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رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

الثقافة  وزيرة   افتتحته 
مغايرة وسائط  في  بحث   )29 التجرييب   (
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التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة 
المختلفة مسابقاته  وتحكيم  مشاهدة  لجان  أعضاء  عن  يكشف 

والقيمة المعىن  عن  يبحث  بهلول 
الفنون قصر  داخل 

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  أعلن 

ياقوت،  جامل  الدكتور  برئاسة  التجريبي 

»بيرت  العاملي  املرسحي  اسم  تحمل  والتي 

املختلفة  مسابقاته  تحكيم  لجان  عن  بروك«، 

الـ 29، واملقرر إقامته يف الفرتة  خالل الدورة 

من 1 إىل 8 سبتمرب، وذلك تحت رعاية وزيرة 

الثقافة الدكتورة نيفني الكيالين.

الرسمية  املسابقة  تحكيم  لجنة  وتكونت 

جالل  خالد  الكبري  املخرج  من  للمهرجان 

الفنان األردين عيل   : رئيسا، وعضوية كل من 

الحوطي،  نرمني  الكويتية  والكاتبة  عليان، 

 ،Karl Birger Leonardo السويدي  الفنان 

 ،Danil Cremoonte اإليطايل  واملخرج 

 Dawid Tomas البولندي  والفنان 

 Richard اإلنجليزي  والفنان   ،Zkozlowski

.Talbot

فتكونت يف  املسابقة  تلك  لجنة مشاهدة  أما 

حافظ،  حاتم  الدكتور  من:  املرصية  العروض 

عنرت،  مناضل  الفنان  مسعد،  محمد  الناقد 

نجيب  أكرم  الفنان  عفيفي،  هاين  املخرج 

مشاهدة  لجنة  وتكونت  اللجنة(،  )مقرر 

عبد  نارص  املخرج  من:  العربية  العروض 

رشا  الناقدة  املتناوي،  هاين  املخرج  املنعم، 

صربي،  محمود  السينوغراف  املنعم،  عبد 

الفنان هشام عباس )مقرر اللجنة(.

األجنبية  العروض  مشاهدة  لجنة  أما 

املخرج  السيد،  عصام  املخرج  من:  تكونت 

باسم  الناقد  بالله،  املعتز  عمر  والسينوغراف 

إسالم  الفنان  رسالن،  خالد  الناقد  عادل، 

عوض )مقرر اللجنة(.

لجنة  فكانت  القصرية  العروض  مسابقة  أما 

أسامء  الدكتورة  من:  مكونة  املشاهدة 

الدكتور  شبل،  حازم  الديكور  مهندس  يحيي، 

هذه  تحكيم  لجنة  وتتكون  الشافعي،  محمد 

املسابقة من: الفنان محسن منصور )رئيًسا(، 

ومهندس  يحيي،  أسامء  د.  من:  كل  وعضوية 

الديكور حازم شبل .

التجريبي  املرسح  نادي  عروض  مسابقة  أما 

والتحكيم مكونة من  املشاهدة  لجنة  فكانت 

وعضوية  )رئيسا(  طه  أحمد  الفنان  املخرج   :

مصمم  حجاح،  سعيد  الكاتب  من:  كل 

والفنان  املخرج  األرشف،  عمرو  الديكور 

شادي الدايل.

نتائج مرشوع “نرش الرسائل العلمية”

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  أعلن  كام 

الرسائل  “نرش  مرشوع  نتائج  عن  التجريبي، 

ومطبوعات  إصدارات  ضمن  العلمية” 

“التجريب  املقبلة  الدورة  محور  يف  املهرجان 

املرسحي والتطور التكنولوجي”.

سباعي   : من  كل  املسابقة  تلك  يف  وفاز 

“أثر  هو  الرسالة  وعنوان  مرص،  من  السيد 

الرقمي  املرسح  املرسح-  يف  املعلومات  تقنية 

من  هاشم  كاظم  محمد  والدكتور  منوذجا”، 

“جامليات  هو  الرسالة  وعنوان  العراق، 

التقنيات الرقمية يف تشكيل العرض املرسحي 

الدكتور محمود صربي من  فاز  العاملي”، كام 

الوسائط  بني  “العالقة  الرسالة  وعنوان  مرص، 

العرض  فضاء  يف  املحاكاة  ومفهوم  الرقمية 

من  قندقجي  نجوى  والدكتورة  املرسحي”، 

الصورة  “توظيف  الرسالة  وعنوان  األردن، 

الفعل  بني  املرسحي  العرض  يف  الرقمية 

الدرامي والوسائطية استنادا إىل ثالث تجارب 

من املرسح الربيطاين”.

ياسمني عباس 

تشارك فرقة النيل املرسحية بالعرض املرسحي 

“بهلول يف قرص الفنون” تأليف وإخراج ماجد 

الفرقة  العرض  يف  وسيشارك  أمني،  عاطف 

وراقصة  عادل،  مريم  واملطربة  املحمدية، 

التنورة هنيده محمد )أصغر راقصة تنوره من 

أندرو  التشكييل  القادرون باختالف(، والفنان 

سبتمرب   8 املوافق  الخميس  يوم  وذلك  أكرم، 

يف  العربية«  املواهب  “نجوم  مهرجان  ضمن 

مايكل  الدكتور  لصالون  التابع  األوىل  دورته 

األسواين الثقايف.

الفن  عن  البحث  حول  العرض  أحداث  تدور 

أغاين  واملتمثل يف  االبتذال  من  الخايل  األصيل 

ويتجسد  نظيفة،  الغري  والسينام  املهرجانات 

لهم  يرسد  األطفال  مع  بهلول  ظهور  يف  هذا 

يظهر  األحداث  ومع  الفنون”  »قرص  قصة 

الذي  الفني  اإلهامل  وهو  أال  غلقه  سبب 

إىل  لنصل  املعنى،  فقد  خالل  من  له،  وصلنا 

ويعرض  املوهبة  أهمية  وهي  أساسية  قيمة 

األطفال  ودخول  القرص   فتح  خالل  من  هذا 

الرسم  الفنون مثل  أشكال  به ورسد  والتجول 

والتنورة،  والغناء  والشعر  الديني  واإلنشاد 

املواهب  العرض كل  ليقدم  تفاصيلهم،  وحيك 

قرص  “كل  األغنية  بكلامت  ويختتم  والفنون 

مرص..  هي  منارته  الفنون  وقرص  منارة،  وله 

فمرص هي ملجأ الفن والفنانني، ملجأ اإلبداع 

واملبدعني”.

الفنانني املشاركني من فرقة النيل: رامز نعيم، 

ماريان  مختار،  ارشف  رقية  مجدي،  إيريني 

ناجي  يوسف  محمد،  محمود  ماسه  ناصف، 

يوساب  رمضان،  محمد  يوسف  الفاتح، 

رامز  إيفان  نعيم،  رامز  ناثان  رزق،  روفائيل 

هاريف  مارين  ميشيل،  هاريف  هيلني  نعيم، 

الفاتح،  ناجي  الفاتح  إمييل،  فادي  ميشيل، 

رميون،  رفيق  بيري  عادل،  العزيز  عبد  آرس 

مصطفى  حاتم،  أروى  رميون،  رفيق  جورج 

الفريق  تصوير  مدير  أحمد.  حنني  حاتم، 

ميشيل،  ماريان  مالبس  الوراقي،  الهدي  نور 

سهري  اإلعالمي  واملدير  الرسمي  املتحدث 

مجدي..

إنجي عبد املنعم 
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الكيالني  نيفني  الثقافة  وزيرة 
والعشرون التاسعة  دورته  في  التجرييب  فعاليات  تفتتح 

عيل  املايض  الخميس  يوم  املرصية  االوبرا  دار  شهدت 

الدويل  القاهرة  مهرجان  افتتاح  الكبري  املرسح  خشبة 

جامل  الفنان  ال29برئاسة  دورتة  يف  التجريبي  للمرسح 

نجوم  من  وكوكبه  الثقافة  وزيرة  بحضور  وذلك  ياقوت 

العامل عيل راسهم سيدة املرسح  املرسح من مختلف دول 

العزيز،  عبد  والنجمه سمرية  ايوب  النجمة سميحة  العريب 

فهمي، سميحة  ايهاب  اللطيف،  عبد  شاكر  احمد  سيمون، 

عبد الهادي . وغريهم من نجوم مرص ،ومن نجوم املرسح 

الرويشد  الفنان غنام غنام، عواطف نعيم، عبدالله  العريب 

وغريهم.

المهرجان  مشوار  لسرد  تسجيليا  فيلما 
الحالية دورتة  في  التجرييب 

طه  جاسمني  واالعالمية  وفيق  محمد  الفنان  الحفل  قدم 

التيمة  يحمل  استعرايض  بحفل  االفتتاح  مراسم  بدات 

يقدمة مجموعة  الفنان شادي رسور  اخراج  الفرعونية من 

كبرية من الشباب الفنانني والراقصني . 

املهرجان  فعاليات  عن  نبذة  استعرض  تسجيال  فيلام  ثم 

عن  مبسطا  تعريفا  وقدم  الحالية  الدورة  يف  التجريبي 

التجريبي  ان  واوضح  تأسيسه  وعام  وبداياته  مشواره 

املجتمع  تعرف  دوره   28 منه  قدمت   1988 عام  تأسس 

العرض  يف  التجريب  اشكال  اهم  عيل  خالله  من  املرصي 

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  وان  املرسحي 

يستقبل  املرصية  الثقافة  وزارة  تقيمة  دويل  مهرجان  هو 

املهرجان كل عام العروض املرسحية التجريبية التي تعتمد 

املهرجان  ويهدف  املرسحي  العرض  عنارص  استخدام  عيل 

الدويل  املرسحي  املشهد  يف  التطورات  احدث  تقديم  ايل 

مختلفة  دورات  مر  وعيل  والعريب  املرصي  للجمهورين 

العنارص  يف  املبدعني  خيال  داعبت  محاور  التجريبي  تبني 

ايل  املحاور  هذه  وصلت  حتي  املرسحي  للعرض  املختلفة 

املرسحي  التجريب  محور  تحمل  والتي  الحاليه  الدورة 

والتطور التكنولوجي،

الرسمية المسابقة 
املختلفة  املسابقات  عن  مفصال  توضيحا  الفيلم  قدم  ثم 

وهي كالتايل تقدم للمسابقة الرسمية 55 عرضا اجنبيا و90 

عرضا عربيا و58 عرضا مرصيا باجاميل 203 عرض مرسحي 

مرسحيا  عرضا   11 اختيار  من  املشاهدة  لجان  انتهت 

 14 ليتنافس  مرسحية  عروض   3 املهرجان  ادارة  واختارت 

عرضا مرسحيا يف هذه الدورة ويتم تقديم بعض العروض 

مسارح  يف  التجوال  خطة  ضمن  وذلك  القاهرة  خارج 

املحافظات .

