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المصري  المسرح 
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»الجبتانا« 
يوليو و22   21 الجمهورية  مسرح  على   

المسرحي  الرواد  مهرجان 
نوفمرب في  حالوة«  »أحمد  دورة 

»الجبانة« 
آفاق مسرح  علي  للجمهور  الحكم  مهرجان  عروض  ضمن 

تياترو  دنيا 
يوليو  25 الصاوي  ساقية  علي 

يقال أن هناك مؤرخ وكاهن مرصي يسمى مانيتون 
ملعبد  األكرب  الكاهن  منصب  احتل  السمنودي 
مدينة سبينيتوس )سمنود حاليا مبحافظة الغربية( 
أثناء حكم امللك بطليموس الثاين, وأخذ عىل عاتقه 
مهمة تدوين تاريخ مرص القدمية مستمًدا مصادره 
فقدت  أنها  إال  املتداولة  الشعبية  الحكايات  من 
يتبَق  ومل  االسكندرية,  مكتبة  حريق  يف  جميًعا 
منها إال بعض مقتطفات كتاب »اإليجبتياكا« الذي 
دونه الكاتب عيل األلفي يف »الجبتانا«, أو »أسفار 
كتاب  فإنه  السمنودي  بحسب  املرصية«.  التكوين 
بتكليف من اإلله »رع«, ويذهب فيه بكيف بدأت 
الخليقة مروًرا مبراحل بدايتها ووقوعها واستكشافها 
ومحاوالت استقرارها وحتى اتحاد األرايض املرصية 
وحيه  من  يروي  والذي  املرصية,  الدولة  وتأسيس 
الجمهورية  مرسح  خشبة  عنرتعىل  مناضل  املخرج 

فرقة  مع  األول  تعاونه  يف  املرصية  األوبرا  بدار 
وزارة  قبل  من  مؤسسة  فرقة  الرشق؛ وهي  فرسان 
عوين  وليد  املصمم  يد  عىل   2009 عام  يف  الثقافة 

وإعادة  والعريب  املرصي  الرتاث  استلهام  بهدف 
الصنع  محكمة  فنية  استعراضية  بصورة  صياغته 

الدرامي.

كوداك,  أرشف  من  كال  العرض  بطولة  يف  يشارك 
هدير  محمد,  دنيا  سمري,  ياسمني  حسن,  هاين 
الرحمن  عبد  هالل,  محمد  محمد,  إسالم  حلمي, 
زينب  محسن,  فاطمة  جامل,  نادر  دسوقي, 
أحمد  خالد,  إبراهيم  عمر,  الدين  نور  حسن, 
عاطف, محمد أمني, مصطفى سعد, باسم مجدي, 
حبيبة  جامل,  نورهان  جامل,  مليس  محمد,  نوران 
هشام,  باهي  رزيق,  مي  مصطفى,  هنا  إبراهيم, 
وأحمد فتحي. مع تصميم ديكور للمهندس أحمد 
لهالة  مالبس  تصميم  إبراهيم,  رضا  وإضاءة  زايد, 

حسن, وتصميم دعايا الفنان مصطفى عوض.
عىل  والجمعة  الخميس  ليلتي  املرسحية  تعرض   
التوايل املوافقني الحادي والثاين والعرشين من شهر 

يوليو الجاري يف متام الساعة الثامنة مساًء.
 نور وائل

قررت اللجنة العليا ملهرجان الرواد املرسحى املكونة من د . نادية جامل، د. 
العام  هذا  دورة  تحمل  أن  رسحان،  سيد  د.  الحلوجى،  محمود 
اسم الفنان الراحل أحمد حالوة، كام ناقشت العديد من األمور 
والتى  عرشة،  الرابعة  دورته  ىف  باملهرجان  املتعلقة  التنظيمية 
املرسحية  للعروض  أولهام  قسمني،  إىل  بها  املسابقات  تنقسم 
الطويلة وهى الدورة الرابعة عرشة، ومسابقة العروض القصرية 

املونودراما والديودراما ىف دورتها الثالثة.
إىل  الدورة  هذه  رئاسة  إسناد  للمهرجان  العليا  اللجنة  وقررت 
التشكيلية  الفنانة  تكون  أن  عىل  أنور،  عادل  د.  القدير  الفنان 
الثقافية والعالقات  للشئون  املهرجان  لرئيس  نائبا  فدوى عطيه 
للمهرجان،  عاما  أمينا  الفنان محمد حشيش  يكون  العامة، وأن 

الطويلة، وأيضا  العروض املرسحية  العال مديرا ملسابقة  واملخرج أحمد عبد 
املخرج واملمثل إبراهيم البيه مديرا ملسابقة العروض القصرية.

لجنة املشاهدة
و تقرر أيضا أن يرتأس لجنة املشاهدات أ. محمد جامل الدين، وأن تتكون 
الدين  وعالء  حسنني،  عيل  حسنني  األساتذة  من  واملتابعة  اإلرشاف  لجنة 

لتقديم  املرسح   و  للفنون  العفاريت  فرقة  قدمت 
العرض املرسحي “الجبانة” عيل مرسح تياترو آفاق يوم 
االحد ثاين ايام العيد ١0 يوليو يف متام الساعة السادسة 
الحكم  مهرجان  يف  املشاركة  العروض  ضمن  مساًء 
“الجبانة”  املرسحي  العرض  أحداث  تدور  للجمهور. 
حول الرصاع األزيل بني الخري و الرش و الصح و الخطأ و 
تسليط الضوء عىل قضية االنتحار املنترشة لدي الشباب 
لتلك  مجزية  حلول  لتقديم  املحاولة  و  كبري  بشكل 
ليالمس  اجتامعي  إطار  يف  عرضها  خالل  من  املشكلة 
قلوب الجمهور و إن الحل دامئا يف فكرة الرضا و السعي 

و ليس التخلص من الحياة.
العرض من تأليف السيد فهيم، إخراج عمر حسن، متثيل 
محمد خالد، جالل رضا، احمد شفيق، محمد جوبا، ملك 
سعيد، بدور هاين، عامر يارس، هدير غنيم، عمر حسن، 
عبد  محمد،  حبيبة  راقصني  عالء،  محمد  استعراضات 
الله مختار، احمد امين، مؤمن سعيد، احمد طارق، بالل 
عامد، إدارة الفريق سلمي عز الدين، إضاءة كريم شابو، 
موسيقي عبد الرحمن سيد، مساعد مخرج هدير غنيم ، 

مخرج منفذ محمد عالء.

ندى سعيد

حفني، ومجدي كامل، ورشيف السمري، ود . محمد الشيمي.
المقبل نوفمرب   .. الدورة  موعد 

مسابقات  ىف  للمشاركة  التقدم  باب  يفتح  أن  وتقرر 
الخامس  وحتى  أغسطس،  منتصف  من  إبتداء  املهرجان 
للرشوط  طبقا  املقبلني،  سبتمرب  شهر  من  والعرشون 
أن  عىل  الجاري،  يوليو  شهر  خالل  عنها  اإلعالن  الجاري 
تبدأ لجنة املشاهدة أعاملها ابتداء من األسبوع األول من 
أكتوبر القادم، وتقام فاعليات الدورة ىف الحادى عرش من 

شهر نوفمرب املقبل.
قررت  للمهرجان  العليا  اللجنة  أن  بالذكر  والجدير 
مرسحية  ورشة  إقامة  املهرجان،  مسابقات  مع  بالتوازي 
ىف عنارص العرض املرسحى، عىل أن تكون مجانية لشباب الفرق املشاركة ىف 
يحارض  تجتاز،  لن  التى  أو  املشاركة  لجنة  تجتاز  التى سوف  املهرجان، سواء 
املرسحي،  العرض  عنارص  كافة  ىف  األكادمييني  األساتذة  من  مجموعة  فيها 

باإلضافة إىل إقامة ندوات نقدية تطبيقية يومًيا بعد العرض املرسحي
همت مصطفى

 “ املرسحي  العرض  لتقديم  سندباد  تياترو  فرقة  تستعد 
الحكمة   بقاعة  الصاوي  ساقية  مرسح  عيل  تياترو”  دنيا 
يوم االثنني 2٥ يوليو يف متام الساعة السابعة مساًء، سعر 

التذكرة ٥0 جنيه.
إطار  يف  تياترو  دنيا  املرسحي  العرض  أحداث  تدور 
التي  الصعوبات  ويناقش  استعرايض  اجتامعي  كوميدي 
الفنية، كام أن  بداية حياتهم  املبتدأين يف  الفنانني  تواجه 
الرصاع األسايس يف األحداث هو رصاع الفن الحقيقي مع 

الفن امُلسف.
احمد  متثيل  سليامن،  سندباد  وإخراج  تأليف  من  العرض 
افرونيا  امجد،  اينت   ، فتحي  محمد  البري،  مارينيت   ، تريك 
عمر  عابد،  مصطفي  امجد،  أيفن   ، مراد  امجد   ، امجد 
سيد،  بدر  ثروت،  مينا  بشاري،  بتول  تامر،  نور  شحاته، 
منفذ  مراد،  امجد  ديكور  الجريتيل،  محمد  منري،  سيد 
إضاءة و موسيقي اسالم كامل، مساعد مخرج اينت امجد، 
تريك،  احمد  منفذ  مخرج  البري،  مارينت  مساعد  مخرج 

إدارة الفريق محمد فتحي عمر.

ندى سعيد
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تنطلق يف شهر يوليو الجاري فعاليات الدورة األوىل ملهرجان 
»مرسح الرحالة« لفنون الفضاءات املفتوحة، وذلك يف الفرتة 

من ١9 إىل 22 يوليو 2022

عّمان فضاءات 
وقال املخرج املرسحي حكيم حرب، مؤسس ومدير املهرجان: 
ُيقصد  مجازي  تعبري  باعتباره  »الرحالة«  اسم  اختيار  تم  إنه 
كام  املعرفة،  وجزر  الجامل  قارات  نحو  ذهنًيا  االرتحال  منه 
يعني أيًضا التجريب واملغامرة وغزو املجهول بهدف اكتشاف 
مقرتحات  وتقديم  جديدة،  تعبري  ووسائل  وأفكار  حقائق 
مغايرة للسائد واملألوف، عىل قاعدة أن املرسح ميدان إثارة 
لكشف  املستمرة  اإلنسان مع حقيقته، ومحاولته  مُيثل رصاع 

القناع عن وجه الحياة.
عنوان  العام  هذا  دورة  ستحمل  »حرب«:  قال  وموضًحا 
املخرج  وروح  السم  مهداة  وستكون  عاّمن«،  »فضاءات 
املهرجان  فعاليات  وسُتقام  نافع،  حسني  الراحل  املرسحي 
خارج املسارح التقليدية املغلقة، لتشمل الفضاءات الخارجية 
والسياحية«  األثرية  واألماكن  الحدائق،  »الساحات،  املفتوحة 
عام  بدأته  الذي  النهج  عىل  الرحالة  فرقة  من  تأكيًدا  وذلك 
املفتوحة  والفضاءات  الشوارع  يف  عروضها  بتقديم   ،١99١
واملقاهي وعىل منت السفينة املبحرة من ميناء العقبة األردين 
الفرقة  اسم  اشتقاق  تم  منه  والذي  املرصي،  نويبع  ميناء  إىل 

»مرسح الرحالة«

مغايرة فضاءات 
الرحالة« بهدف  وتابع »حرب«: وتأيت فكرة مهرجان »مرسح 
تجمعه،  أماكن  يف  والجمهور  املرسح  بني  التواصل  تعميق 
يف  الروح  وبث  للعروض،  مغايرة  فضاءات  اجرتاح  يف  ورغبًة 
األماكن التاريخية والثقافية، وخلق ثقافة الجامل والبهجة يف 

الشارع األردين.
داخل  من  مشاركات  عىل  منفتًحا  املهرجان  سيكون  وأكد: 
تشمل  فضاءات جديدة،  عام يف  كل  وسُيقام  األردن،  وخارج 
والساحات  والتاريخية  األثرية  واملواقع  املحافظات  كافة 
عجلون،  »فضاءات  جديًدا  عنواًنا  عام  كل  وسيحمل  العامة، 

فضاءات الكرك، فضاءات العقبة.. وغري ذلك«.

المهرجان جوائز 
وأضاف»حرب«: وسيمنح مهرجان مرسح »الرحالة« جوائز يف 
والهدف  املتكامل،  والعرض  والسينوغرافيا  واإلخراج  التمثيل 
اإلبداع،  من  مزيد  نحو  التحفيز  من  حالة  خلق  هو  منها 
ونحو اكتشاف حلول إخراجية وتصاميم سينوغرافية ووسائل 
وتعمل  والبديلة،  املفتوحة  الفضاءات  تستثمر  أدائية،  تعبري 
الحالة  يخدم  وجاميل،  فلسفي  بشكل  مرسحًيا،  توظيفها  عىل 
والتقليد  النمطية  عن  بعيًدا  وخالق،  ُمبتكر  بنهج  الدرامية 
والتكرار، وبحًثا عن أشكال وأماكن عروض مرسحية جديدة، 
تكون نابعة من بيئتنا وتاريخنا وتراثنا وأماكن سهرنا وسمرنا.

االفتتاح عرض 
وسُيفتتح مهرجان مرسح »الرحالة« يف دورة هذا العام 2022 
جائزة  عىل  الحاصل  العرض  وهو  »سالومي«  بعرض  األوىل 

املئوية األردنية، وتقدمه فرقة مرسح الرحالة.
احتفااًل  إربد،  محافظة  من  كل  إىل  الفعاليات  نقل  وسيتم 
مادبا،  ومحافظة   ،2022 لسنة  العربية  الثقافة  عاصمة  بإربد 

احتفااًل مبادبا عاصمة الثقافة السياحية.
وسُيقام املهرجان بالتعاون بني كل من: فرقة مرسح الرحالة، 
الكربى،  عامن  وأمانة  األردنيني  الفنانني  نقابة  الثقافة،  وزارة 
واملواقع  املحافظات  كافة  ليشمل  عام  كل  املهرجان  وسُيقام 
العريقة  والثقافية  التاريخية  واألماكن  والسياحية،  األثرية 
املتقدمة  العروض  أن تكون  املهرجان  األردن، ويشرتط  داخل 
املفتوحة  الخارجية  للفضاءات  ومالمئة  متميزة  للمشاركة 

وتحقق رشط املتعة والدهشة والجامل.

األولى الدورة  في  عروض..   9
العام فرق مرسحية محلية وعربية  وتشارك يف املهرجان هذا 
وتونس،  ومرص  والعراق  واملغرب  والجزائر  األردن  من 

وفلسطني، وتتمثل فيام ييل :
من مرص مرسحيتان..

الهوى« »أهل  و  الطْيب«  »بيت 
الطْيب«،  »بيت  مرسحية  وهام:  مرص  من  عرضان  ويشارك 
من  مجموعة  حول  كوميدى  إطار  ىف  أحداثها  تدور  والتي 
عن  للبحث  والرتحال  الترشد  يجمعهم  الفقراء  األشخاص 
مكان مالئم وعيشة مالمئة لهم، من خالل بعض الغجر الذين 

ميتهنون الرقص والغناء 
الطْيب« واحدة من مرسحيات فرقة »فانني  ومرسحية »بيت 
وفاء  يرسي،  مروة  راندا،  الفنانة  بطولة،  ومن  مرصيني«، 
النارص،  عبد  رؤية موسيقية: هاين  آية شوشة،  وغناء:  قابيل، 

من تأليف عىل أبوسامل، سينوغرافيا وإخراج عمرو قابيل 
واملرسحية الثانية من مرص باسم »أهل الهوى« وُتعرض خارج 

املسابقة الرسمية للمهرجان.

األردن  من  مسرحيتان 
الباقورة« و»قطار  »سالومي« 

املسابقة،  خارج   / »سالومي«  مرسحية  األردن  من  وُتعرض 
الباقورة«  »قطار  مرسحية  األردن،  من  باملسابقة  وتشارك 
قصة  حول  أحداثها  تدور  والتي  املرسحية،  طقوس  لفرقة 
شهر  لقضاء  الباقورة  قطار  منت  عىل  سافرا  شابني  زوجني 
حريق  اندلع  حيث  لحادث  يتعرض  القطار  ولكن  العسل 
قىض عىل كل املسافرين به، ولكن بقت قصة حبهام تتناقلها 

األجيال حتى أصبحت تروى بأكرث من طريقة.
الباقورة« من بطولة: عمر أبو غزالة، مثنى  ومرسحية »قطار 
وإخراج  الزعبي،  ميس  الجراح،  شفاء  خوري،  ماريا  الزبيدي، 

إياد الرميوين.

الجزائر من  »الجار«  
بنتالوين(  )الجار..الشيخ  »الجار«  مرسحية  باملهرجان  ُتشارك 
فيها  ويستحرض  هزلية،  مونودراما  وهي  الجزائر،  من 
الكوميديا  من  واملستوحاة  »بنتالوين«  الرئيسية  الشخصية 
ُيريد  إنسان  وأحالم  هواجس  ويروي  اإليطالية  الريت«  »دي 
ويتمنى التحرر من الجغرافيا والتعايش مع كل الناس يف عامل 

الرحالة«  »مسرح  مهرجان 
باألردن  يوليو   19 األولى  دورته  يطلق   
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الهزلية  الشخصية  بطعم  املونودراما  وتقدم  اإلنسانية،  تسوده 
الجزائرية  والخصوصيات  بالروح  بالعرض  املمثل  يؤديها  التي 
واملنطوقة  املستخدمة  واللغة  املالبس  خيارات  خالل  من 
والدارجة  الفصحى  العربية  اللغة  بني  متزج  والتي  بالعرض، 
العرض  دالالت  ويفهم  الجمهور  معها  يتفاعل  حتى  املهذبة، 

بسهولة، ويرس.

المغربية الذاكرة   
املغرب، وهي صوت  »الليلة« من  باملهرجان مرسحية  وتعرض 
اللونية  والتقلبات  للفرجة  وكرنفال  املغربية،  للذاكرة  حي 
بقضايا  متتأل  التي  وخطاباتها  وأطروحاتها  املتفلسفة،  بأعامقها 

من الواقع ومتس حياة اإلنسان املغريب املتشبث بحبه لوطنه.
املرسحي،  الخطاب  مكونات  قراءة  املرسحية من خالل  وتقدم 
ُتعرب  بإيقاعات مختلفة  الغنائية متتأل  الطقوس  الذي يستحرض 
من  يرافقها  وما  الصحراء،  إىل  البوغاز  من  الثقايف  التنوع  عن 
اإلنسان  بني  األبدي  الرصاع  أسطورة  تحيك  أنغام  من  آالت، 

وذاته، وبني ذاته واآلخر.
الغرب،  يحيى  سيدي  مرسح  فرقة  »الليلة«  مرسحية  وتقدم 
خلوق،  والتهامي  دافنتيش  أحالم  تصميم:  من  والسينوغرافيا 
لفطس،  العيايش  للفنان:  اإلنتاج  وإدارة  بلمو،  محمد  وإعالم: 
ومتثيل: أحمد الربارحي، وحمزة بومهراز، وسعاد أيت أوكدور، 
ولبنى بوطيب ومراد فدواش وعيل بومهدي وبدر تايكة، ومن 

تأليف عبد اللطيف الطيبي، وإعداد وإخراج طارق بورحيم.

وتونس العراق 
من  مات«،  »ميت  مرسحية  العراق  من  ُتشارك  وباملهرجان 
بطولة ومتثيل: محسن خزعل، ومخلد جاسم، وسجاد جارالله.، 
الزيدي،  النبي  عبد  عيل  وإخراج  ودراماتورج  تأليف  ومن 
وموسيقى : ناظم حسني، سينوغرافيا : عيل محمود السوداين، 
لإلنتاج  دنيا  فرقة مشغل  إنتاج  الصايف، ومن  : جاسم  وإضاءة 
أزهار  مرسحية:  وإدارة  النارصية،  يف  واملرسحي  السيناميئ 

رشيف واإلرشاف العام: عىل عبد عيد.
من  تونس،  من  »الداموس«  مرسحية  املهرجان  عروض  ومن 
ملرسح  القطار  لجمعية  سعيد،  بن  القادر  عبد  الفنان  تأطري 

الشارع، ويروي قصص الكادحني يف املناجم الفرنسية.

فلسطني من  للمقاومة  صورة  مي«  ري  »دو 
الغول،  فادي  للمخرج  مي«  ري  »دو  مرسحية  أيًضا  وتشارك 
من  يتم  التي  التفاعلية  العروض  من  وهي  فلسطني،  من 
بني  الحاجز  كرس  بهدف  وذلك  فيها  األطفال  إرشاك  خاللها 

املخرج الكبري باسم دلقموين، املخرج الكبري نبيل نجم، الفنان. 
سهيل إلياس.

المهرجان ندوة 
بعنوان  فكرية  ندوة   ،2022 العام  هذا  املهرجان  وُينظم 
املخرج  الجلسة  يرأس  و  البديل«،  املرسحي  املكان  »جامليات 
من  رشيد  كريم  املخرج  ومنسقها  الزيودي،  مخلد  الدكتور 
باشا  عبيدو  املرسحي  الناقد  من:  كل  فيها  وُيشارك  السويد، 
كاظم  املخرج  سوريا،  من  سليم  د.عجاج  املخرج  لبنان،  من 
واملمثلة  فلسطني،  من  الباشا  كامل  والفنان  العراق،  من  نصار 
البشتاوي  يحيى  ود.  األردن،  من  قندقجي،  د.نجوى  املرسحية 
من األردن، كاظم نصار من العراق، واملخرج عمرو قابيل من 

مرص والتي سُتقام بأيام املهرجان صباح يوم 20 يوليو الجاري.

إبداعية ورش 
إبداعية حول جامليات  ورشة مرسحية  أيًضا  املهرجان  وُينظم 
السويدي/  املخرج  عليها  ُيرشف  البديل،  املرسحي  املكان 
كام  السويد،  من  عباس  ميس  مبساعدة  رشيد،  كريم  العراقي 
ُينظم املهرجان مسابقة لكافة العروض املرسحية املشاركة فيه.

للمهرجان العليا  اللجنة 
وتشكلت اللجنة العليا للمهرجان من: محمد يوسف العبادي، 
الهادي  وعبد  العليا،  اللجنة  رئيس  األردنيني/  الفنانني  نقيب 
الكربى،  عامن  أمانة  يف  الثقافية  الدائرة  مدير  املجايل،  راجي 
الجراح،  الكريم  عبد  األردنية،  اإلذاعة  مدير  الصفدي،  مهند 
مدير مديرية املرسح والفنون يف وزارة الثقافة، وحكيم حرب، 

رئيس فرقة مرسح الرحالة / مدير املهرجان.

المهرجان إدارة  هيئة 
وتشكلت هيئة إدارة املهرجان من أعضاء فرقة مرسح الرحالة: 
اللجنة  رئيس  العنوز/  وعمران  املهرجان،  مدير   / حكيم حرب 
الدبس/  شام  الرتويج،  لجنة  رئيسة  شاهني/  نيكول  الفنية، 
رئيسة لجنة العالقات الدولية، محمد السمريات/ رئيس اللجنة 
والورش،  للندوات  لجنة  رئيس  العساف/  وتامر  التنفيذية، 
الحركة واملطار، ومحمد كيمو/  الدهشان/ رئيس لجنة  وأحمد 
رئيس لجنة املسارح واملواقع، عىل موايف/ رئيس اللجنة املالية، 
ماهر جريان/ رئيس لجنة التقنيات، أحمد الفالح/ رئيس لجنة 

األفالم والتصوير.
همت مصطفى

املتلقي، واملرسحية ُتؤكد أن املرسح ليس وسيلة ترفيهية فقط، 
بطريقة  الرسائل  توصل  مقاومة  وكذلك  تعليمية  وسيلة  بل 

مختلفة. وخالقة.
المشاهدة لجنة 

من:  املشاركة  العروض  اختارت  التي  الفنية  اللجنة  وتشكلت 
عبد  واملخرج  الحوراين  صالح  املخرج  العنوز،  عمران  املخرج 
مختلف  من  مرسحًيا  عرًضا   40 شاهدت  وقد  جريان،   الله 
مرسحية،  عروض   9 فقط  بينها  من  واختارت  العربية  الدول 
دوراته  يف  املهرجان  وسيقوم  األوىل،  الدورة  يف  املشاركة  وهي 
للمشاركة  العامل  دول  مختلف  من  أجنبية  فرق  بدعوة  املقبلة 

فيه، بهدف االنفتاح عىل التجربة املرسحية العاملية.

التحكيم لجنة 
»مرسح  مبهرجان  األوىل  للدورة  التحكيم  لجنة  وتتشكل 
الرحالة« من مجموعة من املبدعني لفنون الفضاءات املفتوحة 
قندقجي/  نجوى  دكتورة  املرسحية  واملخرجة  املمثلة  وهم: 
سليم/  عجاج  د.  املرسحي  واملخرج  األردن،  اللجنة/  رئيسة 
سوريا، والناقد املرسحي عبيدو باشا/ لبنان، واملخرج املرسحي 
كاظم نصار/ العراق، والفنان املرسحي كامل الباشا / فلسطني، 

واملخرج املرسحي كريم رشيد / السويد.

المهرجان مكرمو 
املفتوحة  الفضاءات  لفنون  الرحالة  مرسح  مهرجان  وُيكرم 
النسور،  بسمة  السيدة  السابقة،  األردنية  الثقافة  وزيرة 
عيىس،  عبري  الكبرية  الفنانة  السيد،  حاتم  الكبري  واملخرج 
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انطلقت  عرض«،  ليلة   ٥0 للجامهري-  »املرسح  عنوان  تحت 
الدكتور  برئاسة  التمثيلية  املهن  نقابة  ملهرجان  األوىل  الدورة 
أرشف زيك، إدارة منة بدر تيسري، وإرشاف عام لوائل عبد الله.

الثامن والعرشين من شهر يونيو، وتستمر  العروض يف  بدأت 
عىل  تقسيمها  يتم  بحيث  القادم  أغسطس  من  السابع  حتى 
تتضمن عرشة عروض  ليلة  منها 20  األول  موسمني؛ يستغرق 
بالجوائز  الفائزة  العروض  وهي  عرض،  لكل  ليلتني  مبعدل 
للمرسح  التمثيلية  املهن  نقابة  مهرجان  من  لكال  األوىل 
أن  عىل  التجريبي،  واملهرجان  للمرسح  القومي  واملهرجان 

تستأنف الـ30 ليلة املتبقية يف املوسم الثاين منه.

تشيخوف  برائعة  البدء 
الكاتب  قصة  من  املأخوذ  »الرهان«  بعرض  املهرجان  افتتح   
القصص  كتاب  أفضل  تشيخوف؛  بافلوفيتش  أنطون  الرويس 
بني  نقاش  خالل  من  يفاضل  وفيها  التاريخ.  مر  عىل  القصرية 
الحياة،  مدى  والسجن  اإلعدام  عقوبة  بني  املثقفني  من  فئة 
انتصارا  بأكمله  حياته  أحدهم  فيه  يدفع  الذي  الرهان  وهو 
واألربعاء  الثالثاء  يومي  مدار  عىل  املرسحية  عرضت  لرأيه. 
الرافعي،  أحمد  إخراج  من  يونيو،  شهر  من   29/28 املوافقني 
عبد  تيسري  الطمباري،  هاين  عناين،  عابد  من  كال  وبطولة 
عباس،  إسالم  ومكياج  نبيل،  نانيس  العينني،  أبو  يارس  العزيز، 
هاجر  مالبس  الرشيف،  بكر  أبو  إضاءة  فوكيه،  ديكورفادي 
عيل  اإلخراج  مساعدو  خالد،  محمد  موسيقي  إعداد  كامل، 
ملحمد  التنفيذي  واإلخراج  البنا،  وسارة  بسيم  وفادي  دياب 

ممدوح.
كثريا ما استهوت العوامل اإلنسانية يف قصص تشيخوف مخيلة 
سبق  حيث  جديدة،  معالجات  لتقديم  والكتاب  املخرجني 
سهرة  يف  الرهان  قصة  الفخراين  يحي  الكبري  الفنان  وقدم 
تليفزيونية يف أوائل الثامنينات تحت نفس العنوان بطول عبد 

الرحمن أبو زهرة ومن إخراج أحمد صالح الدين. 

