضيف  التي  البيوت  تفتح  –حيث  أيضا 

النساء أبوابها التي يقدم بها )خبز العبايس( بخاصة. وعن 

لطم  عن  مختلفا  وإيقاعا  يأخذ شكال  فأنه  النساء(  )لطم 

بقراءة  تبدأ  التي  )املالية(  أمام  النساء  –حيث  الرجال 

حركات  يف  رقصهن  ويبدأ  الحسني،  تريث  )التي  القصيدة 

املدينة  تستعد  محرم  من  العارش  اليوم  ويف   . مختلفة 

ويأخذ  بالد مختلفة،  الوفود من  وتأيت  الباكر  الصباح  منذ 

الذبائح  كربالء  بيوت  يف  وتكرث  شموليه،  صفة  التجمهر 

الفرتة، كام يعلو  النذور يف هذه  والبخور، وتويف كثري من 

]جواد  العراقي  والكاتب  املخرج  ويذكر  والندب،  الرصاخ 

األسدي[ أن كثريا من املصادمات –كانت تقع مع الرشطة 

وتؤدي إىل اعتقاالت ورضب رصاص، وفويض تعم املدينة 

ومتتلئ  املشاهد  تتعاقب  والتشابيه(  )التعازى  ويف  كلها، 

وتنصب  والضيوف،  باألهايل  وجوامعها  كربالء  ساحات 

الخيام متثل مجموعة صغرية من الرجال يف مخيم  صغري، 

وميثل فريق كبري صورة جامعة الحسني وميثل فريق كبري 

)بصعوبة(  الرجال  أحد  ويقبل  األمويني،  جيش  العدد 

حقل  يف  الديكورات  أمام  الحسني،  قاتل  دور  يؤدي  أن 

يعرف  أيقونات  ومتثلها  السيامئية  بالسامت  مألي  ثري 

شجرة  يف  الرموز  وتتعدد  العرض،  متلقو  منها  املقصود 

و)الدلو(  املاء،  )طشت(  ميثلها  البحرية  وبرميل،و  النخيل، 

عيل  داللة  املاء   مثل  حقيقية  وأدوات  الفرات،  نهر  ميثل 

نهر  قرب  عطيش  وأصحابه  بيته  وأل  الحسني  استشهاد 

 – الحسني  عطش  لتذكر  املاء  رشب  إىل  والدعوة  الفرات، 

)املرشف(  ويتحرك  وهويته،  الشارع  عني  هو  املاء  فكأن 

مبشهد   املرسحية  وتختم  بهدوء،  املمثلني  بني  العرض  عيل 

العارش  ليلة  يف  )الرتديدات(  وتكون  األخري،  الحساب  يوم 

شوارع  يطوف  العارش  اليوم  غروب  ويف  وخافتة،  هادئة 

القراءة   أن  )الكاتب(  يري  حزين،و  موكب صامت  كربالء 

)الحكوايت(،و  تنتمي إىل فن  القارئ هنا ال  بها  التي يقوم 

يف  الراوي  أو    القارئ  بني  الرئيسية  االختالفات  يحدد 

ارتباط  –عدم   1 نقاط:  خمسة  و)الحكوايت(يف  التعازى 

الحيك عندهم بتاريخ بعينه،2- أنها ترتبط بالرتاث الديني 

)القراية( أو  الديني،3-القراءة  اإلنشاد  عامل  عن  وتبتعد 

يف  السمع  ويختلف   -4 تكررت،  مهام  بليلة  يوما  تأخذ 

من  اقرتبت  وان  الجلوس،  فيها  يرتبط  ال  حيث  النهاية 

يغيب  قد   -5 القدماء  واملنشدين  الذاكرين  موضوعات 

عن القراءات الشخصيات اإلنسانية املكتملة عيل الجانب 

وتعدد  الشعبية  السرية  موضوعات  عكس  عيل  الفني 

شخصياتها وجوانبها 

أساليبها وتتنوع مضموناتها، لتنطلق حية كل عام – لكن 

يف  تأثريها  ملدي  حقيقية  صورة  تعطي  ال  النصوص  قراءة 

جمهور شديد  االنفعال بأحداثها، إذ ينوه )الكاتب( بانه 

األول،  املقام  يف  واألداء  للعرض  األولوية  بإعطاء  معني 

والتشابيه من جانبها  التعازي  بوصفه  اهتاممه  إىل  ويشري 

هناك  وان  النصوص،  تناول  وبعد  والسيميايئ  األدايئ 

مئات املؤلفات األدبية عن شعر الحسني، وأدب )الطف( 

الهجري  األول  القرن  مدي  عيل  عرشة  أجزاء  يف  منشورة 

.إىل القرن الرابع عرش، وينتقل )الكاتب( إىل كيفية صياغة 

الخيال الشعبي )تشخيصا ونصا( .

وحدة  بوصفهام  والتشابيه(  )التعازى  عنوان  تحت  و 

العراقي  واملخرج  الكاتب  إىل  املؤلف  يعود  واحدة(، 

التي  االحتفالية  »املظاهر  وكتابه  األسدي(  )جواد  الكبري 

ويقسمها  محرم«،  شهر  من  األويل  العرشة  األيام  يف  تقام 

و)التشابيه(  و)التعازى(  )الحلقة(،  هي:  ثالثة  أشكال  إىل 

األخري  عن  منها  كل  خصائص   اختالف  من  وبالرغم 

الناس  مشاعر  صاغتها    تجليات  جميعا   يراها  فهو   –

التعازى   نصوص  ويخضع  متامسكة،  وجدانية  لحالة  

مقصود  ترتيب  إىل  الحسينية  املجالس  يف  قراءتها  أثناء 

أن   يرغبون  ممن  املذبحة  شهداء  الشيعة  )يقسم  حيث  

يخصوهم باملحبة واألهمية عيل أيام عرشة –]فمن الليلة 

مرتبطة  والقراءات  الطقوس  تكون  الرابعة  حتي  األويل 

)مسلم  فتخص  الخامسة  الليلة  وأما  الحسني،  بالشهيد 

الكوفة،  إىل  ورسوله  الحسني  عم  ابن  وهو  عقيل(،  بن 

وهو  مظاهر(   بن  )حبيب  عن  السادسة  الليلة  وتخصص 

)العباس   [ السابعة يف  الليلة  الحسني، وتخص  من صحابه 

بن عيل( أخ الحسني من أبيه، والليلة الثامنة تخصص  لـ 

الليلة  وتخصص  أبيه،   من  الحسني  أخ  عيل(  بن  )القاسم 

العارشة  الليلة  وأما  الحسني(،  بن  األكرب  )عيل  ل  التاسعة 

أن  الرتتيب  هذا  يف  ونالحظ  الحسني(،  )لألمام  فتخصص 

املواكب  بداية  ومتثل  للحسني،  مخصصة  األول  األربعة 

بها  يقدمون  الذين    – الحسينيون  القراء  يتزعمها  التي 

بيته،  وأل  الحسني  ومدح  القتل  لقصة  مبسطة  قراءة 

عقيل(  بن  )مسلم  مقتل  قصة  من  التصاعد  وتسمي 

لألحداث  الهرمي  البناء  ليبدأ  الكوفة  إىل  الحسني  رسول 

يعد  الذي  العارش  اليوم  إىل  وصوال  املواكب  تقديم  يف 

ذروة تصاعد األحداث وتقام املجالس يف قاعات كبرية أو 

مرقد  قرب   – العامة  الشوارع  يف  أو  الجوامع  ساحات  يف 

والنواح،  للبكاء  سلفا  املشحونني  الناس  لتستقبل  الشهداء 

وتشاركه  الراوى،  يبدأ  الراوى(  تحت)منصة  من  وهناك 

خاص،  )إيقاع  له  نحو  عيل  الصدور،  عيل  اللطم  الناس 

أساسيا  دورا  )الراوى(  ويلعب  األداء،  إيقاع  مع  يتناسب 

الرواية  مع  تتناغم  –حيث  الحضور  عواطف  إثارة  يف 

الجوقات(،  )مسريات  الكاتب  ويستعرض  اللطم،  حركة 

ورجال   – الرأس  بالسيف عيل  الرضب  أي  ]التطبري[  وكذا 

املناسب تحت  الوقت  الغليظة يف  العيص  وظيفتهم وضع 

وعيل  إيقاعي(  توافق  عيل  السيوف  ترضب  )السيوف،و 

نقرات الطبول ونفخ  األبواق الذي يقوم به متخصصون، 
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المقهورين..  مسرح 
والتطبيق)4(   النظرية  بني   

مينا ناصف

مواجهة  عىل  باإلقدام  املقهور  يقوم  التفاعل  لحظات  ويف 

األنظمة  حكم  تحت  يعيشون  من  منه  يعاين  الذي  القمع؛ 

الديكتاتورية.

عرفنا من املقاالت السابقة أن العرض “التفاعيل” يضم ممثل 

جزء  وأثناء   - املقهور  بدور  يقوم  وممثل  القاهر،  بدور  يقوم 

التفاعل املرسحي يقوم )املشاهد \ املمثل( بأخذ دور املقهور 

ملواجهة القاهر-  وجوكر، والجوكر هو مدير العرض املرسحي، 

األمر  وصل  وان  حتى  الصالحيات؛  كافة  ولديه  فيه  واملتحكم 

إليقاف العرض املرسحي؛ أو أن يطلب مثال من املمثلني إعادة 

إحدى املشاهد املرسحية؛ كام حدث مع املخرج املرسحي عمر 

أبو سعده يف إحدى املرات. 

البد  الجوكر  بان  أجزم  أكاد  املرسحية  تجربتي  خالل  ومن 

وفنية؛  متثيلية  خربات  لديه  أي  مرسحي؛  شخص  يكون  أن 

الفنانة  أن  إال  بكفاءة؛  املرسحي  العرض  إدارة  من  يتمكن  يك 

املقهورين؛  مبرسح  املشتغلني  أهم  أحد  أمني  نورا  الكبرية 

قامت بتدريب وإعداد الجوكر أحمد سامل، والذي ألتقيته منذ 

سنوات طويلة بجمعية الجزويت والفرير باملنيا، وقتها أخربين 

هي  املرسحي  الجوكر  دور  ولعب  بالتمثيل،  قيامه  أن  “سامل” 

تجربته طويال  تناقشنا يف  اإلطالق؛  تجاربه املرسحية عىل  أوىل 

احرض  كنت  وقتها  باإلسكندرية؛  أخرى  مرة  أللتقيه  وافرتقنا؛ 

محمود  د.  ينظمه  والذي  املستقل،  العريب  املرسح  مهرجان 

أبو دوما مؤسس تياترو إسكندرية، حيك يل “سامل” باستفاضة 

“أمني”  أن  أيقنت  وقتها  املقهورين،  مرسح  يف  تجربته  عن 

بجعل مرسح  بوال  أوجست  معادلة  تحقيق  يف  أنجحنا  كانت 

أن  ينفي  ال  هذا  ولكن  املمثلني(،  ولغري  )للممثلني  املقهورين 

كانت هذه  لديه سامت خاصة؛ رمبا  كانت  أمني  نورا  “جوكر” 

السامت هي التي دفعتها الختياره؛ فهو ممشوق القوام لديه 

حضور مرسحي وكاريزما خاصة يف الكالم؛ بلغة الفن »كراكرت«؛ 

كام انه قريب من الوسط الثقايف، ولديه مهارات عقلية مكنته 

من لعب هذا الدور بسهولة شديدة؛ رغم انه مل يقم بالتمثيل 

من قبل، وهو ما مل أشاهده فيام بعد؛ فطوال تجربتي مبرسح 

املقهورين مل أقابل أي »جوكر” مرسحي إال وسبق له التمثيل 

املرسحي قبل ذلك؛ أو عىل أقل تقدير كانت له عالقة وطيدة 

باملرسح. 

وقتها سيبدأ الجمهور يف التحدث والنقاش واقرتاح الحلول، ويف 

هذه اللحظة يطلب “الجوكر” من املتحدث الصعود إىل خشبة 

يصبح  ال  وبهذا  القاهر،  ويواجه  املقهور  دور  ليأخذ  املرسح 

للفرجة،  وغرض  للعرض  ومكان  للفرجة  مكان  مجرد   املرسح 

وهذا ما أكده الفنان الكبري أحمد مختار، والذي  أضاف عنرص 

رابع وهو رؤية املخرج. 