القصرية العروض  مسابقة 
فكرة  ان  الفيلم  من  تبني  القصرية  العروض  مسابقة  وعن 

تتناسب  مغايرية  اشكاال  لتقدم  جاءت  القصرية  العروض 

املتسارع  بااليقاع  يتسم  الذي  الحايل  العرص  وضوح  مع 

ومسابقة  القصرية  التجريبية  للنصوص  مسابقة  اطلقت  ف 

للعروض القصرية التي تتناوب بني القاعة واملرسح

من  املشاهدة  لجنة  لتختار  عرضا   60 التقديم  يف  تنافس 

بينهم 16 عرضا.

التجرييب المسرح  نادي  مسابقة 
الدويل  القاهرة  مهرجان  ان  التسجييل  الفيلم  اوضح 

مرشع  التوايل   عيل  الثاين  للعام  يقدم  التجريبي  للمرسح 

العامة لقصور  الهيئة  بالتعاون مع  التجريبي  نادى املرسح 

محافظة   24 من  183عرضا  املسابقة  لهذه  وتقدم  الثقافة 

النهائية 13 عرضا مرسحيا من  مرصية وصل منها للمرحلة 

التجريبي  املرسح  نادى  جوائز  عيل  تنافست  محافظة   12

خالل هذة الدورة.

الفكرية المحاور 
من  مجموعة  املهرجان  نظم  الفكرية  الندوات  وعن 

الندوات الفكرية تتعلق مبوضوع املهرجان وهو »التجريب 

من  مجموعة  تحت  التكنولوجي«  والتطور  املرسحي 

عيل  التكنولوجيا  اثر  االول  »املحور  وهي  املحاور 

»حضور  الثاين  املحور  املعارصة«  الكتابةاملرسحية  فنيات 

الثالث  املحور   « العامل  مسارح  سينوغرافيا  يف  التكنولوجيا 

»نظرية العرض املرسجي واملستجدات التكنولوجية الرقمية 

فنون  عيل  التكنولوجيا  »سطوة  الرابع  املحور  املعارصة« 

االداء يف املرسح املعارص«.

الورش التدريبية

ورشة    « وهي  الورش  من  مجموعة  املهرجان  يقدم  كام 

رحلة ادائية من خالل املشاعر« يقدمها دانيل ارابتشفسيك 

من دولة بولندا،

لفرقة  تقدمها  الحريك«  املرسح  الطبيعة يف  تجاوز  »ورشة  

صناعة مرسح  »ورشة  امريكا،  دولة  من  الجسدى  املرسح 

خيال الظل« يقدمها ماريا فرنجي و بابس ماكيز من دولة 

و  تاناسيس  يقدمها  املرسحية«  االقنعة  »ورشة  اليونان، 

االميايئ«  املرسح  »ورشة  اليونان،  دولة  من  اليكرتاجيناتا 

اعداد  »ورشة  اسبانيا،  دولة  من  كاسيال  توين  يقدمها 

»ورشة  الجزائر،  دولة  من  رششال  محمد  يقدمها  ممثل« 

امريكا، »ورشة من  دولة  يقدمها جون هوى من  مابينج« 

»ورشة  كندا،  دولة  دومنيك شامبني« من  »يقدمها  هناك؟ 

شبل  حازم  املهندس  يقدمها  املرسحي«  العرض  سينوغرافيا 

يقدمها  املرسحية«  العروض  تصوير  »ورشة  مرص،  من 

د.عالء الباشا من مرص.

القصرية التجريبية  النصوص  كتابة  مسابقة 
التجريبية  للنصوص  مسابقة  العام  هذا  التجريبي  نظم 

القصرية بهدف حث املرسحيني يف مرص والعامل العريب عيل 

تقدم  القصرية   املرسحية  للنصوص  مبتكرة  اشكال  تقديم 

منها  وصل  مرسحيا  نصا   222 املسابقة  هذة  يف  للمشاركة 
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مع  الكتابة  ادوات  فيها  تتوافر  نصا   69 القصرية  للقامئة 

القصرية جدا 10 نصوص  للقامئة  التجريبيه ووصلت  االفكار 

خالل  عنها  وسيعلن  االويل  بالجائزة  للمنافسة   3 منها  فاز 

اسبوع يف ندوة خاصة.

العلمية الرسائل 
العلمية  الرسائل  لنرش  مرشوعا  العام  هذا  املهرجان  تبني 

والتطور  املرسحي  التجريب  موضوع  تناولت  التي 

التكنولوجي وقد استقرت اللجنة العلمية عيل نرش 7 رسائل 

علمية .

انتهي الفيلم التسجييل من عرضة الهم الفعاليات املنتظرة 

خالل فرتة املهرجان كدليل له ومل يطرق كبرية او صغرية اال 

وقد رسدها هذا الفيلم القصري والذي استمر ملده 18 دقيقة 

وبدات بالفعل اويل فعاليات املهرجان بكلمة لوزيرة الثقافة

الثقافة وزير  كلمة 

اهتم  استطردت  محورالدورة  تناقش  التي  العلمية  الرسائل 

املهرجان بالتنسيق بني املهرجانات ىالعربيه ف اطلق مرشع 

شبكة املهرجانات العربية الذي نأمل ان ميثل نقطة انطالق 

املتغريات  لتحقيق حاله مرسحية تساير كل  الجهود  لتوحيد 

مهرجان  من   29 الدورة  افتتاح  رسميا  اعلنت  ثم  العرصية 

القاهرة الدويل للمنرسح التجريبي.

المهرجان رئيس  كلمة 
يف البداية قدم الدكتور جامل ياقوت رئيس مهرجان القاهرة 

الثقافة  وزيرة  مبعايل  ترحيبا  التجريبي  للمرسح  الدويل 

والدول  مرص  من  الحضور  والسادة  الكيالين  نيفني  الدكتورة 

العربية والدول االجنبية  قال ياقوت يف كلمته ان مهرجان 

القاهرة الدويل كان له اكرب اثر عيل خرباتنا املرسحية الكبريه 

وال ميكن ان متر هذه الدورة دون ذكر اسم االستاذ واملعلم 

االستاذ الدكتور فوزى فهمي اضاف ياقوت ان هذة الدورة 

تأيت مليئة بالفعاليات سواء عيل مستوى العروض املرسحية 

املرسح  نوادى  مستوى  عيل  او  الرسمية  املسابقة  داخل 

للعروض  واخري  مرص  اقاليم  يف  تقدم  والتي  التجريبي 

ايل  باالضافة  العام  هذا  مستحدث  نشاط  وهي  القصرية 

الورش التدريبية والندوات الفكرية  الخ 

لقب  الذي  بروك  بيرت  املرسح  اسطورة  عن  ياقوت  تحدث 

بالفتي الذهبي بعد ان اخرج اول مرسحية له واكد ياقوت 

النه رحل عن  فقط  ليس  ايل روحة  مهداه  الدورة  ان هذه 

وال  املرسحي  التجريب  رواد  اهم  النه  ولكن  فحسب  عاملنا 

بالفضل  له  اال ويدين  العامل  انحاء  يوجد مرسحي يف جميع 

دورة  تكون   29 الدورة  ان  متمنيا  كلمته  ياقوت  واختتم 

مختلفة واستثنائية .

الثقافة  وزيرة  قامت  كلمته  من  ياقوت  انتهي  ان  وبعد 

بتسليم الدروع والشهادات للمكرمون ولجنة املشاهدة. 

المكرمون
اسم الراحل املخرج كامل عيد من مرص وتسلم الدرع احمد 

خفاجي،

املخرج انتصار عبد الفتاح من مرص،

الكاتب فهد رده الحاريث من السعودية،

املخرج والسينوغرافيا انور الشافعي من تونس،

املخرج والكاتب دومنيك من كندا،

المشاهدة لجنة 
املخرج  املنعم،  عبد  رشا  الكاتبة  السيد،  عصام  املخرج 

والنقد  الدراما  استاذ  عنرت،  مناضل  االستعراضات  ومصممن 

حاتم حافظ، سينوغرافيا محمود صربي.

املهرجان وهو  باول عروض  االفتتاح  فعاليات  انتهت  واخريا 

العرض االيطايل » وهم« للمخرجفابيو اومودي تدور احداثة 

العرض  يستخدم  صغري،  قارب  منت  عيل  وامراه  رجل  حول 

الظالل وتصميم الحركة والجسد لنسج حكايات تتحدث عن 

املوت باسلوب بسيط .

محمود عبد العزيز

لها  رسمي  ظهور  اول  :ىف  الثقافة  وزيرة  الكيالين  نيفني 

القاهرة  مهرجان  فعاليات  تفتتح  الوزارة  حقبة  توليها  منذ 

الكيالين  التجريبي ويف كلمتها قالت رحبت  الدويل للمرسح 

جميعا  وباملرسحيني  العامل  انحاء  كل  من  مرص  بضيوف 

والسادة الحضور وقالت نحن يف يوم يجتمع فيه املبدعون 

تتحاور مع خياالت طامحة للدهشة واثر  ابداعات  ليقدموا 

االذهان ومن اجل تحقيق هذا سعينا لدعوة اهم العروض 

املرسحية التي تساير احدث تيارات التجريب املرسحي كام 

غالبية  يف  مختلفة  مرسحية  مدراس  استخدام  عيل  حرصنا 

ان  كلمتها  خالل  الكيالين  واضافت  املرسحي  العرض  عنارص 

مسرية  يف  للتأثري  تسعي  هامة  فعاليات  استقدم  املهرجان 

كل  يف  بل  فقط  العربية  مرص  جمهورية  يف  ليس  املرسح 

انحاء العامل العريب ولقد شهدت مرشعات التاليف والرتجمه 

طفرة كبرية تتعلقبحور هذة الدورة وهو التجريب املرسحي 

من  مجموعه  املهرجان  اطلق  كام  التكنولوجي  والتطور 
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والعشرين..  التاسعة  دورته  في 

جديدا مسرحيا  إصدارا   27 يقدم  »التجرييب« 
بوابة  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  كان  لطاملا 

والنصوص  بالكتب  والعربية  املرصية  املرسحية  املكتبة  إلثراء 

يقدم  والعرشين  التاسعة  الدورة  ويف  الهامة،  املرسحية 

املهرجان سبعة وعرشين إصداراً جديداً، لكتاب من جنسيات 

املرسحية  النصوص  بني  تتنوع  العامل،  دول  من  مختلفة 

والدراسات  العلمية  واألبحاث  واملرتجمة،  العربية  الجديدة: 

الدورة  بشخصية  تحتفي  إصدارات  جانب  ايل  املرسحية، 

املخرج اإلنجليزي بيرت بروك.