الكوالج  ثيمة  من  المسرح  استفاد  كيف 
مرسحية  عرض  تم  الجاري  الشهر  من  والسادس  الخامس  يف 
محمد  وتأليف  األباصريي  محمد  إخراج  من  األرض«  »ملح 
ومحمد  محمد،  وبكر  حسني،  مصطفى  من  كال  وبطولة  عيل 
ويارس  نارص،  ومحمد  عصام،  وندى  غنيم،  وإميان  يوسف، 
بأربعة  الكوالج مستعينا  ثيمة  العرض من  الرفاعي. ويستفيد 
و«سرية  واألسورة«،  و«الطوق  »الواغش«،  هي  مرسحيات 
الحبكات  أهم  من خاللها  ليطرح  بحر«،  و«دوار  زوال«،  بني 
الرتاث  من  جميعا  مادتها  تستمد  والتي  املرسحيات  تلك  يف 

الصعيدي البعيد األغوار وحكايات الجنوب الساحرة.

مستمرة  العروض  تزال  وال 
يوليو، سيتم عرض »املصنع« من  الحادي والثاين عرش من  يف 

بإخراج  حلمي  محمد  يشارك  كام  عسكر،  مصطفى  إخراج 
بالرابع  عرضها  واملقرر  حواء«  »حياة  مرسحية  وتأليف 
هاين،  وهايا  عزت  إيناس  بطولة   . يوليو  من  عرش  والخامس 
»حياة  فكرة  تدور  عبثي،  إطار  يف  فتحي.  أحمد  وسينوغرافيا 
يف  املحنطة  القاسية  املجتمعات  يف  املرأة  معاناة  حواء« حول 
النفيس  التعري  تقدم  واألعراف،  والتقاليد  العادات  توابيت 
املحرر  الجانب  وهي  »حياة«  شخصية  خالل  من  لـ«حواء« 
ويدور  لسنوات،  مبنزلها  نفسها  سجنت  التي  »حواء«  داخل 
ميكنها  ال  التي  الضعيفة  املرأة  حيث  بينهام  النفيس  الرصاع 

مواجهة املجتمع واألخرى املتمردة املحبة للحياة  والحرية.
مرسحية  تعرض  يوليو  شهر  من  عرش  والسابع  السادس  يف 
مهرجان  من  مرسحي  عرض  أفضل  بجائزة  الفائزة  »الدخان« 
إخراج  من  العرض  السادسة،  دورته  يف  التمثيلية  املهن  نقابة 
دراماتورج محمد  ورؤية  رومان  ميخائيل  وتأليف  عالء هالل 
مدار  عىل  »بوهيميا«  عرض  أيضا  وهناك  املنصوري.  يوسف 
املوىل  عبد  محمد  للمخرج  عرش،  والثامن  السابع  يومي 
ومالبس  ديكور  محمود،  ملياء  مكياج  جابر،  إيهاب  وتأليف 
هادي جامل، وبطولة كال من نوال العدل وعالء هالل ونيهال 
الرميل. كام يشارك عرض »كازينو السهرة السعيدة« من كتابة 
يكتبه  مرسحي  نص  أول  وهو  طافش  صالح  محمد  وإخراج 
والخميس  األربعاء  يومي  مدار  عىل  عرضه  واملقرر  املخرج، 

املوافقني 20و 2١ من هذا الشهر.
الله  إخراج عبد  يوليو يعرض »سالب واحد« من  يف 23 و24 
خالد،  الرحمن  عبد  ديكور  مع  عادل،  محمد  وتأليف  صابر، 
مي  الشيمي،استعراضات  نوران  أزياء  هاين،  ياسمني  إضاءة 

ومساعدا  حسني،  أحمد  وألحان  موسيقي  تأليف  رزيق، 
اإلخراج ندى غنيم، ونور الدمرداش، وإخراج تنفيذي ملحمود 
تعرض  الشهر  نهاية  وحتى  والعرشون  التاسع  ويف  حسني.  
وهي  حور  عالء  وإخراج  إعداد  من  خطر«  »منحنى  مرسحية 
للكاتب اإلنجليزي جي يب بريستيل، تدور أحداثها حول النفس 
البرشية والتساؤالت العميقة حول الوجود اإلنساين وماهيته، 
الراقي،  الستينات  مرسح  جامل  من  ملسة  املرسحية  وتعد 
الحناوي،  وملياء  عالم،  وسمر  الكاشف،  تامر  بطولة  العرض 
من  مبشاركة  الشاذيل،  وشرييهان  رفعت،  وهايدي  أمني،  وإياد 
مهندس الديكور محمد فريد، ومهندس اإلضاءة محمد صالح.

أخريًا وليس آخرًا يشارك املخرج مصطفى عبد السالم مبرسحية 
والثالث من شهر أغسطس  الثاين  واملقرر عرضها يف  »الخيار« 
املمثلني  من  كبري  عدد  فيها  ويشارك  تأليفه.  من  أيضا  وهي 
منهم مجدي البحريي، ونريفانا هشام، ومروة جامل، ومحمود 
من  رائع  وعدد  عامري،  وشذى  غزويل،  ومحمود  مدحت، 
أمين  ومحمد  الحكيم،  وحال  ممدوح،  جنى  منهم  األطفال 

ويونس غزويل.
للمخرج  قبل«  من  هنا  »كنت  بعرض  املهرجان  ويختتم 
فناًنأ   200 من  أكرث  املهرجان  يف  يشارك  الطمباري.  رامي 
النهار  مرسح  خشبة  عىل  العروض  جميع  وتعرض  وفنانة، 
التذاكر والحجز من خالل تطبيق  تتوفر  العيني، فيام  بالقرص 

»تذكريت«. 
نور وائل

األولي   دورته  في  للجماهري  المسرح  مهرجان 
النهار مسرح  علي  عرض«  ليلة   50«
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النهضة  بجمعية  االجتامعي  للمرسح  »ناس«  مدرسة  أعلنت 
التقديم  باب  فتح  عن  القاهرة«،  »جزويت  والثقافية  العلمية 
لاللتحاق بالدفعة الخامسة، وأكدت أن آخر موعد مللء استامرة 

التقديم هو 28 يوليو الجاري.
الدراسية المواد  أقسام 

الدراسية،  املواد  أن  إعالنها،  يف  »ناس«،  مدرسة  وأوضحت 
للدفعة الخامسة ُتقسم إىل: مواد تعمل عىل املهارات األساسية 
للعارض، من بني ذلك ورش »صوت، حركة، أكروبات/ أكرويوجا، 

فيلدن كرايس، خلق جامعي، خلق شخصيات، إعداد ممثل«.
»إدارة  نظرية  املواد  يف  يتمثل  الدراسية  للمواد  الثاين  القسم  و 

ثقافية، الثقافة واملجتمع«. 
وأيضا يدرس الطالب ورش للمدارس مرسحية املختلفة واملتنوعة 
 / مهرج  ميلودراما،  جسدي،  حيك  مايم،  محايد،  »قناع  منها: 
وهي  العامة«،  املساحات  عروض  إخراج،  الريت،  دى  كوميديا 

عروض يقوم بها الطلبة تحت إرشاف املدرسني.
»مشاريع  الذاتية  اإلدارة  األنشطة  أيًضا  الدراسة  وتشمل 
تدريب  الطلبة، مرشوع  إنتاج  من  عروض  املعسكرات،  الطلبة، 

مجتمعي، مرشوع التخرج«.
»ناس« في  الدراسة  بدء 

 )2442( هي  الدراسة  ومدة   ،2022 أكتوبر   ١9 الدراسة  وتبدأ 
ساعة بواقع ستة فصول دراسية )6 ترمات(، و تقسم عىل سنتني 
ونصف دراسيتني )ال تشمل أيام إجازات االمتحانات والعطالت 

الرسمية(.
خاصة عروض 

ويلتزم الطالب، مبدرسة »ناس« بعدم االرتباط بأي أعامل فنية 
يلتزم  وأن  دراسته،  مع  تتعارض  ال  حيث  الدراسة،   مدة  خالل 
وذلك  باملدرسة  الخاصة  والعروض  التدريبات،  بحضور  الطلبة 
أسبوعًيا(،  ساعة   28 ـ  ساعة   20( أسبوعًيا  أيام   6 اىل   4 بواقع 
استامرة  ملء  أولها  مراحل  بخمس  االختيار  عملية  متر  فيام 
االلتحاق إلكرتونًيا عىل صفحة جزويت القاهرة، عىل الصفحات 
عىل  منها  االجتامعي  التواصل  مواقع  صفحات  عىل  الرسمية 

»فيسبوك«.
بالدراسة أساسية   معايري 

وأعلنت مدرسة »ناس« عن املعايري األساسية لاللتحاق باملدرسة 
عرب  متر  االختيار  عملية  أن  أوضحت  حيث  الخامسة،  لدفعتها 
باملدرسة  لاللتحاق  األساسية  للمعايري  تبًعا  مراحل  خمسة 

وتتمثل فيام ييل: 
املرحلة األويل: ملئ استامرة االلتحاق إلكرتونًيا يف موعد أقصاه 

28 يوليو الجاري.
اإلستامرات  مجموع  من  املبديئ  االختيار  يتم  الثانية:  املرحلة 
يف  األوىل  املرحلة  يف  املقبولني  إبالغ  سيتم  و  للمدرسة،  املقدمة 

موعد أقصاه ١2 أغسطس املقبل. 
وتنظم املدرسة ورشتني الختيار األفضل من بني املتقدمني، وتبدأ 
املقلبني،  سبتمرب   ١0 حتى  أغسطس   ١9 تاريخ  من  االختبارات 

وسيتم مراعاة االلتزامات الدراسية للمتقدمني.
 ١6 أقصاه  موعد  الخامسة يف  الدفعة  املقبولني يف  إبالغ  وسيتم 

سبتمرب املقبل.
وفيها  الفردية،  االختبارات  متثل  التي  وهي  الثالثة:  واملرحلة 
يتقدم املشارك بفكرة لعرض 3 دقائق )مكتوبة(، تعرب عن فكرة 
التقديم،  باستامرة  إرفاقها  ويتم  الحياة،  من  لقطة  أو  تهمه، 
وسوف يقوم املشارك بتنفيذ فكرته يف املرحلة األوىل من ورشة 
و  التمثيل  و  )الحيك  مبهارات  املشارك  عنها  ويعرب  االختيار، 

الحركة(
املرحلة الرابعة: وبها تقوم املدرسة باالختبارات الجامعية، ويتم 
لجنة  )تحددها  فرضيات  خالل  من  جامعي  بشكل  العمل  فيها 

االختيار(.
جامعي  لقاء  تنظيم  يتم  وبها  واألخرية:  الخامسة  واملرحلة 

للتفاعل واملناقشة.
بالدراسة الطالب  تقييم   معايري 

الراغبني  من  االلتزام،  رضورة  عىل  »ناس«،  مدرسة  وأكدت   
بااللتحاق باملدرسة، بتقديم كل ما تم اإلعالن عنه، من مسارات 
الطلبة  إعالم  دون  من  تغيريات  او  الغاء  أو  انحراف  دون 
الطالب  تقييم  معايري  ومن  كافية،  مبدة  ذلك  قبل  املشاركني 
الدراسة،  بنسبة حضور 80% من ساعات  االلتزام  الدراسة  أثناء 
التخرج،  وعرض  واملشاريع  تريم  لكل  العروض  بتنفيذ  وااللتزام 
الجامعى،  العمل  واملبادرة،  الدراسة،  خالل  الفنى  والتطور 
يف  املقامه  العروض  يف  باالشرتاك  الطالب  التزام  و  الجدية، 
املجتمعات املحليه )3- ٥ مجتمعات( يف نهاية كل فصل درايس 

)ترم(.
الرابعة الدفعة  تخريج 

الدفعة  بتخريج  لعام 2022،  املايض  مايو  املدرسة يف  واحتفلت 
املقدسة  العائلة  مدرسة  مرسح  عىل  فني،  حفل  يف  الرابعة، 
املؤسسات  ممثيل  من  عدد  بحضور  برمسيس،  املهراين،  بشارع 

منظمة  مثل  الدراسية،  الفرتة  عرب  معها  تعاونت  التي  الفنية 
»مهرجون بال حدود«، وطالب املدرسة من الخريجني بالدفعات 

السابقة. 
جمعية  وممثيل  قيادات  الرابعة،  الدفعة  تخرج  حفل  وحرض   
املختلفة،  والثقافية  الفنية  األنشطة  يف  القاهرة«  »جزويت 
سيدهم  وليّم  األب  رأسهم  عىل  األخرى،  الفنية  ومدارسها 
عبد  يوسف  واألب  الجمعية،  إدارة  مجلس  رئيس  اليسوعي، 
سامي،  سامح  والكاتب  اإلدارة،  مجلس  رئيس  مساعد  النور، 
)مدير  للمدرسة  الفني  واملنسق  للجمعية،  التنفيذي  املدير 
املدرسة(، املدرب مصطفى وايف، والعديد من املدربني باملدرسة، 
رمزي،  ريهام  واملدربة  البهديل،  عادل  السريك  مدرب  منهم 

ورائف صربي، وغريهم.
ناس« »مدرسة 

أربع  خالل  فيها  وتخرج   ،20١3 عام  ناس«  »مدرسة  وتأسست 
دفعات 6٥ طالًبا، وتهُدف إىل خلق تيار مرسحي، متميز يتفاعل 
ىف  الناس  يتواجد  حيث  بعروضه  ويذهب  املرصية  القضايا  مع 

القرى واملساحات العامة واملدن.
مسرحي تيار  خلق 

يتفاعل مع  تيار مرسحي متميز،  لخلق  وتسعى مدرسة »ناس« 
القضايا املرصية، يقدم عروضه حيث يتواجد الناس يف الشوارع، 
املدرسة  وتعد  واملدن،  القرى  يف  العامة  واملساحات  امليادين، 
مساحة لتدريب العارضني والعارضات عىل مختلف فنون اآلداء 
املرسح  بني  املسافة  تجاوز  عىل  تعمل  التي  املرسح  ومدارس 
واملجتمع، وتوفر املدرسة لخريجيها شهادة معتمدة من منظمة 
منح  عىل  الحصول  وإمكانية  دولية،  تبادالت  وفرص  اليونسكو، 

دولية
 همت مصطفى

االجتماعي  للمسرح  ناس«  »مدرسة 
الخامسة بالدفعة  االلتحاق  عن  تعلن 
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وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 
العام  األمني  عزمي  هشام  الدكتور  واألستاذ  الثقافة 
عبد  محمد  الكاتب  وإرشاف  للثقافة  األعىل  للمجلس 
الطفل عقد  لثقافة  القومي  املركز  الحافظ ناصف رئيس 
الباحثة  ومديرها  زينب  بالسيدة  الثقافية  الحديقة  يف 
لألراجوز عن  الشهري  امللتقى  يوم  ندوة يف  والء محمد 
وتحدث  عبدالعليم  أحمد  الباحث  أدارها  الظل  خيال 
املبدع محمد  والناقد  أمين حمدون  الفنان  من  كال  فيها 

الرويب.
وبعد أن قدمهام عبد العليم اعطي الكلمة ألمين حمودة 

يك يعرض تجربته فقال:
أنا سعيد جداً بوجودي يف املركز القومي لثقافة الطفل، 
والثقايف،   الفني  وعي  تشكيل  يف  كبري  دور  له  فاملركز 
الرسم  أهوى  فكنت  طفولتي  منذ  تعود  والحكاية 
والنحت والتشكيل، ويف املايض كانت قنوات التليفزيون 
الحكاية  برنامج  أشاهد  وكنت  فقط  ثالثة  املرصي 
من  قصة  يحيك  الربنامج  وكان  عبدالغني  حسن  للفنان 

أكرث  وتفاصيلها  بالعروسة  اهتم  وكنت  عروسة  خالل 
الشباب  مرحلة  ويف  تروى،  التي  بالقصة  اهتاممي  من 
ودرست  االجتامعية  الخدمة  كلية  يف  بالدراسة  التحقت 
وسيكولوجية  املجتمع،  وتنظيم  والجامعة  الفرد  خدمة 
الطفل، واكتشفت أن مرسح الدمي يشء مهم يف توعية 
الطفل، ومرسح الدمي قادر عىل ترسيخ املبادئ والقيم 

والعادات ... إلخ. 
لكنني مل أدرس هذا املرسح وما زالت مندمجاً يف حبي 
األوبرا  يف  موجود  كنت  ما  يوم  ويف  التشكيلية،  للفنون 
تحمل  وكانت  فرنشان  إيزيس  تدعى  مخرجة  وقابلت 
الجلود وماذا تفعل  الجلود فسألتها عن هذه  كمية من 
بها، فحكت يل الحكاية وأنها تستخدمها يف مرسح خيال 
الظل وأبلغتني أنه توجد منحة بني مرص وأمريكا تسمى 
منحة فالربيت تقدم يف املركز القومي للمرسح وعرضت 
رئيس  مهران  سامح  الدكتور  وكان  فيها  اشرتك  أن  عىل 
قامات  وجود  اكتشفت  وبالفعل  الوقت،  ذلك  يف  املركز 
فنية تقوم بالتدريس بشكل علمي ومنهم الدكتور سعيد 

أبو راية والقي محارضة يف صناعة خيال الظل وأحسست 
الظل،  خيال  عامل  لدخول  يل  الباب  فتح  وأنه  باالنبهار 
ومل يبخل بالرد عىل أي استفسار. تصادف وجود األستاذ 
كان  فقد  املحارضة  هذه  يف  الله  رحمه  املريغني  بهايئ 
املبدع  صديقي  عيل  تعرفت  الدمي.  بفن  املهتمني  من 
الحكاية  تحولت  اللحظة  هذه  ومنذ  عبدالتواب  نارص 
إيزيس  مع  واشرتكت  االحرتاف  إىل  هواية  مجرد  من 
ونبيل بهجت يف تكوين فرقة ومضة وحققت نجاحا، ثم 
أول  بتقديم  وقمت  اليونسكو  من  بدعم  النقلة  كانت 
تاريخ  قدمت  العامل  مستوى  عىل  الظل  لخيال  معرض 
 ... أفريقيا  أو شامل  الظل مثل جنوب رشق آسيا  خيال 
وقمت  أكرث  باملرسح  أتعلق  جعلني  املعرض  وهذا  إلخ 
دول  الظل يف  خيال  تحريك  كيفية  بالبحث يف خصائص 
وغريها،  وفنلندا  وإندونيسيا  واليابان  تركيا  مثل  العامل 

فكل دولة لها تقنية تعمل بها. 
الحقيقية مع املرسح  الرغم من ذلك أعترب بدايتي  عىل 
كان  عندما  الفنان جالل عثامن  األستاذ  اتصل يب  عندما 

لألراجوز الشهري  الملتقي 
الظل خيال  عن  وندوة 
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يف  الظل  خيال  تصميم  مني  وطلب  الغد  لفرقة  مديراً 
عاشور  ومفيد  خطاب  سلوى  بطولة  النسا  كيد  مرسحية 

ومن إخراج عادل أنور.
الثقافة  وزير  مكتب  من  يب  اتصل  العرض  نجاح  بعد 
للعمل   برتشيحي  وابلغني  الجعفري  أحمد  األستاذ 
الدكتور أحمد مجاهد وكان املسئول  وطلب مني مقابلة 
مقابلته  وعند  الوقت  ذلك  يف  الثقافة  قصور  هيئة  عن 
)الحديقة  األن  فيه  املوجودين  املكان  هذا  إىل  وجهني 
لثقافة  القومي  للمركز  التابعة   – بالسيدة زينب  الثقافية 
الطفل( وطلب مني أن أقوم بتأسيس فرقة مرسح وعند 
والخرضة  األطفال  بوجود  جنة  اعتربته  للمكان  حضوري 
الحديقة ومنهم  املكان وأيضا أصدقايئ موظفي  ومساحة 
ومل  األن  بجواره  اجلس  الذي  عبدالعليم  أحمد  الباحث 
هدفهم  وكان  الدعم  يل  قدم  الجميع  أن  قلت  إذا  أبالغ 
والكل  املكان  لهذا  نجاح  يعترب  ونجاحي  نجاحي،  جميعاً 
يعمل عىل قلب رجل واحد، قدمنا مرسحية لعبة الغولة، 
جاءت  واحد  بيوم  املرسحية  عرض  قبل  دعمي  ومبناسبة 
بطلة العرض والتي كانت تروي األحداث واعتذرت حيث 
عبدالتواب  نارص  فانقذين  الحوار،  حفظ  تستطع  مل  أنها 
يف  معينة  عروسة  توجد  أنه  وابلغني  هذا  له  أنيس  ولن 
بإلقاء  العروسة  مع  أنا  وأقوم  كثريا  ستساعدين  املخزن 
واعطي  ونس  مؤمن  األستاذ  استأذنت  وبالفعل  الحوار 
لنا العروسة والحمد لله نجح العرض بفضل الله وتوجيه 
ومؤمن  عبدالعليم  أحمد  ودعم  عبدالتواب  نارص  ودعم 

ونس.

خيال  لفن  كمحب  داخيل  من  تحركني  عروض  لتقديم 
سنة  عبدالتواب   نارص  معي   فعله  ما  وأتذكر  الظل  
20١0 عندما قدمني للمخرج الكبري محمد فاضل وسافرنا 
نياما.  الثائرون  مسلسل  يف  الظل  خيال  ألقدم  سوريا 

واشكر كل من وقف بجانبي يف هذه املسرية.
تجربة  عيل  وأثني  الندوة  إلدارة  عبدالعليم  أحمد  عاد 
تعلموا خيال  الذين  املبدعني  أنه من  أمين حمدون وقال 
الظل وعلمه ألخرون ومل يبخل بعلمه ومنهم من يجلس 
معنا أحمد وإرساء وهام من قاما برتميم العرائس الخاصة 
توجيه  الرويب  محمد  األستاذ  الناقد  منه  وطلب  باملركز، 
الظل  خيال  عروسة  عن  حمدون  ألمين  األسئلة  بعض 
فانتقل الحديث بني كل من محمد الرويب وأمين حمدون.

عرائس  صناعة  في  الفنية  التقنيات  ماهي 
الظل؟ خيال 

أن  وقبل  مرص  بصعيد  أخميم   من  أنا  أوال  حمدون: 
نتعرف عيل خيال الظل البد أن نتعرف عىل الظل نفسه، 
تقول  عمتي  وكانت  مرص  صعيد  يف  الجبل  نصعد  فنحن 
يل أن ظل األنسان هو ما يهديه للعودة، فإذا كان وقت 
الرشوق يكون ظل اإلنسان يف الغرب، ويف وقت الظهرية 
جئت  حيث  إىل  العودة  تريد  ولو  وهكذا،  ظل  يوجد  ال 

البد وأن تعكس ظلك.
من  تصنع  فهي  الظل  خيال  عرائس  لصناعة  وبالنسبة 
ظل  خيال  ينتج  والورق  الجلد،  من  أو  املقوى  الورق 
السلوفان  علية  تضيف  تلوينه  أردت  وإذا  أسود  لونه 

يدعى  صديق  لدى  أنه  حيث  جديدة  خطوة  بدأت 
محمد كريم كان لديه فرقة تسمى مونتورز وطلب مني 
املشاركة يف عرض مرسحي وهذا العرض سوف يشارك يف 
تونس  يف  بنابل  الطفل  ملرسح  الدويل  نيابوليس  مهرجان 
شخصيات  يقابل  أنه  مهرجان  أي  من  الفنان  واستفادة 
انجلرتا  من  فرو  خوسينه  وقابلت  العامل،  دول  من  فنية 
ويف  مشرتك،  عمل  تعاون  عنه  نتج  حديث  بيننا  وصار 
الظل  خيال  صناعة  لديهم  وليس  جلود  توجد  ال  أوربا 
يف  املرسح  عىل  الظل  خيال  يقدم  كيف  درست  وبالتايل 
أوربا وبدأت يف مخاطبة بعض الدول مثل بولندا وفرنسا 
وإنجلرتا وحاولت استغالل خربيت يف مجال النحت والفن 
تعاونت  وعندما  الظل،  خيال  عروسة  عمل  يف  التشكييل 
كيفية  عن  أكرث  تفاصيل  عىل  تعرفت  مختلفة  بالد  مع 

تحريك عروسة خيال الظل.
مهرجان  يف  كنت  وعندما  السابقة  التجربة  انتهاء  بعد 
واألستاذة  الصغري  يارس  األستاذ  قابلت  األطفال  سينام 
املركز  إىل  أخرى  مرة  العودة  مني  وطلبت  سند  إميان 
وقدمت  مرسحي  عرض  لتقديم  الطفل  لثقافة  القومي 
يل رواية أحمس نفرتاي وحيث أنني من جنوب الصعيد 
وأن قصة احمس كانت مقررة عىل الصف الرابع االبتدايئ 
يف  الدمى  مرسح  أهمية  تكمن  وهنا  جداً،  تحمست 
مرسحة املناهج وكانت هي أخر تجربة يل مرص منذ سنة 

. 20١٥
يوجد يف املعرض )خيال الظل( الذي شاهدناه قبل هذه 
أسعى  زلت  وما  العروض  من  النامذج  بعض  الندوة 
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باللون املطلوب ليصبح ملوناً، أما الجلد فنستخدم ثالثة 
الحمري  أو  البقر  أو  للجامل  الجلود هي جلود  أنواع من 
العروسة  كيفية صناعة  أما عن  الضوء،  والجلود يخرتقها 
العرض  يف  والشخصيات  الديكور  عىل  يتوقف  فهذا 
املرسحي وكيف تتحرك هذه الشخصيات داخل العرض، 
املطلوب  وان  الكامن  عازفة  منوذج  عيل  بالرشح  وبدأ 
من هذه العروسة التحرك يف اتجاه واحد، ثم رشح عىل 
يتحرك  النموذج  هذا  وأن  اإلنسان  منوذج ترشيح جسم 

يف كل االتجاهات.
ينفذ  وال  مصمت  الظل  خيال  مجسم  أن  تقول  الرويب: 
من خالله الضوء وبالتايل يظهر لنا عىل شكل ظل أطلق 
يخرتقها  الجلود  بعض  وأن  قلت،  كام  الظل  خيال  عليه 
الضوء، والسؤال إذا اخرتق الضوء للجلد فهل من املمكن 

مشاهدة تلك املجسامت؟

ولدى  سيظهر  عمومًا  الشكل  حمدون: 
التفاصيل  لمشاهدة  قدرتان 

أواًل: عمل تفريغات يف الشكل ورشح عىل عازفة الكامن 
تفرس  وبالتايل  واألصابع،  اليد  مكان  تفريغات  بوجود 
يطلقون عىل  الظل  بخيال  العاملني  أكرث وبعض  املجسم 

هذه العروسة عروسة نور.
تقنيات  يوجد  أنه  حديثك  خالل  من  الرويب:  وعقب 
لعروسة خيال الظل، تقنية للعروسة املصمتة التي تظهر 
للمتلقي بالون األسود، والتقنية األخرى للعروسة امللونة 
بتفريغ أجزاء معينة  وهي أكرث تعقيداً حيث أنك تقوم 

من العروسة وتدهن املفرغات باأللوان . 
وقال عندما أشاهد بعض أعامل خيال الظل انبهر بأداء 

خيال  العب  يتحكم  كيف  والسؤال  الظل،  خيال  محرك 
الظل )املخايل( تحريك العروسة؟

بالتدريبات  يقوم  الظل(  املخايل )العب خيال  حمدون: 
يف  بالضبط  أداءه  املطلوب  وماهو  عمله  عىل  الجيدة 
عرض خيال الظل ولذلك يف بعض األحياء يلجأ يل العب 
من  يتمكن  حتي  التعديالت  بعض  ويطلب  الظل  خيال 

أداء الحركات املطلوبة.

العب  من  أكرث  يقوم  أن  الممكن  من  هل 
واحدة؟ عروسة  لتحريك 

فريق  لكل  مساعد  يوجد  األحيان  بعض  يف  حمدون: 
العمل يعاون من يحتاج للمساعدة، ولكن طبقا للتقنية 
املستخدمة يف هذه الدولة، ففي بعض الدول مثل تركيا 
إال العب واحد فقط، ويف  الظل  ال يحرك عروسة خيال 
أو  مرت  العروسة  ارتفاع  يصل  أن  املمكن  من  إندونيسيا 
 30 بني  ما  العروسة  فارتفاع  مرص  يف  أما  ونصف،  مرت 
سم : ٥0سم فلكل بلد تراثها الخاص بها، وعن تجربتي 
الشخصية أرسلت خارج مرص عدد من العرائس يحركها 

العب واحد وأخرى يحركها العب ومساعد معه.

