
اإلثنين 13 يونيو 2٠22العدد 772

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة
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محمد الروبى
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عطيه:  محمود  المخرج 
الدول له  تتعرض  الذى  والثقافى  الفكرى  اإلحتالل  يربز  عرض  النسانيس  أرض 

الزمن«  من  عاما  خمسون   – القصب  صالح  »مذكرات 
حسني علي  عبد  ثائر  للدكتور  جديد  كتاب 

فلسطني   زالت  وما 
فنا تزنف 

إعداد: أحمد زيدان

العامة  للهيئة  التابع  الثقاىف  التمكني  إدارة  بدأت 
أرض  لعرض«  النهائية  الربوفات  الثقافة  لقصور 
النسانيس« املقرر عرضه أول شهر يونيو الجارى، 
محمود  وإخراج  عيد  حمدى  الكاتب  تأليف 

عطية... 
النسانيس«  «ارض  عطيه:  محمود  املخرج  قال 
سعد،  صبحى  الفنان  وهم  ياسمينا،  فرقة  بطولة 
الفنان  دعبس،  سيد  الفنان  سعد،  صباح  الفنانة 
الفنانة  الدين،  علم  صربى  الفنان  حامد،  ارشف 
ديكور  محروىس،  عزه  والفنانة  زين،  مياده 
الله  عبد  وألحان  موسيقى  زهريى،  دينا  ومالبس 

عز الرجال، استعراضات محمد عبده.
النسانيس  أرض  عطيه:  محمود  املخرج  أضاف 
وقد  لألطفال،  استعراضية  غنائية  مرسحية 
العرض  أحداث  تدور  حيث  الكبار،  مع  تتناسب 
التى  الغولة  التى كانت  حول أزمة مدينة األمان 
املدينة وقفر  فيها خراب  السبب  بحريتها  سكنت 
طعام  عىل  الغولة  تلك  استحوذت  حيث  أهلها، 
وال  املدينة  والزراعة  السمك  قل  كام  ورشاب، 
اقرتح  منها،وقد  الطعام  رسقة  عىل  أحداً  يقدر 
ثالث من املدينة بأنهم ميكن أن يبحثوا عن نهر 
خارقني  أبطال  إىل  ويتحولوا  منه  ليرشبوا  القوة 
ثروتهم،  واسرتجاع  الغولة  تلك  هزمية  ميكنهم 
عن  يبحثوا  بأنهم  آخر  اقرتاح  هناك  كان  بينام 
ويذهبوا  بعيدا،  جبال  ىف  تقع  التى  الخري  مغارة 

تنقذ من  أو مواجهة قد  ليأكلوا منها دون حرب 
آخر  رأى  هناك  كان  بينام  املستنزفة،  طاقتهم 
تستكفى   أن  لحني  أمكانتهم  ىف  يظلوا  بأنهم 
وبعد  أخرى،  أرض  إىل  وتذهب  أكلته  مبا  الغولة 
أو  حرب  دون  ويرشبوا  يأكلوا  يستطيعوا  رحيلها 
منهم  كال  بأن  املدينة  سكان  كل  فأستقر  مغارة، 
يذهبوا ليجدوا ما اقرتاحه، بالفعل ذهبوا الثالث 
راجل ىف ثالث رحالت مختلفة، وبعد كل أن أنهى 
أدركوا أن قوتهم مل تقترص عىل  كال منهم رحلته 

نهر القوة وال مغارة الخري، بل تكمن ىف توحدهم 
الغولة  تلك  ترضب  واحدًة  يدا  جميعهم  ليكونوا 

املحتلة ملدينتهم...
إنها رمز  الغولة عىل  العرض  تابع عطيه: قد رمز 
لحق  الذى  والفساد  والثقافة  الفكرى  للتخلف 
بكثري من الدول، وأنها رمز لهؤالء األعداء الذين 
ويقعوا  ثقافتنا  ليهدموا  وأفكارنا  بالدنا  يحتلوا 

بهذه الدول ىف برئ الجهل و التخلف.
أشارت صباح سعد: )بطلةالعرض( أنها تقدم دور 

ومل  القوة  نهر  تحمل خريطة  التى  الستات  ست 
الرش  ملحاربة  القوة  يبحث عىل  إال من  بها  تخرب 
ونرص الخري، لكن هناك أشخاص يأتوا يرشبوا من 
نهر القوة ويستخدموا تلك القوة ىف الرش،ثم أىت 
فرقع لوز، أخربىن بأنه أِت لنهر القوة ليرشب منه 
احتلت مدينتهم دون  التى  الغولة  تلك  ويحارب 
وجه حق، وعندما شعرت بصدقه وصدق مشاعر 
الحون التى سكنة صوته أخربته طريق نهر القوة 

ليحرر مدينته.
بدور  يقوم  أنه  سعد:  صبحى  الفنان  لنا  أوضح 
كل  يأت  الذى  املدينة  حكيم  وهو  مفتاح،  عم 
املدينة  مشاكل  عليه  ليعرضوا  املدينة  أهاىل 
ويعرض عليهم الحل الصواب، وعندما أِت أهاىل 
قلت  الثالث،  اقرتاحاتهم  عليه  يعرضوا  املدينة 
املمكن  ومن  صحيحة  غري  الحلول  تلك  بأن  لهم 

تسبب مشاكل أخرى.
لقد  الديكور(  )مهندس  زهريى  دينا  قلت 
األوىل  بانوراماتني،  عىل  الديكور  تصميم  وضع 
شجر  من  وتتكون  األمان  ملدينة  تصميم  هى 
أما عن تصميم  املرشوم وبحرية وأشجار خيالية، 
مدينة  وتصميم  )السلوت(،  طريق  عن  الغولة 
األشخاص  فيها  تكرث  آخر  ببانوراما  النسانيس 
الخيالية، ويتحرك فيها تلك األشخاص عن طريق 

)السلوت(.

  شيامء سعيد

بعنوان  جديد  كتاب  للنرش،  عدنان  دار  عن  صدر 

من  عاًما  خمسون   – القصب  صالح  »مذكرات 

الزمن« للكاتب والدكتور ثائر عبد عيل حسني.

إن  حسني،  ثائر  الدكتور  وقال 

الذاتية  السرية  بني  يجمع  الكتاب 

الدكتور  الكبري  العراقي  للمخرج 

مجموعة  أراء  وبني  القصب،  صالح 

وسواهم  والفنانني  النقاد  من  كبرية 

بشكل  أثرت  التي  القصب  بتجربة 

العراقي،  مرسحنا  روح  يف  بارز 

وذهبت به إىل الصورة بعد أن كان 

لعقود  خشباته  عىل  سيداً  الكالم 

طويلة من الزمن. 

هذا  تجربة  أن  إىل  حسني،  وأشار 

)األحياء(  املرسحيني  عن  الكتاب 

مصدر  فهو  املرسحي،  مشهدنا  يف  متفردة  أعدها 

مصدر  وأن  خاصة  والدارسني،  الباحثني  لكل  مهم 

القصب نفسه، وأيضا فرصة مهمة  املخرج  املعلومة 

املخرج  بشخصية  الجديد  الشباب  جيل  لتعريف 

القصب ومبرسحه وأرائه وتصوراته وأحالمه. 

أزعم  الزيدي:  النبي  عبد  عيل  الدكتور  قال  فيام 

-بدقة- أن الدكتور )ثائر عبد عيل( الذي حرر وركب 

مواد  تحرير  يف  يوصف  ال  جهداً  بذل  الذاكرة  هذه 

الكتاب املتنوعة، ومكاتبة الكثري من الكتاب والنقاد 

بهذه  إخراجه  إىل  إضافة  وسواهم، 

ملونة  صور  مع  الجميلة  الطريقة 

إنه  اآلن،  إىل  طفولته  منذ  للقصب 

بتجربة  الفت  بشكل  بنا  يبحر  

مرسحنا  بتأريخ  جداًل  األكرث  كانت 

حولها  يثار  زالت  وما  العراق  يف 

الكثري من األسئلة عراقيا وعربيا. 

يريد   عبد عيل  ثائر  أن  أجد  وتابع: 

وبتجربته  القصب  بصالح  االحتفاء 

جامع  كتاب  طريق  عن  املذهلة 

أيدينا  بني  ليكون  والكبرية  الصغرية  التفاصيل  لكل 

الكتاب  هذا  قراءة  يف  نجد  ذلك  إىل  أضف  اآلن.. 

متعة هائلة، ومعلومات جديدة وأراء مختلفة.. انه 

بحق تحفة فنية ال تقدر بثمن.

ياسمني عباس

 رغم كل ما متر به فلسطني من انتهاكات 

واستعامر وحصار للشعب الفلسطيني إال 

أن الفن مل ميوت هناك، وما زالوا قادرين 

سالحا  اتخذوه  بل  الفن  مامرسة  عىل 

للدفاع عن قضيتهم وتاريخهم وأرضهم ..

عرض  الله  رام  ثقافة  قرص  مرسح  يقدم 

تتناول  وابوها«،  »يافا  بعنوان  مرسحي 

من  الفلسطينية  النكبة  أحداث  املرسحية 

فلسطينية  عائلة  حياة  استعراض  خالل 

عىل  ماشياً  الله  رام  إىل  يافا  من  هاجرت 

عرش  معاها  يسري  بالطريق  وهى  األقدام 

حكاوى عن مدينة يافا وكيف كانت منارة 

الفن، وأن عىل مسارحها أقيمت حفالت أم 

مدينة  كانت  وكيف  الوهاب  وعبد  كلثوم 
االستعامر  عمدا  وكيف  وسالم  وفن  حب 

عىل تصفية أهل يافا وتخلصوا منهم .
واستحسان  كبري  تفاعل  يشهد  العرض 
التواصل  مواقع  عىل  به  وأشادوا  الجمهور 
بتاريخهم  تذكرهم  ألنها   .. االجتامعي 

وكيف كانت حياتهم قبل االحتالل. 
املبدع  وبطولة  وإخراج  تأليف  العرض 
ميسم  الشابة  والفنانة  البيطار  سعيد 
وأزياء  الهشيم  وليد  موسيقى  يعقوب 
متوىل  عامد  وإضاءة  عروق  اريح 

وسينوغرافيا مايا النشايش .. 

هاجر سالمة
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الدولة.. جوائز  فى  مبدعيها  تكرم  مصر 
بـ»التشجيعية« السوري  ومحمد  بـ»التقديرية«  توفيق  رشوان 

الفائزين  أسامء  للثقافة  األعىل  املجلس  أعضاء  اعتمد 

بجوائز الدولة لعام 2022، وذلك خالل االجتامع السنوى 

الدكتورة  وبرئاسة  املجلس،  مبقر  يقام  الذى   67 رقم 

الدكتور هشام  وأمانة  الثقافة،  الدايم وزيرة  إيناس عبد 

عزمى.

التشجيعية: الدولة  جائزة 
الفنون مجال  فى  أوال: 

● عدد الجوائز املخصصة 8
● الفائزون 7

● الجوائز التى حجبت 1
اآلىت  الفنون  ىف  التشجيعية  بالجائزة  فاز  وبذلك 

أسامؤهم:

المعمارى  الحفاظ  مشروعات  فرع   -1
ذات  والنطاقات  المبانى   – والعمرانى 

القيمة
- الدكتورة/ لوال محمد عادل جابر سامل ياقوت

اإلنشاء  وتدعيم  »ترميم  أعامل  عن  الفائز:  العمل 

قنصلية  مببنى  املالئكة  األطفال  بتامثيل  الخاص  الداخىل 

فرنسا العامة باإلسكندرية«.

)السيناريو( السينمائى  التأليف  فرع   -2
حجبت.

الصلبة الخامات  فى  النحت  فرع   -3  
- الفنانة / يوستينا شحاتة فهمى شحاتة عازر

 45  ×  65  ×  55 برونز  »متثال  نحت  عن  الفائز:  العمل 

سم«

التصوير  فرع   -4  
- الفنانة/ رانيا محمود أبو العزم دياب

العمل الفائز: لوحة تتكون من »جزئني مساحة كل منهام 

)مرت × مرت( بألوان الزيت واألكريليك من معرض محمود 

أبو العزم وأرسته الفنية(. 

المدرسة قبل  ما  لطفل  كتاب  رسم  فرع   -5
- الفنانة/ ساىل سمري احمد السيد حامدة 

العمل الفائز: رسوم لكتاب بعنوان »أشكال متأل بيتي« 

المسرحي التأليف  فرع   -6  
- الفنان/ محمد دسوقى سيد حسن 

العمل الفائز: نص مرسحى بعنوان »بال أثر«.

وتوثيق( )جمع  الشعىب  الموال  فرع   -7
- األستاذة/ حنني طارق عبد الله فرج الله 

تنويعات  املرصى  »املوال  بعنوان  كتاب  الفائز:  العمل 

أدبية«

)فلوت-  الخشىب  النفخ  اآلت  على  عزف   -8
فاجوت( كالرينت-  اوبوا- 

- العازف/ رميون فوزى عطية حلقة

للكالرينت  موتسارت  »كونشريتو  عزف  الفائز:  العمل 

واألوركسرتا بقيادة املايسرتو »رشيف محيى الدين«

اآلداب مجال  فى  ثانيا:   
● عدد الجوائز املخصصة: 8

● الفائزون: 8
● الجوائز التى حجبت: )ال يوجد(

اآلىت  اآلداب  ىف  التشجيعية  بالجائزة  فاز  وبذلك   

أسامؤهم:

والروائى  القصصى  السرد  مجال   -1  
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)جائزتان(.
- األستاذ/ حسام هامم العادىل مصطفى محمد عديل

العمل الفائز: رواية بعنوان »نجع بريطانيا العظمى«

 - األستاذ/ محمد إبراهيم عبد العاطى إبراهيم«

عليوة..  »حارة  بعنوان  قصصية  متوالية  الفائز:  العمل 

سابقا«

)جائزتان( والعامية  الفصحى  شعر  مجال   -2  
- األستاذ/ حسن عامر عىل عامر

العمل الفائز: ديوان بعنوان »كالذى جرب الطريق«

- األستاذ/ عبد الله محمد عبد الله السيد خليفة

العمل الفائز: ديوان بعنوان »يــَــــك«

وإليها  العربية  من  الرتجمة  مجال   -3  
)جائزتان(

- األستاذ/ مينا ناجى يوسف املرصي

العمل الفائز: ترجمة كتاب »ضد االبتزاز املزدوج«

- الدكتور/ عىل محمد عبد اللطيف معوض

مقاالت  من  »مختارات  كتاب  ترجمة  الفائز:  العمل 

مارايانو خوسيه دى الررا«.

واللغوية  األدبية  الدراسات  مجال   -4  
)جائزتان(

- الدكتورة/ نهلة صالح منصور أحمد

العمل الفائز: كتاب »الرهان الصهيوىن وتحطيم األساطري«

 - الدكتور/ رشيف حتيتة الصاىف جاد الله

العمل الفائز: كتاب »الرواية العربية الرائجة«

االجتماعية العلوم  مجال  فى  ثالثا: 
● عدد الجوائز املخصصة: 8

● الفائزون: 7
● الجوائز التى حجبت: 1

وبذلك فاز بالجائزة التشجيعية ىف العلوم االجتامعية اآلىت 

أسامؤهم:

الرتاث وحفظ  واآلثار  التاريخ  فرع   -1
الدكتور/ عىل متوىل أحمد املتويل

الدين رفعت مقاالت  بعنوان »كامل  الفائز: كتاب  العمل 

ىف الفكر والسياسة«

والتغريات  والمياه  والبيئة  الجغرافيا  فرع   -2
المناخية.

الدكتور/ جميل جامل عبد املعطى عبد الهادي

العمل الفائز: بحث بعنوان

 The Possible Impacts Of Different Global«

»Warming Levels on Major Crops In Egypt

أحمد محمد عىل عبد الكريم )أحمد عبد الكريم(

آداب: التفوق 
ريم احمد رفعت أحمد بسيوىن )ريم بسيوين(

عمرو فؤاد محمد دوارة )عمرو دوارة(

اجتماعية: علوم  التفوق 
الله  حسب  السيد  محمد  تهاىن  املستشارة  املرحومة 

الجبإىل )تهاىن الجبايل(

إميان محمد عبد املنعم عامر )إميان عامر(

أحمد حسني حسن حسنني )أحمد حسنني(

ثالثا جوائز الدولة التقديرية:

فنون: التقديرية 
الفنان رشوان توفيق محمد رشوان )رشوان توفيق(

أ. د. سهري محمد زىك حواس )سهري زىك حواس(

املرحوم أ. د. أحمد نبيل محمد سليامن )احمد نبيل(

آداب: التقديرية   
محمد ابو الفضل محمود بدران )أبو الفضل بدران( 

يوسف حسن نوفل )يوسف نوفل(

كامل صالح محمد رحيم )كامل رحيم(

 التقديرية علوم اجتامعية:

سعيد إسامعيل عىل السيد عىل )سعيد إسامعيل(

محمد نعامن جالل 

السالم  )عبد  قحف  أبو  الحميد  عبد  محمود  السالم  عبد 

أبو قحف(

معتز سيد عبد الله مرعى )معتز سيد عبد الله( 

النيل  جائزة  رابعا 
للفنون: النيل  جائزة 

داود عبد السيد داود )داود عبد السيد(

جائزة النيل لآلداب:

)إبراهيم  خليل  املجيد  عبد  القوى  عبد  إبراهيم  الروايئ/ 

عبد املجيد(

االجتماعية: للعلوم  النيل  جائزة 
املرحوم أ. د. محمد رجاىئ عطيه عبده )رجاىئ عطيه(

العربية النيل  جائزة 
فوز  الثقافة،  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أعلنت 

املفكر الراحل الدكتور قيس خزعل حواد )قيس العزاوى( 

بجائزة النيل للمبدعني العرب، وذلك خالل اجتامع أعضاء 

بجوائز  الفائزين  67، الختيار  رقم  للثقافة  األعىل  املجلس 

الدولة لعام 2022.

ياسمني عباس 

واالنرثوبولوجيا واالجتماع  الفلسفة  فرع   -3
الدكتورة/ هبة جامل الدين محمد العزب

الروحية  »الدبلوماسية  بعنوان  كتاب  الفائز:  العمل 

للقرن  االستعامرى  املخطط  اإلبراهيمي..  واملشرتك 

الجديد«

 4- فرع الرتبية وعلم النفس

الدكتورة/ رشا عادل عبد العزيز إبراهيم

إرشادى  برنامج  »فعالية  بعنوان:  بحث  الفائز:  العمل 

التنمر  مواجهة  اسرتاتيجيات  استخدام  ىف  سلوىك  معرىف 

اإللكرتوىن لدى طالب املرحلة الثانوية«

وتكنولوجيا  االجتامعى  والتواصل  اإلعالم  فرع   -5

املعلومات.

الدكتور/ حسني حسنى عطية عبد النبي

املتزوجني  »استخدامات  بعنوان  بحث  الفائز:  العمل 

ىف  الطالق  بظاهرة  وعالقتها  االجتامعى  التواصل  لوسائل 

املجتمع املرصي«

 6- فرع علوم اإلدارة 

ُحجبت الجائزة

7- فرع الكتاب والنرش واملكتبات واملتاحف

األستاذ الدكتور/ بهاء إبراهيم عبد الحافظ رزق

العمل الفائز: بحث بعنوان

 The Role Of Egyptian State Awards In«

 Changing Researchers Performance In The

»Science and Technology Sector

8- فرع الثقافة العلمية

األستاذ/ حسام جابر عىل الضمراىن 

والثقافة  الرقمى  التحول   « بعنوان  كتاب  الفائز:  العمل 

املرصية- رؤية 2030 »

االقتصادية  العلوم  مجال  فى  رابعا: 
والقانونية

● عدد الجوائز املخصصة: 8
● الفائزون: 1

● الجوائز التى حجبت: 7
االقتصادية  العلوم  ىف  التشجيعية  بالجائزة  فاز  وبذلك   

والقانونية اآلىت أسامؤهم:

 
التشريعيني  المجلسني  نظام  تجربة  فرع   -1

المصري الربلمان  فى 
- األستاذ الدكتور/ حسني أحمد مقداد عبد اللطيف

العمل الفائز: بحث بعنوان »تقييم تجربة نظام املجلسني 

الترشيعيني ىف النظام الدستورى املرصي«

وتم حجب باقى فروع العلوم االقتصادية والقانونية

 

الفنون:  جائزة  ثانيا 
فنون: التفوق 

جامل السيد حسني محمد )جامل ياقوت(
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عدوان« ممدوح  مسرح  في  الرتاث  »توظيف 
ورد الله  عبد  طارق  للباحث  ماجستري  رسالة 

يف  الرتاث  »توظيف  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

الله  الباحث طارق عبد  مرسح ممدوح عدوان« مقدمة من 

البعث،  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  وذلك  ورد، 

وتضم لجنة املناقشة الدكتور مروان غصب، اختصاص اآلدب 

الحديث - مرسح بجامعة البعث )رئيًسا وعضًوا(، والدكتورة 

البعث  بجامعة  نرث   - الحديث  األدب  اختصاص  العيل،  رشا 

املقارن  األدب  اختصاص  استانبويل،  وفاء  والدكتورة  )مرشًفا(، 

بعد  من  الباحث  منحت  والتي  )عضًوا(.  البعث  بجامعة 

حوارات نقاشية انتظمت وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة 

املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحث طارق ورد: 

الباحثون  لها  تعرّض  التي  القضايا  أكرث  من  الرتاث  قضية 

استخدام  تطّوَر  وقد  املرسحّي،  الفّن  يف  العرب  روَن  واملنظِّ

اإلنتاج  معظم  بها  يّتسُم  سمًة  فأصبح  كبرياً،  راً  تطوُّ الرتاث 

املرسحي العريب.

الكاتب  املرسحية  أعامله  يف  الرتاث  وظف  َمن  أهم  ومن 

ممدوح عدوان الذي ميم وجهه شطَر الرّتاث العريب واإلنسايّن، 

فنهل منه وعالج به قضايا تهم اإلنسان العريب؛ لذا جاء هذا 

البحث ليكشف الستار عن مرسحه وليستجيل مفهوم الرتاث، 

موضحاًكيفية توظيفه ودوافعه ومستوياته وأنواعه يف أعامله 

املرسحية.

يف  الرّتاث  )توظيف  الدراسة  هذه  عنوان  جاء  عليِه  وبناًء 

مرسح ممدوح عدوان(

عىل  البحث  سيقف  الرتاثية  املضمونات  دراسة  إىل  وإضافًة 

بعض التقنيات الفنية يف مرسحه.

وأهمية البحث تْكُمُن يف: 

حّقه يف  الّدراساُت  ه  توفِّ مل  املرسح  أعالم  من  َعَلٍم  دراسة   .1

توضيح مدى إسهامه يف تطوير العمل املرسحي، وهو يحتاج 

إىل أكرث من عمل ليغّطي جوانبه كاملًة.

مرسح  مع  الّتعامل  يف  الّتطبيقّي  الجانِب  نحو  ه  الّتوجُّ  .2

عدوان.

البنيات  مع  عدوان  تعامل  كيفية  عن  الكشف  محاولة   .3

الرتاثية املختلفة التي أغنت موضوعاته.

ومن األسباب التي دعتني الختيار هذا البحث: 

املرسحّية  الحركة  يف  وأثره  لعدوان  الثقافية  القيمة   .1

والّنقدّية.

والّثقافّية  الفّنّية  جميعها  األصعدة  عىل  مرسحه  غنى   .2

واملضمون الجّدي الذي يحمل رسالًة إنسانّية.

ومن الّصعوبات التي واجهت البحث: 

ثالثة  يف  تقع  إّنها  إْذ  للكاتب،  املرسحّي  اإلنتاِج  1.ضخامُة 

مجّلدات.

بالّشعر وفنون  أقّل األجناس األدبّية دراسة مقارنة  2.املرسح 

الّنرث األخرى.

بعض  يف  ولجوئه  عدوان،  مرسح  بطبيعة  تتعلق  3.صعوبات 

األحيان إىل الرّمز والغموض.

تناولت مرسح ممدوح عدوان، ونذكر  التي  الّدراسات  4.قّلة 

منها:

رسالة  الفضاء،  الشخصية-  عدوان  ممدوح  1.مرسحيات 

دكتوراه، زيدون جميل الشويف.

2.مجّلة الحياة املرسحّية، العدد /56/ 2005 م الذي خّصصْتُه 

لدراسة حياة ممدوح عدوان وأعامله.

املرسح  كتابه  يف  غنيم  د.غسان  قدمها  التي  3.الدراسة 

الّسيايّس يف سوريا.

4.الدراسة التي قدمها الدكتور عيل الراعي يف كتابه املرسح يف 

الوطن العريب وقد تحدث عن بعض املرسحيات لعدوان.

الّدوريات  5.إضافًة إىل مجموعة من املقاالت التي ُنرِشَت يف 

حف املحلّية والعربّية. والصُّ

الوصفّي  باملنهج  راسة  الدِّ هذه  يف  البحث  استعان  وقد 

جزئّيات  تتّبع  عىل  األقدر  الّتاريخي،وهام  واملنهج  التَّحلييّل، 

البحث.

فيه  أكن  مل  نهج  عىل  فرست  الدراسة،  هذه  يف  سعيت  وقد 

بأول، وأدرت الدراسة عىل أربعة فصول اشتمل كل منها عىل 

عدد من املحاور، ومقدمة ومتهيد وخامتة.

املقدمة ذكرت فيها أسباب اختياري ملوضوع البحث وأهميته 

ومسوغاته والصعوبات التي واجهتني يف أثناء إعداد البحث.

بدايات  عىل  بعجالة  البحث  فيه  عّرج  فقد  الّتمهيد:  أما 

مسألة:  حول  املتناقضة  اآلراء  بعض  وذكر  العريّب،  املرسح 

منتصف  قبل  تاريخهم  يف  املرسحي  الفن  العرب  عرف  هل 

قضية  ذكر  ثم  ومن  يعرفوه؟  مل  أم  عرش  التاسع  القرن 

انطالقا  ومقوماته  ومرتكزاته  له هويته  التأصيل ملرسح عريب 

مسألة  التفصيل  من  بيشء  العريب،وتناول  املجتمع  واقع  من 

الرتاث وعالقته باملرسح العريب، ووقف عىل بعض التعريفات 

األعامل  يف  توظيفه  وطريقة  الرتاث  مفهوم  حول  والرؤى 

بها  مر  التي  املراحل  عىل  البحث  عرج  ثم  ومن  املرسحية. 

وقتنا  حتى  القباين  خليل  أيب  من  ابتداًء  السوري  املرسح 

عدوان  ممدوح  بالكاتب  البحث  عرّف  ثم  ومن  الراهن. 

وتحدث عن تجربته مع الفن واإلبداع.

الرتاث  عنوان)توظيف  تحت  األّول:  الفصل  جاء  ثم  ومن 

مبدخل  البحث  فبدأ  عدوان(،  ممدوح  مرسح  يف  التاريخي 

األديب لألحداث  املؤرخ ونظرة  نظرة  الفرق بني  مبيناً  نظري 

والشخصيات التاريخية، وقام البحث بتحليل ثالث مرسحيات 

لعدوان اعتمد فيها عىل الرتاث التاريخي. وهي:

1.مرسحية )ليل العبيد( التي قام عدوان فيها بتسليط الّضوء 

صىل  محمد  الّنبّي  عرص  يف  وقعت  اّلتي  األحداث  أهم  عىل 

الله عليه وسلَّم،والّتغرّيات املجتمعّية والعقائدية التي حدثت 

العريّب،والحدث  املجتمع  حياة  من  املهّمة  الحقبة  تلك  يف 

الرئيس يف املرسحية هو فتح مكة عىل يد املسلمني، وقد قدم 

عدوان تلك األحداث من وجهة نظر ثالث شخصيات محورية 

الحطيئة،  والشاعر  بن حرب،  العبيد وهي: وحيش  تيار  متثل 

عىل  البحث  وقف  وقد  الحبيش،  رباح  بن  بالل  والصحايب 

ونظرتها  النفسية  أبعادها  مستظهراً  الشخصيات  هذه  تحليل 

ملا وقع يف تلك الحقبة.
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فيها  تناول  التي  السيف؟(  تركت  )كيف  الثانية  واملرسحية   .2

اِع بنَي الحاكم واملحكوم، والقوِل والفعل،  عدوان موضوع الرصِّ

الغفاري ريض  ذر  أيب  استدعى شخصّية  القضية  ولرتسيخ هذه 

صوَت  كان  أنَُّه  هو  ذّر  أبا  عدوان  الختياِر  والسبب  عنه،  الله 

األسايّس،  جوهرِِه  من  ين  الدِّ فّرغوا  من  أماَم  الّنقي  اإلسالِم 

وحّولوه ملصلحتهم.

وانعكاسها  األحداث،  تلَك  عن  راِته  تصوُّ فيها  عدوان  نقل  وقد 

عىل واقع اإلنسان العريّب املهزوم يف عرصنا.