الناقد  املهرجان  يف  واملطبوعات  النرش  لجنة  رئيس  ورصح 

فلسفة  إصدار،  يصدر 27  العام  املهرجان هذا  يرسي حسان: 

محور  أولهم  محور،  من  أكرث  عل  قامئة  اإلصدارات  هذه 

والعرشون  التاسعة  دورته  يف  فاملهرجان  الدورة،  شخصية 

يحمل شخصية املخرج اإلنجليزي بيرت بروك، لذلك فقد صدر 

ثالثة كتب تحتفي بهذا املرسحي، األول: بعنوان “مرسح بيرت 

بروك”، تحرير وإعداد د. بشار عليوى، ويضم مجموعة من 

الدراسات واملقاالت عن بيرت بروك ومرسحه. ثاين اإلصدارات 

اإلفريقية  التجربة  بني  بروك  بيرت  “مرسح  املحور  هذا  يف 

وشكسبري”، ترجمة وتقديم د. محمد سيف. ويأيت بعد ذلك 

كتاب “بيرت بروك الضجر هو الشيطان آراء يف املرسح “، أيضاً 

التي  اإلصدارات  وآخر  سيف.  محمد  د.  وتقديم  ترجمة  من 

الطيور”،  “مؤمتر  ملرسحيته  ترجمة  املرسحي،  بهذا  تحتفي 

ترجمة عبد الغني داود.

املهرجان  إصدارات  أساسه  عيل  قامت  التي  الثاين  املحور  أما 

هذا  يف  فاملهرجان  الدورة،  لهذه  الفكري  املحور  يف  فيتمثل 

األبحاث  وتم طباعة  والتكنولوجيا،  املرسح  يرفع شعار  العام 

“التجريب  بعنوان  كتاب  يف  الفكري  املحور  يف  املشاركة 

نص  أول  املهرجان  وينرش  التكنولوجي”.  والتطور  املرسحي 

الروبوت  يكتب  “عندما  مرسحية  يف  روبوت  يكتبه  مرسحي 

مرسحية”، ترجمة هايل عيل املذايب.

التي  العلمية  والرسائل  لألبحاث  املهرجان مسابقة  نظم  وقد 

اختيار  عيل  العلمية  اللجنة  استقرت  املوضوع،  هذا  تتناول 

عيل  كتاب  يف  دراسة  كل  طباعة  تم  علمية،  دراسات  سبع 

املرسح  واملعلومات  االتصاالت  وتقنية  »املرسح  اآليت:  النحو 

الرقمي منوذجاً” تأليف د. سباعي السيد. “جامليات التقنيات 

الرقمية يف تشكيل العرض املرسحي العاملي” تأليف د. محمد 

كاظم هاشم. “العالقة بني الوسائط الرقمية ومفهوم املحاكاة 

“توظيف  صربي.  محمود  تأليف  املرسحي”  العرض  فضاء  يف 

الدرامي  الفعل  بني  املرسحي  العرض  يف  الرقمية  الصورة 

قندقجي.  إبراهيم  نجوى  د.  األردنية  للكاتبة  والوسائطية” 

»خطاب األجساد املهجنة يف الفنون األدائية املعارصة” تأليف 

املرسح  يف  املمثل  وأداء  االفرتايض  “الواقع  مهدي.  نوران 

الرقمي” تأليف د. عيل محمد عبيد. “الضوء وتشكيل الفراغ” 

تأليف عمرو األرشف.

القصرية  القامئة  ايل  املؤهلة  النصوص  هي  املحاور  ثالث 

من  يقرب  ما  للمسابقة  وتقدم  املرسحي،  التأليف  ملسابقة 

250 عمل، تم اختيار منهم 69 نص مرسحي لكتاب من مرص 

عيل  منشورة  النصوص  وهذه  لطباعتهم،  العربية  والدول 

ثالثة أجزاء. هناك أيضاً كتاب آخر يجمع النصوص املرسحية 

املشاركة يف مسابقة العروض املرسحية القصرية.

أمام  للفرصة  إتاحته  يف  دوراته  مدار  عيل  املهرجان  وكعادة 

يقوم  الدورة  هذه  ويف  أعاملهم،  لنرش  واملرتجمني  الباحثني 

بنرش ما يقرب من عرش إصدارات جديدة ملرتجمني وباحثني 

ترجمة  ميكروتياترو”  “مرسحيات  اآليت:  النحو  عيل  مرسحني، 

د.  ترجمة   “ معارصة  إفريقية  “مرسحيات  سامل.  خالد  د. 

بعد  ما  تجارب  النور...  يف  “االختباء  الطاهر.  يحيى  أسامء 

“يوجني  فاروق.  وائل  ترجمة  اإليطايل”  املرسح  من  حداثية 

مضادة”،  ومالحظات  مالحظات  املضاد  املرسح  يونسكو... 

املرسح  ايل  امليكرودراما  “من  كرميي.  سعيد  د.  ترجمة 

التجريب  “املرسح...  عامر.  دعاء  د.  وترجمة  دراسة  املضاد” 

والتكنولوجيا. عندما يتخاصم اإلنسان والصورة عيل الخشبة” 

السايبورج..  “مرسح  سيف.  محمد  د.  وتقديم  ترجمة 

الوسائط”،  متعدد  األداء  يف  التكنولوجيا  الجسم/  تقاطعات 

والكتاب من تأليف جينفر باركر ستاربك وترجمة أحمد عبد 

ترجمة  أصل مسرية مخرج”  العرض يف  “دراماتورجيا  الفتاح. 

د. قاسم بياتيل.

 27 الدورة  هذه  يف  املهرجان  إصدارات  إجاميل  يكون  بذلك 

العدد  هذا  وعن  املهرجان،  ودليل  النرشات  بخالف  إصدار، 

املهرجان:  يف  النرش  لجنة  رئيس  اإلصدارات رصح  من  الهائل 

“يف ظني إن املهرجان مل يشهد هذا العدد من اإلصدارات يف 

الكتب،  بالتأكيد صدر عن املهرجان عديد من  سابق دوراته، 

واملسألة  األكرب،  هو  يكون  رمبا  العدد  الدورة  هذه  يف  ولكن 

اإلصدارات  بنوعية  وإمنا  بالكم،  اإلطالق  عيل  عالقة  لها  ليس 

والشخصية  للدورة  الفكري  املحور  مع  توافقها  ومدي 

من  الدورة  هذه  إصدارات  تكون  ان  وحاولنا  بها.  املحتفى 

األغلفة  وتنفيذ  وتصميم  الفني  واإلخراج  الطباعة  حيث 

تشكل  أن  وأمتني  التميز.  من  قدر  إيل  سعياً  نوعياً  مختلفة 

يف  املرسحية  املكتبة  ايل  مهمة  أضافة  الدورة  هذه  إصدارات 

مرص والوطن العريب، خاصة وأن بعض تلك اإلصدارات يكون 

وأدرج  أرفف  حبيسة  تظل  أو  إليها،  الوصول  الصعب  من 

واملهرجان  العلمية.  الرسائل  يف  كام  تغادرها  ال  الجامعات 

وبالحثني  باملرسح  للمهتمني  الفرصة  الدورة  هذه  يف  يتيح 

اإلصدارات  من  وغريها  الرسائل  هذه  عيل  االطالع  شأنه  يف 

الحديثة.

عبدالرحمن الحامميص
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فنية ورش  عشر  يقدم   »29 »التجرييب 
القاهرة خارج  بعضها 

املهمة  العنارص  من  املوهبة  وصقل  التدريب  ُيعد   

هاوياً  بكونك  يتعلق  ال  واألمر  املرسح،  يف  مبدع  الي 

أدواته  من  يطور  أن  يريد  مبن  يرتبط  وإمنا  محرتفاً،  أم 

باستمرار فيطلع عيل كل ما هو جديد. ويقدم مهرجان 

عدد  فعالياته  ضمن  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة 

من الورش الفنية يف عنارص العرض املرسحي، إمياناً منه 

بأهمية التدريب واالطالع عيل كل ما هو جديد يف عامل 

مختلفة  دول  من  فنانون  الورش  تلك  ويقدم  املرسح، 

منها اليونان وأمريكا وكندا والجزائر ومرص.

رأت  الشافعي:  محمد  الدكتور  املهرجان  مدير  ورصح 

تقديم  ينحرص  أال  السابقة  الدورة  من  املهرجان  إدارة 

الفعاليات  بعض  تقدم  وإمنا  فقط،  القاهرة  يف  الورش 

أكرب  لتحقيق  وذلك  األخرى،  املحافظات  يف  والورش 

محافظات  مستوي  عىل  املهرجان  من  ممكنة  استفادة 

يف  ورشتني  السابقة  الدورة  يف  ُقدم  فمثلام  كلها،  مرص 

محافظتي اإلسامعيلية وبني سويف، سيقدم هذا العام 

ورشتني أيضاً يف محافظتي اإلسكندرية وأسيوط. 

املدربني  اختيار  يتم  أساسها  عىل  التي  املعايري  عن  أما 

واملتدربني فقال الشافعي: للمهرجان لجنة ورش يرأسها 

الورش  إدارة  يف  تجربة  لديه  والذي  خالد جالل،  الفنان 

مدربني  ترشيح  ويتم  الفني،  اإلبداع  مركز  ورشة  مثل 

واختيارهم من قبل لجنة الورش بناًء عىل خربته الفنية 

ملهنة  مامرساً  أو  أستاذاً  وكونه  املرسحية  وتجربته 

عىل  بناًء  فيتم  املتدربني  اختيار  أما  والورش.  التدريب 

الورشة،  ومتطلبات  مدرب،  كل  يضعها  التي  الرشوط 

أو  املتدربني،  من  معني  عدد  املدرب  يشرتط  فأحياناً 

مستوي خربة محدد... وهكذا.

