
اإلثنين ٢9 أغسطس ٢٠٢٢العدد 783

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

عروضهم  وجودة  بقوة  الشباب  حضور 
للمسرح القومي  المهرجان  حصاد  أهم 
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33 إعداد: أحمد زيدانمتابعات

بأسيوط  كريمة  حياة  لقرى  متنوعا  برنامجا  الكيالني: 
والتعليم الرتبية  مع  بالتعاون 

التجرييب للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان 
وكندا والسعودية  وتونس  مصر  من  مسرحية  رموز   )5( يكرم 

وزيرة  الكيالين  نفني  الدكتورة  وجهت 

األنشطة  من  مجموعة  بتنفيذ  الثقافة 

استجابة  أسيوط  مبحافظة  والفنية  الثقافية 

من  وذلك  بالقوصية  زيد  أبو  قرية  ألهايل 

برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  خالل 

بالتنسيق  وذلك  عطوة  هشام  الفنان 

أسيوط  محافظ  سعد  عصام  اللواء  مع 

والتعليم  الرتبية  مديرية   مع  وبالتعاون 

باملحافظة خالل شهر سبتمرب

رفع  إىل  تهدف  األنشطة  أن  الكيالين  قالت 

وتنفيذا  املرصي  اإلنسان  وبناء  الوعي 

الثقافية  العدالة  تحقيق  السرتاتيجية 

املبادرة  تشملها  التى  القرى  يف  وخاصة 

يف  تساهم  والتى  كرمية  حياة  الرئاسية 

ورؤية  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

الدولة  مؤسسات  مع  بالتعاون  مرص2030 

الرتبية  ومديرية  أسيوط  محافظة  ممثلة يف 

والتعليم باملحافظة.

برنامج  أن  عطوة  أوضح  جانبه  من   

من  متنوعة   مجموعة  يشمل  الفعاليات 

بوق  زيد  »بنى  مدارس  مبجمع  األنشطة 

اإلعدادية«  بوق  زيد  و»بنى  االبتدائية« 

اإلبتدائية«  طالب  أىب  بن  »عىل  ومدرسة 

رئيس  السيد  إلنجازات  عرضا  يتضمن 

اللقاءات  من  ومجموعة  الجمهورية 

الشعرية والورش والندوات الخاصة بالطفل 

لفرقة  فنية  عروض  تقديم  مع  واملرأة 

ثقافة  قرص  وفرقة  حلمك«  »ابدأ  مرشوع 

اآلالت  وفرقة  العربية  للموسيقى  أسيوط 

عدة  إقامة  عن  فضال  بالقوصية،  الشعبية 

املناخية  التغريات  عن  للحديث  ندوات 

والتدريب  اإلدمان  مخاطر  من  والوقاية 

إىل  باإلضافة  األولية،  اإلسعافات  عىل 

القوات  بطوالت  عن  تسجيىل  لفيلم  عرض 

العاصمة  عن  آخر  وفيلم  املرصية  املسلحة 

اإلدارية الجديدة.

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  يكرم مهرجان 

برئاسة الدكتور جامل ياقوت )5 ( رموز مرسحية 

من مرص وتونس والسعودية وكندا ، وأعلن ذلك 

املؤمتر  خالل  املهرجان  مدير  قابيل  سعيد  الفنان 

الصحفي الذي قدمته اإلعالمية أمل نعامن.

رأس  عىل  “يأيت  قابيل:  سعيد  الفنان  وقال 

عيد،  كامل  الدكتور  الراحل   اسم  املكرمني 

تخـرج  العريب،  املرسح  رواد  أبرز  أحد  وهو 

عام  املسـرحية  للفنـون  العالـى  املعهـد  فـى 

والدكتــوراة  املاجســتري  علــى  وحصــل   ،1952

بأكادمييــة  واإلخــراج  للتمثيــل  أســتاذا  وعــني 

املسـرحية  الفنـون  قسـم  أسـس  كمــا  الفنــون، 

مـن  العديـد  وأخـرج  بابـل،  جامعـة  فـى 

ومتولـي”،  “شـفيقة  منهـا:  املسـرحيات 

و”الضفـادع”، و” طبول يف الليل ” و” مشهد من 

الجرس ” و” األستاذ”، وكتب العديد من االبحاث 

 ، االشرتايك  املرسح  منها  والرتجامت  والكتب 

، ونـال  الفنون  وفلسفة األدب والفن ، جامليات 

آخرهــا  كان  والتكرميات  الجوائز  مـن  العديد 

جائــزة الدولــة التقديريــة لعام 2018.

الذي  الفتاح،  عبد  انتصار  املخرج  مرص  ومن 

املرسحية  أعامله  عن  ودولية  محلية  شهرة  نال 

الجوائز  مـن  العديـد  علـى  وحصـل  املتفردة، 

املحلية والدوليـة ، خالل رحلتـه اإلبداعية،والتـي 

تحمـل مفاهيـم واتجاهات متعـددة واملسـتلهمة 

بـدأت  والتـي  الرتاثيـة،  مصـر  شـخصية  مـن 

ميدانيـة  وأبحـاث  رصـد  مـن   1976 عـام  منـذ 

مـن  بالعديـد  شـارك  كام  واألسواق،  املوالد  يف 

العـروض يف مهرجـان القاهـرة الدولـي للمسـرح 

التجريبـي .

فهد  السعودي  الكاتب  املهرجان  يكرم  كذلك 

وأحد  أيضا،  مسـرحي  مخـرج  وهو  الحاريث  ردة 

السعودي  املرسح  يف  التجديد  حركة  رواد  أهم 

املسـرح  عـن  صفحـة  خصـص  مـن  أول  وهو   ،

1987م،  عـام   ) )البـالد  جريـدة  يف  السـعودي 

 ، املرسحية  الورشـة  نشـرة  تحرير  ورئيـس 

الطائــف  مســرح  ملوقــع  مؤســس  وعضــو 

الكرتونــي  موقــع  أول  يعتبــر  والــذي 

عــدد  علــى  أشــرف  و  ســعودي،  مســرحي 

التدريبيــة  والــدورات  الــورش  مــن  كبيــر 

ومناهــج  املســرحية  الكتابــة  تقنيــات  يف 

الكتابــة.

و  ســينوغراف  وهو   الشعايف،  أنور  تونس  ومن 

العالــي  املعهد  من  تخــرج  مســرحي  مخــرج 

للفــن املســرحي بتونــس ســنة 1988، وقــدم 

الحديث  “املرسح  بعنــوان  بحــث  رســالة 

وله  التجريــب”،  و  التجربــة  بــني  تونــس  يف 

وخارج  داخل  املرسحية  التجارب  من  العديد 

تونس .

مخــرج  وهو  شــامبني  دومينــك  كندا  ومن 

العديد من  ، وأخرج  ومؤلــف ومنتــج مســرح 

والفرنسية  اإلنجليزية  باللغتني  املرسحية  العروض 

الشمس  سريك  عروض  من  العديد  أخرج  كام   ،

مسارح  يف  العروض  من  العديد  وقدم   ، بكندا 

بكندا  الدراما  معهد  يف  ويحارض   ، انجلوس  لوس 

والكونسريفيتوار ، وحصل عيل العديد من الجوائز 

العاملية يف االخراج والكتابة .

للمرسح  الدويل  القاهرة  ملهرجان   )29( الدورة 

التجريبي تحمل اسم املرسحي العاملي بيرت بروك 

برئاسة  سبتمرب،   8 حتى   1 من  الفرتة  يف  تقام  ،و 

وزيرة  رعاية  وتحت  ياقوت،  جامل  الدكتور 

الثقافة الدكتورة نيفني الكيالين.

حلمك”  “ابدأ  مشروع  منها  فنية  وعروض  وورش  ندوات  عطوة: 
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4 متابعات

إصطناعي  ذكاء  روبوت  ألفه  كتاب  أول  ترجمة  اختيار 
التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة  بمهرجان  المذابي  هايل  اليمين  للكاتب 

القمر«  »ضي 
سبتمرب  22 شربا  أنطونيوس  األنبا  مسرح  على 

للملتقى  الثالثة  الدورة 
للميكروتياترو  الدولى 

المقبل أكتوبر  مصر  فى 

واملرتجم  والكاتب  الباحث  كتاب  ُاختري 

)عندما  واملوسوم  املذايب  عيل  هايل  اليمني 

عن  ترجمه  والذي  مرسحية(  الروبوت  يكتب 

روبوت  يؤلفه  كتاب  أول  ويعد  اإلنجليزية، 

سابقة  اإلنساين يف  التاريخ  يف  اصطناعي  ذكاء 

هي األوىل من نوعها كام وتعد هذه الرتجمة 

الكتاب يف  للمذايب هي األوىل والوحيدة لهذا 

مهرجان  ضمن  للنرش  وذلك  اللغات،  جميع 

الدورة  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

التاسعة والعرشون.

املذايب  عيل  هايل  األستاذ  كتاب  اختري  وإذ 

غزير  وناقد  وكاتب  ومؤلف  باحث  وهو 

عرش  سبعة  عىل  يزيد  ما  له  صدر  اإلنتاج 

كتاب، حيث سيتم طبع كتابه وعرض محتواه 

وتوزيعه ضمن فعاليات املهرجان.

عيل  هايل  والكاتب  الباحث  ويقدم  كام 

املذايب ورقة بحثية يف امللتقى الفكري ملهرجان 

بعنوان:  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

صياغة  يف  وأثرها  التكنولوجيا  تحوالت 

الذكاء  تطبيقات  يف  قراءة  املرسحي..  النص 

االصطناعي “عندما يكتب الروبوت مرسحية” 

التكنولوجيا  “أثر  الفكري  املحور  يف  منوذجا، 

تصدر  والتي  املعارصة”  الكتابة  فنيات  عىل 

أيضا ضمن مطبوعات املهرجان البحثية.

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  ويعد 

التجريبي مهرجانا مرسحيا دوليا عريقا تقيمه 

وزارة  برعاية  سنويا  املرصية  الثقافة  وزارة 

الثقافة، واملهرجان متخصص يف إعطاء الفرصة 

كل  من  التجريبية  املرسحية  العروض  لتقديم 

دول العامل، والتي يتم اختيارها بواسطة لجنة 

عدد  املهرجان  يف  وتقام  كام  دولية،  تحكيم 

املتخصصة يف  والفكرية  العلمية  الندوات  من 

تقنيات وفنون املرسح.

والبحوث  املرتجمة  الكتب  هذه  ولنرش 

والعلمية  الفكرية  بالندوات  واملشاركة 

باملهرجان األثر الكبري يف إثراء محتوى املكتبة 

العربية وتعزيز مكانة ورصانة البحث العلمي 

يف اليمن و سائر البالد العربية.

ياسمني عباس 

تستعد فرقة بداية تيم لتقديم مرسحية 

جامل  محمود  تأليف  القمر«  »يض 

حديني وإخراج شادي نادر.

يوم  بشربا  أنطونيوس  االنبا  عيل مرسح 

من  والعرشون  الثاين  املوافق  الخميس 

الساعة  متام  يف  املقبل  سبتمرب  شهر 

السادسة والنصف مساًء .

»يض  أن  نادر  شادي  املخرج  أوضح 

ايل  يأخذنا  مرسحي  عرض  القمر« 

يف  وبالتحديد  العرشين  القرن  بدايات 

العرض حول  أحداث  وتدور  عام 1930 

مخرج سيناميئ كبري يعود ايل مرص حتى 

ناطق  مرصي  فيلم  أول  بتصوير  يقوم 

االختيار عىل قرية صغريه تسمي  ووقع 

»يض القمر« ألنها أكرث األماكن املناسبة 

لتصوير الفيلم وهناك ستتواجد عقبات 

أهل  مع  التعامل  يف  املخرج  أمام  كثري 

يهربوا  أن  يريدون  الذين  القرية  هذه 

من  القرية  عمدة  ألفعال  نتيجة  منها 

ظلم وقهر وعنف تجاههم.

املخرج  يتمكن  سوف  النهاية  يف  وإمنا 

الفيلم  تصوير  من  االنتهاء  من  وفريقه 

الذين  القرية  أهايل  من  بعض  مبساعدة 

وجدوا فرحة كبرية وشعروا بالفخر تجاه 

وفريقه  املخرج  يغادر  ثم  ومن  قريتهم 

القرية وبعدها نري أحداث كثريه  هذه 

هذا   ... القرية  وأهايل  العمدة  بني 

التي  العروض  من  بأنه  يتمتع  العرض 

تتميز  كام  تراجيكوميدي  بأنها  توصف 

من  ستكون  للعرض  السينوغرافيا  بأن 

عام 1930

القمر« سُيعرض عىل مرسح االنبا  »يض 

أنطونيوس شربا .

يف أيام 22 و23 و29 و30 سبتمرب حيث 

الستار يف متام  يوم 22 و29 ستفتح  أن 

الساعة السادسة والنصف .

األويل  حفلتني  يوجد  و30   23 أيام  ويف 

مساًء  الخامسة  الساعة  الستار  تفتح 

الساعة  الستار  تفتح  الثانية  والحفلة 

السابعة والنصف.

يشارك  العرض  هذا  أن  شادي  وأضاف 

تأليف  وممثله  ممثل   55 من  أكرث  فيه 

وإخراج  إعداد  حديني،  جامل  محمود 

أمري  والحان  موسيقي  نادر،  شادي 

ماريان  وإكسسوارات  مالبس  جرجس، 

ميشيل،  ديكور كريلس ناجي.

مايكل موريس سامي

عن  مرص،  ىف  للميكروتياترو  الدوىل  امللتقى  إدارة   أعلنت 

أكتوبر   13 إىل   8 من  الفرتة  خالل  الثالثة  الدورة  انطالق 

املقبل، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وعميدة املعهد العاىل 

للفنون املرسحية باإلسكندرية.

للمشاركة  التقديم  باب  فتح  تم  إنه  حسن:  نبيلة  قالت  و 

تزيد  أال  عىل  املرسحية،  والعروض  للنصوص  مسابقتيه  ىف 

النصوص املقدمة عىل12 ورقة، بينام ال تزيد مدة العروض 

طلبات  لتلقى  موعد  وآخر  دقيقة،   15 عىل  املتقدمة 

املشاركة خالل الشهر الجاري أغسطس.

تنافس  شهدت  السابقة  الدورة  أن   : »نبيلة«  وأضافت 

كانت  أن  بعد  بالكامل،  مرصية  نصوص  عن  عروض  عدة 

باعتبارها  اإلسبانية،  عن  مرتجمة  لنصوص  األوىل  الدورة 

 ،2009 عام  منذ  املرسحى  النوع  لذلك  املبتكرة  الدولة 

صادق  باسم  تأليف  زمان«  »والله  املشاركة  العروض  ومن 

وإخراج  توفيق  عمر  تأليف  »فرصة«  كحيل،  سها  وإخراج 

محمد الصغري، »زن زن« تأليف وإخراج أمين فتيحة، »تبول 

جامل  محمود  وإخراج  ياقوت  جامل  د.  تأليف  إرادى« 

النصوص  ترجمة  املاضية  الشهور  وشهدت  وغريها،  مرىس 

قراءات مرسحية  اإلسبانية وعمل  اللغة  إىل  الفائزة  املرصية 

لها ىف كولومبيا واألرجنتني.

همت مصطفى
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55 متابعات

العربي  الثقافي  بالمركز  الصيفية  لألنشطة  الختامي  الحفل  فعاليات 
الدريكيش في 

الكوييت«  المسرح  في  المجتمع  قضايا   «
العلوم بدار  دكتوراة   

الختامي  الحفل  فعاليات  تضمنت 

عىل  أقيم  الذي  الصيفية  لألنشطة 

الدريكيش  مبدينة  الثقايف  املركز  مرسح 

من  متنوعة  باقة  طرطوس  محافظة  يف 

واملوسيقية  والغنائية  املرسحية  العروض 

مختلف  من  طفاًل  خمسني  مبشاركة 

املناطق.

إن  املركز،  مديرة  الخطيب،  ملا  وقالت 

األنشطة  عن  فيلم  عرض  تضمن  الحفل 

الرصاع  يجسد  مرسحياً  وعرضاً  الصيفية، 

األخالقية  وغري  األخالقية  القيم  بني 

والجامل،  والحق  الخري  قيم  وانتصار 

منفرد  وعزف  شعبي  رقص  إىل  باإلضافة 

وفقرة جمباز ريايض وغناء جامعي.

يف  الحفل  أهمية  إىل  الخطيب،  وأشارت 

خالل  األطفال  نتاج  عىل  الضوء  تسليط 

العطلة الصيفية حيث قضوا أوقاتاً ممتعة 

للمراكز  األطفال  ارتياد  أن  مبينة  ومفيدة 

ثقافتهم  تعزيز  يف  يساهم  الثقافية 

أوقات  استثامر  جانب  إىل  وتنميتهاظ، 

إىل  جديدة  أشياء  بتعلم  وملئها  فراغهم 

روح  ضمن  العمل  عىل  تدريبهم  جانب 

الفريق.

قسم  مسؤول  اسكندر،  سامل  قال  فيام 

تضمن  الحفل  إن  املركز،  يف  الطفل  ثقافة 

أن  إىل  الفًتا  األطفال،  ملواهب  عرضاً 

تطوير  يف  تساهم  الصيفية  األنشطة 

بأنفسهم  ثقتهم  وتعزيز  األطفال  شخصية 

عرب متارين وتدريبات ساعدتهم يف تجاوز 

جرأتهم  مستوى  من  ورفعت  الخجل 

يف  وخاصة  الذات،  وإثبات  التحدي  عىل 

الوقوف عىل خشبة املرسح.

ياسمني عباس 

» قضايا املجتمع يف املرسح الكويتي من 

1980 وحتى 2000 م - دراسة موضوعية 

الدراسات  يف  دكتوراه  رسالة   « فنية 

حمد  للباحث  مناقشتها  متت  األدبية 

الدراسات  بقسم  العجمي  راشد  مدعث 

 ، املنيا  - جامعة  العلوم  دار  األدبية كليه 

األربعاء 17 أغسطس 2022.

من  والحكم  املناقشة  لجنة  وتكونت 

حسني  الله  عبد  محمد  الدكتور  االستاذ 

دار  كليه  الحديث  والنقد  االدب  أستاذ 

ومناقشا«،  »مرشفا  املنيا  جامعه  العلوم 

أحمد  محمود  عصام  الدكتور  األستاذ 

- جامعة  النقد األديب كلية اآلداب  أستاذ 

أحمد  دكتور  مساعد  واألستاذ  حلوان، 

العريب  األدب  أستاذ  الليثي  أحمد  محمد 

املساعد كليه دار العلوم جامعه املنيا.

قضايا املجتمع يف املرسح الكويتي

قضايا  عىل  مقترصة  جاءت  الدراسة 

الفرتة  يف  الكويتي  املرسح  يف  املجتمع 

عام  بداية  منذ  العراقي  الغزو  قبل  ما 

1980 م إىل ما بعد الغزو العراقي وبعد 

الدراسة  وقدمت  م   2000 عام  التحرير 

من منظور فني وأديب.

تتمثل أهمية الدراسة وأهدافها يف سعيها 

عىل  القامئني  املسؤولني  اهتامم  لجذب 

من  املزيد  طرح  إىل  الكويتي  املرسح 

قبل  من  سحبت  التي  املجتمع  قضايا 

قضايا  من  فيه  يعرض  وما  التلفزيون، 

مملة  طويلة  حلقات  ذات  اجتامعية 

التجاري  املرسح  ودخول  هادفة،  غري 

عىل  كانت  سواء  املرسحية  واملهرجانات 

تسعى  كام   ، خارجي  او  محيل  مستوى 

إىل إظهار أهمية املرسح الكويتي ودوره 

القضايا  من  العديد  طرح  يف  الفاعل 

االجتامعية التي تهم املواطن، كام تسعى 

الصحيحة.   بالطرق  لها  حلول  لطرح 

هذه  تأيت  السابقة  للدراسات  وبالنظر 

عن  البحث  لسلسلة  استكامال  الدراسة 

قضايا املجتمع يف املرسح الكويتي .

وعالقته  وتطوره  الكويتي  املرسح  نشأة 

باملجتمع 

املرسح  نشأة  إىل  الرسالة  تطرقت 

الكويتي وتطوره من حيث بداية ظهوره 

وارتباطه بالعملية التعليمية والرتبوية يف 

املدارس إىل أن أصبح مرتجال نصا ومتثيال، 

حتى شهدت الحركة املرسحية يف الكويت 

زيك  االستاذ  بقدوم  ملحوظا  تطورا 

وازدياد  األربعة،  الفرق  وظهور  طليامت 

ملهمة  وجعلها  باملجتمع  املرسح  عالقه 

ألن املجتمع هو مصدر إلهام الفنان وهو 

ن للمبدع مادته اإلبداعية. وقد  الذي يكوِّ

جاء يف الرسالة إن املجتمع الكويتي افرز 

املرسحيون  الكتاب  وظفها  قضايا  عدة 

املرسح  تأثر  قد  كام  أعاملهم،  داخل 

بالتأثريات  مبارشة  غري  بطرق  الكويتي 

املرسح  عن  النقل  طريق  عن  األجنبية 

التي  االجتامعية  القضايا  ومن  املرصي، 

ناقشها املرسح الكويتي وحاول معالجتها 

والخدم  واملرأة  األرسة  قضايا  جاهدا 

عىل  وتأثريه  والغزو  الطبقي  والتفاوت 

القضايا  من  وغريها  الكويتي  املجتمع 

ثم  الكويتي  املجتمع  يف  انترشت  التي  

قدمت  فنية  أدوات  خالل  من  ظهرت 

للمجتمع  االجتامعية  الواقعية  الصورة 

ومشاكله  قضاياه  تقديم  يف  الكويتي 

الحياتية.

املنهج االجتامعي والفني والسيميايئ

االجتامعي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 

الباحث  بها  استعان  أوىل  أداة  بوصفه 

والقضايا  السامت  عن  للكشف 

الفني  املنهج  إىل  باإلضافة  االجتامعية، 

مع  الفنية  السامت  عن  للكشف 

الذي  السيميايئ  املنهج  بآليات  االستعانة 

يهتم بالبنية العميقة من خالل مجموعة 

واأليقونات  والشفرات  العالمات  من 

والرموز.

إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  من 

مرحلة  تعد  الستينات  فرتة  أن  الدراسة  

وأن  املرسحية،  للحركة  الفعلية  البدايات 

يعد  الكويت  إىل  طليامت  زيك  قدوم 

مرحلة مهمة يف تأسيس املرسح الكويتي 

عن  الدراسة  وكشفت  بذاته،  قامئا  كيانا 

إظهار  يف  الفاعل  الكويتي  املرسح  دور 

قضايا املجتمع.

سامية سيد
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6 متابعات

المسرحية  طقوس  عشيات  مهرجان 
15 الـ  دورته  فعاليات  يختتم 

»كاريكاتري« 
باألردن الحديث  المسرح  لفرقة  جديد  كوميدي  مسرحي  عرض 

طقوس  عشيات  مهرجان  فعاليات  اختتمت 

املليك  الثقايف  باملركز   ،15 الـ  بدورته  املرسحية 

الرميوين، وأعضاء  الدكتور فراس  باألردن، بحضور 

لجنة التحكيم، وضيوف املهرجان.

االردنية  الفنانة  برئاسة  التحكيم  لجنة  وأعلنت 

العراقي  الدكتور  من  كل  وعضوية  عيىس،  عبري 

جالل  املرصي  واملخرج  موىس،  حسن  أحمد 

واملخرجة  غباش،  عمر  اإلمارايت  والفنان  عثامن، 

افضل  جائزة  حجب  عن  أمني،  كلثوم  البحرينية 

منحت  بينام  باملهرجان،  متكامل  مرسحي  عرض 

أفضل  جائزة  عنها  بدل  سوغرافيا  أفضل  جائزة 

»حتى  مرسحية  عن  الغيالن  لجامل  إضاءة 

أفضل  جائزة  ومنح  البحرين،  من  أخر«  إشعار 

تاليف موسيقي للفنان خالد لطفي عن مرسحية 

ممثل  أفضل  جائزة  ومنح  ليبيا،  من  »املركب« 

الدين  وعز  العراق  أحمد رشجي  للفنان  مناصفة 

الدوييل من ليبيا. 

مناصفة  ممثلة  افضل  جائزة  اللجنة،  منحت  كام 

من  ونوس  وريم  العراق،  من  كامل  آسيا  بني 

للمخرج  أفضل إخراج مرسحي  البحرين، وجائزة 

أفضل  جائزة  ومنح  العراق،  من  حنون  إبراهيم 

نص »سالم الصقر« من ليبيا. 