المتلقي،  ليستفيد  بسيط  سؤال  الروبي: 
خيال  عروسة  صناعة  بني  الممزيات  هي  ما 

الجلد؟ من  أو  الورق  من  الظل 
قطعة  أن  مبعنى  االستدامة،  هي  الجلد  ميزة  حمدون: 
قادرة  أنها  كام  طويلة،  لفرتات  تعيش  الطبيعي  الجلد 
تكاد  الجمل هي جلدة  الضوء، فمثاًل جلدة  إخراج  عىل 
ألوانها  ونحدد  تشكيلها  ونستطيع  وصلبة  شفافة  تكون 

كام نريد، وجلدة الحامر قوية بسبب الشعريات الدموية 
املوجودة بها ونعلم أن خيال الظل يتعرض ملصدر ضوء 
وتكون درجة الحرارة مرتفعة، وبذلك يتأثر الجلد ولذلك 
كام  الحرارة،  درجات  ليتحمل  قوي  يكون  أن  من  البد 
عىل  نحافظ  حتى  الحديد  من  دعامات  برتكيب  نقوم 

تشكيل العروسة .
وكل  الحضور  لجميع  الشكر  بتوجيه  حواره  وأنهي 

العاملني يف املركز القومي لثقافة الطفل. 
الرويب  محمد  لألستاذ  الكلمة  عبدالعليم  أحمد  وأعطي 

بعد أن وصفه بالناقد املبدع
الوصف وأمتنى أن أكون  الرويب: أشكرك عىل هذا  فقال 
القومي  املركز  يف  العاملني  لكل  الشكر  وأوجه  كذلك 
لثقافة الطفل، وانا انبهرت بتجربة أمين حمدون،  وأقول 
ولكن  املتلقي  مثل  الفني  للعمل  متذوق  هو  الناقد  أن 
أي  شفرات  يفك  أن  يستطيع  أنه  بحيث  أعىل  بدرجة 
يقوم  من  عىل  ويجب  بالتحليل  له  يتعرض  فني  عمل 
الوقت  طوال  التدريب  ثم  يعمل  ما  يحب  أن  بالنقد 
الفنية،  املجاالت  من  مجال  أي  يف  مبدع  أي  مثل  مثله 
ولذلك عندما كنت طالبا يف قسم الدراما والنقد باملعهد 
العايل للفنون املرسحية كنت شغوف بحضور محارضات 
كرم  ألستاذنا  املثال  سبيل  عىل  واإلخراج  التمثيل  عن 
رحمة  مصطفي  رمزي  ألستاذنا  الديكور  عن  أو  مطاوع 
من  تريد  ماذا  األساتذة  أحد  وسألني  عليهام،  الله 
تكون  أن  تريد  هل  مقررة  ليست  محارضات  حضورك 
أريد  إجابتي  أم مصمم ديكور فكانت  أو مخرجا  ممثاًل 
أحمد  عرفني  كام  املبدع  والناقد  جيد،  ناقداً  أكون  أن 
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التخصصات  كل  يطلع  من  هو  كذلك  أكون  أن  وأمتني 
إقامة  حالة  يف  حمدون  أمين  من  اطلب  ولذلك  األخرى، 
املتدربني  أول  أكون  الظل  خيال  صناعة  لتعليم  ورشة 
أثناء  يحدث  ما  فهم  الورشة عىل  تساعدين هذه  وبالتايل 
مشاهديت وتحلييل لعرض مرسحي يقوم عىل فكرة خيال 
أي  يف  إنسان  أي  يظل  أن  املهم  ومن  عام،  بشكل  الظل 
إبداع  عىل  واالطالع  العلم  بتحصيل  يقوم  بأن  تخصص 
فقط  النظرية  وليست  العملية  الخربة  وخاصة  األخرين 
ومن هنا يتولد اإلبداع. ومن هذه املقدمة املهمة أتحدث 
فالدراسة  الظل  بخيال  الخاصة  الندوة  موضوع  عن 
أحد  هو  الظل  خيال  أن  قالت  املراجع  يف  النظرية 
التي كانت منترشة يف مرص مثل  أشكال الفرجة الشعبية 
عليه  تعرفنا  وقد  السامر،  وحفالت  واألراجوز  املحبظني  
عن طريق اليونان أو الصني وهناك من يقول أنه كان من 
موروث املرصي القديم، وعموماً وبشكل عام فأن املوثق 
دون شك أن مرص اطلعت عىل فن خيال الظل يف القرن 
يدعى  املوصل  من  عراقي  طبيب  يد  عىل  عرش،  الثالث 
ابن دنيال، عندما جاء إىل مرص هارباً من بطش التتار يف 
عهد الظاهر بيربس، ويقال أنه أول من قدم عروض خيال 
تبهر  أن  والبد  كانت  وبالطبع  الناس  أبهرت  التي  الظل 
السينام.  ينزوي مع ظهور  بدأ  ثم  الوقت.  الناس يف هذا 
عنارص  إىل جانب  إليه  واالنتباه  أخرى  مرة  يظهر  بدأ  ثم 
الخمسينات  عقدي  يف  وبالتحديد  أخرى  شعبية  فرجة 

والستينات.
مرص  مثقفني  بدأ  القومي؛  املد  ومع  يوليو  ثورة  بعد 
والوطن العريب بطرح أسئلة نحو الهوية، وبدأت الدعوة 
وأن  البد  بأنه  إدريس  يوسف  يطرح   ١962 سنة  تحديداً 
فعل  املرسح  أن  حيث  بنا،  خاص  مرسح  لدينا  يكون 
مرسحه  يقدم  مل  العامل  يف  مجتمع  يخلو  وال  اجتامعي  
لطرق  بالنسبة  أما  التمرسح،  فعل  وأسامه  به  الخاص 

مهموم  فهو  املرسحية،  الخيمة  شربا  فرقة  وأسس  الخيمة 
الفنان  بني  الفرق  هو  وهنا  أجمل،  الوطن  يكون  بأن 
ليس  الحرفة  فصاحب  الحرفة،  صاحب  والفنان  الحقيقي 
جمياًل  عماًل  يصنع  أن  املمكن  من  ولذلك  مرشوع  لديه 
فمن  مرشوعاً،  متثل  ال  تجدها  أعامله  مجمل  ولكن 
الفيلم  أو  أو فيلم، واملرسحية  املمكن أن يصنع مرسحية 
الجديد من املمكن أن يكون ضد ما قدمه من أفكار أي 
الفنان يطلق عليه صاحب  أنه قدم اليشء وضده، وهذا 
مرشوع  صاحب  يكون  من  هو  املهموم  والفنان  حرفة، 
بهايئ من  الوطن أجمل والحياة أجمل،  وكان  بأن يكون 
هؤالء املؤمنني بأن الله أعطى له موهبة ليفيد بها الناس 
الطبيعة  الخاصة أجمل وهذه  الطبيعة  ويكون وطنه ذو 
الفن  يف  الهوية  وتتمثل  الهوية،  عليه  يطلق  ما  الخاصة 
يف  والتقاليد،  العادات  يف  اإلنساين  السلوك  عن  املعرب 
األفراح وحتي يف املراسم الجنائزية،  ولذلك نجد أن لكل 
يصح  ال  مبا  نقارن  ال  أن  والبد  به  الخاصة  هويته  شعب 
الربتقال أو  املثال نقول ماذا تحب  مقارنته،  فعىل سبيل 
فهذا  وله مذاقه ومفيد  يحبه  له من  منهام  التفاح، فكل 
بأن  انتبه  فقد  املريغني  لبهايئ  نعود  خاطئة،  املقارنة 
وأن   ، الرتاث  عىل  تحافظ  بطريقة  الظل  خيال  يستخدم 
بأن  الجديدة  األجيال  ويذكر  بأهميته  املتلقي  يشعر 

الوطن ميلك فن قديم ومستمر، وتلك هي الهوية .  
منهم نصب  أن يضع كل  الفن  مبدعني  أطلب من  لذلك 

عينيه سؤال وهو: ملاذا ؟

لنهائي  أدعوا  المنصة  هذه  خالل  ومن  أخريًا 
بالرحمة المريغين 

أشكر  وقال:  عبدالعليم  أحمد  للباحث  الحديث  انتقل 
املهمة  الكلامت  هذه  عىل  الرويب  محمد  املبدع  الناقد 
رئيس  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  ودعا  واملثمرة 

املركز القومي لثقافة الطفل للتعقيب فقال:
أشكر الناقد محمد الرويب والفنان أمين حمدون والباحث 
محمد  والء  الباحثة  الحديقة  ومديرة  عبدالعليم  احمد 
الثقافية،  بالحديقة  العاملني  وكل  الندوة  هذه  عىل 
املبدعني كاًل  بالحضور من  بالشكر لك من رشفنا  وأتوجه 
مثل  أعتربه  اقول  قدم  وما  الندوة  موضوع  وعن  بأسمة، 
الفرجة  يف  يكمن  فاالتصال  املنفصل،  املتصل  املسلسل 
املرتبط  الظل  خيال  عن  االنفصال  يكون  وقد  الشعبية، 
درساً  الرويب  محمد  الناقد  أعطي  وقد  الدمى،  بعروض 
يطلع  أن  وهو  ناقداً  يكون  أن  يريد  ملن  وبسيطاً  مهاًم 
بتناوله  جداً  وسعدت  الفنية،  الحرفة  أصول  عىل  الناقد 
كام سعدت بأمين حمدون فقد سمعت عنه كثرياً وعمله 

يف املركز لكنني أول مرة التقي به وشكرا لكم جميعا .
تناول أحمد عبد العليم امليكرفون وشكر الجميع وانتهت 

الندوة.
  متابعة : جامل الفيشاوي

القضية،  هي  ليست  الدرامي  البناء  حيث  من  القياس 
املرسحيني  شباب  التقط  هنا  ومن  أخرى،  قضية  فهذه 
أشكال سامه  البحث عن  الرغبة يف  الوقت هذه  يف ذلك 
ال  أنا  والحقيقة  مرسحية،  قبل  ما  أشكال  النقاد  بعض 
قبل  ما  دامت  ما  الفكرة،  ضد  نه  ال  التعبري  هذا  أحب 
يقصد  ال  كان  إدريس  ويوسف  أدين،  فمعناها  مرسحية 
نحتاج  مرسحية  عنارص  هناك  أن  يقصد  كان  بل  هذا، 
نطورها، واملقصود بالشباب الذي طبق ذلك عىل مستوى 
العال   الكتاب منهم يرسي الجندي وأبو  الكتابة هم جيل 
عبد  اإلخراج  مستوى  وعىل  الدويري،  ورأفت  السالموين 
ذلك  يف  الشباب  بعض  وصار  وغريهم،  الشافعي  الرحمن 

الوقت يف الوطن العريب عىل نفس الدرب.
من ضمن األشكال ما قبل مرسحية – بني قوسني – هي 
خيال  كان  املسرية  هذه  ولقارئ   ، الظل  خيال  فرجة 
جاء  أن  إىل  استخداما  املرسحية  األشكال  أضعف  الظل 
)فقد  الله  رحمة  املريغني  بهايئ  يدعي  جيلنا  من  شاب 
انتبه  من  أول  وهو  سويف(  بني  حريق  يف  شهيداً  مات 
يستخدمها  أن  ميكن  شعبية  فرجة  باعتباره  الظل  لخيال 
يستخدمها  كان  كام  حلية  وليست  مرسحية  عروض  يف 
معا،  واملضمون  بالشكل  اهتم  أنه  مبعني  األخرين 
يكون  أن  والبد  الشارع  يف  عروضه  مكان  مثاًل  فاألراجوز 
فهو  يسيطر  مل  وإذا  الشارع  عىل  مسيطراً  األراجوز  فنان 
طلبات  عىل  وينادي  القهوة  القهوجي  فسيقدم  املخطئ، 
تكمن  وهنا  طبيعية  ستكون  فالحياة  وهكذا،  الزباين 
يلفت  للحظات  يسيطر  بأن  األراجوز  العب  سيطرة 
إىل  ننتقل  وهكذا.  يقدمه  ما  ليشاهد  القهوجي  انتباه 
مرسحياً  الظل  لخيال  انتبه  من  أول  فهو  املريغني  بهايئ 
واجتهد يف ذلك حيث أنه أحد املبدعني املهمومني الذين 
باملرسح  ارتبط  املنيا  ابن  املريغني  بهايئ  مرشوع،  لديهم 
شربا  إىل  الثانوية  املرحلة  يف  وجاء  سنوات،  ستة  عمر  يف 
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متت مناقشة رسالة »مفهوم العدالة ومتثالتها ىف النص املرسحى 
شهر  من   20 يوم  نجم،  عمران  هبه  للباحثة  املعارص«  العراقى 
تكونت  الجميلة،  الفنون  كلية  بابل  جامعة  ىف  املاىض،  مارس 
لجنة املناقشة من أ.د حميد عيل حسون رئيساً، أ.د محمد كريم 
الساعدي عضواً، أ.د شاكر عبد العظيم جعفر عضواً، أ.د غصون 
محمد عبد املطلب عضواً،  ا.د رقية وهاب بريم عضواً،  أ.د زيد 

ثامر عبد الكاظم مرشفاً.
وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  عدة  بعد  الباحث  منحت  التى 
رسالة  وجاءت  الدكتوراه،  درجة  أكادميية  ورشوط  معايري 

الدكتوراه الخاصة بالباحثة هبه عمران نجم:
من  كونها  العلوم،  جميع  ىف  مهام  مرتكزا  العدالة  مفهوم  شكل 
اهم القضايا التى انحرس االهتامم بها نظريا وعلميا، فهى تنظم 
باإلنسان  وعالقته  اإلنسان  حياة  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل 
رضورات  من  ورضورة  إصالحيا  مفهوما  العدالة  وتعد  اآلخر، 
اإلنسان التى يسعى دامئاً للمطالبة بحقوقه وتحقيقها عىل أرض 
القاعدة األساسية لكل مجتمع يسعى من أجل  إذ تعد  الواقع، 
بالدراسة  الباحثة  انطلقت  هنا  من  واستقراره،  الفرد  رفاهية 
العراقى  املرسحى  النص  ىف  ومتثالتها  العدالة  »مفهوم  املوسومة 
املعارص« وقد احتوى البحث عىل أربعة فصول قد ضم الفصل 
اآلىت:  التساؤل  البحث  مشكلة  وتضمنت  البحث  منهجية  األول 
كيف متثل مفهوم العدالة ىف النص املرسحى العراقى املعارص؟؟، 
فكرة  عىل  الضوء  بتسليط  تتمحور  فكانت  البحث  أهمية  أما 
عليها  الضوء  يسلط  مل  التى  الهامة  املواضيع  من  كونها  العدالة 
ىف مجال املرسح وخاصة املرسح العراقى، لذا تعد هذه الدراسة 
حاجة  تعد  كونها  عن  فضاًل  املجال،  هذا  ىف  هامة  إسهامة 
رضورية للمجتمع العراقى والسيام ىف الوقت الحارض، من اجل 
السلمى  النفىس واالجتامعي والتعايش  إشاعة األمن واالستقرار 

الذى يطمح فيه الفرد ىف ظل هذه الظروف الراهنة .
ىف  العدالة  مفهوم  تعرف  فهو  البحث  هدف  أما  نجم:  تابعت 

البحث  حدود  امتدت  وقد  املعارص،  العراقى  املرسحى  النص 
فقد ضم  النظرى(  اإلطار   ( الثاىن  الفصل  أما  من 2020-20١١، 
املفهوم  العدالة  أنرثوبولوجيا  األول  املبحث  مباحث،  ثالث 
العدالة   – العدالة  محاور،هم  ثالث  عىل  شملت  وقد  املنشأة، 
ىف الحضارات القدمية ) وادى الرافدين ـ وادى النيل ـ الحضارة 
الساموية)  الديانات  العدالة ىف  الرومانية(-  الحضارة  اإلغريقيةـ 

اليهوديةـ املسيحيةـ اإلسالمية(.
فقد  فلسفية،  ومقاربات  طروحات  العدالة  الثاىن:  املبحث  أما 
شملت عىل محورين، وهم مفهوم العدالة عند الغرب – مفهوم 
العدالة عند العرب، واملبحث الثالث قد شمل عىل تطور مفهوم 
العدالة ىف النص املرسحى، وضم ثالث محاور، هم عامليا- عربيا- 
عنه  أسفر  وما  السابقة  بالدراسات  الفصل  اختتم  ثم  عراقيا، 
املتمثل  الثالث  الفصل  جاء  بينام  مؤرشات،  من  النظرى  اإلطار 
 )30( من  املتكون  البحث  مجتمع  املتضمنة  البحث  بإجراءات 
نصا مرسحيا عراقيا كتبت ما بني عام 20١١ -2020 ، أختريت٥ 
واملرسحيات  القصدية  بالطريقة  البحث  عينة  لتمثل  نصوص 
الخفاجى«،  كاظم  رضا   « للكاتب  الحسني  صوت  مرسحية  هى 
أسود  فلك  مرسحية  املاجدى«،  »خزعل  للكاتب  أكيتو  مرسحية 
العائلة  رشف  مرسحية  الزيدى«،  النبى  عبد  عىل  للكاتب« 
»إميان  للكاتبه   77 رصيف  مرسحية  غازى«  مثال  للكاتب« 
النصوص  لتحليل  الوصفى  للمنهج  الباحثة  وأتجهت  الكبيىس« 
وأداة البحث التى بنيت عىل مؤرشات اإلطار النظرى فضال عام 
ظهر من تحليل العينة االستطالعية التى تم عرضها عىل الخرباء، 
واالستنتاجات  النتائج  فيه  الذى وضعت  فهو  الرابع  الفصل  أما 
املقرتحات  بعض  وقدمت  التوصيات  ببعض  الباحثة  ثم خرجت 
الباحثة  البحث، وختمت  التى وجدتها هامة الستكامل جوانب 

البحث بقامئة املصادر واملالحق.    
البحث  عنوان  أختيار  أن  بدء  حسونه:  عىل  حميد  أ.د  قال   
العراقى  املرسحى  النص  ىف  ومتثالتها  العدالة  »مفهوم  املوسوم 

من  البحث  هذا  يعد  نجم،  عمران  هبه  للباحثة  املعارص« 
الذى تعاىن فيه مجتمعاتنا من عدم  الوفت  الهامة، ىف  املوضيع 
تطبيق العدالة وإنحراف املجتمع] فساد، ظلم، غش، نهب املال 
نحن  تخلف،.....[إذا   ، جهل  الفرص،  تكاىفء  عدم  رشوه،  العام، 
بحاجة إىل مثل هذا البحوث لتسخريها ىف خدمة املجتمع، فضال 
إحداث  إنساىن ووسيلة هامةوأداة مساهمة ىف  انه مطلب  عن 
عىل  حرص  االسالم  أن  ننىس  وال  املستويات،  كافة  عىل  التغيري 
تطبيق مبدأ العدالة عىل كافة أفراد املجتمع، وقد تضمن القرأن 
بالوضوح  البحث  اتسم  كام  بالعدل،  كثريةتأمر  آيات  الكريم 
منطقياً  ترتيباً  ومرتب  منظم  شيق  بأسلوب  قضاياه  وعرض 
القدمية  الحضارات  ىف  العدالة  ملفهوم  الباحثة  عرض  خالل  من 
والعرب  الغرب  لدى  العدالة  ومفهوم  الساموية  والديانات 
موفقاً،  كان  للعينة  إختيارها  وحتى  والعرىب،  العاملى  واملرسح 
بوصفة  الخفاجى،  رضا  الحسني«  رصخة  األوىل«  العينة  وخاصة 
تابع  العدالة،  أجل  من  الظلم  قتل  السالم،  علية  الحسني  اى 
النص  تطبيق  فيه  يتم  العدل  أن  إذ   ، والعدالة  العدل  حسونه: 
العدالة  أن  حني  ىف  بالدعوى،  املعروضة  الواقعة  عىل  القانوىن 
اكرث شموال ًمن العدل، إذ يتم فيها البحث عن اسباب الترشيع 

والغاية فيه.
ويضيف د. حميد: عندما تحدثت الباحثة عن املرسح اإلغريقى 
القوانني( حامالت  اجاممنون،   ( بتالقيةاالروسيتا  واستشهدت 
أمه(  قاتل  ألروستس)  قانونية  محاكمه  اثنتا  شكلت  ان  بعد 
كمجرم اوربات العذاب« حامة النظام اإلجتامعى«، وبعد إجراء 
املرسحية  فهذه  أمه،  قتل  اورستيس من  برباءة  انتهت  املحاكمة 
اجتامعية  قاعدة  بوصفها  للعدالة  تجسيد  افضل  من  تعد 
والجور،  الظلم  يسود  وبدونها  البرش  حياة  الستمرار  اساسية 
الباحثة بشكل علمى  املجتمع إىل فوىض، كام تحدثت  فينقلب 
بوصفها  الستوفانس  )الضفادع(  مرسحية  غفلت  الكوميديا  عن 
، وعند  العدالة  تطبيق  العاملية ىف  االداب  النقد ىف  اصول  اقدم 

المعاصر العراقى  المسرحى  النص  فى  وتمثالتها  العدالة  مفهوم 
نجم  عمران  هبه  للباحثة  دكتوراه  رسالة 
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تخطت  الذى  سكشبري  تتحدثعن  مل  النهضة  عرص  عن  حديثها 
االوحد  الشاعر  بأنه  درايدن  يصفه  والذى  أوروبا  حدود  شهرته 
النفوس  أوسع  ميلك  الذى  والقدماء  املحدثني  السفراء  بني جميع 
افضل  مرسحياته  ىف  العدالة  جسد  وقد  وشمواًل،  احاطة  واكرثها 
أما  والكوميدية،  والرتاجيدية  التاريخية  املرسحيات  سواء  تجسيد 
تطبيق العينة فكان منسجاًم مع مشكلة البحث وهدفه، وخاصة 
الخفاجى،  رضا  املرسحى  للشعر  الحسني«  رصخة  االوىل«  العينة 
رسول  واحده  ايه  رسالة  حاماًل  للعدالة  يدعو  الذى  الصوت  هذا 
العرىب  املرسحى  الكاتب  جسدها  التى  العدالة  كانت  كام  الله، 

عبد الرحمن الرشقاوى ىف مرسحيته« الحسني ثائراً«.
ىف  ومتثالتها  العدالة  مفهوم  الساعدى:  كريم  محمد  وأشارا.د 
إىل  مقدمة  اطروحة  هى  املعارص،  العراقى  املرسحى  النص 
مجلس كلية الفنون جميلة جامعة بابل، وهى جزء من مطالبات 
املرسحية،  الرتبية  الجميلة وخاصة ىف  الفنون  الدكتوراه ىف  رسالة 
الرسالة  تلك  كانت  وقد  نجم،  عمران  هبه  الباحثة  وقدمتها 
التى  األطروحة  مناقشة هذه  ثامر، ومتت  زيد  أ.د  إرشاف  تحت 
تضمنت عىل العديد من األمور الخاصة ملفهوم العدالة ىف النص 
التى  املحاور  من  مجموعة  خالل  من  املعارص  العراقى  املرسحى 
والديانات  القدمية  الحضارات  ىف  العدالة  منها  الباحثة  تناولتها 
،مقارباتها  فلسفية  اطروحة  بأعتبارها  العدالة  أن  اذ  الساموية، 
ىف هذا اإلتجاه، وقد تناولت مفهوم العدالة عند الغرب والعرب 
وكيف  املرسحى  النص  ىف  العدالة  مفهوم  إىل  الباحثة  نقلت  ثم 
تطبق هذه املفاهيم التى استخلصتها الباحثة من خالل ماتضمن 

مفهوم العدالة.       
 قد اوضح د. زيد ثامر:مفهوم العدالة ومتثالتها يف النص املرسحي 
أن  من  الريب  نجم(  عمران  )هبة  املعارصللباحثة  العراقي 
مفهوم العدالة قد شكل مرتكزا مهام يف جميع العلوم الفلسفية 
واالجتامعية والسياسية بل وحتى الدرامية، فالعدالة تنظم حياة 
اإلنسان  عالقة  وتنظم   ، مبارش  غري  أو  مبارش  بشكٍل  اإلنسان 
يخلق  أن  اجل  من  اإلنسان  لها  يسعى  رضورة  فهي  االخر،  مع 
تختلف عن  والعدالة  املجتمع،  وبناء  نفسه  لبناء  القيمي  االتزان 
البت والتمييز يف سن ووضع  ثابت يف  له معنى  فالعدل  العدل، 
القوانني من اجل استقرار الفرد، أما العدالة فهي نسبية وتبحث 
يف كل الحضارات واملجتمعات واالديان وليست ثابتة، من خالل 
جهة،  من  هذا  واالختالف  املغايرة  خالل  ومن  العديدة  وظائفها 
وعرب مدلوالتها الحقة لكل القيم واملثل التي تنظم عالقة اإلنسان 
بذاته  اإلنسان  عالقة  عن  فضال  اخرى،  جهة  من  ككل  باملجتمع 

املاركسية إحدى الفلسفات التي طبقت ذلك، العدالة السياسية: 
وهي العدالة التي تعطي للمواطن حق املشاركة يف تيسري شؤون 
واملواطنة  الرأي  عن  والتعبري  واالنتخاب  الرتشيح  مثل  الدولة، 
القضائية  املؤسسة  تسمح  أن  وهي  الجنائية:  العدالة  وغريها، 
للمجرم الدفاع عن نفسه قبل إدانته أو براءته، العدالة املتأصلة: 
وهي العدالة التي تكون متأصلة يف ذات الفرد، من خالل حياته 
ويرتبط  االنتقالية:  العدالة  الفردية،  باملعتقدات  عالقة  ولها 
الدولية  واملنظامت  العاملية  باملؤسسات  العدالة  من  النوع  هذا 
الخارجة  املغتصبة  الحقوق  اسرتداد  منها  وللغرض  الحقوقية، 
أمريكا  املصطلح يف  البيئية: وظهر هذا  العدالة  الدكتاتورية،  من 
اإلجراءات  اتخاذ  منه  والغرض  املايض  القرن  من  الثامنينات  يف 
القانونية للحد من التلوث البيئي والسيام يف املناطق الفقرية من 

اجل الحفاظ عىل صحة اإلنسان.
تابع ثامر: كام تضمن املبحث الحديث عن العدالة يف الحضارات 
الطبيعة  أسهمت  والتي  الرافدين(  )وادي  كحضارة  القدمية، 
واألخالق  باملاء  العدالة  فكرة  ورمزت  فيها  أسايس  كموضوع 
العدالة  فكرة  بنيت  قد  النيل(  )وادي  حضارة  أما  والدين، 
الدنيوية فحسب بل حتى ما بعد املوت  بالحياة  وارتباطها ليس 
من خالل االلتزام بتعاليم )ماعت( العدالة عند املرصيني لكونها 
التي  االغريقية(  )الحضارة  وكذلك  العدالة،  وألهة  الحق  ألهة 
فلسفة  خالل  من  )صولون(  مبؤسسها  العدالة  فكرة  ارتبطت 
إىل  قدمها  التي  القانونية  االصالحات  إىل  سعى  والتي  السياسة 
تصورات  فولدت  الرومانية(  )الحضارة  أما  االثيني،  املجتمع 
مفهوم العدالة من رحم الفكر اإلغريقي عندما نظروا إىل العدالة 
الفرد،  بها  يتحىل  التي  األخالقية  الفضائل  من  فضيلة  انها  عىل 
الديانات الساموية )اليهودية واملسيحية  تطرق املبحث أيضا إىل 
أن هناك مخلص  إىل  الديانات تشري جميعها  واالسالمية( وكانت 
سوف يخلص البرشية من الرش والديانة اإلسالمية اساس العدالة 
الثاين:  املبحث  العظمى،  وقيمته  اإلسالم  فضيلة  العدل  أن  فيها 
التي  الفلسفية  واملقاربات  الطروحات  إىل  الباحثة  وتطرقت 
والسفسطائيني  فيثاغورس  من  بدءا  العدالة  موضوع  درست 
لوك  وابيقور وتوماس هوبنز وجون  وسقراط وأفالطون وأرسطو 
وهربرت  وماركس  وروسو  وكانت  سميث  وادم  هيوم  وديفيد 
وتنوعت  ولتزر  ومايكل  رولز  وجون  غارودي  وروجيه  سبنرس 
إىل  الباحثة  تطرقت  كام  أعاله،   ألنواعها  وفقا  العدالة  عندهم 
والغزايل  مسكويه  وابن  سينا  وابن  كالفارايب  العرب  الفالسفة 
االفغاين،  الدين  وجامل  التونيس  الدين  وخري  الطهطاوي  ورفاعة 
الرشائع  إىل  راجعا  املجتمعات  يف  وتحقيقها  العدالة  فرسوا  إذ 
الثالث: فدرس تطور مفهوم العدالة يف النص  اإلسالمية، املبحث 
العدالة  ارتبطت  إذ  اإلغريقي،  املرسح  من  ابتداءا  املرسحي، 
االجتامعية  والعدالة  والعقاب  الجزاء  مبدأ  خالل  من  باآللهة 
الوسطى  العصور  يف  العدالة  مفهوم  أما  والتوزيعية،  والسياسية 
عرص  يف  العدالة  اتخذت  كام  والعقاب،  الثواب  مبدأ  اتخذ  فقد 
كان  فقد  الجديدة  الكالسيكية  ويف  القانونية،  بالعدالة  النهضة 
واملتعة  الفائدة  بني  يجمع  العدالة  كبري، وكان مفهوم  اثر  للعقل 
وكان مبدأ الرشف هو املتسيد، ويف الرومانسية قد غلبت العدالة 
أيضا،  الواقعية  يف  حتى  واستمرت  طروحاتهم،  يف  االجتامعية 
وتطرقت  بالحرية،  العدالة  مفهوم  ارتبط  الوجودية  وبحلول 
صنوع  ويعقوب  النقاش  مارون  إىل  العريب  املرسح  يف  الباحثة 
عبد  وصالح  فرج  والفريد  باكثري  احمد  وعيل  الحكيم  وتوفيق 
الصبور وعادل كاظم ولطفية الدليمي وتنوعت العدالة فيام بني 
االجتامعية والسياسية، واتسمت عند البعض النظرة التعادلية.
شيامء سعيد