الشافعي:  فقال  مدربيها  وأسامء  الورش  تفاصيل  عن 

والتطور  التجريب  املهرجان  من  الدورة  هذه  تناقش 

التي  الورش  بعض  عيل  اختيارنا  فوقع  التكنولوجي، 

جون  األمرييك  السينوغراف  فيقدم  املحور،  هذا  تخدم 

يتناول   ،”Projection mapping« هوي ورشة بعنوان

الحديثة،  اإلضاءة  أجهزة  بواسطة  الضويئ  اإلسقاط  فيها 

الرئييس  املحور  مع  االتفاق  كل  الورشة  هذه  وتتفق 

حازم  املرصي  الديكور  مهندس  ويقدم  للمهرجان. 

املرسحي”،  العرض  سينوغرافيا   “ بعنوان  ورشة  شبل 

الديكور  تصميم  وفنيات  جامليات  فيها  يستعرض 

يف  الحديثة  التقنيات  واستخدام  املرسحية،  واإلضاءة 

عالء  د.  يقدم  أيضاً  مرص  ومن  السينوغرافيا.  تصميم 

الباشا ورشة بعنوان “تصوير العروض املرسحية”، وتقوم 

الورشة عيل تنمية مهارة املصور يف فهم اإلضاءة وتوقع 

الورشة يف  الحدث، وتقام  الحركة والفعل ورسعة توثيق 

اإلسكندرية.

ورشة  شامني  دومنيك  واملخرج  الفنان  يقدم  كندا  من 

وتبحث  هاملت”،  يف  تأمالت  هناك؟  “من  بعنوان 

الورشة يف الدوافع الداخلية والتعبري عن الذات متخذة 

املرسحي  املخرج  يقدم  منوذجاً.  هاملت  نص  من 

“رحلة  بعنوان  ورشة  ارابتشفسيك  دانيل  البولندي 

فيها  املشاركني  تدريب  يتم  املشاعر”  خالل  من  أدائية 

عيل تقنيات املمثل وأدواته، والورشة تعتمد عيل منهج 

وتجربة الفنان البولندي جروتوفسيك. 

بعنوان  ورشة  كاسيال  توين  الفنان  يقدم  إسبانيا  من 

عيل  فيها  املشاركني  تعريف  وسيتم  اإلمياين”،  “املرسح 

فنون  البانتوميم،  مثل:  األدائية  الفنون  من  مجموعة 

محمد  الجزائري  الفنان  ويقدم  الحريك.  املرسح  املهرج، 

تقدم  كام  املمثل”.  “إعداد  بعنوان  ورشة  رششال 

بابس  اليوناين  والفنان  فرنجي  ماريا  اليونانية  املخرجة 

الظل”،  خيال  مرسح  “صناعة  بعنوان  ورشة  ماركيز 

وكيفية  احرتافية،  عروسة  صناعة  أسس  فيها  ويستعرضا 

تحريكها بشكل صحيح. 

جيناتا  وإليكرتا  تشالكياس  تاناسيس  من  كاًل  يقدم  كام 

والقناع”،  اليونانية  “الدراما  بعنوان  ورشة  اليونان،  من 

وتهدف الورشة ايل دراسة الجسد يف الظروف الطبيعية 

ومعرفة  املرسح  يف  القناع  واستخدام  الطبيعية،  وغري 

الطبيعة  “تجاوز  بعنوان  ورشة  أيضاً  تقام  قواعده. 

الحريك  املرسح  فريق  ويقدمها  الحريك”،  املرسح  يف 

التعبري  املتدربني كيفية  تعليم  الورشة  األمرييك، وتعمل 

عن املشاعر ورسد القصص من خالل حركة الجسد.

القاهرة  مهرجان  من   29 الدورة  فعاليات  أن  يذكر 

الفرتة من 1 حتى  التجريبي، تنطلق يف  الدويل للمرسح 

رعاية  وتحت  ياقوت  جامل  الدكتور  برئاسة  سبتمرب   8

وزيرة الثقافة نيفني الكيالين.  

عبدالرحمن الحامميص
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التاسعة والعرشون  التجريبي يف دورته  يكرم مهرجان املرسح 
الفرتة ما بني يوم 1 ايل يوم 8 سبتمرب لعام  - والذي يقام يف 
املرسح  رواد  من  مجموعة  ياقوت-  جامل  د.  برئاسة   2022
والكاتب  عيد  كامل  الدكتور  أمثال  والعاملي  والعريب  املرصي 
أنور  واملخرج  الفتاح  عبد  انتصار  واملخرج  الحاريث  رده  فهد 

 Dominic Champagne الشعايف واملخرج

عيد  كمال  دكتور 
ولد  القاهرة  محافظة  مواليد  من  عيد  الدين  كامل  الدكتور 
يف 18 يونيو1931 ويعد أحد أبرز رواد املرسح العريب تخرج 
حياته  بدأ  ثم   1952 عام  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  من 
عام  باإلسكندرية  املدريس  للمرسح  كمفتش  بالعمل  العملية 
الفنون  مبصلحة  للمسارح  كمفتش  ذلك  بعد  عمل  ثم   1955
عام  باملجر  املرسحي  اإلخراج  يف  دراسية  ببعثه  أوفد  وبعدها 
عام  املرسحية  الفنون  أكادميية  بكالوريوس  ونال هناك   1958
وأوىل  أيضا  والدكتوراه  املاجيستري  ثم حصل عىل  ومن   1962
مرسحياته كمخرج كانت مرسحية “ثم ترشق الشمس” والتي 
للمرسح  وبذله  عطاءه  يف  واستمر   1962 عام  يف  اخرجها 
عيل  حصل   1970 عام  ففي  نفسه  من  يطور  أيضا  ظل  كام 
كام  بودابست  جامعة  من  الدرامية”  “اآلداب  ماجيستري 
من  الدرامية”  اآلداب  “فلسفة  يف  دكتوراه  عيل  أيضا  حصل 
العديد  تقلد  ذلك  وبعد   1974 عام  املجرية  العلوم  أكادميية 
الفنون  العليا مبعهد  الدراسات  أستاذ  ُعني  املناصب حتي  من 
املرسحية ثم وكيل للمعهد العايل للفنون املرسحية عام 1988 
السعودية  ايل  “عيد”  املايض سافر  القرن  من  التسعينات  ويف 
سعود  امللك  بجامعة  املرسحية  العلوم  بتدريس  قام  حيث 

مبدية الرياض قبل عودته ايل مرص عام 2001 
املرسحي  الفن  مسرية  إثراء  يف  ومهمة  قيمة  مساهامت  وله 
التدريس  طريق  عن  سواء  وذلك  شقيقة،  عربية  دول  بعدة 
بعض  تأسيس  طريق  عن  أو  الفنية  واملعاهد  بالجامعات 
الفرق واإلرشاف عىل التدريب العميل ألعضائها وإخراج بعض 
عروضها، باإلضافة إىل تأسيسه لقسم الفنون املرسحية بجامعة 

بابل.
كام أنه أحد أعمدة النقد املرسحي وتدريسه وله العديد من 
أصبح  والرتجمة  التأليف  بني  ما  واملقاالت  واألبحاث  الكتب 

أغلبها مراجع هامة لكل دارس ومحب لفنون املرسح.
متخصصة  جوانب  عيد  الدين  كامل  د.  مؤلفات  وتناولت 
“املخرج  االشرتايك”   “املرسح  منها  املرسح،  علوم  يف 
“أعالم  الطفل”  السيكولوجية يف مرسح  “املفاهيم  املرسحي” 
ومصطلحات املرسح األورويب” “دراسات يف األدب واملرسح” 
“سينوغرافيا  املرسحي”  “املعمل  الدراما”  يف  جديدة  “زوايا 
املرسحي”  اإلخراج  يف  عاملية  “مناهج  العصور”  عرب  املرسح 
يف  “اتجاهات  والتجديدية”  التقليدية  بني  األوبرا  قضية 
املرسح  ومصطلحات  “أعالم  املعارصة”  املرسحية  الفنون 
وعلم  يشء  الدراما  “علم  املرسحي”  الجامل  “علم  األورويب” 

الدراماتورجيا يشء آخر” وغريها الكثري.
مع  “سهرة  منها  املرسحيات  من  العديد  “عيد”  أخرج 
تشيكوف” و”شفيقة ومتويل” و”الضفادع” و”طبول يف الليل” 
السبتية”  فأر  و”أهال  الجرس”  من  و”مشهد  و”االراجوز” 
قدمت  أخرى  مرسحية  عروض  إىل  باإلضافة  و”األستاذ” 

بالثقافة الجامهريية 

له  بل وكان  أعامل مرسحية فقط  للدكتور كامل عيد  يكن  مل 
الساخن”،  “الخط  منها  نذكر  السينامئية  األعامل  من  العديد 

و”موعد مع الذئاب”، و “جواز مع سبق اإلرصار” 
منها  والرتجامت  والكتب  األبحاث  من  العديد  كتب  كام 
“فلسفة األدب والفن، جامليات الفنون، علم املجال املرسحي، 
إىل  باإلضافة  االشرتاكية”  الدراما  مشكالت  االشرتايك،  املرسح 
املرسح  من  تجريبية  ونصوص  “الناووس”  مرسحية  ترجمة 

املجري.
كام حصل عىل العديد من الجوائز وتم تكرميه يف العديد من 
 2018 لعام  التقديرية  الدولة  جائزة  أخرها  كان  املهرجانات 
وتكرميه من الهيئة العربية للمرسح وتوافه الله يف الرابع عرش 
أن أعامله  إال  يوليو 2022 وبالرغم من رحيله عن عاملنا  من 
وكتاباته باقيه لنا ولألجيال القادمة ملا فيها من ثروة مرسحية 

كبرية وهامة لكل عشاق املرسح ومحبيه. 