ملسنا لوحات فنية ومرسحية

نقيب  العبادي،  يوسف  محمد  املخرج  ورحب 

فنانني  من  املهرجان  بضيوف  األردنيني،  الفنانني 

فنية  لوحات  ملسنا  »لقد  قائاًل:  وعرب،  محلني 

تعرب  املقدمة  املرسحية  العروض  عرب  ومرسحية 

العصور،  ممر  العربية عىل   الوحدة  تضامن  عن 

ففرقة  حنه،  عىل  حنه  ياعامن  الخري  فمساء 

طقوس كانت يف بداية مشوارها الفني واملرسحي 

هي  ما  إىل  وصلت  أن  إىل  كافحت  صغرية  فرقة 

عليه اآلن، وعرب مهرجانها األول طلبنا من األردن 

من  اللوفر  متحف  من  ميشع  مسلة  بعودة 

فرنسا«.

املرسح يجمعنا عىل املحبة

مديرية  مدير  الجراح،  الكريم  عبد  املخرج  أكد 

املرسح  أن  الثقافة،  بوزارة  والفنون  املرسح 

ولن  ميوت  ال  الفن  وأن  املحبة،  عىل  يجمعنا 

له  حلم  كان  طقوس  فرقة  أن  إىل  مشريًا  ميوت، 

عرب  األفضل  لتقديم  الجميع  يراود  حلم  زال  وما 

املرسح األردين والعريب.

تكريم أعضاء لجنة التحكيم

ومدير  العبادي  املخرج  الفنانني  نقيب  وكرم 

لجنة  أعضاء  الجراح،  املخرج  املسارح  مديرية 

األكادميية  الشخصيات  من  وعدد  التحكيم 

واللجان املرشفة عىل املهرجان والدعمني له.

باملهرجان  النجار،  هيفاء  الثقافة  وزيرة  وكرّمت 

مشاقبة،  د.عدنان  والناقد  حسني،  حابس  الفنان 

التمثيل  يف  والدؤوب  الجاد  ملشوارهام  تقديرًا 

عن  وثائقي  فيلم  وعرض  املرسحي،  والنقد 

قدمت  التي  والعروض  املهرجات  فعاليات 

وعد  فرقة  من  كال  قدمت  كام  للجمهور، 

الفلكلورية  للفنون  وفرقة ودق  األردن،  الشبابية 

إعجاب  نالت  راقصة  فقرات  واالستعراضية 

الحضور.

العروض املرسحية املشاركة يف املهرجان 

البحرين  من  املهرجان  وضيوف  رواد  وكان 

إىل  باإلضافة  واملكسيك  وليبيا  ومرص  والعراق 

أيام،  خمسة  مدى  وعىل  الثقايف  باملركز  األردن 

شهدوا تقديم العروض املرسحية التالية، مرسحية 

مرسحية  العراق،  من  دقائق«  العرش  »حرب 

من  »املركب«  مرسحية  مرص،  من  كرميال«  »آه 

املكسيك،  من  بااللوان«  »الكتابة  مرسحية  ليبيا، 

األردن،  من  العنكبوت«  مقتل  »ليلة  مرسحية 

البحرين،  من  آخر«  اشعار  »حتى  مرسحية 

ومرسحية »الدرس« من االردن.

ياسمني عباس 

تأسست  التي  الحديث  املرسح  فرقة  أجرت 

الجديد  عملهم  بروفات عىل   ،2007 العام  يف 

فكرة  من  »كاريكاتري«،  الساخر  الكوميدي 

وسينوغرافيا واخراج د.مجد القصص، وتأليف 

أريج  ومتثيل  مصطفى،  خليل  زيد  الفنان 

دبابنة، نبيل سمور، ميس الزعبي، االء النهار، 

عليان،  شذى  الجرب،  رفيف  الزبيدي،  مثنى 

موسيقى  عيىس،  صالح  البطوش،  محمد 

ليان،  قرة  اين  كوريوغرايف  دمرجيان،  مراد 

ابو خيط،  ليان وفكرية  تنفيذ مالبس اين قرة 

خالد  تنفيذ صوت  قباجا،  كفاح  اضاءة  تنفيذ 

وأية  سامقة  أبو  نور  خشبة،  ادارة  الخاليلة، 

الشوابكة.

الفنان  أعامل  من  مستوحى  والعمل 

الفلسطيني الراحل ناجي العيل الكاريكاتريية، 

االول ملرسحية  بتقديم عرضها  الفرقة  وقامت 

النجار،  هيفاء  الثقافة  وزيرة  رعاية  تحت 

وزارة  من  وبالتعاون  املليك،  الثقايف  املركز  يف 

االردنيني،  الفنانني  نقابة  من  وبدعم  الثقافة، 

بنك  مع  وباالشرتاك  الكربى  عامن  أمانة 

االتحاد، وفق مخرجته د.مجد القصص.

العرض  أن  القصص،  مجد  املخرجة  وأكدت 

االبداع  مقاييس  بكل  مميزا  عمال  املرسحي 

والتميز بكل عنارصه.

قدم  كان  عرض  أول  أن  إىل  القصص،  ولفتت 

للثقافة  جرش  مهرجان  فعاليات  ضمن 

من  تكرمينا  تم  كام   ،36 الـ  بدورته  والفنون 

ثم  ومن  النجار،  هيفاء  الثقافة  وزيرة  قبل 

املشاركة يف مهرجان الفحيص للثقافة والفنون 

بدورته الـ 30.

عىل  ياسني  رياض  الدكتور  علق  وتابعت: 

فلسطني  لجنة  رئيس  وهو  »كاريكاتري«  عرض 

عالمة  العرض  هذا  قائال:  الكتاب  رابطة  يف 

التي  الرمزية  ومقوالته  تجلياته  بكل  فارقة 

سيتوقف  خربناهم،  مرسح  مبحرتيف  تليق 

جدران  اخرتق  الذي  العمل  هذا  عند  كثريون 

أجراس  من جديد  علقت  رسالة  وأرسل  العار 

املقاومة، وكم نسعد ونفخر بكم وبإنجازاتكم.

ياسمني عباس
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77 متابعات

اإلمام: سيد 
مصر حكم  على  اإلخوان  استولى  عندما  بكيت 

استضافت جريدة »مرسحنا « التابعة للهيئة العامة لقصور 

الشعر  عن  »دفاع  كتاب  ومناقشة  توقيع  حفل  الثقافة 

»فيليب  واالبتذال  الرقي  زمن  من  رسالة  يف  قراءة  والفن« 

عن  والصادر  اإلمام  سيد  الدكتور  وتقديم  ترجمة  سيدين« 

لقصور  العامة  الهيئة  إصدارات  عاملية ضمن  آفاق  سلسلة 

وتالميذ  زمالء  من  كبريًا  حضوًرا  الحفل  وشهد  الثقافة، 

الرويب  محمد  الكرب  الناقد  ومنهم  اإلمام،  سيد  الدكتور 

محمد  الدكتور  والناقد  مرسحنا،  جريدة  تحرير  رئيس 

بالهيئة  النرش  عام  أمني  شكري  جرجس  والناقد  زعيمة، 

العامة لقصور الثقافة، والكاتب والناقد إبراهيم الحسيني، 

ومجموعة  زيدان،  أحمد  والناقد  حجاج  سعيد  والكاتب 

كبرية من تالميذ الدكتور سيد اإلمام. 

والذي  الرويب  محمد  الكبري  الناقد  بكلمة  النقاش  وبدأ 

امتدت من  اإلمام والتي  بالدكتور سيد  تحدث عن عالقته 

وحتى  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  الدراسة  مرحلة 

كان  اإلمام  سيد  الدكتور  إن   «: قائاًل  »الرويب«  وأكد  اآلن، 

وبالفعل  وُمعلاًم،  أستاًذا  يصبح  أن  وهو  كبري  حلم  لديه 

من  مبجموعة  متيز  انه  كام  الحلم،  هذا  تحقيق  عىل  عمل 

يبخل  فلم  »املعطاء«  بـ  اتصف  أنه  أهمها  التي  الخصائص 

عىل تالمذته بأي يشء بدًءا من مكتبته التي كانت والزالت 

فتح  عىل  وقدرته  الواسع  وعلمه  طالبه،  لجميع  متاحة 

مجااًل للنقاش والعصف الذهني«. 

أيًضا  اإلمام  سيد  الدكتور  متيز  :»كام  »الرويب«  وتابع 

النصوص  مع  يتعامل  يكن  فلم  الرتجمة،  يف  مبرشوعة 

الآللئ  باحّثا عن  كان  ولكنه   ، املرتجمني  كأي من  املرتجمة 

ألنه  الآللئ  صياد  مقااليت  احدى  يف  عليه  أطلقت  وقد 

ويقوم  املرسح  عامل  يف  املخبئة  الكنوز  عن  يبحث  ما  دامًئا 

عنها شيًئا من  نعرف  نكن  والتي ال  لنا،  واتاحتها  برتجمتها 

كتاب  ترجمة  وهي  األخري  كتابه  يف  حدث  ما  وهذا  قبل 

كنا  التي  الرسالة  تلك  الشعر«  عن  »دفاًعا  سيدين  فيليب 

هذا  أهمية  وتعود  قبل  من  ترتجم  مل  ولكننا  عنها  نسمع 

الكتاب يقرتب من الواقع الذي نعيش فيه اآلن«.  

فيام قدم الدكتور سيد اإلمام نبذه عن كتاب فيليب سيدين 

فيليب  لرسالتي  األوىل  الرتجمة  أنها  خاللها  أكد  والذي 

سيدين والتي حملت عنوان دفاًعا عن الشعر مشريًا إىل انه 

كان البد وأن يقوم بعمل دراسة يف بداية الكتاب يتحدث 

فيها عن من هو فيليب سيدين ، وعن الحقبة الزمنية التي 

يف  سيديني  خاضها  التي  األدبية  املعركة  وعن  فيها،  عاش 

الذي  املطرف  التيار  وهذا  الفن  وعن  الشعر  عن  دفاعه 

باإلضافة  هذا   ، املرسح  خاصة  الفنية  الحركة  يناهض  كان 

إىل املالمح العرص الذي كان يعيش فيه سيدين، وكيف تغري 

سيدين من حال لحال، وكيف استطاع الفن أن ُيعيد صياغة 

اإلنسان وتكوينه. 

سيد  للدكتور  الشكر  زعيمة  محمد  الدكتور  وجهة  فيام 

عالقته  عن  متحدًثا  الكتاب،  قراءة  فرصة  عىل  اإلمام 

وعىل  طويلة  ألعوام  امتدت  والتي  اإلمام  سيد  بالدكتور 

الحقيقة  يف   ”: قائاًل  بينهام  العمري  التقارب  من  الرغم 

جدران  خارج  إىل  امتدت  اإلمام  سيد  بالدكتور  عالقتي  أن 

حدود  خارج  قوية  صداقة  عالقة  جمعتنا  فقد  املعهد 

الرابعة  السنة  يف  كنت  حينام  وأتذكر  بأحد طالبه،  األستاذ 

باملعهد  معيًدا  اإلمام  سيد  الدكتور  وقتها  وكان  باملعهد 

العايل للفنون املرسحية، ووقتها نصحني بأن يكون مرشوع 

تخرجي عن بديع خريي وكان موضوًعا صعًبا، ولكنني بعد 

وقد  املرشوع  خرج  سيد   الدكتور  مع  علمية  تشاورات 

احد  ان  التوجيهات لدرجة  استفدت بشكل كبري من هذه 

األساتذة قال وقتها أن مرشوعي هو من أفضل املرشوعات 

البحثية التي تم تقدميها يف هذا العام، فكان تأثري الدكتور 
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تناول  طريقة  حيث  من  األهمية  بالغ  تأثريًا  اإلمام  سيد 

يدعوا  ومختلف  مغاير  بشكل  املوضوعات  وقراءة  األمور 

تالميذه  من  يجعل  الذي  األمر  وهو   ، العقل  إعامل  إىل 

ديهم وعي شديد” 

تنوع ترجامت سيد اإلمام

 « قائاًل:  فأوضح  اإلمام  سيد  دكتور  ترجامت  عن  أما 

وندرتها  بتنوعها  متتاز  اإلمام  سيد  الدكتور  ترجامت  أن 

النقطة  فهذه  املرسحية،  البحوث  مجال  يف  واهميتها 

عن  يبحث  ما  دامًئا  فهو  إليها  اإلشارة  من  البد  جًدا  مهمة 

الرتجامت التي تتعلق باإلنسانية والتي تتامس بشكل ما أو 

تلك  ندرة  إىل  باإلضافة  فيه،  نعيش  الذي  الواقع  مع  بأخر 

سيد  الدكتور  اختيار  طريقة  يف  هام  أمر  وهذا  األعامل، 

يقال  ترجمتها، وكام  يقبل عىل  التي  املوضوعات  اإلمام يف 

املرتجمة،  املوضوعات  اختيار  يف  هي  الحقيقية  البداية  أن 

وعىل الرغم من كتاب فيليب سيدين كتاب صغري جًدا لكنه 

أن هذه هي  إىل  باإلضافة  للباحثني، هذا  مهم جًدا خاصة 

الدارسني  فأغلب  سيدين،  فيليب  لرسالة  األوىل  الرتجمة 

كتاب  من  مقتطفات  يرون  أو  يسمعون  كانوا  باملرسح 

فيليب سيدين »دفاًعا عن الشعر« إال أننا مل نحظى بقراءته 

كاماًل، إىل يف ترجمة الدكتور سيد اإلمام، ومل تكن هذه هي 

إيهاب  أعامل  بعض  برتجمة  أيًضا  قام  وإمنا  األوىل  الرتجمة 

حسن«. 

املصالح الشخصية

األهمية  بالغة  نقطة  أيًضا  الكتاب  وأرى يف هذا   »: متابًعا 

أكرث  تكون  متخصص  من  تأيت  عندما  الرتجمة  أن  وهي 

الكتب  ترجمة  عىل  القادرة  هو  فاملرسحي  وبالغة،  قوة 

اللغة  يف  مثيل  له  ليس  الكتاب  هذا  ففي  املرسحية، 

العربية، وله أهميته املوضوعية، والتي يشري فيها إىل حقبة 

تاريخية هامة وهي كيف سيطر آباء الكنسية عىل املرسح، 

من خالل التفكري املتشدد، والذي وصل األمر باتهام املرأة 

»أن  يقال  وكان  عاهرة،  بوصفها   املرسح  إىل  تذهب  التي 

تدخل رشيفة  والتي  زانية،  املرسح  إىل  تذهب  التي  املرأة 

يف  واملرسح  الفن  تحريم  يتم  كان  هكذا  عاهرة«  تخرج 

الفرتة  تلك  يف  للشعب  يوجه  كان  الذي  الديني  الخطاب 

حالة صعبة  والذي شهد  امليالدي،  السادس عرش  القرن  يف 

املصالح  لخدمة  الدينية  النصوص  تأويل  يتم  كان  يف كيف 

رجعنا  إذا  وهنا  املجتمع،  عىل  السيطرة  بغرض  الشخصية، 

الظروف  تلك  بنفس  منر  أننا  فنجد  اآلن  الحادث  للمشهد 

عام؟  خمسامئة  متأخرين  نحن  هل  تساؤاًل  نطرح  وهنا 

األيام  هذه  شيوخ  وأن  الوعي،  أزمة  نعاين  زالنا  ما  وأننا 

الزمنية،  الحقبة  تلك  قساوسة  مامرسات  نفس  ميارسون 

وهل عم بنفس تلك العقلية املتشددة، وهنا تعود أهمية 

هذا الكتاب يف أننا نرى الصورة بشكل غري مبارش فيام كان 

يحدث من قبل، وأنها نفس العقلية التي كانت تسعى إىل 

تحقيق مصالحها الشخصية وليست املصلحة العامة . 

كتاب مدهش

النرش  عام  أمني  شكري  جرجس  والشاعر  الناقد  بدأ  فيام 

كتاب  عىل  بالثناء  كلمته  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة 

»عنوان ذيك«  بـ  الكتاب  عنوان  واصًفا  اإلمام  الدكتور سيد 

قائاًل :» عندما رشعت يف قراءة ترجمة الدكتور سيد اإلمام 

الرقي  زمن  من  رسالة  يف  قراءة  والفن  الشعر  عن  دفاًعا 

أن  واعتقد  بالفعل  أدهشني  سيدين«  فيليب   - واالبتذال 

ذيك  اختيار  هو  العنوان  لهذا  الغامم  سيد  الدكتور  اختيار 

مفهوم  إىل  تطرق  وإمنا  الشعر  عىل  فقط  يقترص  مل  ألنه 

مع  يتناسب  أن  الكاتب  مييز  ما  وأهم   ، عام  بشكل  الفن 

الجامهريية،  الثقافة  يف  النرش  مرشوع  وفلسفة  أهداف 

له  سبق  قد  اإلمام  سيد  الدكتور  أن  من  الرغم  وعىل 

النرش حديًثا يف الهيئة فكان من املمكن أن أرجئ الكتاب 

أهداف   سياق  يف  وأنه  الكتاب  ألهمية  نظرًا  ولكن  لفرتة، 

فلسفة مرشوع النرش فقد رأيت رضورة نرش هذا الكتاب 

والدراسة امللحقة به«. 

»فيليب  كتاب  عنوان  شكري:  جرجس 
ذكي  عنوان  سيدني« 
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قوة املعرفة

الكتاب يف  لهذا  الحقيقة  القوة  وتكمن   »: وتابع »شكري« 

الدكتور سيد اإلمام عن »قوة  املقدمة والتي تحدث فيها  

املعرفة«، فاملعروف أن الدكتور سيد اإلمام هو أحد تالميذ 

قوة  عن  التحدث  دائم  كان  والذي  فهمي  فوزي  الدكتور 

متنحها  التي  والسلطة  املتلقي،  عىل  تأثريها  وقوة  املعرفة 

للمعرفة..  تعود  »الحقيقة  دوًما  يقول  كان  حيث  املعرفة 

ما  وأكرث  املعرفة«،  سلطة  هي  الحقيقية  السلطة  وأن 

كتبت  التي  اللغة  هي  الكتاب  مقدمة  يف  أكرث  أدهشني 

بها املقدمة وهي لغة أقرب ما تكون لغة شعرية، مبا فيها 

التي ميكن أن تنحاز إىل الخيال والشعر،  من مجاز وبالغة 

فهي قريبة ومناسبة بشكل كبري من محتوى الكتاب ولغته 

الشعرية«. 

وأنه  خاصة  الرتجمة  يف  صعوبته  تكمن  الكتاب  أن  الفًتا 

الحايل  املرتجم  عىل  يصعب  قدمية  إنجليزية  بلغة  كتب 

اإلمام  سيد  الدكتور  فيه  نجح  الذي  األمر  وهو  ترجمته، 

انها  هذا  عىل  ضيف  شعرية  بلغة  كتب  أنه  غري  برباعة، 

دراسة،  إىل  يحتاج  الكتاب  هذا  وأن  قدمية،  انجليزية  لغة 

هذا  ترجمة  يف  اإلمام  سيد  منها  انطلق  التي  فاملدرسة 

انه مل يقترص فقط عىل ترجمة  تراجعت وهي  الكتاب قد 

رسالة فيليب وإمنا أيًضا ألحق به دراسة وافية عن املؤلف 

عن  مفصاًل  رشًحا  قدم  وأيًضا  فيه  عاش  الذي  والعرص 

انه  وجدت  هنا  ومن  الفرتة،  تلك  يف  السياسية  األوضاع 

ماسة  حاجة  يف  وأننا   ، الطريقة  بهذه  نرشه  من  البد  كان 

فإننا  التوقيت،  الكتاب وتقدميه تحديًدا يف هذا  لنرش هذا 

وبالرغم أننا عىل مشارف القرن الـ 21 إال أننا ما زالنا نعاين 

املرسح  نشاهد عىل خشبة  قد  وأننا  اإلشكاليات،  تلك  من 

ولكننا  الشكيل معقول  أو  التقني  املستوى  يكون عىل  رمبا 

نفتقد إىل األعامل املرسحية التي تحتوى عىل فكر وفلسفة 

ومضمون«. 

قام  من  وإمنا  مرتجم  يقدمه  مل  الكتاب  »فهذا  مستكماًل: 

الشأن »رجل مرسح«  برتجمته هو رجل متخصص يف هذا 

يف  مرشوعه  سياق  ضمن  املنطلق  هذا  من  وترجمه 

الرتجمة«. 

مشكلة ذاتية 

الكثري  عن  كلمته  خالل  اإلمام  سيد  الدكتور  تحدث  فيام 

ترجمة  عىل  يقدم  جعلته  التي  واألجواء  املوضوعات  من 

فلم  التجربة،  تلك  إرهاصات  وعن  تحديًدا  الكتاب  هذا 

يف  ترجمته  عىل  أقبل  التي  للحظات  وليد  الكتاب  يكن 

الفرتة األخرية بل أن الكتاب يعترب ضمن مرشوعه العلمي 

العلوم  مجال  بشكل خاص ويف  املرسح  مجال  والبحثي يف 

إىل  اإلمام  سيد  الدكتور  أشار  حيث  عام،  بشكل  اإلنسانية 

أن  الكتاب  هذا  من  جعلت  تحديات  أو  إشكاليات  عدة 

يكون كتاب مميزًا ومتفرًدا يف الوقت ذاته. 

الدكتور سيد اإلمام إىل رضورة مواجهة أنفسنا وأن  ولفت 

الوقت  يف  واملهم  الصغري  الكتاب  هذا  ترجمة  يف  السبب 

يعود  الكتاب  هذا  ترجمة  يف  السبب  أن  قائاًل:»  ذاته، 

لقضية هامة، فأنا مؤمن بأن الكثري قد ينشغلون يف القضايا 

معني،  حد  عند  ينمو  أو  إنتاجهم  يتوقف  وقد  الفرعية، 

تعود  والتي  ذاتية،  مشكلة  لدي  كان  الحقيقة  يف  ولكن 

التي سيطر فيها  الفرتة  لعدة سنوات مضت وبالتحديد يف 

اإلخوان عىل سدة الحكم، ووقتها بكيت بشدة، ألنني كنت 

من  الجامعة  تلك  تفعله  أن  ميكن  الذي  ما  مسبًقا  أعلم 

تركت  قد  كنت  وقتها  أنني  اآلخر  والسبب  فكري،  انغالق 

يعد  ومل  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد  رسميًّا  الخدمة 

للتدريس،  خاص  بشكل  وتفرغت  إدارية،  مهام  إيلَّ  ُتكل 

الـ 60 وتساءلت ماذا تركت ورايئ من  وأصبحت يف عامي 

أخرى  مرة  أقف  أن  هنا  البد  وكان  وعلمي،  فكري  إنتاج 

أقدمها  التي  والرتجامت  والفكري  األديب  وإنتاجي  ملرشعي 

لالستفادة منها«

يناير،  ثورة  عقب  انتخابات  لألعقاب  ونعود   »: متابًعا 

اننا عقدنا جلسة  الحكم، وأتذكر  ووجدنا اإلخوان يف سدة 

عبد  شاكر   الدكتور  يحرضها  وكان  الجيزة  ثقافة  قرص  يف 

الله عليه-، وكنا مجموعة كبرية تعترب مثرة  الحميد -رحمة 

وقتها  وبكيت  مرص  يف  التنوير  من  طويل  تاريخ  مثار  من 

خوًفا من القادم« . 

التنوير  عرص  بدايات  إىل  اإلمام  سيد  الدكتور  تطرق  كام 

العلمية  البعثات  إرسال  خاصة »عرص محمد عىل« وبداية 

رفاعه  وإرسال  الرتجمة  مرشوع  وبداية  الخارج  إىل 

صاحب  اإلمام  سيد  الدكتور  الروبي:  محمد 
والرتجمة  التدريس  في  متفرد  مشروع 
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نفكر كيف  منه  تعلمنا  تالمذته: 
األمور نرى  وكيف 

صداقة  عالقة  اإلمام  سيد  بالدكتور  جمعين  زعيمة:  محمد 
تخرجي مشروع  على  مشرًفا  كان  أنه  من  بالرغم  قوية 

رفاعة  وصف  حيق  العلمية  البعثة  رأس  عىل  الطهطاوي 

:»رفاعة  قائاًل  اليوم«  ملثقفي  األفعى  »رأس  بـ  الطهطاوي 

الطهطاوي هو رأس االفعى ملثقفي اليوم وأن فعله إلثراء 

التنوير  لعرص  حقيقي  قائد  وأنه  مرص،  يف  الرتجمة  حركة 

وظل  العربية،  اللغة  إىل  الرتجمة  يف  كبرية  حركة  قاد  فقد 

هذا الدور حتى غضب عليه محمد عىل حينام قام برتجمة 

كتاب روح القوانني ملونتيسكو«. 