النموذج املرسحي هو  أنا يف هذا  اعتربته  والذي  ُهنا  واملخرج 

»الجوكر«.

املرسح  أن  نتفق  دعنا  معه:  حواري  أثناء  »مختار«  يل  قال 

بشكل  املرسح  هذا  أرى  ولكني  للتغيري،  أداة  عام  بشكل 

ولكن  لالحتجاج،  دعوة  مجرد  من  أسمى  أراه  مختلف؛ 

اإلشكالية الحقيقة  تكمن ىف أن الفن عمل خالد يعيش لألبد؛ 

وسيلة  املقهورين هو  وزمان، ومرسح  غري محدود مبكان  فهو 

جيدة للتفاعل مع الجمهور، ولكن أفضل األعامل الفنية التى 

تحتاج  ال  أعامل  هي  وتغريه  فيه  وتؤثر  الجمهور  داخل  تبقى 

أن«اوجست  القول  نستطيع  املنطلق  هذا  ومن  للمبارشة، 

وتحويلهم  املمثلني  غري  مع  للعمل  عظيم  رائد  بوال« 

لعنارصفنية. 

التفاعيل؛  املرسحي  العرض  يبدأ  أن  قبل  الجوكر  مهمة  تبدأ 

ليس  تنشيطية  لعبة  ويقدم  الجمهور،  بالتواجد وسط   فيقوم 

فقط  لكرس الحاجز؛ إمنا كنوع من التأسيس ملا سيحدث فيام 

بعد.

وبتقديم  للجمهور،  العرض  بتعريف  »الجوكر«  يقوم  بعدها 

األحداث  وبربط  املشاهد  عىل  بالتعليق  أيضا  يقوم  املمثلني؛ 

كأن  العرض؛  أثناء  مشكلة  حدثت  لو  وبالتدخل  املرسحية، 

يطلب من املمثلني إعادة املشهد لو الحظ عدم فهم الجمهور، 

هو  املشهد  هذا  كان  لو  خاصة  املشهد؛  رشح  هو  يعيد  أو 

فيه  سيكون  املشهد  فهذا  النهاية؛  مشهد  أي  الثالث  املشهد 

القاهر واملقهور، وال بد أن ينتهي املشهد  اليوم االستثنايئ بني 

من  الجمهور  ميّكن  مفتوح  بشكل  رصاع  ذروة  خلفية  عىل 

إىل  املرسحي  العرض  يصل  أن  بعد  أي  وقتها  حلول،  اقرتاح 

ويبدأ  املرسح،  عىل  واقفني  املمثلني  يظل  املفتوحة  النهاية 

مكانه\ أنت  لو  مثال:  ليقول  الجمهور؛  إىل  التحدث  الجوكر يف 

إيه؟  هتعمل  املرسحي-   العرض  يف  املقهور  اسم  يذكر   – ها 

قاعدين  اليل  فيه حد من  يقول:  أو  يقول: حد عنده حل؟  أو 

اتعرض ملشكلة زي دي؟ ...إلخ.

فنية لعناصر  وتحويلهم  الممثلني 
غري  مع  للعمل  عظيم  رائد  بوال  أوجست  مختار:  أحمد 
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ف  املرسحي  اللون  هذا  جوهر  مع  يتفق  »مختار«  قاله  ما 

خربة  توفر  فيه  يفرتض  ال  بوال«  »ألوجست  طبقا  »الجوكر« 

متثيلية أو مرسحية؛ الن هذا املرسح )للممثلني وغري املمثلني(، 

غري  قيام  أن  بل  عام؛  بشكل  تتحقق  مل  املعادلة  هذه  ولكن 

املمثلني بتحمل مسؤولية عرض مرسحي مل تحدث إال يف أضيق 

أضيق الحدود من خالل ورش مرسحية تلقاها متدربني ليسوا 

فنانني وال مرسحيني عىل يد فنانني مرسحيني، وخرج وقتها أي 

ألننا  متوقع  أمر  وهو  ودمتم،  املرسحي  العرض  الورشة  أثناء 

النهاية نتحدث عن فن؛ فكيف لغري مؤهلني فنيا؛ بل لغري  يف 

عىل  ومتثيله  مرسحي  نص  بكتابة  القيام  األساس  من  فنانني 

حساسة  قضايا  ومناقشة  بل  للجمهور  وعرضه  املرسح  خشبة 

ُيفهم  مل  »بوال«  أن  أرى  وبذلك  مشكلة؟،  تحدث  أن  بدون 

جيدا يف مرص، وتحديدا من قبل املشتغلني يف التنمية؛ فعندما 

)للممثلني  املقهورين  مرسح  الشهرية  جملته  »بوال«  أطلق 

وغري املمثلني(؛ كان يف تقديري يقصد بغري املمثلني النظارة أو 

الجمهور يف لحظة التفاعل فقط؛ أي يقصد أن الجمهور يتعلم 

يف  املرسحي  العرض  داخل  بالتمثيل  الفن  خالل  من  التفاعل 

وغري  للممثلني  املرسح  يصبح  وبذلك  بالتفاعل،  الخاص  الجزء 

املمثلني. 

والعملية  مرسح  عن  نتحدث  األخر  ويف  األول  يف  ألننا  وذلك 

بالنوايا  بالنقاش وال  بالتنظري وال  بالعدوى وال  الفنية ال تنتقل 

تبدأ  أسس  لها  فنية  عملية  هي  بالحسابات؛  وال  الحسنة 

خالل  من  الخشبة  عىل  تجسيدها  ثم  كتاباها  ثم  الفكرة  من 

بدايته موهبة، ولذلك لن تجد  العرض؛ فالفن  ُيخرج  »جوكر« 

االرتجال  من  متّكنه  فطرية   موهبة  لديه  وكانت  إال  جوكر 

عليها،  والتعليق  األحداث،  ربط  ومن  الجمهور،  مع  والتفاعل 

له  مسموح  غري  املرسحي  »الجوكر«  ف  محايد  بشكل  ولكن 

بالتمثيل،  يقوم  أن  ُيفّضل  وال  الخاصة،  نظره  وجهات  عرض 

ولو حدث ومثل ال يأخذ دور املقهور؛ الن هذا الدور سيأخذه 

بل  مشكلته؛  وسيشاهد  نفسه  سيشاهد  والذي  الجمهور، 

سيشاهد قاهره أمام عينيه. 

السيدات  إحدى  بكت  املرسحية  العروض  إحدى  يف  أتذكر 

ونحن نعرض قضية »نور« تلك البطلة التي كانت تقع فريسة 

“نور”  ويرضبها؛  ويعنفها  باستمرار  يهينها  الذي  زوجها؛  قهر 

عرض مرسحي أخرجه مؤسس فرقة تياتور، والذي اصبح اسمها 

فيام بعد فرقة »الجوكر« املخرج بيشوي عادل مكرم، والذي له 

باع طويل جدا بالعمل بهذا اللون املرسحي. 

التفاعل يؤكد  بالبكاء قبل حتى أن يحدث  السيدة  قيام هذه 

وبهذا يصبح هذا اللون املرسحي تحريضيا تعليميا تفاعليا. 

واحد  مكان  من  يكون  التفاعيل  للعرض  الحارض  الجمهور  ف 

نصوصه  ُتكتب  موجه؛  مرسح    فهو  املشكلة؛  نفس  يعاين 

هذا  يطرحها  التي  القضايا  وبذلك  محددة،  مشكلة  ملناقشة 

من  تختلف  الخصوصية  شديدة  محلية  قضايا  املرسحي  اللون 

مكان آلخر ومن بيئة ألخرى؛ حتى معنى كلمة »جوكر« كانت 

والذي  جاكسون،  ادريان  الربيطاين  املرسحي  للمخرج  محرية 

وهي  محددة،  بثقافة  ترتبط  ال  فهي  الكلمة؛  معنى  من  شكا 

لكن  والتنكيت؛  السخرية  تعني  لغوية  أصول  من  مشتقة 

ثقافتنا  يف  »الجوكر«  الن  رحابة؛  أكرث  كانت  العربية  الرتجمة 

»الكوتشينا«؛  كروت  أحد  فهو  الورق؛  بلعبة  مرتبطة  املرصية 

كلمة  أن  الحال  بطبيعة  فعرفنا  ورقة؛  أي  محل  يحل  وهو 

»جوكر« تعني األهم. 

من  يتم  الذي  التغيري؛  هو  املرسحي  اللون  هذا  يف  واألهم 

الرتبية،  يف  »فريري«  لنظريات  وطبقا  الجمهور،  تفاعل  خالل 

أساسية  سمة  »القمع«  فان  املرسح؛  يف  »بوال«  ومامرسات 

املقهور  يقوم  التفاعل  لحظات  ويف  واملقهور،  القاهر  عالقة  يف 

باإلقدام عىل مواجهة القمع؛ الذي يعاين 

منه من يعيشون تحت حكم األنظمة الديكتاتورية. 

فمشاكل املقهور  تشكل له قلق حقيقي وخطر كبري يعاين منه؛ 

هناك  سيظل  النه  القاهر؛  مع  ومتاهى  القهر  اعتاد  وان  حتى 

يوم استثنايئ سينفجر فيه املقهور ضد القاهر، وهو ما يجسده 

حياتية  قضايا  تناقش  نصوص  خالل  من  املرسحي  اللون  هذا 

آنية، وبالتايل فان هذا املرسح ال يقدم نصوص مرسحية هدفها 

املتعة؛ كام انه ال يقدم عروض مرسحية كونية، وهذا ال ينفي 

املخرج  أكده  ما  وهو  إليه،  احتياجنا  من  يقلل  وال  أهميته 

الراحل د.محمد عبد القادر: نحن يف مرحلة حساسة من تاريخ 

يف  فنحن  األنسب؛  هو  املرسحي  اللون  هذا  أن  فأرى  مرص؛ 

مرحلة املتفرج الفاعل.

أبو سعدة،  القادر« وهو نفس ما أكده يل عمر  ما قاله »عبد 

والذي يرى أن مرسح املقهورين شكل من أشكال التفكري. 

بني  اختالف  أهم  هو  التفاعل  جزء  أن  سعدة«  »أبو  يرى 

املرسح التقليدى ومرسح املقهورين. رمبا هذه النقطة هي ما 

فنيا  املقهورين مرسحا  أن مرسح  يؤكد  القادر«  »عبد  جعلت 

فلهذا املرسح جاملياته  القادر«  تنمويا. وبحسب »عبد  وليس 

املختلفة عن املرسح التقليدى.

فن  املقهورين  مرسح  هل  السؤال  يستمر  ذلك  كل  ورغم 

تعليمية؟  تربوية  مرسحية  أداة  هو  أم  بذاته؟؛  قائم  مرسحي 

للعالج  أداة  ليصبح  ذلك  تخطى  وهل  تعليمي؟  فن  هو  أم 

النفيس؟ 

»بوال«  تجربة  وعرض  »فريري«  فلسفة  تفسري  يف  ونستمر 

وشكل  يناقشها  التي  القضايا  وطبيعة  ومامرساتها  وتطبيقاتها 

املرسحي  النص  رحمها  من  يخرج  التي  املرسحية  التدريبات 

علنا يف نهاية األمر نصل إلجابة واضحة.

أجل  من  مقهورين  بواسطة  مرسح  )فهو  »بوال”:  كتبه  ما 

مقهورين لذلك يناسب دول العامل الثالث(. 

وذلك الن دول العامل الثالث لديهم مشاكل مجتمعية، ُولدت 

مقهورين  منهم  كثريين  من  جعلت  جدلية  قضايا  رحم  من 

أمام قاهر مستفيد من قهره، ومع الوقت متاهوا معه؛ فرتسخ 

وأصبح  رشعية  أخذ  انه  لدرجة  معتاد  وأصبح  واستقر  القهر 

الشائكة  القضية  تلك  مثال  كالختان  والتقاليد؛  العادات  من 

شديدة الحساسية أو كاملرياث؛ ففي صعيد مرص الفتاة ال ترث 

الن  وذلك  نقود،  نصيبها  تأخذ  لكن  يعني(  )الطني  األرض  يف 

أي  متنع  والتقاليد  والعادات  العائلة  صلب  من  ليس  زوجها 

التي  العائلة؛  وأرايض  وعقارات  أصول  يف  يرث  غريب  شخص 

يشاهدون  الذين  أبناءها؛  تقهر  الطريقة  وبهذه  الشكل  بهذا 

أنفسهم  عىل خشبة املرسح؛ فيتدربوا عىل مواجهة القاهر.  