ترتبط  قيمة  بوصفها  العدالة  أن  ودينيا،  وفلسفيا  انرثبولوجيا 
كقيم  لها،  وموجهة  محددة  واجتامعية  وسيتسية  اخالقية  بقيم 
انساين  مطلب  فهي  وغريها،  والحق  والخري  واملساواة  الحرية 
مرتبط برحلة نحو البحث عن املكنونات الذاتية، واملرسح بوصفه 
والسياسية  االجتامعية  للمتغريات  حقيقيا  كشافا  الفنون،  ابو 
واحدة  تعد  االخرية  وهذه  العدالة،  مفهوم  طرح  قد  والثقافية 
املرسحية،  النصوص  بها  اهتمت  التي  والقضايا  املفاهيم  من 
مشاكل  معظم  حولها  دارت  التي  املحاور  من  يعد  وتحقيقها 
فاالهتامم  التغيري،  اجل  من  وحريته  بحقوقه  املطالب  اإلنسان 
العدالة مل يكن صدفة، بل جاء بعد دراسة محضة، وبعد  بفكرة 
تتبع االثر االرسطي والالرسطي الذي ظل مفهوم العدالة يبحث 
ورؤى  عديدة،  مرسحية  ونظريات  ابداعية  معطيات  يف  بعمق 
لها  خاصة  مفاهيم  عكسوا  الذين  الكتاب  ومعالجات  وافكار 
انرثبولوجي  ملعطى  وفقا  العدالة،  مبفهوم  تواشجات  ولها  عالقة 
عرب  املجتمع  مع  عالقاته  وينظم  الفرد،  ذات  يبحث يف  وفلسفي 
مفاهيم متداخلة ومتقاربة يف تفسري وفهم العقل والسيام النص 
النص  يف  ومتثالته  العدالة  موضوع)مفهوم  تضمن  لقد  املرسحي، 
االول:  املبحث  وهي:  عدة  مباحث  املعارص(  العراقي  املرسحي 
تاريخ  إىل  الباحثة  فتطرقت  وانواعها،  العدالة  مبفهوم  عن  اذ 
مفهوم العدالة، اذ افرزت كل حقبة جملة من املفاهيم، منها ما 
العدالة هي:عدالة  انواع  هو قديم ومنها ما هو حداثوي، واهم 
يف  الفرد  يعتمده  الذي  املتبادل  االعتامد  بها  ويقصد  املناصفة 
يعتمد  واالستثامر،   املخرجات  بني  التكافؤ  تحقيق  يف  السوق 
من  النوع  ويطبق هذا  التكافؤ  عدالة  واملنفعة،  الحق  مبدأ  عىل 
ثقافية  ميول  لها  جامعة  إىل  ينتمون  الذين  االفراد  عىل  العدالة 
الفرد من  بالتساوي طبقا ملبدأ  وسياسية، ويتقاسمون املخرجات 
الحق  وتتضمن  الطبيعية  العدالة  الفرد،  اجل  من  الجامعة  اجل 
املقرتنة  الخري  عدالة  أو  الحياة  مبطالب  يرتبط  الذي  الطبيعي 
وهي  القانونية:  العدالة  بالخريات،  والتناصف  التفضل  مببدأ 
التي تلغي الفوارق الطبقية وتجعل الجميع سواسية أما القانون 
مبنية عىل فكرة الحق والخري، عدالة التبادل: وهي العدالة التي 
النظرعن  بغض  كامال  حقه  غريه  يعطي  أن  فرد  كل  عىل  تفرض 
تقر  التي  العدالة  هي  االجتامعية،  مكانته  أو  الشخصية  قيمته 
بها  نادى  التي  العدالة  التوزيعية: وهي  العدالة  اإلنسان،  بحرية 
ارسطو، والتوزيع هنا يشمل كافة املجاالت التي لها عالقة بجودة 
التي  العدالة  وهي  االجتامعية:  العدالة  اإلنسان،  وكرامة  الحياة 
واملجهود،  الحاجة  أساس  عىل  استحقاقهم  الجميع  ينال  مبوجبها 
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الخيال«  دنيا  فى  األحالم  »أبو 
الطفل أدب  بحوث  مائدة  على 

الطفل  أدب  وبحوث  توثيق  مبركز  املاىض  األسبوع  أقيم 
باإلدارة املركزية للمراكز العلمية برئاسة د ارشف قادوس 
تأليف  الخيال«  دنيا  ىف  األحالم  »أبو  نص  ملناقشة  ندوة 
الشهرى  بامللتقى  وذلك  الزراع،  عبده  الكاتب  وأشعار 
وتحدث  الطفل  أدب  ونقاد  ملبدعى  واألربعني  الثالث 
جامل  الناقد  البيىل،  صفاء  املرسحية  الكاتبة  باملناقشة 
استهل  زكريا.  هويدا  األطفال  كاتبة  وأدارتها  الفيشاوى 
املناقشة د. ارشف قادوس موضحا: مركز توثيق وبحوث 
من  واملهتمني  األطفال  أدباء  لكل  بيتا  يعد  الطفل  أدب 
الطفل،  أدب  مجاالت  يف  إلخ،   .. تشكيلني  وفنانني  نقاد 
الذي  امللتقى  هذا  بانعقاد  واآلخر  الحني  بني  نستمتع 
أصبح من أهم الفعاليات التى يقيمها املركز، ورشف كبري 
ىف هذا اليوم أن نناقش أحد أعامل الكاتب عبده الزراع، 
وهو غنى عن التعريف وإسهاماته ىف مجال أدب الطفل 
أكرث من مكان  فاعال ىف  أصبح  بالكفاءة،وقد  لها  مشهود 

وهو ما يهمنا. 
 فيام أثنت الكاتبة هويدا زكريا عىل نشاط الكاتب عبده 
يقدم  أنه  إىل  مشرية  الطفل  أدب  يف  وإسهاماته،  الزراع 
كثرية  مناذج  ولديه  افتعال  دون  وبساطه  بيرس  أعامله 
الذين  بالفنانني  وكذلك  مبارش،  بشكل  باألطفال  ومحتك 
يكتبون لألطفال، واألماكن اإلبداعية لألطفال وهو يشعر 
بالطفل ويعى ماذا يريد، وكذلك تتمتع أفكاره بالسالسة 

والتدفق و تخلو من التعرس وسهل بسيطة 
ما  انه شاعر وهو  الزراع  الكاتب عبده  وتابعت: ما مييز 

أثر عىل كتابته فجعل أعامله املرسحية لها مذاق خاص، 
املوضوعى  املعادل  متثل  النص  هذا  ىف  األشعار  أضافت: 
للنص بأكلمه، وقد عربت عن كل أفكار النص وساعدت 
عىل  التالية  اللوحات  ىف  يحدث  ما  اكتشاف  عىل  الطفل 
سبيل املثال “األوفرتري” تتحدث عن الحلم وهو ما عربت 
عنه األشعار، وأعطي للمتلقى مساحة رحبة لفهم النص، 
تناغم  بها  ألن  اللغات  أسهل  من  تعد  الشعرية  فاللغة 
والطفل مييل إيل حالة الغناء واللعب، وقد متيز الشعر ىف 
النص باليرس والسالسه والبساطة وهو ما أعطى انطباعا 

عن رشاقه النص. 
وفيام يخص شخصيات العمل أضافت : شخصيات العمل 
قليلة و أرسية وهو ما جعل هناك تكثيف وعدم تشتت، 
مثل  دالله  له  الشخصيات  ألسامء  الكاتب  واستخدام 
لنا  ليمرر  كبرية  لوحه  ىف  واستخدامهام  والقمر  الشمس 
بعض املعلومات، فجعل األسامء قريبة من ذهن الطفل، 
من  وأوضح  والنجوم،  الكواكب  عن  معلومات  وأعطانا 
خالل النص فكرة الحلم وكيف نستطيع أن نفكر وأعطى 
الرسم،  التفكري واإلبداع، واستخدم ىف ذلك  الطفل حرية 
حيث يقوم كل طفل برسم ما يأىت ىف مخيلته وبداخله، 
خياله  وينمى   ، اإلبداع  حرية  الطفل  ىف  يغرس  ما  وهو 
وظهر  التفكري  حرية  هو  الثاىن  والىشء  مداركه،  ويفتح 
ىف لوحه حسونه والطفل شمس بطل املرسحية، وهو ما 
أعطانا فكرة عميقة أن التفكري مهم جدا ىف حياة الطفل. 
الخيال”  دنيا  ىف  األحالم  أبو   “ لنص  رسيعة  قراءة  وىف 

قالت الكاتبة املرسحية صفاء البيىل: بالنظر إىل نص )أبو 
محدد،  زمن  يف  أحداثه  تدور  ال  الخيال(  دنيا  يف  األحالم 
الرئيسية:  الشخصيات  خالل  من  واآلن  هنا  يدور  فهو 
األم والطفلني واملدرسة، مع التجوال عرب الحلم يف أزمنة 
فرناس  بن  عباس  كزمن  معني،  بتاريخ  محددة  أخرى 

وحكاية الفضاء. 
 تابعت : النص يدور خالل مكانني، وعاملني: األول البيت 
لألحداث  التمهيد  مرحلة  مثل  الذي  البيت  واملدرسة، 
فصل  يف  وبخاصة  املدرسة  يف  تحدث  التي سوف  الهامة 
حتى  و  ظهرا  الواحدة  من  استغرق  وقد  األحالم،  أبو 
املشهد  ونصف  مشهد  انه  مبعنى  ليال  عرش  الحادية 
للتمهيد والتقديم للحدث األصيل. إلدخال الطفل يف عامل 
البحار من خالل حدوتة مالك الحزين ونور الوجود التي 

تبدو أنها من حكايات ألف ليلة وليلة. 
التلقي  يرتبط   : قائلة  تابعت  العمرية  الفئة  عن  وأما 
عند الطفل بأسلوب الكاتب الذي يتبعه لتوصيل رسالته 
املوجهة إليه عن طريق عدة أدوات “اللغة “ التي يعرب 
يف  وتقدميها  واملعاين  اللغوية  بالرتاكيب  الكاتب  عنها 
ثالث  لوسيط  املخرج  يحوله  الذي  )الشعر(  آخر  وسيط 
بإضافة عنرص املوسيقى إليه والغناء. وليك ينجح الكاتب 
مراعاة  عليه  الطفل”   “ إليه  للمرسل  رسالته  توصيل  يف 
اللغة  ستكون  كيف  ستحدد  التي  فهى  العمرية  الفئة 

والتعبريات واألشعار واملوسيقى .. إلخ 
 وأضافت :عىل غالف النص مل يتم تحديد الفئة العمرية 
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التي توجه لها الكاتب عبده الزراع بعمله املرسحي وهذا 
أمر مهم.. جدا وهو خري من يعلم هذا لدربته ومامرسته 
لفئة  يقدم  ما  كل  فليس   .. للطفل  الكتابة  لفنون  الكبرية 
عمرية يصلح لفئة غريها فقد قسم علامء النفس والرتبية 
الفئات العمرية التي قد تبدأ من 3 سنوات وهى فئة ما 
سنة   ١8 حتى  الكتابة  أنواع  أصعب  وهو  الحضانة  قبل 
للفئة من 9 إيل  النص يصلح  الفتيان، وأرى أن  وهى فئة 
وتعقيد  واألحداث  اللغة  من حيث  مناسب جدا  فهو   ١2

الحبكة واألشعار. 
“تنوعت  الشخصيات  بناء  عن  قائلة  واسكتملت   
ورفاق  العائلة  شخصيات  بني  املرسحي  النص  شخصيات 
الفصل وشخصيات الحلم يف اململكتني والشخصية الرتاثية 
عباس بن فرناس وشخصيات الحكاية األخرية رحلة الفضاء 
ىف  عليها  والتعرف  الشمسية  املجموعة  أفراد  ومالقاة 

الحقيقة. 
ذكر  وكذلك  الشخصيات  وصف  أنتظر  كنت   : وتابعت   
فلم  األحالم،  أبو  زارها  اللتني  اململكتني  سامت شخصيات 
النص  يف  مالمحهام  تظهر  ومل  شخصياتهام..  وصف  يتم 
حتى يستلهمها املخرج عند تقديم النص وهو لب مرسح 
هو  هل  وهيأته  شكله  ما  الحزين..  امللك  فمثال  الطفل.. 
العينني  جاحظ   .. األنف  مدبب  طويل،  قصري  سمني؟ 
شكله مضحك، كئيب؟ ما مالبسه مزركشة؟ قامتة.. ضيقة 
واسعة.. يرتدى عىل رأسه مثال تاجا من شوك األسامك أو 
البحار  عمق  يف  واملوجودة  امللونة  املرجانية  الشعب  من 
أيضا.. ملاذا سمي بالحزين؟ هل هو حزين فعال؟ إذا كان 
فام رس حزنه؟ وإذا كان حزينا فلامذا يقهقه يف بالهة وهو 
نقرأ  أن  علينا  كان  سبب؟  دون  قرصه  أفراد  مع  يتحدث 
األفعال ألن هذا تكرر  لبعض  أو تربر  لتعرب  الجمل  بعض 

مع امللكة نور الوجود. 
سبب الحرب الطاحنة بني اململكتني جاء رسيعا ويف جملة 

بسيطة  األشعار  :جاءت  فقالت  النص  أشعار  عن  وأما 
مثلام  داع..  بال  تطول  أحيان  كنها يف  املراد،  املعنى  تؤدي 
وأيضا  والجامل  الخيال  تعرب عن معاين  مثال..  األوفرتري  يف 
األحالم  عن  “الفينال”  النهاية  يف  ثم   .. القراءة  محبة 
النص  مكان  يف  تفاوتت  لكنها  األحالم  تحقيق  يف  واألمل 
والرابع  كالثالث  متاما  منها  خلت  مشاهد  عدة  أن  فنجد 
)الكتاب  أغنيتان  به  مثال  كالسادس  ومشاهد  والخامس، 
أوفرتري  األول  يف  وواحدة  السابع..  يف  وأغنيتان  والعلم( 

وواحدة يف الثاين 
بالحكايا  دامئا  شغوف  :الطفل  قائلة  تابعت  الحبكة  وعن 
والسحب  بالخيال  شغوف   .. السن  هذا  يف  وبخاصة 
أن  الجميل  ومن  معقول..  والال  والفضاء  البحار  وعامل 
عامل  يف  للدخول  الوسيط  الرسم  حصة  من  جعل  الكاتب 
خيال أبو األحالم، ومع إنني أراها حيلة مناسبة حيث أن 
الطفل  به  ليذهب  الحر  الخيال  إطالق  عىل  يقوم  الرسم 
أننى كنت أرى األجمل واألمثل مثال  إىل حيث يريد.. إال 
أن تكون حصة حيك أو مرسح بدال من الرسم.. ولكن ال 
قادرة عىل تحريك خيال  فالفنون جميعا  الرسم  بأس من 
الحكاية  يف  فعل  كام  عرض  بشاشة  استعان  وليته  الطفل 
الثانية عباس بن فرناس، وقالت : النص ممتيلء باألخطاء 
قبيل  تفاديها  الكاتب  وعىل  النص  ببناء  الخاصة  الدرامية 
والهاء  املربوطة  التاء  بني  املصحح  يفرق  فال  الطباعة 
القطع..  وهمزة  الوصل  ألف  برئ  يف  السقوط  وكذلك 
الخ ففي   .. الرتقيم من استفهام وتعجب  وكذلك عالمات 
موضع االستفهام ال نجد العالمة و هذا يزعج القاريء وال 

يوصل املعنى الذي أراده الكاتب 
الزراع  عبده  األستاذ  قال:  الفيشاوي  جامل  الناقد   
الدرامي  نصه  يكتب  مرسحي  كاتب  أي  مثل  مثله 
)املرسحي(،ويتمني عرضه عىل خشبة املرسح، ومن وجهة 
نظري نحن نتعامل مع نص درامي ) مرسحي( وضع بني 

الياقوت  من  الزهور  مملكة  خريات  عىل  االستيالء  قصرية 
الوصيفات  )ملاذا  الجميالت  الوصيفات  وأرس  واملرجان 
الجميالت؟ كان ممكن أن نقول وسبي نساء اململكة مثال. 
قديم  العداء  أن  الوجود  نور  امللكة  بها  تلوح  جملة  ويف 
من أيام أبيها امللك كهرمان ..ثم أنها من توجه األمر لبدء 
امللك  عىل  القبض  أيضا  ثم  له  الطعنة  وتوجيه  الحرب 
الحزين وجعله أسريا .. كام أن املشهد الخامس جاء رسيعا 
بال مقاومة وال صد هجوم وهو ما ال يتناسب مع حيطة 
الحزين مع كل غريب.. وسجنه الدائم لكل غريب وفيام 
بانتقاله  اال  أسريا  يسمى  ال  فاألسري  أسريا  اتخاذه  يخص 
من مكانه، مملكته، إىل مكان عدوه املنترص )مملكة نور 
الوجود( ويف النهاية بالطبع يريد الكاتب ترسيخ مبدأ أن 
الخري هو الذي يكسب أخريا وينتهي الحلم نهاية سعيدة 
وهذا بعيد بعض اليشء عن الواقع.. أضافت: كنت أنتظر 
أن تكون الحرب بني اململكتني لسبب درامي أكرث قربا من 
مصانع  عىل  االستيالء  أحدهام  يريد  كأن  الطفل..  واقع 
وصف  مثال  ونرى  الخ.  التكنولوجيا..  أو  األفكار  أو  اآلخر 

فتحي للحلم باملرعب وهو ليس مرعبا نهائيا 
اللغة بسيطة تقرتب جدا   : قالت  النص  لغه  وفيام يخص 
من اللغة اليومية الطبيعية التي متيل للدعابة واملرح، هى 
السن مع  لهذا  لغة بسيطة وسهلة ومعربة ومناسبة  فعال 
التلميح إىل أن الكاتب كان يشتاق للفصحى فيجنح أحيانا 
ذلك  حدث  وقد  اململكتني  حكاية  يف  خاصة  الستخدامها 

رمبا يف الالوعي يف حديث نور الوجود. 
 .. األوفرتري  يف  فرناس  بن  عباس  حكاية  يف  واستطردت:   
يقدمها  بالصوت وهو  الكاتب  الحيك/ رمبا جاء   / الصوت 
املايض  بني  الزمني  الفارق  إلظهار  الفصحى  بالعربية 
النص  العامية يف  اللهجة  توحيد  أن  أرى  لكنني  والحارض، 
كذلك   .. الطفل  من  الحكاية  لتقريب  مثاليا  سيكون  كله 

رحلة الفضاء ولقائه باملجموعة الشمسية. 
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دفتي كتاب يسأل عنه الكاتب عبده الزراع ويعترب النص 
به  يستمتع  أن  القارئ  يستطيع  بذاته  قامئا  أدبيا  جنسا 
شخص  من  بالنص  االستمتاع  درجة  وتختلف  ويتخيله 
أما  وثقافته،  وبيته  نشأته  عىل  ذلك  ويتوقف  آخر  إىل 
عندما يتم تقدميه عيل خشبة املرسح يصبح نص العرض 
ويكون  املرسحي،  العرض  يف  املشاركني  عنه  ويسأل 

املخرج هو املسئول األول واألخري. 
األستاذة  قالتها  التى  النقاط  بعض  عىل  أتحفظ  وتابع:   
هويدا واألستاذة صفاء، فعىل سبيل املثال قالت األستاذة 
وأن  التنمر  يقصد  مل  الزراع  عبده  األستاذ  أن  هويدا 
وجهة  ومن  وهكذا.  عشه  ببناء  قام  حسون  العصفور 
نظري أقول أن الكاتب مل يذكر أو يشري بأى كلمة للتنمر 
لكن من خالل ما طرحه أن عش العصفور حسون تعرض 
القش  بجمع  وقام  به،  تعصف  أن  كادت  شديدة  لرياح 
والحفاظ  العش  بتثبيت  يقوم  حتي  الصغرية  واألعشاب 
هذه  وبدأت  للعمل،  دعوة  وهذه  االنهيار  من  عليه 

أطلق  لشمس  صديقاً  صغري  عصفور  خالل  من  الدعوة 
عليه الكاتب أسم حسون، 

عند  ولكن  وناقدة  كاتبة  صفاء  األستاذة   “ وأضاف: 
يغلب  أنه  نظري-  وجهة  -من  اعتقد  للنص  مناقشتها 
األطفال  كاتب   : أضاف   . الناقدة  من  أكرث  الكاتبة  عليها 
بتقديم  يقوم  ملن  اإلبداع  حرية  من  مساحة  يرتك  دامئا 
النص  أن  نعلم  ونحن  املرسح  الدرامي عىل خشبة  نصه 

يقدم يف أكرث من جهة إنتاج وبرؤي مختلفة. 
مع  نتعامل  أننا  األستاذة صفاء  قالته  ما  واعرتايض عىل   
انه كان يجب أن يكتب كذا  الكاتب وال نقول  ما قدمه 
أن  نظري  وجهة  فمن  املنطقة،  هذه  تعميق  أو  كذا  أو 
وأشارك  الكاتب،  كتبه  مبا  يكون  النص  وتأويل  تحليل 
األستاذة صفاء يف ملحوظات كثرية تتعلق بتقنية الكتابة 
عمر ووصف  يحدد  مل  املؤلف  أن  ذكرت  وقد  املرسحية، 
كتابة  املؤلف  يجب عىل  وكان  الشخصيات،وهذا صحيح 
عن  النظر  برصف  املرسحية  اإلرشادات  خالل  من  ذلك 

وجود مبدع أخر سوف يقوم بتقديم العمل عىل خشبة 
سوف  املبدع  هذا  أن  عىل  النظر  برصف  وأيضا  املرسح، 

يستعني بهذه اإلرشادات أم ال. 
وقال: الكاتب يتأثر بالبيئة والنشأة االجتامعية والثقافة، 
مدي  النص  خالل  من  يتضح  الزراع  عبده  فالكاتب 
للفنون  العايل  املعهد  يف  الشعبية  للفنون  بدراسته  تأثره 
وقد  وليلة،  ليلة  بألف  بتأثره  شعرت  فقد  الشعبية، 
والثقافية  الرتبوية  األبعاد  عىل  كبرياً  تركيزاً  النص  يف  ركز 
واالجتامعية والتعليمية وقد كتب النص بعيداً عن البناء 
األستاذة  تذكر  ومل  نهاية(   – وسط   – )بداية  األرسطي 
يف  الرصاع  أن  وأقول  الرصاع،  عرضها  خالل  من  صفاء 
نور  واألمرية  الحزين  امللك  شخصية  بني  كان  النص  هذا 
الرصاع عىل  ليصنع بهام  املؤلف  وهام شخصيتان كتبهام 
الرغم من أن الشخصية الرئيسية هي شمس ففي بعض 
تدفق  عىل  تساعد  شخصيات  الكاتب  يخلق  األحيان 

األحداث وخلق التشويق لدي املتلقي 
من  البسيطة  الكلامت  بعض  الكاتب  وضع  وقد 
خاصة  وهي  ونت،  وأميل  واتساب  مثل  الحايل  عرصنا 
اليومية  حياته  يف  الطفل  يستخدمها  التي  بالتكنولوجيا 
وأقول  الحزين  امللك  ضد  نور  األمرية  حرب  يف  ووظفها 
والخامس  الرابع  الجيل  توجد حروب تسمي حروب  أنه 
ميديا  السوشيال  باستخدام  اإلشاعات  طريق  عن  وهي 

فهو استخدام ذيك وقدمه الكاتب ببساطة 
الكاتب  نجح  فقد  األشعار  عن  :أما  قائال  واستطرد   
كام  العمل  نسيج  ومن  درامية  أهمية  لها  تكون  أن 
استخدامها كحلية من خالل تقدميها حتي يلتقط املتلقي 
أنفاسه ليستقبل معلومة جديدة حتى ال يحدث تشويش 
علمية  معلومات  قدم  الكاتب  أن  حيث  للمعلومات 
مرسح  مييز  ما  وهو  العمل  داخل  وثقافة  واجتامعية 

الطفل.
رنا رأفت 

متابعات
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الشائكة.. وأسئلته  المسرح 
المسرحيني مائدة  على  حرة  مساحة   

والديكور  بالموسيقى  مرورا  النص  من  بداية  الفنية،  العناصر  من  العديد  على  الشتماله  نظرًا  الفنون؛  بأبي  المسرح  ُيلقب 
من  شكل  عن  أيضًا  الفين  التعبري  وهو  المسرحية،  عليه  تؤدى  الذي  المكان  هو  المسرح  اإلخراج.  إلى  وصوال  والمالبس  واإلضاءة 
مخرج  من  بتوجيه  الممثلون  عنها  وعرّب  المؤلف،  خيوطها  نسج  اليت  الحكاية  أو  النص  هي  المسرحية  أّن  حني  في  الفنون؛  أشكال 
صاالت  نحو  التوّجه  إلى  الجمهور  تدفع  اليت  القّصة  أساس  هو  المسرحي  والنّص  والتدريب،  للتحضري  الوقت  لها  وُخّصص  العمل، 
مخرج. دون  مسرحي  نص  تقديم  يمكن  وال  مسرحي،  نّص  دون  مسرحًا  يكون  أن  للمسرح  يمكن  فال  المسارح؛  وقاعات 
التساؤالت  من   عدد  على  اإلجابة  لمحاولة  المساحة   هذه  نخصص  أن  آثرنا  القضية«  »طرفي  والمخرج  المسرحي  النص  بني  ما 
الجوائز  أم  النقاد  أم  ذهنه  في  الجمهور  المخرج  يضع  وهل  غريه؟  دون  معني  لنص  المخرج  اختيار  أسباب  أهم  ما  منها: 
لو  اليت  الروشتة  وما  نفسه؟  الوقت  في  ونقديا  جماهرييا  ينجح  عرض  تقديم  من  المخرج  يمنع  ما  هناك  وهل  والمهرجانات؟ 
اختيار  يتم  ولماذا  األجنبية؟  للنصوص  المخرجني  بعض  اتجاه  أسباب  ما  المعادلة؟  تلك  تحقيق  خاللها  من  يستطيع  المخرج  اتبعها 
يكون  أن  يجب  للنص  المخرج  اختيار  وهل  ماذا؟  أم  نصوص؟  أزمة  هي  هل  مرة؟  من  أكرث  قدمت  و  سبق  اليت  النصوص  بعض 
خاصة  العروض  هذه  مشاهدة  من  المستهدفة  الفئة  المؤلف  أو  المخرج  يراعي  أن  يجب  وهل  بها؟  لينفعل  أفكاره  مع  متناسبا 
كتابة  عند  المخرج  أو  المؤلف  ذهن  في  تكون  أهداف  هناك  هل  و  الجماهريية؟  الثقافة  مسرح  مواقع  وعروض  األقاليم  في 
المسرحية؟  الحركة  صالح  في  يعد  هل  الدراماتورج  أو  باإلعداد  سواء  المؤلف  المسرحي  النص  في  والتدخل  المسرحية؟  إخراج  أو 
التساؤالت: تلك  على  ردا  والمخرجني  والمؤلفني  النقاد  ببعض  استعنا  األصلي؟  النص  في  للتدخل  البعض  يدفع  الذي  وما 
سامية سيد