الحارثي  رده  فهد 
أذهاننا  يف  يأيت  وان  فالبد  السعودي  املرسح  نذكر  عندما 
الكاتب فهد رده الحاريث فهو كاتب ومخرج مرسحي سعودي 
أحد  ويعد   1963 عام  بالسعودية  الطائف  مبدينة  ولد  متألق 
كانت  فقد  السعودي  املرسح  يف  التجديد  حركة  رواد  اهم 
بداياته منذ عام 1988 وحتى اإلن قدم أكرث من خمسني عمال 
مرسحيا كمؤلف منهم سبعة أعامل لألطفال وخمسة عروض 

مرسحية كمخرج.
»فهد الحاريث« أول من خصص صفحة عن املرسح السعودي 
جريدة  ايل  ذلك  بعد  انتقل  ثم   1987 عام  البالد  جريدة  يف 
بعنوان  وكان  األسبوعي  األربعاء  ملحق  له  وكان  املدينة 

صحفي  كمحرر  عمل   1992 عام  يف  ثم  مرسحية«  »أوراق 
أكرث  يف  وكتابات  إسهامات  له  وكان  البالد  ثم  عكاظ  بجريدة 
الرياض  وصحيفة  املدينة  صحيفة  مثل  أخري  صحيفة  من 

وصحيفة الجزيرة.
جمعية  عضوية  مثل  املناصب  من  العديد  الحاريث  شغل  كام 
املرسحية  الفنون  لجنة  وعضو  الطائف  يف  والفنون  الثقاة 
مؤسس  عضو  وأيضا  بالطائف  والفنون  الثقافة  بجمعية 
العمل  “ورشة  أسس  كام  السعوديني  املرسحيني  لجمعية 
للثقافة  السعودية  العربية  الجمعية  إطار  يف  املرسحي” 

والفنون بالطائف مع عدد من املرسحيني.
الوادي”  رايح  “يا  نذكر  “للحاريث”  املرسحية  األعامل  ومن 
 1990 الثالثة”  “األوراق  محمد  احمد  عثامن  إخراج   1989
احمد  إخراج   1993 “النبع”  محمد  احمد  عثامن  إخراج 
األحمري والعديد من املرسحيات األخرى ويف عام 2016 قام 
بتأليف مرسحية “بعيدا عن السيطرة” إخراج سامي الزهراين 
وهذا العرض حصد الكثري من الجوائز فقد حصل الحاريث عيل 
دورته  يف  الجنادرية  مهرجان  يف  مرسحي  نص  افضل  جائزة 
وجائزة  إخراج  أفضل  بجائزة  املرسحية  فازت  كام  الثالثني 
أفضل عمل مرسحي متكامل وأيضا  ثان وجائزة  أفضل ممثل 
فازت املرسحية بجائزة الدكتور عبد املحسن القحطاين للثقافة 
األديب  جدة  نادي  من  املرسحية  الفنون  مجال  يف  والفنون 
عام  مرسحي  إخراج  وأفضل  متكامل  مرسحي  عرض  كأفضل 

.2016
تأليفه  من  مرسحية  خمسني  من  أكرث  قدم  الحاريث”  “فهد 
وخمسه مرسحيات كانت إخراجه كام قدمت تلك املرسحيات 
مهرجانا  وستني  وثالثة  محليا  مرسحيا  مهرجانا  خمسون  يف 
سعودية  مدينة  عرش  اثني  يف  أعامله  وُعرضت  دوليا  عربيا 
املحارضات  تقديم  وسبعة وثالثني مدينة عربية كام شارك يف 
واألردن  ومرص  السعودية  يف  املرسحية  والندوات  واألبحاث 
كتابا   12 له  صدر  كام  وسوريا  واألمارات  واملغرب  والكويت 
عام  بني  فيام  نصوصه  مجموعة  طباعة  سيتم  كام  مرسحيا 

1990 وحتى 2021من قبل نادي الطائف األديب. 
وإمنا  فقط  السعودي  ليس  املرسح  يف  “الحاريث”  قدمة  وملا 
املهرجانات  من  والعديد  العديد  يف  تكرميه  تم  فقد  العاملي 
ضمن  1999م  لعام  الجنادرية  مهرجان  يف  تكرميه  تم  فقد 
مهرجان  يف  تكرميه  وأيضا  اململكة  يف  املرسحية  الحركة  رواد 
املرسح العريب مبرص يف دورته السادسة 2007م ضمن املكرمني 
املرسح  مهرجان  قبل  من  تكرميه  وأيضا  الدورة  لهذه  العرب 

التجرييب  المسرح  مهرجان 
العالميني  رواده  من  خمسة  يكرم 
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السعودي الرابع ضمن رواد الحركة املرسحية السعودية 2008م 
وأيضا تكرميه يف مهرجان أيام قرطاج املرسحية بتونس 2009م 
بالكويت  املونودراما  ملهرجان  السادسة  الدورة  يف  وتكرميه 
بالقاهرة  الدويل  الجامعي  املرسح  ملتقى  يف  تكرميه  و   2019

2019 وأيضا تكرميه يف مهرجان الكويت املرسحي 2019 

الشعافي 
 1965 عام  ولد  مرسحي  ومخرج  سينوغراف  الشعايف«  »أنور 
وتخرج من املعهد العايل للفن املرسحي بتونس عام 1988 فهو 
انه  القول  ميكننا  حيث  تونيس  مرسحي  ومخرج  مبدع  أستاذ 
تفوق عىل أبناء جيله فكريا وفنيا ملا قدمه يف املرسح التجريبي 
فكر مدرسه مرسحية  تأسيس  نجح يف  عام  ثالثون  مدار  وعىل 
ففي  سبقوه  من  تجارب  تكرار  ايل  يلجئ  ان  دون  به  خاصة 
حديث له يف ملتقي مرسح الهواية لعام 2022 قال »ان الهواية 

هي األساس يأيت من بعدها االحرتاف« 
مرسح  فرقة  أسس  انه  املرسح  يف  “الشعايف”  إسهامات  ومن 
وكان   1992 عام  التجريب  مهرجان  ثم   1990 عام  التجريب 
العيادي  “محمد  الراحل  الوقت  ذلك  يف  إداريا  عنه  مسؤول 
الفنون  مركز  أسس  كام  حينها  الثقافة  مندوب  وكان  العوين” 

الدرامية مبدنني عام 2010 
يف  الحديث  “املرسح  بعنوان  بحث  رسالة  الشعايف”   “ قدم 
مبرسح  فنية  بإقامة  توجها  والتجريب”  التجربة  بني  تونس 
بأملانيا حول فن اإلخراج وقد قام برتبصات عديده  شتوتغارت 

أهمها 
1986 تكوين الكوميديا مع البولوين كازميري غروشاملسيك وفن 

املهرج مع الفرنيس فيليب هوتيي 
1989 فن املمثل بالكونرسفاتوار باملرسح الوطني بفرنسا 

1991 الكوميديا دي الريت مبرسح الورشات بفرنسا 
للبونتوميم  العايل  باملهرجان  امليم  وفن  الحركة  جاملية   1991

بشتوتغارت بأملانيا 

الفتاح  عبد  انتصار 
الجوائز  من  العديد  عىل  حصل  الذي  الفتاح،  عبد  انتصار  د. 
واتجاهات  مفاهيم  تحمل  التي  رحلته  خالل  والدولية  املحلية 
متعددة واملستلهمة من شخصية مرص الرتاثية والتي بدأت منذ 
املوالد واألسواق كام  ميدانية يف  وأبحاث  عام 1976 من رصد 
شارك بالعديد من العروض يف مهرجان القاهرة الدويل للمرسح 

التجريبي 
عبد  انتصار  املخرج  قدمها  التي  الكثرية  العروض  ضمن  فمن 
الفتاح »مرسح العربة الشعبية« وعرض الدربكة بوكالة الغوري 
للمهرجان  األويل  الدورة  يف  لتقدمية  اختري  والذي   1989 عام 

الدويل للمرسح التجريبي 
وأيضا عرض »الرتنيمة« الذي ُعرض عام 1991 يف افتتاح الدورة 
بدار  الكبري  باملرسح  التجريبي  القومي  الثالثة ملهرجان املرسح 
األوبرا املرصية كام ان العرض قدم يف أكرب مسارح الهند بدعوة 
واملفكر  الناقد  وقتها  عنه  وكتب  بالقاهرة،  الهندي  السفري  من 
بكل  ممتاز  عمل  )الرتنيمة  قائال  الراعي  عيل  الدكتور  الكبري 
الشعبية  املأثورات  توظف  أن  استطاعت  ألنها  الكلمة،  معنى 
تتضمن  وهي  املرسحي،  العرض  داخل  توظيًفا  الباليه  وفن 

دراسة شعبية ممتازة متلك القدرة عىل التعبري الشعبي( 
كام قدم عرض »كونرشتو« يف الدورة السادسة للمهرجان الدويل 
»سوناتا«  عرض  وأيضا  الطليعة،  مبرسح  التجريبي  للمرسح 
والذي اختري باإلجامع لتمثيل مرص يف املهرجان الدويل للمرسح 
التجريبي عام 1995 مبرسح الطليعة أيضا وتم دعوة العرضني 
من  بدعوة  باملغرب  طنجة  إىل  الصمت«  »ثنائية  باسم  معا 
تكرميه هناك عن  تم  والفنون حيث  للثقافة  اإلقليمي  املجلس 
مجمل أعامله املرسحية وأستقبل العرض بحفاوة وحامس كبري 