الثالث العالم  دول  يناسب  لذلك  مقهورين  أجل 
من  مقهورين  بواسطة  مسرح  هو  بوال:  أوجست 

تنمويا وليس  فنيا  مسرحا 
المقهورين  مسرح  القادر:  عبد  محمد 
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والفيديو  واإلذاعة  السينام  تقنيات  أدت  املايض،  القرن  يف   

وصناعة  الدرامي  التعبري  من  جديدة  أشكال  ظهور  إىل 

التقنيات  قادت  السابق،  العقد  ويف   . العاملية  الرتفيه 

تنجب  إذ   . أكرب  تكن  مل  إن  مامثلة،  وثقافية  فنية  ثورة 

املامرسة  ومتلك  جديدة،  فنية  أشكاال  التفاعلية  الوسائط 

األشكال  هذه  يف  به  تساهم  ليك  الكثري  املرسحيني  والتاريخ 

التي  الطريقة  الجديدة. وكام جادلت يف موضع آخر، ترتبط 

التفاعل   « مفهوم  حاليا  الرقمية  الوسائط  فنانو  بها  يتأمل 

بها  يتأمل  التي  بالطريقة  وثيقا  ارتباطا   «  interactivity

فرتة  Livenessمنذ  »الحيوية  مفهوم  واألداء  املرسح  فنانو 

طويلة . ويسعى فنانو الوسائط الرقمية إىل تعريف التجارب 

فعل  كام  األسباب،  لنفس  ورمبا  الطريقة،  بنفس  التفاعلية 

البيئي  واملرسح   Happenings الوقائع  مرسح  مبتكرو 

invironmental theater يف الستينيات يف القرن املايض . 

 ورغم ذلك، فان بؤرة الرتكيز األساسية لهذه املقالة، ليست 

الوسائط  دور  ولكن  التفاعلية،  الوسائط  يف  املرسح  دور 

التفاعلية يف املرسح – وكلمة مرسح هنا تشري إىل نوع األداء 

الغريب غري التشاريك القديم الذي يتجمع من خالله مجموعة 

نص  لتجسيد  املتفرجني  أمام  ودم(  لحم  )من  املؤدين  من 

الرئيس عيل  مرسحي مكتوب مسبقا. إذ ال ينصب اهتاممي 

التفاعل بني املتفرجني )املستخدمني النهائيني( والوسائط، بل 

ُتعرّف  أن  وميكن   . الوسائط  املؤدين  بني  التفاعل  باألحرى 

واسعة  مجموعة  خالل  من  التفاعل  هذا  املرسحية  العروض 

سوف  الخيارات  مجموعة  ولتوضيح   . املختلفة  الطرق  من 

السنوات  خالل  أخرجتها  التي  العروض  من  أمثلة  أستنتج 

التفاعيل يف جامعة  األداء  املاضية تحت رعاية مخترب  الثالث 

أن  فقط  وضحت  قد  أكون  أال  أمتنى  النهاية،  ويف   . جورجيا 

التقنية التفاعلية يف املرسح تفتح إمكانيات دينامية جديدة 

بعض  بحث  إعادة  إىل  بعمق  تدفعنا  أن  بل  املرسح،  لفناين 

من افرتاضاتنا األساسية حول طبيعة املرسح ومعنى الحيوية 

 .

التفاعلية: الوسائط  تعريف 
 أوال، أود تحديد ما تعنيه الوسائط التفاعلية يف هذا السياق 

والصور  األصوات  إىل  أشري  التفاعلية،  الوسائط  خالل  ومن   .

الكمبيوتر،  عيل  املبتكرة  الحاالت  من  كثري  ويف  املسجلة، 

 live والتي ينتجها الكمبيوتر استجابة إىل أفعال املؤدي الحي

اختالف  تحديد  كيفية  هو  الصعب  والجزء   .  performer

البيانات  يغذي  آخر  يشء  أي  أو  الحركة  وكاشف  باللمس 

صور،  )أصوات،  املخرجات  من  نوع  أي  لتحفيز  داخله( 

مُلدخل  ذلك، ميكن  . عالوة عيل  املحرك(  يف  التحكم  إضاءة، 

واحد أن يحفز أي عدد من املخرجات، مام يسمح بالتحكم 

املنسق للغاية يف عنارص الوسائط املتعددة . 

التفاعلية  3( التالعب بالوسائط: ينبع أقوى مالمح الوسائط 

الرقمية  باملعلومات  تتالعب  برامج  كتابة  عيل  قدرتنا  من 

وجود  إىل  املحفز  يحتاج  ال  ولذلك،   . املدخالت  عيل  املبنية 

عالقة فردية ثابتة بالوسائط التي ينتجها . إذ ميكنني برمجة 

مدى  عيل  اعتامدا  مختلفة  صورة  أو  صوت  لعرض  كمبيوتر 

كيفية تحرك اثنني من املؤدين معا عن قرب، أو مدى ارتفاع 

يغنونها، وميكنني  التي  النغامت  أو  يتحدثان،  صوتهام وهام 

إجراء تغيري يف املخرجات مبرور الوقت أو االستجابة ألحداث 

الوسائط  مقاطع  يحدد  أن  الكمبيوتر  يستطيع  وال   . املايض 

املسجلة مسبقا وفقا للوغاريتامت معقدة فحسب، بل ميكنه 

إنشاء وسائطه الخاصة أثناء التنقل، مام ينتج عنه أصوات أو 

صورا جديدة . ولعل أحد أقدم الرتكيبات التفاعلية املرسحية 

هذه  صورت  التي   ،)1٩70( كروجر  مايرون  عند  الشارحة 

افرتاضية  املشاركني من رسم صور  اإلمكانية من خالل متكني 

أذرعهم  تحريك  طريق  عن  الجدار  بحجم  فيديو  عرض  عن 

يف الفضاء . 

والوسائط:  المسرح  خطرة:  عالقات 
الوسائط  تكون  أن  ميكن  كيف  نتخيل  أن  السهل  من   

التشاركية  أو  االرتجالية  األداء  أنواع  يف  مفيدة  التفاعلية 

غري  األقدم  الوسائط  عن  وظيفيا،  بالضبط،  الوسائط،  هذه 

 linear الخطية  الوسائط  أسميها  والتي  املزعومة،  التفاعلية 

media )التي تتطور من مرحلة إىل أخرى يف سلسلة واحدة 

من الخطوات املتتابعة( . يف النهاية، عيل مستوى ما، يتفاعل 

وأجهزة  األرشطة  مسجالت  مثل  التناظرية،  األجهزة  مشغل 

فيها  التحكم  عنارص  مع  السيناميئ،  العرض  وأجهزة  الفيديو 

الستدعاء أصوات وصور معينة . 

عن  التفاعلية  الوسائط  متيز  حاسمة  مالمح  ثالثة  وهناك   

الوسائط التناظرية: 

)حتى  الرقمية  التقنيات  تسمح  العشوايئ:  الدخول   )1

السمعية  املضغوطة  االسطوانات  مثل  منها  البسيطة 

والبرصية CDs، DVDs( بحركة فورية بني مقاطع الوسائط 

عازف  أو  البيانو  عازف  يستطيع  فمثال،   . املتجاورة  غري 

. وباملقارنة،  العشوائية  النغامت  الجيتار االنتقال برسعة بني 

يجب أن يتقدم مشغل مجموعة أرشطة الصوت أو الفيديو 

عرب املعلومات بالتتابع لالنتقال من جزء إىل آخر . 

أجهزة  ألن  نظرا  واملخرجات:  األثر  بني  العشوايئ  الرابط   )2

بهم  وتتالعب  يشء  وكل  والصور  األصوات  تخزن  الكمبيوتر 

الوسائط  محتوى  بني  فطري  ميكانييك  اتصال  يوجد  ال  إذ   –

اآلالت  من  كل  يف  الحال  هو  كام  تحفزها  التي  واملدخالت 

التناظرية مثل األرشطة  الوسائط  الصوتية وأجهزة  املوسيقية 

. ينتج عن هز األوتار باألصابع أصوات الجيتار مبارشة، مثلام 

صورا  شفاف  شبه  الفيلم  خالل  من  الساطع  الضوء  ينتج 

سينامئية مبارشة. وباملقارنة، ميكن أن يستخدم الكمبيوتر أي 

نوع من املدخالت )لوحة املفاتيح والفارة وجهاز االستشعار 

الحية الوسائط 
التفاعلية)2-1(  والتقنيات  المسرح 

تـأليف: ديفيد سولتـز

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 
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املوسيقيني  يستخدم  أن  ميكن  فمثال،   . املعيارية  غري  أو 

التقنيات التفاعلية البتكار أآلت موسيقية جديدة قادرة عيل 

بطرق  املحدودة  غري  األصوات  من  متنوعة  مجموعة  توليد 

املستغرب  من  ليس  ولذلك  محدود،  غري  بشكل  مختلفة 

استكشف  من  أول  هم  الفنانني،  ضمن  من  املوسيقيني،  أن 

الوسائط التفاعلية واألكرث إنتاجا . وباملثل، استغل الراقصون 

اإلضاءة  يف  للتحكم  التفاعلية  التقنيات  توفرها  التي  القدرة 

والصور واألصوات مبارشة من خالل حركاتهم . 

عيل  املبني  للمرسح  التفاعلية  التكنولوجيا  مالمئة  ولكن   

تسلسل  يكون  النهاية،  يف   . وضوحا  أقل  الدرامية  النصوص 

األحداث محدد مسبقا يف األداء املعتمد عيل نص وتدريبات 

رضورية  غري  الفاعلية  الوسائط  أن  نفرتض  أن  وميكننا   .

وخطرية، وتضيف عنرص مخاطرة ملن يسعى إليها . 

 ورغم ذلك، الحظ أننا أخذنا هذا التفكري إىل أقىص حدوده، 

 live الحي  املرسح  نشأة  عن  نتساءل  قريبا  أنفسنا  فسنجد 

theater، مبا يف ذلك استخدام املرسح األكرث إلحاحا للممثلني 

األداء  بني  التام  التباين  كان  وإذا   .  live actors األحياء 

يكون  فلن  املطلقني،  األعليني  املثلني  هام  املخاطرة  وغياب 

للمرسح الحي أي سبب للوجود يف القرن الحادي والعرشين، 

املسجلة  للوسائط  الفني  الشكل  هذا  يخضع  أن  بد  ال  وكان 

. وتكمن قيمة املرسح  مثل األفالم والفيديو منذ زمن بعيد 

الحي، والسيام يف العرص الوسائطي، يف تنوعه . بغض النظر 

عن مدى رصامة النصوص وعملية التدريب يف تقييد األداء، 

فمثال   . فريد  حدث  هو  القيود  هذه  ضمن  أداء  كل  فان 

النو  مرسح  يف  األداء  تقاليد  يف  الرصامة  البنية  تستخدم 

الياباين، الذي يصف كل إمياءة للممثل، لتضخيم االختالفات 

وهو  األداء  مشاهدة  هي  الحي  األداء  ومتعة   . فقط  األدق 

التي ينطوي عليها . فاألداء الحي  يتكشف، مع كل املخاطر 

املؤدين  بني  والعطاء  األخذ  ويتكامل   . بطبيعته  تفاعيل 

ومرسح   ،George Coates Performance Works األداء 

 Gertreud Stein Repertory التذكاري  شتاين  جرترود 

 Institute االفرتايض  الواقع  استكشاف  ومعهد   ،  Theater

جامعة  يف   for Exploration in Virtual Reality

التفاعيل  كانساس . ومنذ أربع سنوات، أنشأت مخترب األداء 

جامعة  يف   Interactive Performance Laboratory

جورجيا لدراسة العالقة بني األداء الحي والوسائط التفاعلية 

ومكان  مشرتك  إنتاج  استديو   – مادية  منشأة  واملخترب   .