عند  قــال:  العال  أبو  ــرازق  ال عبد  أحمد  والناقد  الكاتب   

من   – اعتقادي  يف   – الدافع  يختلف  للنص،  املخرج  اختيار 

مخرج إىل آخر، فهناك من يضع عينه عىل الجوائز والتسابق 

يف  الجمهور  يضع  من  وهناك  املهرجانات،  يف  واملشاركة 

أن  فينبغي  بالنقاد،  عالقته  أما  األوىل،  بالدرجة  اعتباره 

للمشاهد،  وقدمه  بعمله،  قام  طاملا  نظرهم،  وجهة  يتقبل 

هذا  الفني(  )الصدق  معيار  توافر  هي   – نفسه  الوقت  يف 

النجاح، أن يكون صادقا،  املعيار مهم جدا، فلكل من يريد 

يجيد  حني  صادقا  نصه،  يختار  حني  صادقا  مدعيا،  وليس 

اختيار فريق العمل، صادقا حني يفرس النص، ويقدم رسالته، 

بشكل  عمله  مسؤولية  وتحمله  جديته،  عن  فضال  هذا 

حقيقي، وليس سعيا وراء هدف آخر غري فني، مثل البحث 

مبهمتهم،  القيام  وعليهم  النقاد،  املشاهدين  ضمن  ومن  

وعليه االستفادة من آرائهم، واملخرج الحقيقي – من وجهة 

ألن  اهتاممه؛  مقدمة  يف  الجمهور  يضع  الذي  هو   – نظري 

باملهرجانات  مهتم  ومخرج  له،  قيمة  ال  جمهور  بال  مرسحا 

والتسابق، ال ميكن أن يحقق نجاحا حقيقيا. والروشتة التي 

 – والنقدي  الجامهريي  الرضا  تحقيق  املخرج  يستطيع  بها 

تحقيق
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عن الربح مثال، أو لزيادة دخله عيل حساب ما يقدمه .
املخرجني  اتجاه  أسباب  عن  أمــا  ــرازق:  الـ عبد  ــح  وأوض
إىل  يلجأون  املخرجون  كــان  ــول،  أق األجنبية،  للنصوص 
ولكن  ذلك،  يف  ترثيب  وال  فنية،   لــرضورة  النصوص  تلك 
معظم  ألن  ؟  ملاذا   ! للقلق  تدعو  ظاهرة  أصبح  اآلن  األمر 
لإلعداد  وتخضع  األجنبية،  النصوص  إىل  تذهب  عروضنا 
النص  كثريا  تفسد  مراوغة،  ومبسميات  ذلك،  شابه  ما  أو 
من  ليس  مختلفة،  دعاوي  تحت  رسالته،  وتشوه  األصيل، 
إىل  األمر  يرجع  ورمبا  عنها،  تحدثت  التي  الــرضورة  بينها 
التي صارت  الفنية،  املصنفات  للرقابة عىل  املتعنت  املوقف 
معها  وُترهق  املؤلفة،  النصوص  يف  سافر  بشكل  تتدخل 
بعيدا  السهل،  الطريق  إىل  فيذهبون  واملؤلفني،  املخرجني 
الحاصل  األجنبي  النص  مع  ويتعاملون  الــرأس،  وجع  عن 
من  وقفة  إىل  تحتاج  مسألة  وتلك  الرقابة،  موافقة  عىل 
الخلف.                                                                               إىل  وتدفعه  املرصي،  ألنها ترض مرسحنا  املرسحيني، 
واضاف عن قضية تدوير النصوص: تلك قضية هامة بالفعل، 
وتقديم النص أكرث من مرة، عىل يد أكرث من مخرج، ظاهرة 
غريها  إىل  وانتقلت  الجامهريية،  الثقافة  مرسح  يف  انترشت 
من املسارح، حتى مع املرسح االحرتايف، والسبب يف ذلك ال 
عالقة له بندرة النص املرسحي، كام يدعي البعض، ولكن له 
عالقة  مبفهوم )الشلة (  تلك التي  يتفق عنارصها عيل ذلك 
السلوك، وكذلك يعود األمر إيل اإلدارة املتخاذلة التي تسمح 
التكرار  ألن  بالجمهور،  العرض  عالقة  عىل  يؤثر  مبا  بذلك، 
وأؤكد  والجمهور،  العرض  بني  العالقة  تطوير  ليس يف صالح 
النصوص  ألن  الندرة،  مبسألة  الظاهرة،  لتلك  عالقة  ال  أنه 
بالفعل موجودة، وكذلك املؤلفني، لكنه أيضا الكسل، وعدم 
تلك  تفيش  إىل  تؤدي  أمور  وكلها  االطــالع،  وقلة  القراءة، 

الظاهرة املقيتة. تابع :
تحت  واإلضافة،  بالحذف  النصوص  يف  التدخل  مسألة  أما 
الدراماتورجية،  مثل  دقيقة  وليست  مراوغة  مسميات 
جدا،  مزعجة  مسألة  فهي  املسميات،  من  وغريها  واإلعداد، 
أن  للمخرج  ويجوز  غري مرسحي،  وسيط  يتم عىل  فاإلعداد 
يقوم بحذف ما يراه زائدا، وال رضورة له لو تم حذفه، لكن 
أدوات  لديه  ألن  ؟  ملاذا  كتابة،  يضيف  أن  حقه  من  ليس 
رسالته،  يرسل  أن  بها  يستطيع  الكلمة  غري  كثرية،  أخرى 
وحركة  والغناء،  املوسيقي  لديه  عمله،  مضمون  ويقدم 
سيساعده  ذلك  كل  والتمثيل،  واإلضاءة،  والديكور،  املمثل، 
توصيل  يف   ستساهم  التي  املرسحية  الصورة  رسم  عىل 
من   – يكشف  األصــيل  النص  يف  التدخل  لكن   . الرسالة 
وجهة نظري –  عجز املخرج عىل التعامل مع النص، فيقوم 
ذكره  إذا  به،  يعرتف  ال  الذي  العجز  عن  تعبريا  بتشويهه 

النقاد !. 
من  السالموين:  العال  أبو  محمد  املرسحي  الكاتب  قال  فيام 
الذى يقدم نصه  املؤلف  البداية تأىت من  املتعارف عليه أن 
النص  املناسب ملضمون  املخرج  ملدير املرسح ويعرضه عىل 
انقلبت  )كوميدى، تراجيدى، استعراىض..الخ( ولكن لألسف 
يختار  الذى  املخرج  يد  يف  البداية  وأصبحت  زماننا  يف  اآلية 

اآلن  املخرجني  لجوء  نجد  لكن لألسف  أو جامهريية.  جائزة 
اإلخراج  خطة  ونقل  االستسهال  بهدف  األجنبي  النص  إىل 
توفري  جانب  إىل  األجنبي،  العرض  رسقــة  أو  واستنساخ 
لقانون  مخالف  وهذا  التأليف  حق  دفع  بعدم  امليزانية 
الجميع  مقاضاة  له  يحق  به  علم  إذا  الذى  املؤلف  حقوق 
من  يهرب  حتى  قديم  لنص  املخرج  يلجأ  ولذلك  دوليا، 
النص يرجع إىل  املسئولية وتلك سبة أخرى. ومسألة تدوير 
أو رؤية  لديهم خطة  ليس  الذين  املسئولني  تهاون وإهامل 
أو اسرتاتيجية ولذلك يرتكون األمور متىض بعشوائية وتخبط 
واملفروض أن تحتوى خطط اإلنتاج عىل ثالث أنواع: نصوص 
ونصوص  والشباب  الجدد  الكتاب  ونصوص  الكتاب  كبار 

الريربتوار املتميزة.
أنه : ال توجد أزمة نصوص ولكن توجد أزمة إدارة  وأوضح 
املهمة  ويوكلون  بالكتاب   يتصلون  ال  متكاسلني  و مسئولني 
أصبحوا  الذين  املخرجني  من  وشللهم  ومعارفهم  ألصدقائهم 
ليحصلوا  الورش  وبأسلوب  أمزجتهم  عىل  النصوص  يعدون 
واالستعراضات،  الديكور  ورمبا  واإلخراج  التأليف  أجور  عىل 

وال عزاء للكتاب الحقيقيني.
تابع : جمهور األقاليم هدف رئييس للمرسح ألنه الجمهور 
وأمتنى  املرسحية،  الخدمة  من  طويال  حرم  الذى  الحقيقي 
للفنون  الفني  والبيت  للمرسح  الفني  البيت  يشارك  أن 
بوضع  كرمية  حياة  برنامج  يف  الجامهريية  والثقافة  الشعبية 
خطة لنرش العروض املرسحية يف األقاليم ضمن هذا الربنامج 

عالقتها   عن  النظر  بغض  الفنية  قدراته  يربز  الذى  النص 
عنها.  الجمهور  انرصاف  ثم  ومن  والوطن  املجتمع  بقضايا 
برؤية مختلفة،  فمن حق  النص  املخرج مع  تعامل  إذا  أما 
كان  إذا  أما  النص.  سحب  أو  بالحوار  يعرتض  أن  املؤلف 
املؤلف غري موجود فهذا دور النقد والنقاد الذين من حقهم 

االعرتاض أو املوافقة وإبداء اآلراء لتنوير الجمهور.
يخضع  أن  يجب  األجنبي  للنص  االتجاه  السالموين:  وأضاف 
للضوابط، مثال تقديم نص جديد لالطالع عىل حركة املرسح 
أو  تقدير  عىل  النص  هذا  حصل  إذا  خصوصا  الخارج  يف 

مصر  في  إبداع  أزمة  هناك  ليست  حسونة: 
ضمري  أزمة  هناك  بل 

المخرجني   بني  النص  تدوير  السالموني: 
المسئولني  وإهمال  تهاون  إلى  يرجع 
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املقلوب عىل رأسه  الهرم املرسحي  القومي وبذلك نستعدل 
عىل  العكس صحيح  بينام  العاصمة  يف  وقاعدته  األقاليم  يف 
البد  الحقيقي  املرسحي  والكاتب  الراعي.  عىل  الدكتور  رأى 
املجتمع  تحقيقها يف  يريد  أن يكون صاحب مرشوع ورؤية 

ولذلك البد أن يكون مستوعبا ملشاكل وقضايا مجتمعه .
اختيار  أسباب  حسونة  خالد  املرسحي  الكاتب  أرجع  فيام 
رأس  يف  مرشوع  وجود  إىل  غريه  دون  معني  لنص  املخرج 

املخرج يريد التعبري عنه واهتاممه ببعض القضايا.
غريه،  دون  نص  اختيار  عىل  له  حافزا  يكون  قد  هذا  قال: 
يف  التجريب  نحو  املخرج  سعي  مبعنى  التجربة،   وكذلك 
الختيار  له  دافعا  يكون  قد  املرسحي  العرض  عنارص  بعض 
يضع  أال  املفرتض  ومــن  غــريه،  دون  بعينه  مرسحي  نص 
االعتبارات  من  أي  نصه  كتابة  عند  املؤلف  أو  الكاتب 
أو  ما  بقضية  مهموما  يكون  أن  يجب  فالكاتب  األخــرى،  
يكون  أن  ويجب  عنها  التعبري  يريد  وفكرة  ما  هام  يحمل 
الجمهور  واما  الشاغل،  همه  هي  الفكرة  هذه  عن  التعبري 
أو  لنص  قارئا  كان  سواء  عموما  الكتابة  من  الهدف  فهو 
مشاهدا ملرسحية عىل املرسح وحينام يراعي الكاتب رشوط 
شك  بال  للجمهور  ستصل  كلامته  فإن  الصحيحة  الكتابة 
 . الجمهور  هذا  من  رشيحة  باعتبارهم  واملختصني  وللنقاد 
مل  ألنهم  إما  األجنبية  للنصوص  املخرجني  بعض  يتجه  وقد 
يقرؤوا كافة النصوص العربية ليجدوا ضالتهم، وأما أنهم مل 
بني  سوى  طرحها  يريدون  التي  األفكار  عن  يعرب  ما  يجدوا 

ال  أخرى  اعتبارات  لصالح  املواهب  من  الكثري  تظلم  التي 
هو  املواهب  والدليل عىل وجود  عنها،  للحديث  هنا  مجال 
املهرجانات  يف  نصوصهم  تفوز  الذين  الجدد  املؤلفني  كم 

وهي غري منشورة   
وعىل املؤلف أن يقدم عمال يعرب عنه وأال يكون متناقضا مع 
يكون  ولن  الطرح  يف  ازدواجية  هناك  ستكون  وإال  أفكاره، 
هناك عرض مرسحي وال رؤية فنية، فالكاتب لديه أهداف 
تتوجه  األفكار  وهذه  أفكاره  يكتب  حيث  النص  كتابة  عند 
بالرضورة لتحقيق هدف محدد قد يكون الجمهور والضحك 
الخاص،  القطاع  مسارح  يف  كام  األهــداف  هذه  أحد  مثال 
وتتشكل  تختلف  املؤلف  فأهداف  عــام  وبشكل  ولكن 
يريد  التي  األفكار  وتلك  والرؤية  واملكان  الزمان  باختالف 

املؤلف أو الكاتب أن يعرب عنها.
الناقدة أمل ممدوح: من املفرتض أن املخرج يختار  وقالت 
ويف  يشغله،  وما  لهمه  وقربا  فيه،  الدراما  لقوة  وفقا  النص 
أو  فرديا  هام  كان  سواء  هو  بهمه  ينشغل  أن  يجب  رأيي 
اجتامعيا، أي أن يكون صادقا ويريد التعبري عام يشغله من 
قضايا وأفكار وهموم - هذا طبيعي - لكن يف نفس الوقت 
مراعاة  مع  وحده،  مقاسه  عىل  ويجعله  عرضه  يشخصن  ال 
نسبية الجمهور الذي يعرض أمامه، بالتبسيط يف اللغة مثال 
يصعب  ال  بحيث  التقديم  طريقة  يف  أو  مخل  غري  بشكل 
عىل املتلقي، ويف رأيي الشخيص ال ينبغي أن تفصل الهموم 
والقضايا عىل مقاس جمهور معني، خاصة لو كان هناك من 
أن  يجب  وال  املبارشة.  االجتامعية  بالقضايا  طرحه  يف  يهتم 
أن  املهم  غاية،  ال  نتيجة  فهي  بالجوائز  باله  املخرج  يشغل 
استطاع  ما  يسعى  وأن  فيه،  صادقا  ويكون  بعمله  يستمتع 
للتعبري وفق املقتضيات الفنية والجاملية الالزمة . وال يوجد 
الجامهريي والرضا  الرضا  املخرج بني  أن يجمع  أبدا ما مينع 
النتائج  أفضل  لهو  حدث  إن  الجمع  هذا  إن  بل  النقدي 

الفنية ومؤرش لصدق العمل وإبداعه.
الشغف  وصدق  الهم  صدق  فإن  أرشت  كام   : وأوضحت 
النص  اختيار  األساسية إلخراج عمل جيد مع حسن  النقطة 
بفكرة  اهتاممه  وعدم  وجديته،  وثقافته  املخرج  ووعي 
وعشق  الحقيقي  الهم  بل  الشخيص  املجد  أو  فقط  النجاح 

ما يعمل .
نص  الختيار  الحالية  األسباب  ى  أقو  أن  أعتقد   : وأضافت 
ما سواء مرصي أو أجنبي   هو اللعب يف املضمون إن جاز 
تقدميها  النجاح وتم  العمل عىل نصوص مجربة  أي  التعبري، 
يكون  حاالت  هناك  لكن  جيدة،  نتائج  تحقيق  مع  كثريا 
وهو  به  بأس  ال  وهذا  ذاته  للنص  ومحبا   مؤمنا  املخرج 
األفضل. أما النزوع لخيار النصوص األجنبية فأنا ال أجد فيه 
غضاضة إن كان يناسب هم املخرج، لكنه أحيانا قد يكون 
أحيانا،  سياسية  أو  رقابية  مشاكل  أي  يف  التورط  من  هروبا 
كام أن البعض يعتقد أن النص األجنبي أعىل قيمة وهنا عىل 
 - الشخيص  وعيه  يف  والثقة  تفكريه  مسار  تصحيح  املخرج 
بالطبع بعد تنميته - يك يكون أوسع أفقا، وبالطبع يجب أن 
تتناسب أفكار العرض مع قناعات وأفكار املخرج، أما فكرة 

كذلك  إجرايئ  سبب  وهناك  املرتجم،  األجنبي  النص  جنبات 
مؤلفني جدد  التعاقد مع  املختلفة من  اإلدارات  هو هروب 
من  الهروب  ثم  ومن  سابقني  مؤلفني  مع  التعاقد  إعادة  أو 
حقوق املؤلفني بشكل عام ومن ثم دفع املخرجني دفعا نحو 

النص األجنبي باعتباره نصا مستباحا يف ثقافتنا .
مرص  يف  إبداع  أزمة  هناك  ليست  قائال:  حسونة  واستكمل 
البحث عن نصوص  املخرج يف  أزمة ضمري، ضمري  بل هناك 
يف  النرش  دور  ضمري  كثرية،  أحايني  يف  واالستسهال  جديدة 
والتحكيم  املسابقات  لجان  وكذلك  الشباب  إبداعات  نرش 

هروب  األجنبية  النصوص  اختيار  األسيوطي: 
الرقابة  وسيف  الروتني  من 

نقطة  والشغف  الهم  صدق  ممدوح: 
جيد عمل  إلخراج  أساسية 
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مراعاة الفئة املستهدفة فأرى حدودها نسبية .
املخرج  األسيوطي:  نعيم  والقاص  املرسحي  الكاتب  وقال   
عىل  يحتوي  الذي  أو  أفكاره  عن  يعرب  الذي  النص  يختار 
قضية معينة يهتم بها سواء كانت قضية وطنية أو اجتامعية 
أو تراثية... الخ،  ويحاول إرشاك الجمهور وفريق العمل  يف 
للنصوص  املخرجني  بعض  يتجه  وقد  حيادية،  بكل  عرضها 
الرقابة عىل  الحكومي وسيف  الروتني  للهروب من  األجنبية 
املصنفات الفنية. وأنا ضد تكرار النصوص يف أكرث من موقع، 
العمل  تكرار  منع  يف  دور  املرسح  إلدارة  يكون  أن  والبد 
أكرثها،  وما  باإلدارة  املجازة  للنصوص  فرصه  إلعطاء  وذلك 
غري  أعتربها  املرسحية  النصوص  يف  أزمة  لدينا  أن  ومقولة 
هذا  املرسح،  بإدارة  النصوص  وفحص  فرز  ويرجي  حقيقة 
والعربية  املحلية  املسابقات  يف  تفوز  التي  النصوص  غري 

واملستقلة. 
له  ما  اإلنسان  بقضايا  قائال:  هناك مخرج مهتم  واستكمل 
الوطن  بقضايا  مهتم  وآخر  واجبات وحقوق،  عليه من  وما 
مهتم  ثالث  و  والقدس،  الفلسطينية  القضية  مثل  العريب 
فالبد  طبيعيا،  يعد  ما  وهذا  العامل  يف  تدور  التي  بالحروب 
تصبح  سوف  وإال  ينفذها  التي  بالقضية  املخرج  يؤمن  أن 
باهتة وال ينفعل معه الجمهور وال فريق العمل ويعترب هذا 
إهدار مال عام . ويف حالة معرفتي بتعامل مخرج مع نيص 
بشكل يتعارض مع رؤيتي  بالتأكيد سوف اعرتض وأتعامل 
ارفض  لنتيجة  نصل  مل  وإذا  املخرج  مبناقشة  املوقف  مع 
تنفيذ النص هذا  إذا كنت أعرف املخرج واملكان الذي ينفذ 
ويف  املطبوع  األديب  النص  له  املؤلف  أوضح:  العرض.  فيه 
املخرج  أصبح  فقد  املرسح  خشبة  عىل  العمل  تنفيذ  حالة 
باإلضافة  أو  بالحذف  قام  سواء  العمل  تنفيذ  يف  رشيكه 
أو  النص  فكرة  مع  يتعارض  ال  طاملا  للعرض  رؤيته  حسب 
نظري  وجهة  وهــذه  املؤلف  بناه  الــذي  الدرامي  الخط 
النص املرسحي  تنفيذ  تم  إذا  اعرف  الشخصية، ولكن كيف 

يف بلد عريب مثال، هنا يختلف األمر.
تكون  املشاريع  مناقشة  لجان  أن  الطبيعي  من  واضاف:   
هل  املخرج   مرشوع  فيه  ينفذ  الذي  باملكان  معرفة  عىل 
يختار  الــذي  املخرج  مع  اختلف  وأنــا  ال؟   أم  له  يصلح 
النصوص األجنبية كام هي  لشكسبري أو يوجني يونسكو أو 
البري كامي.. الخ  يف موقع اغلب سكانه من الطبقة العاملة 
الفنان  مبرسحيات  سابقة  معرفة  ولديه  باملرسح  يهتم  وال 
عادل إمام والفنان فؤاد املهندس وغريهام من كبار الفنانني 
الجامهريية  الثقافة  مرسح  إن  أقوله  أن  أريد  ما  مرص،  يف 
جاد ويقدم قضايا ويختلف متاما عن املرسح التجاري، وقد 
حدث معي شخصيا أن ذهبت إىل بعض األماكن  الشعبية 
لتنفيذ عرض مرسحي يتبع الهيئة فقيل يل إذا كنا هنضحك 
من أول العرض ألخره مثل مرسح الفنان ارشف عبد الباقي 
كف  عىل  كف  برضب  وأنا  خرجت  وطبعا  لدينا  مانع  فال 
النص  لكتابة  أساسية  فكرة  للمؤلف  يكون  أن  وأؤكــد    .
بأبعادها  الشخصيات  خلق  يف  يبدأ  خاللها  ومن  املرسحي 

الثالثة والتي يدور بينهام الرصاع  والوصول إىل الحل .

عيبا  ليس  تناولها  سبق  قدمية  نصوص  اختيار  تكرار   : تابع 
وثقافة  وعي  نتاج  هو  بل  النصوص،  أزمة  عىل  داللة  أو 
دماء  ضخ  عىل  اإلنتاج  جهات  حرص  وعدم  االستسهال، 
بدأت  الظاهرة  هذه  أن  وأرى  املرسح  كتاب  من  جديدة 
عىل  التعرف  وسهولة  التواصل  مواقع  انتشار  مع  تنحرس 
املخرجني  بني  اإليجايب  والتفاعل  النصوص  من  الجديد 
لتناول  الشباب  املخرجني  وتحمس  وسيط،  دون  واملؤلفني 
مختلف  من  لكتاب  معارصة  محلية  مرسحية  نصوص 

األجيال.
مع  يتسق  ما  يختار  أن  للمخرج  البد  بالتأكيد  واضــاف: 
أفكاره وفلسفته الخاصة ليستطيع أن يصبغ العرض برؤيته 
ملؤلفه،  ملكا  املكتوب  املرسحي  النص  كان  واذا  وإبداعه. 
أن  عليه  فاملتعارف  ملخرجه.  ملٌك  هو  املرسحي  فالعرض 
فهو  العرض  أما  للمخرج،  الكاتب  من  رساله  األديب  النص 
املرسحي  النص  املخرج  يتناول  قد  للجمهور.  املخرج  رسالة 
أمرا  أراه  وهذا  ورؤيته  الكاتب  تفاصيل  بنفس  ويقدمه 
يضع  أن  للمخرج  فالبد  الواقع،  أرض  يحدث عىل  ال  مثاليا 
بعض اللمسات الخاصة به ومبا يتوافق مع طبيعة وظروف 
الفريق وإمكاناته. كذلك الجمهور املستهدف ومناخ العرض 
إضافة  أو  الحذف  يف  الحرية  مطلق  فله  واملكاين.  الزماين 
عىل  الجور  ودون  األسايس  الدرامي  بالخط  اإلخالل  دون 
قناعات  مع  يتعارض  ما  تقديم  أو  املؤلف  وأفكار  فلسفة 
وتزييف  املؤلف  لحق  خيانة  تعُد  فهذه  وتوجهاته،  املؤلف 

مطلق  للمخرج  فهيم:  السيد  املرسحي  الكاتب  قال  فيام 
الحرية يف التحمس لنص ما، واختيار ما يتوافق مع أفكاره 
تدفع  التي  األسباب  فإن  لذلك  وفريقه،  هو  وإمكاناته 
مخرجا لتناول نص مرسحي بعينه ترجع إىل ثقافة وطموح 
املخرج نفسه، رمبا يجد يف النص قضية تشغله هو شخصيا، 
أو فكرة فريدة متثل تحديا جديدا وتجربة تضاف ملشواره 
تستفزه  قد  التي  الحوار  ولغة  بالحبكة  يعجب  أو  الفني، 
واملمثلني،  هو  الفني  شغفه  ُتشِبع  فنية  صــورة  لتقديم 
تفاعل  فيتصور  استباقية  نظرة  لهم  يكون  املخرجني  وبعض 
الجمهور مع ما سيطرحه عليه من خالل العرض املرسحي، 
الجمهور  وإدراك  وعي  يالمس  الذي  النص  عن  فيبحث 
ويحقق نجاحا جامهرييا لتامسه مبارشة مع قضايا وهموم 

املتلقي.
ويرى فهيم  أن بعض املخرجني يتجهون للنصوص األجنبية 
يطرحه  ملا  تحمسهم  املثال  سبيل  عىل  منها  عدة  ألسباب 
منهم  ظنا  مجتمعاتنا،  عن  وغريبة  فريدة  أفكار  من  النص 
قدرتهم  عىل  تربهن  فنية  قيمة  أو  تحديا  ميثل  ذلك  أن 
عاملية  قضايا  تناول  يف  متعة  يجد  البعض  وأيضا  وتفردهم. 
رؤية  من  بأكرث  لتناولها  تصلح  وذهنية  وفلسفية  إنسانية 
شيوعا  األكرث  السبب  إن  وأعتقد  تأويل،  من  بأكرث  وفهمها 
عن  بالبحث  مبارشة  محلية  قضايا  تناول  من  الهروب  هو 
يف  الواقع  مع  بأخرى  أو  بصورة  تتامس  أجنبية  نصوص 

إسقاط غري مبارش دون الوقوع تحت مقصلة الرقابة. 