3. مرسحية )محاكمة الرجل الذي مل يحارب(التي وصف فيها 

فاَع  الدِّ أسيادهم  منهم  يطلُب  الذين  الفقراِء  معاناة  عدوان 

يد  يف  بغداد  سقوط  هو  فيها  الرّئيس  والحدث  أوطانهم،  عن 

الّتتار بقيادة )هوالكو(، فُتقاُم محكمٌة ملحاكمة رجل من عوام 

يف  والتهاون  األعداء  محاربة  عدم  تهمة  له  ُه  توجَّ الّشعب؛ 

الدفاع عن وطنه.

وأما الفصل الثاين فقد جاء تحت عنوان )توظيف الرتاث األديب 

يف مرسح ممدوح عدوان( واشتمل عىل محورين: 

فيه عدوان كتاب  الذي وظف  الشعبي  األدب  أولهام توظيف 

فيها  أعاد  التي  امللوك(  )حكايات  وليلة يف مرسحية  ليلة  ألف 

الكاتب صياغة شخصية شهرزاد، ومن ثم جعلها نسيًجا ِمن كل 

شخصية من شخصيات املرسحية.

العاملي  األدب  توظيف  فيه  البحث  تناول  الثاين  املحور  ويف 

الذي استلهم منه عدوان مرسحية )هاملت( لوليم شكسبري يف 

مرسحية )هاملت يستيقظ متأخرًا(.

الرتاث  )توظيف  عنوان  تحت  جاء  فقد  الثالث  الفصل  وأما 

أربعة  البحث  ذكر  وقد  عدوان(  ممدوح  مرسح  يف  الشعبي 

أشكال لهذا الرتاث.

الحكاية الشعبية وقد وقف البحث عىل تحليل مرسحية )سفر 

تلك  عن  الناس  مرويات  عىل  عدوان  فيها  اعتمد  التي  برلك( 

األيام وما القوه من جوع وقهر. 

البحث  وقام  مفهومه  موضحا  الشعبي  البطل  صورة  وتناول 

بتحليل صورة بطل شعبي ذكره عدوان يف مرسحية )املخاض( 

عىل  املتمرد  ذلك  )شاهني(  عن شخصية  للتحدث  كرسها  التي 

حكم الفرنسيني أيام االنتداب الفرنيس عىل سوريا.

املرسحّي  العرض  بني  الّتواصل  عملّية  تحقيق  هو  عنده: 

ذلك  وكان  باملايض،  تعّلقه  عرب  الجمهور  ومخاطبة  واملتلقي 

التي تحّولت إىل بدهّيات،  أّولية ملناقشة بعض األفكار  خطوة 

فكان البّد من إعادة الّنظر فيها.

بل  لذاته،  مقصوداً  التاريخية  األحداث  توظيف  يكن  ومل 

يف  اإلصالحي  الفكر  دور  عىل  عدوان  رّكز  هنا  ومن  لرمزيته، 

الناس  توجيه  ذلك  ِمن  عدوان  أراد  الراهن،وقد  العريب  الواقع 

الدرس من املايض، فيصبحون قادرين عىل  يف زماننا إىل تعلم 

حياِتِهم،  من  والقهر  الجوع  وُينهون  ألفكارهم،  الّنرص  تحقيق 

ُق إاّل إذا كان القول مقرتناً بالعمل. وهذا األمر ال يتحقَّ

من  كثرٌي  افتقدُه  اّلذي  الجريء،  بطرحِه  عدوان  متيز  وقد 

املثقفني واألدباء؛ وقد قدم هذه األحداث والشخصيات بقالب 

فّنيٍّ درامّي إبداعّي ناضج.

منه  الهدف  فكان  األديب،  للرتاث  عدوان  توظيف  وأما   .3

تحريض الناس وإخراج الكبت الذي كانت تعيشه الشخصيات، 

التصور  من  وليلة  ليلة  ألف  كتاب  إخراج  عدوان  حاول  وقد 

الواقع  مع  يتالءم  مبا  حكاياته  صياغة  وإعادة  عنه،  الجامد 

املعارص لإلنسان العريب.

بل أضاَف  النصوص فحسب،  تلك  بتوظيف  مْل يكتِف  وعدوان 

الراهنة  الحالة  مع  تتوافُق  وأحداَث  قضايا  بها  ليعكَس  إليها 

للمجتمع العريّب.

عاّم  واقٍع  عن   ُ تعربِّ كلُّها  ورصاعاُتها  وأحداُثها  فشخصيَّاُتها 

يعيُشُه كلُّ مجتمٍع، وال سيَّام املجتمع العريّب.

4. وأما توظيف الرتاث الشعبي فكان أكرث أنواع الرتاث حضوراً 

وقربه  الناس  حياة  يف  أثر  من  له  ملا  عدوان؛  مرسحيات  يف 

سواء  البحث  ذكرها  التي  أشكاله  أن  سيام  وال  أنفسهم؛  من 

الحكاية الشعبية والبطل الشعبي واألغنية واملثل هي من نتاج 

الشعب نفسه فكانت تعبريًا صادًقا عن كل ما يجول يف خاطر 

الشخصيات، لذا كان لها هذا الحضور البارز.

ومام زاد يف قوة هذا النوع من الرتاث كون عدوان له معرفة 

كبرية بتلك املروّيات؛ألّنه ابن البيئة الريفية، ويحفُظ يف ذهنه 

ما تناقلته األلسنة، وما حفظته الّذاكرة الجمعّية للناس.

ذاكرَة  طّياتها  يف  تحمل  بل  فّنّية،  حالة  مجرد  تكن  مل  فهي 

املايض، وروح الواقع.

الفّنّي  الجانب  عدوان  أوىل  فقد  الفني  الصعيد  عىل  5.وأما 

العمَل  ألّن  املرسحّي؛  لنتاجه  تقدميه  طريقة  يف  كبرياً  اهتامماً 

توقف  أن  وبعد  املضمون،  مع  الّشكُل  فيه  يتكاَمل  املرسحي 

البحث عىل عدد من التقنيات الفّنّية وجد أن منها ما هو ترايث 

)املونودراما(  جديد  هو  ما  ومنها  الراوي(،  )الجوقة،  متواتر 

وهي من أكرث التقنيات حضوراً يف مرسحيات عدوان فقد عالج 

من  عدداً  م  وقدَّ والنفسّية،  االجتامعية  القضايا  من  عدداً  بها 

امُلشكالت التي تواجه اإلنسان العريّب، ويف العموم كان أبطالها 

ّتركيز  وكان  ضعيفاً،  املرأة  صوُت  كان  حني  يف  الرِجال،  من 

عدوان فيها عىل األفكار اإلصالحّية التي تبدأ من األطفال، فهو 

الفروق  فيه  َتِقلُّ  جيٌل  ينشأ  أْن  عىس  املجتمع،  إلنقاذ  الحلُّ 

الطبقّية، وُتبَعُث اإلنسانيَّة يف األرواح والقلوب من جديد.

ناضجاً  مرسحاً  عدوان  ممدوح  مرسح  كان  العموم  ويف   .6

فكرّياً وفّنّياً، وقد اعتمد عىل الرّتاث العريب والعاملّي، وقد عالج 

بوعي  واالجتامعّية  الّسياسّية  القضايا  من  مجموعًة  عدوان 

ووضوح وجرأة وبقدرات فّنّية عالية.

ياسمني عباس

ومن ثم درس البحث توظيف املثل يف مرسح عدوان، فتناول 

استدعاها  التي  والفصيحة  العامية  األمثال  بعض  بالدراسة 

الكاتب يف مرسحيته.

ومن ثم درس البحث توظيف األغنية وذكر بعضاً من امليادين 

التي وظف فيها عدوان األغنية.

الفّنية يف  )التقنيات  فقد جاء تحت عنوان  الرابع  الفصل  وأما 

مرسح ممدوح عدوان(

وذكر البحث عدداً من هذه التقنيات منها:

الشخصيات  من  بعض  تحليل  عىل  البحث  ووقف  الشخصية: 

ومستوياتها  أنواعها  مبينا  مرسحياته،  يف  عدوان  ذكرها  التي 

الراوي وآليات توظيفه  البحث تقنية  وأمناطها، ومن ثم تناول 

التي برع عدوان يف تقدميها، ومن ثم درس  املتعددة  وأدواره 

التي  والطرَق  صورها  من  عدداً  البحث  وحلل  الجوقة  تقنية 

قدم عدوان فيها هذه التقنية، ومن ثم تناول بالدراسة تقنية 

الحوار واستظهر البحث عدداً من الحوارات يف أعامل الكاتب.

املونودراما؛  البحث:  درسها  التي  الفنية  التقنيات  أهم  ومن 

مرسحيات  أربع  فله  عدوان؛  نتاج  يف  كبرياً  حيزاً  أخذت  ألنها 

والزبال  الدنيا  وحال  القيامة  وهي:  املونودراما،  عىل  تقوم 

وأكلة لحوم البرش. 

النفسية  أبعادها  ودراسة  شخصياتها  بتحليل  البحث  وقام 

واألخالقية والجسدية.

توصل  التي  النتائج  أهم  فيها  البحث  ذكر  فقد  الخامتة  وأما 

إليها، ومنها:

فهام  متجذرة،  عالقة  اث  بالرتَّ العريب  املرسِح  عالقَة  أّن   .1

توظيف  ألّن  بينهام؛  الفصل  ميكن  وال  ومتشابكان،  مرتابطاِن 

له يف مراحله كلِّها  اِث بدأ مع املرسِح العريّب، وظلَّ مرافقاً  الرتُّ

للُكّتاب  الفّنّية  األدواِت  ر  تطوُّ من  الّرغم  وعىل  عرصنا،  حّتى 

إّن  بل  اث،  الرتُّ عباءة  لكّنهم مل يخرجوا من  العرب،  املرسحيني 

الرتاث،  السوري اكتسب هوّيته وريادته بوساطة هذا  املرسح 

ومن ثم تعددت مصادر الرتاث يف أعامل الكتاب املرسحيني.

عدوان  وّظف  الّتاريخّي،  الرّتاث  توظيف  مضامر  ويف   .2

يف  واإلسالمّي  العريّب  الّتاريخ  من  والشخصيات  الحوادث 

الرّتاث  املبارش من توظيف هذا  الهدف  عصوره املختلفة،وكان 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 13 يونيو 2022العدد 545 العدد 13772 يونيو 2022العدد 772

8 متابعات

المسرحي( للمنظر  الرقمي  كبديل  بروجكرت  شو  الداتا  جهاز  )تطوير 
الخفاجي هادي  عماد  للدكتور  اخرتاع  براءة 

الفنون  بكلية  الخفاجي،  هادي  عامد  الدكتور  حصل 

بعنوان  اخرتاع  براءة  عىل  بغداد  جامعة  يف  الجميلة 

)تطوير جهاز الداتا شو بروجكرت كبديل الرقمي للمنظر 

املرسحي( والصادرة من جمهورية العراق.

األخرية  الحقبة  يف  املرسح  فن  إن  الخفاجي،  وقال 

مجال  يف  كبرياً  فنيا  تطوراً  شهد  العرشين  القرن  من 

أنتج  أن  الكمبيوتر  عرص  معطى  فكان  التكنولوجيا، 

املجتمعات  مفهومات  تشكيل  أعادت  تكنولوجية  ثورة 

بتلك  متأثرة  جاميل  وتفضيل  ميل  قيم  باتجاه  البرشية 

بشكل  انعكس  ومبا  املستحدثة،  التكنولوجية  القدرة 

مبارش عىل بنية العمل الفني، وطبيعة التجربة الجاملية 

فائقة  إمكانات  من  الرقمية  التقنية  توفره  مبا  تلقيه،  يف 

للمخرج،  اإلبداعية  الرؤية  وتجسيد  ملعالجة  التحقق، 

وربط  للمؤلف،  األدبية  الفرضية  فضاءات  واستحضار 

أداء املمثل بالوسائل التقنية لتحقيق األداء املبدع، مثلام 

ظروفاً  الحديثة،  التقنية  مبعطيات  الفني،  االنتاج  أوجد 

عرصية للتداول.

الجاملية،  التجربة  تحقق  أن  إىل  الخفاجي،  وأشار 

بظروف  العرض  يتلقى  أْن  املتفرج  بإمكان  أصبح  إذ 

وتداعياتها يف  الذهنية،  الصورة  ديناميكية  مع  متساوقة 

الرقمية  التقنية  التجهيزات  تتيحه  مبا  املرسحي  الفضاء 

الصوت والصورة، يف معالجات،  تقنيات  يف املرسح، من 

يتوافق  ومبا  املرسحي،  الشكل  وخلق  واملكان،  للزمان 

الفنون  حقل  يف  املشتغلون  دأب  إذ  العرص،  مزاج  مع 

عىل  السينوغراف،  ومصممي  املخرجني  من  املرسحية 

التقنية املعارصة جامليا، نحو توظيفها  مقاربة معطيات 

التكامل  مستوى  إىل  اإلخراجي  بالرتكيب  للوصول  فنيا، 

الكمبيوتر  لجهاز  التقني  املعطى  عىل  باالعتامد  الفني، 

املرسحي،  للمنظر  الرقمي  البديل  بجهاز  املتمثل 

لخلق  واملصمم  للمخرج  تقنية،  كمعالجة  واستعامله 

يف  لإلخراج  الجاميل  الفرض  لتداعي  املرئية  الفضاءات 

إىل  وصواًل  املصمم،  لسينوغرافيا  التصميمية  البنية 

التكامل الفني يف العمل املرسحي. 

وخاصة  والتقنية  املادية  املشكالت  عن  فضال  وتابع: 

الصعوبات  وبالذات  املرسحية  االعدادات  مشكلة  يف 

بتصميم وتنفيذ املناظر املرسحية باالعتامد عىل الطرائق 

االستخدام  ومخاطر  الباهظة  الكلفة  بسبب  التقليدية 

الغري أمن ومبا انعكس عىل النشاط املرسحي باملحدودية 

املجتمع،  فئات  إىل  خطاباته  وصول  عىل  قدرته  وعدم 

النشاط  دور  تفعيل  وبالتايل  املشكلة  هذه  ولحل 

إىل  واالنسانية  التنويرية   خطاباته  إليصال  املرسحي 

االنسانية  الرتبية  يف  املؤثر  دوره  وأخذ  املجتمع  فئات 

بديل  اخرتاع  لخلق  السعي  كان  للمواطن  والجاملية 

املرسحية  االعدادات  ليقلص  املرسحي  للمنظر  رقمي 

املناظر  وعيوب  مبساوئ  املتمثلة  مشاكله  ويعالج 

املرسحية التقليدية املذكورة سابقاً.

التقنية  الكمبيوتر  بنية  بأن  القول  ميكن  لذلك  وأردف: 

بإضافة  التقليدي  للمرسح  املتاحة  االمكانيات  وسعت 

املرسحية  املناظر  ومصممي  املخرج  إىل  اضافية  قوة 

وهذا  املتلقي،  عىل  تؤثر  التي  والكيفية  الدراما  وُكتاب 

للكمبيوتر  الذيك  األداء  استعامل  إىل  الباحث  دفع  ما 

لجعل املؤثرات شيئاً سهاًل وممكنا من خالل   التوظيف 

 Data Showالفني والعلمي لجهاز )الداتا شو بروجكرت

Projector( كبديل رقمي للمنظر املرسحي عن األدوات 

واالجهزة املستخدمة يف تصميم وتنفيذ املنظر املرسحي 

الرقمي  االلوان  نظام  من  االفادة  بوساطة  التقليدي 

 16 من  اكرث   عىل  الحصول  فرصة  أتاح  والذي   )RGB(

مليون درجة لونية مختلفة.

نظام  بني  والفنية  العلمية  املزاوجة  عىل  الباحث  وعمل 

)RGB( اللوين الرقمي وجهاز )الداتا شو بروجكرت( واحد 

بإنتاج  ليقوم   )P.Point(بالكمبيوتر املختزنة  الربامج 

جهاز بديل رقمي للمنظر املرسحي حيث وفر معالجات 

جهاز  عىل  التجربة  طريق  عن  ُأفرزت  ومهمة  متعددة 

)الداتا شو بروجكرت(، حيث أعطت دعام اضافياً للعملية 

امتالك  عىل  املناظر  ومصمم  املخرج  يساعد  مبا  الفنية 

القدرة بالتنوع مبجال العمل واضافة حلول متعددة ألي 

مشكلة تقنية.

التطور أدى بشكل مبارش إىل  ومام ال شك فيه أن هذا 

واملؤلفني  واملصممني  املخرجني  أمام  جديدة  افاق  خلق 

التجسيد  يف  جديدة  وامكانيات  وادوات  سبل  الكتشاف 

االبداعي والخلق الفني من أجل تطوير العرض املرسحي 

املستويات  االنتاج املرسحي عىل  وتوفري مرونة كبرية يف 

الكلفة حيث يخفض من مستوى  التالية: وهام مستوى 

التصميم  ومستوى  املرسحي،  للعرض  العامة  الكلفة 

للمصمم  جدا  واسعة  فنية  خيارات  يعطي  والتنفيذ 

الرقمية  العملية  أن  حيث  التنفيذ،  يف  كبرية  ومرونة 

للمنظر املرسحي تعطي  الرقمي  البديل  املتحققة بجهاز 

املرسحي  العرض  فضاء  تشكيل  يف  وأوسع  أرسع  نتائج 

عن طريق الرسعة والدقة املنتظمة يف الرتكيب والتوليف 

والتعددية  والفيديو  والصورة  الصوت  بني  الرقمي 

 )Pint(البوربوينت برنامج  وفق  وااللوان  باألشكال 

.)RGB( وبرامج أخرى, فضال عن الربنامج اللوين الرقمي

ياسمني عباس 
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للتفوق  الدولة  جائزة  دوارة:  عمرو  د. 
عليها حصلت  اليت  الجوائز  أهم 

في  المسرحي  والتمزي  اإلبداع  من  سنوات  بعد 
والمؤرخ  المخرج  يحصل  والتوثيق،  والنقد  اإلخراج 
الدولة  جائزة  على  دوارة  عمرو  الدكتور  الكبري 
ُأطلق  دوارة  عمرو  الدكتور  اآلداب.  في  للتفوق 
مشروعه  بسبب  المصري  المسرح  ذاكرة  حارس  عليه 
موسوعة   « المصري  للمسرح  الكبري  التوثيقي  
األول  المشروع  وهو   « المصورة  المصري  المسرح 
تلك  المسرحي،  الرتاث  على  للحفاظ  نوعه  من 
اهتمامها  من  أهميتها  تكتسب  اليت  الموسوعة 
وعروض  فرق  من  فيه  والتدقيق  المصري  بالمسرح 
العمل  في  المشاركني  وجميع  واإلنتاج  وفنانني 
 .. وديكور  وموسيقى  وتأليف  إخراج  من  المسرحي 
المسرحي  االنتاج  وثق   الذي  اإلصدار  وهو  وغريه، 
.٢٠١٥ عام  وحىت   ١٨٧٠ منذ 

عرضا  خمسني  من  أكرث  بإخراج  قام  دوارة  عمرو  د.   
الشطار،  سوق   « منها  والهواة  المحرتفني  بمسارح 
قراقوش..  حكم  دارك،  جان  يلهو،  السلطان 
األطفال  لمسرح  عروض  خمسة  أخرج  كما  وغريها، 
يطري،  خايف  عصفور  الحواديت،  قطار  وهي« 
المسحور«. والتاج  األبناء  حقوق  السوداء،  العصا 
المسرحي  اإلخراج  في  الجوائز  من  العديد  على  حاز 
مسارح  و  الجامعي  والمسرح  األطفال  بمسارح 
الجائزة  على  حصل  كما  الثقافة.  قصور  هيئة 
عام  مصر  كتاب  اتحاد  من  األدبي  للنقد  األولى 
.٢٠١6
بعد  الُمصورة،  المصري  المسرح  موسوعة  وجاءت 
الكتب  من  كبريا  عددا  فيها  قدم  عمل  سنوات 
 »: منها  المصري  المسرح  تاريخ  توثيق  مجال  في 
يوسف   ،١99٧ الرصني  المسرح  عاشق  دوارة  فؤاد 
العربية،  المسرحية  المهرجانات  الشعب،  فنان  وهيب 
 ،٢٠١٢ المسرحي  التجريب  فارس  الفتاح  عبد  هناء 
الحليم  عبد  أحمد   ،٢٠١3 القومي  المسرح  حكاية 
مطربة  ملك   ،٢٠١3 العرب  الفنانني  فيلق  قائد 
محمود   ،٢٠١4 الغنائي  ومسرحها  العواطف 
الشرقاوي  جالل   ،٢٠١٥ المسرحي  وعالمه  األلفي 
فنان  مطاوع   كرم   ،٢٠١٨ السحري  المسرح 
رياض  حسني   ،٢٠١9 الصعبة  المسرحية  المهام 
المصري  المسرح   ،٢٠١9 وجه  األلف  صاحب  الفنان 
المسرح   ،٢٠١9 اإلبداع  من  عاما  وخمسون  مئة 
المسرح  فارس  غيث  الله  عبد   ،٢٠٢٠ الكوميدي 
المسرح  سيدة  أيوب  سميحة   ،٢٠٢١ العربي 
كان  أخرى  وأشياء  الجائزة  حول   .»٢٠٢٢ العربي 
الحوار.  هذا  معه  لنا 
أبداحوار: سامية سيد تأتي  أال  من  بكثري  أفضل  الجائزة  تتأخر  أن 
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ماذا متثل اجلائزة بالنسبة لك؟ 
- جائزة الدولة للتفوق تعد من أهم الجوائز التي حصلت عليها 

عىل  وحصويل  تكرميي  من  فبالرغم  والفنية،  األدبية  مسرييت  يف 

والعاملية  العربية  املهرجانات  ببعض  املتميزة  الجوائز  من  عدد 

وتكرميي من بعض الحكام ووزراء الثقافة العرب إال أن التكريم 

أسعدين  وما  أخرى،  ونكهة  خاصة  مكانة  له  بلدي  يف  الرسمي 

أساسية  نقاط  ثالثة  الجائزة  عىل  وحصويل  التكريم  هذا  يف  جدا 

وهي : األوىل، أنني مل أسع إليها بل رشحت لها من قبل مجلس 

مجمل  عىل  تكريم  أنه  الثانية  و  باإلجامع،  الكتاب  اتحاد  إدارة 

عمل  عن  وليس  والتأليف  والـتاريخ  النقد  يف  األدبية  أعاميل 

الحب  ذلك  فهي  الثالثة  النقطة  أما  أعامل،  مجموعة  أو  واحد 

الحقيقي والتقدير الكبري الذي شعرت به من قبل جميع األدباء 

ويف  األجيال،  ومختلف  التخصصات  مختلف  من  واملرسحيني 

الكبري/  والفنان  أيوب  سميحة  العريب/  املرسح  سيدة  مقدمتهم 

وذلك  األقاليم  بكل  املرسح  هواة  من  وكذلك  صبحي،  محمد 

بالطبع باإلضافة إىل تلك اإلشادات من املرسحيني العرب مبختلف 

األقطار الشقيقة، لقد رأى البعض أنني جدير بالجائزة التقديرية 

اسهامايت  عن  الفنون  يف  أيضا  أستحقها  أنني  آخرون  رأى  كام 

واألدبية  الفنية  األديب إلسهامايت  التقدير  أن هذا  وأرى  كمخرج، 

هام  جليا  وضح  الذي  الحقيقي  والحب  قرن  نصف  مدى  عىل 

التكريم الحقيقي للمبدع، و الجائزة الكربى التي يطمح إليها كل 

أديب أو فنان، وحصويل عىل الجائزة وسط تلك املنافسة الرشسة 

مبدع  بني  كبري  فرق  هناك  »أن  بعبارة:  لصالحي  والتي حسمت 

شهري يتقاىض أكرب األجور عىل إبداعاته ومبدع آخر يضحي بأكرث 

تعجز  قومي  مرشوع  لتحقيق  وأمواله  حياته  من  قرن  ربع  من 

عن إنجازه املؤسسات الحكومية. 

- هل ترى أن تلك اجلائزة تأخرت؟ 
أن تتأخر الجائزة أفضل بكثري من أال تأيت أبدا، وأنا دامئا والحمد 

الله وقدره وأن لكل خطوة أوانها وزمانها  لله مؤمن متاما بكرم 

النهاية لصالح كل فرد، وكام نؤمن جميعا  املقدر، والذي هو يف 

بأننا لو اطلعنا عىل الغيب الخرتنا الواقع.

املــســرح  ــخ  ــاري ت تــوثــيــق  يف  دورك  ــن  ع حــدثــنــا 
املصري، وأهم اجنازاتك يف هذا املجال ؟ 

اسهامايت  أن  املتخصصني  املرسحيني  غري  من  البعض  يعتقد    -

الضخم  اإلنجاز  هذا  يف  تنحرص  املرصي  املرسح  توثيق  مجال  يف 

استغرق  التي  املصورة«،  املرصي  املرسح  »موسوعة  بإعداد 

و17  جزءا   18 يف  الله  بإذن  وتصدر  قرن  ربع  من  أكرث  انجازها 

باملطبعة  والباقي  أجزاء  عرشة  بالفعل  منها  )صدر  صفحة  ألف 

حاليا(، والتي توثق لسبعة أالف وخمسامئة مرسحية تم انتاجها 

املرصي  املرسح  بدايات  وبالتحديد من  خالل 150 سنة مرسح، 

يعقوب  املرصي«  الرائد  إسهامات  بفضل   1870 عام  الحديث 

واجحاف  ظلم  االعتقاد  ذلك  أن  الحقيقة  يف  ولكن  صنوع«، 

التوثيق،  مجال  يف  واملتعددة  الكثرية  واسهامايت  بدوري  كبري 

الكثرية  إصدارايت  من   %50 من  يقرب  ما  بأن  أرصح  أن  ويكفي 

عن  كتب  ثالثة  املثال:  سبيل  بينها عىل  ومن  التوثيق،  مجال  يف 

الغنايئ،  ومرسحها  ملك  )فرقة  وهي:  مهمة  مرسحية  فرق  ثالثة 

أربعة  عن  كتب  وأربعة  الكوميدي(،  املرسح  القومي،  املرسح 

عبد  أيوب،  رياض، سميحة  وهبي، حسني  )يوسف  كبار  ممثلني 

الله غيث(، وستة كتب عن سبعة مخرجني كبار )د. كامل عيد، 

كرم مطاوع، أحمد عبد الحليم، جالل الرشقاوي، محمود األلفي، 

نجيب  املخرجني:  من  كل  عن  ودراستني  الفتاح(،  عبد  هناء  د. 

الكتب  بعض  إىل  باإلضافة  وذلك  عودة،  الغفار  وعبد  رسور 

الرصني،  املرسح  عاشق  دوارة  »فؤاد  مثل:  األخرى  التوثيقية 

شموع مرسحية انطفأت بال وداع، مرسح األقاليم وعالمات عىل 

جدا  املهم  الكتاب  وكذلك  األطفال،  ملسارح  اإلخراج  الطريق، 

املهرجانات  اإلبداع«،  من  عاما  وخمسون  مئة  املرصي  »املرسح 

املرسحية العربية )نرش باململكة األردنية(، مسارات فكرية وفنية 

وبجانب  بلبنان(«،  )نرش  التحوالت  زمن  يف  املرسحيني  لشباب 

ذلك تعاونت مع املركز القومي للمرسح يف تقديم عدد كبري من 

األنشطة ومن بينها: »إعداد املادة العلمية واإلعداد لثالثني فيلام 

العلمية  املادة  إعداد  وأيضا  املرصي،  املرسح  أعالم  عن  توثيقيا 

مبسرية  الكربى  املرسحية  الفرق  عن  حلقة  لثالثني  والتقديم 

بعض  لتكريم  كتيبا  وعرشين  خمسة  وإعداد  املرصي،  املرسح 

دورة  إعداد  عىل  اإلرشاف  وأيضا  املرصي،  املرسح  وأعالم  رموز 

»التوثيق املرسحي« والتدريس بها«. 

ورثت  ماذا  دوارة،  فؤاد  الكبير  الناقد  والــدك   -
عنه من وجهة نظرك ؟ 

الصفات  من  الكثري  اإلنساين  املستوى  والدي عىل  من  تعلمت   -

الحميدة ومن أهمها رضورة االلتزام واملصداقية واحرتام املواعيد 

وتقدير جهود اآلخرين وخاصة األساتذة والرواد، وعىل املستوى 

الجدية  قيم  تعلمت  عامة  بصفة  العمل  مجال  يف  أو  النقدي 

يف  الشديدة  الدقة  عىل  والحرص  واإلرصار  والتحمل  والدأب 

الطرق  وكافة  الجهود  بكل  البحث  رضورة  وكذلك  املهام،  انجاز 

مبوضوع  واملرتبطة  املتاحة  واملراجع  املصادر  كافة  الستكامل 

األمانة  ألن  بوضوح  ذكرها  رضورة  مع  بها،  واالستعانة  البحث 

العلمية تقتيض ذلك. 