 . والتعليم  للبحث  برنامج  أنه  عيل  عالوة   – درايس  لفصل 

التي  االستشعار  أجهزة  من  واسعة  مبجموعة  املخترب  ويتميز 

أيضا  ويحتوي   . واإلضاءة  واللمس  والتقارب  الحركة  تكشف 

االستشعار  وبرامج رضورية الستخدام معلومات  أجهزة  عيل 

والصور  األصوات  إىل  مبارش(  بشكل غري  أو  )مبارشة  لإلشارة 

وأكرث   . أخرى  كهربائية  أجهزة  أي  أو  واملحركات  املعروضة 

هذه التقنيات تطورا هو نظام التقاط الحركة بست درجات 

من الحرية، التي أصفها بتفاصيل أكرب فيام بعد . 

إىل  املخترب  يف  املستخدمة  التفاعلية  التقنيات  ظهور  يؤدي   

التقليدية  االنضباط  حدود  تتجاوز  جديدة  فنية  أشكال 

بدراسة  للطالب  السامح  هو  املخترب  أهداف  أول  ولعل   .

من  كثري  ففي   . الفنية  األنواع  لهذه  الدرامية  اإلمكانية 

مع  املتفرجون  يتفاعل  املخترب،  أنتجها  التي  األعامل 

الشخصيات االفرتاضية أو اآللية ؛ فبعض األعامل تعمل عيل 

مستوى أقل حرفية الستدعاء اقرتاح من الشخصية أو اشارة 

النحتية  األعامل  هذه  تصميم  ويتم   . الدرامي  الحدث  من 

الخاصة  واملواقع  للمعارض  ولكن  للمسارح  والتنصيب 

استخدام  طرق  استكشاف  هو  للمخترب  الثاين  والهدف   .

املواقع  يف  الدرامية  النصوص  لعرض  التفاعلية  التكنولوجيا 

املرسحية التقليدية. وبينام أعترب أن كىل جانبي عمل املخترب 

سوف  املقال  هذا  موضوع  فان  األهمية،  من  القدر  بنفس 

يركز عيل املسار األخري للبحث . 

 وللمخترب هدفني أساسيني يف تجاربه املرسحية: 

عيل  املساومة  بدون  املرسح  يف  الرقمية  الوسائط  مزج   )1

تلقائية األداء الحي . 

2( جعل الوسائط ذات معنى درامي – مبعنى آخر، استخدام 

ومفتاح   . الدرامية  النصوص  معنى  تعزز  ما  بقدر  الوسائط 

تكون  التي  التي  النصوص  اختيار  هو  الثاين  الهدف  هذا 

التكنولوجيا فيها جزء ال يتجزأ من التفسري التوجيهي املقنع 

بدال من استخدام العرض كذريعة للتباهي بالتكنولوجيا . 

 وقد أخرجت حتى اآلن ثالثة عروض باالشرتاك مع املخترب . 

استكشف كل عرض منها مجموعة جديدة من العالقات بني 

األداء والوسائط، مع انتشار الوسائط وتفاعلها بشكل متزايد. 

»Hair »الشعر  عرض  الوسائطية:  التفاعالت 
»الشعر«  املوسيقي  املرسحي  العرض  كان   ،1٩٦8 عام  يف   

والسيام  واملضمون،  الشكل  حيث  من  لفائدته،  مميزا 

باملقارنة إىل العروض املرسحية املوسيقية السابقة يف مرسح 

حرب  مثل  امللحة  االجتامعية  القضايا  تناول  إذ  برودواي. 

للمخدرات،  الرتويجي  واالستخدام  الهيبيز  وحركة  فيتنام، 

املعارصة  املوسيقية  النامذج  وتضمن  العرقية،  والعالقات 

مثل موسيقى الروك وتقنيات األداء املرسحي التجريبي عند 

جامعات مثل املرسح الحي the Living Theater واملرسح 

مع  الحس،  املرهفي  املؤدين  من  مجموعة  وبني  واملتفرجني، 

إلحاح املرسح كشكل فني، يف كل أنواع املرسح ذات الطابع 

األسلويب واملرسح الواقعي . 

 واآلن لنتأمل تأثري حقن الوسائط الخطية يف الداء املرسحي 

وممثل  حي  ممثل  بني  متحمسا  مشهدا  ولنتخيل   . الحي 

لن  الحي،  املمثل  عكس  فعيل   . فيديو  رشيط  يف  مصور 

املمثل  يرتكبها  قد  أخطاء  أي  مع  الفيديو  رشيط  يتسامح 

مع  أبدا  يتكيف  ولن  الحوار(  مفتاح  نسيان  )مثل  الحي 

الوسيط  الحي.  املمثل  إلقاء  وإيقاعات  ديناميات  اختالفات 

األداء  هذا  مثل  وميزج   . به  االلتزام  عيل  الحي  املمثل  يجرب 

أسوء ما يف املرسح والوسائط عيل حد سواء: انه مينح األداء 

الحي خاصية معلبة بدون أن يهبه أي من مميزات السينام 

أو الفيديو، مثل القدرة عيل اختيار تناول، وتعديل األخطاء، 

أو استخدام حركة الكامريا أو القطع املفاجئة عيل أداء املمثل 

الخطية لن  للوسائط  . وال غرو أن االستخدام املكثف  الحي 

يدو كونه أكرث من اقرتاح ذيك يف املرسح . 

 ال تستنزف الوسائط التفاعلية التلقائية أو التغاير من األداء 

الحي، كام تفعل الوسائط الخطية، ألنها تجسد تلك الخواص 

عن  فضال  املؤدي  مع  تتواءم  ما  بقدر  تفاعلية  فالوسائط   .

جعل املؤدي يتواءم معها . وبالتعريف، كلام كانت الوسائط 

تفاعلية، كانت أكرث استجابة . واملرسح الذي ميزج الوسائط 

التفاعلية ميلك قوة كامنة ملزج قوى كل من األداء والوسائط 

تعتمد  بعينها،  حالة  أي  يف  الكامنة  القوة  أن  أدرك  وسواء   .

بالطبع عيل االختيارات املحددة يف العرض والدقة التي يتم 

تنفيذ هذه االختيارات من خاللها . 

اختبار اإلمكانيات: مخترب األداء التفاعيل يف جامعة جورجيا: 

املرسحية  الفرق  من  متزايد  عدد  بدأ  املايض،  العقد  خالل   

 . املرسح  يف  التفاعلية  الوسائط  مزج  طرق  استكشاف  يف 

الفرق تطورا فرقة جورج كوتس ألعامل  أكرث هذه  ومن بني 
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قدم  الذي  الوقت  بحلول  ولكن   .Open Theater املفتوح 

عام  خريف  يف  »الشعر«  عرض  التفاعيل  األداء  مخترب  فيه 

1٩٩7، أصبح هذا العرض أبرز أعامل الفرتة . وقد كان أحد 

املرسحية  لجعل  طريقة  إيجاد  هي  كمخرج  تحديايت  أكرب 

مجمله  يف  يتكون  التي  الجمهور  لكل  ومالمئة  حيوية، 

هذه  ظهرت  عندما  موجودين  يكونوا  مل  الذين  الطلبة  من 

املرسحية ألول مرة . وقد كان استخدام املخترب للتكنولوجيا، 

املخترب  استخدم  إذ   . التحدي  لهذا  استجابة  منه،  جانب  يف 

الرقمي  والفيديو  الكمبيوتر  يولدها  التي  املتحركة  الرسوم 

خالل  من  والسيام  الشخصيات،  عقول  إىل  الجمهور  لجذب 

اظهار أحاسيس وصور الهالوس التي تسببها املخدرات . 

 وقد تضمن العرض تتابعني ميزجان الوسائط الرقمية . األول 

حدث أثناء االفتتاحية األصلية التي تبلغ مدتها عرش دقائق 

الذي عرضت عام 1٩٩7 . وتؤطر هذه االفتتاحية املرسحية 

 . املاضية   « »بريجر  حياة  ذكريات  باعتبارها  املوسيقية 

وبريجر هو القائد السابق لجامعة الهيبيز، وهو اآلن يف سن 

إىل جامعة جورجيا إللقاء محارضة عن  الخمسني، وقد جاء 

الذي تخىل عنه منذ فرتة طويلة، ومن أجل  الحياة  أسلوب 

شعرك:  قص   « عنوان  يحمل  الذي  الجديد  لكتابه  الرتويج 

أسطورة ٦8 Get a Haircut: The Myth of ٦8 “ . وقد 

أثناء  شبابه  يف  لصورته  رشيحة  خلفه  من  شاشة  عرضت 

ناحية،  فمن   . املحارضة  يلقي  بينام  الهيبيز،  مع  انخراطه 

املخدرات  أن  وأعلنت  فجأة  الحياة  إىل  الرشيحة  عادت 

التي تناولها بريجر يف شبابه » لن تخرج أبدا عن نظامك » 

. وبعد االنفجار يف تدفق مخدر من األلوان والصور، عادت 

الحياة  إىل  عادت  ثم   . األول  الجامد  وضعها  إىل  الرشيحة 

ساعدت  الناحية  ويف  للممثلني  لالستجابة  أخريني  مرتني 

إقناع بريجر باحتضان ماضيه وينضم من جديد إىل جامعته 

افرتاضات  هزيل  بشكل  املشهد  هذا  وينتهك   . القدمية 

ومل   . املعروضة  للصورة  الوجودية  الحالة  حول  الجمهور 

تنجم صدمة الجمهور من مجرد الحركة غري املتوقعة داخل 

الثابتة ظاهريا، ولكنها تنبع بشكل أعمق من قدرة  الصورة 

هذه الصورة منذ املايض عيل التفاعل مع الحارض .

 امتد االستخدام األكرث شموال للوسائط يف العرض ملدة مثانية 

الثاين  الفصل  يف  األغاين  والقصرية  املشاهد  من  دقيقة  عرش 

الليلة  الجامعية يف  املخدرات  التسلسل رحلة  . ويصور هذا 

املمثلون  أدى  وقد   . فيتنام  إىل  كلود  ذهاب  سبقت  التي 

التسلسل،  هذا  يف  بأنفسهم  األغاين  كل  املوسيقية  والفرقة 

 . والكواكب  بالنجوم  مليئة  خلفية  عرض  بشاشة  بدأ  الذي 

اإلطار  وخارج  داخل  خفة  يف  الستة  املمثلني  صور  تنجرف 

وصورة  املتأللئ  السالم  رمز  مثل  أشياء  مع  جنب  إىل  جنبا 

الستة  يغني  الشاشة،  وأمام   . جونسون  ليندون  الرئيس 

املشهد،  هذا  ويف   . الفضاء  يف  تطري  أجسامهم  أن  ممثلني 

يوجد عامل املؤدين والشاشة املوجودة عيل األسطح املوازية 

الحدود بني  التي تيل، يتم محو  الشاشة  . ويف  بدون تفاعل 

خلف  ودمه  بلحمه  كالود  قفز  فمثال،   . والشاشة  املؤدين 

الشاشة، وظهرت صورته فورا عيل الشاشة وهو يطري بشكل 

سحري  بشكل  عرب  وكأنه  دوامة،  داخل  أسفل  إىل  حلزوين 

لحظة  ويف   . الشاشة  إىل  املرسح  خشبة  من  الفاصل  الخط 

من  لنكولن  أبراهام  لصورة  املتحركة  الرسوم  أخرى، خرجت 

قدما  عرشة  اثني  طولها  خشبية  دمية  وظهرت  الشاشة، 

بأن  االيهام  خلق  مام  مرحلة،  كل  يف  التصميم  مع  تتطابق 

خشبة  عامل  إىل  األبعاد  ثنايئ  الشاشة  عامل  من  عرب  الشكل 

ويكس  جون  صورة  ظهرت  وعندئذ   . األبعاد  ثاليث  املرسح 

عيل الشاشة مع إيقاع املوسيقي، وخالل لون آخر يتم فتح 

أفواه من الرسوم املتحركة وغلقها يف تزامن مع كالم املمثلني 

األحياء . 