لهذا بكيت

التنوير  الحديث عن عرص  اإلمام يف  الدكتور سيد  واستمر 

انطلقت  التي  الهوية  حول  والتساؤالت  الرتجمة  وحركة 

أعقاب ثورة الـ 1919 حينام ذهب سعد زغلول ورفاقه إىل 

تساؤل  وأثري  بالجالء عن مرص  ليطالبوه  الربيطاين  املعتمر 

وما  مرص  تذهب  إين  إىل  الجالء  عىل  تحصلون  حينام 

أم عربية، ومن هنا ظهرت  هي هويتها هل هي عثامنية 

حيث  املرصية  الهوية  تناولت  التي  املؤلفات  من  العديد 

تستهدف  والتي  الظالمية  الحركات  إىل  أشار خالل حديثه 

أي مرشوع تنويري قائاًل :»أن هناك مساحة داخل العقل 

العريب مثل الر مال املتحركة من يتجه إليها تبتلعه، فهناك 

وتهزم  متتص  بان  كفيلة  العريب  العقل  يف  خربة  منطقة 

وصل  حينام  بكايئ  سبب  هو  وهذا  تنويري،  مرشوع  أي 

اإلخوان لسدة الحكم يف مرص«.

 ،67 بهزمية  ُصدمنا  الذي  الجيل  من  :»فأنا  إمام  وتابع 

الجامعية  املرحلة  فبعد  بكثري  أفضل  وضعنا  كان  ولكننا 

تكويني  يف  كبري  أثر  لها  كان  والتي  فصول  مجلة  ظهرت 

الرتجامت  أفضل  بان  القول  وأستطيع  والثقايف،  الفكري 

التي  الرتجامت  هي  الرتجمة  حركة  تاريخ  يف  قدمت  التي 

ترجمة  عن  قدرة  فلدينا  مرصيني،  مرتجمني  من  صدرت 

بعض  مع  يحدث  مثلام  تقعري،  أو  تعقيد  دون  اللغة 

مولًعا  األمر  بداية  يف  وكنت  األخرى،  العربية  الرتجامت 

بتلك الرتجامت املقعرة إال أنني وجدت نفيس أمام مأزق 

اللغة الصعبة إىل الطالب، ووقتها  كبري كيف سأصل بهذه 

عربية  لغة  بتقديم  أقوم  أن  أستطيع  هل  تساؤاًل  طرحت 

مبسط وسلس ويف  بشكل  وأقدمها  تقعري،  أو  تعقيد  دون 

الوقت نفسه يحافظ عىل اللغة، وبالفعل وأعرتف أن لدي 

بعض الكتاب التي حينام أقراها اآلن أشعر بصعوبة بالغة 

مع  يتواءم  ما  اختيار  عىل  بجهد  عملت  وهذا  فهام،  يف 

الواقع كام أحسه وأراه«. 

والفن  الشعر  عن  »دفاع  كتابع  عن  بالحديث  وبالعودة 

الدافع  أن  واالبتذال«  الرقي  زمن  من  رسالة  يف  قراءة   ...

لرتجمة هذا الكتاب يعود الفضل فيه لتالميذه -املشاغبني- 

البحث  عىل  وعمل  استفزه  ما  له  أسئلتهم  كرثت  والذي 

ليقوم  الحامس  بداخله  وأشعلوا  أخرى  مرة  والتساؤل 

دراسة  وعمل  سيدين  فيليب  كتاب  ترجمة  عىل  باإلقبال 

فيها  عاش  التي  الزمنية  الحقبة  تلك  وعن  عنه  بحثية 

املتسائلني املشاكسني  بالفضل لتالميذي  :»أدين  حيث قال 

والذين ال مييلون دامًئا إىل طرح التساؤالت، ما أثار بداخيل 

ترجمة  عن  للبحث  أذهب  جعلني  وما  والتساؤل  الرصاع 

خالل  من  اكتشفت  والتي  سيدين  لفيليب  األصيل  للكتاب 

أنه مل يتم ترجمته من قبل وأن هذه هي  البحث  مرحلة 

أرهقني  ما  واكرث  الشعر،  دفاًعا عن  لكتابه  األوىل  الرتجمة 

يف هذا الكتاب هي الهوامش والرشوحات، فالكتاب ملئي 

تعريًفا  أقدم  ان  والبد  كان  الذي  والفالسفة  باألسامء 

وحرصت  البحث،  إىل  القارئ  يلجأ  ال  حتى  لهم،  تفصيليًّا 

عىل أن تكون املعلومات شاملة ووافية عنهم وعن أثرهم 

يف الحركة األدبية والفنية يف هذا العرص«. 

وكيف  سيدين  فيليب  عن  بالحديث  كلمته  اإلمام  واختتم 

الفن  بسبب  النقيض  إىل  النقيض  من  شخصيته  تحولت 

وولعه بالشعر واملرسح، وكيف اعرتف سيدين نفسه بدور 

الفن يف تهذيبه، وكيف استطاع هذا الفن أن يفعل له ما 

مل يستطع فعله أباه خالل سنوات عمره.

سمية أحمد
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1111 متابعات

أقيمت مناقشة لرسالة ماجستري بعنوان » الفضاء الدرامي وآلية 
للباحثة   « فنية   دراسة   - حافظ  السيد  مرسح  يف  املعنى  إنتاج 
اللغة  قسم  اآلداب  بكلية  الباحثة  عباس  رمضان  عالء  علياء 

العربية ، جامعة املنيا.
مبركز  الصغرى  بالقاعة  أغسطس   9 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك 

تكنولوجيا املعلومات بالجامعة،
وتكونت لجنة املناقشة والحكم من:

والنقد  األدب  أستاذ  حسني  الله  عبد  محمد  الدكتور  األستاذ 
دار العلوم – جامعة املنيا الحديث 

» مناقشا ورئيسا«. 
األستاذ الدكتور شعبان إبراهيم حامد أستــاذ األدب الحديث 

اآلداب –    جامعة املنيا 
» مناقشا«.

األدب  أستــاذ  الفرجاين  املنعم  عبد  ضيف  الدكتور  األستاذ 
اآلداب –    جامعة املنيا »مرشفا«. الحديث 

حافظ(  )السيد  املرسحي  الكاتب  تجربة  الدراسة  وتناولت 
سياسية  أحداث  من  نابعة  أليم،  واقع  عن  ة  معربِّ جاءت  التي 
املرصي  اإلنسان  عىل  ملحوظ  بشكل  أثرت  مهمة  واجتامعية 
لذلك  صوره؛  بكلِّ  عنه  ة  معربِّ كتاباته  تكون  أن  فآثر  البسيط، 
يف  املعنى  إنتاج  وآلية  الدرامي  )الفضاء  معنونة  الدراسة  جاءت 

مرسح السيد حافظ - دراسة فنية(.
أسباب اختيار الدراسة: - 

يرجع أسباب اختيار موضوع الدراسة؛ لعدة أسباب:   
إنتاج  وآلية  الدرامي  )الفضاء  املصطلح  بأهمية  يتعلق  األوُل: 
أديب  جنس  ألي  ميكن  ال  الذي  وسيامئية(  فنية  دراسة  املعنى 
صلته  يلغي  أن  شعرًا،  أو  مرسحية  أو  قصة  أو  رواية  كان  سواء 
يفقد  فإنه  العنرص؛  هذا  األديب  العمل  يفقد  فحني  العنرص،  بهذا 

خصوصيته وأصالته.
تجربته  وخصوصية  حافظ  السيد  مرسح  بأهمية  يتعلق  الثاين: 
السيايس،  االجتامعي،  الفكري،  الفني،  املستوى  عىل  املرسحية 

الفلسفي... إلخ.
وقضايا  املجتمع  قضايا  عن  التعبرِي  يف  الكاتب  قدرة  الثالث: 
الفضاء  وخاصة  مهمة  فنية  أدوات  بواسطة  البسيط  اإلنسان 

الدرامي.
أهمية الدراسة:

تأيت أهمية البحث يف نقاط عدة أجملها فيام ييل:
من  املرسحية  حافظ  السيد  لنصوص  مغايرة  قراءة  1-كونها 

الوجهة الدرامية وخاصة الفضاء الدرامي.
2-أهمية القضايا التي تناولتها تجربة الكاتب املرسحية.

إنتاج  يف  الدرامي  للفضاء  الدرامية  الوظيفة  عىل  3-التعرٌّف 
املعنى.

والخارجي  الداخيل  بنوعيه  الدرامي  الفضاء  دور  عن  4-الكشف 
وأثرهام عىل الفعل املرسحي.

أهداف الدراسة:
1-تقديم دراسة مخصصة ودقيقة لقراءة النصوص املرسحية عند 

السيد حافظ من خالل الفضاء الدرامي.
السيد  يف مرسح  والفكرية  والقومية  االجتامعية  القضايا  2-إبراز 

حافظ.
السيد  مرسح  يف  الفني  البناء  يف  الدرامية  الفضاءات  3-تأثري 

-تقاربت وظيفة الفضاء الدرامي يف أعامل السيد حافظ املرسحية 
من وظيفة الحوار؛ إذ إن الفضاء الدرامي أسهم يف قراءة نصوص 

السيد حافظ املرسحية، وأبرز قضاياه اإلنسانية. 
لكثري  الرافض  الكاتب  موقف  املتخيَّل  الفضاء  خالل  من  -اتضح 
االستغاثة  مبثابة  املرسحية  أعامله  وكانت  املجتمع،  سلبيات  من 
واملهمشة  الفقرية  الطبقة  إىل  انحاز  كام  السلبيات  هذه  وجه  يف 

وجاءت أعامله املرسحية مجسدة ألحوال هؤالء املهمشني.
-هيمن الفضاء الدرامي الداخيل عىل مرسح الكاتب، فصب عليه 

جلَّ اهتاممه عىل حساب الفضاء الدرامي الخارجي.
الكاتب  أعامل  داخل  الدرامية  العنارص  فضاء  خالل  -من 
املرسحية، برز اهتاممه بقضايا الظلم بأمناطه املختلفة؛ كام أفرز 
هذا الفضاء الفساد الجامعي والفساد النظامي والفساد األخالقي.
الكوميديا  بني  مزج  الكاتب  أن  الحوار  فضاء  خالل  من  -اتضح 
والرقص  املطيع  عبد  الفالح  مرسحية  يف  ذلك  وظهر  والرتاجيديا 
عىل النار؛ ذلك للتخفيف من حدة الرصاع واألمل والغضب الذي 

وصل إىل املتلقي.
الفصحى  بني  وسيطة  التعقيد،  عن  بعيدة  الكاتب  لغة  -جاءت   
املرياث  مرسحية  يف  ذلك  وظهر  مرسحياته  من  كثري  يف  والعامية 

وليلة فتح صقلية.
وجعل  مرسحياته،  معظم  يف  املرأة  صورة  عىل  الكاتب  -اعتمد 
ع  ونوَّ األحداث،  معظم  سري  عىل  مؤثرة  رئيسة  شخصيات  منها 
للدولة، وظهر ذلك  بني مالمحها وصفاتها وأمناطها، وجعلها رمزًا 
يف مرسحية إشاعة، ومن يدق الباب، ووسام الرئيس، وليلة فتح 

صقلية، وامرأتان.
اللغة  عىل  اعتمد  الكاتب  أن  اللغة  فضاء  خالل  من  -ظهر 
وجدانيًّا  املتلقي  تعايش  خالل  من  فكرته  إليصال  الشعورية؛ 
بنفسية  مشبعة  الحوار  لغة  جعل  حاول  فقد  الشخصيات،  مع 
الشخصيات حتى تكون أكرث تأثريًا يف نفس املتلقي، وظهر ذلك يف 

مرسحية وسام من الرئيس.
والقهر  الظلم  ومواجهة  الحرية  عن  )البحث  فكرتا  -استحوذت 

بكافة أمناطه( عىل مساحة كبرية يف مرسح السيد حافظ.
هائلة  قدرة  ميتلك  حافظ  السيد  املرسحي  الكاتب  إن  ُكلِّ  وعىل 

من اإلبداع األديب ثريٌّ بالرؤى الفكرية والسياسية واالجتامعية.

سامية سيد

حافظ.
4-تباين الفضاءات الدرامية يف مرسح السيد حافظ.

5-الوقوف عىل ما مييِّز مرسح السيد حافظ.
6-التعرُّف عىل تجربة الكاتب الدرامية واملوضوعات التي تطرق 

إليها.
املحتوى) تقسيم الدراسة(:

تتبعها  فصول،  وثالثة  ومتهيد،  مقدمة،  يف  الدراسة  تصور  جاء 
خامتة، ثم ثبت املصادر واملراجع، وملخص أجنبي للدراسة. 

اختيارها،  وأسباب  الدراسة،  موضوع  فتضم  الدراسة  مقدمة  أما 
وأهميتها، وأهدافها، والدراسات السابقة واملنهج والخطة.

والدراما  املرسح  عن  الحديث  الباحثة  فيه  تناولت  التمهيد: 
حياته  عن  مخترصة  ونبذة  املرسحية  أعامله  وذكر  والكاتب 

ومكانته. 
السيد  مرسح  يف  الدرامي  الفضاء  بعنوان)  األول  الفصل  وجاء 

حافظ( وضم مباحث ثالثة:
املبحث األول: الفضاء الدرامي والفضاء املرسحي.

املبحث الثاين: الفضاء الدرامي الداخيل.
املبحث الثالث: الفضاء الدرامي الخارجي.

السيد  مرسح  يف  املعنى  إنتاج  آلية  بعنوان)  الثاين  الفصل  وجاء 
حافظ( وضم مباحث ثالثة:

املبحث األول: القضايا السياسية.
املبحث الثاين: القضايا االجتامعية.

املبحث الثالث: القضايا الرتاثية.
يف  الفني  والبناء  الدرامي  الفضاء  بعنوان)  الثالث  الفصل  وجاء 

مرسح السيد حافظ( وفيه مباحث ثالثة:
املبحث األول: فضاء الرصاع والحدث.

املبحث الثاين: فضاء الشخصية.
املبحث الثالث: فضاء الحوار.

مع  الباحثة  إليها  توصلت  التي  بالنتائج  لة  محمَّ جاءت  والخامتة 
ثبت باملصادر واملراجع وملخص أجنبي للدراسة.

نتائج الدراسة
وقد توصلت الباحثة من خالل الوقوف عىل تجربة السيد حافظ 
التجربة،  هذه  أفرزتها  التي  القضايا  عن  والكشف  املرسحية 

مبجموعة من النتائج؛ أهمها: 

فنية« دراسة   - حافظ  السيد  مسرح  في  المعىن  إنتاج  وآلية  الدرامي  »الفضاء 
والنقدية األدبية  الدراسات  في  ماجستري  رسالة   
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الجسد  »انرثوبولوجيا  بعنوان  ماجستري  رسالة  مناقشة  تم 

من  مقدمة  املرسحية«  الصمد  عبد  أنس  عروض  يف  األنثوي 

الباحثة نور الهدى فارس نعمة، بكلية الفنون الجميلة جامعة 

أستاذ  الحداد،  الدكتور أمري هشام  املناقشة  بابل، وتضم لجنة 

تربية مرسحية بكلية الفنون الجميلة )رئيًسا(، والدكتور حسن 

عبود النخيلة، أستاذ أدب ونقد مرسحي بكلية الفنون الجميلة 

بكلية  إخراج  أستاذ  الشمري،  كاظم  محمد  والدكتور  )عضًوا(، 

الرشيفي،  محسن  أحمد  والدكتور  )عضًوا(،  الجميلة  الفنون 

الجميلة )مرشًفا(. والتي  الفنون  بكلية  أستاذ تقنيات مرسحية 

منحت الباحثة من بعد حوارات نقاشية انتظمت وفق رشوط 

ومعايري أكادميية درجة املاجستري يف الرتبية.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل:

لها  كان  والعلمية  اإلنسانية  الدراسات  يف  الجسد  أهمية  أن 

مع  الجسد  مفهوم  تالحق  سبيل  عىل  البحث  يف  املبارش  األثر 

الدراسات  من  الكثري  عىل  وانفتاحه  واألنثوي  الذكري  الجنس 

الجسد  كان  فقد   ، واملرسحية  األدبية  الدراسات  والسيام 

الحايل  البحث  تناولها  التي  الدراسات  هذه  أهم  احد  األنثوي 

األنثوي يف عروض أنس  الجسد  انرثوبولوجيا   (  -: يف موضوعه 

بأسلوب  املوضوع  هذا  اهتم  وقد   ) املرسحية  الصمد  عبد 

بطبيعة  توحي  التي  الجسدية  وتعابريه  اإلنسان  وسلوكيات 

التعبريي  األنثوي  الجسد  بجانب  تهتم  و   ، املرسحي  العمل 

إليصال  املرسحي  أدائه  يف  واسعا  حيزا  يأخذ  والذي  الراقص 

البحث  هذا  ويوضح  وأهدافه،  األساسية  العرض  بناء  فكرة 

البيئة  وتطور  العصور  مر  عرب  الجسدي  والتاميز  االختالف 

املعارص

أ - املرسح الرشقي

ب - املرسح الغريب

ت - املرسح العريب

أنس  للمخرج  والفكرية  الفنية  املرجعيات   -: الثالث  املبحث 

عبد الصمد.

من  عددا  السابقة  الدراسات  النظري  اإلطار  حصيلة  وكانت 

املؤرشات التي ميكن اإلفادة منها يف تحليل العينة.

أما الفصل الثالث فقد عني بإجراءات البحث التي تضمنت :-

الصمد  عبد  أنس  عروض  اشتمل  الذي  البحث  مجتمع   -

املرسحية واملتمثلة ب ) 15 ( عرضا مرسحيا.

اختيارها بشكل  تم  البحث شملت 3 عروض مرسحية  - عينة 

قصدي وعىل وفق املسوغات الواردة يف الفصل الثالث.

أما الفصل الرابع فقد شمل النتائج ومن أهمها :-

املمثلون يف حركاتهم هو  اعتمده  الذي  الجسدي  األسلوب  أن 

البيئة االجتامعية والثقافية ، ألن اإلنسان يتأثر بالجانب  نتاج 

البيئي والنظم املعرفية يف بناء سلوكه.

حركة املمثلة كانت حركة تعبريية متويهية منسجمة مع الفعل 

الدرامي وتفسري املخرج للنص.

للنص  تفسريها  خالل  من  الجسدية  حركتها  املمثلة  استمدت 

الذي  والخارجي  الداخيل  الفعل  عن  املعربة  شخصيتها  وبناء 

أعطى للحركة جاماًل يتسق مع هذه األفعال الدرامية.

ومن أهم االستنتاجات :-

إنتاج  واالجتامعي دور مهم يف  الحضاري  واملوروث  للبيئة   -1

والوجود  اإلنساين  للوجود  والظروف  اإلشكال  وتعدد  البرشية 

الجسدي وطرح قدراته وخصائصه التمثيلية والجاملية.

وقد ضم البحث أربعة فصول:

اختص الفصل األول باإلطار املنهجي , متضمنا مشكلة البحث 

املرتكزة بالتساؤل اآليت :-

يف  األنثوي  الجسد  بني  كيف  و  ؟  الجسد  انرثوبولوجيا  )ما 

؟  وجاملياً  وفكرياً  الصمد معرفياً  أنس عبد  عروض مرسحيات 

بناء  عن  الكشف  يف  إليه  والحاجة  البحث  أهمية  وتجلت   ،  )

بوصفه  تطوره  وكيفية  الزمنية  الحقب  عرب  األنثوي  الجسد 

هدف  أما   ، الحديثة  املرسح  عروض  يف  جاملية  منظومة 

البحث فقد تركز يف : تعرف عىل انرثوبولوجيا الجسد األنثوي 

يف عروض مرسحيات انس عبد الصمد ، وكانت حدود البحث 

 -: املكان  (، حد   2019-1991( الزمان  :- حد  اآليت  النحو  عىل 

األنثوي  الجسد  انرثوبولوجيا  دراسة   -: املوضوع  حد   ، العراق 

األول  الفصل  واختتم   ، املرسحية  الصمد  عبد  انس  عروض  يف 

بتحديد املصطلحات وتعريفها.

أما الفصل الثاين فقد عني باإلطار النظري والدراسات السابقة 

ومناقشتها وما أسفر عنه اإلطار النظري من مؤرشات وقد ضم 

ثالثة مباحث:

املبحث األول :- انرثوبولوجيا الجسد

املحور األول :- االنرثوبولوجيا اجتامعيا

املحور الثاين :- االنرثوبولوجيا نفسيا

 املحور الثالث :- االنرثوبولوجيا ثقافيا

املبحث الثاين :- الجسد األنثوي ومتظهراته يف العرض املرسحي 

في  األنثوي  الجسد  »انرثوبولوجيا 
المسرحية« الصمد  عبد  أنس  عروض 

نعمة  فارس  الهدى  نور  للباحثة  ماجستري  رسالة 

متابعات



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 29 أغسطس 2022العدد 545 العدد 29783 أغسطس 2022العدد 783

1313 متابعات

الحركة الجسدية للممثل.

الشخصية والتعرف عىل أهدافها  النص وتحليل  2- أن لتفسري 

هذه  عن  املعربة  الجسدية  الحركات  اختيار  يف  املمثلة  يساعد 

األفعال الدرامية.

يف  يسهم  الشخصيات  بني  الحقيقي  والتفاعل  النص  تفسري   -3

بناء إيقاع متناغم ومشوق .

واختتم الفصل الرابع بالتوصيات واملقرتحات.

•مشكلة البحث :-

التخصصات  من  والثقافية  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  تعد 

 ، اتجاهاته  جميع  من  البرشي  الجسد  بدراسة  اهتمت  التي 

البرشية يف املجتمعات  التي شهدتها  املراحل املختلفة  ودراسة 

وأعداد  الجسد  يف  للتحكم  واملعايري  األسس  ووضعت  كافة 

لإلنسان  األول  االرتباط  االنرثوبولوجيا  كانت  فقد   ، ضوابطه 

دون  من  ككل  للمجتمع  دراسة  من  تشمله  ملا  املرسح  يف 

والرتاث  اإلنساين  اإلبداع  وإظهار   ، محدد  جانب  عىل  الرتكيز 

املرسح  وعرف   ، وجاملية  وفنية  أدبية  وقيم  وانساق  الفكري 

واالنرثوبولوجيا  ودعائم،  أسس  عىل  يقوم  جسدي  فن  بأنه 

فمن خالل حركات الجسد يتم فهم وإيصال الغاية أو املعنى 

وبحسب  الجسد  بهذا  املحيطة  الظروف  مع  تجانسها  بحسب 

البيئة وتجلياتها وانفعاالتها وتعاملها مع الذات اإلنسانية ومع 

التجربة  اندماج الجسد يف  ، فبهذا » يشكل  الحياتية  الظروف 

الوجودية والفكرية والتعبريية املعارصة منعطفا فكريا ليتحول 

و   ، الذاتية  مجال  يف  فلسفي  فكري  موضوع  إىل  الجسد  فيه 

حق  يعني  ما   ، الوجود  يف  والشخص  للذات  محددة  مقولة 

الجسد يف الوجود باعتباره ظاهرة تحدد بذاتها ال بغريها«.

دالالت  وتنمو  والحركات  اإلحداث  تنبثق  الجسد  خالل  فمن 

االنرثوبولوجيا وتضفي هذه الحركات الجسدية تكاملية للعرض 

تناسق  مع  الفني  للعمل  الشاملة  الصورة  املرسحي،وتوضح 

يعد  لذلك   ، للعرض  املكملة  الفنية  العنارص  باقي  مع  الجسد 

االنرثوبولوجي  للتحليل  بشكل خاص  الجسد موضوع مالئم   «

 . اإلنسان  هوية  تحدد  التي  األرومة  إىل  حتام  ينتمي  ،ألنه 

، لن يكون اإلنسان عىل ما  الذي يعطيه وجها  فبدون الجسد 

جسده  يف  للعامل  مستمراً  اختزااًل  حياته  وستكون   . عليه  هو 

،عرب الرمز الذي يجسده«، فعىل هذا األساس يعد الجسد هو 

بصوره  وإمياءاته  الفرد  حركات  ويربر  بنا  التصاقاً  األكرث  املادة 

انرثوبولوجيا وتحديد دالالته ونشاطه الفكري عرب مرور الزمن.