والتليفزيونية  املرسحية  األعامل  من  العديد  “دومينيك”  أنتج 

وانتج اعامل أيضا للسريك واالوبرا ومن ضمن هذه االعامل 

 Love، Don Quichotte، Moby Dick، La Cité Interdite

براسار   أندريه  إخراج    Urban Tales - Jérémie-la-Nuit

1997 ؛

كام حصل دومينيك عيل العديد من الجوائز منها 
1990 - Prize for Best Text - Association of 
Theater Critics - La Répétition
1991 - Governor General ‹s Award Finalist، 
The Rehearsal›
1992 – Governor General ‹s Award Finalist، 
The Forbidden City
1993 - Finalist Audience Award - Quebec 
Theater Academy، Cabaret Neiges Noires
1994 - Prix Gémeaux - Best Dramatic Program 
- Les Grands Procès - La Femme Pitre (written 
in coll. with François Boulay)
1995 - Gémeaux Prize - Best Text - Dramatic 
Program - Les Grands Procès - La Petite 
Aurore (in collaboration with François Boulay)
1995 - Prix Gémeaux - Best Dramatic Program 
- Les Grands Procès - L›Affaire Dion
1995 - Golden Sheaf Award - Best Dramatic 
Program - Les Grands Procès - L›Affaire Dion
1998 - Audience Award Finalist - Quebec 
Theater Academy، Don Quixote
1998 - Winner of the Mask for Best Production 
- Quebec Theater Academy، Don Quixote
1998 - Gascon-Roux Prize for Best Direction - 
New World Theater، Don Quichotte
2001 - Finalist for the Mask for Best 
Production - Quebec Theater Academy، 
L›Odyssée
2001 - Winner of the Public Prize Mask - 
Quebec Theater Academy، L›Odyssée
2001 - Winner of the Best Adaptation Mask - 
Quebec Theater Academy، L›Odyssée
2001 - Gascon-Roux Prize for Best Director - 
Théâtre du Nouveau Monde، L›Odyssée
2001 - Prix Gémeaux - Best Dramatic Program 
- Don Quixote
2001 - Prix Gémeaux - Best Direction (in 
collaboration with Mario Rouleau)
2003 - New York Drama Desk Award Finalist 
for Unique Theatrical Experience
2004 - Prix Gémeaux - Best director: unique 
drama (in collaboration with Pierre Séguin)
2006 - Personality of the year from La Presse 
newspaper
2008 - Member of the Order of Canada
2011 - Gascon-Roux Prize for Best Direction - 
Théâtre du Nouveau Monde، HA ha...
2012 - Artist for Peace
2013 - Patriot of the Year
2013 - Gascon-Thomas Prize for his entire 
body of work

مايكل موريس سامي 

من الجمهور والنقاد.
ويف عام 1997 قدم عرض »الرتنيمة 2« مبرسح الطليعة مبشاركة 
الفنانة القديرة سمرية عبد العزيز وسافر إىل أملانيا برتشيح من 
معهد جوته بالقاهرة لتقدميه وتكرميه عىل مرسح الرور الشهري 
مبدينة مولهايم والذي يديره املخرج الكبري روبرتو تشويل حيث 

القي العرض نجاحا جامهرييا ونقديا كبريا.
العربية املتحدة بدعوة  العرض أيضا لدولة اإلمارات  كام سافر 
من أيام الشارقة املرسحية يف الدورة الثامنة عام 1998 كضيف 
العرض وبحضور وترشيف صاحب  تكريم  املهرجان وتم  رشف 
ثم  الشارقة،  حاكم  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الشيخ  السمو 
الفنانة  من  بدعوة  املدينة  مرسح  عىل  ليعرض  للبنان  سافر 

الكبرية نضال األشقر.
وأما عن املناصب التي حظي بها املخرج “انتصار عبد الفتاح” 
الثقافة واملرشف  الثقافية والفنية بوزارة  انه خبري الشئون  هي 
املركزية  اإلدارة  ورئيس   “ الغوري  قبة   “ إبداع  ملركز  العام 
للمركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية كام أنشأ 
كبري  عدد  يف  املرصي  الفن  مثل  كام  الفنية  الفرق  من  العديد 
من املهرجانات كام تم تكرميه يف الكثري من املهرجانات املحلية 
وشهادات  الدولية  الجوائز  من  العديد  عىل  وحصل  والدولية 

التقدير. 

شامبني  دومينيك 
دومينيك شامبني مخرج وكاتب ومنتج مرسحي ولد عام 1963 

بسوريل كندا 
الكتابة  يف  وتخصص  بكندا  الوطني  املرسح  مدرسة  من  تخرج 
 Theatre ll va لـ  الفني  واملدير  املؤسس  أيضا  فهو  املرسحية 
املرسح  مدرسة  مدرسا ومحارضا يف  أيضا  وعمل    sans Dire
جامعة  ويف  املرسحية  للفنون  مونرتيال  معهد  ويف  الوطنية 

كونكورديا وجامعة برينستون 
باللغة  باملرسح  الخاصة  والعروض  التجارب  من  العديد  له 
عروض  من  العديد  اخرج  كام  الفرنسية  واللغة  اإلنجليزية 
انه محارض  فيجاس كام  بكندا ويف مسارح الس  الشمس  سريك 
يف معهد الدراما بكندا والكونسريفيتوار وحصل عىل العديد من 

الجوائز العاملية يف الكتابة واإلخراج 
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الثقافي.. المنشط 
األقاليم في  المسرحيني  مشكالت  لحل  ضرورة  وجوده 

وتؤثر  جيد،  بشكل  تجاربهم  خروج  دون  تحول  قد  اليت  اإلدارية  العقبات  من  العديد  األقاليم  في  المسرحيون  يواجه   
الصعوبات  تذليل  في  بارز  دور  له  الثقافي  المحرك  أن   البعض  رأى  وقد  يقدمونه،  الذى  المسرحي  المنتج  كفاءة  على 
المساحة  تلك  خصصنا  والمسرحيني،  المختصة  اإلدارية  الجهات  بني  الوصل  حلقة  باعتباره   المسرحيني،  تواجه  اليت  والمعوقات 
المسرحيني. آراء  من  مجموعة  خالل  من  وإسهاماته  وظائفه  وأهم  الثقافي  المحرك  او  المنشط  على  أوسع  بشكل  لنتعرف 

رنا رأفت 
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الثقايف يف  املحرك  قال: وجود  العال  أبو  املخرج حمدي 

املواقع الثقافية سيحقق فارقا كبريا  جدا، ولكن من هو 

املحرك الثقايف، هل هو مدير املوقع أو هو أحد مثقفي 

املكان؟ اعتقد ال هذا وال ذاك، نحن نذكر اسامء كثريه 

ولكن  وجودها،   أثناء  بكفاءة  ــدور   ال تؤدي  كانت 

أمثال  الركود  ايل  األماكن  تعود  املوقع  مغادره  مبجرد 

و  غيث  حمدي  واألستاذ  وهبه  الدين  سعد  االستاذ 

مديرا  كان  حينام  األسبق  الثقافة  وزير  فاروق حسني 

 .. كثري  وغريهم  باإلسكندرية،  األنفويش  ثقافة  لقرص 

األدباء  كبار  من  فعال  إدارة   مجلس  الثقايف  املحرك 

يكون  كبري  أديب  أو  َفنان  بقياده  اإلقليم  يف  والفنانني 

رئيسا ملجلس اإلدارة  ويكون مدير املوقع نائبا لرئيس 

جامعيا  عمال  الثقايف  املحرك  يكون  ان  أعني  املجلس، 

الوصل  همزة 
أن  بداية  علينا   : قائال  هاشم  أحمد  الناقد  قال  فيام 

أن  إذ  املرسحي،  والناشط  الثقايف  الناشط  بني  نفرق 

هذا  وعىل  الثقايف،  النشاط  من  جزء  املرسحي  النشاط 

الفنية  األنشطة  كل  من  فاملرسح جزء  التفريق،  يتعني 

والثقافية املختلفة.

املرسحي  الناشط  لوجود  األقاليم  تحتاج  شك  وبدون 

ضمن  عضوا  كــان  لو  حبذا  النشاط،  لهذا  الداعم 

باإلضافة  ذاك  أو  الثقايف  الفرع  بهذا  اإلدارية  املنظومة 

إىل كونه رجل مرسح باألساس، ذلك يساعد أن يكون 

ومجموعة  املختصة،  اإلدارية  الجهة  بني  الوصل  همزة 

تذليل  عىل  يساعد  و  معه  يعملون  الذين  املرسحيني 

أثناء  املرسحيون  يواجهها  التي  العقبات  من  الكثري 

والروتني  البريوقراطية  بحكم  النشاط  لهذا  مامرستهم 

إىل  باإلضافة  هذا  اإلداري...  العمل  يحكامن  اللذان 

الناشط  هذا  يف  تتوفر  أن  يجب  أخــرى  رشوط  عدة 

بالدرجة األوىل،  املرسحي، أولها أن يكون رجل مرسح 

وعىل درجة عالية من املعرفة بعلوم هذا الفن وأرساره 

وخباياه، حيث أن أهم أدواره هو نقل الوعى واملعرفة 

املرسحية إىل الهواة باملكان، ومساعدتهم - عرب معرفته 

املرسحي،  املجال  يف  لديهم  معرفية  آفاق  فتح  عىل    -

ومن ثم يجب أن تكون معرفته يف هذا املجال معرفة 

عرب  املكتسبة  الخربة  أو  الدراسة،  طريق  عن  أكادميية 

العمل املرتاكم يف هذا املجال، أو كليهام معا. 

مبواصفاته  املرسحي  الناشط  هذا  مثل  توفر  لو  وتابع: 

يف  املرسح  وجه  لتغري  املختلفة  األقاليم  يف  الصحيحة 

األقاليم، وال ميكننا أن نغفل وجود مثل هذا الناشط يف 

األقاليم، ولكن لألسف نجد بعضهم ميارس هذا  بعض 

نتيجة  به  يقوم  وإمنا  له،  مؤهال  يكون  أن  دون  الدور 

من  يطور  أن  دون  ولكن  املــرسح،  ىف  الطويل  عمله 

معرفته، وقد اكتسب تلك الروح األبوية تجاه األجيال 

ذكرنا،  كام  الطويل  وعمله  عمره،  بحكم  له  التالية 

مبثابة  يكون  أحيانا  الدور  بهذا  للقيام  التطوع  وهذا 

بعض  حول  مغلوطة  معلومات  بنقل  يقوم  حني  كارثة 

دون  عنه  التلقي  يتم  ولألسف  املرسحية،  املفاهيم 

الكارثة  تكون  وهنا  يقوله  ما  سوى  حاكمة،  مرجعية 

الحقيقية.

جدا مهم  حل 
فيام قال الناقد د. محمود سعيد : الثقافة الجامهريية. 

األهمية  شديده  وإشكاليه  وإدارة  وقضية  مصطلح 

املرسح،  مجال  يف  خاصه  مرص،  يف  الثقافية  الحياه  يف 

يشرتك فيه كل األطياف والعقول . 