كاسبار  عرض  الجدران:  تتكلم  أن  يمكن  كان  لو 
هاندكه  بيرت  مرسحي  التفاعيل  األداء  مخترب  فرقة  قدمت   

 .1٩٩٩ عام  يف  عرضها  ثاين  باعتباره   )1٩٦8( »كاسبار« 

هاوزر  كاسبار  قصة  من  استلهامه  هاندكه  نص  ويستمد 

الحقيقية، وهو املراهق الذي ظهر بشكل غامض يف شوارع 

نورميربج يف عام 1828 بعد قيض حياته مقيدا يف قبو صغري 

من  يشء  كل  يتعلم  أن  وأضطر   . إنساين  اتصال  أي  بدون 

الفضيات، ويرتدي  يتكلم، ويستخدم  الخربشة: كيف  خالل 

املالبس . وتصور مرسحية هاندكه تلقني الكبار غري املؤهلني 

إذ تعري  . واملرسحية تجرد الرسد بشكل متطرف،  اجتامعيا 

تخلو  فاملرسحية   . تاريخية  خصوصية  أي  من  كاسبار  قصة 

بالطبع من كل سياق واقعي: تتجىل متاما يف حارض مرسحي، 

بدون أي إشارة إىل املايض أو املستقبل . كام يوضح هاندكه 

يف مقدمة املرسحية، »ال توضح مرسحية كاسبار ما هو األمر 

هو  ما  توضح  إنها  بل  حقا،  األمر  كان  كيف  أو  كاسبار  مع 

محتمل مع شخص ما«. 

الجزء  . يف  يتجزأ من مرسحية هاندكه  التكنولوجيا جزء ال   

كاسبار  دور  يؤدي  لذي  املمثل  يقف  املرسحية  من  األول 

من  مجموعة  تعرض  حيث  املرسح  خشبة  عيل  وحيدا 

تفصح  ال  التي  املحفزات  وهذه   . يفعله  ما  كل  املحفزات 

والقياسات  بالتأكيدات  كاسبار  وتقصف  نفسها،  عن  بيشء 

مختلفة  أنواعا  متثل  التي  واألسئلة  والكليشيهات  املنطقية 

من أفعال الكالم دون أن يكون لها محتوى حقيقي . وهي 

هاندكه  يقسم  ومل   . مستقلة  درامية  توظف كشخصيات  ال 

املهمة  األصوات، ويفوض هذه  بني مختلف  النص  محفزات 

 . املحفزات  هذه  الجمهور  وال  كاسبار  يرى  وال   . للمخرج 

 . متحدثني  من  تصدر  مجسدة  غري  كأصوات  توجد  فهي 

وبالنسبة لكاسبار نفسه، الذي لن يرى أي إنسان، فالبد أن 

التي  الدمية،  تجاه  بندقيته  وأطلق  الشاشة  عيل  بوث 

هذه  ويف   . هادر  صوت  يف  املرسح  خشبة  عيل  سقطت 

يف  تأثريا  يقدم  هذا  املتحركة  الرسوم  حدث  أن  بدا  الحالة 

الدينامية،  هذه  أخرى  مشاهد  وعكست   . الحقيقي  العامل 

الهنود  دور  يلعبون  فعليني  ممثلون  قام  عندما  حدث  كام 

رسوم  من  جنود  عيل  وهمية  سهام  بإطالق  األمريكيون 

الجنود يف رشائط  انفجار  إىل  أدى  الشاشة مام  متحركة عيل 

حمراء وبيضاء وزرقاء. 

املحافظة  هو  واإلبداعية  التقنية  التحديات  أبرز  كان  وقد   

وفضال   . املرسحية  يف  الحيوي  واالرتجال  الفورية  روح  عيل 

الفيديو  تتابع  مع  التوافق  إىل  الفعليني  املؤدين  دفع  عن 

تتوافق  التي  املعروضة  الرسوم  اضطرت  فقد  الخطي، 

بني  دقيقا  مزجا  أنجزنا  وقد   . مستقل  أداء  كل  توقيت  مع 

الوسائط واملؤدين من خالل تقسيم الوسائط إىل عدة مئات 

من الصور واألجزاء الرقمية القصرية وحركنا الصور باستخدام 

أغلب  ويف   . املرسح  خشبة  خارج   MIDI مفاتيح  لوحة 

دقيقتني،  إىل  يصل  الواحد  الفيديو  مقطع  كان  الحاالت، 

ولكن معظم إشارات الوسائط جاءت بوترية رسيعة وغاضبة 

املرسح  خشبة  خارج  املفاتيح  لوحة  العب  حقق  وقد   .

فرقة  يف  االفرتاضية  البيئة  محرك  باعتباره  الوظيفة،  نفس 

من   « جرايف  النس  ويرشح   . االفرتاضية  البيئة  استكشاف 

االفرتاضية  البيئة  محرك  كان  األحياء  املمثلني  مراقبة  خالل 

 )i.e.VR( يف عرض فرقة معهد استكشاف الواقع االفرتايض(

عيل  قادرا   )»The Adding Machine اإلضافة  »آلة 

والتالعب  حركاتهم،  مع  والتكيف  بحرية  معهم  التفاعل 

فرقة معهد  فكل من   . بالعامل من حولهم  بسالسة ورصاحة 

 « عرض  مفاتيح  لوحد  ومشغل  االفرتايض  الواقع  استكشاف 

والوسائط  الفعليني  املؤدين  التفاعل بني  الشعر » قد وّسطا 

ومع   . املبارش  بالتفاعل  لهم  السامح  عن  فضال  املعروضة، 

ذلك، ميكننا باستخدام هذه التقنية جعل الوسائط متجاوبة 

مع األحداث الحية . فمثال خالل أحد أجزاء عرض » الشعر 

»، وبينام يغني املغنون أسامء األلوان، تنزل األلوان املالمئة 
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تبدو الغرفة نفسها وكأنها تتحدث، وكان الفراغ له واسطة . 

الفضاء  فكرة  يف  التفاعيل  األداء  مخترب  عرض  توسع  وقد   

الصوت  وّلد  فقد   . هاندكه  نص  يف  املوجود  التكنولوجي 

جازي كمبيوتر من نوع ماكنتوش وعرضا الصور، وأضواء من 

املمثلني،  مزروعة يف مالبس  عليها  املسيطر   LED اللد نوع 

هذا  تكامل  وقد   . األثاث  يف  املزروعة  املجسات  وتتابع 

هاندكه  ملرسحية  العرض  تفسري  مع  للتكنولوجيا  االستخدام 

. وقد تجلت البيئة الغنية تقنيا والذكية عيل خشبة املرسح 

يف السيطرة الشاملة املجهولة وغري اإلنسانية للمحفزات عيل 

كاسبار . وقد وضح العرض اإلمكانيات التقنية البائسة التي 

استخدمها النص، إذ استخدم التقنيات ضد نفسها . 

عيل  الشاشة  العني  مقلة  صورة  مألت  املرسحية،  وطوال   

ومقلة   . املرسح  خشبة  من  الخلفي  الجزء  يف  عدسة  شكل 

العني هذه التي يتحكم فيها مشغل الكمبيوتر خارج خشبة 

مراقبة  إىل  يشري  مام  ذهب،  أينام  كاسبار  تتبعت  املرسح، 

دوري  بشكل  العني  وتغلق   . منها  مفر  ال  التي  املحفزات 

وتعرض الشاشة الصور من أجل كاسبار . فمثال يف مرحلة ما 

ليك  لكاسبار  منوذجية  جمال  املحفزون  يلقي  املرسحية،  من 

املعروضة  كاسبار  تنطق صورة  املخترب،  . ويف عرض  يحاكيها 

أصوات  تجاه  شفتيها  ويحركك  الجمل  هذه  الشاشة  عيل 

املحفزين )من الذكور واإلناث(. ويف جزء آخر، بينام يشجع 

إىل  العشوائية  األثاث  قطع  ترتيب  عيل  كاسبار  املحفزين 

التشكيل املنزيل التقليدي، تظهر صورة تخطيطية لكل قطعة 

يضعها  حتى  وتومض  املالئم  مكانها  يف  الشاشة  عيل  أثاث 

كاسبار بالشكل الصحيح . 

 يف أمثلة الوسائط يف عرض كاسبار الذي ناقشته حتى اآلن، 

تم توسيط التفاعل من خالل مشغل الكمبيوتر، كام حدث 

يف عرض » الشعر » . ويف موضع آخر من العرض، رغم ذمك 

استخدمنا مجسات لتقديم تفاعالت غري وسيطة بني املؤدي 

الحي والوسائط . 

أثناء  واسع  نطاق  عيل  املرسحية  يف  املجسات  دخلت  وقد   

املشهد املبكر الذي يفحص فيه كاسبار كل قطعة أثاث عيل 

كاسبار  املحفزين  فيه  يدرب  الذي  املشهد  خالل  وباملثل،   
 . الوسائط  لتحفيز  كاسبار  صوت  استدمنا  الكالم،  عيل 
واكتشف كاسبار تدريجيا انه ميكنه تغيري أصوات املحفزين 
استئناف  ميكنها  األصوات  وأن  ببساطة  التحدث  طريق  عن 
الكالم مبجرد أن يصمت . وقد وفرت هذه اآللية ما يسميه 
 negative السلبي  »التعزيز  السلوكيني  النفس  علامء 
كاسبار(  )كالم  املطلوب  السلوك  أوقف   :  reinforcement
ومبجرد   . تهدأ(  ال  التي  املحفزين  )لغة  السلبي  التحفيز 
يستمع  وبدأ  التقاليد  هذه  يف  الثقة  كاسبار  اكتسب  أن 
واستخدمت  القواعد  املحفزون  غري  بيئته،  عيل  بالسيطرة 
أصوات  ذلك:  من  بدال  تشغيل  كمفتاح  كاسبار  صوت 
الكالم وتوقف عندما  بدأ كاسبار يف  املحفزين بدأت عندما 
بالتكنولوجيا بهذه الطريقة،  توقف . وبربط كالم املحفزين 
العرض ما يسميه هاندكه » معاناة خطاب املحفزين  كثف 
كاسبار  املحفزين  خاللها  من  يكرس  التي  العملية  وهي   ،«

إلعادة بنائه عيل صورتهم . 
الوظيفية يف قطع األثاث   ومن غري املجدي دمج املجسات 
البيئة  إذا مل يالحظ الجمهور أن القطع متصلة بأسالك وأن 
أصبحت  وقد  كاسبار.  ألفعال  مبارشة  تستجيب  كانت 
الكابالت الحمراء التي تربط القطع بالكمبيوتر ملمحا بارزا 
يف تصميم القطع، التي صممها الطالب يف املصادقة متعددة 
العوامل MFA جيسون ليك . ففي بداية املرسحية، امتدت 
الكابالت من كل قطعة إىل شبكة اإلضاءة يف مسارات مائلة 
 . فورمان  ريتشارد  أحد عروض  الخيوط يف  مثل   ، متقاطعة 
يف النهاية بعد أن رتب كاسبار قطع األثاث وفقا ملواصفات 
منوذجا  ويصدر  أعىل،  إىل  مبارشة  كابل  كل  امتد  املحفزين، 
مرتبا من الخطوط املتوازية . ووظفت بشكل داليل وعميل، 

مع الوظيفة الداللية التي تربز الوظيفة العملية . 
 ومع ذلك مل تستطع صور الكابالت نفسها أن تنقل التفاعل 
الجمهور  يرى  أن  بد  ال  كان  اذ   . للجمهور  للبيئة  الحقيقي 
كاسبار نفسه يكتشف أن التفاعل مستكشف مؤقتا، يسيطر 
آخر،  مبعنى   . حوله  من  املصطنع  العامل  عيل  النهاية  يف 
التقنية  األشياء  وظفت  املمتدة،  املرسحية  ألجزاء  بالنسبة 
التكنولوجيا  كرشكاء للممثل الفعيل . ونتيجة لذلك، مل تكن 
أثناء  املرسح،  خشبة  إضاءة  مع  نضيفه،  شيئا  التفاعلية 
يكرر  أن  املمثل  يستطيع  فلم   . النهائية  التقنية  التدريبات 
التكنولوجيا  تكون  أن  قبل  للمرسحية  طويلة  امتدادات 
الشائعة  الطرز  مع  العمل  بدأ  فقد   . األقل  عيل  مكانها  يف 
حفزوها  التي  والوسائط  واملجسات  األثاث،  قطع  من 
املتعلق  العام  املبدأ  هذا  عزز  لقد   . األوىل  التدريبات  يف 
أسميه  الذي  األداء  يف  التفاعلية  التكنولوجيا  باستخدام 
 the paradox of the interactor املتفاعلني  “مفارقة 
قدرة  عيل  الجمهور  تعرّف  برصامة،  املؤدي  تدرب  وكلام   ،“
املؤدي  وتلقايئ ألفعال  دينامي  بشكل  االستجابة  البيئة عيل 
التي  التقاليد  يفهم  أن  الجمهور  يعلم  أن  يجب  فاملؤدي   .
التفاعالت  أبسط  مع  ببطء  البدء  خالل  من  التفاعل  تحدد 
أن  قبل  الكريس(  بهز  قيامي  أثناء  الصوت  تشغيل  )مثل 

أتحرك إىل تفاعالت أكرث تعقيدا . 
..................................................................................