حول  ترتكز  الحايل  البحث  مشكلة  فان  ذكر  ما  عىل  فاستنادا 

االستفهام األيت :-

ما انرثوبولوجيا الجسد ؟ كيف بني الجسد األنثوي يف عروض 

مرسحيات أنس عبد الصمد معرفياً وفكرياً وجاملياً ؟

• أهمية البحث والحاجة إليه :-

التي  املوضوعات  احد  يتناول  كونه  يف  البحث  أهمية  تكمن 

انس  عروض  يف  األنثوي  الجسد  انرثوبولوجيا  بدراسة  تتعلق 

 ( أهمية  الدراسة  هذه  منحت  وقد   ، املرسحية  الصمد  عبد 

البايولوجية  الرتكيبة  من  باستخراجه  وذلك   ) األنثوي  للجسد 

مع  تعامله  وكيفية  السوسيولوجية  الرتكيبة  يف  وإدخاله 

التفاعالت الفكرية واالجتامعية والثقافية املحيطة به.

انرثوبولوجيا  مفاهيمية  دراسة  تقديم   -: إليه هي  الحاجة  أما 

دورها  عىل  الضوء  وتسليط   ) فكرية   – معرفية   – فلسفية   (

الجسد  بناء  عن  والكشف  الفرد  سلوكيات  إظهار  يف  الفعال 

منظومة  بوصفه  تطوره  وكيفية  الزمنية  الحقب  عرب  األنثوي 

عىل  الضوء  وتسليط  الحديثة  املرسح  عروض  يف  جاملية 

الجسد األنثوي يف عروض أنس عبد الصمد وتعرف مرجعياته 

الفكرية والفنية والجاملية ليك يشكل إضافة معرفية للبحوث 

والدراسات السابقة يف هذا املجال.

• هدف البحث :-

يهدف البحث إىل الكشف عن انرثوبولوجيا الجسد األنثوي يف 

عروض انس عبد الصمد املرسحية.

• حدود البحث :-

حد الزمان :- 2019-1991

حد املكان :- العراق – اليابان

حد املوضوع :- دراسة انرثوبولوجيا الجسد األنثوي يف عروض 

انس عبد الصمد املرسحية .

ياسمني عباس 

تتصل  قضايا حساسة  ثقافية من خالل سياق  إسرتاتيجية  تعّد 

باإلنسان سواء من خالل عالقته بالجسد أو حتى قضية العودة 

إىل األصول.

ولعل » ذلك ما أدى بالبعض إىل َعّد الجسد مبثابة ترميز متميز 

بالنظر  السوسيولوجيا  دراسات  يف  بالجسد  االهتامم  ويتجىل   ،

أو  االنتامء  عن  يعلن   ، معني  رمزي  نسق  داخل  كعالمة  إليه 

وضع أو منوذج اجتامعي ، لذا ُيعّد الجسد أساس كل العالقات 

، والتفاعالت االجتامعية التي تحدث بني األفراد يف املجتمع«.

كام ُيَعّد الجسد ) األنثوي ( من أهم دعائم األنثى ،ملا تحمله 

تحمله  وملا  عام  بشكل  العرض  يف  تقدمها  أبداعية  قيم  من 

وكل   ، للمشاهد  والجذب  الشد  يضفي  وسحر  جاملية  من 

عىل  األنثوي  الجسد  مع  يتعامل  كان  الشعوب  من  شعب 

أسلوبها  وحسب  والثقافية  والفكرية  االجتامعية  البيئة  وفق 

البوح  ، فلألنثى طريقتها يف  التعامل معه  الخاص يف  ومنهجها 

الصامتة  التعبريية  الرقصات  تقديم  خالل  من  والشكوى 

والحركات  فالرقص  املتنوعة،  والحركات  واإلشارة  واإلمياءة 

الحزن  أو  الفرح  عن  تعبريي  أسلوب  هي  بأنواعها  التعبريية 
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»التوظيف  بعنوان:  املاجستري  رسالة  مناقشة  متت 

اإلجتامعي لتقنيات الكوميديا الساخرة ىف مرسح يوسف 

بكلية  وذلك  مللوم،  محمد  طالل  حنان  للباحثة  عوف« 

املناقشة  لجنة  وتضم  طنطا،  جامعة  النوعية  الرتبية 

املساعد   املرسح  أستاذ  امللط،  حسن  عزة  الدكتورة 

ورئيس قسم اإلعالم الرتبوي سابقاً بكلية الرتبية النوعية-

جامعة طنطا )مناقًشا ورئيًسا(، والدكتور فرج عمر فرج، 

املرسح  قسم  ورئيس  املساعد  واملرسح  الدراما  أستاذ 

)مناقًشا  سويف  بني  اآلداب-جامعة  بكلية  والدراما 

املرسح  أستاذ  محمد،  جالل  رشين  والدكتورة  خارجًيا(، 

)مرشًفا  طنطا  جامعة  النوعية  الرتبية  بكلية  املساعد 

الخالق،  عبد  فوزي  هالة  والدكتورة  ومناقًشا(،  رئيسًيا 

النوعية-جامعة  الرتبية  بكلية  املساعد  املرسح  أستاذ 

طنطا )مرشًفا داخلًيا ومناقًشا(. والتي منحت الباحثة بعد 

أكادميية  ومعايري  رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات 

درجة املاجستري.

الحالية إيل دراسة مرسح »يوسف عوف  الدراسة  تسعى 

» بالدراسة والتحليل ، وذلك للتعرف عيل كيفية توظيف 

بها  ليعكس  الساخرة  الكوميديا  تقنيات  عوف«  »يوسف 

عورات املجتمع املسكوت عنها.

مشكلة الدراسة:

التايل  الرئييس  التساؤل  ىف  الدراسة  مشكلة  تحديد  ميكن 

الكوميديا  تقنيات  عوف  يوسف  تزظيف  كيفية   « وهو 

الساخرة للكشف عن قضايا املجتمع؟ .

التساؤالت  من  عدد  الرئيىس  التساؤل  هذا  من  ويتفرع 

الفرعية عىل النحو التايل : 

عليها  ركز  التي  الساخرة  الكوميديا  تقنيات  أهم  ما 

قضايا  ليعكس  املرسحية  نصوصه  يف  عوف«  »يوسف 

مجتمعه؟ 

يف  عوف«  »يوسف  تناولها  التي  القضايا  أهم  ما   -2

أعامله املرسحية يف ظل التغريات االجتامعية  التى مر بها 

املجتمع  ؟ 

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل:

االتصالية  الوسائل  أقدم  أن املرسح من  فيه،  مام ال شك 

فاملرسح  ومشكالته،  املجتمع  بقضايا  ارتبطت  التى 

أنواع  لشتى  ملتقى  ألنه  ذلك  الفنون؛  أبو  بأنه  يعرف 

الكوميديا  فن  الفنون  هذه  بني  ومن  األخرى،  الفنون 

باملجتمع  القدم  منذ  الكوميديا  ارتبطت  وقد   ،

والسياسة  االجتامعية  األوضاع  من  والسخرية  ومشكالته 

الكاتب  يغلفها  التي  القضايا  ومعالجة  واالقتصادية، 

بطابع كوميدي ساخر قائم عيل الضحك والهزل والتهكم 

يتابع  يك  املتلقي  تحفيز  بغرض  املجتمع  سلبيات  من 

بعقله ويحلل ويقارن ويفرس الدوافع الكامنة وراء هذه 

األوضاع السلبية ومن ثم تغيريها ومجابهتها.

وهذا  ماحاول أن يظهره »يوسف عوف » يف كتاباتهالتي 

الذي  الساخرة  الكوميديا  من  النوع  هذا  تحت  تندرج 

يقدمها   ، املجتمع  يف  السلبية  مناألوضاع  فيها  يسخر 

ثم  ومن  بامللهاة،  املأساة  فيه  متتزج  صادق  فني  بشكل 

الكوميديا  لتقنيات  اإلجتماعي  »التوظيف 
عوف« يوسف  مسرح  فى  الساخرة 

لملوم طالل  حنان  للباحثة  ماجستري  رسالة   

متابعات
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املجتمع  بها  مر  التى  االجتامعية  التغريات  أهم  ما   -3

املرصي وعكسها مرسح “يوسف عوف”؟.

أهداف الدراسة : 

كيفية  عيل  التعرف  يف  للدراسة  الرئيىس  الهدف  يتمثل 

الساخرة  الكوميديا  تقنيات  عوف«  »يوسف  توظيف 

للكشف عن قضايا املجتمع.

األهداف  من  عدد  الرئيىس  الهدف  هذا  من  وينبثق 

الفرعية عىل النحو التايل:

1-التعرف عىل أهم تقنيات الكوميديا الساخرة التي ركز 

عليها »يوسف عوف« يف نصوصه املرسحية ليعكس قضايا 

مجتمعه.

يف  عوف«  »يوسف  تناولها  التي  القضايا  أهم  رصد   -2

أعامله املرسحية يف ظل التغريات االجتامعية  التى مر بها 

املجتمع .

املجتمع  بها  مر  التى  االجتامعية  التغريات  أهم  رصد   -3

املرصي وعكسها مرسح يوسف عوف.

أهمية الدراسة:

تتناوله،  الذى  املوضوع  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تنبع 

الباحثة  يف حدود علمها ندرة يف الدراسات  فقد وجدت 

فرتة الثامنينات كسبان لكن خرسان   8

إىل  والوصول  الدراسة  تساؤالت  عن  اإلجابة  إطار  وىف 

إىل ثالث فصول:تعرض  الدراسة  الباحثة  أهدافه، قسمت 

وآثرها يف  املعارصة  اإلجتامعية  التغريات  األول  الفصل  ىف 

املرسح  املرصي ىف الفرتة من 1967-1997، فقد تناولت 

والسياسية  اإلجتامعية  والتغريات  يوليو  ثورة  الباحثة 

فرتة  تناولت  كام  املرصى،  املرسح  عىل  وآثرها  مرص  يف 

مرص،  يف  والسياسية  اإلجتامعية  والتغريات  الستينات 

أيضاً  وتناولت  قضاياه،  وأبرز  الستينات  مرسح  ثم  ومن 

يف  والسياسية  اإلجتامعية  والتغريات  السبعينات  فرتة 

مرص ومرسح السبعينات والكتابة املرسحية، كام عرضت 

اإلجتامعية  والتغريات  والتسعينات  الثامنينات  مرحلة 

الثامنينات  مرحلة  ثم  ومن  مرص،  ىف  والسياسية 

والتسعينات والكتابة املرسحية.

التى  املرسحية  القضايا  الثاين  الفصل  ىف  الباحثة  وتناولت 

ظل  ىف  املرسحية  نصوصه  ىف  عوف«  »يوسف  تناولها 

التغريات التى مر بها املجتمع، ومن ثم أخذ عوف يدين 

ظاهرةالبريوقراطية التى تؤدي إىل انتشار ظاهرة الفساد، 

ومن ثم تناول ظاهرة الفقر، وأخرياً تناول ظاهرة القهر.

الكوميديا  الثالث مفهوم  الفصل  الباحثة يف  تناولت   كام 

وتناولت  الساخرة،  الكوميديا  ألوان  ثم  ومن  الساخرة، 

املرسحية  باألشكال  وعالقتها  الساخرة  الكوميديا  أيضاً 

كام  الهجاء«،  التهكم-   – »الضحك-الفكاهة  اآلخرى 

عرضت أبرز تقنيات الكوميديا الساخرة التى اعتمد عليها 

السلبية يف  الضوء عىل األوضاع  لتسليط  »يوسف عوف« 

مجتمعه. 

 ومن خالل ماسبق من فصول الدراسة، توصلت الباحثة 

إىل مجموعة من النتائج أهمها:

عيل  فاعتمد  الساخرة  الكوميديا  تقنيات  وظف«عوف« 

أساليب اللعب باملعاين والتي تتضمن » التورية والكناية 

الكاريكاتري  وفن   املوقف  قلب  وأساليب  والتعريض«، 

األساليب  استخدام  يف  التنويع  عىل  وعمل  واملفارقة، 

البالغية والتي تشمل » أسلوب االستفهام واألمر والنفي 

التي عاىن منها  السلبيات  الذم« لكشف  واملدح مبا يشبه 

عليه  طرأت  التي  االجتامعية  التغريات  نتيجة  املجتمع 

خالل  من  ظهر  الذى  األمر  كوميدية  مواقف  خالل  من 

الىل  املرعب،  سيدي  مولد  مرص،  يشرتي  مني  مرسحية 

ضحك عىل الحكومة، راقصة قطاع عام، كنت فني يا عيل، 

وحرضت صاحب السوابق، وكسبان لكن خرسان.

ومن  املعاش  الواقع  من  كوميدي  بشكل  »عوف«  يسخر 

الفساد،  يسوده  مجتمع  يف  الفرد  يعانيها  التي  الظروف 

والقهر  والفقر،  واالنتهازية،  واالستغاللية،  والبريوقراطية، 

من خالل مرسحية مني يشرتي مرص، مولد سيدي املرعب، 

الىل ضحك عىل الحكومة، راقصة قطاع عام، كنت فني يا 

عيل، وحرضت صاحب السوابق، وكسبان لكن خرسان.

ياسمني عباس

واألبحاث املنشورة التى تعرضت بالنقد والتحليل لألعامل 

سوفتلقي  عوف«،لذلك  »يوسف  للكاتب  اإلبداعية 

الدراسة الحالية الضوء عيل أعامله املرسحية وتكون نواة 

ملزيد من األبحاث والدراسات العلمية حول أعامله.

منهج الدراسة:

تحليل  يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  تتبع 

من  للتحقق  املناهج  أنسب  املرسحيةباعتباره  النصوص 

هدف الدراسة.

عينة الدراسة :

التى  املرسحية  النصوص  من  عدد  الدراسة  عينة  تشمل 

كتبها »يوسف عوف« وميكن عرضها فيام ييل :

سنة الكتابة  اسم املرسحية   م 

1997 مولد سيدي املرعب   1

1996 2  الىل ضحك عىل الحكومة 

1996 مني يشرتى مرص    3

1992 كنت فني ياعىل   4

1985 راقصة قطاع   5

1983 شارع أفراح األحزان   6

فرتة الثامنينات حرضت صاحب السوابق   7
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للمسرح«: »القومي  بجوائز  الفائزون 
عروضهم  وجودة  الشباب  حضور 

ومبشرة مفرحة  ظاهرة 
الثامن  االثنني  المسرحي«  »المخرج  دورة  عشرة،  الخامسة  الدورة  المصري،  للمسرح  القومي  المهرجان  على  الستار  أسدل 
عادل،  محمد  وإخراج  تأليف  »المطبخ«  عرض  فاز  حيث   النتيجة،  أعلنت   عرض،   34 تسابق  و  يوًما،   15 وبعد  أغسطس،  من 
حاورت  »مسرحنا«  منسي،  السعيد  إخراج  من  وهو  المهرجان  جائزة  الكولريا«  زمن  في  »الحب  عرض  وحصد  الثاني،  بالمركز 
لديهم. والجديد  والمهرجان  الجائزة  عن  ليحدثونا  الفائزين، 

إيناس العيسوي 
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عرض  أفضل  بجائزة  الفائز  منيس،  السعيد  املخرج  قال 

مرسحي، و أفضل إخراج ، عن عرضه »الحب يف زمن الكولريا« 

»: املهرجان القومي عرس مرسحي، تجتمع فيه أفضل عروض 

يل،  العارشة  هي   املشاركة  هذه  وتعد  املؤسسات،   كل  من 

حامسا  تعطي  التسابق  فكرة  بالتأكيد  و  دورة،   15 خالل 

جائزة  عىل  لحصويل  بشدة  وسعدت  وللشباب،  للمشاركني 

أحصل  التي  الثانية  املرة  هي  وهذه  مرسحي،  إخراج  أفضل 

فيها عىل الجائزة، حيث حصلت عليها عام 2016، عن عرض 

»القروش الثالثة« لجامعة طنطا.

وتابع »منيس«: أهدي الجائزة لروح أمي، ولزوجتي وأوالدي، 

مرسح  وملدير  الكولريا«،  زمن  يف  »الحب  عمل  فريق  ولكل 

»املطبخ« حصل عىل خمس جوائز هي، أفضل ممثلة صاعدة 

ثاين وأفضل مخرج صاعد  إضاءة وأفضل عرض مركز  وأفضل 

وأفضل  موسيقى  ألفضل  وترشح  مرسحي،  مؤلف  وأفضل 

 )1+1( لفرقة  ذايت  مستقل  إنتاج  وهــو   ثــان،  دور  ممثلة 

املستقلة، وقد كانت مشاركتنا يف املهرجان ليس الهدف منها 

مهام،  تقديرا  تعد  بالتأكيد  ولكنها  الجائزة،  عىل   الحصول 

وهو  تخوف،  لدينا  كان  البداية  يف  لألمام.  دفعة  يعطينا 

التخوف املطروح دامًئا، عرض تكلفته ال تتعدى الـ2000 جنيه 

التخوف  هذا  جنيه!  ملليون  تصل  قد  تكلفتها  عروضا  ينافس 

الفن  تقييم  عدم  منارصي  من  فأنا  لنا،  قويا  تحديا  شكل 

وقيمته الفنية باإلنتاج، الفن ليس له عالقة باإلنتاج، وسعيد 

أرى  التسابق،  أنا ضد  والحقيقة  بالفعل،  تأكيده  تم  هذا  أن 

عروض  فيه  ُيقدم  مرسحيا،  كرنفاال  املهرجان  يكون  أن  قدر 

بالجوائز  سعاديت  مينع   ال  هذا  ولكن  ومتنوعة،  مختلفة 

أجله  من  وأعمل  الجمهور،  أحب  أنا  النهاية  يف  و  والتقدير، 

جمهور  بوجود  إال  يستقيم  لن  الفن  ألن  الفن،  أجل  ومن 

ُيشاهده، املرسح صلة حية.

وتابع »عادل«: لست مع التصنيف، مستقل وحر وجامعات، 

كاملة  عريضة  قطاعات  لدينا  يكون  أن  امتنى  واحد،  الفن 

أنا  قال:  للعرض  تقدميه  وعن   ، مختلف  فن  تقديم  هدفها 

وأخرجه،  و  العرض  أكتب  جعلني  ما  وهو  »ستات«،  تربية 

شكل  يف  أصيغها  أن  وددت  حقيقية،  سيدة  تجربة  وهي 

درامي.

وقال الفنان د. أمين الشيوي، الحاصل عىل جائزة أفضل دور 

فكرته  املهرجان  باملقلوب«:  »هاملت  عرض  عن  رجال  ثاِن 

ليست مبنية عىل التسابق يف حد ذاته املقصود من املهرجان 

ماذا  املرسح،  من  عام  حصاد  تقديم  هو  للمرسح،  القومي 

مشاكل  وإقباله؟  الجمهور  العام؟  خالل  املرسحيون  فعل 

حتى  يقام  املهرجان  ُيــدرس،  أن  البد  ذلك  كل  املرسحيني؟ 

وماذا  حدث  ماذا  أين؟  إىل  املرصي  املرسح  خريطة  نعرف 

التسابق  التي تواجهنا؟ فكرة  نستطيع أن نفعل وما املشاكل 

أسع  مل  شخصيًّا  أنا  ولكن  التكرميات،  وكذلك   ، محببه  فكرة 

حتى  الصحي،  التنافس  من  نوعا  تخلق  ولكنها  متاًما،  لذلك 

فكرة التقييم يف حد ذاتها، نحن نقدم فنا والفن نسبي، األهم 

الذي يشغلنا  الهم األكرب  الجوائز أن يكون  الحصول عىل  من 

التحكيم،  لجنة  تقييم  بالجائزة  الفوز  املرسحية،  الحركة  هو 

املهم  مختلفة،  نظرها  ووجهات  عــام،  كل  تتغري  قد  التي 

مصلحة املرسح املرصي وهو واجب وطني، نحن كمرسحيني 

يف خطر، وهناك العديد من املشاكل تحتاج إىل حل، يجب أن 

نستغل فرتة املهرجان القومي ونثري هذه القضايا ونبحث عن 

حلول لها، دور املرسح تقلص، نقول أن الجمهور انرصف عن 

شهد  املهرجان  أن  بدليل  ينرصف،  مل  أنه  والحقيقة  املرسح، 

العروض  هذه  طبيعة  ندرس  أن  يجب  العدد،  كاملة  عروضا 

، وما املشاكل الفنية التي نواجهها ؟. أضاف:  أرى أن هناك 

الجامعات  الرسمي،  للدور  وتقلص  املستقلني  لدور  تزايد 

فيام   دورهــا،  ويتصاعد  أهميتها  تتصاعد  املستقلة  والفرق 

نرى  ال  حتى  ذلك،  ندرس  أن  يجب  الرسمي،  الدور  يتقلص 

العرض  حصد  قد  و  حسان،  عادل  املخرج  الفنان  الطليعة 

وأفضل  أشعار  أفضل  وهــي   ، أيضا  الجوائز  من  العديد 

لجائزة  عادل  نسمة  وترشحت  دراماتورج،  وأفضل  موسيقى 

أفضل ممثلة و محمود مختار ألفضل ممثل مساعد. بالنسبة 

شيئا  النص  يف  رأيت  فقد  الكولريا«  زمن  يف  »الحب  للعرض 

الطليعة  مرسح  ملدير  وقدمته  إلخراجه،  فتحمست  مختلفا 

الفنان عادل حسان، الذي تحمس له بشدة، وأنتجه ، والحمد 

الله أن حاز كل هذا القبول.

 وقال املؤلف واملخرج محمد عادل، الحائز عىل جائزة أفضل 

»املطبخ«  عرض  عن  صاعد،  مخرج  وأفضل  مرسحي  مؤلف 

ثاِن«:  »مركز  مرسحي  عرض  أفضل  جائزة  أيضا  حصد  الذي 

المهرجان مزي  ما  أكرث  المصرية  النصوص   

العاشرة  مشاركيت  هذه  منسي:  سعيد 
مرتني بجائزته  وفزت  بالقومي 
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نطرح  أن  يجب  وهنا  مستقلة،  العروض  أغلب  أن  يوًما 

وكم  للمستقلني  الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  ما  هاًما،  سؤاال 

نسبته؟ وكذلك للجامعات؟ أين رجال األعامل وأين دورهم 

املجتمعي تجاه الفن؟

أكرث  الشباب 
بدير  كرمية  االستعراض  ومصممة  املخرجة  قالت  فيام 

عرض  عن  استعراضات  تصميم  أفضل  جائزة  عىل  الحاصلة 

هذه  عىل  قبل  من  املهرجان  يف  حصلت  عنرتة«:  »ســرية 

أضافت:  السعادة«.  بالد  يف  »حــدث  عرض  عن  الجائزة 

والقوة،  واملنافسة  التحدي  روح  من  شيًئا  يعطي  التسابق 

من  العديد  فهناك  العرض،  لجودة  مقياًسا  ليس  ولكنه 

هذه  مييز  ما  وأكرث  جوائز،  عىل  تحصل  مل  الجيدة  العروض 

عىل  القامئني  و  الفنانني  من  العظمى  الغالبية  أن  الــدورة، 

وقد  السابقة،  الدورات  من  بكثري  أكرث  »شباب«،  ا  العروض 

، وأقرتح أن يكون هناك مسارات  تنافس صحي  كان هناك 

عديدة يف املهرجان، عىل سبيل املثال، أن يكون هناك مسار 

للمرسح الراقص، وهذا يفتح املجال أكرث.

التقدير على  شكرا 
وقال أحمد صيام الحاصل عىل جائزة أفضل دعاية مرسحية 

مشاركتي  هي  هذه  مــرة«:  سنة  كل  »زوروين  عرض  عن 

كمصمم  شاركت  املــايض  العام  يف  املهرجان،  يف  الثانية 

جرافيك يف عرض »أه  كارميال«، ولكن مل يتم تخصيص جائزة 

للمصممني، أخريًا تم االعرتاف بنا كجزء من األجزاء األساسية 

عرض  أي  تكمل  التي  العنارص  من  وكعنرص  للمرسح، 

املرصي  للمرسح  القومي  للمهرجان  التحية  كل  مرسحي، 

عىل هذا التقدير، هناك حالة من االنضباط يف هذه الدورة 

مقارنة بالدورات السابقة،  و حالة من التعاون بني الفرق ، 

تابع  املسارح.  الفنيني ومديري  وأيًضا كان هناك تعاون من 

: من العروض التي لفتت انتباهي عرض »طقوس اإلشارات 

الخاصة  والدعاية  العرض  انضباط  حيث  من  والتحوالت« 

مخرج  وخاصة  للمرسح،  الفني  للبيت  الجائزة  وأهدي  به، 

العرض محمد مريس.