للمسرح  قدموا  الذين  املخرجني  من  كواحد   -  

أحوال  أن  ترى  هل  متميزا  عمال  ستني  من  أكثر 
املسرح املصري اآلن كانت سببا يف توقف نشاطك 
بسبب  جـــاء  الــتــوقــف  أن  أم  املــجــال؟  هـــذا  يف 
انشغالك بأعمال التوثيق وعلى رأسها املوسوعة 

املسرحية املصورة؟
- برصاحتي املعهودة أقرر أن اإلخراج املرسحي هو مجال عشقي 

النقد  أو  بالهندسة  وعميل  مبامرسته،  جدا  أستمتع  الذي  األول 

التأريخ مل يؤثروا أبدا عىل عميل كمخرج، ولكن كان البد يل  أو 

وذلك  سنوات،  لعدة  مؤقتا  الساحة  عن  واالبتعاد  التوقف  من 

كورونا  جائحة  بسبب  أو   2011 يف  الثورة  أحداث  بسبب  ليس 

الحقيقي  السبب  إن  الرصاحة  مبنتهى  ولكن  البعض،  يظن  كام 

املادي  للعائد  أو  العمل  أجل  من  العمل  الشديد  رفيض  هو 

ومبيزانيات  وشاقة  صعبة  ظروف  يف  بالتواجد  ولو  حتى  فقط، 

أعتز جدا وأفتخر  لله  فأنا كمخرج والحمد   ،! هزيلة وبال نجوم 

من  مرسحيا،  عرضا  ستني  من  ألكرث  وإخراجي  الفنية  مبسرييت 

املدريس،  )املرسح  الهواة  تجمعات  بجميع  عرضا  ثالثني  بينها 

الثقافية  الشباب، املراكز  العاميل، فرق األقاليم، مراكز  الجامعي، 

»الجمعية  وفرق  واملشهرة  الحرة  والفرق  الهواة  فرق  األجنبية، 

املرصية لهواة املرسح«(، باإلضافة إىل ثالثني عرضا بفرق مسارح 

الهناجر،  الشباب،  الغد،  الحديث،  )القومي،  املختلفة  الدولة 

تناولتها  التي  القضايا  تنوعت  وقد   .)18 تحت  الشباب،  أنغام 

وأيضا  املعارصة  الشباب  قضايا  يتناول  أغلبها  ولكن  بعرويض، 

ملطالب  عامة  بصفة  تنحاز  السلطة، وجميعها  مع  الرصاع  قضية 

والدميقراطية،  الحريات  من  مبزيد  وتنادي  والبسطاء  األغلبية 

ورضورة  الصهيوين  العريب  الرصاع  قضية  تناول  بعضها  أن  كام 

قامئة  وتتضمن  املغتصبة.  األرايض  الستعادة  املحتل  مواجهة 

عرويض أيضا خمسة عروض لألطفال وقد نلت من خاللها بعض 

باليابان  األطفال  ملسارح  الدويل  توياما  مبهرجان  املهمة  الجوائز 

عام  األول  العرض  وجائزة   ،1996 عام  األوىل  اإلخراج  )جائزة 

2000(. وقد شارك ببطولة العروض التي رشفت بإخراجها نخبة 

العزيز،  عبد  املرشدي، سمرية  بينهم: سهري  النجوم من  كبار  من 

جليلة محمود، انتصار، عفاف رشاد، عايدة فهمي، ناهد رشدي، 

منال سالمة، ماجدة حامدة، سوسن ربيع، لبنى ونس، منال زيك، 

رياض،  محمد  مغاوري،  سامي  مسعود،  محمود  راتب،  أحمد 

خليل مريس، مخلص البحريي، حسن الديب، عهدي صادق، نارص 

كامل،  هاين  مكرم،  منري  درويش،  ممدوح  الجامل،  رضا  سيف، 

أرشف فاروق، أحمد منري. وبالطبع لن أعود للعمل باإلخراج إال 

تتيح يل املحافظة عىل اسمي  التي  املناسبة  الظروف  إذا توفرت 

ومستوى عرويض. 

املوسوعة املسرحية املصورة مشروع كبير جدا   -
عملت  التي  الظروف  وعن  عنها  حدثنا  ومهم، 

فيها؟ 
هي  الحالية  بصورتها  املصورة«  املرصي  املرسح  موسوعة   -

موسوعة غري مسبوقة عامليا ألنها أول موسوعة مصورة يوثق بها 

كل عرض بثالث صور، يكفي أن أذكر أنها تتضمن 22 ألف صورة 

وأعالم  للرواد  شخصية  صور  أو  املرسحية  للعروض  سواء  نادرة 

مجموع  وهو  مرسحيا،  عرضا   7500 تتضمن  أنها  كام  املرسح، 

القطاع  )فرق  االحرتايف  املستوى  عىل  انتاجها  تم  التي  العروض 

بداية املرسح املرصي  العام والخاص( عىل مدار 150 عاما )من 

يعقوب  املرصي/  الرائد  مبادرات  بفضل   1870 عام  الحديث 

كثريا  وترقى  املرسحية  لحياتنا  شامل  بذلك سجل  وهي  صنوع(. 

عن املعلومات األرشيفية، وعىل سبيل املثال من خالل الجزئيني 

ميكن  )فهارس(  مداخل  خمسة  عىل  يشمالن  واللذان   18  ،17

أو  مرسحية  أي  عن  كاملة  معلومات  عىل  يحصل  أن  للباحث 

التالية:  مجموعة مرسحيات، من خالل البحث بإحدى األساليب 

اسم  املؤلف/  اسم  اإلنتاج/  سنوات  الفرقة/  اسم  العرض/  اسم 

املخرج. 

 - ما املعوقات التي واجهتكم أثناء العمل يف تلك 
املوسوعة؟ 

أثناء  واملعوقات  الصعاب  من  كثري  كباحث  بالطبع  واجهتني   

محاوالت إعداد هذه املوسوعة مبراحلها املختلفة )جمع البيانات 

تلك  وهي  وتحليلها(،  االنجازات  أهم  ورصد  وتوثيقها  والصور 

غياب   : أوال  التالية  النقاط  يف  إجاملها  ميكن  التي  الصعوبات 

وكذلك  والوثائق،  املعلومات  وندرة  املتخصصة،  البحثية  املراكز 

صفحات  أو  متخصصة  مجالت  من  املرسحية  الدوريات  غياب 

مرسحية بالصحف واملجالت خالل بعض الفرتات لسنوات طويلة 

الباحثني  مع  الصحفية  املؤسسات  تعاون  عدم  ثانيا:  متتالية. 

ببعض  االستعانة  محاولة  عند  تجاري  بشكل  معهم  والتعامل 

سعر  تحدد  املؤسسات  بعض  أن  حتى  بأرشيفها،  املتوفرة  املواد 

املرسحيات  من  الواحدة  الصورة  الستنساخ  جنيه  خمسامئة 

الفنية  واملغالطات  األخطاء  من  كبري  كم  وجود  ثالثا:  النادرة. 

عمد  عن  سواء  وذلك  الفنانني،  كبار  بعض  مبذكرات  والتاريخية 

األول عشقي  المسرحي  اإلخراج 

المصري للمسرح  المشرق  الوجه  تمثل  الهواة«  »مسارح   
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الشخصية  الذاكرة  لضعف  طبيعية  كنتيجة  أو  دورهم  لتعظيم 

النص  تقديم  رابعا:  ملذكراتهم.  كتابتهم  أثناء  الشيخوخة  بفرتات 

فرق  خالل  من  أو  نفسها  بالفرقة  سواء  اسم  من  بأكرث  الواحد 

أسامء،  أربعة  من  بأكرث  قدمت  النصوص  بعض  إن  حتى  أخرى، 

أو  املنتقم  الرصاف  بعنوان  البندقية  تاجر  تقديم  لذلك  ومثال 

شقاء  أو  الغرام  شهداء  بعنوان  وجولييت  وروميو  فينسيا،  تاجر 

من مخرج  بأكرث  أحيانا  الواحد  العرض  تقديم  املحبني. خامسا:  

القرن  من  والثالثينيات  العرشينيات  فرتة  خالل  الفرقة  بنفس 

نتيجة  وهي  )الريربتوار(،  العروض  إعادة  عند  وذلك  املايض، 

منطقية لغياب بعض املفاهيم األكادميية لدور املخرج ولحقوق 

للعرض  نفسه مخرجا  الفرقة  يعترب صاحب  العلني، حيث  األداء 

وإضافة  أو حذف  املمثلني  بعض  تغري  مبجرد  تقدميه  إعادة  عند 

الواحد  بعض املشاهد أو الحوارات. سادسا: إعادة تقديم النص 

بعض  عروض  عدد  وصل  حتى  مرة  من  أكرث  املختلفة  بالفرق 

تشابه  وكذلك  عرضا،  عرش  سبعة  إىل  »عايدة«  مثل  املرسحيات 

من  بالرغم  العرض  اسم  نفس  تكرار  أو  العروض  بعض  أسامء 

)عايدة  العروض رقميا  ترتيب هذه  استدعى  النص مام  اختالف 

مساحات  تداخل  سابعا:  اإلنتاج،  لتاريخ  طبقا   )....  3  ،1،2

االحرتاف مع الهواية بالنسبة إلنتاج بعض الفرق كمركز »الهناجر 

عىل  الثقافة  قصور  بهيئة  املركزية«  السامر  فرقة   « أو  للفنون« 

املفردات  مبختلف  املبدعني  اهتامم  عدم  ثامنا:  املثال.  سبيل 

بها،  خاص  فني  أرشيف  بتنظيم  أو  أعاملهم  بتوثيق  املرسحية 

برامج  اختالف  تاسعا:   منهم.  كبري  عدد  ذاكرة  ضعف  كذلك 

بعض  تعتمد  حيث  البعض،  بعضها  مع  للفرز  اآليل  الحاسب 

املثال  الهمزات عىل حرف األلف عىل سبيل  الربامج عىل ترتيب 

وجود  كذلك  الرتتيب،  هذا  األخرى  الربامج  بعض  تهمل  حني  يف 

كتابة  تم  فقد  وبالتايل  أرقاما  تضمن  املرسحيات  لبعض  عناوين 

هذه األرقام بالحروف حتى ميكن ترتيبها يف أماكنها املناسبة. 

 - هل أنت راض عن واقع املسرح املصري اآلن ؟ 

الحبيب  يرس  ال  حاليا  املرصي  املرسح  حال  شديدة  برصاحة   -

طحن  بال  ضجيجا  يقدم  أصبح  ألنه  وذلك  العدو،  فقط  ويرس 

لكن  مساره،  تصحيح  تحاول  التي  املخلصة  الجهود  بعض  برغم 

األنشطة املرسحية اآلن لألسف تقدم  بأن كل  البد من االعرتاف 

فقط ملجرد املساهمة واثبات التواجد. عدد كبري من املهرجانات 

مكررة،  أغلبها  العروض  فقط،  والرتبح  للدعاية  تنظم  املرسحية 

النقدية  الحركة  اللجان،  وأعضاء  املكرمني  أسامء  تتكرر  وكذلك 

من  كثري  األخرية  السنوات  خالل  أغلقت  لقد  شديد،  تراجع  يف 

فقط،  إلكرتونية  نسخ  إىل  بعضها  وتحول  والصحف  املجالت 

املتخصصة  واملرسحية  الفنية  الصفحات  من  كثري  ألغيت  كام 

تراجع كمي وكيفي  اإلنتاج يف  الربامج املرسحية!!،  وكذلك بعض 

أسبوعيا  ليايل فقط  أربع  أو  املسارح تضاء ملدة ثالث  وأصبحت 

يعملون  املرسحيني  من  جدا  محدود  عدد  الحاالت،  أفضل  يف 

الخاص  القطاع  فرق  سنوات،  لعدة  الفرصة  ينتظرون  والباقي 

مسارح  وعروض  الساحة،  من  واختفت  الصمود  تستطع  مل 

كبريا يف  تباينا  األخرية  السنوات  تشهد خالل  عامة  بصفة  الدولة 

مستوياتها الفنية، ولكن بصفة عامة املستويات الفنية يف هبوط 

النجوم عن املشاركة بها )الستقطابهم  وانحدار خاصة مع غياب 

ال  التي  األجور  ذات  التليفزيونية  والدراما  السينامئية  باألعامل 

هبوط  أن  عامة  بصفة  وأرى  باملرسح(.  األجور  مع  أبدا  تقارن 

وتدين مستوى العروض يعود بدرجة أوىل إىل سوء اإلدارة والذي 

كبار  بها  يشارك  التي  الحقيقية  القراء  لجان  غياب  يف  يتمثل 

فرقة  بكل  الفنية  املكاتب  إلغاء  إىل  وكذلك  واملتخصصني،  النقاد 

والتي كانت تحرص عىل املحافظة عىل الهوية الخاصة بكل فرقة.

وخاصة  اآلن  الهواة«  »مسارح  أن  عىل  التأكيد  من  البد  وأخريا 

بفرق األقاليم أو فرق الجامعات هي التي ما زالت متثل الوجه 

راية  يحملون  فيها  العاملون  ومازال  املرصي،  للمرسح  املرشق 

باملرسح املرصي، وأكرب دليل عىل ذلك هو حصول عدد  اإلبداع 

املهرجان  دورات  من  دورة  بكل  األوىل  الجوائز  عىل  منهم  كبري 

تدهور  ينفي  ال  هذا  كان  وإن  املرصي«،  للمرسح  »القومي 

شهدت  بعدما  عامة  بصفة  األقاليم«  »مسارح  مستوى  وانحدار 

وسبعينيات  ستينيات  فرتة  خالل  نشاطها  فرتات  وأزهى  أهم 

الهواية  بروح  إدارتها  يتم  كان  عندما  وذلك  املايض،  القرن 

الخالصة سواء من كبار املسئولني واإلداريني أو من خالل الفنانني 

املشاركني يف مختلف مفردات العرض املرسحي، ولكن مع تقليص 

امليزانيات أصبحت عروضه موسمية فقط لألسف، وذلك بهدف 

املشاركة باملهرجانات الختامية والتنافس عىل الجوائز املالية !!. 

وجلوء  املصري،  النص  أزمــة  عن  كثيرا  نسمع   -  
بالفعل  هل  األجنبية،  النصوص  إلى  املخرجني 
تلك  أن  أم  املــســرحــي..  الــنــص  يف  أزمـــة  هــنــاك 
وتوضح  املخرجني  من  كسل  عن  تكشف  احلجة 

عدم سعيهم نحو اكتشاف النصوص اجلديدة ؟ 
الحقيقة، يكفي  باطل وبعيد جدا عن  ادعاء  أن هذا  الحقيقة   -

املرسحية  السالسل  ببعض  قراءة  لجنة  كعضو  أنني  أذكر  أن 

باللجنة  ما أسعد – مع زماليئ  الفرق كثريا  ببعض  أو  املتخصصة 

أبدعها  التي  النصوص  كبري من  لعدد  الرائعة  املستويات  بتلك   -

وسواء  جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  الجدد  املؤلفني  من  عدد 

األزمة  أن  لألسف  ولكن  األقاليم.  من  بكثري  أو  بالعاصمة 

حجم  بتقليص  سواء  األوىل  بالدرجة  إدارة  أزمة  هي  الحقيقية 

ودراسة  قراءة  إىل  املخرجني  توجيه  بعدم  أو  االنتاج،  وميزانيات 

تلك العروض، وذلك باإلضافة إىل ضعف الحركة النقدية املنوط 

بها إلقاء الضوء عىل تلك اإلبداعات، ويضاف طبعا لكل ما سبق 

استسهال بعض املخرجني من محدودي الثقافة باختيار النصوص 

العاملية التي سبق نجاحها يف املرسح املرصي، بل وأحيانا إعادة 

استنساخ للعروض التي سبق تقدميها ونجاحها!!

لهواة  املصرية  »اجلمعية  نشاط  توقف  ملــاذا   -  
خاصة   1984 عام  بتأسيسها  قمت  التي  املسرح« 
ــذي  وال الــعــربــي«  املــســرح  »مــهــرجــان  تنظيم  يف 
املهرجانات  أهم  ومن  مهما  نوعيا  مهرجانا  كان 

املسرحية بالوطن العربي ؟
- نشاط الجمعية مل يتوقف إطالقا وقد تم عىل املستوى اإلداري 

خالل الشهور املاضية توفيق األوضاع طبقا للقانون الجديد ككل 

الجمعيات املتميزة، و إن شاء الله نستعد خالل الشهور القادمة 

واألنشطة  تأسيسها،  عىل  عاما  أربعني  مرور  بذكرى  لالحتفال 

الدورات  أو  الشهرية  الندوات  كتنظيم  بالجمعية  الدورية 

استعارة  خدمات  إتاحة  أو  املجانية  الفنية  والورش  التدريبية 

الكتب أو قطع الديكورات واملالبس مستمرة مبقر الجمعية، كام 

للجمعيات  العامة  اإلدارة  مع  التنسيق  عىل  سنويا  نحرص  أننا 

نحصد  والذي  السنوي،  الهواة  مهرجان  يف  للمشاركة  الثقافية 

إدارة  مجلس  يحرص  وبالتايل  الجوائز،  من  كثري  غالبا  خالله  من 

الفائزة  بالعروض  فنية  تنظيم عدة جوالت  الجمعية سنويا عىل 

ببعض األقاليم . فقط بالنسبة ملهرجان املرسح العريب فهو الذي 

توقف بعد الدورة الخامسة عرش عام 2017، وذلك نظرا لتعاظم 

وأننا  خاصة  الداعمة  الجهات  مع  اإلدارية  املعوقات  من  كثري 

نرفض التعامل مع املؤسسات والرشكات الخاصة كرعاة. ويضاف 

املهرجانات  من  كثري  تنظيم  ظاهرة  وتعاظم  زيادة  ذلك  إىل 

األخرى، ويف مقدمتها مهرجان املرسح العريب الذي تنظمه الهيئة 

له  كان  مهرجاننا  أن  وبرغم   ،2009 عام  منذ  للمرسح  العربية 

أن  إال   )2000 )عام  الجديدة  األلفية  بداية  مع  وتأسس  السبق 

اإلمكانيات الضخمة للهيئة العربية قد استقطبت كثري من الفرق 

العربية الكربى التي كانت تحرص سنويا عىل املشاركة مبهرجاننا.
مسرحيا عرضا   6٠ من  ألكرث  وإخراجي  الفنية  بمسريتي  أفتخر 

عالميا مسبوقة  غري  المصري  للمسرح  المصورة  موسوعيت 
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أين؟ الشعرى  المسرح   
الرحمن  وعبد  أباظة  وعزيز  شوقي  أحمد  ومنهم  مبكرة،  مراحل  في  شعرية  مسرحيات  كتبوا  العرب  الشعراء  من  كبري  عدد 
فما  تام،  شبه  انحسارا  األخرية  العقود  في  انحسرت  الشعرية  المسرحية  ولكن  وغريهم،  الصبور  عبد  وصالح  الشرقاوي 
المسرحية  تتطلب  وهل  الجمهور؟  ذائقة  تغري  إلى  أم  االجتماعية  الظروف  اختالف  إلى  األمر  يعود  هل  ذلك؟  وراء  السبب 
اإلجابة...                                                                نجد  علنا  المسرحيني   من  عدد  على  التساؤالت  هذه   طرحنا  التمثيلى؟  واألداء  الكتابة  فى  خاصة  مهارات 
رنا رأفت

متوفرة  غري  خاصة  مهارات  إلى  يحتاج  الشعرى  المسرح  مسرحيون: 

عىل  الضوء  إلقاء  أهمية  أرى  موضوعنا  إىل  نتطرق  أن  قبل 

البد  كان  ولــذا  املجال،  هذا  يف  اإلبداعية  اإلسهامات  أهم 

د.عمرو  املرسحي/  واملؤرخ  الناقد  مع  التحقيق  هذا  نبدأ  أن 

مسريتنا  يف  الشعري  املرسح  عالمات  أهم  عن  ليحدثنا  دوارة 

وكام  باعتباره  ذلك  الزمان،  من  ونصف  قرن  خالل  املرسحية 

عالمات  ولــه   املــرسح«  ذاكــرة  حــارس  املرسحيون«   وصفه 

قال  الصدد  هذا  وىف  املرصى  املرسح  تاريخ  توثيق  ىف  مضيئة 

عمرو دواره: 

أن  ويكررون  يستخدمون  واملثقفني  املرسحيني  من  كبري  عدد 

املرسح  عن  الحديث  صــدد  يف  نكون  وحينام  قائال:  تابع 

الشعري البد وأن نبدأ من ريادة أمري الشعراء/ أحمد شوقي 

من  كبري  بعدد  العريب  املرسح  أثرى  الذي   )1932  -  1868(

النصوص املتميزة بدءا من أول محاوالته يف التأليف املرسحي 

مسريته  استكامل  ثم   ،1893 عام  الكبري«  بك  »عىل  مبرسحية 

لنا مجموعة مرسحياته  فقدم  عام 1927،  من  بدءا  اإلبداعية 

ليىل«،  »مجنون  كليوباترا«،  »مرصع  أهمها:  ومن  الشعرية 

إىل مرسحية  باإلضافة  األندلس«،  »عنرتة«، »قمبيز«،، و«أمرية 

إسهامات  نتذكر  كام  هدى«،  »الست  وهي  كوميدية  نرثية 

»املرسح هو أبو الفنون«، وهو يف حقيقة األمر خطأ شائع ألن 

املرسح اإلغريقي خرج من رداء الشعر وبالتايل يكون »الشعر 

يظل  حني  يف  الفنون«  »أبو  فهو  وبالتايل  تاريخيا  األسبق  هو 

املرسح  بدايات  إىل  انتقلنا  وإذا  الفنون«.  املرسح هو »جامع 

النقاش يف بريوت )1847(، وأبو  العريب وبالتحديد إىل مارون 

للغناء  توظيفهم  رصد  ميكننا   )1865( سوريا  يف  القباين  خليل 

بعروضهم استجابة لذوق املشاهد العريب، ويف بدايات املرسح 

وريادة  جهود  إغفال  أبدا  ميكننا  ال   1870 عام  من  املرصي 

املبدع عثامن جالل يف متصري مرسحيات موليري زجال . 
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الشاعر الكبري عزيز أباظة ) 1899 - 1973 ( الذي سار عىل 

درب أمري الشعراء وقدم لنا عدة مرسحيات تاريخية بصياغة 

»العباسة«   ،)1943( ولبنى«  »قيس  بينها:  ومن  شعرية 

)1947(، »النارص« )1949 (، »شجره الدر« )1951(، »غروب 

 ،1959 النور  قافلة   ،1954 »شهريار«   ،)1952( األندلس« 

»زهرة« 1968.

قد  الشعري  املــرسح  أن  إىل  ــارة  اإلش تجدر  قائال:  وأضــاف 

نظري  وجهة  من   – والرقي  والتقدم  اإلبداع  ذروة  إىل  وصل 

الشاعر  هو  أولهام  كبريين  شاعرين  إبــداعــات  بفضل   -

الذي   ،)1987  –  1920( الرشقاوي  الرحمن  عبد  القدير/ 

القديم  الشعري  فاصلة وفارقة بني املرسح  ُيَعد حلقة مهمة 

الشعري  للمرسح  بالتأريخ  نقوم  حينام  أننا  حتى  والحديث، 

الرحمن  عبد  قبل  ما  مرحلة  عن  الحقائق  نسجل  فإننا 

إضافة  تحقيق  يف  نجح  بعدما  خاصة  بعده،  أو  الرشقاوي 

أحمد  الكبريين/  الشاعرين  إبداعات  مرحلة  بتطوير  نوعية 

عبد  األديب/  لغة  تتميز  عامة  أباظة، وبصفة  شوقي، وعزيز 

الرحمن الرشقاوي بأنها سهلة وعميقة يف آن واحد، من أشهر 

والحسني  ثائرًا،  الحسني  األسري،  الشعرية:  املرسحية  أعامله 

وأحمد  األحمر،  النرس  مهران،  الفتى  جميلة،  مأساة  شهيًدا، 

بالثورية  التزامه  املرسحية  أعامله  بجميع  له  عرايب. ويحسب 

الحر  الشعر  توظيف  يف  توفيقه  وكذلك  التقدمي  والفكر 

واملحكوم  امللتزم  القديم  العمودي  الشعر  قيود  عن  بعيدا 

عبد  صالح  املجدد/  الشاعر  هو  وثانيهام  التقليدية،  بالقافية 

املرسح  إىل  املرسحي  الشعر  تجاوز مبرسحياته  الذي  الصبور، 

مرسحيات  بخمس  العربية  املكتبة  أثري  والــذي  الشعري، 

األمرية   ،)1968( ليل  مسافر   ،)1964( الحالج  مأساة  هي: 

ميوت  أن  بعد   ،)1971( واملجنون  ليىل   ،)1969( تنتظر 

يضاهي  يأِت من  مل  اآلن  أنه حتى  والحقيقة   .)1973( امللك 

الذي  الصبور  عبد  صالح  الكبري/  الشاعر  إبداعات  بقلمه 

وما  املــرسح،  خشبة  إىل  الشعري  املــرسح  ــادة  إع يف  نجح 

وذلك  العربية،  الدول  يف  نجاًحا  ويالقي  يقدم  مرسحه  زال 

من  كبري  لعدد  املتميزة  اإلبداعات  بعض  وجود  من  بالرغم 

سنة،  أبو  إبراهيم  محمد  األساتذة:  مقدمتهم  ويف  الشعراء 

املرسح  عن  نتحدث  وحينام  جويدة.  فاروق  سويلم،  أحمد 

اإلبداعات  بعض  إىل  أيضا  اإلشارة  نغفل  أال  يجب  الشعري 

التونيس،  بريم  الكبار:  للمبدعني  املرصية  بالعامية  الشعرية 

بعدهم  ومن  رسور  نجيب  خــريي،  بديع  القايض،  يونس 

وآخرين.                                                                                                                                           حجاج  فــؤاد  الباقي،  عبد  سمري  جاهني،  صالح 

نفسه  يطرح  الذي  املحوري  السؤال  ويبقى  قائال:  استطرد   

برغم  عروضه  نفتقد  وأصبحنا  الشعري  املرسح  توارى  ملاذا 

بسبب  باختصار  واإلجابة  لها،  الجمهور  وتشوق  تعطش 

التي تتطلب موهبة خاصة  الشعرية  صعوبة كتابة املرسحية 

مجرد  وليس  النص  نسيج  من  جزءا  الشعر  يصبح  بحيث 

يتضمن مجموعة قصائد شعرية ولكنه  قصائد مقحمة )نص 

ليس مرسحا شعريا(، باإلضافة إىل رضورة وجود نخبة متميزة 

من املمثلني الذين يجيدون التمثيل باللغة العربية الفصحي 

أصبح  الرصاحة  ومبنتهى  الشعري،  األداء  مهارة  وميلكون 

لألسف عددهم قليل جدا يعد عىل أصابع اليد الواحدة!!

المسرحى  القصيد   
الكاتب املرسحى د. طارق عامر قدم ثالثة نصوص للمرسح 

الشعرى وهي »متن القمر«، »يا عزيز عينى«، »امللك سيف« 

الدرامى  املرسحى  »النص  وهام  هامني  مفهومني  بني  فرق 

الخوض  قبل  قائال:  وأوضــح  املرسحى  والقصيد  الشعرى« 

بني  الفرق  نوضح  أن  أواًل  علينا  الشعري  املرسح  أزمة  يف 

الشعري  )الدرامي(  املرسحي  النص  وهام  مهمني  مفهومني 

والقصيد املرسحي، فاألول يعتمد عىل مقومات حركة الدراما 

بغاللة  إياها  مغلفاً  الشعري  املرسح غري  كتاب  عند  املعتادة 

القصيد  بينام  املرسحية،  الجملة  به  تصاغ  الذي  الشعر  من 

لصالح  املرسحية  الدراما  مقومات  بعض  يغفل  قد  املرسحي 

عىل  املعتمد  امللحمي  الشكل  وهو  للتقديم  األقرب  الشكل 

الرواة أو الكورس، ومن األمثلة عىل ذلك مثاًل  مجموعة من 

يا  »أه  ونص  املرسحي  للقصيد  كنموذج  وبهية«  »ياسني  نص 

الشعري وكالهام من  املرسح  قمر« وهو من نصوص  يا  ليل 

الراحل نجيب رسور، لذلك فإن أغلب  الكبري  الكاتب  تأليف 

»مرسحاً  تسميتها  عىل  درج  نصوص  من  حالياً  يقدم  ما 

ذلك  ولعل  املرسحي  القصيد  إىل  بالفعل  تنتمي  شعرياً« 

أغلبها  لخلو  نظراً  تقدميها  عن  املخرجني  عزوف  وراء  السبب 

املرسح  خشبة  عىل  للتحريك  القابلة  الدرامية  الصورة  من 

حتى  اللغة  عىل  فقط  تقوم  أن  ميكن  ال  املرسحية  فالدراما 

التفاعل  من  أخرى  مقومات  هناك  وإمنا  شعرية  كانت  وإن 

تنامي  إىل  بدوره  يؤدي  والذي  الشخصيات  بني  الدينامييك 

التي  بالصورة  وتشابكها  الدرامية  الخطوط  وتصعيد  الحدث 

معادالت  إنتاج  من  ومتكينه  املخرج  خيال  إثارة  إىل  تؤدي 

عن  للتعبري  املرسح  عىل خشبة  للوضع  وقابلة  مرئية  برصية 

الجزء املنطوق من العمل واملكتوب يف هذه الحالة شعراً .