•ديفيد سولتز : أستاذ مساعد للدراما ومخرج مخترب األداء 
التفاعيل يف جامعة جورجيا بالواليات املتحدة األمريكية . 
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الواحدة تلو األخرى، بدون مفاهيم مسبقة  خشبة املرسح، 

رغبتي  انبثقت  وقد   . األشياء  لهذه  التقليدي  الهدف  عن 

قلب  يف  كان  والذي  املشهد،  هذا  من  املرسحية  اخراج  يف 

بالكيفية  . فالنص محدد فيام يتعلق  مفهومي للعرض ككل 

يفتح  أثاث:  قطعة  كل  مع  املمثل  خاللها  من  يتفاعل  التي 

يحرك  الغرفة،  حول  الكريس  ويدفع  ويغلقه،  درجا  كاسبار 

أن  كاسبار  يتعلم   . الخ   .. طاولة  مسامري  يفك  هزاز،  كريس 

منها  ويتعلم  معها،  تطوير عالقات  األشياء من خالل  يحدد 

كاسبار  تفاعالت  ملصاحبة  باللغة  املحفزين  املرسحية  متد   .

مع كل قطعة أثاث . ويتبني النص املكتوب تقاليدا غريبة، 

اذ يطبع ارشادات خشبة املرسح لكاسبار يف العمود األيرس 

اليمني  عيل  للمحفزين  املطابقة  والسطور  الصفحة،  من 

مع  كاسبار  عالقة  تحدد  ليك  املحفزين  لغة  وتتداخل   .

األشياء املادية . يف الواقع يهب املحفزون أصواتهم لألشياء، 

الغرفة  وتصبح   . ألنفسهم  امتدادات  إىل  األشياء  ويحولون 

بأكملها حضورا آليا )حضور سايبورج( .

الثاليث بني كاسبار  بالتفاعل   وباعتباري مخرجا كنت منبهرا 

التفاعل،  هذا  ولشحذ   . املحفزين  ولغة  الديكور  وقطع 

تتفاعل  أن  األصوات  لهذه  للسامح  طريقة  أجد  أن  أردت 

معينة  مجسات  واخرتنا   . كاسبار  حركات  مع  تلقائيا 

بالطريقة  أثاث  قطعة  تناول  يتم  عندما  ذلك  ضبط  ميكنها 

 . هاندكه  نص  يف  املرسح  خشبة  إرشادات  تحددها  التي 

فاستخدمنا مثال مقياس للتسارع لإلحساس بحركات الكريس 

الوقت  عن  للكشف  للضغط  حساسة  ومقاومات  الهزاز، 

تغذت  . وقد  األريكة  كاسبار عيل وسائد  فيه  الذي يضغط 

التتابعات  أدى  الذي  مبارشة  الكمبيوتر  من  املجسات  هذه 

مالئم  بشكل  يتفاعل  كاسبار  كان  عندما  املالمئة  الصوتية 

يسمع  الهزاز،  الكريس  كاسبار  هز  التي  اللحظة  يف  فمثال   .

اللحظة  ويف  املتحدثني:  خالل  من  املطابق  النص  الجمهور 

حولت  الطريقة،  وبهذه   . الكلامت  تتوقف  يتوقف  التي 

يهيئ  كبري  جلدي  صندوق  إىل  األثاث  قطع  التكنولوجيا 

كاسبار من خالل تعزيز السلوك الصحيح فقط بشكل تلقايئ. 
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28 نوافذ

يرجع أصل الدراما إيل املرسح، فاملرسح هو أول فن عرفه اإلنسان وهو 
… تطور فن   . اإلنسان واملجتمع ومشاكله وتطوراته  أول فن عرب عن 
واصبح كل  ونظريات  قواعد وأسس  له  وأصبح  اإلنسان  بتطور  املرسح 

املختصني يتعلمون ويطورون من تجاربهم . 
جيدة،  مرسحية  لكتابة  بها  االستعانة  ميكنك  التى  الكتب  أهم  ومن 

كتاب »فن كتابة املرسحية« للكاتب املرسحي املجري اليوس إيجرى .
يستعرض إيجرى يف كتابه مبادئ ونظريات وأسس الكاتبة املرسحية مع 
فصول  أربعة  الكتاب  ويتضمن  العاملية،  املرسحيات  ببعض  االستشهاد 
تتناول املقدمة والشخصية والرصاع والفصل الرابع عبارة عن عموميات 

 .
أكد اليوس إيجرى عىل أهمية أعداد الفكرة األساسية التى تقوم عليها 
املرسحية، وهو يسمى هذه الفكرة األساسية أو الغرض الذى تستهدفه 
املرسحية  املرسحية و هو مصطلح يشمل كل شئ ىف  باملقدمة  الرواية 
أو  الرمز  أو  بالكالم  للمشاعر  تصوير  أو  حركة  أو  قول  أو  فعل  من 

اإليحاء ... 
سليمة  املعامل  واضحة  أساسية  فكرة  من  جيدة  مرسحية  لكل  البد 
لصياغة  واحد  طريقة  من  أكرث  هناك  يكون  أن  املمكن  ومن  التكوين 
هذه الفكرة، أال أنه مهام اختلفت الصياغة فإن الفكرة تبقى كام هى، 
املحركة  القوة  األساسية هى  الفكرة  أن  تغري،  أى  عليها  يطرأ  ال  بحيث 

الكامنة وراء كل ما يصدر من أفعال .
أساسا  تكون  الفكرة صالحة ألن  كانت هذه  إذا  فيام  تنحرص  واملشكلة 

متينا إلنشاء مرسحية أم ال ؟
الغرض  أو  الفكرة األساسية  أو  الهدف  إيجري عىل أهمية   لذلك يؤكد 
مقدمة  لها  يكون  أن  ينبغى  مرسحيتك  أن  الرواية،  تستهدفه  الذى 

منطقية . 
ال يلزمك الكاتب بأن تبدأ مرسحيتك مبقدمة منطقية، أى فكرة أساسية، 
بل ىف إمكانك أن تبدأها بشخصية من الشخصيات املرسحية أو بحادثة، 
أو حتى بفكرة بسيطة ثم تنمو هذه الفكرة أو الحادثة بعد هذا وتكرب 
ومن مثة يكشف املوضوع عن نفسه بنفسه قليال قليال، وسيكون لديك 
ما  مجمل  ىف  املنطقية  مقدمتك  تجد  لىك  الوقت  من  كفايتك  فيه  ما 
تقدمه من مادتك املرسحية فيام بعد، واملهم هو أن تجد هذه املقدمة 

 .
أنها  التمثيلية  الرواية  ىف  شئ  أهم  إيجرى  عند  املرسحية  الشخصية 
الذين  معظم  ويخالف  أرسطو  يخالف  ذلك  ىف  وهو  العقدة  من  أهم 
من  تتكون  إيجرى  عند  والشخصية  املرسحي  التأليف  أصول  عن  كتبوا 
ثالثة أبعاد البعد الجسامين ويقوم عىل الجنس والسن والطول والوزن 

والشعر .... كل املواصفات الجسامنية . 
البعد االجتامعي ويقصد بها الطبقة االجتامعية ونوع العمل ومستوى 
التعليم والحياة املنزلية والدين والهوايات واالنتامء السياسيى وغريها ..
البعد النفيس ويعتربها إيجرى مثرة اشرتاك البعد الجسامين واالجتامعي 
عىل الشخصية وهام السبب ىف هزامئنا وانتصاراتنا وخيبة أمالنا وتكوين 
الشخصية  . البد أن تستمر  النقص بداخلنا  ميولنا واتجاهاتنا ومركبات 
املرسحية ىف التنمية وعدم وقوفها عند نقطة بعينها ال تنمو بعدها أبدا 

 .
أى  األول  البطل  هى  تكون  محورية  شخصية  وجود  من  بد  ال 
وهذا  قضية  أو  حركة  أو  معركة  أى  ىف  القيادة  يتوىل  الذى  الشخص 

إيجري اليوس  كتاب  في  قراءة 

األولى؟  مسرحيىت  أكتب  كيف   

هاجر سالمة

البطل ويقف ىف وجه هو  يعارض هذا  protagonist وأى شخص  هو 
 Antagonist خصمه أو معارض له هو

والخصم ىف أى رواية يجب أن يكون بالرضورة شخصاً قوياً، ال يلني وال 
يعرف الرأفة ويكون بنفس قوة الشخصية املحورية متام .

والنضال ال يكون نضاال هاما ظريفا إال حينام يكون املناضلون سواسية 
ومتساوين ىف قوة النضال الناشب بينهم . 

أن  توجد مرسحية ألنه ال ميكن  أن  الشخصيتني ال ميكن  وبدون هاتني 
يوجد ما يدفع املرسحية أىل األمام أو ما يثري الرصاع فيها . 

توزيع الشخصيات Orchestration أو التناسق بني الشخصيات بحيث 
 ( مشاغبني  جعلتهم  كأن  واحد  من منط  املرسحية  يجعل شخصيات  ال 
بلطجية ( جميعا مثال تكون كالذى كون فرقة موسيقية اقترص فيها عىل 

عازىف الطبول فقط .
الوحدة  تلك  بها  ويعنى  األضداد«  وحدة  مصطلح«  عىل  جراى  ويركز   
أن  إيل  املرسحية  شخصيات  بني  تقام  والتى  النقيضني  بني  تجمع  التى 
يقىض أحدهام عىل اآلخر، أنه ال حياة ألحدهام إال مبوت األخر بحيث 
يستحيل املصالحة أو املساومة أو أنصاف الحلول، واملعركة بينهم هى 
والشخصيات  أحدهام.  عىل  يقىض  حتى  بينهام  تجمع  التى  الوحدة 
يجب بالطبع أن تكون مصنوعة من تلك الخامات التى تجعلها متىض ىف 

موقفها إيل أخر الشوط . 
الساكن  الرصاع   : رئيسية  كربى  أقسام  أربعة  إيل  الرصاع  جراى  يصنف 
هو ذلك الرصاع الذى يشعرك بركود الحركة ىف املرسحية وخمودها وأنها 
ال تتقدم وال تنمو . والشئ الساكن يعني الشئ الذى ال يتحرك، الشئ 
هنا  نبني  أن  ويجب   . لون  اى  من  قوة  يبدى  وال  جهد  يبذل  ال  الذى 
بالذات أنه حتى أشد أنواع الرصاع سكوناً، له حركة البد حركة من أى 
نوع وذلك ألنه ال يوجد شئ ىف هذا الوجود يكون ساكنا سكون مطلقا 
مثاال جيدا ملرسحية  وأليك   . للكاتب  الغري مفضلة  الرصاعات  وهو من 

)ساكنة( هى رواية فرحة العبيط 
أن  من  وبالرغم  ارشود،  روبرت  للكاتب   ))  Idiot’s Delight  ((
الكاتب  أن  من  وبالرغم  حميد،  مغزى  الرواية  لهذه  األخالقى  املغزى 

تكتب  أال  يجب  التى  للطريقة  فريد  مثال  روايته هذه  معروف،  رجل 
املرسحيات عىل نسقها . 