جائزة  عىل  الحاصل  السحريت  حامد  الشاعر  قــال  فيام 

لكل  شكرًا  الكولريا«:  زمن  يف  »الحب  عرض  عن  األشعار، 

من ساهم يف أن يتم هذا التكريم، بداية من املخرج سعيد 

منيس، الذي كان مؤمنا بالفكرة من البداية، وامللحن املبدع 

بهذا  الكلامت  ظهرت  ما  ألحانه  لوال  الذي  الشهاوي،  وليد 

القومي  الدورة متميزة عن كل عام،  : هذه  الشكل. أضاف 

عام،  كل  املرسحيون  ينتظره  مرسحي  ُعــرس  ذاتــه  حد  يف 

»السحريت«:  وأضــاف  وقوية.  مهمة  كانت  الــدورة  وهذه 

اعرتاف  الحبيبة مبوهبتنا«،  دولتنا  »اعرتاف من  الجائزة هي 

يف   2003 من  املرسح  يف  العمل  بدأت  وقد   ، شعراء  بأننا 

خالد  للمخرج  الجائزة  هذه  وأهــدي  املنصورة،  جامعة 

 2015 يف  إليه.  وصلت  ما  يف  كبري  فضل  له  ألن  حسونة، 

ملويك«،  »سهرة  للمرسح  الفني  البيت  يف  عرضا  مًعا  قدمنا 

تم ترشيحه لجائزة األشعار، وكانت أول مرة يل يف املهرجان 

يف  ليلة  ثالثني  املرصية  األوبرا  دار  يف  عرضه  وتم   ، القومي 

أيضا  يف مرسح  عماًل  معه  قدمت  املاضية  والسنة  رمضان، 

الشباب، »البخيل« ، إىل أن أتت تجربة السعيد منيس، وهي 

تجربة متفردة ومختلفة، الكلامت فصحى، وأنا طوال الوقت 

من  تقرتب  تكاد  املرسحية  مختلفة،  املوسيقى  عامية،  أكتب 

الرمزية، مل أتوقع الجائزة مع وجود شعراء كبار مثل طارق 

منيس  السعيد  العرض  ملخرج  ُمهداه  أيًضا  الجائزة  عيل، 

وأوالدي  ووالديت  زوجتي  واىل  العرض،  عمل  فريق  وجميع 

الرحلة  بداية  من  املخلصني  كل  وإىل  الرحمن،  وعبد  محمد 

األستاذ عبد املنعم سامل وهو أستاذي ومن علمني يف ورشة 

محمد  والفنان  مخيمر  محمد  د.  عمري  وصديق  الشعر، 

خميس.

متنوعة  عروض 
جائزة  عىل  الحاصل  جامل،  أحمد  الديكور  مصمم  قال  و 

املخرج  دورة  ــور«:  »ن عــرض  عن  ديكور  تصميم  أفضل 

املرسحي كانت مليئة بالتنوع، عرض »املطبخ« لفت انتباهي 

من  أراه  نظري  وجهة  من  بالك«  »خيل  وعــرض  بشدة، 

العروض الجامهريية العظيمة، وبشهادة األكادمييني والزمالء 

بالدراما،  متصل  أنه  مييزه  ما  أكرث  »نور«  ديكور  املرسحيني، 

»فؤاد«،  العرض  بطل  بحالة  شديدة  عالقة  له  كان  الديكور 

النفسية  الحالة  يف  متثله  واإلضــاءة،  الحالة  مع  لحظة  كل 

بعض  وظهور  العرض  يف  مفاجأة  ظهور  ومع  للشخصية، 

بعض  باختفاء  الديكور،  يف  جذري  تغري  حدث   ، الحقائق 

الوقت  طوال  »فؤاد«  كان  »نور«،  للبطلة  الشخصية  الصور 

 ، يختفي  ذلك  كل  لحظة  ولكن يف  معه،  تعيش  أنها  يتخيل 

وفجأة نكتشف داخل دراما العرض أن الطبيب أيًضا شخص 

خيايل، ويختفي جزء آخر من الديكور، فالديكور درامًيا كان 

ميثل شخصية »فؤاد«.

الدورة  هذه  يف  املنافسة  الجائزة،  اتوقع  مل  »جامل«:  وتابع 

كنت  ما  بقدر  أنافس  كنت  أين  أرى  ال  جــًدا،  كبرية  كانت 

لفكرة  حاًل  نجد  أن  مراعاة  مع  التسابق،  مع  أنا  و  أشارك، 

يف  أن  من  الرغم  عىل  العروض،  ميزانيات  حجم  تفاوت 

وليس  مع  اإلمكانيات  ضعف  يكون  األوقــات   من  الكثري 

عروض  خمسة  في  شاركت  الشريف:  بكر  أبو 
المطبخ«   « عن  وفزت 
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1919 تحقيق

وليس  بالفكرة  يكون  اإلبهار  لإلبداع،  فرصة  ويعطي  ضد، 

باإلمكانيات فقط.

ثاِن  أفضل دور  الحاصلة عىل جائزة  دنيا سامي  قالت  كذلك 

روح  تخلق  التسابق  فكرة  بالك«:  »خيل  عرض  عن  نساء، 

العروض  من  مزيًدا  تقديم  يف  نتشجع  تجعلنا   ، املنافسة 

املرسحية،  املهرجانات  أهم  من  القومي  واملهرجان  الجيدة، 

وهذه هي أول جائزة أحصل عليها يف املهرجان، قد ترشحت 

من قبل فيه عن عرض »دراما الشحاتني« عام 2018، وأهدي 

الجائزة لفريق عمل العرض. هذه التجربة أضافت يل الكثري، 

»عزيزة«   األساسية  الشخصية  ولكن  شخصية،  من  أكرث  أقدم 

عىل  أكن  مل  بداخيل،  جديدة  متثيلية  طاقات  أخرج  جعلتني 

علم بها. تابعت: أرى  أن منافسة  الطلبة  لدكاترة ومعيدين، 

و منافسة الدارس وغري الدارس، منافسة غري عادلة، و أرى أن 

من املمكن أن يكون لدينا أكرث من مسابقة، ليكون التنافس 

عاداًل.

مستمر تطور 
ممثل صاعد  أفضل  بجائزة  الفائز  الحفيظ  عبد  أحمد  قال  و 

عن عرض »األفاعي«: من 2018 أشارك يف املهرجان، وهو يف 

الدورة قوية جًدا، وقد شاهدت  تطور مستمر، عروض هذه 

عريض »زوروين كل سنة مرة« و »الغاوي« والعرضني مميزين 

وبهام فكر، و أكرث ما مييز الدورة حضور الشباب بشكل كبري، 

والفرق الحرة واملستقلة والجامعات. الدور الذي حصلت به 

قد  و  ــاءة،  اإلض يف  متيز  وشهادة  أحمد  وإلرساء  يل  التميز 

ترشحت زميلتي نور محسن، »مرة« لجائزة أفضل ممثلة دور 

ثاِن، وأهدي الجائزة لوالديت التي دعمتني بشدة، ولكل فريق 

عمل »األفاعي«.

جائزة  عىل  الحاصل  الرشيف،  بكر  أبو  اإلضاءة  مصمم  وقال 

»املخرج  دورة  »املطبخ«:  عرض  عن  إضاءة  تصميم  أفضل 

دورة   أكرث  وهي   شديد،  تنوع  بها  للغاية،  مميزة  املرسحي« 

هناك  يكون  أن  جدا  مميز  والعروض،  النصوص  تنوع  يف 

 »30 »سينام  مثل  موهوبني  لشباب  مؤلفة  كثرية  نصوص 

يحيى  أحمد  لـ  أخرى«  أقوال  و«لدي  حديني  ملحمود جامل 

القمر«   »بنت  السوري  ومحمد  »املطبخ«  عــادل  ومحمد 

»شوية  عرضهم  عن  )قيل  مجدي،  مايكل  و«عالقات خطرة« 

كانت جيدة  التأليف  ظاهرة    . وغريها  قلق(،  عاملني  شباب 

مصممي  من  عدد  أكرب  السابقة،  الدورات  كل  عن  ومختلفة 

أن  معناه  هذا  إضــاءة،  مصمم   27 بها  عرضا   34 اإلضــاءة، 

مبصممي  يهتمون  أصبحوا  واملخرجني  مكانه،  يأخذ  التخصص 

اإلضاءة، وأهمية حضورهم ، وكذلك هناك تنوع بني مصممي 

)مصمامت  والنساء  واألكادمييني  الشباب  بني  ما  اإلضــاءة 

يعد  مل  الديكور.  مهنديس  يف  وكذلك  الوسط،  وجيل  إضاءة( 

 10 من  يقرب  ما  واحد  شخص  يقدم  أن  االحتكار،  هناك 

عروض، هناك تخصص وتنوع محرتم.

املهرجان  يف  عــروض  خمسة  لدي  كان  بكر«:  »أبــو  وتابع 

حرامي«،  واألربعني  بابا  »عيل  كان  العروض  أول  متنوعني، 

البالون  سنة مرسح   18 فرقة  إنتاج  ماريونيت  عرائس  عرض 

لفرقة  أخرى«  أقوال  »لدي  وعرض  الشعبية،  الفنون  قطاع 

اآلخر«  »الجانب  عرض  يف  املايض  العام  معها  وعملت  حرة، 

نوعية  من  وهو  »املطبخ«،  عرض  وقدمت  رائعني،  وكانوا 

والسينوغرافيا،  والكتابة  ــراج  اإلخ يف  الجديدة  العروض 

وهي  البندقية«  »تاجر  عن  بانتومايم،  »هــالوس«  وعرض 

وهي  خطرة«  »عالقات  وعرض  ومختلفة،  جديدة  تجربة 

تنوع  هناك  كان  أضــاف   وممتعة.  جديدة  شبابية  تجربة 

الرغم  وعىل   ، األجهزة  لعدد  استخداًما  أقل  كان   »املطبخ« 

دقيق  عرض  فهو  الجائزة،  عىل  خالله  من  حصلت  ذلك  من 

جًدا واستغرق وقًتا ومجهوًدا مضاعًفا، وكذلك عرض »عالقات 

الصورة  عىل  مبني  »هالوس«  و  أيضا،  دقيق  عرض  خطرة« 

مختلف  عرض  »املطبخ«  ذلك  ومع  التشكيلية.  والرؤية 

ألنه  ولكن  الجائزة،  عىل  خالله  من  حصلت  ألنني  ليس 

واإلخراج،  والحكاية  والرسد  الكتابة  نوعية  يف  جديدة  تجربة 

اإلضاءة،  عىل  مبني  العرض  »كنبة«.  عن  عبارة  السينوغرافيا 

يف  سبًبا  هذا  كان  رمبا  وكنبة،  فقط  ممثلني  أربعة  ويضم 

استفزازي للقيام بإضاءة العرض. 

وأضاف:  قبل أن أحصل عىل الجائزة، كنت قد قررت أنه  يف 

مختار  إسامعيل  األستاذ  إىل  أهديها  أن  عليها  حصويل  حالة 

وأنه  تطور  يف  املرسح  أن  وهي  جًدا،  خاصة  ألسباب  وذلك 

ُيعرض  القومي  املرسح  مثال  للشباب،  كبرية  فرصا  يعطي 

املنصور،  يوسف  محمد  وإخراج  إعداد  من  »الحفيد«  عليه 

عز  محمد  الفنان  إخراج  الشباب  مرسح  عىل  »كاليجوال«  و 

يف  لعبتها  التي  األدوار  وأهم  أصعب  من  هو  الجائزة،  عىل 

أنه  الناس  أجمع  خميس«  »الشيخ  ُمرّكب،  دور  فهو  حيايت، 

كان  ما  وأصعب  متاًما،  هذا  أنه عكس  والحقيقة  رجل صالح 

البرص  االستغناء عن  أنه كفيف، و قد  مترنت عىل  الدور  يف 

أنني  كنت كفيفا  لو  الدور كام  الشخصية، وقدمت  وتقمص 

بالفعل.

»نوادي  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  إنتاج  العرض   :« وتابع 

املرسح«، وكان قد حصل عىل أفضل عرض و إخراج وأفضل 

ثاِن، إىل جانب شهادات  أول وأفضل ممثلة دور  ممثلة دور 

تقديم  إنما  الجائزة  ليس  الهدف  الشيوي:  أيمن 
مشكلة وهناك  الحصاد 

بالجائزة   بحصولي  أحد  يخربني  لم  عودة:  مروة 
الستالمها أحضر  فلم 
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الدين .. وكذلك أهدي الجائزة إلبراهيم الفرن، رغم التنافس 

إبراهيم  أحب  وصحي،  حميد  تنافس  وهو  بيننا،  الشديد 

دائم  ألنه  الجائزة  وأهديه  مبدع،  إضاءة  ومصمم  كصديق 

اإلضاءة  يف  متيزنا  له.  التشجيع  دائم  أنا  وكذلك  يل،  التشجيع 

يعطينا حامسا وتنافسا صحيا لتقديم االفضل دامًئا، كام أهدي 

فيكتور  أبانوب  اإلضاءة  ومصمم  هاجر،  البنتي  أيًضا  الجائزة 

ابني الروحي الجديد، و هو من أبنايئ يف ورش اإلضاءة التي 

أقدمها، وأتنبأ له مبستقبل كبري، وقريًبا سيفوز بالجائزة.

جائزة  عىل  الحاصلة  عودة،  مروة  د.  األزياء  مصممة  قالت 

فكرة  باملقلوب«:  »هاملت  عرض  عن  أزياء  تصميم  أفضل 

ليخرجوا  والتنافس،  التسابق  عىل  املرسحيني  تحفز  املهرجان 

عروض  لتقديم  فرصة  وهو  لديهم،  ما  وأفضل  طاقاتهم 

العديد  عىل  الضوء  يسلط  وهذا  الجمهور،  يعرفها  ال  كثرية 

تخلق  املنافسة  روح  جًدا،  التسابق  مع  وأنا  املرسحيني،  من 

الفائزين  املهرجان  إدارة  تخرب  أن  أمتنى  ولكنني  رائعا،  حافزا 

بالجائزة.  وفوزهم  تكرميهم  لحظة  يحرضوا  حتى  واملرشحني 

ذلك  ومع  القاهرة،  يف  تواجدي  لعدم  الحضور  من  أمتكن  مل 

الستالم  حرضت  كنت  أخربتني  قد  املهرجان  إدارة  كانت  لو 

الجائزة، فهذه الجائزة لها مكانة خاصة لدي، ألنها من بلدي، 

إىل جانب أن املهرجان القومي من أكرب املهرجانات املرسحية، 

سعداء  يل،  داعمني  دامًئا  ووالــديت،  لوالدي  الجائزة  وأهدي 

بنجاحي وفخورين بكل ما أقدمه الحمد الله.

مازن  إخراج  باملقلوب«  »هاملت  عرض  »عــودة«:  وتابعت 

بالتفاصيل.  الذين يهتمون  الغرباوي، وهو من أكرث املخرجني 

البطل ُيغري املالبس خمس مرات، لذا يجب أن تكون الخمسة 

سنة  العرض  مالبس  تنفيذ  استغرق  لقد  مختلفة،  تغريات 

كاملة ورمبا أكرث، وهذه فرتة زمنية كبرية.

محسن  املخرج  مع  مرسحية  تجربة  لدي  »عودة«:  وأضافت 

الجميلة« بطولة  القومي يف عرض »سيديت  رزق عىل املرسح 

ولدي  بالفعل،  بروفات  بدأنا  وقد  البحريي،  داليا  الفنانة 

تكتمل  مل  تفاصيله  ولكن  صبحي،  محمد  الفنان  مع  مرشوع 

بطولة  جــالل،  خالد  املخرج  مع  آخر  مــرشوع  ولــدي  بعد، 

الفنانة دنيا سمري غانم. 

ميديا السوشيال  نقمة 
جائزة  عىل  الحاصل  السوري،  محمد  واملؤلف  املخرج  وقال 

حصل  والذي  القمر«  »بنت  عرض  عن  صاعد  مؤلف  أفضل 

تم  جامعي:  عرض  كأفضل  الخاصة  التحكيم  جائزة  عىل 

ثاِن  وأفضل  صاعد  مخرج  أفضل  لجائزة  العرض  ترشيح 

أن  املرسحي  املخرج  دورة  مييز  ما  أكرث  للمهرجان،  عرض 

يف  التنوع  جانب  إىل  مرصي،  لشباب  املؤلفة  العروض  عدد 

ما  تنحرص  املقدمة  العروض  كانت  املايض  العام  العروض، 

تخرج  وعروض  القدمية  واملرصية  الكالسيكية  العروض  بني 

هناك  كبري،  بشكل  متنوعة  الحايل  العام  دورة  الحداثة،  عن 

وفكرة  راقصة،  وعروض  وغنائية  وكالسيكية  تجريبية  عروض 

ولكن  معنوية  قيمة  تعطي  املرسحي«  »املخرج  الدورة  اسم 

الواقع ليس هناك ما مييز دورة املخرج عن دورة  عىل أرض 

املؤلف، جائزة اإلخراج مل تكن مميزة بشكل خاص، مسميات 

الشديد عليه .

الفرئان«  ممر  »يف  الجديد  للعمل  التحضري  يف  بدأنا  وأضاف: 

التي  توفيق،  خالد  أحمد  الراحل  املبدع   األديب  رواية  عن 

تحمل نفس االسم.

للدخان  الشرقية  عنا  تخلت   : األباصريي  أحمد 
ذاتيا  فأنتجناه 

»شكسبري  عرضه  الذي حصل  األباصريي،  أحمد  املخرج  وقال 

عمل  أفضل  عن  الخاصة  التحكيم  جائزة  عىل  السبتية«  يف 

جائزة،  ذاتها  حد  يف  القومي  املهرجان  يف  املشاركة  جامعي: 

عن  بعيًدا  والجامعات،  والحرة  املستقلة  للفرق  وخاصة 

والهيئة  للمرسح  الفني  البيت  يف  مقاعد  بالخمسة  الفائزين 

القومي،  يف  مشاركايت  أول  هذه  الثقافة،  لقصور  العامة 

املايض،  العام  الرشكات  مهرجان  يف  األول  املركز  عىل  حصلت 

متاًما ولوال  عنا  تخلت  التي لألسف   ، إنتاج رشكة  العرض من 

اإلنتاج  عاتقه  عىل  حمل  العرض  ممثيل  أحد  عيل،  عمرو  أن 

فريق  ولكل  الجائزة  له  أهدي  العرض.   ظهر  ما  بأكمله، 

العمل، ولقد ترشحت لجائزة أفضل دراماتورج وترشح الفنان 

محمود البنا ألفضل ممثل صاعد.

اإلنتاج،  فكرة  يف  النظر  إعادة  رجاء  »األباصريي«:  وأضاف 

كيف تتم املنافسة بني  عرضني إحداهام إنتاجه 2000 جنيه 

اللجنة  وأكرث،  جنيه  مليون  لنصف  إنتاجه  يصل  قد  واآلخر 

العرض من  اللجنة عىل  تتغري من عام لعام، ماذا لو حكمت 

الصورة املرئية والبرصية للعرض؟ األمر يحتاج إىل إعادة نظر.

عن  دراماتورج  أفضل  جائزة  الحاصل عىل  بباوي  مينا  قال  و 

كل مرسحي،  حلم  املهرجان  الكولريا«:  زمن  يف  »الحب  عرض 

الجائزة لكل  التسابق، أهدي  و الفن وجهات نظر بعيًدا عن 

زماليئ الذين مل يحصلوا بعد عىل جوائز، ومل تلمع أسامؤهم 

بعد، وكنت واحًدا منهم يوًما ما.

الجائزة  على  الحصول  استهدفت  المنسي:   لبىن 

»املؤلف  دورة   .. أكرث  معنوية  مسميات  أراهــا  ــدورات  ال

املرسحي« العام املايض، كنت أمتنى أن من حصل عىل جائزة 

»املخرج  دورة  وكذلك  نصوصه،  طباعة  يتم  أن  التأليف، 

غري  آخر  يشء  املخرج  يكتسب  أن  امتنى  كنت  املرسحي« 

الجائزة، حتى يكون اسم الدورة ُمفّعل بشكل حقيقي.

أفضل  جائزة  عىل  قبل  من  حصلت  ــوري«:  ــس »ال وتابع 

بصلة«،  للواقع  متت  ال  »أحــداث  عــرض  عن  ــورج  ــات درام

آخر  أديب  جنس  عن  مؤلف  نص  أفضل  جائزة  عىل  وحصلت 

عن عرض »حذاء مثقوب تحت املطر«، والعام الحايل أحصل 

»بنت  وفكرة  صاعد،  مؤلف  أفضل  جائزة  عىل  مرة  ألول 

القمر« مبنية عىل متاجرة الناس مبشاعرهم ومشكالتهم عىل 

تتعرض  التي  فحمة«،  »نسمة  خالل  من  ميديا،  السوشيال 

ويبدأ  وجسدها،  وجهها  عىل  ظهرت  تصبغات  أثر  للتنمر 

حتى  مبرضها  املتاجرة  عىل  وإجبارها  ذلك  استغالل  يف  أهلها 

يحصلون عىل مزيًد من املال، السوشيال ميديا أصبحت نقمة 

عىل خصوصياتنا وأرسارنا وحياتنا الخاصة.

عرضه  حصل  ــذي  ال مجدي،  مايكل  املخرج  قــال  كذلك 

عرض  أفضل  الخاصة،  التحكيم  جائزة  عىل  خطرة«  »عالقات 

تريض  ال  أنها  من  الرغم  عىل  جيدة  التسابق  فكرة  جامعي: 

جميع الناس واألراء، دامًئا يكون هناك خالف عىل رأى لجنة 

التحكيم، ومن األحق بالجائزة، ولكن ذلك ال مينع أنها فكرة 

ُيخرج  الرشيف  التنافس  التنافس،  روح  تخلق  ألنها  مميزة، 

أن  و  جائزة،  من  أكرث  لدينا  يكون  أن  اقرتح  دامًئــا،  األفضل 

له  املرشحني  عدد  املرسحي،  العرض  عنارص  من  عنرص  كل 

والفائزين، يحتاج إىل زيادة، ملاذا ال يفوز فردان وليس فرًدا 

واحًدا؟، هذا سيزيد من حامس املرسحيني.

جًدا  مهمة  عليها،  حصلنا  التي  الجائزة  »مجدي«:  وتابع 

استغرقها  التي  الزمنية  الفرتة  خطرة«  »عالقات  للفريق. 

املتخصصني  من  وعديد  كاملة،  سنة  من  يقرب  ما  التحضري 

الذي  الوحيد  العرض  وهو  بالعرض،  أشادوا  املتخصصني  وغري 

الجامهريي  لإلقبال  نظرًا  مــرات،  أربــع  املهرجان  يف  ُعــرض 
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ونجحت المهرجانات،  كل  في 
»املطبخ«:  عرض  عن  صاعدة  ممثلة  أفضل  املمثلة  وقالت 

املهرجان هو أهم حدث مرسحي يف مرص كل عام، مل أشاهد 

»بعد  ولكنني شاهدت عرض   ، التزاحم  بسبب  كثرية  عروًضا 

الصندوق،  تفكري عميق«، وهو عرض مختلف وفكرته خارج 

فكرة املتاهة وأن املخرج هو من ُيحرّك الحدث.

أن  هو  هدفا  وضعت   ،2022 يناير  يف  »املنيس«:  وتابعت 

باملهرجان  وأختم  مهرجانات،  ثالث  يف  أول  مركز  عىل  أحصل 

مهرجان  مع  كانت  البداية  ذلك،  تم  الله  والحمد  القومي، 

مركز  عىل  وحصلت  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  بداخل 

األول،  املركز  فيه عىل  أيًضا  إبداع وحصلت  مهرجان  ثم  أول 

عىل  »املطبخ«  خالل  من  وحصلت  القومي،  املهرجان  وأخريًا 

للتطوير من نفيس وأدوايت، »سندباد«  املهرجان فرصة مهمة 

عرض مجهد ومختلف، مدته ساعتني إال ربع، وأهدي الجائزة 

للمخرج شادي الدايل وكل فريق عمل العرض.