تكفي  ال  وحدها  شعرية  كانت  وإن  حتى  الجيدة  فاللغة 

لغة  دون  الجيدة  الدراما  أن  كام  جيد  مرسحي  عمل  لصنع 

معربة وقوية ال تكفي لصنع حالة مرسحية ممتعة للجمهور.

الفيصل  الله  عبد 
الرازق  عبد  د. سيد  والشاعر  الكاتب  قال  أخرى  ناحية  ومن 

الحاصل عىل جائزة عبد الله الفيصل للمرسح الشعرى: حني 

كتب »أرسطو« عن فن الشعر مل يغفل تلك العالقة املتشابكة 

كتابات  متى«  برش  »أبــو  نقل  وحني  والشعر،  املــرسح  بني 

يف  للتأمل  العريب  للعقل  أبوابا  ذلك  فتح  العربية  إىل  أرسطو 

تلك العالقة؛  التي تربط بني الشعر واملرسح تكاد تثري الشك 

يف نشوء أحدهام وترتب اآلخر عليه، لكنها تربز بجالء ارتباط 

إيقاعهام املبنى عىل اختزال الحياة بجوانبها املتباينة.

»هرقليطس«  اليوناين  الفيلسوف  إليه  ذهب  ما  إىل  واستنادا 

النهضة  فإن  التغري؛  إال  ثابت  العامل  هذا  يف  يشء  ال  أنه  من 

شوقي  أحمد  من  بدءا  العريب  الشعري  املرسح  شهدها  التي 

الرشقاوي ونجيب  الرحمن  الصبور وعبد  ومرورا بصالح عبد 

اآلن  الفني  اللون  هذا  واقع  إىل  آلت  جويدة  وفاروق  رسور 

العملية  عنارص  ــرصاف  وان عنه  الضوء  دائــرة  انحسار  من 

إىل  إضافة  عنه،  الناقد-  املتلقي،  الكاتب،  الثالث،  اإلبداعية 

السبب،  هو  اإلنتاج  ضعف  العصفوري: 
المهارات  قلة  وليس 

هو  وبالتالي  تاريخيا  أسبق  الشعر  دواره: 
الفنون« »جماع  والمسرح  الفنون«  »أبو 
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ما  دون  بعينها  ألجيال  تحققت  التي  اإلبداعية  البيئة  اهرتاء 

عقبها.

الشعري  املرسح  تراجع  أن  إذن  باإلشارة  الجدير  من  أضاف: 

املرسح  فكاتب  السالفة؛  ــع  األرب النقاط  عاتق  عىل  يقع 

التصور  رغم  العادي،  املرسح  كاتب  عن  يختلف  الشعري 

بالفصحى   إال  يكتب  ال  الشعري  املرسح  كون  حول  املغلوط 

هذا  يف  للكتابة  املتصدر  عىل  يجب  األحوال  كل  ويف  أنه  إال 

يتوافر  ما ال  والشعر معا وهو  باملرسح  يكون ملام  أن  الباب 

ما  جل  ملوكهم-  دين  عىل  الناس  وألن  والثانية   للكثريين، 

اطلعوا عليه من تلك التجارب التي كونت مرجعيتهم املعرفية 

يف كتابة املرسح الشعري كانت تجارب تاريخية، وباستعراض 

عىل  يسريون  الخلف  أن  يتبني  التجارب  تلك  ألسامء  بسيط 

درب السلف متاما يف اللجوء إىل الكتابة يف التاريخ مام أكسب 

الواقع،  عن  منفصال  باعتباره  له  ليس  لباسا  الشعري  املرسح 

ليىل«،  »مجنون  كليوباترا«،  »مرصع  مثل  عناوين  فمطالعة 

الحالج«،  الدر«، »مأساة  األندلس«، »شجر  »قمبيز«، »غروب 

الكعبة  أستار  عىل  »دماء  شهيدا«،  »الحسني  ثائرا«،  »الحسني 

فقط،   والتاريخ  للتاريخ  فن  هذا  بأن  املتلقي  تشعر  ...إلــخ  

اإلفراط  أن  كام  املسألة.  ذات  يف  الوقوع  من  نفيس  أبرئ  وال 

املرسح  يف  الغالب  الجانب  هو  الشعر  واعتبار  الغنائية  يف 

وامليل  الخشبة  عىل  الحركة  توقف  إىل  بدوره  أدى  الشعري 

النص  داخل  عديدة  لصفحات  متتد  مونولوجات  لنجد  لإللقاء 

بني  اإللقاء  براعة  يف  ملسابقة  وتحوله  العرض  بإيقاع  تودي 

أن  الشعري  املرسح  كاتب  ذهن  يف  ترسخ  لو  بينام  املمثلني، 

مرسحي  بإيقاع  يرتبط  باألساس  مرسح  هو  الشعري  املرسح 

مبني عىل الحوار املوزون فلن يقع تحت سطوة غنائية الشعر 

واملبارشة  الوعظية  إىل  بالتاريخ ومالت  تحدثت  ما  إذا  خاصة 

يف بعض أحايينها .

والشخصية  بالحدث  إلملامه  نظرا  الكاتب  اعتقاد  قائال:  وتابع 

التاريخية التي يسوقها للنص أن املتلقي يعرف عنها مبقدار ما 

يعرف هو ذاته، أدى إىل وضع إشاري للشخصيات غري مشبع 

الشخصية  الحدث  مع  مطلقا  يتامس  مل  رمبا  ألنه  للمتلقي 

وهمومه  الشارع  عن  الكاتب  انفصام  كذلك  املطروحة، 

ساقها  التي  الوحيدة  الشعرية  املرسحية  أن  لنجد  وقضاياه 

شوقي يف إطار مجتمعي هي الست هدى، رمبا نجا من ذلك 

نجيب  عند  النجاة  وتجلت  الصبور،  عبد  بعض نصوص صالح 

رسور وهو يقدم نصوصه ببساطة للمتلقي، لكن األغلب كان 

ما  وهو  قضاياه  لتمرير  األسطوري  أو  التاريخي  للقناع  يلجأ 

العادي  الجمهور  يتفاعل معه  لكن رمبا ال  النخبة  تتفهمه  قد 

عن  أما  وأضاف:  النص  وراء  الداللة  قبل  املتعة  عن  الباحث 

املرسح  عن  للرتويج  ابتدعت  كثرية  إسهامات  فإن  املتلقى، 

الشعرى باعتباره فنا للنخبة املثقفة، كالنحت واألوبرا وغريها 

التى  أواى«  »التيك  ثقافة  إىل  املتلقى  وانرصاف  الفنون،  من 

وإن  خاص،  بشكل  واملــرسح  عام  بشكل  الفنون  تواكبها  مل 

مرسحية  سهرات  تقديم  ىف  فردية  محاوالت  هناك  كانت 

حقيقى  محتوى  دون  الرتفيه  عليها  يغلب  التعبري  جاز  إن 

أمام خشبة  الناس  وبكل حال جمعت  لكنها  للجمهور،  يقدم 

إبداع  مبسابقات  أيضا  أشيد  أن  وأود  العربية  املؤسسات  من 

لطالب الجامعات املرصية ومراكز الشباب ومرشوعات الورش 

املرسحية مثل »ابدأ حلمك« رمبا متنح هذه املحاوالت الضوء 

لفرصة تعيد املرسح الشعرى إىل دائرته من جديد.

إنتاج  أزمة 
العروض  من  عــددا  قدم  العصفورى  سمري  الكبري  املخرج   

للمرسح الشعرى ومنها عىل سبيل املثال »الست هدى« عىل 

تراجع  سبب  وعن  الحالج«  و»مأساة  القومى  املرسح  خشبة 

وجود  ىف  ليست  األزمة  قال:  املرسحيات  من  النوعية  هذه 

اإلنتاج  ىف  تكمن  ولكن  شعرية  مرسحيات  يكتبون  كتاب 

سوى  إنتاجية  جهات  توجد  وال  إنتاجية  أزمة  فهناك  القليل، 

لتقديم  يعافر  فهو  الخاص  للقطاع  وبالنسبة  الدولة،  مرسح 

مرسحيات  كتابة  يوجد  ال  أنه  عىل  عالوة  مرسحية،  عروض 

الظرف  إىل  برمته  يخضع  فاألمر  الياء،  إىل  األلف  من  شعرية 

االقتصادي، وليس هناك اضطهاد أو موقف ضد الكتاب الجدد 

مضطربة  املرسحية  فالحركة  النوعية،  لهذه  يكتبون  الذين 

املرسحيات  نفسه: كم عدد  يطرح  والتساؤل  متسعة  وليست 

الشعرية النرثية التى قدمت؟ أجاب: من الصعب أن نرصدها 

فال توجد أرقام  علمية واضحة.

خاصة  نوعية  من  ممثل   
الشعرى  للمرسح  تجارب  أيضا عدة  له  الصريىف  إميان  املخرج 

للكاتب نجيب رسور حيث قدم له »منني اجيب ناس«، »كان 

جدع«، »قولوا لعني الشمس«، »يابهية وخربينى« وكذلك قدم 

ملرسحيات  مجمع  وعرض  ليل«،  »مسافر  الصبور  عبد  لصالح 

عبد  صالح  كراسات  ىف  »قــراءة  بعنوان  الصبور  عبد  صالح 

العروض قال  النوعية من  الصبور«. وعن أسباب تراجع هذه 

نهجها  عىل  والسري  التجارب  تلك  استثامر  ميكن  رمبا  املرسح، 

لإلسفاف  املستوى  اتجاه  دون  الشعرى  باملرسح  يتعلق  فيام 

واالبتذال. 

لنتاج  أيضا  بسيطة  قال: مبطالعة  االتجاه  النقد ىف هذه  وعن 

لفهم  سيقود  الشعرى  باملرسح  املتعلقة  األكادميية  الدراسات 

واضح توقف تلك الدراسات عند نتاج املرسح الشعرى للرواد 

دون أن يتامس إال فيام ندر مع الكتاب الشباب وإبداعاتهم 

والنقد  اإلبداع  بني  املستمر  والتفاعل  والتقويم  للتقييم  طلبا 

وهو ما يعد ترسا ىف دفع املرسح الشعرى عىل طريق االنتشار 

الله  عبد  األمري  جائزة  بدور  أشيد  الصدد  هذا  وىف  والبزوغ، 

بإحدى  املرسحى  الشعر  خصت  إذ  العرىب  للشعر  الفيصل 

ألنها  الشارقة  وأيضا  دورتها  ىف  تقدمها  التى  األربع  جوائزها 

يدخل  وبالطبع  للمرسح  متعددة  جوائز  تقدم  زالــت  ما 

وغريها  للمرسح  العربية  والهيئة  الشعرى،  املرسح  ضمنها 

المسرحيني عزوف  من  بريء  الجمهور   
الشعري المسرح  تقديم  عن  
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تاريخ  ىف  املرسحيات  ومعظم  نادر  نوع  الشعرى  املرسح  إن 

»شكسبري،  مرسحيات  ومنها  شعرية،  قدمت  العاملى  املرسح 

املرسح  لغة  هو  فالشعر  وغريهم،  لوركا  فولتري،  سوفكليس، 

أولهام  أمرين:  ىف  مكلف  ولكنه  أصيل  نوع  فهو  وبالتاىل  ؛ 

أدوت  أن  كام  مكلف،  املوسيقى  وعامل  باملوسيقى،  ارتباطه 

وأداء  حركة  مجرد  ليست  الشعرى  املــرسح  داخــل  التعبري 

نحن  وبالتاىل  ؛  املرسحية  لإلمياءة  هام  جانب  فهناك  فقط، 

بحاجة ملمثل من نوعية خاصة، وهو املمثل الذى يجيد الغناء 

الحرىك  بالجانب  االهتامم  الرغم من  الجسدى، وعىل  والتعبري 

لدى املمثل ىف الفرتة الحالية، ولكنه يدور ىف إطار التعبري أكرث 

هو  حاليا  الحرىك  األداء  أن  باعتبار  الشعرى،  املرسح  ىف  منه 

جزء من النص املرسحى. 

وأردف قائال »ال نستطيع اتهام الجمهور بتدىن ذائقته فنحن مل 

والدليل  الشعرية،  تقديم املرسحيات  نجرب ردود فعله حول 

أم  أغنيات  إىل  يستمع  كان  الطبيعى  الجمهور  أن  ذلك  عىل 

ما  تجاه  اغرتاب  أو  غضاضة  يجد  وال  العربية  باللغة  كلثوم 

يتلقاه من  الشعر إذن نحن مل نحفز  ذائقته لىك نصدر حكام 

عليه«.

الغنائى  الشعر  أو  الدرامى  الشعر 
الناقد املرسحى احمد هاشم قال: علينا أن نفرق بني نوعني   

الغناىئ،  والشعر  املرسحى  الدرامى  الشعر  وهام  الشعر  من 

مرسحية  نصوص  كتابة  حاولوا  الذين  حتى  شعرائنا  معظم 

الدرامية،  حساب  عىل  الشعر  ىف  بالغنائية  شعرهم  اتسم 

كتابة  الذين حاولوا  الشعراء  تقدير مل  ميتلك معظم  اقل  وىف 

من  نستثنى  الكتابة،  ىف  املرسحية  للحرفة  مرسحية  نصوص 

باللغة  الشعرية  املرسحية  كتابة  ىف  الصبور  عبد  صالح  ذلك 

ىف  كثريا  قرأ  حيث  الغربية  بالثقافة  لتأثره  وذلك  ؛  الفصحى 

من  العديد  ألقت  نفسه  الحسني  شخصية  أن  كام  تابع: 

عىل  وتعمل  الدرامى  الحدث  توقف  كانت  التى  املنولوجات 

الدرامية   الكتابة  نقائص  من  نقيصة  يعد  مام  تقدمه  عدم 

الرحمن  وعبد  الصبور  عبد  صالح  الفارسني،  هذين  وقبل 

ال  كان  الشعرى  املرسح  كتابة  حاول  من  أن  نجد  الرشقاوى، 

الكتابة املرسحية ومنهم أحمد شوقى  ميتلك الحرفة ىف أصول 

بالغنائية  متتىلء  مرسحياته  كانت  الذى  املثال  سبيل  عىل 

الدرامى، أما ما بعد صالح عبد  وهو نوع مغاير متاما للشعر 

كان  الذى  رسور  نجيب  اآلفة  تلك  من  أفلت   فقد   الصبور 

موهوبا شعريا، وىف ذات الوقت فارسا للدراما ىف املعهد العاىل 

للفنون املرسحية، ومع  ذلك كانت مرسحياته تتسم بالغنائية 

املرسحى  الواقع  إىل  النظر  ــا  اردن إذا   : وأضــاف  الشعر  ىف 

ىف  معروضه  شعرية  مرسحيات  وجود  عدم  سنالحظ  الحارض 

املشهد املرسحى، وهذا ليس معناه أنه ال يوجد لدينا املؤلف 

املرسحى الشاعر، إال أن ذائقة املتفرج املرصى لن تعد قادرة 

عىل االستمتاع بالشاعرية املرسحية أو املرسح الشعرى، حيث 

لثقافة  واملتصدرة  الغالبة،  هى  أواى«  »التيك  ثقافة  أصبحت 

الشباب الذين ميثلون الجزء األكرب من جمهور املرسح.

حتمية  نتيجة   
الدين  حسام  والباحث  الناقد  أشــار  أخــرى   نظر  وبوجهة 

مسعد إىل أسباب أخرى الختفاء هذا النوع من املرسح فقال: 

مرص  يف  الشعري  املــرسح  الختفاء  الرئيس  السبب  »يعود 

والوطن العريب إىل فقدان الشعور بالهوية العربية منذ عودة 

الثقايف  االستقطاب  إىل  والدعوة  أوطانها  إيل  الهاربة  الهويات 

وال  الجاهزة  حلوله  وتبني  الغريب  اآلخر  أحضان  يف  واالرمتاء 

شك يف أن ما تبنته املؤسسات التعليمية يف وطننا العريب من 

بآخر  أو  بشكل  أدت  العربية  اللغة  لدراسة  وأساليب  مناهج 

الشعر  دراسة  من  األويل  التعليم  مراحل  الطالب يف  نفور  إىل 

الجاهيل بجزالة مفرداته اللغوية واللسانية التي باتت منعزلة 

التي  التمزق  حالة  عن  .فضال  الحديث  الدارس  مجتمع  عن 

الغريب  العقل  بإنجازات  انبهاره  بني  العريب  الشاعر  يعيشها 

العريب  العقل  تحقري  إيل  أدي  مام  نقائصه،  يف  البحث  دون 

وأردف  الشعري،  ونتاجه  لغته  يف  املتمثلة  هويته  وطمس 

من  تراثنا  أن  إال  كبريا  عربيا  شعريا  تراثا  منتلك  »إننا  قائال: 

للغرب كان  تقليدا  إلينا وحاكيناه  الذي وفد  الشعري  املرسح 

أو  املقفي  الشعري  للمرسح  رائدا  شوقي  احمد  ويعد  قليال 

عظيمة  شعريه  مرسحيات  لنا  أنتج  وقد  مرص،  يف  العمودي 

لها  كــان  التي  هــدي«  و»الست  كليوباترا«  »مــرصع  مثل 

برز  الستينيات  حقبة  ويف  واالنتشار،  الرواج  من  كبري  نصيب 

الشعر  مدرسة  إىل  ينتمي  حدايث  كشاعر  عبدالصبور  صالح 

كتجربته  الشعري  املرسح  تجارب  من  العديد  لنا  وأنتج  الحر 

هذا  وقتنا  حتي  تنفذ  زالت  ما  التي  ليل«  »مسافر  الخالدة 

باستخدام  الشعري  الرتاث  اثروا  »ممن  رسور  »نجيب  .ويعد 

اليومية  املتلقي  قضايا  تناقش  التي  العامية  اللسانية  املفردة 

شخصياته  واستلهام  الشعبي  الــرتاث  إيل  العودة  خالل  من 

املالكة  املؤسسات  وجه  يف  حداثية  بعد  ما  رصخة  تقديم  يف 

والناقد  بالكاتب  العبث  عن  بعيدا  كثريا  وتأثر  العبث  مرسح 

الحرفة  ميتلك  جعله  مام  إليوت«   . س  »ت.  اإلنجليزى 

عىل  باحتوائها  تتسم  نصوصه  جعل  ما  وهو  كتابة،  املرسحية 

من »رصاع  املرسحى  النص  بها  يتسم  أن  يجب  التى  العنارص 

وبناء شخصيات وعقده« .... إلخ 

عبد  مرسحيات  أن  نجد  ذلك  من  العكس  عىل   : قائال  وتابع 

الحرفة،  تلك  إىل  تفتقد   « »الشعرية  الرشقاوى  الرحمن 

للغنائية، مثال عىل  وبنظرة رسيعة عىل نصوصه نجدها متيل 

شهيدا«  و»الحسني  ثائرا«  »الحسني  الشهريتني  ذلك مرسحيتيه 

حيث  الدرامى؛  الحدث  توقف  طويلة   منولوجات  وبهام 

بكائيا مثل  الذى قد يكون  الطويل  الشخصية مبنولوجها  تدىل 

العديد من املنولوجات التى أدلت بها »السيدة زينب« لوقف 

اخيها الحسني عن التقدم إىل منصة الرصاع ىف العراق أو تلك 

املنولوجات التى تؤديها بعد استشهاد الحسني. 

المسئولة هي  أواى«  »التيك  ثقافة 
الشعري المسرح  تراجع  عن 
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16 تحقيق

للخطاب والقوة واملعرفة. فقد أنتج »رسور« تجارب مثل )آه 

ما  وآخر  املرصية  بالعامية  ناس(  اجيب  قمر،ومنني  يا  ليل  يا 

التي  فاروق جويدة  الشاعر  لنا منذ سنوات هو تجربة  تبقي 

ظهرت كضوء عيل املأزق الذي يعانيه املتلقي العريب من شح 

الخاص  التوقع  أفق  تحقق  التي  الشعرية  املرسحية  النصوص 

تسيد  حالة  ظل  يف  اليومية،  قضاياه  مبناقشة  وتستهدفه  له 

الوطن  شعراء  من  األعظم  السواد  النرثية  الشعرية  التجارب 

العريب.

نتيجة  هو  الشعري  املرسح  اختفاء  أن  أري  قائال:  واستطرد 

لتحقق  أصيل  رشط  هي  والتي  الرتاث  مع  للقطيعة  حتميه 

النصوص  التناصات من  وتقليعة  أن موجة  الحداثة فضال عن 

واألفكار السابقة ال تتسق مع فكرة الكتابة للمرسح الشعري 

باملوسيقى  املغلف  الحوار  عيل  الدراما  صنع  يف  يعتمد  الذي 

يعزفون  الكتاب  جعل  ما  وهذا  الشعرية  واألوزان  اإليحائية 

ولجوا  بل  املرسحية  الكتابة  يف  الشعري  األسلوب  تناول  عن 

النرثي،  الرسد  باستخدام  الحرفية  التناصات  عيل  يعينهم  فيام 

للتذوق  يعد  مل  نحياه  الــذي  الديستويب  الواقع  ظل  ويف 

يعكسون  املرسحية  األعــامل  صناع  فبات  رضورة،  الجاميل 

الواقع البغيض بكافة تفصيالته وهذا ما أدي إيل تراجع وقلة 

اإلنتاجات املرسحية الشعرية.  

أو  املرسحية  للعروض  املنتجة  املؤسسات  أعفي  ال  وتابع: 

الهوية  عيل  للحفاظ  التخطيط  فغياب  املسئولية  من  صناعها 

تجارب  أو  الرتاثية  العروض  عرض  إعادة  يف  املتمثلة  العربية 

.هذا  اإلنتاج  وندرة  االختفاء  يف  سببا  كان  الشعري  املرسح 

إنتاج  عيل  للشعراء  املؤسسات  تلك  تشجيع  عدم  عن  فضال 

املتخصصة  املسابقات  وغياب  الشعري  املرسح  من  تجارب 

التي تحثهم عيل ذلك.  

طغيان  ظل  يف  العربية  بهويتنا  نشعر  ال  وألننا  بقوله:  وختم 

الحوار ىف املرسحية الشعرية تهتم بالتفعيلة الشعرية والحالة 

األحداث  حساب  عىل  والصورة  اللغة  وجامليات  الشعورية 

وبناء الحبكة الفنية. 

هذه  ىف  أساىس  عنرص  فهو  للممثل  بالنسبة   : قائال  وتابع 

ندرة  إىل  أدى  العربية  اللغة  بتعليم  األهتامم  وعدم  العروض 

املمثل املتقن الداء هذه النوعية من املرسحيات كذلك عزوف 

اإلنتاجية  ملتطلباته  الشعرى  املرسح  تقديم  عن  املخرجني 

املؤسسة  تراجع  كذلك  ومناظر مرسحية،  وغناء  موسيقى  من 

والثقافة  الفنى  البيت  مثل  باملرسح  تهتم  التى  الثقافية 

مسابقات  وعمل  النوعية  هــذه  تقديم  عن  الجامهريية 

للمرسحية الشعرية. 

العاملى  للمرسح  مكتبة  هناك  أن  من  وبالرغم  ــاف:  واض

شكسبري،  العاملى  املــرسح  كتاب  فمن  ــرصى  وامل والــعــرىب 

الرتاجيديات  ومعظم  برياندللوا   أونيل،  يوجني  تشيكوف، 

ومنهم سعد  النوعية  لهذه  كتابا  العرىب  املرسح  وىف  اليونانية 

الكتاب  ومن  املاغوط  ومحمد  عدوان  ممدوح  ونوس،  الله 

الرشقاوى ونجيب  الرحمن  الصبور وعبد  عبد  املرصيني صالح 

غنية  لغة  لديهم  الكتاب  وهــؤالء  جويده  ــاروق  وف رسور 

ومكثفة بالدالالت ولها إيقاع.

جديدة  صيغ 
العنينني   أبو  يارس  واملخرج  تورج  والدراما  املرسحى  الكاتب   

العاشق«  »الوزير  ليل«  »مسافر  منها   شعرية  عروضا  قدم 

الصبور،  عبد  لصالح  أعامل  لثالثة  دراماتورج  بعمل  قام  كام 

اقرب  ألنه  الدراما  ىف  مستحبا  ليس  العامى  الشعر  قــال: 

الستينيات  بفرتة  مقارنه  األغنية  انتشار  أن  كام  للغناء، 

استعاضه  هناك  جعل  الدرامية  األغنية  خصوصا  والسبعينات 

اكرث  أصبحت  فاألغنية  باألغنية،  العامى  الشعرى  املرسح  عن 

مكان  أخدت  بالتايل  دراميا،  حدثا  تروى  وأصبحت  درامية 

املرسح الشعرى، والتساؤل:  ملاذا ال تقدم العروض املرسحية 

بالفصحى لصالح عبد الصبور وفاروق جويدة اإلجابة ألن هذا 

أغلب  يعزف  وبالتاىل  للفصحى؛  املمثلني  إجادة  لعدم  يرجع 

املخرجني عن تقديم عروض مرسحية شعرية بالفصحى، ألنهم 

اللغة،  يجيدون  ممثلني  عن  البحث  ىف  كبريا  جهدا  يبذلون 

فاملخرج  تعديله،  أو  الشعر  تغيري  الصعب  أن من  عالوة عىل 

التغيري سيكرس الوزن الشعرى، بينام  ينفذ النص كام هو ألن 

باإلعداد  املخرج  يتدخل  ألن  طواعية  اكرث  النرثية  النصوص 

وحذف الجمل وإضافة مشاهد. 

الشعرى  املــرسح  عــروض  نــدرت  األخــرية  ــة  األون : ىف  وتابع 

للمخرج  ليل«  »مسافر  عرض  مثل  منها  قليلة  تجارب  سوى 

هناك  وكان  جديد  بتناول  قدم  الذى  صدقى  فؤاد  محمود 

وكذلك  العرض،  الجمهور ملشاهدة  ما جذب  وهو  للغة  تقان 

الصبور  املخرج محمد طارق لصالح عبد  التى قدمها  الثالثية 

والكوالج  ليل«  »مسافر  واملجنون«،  و»ليىل  الحالج«،  »مأساة 

الذى قدمه بشكل جاذب وهو ما يحتم علينا تقديم املرسح 

الحاىل  املتلقى  تربط  جديدة  بصيغ  بالفصحى  الشعرى 

باألعامل التى قدمت ىف السابق.

حتمياأن   نتاجا  كان  العربية،  الثقافة  عيل  الغربية  الثقافة 

النصوص  هذه  مثل  تقديم  عن  واملــؤدون  املخرجون  عزف 

التجارب تتطلب  من تجارب املرسح الشعري، نظرا ألن هذه 

وبالدالالت  العروض  بعلم  ووعي  شعرية  ذائقة  لديه  مخرجا 

رسالة  إليصال  النظر  وجهة  عرض  إىل  تقوده  التي  اللفظيه 

العرض من خالل مؤد ميتلك قدرات خاصة يف اإللقاء والتمثيل 

ملثل هذا النوع من النصوص. 