الرصاع الواثب: رصاع يحدث فجأة وىف قفزات ال تكاد تدرك لها أسبابا، 
األمني  الشخص  أن   . امليلودرامة  ىف  إال  يصادفك  ال  تجده  هنا  ومن 
والعكس  واحدة  ليلة  ىف  ضاريا  لصاً  إيل  يتحول  أن  ميكن  ال  الرشيف 
وبدون  مقدمات  بال  زوجها  تهجر  عاقلة  امرأة  الدنيا  ىف  وليس  صحيح 
مارد  بوثبة  وصلت  ثم  )الوفاء(  من  شخصيتك  بدأت  فإذا  سابق  دافع 
جبار )ىف ملح البرص( إيل الغدر والخيس بالعهد دون أن متر بالخطوات 
رصاع  هنا  الرصاع  كان  الغدر(   _ الوفاء   ( القطبني  هذين  تتخلل  التى 

واثبا . لكنه يعيب مرسحيتك ويزرى بها . 
فإذا أردت أن تخلق رصاعا واثبا فام عليك إال أن ترغم شخصياتك عىل 
بدون  يفعلون  اجعلهم  وبينهم  بينه  صلة  ال  فعل  عنهم  غريب  فعل 

وعى أو تفكري وستنجح بهذا فيام تريد . 
أنواع  افضل  من   : املتدرجة  الحركة  عن  يكف  ال  الذى  الصاعد  الرصاع 
الرصاعات ويليه ىف قوته الرصاع املرهص، والرصاع الصاعد يعنى مقدمة 
لها  توافرت  وشخصيات  أضداد  وحدة  و  املعامل  بارزة  واضحة  منطقية 

أبعادها الثالثة ) الجسامنية والنفسية واالجتامعية ( 
والرصاع الصاعد ال ميكن أن يوجد ما مل يتوفر الهجوم والهجوم املضاد 
ال  صلبتان،  مصممتان  متنافستان  قوتان  لها  توافرت  إذا  الرواية  أن   .
وكله  بطولة  كله  رصاعا  فيها  يخلق  بأن  كفيال  كان  املساومة،  تعرفان 
انه ال توجد إال أمناط معينة فحسب  شهامة . ال تصدق من يقول لك 
والقيمة  املرسحية  القيمة  فيها  تتوافر  التى  هى  الرصاع  أمناط  من 
التمثيلية، إذا كل األمناط صالحة ما دامت تتوخى أن تكون شخصياتك 
مقدمتك  تكون  أن  تتوخى  دمت  وما  الثالثة،  أبعادها  مستكملة 
واضحة  روايتك مقدمة  عليها  تقوم  التى  األساسية  الفكرة  أى  املنطقية 
ذاتها  عن  تكشف  أن  الشخصيات  هذه  وتستطيع   .. املعامل  وبارزة 
إثارة  لنفسها  وتضمن  املرسحية  قيمتها  لها  فتكون  الرصاع،  طريق  عن 

الرتقب.
 – الرصاع املرهص )وأرهص أى صدرت عنه أشياء تكون عالمات عىل 
الذى يشف عام سوف يقع  ما سوف يكون من أمره ىف وقت قريب( 
عنرص  يضعف  ال  حتى  شيئا  أمرها  من  يكشف  أن  دون  األهوال  من 

التشويق 
وإذا تساوى الخصوم ىف املرسحية قوة وعنفوانا كان الرصاع شائقا لذيذا 
ألنه ناشب بني أكفاء متساوين ىف متسكهم مبصلحتهم املعرضة للخطر . 

عن  لنا  يكشف  ثم  الرصاع،  ومن  الشخصية  من  ينمو  الحوار  دام  وما 
فواجب  ورشحه،  املوضوع  بأداء  يقوم  أى  الفعل،  ويحمل  الشخصية 
بالرضوري  إال  منها  يأىت  وال  الكلامت  استعامل  ىف  يقتصد  أن  الكاتب 
يضحى  أن  وعليه   ) الرغى   ( وكرثة  الرثثة  تعكسها  التى  األغراض  لهذه 
بزخرف الكالم وحذلقته ىف سبيل الشخصية إذا اقتىض الحال، وذلك خري 

من التضحية بالشخصية ىف سبيل الزخرف الكالمى والربقشة البيانية .
كان  فإذا  فيها،  تعيش  التى  البيئة  بلغة  املرسحية  شخصياتك  ولتتكلم 
صاحب الشخصية ميكانيكا فليتحدث باالصطالحات امليكانيكية، ولكن 

ىف غري إغراق وال مبالغة حتى ال يضحك عليك جمهورك . 
لكنها  بعضهم  يتوهم  كام  الحياة  من  صورة  ليست  املرسحية  أن 
ونكثفها  الحياة  نلخص  أن  املرسح  ىف  واجبنا  كان  هنا  ومن  جوهرها، 
يحسموا  أن  دون  أخر  ويرتبصون  عاما  يتشاجرون  الحياة  ىف  والناس 
واالقتصار  وتكثيفه  هذا  تلخيص  املرسحية  ىف  أما   .. خالفهم  سبب 
من  السنني  خالل  حدث  عام  باإليهام  واالكتفاء   .. الجوهر  عىل  فيه 

مخاصامت دون اإلكثار من الحوار السطحى . 
كتاب: فن كتابة املرسحية اليوس إيجراى، ترجمة دريني خشبة، تصدير 

أحمد عتامن 2015 العدد 2534 
السلسة  عىل  املرشف  الرتجمة:  مرياث  سلسة  للرتجمة،  القومى  املركز 

مصطفى لبيب .
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من خالل املقاالت السابقة يتضح لنا أن هواة التمثيل يف شربا 

ينترشون بصورة ملفتة للنظر! وهذا األمر الحظته مجلة »مرص 

أن  منها  علمنا  كلمة،  حوله  فكتبت   ،1٩28 يوليو  يف  الحرة« 

هواة  الناهض  الشباب  من  متثيلية  فرقة  تظهر  وآخر  يوم  بني 

مورده،  من  رغباتهم  وإشباع  الفن  بيد  األخذ  غرضها  التمثيل، 

باسم  فكره  أخرياً  ظهرت  وقد  مواقفه.  عىل  أنفسهم  وتدريب 

وقد  بشربا،  بدران  بجزيرة  للطلبة«  التمثيل  تضامن  »نادي 

أعدوا بعض روايات لتمثيلها، نرجو لهم النجاح والتوفيق.

متثيل  »فرقة  عن  »الصباح«  مجلة  تحدثت   1٩31 عام  ويف 

للتمثيل  شربا  حي  طلبة  من  فرقة  »تكونت  قائلة:  شربا«، 

اإلدارة  مجلس  وانتخب  لها،  اجتامع  أول  وعقدت  واملوسيقى، 

وعبد  وكياًل،  الدين  عز  ويوسف  رئيساً،  القادر  عبد  عيل  من: 

سيد عيل إسامعيل

)5( شربا  في  المسرح  بدايات 

الشرباوية المسرح  هواة  فرق 

نوافذ

حفالت  تقديم  عىل  ينص  الفرقة  برنامج  كان  وملا  والثانوية، 

شهر  أوائل  يف  الفرقة  قامت  مرصية،  روايات  لتمثيل  شهرية 

من  عنيفة  مرصية  املجتمع«،  »ضحايا  رواية  بتمثيل  مايو 

القدير  الروايئ  الكاتب  بقلم  فصول،  ثالثة  ذات  الدرامة  نوع 

الهنا«  »عريس  ورواية  الرتبية،  مبعهد  الناجي«  نقوال  »األستاذ 

يف  الفرقة  أفراد  نجاح  من  وكان  واحد.  فصل  ذات  كوميدي 

إقامة هذه الحفلة ما ألهج ألسنة الجميع باإلعجاب والتقدير، 

السهولة،  من  الحايل  يوليو  شهر  حفلة  تذاكر  توزيع  وجعل 

بها شرب  يكن  مل  بشربا  الوطنية  النهضة  مدرسة  صالة  أن  حتى 

واحد لقدم يف كل من حفلتي السيدات والرجال، حيث قامت 

الشيخ  الفيلسوف« و»مدرسة  »املأذون  روايتي  بتمثيل  الفرقة 

بركات«. ولقد أجاد جميع األفراد كل يف دوره، خاصة األفندية 

 - »منري  ]توقع[  جندي.  وزيك  تادرس،  ولبيب  تادرس،  وهبه 

شربا««.

يف  سيام  ال  مميزاً،  كان  الفرقة  هذه  نشاط  أن  الواضح  ومن 

كلمة  كتبت  »الكواكب«،  مجلة  أن  لدرجة  الحفلتني،  هاتني 

أخرى عنها – وعن عروضها – تحت عنوان »فرقة هواة شربا«، 

قالت فيها: »تألفت يف حي شربا فرقة من هواة التمثيل، تجمع 

الفرماين  عزت  ومحمد  وكياًل،  محمود  وحسن  سكرترياً،  العزيز 

السياسية  الشئون  عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  عاماً،  مراقباً 

حفلة  أول  إلقامة  أغسطس   15 يوم  حددت  وقد  والدينية، 

يخابر  إليها  االنضامم  يريد  من  وكل  رمسيس.  لها عىل مرسح 

تليفون 1٩31.  الرئيس  أو  الجيويش منرة 2٩،  السكرتري بشارع 

فرنجو لهذه الفرقة ما تؤمله من نجاح«. 

كل  »بعيدة  الفرقة  بأن  املوجود  التنبيه  نالحظ  أن  ويجب 

وجوب  يعني  وهذا  والدينية«!  السياسية  الشئون  عن  البعد 

عدم اهتامم الطلبة أو اشتغالهم باألمور الدينية أو السياسية 

اإلنجليزي يف مرص!!  الفرتة، وهي فرتة وجود االحتالل  تلك  يف 

ما،  قيمة  ذات  كانت  الفرقة  هذه  أن  مالحظة  يجب  كذلك 

كونها ستعرض أوىل حفالتها عىل مرسح رمسيس، وهو مرسح 

يوسف وهبي!!

شربا هواة  فرقة 
ويف عام 1٩32 أخربنا »منري« من شربا عن »فرقة هواة شربا«، 

الفرقة  هذه  »تكونت  »الصباح«:  مجلة  يف  عنها  قال  التي 

العالية  املدارس  طلبة  من  املايض  إبريل  شهر  يف  التمثيلية 

الملكية زمن  شربا  شارع 
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هذا  األول خدمة  وغرضها  والثانوية،  العليا  املدارس  طلبة  بني 

يكون  أن  قبل  لألخالق،  مدرسة  يعترب  الذي  الجميل،  الفن 

حفلتها  الفرقة  أقامت  وقد  هذا  الوقت.  وقتل  للتسلية  مجااًل 

روايتي  مثلت  إذ  املايض،  مايو  بشربا يف  الجهاد  األوىل مبدرسة 

الهنا«. وقد نجح الطلبة يف متثيل  »ضحايا املجتمع« و»عريس 

يف  أخرى  حفلة  إقامة  عىل  شجعهم  باهراً،  نجاحاً  الروايتني 

رواية  فيها  مثلوا  بشربا،  الوطنية  النهضة  مبدرسة  الحايل  يوليو 

املدرس  الخراديل  عباس  األستاذ  تأليف  الفيلسوف«  »املأذون 

مبدرسة األمري فاروق الثانوية، ورواية »مدرسة الشيخ بركات« 

وقد  جندي.  أفندي  وزيك  تادرس  أفندي  وهبه  تأليف حرضيت 

لقيت الحفلة من النجاح ما لقيت سابقتها. ونحن نهنئ أعضاء 

هذه الجمعية الجديدة كام نثني عىل همة حرضة عبد املنعم 

أفندي إسامعيل الذي يقوم مبهمة إخراج روايات الجمعية«.

املتميز، فكتب عنها كلمة، نرشها يف  الفرقة نشاطها  وواصلت 

هواة  »فرقة  عنوانها   1٩32 سبتمرب  بتاريخ  »الصباح«  مجلة 

باسم  الطلبة  من  متثيلية  فرقة  »تكونت  فيها:  قال  شربا«، 

التمثيلية«، واتخذوا لها مركزاً برساي مدارس  »فرقة غواة شربا 

وقامت  القاهرة.  شربا   1٩ منرة  الكوراين  ابن  بشارع  الجهاد 

النهضة  ومبدارس  ناديها.  مبركز  دورية  حفالت  بعدة  الفرقة 

الوطنية بشربا. القت فيها من النجاح ما ليس له مثيل. وغرض 

مجلس  واجتمع  الفن.  ذلك  شأن  إعالن  هو  األسايس  الفرقة 

درام  أخيه«  قاتل  »قابيل  روايتي  متثيل  وقرر  الفرقة  إدارة 

زيك  بقلم  كوميدي  نارك«  عىل  و»خليك  البحري،  جميل  بقلم 

سبتمرب   7 األربعاء  يومي  حفلتي  يف  املرصية  باملساحة  جندي 

الفرقة  قامت  ثم  للرجال.  سبتمرب   8 والخميس  للسيدات 

بعملية االنتخاب، وأسفرت عن األفندية: صادق محمد املدير 

رئيساً،  تادرس  ووهبه  اإلداري،  املدير  التاجي  ونقوال  الفني، 

أفندي  ورمزي  سكرترياً،  الله  عطا  وصادق  وكياًل،  خريي  وزيك 

فريد أميناً للصندوق، ونجيب جندي مديراً للمرسح، وإبراهيم 

منصور،  السيد  وعبد  تادرس،  ولبيب  للفرقة،  ملحناً  بيومي 

وكامل ميخائيل، ورمزي سلواين، وفكري يوسف، ومحمد عبد 

الفتاح، وإبراهيم حنفي، ومنري إبراهيم، ونسيم أسعد، ونقوال 

عزيز أعضاء«.