المشاركة  بمجرد  أحلم  كنت  قابيل:  ياسمني 
كربى.   جائزة  فحصدت  

الحاصلة عىل جائزة أفضل  قابيل،  ياسمني  الفنانة  قالت  فيام 

والتحوالت«:  اإلشارات  »طقوس  عرض  عن  نساء،  أول  دور 

أتابعه من قبل، بسبب  هذه أول مشاركة يل يف املهرجان، مل 

حلام،  كان  ولكنه  الشيخ،  كفر  من  وانا  القاهرة،  يف  إقامته 

فكرة التسابق مطلوبة وتزيد من حامس وقدرات املتسابقني، 

التمثيل  ورش  الفرص،  بتكافؤ  خاصة  الوحيدة  امللحوظة 

كفر  مثل  األخرى  املحافظات  يف  توافرها  وعدم  القاهرة  يف 

الشيخ، ليس لدينا إال ورشة ابدأ حلمك، وتوقفت فرتة، نحن 

وعىل  الجامعة،  مرسح  عىل  األكرب  اعتامدنا  الشيخ  كفر  يف 

لنا خرباتهم  ينقلون  القاهرة ثم  الذين يذهبون إىل  املخرجني 

قرص  لعرض  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  اختيار  املكتسبة، 

للتسابق  والتحوالت«  اإلشارات  »طقوس  الشيخ  كفر  ثقافة 

مسؤولية كبرية وفرصة مهمة.

ُمرّكبا،  العرض كان دورا  قابيل«: دوري يف  وأضافت »ياسمني 

مجهدا نفسيًّا وجسديًّا، و هذه هي أول مرة ُأمّثل يف الفرقة 

أستحق  أين  التحكيم  لجنة  ترى  فأن  الشيخ،  لكفر  القومية 

الجائزة مسؤولية كبرية وسعادة ال تنتهي.

عالم   محمد 
املقال  جائزة  عىل  الحاصل  عالم  محمد  الناقد  قال  كذلك 

ثرية،  الــدورة  هذه  »حياة«:  عرض  عن  التطبيقي  النقدي 

نرشة  يف  ومشاركتي  النقدية  بصفتي  العروض  أغلب  حرضت 

ان  أمتنى  ومتنوعا،  مميزا  مشهدا  الرثاء صنع  هذا   ، املهرجان 

يتم االهتامم بالجائزة النقدية أكرث من ذلك، وأن يكون هناك 

وأعمل  املرسح،  روح  النقدية هي  الحركة  بها،  فائز  من  أكرث 

الفرتة الحالية عىل  ترجمة كتاب يف النقد املرسحي بالتعاون 

مع ناقدة زميلة، وهناك مرشوع رواية مل يكتمل بعد.

عىل  الحاصل  كامل  أحمد  محمد  الباحث  الفنان  قال  وأخريًا 

عن  »البحث  النقدية  الدراسة  عن  النقدي،  البحث  جائزة 

برياندللو  فكرة  ناقشت  املعارص«:  اإليطايل  املرسح  يف  الذات 

اإليطايل، ألنه  املرسح  الذات يف  والبحث عن  للذات  وطرحه 

من رواد املرسح اإليطايل الحديث، وناقشت فكرة تأثري ذلك 

عىل ثالث ُكّتاب تأثروا باختالف وجهة نظرهم.

العروض  عــدد  قوية،  دورة  الحايل،  العام  دورة  ــاف  وأض

وقوية،  مختلفة  العروض  أفكار  عام،  كل  عن  كبري  املشاركة 

بشكل  يتطور  املهرجان  عام،  كل  من  أفضل  كان  والتنظيم 

الحسيب،  عبد  ياسمني  لدكتورة  الجائزة  وأهدي  ملحوظ، 

وهي ُتدرّس يل يف املعهد، فأنا طالب يف املعهد العايل للفنون 

املرسحية، وأيًضا أهديها لدكتور يارس عالم، لهم الفضل يف أن 

اتعمق يف املرسح اإليطايل 

املخرجني  إىل  إهداء  والجائزة  صاعدة،  ممثلة  أفضل  جائزة 

محمد عادل مخرج »املطبخ« ومحمد السوري مخرج »بنت 

القمر«. الدور أخذ مجهودا كبريا، وأشاد الكثري من املرسحيني 

ما  بالفعل، وهذا  بأهميته  وأنه يستحق جائزة  واملتخصصني 

كنت أسعى له.

مهمة  فرصة  المهرجان   : زكريا  الدين  ضياء 
وأدواتي نفسي  لتطوير 

و قال ضياء الدين زكريا الحاصل عىل جائزة أفضل دور أول 

املهرجان،  يف  مبشاركتي  سعيد  »سندباد«:  عرض  عن  رجال 

العام  ترشيحي  وتم  استعراضات،  ملصمم  ملمثل  مخرج  من 

الُنّقاد،  جائزة  عىل  وحصلت  حــريك،  تعبري  كأفضل  املــايض 
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يقدم البيت الفني للمرسح – فرقة مرسح الشمس لذوي 

كراش  كاندي  املرسحي  العرض   – الخاصة  االحتياجات 

حجاج(  )سعيد  تأليف  من  الدولية  الحديقة  مرسح  عىل 

وإخراج )محمد متوىل( وكلمة كاندي اسم إنجليزي تعني 

الحلوى أو البنبون ذو الطعم اللذيذ وعندما تسمى فتاة 

أما  الفاتنة،  أو  الجذابة  أو  الحلوة  أسمها  فيعني  كاندي 

املعاين  من  العديد  ولها  أيضاً  إنجليزية  كلمة  فهي  كراش 

يف بعض البالد، ومنها عىل سبيل املثال تدمري أو اصطدام؛ 

متيم  شخص  بأن  تعني  أصبحت  الزمن  تطور  مع  لكن 

بذلك.  له  يرصح  مل  لكنه  ؛  به  مفتون  أو  أخر  بشخص 

لشخصيتان  أسامن  يعني  كراش  كاندي  املرسحية  وعنوان 

عبدالنارص(،  )شيامء  كاندي  هام  املرسحي  العرض  يف 

ميلكان   الشخصان  وهــذان  الهنيدي(،  )محمود  وكــراش 

األجداد  أحد  من  إرثهام  طريق  عن  إليهم  وصل  مرسح 

كوجي  يديره  الذي  املرسح  هذا  يف  مهرجان  ويعمالن 

ورثة  املرسح  يف  الثالث  رشيكهام  الفضيل(  عبد  )أرشف 

حالته  ازدادت  املرسح  هذا  ــداد.  األج طريق  عن  أيضاً 

الحيوانات  من  مجموعة  يسكنه  مهجوراً  وأصبح  سوًء 

أعامل  لرجل  املرسح  يبيع  أن  كوجي  ويريد  والحرشات، 

يدعى بلومان )محمد دياب( ليحصل عىل نصيبه من املال 

ببناء  ليقوم  املرسح  هدم  فرييد  بلومان  أما  به،  ليتزوج 

برج سكني عىل أرضه، ويحاول كوجي مساعدته يف إمتام 

ويخدعهام  األمر   وكراش  كاندي  عىل  ويخفي  الصفقة  

كاندي  أن  حيث  املرسح  سيجدد  بلومان  أن  ويبلغهام 

وكراش يريدان تجديده وعودته إىل حالته السابقة ليقوما  

وتعليمهم  األطفال  إلسعاد  مرسحية  عــروض  بتقديم 

البوب  ألعاب  إىل  األطفال  أندفع  حيث  مفيدة،  أشياء 

الفن واملتعة  جي وغريها من األلعاب اإللكرتونية، وتركوا 

الثقايف،  لإلشعاع  مركز  لهم  بالنسبة  فاملرسح  الحقيقية 

يف  الذكريات  رشيط  عن  يعرب  للطفل  بالنسبة  واملرسح 

تعترب  املرسحية  العروض  مشاهدة  أن  حيث  املستقبل، 

وقت للعب والرتفيه وكذلك فهو أحد طرق التعليم حيث 

هذا  وداخــل  الطفل،  عقل  يف  النبيلة  القيم  يغرس  أنه 

من  مجموعة  تعيش  الكراكيب  ووسط  املهجور  املرسح 

الحيوانات والحرشات  .

محمود(  أحمد   - رصصور  مصطفى،  شذى   – رصصــوره 

ومن  أليفة  حيوانات  والكلبتان  فالقطة  أخري،  جهة  من 

بعيدا  سعداء  ويكونوا  شخص  أي  مع  يعيشوا  أن  املمكن 

لكن  كاندي،  صديقتهم  كانت  لو  خاصة  الكراكيب  عن 

الفأرة وباقي الحرشات ال مكان لهم يعيشوا فيه إال وسط 

الكراكيب.

وتجعله  الطفل  تعجب  التي  املفارقات  وبعد  النهاية  يف 

يندمج يف االحداث ويتفاعل معها مثل القبض عىل كوجي 

ورفض  لبلومان  األموال  إلعادة  الكراكيب  وسط  وحبسه 

وتفكري  إللغائه،  البيع  عقد  الحصول عىل  الصفقة، وخطة 

املرسح  يف  دور  له  يكون  بأن  األطفال  إسعاد  يف  بلومان 

مبساعدته لكاندي وكراش ويقوم بتجديد املرسح

قيمة  إعالء  حول  العرض  هذا  يف  األساسية  الفكرة  تدور 

األول  املحور  محاور،  ثالثة  إىل  الرصاع  وينقسم  العمل. 

البيع  صفقة  إمتام  يريدان  اللذان  وبلومان  كوجي  بني 

للبيع  الرافض  كراش  وبني  مخططتهام  تنفيذ  ويحاوالن 

وانضمت إليه كاندي عندما علمت بنية بلومان بأنه يريد 

الثاين بني مجموعة  هدم املرسح وعدم تجديده، واملحور 

أنهم  حيث  وبلومان  كوجي  وبني  والحرشات  الحيوانات 

ثم  لهم،  بالنسبة  وطن  يعترب  الذي  املكان  عن  يدافعون 

كلوبة  ممدوح،  عفاف   - ريتا  الكلبتان)  بني  الرصاع  أخريا 

أرشقت   – )قطقوطة  القطة  ومعهم  ممدوح(  رحمة   –

 ( الحرشات  ومعها  )فرفوره(  والفأرة  جهة  من  يوسف( 

حمدي،   شيامء   – سحلوله  عبدالسالم،  حامدة   – حنوش 

 .. كراش  كاندي 
الخاصة االحتياجات  ذوي  لدمج  وتعليمة  ترفيهية  حكاية   

        جامل الفيشاوي
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ونص  حجاج  سعيد  للمؤلف  الدرامي  للنص  قراءتنا  عند 

عىل  حافظ  املخرج  نجد  متويل  محمد  للمخرج  العرض 

بأشعار  يستعني  مل  لكنه  الدرامي،  للنص  الدرامي  البناء 

جديدة  أشعار  بكتابة  أمــام(  )بالل  وقام  حجاج  سعيد 

باالتفاق  تم  أنه  وأعتقد  اإلخراجية  رؤيته  تناسب  حتي 

بعض  أسامء  بتغري  قام  كام  الدرامي،  النص  مؤلف  مع 

وعزوز  بلومان،  إىل  القرموطي  أسم  فتحول  الشخصيات 

اإلنسانية  الشخصيات  أسامء  توحيد  يتم  حتي  كوجي  إىل 

أراد  املخرج  أن  نعتقد  نظرنا  وجهة  ومن  أجنبية  وتصبح 

ليقول  عاملية  صبغة  ذو  خالص  مرصي  عرض  يقدم  أن 

املادية  اإلمكانيات  من  منلك  ال  أننا  رغم  نستطيع  أننا 

ونعلمهم  أطفالنا  ونسعد  األجنبية  العروض  ننافس  أن 

النهاية  بتعديل  املخرج  قام  كام  املرصية.  البيئة  من  قياًم 

أمواله  الذي جاء الستثامر  الرجل  بلومان  أنه جعل  حيث 

ويف  املكان  إلنارة  فكانت  الفرن(  )إبراهيم  اإلضــاءة  أما 

وجوة  عىل  للرتكيز  ضوئية  بــؤر  تسلط  األحيان  بعض 

الحالة  عن  للتعبري  اإلضــاءة  استخدام  تم  كام  املمثلني. 

يف  األحداث  معظم  عىل  األزرق  اللون  فسيطر  الدرامية 

شدة  تزايد  تم  مهجور  املرسح  كان  عندما  العرض  بداية 

اإلضاءة يف مشاهد االستعراضات خاصة استعراض النهاية.

عليها  وسيطر  تقليدية  غري  هيبة(  )ريم  املالبس  كانت   

األلوان املحببة لألطفال فنجد كراش يرتدي مالبس املهرج 

للتخفي  مزركش  نسايئ  جلباب  يرتدي  ثم  عليها  املتعارف 

إىل  متيل  مهرج  مالبس  يرتدي  ثم  كراش،  أم  شخصية  يف 

التفاصيل األجنبية، وارتدى بلومان زي لونه ازرق، وكويش 

بدلة غري تقليدية فكان الزي يغلب عليه طابع الفانتازيا. 

شفيق(  )ضياء  االستعراضات  من  عــدد  املخرج  قــدم 

الكفراوي(  حــازم  والحان  )موسيقى  لألغاين  املصاحبة 

فنجد  العمل  املكملة ألحداث  الدرامي  النسيج  كجزء من 

بأغنية  والحرشات   الحيوانات  تدخل  العرض  بداية  يف 

ملك  حنوش  أنا   ( املتلقي  عليها  ليتعرف  واستعراض 

أنا   )...( العفريتة  البلدي  الكلبة  ريتا  أنا   )...( الكراكيب 

وأغنية  واستعراض  األحداث،  تستكمل  ثم  الخ(  كلوبه... 

سهل(  هيبقى  صعب  )كل  وكراش  كاندي  بني  صعب  كل 

تقف  أن  البد  ولذلك  خطر  أي  ضد  لالتحاد  دعوة  وهو 

ليتحديا  بعضهام  يد  يدهام يف  ويضعا  معاً  كاندي وكراش 

انا  استعراض  وكذلك  عليهام،  وينترصا  وكوجي  بلومان 

كاندي وفيه تقوم بتعرف نفسها لبلومان ... وهكذا إىل أن 

أيدوا األنوار يف  باستعراض وغناء  العرض   نهاية  نصل إىل 

احتفالية بعودة املرسح. 

نستطيع  املخرج  حققها  التي  البرصية  الرؤية  خالل  ومن 

لألطفال  مرسحي  عرض  يقدم  ان  املمكن  من  بأنه  القول 

برؤية مرصية عرصية ينافس ما يقدم من عروض أجنبية 

تحقق املتعة للطفل املرصي مع الرتكيز عىل القيم الرتبوية 

واالجتامعية والثقافية املرصية.

االحتياجات  ذوي  لدمج  الشمس  مرسح  رسالة  وعن 

خشبة  عىل  املوجودين  بأن  شعرنا  أننا  نقول  الخاصة 

املرسح من األصحاء جميعاً عىل الرغم من وجود البعض 

اإلبداعية  قدراتهم  واظهار  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 

العرائس إسالم سامل وهو أول العب  ومن ضمنهم محرك 

كلية  يف  ويدرس  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  أراجــوز 

أول  بطلة  كانت  التي  ممدوح  رحمة  واملمثلة   ، التجارة 

عرض لنفس املخرج محمد متويل من إنتاج فرقة الشمس 

)الحكاية روح( والتي كانت تعاين من حالة توحد شديدة، 

باملعهد  واإلخـــراج  التمثيل  بقسم  طالبة  حاليا  وهــي 

متويل  محمد  املخرج  نجح  فقد  املرسحية  للفنون  العايل 

وادي  بالدراما(  )العالج  دراما  السيكو  منهج  استخدام  يف 

الحكيم  وفاء  الفنانة  قيادة  تحت  رسالته  الشمس  مرسح 

يف العالج بالفن. 

كاندي  مع  ويشرتك  رأيه  عن  يعدل  الرسيع  واملكسب 

وكراش يف تجديد املرسح.

نجد  العرض  نص  لتنفيذ  املخرج  رؤية  عن  الحديث  عند 

الديكور )حازم شبل( عبارة عن منظر ملرسح من الداخل 

عىل  امللقاة  والحبال  املهملة  الربتكبالت  بعض  به  مهجور 

االرض وضعت يف عمق املرسح وخلفها ستارة استخدمت 

وضع  تعدل  يتم  ثم  األحيان،  بعض  يف  عرض  كشاشة 

املرسح  جانبي  عىل  بانوهات  وضع  يتم  كام  الربتكبالت 

داللة  يف  مبهرة  بالوان  مرسومة  بانرات  عليها  مشدود 

العرض املرسحي  افتتاح  ، ويف مشهد  املرسح  تجديد  عىل 

بعد التجديد  ترفع الستارة ألعىل التي وضعت يف العمق 

األرض  ويظهر عمق جديد عبارة عن ممر ووضعت عىل 

املرسح  بعودة  االحتفال  استعراض  ويبدأ  حمراء  سجادة 

لتقديم رسالته.
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        عيد عبدالحليم

عاما  الخمسني  خــالل  املرصية  الفنية  الحركة  شهدت 

التي  النسائية،  ــامء  األس من  مجموعة  ظهور  املاضية 

أسهمت بشكل واضح يف تطوير الحركة املرسحية، يأيت يف 

مقدمة هذه األسامء الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

ظهر  بامتياز،  نسوي  مرسح  هو  العسال  فتحية  ومرسح 

كتبتها عن  التي  املرسحيات  ذلك من خالل مجموعة من 

الحنة”،  “ليلة  مرسحية  ومنها  املجتمع  يف  املرأة  وضعية 

والتي قدمت فيها نقدا للموروث الشعبي والتقاليد التي 

تهمش دور املرأة يف املجتمع وتجعلها تابعة للرجل.

كذلك وجدنا أفقا آخر للتمرد يف مرسحية “من غري كالم”، 

والتي قدمت عىل مرسح الغد، وقام ببطولتها الفنانة عزة 

بلبع والفنان أمين عزب وأخرجها نارص عبداملنعم.

وكانت “العسال” تؤكد دامئا عىل قدرة النساء عىل تجاوز 

األزمات املجتمعية الاليت يعانني منها، وبقدرتهن أيضا عىل 

التغيري.

مجموعة  املايض  القرن  تسعينيات  بداية  مع  ظهرت  وقد 

الفرق  من  عددا  كون  الاليت  املرسحيات  املخرجات  من 

يهتم  مرسحيا  خطابا  تقدم  والتي  املستقلة  املرسحية 

بقضايا املرأة.

مصطفى  الفنانون  املرسحية  هذه  يف  بالتمثيل  قام  وقد 

األيويب  وعايدة  الرشقاوي  وعبري  النجا  أبو  وخالد  شعبان 

ومنحة  الريش  أبو  ورشا  الجيويش  وخالد  إبراهيم  وأريج 

وهايدي  أمني  ونورا  العريب  ومحي  فؤاد  وأحمد  الزيتون 

عبد الغني، وقد تم عرضها عىل مرسح الهناجر.

الكتاب  من  مجموعة  يد  عىل  صياغته  تم  العرض  وهذا 

وهو  يحيى  وعفت  سعيد  وطــارق  حجاج  سعيد  منهم 

عبارة عن مشاهد منفصلة مرتبطة مبشهد أويل تجلس فيه 

بنهاية  إال  قيدها  ينفك  وال  مربوطة  الكريس  عىل  البطلة 

املرسحية، وقد استفاد العرض من املرسح الحريك واملرسح 

حمله  مبا  التعبريي،  واملرسح  الواقعي  واملرسح  الغنايئ 

يف  املرأة  تعيشه  الذي  القهر  عن  تعرب  رمزية  من مشاهد 

ظل مجتمع ينوء بإرث ذكوري، من خالل تداعيات امرأة 

واحدة.

عزة  للمخرجة  تجربة  قصرية  بفرتة  ذلــك  سبق  وقــد   

بدأت   والتي  املرسحية،  الغجر  فرقة  من خالل  الحسيني  

نشاطها عام 1991 مع بداية املهرجان األول للفرق الحرة، 

حيث قدمت مؤسسة الفرقة عزة الحسيني ورقة مبرشوع 

فني يهتم بطرح املوضوعات املجهولة أو املجهلة ألسباب 

وعرضها  الكتشافها  الضوء  بؤرة  تحت  ووضعها  اجتامعية 

وجود  رغم  ولكن  اآلخــر،  النفس  مع  صادقة  مبواجهة 

الفكرة إال أنها مل تأخذ طريقها إىل النور إال يف عام 1994.

ثم تم تقديم عدة عروض منها مرسحية “املدينة” تأليف 

يف  املعارص  اإلنسان  أزمة  حول  وتدور  آناغنوستايك،  لوال 

ظل تطور املدينة وضياع ذكرياته.

الحكيم  توفيق  تأليف  أقتل”  أن  ــد  “أري عــرض  وجــاء 

يف  املميزات  املرسحيات  املخرجات  من  عدد  شارك  وقد   

وعفت  أمني  ونورا  عيل  عبري  مثل  املستقل  املرسح  حركة 

من  مجموعة  املخرجات  هؤالء  وكونت  وغريهن،  يحيي 

التجربة  تطوير  يف  واضــح،  بشكل  أسهمت  التي  الفرق 

هذه  بعض  إن  املاضية،بل  عاما  الثالثني  خالل  املرسحية 

قضايا  تناقش  التي  العروض  تقديم  يف  تخصص  الفرق 

التي  “القافلة”  فرقة  مثل  وسياسية  اجتامعية  نسوية 

املرأة، وقد بدأ نشاطها عام 1992، وكان  اهتمت مبرسح 

“فرجينيا  املشهورة  الكاتبة  حياة  عن  نصا  لها  عرض  أول 

الناقدة سناء صليحة، تأكيدا عىل الفكرة  وولف” ترجمته 

أهم مشاكل وقضايا  تأسيسها وهي طرح  إيل  التي دعت 

املرأة يف محاولة للبحث عن هوية غري مقولبة من خالل 

استخدام لغة مرسحية.

القومي  املرسح  خشبة  عىل  العمل  هذا  عرض  تم  وقد 

الفنان  العرض  الزرقاين، وكان وراء هذا  بقاعة عبدالرحيم 

محمود الحديني الذي وقف مشجعا للتجربة التي قام بها 

مجموعة من الشباب حديثي التخرج.

شجعها  والتي  الحر”  “املرسح  لحركة  الفرقة  انضمت  ثم 

البطراوي،  ومنحة  نهاد صليحة  د.  منهم  النقاد،  من  عدد 

وقد تم إقامة أربعة مهرجانات تحت هذا املسمى بداية 

هذا  أن  إذ  ذايت،  بتمويل   ،1994 وحتى   1991 عام  من 

املهرجان ال يتبع أي مؤسسة ثقافية رسمية.

بعرض  الثالث  املهرجان  يف  القافلة  فرقة  اشرتكت  وقد 

عىل  مبني  مرسحي  نص  خالل  من  حياتية”  “استكتشات 

وتأثرها  واملــرأة  الرجل  بني  العالقة  ملناقشة  االرتجاالت 

بالتقاليد املوروث الشعبي.

النسائي  المسرح 
مصر في 
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يضعها  الذي  التقليدي  اإلطــار  عىل  الفتاة  ثورة  ليصور 

فيه املجتمع، وهو نص كتبه الحكيم للرد عىل من اتهمه 

بالعداء للمرأة، وقد تم تقدميه بتمويل ذايت، وقد اشرتكت 

املركز  للكوميديا يف  األول  املستقل  املهرجان  الفرقة يف  به 

الثقايف الرويس، ومهرجان جدايل/ شهرازاد األوىل يف بيت 

زينب خاتون بدعم من صندوق التنمية الثقافية.

خوزيه  الكويب  الكاتب  تأليف  القتلة”  “ليلة  عرض  وجاء 

يف  األوالد  أزمة  ليناقش  الحسيني،  عزة  وإخــراج  تريانا 

ظل مجتمع مغلق ورغبتهم يف الخروج من دائرة السجن 

كبريا  دورا  املشوش  اإلعالم  فقيه  يلعب  والذي  النفيس، 

الخارج  من  إلينا  املصدر  العنف  فكرة  مناقشة  وكذلك 

والذي ينتج عنفا موازيا أشد رضاوة.

 وتعد تجربة املخرجة عبري عيل من أهم التجارب يف هذا 

الرؤية  تجديدا يف  واألكرث  استمرارية،  األكرث  فهي  االتجاه، 

من خالل فرقتها “املسحرايت”

وتتباين عروض الفرقة بني الدراما املفتوحة ذات املوضوع 

ـ  واملعتمدة  الروافد  متعددة  “السهراية”  وفكرة  الواحد، 

أساسا ـ عىل الحيك متعدد املوضوعات.