الشعرى  والمسرح  المسرحى  الشعر  بني   
للمرسح  زاهــر  سمري  املخرج  قدمها  مختلفة  تجارب  عدة 

مرص  باب  »عىل  الصالة«،  مدينة  يا  »إليىك  ومنها  الشعرى 

يا  ياليل  »اه  وبهية«،  »ياسني  جاهني،  لصالح  لسكندرية« 

رسور  لنجيب  الشحاتني«  »ملك  ناس«،  أجيب  »منني  قمر«، 

الشعرى  املــرسح  تراجع  وعن  املاغوط.  ملحمد  »املهرج« 

النص  كتاب  افتقاد  إىل  الشعرى  املرسح  تراجع   »يرجع  قال 

نرى  ؛لذلك  النوعية  هذه  لكتابة  الدرامى  للوعى  الشعرى 

كشعر  كتبت  الثامنينات  منذ  الكتابات  هذه  من  الكثري 

يتمثل  املرسحى  والشعر  شعريا،  مرسحا  وليست  مرسحى 

باكثري  أحمد  وعــىل  شوقى  وأحمد  أباظة  عزيز  كتابة  ىف 

عبد  النموذجي مرسحيات صالح  الشعرى  باملرسح  واملقصود 

املرسحية  ابتعدت  بذلك  الرشقاوى،  الرحمن  وعبد  الصبور 

الفنية  بقواعدها  الشعرية  الدراما  قيم  تأكيد  عن  الشعرية 

التى كتبت شعرا صالحة  النصوص  وجاملياتها، فأصبحت تلك 

البتعادها  ذلك  املرسح؛  لتقدميها عىل خشبة  وليست  للقراءة 

األحداث،  وتحوالت  والــرصاع  والحبكة  الدرامى  الفعل  عن 

العروض  عنارص  اهم  من  األخرية  األونة  ىف  الفرجة  وأصبحت 

التى تقدم للجمهور، هذا التطور الدرامى القائم عىل مشاركة 

لغة  وأصبحت  الشعرى  املرسح  تراجع  عىل  ساعد  الجمهور 

حتميه  نتيجة  الشعري  المسرح  اختفاء   
الرتاث مع  للقطيعة 
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1717 رؤى

أرشف فؤاد

مل أجد عنوانا ملقاىل النقدى عن العرض املرسحى “خلطة 

شربا“، إنتاج مرسح الطليعة، يلخص ويصف ذلك العرض 

كان  هو  الذى  تيجى!(  ما  )زى  عنوان  من  أنسب  الحالة 

املرسحى  والناقد  للكاتب  ثابتة  شعرية  لرباعية  عنوانا 

تحويلها  قرار  قبل  املساء  بجريدة   حسان   يرسى  الكبري 

تلك  كانت  وقد  ورقية،  من  بدال  إلكرتونية  جريدة  إىل 

أهم  من  واحدة  هى  له  اليومية  الشعرية  الرباعية 

األسباب التى كانت تدفعنى للحرص عىل اقتناء الجريدة 

الرباعية  تلك  خالل  فمن  دائم،  شبه  بشكل  ومتابعتها 

الشعرية الثابتة له وما يلخص فيها يوميا من خالل أربع 

والشهامة  الوطن  وحب  والبرش  الحياة  حال  فقط  أبيات 

باملكان وصفات  واالرتباط  واالنتامء  واإلخالص  والجدعنة 

وقيم ومواقف أخرى عديدة ال حرص لها نفتقد وجودها 

بشكل  الشعرية  رباعيته  ىف  لنا  كان يرسدها  األيام،  هذه 

يومى أما أحيانا بصيغة شعرية ساخرة الفتقادنا لها وأما 

تعلقت  هنا  من  رجوعها،  أمل  عىل  أخرى  أحيانا  مادحة 

كل  ىف  حاىل  لسان  فيها  ووجدت  الرجل  هذا  بأشعار 

كان  والتى  الحياة  ىف  ومشوارى  ومواقفى  مشاعرى 

كنت  بل  قصرية،  أبيات  ىف  متناهية  ال  برباعة  يلخصها 

إليها  للرجوع  مكتبتى  ىف  األشعار  هذه  قصاصات  أجمع 

التحىل  ومحاولة  منها  والتعلم  والتذكر  واآلخر  الحني  بني 

وكل  واملروءة  األخالق  رائحة  بها  كانت  فقد  بصفاتها، 

والتى  األيام،  هذه  نتمناها  التى  البلد  أوالد  صفات 

أحببته  الذى  الرجل  هذا  صفات  خاللها  من  استشفيت 

واصبح من ضمن الشخصيات القليلة التى اتخذتها قدوة 

ىف حياىت، ومن ثم علمت فيام بعد انه فنان شرباوى ابن 

الشعرية ورس  أدركت رس جاذبيته  بلد وأصيل، ومن هنا 

وأكرث،  أكرث  ألبناء شربا  حبى  زاد  هنا  ومن  قلمه،  حالوة  

وزاد تعلقى بهم، فلم أصادف أن وجدت  فنان شرباوى 

واحد غري موهوب أو ال تجد فيه عىل األقل بضعة صفات 

يرسى  بها  يتغزل  كان  التى  األصيلة  الصفات  تلك  من 

املساء تحت عنوان  الشعرية بجريدة  رباعياته  حسان ىف 

يصلح  العنوان  فذاك   ،)! تيجى  ما  )زى  باسم  لها  ثابت 

كتب  التى  األخرية  حسان  يرسى  ملرسحية  أيضا  عنوانا 

قصتها وأيضا أشعارها )خلطة شربا(، فإذا شاهدت العرض 

الرجل  لهذا  الشعرية  الرباعيات  متابعى  من  وكنت 

ونفس  واحد  مرادف  لهام  فكالهام  ذلك،  من  ستتأكد 

حياتهم  يعيشون  كانوا  اغلبهم  فالشرباوية  الخلطة، 

أجانب  وأقباط،  مسلمني  وفالحني،  صعايدة  وأثرياء، 

ومرصيني يعيشون ىف مودة ورباط، كام ولد وترىب وعاش 

فيه أيضا العديد من املشاهري والفنانني والذى اكتفى كال 

لنا  بعضهم  باستعراض  الديكور  ومصمم  املخرج  من 

كرموز لذاك الحى من خالل بعض الصور املعلقة لهم ىف 

واجهة املقهى عىل الحائط، استغل أيضا يرسى حسان كال 

الحى  وذاك  العرض  عنها  يتحاىك  التى  الزمنية  الفرتة  من 

الحىك  شخصيات  منه  تنطلق  أن  اختار  الذى  العريق 

لريوى لنا ىف حالة مرسحية  بديعة عن كل ما هو جميل 

الناس،  بني  وإيثار  ومحبة  تسامح  من  الفرتة  تلك  ىف 

شوارع  من  حولهم  من  األمكنة  واختالف  وبساطة 

ومقاهى  وكنائس  ومساجد  وعشش  وقصور  وحارات 

شعبية وسينامت ودور عرض مفتوحة حيث كانت متاحة 

للجميع سواسية بال تفرقة بني غنى وفقري أو باشا وغفري، 

والناس  البدروم  حتى  عنه  وتحدث  إال  شئ  يرتك  مل 

املهمشة التى تعيش فيه تحاىك عنهم، حالة من الروحانية 

عنا  ويغيب  نفتقده  الذى  الجميل  الزمن  لذاك  الجميلة 

لوطنه  العاشق  الشاعر  ذاك  حسان  يرسى  لنا  كتبها  اآلن 

برباعة  مرئيا  عنها  وعرب  فيه،  تريب  الذى  شربا  ولحى 

خالل  من  سليم،  محمد  الشاب  املخرج  النظري  منقطعة 

أو  دينى  متييز  دون  جنب  إىل  وجنبا  بيوم  يوما  ببساطة 

تاركني  الغد  ىف  تفكري  أو  أية حسابات  ودون  عرقى  حتى 

دون  فيه  ثقة  وجل  عز  لله  وحياتهم  أمورهم  كل  تسيري 

وحب  والخري  الحق  سبيل  ىف  سواه  أحد  من  الخشية 

يرسى  حولها  التى  الخلطة  رس  كانت  هى  وتلك  الوطن، 

أيضا  لجأ  انه  كام  مرسحى،   عمل  إىل  بعد  فيام  حسان  

األخرية  مرسحيته  ىف  الشعرية  الرباعيات  تلك  لفكرة 

)خلطة شربا(  للتعبري عن حياة  وصفات الشرباوية والتى 

تغنى بها الفنان واملطرب الواعد ماهر محمود من ألحان 

القلوب،  ىف  فسكنت  الحجار  احمد  الراحل  املوسيقار 

حتى  الستينيات  من  الفرتة  ىف  أحداثها  تدور  املرسحية 

أال  وأقدمها  مرص  أحياء  أعرق  من  واحد  ىف  الثامنينات 

بتأسيسه محمد  قام  الذى  الحى  “، ذاك  وهو “حى شربا 

واملرسحية  الزمان،  من  قرنني  من  اكرث  منذ  باشا  عىل 

مأخوذة عن كتاب ليرسى حسان بنفس االسم تناول فيه 

أن  لهم  واختار  باملجتمع،  واملهمشني  البسطاء  طبقة 

خالل  من  البسيطة  وأحالمهم  حياتهم  أسلوب  يستعرض 

ذاك الحى العريق الذى هو نفسه ينتمى إليه، حى شربا 

مرص  ربوع  كل  عن  يعرب  والذى  األقدم  الحى  ذاك 

فقراء  من  املجتمعية  األطياف  كل  يضم  كام  كنموذجا، 

شــبــرا« »خـــلــطـــة 
تيـجـى! مــا  زى   ..
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مع  للعرض  كطابع  املرسحى  الحىك  ألسلوب  اختياره 

شرباوية  دراما  ىف  والغناء  بالتشخيص  ومزجه  تطويره 

ملرصنا  يرمز  الذى  الحى  ذاك  حال  لنا  تلخص  شعبية 

من  الجمهور  ليخرج  الزمنية  الحقبة  تلك  ىف  الحبيبة 

العرض املرسحى وهو ىف حالة من التطهري والتشبع بقيم 

إىل  والسعى  وروحانياته  الجميل  الزمن  ذاك  وأخالقيات 

ومحاولة  فيه  يحيا  الذى  الصادم  الواقع  من  التغيري 

القيم  تلك  من  اليسري  بالجزء  ولو  وتأصيل  استعادة 

امللحمة  هذه  من  وسمعوها  شاهدوها  مام  والعادات 

الشرباوية األصيلة، وألن مرسح الحىك يعتمد عىل ممثلني 

ذوى قدرات خاصة حتى يستطيع أن يالقى قبول املتلقى 

وال يتسبب ىف أية لحظات ملل له، لذا كان اهتامم محمد 

املرسحية  اختيار شخصيات  ىف  هو  األول  املقام  ىف  سليم 

من  النوع  لذلك  الخاص  الطابع  تناسب  شديدة  بعناية 

املرسح، وهو أن يكون حكاء جيد يتمتع بالقبول واملهارة 

موفقا ألربعة  اختياره   فجاء  واآلداىئ،  الصوىت  التلوين  ىف 

ومؤدى  مطرب  يتوسطهم  املرسحى  العرض  نجوم  من 

هاىن  محمد  من  كل  مع  فشعرنا  الوقت،  نفس  ىف  ناجح 

الرازق  عبد  ومحمود  الجواد  عبد  وأحمد  النقيب  وعالء 

بإنهم ليسوا اربع شخصيات فقط بل أكرث من اثنى عرش 

شخصية ىف مرسحية جراند، وذلك بسبب قدراتهم الكبرية 

ىف التنوع بني الشخصيات املرسحية بكل تلقائية والتلوين 

وابتكار كاركرتات مختلفة لكل شخصية مام  أيضا  الصوىت 

جعلنا ال نشعر مبحدودية عددهم، لذا فأستحق كل منهم 

حقيقة الثناء واإلشادة عىل حسن تقمصهم لكل أدوارهم، 

وبالرغم من أن ماهر محمود ينحرص دوره ىف العرض ىف 

الجانب  ىف  املوسيقية  فرقته  وسط  فقط  الغناىئ  اآلداء 

إال أن وجوده يعد جزءا ال يتجزأ من  األمين من املرسح 

انه يقوم بدور  العرض ومكمال له وال ينفصل عنه حيث 

خالفات  أو  تعصب  أية  ونبذ  للوحدة  العرض  خالل  من 

مثلام كنا باملاىض، وبالتاىل ستجد تعمدها عىل أن تجعل 

زينة  تتوسطها  املقهى  بيمني  معلقة  العذراء  مريم  صورة 

فانوس  ستجد  املقهى  يسار  من  لها  املقابل  وىف  رمضان 

رمضان داللة عىل الوحدة الوطنية التى كانت تسود حى 

شربا حتى وقتنا هذا، حتى وجدنا من ضمن ما يحىك لنا 

اآلذان  اعتاد  الذى  القبطى  ذاك  العرض  أبطال  من 

للمسلمني وبالرغم من انه كان يخطئ ىف بعض اآلذان إال 

أنه مل يجرؤ مسلم واحد حينها أن ينهره أو حتى يلومه 

الود  سوى  واملسيحى  املسلم  بني  يجمع  يكن  مل  حيث 

الديكور  مصممة  تعمدت  كام  الواحد،  والنسيج  واملحبة 

هنا أيضا أن تجعل من كلمة »األهىل حديد« و»الزمالك 

ويسارا  ميينا  لآلخر  منهام  كل  تقابل  كلمتان  مدرسة«، 

باملقهى كناية عىل ما كان يسود بينهم ىف ذاك الحى من 

يقال  كام  وال  رصاعات  ال  متبادل  وحب  مثاىل  تشجيع 

قد  أمور  اآلن، وحقيقة هذه  تحفيل كام نسمع ونشاهد 

األهمية  ىف  غاية  رموز  أنها  إال  بسيطة  البعض  يراها 

إيصال  ورائها  من  كامل  مى  الديكور  مصممة  قصدت 

رسالة العرض لجمهور الجيل الحاىل بحرفية وذكاء يحسبا 

تجد  الجمهور  ويسار  ميني  املقهى  جانبى  وعىل  لهام، 

شاشات  أنها  باملرسحية  دراميا  املفرتض  عرض  شاشتى 

العرض  املباريات، وحيث أن فرتة  لرواد املقهى ملشاهدة 

تدور ما بني الستينات حتى التسعينات حيث مل تكن بعد 

بعد  تخرتع  ومل  للنور  الحديثة  الشاشات  تلك  ظهرت  قد 

أجهزة  هى  الزمن  ذاك  مبقاهى  حينها  املتداول  وكان 

التلفاز القدمية، لذا تعترب هنا هذه الشاشات سقطة غفل 

عنها كل من املخرج ومصممة الديكور معا، ولكن مبا أن 

استخدامها ىف العرض مل يكن الغرض منه دراميا مبعنى أن 

للشاشة  ينظروا  أن  املمثلني  من  يطلب  مل  املخرج 

عىل  وتعليقا  وصفا   املرسحى  العرض  ىف  األهمية  بالغ 

كتبها يرسى  التى  الغنائية  الرباعيات  األحداث من خالل 

الجمهور  إعجاب  يثري  ما  أشد  هى  كانت  والتى  حسان 

مشاهد  بني  ما  لها  وانتظار  تشوق  حالة  ىف  كان  ودوما 

الحىك نظرا ملا ميتلكه ماهر محمود من صوت قوى رنان 

الرباعية من  تعرب عنه  بجودة إحساسه وملا  القلوب  يأثر 

معاىن روحانية صادقة وجميلة عن شربا وناسها مع سحر 

الرباعية  كلامت  مع  متاما  متوافقة  جاءت  التى  األلحان 

الحالة  عن  أيضا  ومعربة  وشجن   حب  من  بها  وما 

للمكان  واالنتامء  العاطفة  معاىن  وكل  للعرض  املرسحية 

واملطرب  املوسيقار  لحن  ما  آخر  كانت  والتى  والزمان، 

له  تكرميا  خري  العرض  ذاك  فكان  الحجار،  احمد  الراحل 

وسط كل محبيه خاصة مع تفاجئ الجمهور بصوته وهو 

التى  العروض  نهاية املرسحية، غالبا ىف  بالغناء ىف  يشدوا 

بداية  من  الواحدة  املرسحية  الحالة   مرسح  إىل  تنتمى 

وحدة  العرض  عنارص  كل  بأن  تشعرك  لنهايته  العرض 

عن  احدهام  ينفصل  وال  البعض  بعضها  تكمل  واحدة 

إىل حد  استحضاره  نجح محمد سليم ىف  ما  اآلخر، وهذا 

بعيد، فيكفيك أن تشاهد العرض املرسحى لتشعر بعدها 

أن هناك حالة روح وحب وهدف واحد جمعت كال من 

مع  عديدة  فنية  عمل  جلسات  ىف  املخرج  مع  املؤلف 

حتى  وطرب،  وألحان  ممثلني  من  العرض  عنارص  باقى 

جاء  والذى  كامل  مى  بتصميمه  قامت  الذى  الديكور 

جزء  وكأنه  الجمهور  يتوسطها  شعبية  مقهى  عن  عبارة 

منها ويجلس فيها مع أبطال العرض املرسحى لخلق حالة 

مشاهد  أثناء  البعض  بعضهام  مع  جيد  وتفاعل  روحانية 

باملقهى ستجد  النظر جيدا ىف كل ما  الحىك، وإذا دققت 

كل  بني  التوازن  احداث  عىل  الديكور  مصممة  حرص 

األمور التى دوما قد تثري الفتنة، ومنها أيضا تكون دعوة 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 13 يونيو 2022العدد 545 العدد 13772 يونيو 2022العدد 772

1919 رؤى

توثيقيا  منها  الغرض  كان  بل  يشاهدونه  عام  ويتحدثون 

امس  شربا  عن  فيلمية  مادة  خاللها  من  لريى  للجمهور 

تعد  ال  الحالة  هذه  ففى  بينهام،  الفرق  ويلمس  واليوم 

هنا سقطة فنية، ولكن كان من األفضل إخراجيا أن تقوم 

مصممة الديكور بعرض هذه املادة الفيلمية عىل بانوراما 

سينامئية ىف مكان مناسب باملرسح حتى ال يقع أي من 

املخرج أو املصممة ىف هذا اللبس أو الخطأ الفنى ويظن 

تكون  أن  أجل  من  وأيضا  املقهى،  من  جزء  أنها  البعض 

مل  انها  حيث  املتلقى  لعني  وكبرية  واضحة  الرؤية  زاوية 

حجم  لصغر  نتيجة   الكاىف  بالشكل  وواضحة  كبرية  تكن 

بالتفاصيل  الديكور  مصممة  اهتمت  كام  الشاشات، 

خالل  من  األحداث  زمن  عن  تعرب  التى  باملقهى  الدقيقة 

بها  واملدون  الحائط  مقهى  عىل  املعلقة  األسعار  لوحة 

العاملني  أسامء  وأيضا  الستينات  بزمن  املرشوبات  أسعار 

شربا،  خصوصية  للمكان  تعطى  ىك  املمثلني  من  باملقهى 

رؤية  وزاوية  بكتابة  اللوحة  هذه  مثل  وجود  أن  كام 

بها  نظرى  وجهة  من  هى  بل  مصادفة  يكن  مل  واضحة 

إسقاط هام جدا أجاد كال من املخرج ومصممة الديكور 

التى  األيام  هذه  عىل  وذكاء  برباعة  للمتلقى  تصديره 

وآثارها  اجمع  العامل  يعيشها  التى  والظروف  اآلن  نحياها 

علينا وما وصلنا إليه بسببها، مام أضفى عظيم األثر عىل 

شعور املتلقى بالتعاطف والحنني إىل ذاك الزمان واملكان 

مصممة  عبقرية  هنا  تتجىل  لذا  إحيائه،  إعادة  ومتنى 

بالرؤية  تهتم  مل  ألنها  نظرا  العرض  هذا  ىف  الديكور 

التفاصيل  بكل  أيضا  اهتمت  بل  فقط  للديكور  البرصية 

الزمن  بروح  للمتلقى  إيحاء  تصدر  التى  الدقيقة 

أن  املؤلف  اختار  والتى  شربا  بحى  املكان  وبخصوصية  

الناس البسطاء  يرمز لها باملقهى الذى يجمع كل أطياف 

والديانة  املتوسطة  الطبقة  وأصحاب  واملهمشني  منهم 

املختلفة، فعملت عىل إضافتها ىف تصميمها لذاك املقهى 

الشعبى، كام جاء تصميمها ألزياء شخصيات العرض أيضا 

املوسيقار أحمد الحجار بوضع صورته محتضنا العود وهو 

ىف حالة تأثر وشجـن فنى، وكانت ألوان البوسرت خليط ما 

املقصودة  املقارنة  عن  كناية  واأللوان  وأسود  األبيض  بني 

من العرض ما بني ماىض شربا وحارضها .

العرض  أن  إىل  القارئ  نظر  نلفت  أن  يبقي  النهاية،  وىف 

الطليعة  مرسح  إنتاج  عرض  هو  شربا«  »خلطة  املرسحى 

وينتمى إىل مرسح الحىك، وقد تم افتتاحه ىف ذكرى مرور 

كان موضوع  وقد  املرسح،  ذاك  تأسيس  عاما عىل  ستون 

مرسح  أن  حيث  املناسبة،  لتلك  جدا  مناسبا  العرض 

متخصص  وهو  الستينات  منذ  عهده  طوال  الطليعة 

عىل  ينطبق  ما  وهو  الجديدة،  الطليعية  التجارب  ىف 

الشرباوى  املرصى  العامية  شاعر  كتبه  الذى  النص  ذلك 

لطبقة  ويخلد  يؤرخ  أن  اجل  من  فقط  حسان  يرسى 

بيننا طويال  عاشت  الشعب  من  ومظلومة  مهمشة  هامة 

شربا  بسطاء   خالل   من  عنهم  يحىك  أن  هنا  لنا  واختار 

وحكايتهم،  مواقفهم  وعىل  معهم  وترىب  عاش  الذين 

املحروسة،  أماكن  من  دونه  عن  املكان  حيث خصوصية  

وحيث قوة االنتامء ومبادلة الحب وأصول الجرية ما بني 

بني  الوطنية  والوحدة  والسكينة  والهدوء  البعض  بعضهم 

الجميل  املاىض  من  زمنية  فرتة  ىف  واملسيحيني،  املسلمني 

مستوى  عىل  سواء  كاألشياء  ليست  فيها  األشياء  كانت 

اإلنسان أو الزمان أو املكان، والتجربة الجديدة هنا قامئة 

عىل فكرة الخلط ما بني الحىك والتجسيد مع الغناء دون 

نظرى  وجهة  من  وهى  اآلخر،  عن  احدهام  ينفصل  أن 

تجربة ناجحة بالفعل استطاع محمد سليم أن ينال رضاء 

الجمهور عليها، ليقدم لنا تجربة جديدة وموفقة بشباب 

موهوبة تدربت وأتقنت فن الحىك فشعرنا مع تلقائيتهم 

بالوقت  منا، ومل نشعر معهم  بأننا جزء منهم وهم جزء 

سلط  كام  الزمن،  من  الساعة  ونصف  ساعة  مدار  عىل 

الضوء عىل واحدة من أهم وأعرق أحياء مرص كنموذجا 

املرسحية  واإلسقاطات  الرموز  من  العديد  مستخدما 

األخالق  املستوى  عىل  والحارض  املاىض  بني  للمقارنة 

اختياره  كثريا  ذلك  ىف  وساعده  اإلنسان،  وصناعة  والقيم 

وتعمد،  عمد  عن  ليس  شديدة  بحرفية  مكتوب  لنص 

القلم كاملعتاد ىف  فالكاتب يرسى حسان هنا مل يستخدم 

الذى ولد به ويعشقه  كتابة تجربته عن شربا ذلك الحى 

وذاكرته  وانتامئه  قلبه  استخدم  بل  املستويات،  كل  عىل 

باملهمشني  االختالط  ىف  املفضلة  وموهبته  وذكرياته 

املرسحى  للنص  كتابته  لحكاياتهم ىف  والسامع  لهم  وحبه 

شأنه  عال  مهام  وسطهم  يعيش  دوما  فهو  »خلطة شربا«، 

واكرث  اكرث  منهم  يقرتب  بل  عليهم،  يتلون  أو  يفارقهم  ال 

فقط  وأحالمهم،  ومعاناتهم  حياتهم  وعن  عنهم  يكتب 

الضوء عليهم  اجلهم ومن أجل االهتامم بهم وإلقاء  من 

وتخليدهم دون وضع أية حسابات للتجمل أو التذوق ىف 

الكلامت أو الحرص ىف املوضوعات أو انتظار لنتائج، فقط 

هو يكتب بكل حب وصدق وتلقائية لكل ما يدور عىل 

قلبه ولسانه  و»زى ما تيجى !« .

كانت  كام  معيشتهم  مستوى  عن  وتعرب  بالبساطة  تتسم 

مالمئة بدقة للزمن الذى يدور الحىك عنه باملرسحية .

العمل  مخرج  نفسه  وهو  سليم  ملحمد  اإلضاءة  جاءت 

روح  للعرض  تعطى  بحيث  ألوانها  ىف  وناعمة  هادئة 

معظم  عىل  الناعم  األصفر  اللون  فغلب  الجميل،  املاىض 

أرواح  سلب  ىف  األثر  ابلغ  له  كان  مام  العرض  مشاهد 

الجمهور وكأنه حلم وتعايشهم مع الشخصيات وأحداث 

العرض املرسحى .

والتى  السيد  الحميد  عبد  من  املهداة  الفيلمية  املادة 

توقيت  ىف  ويسارا  ميينا  املقهى  شاشات  عىل  عرضت 

وأحد جاءت موفقة ومختارة بعناية من أهم أحياء شربا 

واعرقها وناسها ىف املاىض والحارض ونجح عبد الحميد من 

تصدير  معا ىف  واملؤلف  املخرج  تحقيق هدف  خاللها ىف 

املقارنة للمتلقى بني شربا األمس واليوم .

نجح احمد مجدى مصمم البوسرت والدعاية إىل حد بعيد 

العرض  حالة  عن  جدا  ومعرب  موفق  بوسرت  تصميم  ىف 

وأحيائها  وأماكنها  وأهلها  شربا  وخصوصية   املرسحية 

اهتاممه  ىف  جليا  ذلك  وظهر  به،  تتميز  وما  وشوارعها 

كل  والكنيسة  للمسجد  صورة   البوسرت  ىف  بإدراجه 

السالم يطفو حولهام ىف سامء  يقابل اآلخر وحامم  منهام 

واألثرى  العريق  املعامرى  الطراز  ذات  املباىن  مع  شربا، 

وسيلة  كان  الحنطور  حيث  وسكانها  الشوارع  وبساطة 

عليه  مكتوب  محل  بالبوسرت  وظهر  هامة،  مواصالت 

املرصيني  بني  ما  التعايش  عن  كناية  االنجليزية  باللغة 

الزمن، كام  واألجانب ىف وئام وسالم ىف ذلك الحى وذاك 

توسط البوسرت صور أبطال العرض وهم جميعا مبتسمون 

والجدعنة  بالشهامة  خاللها  من  توحى  عريضة  ابتسامة 

كام  اآلخرين،  عىل  شربا  أوالد  يضفيها  التى  والسعادة 

يعيشون  وال  اهتامم  أي  للغد  يعريون  ال  بأنهم  توحى 

وعن  موفقا  الصور  اختيار  فكان  اآلنية،  اللحظة  سوى 

الراحل  تكريم  عىل  بالبوسرت  املصمم  حرص  وأخريا  عمد، 
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مل يكن من املمكن أن يظل املرسح العرىب بعيدا عن مشكلة 

قوارب  وهى  العربية  منطقتنا  ىف  خاصة  حاليا  العامل  تشغل 

املهاجرين الذين يهربون من أفريقيا عرب شواطئها الشاملية. 

مع  للتعامل  مرسحية  محاولة  أول  فإن  معلوماىت  وحسب 

التونسية  العاصمة  أحد مسارح  أيام عىل  قبل  بدأت  املشكلة 

اعتمدت  لألسف  املرسحية  وهذه  “الشقف”.  مرسحية  وهى 

“مشاكل  إقحام  عىل  املخرجني  إرصار  لكن  جيدة  قامشة  عىل 

اضعف  الهروب  أسباب  من  واعتبارها  العرض  ىف   “ الشواذ 

العرض كثريا .

تروي مرسحية “الشقف”، حكاية مهاجرين من شامل أفريقيا 

أوروبا.  إىل  املتوسط  البحر  عبور  رحلة  يف  األوسط  والرشق 

املهاجرين.  من  عدداً  يجمع  قارب  منت  عىل  األحداث  وتدور 

الصيد  قارب  عىل  التونسية  باللهجة  تطلق  كلمة  و”الشقف” 

الصغري.

املهاجرين  من  مثانية  يجمع  قارب  األحداث عىل منت  تدور    

ولبنان  )تونس  الحواجز  تفرقها  بالد  من  جاءوا  الرجال  من 

وسوريا وبنني( وتقسمها الحروب، يتوحد هؤالء الالجئون غري 

بتلك  متشابهني  أنفسهم  يجدون  القارب.  منت  عىل  الرشعيني 

املأساة اإلنسانية العميقة والرعب العميق يف نفوسهم. ولكن، 

بالتناحر.  يبدأون  الصغري،  قاربهم  العاصفة  ترضب  وحينام 

قيد  عىل  بقائهم  عن  ويدافعون  بعضاً،  بعضهم  يتحدون 

القارب االتصال عرب املوبايل بحبيبه وليد، الذي يعلمه بانتهاء 

عالقتهام وقراره بالزواج من امرأة !!! . يصعد نبيل إىل القارب 

ىف  الركاب  ويتعاون  االنتحار  ويحاول  يأس،  حالة  يف  وهو 

محاولة إلنقاذه. 

أشهر،  فمنذ  أخرى،  حكاية  تروي  بشار  أم  السورية  وهناك   

تركبه  الذي  نفسه  القارب  منت  عىل  بشار  ابنها  هاجر  ومنذ 

اآلن، إىل أوروبا، مل تستلم من ابنها أي رسائل ومل تصلها عنه 

ابنها  ولقاء  إيطاليا  إىل  للوصول  يف  القارب  تركب  إنها  أخبار. 

فارق  ابنها  أن  لنا  ستكشف  املرسحية  مجريات  لكن  هناك. 

الحياة غرقاً أثناء رحلة العبور، ومل يصل أبداً إىل إيطاليا. 