قد  واملتلقي  املبدع  بني  كبريه  إشكالية  هناك  وتابع: 

تصل يف أحيان كثرية ايل غياب املتلقي سواء أكان هذا 

املتلقي ناقدا او جمهور الذواقة؛ وبالتايل يكون املحرك 

من ضمن مهامه بحث مثل هذه األمور وإيجاد حلول 

يخرج  وكيف  بالجامهري،  االتصال  مشكله  كذلك  لها 

واملساجد  واملقاهي  املدارس  يف  إليهم  اإلبداعي  املنتج 

يربط  وكيف  الشباب،  ومراكز  والجامعات  والكنائس 

هذا املحرك بني الهيئة العامة للكتاب باملواقع الثقافية 

إلقامة معارض دامئه بهذه املواقع، وكذلك التامس مع 

البيوت الفنية بوزارة الثقافة وإقامة عالقات مع جميع 

جهات اإلنتاج الثقايف .

بتفعيل  فعلينا  لإلصالح  إرادة  هناك  كانت  إذا 
الثقافي المنشط  دور 
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وعقدت  الندوات  دارت  عديده  سنوات  مدار  عيل 

من  والــخــروج  التطوير  يف  ترغب  التي  املــؤمتــرات 

وتم  الجامهريية،  الثقافة  ملرسح  املتوالية  األزمــات 

طرح وتخصيص ما يسمى باملحرك الثقايف وهي فكرة 

مهمة جدا، ولكن هناك بعض املالحظات لعل اهمها 

الثقافة، وثقافه  أن هناك مسافة واضحة بني موظفي 

من  العديد  انه  مبعني  الكارثة،  هي  وتلك  املوظف. 

ذاتها،  الثقافة  البعد عن  بعيدين كل  الثقافة  موظفي 

ما  ملموس  بشكل  وتكرب  ــات  األزم تظهر  هنا  ومن 

وبني موظف  لتحقيق مرشوعه،  يسعي  واع  فنان  بني 

متعنت يعرقل مسريه أي إبداع، وضع مرعب البد من 

إحدى  ثقايف  محرك  وجود  لعل  الطرق  بشتى  تعديله 

هذه الطرق. 

والعميل  والفني  الثقايف  البعد  مراعاة  يجب  اضاف: 

للفن  دارســا  يكون  أن  مبعني  املحرك  هــذا  لــدي 

حقيقية  ونظرية  عملية  خربات  وميتلك  له  ومامرسا 

محافظته،  داخل  املرسحية  الشؤون  بكل  دراية  ذو 

فهو يعد حلقه وصل مهمة ما بني العاصمة وإقليمه، 

منوعة  وميزات  كامال،  تفرغا  منحه  يتم  أن  ويجب 

والراكد  الساكن  وتحريك  عمله  انجاز  له  تكفل 

كل  مع  املستمر  التواجد  مع رضورة  محافظته  داخل 

وناصح  املرسحية  كمراقب ومرشف ومتابع  املشاريع 

املرجو.  مسارها  إىل  البوصلة  توجيه  يف  يساهم  أمني 

األمر مهم للغاية...خاصه يف ظل وجود بعض األزمات 

وعدم  املفاهيم  اختالط  من  املرسحية  العروض  يف 

عدم  مع  احيانا  الحقوق  لضياع  تصل  قد  التي  الدقة 

وعي بعض الفرق برضورة العلم وتحري الدقة وفض 

االشتباك مع املصطلحات املرسحية العديدة التي من 

لذلك  الفهم،   عدم  حاله  يف  عرض  أي  إسقاط  شانها 

نجد ان املحرك الثقايف أصبح رضورة البد منها إن كنا 

نرغب يف التطوير بشكل حقيقي.

الثقافي الموقع  إدارة 
عهد  يف  أنه  ذكر  بغدادي  محمد  والناقد  الكاتب   

الوزير األسبق د. جابر عصفور كانت هناك خطوات 

يلتحق  الفنون  بأكادميية  عايل  معهد  إلنشاء  تنفيذية 

به خريجو كليات الفنون أو العاملني يف وزارة الثقافة 

محركا  ويصبح  الثقافة  إدارة  يف  كفاءته  رفع  يود  ملن 

ثقافيا. وقد عصفور بييت خربة أمرييك لوضع التصور 

املعهد، ولكن املرشوع مل يكتمل  الخاص مبناهج هذا 

إىل  يحتاج  الثقايف  النشاط  الثقافة.  وزارة  عن  برحيله 

فكر وإبداع وأساليب وطرق مبتكرة إلدارته. 

يدير  شخص  هو  قائل:  الثقايف  املحرك  تعريف  وعن 

العمل الثقايف من خالل رؤية تؤدى اىل تحقيق نتائج،  

الفنية  األنشطة  من  كبرية  مبجموعة  ملام  ويكون 

املرسحي  العمل  عنارص  مع  يتعامل  فهو  واملرسحية، 

وأفراد الفرق ولديه خربة واسعه يف كل هذه األنشطة 

التي ال ميتلكها املوظف اإلداري، فاملوظف ال يستطيع 

موهبته،  ينمى  أو  كفاءته  يرفع  أن  الفني  الكادر  مع 

الناجح  الفني  العمل  بني  التميز  يستطيع  ال   كام 

والهابط، وجود املحرك الثقايف يف األقاليم امر يف غاية 

األهمية عن وجوده يف العاصمة التي بها كوادر فنية 

عىل خط التامس مع الهيئات والجهات املرسحية .

واضحة  مفاهيم 
جديدة  نظر  وجــه  حسني  حمدي  املخرج  وطــرح 

رضورة  هناك   : فقال  الثقايف  املنشط  أو  للمحرك 

املنشط  أو  املحرك  ملصطلح  واضحة  مفاهيم  إليجاد 

النمط،  هذا  الكتشاف  األمر  يحتاج  وكذلك  الثقايف، 

وأرحب،  أوسع  بشكل  العامل  يرى  الثقايف  فاملنشط 

كل  ان  كام  نفىس،  وتعامل  تدريب  إىل  يحتاج  واألمر 

يجب  وعليه  ثقافني،  منشطني  واملرسحيني  املثقفني 

الواقع،  ارض  عىل  له  واضحا  مفهوما  نضع  ان  علينا 

الثقايف  املنشط  ان  كام  مصطلحات،  مجرد  وليس 

عامة  برؤية  واملرسحية  الثقافية  الحركة  يتابع  و  يرى 

وواسعة وليست منغلقة عىل ذاتها.

المسرحي المنتج  جودة  رفع 
وعى  عدم  هناك  أن  البييل  صفاء  الكاتبة  ترى  فيام 

عليه،  متعارف  غري  أمر  ألنه  الثقايف  املنشط  بدور 

ويعتقد  الثقايف  املنشط  دور  عليه  يختلط  فالبعض 

وان  ثقافية،  مركزية  لديه  الذى  املتحكم  الشخص  انه 

األمر  حقيقة  ىف  ولكنه  بدونه؛  تتحرك  لن  املجموعة 

يقوم بعمل تواصل بني املجموعة ويتعرف عىل مدى 

فعىل  يقدمه،  أن  يستطيع  وماال  عنرص  كل  مقدرة 

سبيل املثال يحمس الكاتب ويضيف عنارص تساعده 

بتمكن،  األدوار  أداء  يستطيعون  الذين  املمثلني  مثل 

املجموعة  ويصل  الجيدة،  والعنارص  الجيد  واملخرج 

البعض ويرفع من كفاءتها، فهو يفتح املجال  ببعضها 

قــدرات  تنمية  يف  ويساهم  املتعددة  لالختيارات 

املجموعة،  كام يساهم يف رفع جودة املنتج املرسحى، 

املنشط  او  املحرك  يقوم  ألن  رضورة  هناك  أن  كام 

لتطوير  وإقليمه  مكانه  يف  التنشيط  بعملية  الثقايف 

فسيكون  أخرى  بيئة  او  ملكان  اتجه  إذا  ألنه  بيئته 

هناك نوع من العزلة مع رضورة وجود برنامج محدد 

بمواصفاته  المسرحي  الناشط  توفر  لو 
األقاليم في  المسرح  وجه  لتغري  الصحيحة 

ورفع  المجموع  قدرات  تنمية  في  يسهم 
المسرحي المنتج  جودة 
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1313 تحقيق

للتنشيط املرسحي ومجموعة من املناهج .

العضوى«  »المثقف 
مختلفا  تعريفا  عامر  طارق  املرسحي  الكاتب  وأعطى 

للمنشط أو املحرك الثقايف، قال: هو الذى ينطبق عليه 

خلفية  لديه  شخص  وهو   « العضوي  »املثقف  مسمى 

هذا  نرش  ويحاول  مجتمعه،  عن  منعزال  وليس  ثقافية 

واملثقف  املجتمع،  ثقافة  رفع  يف  ويساهم  الثقافة 

لحل  يسعى  وهو  الثقايف،  املنشط  دور  يأخذ  العضوي 

قبل  املشكالت  من  قدر  أكرب  واحتواء  إشكالية  أي 

تيسري  ويحاول  األنشطة  مع  متفاعل  وهو  تفاقمها، 

إقامتها ويعمل مع املؤسسات الثقافية واملرسحية دون 

عائد أو مردود.

تبعيتها  األقاليم  يف  الثقافة  مديريات   : قائال  وأكمل 

اإلدارية للهيئة العامة لقصور الثقافة؛ ولكنهم فعليا ال 

ميثلون الهيئة فقط ولكنهم ميثلون كل قطاعات الوزارة، 

موظفني  مجرد  املديريات  يف  األنشطة  مديري  ولكن 

بكالوريوس  مثل  عليا  مؤهالت  عىل  حاصلني  ومنهم 

الخدمة االجتامعية، أو ليسانس اآلداب؛ ولكن ما عالقة 

هذا باألنشطة ومنها املرسح ؛ إذن هناك رضورة إلعادة 

هيكلة الكوادر الثقافية مبا يتناسب مع طبيعة النشاط. 

الثقافية  اإلدارات  مديري  أن  الرئيسية  املشكلة  اضاف: 

وهذا  املرسحي،  النشاط  يف  متخصصني  ليسوا  والفنية 

الثقايف وخاصة  النوع من املرشفني يعوق عمل املنشط 

املنشط  عمل  طبيعة  يعلمون  ال  النشاط  مديري  ان 

يف   2008 عام  الثقايف  التنشيط  قسم  تأسيس  تم  مرص 

املعهد العايل للنقد الفني بأكادميية الفنون.