لضمان   أجنبيا  نصا  المخرج  يختار  ضيف:  أبو 
اآلمن   الخروج 

تناولها  سبق  قديمة  نصوص  اختيار  فهيم: 
االستسهال وثقافة  وعي  نتاج 
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مطروحا  األصــيل  النص  سيظل  النهاية  يف  لكن  لرسالته. 
الثابت  هو  املرسحي  فالنص  إليه.  الرجوع  ميكن  كمرجع 
وزمانه.  بيئته  ابن  فهو  العرض  أما  الزمن،  عرب  واملوثق 
الجمهور  للنص  اختياره  حني  املخرج  يراعي  أن  ويجب 
للمشاهد  أقرب  اللغة  كانت  وكلام  العرض.  من  املستهدف 
والفكرة تتامس مع همومه وقضاياه وتشبع حاجته لتفريغ 
إيجابية ودفعه  ببث طاقات  يعرتيه من شحنات سلبية  ما 
للتفكري والتفاعل مع ما يشاهده بل تحثه أن يسعى بنفسه 
مقومات  هذه  كل  يستهويه.  الذي  املرسح  هذا  عن  بحثا 
شك  بال  أساسها  والتي  املعروضة  للامدة  السليم  لالختيار 
هي  الجامهريية  الثقافة  مرسح  وعروض  املرسحي.  النص 
األمل األخري يف عودة تيار الوعي الفني وبناء ذائقة ثقافية 
الذوق  من  فسد  ما  م  وتقوِّ الجمعي،  بالحس  ترقى  وفنية 
بالجادة  أقصد  وال  جادة،  عروض  بتقديم  العام  والسلوك 
اللون الرتاجيدي فقط. بل يجب أن يعود الجمهور للمرسح 
بلغة  هادفة  قضايا  وتناقش  فنيا،  تجذبه  عروضا  ليجد 
متقعرا   فلسفيا  خطابا  تقدم  أو  عليه،  تتعاىل  وال  يفهمها 

يستعيص عليه فك طالسمه.
وال  فــراغ،  من  يكتب  ال  املرسحي  املؤلف   : بقوله  وختم 
عند  ذهنه  إىل  تتبادر  أهــداف  هناك  بالتأكيد  للفراغ. 
الرشوع يف الكتابة كفكرة ُملِّحة أو قضية تشغله، أو انفعاال 
الفن  ذلك  املرسح؛  وبهاء  وتلك هي عظمة  به.  مر  مبوقٍف 
بوجدانك  يعتمُل  مبا  والبوح  للتعبري  الفرصة  مينحك  الذي 
وجمهور  العمل  وفريق  املخرج  فيها  يشاركك  فنية  بصورة 

املشاهدين.
وقال الكاتب املرسحي محمد السوري : ما يحدث أن هناك 
مخرجني يبحثون عن نص يخدم شكال يف دماغهم فيميلون 
يكون ذلك  قد  لعمله.     effect تأثريا   الذي يحدث  للنص 
مام  النص،  افكار  أو  املحتوى  يقدمه  فيام  التفكري  دون 
للشكل  مييلون  من  هم  هؤالء  الفكري،  املحتوى  من  يقلل 
املخرجني  من  أخرى  نوعية  وهناك  املضمون،  حساب  عىل 
يتناسب  الذي  النص  عن  فيبحث  العدد،  حسب  يختارون 
أزمة من وجهة  تلك  املفضلني عنده، وتعترب  املمثلني  وعدد 
املخرج  يسأل  أن  يكون،  أن  املفرتض  من  الذي  ما  نظري. 
؟  وملاذا  يقول؟  أن  يريد  ماذا  يشء:   كل  وقبل  اوال  نفسه 
يتوافق  نصا  ويختار  يفعل،  ماذا  بعدها  يفكر  ثم  وملن؟، 
األخرى  التأثريات  عن  النظر  بغض  واملضمون  املحتوى  يف 
والتي تأيت بعد ذلك، فمن املفرتض عىل املؤلف أن ال يضع 

القراءة هي التي تصنع النصوص وهي التي تجعل املوضوع 
غنيا وممتعا. واذا كان املخرج غري مهتم مبحتوى ما يقدمه 
وغري متحمس له وليس له توجه محدد، ملخرج يحتاج ألن 
يؤمن مبوضوعه وما يقدمه. وبالطبع عىل املؤلف أن يراعي 
النصوص  أو  األطفال  فنصوص  النص،  لها  املقدم  الفئات 

املقدمة يف األقاليم يجب أن تتناسب مع الفئة املستهدفة. 
املخرج خالد أبو ضيف قال : يسعى املخرج دوما إىل إظهار 
هذه  رسالة،  كإيصال  يقدمه،  الذى  العرض  من  يريد  ما 
الرسالة تعتمد عىل كل عنارص العرض املرسحي، وبناء عىل 
ذلك يبدأ واضعا يف اعتباره هدفا محددا، قد يكون الجوائز 
واملهرجانات، أو ثناء النقاد واملختصني، أو الجمهور ويتضح 
نصا  املخرج  يختار  وقد   . العرض  مشاهدة  بعد  ذلك  لنا 
اجنبيا حتى يضمن ) الخروج األمن ( بعيدا عن التعقيدات 
املرات  عرشات  تكرر  قدميا  نصا  يختار  أو  وخالفة،  اإلدارية 
رؤية  هناك  تكون  أن  االختيار  هذا  يف  املهم  ذلك،  غري  أو 
املناسب  النص  واختيار  العرض  خالل  من  تطرح  جديدة 

ملكان العرض والجمهور الذى يقدم له هذا العرض .
املخرج  اختيار  أسباب  الدويري:  طارق  املخرج  قال  فيام 
الراهنة  اللحظة  يقيس  أنه  إىل  يرجع  رأيي  يف  معني  لنص 
األسئلة  عىل  واإلجابة  االحتياجات   حيث  من  ويرصدها 
املطروحة، ماذا نريد؟ وملاذا؟ وملن؟ أيضا يبحث عن النص 
الذي يعرب عنه، واملخرج يجب أن يبحث عن النص ليكون 
الراهنة.  اللحظة  أو  نفسه  عن  بها  يعرب  قامشة  أو  خامة 
األول  املقام  يف  اعتباره  ويف  نصه  يختار  واملخرج  أضاف: 
عنه  وتعرب  للجمهور  مناسبة  اللغة  تكون  حيث  الجمهور 
فكرة  تبدأ  ثم  الجمهور،  عن  معزل  أو  غربة  يف  تكون  وال 
االهتامم بالنقاد ألنه من املفرتض أن الحركة النقدية تساعد 
لبعض  النقاد  فتمكني  القصور،  نقاط  اكتشاف  عىل  الفنان 
العروض  وتهميش  املرسحية،  للحركة  إفسادا  يعد  العروض 
من  الناقد  فضمري  املرسحية؛  للحركة  إفسادا  أيضا  الجيدة 
ما  أما  املرسحية،  الحركة  يقِوم  من  هو  يكون  أن  املفرتض 
يسمى بالجوائز فهي تأيت يف آخر مرحلة فالجوائز قد تكون 

تقييام للحركة املرسحية. 
قضية  يقدم  أن  الفني  العمل  وظيفة  أن  أرى   : واستطرد 
شكله،  كان  أيا  أو  كوميديا  املرسح  كان  سواء  ويطرحها 
فالتوجه العام والسائد هو افساد الذوق باإلضافة إىل غياب 
التدعيم للحقيقي والجاد، فأي مخرج يبحث عن املعادلة، 
تقدم  التي  هي  املعادلة  هذه  اللحظة،  مع  تتغري  معادلة 
للجمهور،  قريبة  تكون  الوقت  نفس  ويف  والفكر  املعنى 
الصدق وقراءة  املخرج هي  يتبعها  أن  التي يجب  الروشتة 

الواقع و اللحظة وضمري املجتمع.
واختتم الدويري قائال: يف مسألة اختيار نصوص تم تقدميها 
مسبقا،  فقد يكون النص جيدا يحمل تحديا يف كيف يقدم 
اآلن، و قد يكون إفالسا من  املخرج ألنه ال يريد أن يبذل 
مجهودا يف القراءة أو ألنه أراد منافقة الحركة النقدية أو ما 

شابه أو استسهاال  .

وبالطبع  والفكرة،  واملحتوى  النص  غري  يشء  أي  ذهنه  يف 
وطبيعته.  النص  له  املوجه  الجمهور  اعتباره  يف  يضع  أن 
أو  نقاد  أو  لجهات  إرضاء  وليس  للجمهور  يكتب  واملؤلف 
أن  يجب  املتخصصني  و  النقاد  ذلك،  إىل  وما  الجائزة  لنيل 

يكونوا يف ذهن املؤلف ولكن ال يكتب خصيصا لهؤالء.
البعض  اختيار  سبب  أعمم  أن  أستطيع  ال  واستكمل: 
األجنبي  النص  أحدهم  يختار  فقد  األجنبية،  للنصوص 
وبالتايل  وتوجهاته  ألفكاره  مناسبته  ومدى  محتواه  ويفهم 
قراءتهم،  قلة  لسبب  اآلخر  والبعض  له،  مناسب  أنه  يرى 
النقاد فيها  النصوص عىل حسب شهرتها أو لشكر  يأخذون 
ومحكام   رائعا  النص  كان  وإن  حتى  أنه  أرى  أنا  أو..أو....، 
فمن  كمجتمع،  عنا  وبعيد  هامة  قضايا  يناقش  ال  ولكنه 
عنا  يتحدث  الذي  النص  نحتاج  ألننا  تقدميه  املناسب  غري 
عامة  إنسانية  قضية  النص عن  يتحدث  وقد  قضايانا،  وعن 

وتخصنا يف نفس الوقت فام املانع من تقدميه.
قدمت  نصوص  تقديم  أو  النصوص  تدوير  إعادة   : وأضاف 
ما  وهو  يقرأ  ال  البعض  ألن  هذا  مرة،  من  أكرث  قبل  من 
يجعلنا نتحدث يف املؤلفني وأزمة الورق، وأرى أنه ال توجد 
أزمة مؤلفني لدينا وال توجد أزمة ورق، ولكن األزمة تكمن 
أحد  وال  يل  احيك  موضة  يف  نعيش  ونحن  القراءة،  عدم  يف 
قرأ فهو  بذلك، حتى وإن  نفسه  يكلف  يوجد من  يقرأ وال 
يقرأ امللخص لإلنجاز، هذا ما يجعل هناك أزمة، هناك من 
األفكار ما  يستوجب قراءتها حتى النهاية الستكامل  الفهم، 

يقدم  أن  الفين  العمل  وظيفة  الدويري: 
ويطرحها  قضية 

للجمهور  يكتب  أن  يجب  والمؤلف  السوري: 
الجائزة لنيل  أو  النقاد  إلرضاء  وليس 
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ــرتاب  ال مــع  محبوس  هنا  عــمــرك  ــول  ط حتفضل  »إنـــت 
والعنكبوت، أما أنا فحيجى اليوم الىل حمىش فيه من هنا« 

إىل  أعود  بأال  نفىس  وأعد  أتراجع  كنت  مرة  كل  »حاولت وىف 
هذه املغامرة الفاشلة«

الدنيا  وخدتنا  كناش،  ما  إحنا  وال  وكنا  بجد  الىل  إحنا  »هو 
وعيشنالها وال إحنا ما عيشناش« 

الكراىس  ع  تكون  الزم  الطفايات  إيه،  بعمل  أنا  عارف  »أنا 
والفازات عىل األرض«

»الجثث قدامى مش قادرة أصدق عنيا«
»صالون مش صالون، األوضة مش هى األوضة هى الحامم«

دخول  أثناء  املرسحية  أبطال  لسان  عىل  العبثية  الجمل  بهذه 
ال  حالة  ىف  واملمثلون  املرسحية  تبدأ  العرض،  لصالة  الجمهور 
دهشة  وسط  الجمل  تلك  يــرددون  فقط  تام،  وجمود  حراك 
الجمل ومغزاها،  تلك  املتلقى حول طبيعة  وتساؤالت جمهور 
أحداث  تصاعد  مع  بعد  فيام  غموضها  لهم  تتكشف  والتى 
املرسحية، وىف حقيقة األمر هى كلها جمل مطلقة مبعنى أنها 
تعد مبثابة مناجاة تقال ىف العموم ىف رصاع اإلنسان مع نفسه، 
والضياع  والقهر  التمرد  وهو  أال  واحد  معنى  ىف  تصب  وكلها 
سبق  والتى  القتل  ظاهرة  وكرثة  املجتمعية  النظرة  وتحول 
والعادات  القيم  واختفاء  توقعها  ىف  عرصه  تريانا  خوزيه  بها 
مواجهة  أفرادها وصارت  بني  العداوات  محلها  األرسية وحلت 
فيام  الكراهية  مشاعر  فتعرت  السائدة،  هى  لآلخر  منهم  كل 
يكشف  يجمعهم،  أن  املفرتض  والحب  الدفء  من  بدال  بينهم 
القتلة«  »ليلة  املرسحى  النص  تريانا من خالل  هنا خوزيه  لنا 
املفككة  األرسة  بواطن   ،١96٥ عام  كتبه  الــذى  النص  ذاك 
خالل  من  وذلك  نفسيا،  املدمرة  والعائلة  الهشة  والعالقات 
يعانون   ) ببا  ) الللو، كوكا،  أبطال املرسحية وهم ثالثة أشقاء 
هنا  يوسف  صبحى  املخرج  ولكن  والديهم،  وقهر  كبت  من 
فوجدنا شخصيتى  للنص  إعداده  ىف  آخرين  ثالثة  منهم  اشتق 
دورهم  يكون  بأن  يكتفى  ومل  العني  مرأى  أمامنا  واألم  األب 
كتابته  ىف  خوزيه  فعل  كام  األبناء  لسان  عىل  بالرسد  مقترص 
للمرسحية، كام اشتق من النص أيضا فتاة أخرى بدافع إضفاء 
عبثية  فلسفية  رؤية  وىف  بالعرض،  خاللها  من  الغناىئ  العنرص 
األبوية  السلطة  عيل  األبناء  ثورة  مكاشفات  لنا  تتبدي  ساخرة 
بشكل كبري يف محاولة من الشقيق األكرب »الللو« التخلص من 
املستمر، ومن  وتعنيفه  األب  األم وقسوتها ودكتاتورية  تسلط 
هنا تتبدي املهمة التي تظهر ناصعة ففي كل ليلة يتخذ قرارا 

يصل  حتى  وجهه  عىل  القاسية  مالمحه  إظهار  ىف  أكرث  يجتهد 
بالشخصية إىل الهدف املنشود منها . 

الوهج  قمة  ىف  مروج  كانت  فقد   : األبناء  لفريق  بالنسبة  أما 
الفنى خاصة ىف استعراضها ألكرث من كاركرت وشخصية بالعرض 
استطاعت أن تتقنهم جميعا بنفس الدرجة من التميز وخاصة 
ملا  بقوة  واعدة  كممثلة  نفسها  عن  لتعلن  العجوز،  شخصية 
متتلكه من موهبة وقبول فنى عاىل، يارس مجاهد ممثل مجتهد 
ليقدمه  الكثري  ولديه  والتعلم  االستمرارية  ىف  الرغبة  ميتلك 
من  عاىل  قدر  متتلك  ممثلة  جعفر  ملياء  القادمة،  خطواته  ىف 
مالمح  ذو  وجه  متتلك  أنها  كام  الفنى،  والصدق  اإلحساس 
الحزينة  الرتاجيدية  األدوار  ألداء  يؤهلها  ومنكرسة  حزينة 
وأخريا  واستغاللها،  توظيفها  املخرجني  أحسن  لو  كبرية  مبهارة 
فإحساسها  ممثلة،  منها  أكرث  رائعه  مطربة  أراها  شيامء يرسى 
وهى تغنى أعىل مبراحل من إحساسها وهى متثل، ويساعدها 
أنها  مينع  ال  هذا  ولكن  الجميل،  الطرىب  صوتها  دفء  ذلك  ىف 
األدوار  ىف  ولكن  للتمثيل  يؤهلها  ما  الفنى  القبول  من  متتلك 

الخفيفة التى ال تتسم بالعمق والتفاصيل املركبة .
الديكور لسامح نبيل جاء مالمئا لفكر املخرج الذى استعان ىف 
إخراجه للعرض مبنهجني لإلخراج أال وهام منهج العبث ومنهج 
عىل  املمثلني  وجلوس  املالبس  لتغيري  أماكن  فوجدنا  بريخت، 
أن  اعتدنا دوما  واليسار كام  اليمني  جانبى خشبة املرسح من 
بتغيري  املمثلني  يقوم  حيث  اإلخراجي  بريخت  منهج  ىف  نرى 
العرض  ىف  ولكن  املرسح،  عىل خشبة  الجمهور  أمام  مالبسهم 
عىل  اظالم  هنا حدوث  ينبغى  ال  كان  القتلة«  »ليلة  املرسحى 
الديكور  ضمن  من  هناك  طاملا  مالبسهم  تغيري  أثناء  املمثلني 
بالنسبة  أما  املالبس،  تلك  لتغيري  الجمهور  أمام  أماكن  املصمم 
بطريقة  الديكور  تصميم  ىف  ذلك  وجدنا  العبثى  للمنهج 
تتوسط  املرسح  خشبة  كانت  حيث  املرسح«  داخل  »املرسح 
الجمهور من الجانبني ميينا ويسارا ويحوطها من كل الجوانب 
التى  املشاريع  حول  توضع  التى  الرشائط  بتلك  أشبه  رشائط 

بهتك  قيامهام  بسبب  مجتمعني  األب  سلطة  من  بالتخلص 
البيت  ـ  اللعبة عيل مرسح جرميتهم  وتبدأ  اإلنساين  منوذجهم 
ـ كيانهم املهرتئ واآليل للسقوط، ولكنه دوما قرارا ال يتم فال 
لياىل  هى  فقط  املرسحى،  العرض  طوال  هنا  للقتل  أثر  تجد 
دون  الجرمية  لتلك  تنفيذهم  ومحاوالت  القرارات  فيها  تتعدد 
أو حدوث  القرارات  لتلك  تنفيذ فعىل  إىل  النهاية  نصل ىف  أن 
فعل حقيقى للقتل نفسه، فالقتل املستهدف هنا معنوى فقط.
يظهر  أن  أراد  النص  ذاك  تريانا  خوزيه  الكوىب  كتب  فحينام   
من  اجمع  العامل  ىف  واالستبداد  السيطرة  مشاكل  خالله  من 
تلك  نفسيا،  واملدمرة  املفككة  لــألرسة  مصغر  منــوذج  خالل 
من  وصار  نصه  عاش  لذا  الدهر،  أبد  تنتهى  ال  التى  املشاكل 
معني،  مكان  أو  زمان  بنهاية  تنتهى  ال  التى  العاملية  النصوص 
حيث  محددة،  جنسية  أو  لدولة  تنتمى  ال  التى  أيضا  وكذا 

التفكك األرسى مشكلة يعاىن منها العامل أجمع بكل بلدانه .
فريقني،  إىل  املمثلون وقسمهم  اختار صبحى يوسف ستة من 
منهم ميثل جيل معني،  فريق  وأم، كل  األبناء وأب  أربعة من 
بني  األجيال  رصاع  فكرة  عىل  أيضا  الضوء  يلقى  أن  اجل  من 
الحارض عىل  ومترد  الحارض  املاىض عىل  وتسلط  واألبناء،  اآلباء 
دوما  بها  كعهدنا  إسامعيل  نشوى  كانت  اآلباء:  فريق  املاىض، 
واإلتقان  التألق  ىف  وقمة  املرسح  ىف  عريضة  خربات  صاحبة 
تراجيدى  أو  كوميدى  كانت  أن  سواء  تلعبها  شخصية  ألية 
السهل املمتنع، لذا  فهى ممثلة ذات ثقل وتنتمى إىل مدرسة 
بنفس  ومتيز،  ثقة  بكل  باملرسحية  األم  شخصية  أداء  أجادت 
متتلكه  مبا  الكوميدية  الجارة  شخصية  به  أجادت  الذى  القدر 
ممثل  فهو  شوقى  إلميل  بالنسبة  أما  دم،  وخفة  حضور  من 
ميتلك حضورا مميزا للغاية سواء أمام الشاشة أو عىل املرسح 
يجعلك تحبه وتتقبل أي شئ منه، لذا فقد كان حضوره قويا 
طغت  الحقيقة  ىف  الطيبة  مالمحه  ولكن  األب،  شخصية  ىف 
لىك  للشخصية  املطلوبة  الحادة  مالمحه  عىل  اكرب  بشكل 
أن  ينقصه فقط  لذا كان  أبنائه،  بتسلط األب عىل  نشعر معه 

الـقــتـــــلة« »ليــلـــة 
الواقع  و  العبث  بني  ما  مسرحية  لعبة 

أرشف فؤاد
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23 رؤى

تلك  دامت  ما  منها  االقرتاب  للامرة  مينع  والتى  التنفيذ  تحت 
الرشائط حولها، وبالتاىل كانت متثل تلك الرشائط املحاطة لكل 
ىف  االقرتاب  عدم  عىل  الجمهور  تحث  والتى  الخشبة  جوانب 
والتى  لهم  املقدمة  القضية  وأهمية  خطورة  إىل  رمزية  إشارة 
عىل  للمقاعد  كان  كام  والرتكيز،  االنتباه  من  مزيدا  تتطلب 
حسب  عىل  ومعنى  استخدام  من  اكرث  هنا  املــرسح  خشبة 
من  تشكيالت  من  يصنعونه  وما  معها  املمثلني  تعامل  طريقة 
املقاعد  الحرص تم استخدام تلك  املثال ال  خاللها، فعىل سبيل 
كرشفات بلكونه متجاورة ىف مشهد الجريان الذى يجمع نشوى 
اسامعيل مع ملياء جعفر، كام تم استخدام قضبان يد حديدية 
ففى  مجاهد،  ليارس  مشهد  ىف  والقهر  للسجن  كرمز  صغرية 
وموتيفات  قطع  استخدام  يتم  الالمعقول  أو  العبث  مرسح 
ما وجدناه  معنى وهذا  بأكرث من  األكسسوارت  وكذا  الديكور 
موحدة  جاءت  نبيل  لسامح  أيضا  األزياء  املرسحى،  بالعرض 
للممثلني وعبارة عن بيجامات منزلية عىل الطراز القديم كناية 
الدامئة لفرض  عىل سلطة األبوين وقهرهم لألبناء ومحاوالتهم 
وحياتهم  تفكريهم  وطريقة  ومبادئهم  ونفوذهم  سطوتهم 
أيضا داللة  البيجامات  تلك  إىل  نبيل  عليهم، كام لجأت سامح 
املنغلقة علينا  املتعلقة بحياتنا األرسية  القضية  عىل خصوصية 
حيث  لآلخرين  إظهارها  عدم  عىل  حريصني  نحن  دوما  والتى 
إىل  بها  للخروج  ال  فقط  للمنزل  مخصصة  البيجامات  تلك  أن 
عىل  سواء  نفسها  عىل  نبيل  سامح  تفوقت  وحقيقة  العامة، 

بتصميمه خالد مهيب، أرى انه بعيد كل البعد ىف التعبري عن 
والدمار  األرسى  التفكك  إبراز  خالله  من  املراد  العرض  رسالة 
النفىس الذى تحياه ونوايا القتل لديهم فجاء ال معنى له عىل 
العرض  شخصيات  ظهور  من  مهيب  خالد  أراد  فرمبا  اإلطالق، 
املخرج  مبنهج  يوحى  أن  البوسرت  عىل  الشكل  بهذا  املرسحى 
أثناء  العرض  أبطال  من  فطلب  للنص،  إخراجه  ىف  العبثى 
تصويرهم اإلتيان بحركات وتعبريات غريبة، متناسيا أن العبث 
ىف املرسح ليس جنونا أو حركات عشوائية ال معنى لها بل انه 
مدرسة لها أيضا دالالتها ورموزها املعربة عن محتوى ما تقدمه 

من رسالة للمتلقى من خالل العرض املرسحى . 
تقديم  فيها  يتم  الذى  الثالثة  املرة  هى  هذه  تعد  وأخــريا، 
تقدميه  سبق  فقد  الطليعة،  املرسحى عىل مرسح  العرض  هذا 
ثم  ومن   ،١979 عام  الحميد  عبد  ماهر  إخراج  من  مرة  أول 
تقدميه  بإعادة  كرم  تامر  املخرج  قام  عديدة  بسنوات  بعدها 
عىل نفس املرسح عام 20١2، وتلك هى املرة الثالثة التى يتم 
وعودة  يوسف  صبحى  ورؤية  ببصمة  العرض  تقديم  إعادة 
الوطن، ومن  اغرتاب طويلة بعيدة عن  له لإلخراج بعد رحلة 
عن  مختلفة  برؤية  بتقدميها  قام  قد  مخرج  كل  أن  املؤكد 
اآلخر، فمن احد مميزات ذاك العرض العبثى انه متاح تقدميه 
نجح  فقد  وحقيقة  مختلفة،  ومناهج  وبرؤى  املرات  عرشات 
برؤية  النص  لذاك  إخراجه  ىف  بعيد  حد  إىل  يوسف  صبحى 
ذلك  ورأينا  محتواه،  مع  تتناسب  سابقيه  عن  مختلفة  عبثية 
الديكور  للممثلني وطريقة تعاملهم مع قطع  الحرىك  ىف األداء 
وكذا األكسسوارت من حولهم وأيضا من خالل تنوع كل ممثل 
شخصيات  كانت  سواء  الشخصيات  من  العديد  أداء  ىف  فيهم 
من رجال الرشطة أو القضاء أو أدوار األب واألم وبائع الجرائد 
بدور  يقومون  الرجال  وجدنا  كام  الشخصيات،  من  وغريها 
لها  عبثية  رؤية  وهى  الرجال  بدور  يقومون  والنساء  النساء 
التفكك األرسى أال وهو  دالالت عديدة عىل أحد أهم أسباب 
حرص  كام  لألبناء،  تربيتهم  ىف  واألم  األب  بني  املهام  اختالط 
العرض  رسالة  تخرج  أال  للعرض  إخراجه  ىف  يوسف  صبحى 
األرسى،  واالنهيار  التفكك  عن  املحدودة  قضيته  عن  املرسحى 
وأال يتناوله من منظور اشمل وأوسع كام أراد الكاتب خوزيه 
عىل  سواء  بالخصوصية  يتميز  العرض  جاء  وبالتاىل   ، تريانا 
به  الخاصة  الدالالت  أو عىل مستوى  املقدم  املوضوع  مستوى 
انتاب  وما  األرسى  واالنهيار  التفكك  نطاق  عن  تخرج  ال  التى 
الفكر  ىف  واختالف  فتور  من  واألبناء  اآلباء  بني  العالقة  تلك 
النهاية  وىف  األجيال،  اختالف  نتيجة  ــداف  واأله واألسلوب 
راقيا  مرسحيا  عرضا  لنا  قدم  انه  يوسف  لصبحى  هنا  يحسب 
بدون فجاجة أو عنف أو قتل عىل هيئة لعبة مرسحية واضحة 
ويتبادلون  مختلفة  أجياال  ميثلون  املمثلني  من  فريقني  بني 
األدوار والشخصيات والوظائف فيام بينهم، تعتمد عىل الرموز 
البرصية  الرؤية  من  اكرث  للمتلقى  العقل  وإعامل  والدالالت 
إيصال  اجل  من  أمامه  القامئة  لألحداث  والسطحية  املبارشة 

وفهم رسالة العرض املرسحى . 

ودالالت  رموز  من  تحتويه  وما  األزيــاء  أو  الديكور  مستوى 
معربة عن الحالة املرسحية وخصوصيتها الشديدة األهمية .