القمع  من  تشكو  فهى  أخرى،  ألسباب  التونسية  زركا  وتهاجر 

لتفتح  باريس  إىل  السفر  تريد  وهى   . امرأة  ألنها  بالدها  يف 

األوراق  عىل  الحصول  تتمنى  إيفل،  برج  من  قريباً  “بوتيك” 

شوارع  يف  للسري  العودة  ثم  فرنسية  مواطنة  تجعلها  التي 

بلدها األصل تونس. 

رابعة خيبة 
ونأىت للشاب التونىس بريم وهي املرة الرابعة التي يركب فيها 

قارب البحر يف رحلة الهجرة إىل إيطاليا. يف املرة األوىل، توقف 

الحياة. 

مفاجئ رحيل 
من  انتهى  أن  بعد  عام  نحو  املرسحية  عرض  بداية  تأخرت 

وهو  قنون  الدين  عز  التونيس  املرسحى  املخرج  إخراجها 

أيضا مؤلف املرسحية وحال رحيله املفاجئ دون بدء العرض 

.تعاون  اإلخراجية  رؤيته  عىل  وباالعتامد  املقرر.  موعده  ىف 

واملخرجة  بومطر  مجدي  كندا  ىف  املقيم  اللبناين  املخرج 

 . الحياة  إىل  مشوها  العرض  ليخرج  قنون  سريين  التونسية 

يعتقد أنهام من أضافا موضوع الشواذ إىل النص حيث مل يكن 

قنون معروفا بتبنى هذه املوضوعات ىف عروضه.

يحتل  مطاطي  قارب  عن  عبارة  املرسحية  يف  والديكور   

الشخصيات  إليه  تصعد  املرسحي،  الفضاء  مساحة  منتصف 

املصمم  الفضاء  هذا  داخل  القصة  لتدور  املرسحية،  بداية  يف 

ليستوعب كامل أحداث املرسحية. وتتكفل أحداث املرسحية 

وأحالمه  هجرته،  أسباب  ماضيه،  منهم،  كل  حكاية  برواية 

املعّلقة.

ويتم إقحام شخصية الشاب الشاذ التونيس نبيل ىف املرسحية 

يف  الصعود  قبل  لحظة  آخر  حتى  يحاول  الذي  البداية،  منذ 

ضعيفة  ومعالجة  جيدة  قماشة 

هشام عبد الرءوف 

نوافذ
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محرك القارب يف عرض البحر، وقرر الركاب العودة إىل تونس 

مبسافة  الوصول  وقبل  الثانية،  املرة  يف  حياتهم.  عىل  للحفاظ 

ومن  القارب  عىل  الهجرة  رشطة  قبضت  إيطاليا،  إىل  قصرية 

فيه، وقادتهم إىل مأوى لالجئني. يصف بريم املعاملة يف مأوى 

مصريه  أن  يكتشف  ثم  هناك،  أمضاها  التي  واأليام  الالجئني 

العودة إىل تونس.

الكاذبة  والوعود  من  هربا  يهاجر  الذى  بريوم  الشاب  وهناك 

واألمال التي مل تتحقق مع ثورة عام 2011 يف تونس، وينتقد 

ويركز   .2013 عام  تونس  عاشتها  التي  السياسية  االغتياالت 

فقدان  عىل  بالده،  يف  واالقتصادي  السيايس  الوضع  عىل  بريم 

األمل وانعدام فرص العمل، وصعوبة العيش يف نظام فاسد.

مع  طموحاتها  يف  أيضاً  تصطدم  اللبنانية  ياسمني  إىل  ونأىت 

باحرتاف  تحلم  إنها  حولها،  من  والثقايف  االجتامعي  الواقع 

بتقدم  حلمها  تحقق  وحاولت  العائلة..  تعارضها  الرقص، 

معها،  رضيعها  تحمل  التي  األم  الرحلة،  شخصيات  بني  من 

تحاول حاميته من كل ما يحصل عىل القارب، ووصوله إىل الرب 

ابنها هو حصيلة  بأمان. لكن حني تروي حكايتها نكتشف أن 

اغتصابها  كان  مسلحني،  يد  عىل  لها  تعرضت  اغتصاب  عملية 

نوعاً من التعذيب الذي تعرضت له، وها هي تحمل رضيعها 

إىل الرّب األورويب لتؤمن له حياة أفضل.

بأنه  الرضيع  أم  تتهمه  الذي  جي،  شخصية  بنني  دولة  ومن 

تعرضت  حني  طفاًل  جي  كان  باغتصابها.  املايض  يف  شارك 

منطقته يف بالده لالعتداء والنهب واالغتصاب، وقادته ظروف 

الحرب والنزاع املسلح يف بالده إىل أن يتحول محارباً بال رحمة 

منذ الصغر.

املشاهد  بني  التناوب  عىل  اإلخراجي  األسلوب  ويعتمد 

الفردية  أغلبها طابعاً حركياً، والحوارات  تتخذ  التي  الجامعية، 

حكايتها،  شخصية  كل  روي  وعرب  الشخصيات.  تؤديها  التي 

األحداث  من  املرسحية،  لها  تتطرق  التي  املوضوعات  تتنوع 

يف  املسلح  الرصاع  السورية،  الحرب  لبنان،  حرب  السياسية: 

العدالة  وغياب  املواطنة  حال  وكذلك  األفريقية،  الدول  بعض 

واملساواة. 

أن  القارب  ركاب  يكتشف  املرسحية،  من  األخري  الثلث  يف 

التخلص من  ليغرقهم، وأن عليهم  يرتفع  البحر  منسوب مياه 

رصاعات  بينهم  تدور  القارب،  حمولة  من  للتخفيف  أحدهم 

عىل اختيار الضحية. هناك نبيل الذي مل يكن راغباً يف الحياة 

يحمل  الذي  بنني  من  وجي  العاطفية،  عالقته  خسارة  بعد 

اللص،   – القبطان  وهناك  منه.  التخلص  من  بد  وال  سالحاً 

الذي  املجموعة،  أفراد  بني  من  سناً  واألكرب  القارب  قائد 

من  أكرث  البحر  ابتلعني  لقد  أموت،  ال  أنني  “تذكروا  يقول: 

بشار  أم  تعلم  وحني  السابقة”.  رحاليت  يف  حياً  وأعادين  مرة 

من القبطان – اللص أن ابنها مات غرقاً يف البحر، تطلب من 

فراق  بعد  الحياة  تحتمل  تعد  مل  ألنها  بها  يضحوا  أن  الركاب 

ابنها. ويف اللحظات األخرية، يف ذروة األزمة ، تصل سفن إنقاذ 

الطائرات  املهاجرين اإليطالية، وترشع يف نقل املسافرين عرب 

وقوارب اإلنقاذ.

ويقود  جدوى.  بال  أجنبية  دولة  من  ألكرث  الهجرة  طلبات 

ثم  ومن  باملكاواة،  بصامتها  تحرق  أن  إىل  اليأس  ياسمني 

تدعي أنها سورية، فال تتوقف عن تكرار الحكاية التي تبنتها 

حلب،  يف  ماتت  وأمي  دمشق،  يف  مات  “والدي  كسورية: 

وأخويت فارقوا الحياة عىل إثر قذيفة”.

القارب صاحب 
وال يخرج صاحب القارب عن القاعدة فهو يعاين من كوابيس 

رحالت  يف  غرقاً  ماتوا  الذين  املهاجرين  وجوه  فيها  يسرتجع 

قاربه، يسمع نداءاتهم واستغاثاتهم، ويتذكر نظراتهم األخرية 

الشاخصة إىل السامء يف لحظات الغرق واملوت. من أجل املال 

يخفي عىل أم بشار أن ابنها مات غرقاً يف رحلة هجرة القارب 

الذي قاده بنفسه، وما زال إىل اآلن يتذكر كيف أمسك بشار 

بعنقه ورقبته طالباً املساعدة قبل املوت. 

النص  فى  خليفتاه  فعبث  المخرج  مات 

نوافذ
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كتاب  الجنوب  شباب  الدويل  املرسحي  املهرجان  عن  صدر 

)بكري عبد الحميد(، وعامله املرسحي وكم سعدنا كثريا بكتاب 

املرسح الذين أثروا اإلبداع املرسحي من خارج القاهرة، وهم 

القاهرة  خارج  عاشوا  ممن  كثرية  أجيال  مدى  عىل  كثريون 

لفرتة  عاش  الذي  مطر(  عفيفي  )محمد  الكبري  الشاعر  مثل 

طويلة يف كفر الشيخ، وكذا الشاعر الكاتب املرسحي )درويش 

)فتحي  والراحلني  أسيوط،  يف  يعيش  زال  ما  الذي  األسيوطي( 

الذين  املتصورة، وكذا  املحلة، و)فؤاد حجازي( من  فضل( من 

عرتيس(  )أرشف  مثل  بإبداعاتهم  وتستمتع  يعيشون  زالوا  ما 

حاولت  غريهم  وكثريين  املنيا،  من  عمر(  سيد  و)محمود 

أو  القاهرة،  خارج  مبدعون  أو  كتاب  يف  بأعاملهم  اإلحاطة 

الجنوب والشامل يقدمون  زال  األقاليم، وما  كتاب املرسح يف 

مببدع  نلتقي  نحن  وها  املرسح  عساكر  يف  مهمني  مبدعني  لنا 

عبد  )بكري  واملمثل  بل  الكاتب..  هو  الجنوب  أبناء  من 

والكتابة(،  التمثيل  بني  ما  يجمع  أن  استطاع  )الذي  الحميد( 

واستطاع ناقدنا املتميز )أحمد هاشم( أن يقدم هذه املوهبة 

املرسح  يقدم  جيل  أبناء  من  كواحد  بالعطاء،  تتدفق  التي 

مرسحياته،  من  أوىل  فيتناول  بأصالته.  محتفظا  حدايث  بشكل 

»دم السواقي« مستلهام شخصيات شعبية محفورة يف الوجدان 

حسني،  بهية،  نعيمة،  حسن،  متويل،  )شفيقة(  مثل  الشعبي  

ياسني، ويبتكر من الحارض ثنايئ أخر هام)نور/ وصبح(، ويتابع 

)املواويل  يف  معروفة  قصص  وهي  الثنايئ  من  واحد  كل  قصة 

والتقاليد  الحب  بسبب  بهم  أحاطت  التي  واملآيس  الشعبية 

الكاتب  ويسقط  الطبقي،  والرصاع  االجتامعي  والرتاتب  البالية 

وأن  اآلين  والواقع  الحارض  العرص  عىل  القصص  هذه  مثل 

أسباب اغتيال الواقع اآلين، وأن أسباب اغتيال الحب ال زالت 

تتدخل  حيث  ونور(  )صبح  الجديد  للثنايئ  حدث  مام  قامئة 

الحوار  ويتبادلون  حدث  ما  عىل  للتعليق  جديدة  شخصيات 

رأسهم  وعىل  يستدعون  األسلوب  وبهذا   ، ونور(  )صبح  مع 

الذين  السابقني  العشاق  قصص  لريوي  الكالم(  )أبو  شخصية 

هذا  يف  )الكاتب(  أن  املؤلف  ويرى  املواويل،  حولهم  دارت 

وأنه  املرسح،  وقيمة  الكلمة  قيمة  يدرك  ملتزم-  )كاتب  النص 

نسخه  وأن  مغاير،  بشكل  املرسحية  الكتابة  عىل  حرصه  يقدر 

املرسحي له دور يف إيقاظ وعي متلقية ما وتحريضه للخروج 

عن صمته( 

الهاليل  )سالطني  وعنوانه  التايل  النص  إىل  املؤلف  وينتقل 

الزنايت،  بنت  تغريبه  الهاليل،  ثاليث   وهم  مختلفة(  وتجربة 

الهاللية(،  )السرية  ملحمة  من  إياها  مستوحيا  تونس(  أبواب 

هنا يلعب اإلضاءة دورا بالغ األهمية يف الخروج والدخول من 

املرسحية  الكتابة  بتقاليد  االلتزام  دون  املختلفة  املشاهد  وإىل 

بأنها  املرسحية  الكاتب  لغة  إىل  ويشري  أديب،  كعمل  التقليدية 

كتاب  من  عددا  كثريا  يشبه  ذلك  يف  وهو  العامية  إىل  أقرب 

املرسح يف جيله الذي يتسم مبعرفته بلغة خشبة املرسح بعد 

الخارجي  البناء  وعن  األدبية  الصفات  من  الكثري  عن  تخليها 

نصوص  عىل  طرأت  التي  التجديدات  )الناقد(  ويلتقط  للنص، 

باإلضافة  هالل  بني  تاريخ  مستعرضا  يف مرسحيته  الجيل  هذا 

من  بالشؤم  الهاللية  رجال  يبرش  الذي  اليمن(  )غراب  إىل 

وهو  ديان  نظر  األموات يف  من  يصبحوا  البنات( حتى  )خلقة 

أن  بعد  تونس  سلطان  خليفة  الزنايت  بنت  )سعدي(  يطارد 

غزاها الهاللية مجسدا ذلك الشؤم باإلضاءة البؤرية لبحر حب 

وكراهيتها  تونس  سجن  يف  السجني  الهاليل  )املرعي(  سعدي 

من  ارتكبته  الذي  جرمها  أمام  سعدي  ليضع  الزغبي  لدياب 

زمان  إىل  األحداث  تنتقل  وهكذا  السلطان  ولوالدها  خيانة 

صورة  ثبات  مع  ديكور  كتل  أي  حاجة  دون  مغايرين  ومكان 

شاهد القبور والشجرة العجفاء_ بينام يواصل )دياب( مطاردة 

ليصبح  عليها  يستويل  أن  البني(  )غراب  ويستحثه  )سعدي( 

الهاللية  فرسان  ال  سعدي-  إغاثة  أحد  يستطيع  وال  سلطانا، 

الذين أصبحوا أمواتا ليرسد تاريخ هؤالء األبطال منذ ميالدهم، 

وال يبقى للهاللية إال )الجازية(

التي تقاوم – بال جدوى- سطوة دياب- الذي ال يهتم بنصيحة 

إىل  )املؤلف(  ويشري  أحدا  يخىش  ال  أصبح  فقد  غريه-  أو  أبيه 

)غراب  شخصية  الختياره  الحميد(  عبد  )بكري  الكاتب  إجادة 

بسبب  الهاللية  ضياع  بتشابه  اهتم  هنا  املؤلف  أن  و  البني( 

مغزى  وهو  أرضهم-  عىل  بالعيش  اآلخر  وقبول  رصاعاتهم 

برؤى  منفصلة  أعامل  ثالثة  يف  واحد  لحدث  معالجات  وهي 

طبيعة  معالجة  كل  يف  ويغري  منفصلة  فتظنها  مختلفة، 

تطورات  مع  األخر  الطرف  مع  تعاملها  وطرق  الشخصيات 

يعيد  الذي   2007 عام  »الهاليل«  بنص  فيبدأ  حوله-  الواقع 

أخته  أبناء  مع  زيد(  أبو  فيقرر)  أصاب  الذي  الجدب  تجسيد 

تونس  إىل  الطريق  لريادة  الخروج  ويونس(  ومرعي  )يحيى 

وفيه  )الهاليل(  بعنوان  نصا  يقدم   2007 عام  ويف  الخرضاء 

الهاللية  السرية  أحداث  عيل  البني(  )غراب  شخصية  يبتكر 

شكله  جو  يف  ينجو  الكأل  وينحرس  بنجد  الجدب   يحل  عندما 

جرداء  وأشجار  القبور  شواهد  عليه  يسيطر  برباعة  الكاتب 

بصحبة  الغرب  إىل  زيد(  )أبو  فارسهم  فيتوجه  الكالم  وينحرص 

أبوزيد  ويعود  حسن،  للسلطان  أبناء  ويونس(  ومريم  )يحيى 

بن  )دياب  ويصحبهم  تونس  سجون  يف  الثاليث  تاركا  وحدة 

غانم( الذي ينتمي إىل أحد فروعها الزغابه ويتوقف )املؤلف( 

وشعوره  القبيلة  هذه  إىل  ينتمي  ال  بأنه  )دياب(  شعور  عند 

شديد،  وبأس  شأن  ذي  كفارس  به  االعرتاف  بعدم  بالظلم 

لبنى  الكراهية  اضمر  قد  بأنه  ويقسم  السلطة،  وأنه طامع يف 

يف  يلتزم  ال  )بكرى(  الكاتب  أن  أي  )الناقد(  ويشري  هالل، 

وفقا  تراتب،  سلسلة  يف  املرسحية  واملشاهد  بالفصول  صياغته 

باستهالك  يقوم  وإمنا  الدرامية  الحبكة،  ومنو  األحداث  لتطور 

رسدي  تراتب  غري  يف  واملكان  الزمان  عرب  بعضها  من  املشاهد 

منتظم.. إذ أن هذه التقنية يف الكتابة تعطية حرية واسعة يف 

تقنية  استخدام  يف  الفرصة  تعطية  كام  والزمان  املكان  تخطي 

مشهد  يف  اكتامله  دون  الحدث  نزول  يف  السيناميئ  املونتاج 

معني والذهاب إىل حدث أخر يف مكان وزمان أخر مختلفني- 

الذي مل يستكمل ومن  السابق  للحدث  العودة مرة أخرى  ثم 

الحميد  عبد  بكري 
المسرحي وعالمه 

عبد الغني داود
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عودة  إىل  باإلشارة  مقولته  )الناقد(  ويؤكد  واضح،  سيايس 

طرحه  يف   2017 عام  أخرى  مرة  املوضوع  نفس  إىل  املؤلف 

»أبواب  عنوان  تحت   2019 عام  يف  ليكتب  الوطنية  للقضية 

التي تختلف  ثالثة  تونس«، فالقضية ما تزال قامئة يف معالجة 

عن املعالجة األوىل املسامة )الهاليل( <

بنصه  الهاليل  لسالطني  الثانية  املعالجة  إىل  الكاتب  وينتقل 

..وجنايتها  نفسها  )سعدي(  لتحاسب  الزنايت  بنت  تغرمية 

أصبحوا  أن  بعد  نجدتها  يستطيعون  فال  بالهاليل  فتستنجد 

خارج الزمن، وخرسوا كل يشء، ويرى الناقد أن هذا النص قد 

الخائفة  النامذج  تلك  إنتشار  خطر  من  للمجتمع  كنذير  جاء 

كل  ينتهك  الذي  دياب  منوذج  تجسيد  إىل  باللجوء  املتخاذلة_ 

هذه القيم النبيلة.

تونس«،  »أبواب  بعنوان   – للهاليل  الثالثة  املعالجة  إىل  نأيت 

والتي كتبها املؤلف بني ديسمرب 2019 وفرباير 2020_ أي بعد 

من  املرسحي  فضائه  الكاتب  يشكل  الجزء  هذا  ويف  عامني_ 

وتقف)سعدي(  تونس  أسوار  أحد  العمق  ويف  قاحلة،  صحراء 

تلك  إىل  االنتباه  علينا  أن  )الناقد(  ويشري  املرسح  مقدمة  يف 

الصياغة البرصية الدالة، كذا انعكاس حمدا الواقع لهذا العرىب 

تكون  أن  ترفض  والتي  الهزمية،  كارثة  )سعدي(  شخصية  ويف 

النهاية التسليم لدياب، ويالحظ الناقد عدم  ظهور، دياب يف 

النصف األول من املشهد_ لتظهر )خرضة( أم أبو زيد لتحاول 

الزعامة  إىل  دورها  ليتحول  دياب-  من  سعدي  تحمي  أن 

املستوى  )املؤلف( عىل  أن  إال  الهاللية  تهافت  ورغم  العربية، 

املرتدية  العربية  الحالة  أنه رغم  )إذ  الدرامي يجد حال عبقريا 

املخاض  حالة  يف  الهاليل  نساء  رصخات  صوت  يستدعي  تلك 

التجربة  استوعب  قد  يكون  جديد  بجيل  بالوالدة  املوحى 

ومحذرا  السابقة،  لألجيال  حدث  ما  بنوعي  مجتمعيا  القاسية 

)الزغايب( دياب- وسيغا علينا باألمل القادم(<

)استلهام  وعنوانه  كتابة  من  الثالث  الجزء  إىل  الناقد  وينتقل 

كتبه  الذي  تذكاري«  »نصب  نص  فيه  يتناول  الذي  للتاريخ( 

ليخوض  الشعبي  الرتاث  عن  قليال  املؤلف  ليبتعد   ،2009 عام 

يف عمق التاريخ املرصي القديم يف )مرسحيته( )نصب تذكاري( 

الدينية  وأفكاره  العرش  يتوىل  أن  قبل  )الخناتون(  ويبدأها 

من  وغضبة  املريض،  أبيه  مملكة  حول  تدور  التي  والسياسية 

يتغري  أن  بد  ال  وأنه  للملك،  الناس  وحب  آمون،  كهنة  شطرة 

عبد  )بكري  الناقد  ويتساءل  سطوة،  آمون  كهنة  ليفقد  أمون 

القضية  لهذه  طرحه  الحميد  عبد  بكري  حاول  كيف  الحميد( 

وهي التخلص من عبادة أمون، واستبداله بأتون، حيث يؤجل 

تنصيبه  يوم  يأيت  إىل  آمون-  كهنة  وبني  بينه  الرصاع  إخناتون 

ملكا فيسمع للشعب ألول مرة بحضور حفل تنصيبه، وبذلك 

أن بكري  )املؤلف(  املبادرة يف رصاعه معهم، ويرى  أخذ زمام 

حيث  الدرامية  املرسحية  الكتابة  مهارة  ميتلك  الحميد  عبد 

حني  املتلقي  انتباه  ليجذب  مرسحيته  رصاع  يدير  كيف  عرف 

القرابني  لنيل  يتفرغون  الذين  للكهنة  األخر  الوجه  كشف 

كل  أفصح  أن  بعد  األكرب(  )الكاهن  له  ويتصدى  والهدايا، 

حدث  مبا  ذلك  ويربط  اللعبة،  أصول  عن  الرصاع،  طريف  من 

عىل  )السادات(  حصل  حني  العرشين  القرن  منتصف  يف 

والسوق  االقتصادي  االنفتاح  من  تبناه  وما  الرشعية  بعض 

انترشت  أن  بعد   – قتلته  لكنها  الديني  للتيار  وإطالقه  الحر 

األيت،  والراهن  املعايش  الواقع  بني  عالقة  فيقيم  )الجامعات( 

والتابعني   الديني  رجال  بعض  مامرسات  عىل  النص  ويكثف 

عملني  يكونا  أن  قبل  كبريين  تبيني  سينام  عملني  أيضا  ألنهام 

ألنه  جرأة  أكرب  كان  األخرية  التجربة  هذه  يف  وهو  روائيني، 

الشخوص  حول  الخصوصية  شديدة  تقنية  عرب  هنا-  يتناول 

واألمكنة والتقنية لرواية  ألن كاتب الرواية يركن إىل الصعب 

عريضة،  زمنية  مساحة  وعىل  الغربية،  الصحراء  وسط  يف 

إلعادة  وHحداثها  بشخوصها  ماضوية  للحظة  واستدعاء 

)العودة  طريق  عن  الحيك  إىل  يستمعون  من  أمام  تشخيصها 

الربيطاين  االحتالل  أيام  األحداث  دارت  حيث  املايض(،  إىل 

ملرص، وتتمحور األحداث عىل مجموعة من املهمشني وأحداث 

متكررة، وصبية يقومون عىل رعي األغنام، ويشري إىل عبقرية، 

من  مجموعة  نسخ  عىل  القدرة  يف  الخامييس(  )أرشف  الروايئ 

ومحاوالت  )سعدون(،  منزل  احرتاق  حول  البسيطة،  األحداث 

 ، )غنيمة(  املاء، وحكاية  امليت من عني  الطفل  استخراج جثة 

املستعمر،  الراهب، وسلوك  املائة عام ورحلته مع  ذا  و)......( 

تفاصيلها  عىل  ويتعرف  الرواية  هذه  عامل  إىل  يدخل  من  وأن 

الفنية والبنائية ال يستطيع أن يتخلص من الشعور، باالشتقاق 

عىل من يقرتب منها، وتوانيه الجرأة أو الحامسة لتحويلها إىل 

نص مرسحي-  فهي تشكل رشكا  أملس لكل مقرتب منها حتي 

النوايا_ إذ كيف يتعامل مع مثل ذلك  وإن توافرت له حسن 

العمل املكتمل، وماذا ميكن أن يضيف لنا العامل املكتمل، لكن 

الوسيط  من  النص  ينقل  أن  ثورة  الحميد( حدد   عبد  )بكري 

وذكاء  بتواضع  دوره  محددا  املرسحي..  الوسيط  إىل  الروايئ 

فهو  وأعلنه-  به  قام  الذي  الدور  إطار  يف  مسؤوليته  ومحددا 

يضع يف السطور األوىل شخصيات املرسحية يف الفضاء املرسحي 

ولتكتشف  ارتجال  غري  يف  محسوب  وبتوزيع  واحدة،  دفعة 

تلك الشخصيات يف الفضاء املرسحي دون ارتجال أمام املرسح 

لتظل دامئا أمام املنفرج ليتجاوز بذلك تعدد األمكنة واملشاهد 

من  أكرث  إىل  االلتجاء  حرية  له  وتوفر  وكيفي،  كمي  بشكل 

بعض  ويستخدم  العمرية،  ومراحلها  الشخصية  ليجسد  ممثل 

مستويات  وعىل  الصورة  مستوى  عىل  السينامئية  التقنيات 

للنص  مكثف  مشهد  تقديم  مثل  اإلضاءة  وتوظيف  أخرى، 

املرسحي كامل كتمهيد لألحداث، ويرى الناقد أن املؤلف سبق 

يف هذا الكثريين، وكذا اللجوء إىل تعدد األصوات )اليوليفونية( 

عىل  اعتامده  مع  يستدعيها..  التي  الكثرية  األحداث  عىل  

النص  وجعل  للحدث،  غرضه  يف  التقليدية  املرسحية  التقنية 

من  مجموعة  إىل  تنقسم  السينامئية  املشاهد  من  مجموعة 

دورا  اإلضاءة  لعبت  إذا  واألزمنة-  األمكنة  مختلفة  اللقطات 

اإلذاعية  الدراما  تقنيات  يعتمد  وكذا  التقنية،  هذه  يف  رئيسيا 

كثري  يف  املونتاج  )أي  التوليف  وإىل  املتلقي،  خيال  تنشيط  يف 

النص ويتعدد )التقطيع( بني تلك املشاهد ذهابا  من تفاصيل 

وإيابا مع كرثة الشخصيات وتعدد األمكنة واألزمنة أصبح نصا 

مرسحيا متميزا.

والصادق  األصيل  عن  للبحث  متميز  النهاية جهد  يف  والكتاب 

يف أدبنا املرسحي القادم من أقىص الجنوب الذي مل ينل حقه 

الطبيعي يف الوجود للمشاركة املتميزة يف حياتنا املرسحية التي 

تعاين يف كل الظروف.. وتحتاج إىل من يأخذ بيدها.

إخناتون،  إله  )إتون(  يعبدون  الذين  الناس  مالحقة  من  لهم 

وما ارتكبوه من إرهاب كام حدث يف الرب الغريب باألقىص عام 

ظلمهم،  من  الشعب  أبناء  ويشكو  للسياح،  قتلهم  عن   1996

وتتدخل  أمون،  وكهنة  أخناتون  بني  األوىل  املواجهة  وتحدث 

)أي( والدة اخناتون الصالحة عىل الكهنة لكنه ال يخىش أحدا  

تأكله  بلد  يف  يعيش  سوف  وإال  الشعب،  عىل  يخىش  ما  قدر 

الفتنة ومتزقه الضغائن، ويتوقف الكاتب أمام مهارة املؤلف يف 

الصنعة املرسحية وقدرته عىل كيفية الرتتيب مبشاهده املتأزمة 

األرسطي  للقانون  خاضع  ومتسلسل،  ما  سلس  بشكل  دراميا 

مع  القرص  من  الخروج  األم  ترفض  حني  واالحتامل(  )الرضورة 

طريف  ملكنون  كاشفة  حيلة  إيل  الكاتب  فيلجأ  وأنه  إخناتون، 

الرصاع )الكاهن األكرب ومعه كهنة أمون من جانب، والفرعون 

هدفهم  عن  الكهنة  يكشف  حني   .. أخر  جانب  من  أخناتون 

والفضة  الذهب  عىل  واالستحواذ  الناس  عىل  السيطرة  وهو 

إخناتون  امللك  ميوت  أن  إىل  جديد-   من  املعبد  يف  ترتاكم 

Yا فكرة  لكن  األرباب  )رب  أمون  معبد  إىل  العرش  ويعود 

الذي تصنع من أجله كل األشياء  خناتون تعيش عند الشعب 

أن  يف  الوقت  طوال  ومؤكدة  واضحة  املؤلف  رؤية  وتظل 

اطراف الرصاع عىل السلطة الدينية واملدنية تتصارع فيام بينها 

عىل السلطة وإحكام السيطرة ويظن الشعب مرازحا تحت نري 

املختلفة_  األطراف  بني  الرصاع  مثن  يدفع  الذي  وهو  الظلم، 

دون أن يجني مثار االنتصار أي طرف( كام يقول املؤلف.