فؤاد«  محمد  »حسن  أيضاً  عنهام  كتب  الحفلتني،  إقامة  وبعد 

تحت  »الصباح«  مجلة  يف  نرشها  صحافية،  تغطية  شربا  من 

فيها:  قال  بشربا«،  الجهاد  ملدارس  السنوية  »الحفلة  عنوان 

و8   7 يومي  يف  السنوية  حفلتها  الجهاد  مدارس  »أقامت 

روايتي  التمثيلية«  شربا  هواة  »فرقة  مثلت  حيث  سبتمرب. 

نارك«  عىل  و»خليك  فصول،   3 درام  أخيه«  قاتل  »قابيل 

كوميدي 3 فصول، وافتتحت الحفلة بالسالم املليك من أوركسرت 

وبعدها  املدارس.  ناظر  لحرضة  كلمة  تاله  ثم  فاروق.  األمري 

الحارضين  آذان  شنف  ثم  املدرسة،  وتلميذات  التالميذ  نشيد 

من  مؤلف  تخت  عىل  عثامن«  »فتحي  الناشئ  الطلبة  مطرب 

استعادة  الجمهور  طلب  ما  وكثرياً  املوسيقى.  فن  هواة  بعض 

األدوار التي كان يلقيها ومنها »يف الليل ملا خيل«. ثم ابتدأت 

الرواية الدراما، فالرواية الكوميدي فكان ضحك متواصل مدة 

الروايتني ونخص منهم  أجاد جميع ممثيل  ثالث ساعات. وقد 

التمثيلية«،  شربا  هواة  »فرقة  عنوان  تحت   ،1٩34 يناير  يف 

قائلة: »اجتمع مجلس إدارة الفرقة بكامل هيأته برئاسة وهبه 

تادرس، ووكالة زيك جندي، وسكرتارية صادق عطا الله، وأمانة 

ما  عىل  املوافقة  اآلراء  بإجامع  وقرر  فريد،  رمزي  الصندوق 

يأيت: أواًل، إحياء الحفلة التي ستقيمها جمعية أصدقاء الكتاب 

ورواية  فريد،  رمزي  تأليف  الشقاء«  »أوالد  ومتثل  املقدس، 

ثانياً،  جندي.  زيك  تأليف  كوميدي  بركات«  الشيخ  »مدرسة 

القبطية  اإلخالص  مثرة  جمعية  ستقيمها  التي  الحفلة  إحياء 

إحياء  ثالثاً،  الصديق«.  »يوسف  رواية  متثل  حيث  بشربا، 

التاجر  الشيخ  يوسف  سامل  لحساب  الحوامدية  مبدينة  حفلة 

ومحمود  دكروري،  مصطفى  أحمد  األفندية  ضم  رابعاً،  بها. 

بالفرقة. ]توقيع[  الفيلسوف، وعديل ونيس، واعتبارهم أعضاء 

»حسن محمد فؤاد««.

التمثيل فن  أبناء  فرقة 
الهواة!!  فرق  أغلب  مثل  مثلها  فجأة،  واختفت  فجأة  ظهرت 

فقد كتبت عنها مجلة »الفنون« يف يونية 1٩33 تحت عنوان 

هواة  من  لفيف  »كون  قائلة:  التمثيل«،  فن  أبناء  »فرقة 

أبناء  »فرقة  باسم  متثيلية  فرقة  بدران  جزيرة  بحي  التمثيل 

وهي  الحديثة،  مدرسة مرص  مركزاً  لها  واتخذوا  التمثيل«،  فن 

عبد  ومحمد  فني،  مدير  محمد  إبراهيم  األفندية:  من  مكونة 

إبراهيم  ويعقوب  وكيل،  نرص  عيل  ومحمود  رئيس،  املجيد 

عوض  أسعد  من:  وكل  صندوق،  أمني  سليامن  وسيد  سكرتري، 

عطا  وصادق  الجندي،  وزيك  تادرس،  لبيب  األفندية:  بالذكر 

الله دانيال، ورمزي فريد، والشيخ مرقص، ومحمد عبد الفتاح، 

ونقوال  منصور،  السيد  وعبد  يوسف،  وفكري  ميخائيل،  وكامل 

أسعد. ويرجع  وإبراهيم محمد، وكامل شحاتة، ونسيم  عزيز، 

الفضل يف تنظيم الحفلة إىل نقوال التاجي أفندي مدير الفرقة 

رئيس  أفندي  تادرس  ووهبه  الرتبية.  مبعهد  والطالب  اإلداري 

سياموية  ألعاب  بعدة  املرصي  أفندي  حليم  قام  وقد  الفرقة. 

األوركسرت،  من  املوسيقية  القطع  الروايتني  وتخلل  مدهشة، 

وانتهت الحفلة دون أن يحدث ما يكدر الصفو«.

يف  أحدهم  نرشه  ما  الفرقة،  هذه  عن  الغريبة  األخبار  ومن 

عنوان  تحت  قائاًل   ،1٩33 أكتوبر  بتاريخ  الهول«  »أبو  جريدة 

هواة  »فرقة  تدعى  بشربا  فرقة  »أقامت  شربا«:  هواة  »فرقة 

شربا« حفلة متثيلية يف مساء يوم ٩ أكتوبر املايض بدار مدرسة 

رواية  ملشاهدة  ذهايب  وكان  بدران.  بجزيرة  االبتدائية  الجهاد 

فصول؛  خمسة  يف  الدنيا«  »صندوق  اسمها  بالتذكرة  ُكتبت 

ولكن لألسف مل أرها بل رأيت فصاًل من رواية »مدرسة الشيخ 

استثناء  مع  التمثيل،  حيث  من  بها  بأس  ال  وكانت  بركات«، 

كل من زيك جندي ولبيب وبعض أشخاص آخرين، وكان نظام 

الحفلة مختاًل للغاية لكرثة املنظمني من الشبان أعضاء الفرقة، 

بل  الرجال،  عىل  مقصورة  تكن  مل  الحفلة  أن  إىل  يرجع  وذلك 

كان بها سيدات. وال أكون مبالغاً إذا قلت إن هذا هو السبب 

األسايس«.

الهول«  »أبو  جريدة  نرشتها  فقد  الفرقة،  هذه  أخبار  آخر  أما 

قديما شربا  شارع 
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الله، حسن البكري، موىس متويل، محمد نبيه، فائق أندراوس، 

حسن  حمد،  إبراهيم  رشاد،  محمد  حنفي،  محمد  محمود 

الحميد  عبد  نخلة،  جورجي  العزيز،  عبد  عبده  محمد حسن، 

حافظ .. أعضاء.

ويف نهاية الخرب كتبت املجلة »مالحظة«، قالت فيها: »ويالحظ 

والتي  التمثيلية«!  الرشيد  ابن  »فرقة  هي  الفرقة  هذه  أن 

أقامتها  التي  الحفلة،  يف  نجاحها  أثر  عىل  االسم  بهذا  تسمت 

بدار نقابة العامل! فأوىل بهؤالء الهواة بدل أن يفكروا يف إلغاء 

باسم  يفوزوا  حتى  ونشاط  جد  بكل  يعملوا  أن  فرقتهم  اسم 

فني محرتم.

يوليو  يف  مؤرخة  رقابية  وثائق  وجدنا  أننا  الحظ  حسن  ومن 

الفرقة  أن  منها  علمنا  السابق،  الخرب  من  أيام  بعد  أي   ،1٩33

ستمثل مرسحية »همة أبو عفان«، وهي أوبرا كوميك يف ثالث 

فصول تأليف »محمود عيل نرص«، وستمثل يف مرسح مدرسة 

مرص الحديثة بشربا بشارع ابن الرشيد! كام وجدنا يف الوثائق 

يحب حسنية  الدين  »عالء  اآليت:  فيه  جاء  للمرسحية،  ملخصاً 

عثامن،  خادمه  ومعه  عنها  للبحث  ويخرج  الخليفة،  ابنة 

كهرمانة  وتخدمهم  الخليفة،  قرص  إىل  العفاريت  فينقلوهم 

عالء  اجتامع  وتسهل  عثامن  كهرمانة  وتحب  القرص،  خادمة 

ملك،  ابن  عالء  أن  يعرف  ملا  زواجها  الخليفة  ويقبل  وحسنية 

ويتزوج عثامن بكهرمانة وتنتهي املرسحية«.

أخرى فرق 
أكتوبر  يف  »الصباح«  مجلة  مثل  الدوريات،  بعض  بها  أخربتنا 

باسم  متثيلية  فرقة  وكونوا  الهواة  بعض  »اجتمع  قائلة:   ،1٩33

»فرقة الفنون الجميلة بشربا«. واالشرتاك فيها مجاناً، وقد انضم 

إليها األفندية: وليم جرجس، وسيد عبد املعطي، وعيل محمود 

الله  جاد  وعديل  حسني،  وأنيس  الدين،  عز  ويوسف  عيىس، 

مرقس.  وعديل  سليامن،  وحليم  شحاتة،  الجواد  وعبد  شحاتة، 

أما سكرتري الفرقة فهو »عيل حسن عيل« بنادي شربا الريايض 

بشارع مرسة منرة ٩«.

بعد هذا الخرب بأيام، وجدنا سكرتري الفرقة ينرش كلمة يف مجلة 

الغراء عىل  الصباح  »الفرقة تشكر مجلة  فيها:  قال  »الصباح«، 

»جرمية  رواية  قريباً  الفرقة  وستمثل  التمثيل،  لفن  تشجيعها 

أي  لقبول  تام  استعداد  عىل  وهي  فصول،  ثالثة  ذات  اآلباء« 

هاو وهاوية. ]توقيع[ »سكرتري الفرقة عيل حسن عيل««.

احتيال  عن  الهول«  »أبو  جريدة  حدثتنا   ،1٩35 أكتوبر  ويف 

الطلبة  »فرقة  عنوان  تحت  قائلة  أخرى،  فرقة  السم  فرقة 

حفلة  عن  معلنة  اإلعالنات  بعض  »ظهرت  بشربا«:  التمثيلية 

مدارس بهاء العرص. وجاء فيها أن فرقة الطلبة التمثيلية بشربا 

أي عالقة  لهؤالء  ليس  األسف  مع  ولكن  الحفلة،  ستقيم هذه 

لهم.  بهذه الفرقة، فهم بضع أنفار يتخذون اسم الفرقة ستاراً 

]توقيع[ »رئيس الفرقة توفيق جربائيل««.

بعنوان  خرباً   1٩3٦ ديسمرب  يف  فنرشت  »املقطم«  جريدة  أما 

»فرقة للممثلني الهواة«، قالت فيه: »تألفت شعبة من شباب 

شربا الراقي وألفوا فرقة للهواة بشربا، وجرى االنتخاب لتأليف 

املنعم  عبد  محمد  اآلتية:  النتيجة  عن  وأسفر  إدارتها،  مجلس 

واصف  الله  عبد  إسكندر  وكياًل،  البارودي  حسن  رئيساً، 

رشف،  عضو  ناصف  أنور  للصندوق،  أميناً  فؤاد  زىك  سكرترياً، 

»حسن  أن  مالحظة  مع  رشف«.  عضو  حسن  عبده  محمد 

حسن  القدير  الفنان  هو  ليس  الخرب،  يف  املذكور  البارودي« 

الوقت كان علامً  الفنان يف ذلك  البارودي - هكذا أظن - ألن 

من أعالم املرسح املرصي، ومل يكن هاوياً!!

ساعة  »آخر  مجلة  نرشته  الهواة،  بفرق  يتعلق  خرب  آخر 

فيه:  قالت  »حفلة«،  عنوان  تحت   1٩44 فرباير  يف  املصورة« 

محطمة«  »قلوب  رواية  لتقديم  للتمثيل  شربا  رابطة  »تستعد 

إخراج األستاذ عبد السيد منصور«.

نوافذ

شربا شارع  بداية 

البارودي حسن 