اإلخراجى  املنهج  مع  متالمئة  جاءت  الفرن،  إلبراهيم  اإلضاءة 
الذى اتبعه املخرج حيث جاءت اإلضاءة full light أي إضاءة 
مرسح  عند  متبع  منهج  وذاك  العرض  فرتات  أغلب  كاملة 
العرض  لذاك  إلخراجه  أسلوبا  املخرج  اختاره  الذى  بريخت 
حيث ال يتطلب من املتلقى هنا اإلندماج مع الشخصيات بل 
البد أن يكون دوما ىف حالة تركيز ووعى كامل لكل ما يراه من 

اجل أن يخرج من خالله بدروس مستفادة .
رائعه  وكلامتها  ومعربة  احرتافية  جاءت  بدوى  لعوض  األشعار 
الفينال  أغنية  جاءت  فقط  ولكن  املرسحية،  بالحالة  وموحية 
من  بالرغم  املرسحى  العرض  محتوى  عن  البعد  كل  بعيدة 
بدراما  تحديدا  األشعار  توحى  أن  هنا  فالبد  كلامتها،  جامل 
أما  العبث،  مدرسة  إىل  ينتمى  العرض  كان  ولو  حتى  العرض 
وحى  من  فجاءت  رؤوف  حمدى  ملحمد  واأللحان  املوسيقى 
املنهج العبثى الذى سارت عليه وترية العرض، فجاءت األلحان 
مناقضة متاما لحالة العرض املرسحى وموحية بالسعادة بالرغم 
املرسحى  للعرض  الدرامية  والفكرة  الكلامت  مأساوية  من 
نجاح  وهذا  الفينال،  أغنية  باستثناء   « القتلة  ليلة   « وعنوانها 
لدراما  فهمهم  عن  ينم  وامللحن  الشاعر  من  لكال  يحسب 

العرض ذو الطبيعة الخاصة ىف طريقة تقدميه للمتلقى .
أما بالنسبة للبوسرت الدعاىئ ملرسحية »ليلة القتلة« والذى قام 
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الطيبة بالنوايا  مفروش  جهنم  إلي  الطريق 

بالنوايا  مفروش  جهنم  إيل  »الطريق  الشهري  املثل  يقول 
الكاتب  الحسنة«. تذكرت هذا املثل وأنا أطالع خرب وفاة 
واملمثل ومؤلف األغاىن املرسحى األمرييك “جيمس رادو” 
قلبية مفاجئة مل متهله طويال بعد  بأزمة  عن تسعني عاما 

أن عاش متمتعا بصحة جيدة.
واألدوار  وأغانيه  األمريىك  املرسح  ىف  الغزير  إنتاجه  رغم 
التى جسدها سواء ىف مرسحيات من تأليفه أو من تأليف 
املتحدة  الواليات  ىف  املــرسح  جمهور  يكاد  ال  أخرين، 
يعرفه إال من مرسحيته “الشعر” )بفتح الشني( املوسيقية 

الغنائية.
مرسح  عىل   ١967 عــام  مــرة  ألول  املرسحية  عرضت 
عىل  واعتمدت  ــرودواى  ب خارج  نيويورك  ىف  “بابليك” 
موسيقى الروك وبعض موسيقى السكان األصليني. واحتاج 
وتحقق  برودواى  إيل  وتنتقل  نجاحها  ليثبت  عامني  األمر 
املرسحية ىف حينها  تفز  مل  النجاح  أخر. ورغم هذا  نجاحا 
بجائزة توىن كأفضل عمل مرسحى موسيقى والت الجائزة 
إيل مرسحية أخرى ناجحة وقتها وهى “١776”التى نرجو 

أن نطالع القارئ مبوضوع عنها قريبا.
منها  إيل عوامل عديدة  بالذات  العمل  وترجع شهرة هذا 
بــرودواى  ىف  عرضه  يتم  الــروك  ملوسيقى  عمل  أول  انه 
هذه  رفض  من  سنوات  بعد  األمرييك  املــرسح  عاصمة 

املظاهر  هذه  عرض  راعــى  وقد  فيتنام.  عىل  األمرييك 
. وقام رادو نفسه  الناس منها عىل حد قوله  ينفر  بشكل 
بدور من أدوار البطولة وهو كلود وهو شاب أمرييك كان 
أن  وأكد  فيتنام.  إيل  اإلجباري إلرساله  التجنيد  عىل وشك 

املرسحية لها رسالة روحية!!! . 

مرفوضة حجة 
ورفض منتقدوه تلك الحجة واعتربوها مجرد تربير ملناظر 
ستار  مورننج  داالس  ناقد  وقال  العمل.  يتضمنها  فاضحة 
أننا لو فرضنا انه صادق فيام قال فقد أرسف ىف اللجوء إيل 
هذا األسلوب إيل حد مقزز ومثري للغضب والتقزز حيث 
وهم  األول  الفصل  نهاية  ىف  عراة  املمثلني  جميع  يظهر 

يرددون أغنية إيل أين أذهب. 
عمال  باعتباره  به  اإلشادة  من  النقاد  بعض  مينع  مل  وهذا 
ناقد  تعليق  ىف  ورد  كام  األمس  وليس  اليوم  عن  يتحدث 
البوسطن جلوب!!. وقد رفضت مسارح عديدة ىف واليات 
وعادت  أخــرى.  فرق  بواسطة  املرسحية  عرض  عديدة 
ووافقت عىل عرضه بعد استبعاد مشاهد العرى والشذوذ 

رغم تحذيرات رادو أن ذلك يفرغ العمل من مضمونة. 

إيل فن املرسح. وقد عرضت  تنتمى  واعتبارها ال  األعامل 
 ١800 من  ألكرث  اآلن  وحتى  الوقت  ذلك  منذ  املرسحية 
النوع  ليلة عرض عىل برودواى. وكانت بداية لعرض هذا 

من املرسحيات عىل مسارح برودواى. 

الرئيسي السبب 
املرسحية  كانت  املرسحية  هذه  أن  الرئييس  السبب  لكن 
أبناء  بني  القبل  تبادل  فيها  التى يظهر  برودواى  األوىل ىف 
فيها  يظهر  التى  األوىل  املرسحية  وكذلك  الواحد  الجنس 
بعض األبطال عراة. وكان من املفارقات أن مشاهد العرى 
العرض األول خارج برودواى لكن ذلك مل  تم حذفها من 

يحل دون نجاحها.
سواء  عديدة  أوساط  من  حاد  لهجوم  وقتها  رادو  تعرض 
من نقاد عاديني أو من رجال دين أو خرباء تربية بسبب 
املتحدة  الواليات  قد فشت ىف  تكن  التى مل  املظاهر  تلك 

عىل النحو الذى نشهده اآلن . 
من  كانت  التى  املرسحية  أن  رادو  قال  نفسه  عن  ودفاعا 
مثل  األمرييك  املجتمع  عيوب  بعض  تفضح  أيضا  إخراجه 
العنرصية والفوىض الجنسية وتعاطى املخدرات والعدوان 

المسرح على  العارية  بالمشاهد  األمريكي  المجتمع  سلبيات  يكافح  رادو 

هشام عبد الرءوف 
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الطيبة بالنوايا  مفروش  جهنم  إلي  الطريق 

مشاهد  عىل  اعرتض  األمرييك  الجيش  أن  الطريف  ومن   
العرى باعتبارها إهانة للعلم األمرييك حيث كان املمثلون 
يرفعون العلم األمرييك ىف مشهد العرى. وتم منع عرضها 
ىف بوسطن بحكم قضاىئ ىف قضية رفعتها إحدى الكنائس 
أن  طاملا  عرضها  عىل  نيويورك  بلدية  ووافقت  املسيحية. 

املشاركني ىف مشاهد العرى ال يتحركون!!!!.

إعادة
وأعيد عرض املرسحية عام ١977 وبعدها بعامني تحولت 
حيث حصلت   2009 ىف  عرضها  وأعيد  سنيامىئ.  فيلم  إيل 

...قولوا ىل إىل أين تدفعون ىب ..وملاذا؟. 
ىف  استخدمت  أنها  املرسحية  ــاىن  أغ نجاح  من  وبلغ 
ىف  و”عذراء  جامب”  “غابة  أفالم  مثل  أخرى  فنية  أعامل 
األربعني” ومسلسالت “هل تستطيع الرقص واسمى إيرل. 
مثل  املسئولني  كبار  من  عدد  املرسحية  بطولة  ىف  وشارك 

دونا سمر وتيم كارى.
تعرضها  كانت  ما  وقت  ىف  أنها  املرسحية  نجاح  من  وبلغ 
تقديم  تم  لندن وحدها  املعمورة وىف  أرجاء  فرقة ىف   ١4

أكرث من الفى عرض منها. 

الصليىب  الملك 
ولد رادو ىف كاليفورنيا ونشأ ىف نيويورك وخدم ىف الجيش 
التمثيل  دراسة  إيل  اتجه  وبعدها   . عامني  ملدة  األمرييك 
حيث تعرف عىل مجموعة من زمالئه الذين اشتهروا فيام 

بعد مثل باوال وىل سرتاسربج. 
فرق  مع  املرسحيات  من  عدد  ىف  شــارك  تخرجه  وبعد 
بــرودواى  مع  عهده  بداية  وكانت  اقليمية.  أو  صغرية 
مرسحية “ماراثون 33” عام ١963 . وبعدها بثالثة أعوام 
شارك ىف مرسحية “أسد ىف الشتاء” ىف برودواى أيضا التى 
جسد فيها شخصية امللك الصليبى “ريتشارد قلب األسد”. 
التمثيىل عىل برودواى حيث كان يقوم  ومل يقرص نشاطه 
رأسك  »اخفض  املوسيقية  املرسحية  مثل  خارجها  بأدوار 
أويل  بتأليف  مشغوال  كان  الفرتة  تلك  وخــالل  ومــت«. 

مرسحياته املوسيقية »الشعر« التى اشتهر بها فيام بعد.
ىف  عرضت  غنائية  مرسحيات  عــدة  كتب  ذلــك  وبعد 
والجندى  قزح  وقوس  الشمس  مثل  وخارجها  بــرودواى 
شقيقه  مع  واحيانا  مبفرده  أحيانا  يكتبها  وكان   . األمرييك 
مل  أيها  لكن  وخارجها  برودواى  ىف  تعرض  وكانت  روبرت 

يحقق من الشهرة ما حققته مرسحية الشعر.

عىل جائزة توىن ألفضل مرسحية معادة. 
الرافضني  وبريجر  كلود  الصديقني  قصة  املرسحية  وتحىك 
إيل  للتجنيد إلرسالهام  بطلبهام  يفاجئان  ثم  فيتنام  لحرب 
االستدعاء  خطاىب  بحرق  علنا  ويقومان  فريفضان  فيتنام 
ىف  وينخرطان  للحرب  الرافضة  املظاهرات  ىف  ويشاركان 
التى  الهيبز  الهلوسة وىف صفوف جامعات  تعاطى حبوب 
كانت صيحة ىف أواخر السينيات وأوائل السبعينيات. وىف 
هذه املرسحية عرضت اغنية ألفها رادو تعارض الحرب ىف 
الحرب  ملعارىض  رسميا  شعارا  وأصبحت  اشتهرت  فيتنام 
فيام بعد. ويقول مطلع االغنية ...ملاذا أعيش ..ملاذا أموت 

تونى  جائزة  رغم  مرفوضة  حجة 
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زياد فايد

قبل أن نتحدث عن مسابقة املقال النقدى والذي ابتدعها 
السنوات  يف  فاعليته  ضمن  للمرسح  القومي  املهرجان 
نحدد  أن  أوال  البد  املــرصى  للمرسح  وأهميته  األخــرية 
املعايري  هي  وما  املجال  هذا  يف  يكتبون  من  مواصفات 

التي عىل أساسها تنطبق عىل عرض مرسحي معني.
معنويا  هامة  النقدى  املقال  مسابقة  جائزة  أن  الحقيقة 
تؤكد عىل  أو  ترىس  أن  البد  ألنها  مادية،  منها  أكرث  وأدبيا 
الحالية،  املرسحية  للعروض  املرسحي«  »النقد  أهمية 
مدروسة  واتجاهات  أسس  عىل  املبنى  املوضوعى  النقد 
وليس نقد انطباعى أو أكادميي بحت، مبعنى احتواه عىل 
الفنون  معهد  يف  الطلبة  يدرسها  أكادميية  »مصطلحات« 
وكأنهم  أكادميية  وأساتذة  نقاد  له  ويتصدى  املرسحية 
املهرجانات  يعطون درًسا خاًصا مجانًيا لطلبتهم من رواد 
الناقد  نرشه  ما  هذه  النظر  وجهة  يؤكد  ومام  املرسحية، 
النصف  )يف  مرص  يف  األدب  نقاد  كتابه  يف  فرج(  )نبيل 

الثاين من القرن العرشين – الخمسينيات والستينيات(.
مشاهري  به  متيز  الذى  املرسحي  النقد  يف  دققنا  إذا  إننا 
النقاد يف مرص من الرواد أمثال د. عىل الراعى، د. مندور، 
رجاء النقاش، محمود أمني العامل، غاىل شكرى وغريهم من 
للعامة  كان  نقدهم  أن  سنجد  الذهبية  الحقبة  تلك  رواد 
واملثقفني يف آن واحد عكس اآلن – عندما تحول النقد أما 
مكانها  مرسحية  »مصطلحات«  أو  شخصية  انطباعات  إىل 

قاعات الدرس.
املقال  مسابقة  جائزة  أهمية  يف  نخوض  أن  وقبل  ولذا 
من  جائزة  وهي   – املرصي  املرسح  مسرية  عىل  النقدى 
البداية  ولتكن   – واملستوى  الشأن  رفيعة  نظرى  وجهة 
املرسحيني  النقاد  إن  )الناقد(  هو  ملن  تعريفا  نقدم  أن 
ويكرسون  بالنقد  املرسحية  للعروض  يتعرضون  من  هم 
صحفيني  يكونون  وقد  املعارص،  املــرسح  عن  كتاباتهم 
يكتبون للصحف اليومية واألسبوعية، أو أكادميية يكتبون 
للدوريات ربع السنوية أو السنوية، إن النقد املرسحي له 
وتاريخه،  املرسح  نظرية  عن  واملستقلة  الواضحة  معامله 

إال أن الناقد يف حاجة للمعرفة بكليهام.
يف  مــرة  ألول  ناقد(   /Gritic( مصطلح  استخدم  لقد 
اعرتاضا  أو  حكام  يقدم  شخصا  ليصف   ١٥44 عام  إنجلرتا 

-    ( إال أن معظم الكتابات النقدية قد ظلت متوسطة 
 )١992  –  ١904( هوبسون”  “هارولد  ويعد  املستوى، 
الثالثينيات  منذ  الطليعة  مرسح  كتاب  نارص  بارًزا  ناقًدا 
منشورات  الفرنيس  املــرسح  عن  كتبه  وتعد  فصاعدا، 
نفس  أبدى  والذى  البارزة  الشخصية  باالهتامم  جديرة 
 –  ١9٥2( ستاندرد”  “إيفتج  لصحف  وكتب  “شو”  براعة 
و”أوبسريفر”   )١9٥4 –  ١9٥3( و”دايىل سكتش”   )١9٥3
كام   )١960  –  ١9٥8( و”نيويوركر”   )١963  –  ١946(
نرشت مقاالته النقدية يف كتب: هو من يلعب دور امللك 
تصفقان”  يدين  و”صوت   )١96١( و”الستائر”   )١9٥0(

 .)١97٥(
السيايس  املرسح  ظهور  يف  مهم  دور  لـ”تنان”  كان  وقد 
خامتة  وجــاءت  والستينيات،  الخمسينيات  يف  الواقعي 
لتقول  خلفك”  “انظر  ملرسحية  الشهرية  النقدية  مقالته 
أن  بتمنى  ال  إنسان  أي  أحب  كنت  إذا  ما  يف  أشك  “إين 
صغرية  مرسحية  أفضل  فهي  خلفك”.  “انظر  يشاهد 
تجربته   notices املوجزة  تقاريره  ونقلت  عقدها”،  يف 
املبارشة يف املرسح وعشقه للممثلني املهرة وللذكاء املتقد. 
عن  أعلن  جودو”  انتظار  “يف  مرسحية  عن  كتب  وعندما 
تقديرًا  أبدى  كام  املرسحية  لهذه  شديًدا  منارًصا  نفسه 
كبريًا لـ”بيكت” يف مقالته النقدية ملرسحية “رشيط كراب 

األخري” )١9٥8(.
يف  بارزين  معلقني  و”عازلت”  و”الم”  “هانت”  كان  لقد 
أيضا  النشطاء  النقاد  أنه كان هناك كثري من  إال  عرصهام 
تأسس  فقد  األمرييك  املرسحي  النقد  أما  الوقت.  ذلك  يف 
عىل يد “واشنطن إيرفند” )١783 – ١8٥9( الذى ظهرت 
عن  )وبعضها  القديم”  جنسون  أسلوب  “عن  خطاباته 
الصحف  قللت  وقد   )١803  –  ١802( نيويورك(  مرسح 
نرش  من   – وأخالقية  اجتامعية  ألسباب   – األمريكية 
املقاالت النقدية املنتظمة حتى خمسينيات القرن التاسع 
عرش، وتقيد نرش معظم األعامل النقدية باملجالت قصرية 
و”ج.   )١876  –  ١8١2( فورسرت”  “جون  أن  إال  األمــد، 
و.  “ج.  املرسحي  والكاتب   )١878  –  ١8١7( لويس”  هـ. 
ملحوظة:  بقوة  كتبوا  قد   )١890  –  ١8١9( مارستون” 
وتضمنت مقاالت “لويس” بصحيفة “بول مول جازيت” 
أيضا  فرادى وظهرت  ملمثلني  بشكل خاص  دراسات جادة 
التمثيل”  وفن  املمثلني  “عن  كتاب  يف  الدراسات  هذه 
ذلك  من  والتسعينيات  الثامنينيات  يف  ولكن   )١87٥(
“بيت  مرسحيتا  أثارتهام  التي  االهتياجات  تطورت  القرن 
الدمية” )١879( و”األشباح” )١88١( لـ”إبسن” إىل جدل 
الكتاب  لتقاليد  املرسحيتني  هاتني  تحديات  حول  مديد 

عمل  أول  هو   Defence of Poesie الشعر  عن  دفاعا 
إنجلرتا، وبحلول عام ١60٥  الدراما والشعر يف  نقدى عن 
الفني  أو  النقد األديب  الحاذق يف  الشخص  الناقد هو  كان 
بشكل محدد وبإطالله عام ١6٥١ أصبح الناقد هو مؤلف 
الكتيب الذى ينقذ عماًل آخر أو هو من انتقد املنشورات 
التاىل  النمو  كان  ولقد  النقدية،  املقاالت  وكتب  الجديدة 
العادة، حيث  فوق  منوا  والصحف  للدوريات  الفرتة  لهذه 
قوائم  بنرش  والصحف  الدوريات  تلك  من  العديد  متيزت 
املرسحي  النقد  بجانب  الفنية  اإلشاعات  وأيضا  املرسح 
التداخل  أصبح  عرش  الثامن  القرن  أواخر  وبحلول  الجاد 

بني النقد واإلعالم صارًخا.
ضجة  إنجلرتا  شهدت  العرشين  القرن  منتصف  ويف 
لـ”بيكت”  جــودو”  انتظار  “يف  مرسحية  حول  شديدة 
)١9٥٥(، ومرسحية “انظر خلفك” لـ”أوسبورن” )١9٥6(، 
 ١934( بوند”  ـــ”إدوارد  ل  )١96٥( “اإلنقاذ”  ومرسحية 

النقدى..  المقال  مسابقة 
المصري؟ للمسرح  تقدمه  أن  يمكن  الذى  وما   
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جديد  جيل  فظهر  واإلخراج  التمثيل  وأساليب  املرسحية 
من النقاد يف أوروبا وأمريكا.

نموذجا النقاش  رجاء 
التطبيق  وكان  الصحفي  شبابه  مطلع  منذ  النقد  مارس 
الحياة  يدخل  مل  أنــه  أعنى  التنظري،  من  أسبق  عنده 
الكتابية دخول أكرث الخارجني من أسوار الجامعة أو أغلب 
منتجاتنا  يتعاطون  الذين  أولئك  الخارج،  من  العائدين 
األدبية والفنية بأحكام جاهزة ومعاير جامدة، استمدوها 
هذه  عىل  تطبيقها  فجاء  ثقافتنا،  غري  أخرى  ثقافات  من 
الخارج،  من  عليها  مفروضا  جائرا  متعسفا  شيئا  املنتجات 
عبقرية  عن  معربا  داخلها،  من  نابعا  يكون  أن  من  بدال 

لغتنا العربية ومزاياها يف الفن والتعبري.
وثقافتهم  علمهم  لهم  األكادمييني  هــؤالء  أن  وصحيح 
ودراساتهم النقدية الجادة، ولكنها العنارص التي ال تجعل 
منهم نقادا مبقدار ما تجعلهم منظرين خاصة من ميتهنون 
كنقاد  آرائهم  أن  باعتبار  املتخصصة  املعاهد  يف  التدريس 
سوى  يقرأها  ال  أكادميية  دروس  شكل  يف  تأيت  الغالب  يف 
وفكرهم  الجامعية  ثقافتهم  عن  يصدرون  تالميذهم 
الطريق نحو  الذايت، دون أن يشكلوا مرحلة حقيقية عىل 
األسس  كافة  عنها  تصدر  النقد،  يف  عامة  نظرية  وضع 

والنظريات.
النقاش ال يلتزم عادة يف نقده مبنهج أكادميي، وال  ورجاء 
يستخدم املصطلحات أيضا، حسبه أن يتجول يف الحدائق 
الفنية، أو أن يكون – عىل حد تعبريه – سائحا روحيا يف 
أرض الله الجميلة النبيلة، وأن يتناول منها ما يجذبه من 

الفن الرفيع، ومن حياة الفنانني.
ليس  فهو  النقاش،  رجاء  دماثة  تخدعنا  أال  أرجو  ولكن 
مجرد سائح عابر، مير عىل األشياء من الخارج، كام مير بها 
يعرف  منقب  سائح  هو  وإمنا  هدى،  غري  عىل  يتنزه  من 
تأمل  بعمق  ويتأملها  األشياء،  إىل  وينفذ  جيدا،  طريقه 
الذى ال يقل يف موهبته وحساسيته عمن يتحدث  الفنان 

عنهم.
إبداعية  كتابة  تعترب  الصورة  بهذه  النقاش  رجاء  وكتابات 
أقرب  فهي  عليه.  املتعارف  باملعنى  نقدية  هي  مام  أكرث 

الحديثة ومتابعة ملا يدور عىل خشبات املسارح من حوله 
من هواة ومحرتفني ومستقلني؟

تجلب  التي  املوضوعية  تتطلب  شاقة  مهنة  حقا  إنها 
وميكن  ومصاعب  عداءات  األحوال  من  كثري  يف  لصاحبها 
النقد  لغة  تغري  عن  الحديث  مثل  يتأمل  أن  للباحث 
املرسحي يف مرص والعالقة املضطربة بني الصحافة والنقد، 
ففي وقت تعاظم فيه التيار السلفي واإلخوان املتأسلمني 
والعامة  املتخصصة  للمجالت  الثقايف  الــدور  تراجع   –
التنويرية  الطاقة  وتبددت  بالصحف  الثقافية  والصفحات 
مع  هذا  ليتحد  الجاميل  الفكر  يبثها  أن  ميكن  كان  التي 
البث  معظم  يرتأسها  التي  الكاسحة  التسطيح  موجة 
يؤسس  بحيث  النقد  تعبري  يستخدم  الذي  التليفزيوين 
ويشجع عىل إهانة هذا الجزء الجميل من العقل البرشى 

هذا الجزء املتصل بالجدل والتقدم والتنوير.
بأمور  منه  ارتبط  ما  ليس   – ظني  يف   – السلفي  “التيار 
االجتهاد  دور  تراجع  مع  مضت  وبقرون  فقط  الدين 
يحل  بحيث  باب  كل  يف  االجتهاد  عرقل  لكنه  التفسري  يف 
متجيد املاىض القريب أيضا محل فيض الذهن املتوقد نحو 
املستقبل يف حيوية اإلصدارات الصحفية املتصلة واألقرب 
مجالت  أو  منفصلة  كتب  يف  منه  بقى  ما  لينعزل  للناس 
مهجورة وتنعزل لغة النقد وتتدهور لغة الصحافة الفنية 
خاصة يف معادلة – ضمن معادالت أخرى – ال تشارك إال 

يف تنمية طبقات وأنواع من األمية.
حيث  من  املرسحي  النقد  يف  مقال  كتابة  إمكانية  إن 
املتاحة  واملساحة  التطبيقية  واألدوات  املعروفة  الرشوط 
اإلصـــدارات  ــدرة  ن ظل  يف  للغاية  صعبة  تبدو  للنرش 
املعرفة  ــروع  ف من  الهام  الفرع  ذلــك  يف  املتخصصة 
من  كربى  مخاطرة  هي  عليها  املداومة  أن  كام  الجاملية. 
ومبراجعة  عدمه.  من  االنتظام  إلمكانية  التعرض  حيث 
املرسحي  النقد  مجال  يف  ذكرها  املتواتر  األسامء  معظم 
يعملون  معظمهم  أن  الكاتب  يجد  والتطبيقي  العام 
التدريس  مثل  األســايس  عملهم  هي  أخرى  مجاالت  يف 
النقد  بني  املزاوجة  أو  الفنون  أكادميية  أو  بالجامعة 
مبا  بالصحف  العمل  أو  واإلخــراج  والتأليف  املرسحي 
النقد  دائرة  من  الدائم  بالخروج  فيها  الكتابة  تقتضيه 
املرسحي الضيقة إىل دائرة أوسع هي النقد األديب والفني 

مبعناه العام.
املتخصص  املرسحي  النقد  عليها  التي  للحالة  الراصد  إن 
أحد  به  يهتم  ال  الــذى  النادر  الدقيق  التخصص  ذلك 
االهتامم الواجب أو عىل أقل التقدير ال يهتم به أحد كام 
يهتم به أبناء تلك املهنة التي تكاد أن تندثر عىل مستوى 
هنا  فردية  محاوالت  من  إال  املتخصصة  الدامئة  املتابعة 

وهناك.
قد  تكون  أن  أمتني  كمقدمة،  الدباجة  هذه  بعد  اعتقد 
نفسه  الوقت  النقدى – يف  املقال  أهمية مسابقة  رشحت 
قننت مواصفات من يتصدى له وأخريا أتعشم أن تعرض 
فعاليات مهرجان املرسح عروضا مرسحية تستحق بالفعل 

أن تكون موضوعا للنقد.

ويخضع  وأفكاره،  لقلبه  فيه  ينصت  الذى  الفني  للتناول 
لذوقه، ال ملعايري النقد، دون غض من املوضوع أو املادة 
عىل  وثيقة  بها  ويعد  اإلبداع،  يتضمنها  التي  العقيدة  أو 
بني  العالقة  يدرك  الذى  اليساري  فكره  ضوء  يف  العرص، 
التاريخية والجغرافية، ويؤمن  الفن والسياسة يف رشوطها 

بالوظيفة اإلنسانية لألدب.