تجربة  املؤلف  يتناول  الكتاب  هذا  منذ   )4( الفصل  هذا  ويف 

رواية  أعد  حيث  املرسحي(  )اإلعداد  يف  الحميد  عبد  بكري 

عام  الخامييس(  )أرشف  الروايئ  كتبها   اليل  الرب(   منايف  رد 

لروايتي  قبل  من  إعدادين  املؤلف  قدم  أن  بعد   -2018

ويقرر   -2015 الكروان(  )دعاء  و   ،2009 الخوف(  من  )يشء 

يف  منا  »د  رواية   هذا  كتابه  يف  يتناول  فهو  )إذن  )املؤلف( 

الرب« واملرسحية السينامئية(، ويقدم دفاعا عن فكرة )اإلعداد 

يرى  فهو  لذا  املرسحية  النصوص  ضعف  بحجة  املرسحي( 

)أنه  هو  الثالثة  النصوص  لهذه  الحميد  عبد  بكري  إعداد  أن 

ُيحسد  عتالة من جرأة  ما  ببساطة عىل  يده  أن يضع  استطاع 

الكروان(  )دعاء  و  الخوف(  من  )يشء  تناول   عندما  عليها 
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24 نوافذ

»اسرتا«  مقهى  ليايل  أضاء  والثقافة  الفن  من  عامل خاص   

امتزجت  العرشين،  القرن  من  الستينيات  منتصف  يف 

الحيك  وفن  واملرسح  واملوسيقى  بالغناء  الشعر  روح  فيه 

الديني  واإلنشاد  والنكت  القافية  وفن  والزجل  والــواو 

وليدة  تأيت  كانت  التي  التلقائية  الفنون  من  وغريها 

استمر  وثابة،  وأدبية  فنية  روح  عن  ومعربة  اللحظة 

هذه  ــراء  إث يف  شــارك  سنوات  عرش  من  األكــرث  نشاطها 

التجربة عدد كبري من الفنانني أمثال عبدالرحمن عرنوس 

الشابوري  وأحمد  نوح  ومحمد  شلبي  يونس  ولفنانني 

وسامح الرصيطي ويوسف عيد وحسن السبيك وإبراهيم 

لبيب  ولطفي  الله  عبد  عصام  الراحل  والشاعر  رضوان 

الذي  »ميشو«  املاكيري  إىل  باإلضافة  الجندي  ومحمود 

الخاصة  النوادر  ليحيك  يوميا  املقهى  عىل  يجلس  كان 

السينام املرصية  التي عارصها مع كبار نجوم  والذكريات 

والعربية.

باإلضافة إىل الفقرة التي كان يقدمها الشاعر عبدالرحمن 

االبنودي بإلقائه املتميز ولكنته الصعيدية

استمرار  عىل  شجعت  التي  الشخصيات  أشهر  ومــن 

الثقافية شخصية »محمود حجازي« وهو أحد  األمسيات 

محبي الثقافة وقد ورث فيال عن أهله بشارع منصور يف 

وكان  ـ  اآلن  هدمت  وقد  الشعب،  مجلس  شارع  تقاطع 

الرجل ـ عىل حد تعبري عبدالرحمن عرنوس ـ يغدق عىل 

كانوا  الذي  املحافظات  أبناء  من  والثقافة  القراءة  جوعي 

يحرضون أمسية الخميس فتارة يأخذه يقلبون يف مكتبته 

فيلته،  حديقة  يف  صغري  مبنى  يف  وضعها  التي  الضخمة 

يدعى السالملك ليطلع من يريد عىل أمهات الكتب فيها، 

»خربوش«  مكتبة  إىل  التايل  اليوم  يف  معهم  يذهب  ثم 

ما  القادرين  لغري  ويشرتي  بورسعيد  شارع  يف  الرتاثية 

أن  وبــرشط  مثنها،  يدفع  أن  يقدر  مل  كتب  من  اختاره 

التايل،  الخميس  سهرة  يف  األمسية  يفيد  ما  منها  يجهزوا 

وهكذا كان الحال وهج ثقايف عند البعض، وترفيه لفنانني 

يعودون بعد سهراتهم أو أعاملهم املسائية«.

واضح  منوذج  هي  عرنوس  يشريإليها  التي  الحالة  وهذه 

عىل العالقات اإلنسانية التي كانت تسود بني رواد املقهى 

حول  الدامئة  النقاشات  حيث  الجميل،  الزمن  ذلك  يف 

الفرتة،  تلك  يف  ملحوظا  نجاحا  التجربة  هذه  حققت 

الالحقة  الفرتة  كانت  فقد  املرسحية،  التقنية  يف  خاصة 

املستوى  عىل  شديد  انكسار  فرتة   )1967( يونيو  لهزمية 

ظهرت  هنا  ومن  الثقايف،  ثم  ومن  واالجتامعي  السيايس 

محاوالت إلعادة الوعي الثقايف للخروج من مأزق الهزمية 

الشتات  للمستقبل، ومن هذا  بديلة  والبحث عن خطط 

الجامعة  بطابع  استمت  وفكرية  ثقافية  ظهرت جامعات 

العودة إىل األشكال  التفكري يف  يف األداء، ويف املرسح بدأ 

مرسح  مثل  الجمهور  من  التامس  إىل  األقرب  املرسحية 

اتسمت  وقد  املقهى  ومرسح  الجرن،  ومرسح  الشارع، 

تجربة »مرسح الفنان« مبقهى »اسرتا« إىل مرحلتني:

فكان  الفنانني،  من  كبري  عدد  اجتذبت  األوىل  املرحلة 

الشابوري  أحمد  الراحل  والفنان  نوح  محمد  امللحن 

بعد  نوح  كان  حيث  الجديدة  املواهب  أزر  من  يشدان 

حيلك  شدي  مدد  »مد..  مرسحية  يف  أدائه  من  ينتهي  أ، 

املقهى  إل  يأيت  رضوان  إبراهيم  الشاعر  تأليف  بلد«  يا 

ليستمع إىل املواهب الجديدة ويشجعها ثم يردد ألحانه 

محمد  الصحفي  بينهم  من  وكــان  املقهى،  رواد  عىل 

نجيب وفنان الكاريكاتري الراحل رخا الذي كان يدخل يف 

وكان  العمرويس،  سعد  املحامي  مع  الشطرنج  مباريات 

جلسات  يسجل  مطاوع  الوهاب  عبد  الراحل  الكاتب 

املقهى يف موضوعاته الصحفية بجريدة »األهرام«.

خصبة  أرضــا  وجــد  فقد  واملونولوج  القافية   فن  أمــا 

الطريقة  مع  خاصة  املقهى  داخــل  جامهرييا  وحضورا 

فقراته  الفار  سلطان  بها  يقدم  كــان  التي  املمتعة 

السهرة  منتصف  يف  ـ  ـعادة  كانت  التي  األسبوعية 

الواو  فن  إللقاء  كان  كام  الشاي،  وتناول  االسرتاحة  قبل 

الرائعة،  األمسيات  تلك  يف  مكان  والبحريي  الصعيدي 

األبنودي  عبدالرحمن  للشاعر  املخصصة  الفقرة  تجئ  ثم 

ومبا  خاصة  شعبية  نكهة  يحمل  الــذي  الفريد  بأدائه 

الناس  بقضايا  تهتم  موضوعات  من  قائده  تتضمنه 

وتصورها يف جمل شعرية صادقة، وكانت هذه الفقرة من 

أكرث الفقرات جامهريية حيث كان ميتلئ املقهى بالرواد.

إىل  املقهى  يف  الثقايف  النشاط  فتحول  الثانية  املرحلة  أما 

ما يشبه مرسح املنوعات حيث كان يرشف عليه يف تلك 

وكان  درويــش،  عادل  والفنان  الــراوي  صالح  د.  املرحلة 

»اسرتا«  أمسيات  إىل  يجئ  رسور  نجيب  الراحل  الشاعر 

ليلقي بعض أشعاره ومقاطع من مرسحياته الشهرية مثل 

»منني أجيب ناس« و«ياسني وبهية« وغريها.

وكان عبد الرحمن عرنوس يف تلك الفرتة قد انتقل نشاطه 

حد  عىل  أنه  إال  بالعباسية،  »بلودوان«  مقهى  إىل  الفني 

آخر اإلصدارات من األعامل الشعرية والروائية والفكرية 

والتي تعقد لها الندوات واألمسيات، فيتحول املقهى إىل 

وثقافيا  فكريا  مختلفة  تيارات  بني  يجمع  ثقايف  صالون 

اآلخر  واحرتام  واإلطالع  الثقافة  حب  يجمعها  واجتامعيا 

حتى وإن اتسعت رقعة الخالف الفكري والسيايس.

ويؤكد عرنوس أن دعوته إلقامة مثل هذا النشاط الثقايف 

ما بني مقاهي »بلودان واسرتا وعيل بابا« قوبلت باالنتقاد 

من قبل البعض واالستهجان من البعض اآلخر، فيقول يف 

شهادة عن التجربة نرشت يف جريدة »مرسحنا« يف )16( 

يف  النشاط  هذا  فكرة  صاحب  »وكنت   :)2008( يونيه 

الكثري  الفكرة  الذي تحمل يف سبيل تحقيق تلك  املقاهي 

من جهالء املرسح الحاقدين واملستنقدين عشاق الهجوم 

جديدة  أماكن  عن  والبحث  التجديد  محاوالت  عىل 

املواهب  بعض  بداخل  وعام  بداخلهم،  عام  للتنفيس 

التي تحاول البحث عن متنفس يزيج الرتاكم املعريف عن 

محاوالت البحث عن أماكن جديدة للعروض.

أخبار  عن  املرسح  جهالء  من  الحاقدون  يدري  يكن  ومل 

يف  األبسيدول  مقهى  مثل  باريس  يف  العروض  مقاهي 

خارج  وتجارب  أمريكا،  يف  الماما  ومقهى  النور،  عاصمة 

يشجعها  كان  التي  أمريكا..  يف  الحر  واملرسح  بروداوي، 

يعتربون  املستنقدون  هؤالء  كان  هناك.  املرسح  عشاق 

من يخرج عن خط املرسح التقليدي  القائم خروجا عن 

أنه  التغيري  إىل  يدعون  من  يعتربون  كام  البالية،  التقاليد 

أصيب بالجنون«.

فقد  فراغ  من  ليس  املهمة  تجربته  عن  عرنوس  ودفاع 

 عيد عبدالحليم

 .. إسرتا  مقهى 
الفنان ومسرح 
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2525 نوافذ

تعبريه فوجئ مبقال يف مجلة »الكواكب« للمرحوم حسني 

»الصالون  عنوان  تحت   )1977/1/18( بتاريخ  عثامن 

الفني  الوسط  »يتحدث  فيه:  يقول  كتب  للفنان«  الثقايف 

عن ترصف غريب يجري يف مقهى يقع يف ميدان التحرير، 

ملنوعات  عرضا  خميس  كل  مساء  يقيم  املقهى  وهــذا 

التمثيل، ومن بني فقرات هذا املقهى مطرب قديم يغني 

تحت  تدخل  أنها  عن  فضال  بصلة،  للفن  متت  ال  أغاين 

العامة  اآلداب  أو  العام  لذوق  تخدشا  التي  األغاين  قامئة 

فإنه يغني أغنية مطلعها كل الحامم اثنني اثنني.. ومينعني 

أن  يل  خطر  ما  أول  كان  وقد  األغنية،  تكملة  من  الحياء 

ابتكر فكرة  الفنان عبد الرحمن عرنوس الذي  أبحث عن 

إىل  املقاهي  وتحويل  املقاهي،  يف  املرسحية  العروض 

بني  الفني  والتذوق  املرسحي  الوعي  لنرش  ثقافية  أندية 

ملرسح  الثقايف  »الصالون  اسم  لفكرته  واختار  الجمهور، 

الفنان« وتحمس الكثريون لهذه الفكرة النابعة من قلب 

القديم  املطرب  فلام ظهر هذا  الفن  بحب  يخفق  صادق 

عن  بحثت  بالفن  املقهى  عالقة  عن  يعرب  ال  كالما  ليغني 

عن  خرج  بعدما  املقهى  ترك  أنه  فاكتشفت  عرنوس 

وانتقل  عرنوس  عبدالرحمن  يستهدفه  كان  الذي  الهدف 

العباسية هو كافترييا بلودان  عىل مكان جديد يف ميدان 

تؤمها  أسبوع  كل  يعقدها  التي  الفنية  ندواته  وأصبحت 

واملجتمع.. وال  والفن  واألدب  الشعر  بارزة يف  شخصيات 

أعامل  لعرض  مكانا  يخصص  بل  الفنية  بالعروض  يكتفي 

الفنانني التشكيليني.

الفني مرة  وقد عاد عرنوس إىل »اسرتا« ليستعيد نشاطه 

كجزء  باملرسح  االهتامم  املرحلة  هذه  عىل  فغلب  أخرى 

عن  زادت  التي  فقراتها  من  وفقرة  األمسية  برنامج  من 

التشكييل  الفن  عن  فقرة  هناك  فكانت  األوىل،  املرحلة 

ـ  التصوير  أستاذ  ـ  الدين  سعد  سمري  د.  يقدمها  كان 

وكانت هذه الفقرة تحت عنوان »عيون الكامريا« يتحدث 

آثار  من  يتضمنه  مبا  املرصي  املعامري  الرتاث  عن  فيها 

إسالمية كاملساجد والتكايا واملرشبيات.
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26 نوافذ

مقدمة الرتجمة

املرسح  بني  بالعالقة  املهتمني  لكل  الرتجمة  هذه  أقدم   

أداء  فن  باعتباره  املــرسح  عالقة  والسيام  والفلسفة، 

مستقل عن النص الدرامي الذي ينتمي إىل األدب. وهي 

الفكرة التي عكف مؤلف هذا املقال »جيمس هاملتون« 

 The Art عيل توضيح كافة جوانبها يف كتابه »فن املرسح

 Blackwell Publishing والذي صدر عن ”of Theater

فصول  من  بعضا  مرسحنا  قدمت  أن  سبق  وقد   .2009

الفصل  أبرزها  لعل  السابقة.  أعدادها  يف  الكتاب  هذا 

للعروض  التفسريي  »الفهم  عنوان  يحمل  الذي  العارش 

عنارص  أربعة  املؤلف  خالله  ناقش  والــذي  املرسحية« 

نظريات  و»تجنب  التفسري«،  نجاح  أساسية هي »رشوط 

و»تفسري  واملغزى«،  »التفسري  الفني«،  العمل  معنى 

املؤدين«. 

والناقد  املرسحي  الكاتب  وصديقي  أستاذي  أبدى  وقد   

الكبري عبد الغني داود بعض مالحظات مهمة حول هذه 

املقالة – التي أرشت إليها – وتتلخص هذه املالحظات يف 

أن األفكار التي عرضتها تلك املقالة مبهمة وغري مفهومة. 

 .. املقالة  هذه  ترجمة  مبراجعة  أقوم  بأن  وعدته  وقد 

عيل  مستغلقة  أجدها  مل  ولكني  بالفعل،  بذلك  وقمت 

جعل  الذي  األمر  ولعل  املــرسح.  يف  املتخصص  القارئ 

إىل  منه  جانب  يف  يرجع  رمبا  مبهمة،  أنها  يرى  أستاذي 

متقدمة  مرحلة  املرسحية  للعروض  التفسريي  الفهم  أن 

وماهيته  املرسحي  لألداء  األسايس  الفهم  مرحلة  تسبقها 

وهي  املتفرجون.  يراه  وما  املــؤدون  يفعله  وما  وآلياته 

أسئلة حاول املؤلف اإلجابة عليها يف الفصول التي سبقت 

لصديقي  فان  ولذلك  سابقا.  إليه  املشار  العارش  الفصل 

الفصول  يطالع  مل  ألنه  العذر  كل  الغني  عبد  األستاذ 

السابقة حتى يستجيل الغموض الذي صادفه. 

له  أقدم  الذي  املقال  الصدفة عيل  ولكني عرثت مبحض   

سبق  التي  الفكرة  نفس  يتضمن  وهو  التالية.  الرتجمة 

بعض  مع  آنفا،  ليه  املشار  كتابه  يف  املؤلف  طرحها  أن 

التطوير للفكرة باستخدام افتتاحيات مرسحيات شكسبري 

العرض  املتفرج  بها  التي يفهم  للكيفية  كنموذج تطبيقي 

املرسحي فهام عميقا. وأهديها أوال إىل أستاذي وصديقي 

عيل  جــرى  ــذي  ال التذكاري  ــرسح  امل نظام  مبتطلبات 

إىل  النظر  إىل  امليل  بسبب  ثابت،  بشكل  فيه  املشاركني 

اإلدراك عيل أنه إدراك فردي وليس إدراكا اجتامعيا، وهو 

الجامعية  البنيات  عمل  تخيل  إىل  بنا  أدى  الذي  األمر 

كان  تريبل  وصفته  الذي  والنظام  آيل.  إطار  يف  املعقدة 

املفروضة  الهائلة  التذكارية  باملطالب  السامح  إىل  يهدف 

للتتبع.  قابلة  تكون  حتى  شكسبري  مرسح  ممثيل  عيل 

تناول  التي  الكيفية  رشح  هو  دراستها  هدف  كان  وقد 

أن هذا  أدوارهم، والسيام  املمثلون يف عرص شكسبري  بها 

بفن  املهتمني  لكل  ثانيا  وأهديها  داود،  الغني  عبد 

املهتمني  لكل  ثالثا  وأهديها  إدراكيا.  فنا  باعتباره  املرسح 

الفينومينولوجي  التحليل  ومنهج  املرسح  بني  بالعالقة 

األداء  ظاهرة  لتحليل  كــأداة  املؤلف  يستخدمه  )الــذي 

املرسحي(. وأخص بالذكر يف هذا الشأن الجهد الذي قام 

به األستاذ عبد النارص حنفي يف كتابه املهم » تأمالت يف 

فينومينولوجيا املرسح«. 

لنظام  فهمنا  بأن  تريبل  ايفيلني  جادلت   2005 عام  يف   

يتعلق  فيام  والسيام  تشوه،  قد  املرسح  يف  األدوار  لعب 

افتتاحيات
شكسبري)١-٢(  مسرحيات              

تـأليف: جيمس هاملتون

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 
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للحقائق  نظرا  بــروزا  األكــرث  هو  ــم  أدواره من  الجانب 

له  يكون  أن  بد  ال  كــان  ممثل  كل  أن  مفادها  التي 

منها  دورا  خمسني  وأن  إمرته،  تحت  فرديا  دورا  سبعني 

ممثل  يوجد  ال  حيث  حديثا،  تعلمها  تم  قد  نحوها  أو 

قليل  عدد  هناك  كان  إذ  للمرسحية،  الكامل  النص  لديه 

أداء  إما  أغلبها  وكان  اليوم(  نعرفها  )كام  التدريبات  من 

ميكن  ال  املرسحية  من  أجزاء  أو  األوىل،  الليلة  يف  العرض 

معرفتها وحدها. 

أن  تحديدا،  الرئيسية، وهي  تريبل   ولن أسهب يف فكرة 

استخدام البيئة املادية هو طريقة لتفريغ املهام الذهنية. 

ورغم ذلك، سوف أعتمد عيل بعض أدلتها لتأكيد الرتكيز 

مثل  شكسبري،  مرسحيات  أن  تؤكد  التي  النقاط  عيل 

للرتفيه،  األول  املقام  يف  ُأعدت  قد  منافسيه،  مرسحيات 

لجعل  متنوعة  تقنيات  استخدمت  املرسحيات  هذه  وأن 

ذلك ممكنا. 

 تبدأ تريبل تطويرها لنظام العرض بلفت النظر إىل عدة 

من  املبكر  الحديث  للمرسح  ومامرسات  وصيغ،  أدوات، 

اإلدراكية  البنية  عنارص  تشكل  أنها  كيف  إظهار  أجل 

مذهال  مستوى  أيضا  تتيح  والتي  والتحديد،  التقييد  يف 

والحبكات  املرسح  دار  العنارص  هذه  وتتضمن  لإلنجاز. 

ونظام  للمرسحيات،  اللفظية  والبنيات  املمثلني  وأدوار 

عيل  عرثنا  وقد  للفرق.  التنظيمية  واملامرسات  التدريب 

مثال لذلك يف مناقشة تريبل لحبكات املرسحيات. 

تنشئ  اليت   ... العرض  دار  وثائق  هي  هذه   
اإلدراكيـة الصنعة 

هذه  وتحتوي  املبكر.  الحديث  املــرسح  يف  األساسية   

اآلخـر،  تلو  الواحد  للمشاهد  وصــف  عيل  النصوص 

الرضورية،  األدوات  املخـارج  وأحيانـا  واملداخــل، 

وبعض  واملوسيقى.  الصوت  إىل  واإلشـارة  والشخصـيات، 

وسيلة للرتفيه. وهذه مسألة مؤكدة، ألنه ال يوجد تعارض 

ترفيهي.  وأداء  األفكار  ينقل  أداء  بني  املبدأ  حيث  من 

دراســات  يف  منترشة  كانت  والتي   – األخــرى  والنتيجة 

شكسبري – وهي أن أغلب الدراسات استندت إىل افرتاض 

أنه، عندما توجد صعوبات علمية يف النصوص املرسحية، 

يتجزأ  ال  جزء  أنه  عن  فضال  األخطاء  من  نوع  هذا  فان 

الجاملية  السامت  ولكن  املرسحية.  يف  الدرامي  الفن  من 

فضال  مرسحية  عروضا  تعترب  عندما  املرسحيات،  ألغلب 

تختلف  فانها  النص،  يف  موجود  هو  ملا  عروض  أنها  عن 

أننا  هو  الحايل  مقالنا  يف  الفروق  هذه  وأحد  ما.  نوعا 

نحتاج إىل تحليل كيف تبدأ املرسحية. 

نوعي  من  كل  توضيح  يف  الحقيقة  هــذه  وتساعدنا   

عند  فيه  ترشعوا  أن  لكم  أمتنى  الذي  الفلسفي  التحليل 

االنخراط يف هذا املقال وكذلك طموحي فيه. وكام أوضح 

من  االنتهاء  موعد  تحديد  فان  وآخــرون،  هيك  داريــن 

العمل الفني هو سؤال وجودي حول هوية العمل الفني، 

العمل  االنتهاء من  يعنيه  السؤال عام  نطرح  ألننا عندما 

فإننا  الحالة،  هذه  عيل  املرتتبة  اآلثــار  وتحديد  الفني 

يف  املكتملة  الفنية  األعامل  بعض  أن هناك  بافرتاض  نبدأ 

متناولنا. ثم يقول: 

الفرضية  يف  )كــام  انتهى  قد  العمل  أن  إىل  بالنظر   

السابقة(، فإذا عاد الفنان إليه اآلن وقام بإجـراء تغيريات 

عليـه، فانـه ميكننا أن نقول أحد أشياء ثالثة )1( مل ينتهي 

العمل يف املقام األول، وبالتايل ستكون النتيجة هي نفس 

ولكـن  انتهى،  العمل  أن   )2( فقط،  تغرّي  ولكنه  العمل، 

الفنـان قادر عيل تجـاوز ذلك من خـالل تغيريه، وبالتـايل 

وتغــري  أخرى،  مرة  العمل  نفـس  ستكون  النتيجــة  فان 

الفنان  يستطع  ومل  بالفعــل  العمل  انتهى   )3( فقط، 

أي  جديدا،  عمال  النتيجة  ستكون  وبالتايل  هذا،  تجاوز 

عمل ميكن متييزه عدديا عن العمل السابق، ويف كثري من 

الحاالت سوف يحل محله. 

العرض  يبدأ  عندما  يحدث  عام  السؤال  وباملقارنة، 

سؤال  وهو  )ابستمولوجي(،  معريف  سؤال  هو  املرسحي 

عن الكيفية التي يفهم بها املتفرجون ما يدور يف لحظات 

يشاهدونه  مبا  اسرتشادهم  كيفية  وعن  العرض  افتتاح 

األقل  عيل  التايل،  الحدث  توقع  إىل  اللحظات  تلك  يف 

السؤاالن  هام  ــذان  وه الــرسدي.  املرسحي  العرض  يف 

املرسحيات  فافتتاحيات  املقال.  هذا  يتناولهام  اللذان 

االنتباه  آليات  وتحليل  واالنتباه.  التوجيه  آليات  تتضمن 

واستغاللها بالتايل له أهمية كربى يف فهمنا لكيفية توصل 

املتفرجني إىل فهم العرض املرسحي. 

البالغة والحدث الدرامي:

والتي  االنتباه  يف  التحكم  دراســات  معظم  اسرتشدت   

شكسبري  عند  املرسحي  بالرتفيه  يتعلق  ما  حول  أجريت 

عام،  بشكل  مناسب  األمــر  وهــذا  بالغية.  باهتاممات 

الشكسبريية. ومالئم عموما  العروض  والسيام يف مامرسة 

لألسباب التي استشهدنا بها. فالعروض ليس مجرد تصوير 

كانت  أنه  ُيفرتض  إذ  أعالهـــا  يف  فتحات  بها  الحبكات 

معلقة عيل الحائط. 

وتؤكد بريبل عيل أنه: 

 عيل الرغم من أن الحبكات غالبا ما كانت ناقصة بشكل 

ليست  بأنها  الحتمية  النتيجة  هي  وهذه   )...( جنوين 

عـام  أربعامئة  ملدة  املتخصصني  مشكالت  بحل  معنية 

بالتايل ولكـن ملسـاعدة فرقــة املرسح اإلليزابيثي لتقديم 

ليك  األبعاد  ثنائية  كخريطة  معدة  فالحبكة   ... املرسحية 

وليك  األبعاد  ثاليث  املسـرح  خشـبة  فضاء  يف  زرعها  يتم 

ليس  املؤديــن  وألن  األجــزاء.  مع  بالتزامـن  تستخدم 

لديهم النص بالكامل، فقد سمحت لهم هذه الوثيقة أن 

يروا املرسحية ويعدوها، وأن يفهموا إيقاع املشاهد. 

املقال   وكام يجب أن يكون واضحا اآلن، فان إطار هذا 

من  يتكون  أنه  باعتبار  ُيفهم  الذي  شكسبري  مرسح  هو 

عروض مرسحية، فضال عن نصوص مرسحية يتم أداؤها. 

النصوص  من  العديد  تكون  أن  البديهي  من  وبالطبع 

فيها نصوص شكسبري – مفيدة يف توجيه  املرسحية – مبا 

يصدق  وهذا  الغرض.  لهذا  استخدمت  وأنها  العروض، 

تستخدم  مل  التي  األخرى  املرسحية  النصوص  عيل  أيضا 

الحقيقتني  هاتني  من  أي  يــرشح  وال  الطريقة.  بهذه 

مرسحيات  تحليالت  معظم  أن  يف  املتمثلتني  اإلضافيتني 

مصادفة.  مجرد  كانت  عروضها  وكأنه  جرت  قد  شكسبري 

أن  أخرى،  أمور  بني  من  التحليالت،  هذه  نتيجة  وكانت 

األفعال.  عن  فضال  الكلامت  معاين  عيل  املتخصصون  ركز 

افرتضوا  قد  والنقاد  املتخصصني  أن  األخرى هي  والنتيجة 

إىل  تنتمي  كانت  املرسحيات  ُتعرض  كانت  عندما  أنه 

أن  افرتضوا  أنهم  الثالثة هي  والنتيجة  الطبيعي.  املذهب 

فإنها  وقت،  أي  يف  تحدث  عندما  الشكسبريية،  العروض 

أنها  عن  فضال  األفكار  توصيل  إىل  أساسا  تهدف  كانت 
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يف  خفيا  يكمن  ملا  متثيال  وليست  املرسحية  للنصوص 

النصوص املرسحية. 

فان  خصوصا،  الشكسبريي  األداء  مامرسة  حالة  ويف   

املامرسات مضمون  تلك  لفهم  البالغية  البنيات  استخدام 

أن شكسبري كان يف منافسة  تاريخيتني: حقيقة  بحقيقتني 

إيجاد  إىل  وسعى  األخرى  الشعبي  الرتفيه  من  أنواع  مع 

وحقيقة  ؛  عليهم  واملحافظة  املشاهدين  لجذب  وسيلة 

نرشه لنصني بالغيني وقراءتهام وفهمهام عيل نطاق واسع 

الذي  القرن  خالل  ومتحدثون  آخــرون  شعراء  واتبعه 

أن  الحقيقتان  هاتان  توحي  مرسحياته.  أغلب  فيه  ألف 

استخدام التصنيفات البالغية لفهم ما كان يفعله هو أمر 

مفيد، ولكنهام ال يؤكدان ذلك يقنا بالطبع. 