ومن هنا انطلقت الفرقة يف البحث عن خصوصية ملرسح 

محلية  تعبري  بــأدوات  البسيط  اإلنسان  عن  يعرب  مرصي 

وهذا املفهوم ـ عىل حد تعبري عبري عيل ـ ليس من منطلق 

قبيل ولكن حرصا من الفرقة عىل أن تكون تجربتها إضافة 

للتجربة اإلنسانية بخصوصيتها وليس حذفا منها بالتقليد، 

عدة  عىل  الفكرة  هذه  تحقيق  يف  الفرقة  اعتمدت  وقد 

املوضوعات  من  العرض  موضوع  يكون  أن  منها:  أمور 

امللحة يف الشارع املرصي كفكرة ثم تبدأ يف عمل “ورشة” 

النصوص  عن  البحث  خــالل  من  الفكرة  هــذه  لكتابة 

تلك  تناقش  التي  والشعرية  األدبية  واألعامل  املرسحية 

املواضيع مع جمع مادة حية من حكاوي البيوت املرصية 

والشوارع ويصاغ ذلك عرب الورشة ليخرج يف النهاية النص 

لدالالت  حامال  الكتاب  فكان  اإلنسانية،  الحرية  بفكرة 

متعددة، حيث رصدت فيه »نورا« تاريخ املرسح املرصي 

الزاوية، وإن كان اهتاممها األسايس جاء منصبا  من هذه 

فرقة  خاصة  الشابة،  املرسحية  الفرق  تجارب  بعض  عىل 

املرسحيان  املخرجان  أسسها  والتي  واالقرتاب«  »الشظية 

هاين املتناوي ومحمد أبو السعود عام 1990، واستعرضت 

نورا مجموعة من عروض الفرقة األوىل ومنها عرض »دير 

جبل الطري«، والذي تعرض للمصادرة، حيث تم استبعاده 

يف  القاهرة  بجامعة  اآلداب  كلية  متثيل  وويف  العرض  من 

الجامعة ليحل محله عرض  الذي تقيمه  مهرجان املرسح، 

»بريسكا«،  الثاين  الفرقة  عرض  كان  ثم  آخر،  مرسحي 

الكالسيكية  الكتابة  إلعــادة  بروفة  عن  عبارة  وهــو 

مرتجل  بشكل  الحكيم  لتوفيق  الكهف«  »أهل  ملرسحية 

العرض  تعرض  وقد  ميــاين،  ألحمد  شعري  بنص  مضفرة 

مهرجان  يف  العرض  من  مينع  كاد  حيث  أيضا  للمصادرة 

»الرقابة  طالبت  أن  بعد  التجريبي،  للمرسح  القاهرة 

املعد  النص  وتعديل  بحذف  الفنية«  املصنفات  عىل 

للعرض، وقد تغلبت الفرقة عىل ذلك بفتحها باب املرسح 

للجمهور ملشاهدة العرض أثناء الربوفة.

تحمل  مرسحية  فرقة  تكوين  يف  »نورا«  فكرت  ذلك  بعد 

والتي  »الموزيكا«،  لفرقة  تأسيسها  فجاء  الفنية  توجهاتها 

واالرتجال،  التدريب  بفكرة  االهتامم  خاللها  من  أرادت 

الجاهزية،  الذي يثمر تكوين نص مرسحي ال يعتمد عىل 

التدريب  بفكرة  »اهتممت  نــورا:  تقول  ذلــك  وعــن 

أقدمه،  أن  أريــد  الــذي  األسلوب  داخــل  من  واالرتجال 

املمثلني  من  تخرج  جاهزة،  غري  نصوص  من  اقرتبت 

بتجاربهم  مبارشة  عالقة  ذات  وتكون  مبارشة،  بطريقة 

الشخصية، كان هذا مختلفا عىل مستوى املحتوى واألداء 

التمثييل«.

املرسحي، هذا من ناحية املضمون.

الفرقة يف  الشكل والتقنية فقد اعتمدت  أما عىل مستوى 

تطوير تقنياتها عىل البحث والتنقيب يف مراجع الفولكلور 

املعابد  جدران  عىل  من  امليداين  والجمع  االجتامع  وعلم 

والحكم  الشعبي  والغناء  املوسيقى  ــوان  وأل واملتاحف 

ــارات  ــال، ورســومــات األطــفــال واملــالبــس واإلشـ ــث واألم

والخاصة  املختلفة  التعبري  أشكال  من  وغريها  واإلمياءات 

جدا حتى يخرج العرض املرسحي ـ مبرصية خالصة ـ عن 

اإلنسان واملكان والزمان.

حيك  من  الفرجة  أشكال  يف  وتطور  تجرب  بذلك  والفرقة 

للفضفضة  متعددة  مفاهيم  تحمل  عــروض  خالل  من 

وخيال  ــوز  األراج واستخدام  واالسكتشات  كالسهراية 

اللوحة  املاريونيت يف محاولة جادة إلثراء  الظل وعرائس 

البرصية عن طريق اإلبهار واالنتقال من حالة مرسحية إىل 

حالة أخرى يف مشهد واحد.

يف  واملشاركات  الدارسات  واملخرجات  الفنانات  ومن   

ورش مرسحية عاملية نورا أمني  التي كانت بدايتها كانت 

نجاحات  فيهام  وحققت  ــروايئ  وال القصيص  اإلبــداع  مع 

يف  التسعينيات  جيل  كتاب  أبرز  من  فكانت  ملحوظة، 

لتنشئ  املرسح  إىل  فجأة  انتقلت  لكنها  املرصية،  القصة 

صاحبة  أمني  نورا  املبدعة  إنها  بها،  خاصة  مرسحية  فرقة 

والتي  الساعات«،  لرجل  الثانية  »الوفاة  البديعة  الرواية 

ـ  لتتوقف   ،2000 عام  كتبتها  والتي  أعاملها،  آخر  كانت 

متاما ـ عن الكتابة الروائية، بعد أن جذبتها أضواء املرسح.

إىل  أمني«  »نورا  اتجاه  يف  الحقيقية  البداية  كانت  ورمبا 

بالحق،  املطالبة  »فن  النقدي  كتابها  صدور  مع  املرسح 

ــان«، والـــذي صــدر عــن مركز  ــس ــرسح وحــقــوق اإلن امل

الشاعر  من  بتشجيع   2002 عام  اإلنسان  لحقوق  القاهرة 

املركز،  النرش يف  كان مرشفا عىل  الراحل حلمي سامل حني 

اهتمت  التي  والفنون  اآلداب  عن  سلسلة  واستحدث 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 29 أغسطس 2022العدد 545 العدد 29783 أغسطس 2022العدد 783

26 نوافذ

   تحليل أفعال األداء ) يف املوقف متعدد الوسائط(:   

 اقرتاحي هنا هو أنه ميكننا نقل فكرة اليسرتوم عن الطرائق 

والنامذج من النظر يف وسائط معينة إىل النظر يف أفعال أداء 

معينة. وسوف أعود إىل الكيفية التي ميكن أن نفعل بها ذلك، 

أن  نريد  ملاذا   : السابق  السؤال  أتناول  أن  أوال  يجب  ولكن 

نفعل ذلك يف املقام األول ؟. 

نسق  لدينا  يكون  أن  املفيد  من  أنه  هي  اإلجابات  أحد   

التي  العروض  مجموعة  يستوعب  ميكن  الذي  األداء  لتحليل 

متأل املشهد الثقايف املعارص. وهذا يتضمن التمثيل الذي يقوم 

عيل الشخصية character-based acting  )سواء يف السينام 

أو  اإلذاعة  أو  اإلنرتنت  باستخدام  العروض  أو  التليفزيون  أو 

وتقديم  الشخصية  تقديم  بني  ينزلق  الذي  التمثيل  املرسح(؛ 

األحــداث  من  أوســع  سلسلة  يف  املؤدين  وحضور  ــذات؛  ال

االتصال  دراســات  من  كل  يف  متزايد  إجامع  هناك  وبالطبع 

واملتعددة  املمتزجة  بالطبيعة  يتعلق  فيام  األداء  ودراســات 

بيتامن  يصف  الوسائط  تعدد  ففي  واالتصايل.  الثقايف  للمجال 

متزايد،  التخصصات بشكل  التواصلية متعددة  البيئة  وآخرين 

والتي مل يعد لدينا فيها وسيط منفصل، بل وسائط قادرة عيل 

عرض  تتضمن  ذلك  عيل  واألمثلة  متعددة.  بوظائف  القيام 

صفحات الجرائد عيل اآليباد أو املواقع التي تعزف املوسيقى 

– وبينام تكون هذه أكرث انتشارا يف بعض أجزاء من العامل أكرث 

من غريها، فان تسارع االتصال عرب الوسائط أمر ال جدال فيه. 

من  صلة   ذات  نقطة  جاكسون  شانون  األداء  منظرة  وتقدم 

موقع مختلف، يف مناقشتها لسياقية األداء املفرطة، التي تراها 

كرشط ) يعمل األداء عرب مجاالت أصولية( ولكنها أيضا تحديا 

مكثف(.  بشكل  مكانة مرشوطة  وله  للتشتيت  عرضة  )األداء 

ويتخذ منوذج املمثل /املؤدي شكال أكرث بروزا يف هذه البيئة. 

هناك  كان  إذا  فيام  نفكر  أن  املفيد  من  الحالتني،  كلتا  ويف 

املتنوعة  األمثلة  هذه  وسط  األداء  لتقويم  مشرتكة  طريقة 

واملتباينة. 

 هناك العديد من أنساق تحليل األداء. وهناك طريقة واحدة 

يف  النظر  وهو  هذا  النموذجي  التحليل  مرشوع  إىل  للنظر 

جدوى األنساق الراسخة ملواقف األداء الحالية. وهذا ال يعني 

واملواقف والرتكيبات؛ وأداء املغنني والفنانني اآلخرين يف أنواع 

املسجل؛  التقديم  أو  الفعيل  الزمن  يف  التقديم  من  متعددة 

املبني  الرتفيه  يف  املشهورين،  وغري  املشهورين  األفراد  وظهور 

وتفاعالتهم  الجمهور  وأفعال  والسيناريوهات؛  الواقع؛  عيل 

املشاركني(،  أو  املتفرجني  نقول  أن  ميكننا   – أوضح  )بعبارة 

وظهور  مميزة،  بطرق  األحــداث  يف  فعالني  يصبحون  الذين 

ميكن  الــذي  العام  املجال  يف  األخــرى  والنامذج  السياسيني 

تحديده من خالل وسائل نقدية لدراسات األداء. 

التفاوت،  شديدة  قامئة  هذه  أن  بإنصاف  نقرتح  أن  وميكننا 

تضم أنواعا متغرية لألداء، وميكنني أال أوافق عليها بالرضورة 

االعتبار  يف  نأخذ  )ملاذا  السؤال  عيل  الثانية  اإلجابة  أن  إال   –

الرتابط  شديدة  بيئة  يف  يحدث  األداء  أن  هي  األداء؟(  مناذج 

مختلفة  أنواعا  طرفا(  )وأحيانا  غالبا  نشهد  حيث  والتعددية، 

من األداء كل يوم، وحيث أصبح النزالق الثقايف عرب الوسائط 

من  وليس  منتظم.  غري  أمرا  وليس  روتيني  أمرا  األداء  وأنواع 

قبيل الصدفة أن يطور اليسرتوم منوذجه رصاحة للموقف بني 

الوسائطي، مع وسائط متميزة تعمل بالتكافل. ويوجد مجال 

التمثيل واألداء يف املشهد الحايل لفن األداء الذي يتم توسيطه 

األداء  أنواع  يف  فقط  ليس   – عميق  بشكل  واملتعدد  بكثافة  

التي نراها بل أيضا يف سجالته املتفاوتة وانزالقها عرب األشكال. 

التمثيل 
الوسائط)2(  متعدد  واألداء              

تأليف: أندي الفندر 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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القول أنه يجب التخلص من النامذج القدمية – بعيدا عنها.

ألنساق  املحدد  واملحتوى  الجاملية  للجوانب  بحث  هو  بل   

بعض  مع  أكرب  بشكل  التالؤم  إىل  متيل  التي  األداء،  التمثيل/ 

أنواع العمل أكرث من غريها. يوجد كل نسق أداء وتحليل أداء 

نلتفت، باختصار، إىل أشهر  تاريخه. وليك  عيل نحو ثقايف وله 

هذه األنساق )عيل األقل يف السياق األورويب الحديث(، نجد 

والذي  املمثل،  تدريب  يف  ستانسالفسيك  كونستانتني  نسق 

تطور خالل الجزء األول من القرن العرشين، وقد تم تدعيمه 

واجهت  فقد  والسبعينيات،  األربعينيات  بني  واسع  بشكل 

كانت  إذ  الطباعة،  إىل  نقلها  رحلة مضطربة يف طريق  أفكاره 

بنديتي  للتأخري والتحيز يف تحريرها. وقد وصف جون  عرضة 

كتابه املهم »إعداد املمثل« )الذي نرش يف روسيا عام 1936( 

برحلة  ومامرساته  منهجه  اتسم  فقد  باهت«.  »ظل  بأنه 

مختلطة إىل مختلف مجاالت التأثر. ويف كتابه »بهلوان القلب 

ملخصا  وأن  ستيفن  يقدم   »An Acrobat of the Heart

الوقت، كام يصف وان، فان ستانسالفسيك أدرك أنه من خالل 

الرتكيز متاما عيل عقل املمثل، فانه تجاهل جسم املمثل. ويف 

سنواته التالية طور النسق الذي سامه »األفعال البدنية«.

 وقد كان انتشار تأثريه معقدا من خالل ما قام به مساعدوه، 

وقد  الثالثينيات.  يف  تشيكوف  مايكل  أعــامل  بينها  ومن 

أنطون  املرسحي  الكاتب  شقيق  ابن  )وهو  تشيكوف  كان 

عيل  وعمل  األول،  ستانسالفسيك  ستديو  يف  عضوا  تشيكوف( 

معالجاته  ونرش  الجسم،  نحو  املوجه  ستانسالفسيك  منهج 

وتفسرياته، مع الرتكيز عيل اإلمياءة النفسية يف أعامله يف أملانيا 

أن  شك  وال  األمريكية.  املتحدة  والواليات  وانجلرتا  وليتوانيا 

تكن  مل  ستانسالفسيك  مبنهج  ارتبطت  التي  الوسائط  منتجات 

موحدة. 

حد  يف  مشحونا  تاريخا  ستانسالفسيك  لتعاليم  كان  لقد   

 - املنشورة  الكتابات  خالل  من  تدوينها  حيث  من  ــه،  ذات

شارك  مكثفة  مراجعات  وتطلبت  وقتا  استغرقت  والتي 

من  مختلفة  مجموعة  ويف   – جزئيا  نفسه  ستانسالفسيك  فيها 

أقصد  وال  تالميذه.  مع  حدث  مثلام  ذلك،  تال  الذي  الفهم 

هي  األكرب  الفكرة  واختالفاته.  اإلرث  هذا  من  التخلص  هنا 

يف  مهتام  كان  سواء  كان  سواء   – بسيطا  األمر  كان  مهام  أنه 

للممثل،  الداخلية  والحالة  الداخيل  النفس  بعم  الغالب 

منهج  فإن   – للمؤدين  البدين  والعمل  الخارجية  ــاءة  واإلمي

ستانسالفسيك يطبق بشكل مقلوب يف تقديم الشخصية التي 

املرسحية.  بنص  عالقته  يف  املرسحي  العمل  من  عادة  تنبثق 

وهذا ببساطة ال يطبق عيل السياق،أو النوع الفني أو منوذج 

اليوم.  األداء  أمثلة  من  للعديد  التقنية  املتطلبات  أو  العرض 

الذي  األداء  تطوير  يف  مفيدا  يظل  ستانسالفسيك  فمنهج 

 narrative-based الرسدي  األساس  ذات  الدراما  عيل  يقوم 

drama  التي تتفاعل فيها الشخصيات داخل واقعية جاملية 

األداء  بها  نعد  النطاق. وهو منهج غري مالئم كوسيلة  واسعة 

آلة هاملت   « موللر  ونفرسه يف مرسحية مثل مرسحية هانري 

Hamletmachine« ) التي قدمت ألول مرة يف مرسح جريار 

 )1979 عام  باريس  يف   Theatre Gerard Philipe فيليب 

اآلن   بعد  تنام  ال   «  Punchdrunk بانشدرانك  مرسحية  أو 

Sleep No More »، وهي الصياغة الخاصة بالفرقة ملرسحية 

نيويورك  يف  ماكيرتيك  فندق  يف  قدمت  والتي   (  « ماكبث   «

 –  ) املقال  هذا  كتابة  حتى  تعرض  وظلت   ،2011 مارس  يف 

ناهيك عن عروض الربرتوار يف املجال األوسع، والتي تتضمن 

ومرشوعات  التشكييل،  الفن  معارض  يف  تقدم  التي  األحداث 

عيل  تقوم  التي  الدرامية  بعد  واألعــامل  ــرتايض،  االف الواقع 

ونواياها  السحرية  برشطيتها  ستانسالفسيك  فأساليب  الرقص. 

ال  ولكنها  األمثلة،  هذه  بعض  عيل  للتطبيق  قابلة  وظروفها 

تطبق عيل األمثلة بشكل موحد. 

األداء.  وتحليل  تقديم  أنساق  عيل  اليشء  نفس  ويصدق   

تصف  التي  الشهرية  كرييب  يكل  ما  سلسلة  نتأمل  ودعونا 

مهم  إسهام  وهو   – األداء  إىل  التمثيل  من  النامذج  مختلف 

تتخيل  جامعي  حــدايث  بعد  ووصــف  سياق  يف  األداء  لفهم 

متباينا  طموحا  األداء  مظاهر  من  مجموعة  لتغطية  محاولته 

مرسح  يف  مستلهم  عمله  أن  كرييب  يالحظ  الحايل.  املقال  يف 

لنسق  انتقائية  متتبعا خيوطا  للجدل،  املثري  التاريخي  للمسار 

يقرتح  إذ  أخرى.  مناطق  إىل  ستانسالفسيك من خالل هجرتها 

وان أن ستانسالفسيك: 

الداخلية.  النفسية  املامرسات  عيل  تعتمد  طريقة  عن  بحثت 

الوجدانيـة.   والذاكـرة  الحسـية  الذاكـرة  متاريـن  طـور  لقــد 

وكـانت هـذه التقنيات الداخليـة هي التي جـاء بهـا تالميــذ 

أوسبنسكايا من  وماريا  بوليسالفسـيك  ريتشارد  ستانسالفسيك 

األعمـال  هـي  هذه  وكانـت   .1923 عام  نيويورك  إىل  روسيا 

التي درّسـوها يف مختبـر املسـرح األمـرييك، حيث حرض هذه 

الدراسات هارولد كلورمـان، وستيــال أدلر ويل سرتاسبورج. 

هذه  مجموعة  وفــرت  فقد  ــرسح،  امل ــو  دارس يعرف  وكــام   

املنهج  نسق  يصبح  أن  ميكن  ملا  ودفعة  بنية  املــامرســات 

املمثل  جانب  من  الداخيل  االكتشاف  نحو  املوجه  األمرييك، 

االعتامد  خالل  من  للشخصية  والنفسية  الفردية  للديناميات 

نفس  ويف  الفردي.  والحدس  الذاتية  التجربة  عيل  كبري  بشكل 
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الجزيئ.  التأكيد  طريق  عن  آخر،  مخترص  منعطف  وهناك   

عند  الحركة  علم   « كتابه  البان  رودولف  نرش   ،1928 عام  يف 

لعلم  األساس  والذي وضع   ،»Kinetographie Laban البان

نسقه  وهو   ،Labanotation اليه  املنسوب  الحركة  تدوين 

أربعة  البان  ويصف  وتصنيفها.  االنسانية  الحركة  لوصف 

تصنيفات : الجسم، والشكل، واملكان، والجهد. وميكن تنظيم 

هذه املكونات األربعة : املكان/الرتكيز ) املبارش أو غري املبارش 

خفيف(  أو  ثقيل   ( والــوزن  مستدام(  أو  رسيع   ( والزمن   )

والتدفق ) مقيد أو حر (. 

أثبت  بينام  ولذلك  اإلنسانية،  الحركة  البان  نسق  ويعالج   

وسيلة  يوفر  ال  أنه  اال  واملؤدين،  للممثلني  فائدته  نسقه 

شاملة لتصنيف فعالية األداء. وميكننا أن نقرتح أيضا أن هذا 

بسبب  حال،  أية  عيل  اآلن  مناسبا  ليس  الشامل  التصنيف 

املعارص.  لألداء  والهجني  ولسائل  واملختلط  الفوضوي  املشهد 

يسمح  ــذي  ال التخطيطي  الرسم  نحدد  أن  هي  ومهمتنا 

يدرك  والذي  األمثلة  من  واسعة  ملجموعة  الدقيق  بالتحليل 

واسمحوا  الفروق.  يستوعب  ليك  املعد  النسق  داخل  التنوع 

عيل  تقوم  التي  الحداثية،  بعد  اللحظة  يف  ذلك  أحاول  أن  يل 

آنفا،  رأينا  فكام  ومناذجه.  اليسرتوم  طرائق  صياغة  إعــادة 

وصف اليسرتوم العالقة بني النامذج والطرائق يف شكل القامئة 

التالية،

األربع  ومكوناتها  البان   رودولف  قدمها  التي  الثامن حركات 

)الشكل 1-3(

 االتجاه          الرسعة            الوزن                التدفق.......

اللكمة         مبارشة       رسيعة       ثقيلة               مقيدة

الجرح       غري مبارش         رسيع        ثقيل                حر 

الربت          مبارش         رسيع           خفيف          مقيد

النقر        غري مبارش       رسيع           خفيف              حر

الضغط        مبارش         دائم            ثقيل               مقيد

اللوي       غري مبارش      دائم          ثقيل                  مقيد

االنزالق        مبارش           دائم        خفيف               حر 

الطفو      غري مبارش       دائم         خفيف                 حر

 

 – التايل  الجزء  يف  املنهجي  التخطيط  بهذا  االحتفاظ  وأقرتح 

بني  املتبادلة  للعالقات  وسيلة  يوفر  أنه  عابرة  مالحظة  مع 

يحدد  الذي  البان  نسق  عن  متاما  تختلف  ال  التي  املكونات 

تصنيف الحركة والتعبري النمطي الخاص بكل منها. 

األداء  لتحليل  املخطط  نرشح  ميكننا  هل  هو  إذن  التحدي   

متاما  وأعــي  املعارصة.  األداء  أفعال  من  ملجموعة  املالئم 

أنه  يبدو  املخاطر، ألن أي نسق يسعى ألن يكون شامال رمبا 

خايل من السياق أو قارص بشكل غامض ) غري مالئم للتحليل 

يستوعب  الــذي  املــادي  الثقايف  املنهج  وأفضل   .) املفصل 

الذي  املنهج  وهو  العام،  التخطيط  داخل  املحلية  الخصوصية 

يسعى إىل تقديم أداة مفيدة لتحليل أهداف األداء املتعددة. 

يعني  بل  واحد  منوذج  إىل  كل يشء  اختزال  يعني  ال  والجهد 

األشكال  لتمييز  الكايف  بالقدر  مــرن  نسق  تجاه  التحرك 

والتامزجات الجديدة بينام يسمح بالفروق ويفرسها. 

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

فيما   « كتاب  من  الثالث  افصل  هي  المقالة  هذه 
الوسائطية  بني  العالقات   : الوسائط  حدود  وراء 
 Beyond Media المتعددة  الوسائط  في 
 Borders : Intermedial Relations
تقديم   among Multimodal media
نشر  دار  عن  والصادر  اليسرتوم،  الرس  واعداد 
 .2021 بالجراف 
والموسيقى  للدراما  أستاذا  يعمل  الفندر  أندي 
لندن.  في   Guildhall كلية  في 

الوقائع يف أوائل ومنتصف الستينيات، حيث : 

النصوص  فقدت   : البلد  هذا  يف  املرسح  جوانب  كل  تغريت   

عالقــة   وتبدلـت  جامعـيا،  العروض  ابتكـار  وتم  أهميتهــا 

الجـزء   وأصبحت  متباينــة  طرق  بعــدة  واألداء  الجمهــور 

وقد  الجمهور،  مشـاركة  دراسـة  ومتـت  العمـل،  يف  األصـيل 

وكان  األداء  أجل  من  املسارح  عن  فضال  األماكن  استخدمت 

هـناك تأكيــد متزايـد عيل الحركـة وعيل التصويـر البرصي. 