مصر: في  المسرحي  النقد  أحوال 
الصفحات  الصحفية، ورؤساء  األعمدة  بعيًدا عن أصحاب 
تظل  عام  بشكل  الفن  شئون  يف  العاملة  واملجالت  الفنية 
املهنة  تلك  للجدل،  مثرية  مهنة  املرسحي  الناقد  مهنة 

املعنية بشئون الكتابة النقدية املتخصصة.
أصبح  هل  الدقيقة  التخصصية  الكتابة  من  النوع  هذا 
اآلن وبعد كل تلك السنوات وذلك العدد من املطبوعات 
تكفل  حًقا  مهنة  والكتابة.  بالنرش  املهتمة  والهيئات 

لصاحبها القدرة عىل االنتظام يف العمل والتفرغ له؟
العملية  واضطرابات  عــام  بشكل  املــرسح  ــوال  أح إن 
وأول  باملرسح  يتعلق  ما  كل  بالفعل عىل  أثرت  اإلنتاجية 
املتأثرين باالنقالبات الحادة يف العملية اإلنتاجية هو ذلك 
موسوعية  بثقافة  نفسه  بتزويد  املطالب  املرسحي  الناقد 
وبــأدوات  القومية  بالهوية  وواعية  العامل  عىل  منفتحة 
النقدية  التيارات واملذاهب  نقدية متطورة تالحق أحدث 
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وفاء كاملو

الكربى  فاملؤامرات  غامئا،  اآلن ضبابيا  املشهد يف مرص  يبدو 
فادحة وفاضحة، التفاصيل تزلزل الكيان، واللحظات الوقحة 
تبيع  والجسد،  الروح  تستبيح  اإلنسانية،  املشاعر  تبتذل 
التاريخ والجغرافيا وتغتصب الوطن، ترسق الحياة والوهج، 
غزيرة  التفاصيل  وأن  بالخطر،  ينذر  الواقع  أن  لتؤكد 
متشابكة، حمقاء متسلطة، متوج بالزيف والتغييب والخلل، 

ليظل املشهد عبثيا مأساويا صارخا . 
التي طعنها  املنصورة  إذا كانت حادثة مقتل طالبة جامعة 
الجميع، هي حادثة تفوق كل  زميلها وذبحها ونحرها أمام 
مجتمعنا  عورات  كشفت  والفزع،  والرعب  اإلجرام  حدود 
الرباءة  ليدين  القاتل،  مع  محموم  بجنون  تعاطف  الذي 
الوضوح  شديدة  كقراءة  يأيت  الخلل  هذا  فإن  املغتالة، 
والشفافية يف قلب حقيقة وجودنا اآلن، فنحن نعيش زمن 
السقوط وفكر العار، ال نعرف معنى الثقافة وال العلم وال 
الناعمة،  الذكية  مرص  قوة  أو  الحضارة  مفاهيم  وال  الفن، 
املعنى  وجودهم  عن  غاب  معذبون،  بالدنا  يف  فالناس 
األجساد،  يهزم  والفقر  العقول،  يخرتق  الظالم  والفرح، 
والجهل يدفعنا إىل الجحيم، فنحن ال نزال بحاجة إىل فتاوى 
وأن  إلحادا،  ليس  وأنه  الدين،  ضد  ليس  العلم  أن  تؤكد 
يبحثون  القذرة  املؤامرات  أصحاب  وأن  الرجل،  مثل  املرأة 

عن هدم الدولة وهيبة القانون . 
الثقافة  مفاهيم  وتراجعت  الوعي،  أبجديات  غابت  لقد 
زمن  الــردة،  زمــن  بالفعل  نعيش  ألننا  مخيف،  بشكل 
عن  الوعي  تيارات  عجز  تؤكد  التي  الفاصلة،  الفجوات 
املرسح  أن  يتضح  السياق  هذا  ويف  الناس،  إىل  الوصول 
وتاه  والهدف،  االسرتاتيجية  افتقد  قد  عام  بشكل  املرصي 
منه الطريق إىل أجيال طالعة، تلعب بالقنابل واملتفجرات، 
الوجود  معنى  تدرك  ال  واالنتحار،  والقتل  الدم  تستبيح 
صدقا  الفنون  أشكال  أكرث  هو  فاملرسح  واالنتامء،  واألرض 
وهو  اإلنسان،  مع  املبارش  التواصل  عىل  ومقدرة  وحيوية، 
لألسف  لكنه  والدميقراطية،  للحرية  العملية  املامرسة  أيضا 
عن  رسائله  وعجزت  واإلشكاليات،  القضايا  زحام  يف  تاه 
الوصول إىل الجمهور الحقيقي يف أقاليم ومحافظات وقرى 

مرص . 
لكنه  اإلنسان،  لقضايا  حلوال  ميتلك  ال  وحده  املرسح  إن 
وتغني  وتكشف،  وتروي  تبوح  التي  الفكرية،  القوة  ميتلك 
للحرية ودفء األحالم، وحني تختل القيم وتغييب املعايري، 
لتتخذ مسارا نحو التزييف واستالب الوعي وتدمري املعنى - 
-، يصبح من املنطقي أن يصدر حكام باإلعدام  عىل الرسالة 
والهدف والدور وإنسانية اإلنسان، لذلك تأخذنا التساؤالت 

يحتاج  -فهل  العاملي،  املرسح  من  نصوص  عىل  معظمها 
تعيشه  الذي  الحرج  الزمن  ذلك  يف  املناطق  هذه  أبناء 
وماكبث،  هاملت،  عذابات  إىل طرح  يحتاجون  مرص-، هل 
ورصاعات الرتاجيديا اإلغريقية، واالشتباك مع رؤى شكسبري 
ترى  عيون  هناك  فهل  أونيل؟  وأوجــني  هوجو،  وفيكتور 
الواقع املمزق، أو عقول تستهدف الجمهور الذي يحتاج إىل 
أبسط أضواء املعرفة والتنوير، وإدراك أن القتل حرام والدم 
ال ميكن استباحته، وأننا بحاجة إىل تبديد سحب الغيبيات، 

وتغيري مفهوم الفن وخطاباته ورسائله . 
يفرض  املستقبل،  إىل  والعبور  الواقع  تغيري  أن  املؤكد  من 
علينا إدراكا لطبيعة إيقاع العرص، ذلك اإلدراك الذي يجب 
الطويلة  الحوارات  عن  فيتباعدون  املرسحيون،  يلمسه  أن 
اململة، وعن الغياب الكامل لألحداث، وعن الحالة املرسحية 
نصبح  بروك، هكذا  بيرت  عنها  تحدث  التي  املميتة  الساكنة 
أحداثا  يشهد  نعيشه  الذي  فالواقع  مخيف،  تناقض  أمام 
باملؤامرات  مسكونة  ومتوالية،  متوترة  رسيعة  يومية 
إىل  الناس  تدفع  والتجاوزات،  والجهل  والقسوة  والعنف 
واملستقيل،  حارضهم  يف  السلبي  والتفكري  فيها،  االستغراق 
باملقارنة  وجموحا  قوة  أكرث  اليومية  التفاصيل  هذه  وتظل 
تاريخ  امتداد  عىل  الرتاجيدية  ومآسيهم  املؤلفني  خيال  مع 
السكون  أرس  من  نخرج  أن  علينا  يصبح  لذلك  الدراما، 
بني  التفاعل  معادلة  الصعبة،  املعادلة  ونحل  والجمود 
مقدرة  متتلك  أن  يجب  املــرسح  فعروض  والواقع،  الفن 
به  وتدخل  ومشاعره،  املتلقي  عقل  لتخطف  هائلة،  جذب 
ومالمح  وكيانه  ذاته  فيه  ميتلك  منظم  افرتايض  وجود  إىل 
التفكري  إنسانيته، وتصله رسائل اإلرادة والتغيري، بعيدا عن 
بالخوف  والهواجس،  بالخطر  مسكون  عشوايئ  وجود  يف 
والتسلط،  والقهر  العجز  وعذابات  والقتلة،  واللصوص 
باختصار املرسح بحاجة إىل عروض حية تهز أعامق املتلقي 

نفسيا وذهنيا وعقليا ووجدانيا . 

انفصال  أسباب  فيها  نبحث  التي  الحرجة،  الزاوية  تلك  إىل 
الردة  الثائر، وغيابه يف دوائر  الثقايف عن وعيه  الكيان  هذا 
والخلل، فأين هي اسرتاتيجية املرسح؟ أين أجنداته؟ ما هي 

فلسفته؟ وما هو إطاره الفكري،  وملن يتجه برسائله؟ 
نعيش  أننا  تؤكد  الحايل،  لواقعنا  املبدئية  القراءة  كانت  إذا 
الوجود  تدمر  الطاحنة  الفكرية  األزمة  فإن  األزمات،  زمن 
أسوأ  يشهد  الــذي  الوجود  ذلك  بأكمله،  العريب  الثقايف 
األحادية،  للرؤى  مخيف  بصعود  املحكومة  الردة  موجات 
والنفي  املخيف،  القهر  و  املمتد  والتسلط  الغائب  والوعي 
املؤسف  والحوار واالختالف، ومن  التعدد  العنيد إليقاعات 
عليها  يعاقب  جرمية  تزال  ال  الرأي  عن  التعبري  حرية  أن 
الرشع  والقانون، لذلك تظل الحقائق مريرة، لكن املواجهة 
امتدت  الفكرية  األزمة  فهذه  موت،  أو  حياة  مسألة  هي 
منذ سنوات طويلة لتحكم مؤسساتنا، واملرسح بالطبع هو 
تتبلور  الساخنة  املفارقة  أن  ويبدو  املؤسسات،  هذه  أحد 
يف أن طبيعة الفن الثائرة، ورؤاه املشاغبة تفرض أن ميتلك 
الحرجة،  التاريخية  اللحظة  بطبيعة  حادا  وعيا  الكيان  هذا 
وبآليات زمن جديد يفرتس معنى قداسة اإلنسان، وطبيعة 
إشكاليات النفي والغياب، ويكون له السبق يف فتح األبواب 
املغلقة، واخرتاق املسارات املظلمة، فاملرسح هو االستثامر 
أجياال  وينقذ  مرص،  شخصية  مالمح  سيعيد  الذي  اإلنساين، 
واإلرهاب،  واالغــرتاب  والجهل  الرتاجع  دوامات  يف  تاهت 
التمرد  والكيان،  الهوية  والجذور،  الذاكرة  هو  وسيظل 
خطرية،  تحدياته  فإن  لذلك  واألحالم،  والثورة  والعصيان، 
وانطالقه محكوم بتجاوز تناقضاته، وامتالك قوته ومساراته، 

بعيدا عن املصري املحتمل املنذر بالسقوط والخرسان . 
اآلن  املرسحي  املشهد  صورة  لتفاصيل  الفعلية  القراءة  تايت 
لتضعنا أمام حقائق صادمة، تكشف عبثية الرؤية والغياب 
مرسح  فرق  مهرجانات  تكشف  حيث  للهدف،  الكامل 
ارتكاز  عن  والصعيد،  وبحري  قبيل  من  القادمة  األقاليم 

المصري  المسرح 
العار  فكر  االسرتاتيجية..وصعود  سقوط 
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الفكرة تحدث عنها مراسل مجلة »الفنون« يف طنطا  هذه 
 ،١926 أكتوبر  بتاريخ  طنطا«،  يف  »التمثيل  عنوان  تحت 
وثالثة  الغربية  عاصمة  وهي  عظيمة  مدينة  طنطا  قائاًل: 
زالت  ال  الكبري  مركزها  من  ورغاًم  املرصية،  العواصم 
ومع  التمثيل!!  وأهمها  الجميلة  الفنون  من  محرومة 
فقد  الجميل  الفن  هذا  ملشاهدة  ميال  الكبري  شعبها  أن 
ستة  كل  يف  القليل  النذر  إال  الكبرية  الفرق  من  يزورها  ال 
فن  كل  من  محرومة  بحق  فهي  إذاً  يزيد!!  ما  أو  شهور 
بها  ينتفع  دامئة  فرقة  بها  يكون  ال  ملاذا  أدري  وال  جميل، 
التمثيل  ألن  الحياة،  يف  جديدة  دروساً  ويكتسب  الشعب، 
بأن  ننكر  ال  ثم  الشعب!  يرتقي  برتقيته  مدرسة  إال  ما هو 
يف  واسعة  خطوة  إال  ذلك  وما  وزادت  تعددت  الفرق 
كانت جميع هذه  إذا  الفائدة  ما  ولكن  الفن،  إعالء  سبيل 
بعد  إال  اللهم  املدن  باقي  تزور  فال  قابعة يف مرص!  الفرق 
أن يستويف شعب مرص وميّل رواد ]شارع[ عامد الدين من 
املشاهدات  هذه  تعم  أن  األصح  من  ولكن  املشاهدات. 
فائدة  فام  وإال  العواصم،  خصوصاً  الكبرية  املدن  جميع 
سمعنا  لقد  الشعب؟  أقلية  سوى  يراه  ال  كان  إذا  التمثيل 

سيد عيل إسامعيل

)6( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

رشدي  وفاطمة  المسريي 
طنطا في  وآخرون 

نوافذ

واآلن أخذ يشتغل هذا الشخص مع فرقتني، وهو ممثل ال 
بأس به خفيف الروح يجيد دور الرببري. ويف املدينة هواة 
يعمل  الذي  املكان  ولكن  إليه،  االنضامم  يريدون  كثريون 
بها  أعتنى  إذا  بها  بأس  ال  هذه،  مثل  بفرقة  الئق  غري  فيه 
مديرها وضم إليها عدداً من املمثلني األكفاء، ونقل بفرقته 
منها  باملدينة  مراسح  ثالثة  وأمامه  به،  الئق  مكان  إىل 
فليتقدم  عباس.  وكازينو  الباتيناج  ومرسح  البلدية  مرسح 
ويستأجرها  املسارح  هذه  أصحاب  ألحد  الفرقة  مدير 
ليعمل بجد واجتهاد. وال شك أن شعب طنطا يشجعه عىل 
نشجعك  ونحن  يا عثامن،  فتقدم  عليه  باإلقبال  عمله هذا 
وإال فال تنتظر تقدم يف ذلك املكان املوبوء، وأعلم بأن كل 

مكان له شعب وكل متثيل وله نظارة. ]توقيع[ »قنديل«.
هذه الكلمة شجعت أحمد املسريي ليطيل البقاء يف طنطا، 
األخرى،  املدن  وبعض  اإلسكندرية،  وبني  بينها  التنقل  أو 
فوجدناها  الشهرية.  الجوالة  الفرق  من  الفرقة  إن  حيث 
متثل يف كازينو النزهة بطنطا مجموعة من املرسحيات كام 
شهر  وبعد   .١927 يوليو  يف  صنف«  »ألف  مجلة  أعلنت 
بعد  الكازينو  هذا  يف  التمثيل  توايل  الفرقة  وجدنا  واحد 

يف  يرشعوا  أن  أرادوا  املمولني  بعض  أن  بعيد  زمن  من 
تكوين فرقة، ولكن بعد ميض زمن غري قليل مل نر فيه شيئاً 
أصحابنا  أن  إال  اللهم  ذلك،  سبب  ما  ندرى  وال  قيل،  مام 
باملدينة  كان  املخزون.  مالهم  بالبعض من  يبخلون  زالوا  ال 
تياترو نقايل أشبه بتياترو السريك، الذي يف العباسية بأرض 
هل  نعرف  ال  أشخاص  بعض  به  يأيت  فكان  النبوي،  املولد 
كان  فرقة  وجود  لعدم  ولكن  )أرجوز(!!  أم  ممثلون  هم 
استغنوا  حتى  الكثري  أصحابه  فجمع  عظياًم،  عليه  اإلقبال 
البالية  السخافات  هذه  ملوا  النظارة  أن  أو  العمل  عن 
األراجوزية، فأخذوا يقبلون عىل دور السينام بكرثة هائلة!! 
تهمنا  حوادث  مبنية عىل  مشاهدتنا  تكون  أن  نريد  ولكن 
رواياتها  جل  سيام  ال  السينام  لوحة  تكفي  فال  معرفتها، 
»أحمد  ُيدعى  شخص  حرض  لقد  يرشفنا!!  ال  وهذا  غريبة 
ولقد  األصابع.  عدد  عىل  تزيد  ال  فرقة  ومعه  املسريي« 
وقد  فرقته،  مع  قباًل  باإلسكندرية  يشتغل  كان  بأنه  علمنا 
نرش صورته وصور بعض ممثليه حرضة الزميل عبد املجيد 
من  وألمثاله  له  تشجيعاً  املرسح  مجلة  صاحب  حلمي 
الغراء.  املرسح  مجلة  من  سابق  بعدد  الفن  هذا  مشجعي 

دارك جان  دور  في  رشدي  فاطمة 

في  ومديرياتها  البحري  الوجه  أقاليم  في  المسريي  أحمد  فرقة  اشتهرت 
في  عروضها  تعرض  الفرقة  وجدنا  حيث  العشرين،  القرن  عشرينيات  أوائل 
الذي  الرببري،  شخصية  حول  مواقفها  تدور  مرتجلة،  عروض  وهي  دمنهور، 
شخصية  وهي  الفنية،  الكسار  علي  شخصية  مقلدًا  المسريي  أحمد  بها  يقوم 
الباسط«. عبد  عثمان  »الرببري 
مما  الكربى،  المسرحية  الفرق  بزيارات  أسوة  طنطا،  زيارة  قررت  المسريي  فرقة 
وأن  طنطا،  في  المسرح  ديمومة  عدم  ظاهرة  في  يفكرون  النقاد  جعل 
وأخرى!  زمنية  فرتة  كل  الكربى  الفرق  زيارة  فقط  ينتظرون  األهالي 
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النزهة«  حديقة  »كازينو  وهو  الصحيح،  اسمه  علمنا  أن 
يبدأ  والعرض  الجعفرية مبدينة طنطا،  ومكانه عىل شاطئ 
املحبوب«  طنطا  »بربري  بطولة  السادسة،  الساعة  يومياً 
وهو صاحب الفرقة ونجمها »أحمد املسريي«، ومعه بطلة 
الفرقة »رتيبة بهجت«، هكذا أخربتنا مجلة »النيل املصور« 

يف أوائل أغسطس ١927.
له  إعالناً  وجدنا  واملدن،  البلدان  بني  املسريي  انتقال  ومع 
معلومات  به   ١930 سبتمرب  يف  »املرشد«  جريدة  نرشته 
وأن مرسح  إحدى مرسحياته،  عنوان  مثل  جديدة ومهمة، 
هذه  وألهمية  املسريي!!  باسم  مرسحاً  أصبح  الكازينو 
هو:  وهذا  الجريدة،  يف  جاء  ما  نص  سأنقل  املعلومات، 
مبرسح   8 الساعة  املساء  هذا  حظك،  نفس  يا  »جددي 
املسريي الجديد، قهوة النزهة سابقاً شارع الفرير! التمثيل 
املسريي  األستاذ  »فرقة  الطلق  الهواء  يف  والطرب  والضحك 
وهي  املحبوبة  الجميلة  روايتها  تقدم  الجديد«،  ثوبها  يف 

»نجمة الصبح««.
رشدي فاطمة 

أرادت  رشدي،  فاطمة  فرقة  تكوين  من  أشهر  عدة  بعد 
عرض مرسحياتها يف طنطا، وألنها من أكرب الفرق املرسحية 
فكان لها متهيد خاص قامت به جريدة »الضحوك« يف يناير 

١928، عندما كتبت تحت عنوان »الفنون يف طنطا« قائلة:
»يرسنا أن نسجل ما نراه يف هذه األيام من إقبال األجواق 
التمثيلية عىل مدينتنا مام مل يكن لنا به عهد من قبل. فقد 
وغنائية  متثيلية  أجواق  عدة  الشهرين  هذين  يف  شاهدنا 
نال كل جوق منها ما يستحقه من اإلقبال، غري أن أظهر ما 
شاهدناه يف هذه الحفالت هو نظامها. فقد حرضنا حفالت 
أماكن  فيها  الحفاة  واحتل  بالنابل  الحابل  فيها  اختلط 
الرساة، ومل يجد حاملو التذاكر املمتازة واملخصوصة املحال 

الباتيناج  مدير  وجد  إذا  بأنه  ثقة  من  علمنا  وقد  السبيل. 
ما ينتظره من اإلقبال عىل هذه الحفلة فأنه سيحيي بعدها 
املرصيني،  املطربني  ملك  بطلها  طرب  حفلة  قصرية  مبدة 
وفخر نادي املوسيقى الرشقي البلبل الصداح ُمطرب األمراء 
هو  من  الوهاب«!  عبد  أفندي  »محمد  وهو  والعظامء 
إليك ما قيل  الوهاب؟! هو من سننقل  محمد أفندي عبد 

يف مدحه ووصف صوته العذب يف عدد آخر«.
حيث  طنطا،  إىل  رشدي  فاطمة  فرقة  زيارات  وتوالت 
 ١928 فرباير  منتصف  يف  الصغري«  »النرس  مرسحية  مثلت 
فاطمة  السيدة  »فرقة  قائلة:  السياسة،  جريدة  أعلنت  كام 
 ١928 سنة  فرباير   ١٥ األربعاء  يوم  طنطا  مبدينة  رشدي 
ذات  التاريخية  الكربى  الرواية  الجوق  ميثل   .8.4٥ الساعة 
أدوار  بأهم  يقوم  الصغري«.  »النرس  املدهشة  املواقف 
عزيز  الفني  الجوق  ومدير  رشدي  فاطمة  السيدة  الرواية 
الفرقة مرسحية  نفسه عرضت  العام  من  مارس  عيد«. ويف 

»جان دارك«.
ويف منتصف يناير ١929 عرضت الفرقة عىل تياترو سينام 
جريدة  قالت  كام  الخرضاء«  »املائدة  مرسحية  الباتيناج 
السياسة. ويف مايو عرضت عىل تياترو مجلس بلدية طنطا 
البالغ.  جريدة  قالت  كام  أيضاً  الصغري«  »النرس  مرسحية 
طنطا  بلدية  مرسح  عىل  الفرقة  عرضت   ١930 يناير  ويف 
كوكب  جريدة  قالت  كام  كليوباترا«  »مرصع  مرسحية 
الرشق. وآخر خرب عن فرقة فاطمة رشدي يف طنطا، نرشته 
جريدة املساء يف منتصف مارس ١93١ قائلة: فرقة فاطمة 

املحجوزة لهم. كام أننا حرضنا الحفالت التي أقامتها إدارة 
تياترو الباتيناج فاستغربنا للفرق العظيم بينها وبني غريها، 
ملعرفة  فسعينا  النظارة  وراحة  النظام  يف  الخصوص  وعىل 
سبب ذلك التفاوت. وبعد التدقيق عرفنا أن السبب بسيط 
جداً، وهو أن إدارة الباتيناج تهتم بالفن وبراحة املتفرجني، 
التذاكر.  لحاميل  إال  حفالتها  يف  بالدخول  يسمح  ال  ولذلك 
يبتعد  ولذلك  لها  املحددة  باألمثان  إال  التذاكر  تباع  وال 
وتقبل  له.  كرامة  ال  من  وكل  كريم،  غري  كل  حفالتها  عن 
ومحبو  والحسب  األصول  وذو  مطمئنة  الكرمية  العائالت 
الرسور  مع  علمنا  وقد  كرامة.  ذي  وكل  واألدباء  الفنون 
الجاري   24 الثالثاء  يوم  الباتيناج ستحي  إدارة  أن  العظيم 
حفلة متثيلية كربى، هي خري ما شاهده سكان طنطا الكرام 
السيدة فاطمة رشدي املشهورة  اليوم، ذلك أن فرقة  حتى 
ستمثل رواية »السلطان عبد الحميد« عيل مرسح الباتيناج 
الرواية  هذه  مدح  يف  قرأنا  وقد  املذكور.  اليوم  مساء  يف 
أنها  عىل  الفنيون  النقاد  وأجمع  الكثري،  اليشء  وتقريظها 
أبطال  وأن  اليوم.  لغاية  املرصي  املرسح  قدمه  ما  خري 
السلطان  دور  ميثل  الذي  عيد  عزيز  األستاذ  هم:  الرواية 
عبد الحميد، والسيدة فاطمة رشدي التي متثل دور بديعة 
بك،  سالمة  دور  ميثل  الذي  رياض،  أفندي  وحسني  هانم، 
يقولون  أغا.  عنرب  دور  ميثل  الذي  واكيم  أفندي  وبشارة 
هي  إجادة  أدوارهم  متثيل  يف  أجادوا  جميعاً  هؤالء  إن 
الكامل بعينه، ولنا األمل بأن تلقى هذه الحفلة من إقبال 
هذا  يف  لالستمرار  الباتيناج  إدارة  يشجع  ما  الطنطاويني 

الصغري النسر  في  رشدي  فاطمة 

المسريي أحمد 
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طنطا  مبدنية   ١93١ سنة  مارس   ١7 الثالثاء  يوم  رشدي 
أحمد  رشدي،  فاطمة  املهم  بالدور  يقوم  ليىل«.  »مجنون 

عالم.
أخرى فرق 

وزارت  األقاليم،  يف  انترشت  صغرى،  مرسحية  فرق  هناك 
عرض  الذي  اإلسكندري«  »أحمد  فرقة  ومنها  طنطا، 
أخربتنا  كام   ١902 عام  من  ابتداء  طنطا  يف  مرسحياته 
ومثلت  طنطا  الفرقة  زارت   ١9١١ عام  ويف  مرص.  جريدة 
تخصيص  وتم  طنطا  تياترو  يف  الظلم«  »شهيدة  مرسحية 
ليلة العرض ألرسة فقرية كام قالت جريدة املؤيد. ويف عام 
»الجاسوس  مرسحيتي  نجيب«  »حافظ  فرقة  مثلت   ١920
املرصي« و»قوة الحيلة«. ويف عام ١92١ مثلت فرقة »عمر 
الدين«  صالح  و»ابن  »عفرية«  مرسحيتي  طنطا  يف  رسي« 

كام أعلنت جريدة املقطم. 
ويف عام ١922 مثلت فرقة »فاطمة قدري« عدة مرسحيات 
كتبت  حادثة  عام ١928، حدثت  عندما جاءت  ولكن  لها، 
عنها جريدة »املمتاز« قائلة تحت عنوان »حادثة املهرجني 
املدعني التمثيل«: »مام يؤسف له وتأباه النفوس أن يسمع 
فرقة  بها  تعمل  التي  العائالت  قهوة  يف  املتفرج  الجمهور 
ممثليها.  أحد  من  والسخرية  الهزء  ألفاظ  قدري  فاطمة 
وهذه األلفاظ خرجت من املدعو »فليب حداد« ليلة أمس 
النشيط  الضابط  حرضة  تنبه  ولكن  وسفالة.  وقاحة  بكل 
ويف  البذيء.  اللفظ  ذلك  عىل  مهنى  أفندي  مصطفى 
الحال ألقى القبض عىل ذلك املهرج وأحاله عىل التحقيق. 

وهمته.  يقظته  عىل  الثناء  مّنا  النشيط  الضابط  فلحرضة 
ما  يسمع  أو  يرى  من  كل  منواله  عىل  ينسج  أن  نتمنى 
تتأذى لسامعه النفوس حتى تتطهر البلد من أمثال هؤالء 

الذين لفظتهم اآلداب ونبذتهم الفضيلة«.
طنطا  موىس«  »فكتوريا  فرقة  زارت   ١927 فرباير  ويف 
جريدة  أعلنت  كام  »الساحرة«  مرسحية  فيها  ومثلت 
وطرب  متثيل  حفلة  فقالت:  الشبيبة  جريدة  أما  املطرقة. 
ينظمها النادي األهيل بطنطا يف مساء الثالثاء 8 فرباير سنة 
١927 بتياترو الباتيناج بطنطا، ميثلها جوق السيدة فكتوريا 
الشاي«، ذات املفاجآت  موىس، حيث تعرض رواية »زهرة 
األستاذين  تأليف  العظيمة،  التمثيلية  واملواقف  املدهشة 

العظيمني محمد بك مسعود، وعباس بك عالم.
»عزرا  الخواجة  بأن  الكامل  أخربتنا جريدة   ١929 عام  ويف 
الهواء  يف  مرسحاً  طنطا  يف  البلفي  كازينو  جعل  دييش« 
فريد«  »أحمد  الكوميدي  املمثل  فرقة  فيه  وأحرض  الطلق، 
السيدة  مقدمتهم  ويف  وممثالت  ممثلني  من  فيها  مبا 
»لو  الفرقة مرسحية  وقد عرضت هذه  املرصية«.  »شفيقة 
كنت ملك«، وقام أحمد فريد بدور عوف، فأظهر كفاءة يف 

أداء دوره الكوميدي.
جميعنا يعرف املمثل »رياض القصبجي« الشهري بالشاويش 
كان  أنه  نعرف  ال  ولكننا  ياسني!  إسامعيل  أفالم  يف  عطية 
حول  طنطا!!  يف  كونها  ذلك،  قبل  مرسحية  فرقة  صاحب 
فرباير  يف  األخبار«  »سفينة  جريدة  قالت  املفاجأة  هذه 
من  وجيزة  غري  مدة  طنطا  مدينة  عىل  مىض  قد   :١930

الزمن وهي محرومة من فرقة متثيلية تعمل يف هذا البندر 

أفندي  رياض  القدير  األستاذ  حرضة  أنشأ  فقد  العامر! 

القصبجي فرقة متثيلية كربى متثل يف تياترو »البيجو باالس« 

أكرب  من  كبرياً  لفيفاً  لها  وأحرض  بطنطا،  سعادة  بشارع 

بحسن  لهم  املشهود  النابغات  واملمثالت  املمثلني  وأشهر 

الفرقة ألول مرة يف  التمثيل. وقد شاهدنا هذه  املقدرة يف 

ملا أظهره جميع  اإلعجاب  بها كل  فأعجبنا  املايض  األسبوع 

يف  األول  الدور  ممثل  خصوصاً  الفنية  الرباعة  من  أفرادها 

الرواية وهو حرضة األستاذ النابه رياض أفندي مدير الفرقة 

فرس منه الجمهور رسوراً عظياًم وذلك لخفة روحه وحسن 

منطقه. وكذا باقي أفراد الفرقة الذين برعوا يف فن التمثيل 

ويف مقدمتهم حرضة األستاذ محمد أفندي مرعي. وقامت 

قيام  بدورها خري  السيدة »مرجريت حداد«  األوىل  املمثلة 

حيث أظهرت نبوغاً فائقاً نالت به استحسان الجمهور. أما 

عيل«  »فردوس  اآلنسة  الحسناء  الفنانة  املبدعة  املطربة 

قطعة  ألقت  فقد  سناً  الفرقة  ممثالت  أصغر  هي  التي 

غنائية بديعة نالت استحساناً عظياًم«.

الفرتة  يف   – طنطا  يف  عرضت  التي  الصغرى  الفرق  آخر 

التي  نجمة«  اآلنسة  »فرقة  كانت   – املحددة  الزمنية 

ترأسها الفنانة »نجمة إبراهيم« عام ١93١، عندما عرضت 

ومن  الباتيناج.  تياترو  يف  الحلمية«  »مأساة  مرسحية 

العال  أبو  وهبه،  حنا  الجزار،  إبراهيم  الفرقة:  هذه  أعضاء 

أحمد  العزيز  عبد  نرش  هكذا  الوهاب.  عبد  محمود  عيل، 

محمد الطالب مبدرسة اإلبراهيمية الثانوية بطنطا يف مجلة 

الصباح.

نوافذ

المسريي أحمد  فرقة  إعالن 

القصبجي رياض 