التي  الصيغ  أن  وهو  واضــح.  يشء  هناك  ذلك  ورغــم   

أصبحت  لشكسبري  املعارصين  املرسح  كتاب  استخدمها 

املدارس.  يف  ُتدرس  التي  املعيارية  البالغية  الصيغ  هي 

من  يكونوا  مل  مشاهديه  أغلب  أن  من  الرغم  وعــيل 

ملشاهديها  مألوفة  املرسحيات  كانت  فقد  املتعلمني، 

عندما مل تكن مفهومة ألنها نادرا ما كانت متاحة بشكل 

العروض  يف  البالغية  االستخدامات  كانت  ورمبــا  واع. 

املرسحية جزء من توقعات املشاهد يف املرسح اإلليزابيثي 

مثل  مصطلحات  عيل  معتادين  يكونوا  مل  لو  حتى 

 ،”prologue »االفتتاحية  أو   ،»prooimion »الديباجة 

»املقدمة  أو   ،»framing dialogue الحوار  »تأطري  أو 

هذه  تكون  أن  ميكن  إذ   .»induction االستهاللية 

الصيغ  مثل  بعاملهم  وعيهم  من  جزء  هي  املصطلحات 

السينام يف هوليود يف  العديد من صناع  التي يستخدمها 

املتغري  التأطري  هو  »ما  يعرف  ال  فمعظمنا  اليوم.  عاملنا 

نستطيع  ال  عندما  األقل  عيل   ،»variable framing

تقديم تفسري له )حتى لو سمعنا عنه(. 

االفتتاحية هي  ما 
)»مــن  »هاملت«  مرسحية  يف  األول  السطر  تأمل   

افتتاحية  هو  السطر  هذا  نعترب  أن  يجب  ال  هناك؟«(. 

هو  وها  املرسحية.  عروض  أغلب  يبدأ  أنه  مع  هاملت، 

املتفرج يف  يسمعه  الذي  األول  السطر  ليس  انه  السبب: 

رسد  إعادة  إىل  يرقي  الذي  الحلم  يف  بالكالم  أشبه  عرض 

بالعالقات  يتعلق  فيام  األقل  عيل  متاما،  نفسها  القصة 

وكالم  شكسبري  مرسحيات  افتتاحيات  القصة.  يف  األرسية 

بدايات  إىل  باملقارنة  األحالم،  بكالم  الشبيه  املرسحيات 

نصوص شكسبري، مامثلة بشكل حاسم وترشد املشاهدين 

نفس  رسد  يعيد  ليك  التالية،  التتابعات  نفس  لبناء 

كانت  مهام  ولذلك،  للعرض.  مناقشته  يف  تقريبا  القصة 

لفظية  بداية  تتكون من  أن  املرجح  فمن غري  االفتتاحية، 

مشرتكة. 

من  عددا  اآلخرين  املرسح  وكتاب  شكسبري  قدم  لقد   

النصوص املعيارية يف البالغة التي استغرق معظمها وقتا 

الديباجة  مثل  البالغية  األدوات  هذه  لتفسري  به  بأس  ال 

املتفرجني  تجعل  التي  الكلامت  أو  الخطوط  وهي   –

بينابو  التايل. وباملقارنة، يقرتح جويل  ينخرطون يف الرسد 

التايل: 

 رمبا ميكن مقارنة االفتتاحية الشكسبريية مبا ميكن متييزه 

التي  املقدمة  األوبرا،  يف  املوسيقي  التمهيد  بأنه  بوضوح 

تشري إىل األفكار التي توضع يف الحركات التالية. واملتفرج، 

بالطبع، يظل غري واع بالعمليـة التي يحـدث من خاللهـا 

يبني  الذي  املرسحي  للكاتب  بالنسبـة  ولكـن  االنغامس، 

االفتتاحيـة  فكـرة  فان  يحللها،  الذي  والناقد  االفتتاحية، 

االسرتاتيجيات  من  عـددا  تضـم  ألنها  مفيـدة  هــذه 

لجذب االستجابة وتوجيهها إىل املكان الذي يتكشف فيه 

الفعل – اسرتاتيجيات تضمنت متييز أشكال مثل التمهيد 

والحوار املؤطر واملقدمة االستهاللية. 

أننا نفكر  التي تتجىل فيها حقيقة  املواضع  وها هنا أحد 

يف التأثريات الجاملية للعروض املرسحية بدال من األعامل 

األدبية التي نقبل عيل رشاءها. 

الدرامي  الحدث  وخيوط  األحداث 
أنه  املناقشة مبالحظة  هذه  يف  مؤثرا  اسهاما  بينابو  قدم   

لشكسبري  املتاحة  البالغية  االسرتاتيجيات  فهم  ميكن 

وباعتبارها  أدبية  باعتبارها صيغ  اآلخرين  وكتاب املرسح 

جزء من الرتفيه القابل للتحليل بتأملها باعتبارهام أحداثا. 

من  واملستمعني  القراء  تلح  فانها  األوىل،  الحالة  ففي 

الثانية،  الحالة  ويف  اللفظي.  الفهم  بقدرات  ربطها  خالل 

فهم  بقدرات  لربطها  واملشاهدين  املستمعني  عيل  تلح 

بوجه خاص  استخدم شكسبري،  وقد  ومساراتها.  األحداث 

 strands of action الحدث  » خيوط  بينابو  يسميه  ما 

الفرجة.  فهم  مفتاح  هام  عملها  وكيفية  فهمها  وأن  ؛   «

وخيط الحدث كام يقول بينابو هو: 

النيص،  التقسيم  مقابل  يف  للحدث  املرسحي  التسلسل   

خيوط  تتطابق  وأحيانا  مشاهد.  إىل  التقسيــم  مثل 

فرمبا  دامئــا.  ليس  ولكن  املشهد  تقسيم  مع  االفتتاحية 

الثانيــة عرشة«  »الليلة  تتابع، كام يف مرسحـية  يف  تقدم 

تأجـيل  أو كام يف حالة »ماكبث« و»هاملت«، فرمبا يتم 

الخـط بتقديم خط آخر وتطويره أكرث عندما يتم تناوله 

مرة أخرى .

الشخصيات وتشارك  الخطوط عادة نفس جوهر   وتضم 

االتصـال،  نقاط  أو  الضعيفـة،  الروابـط  نفس  يف  غالـبا 

الخيط  ويتضمن  حدث.  أو  شخصية  إىل  اإلشـارة  مـثل 

بتقديم  املرسحي  الكاتب  خالله  من  يقوم  الذي  الحدث 

يجب  والتي  ككل،  املرسحية  تكشف  توضيحية  مــادة 

الخـيط  أن  بها  وأعني  حل.  بدون  أو  معلقة  تظل  أن 

يتضمن الحدث الذي يتم تقدميه ثم يتأجل. وال يكتمـل 

الخيوط  تتضح  حتى  للمرسحية  االفتتاحي  التسلسـل 

املعلقة ويتطور الحدث بشكل مستق. 

وهنا توجد حركتان. األوىل، أن استخدام شكسبري لخيوط 

املشاركة  إىل  التي سعى من خاللها  الوسيلة  كان  الحدث 

شكسبري  استخدام  أن  والثانية  املتفرج.  اهتامم  وجذب 

االهتامم  لجذب  وسيلة  يكن  مل  متعددة  حدث  لخيوط 

املقدمة.  القصص  ــراء  وإث لتأجيل  أيضا  كان  بل  فقط، 

واملثال عيل هذا يوجد يف افتتاحية مرسحية » ماكبث« 

الساحرات  مشهد  من  متتابع  بشكل  املتفرج  مير  حيث   

الجريح  القائد  يف الصحراء إىل ساحة املعركة حيث يقدم 

إىل  ثانية  يعود  ثم  كمحارب،  ماكبـث  لشجاعة  وصفا 

األحداث حتى  املرسحي هذه  الكاتب  الساحرات. يشكل 

يتمكن املتفرج، الذي يعايش الحدث وهو يتجىل أمامه، 

إلدراك  املناسب  الوقت  يف  معا  ــداث  األح تجميع  من 

ميكـن  داخليا  منوذجـا  يكـّون  ثم  املرسحـية،  منطـق 

أن  يستطع  مل  أنه  من  الرغم  عيل  تراكمي  بشكل  تقوميه 

يفهم النموذج يف االفتتاحية. 

.............................................................................

مجموعة  ضمن  المقالة  هذه  نشرت   •
وهي  وفرانسيس  تايلور  مجموعة  إصدارات 
الكتب  نشر  علي  تعمل  دولية  نشر  مؤسسة 
مجاالت  جميع  في  المتخصصة  والدراسات 
. المعرفة 
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وبعد شهر واحد، أخربتنا جريدة »املؤيد« بأن جمعية محفل 

الفقراء  لصالح  خريية  حفلة  أقامت  طنطا،  مبدينة  االتحاد 

إبراهيم،  أنطون  االحتفال يف شادر  واملعوذين. وأقامت هذا 

»السيد«!  مرسحية  بفرقته  حجازي  سالمة  الشيخ  فيه  ومّثل 

وهذه معلومة مهمة توضح لنا أن أماكن العروض املرسحية 

يف  الخشب  الكوبري  أمام  فضاء  أماكن  إما  كانت  طنطا،  يف 

هذا  ولكن  شوادر!  أو  متنقلة،  مسارح  أو  البحرية،  الجهة 

األمر مل يستمر طوياًل! ففي العام التايل 1906، أصبح لطنطا 

مرسح الئق بها ُعرف باسم »التياترو املرصي« ومكانه بجوار 

مبنى مديرية طنطا، الذي سيصبح فيام بعد مرسح البلدية!!

قائلة:  مايو 1906،  املعلومة نرشتها جريدة »مرص« يف  هذه 

الشهري  املطرب  حجازي  سالمة  الشيخ  حرضة  جوق  »ميثل 

مساء األحد 13 الجاري رواية »تسبا« الشهرية يف دار التياترو 

مبحل  الدخول  تذاكر  وتباع  بطنطا.  املديرية  بجوار  املرصي 

طنطا،  يف  البورصة  بشارع  قديس  وتوفيق  فيليب  الخواجات 

فنحث الجمهور لإلقبال عىل ابتياعها«.

مرسحية  سالمة  الشيخ  فرقة  مثلت   1910 عام  نوفمرب  ويف 

ذكرت  كام  بطنطا،  املرصي  التياترو  يف  الغرام«  »شهداء 

سيد عيل إسامعيل

)٢( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عامًا  خمسون 

األوائل األعالم  عروض 
العشرين القرن  بدايات  في 

نوافذ

الثاين،  حلمي  عباس  الخديوي  نفقة  عىل  فرنسا  يف  للمرسح 

فرنسا أحدث ضجة مرسحية كبرية، جعلت  وعندما عاد من 

اسمه األول مرسحياً يف مرص، واشتهرت فرقته بتمثيل ثالثية 

مرسحية هي »لويس الحادي عرش، وعطيل، وأوديب امللك«. 

وكنت أظن – كام ظن أغلب أهايل طنطا وقتذاك – أن هذا 

ويعرض  العاصمة  يرتك  أن  ميكن  ال  والشهري  الكبري  النجم 

فقد  الجميع!  وظن  ظني  خاب  ولكن  طنطا!!  يف  مرسحياته 

 ،1912 سبتمرب  يف  مرص  جريدة  يف  منشوراً  خرباً  وجدت 

عنوانه »جوق جورج أبيض«، جاء فيه اآليت:

جورج  املشهور  املرصي  املمثل  طنطا  مدينة  إىل  »حرض 

املختلطة  األعياد  احتفاالت  جمعية  دعوة  عىل  بناء  أبيض 

الحادي  »لويس  رواية  أواًل  فمثل  رواياته،  بعض  لتمثيل 

وقد  امللك«.  »أوديب  رواية  ثم  »عطيل«،  رواية  ثم  عرش«، 

شيئاً  نشاهد  أننا  نظن  ونحن  الروايات،  هذه  متثيل  حرضنا 

طنطا  يف  مثلت  التي  الروايات  هذه  ملا حرضنا  ولكننا  عادياً 

الجديد،  وجوقه  أبيض  جورج  براعة  من  رأيناه  مام  رسرنا 

يظهرون  كانوا  املمثلني  ألن  متثياًل  حرضنا  أننا  نصدق  ومل 

يف  ذلك  ميثلونها  التي  الحوادث  ورجال  العصور  أبناء  كأنهم 

خرباً  »مرص«  جريدة  1912 نرشت  يناير  ويف  املؤيد.  جريدة 

يف  أهميته  ومتثلت  طنطا،  يف  الفرقة  عروض  أحد  عن  مهاًم 

باملجلس  املرتبط  الجديد  باسمه  املرصي  التياترو  اسم  ذكر 

ناهيك  التذاكر،  أسعار  مرة  وألول  الخرب  ذكر  وأيضاً  البلدي، 

سأذكر  املعلومات،  هذه  وألهمية  بيعها.  أماكن  تنوع  عن 

الخرب بنصه:

ليلة  بطنطا  املختلطة  واألعياد  االحتفاالت  جمعية  »تقيم 

مساء  طنطا  يف  البلدي  املجلس  حديقة  تياترو  يف  متثيلية 

الروايات  أبدع  من  رواية  فتمثل  الجاري،  يناير   30 الثالثاء 

يقوم بها جوق حرضة املطرب املبدع الشيخ سالمة حجازي، 

فثمن  الدخول  تذاكر  أما  فيها.  املهم  الدور  لحرضته  ويكون 

الثانية ثالثون  الدرجة األوىل خمسون قرشاً، والدرجة  تذكرة 

الخديوي،  الكلوب  يف  تباع  والتذاكر  قرشاً.  عرشون  والثالثة 

ربجاكرا  الخواجا  ومحل  البورصة،  بشارع  جناكليس  ومحل 

ممبولو الدخاخنى تجاه املديرية، وعىل باب املنتزه بطنطا«.

أبيض جورج 
دارس  أول  بوصفه  أبيض«  بقوة »جورج  عام 1912 ظهر  يف 

الله عطا  أمني 

فرح  إسكندر  فرقة  عروض  عند  حديثنا  توقف  السابقة  مقالتنا  نهاية  في 
المطرب  بطولة  كانت  العروض  أغلب  أن  والحظنا   ،1904 عام  طنطا  في 
إلى  انفصلت  الفرقة  ألن  الحديث  نستكمل  ولم  حجازي«،  »سالمة  الممثل 
فرقة  واألخرى  فرح،  إسكندر  فرقة  األولى   :1905 عام  في  فرقتني 
بسبب  ذلك  بعد  طنطا  إلى  تأت  لم  إسكندر  وفرقة  حجازي.  سالمة  الشيخ 
وزارت  وتألقها،  مسريتها  واصلت  فقد  سالمة  الشيخ  فرقة  أما  توقفها. 
في  »مصر«  جريدة  بذلك  وأخربتنا   ،1904 عام  نشاطها  أول  في  طنطا 
طنطا،  في  بيعها  وأماكن  التذاكر،  ببيع  يقوم  من  أسماء  وحددت  مارس، 
المقبل  الثالثاء  يوم  طنطا  مدينة  في  حجازي  سالمة  الشيخ  »سيمثل  قائلة: 
محل  في  التذاكر  وتباع  األيوبي«.  الدين  »صالح  رواية  إبريل   4 الموافق 
ملزتم  يد  ومن  بطنطا،  البورصة  بشارع  قدسي  وتوفيق  فيليب  الخواجات 
الليلة«. تلك  تذاكر  اقتناء  على  األدباء  فنحث  الحداد«،  »سليمان  الليلة 
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30 نوافذ

وهي  الحياة.  أو  املوت  أو  املالبس  أو  والسكنات،  الحركات 

ورجاله،  أبيض  جورج  لحرضة  غريبة  وقوة  هائلة،  مقدرة 

وتعضيد.  إعجاب  كل  تستحق  التمثيل  يف  يشاركونه  الذين 

حفظه  املعظم  خديوينا  سمو  أن  األمة  ُنعرف  أن  ويكفي 

مباله.  وعضده  أبيض  جورج  بحرضة  خاصة  عناية  عّن  الله 

فن  يف  ونبوغه  بل  كفاءته،  عىل  برهان  أسطع  ذلك  ففي 

التمثيل. وقد أعجب جميع من شاهدوا متثيله املتقن إعجاباً 

املعظم  خديوينا  سمو  ذات  بحفظ  الدعاء  وكرروا  عظياًم، 

أنهم  كام  البارع،  املمثل  هذا  عواطفه  رشيف  شمل  الذي 

الغربية  مدير  باشا  محب  املفضال  السعادة  صاحب  شكروا 

واالحتفاالت  األعياد  جمعية  رئاسة رشف  وقبل  تفضل  الذي 

املختلطة بطنطا، التي دعت جورج أبيض لتمثيل رواياته، ثم 

ملثل  يليق  البلدية  منتزه  يف وسط  مرسحاً  أوجد  أن سعادته 

جورج أبيض وجوقه املعظم«. 

أهمها  من  كثرية  ألسباب  طوياًل،  يدم  مل  أبيض  جورج  تألق 

التمثيل  إىل  واتجه  بالفصحى،  الكالسيكيات  متثيل  ترك  أنه 

ويف  جمهوره!  من  كبرياً  جزءاً  ففقد  بالعامية،  الكوميدي 

»الفالج«  مبرض  حجازي  سالمة  الشيخ  أصيب  الوقت  هذا 

بعض  الجمهور  عنها  فابتعد  سلباً،  فرقته  فتأثرت  الشلل،  أي 

وكونا  أبيض  جورج  مع  سالمة  الشيخ  اتحد  لذلك  اليشء! 

سوياً فرقة مشرتكة تحت اسم »جوق أبيض وحجازي«، وبدأ 

هذا االتحاد يتألق فنياً ومرسحياً يف القاهرة، ولكن يف بعض 

كانت  ولو  حتى  األقاليم،  يف  عروض  أي  يقبل  كان  الفرتات 

يف  سينام  داخل  ُتقام  للسريك  فقرات  مرسحية ضمن  عروضاً 

طنطا!! 

هذه التفاصيل أخربتنا بها جريدة »األفكار« يف فرباير 1915، 

قائلة تحت عنوان »خمسة سباع حقيقية يف مدينة طنطا«: 

يف   1915 سنة  فرباير   18 الجمعة  ليلة  الخميس  »مساء 

بطنطا.  الباتيناج  سينام  يف  كربى  حفلة  تقام  مساء  التاسعة 

الحفلة  هذه  يف  ُتعرض  التي  األلعاب  بروجرام  ضمن  ومن 

تدهش  ألعاباً  املرسح  عىل  تقدم  حقيقية،  سباع  خمسة 

الدين  »صالح  رواية  وحجازي  أبيض  جوق  وميثل  العقول. 

العريب  التمثيل  فن  زعيم  أدوارها  بأهم  ويقوم  األيويب« 

الشيخ سالمة حجازي وجورج أفندي أبيض، فنحث الجمهور 

عىل اإلقبال عليها«.

بطنطا  التياترو املرصي  أطلق عىل  أن  ويف عام 1916، وبعد 

أبيض وحجازي  البلدي«، وجدنا جوق  املجلس  »تياترو  اسم 

يونية  ويف  وهوراس«،  »مي  مرسحية  يناير  يف  عليه  ميثل 

مرسحية »مدام سان جني«، كام أخربتنا جريدة املقطم.

والقيصر الشعب 
التمثيل  »مجتمع  باسم  فرقة مرسحية  عام 1905 ظهرت  يف 

رئيسها  ألن  هواة،  فرقة  نعّدها  أن  الصعب  من  العرصي«، 

املحرتفني  العريب  املرسح  أعالم  أحد  وهو  الحداد«  »سليامن 

»جورج  هو  الرئييس  مؤلفها  أن  كام  عرش!  التاسع  القرن  يف 

طنوس« أحد أعالم الشوام يف مجال األدب واملرسح املقيمني 

يف مرص! ورغم ذلك نستطيع أن نقول عن هذه الفرقة إنها 

فرقة مرسحية قوية بأعالمها، والتي ظهرت واختفت يف فرتة 

طنطا،  يف  الكبري  الحدث  هذا  عن  إعالنها  الجريدة  واصلت 

يومني  بعد  قائلة  الفرقة،  عن  جديدة  معلومات  فأضافت 

متثيلية  نهضة  األخرية  األعوام  يف  »بدت  السابق:  كالمها  من 

البادئني  أن  لعرفوا  الناس  أنصف  ولو  للعيان.  ظاهرة  كربى 

التمثيل  مجتمع  أعضاء  األدباء  األفاضل  حرضات  هم  بها 

ملا  املرصي،  القطر  آفاق  ذكره  طبق  الذي  الشهري  العرصي 

وجيزة من عام 1905!! 

جريدة  من  بإعالن  إبريل  يف  شهرتها  ظهرت  الفرقة  هذه 

رواية  والقيرص«  »الشعب  عنوان  تحت  فيه  جاء  »الوطن« 

سنة  مايو   4 يف  مرة  ألول  ستمثل  وطنية  حامسية  غرامية 

1905 يف تياترو عبد العزيز مبعرفة مجتمع التمثيل العرصي 

وأخبار  إعالنات  تنرش  »الوطن«  جريدة  وظلت  الشهري«. 

إن  حيث  كامل،  شهر  طوال  الفرقة  وهذه  املرسحية،  هذه 

ُمعرب املرسحية »جورج طنوس« هو أحد محرري الجريدة! 

والجدير بالذكر أن املرسحية من تأليف فولتري.

فطلبوا  طنطا،  أعيان  إىل  ومرسحيتها  الفرقة  أصداء  وصلت 

أخربتنا  ما  هذا  طنطا،  يف  املرسحية  وعرض  الفرقة  استحضار 

»طلب  قائلة:   ،1905 مايو  منتصف  يف  »الوطن«  جريدة  به 

الشهري  العرصي  التمثيل  إىل مجتمع  كثريون من رساة طنطا 

متثيل رواية »الشعب والقيرص«، التي وضعها حرضة الشاعر 

الناثر جورج طنوس يف بندرهم لتشوقهم الزائد إىل مشاهدة 

املرصي،  القطر  آفاق  ذكره  طبق  الذي  املجتمع،  هذا  متثيل 

فلبى الطلب وعزم أعضاؤه عىل تقديم هذه الرواية الحسناء 

يف تياترو طنطا مساء يوم السبت املقبل املوافق 20 الجاري. 

»سليامن  الفاضل  واألديب  املعروف  املمثل  حرضة  وسيتوىل 

حداد« إدارة هذه الليلة وبيع تذاكرها يف طنطا«.

الحداد  سليمان 

تسبا  مسرحية  غالف 

والقيصر الشعب  غالف 
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فن  يف  واإلبداع  االقتدار  من  أعضائه  حرضات  عن  عرف 

املفيدة  للروايات  اختيارهم  وُحسن  وإمياًء  إلقاًء  التمثيل 

املجتمع  هذا  أن  ويرسنا  تأثري.  أعظم  النفوس  يف  ترتك  التي 

الجاري  السبت 27  كثريين يف مساء  بناء عىل طلب  سيمثل 

وهي  بطنطا،  املرصي  التياترو  يف  والقيرص«  »الشعب  رواية 

الرواية التي وضعها الشاعر الثائر املعروف »جورج طنوس«. 

حرضته  قلم  من  »التعس«  رواية  يونيو  أوائل  يف  وسيمثل 

أيضاً، وهي تسارع اآلن يف االستعداد لتمثيل رواية »اإلنسان 

الكاتب  حرضة  الفرنسوية  عن  وضعها  التي  والشيطان« 

يف  املعروفة  وهي  أعضاءه،  أحد  نقوال«  الله  »عبد  األديب 

هذه  فمجتمع  الشهرية«.  »فوست  برواية  األوروبية  املراسح 

وتعريب  تأليف  يف  اهتاممه  وهذا  التمثيل،  فن  عىل  غريته 

الروايات جدير بكل تعضيد وحري بكل ثناء«.

بالرتويج  كبرياً  اهتامماً  اهتمت  »الوطن«  كانت جريدة  وإن 

طنوس«  »جورج  محررها  أجل  من  طنطا  يف  العرض  لهذا 

يف  إليها  انضمت  املقطم  جريدة  فإن  املرسحية،  ُمعرب 

العرصي  التمثيل  جمعية  »متثل  قائلة:  للعرض،  الرتويج 

حرضة  بقلم  والقيرص  الشعب  رواية  القادم  السبت  مساء 

بطنطا،  املرصي  التياترو  يف  طنوس  جورج  األديب  الكاتب 

النواظر ويقر العيون«.  الليلة جامعة ملا يرس  وستكون هذه 

بتأجيل  وقبل العرض بيوم واحد نرشت جريدة املقطم خرباً 

لدواٍع  العرصي  التمثيل  مجتمع  »اضطر  قائلة:  العرض، 

املرصي  التياترو  يف  والقيرص  الشعب  رواية  متثيل  يؤجل  أن 

هذه  شؤون  ومتويل  القادم.  السبت  يوم  مساء  إىل  بطنطا 

الليلة هو حرضة سليامن حداد«.

»الوطن«:  جريدة  قالت  الجديد  املوعد  من  يومني  وقبل 

املديرية،  بجوار  طنطا  تياترو  يف  العرصي  التمثيل  »مجتمع 

بترصف  لفولتري  غد  بعد  والقيرص«  »الشعب  رواية  سيعرض 

خربها  الجريدة  نرشت  بيوم  العرض  وقبل  طنوس«.  جورج 

والقيرص«  »الشعب  برواية  الطنطاويني  »نذكر  قائلة:  األخري 

مجتمع  أعضاء  األدباء  األفاضل  حرضات  غداً  سيمثلها  التي 

املديرية،  بجوار  املرصي  التياترو  يف  الشهري  العرصي  التمثيل 

وشهرة  طنوس،  جورج  الفاضل  واضعها  حرضة  شهرة  ففي 

الرواية، وشهرة املجتمع ما يغني عن التقريظ والثناء«. 

وكم كنت أمتنى أن أنقل لك عزيزي القارئ ما نرشته جريدة 

طنطا  أهايل  استقبال  وكيفية  ونجاحه  العرض  عن  الوطن 

التمهيد  يف  الصحف  شوقتنا  والتي  املنتظرة،  املرسحية  لهذه 

أجد  مل  الشديد  ولألسف   .. مُتثل  أن  قبل  عنها  واإلعالن  لها 

أعداد جريدة الوطن طوال أسبوع من متثيل املرسحية ضمن 

باحث  ولعل  املرصية!!  الكتب  دار  يف  املحفوظة  الدوريات 

من  أعداد  أية  أو  األعداد،  هذه  إىل  الوصول  يف  ينجح  آخر 

عام  العرض يف طنطا  أصداء هذا  منها  نعرف  أخرى  صحيفة 

.1905

الله عطا  إخوان 
 – وأمني  سليم   – الله  عطا  إلخوان  املرسحي  الظهور  بداية 

كان يف عام 1894 من خالل الحديث عن فرقتهام املرسحية 

 1898 عام  ويف  األديب«.  االبتهاج  »جمعية  باسم  املعروفة 

ويف  القرداحي،  سليامن  فرقة  ممثيل  ضمن  وجدناهام 

 1907 عام  ويف  فرح،  إسكندر  فرقة  إىل  انضام   1905 عام 

وجدناهام ضمن فرقة الشيخ سالمة حجازي. ويف عام 1909 

باسم  جديدة  مرسحية  فرقة  الله  عطا  وأمني  سليم  كّون 

فرقة  بوصفها  كبرياً؛  نجاحاً  القت  العرصي«،  التمثيل  »جوق 

جّوالة، عرضت مرسحياتها يف أقاليم مرص. 

يف  العروض  من  مجموعة  الفرقة  عرضت  الفرتة  هذه  يف 

الهائل«  »الرس  أو  الجهنمي«  »الرجل  مرسحية  منها:  طنطا، 

ومرسحية   ،1909 أبريل  يف  األخبار  جريدة  أخربتنا  كام 

لتعليم طفل يتيم،  الليلة  »الشقاء يف الحب« وُخصص دخل 

ومرسحية   ،1910 ديسمرب  يف  »البالغ«  جريدة  أخربتنا  كام 

سبتمرب  يف  »مرص«  جريدة  أخربتنا  كام  البائسة«  »دموع 

التاريخية  الفرتة  يف  وجدناه  مرسحي  عرض  وآخر   .1913

قائلة   ،1926 إبريل  يف  »البصري«  جريدة  به  أخربتنا  املحدد، 

تحت عنوان »جوق األستاذين سليم وأمني عطا الله«: 

»حرض إىل القطر املرصي هذا الجوق بعد سياحته الطويلة يف 

سوريا وفلسطني وسيبدأ بتقديم رواياته العرصية االجتامعية 

مبدينة املنصورة وطنطا ابتداء من 8 أبريل سنة 1926 ومن 

الجمهور  فنحث  املذكورة،  رواياته  لتمثيل  إلينا  يعود  ثم 

العظيم  االستحسان  نال  الذي  الجوق  هذا  روايات  لحضور 

يف  يعرفونه  الذين  وخصوصاً  وفلسطني،  سوريا  أهايل  من 

القطر املرصي«.

نوافذ

الثاني حلمي  عباس  الخديوي 

أبيض  جورج 

حجازي سالمة 