مختلف  يف  معيارا  أصبح  الذي   – املوقف  لهذا  واستجابة   

متثيل  الال   « من  يبدأ  لألداء  تسلسال  كرييب  اقرتح   – املواقع 

 non-matrixed املقولب  غري  »األداء  مع   »non-acting

 complex املركب  و»التمثيل  طــرف،  يف   »performing

يف  كرييب  تسلسل  قيمة  وتكمن  اآلخر.  الطرف  يف   »acting

فعالية  من  واسعة  مجموعة  بني  والتمييز  للدمج  محاولته 

األداء وإرصاره عيل أن املرشوع هو مرشوع تصنيف فضال عن 

التمثيل جيد أم  أنه مرشوع تقويم ) أحكام القيمة مثل هل 

ال، والتي يؤكد كرييب عدم مالمئتها (. ورغم ذلك، فان صعوبته 

لالستخدام  الدقة  معايري  من  مجموعة  يرشح  ال  أنه  هي 

األداء  مكان  باألحرى  يصف  انه   – املؤدي  أو  الناقد  بواسطة 

يف التسلسل الذي يتحدد عموما بواسطة بالدرجة التي ميكن 

يقوم  الذي  التمثيل  يف  يشارك  بأنه  الفرد  املــؤدي  ُيرى  أن 

معيارا  الطريقة  بهذه  توفر  والتي  الشخصيات،  إعداد  عيل 

أن  كرييب  ويقرتح  عليها.  الحكم  ميكن  التي  األشياء  مقابل  يف 

أو  عاطفية  تكون  أن  إما  التمثيل  متيز  التي  السامت  أبسط 

بدنية. وإذا فعل املؤدي شيئا ليك يحايك وميثل ويشخص وما 

إىل ذلك، فانه ميثل. التمثيل هو املعيار الذي يتم عيل أساسه 

الحكم عيل أنواع أداء أخرى – مثل الال متثيل. 

 ومع ذلك فان التسلسل هو األكرث إشكالية بالنسبة للعروض 

املقولب يف  والتمثيل غري  التمثيل  نالحظ  رمبا  املعارصة حيث 

نفس األداء – كام كان هو الحال عيل مدى جيل، عيل األقل. 

التمثيل  وبعد مرور خمسة وعرشين سنة عيل مقال كرييب » 

مجموعة  نرشت   «  Acting and Notacting متثيل  والال 

إىل  التمثيل  من   « بعنوان  املهمة  أوسالندر  فيليب  مقاالت 

إذا كان   .)1997( »From Acting to Performance األداء

بعد  ما  منوذج  ووسط  داخل  األداء  تحديد  يحاول  أوسالندر 

يف  املوجودة  جروب  ووسرت  فرقة  ووفرت  املتصاعد.  الحداثة 

ووسرت  عروض   « أوسالندر  يقول  اذ  مرجعية.  اشارة  نيويورك 

يف  الخارجي  للواقع  املؤدين  متثيالت  أقل  من  هي  جروب 

الذي  أدائهم،  أسلوب  وصف  .وميكن  األداء  بظروف  عالقتهم 

التمثيل.  بأنه يدور حول  التقليدي،  التمثيل  يستدعي وينتقد 

أداء  بأنه  هذا  الجديد  األداء  مشهد  عن  أوسالندر  ومقاالت 

فضال  تنظرييا  منظورا  يقدم  كرييب،  حالة  يف  كام  ولكنه  واع، 

املؤدون  يستخدمها  أن  ميكن  التي  املعايري  من  مجموعة  عن 

املعارص.  لألداء  دقيقا  تقنيا  وصفا  تتيح  التي  أو  املعارصون، 

غري  أداء  أمناط  توغل  لوحظ  اآلن،  حتى  الستينيات  فمنذ 

منوذج  تصور  ميكن  فهل  وتدريسها.  تحليلها  تم  قد  التمثيل، 

يساعدنا  أن  ميكن  الذي  األداء  يف  الكبري  التنوع  لهذا  تقويم 

فردية  استمرارية  خالل  من  وتدريسه  وانتقاده  وضعه  يف 

للتحليل؟ 
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»الدموع«  رواية  باختيار  إحسان  أميا  الفرقة  أحسنت 

أرضبت  اللتني  الحداد  ليلتي  عقب  املرسح  عىل  لعرضها 

فيهام عن التمثيل، حزناً عىل فقيد الوطن واألمة املغفور 

جانبها  من  االختيار  هذا  فكان  باشا«،  زغلول  »سعد  له 

ملجموعة  تقديرنا  صدق  عىل  قاطعاً  ودلياًل  قامئاً  رمزاً 

الفرقة، وملا ضمت بني جوانح أفرادها من أخالق سامية، 

الوطن،  وتفيض غرية عىل صالح  وعواطف تتأجج حامساً 

وصالح األمة التي تلقي بني يديها دروس العظة واالعتبار 

ولقد  وآداب.  حكم  من  تبدي  وما  روايات  من  متثل  مبا 

غريباً  نجاحاً  الفرقة  يدي  بني  الدموع  رواية  صادفت 

وأجانب،  مرصيني  من  املتفرجني،  جمهور  به  تحدث 

وراحوا يلهجون بالثناء عىل الفرقة واإلشارة بذكرها. ولعل 

أبرز بطل يف ميدان الرواية كان جامل بك وكانت زوجته. 

الفرقة  مدير  الدايل،  أفندي  عباس  بك  جامل  بدور  فقام 

فأظهر الجمهور عىل ما يجيش بصدر الرجل الذي يصدم 

صدمته من آالم وأحزان، والنتيجة السيئة التي يؤول إليها 

أمر رجل تلك حالته، فكان عباس مبدعاً يف دوره مجيداً 

سيد عيل إسامعيل

)13( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

لفرقة  الدموع  مسرحية 
المصري األوبريت 

نوافذ

»برميادونة«  املرسحي  العرف  يف  تعترب  مرجريت  السيدة 

أو  عجز  عن  املعلم«  »دقة  يف  تحقق  مل  وأنها  الفرقة، 

املمثلني.  بعض  بتقصري  ترضرها  عن  وإمنا  ضعف.  عن 

واهتاممها بإرضاء جمهور املتفرجني. هذا من جهة، ومن 

ومن  ملهمته،  االنتباه  قليل  كان  امللقن  فألن  أخرى  جهة 

الكوميدي  عن  الدرام  تجيد  بفطرتها  فألنها  ثالثة  جهة 

مبدعة،  كانت  ولهذا  ووقار.  حشمة  من  عليه  حبت  مبا 

الزوجية  الحياة  مثلت  عندما  نوعها  يف  فريدة  وكانت 

املومس  حياة  متثيل  يف  أجادت  كام  أمرها.  بادئ  يف 

اقتناص  يف  وبراعتها  العشاق.  متنوع  إرضاء  وقدرتها عىل 

إىل  والرتنح  التوبة،  حياة  واتقنت  أبدعت  وأخرياً  الفرص. 

لسعاد.  مقابلتها  عند  كانت مقنعة ومشبعة  الطهر. وكم 

كان  وباختصار  عمه.  مبنزل  بك  أمني  بوجود  ومفاجأتها 

رأس  عىل  به  ملقياً  الدموع  رواية  يف  الثقيل  العبء 

ليلتها تلك منتهى  مرجريت. فتحملته مبهارة ونجحت يف 

النجاح حتى استوجبت رضاء املتفرجني، وأعجب بقدرتها 

الذين حرضوا تلك الرواية. وأما باقي األدوار – إن كانت 

ومصوراً  الدور.  تخللها  التي  املتنوعة  العواطف  متثيل  يف 

التي مرّت عليه يف جميع أدوار حياته  الغريبة  املفاجآت 

وعند  الثانية،  املقابلة  وعند  وبعدها،  الزوجية  حال  يف 

)الذي  بك  أمني  أخيه  وابن  ضياء،  مطلقته  بني  مبا  علمه 

عالقة.  من  فيه(  فأبدع  لطفي  أفندي  حسني  بدوره  قام 

التي  وضياء   .. ضياء  بدور  مرجريت  السيدة  قامت  كام 

مجهدة  كانت  معيشتها،  ألوان  وتشكلت  حياتها،  تنوعت 

مصري  ننتظر  لبثنا  ولهذا  بدورها،  أحد  يقوم  أن  ومتعبة 

تنتهي  تكد  ومل  مرجريت.  يدي  بني  املتعب  الدور  هذا 

بجوار  هامدة  جثة  وتصبح  الرواية  نهاية  يف  دورها  من 

بتمثيل دورها بيشء من  قامت سنية  )التي  ابنتها سعاد 

قديرة  ممثلة  أمام  واقفون  أننا  جزمنا  حتى  البساطة(، 

القلوب وتستويل عىل  تأخذ  بارعة، تعرف كيف  ومصورة 

الحواس، فدهشنا ومن حقنا أن ندهش بعد أن كنا عبنا 

عن  واستفرسنا  املعلم«!  »دقة  رواية  يف  موقفها  عليها 

الغريب يف متثيل السيدة مرجريت،  التطور  الرس يف هذا 

تلك التي بتنا نؤمن بكفاءتها ونعتقد يف قدرتها فتبني أن 

شيخوخته في  الدالي  عباس 

السابقة  مقالتنا  أنهينا  اليت   - »الدموع«  مسرحية  أن  واضح 
في  المصري«  األوبريت  »فرقة  عرضتها  واليت  عنها،  بملخص 
النقدية  الكتابات  على  كبري  تأثري  لها  كان   – بطنطا  العائالت  كازينو 
مقالة  »جرب«  الناقد  عنها  كتب  فقد  الفرتة!  هذه  في  والصحافية 
عنوان  تحت   ،1927 أغسطس  نهاية  في  »الممتاز«  جريدة  في 
قال  الدموع«،  رواية   .. األوبريت  فرقة   .. طنطا  في  »التمثيل 
فيها:
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30 نوافذ

يف ذاتها ثانوية – إال أن القامئني منها أجادوا فأجاد حسني 

خطيبة  سعاد  دور  سنية  وأجادت  بك،  أمني  دور  لطفي 

الذي  العاشق  دور  إسامعيل  توفيق  أجاد  كام  بك،  أمني 

عندها  افتنت بضياء فبدد عليها ثروته حتى أصبح خادماً 

الترصف فيه  الجديد وعدم  بالحذاء  بالرغم من احتفاظه 

الرواية  خرجت  كلها  العوامل  ولهذه  أمالكه.  باقي  مع 

عىل املرسح صورة طبق األصل من الحياة التي من هذا 

النوع. وعلمنا بعدئذ كام نعلم من قبل أن الفرقة قوية. 

النجاح  بهذا  جميعاً  فنهنئهم  نابهون،  أكفاء  أفرادها  وأن 

الكبري. ونتمنى لهم يف طنطا طيب اإلقامة وكثري اإلقبال.

وبالرغم من أن مقالة الناقد كانت موجهة نحو مرسحية 

أخرى  عروض  عن  بالحديث  اختتمها  أنه  إال  »الدموع«، 

عنوان  تحت  عنها  قال  الدموع،  بعد  الفرقة  عرضتها 

عىل  الفرقة  وأعقبت  الشبندر«:  وبنت  طوكر  »سفري 

طوكر  سفري  برواية  متتاليتني  ليلتني  يف  الدموع  رواية 

ورواجاً  نجاحاً  كلتاهام  فلقيت  الشبندر،  بنت  ورواية 

األوىل  ففي  باضطراد.  املمثلني  يدي جميع  عظيمني، عىل 

بك،  زعزوع  بدور  قام  الذي  بتوفيق  الجمهور  أعجب 

مرجريت  السيدة  مثلت  التي  منرية  بكرميته  وافتتنوا 

دورها، فأظهرت فيه املعجز واملبدع املضحك واملبيك. ويف 

التي  مرجريت  حليف  واالطناب  اإلعجاب  كان  الثانية، 

دور  مثل  الذي  عقل  ومحمود  الشاه،  بنت  دور  مثلت 

الدولة،  قاووق  دور  مثل  الذي  لطفي  وبحسني  والدها، 

تسل  وال  قاووق(!  له  )يهز  أن  معه  الجمهور  اضطر  مام 

عن املهارة التي أبداها حسني أفندي الشامع يف دور عالء 

الشبندر، وإيثاره  الدين، وتشخيص غرامه وافتتانه ببنت 

للقيل  معشوقته  وتعريض  بالغرام،  البوح  عن  السجن 

والقال. كام كان موقف توفيق يف دور ابن عم األمرية ال 

عباس  أبدع  وكام  تلوم(.  وأنت  عذراً  له  )ولعل  به  بأس 

قامت  كام  وزرزور.  زقزوق  دوري  يف  يوسف  ومحمد 

يوسف  محمد  فأبدع  »األمرياالي«  رواية  بتمثيل  الفرقة 

يف دور األمرياالي كام كان عباس ضابطاً مجيداً. واستطاع 

وأبدع  أجاد  كام  امللك،  دور  متثيل  ويبدع  يجيد  أن  يس 

التي متثلها الفرقة.  الروايات  كل دور ُعهد إليه يف جميع 

كانت  ولقد  معان.  من  الكلمة  تحت  ما  بكل  ممثل  فهو 

كان  وكم  األورطة.  عساكر  لجميع  حسناً  مثااًل  مرجريت 

فيه  تجلت  ومطرباً،  مفتناً  بالجاسوس  الغرامي  موقفها 

كفاءة  نجاحها  عىل  وساعد  الحقة.  التمثيلية  املواقف 

توفيق وقدرته عىل مالءمتها عندما قام بدور الجاسوس. 

الجزم بأن األسبوع املرسحي املايض كان يف فرقة  وميكننا 

األوبريت رائجاً وناجحاً، ورمبا كان للمنافسة أثر فيه ألن 

شاء  إن  إليه  موفقة  وهي  للتفوق،  جهدها  تبذل  الفرقة 

الله. ]توقيع[ جرب.

ناقد آخر للمرسحية

»جرب«،  الناقد  عىل  »الدموع«  مرسحية  نقد  يقترص  مل 

الرواية حتى تحس  كامل«، فال تكاد تسمع مام تضمنت 

يف داخلية نفسك بشعور عميق ترسب إىل قلبك، ليحرك 

وتره الحساس إىل االتجاه الذي ابتغاه الواضع يف روايته. 

تلك التي قد تدخلت عىل نواح شتى من مناحي الحياة، 

الدواء  عن  البحث  لنا  وتركت  فينا.  الداء  موضع  ولست 

تتلخص  والرواية  التلميح.  بعض  إليه  ملحت  كانت  وإن 

ُأغرم بزوجة صديقه ونال من قلبها لدرجة  يف أن صديقاً 

جعلتها تطأ قيود الزوجية، وال تحرتم حقوق البنوة، وقد 

انتهت  مواجهة  فكانت  مخدعهام،  يف  الزوج  فاجأهام 

ابنتها.  رؤية  وحرمانها  زوجته  وتطليق  صديقه  مبقاطعة 

الزوجة  كانت  حتى  سنة  عرشة  خمس  انقضت  وما 

جريدة  يف  شهرين  بعد  تناولها  آخر  ناقداً  وجدت  بل 

مام  املهنّية،  من  الكثري  يحمل  نقده  وكان  »املمتاز«، 

يعني أنه ناقد دارس وفاهم، ورمبا كان مامرساً للمرسح! 

لفت  أنه  األمر  يف  والجميل  توقيعاً!  له  أجد  مل  ولألسف 

البائسة«!!  »دموع  األصيل  املرسحية  اسم  أن  إىل  نظرنا 

ومقالته منشورة يف منتصف أكتوبر 1927، وقال فيها:

فيام  والسداد  الرشد  وألهمه  الرواية،  واضع  الله  رعى 

يف  مصنوعة  وحكم  نصائح  من  الجمهور  عىل  به  يطلع 

البالغة والعظمة  قالب روايئ بديع، فأنت تشهد الحكمة 

الناطقة، ملموسة يف رواية »دموع البائسة« التي وضعها 

أفندي  »محمد  البليغ  الروايئ  والكاتب  القدير  املمثل 

البأيسة دموع  مسرحية  مخطوطة  من  األولى  الصفحة 
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يف  ثروته  تبديد  بعد   - لها  خادماً  صديقها  وكان  مومساً، 

الرواية  بهذه  زوجها  علم  وما   - وملذاته  شهواته  سبيل 

من أحد أصدقائه حتى طلب إىل مطلقته هجران املدينة 

الله عىل  ابنتها، وعاهدت  له بذلك مقابل رؤية  فرضيت 

عىل  الوعد  هذا  منها  فقبل  الدعارة!  بيوت  تطلق  أن 

وكانت  املقابلة،  وعند  البنت.  عن  األمر  إخفاء  رشيطة 

عشيقاً  كان  الذي  ذلك  عمها،  ألبن  مخطوبة  البنت 

مفاجأة  فكانت  عهرها!  دار  - يف  وأم خطيبته   – للزوجة 

روح  إزهاق  قاصداً  مسدسه  الزوج  فأطلق  للجميع، 

برصاصة  عليها  فعقب  ابنته،  الرصاصة  فأصابت  مطلقته 

الرواية  انتهت  وهكذا  انتحر.  ثم  هدفه،  أصابت  أخرى 

مختلف  يف  مؤملة  وفجيعة  محرجة،  مأساة  ابتدأت  كام 

فصولها.

عىل  نعيب  لسنا  قائاًل:  امللخص  هذا  عىل  الناقد  ويعلق 

عىل  منطبقة  بالعواطف،  فتاكة  قتالة،  وهي   – الرواية 

اسمها متاماً فهي دموع البائسة – غري فصل بسيط تخلل 

الدور  ذلك   – الفساد  مباخور  الزوجية  حياة  يف  الرواية 

الكوميدي الرصف الذي يقوم به أمني بك وأخوه وعمتهام 

حورية، وحكايتها التي ال عالقة لها بالرواية، والتي تأخذ 

ال  انتهى  وإذا  مرسعاً،  ينتهي  خاص  اتجاه  إىل  بالجمهور 

النفوس  يروح  أن  يف  املؤلف  رغبة  غري  ورائه  من  يجد 

هذه  ُمثلت  لو  وبودنا  عليها،  يدخله  الضحك  من  بيشء 

أن  فبعد  فيها  نصيباً  الدور  هذا  يأخذ  أن  بغري  الرواية 

الستار،  ترفع  املقابلة  عىل  ومطلقته  بك  جامل  يتواعد 

وتحصل املقابلة، وتكون املفاجأة مبارشة، ويف هذا توفري 

الرواية.  طبيعة  مع  معقول  ومتٍش  وللمناظر،  للوقت 

افتتان  ومبلغ  املومس  حياة  من وصف  بد  وال  كان  وإذا 

املندفعني يف تيار غرامها بها – فال بأس من أن يقوم بهذا 

وقبيل  بالخطاب،  مقاطعتها  قبيل  البنت  خطيب  الدور 

أشخاص  من  الخطيب  هذا  ألن   – الزواج  عىل  عزمه 

فال  وإبراهيم  أمني  أما  فيها.  دور  وله  الحقيقيني  الرواية 

زلنا مصممني عىل أن وجودها يف الرواية سخرية ال مربر 

لها، اضطر إليها املؤلف رأفة منه عىل الجمهور الذي خيم 

عليه الحزن يف جميع فصول الرواية وأدوارها. كذلك يهم 

الجمهور االطالع عىل ما يأيت: عالقة محمود أفندي بجامل 

بك، وقد سمعنا جامل بك مين عليه بكثري من الحسنات. 

وطريقة هيام محمود أفندي بضياء، وكيف أتصل محمود 

التي  ثروته  ضاعت  وكيف  املفاجأة.  بعد  بضياء  أفندي 

كان مين بضياعها عىل ضياء وهو يف خدمتها. هذا وغريه 

كفاءة  يف  ونطمع  الرواية  عىل  إدخالها  يصح  تحسينات 

واضعها أن يعري هذا الطلب شيئاً من العناية. وفيام عدا 

القلوب  تجر  القلم،  معجزات  من  معجزة  فالرواية  ذلك 

من  شتى  معاين  تفهم  إىل  والنفوس  عميق،  حزن  إىل 

الحيطة من كل  املرء يتخذ  الحياة وألوانها، وتجعل  صور 

دور جامل  هو  الرواية،  يف  دور  أبرز  ولعل  به.  املحيطني 

بك، وموقفه عند مفاجأة زوجه، ترشع يف تدنيس رشفه 

مبنزله مع صديق له، واحتامله هذه الصدمة، ثم تفكريه 

يف تهريب ابنته سعاد وإخفائها عن عيون أمها، ثم درسه 

بعد  الجمهور  عىل  يتلوه  أخذ  الذي  الصحافة  يف  الحكيم 

مباغتته من صديقه  وكذا  املشؤمة،  15 سنة من حادثته 

عيل بك بظهور ضياء ووجودها يف القاهرة تحرتف البغاء 

مبارحة  عىل  إرغامها  لفكرة  واستسالمه  العهر،  وتعاقر 

كان  كيف  وأخرياً  بها،  مقابلته  حصلت  وكيف  املدينة، 

بشأن  النافعة  ابنته وعظاته  أخيه خطيب  ابن  مركزه مع 

البدع التي ترتكب يف األفراح واملآتم ونحوها. ويف النهاية 

بعد  املومس  األمر وقىض عىل حياة  افتضاح  كيف خىش 

كل  يف  خنقاً.  نفسه  عل  بالقضاء  الفجيعة  وختم  بنتها 

ويبدع،  يجيد  الدايل  عباس  نجد  األليمة  املواقف  هذه 

فال إفراط وال تفريط مع هزات القلوب بنربات األصوات 

املناسبة مام استوجب إلفات نظر الجمهور إليه، وإعجاباً 

املفاجأة  عند  لزوجها  وتذللها  »ضياء«  كانت  وباملثل  به. 

إىل  ابنتها، وتطور حالتها  ترى  للصفح عنها، وتوسلها ألن 

احرتاف البغاء، والتعيش من الزنا، وكيف ال تبقى املومس 

محمود  مع  واملكر  الدهاء  تستعمل  وكانت  رفيق،  عىل 

الحال  وكذلك  إياه.  بحبها  تقنعه  لها  خادماً  أصبح  الذي 

عند مقابلتها مع جامل بك يف دارها، والسؤال عن ابنتها 

والتزلف إليه لرييها إياها وتضحيتها بكل أموالها، وعزمها 

 15 بعد  سعاد  رؤية  جزاء  حياتها  عن  لتكفر  التوبة  عىل 

عاماً من مفارقتها. وهذه املواقف املتباينة تتطلب قدرة 

فكم  مرجريت،  يف  مجسمة  الجمهور  وجدها  وكفاءة 

للزوج  التذلل  ويف  غرامها  محمود  بث  يف  مبدعة  كانت 

هذا  وغري  زبائنها.  بعقول  واللعب  العهر  دور  متثيل  ويف 

عليها  يظهر  أن  بغري  دورها  يف  اجتازتها  التي  املراكز  من 

دموعها  عن  سباقة  الجمهور  دموع  وكانت  تقصري،  أي 

أما  يداها.  جنت  ما  عىل  والتحرس  التذلل  مواقف  يف 

يف  )جاكتته(  نىس  فقد  توفيق،  بدوره  قام  وقد  محمود 

نسيها  كام  الليل،  ينتصف  ريثام  به  أودع  الذي  املخزن 

الجاكتة  ترك  هل  ندري  ولسنا  املنزل.  من  خروجه  عند 

حال  كل  وعىل  املمثل؟!  عند  من  أو  الرواية  عند  من 

باقي األشخاص يف  الحكمة فيه. وكان  فهو نقص ال نعلم 

يف  مواقفهم  مع  نتمش  فلم  األهمية،  متوسطي  الرواية 

يتباىك  كان  الذي  عفيفي  البواب  سوى  اللهم  أدوارهم، 

أن يبيك بحق،  الجمهور والواجب  ملصيبة سيده فأضحك 

املوقف يشء يستفز  يتخلل هذا  أو يقف واجاًم حتى ال 

الجمهور نحو الضحك. ومهام قيل فإن الرواية نجحت يف 

يحسون  الفرقة  أفراد  جعل  كبرياً،  نجاحاً  األوبريت  فرقة 

بهذا النجاح فتعهدوا للجمهور بتقديم روايتني أو أكرث يف 

وألهمهم  خطاهم  الله  سدد  النوع.  هذا  من  أسبوع  كل 

الصواب يف خدمة املرسح.

نوافذ

الصحف في  الدموع  مسرحية  مقاالت 

الشبندر بنت  مسرحية  مخطوطة  غالف 