العملية  إدارة  الثقايف  املنشط  مهام  أحــد  أكمل: 

وذلك  ؛  البيع  أو  للرتويج  قابل  ثقاىف  كمنتج  اإلبداعية 

أزمة  وهى  درسها،،  التى  العلمية  املناهج  طريق  عن 

أغلب األعامل الفنية، كيف تصل للجمهور. وعن طريق 

االستبيانات والدراسات التحليلية يتعرف املحرك الثقايف 

املؤسسات  إدارة  ايضا  أدواره  وأحــد  املطلوب،  عىل 

املهرجانات  وإدارة  ثقافية  وابتكار مرشوعات  الثقافية، 

بكيفية  ودراســة  كبري  وعى  عىل  شخص  فهو  الفنية، 

يقسم  فهو  ورؤيته،  وأهدافه  ثقايف  مــرشوع  إنشاء 

الكيان الثقايف  اىل مراحل واسرتاتيجيات طويلة وقصرية 

املرسحي  املنتج  استمرارية  فكرة  اىل  املدى؛ حتى يصل 

أساليب  دراســة  يف  وظيفته  تكمن  وهنا  الثقايف،  او 

الذى  املحفز  العامل  مبثابة  فهو  الفن  لسوق  متعددة 

يعيد وضع األشياء يف أماكنها. 

الفني  للنقد  العايل  الثقايف باملعهد  التنشيط  وعن قسم 

قال : هذا القسم هو األول يف مرص بعد تونس، درس 

لنا نخبة من كبار االساتذة وكان يرأس القسم الدكتورة 

نهاد صليحة »رحمة الله عليها« كام درس لنا مجموعة 

واملخرج  فؤاد  فينوس  الدكتورة  منهم  املتخصصني  من 

الثقايف  للتنشيط  دبلومة  خصصت  ثم  العطار،  أحمد 

بكلية اآلداب  جامعة القاهرة،  كان املعهد العايل للنقد 

الفني به مرحلة البكالوريوس يف قسم التنشيط الثقايف 

هذا  استمرارية  وعــدم  فقط،  دبلوم  مينح  اصبح  ثم 

القسم جعل اعداد املتخصصني به قليلة، وأمتنى إعادة 

النظر يف ذلك لالستعانة بخريجي هذا القسم يف إدارة 

املؤسسات الثقافية .

المسرحية والشخصية  القيادة 
الذى  الدور  اهمية  البنهاوى  احمد  املخرج  أكد   فيام 

للمنشط   : فقال  املرسحيني  مع  الثقايف  املنشط  يلعبه 

فهو  اإلدارية  اإلجــراءات  تسهيل  يف  فعال  دور  الثقايف 

يستطيع حل مشكالت الفرق املرسحية ألنه ليس بعيدا 

ومتعايش  يقدم  مبا  يؤمن  فهو  املرسحية،  اللعبة  عن 

هناك  كانت  إذا  ومشكالتهم،  املرسحيني  هموم  مع 

الثقايف  املنشط  دور  بتفعيل  فعلينا  لإلصالح  إرادة 

القيادة  عنارص  به  تتوافر  وأن  بعناية،  اختياره  وعلينا 

والشخصية املرسحية وأن يكون دراسا للمرسح،  خاصة 

املرسحي  بالنشاط  عالقة  لهم  ليس  إداريني  هناك  ان 

يتسببون يف إعاقة العملية الفنية.

مسوقني  وجــود  رضورة  عىل  عــامر  وشــدد  الثقايف،  

هذه  لتستوعب  املالية  الالئحة  هيكلة  وإعادة  ثقافيني 

الوظيفة.

اإلبداعية  العملية  إدارة 
األوىل  الدفعة  خريجي  أحد  مــربوك  محمد  املخرج 

لقسم التنشيط الثقايف باملعهد العايل للنقد الفني قال : 

املنشط أو املحرك الثقايف أو مدير الربامج شخص دراس 

الثقايف  التنشيط  وفكرة  إدارية،  نظر  وجهة  من  للفن 

املتحدة  الواليات  ومنها  األجنبية،  الــدول  ىف  طبقت 

الثقايف  للتنشيط  متخصص  معهد  بها  التي  األمريكية 

وىف  االنتشار،  يف  االتجاه  هذا  وبدأ  كندى،  معهد  وهو 

له  وممارسا  للفن  دارسا  يكون  أن  البد 
عملية خربات  ويمتلك 
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ما انطباعك عن التكرمي وكيف إستقبلته ؟
سعدت للغاية بتكرميى ىف املهرجان الختامى لفرق األقاليم ،وأحمد 

الله لحدوث هذا التكريم  قبل أن أفارق الحياة، فهو ىشء جيد أن 

للمرسح وهيئة قصور  العامة  اإلدارة  الثامنني وتتذكر  أصل اىل سن 

تكليال  يعد  فالتكريم  لهم،  واإلمتنان  الشكر  فكل  تكرميى،  الثقافة 

ملشوار املبدع .

الثقافة  مسرح  فى  بدايتك  على  نتعرف  أن  نود 
اجلماهيرية ؟

بدايتى مع مرسح الثقافة الجامهريية كانت عام 1927 ،عقب آداىئ 

وكنت  بها  وعملت  القاهرة  ىف  وعشت  تزوجت  العسكرية  الخدمة 

بعيدا عن املرسح، ثم عدت للمنصورة عام 1972، ودعتنى فرقتها 

وانا عضو  الحني  ذلك  ومنذ  للفرقة  انضممت  وبالفعل  إليها  ألنضم 

بفرقة املنصورة القومية املرسحية وانا سعيد بهذه العضوية ورشفت 

أىن عارصت كبار املرسحيني، أحببت املرسح منذ كان عمرى تسعة 

اإلذاعة  غرفة  اىل  املجىء  اىل  العربية  اللغة  معلم  ودعاىن  سنوات، 

لها  قراءىت  وبعد  الشعر  مقطوعات  إحدى  وأعطاىن  اإلسرتاحة،  ىف 

كان ىف  وآنذاك  باملدرسة،  التمثيل  بفرقة  اإللتحاق  وجهنى لرضورة 

تقيمنا  وبعضها،  املدارس  بني  فيام  ومسابقات  مرسح  مدرسة  كل 

الله  القدير عدىل كاسب رحمه  الفنان  الفنانني مثل  لجان من كبار 

عليه، وكان يدير املرسح األستاذ سيد املالح وكنا نسعد كثريا عندما 

اعرتاض  هى  بدايتى  ىف  الصعوبات  إحدى  النجوم،  بهؤالء  نلتقى 

من  اننا  خاصة  بدروىس،  أهتم  ىك  للمرسح  مامرستى  عىل  عائلتى 

الفنون   مامرسة  تفضل  ال  صارمة  تقاليد  وهناك  املرصى  الريف 

التحقت  ثم  املرسح،   وبني  دراستى  بني  التوفيق  استطعت  ولكنى 

منتخب  اىل  ووصلت  باألسكندرية  القطن  لشئون  العاىل  باملعهد 

وجورج  غانم   سمري  مثل  الفنانني  كبار  يضم  كان  الذى  الجامعة 

سيدهم  وعادل نصيف، وكانت هذه هي فرقة ثالىث اضواء املرسح 

عىل  محمد  مرسح  ىف  مرسحية  اعامل  عدة  وقدمت  بدايتها،  ىف 

اىل  وعدت  لفرتة  املرسح  عن  وانقطعت  بالجيش  إلتحقت  أن  إىل 

املنصورة مرة آخرى .

الذين  املرسحيني  أبرز  هم  ومن  بك  املحيطة  البيئة  تأثري  مدى  ما 

حوار

األقاليم: فرق  ختامى  فى  تكريمه  بعد 
كل  يسعد  التكريم  فتحى:  رجائى  المخرج 
الفن من  عمر  عن  مكافأة  وأعتربه  مبدع 
الذهىب  الجيل  من  يعد   . أعمال  من  قدم  فيما  وتفردة  تمزية  سبب  ذلك  وكان  له،  حياته  ووهب  صغره  منذ  المسرح  عشق 
مخرجي  أهم  مصاف  فى  وضعته  الىت  المتمزية  األعمال  من  بالعديد  المسرح  هذا  أثرى  ،وقد  الجماهريية  الثقافة  لمسرح 
الدورة  األقاليم  فرق  مهرجان  ختام  فى  مؤخرا  تكريمه  تم  الذى  فتحى  رجائى  المخرج  هو  الجماهريية،  الثقافة  مسرح 
الثقافة  فى  المسرحى  مشواره  فتحى  رجائى  المخرج  بدأ   المتمزي،  المسرحى  العطاء  من  ثرية  رحلة  بعد  واألربعني،  الخامسة 
ثقافة  بيت  فى  حافظ  السيد  تأليف   “ الموكوسة  البالد  فى  بسبوسة  ابن  “رحالت  أعماله  أولى  وقدم   94 عام  الجماهريية 
 “ جحا  “بيت  بمسرحية  تمثيل  جائزة  اول  على  وحصل  جوائز،  تسعة  وحصد  األول  العريش  مهرجان  فى  وعرض  السنبالون، 
سرور  نجيب  تأليف  الشحاتني«  “”ملك  مسرحية  قدم  كما  العزيز،  عبد  الله  عبد   الراحل  المخرج   وتأليف  فضل  فتحى  تأليف 
ايام  آخر   “ فجل،  السيد  الراحل  إخراج   “ “الهاللية  قدم  كما  التمثيل،  فى  األولى  الجائزة  على  فيها  دوره  عن  وحصل 
إخراج   “ لري  “الملك  العدل  سمري  إخراج   “ الفتوح  “باب  و   “ ليلة  ألف  من  “ليلة  عرض  و  الجليل،  عبد  احمد  إخراج   “ سقراط 
. الرثية  المسرحية  تجربته  من  لنتقرتب  الحوار  هذا  معه  أجرينا  المتمزية،  األعمال  من  والعديد  إسماعيل،   احمد 
حوار : رنا رأفت
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1515 حوار

تأثرت بهم ؟- 

كان للبيئة تأثري كبري عىل مسريىت املرسحية، كنت أعشق املنصورة، 

بيئة حب وود ومل تكن هناك إية ضغائن أو شلليه و محسوبيات، 

ميارس  من  لكل  الدعم  ونقدم  كمرسحيني  بيننا  فيام  نتعاون  وكنا 

املرسح .

الثقافة  مبرسح  عندها  الوقوف  يجب  التى  الظواهر  أبــرز  ما   -

الجامهريية ؟

»نــوادى  تجربة  خوض  يستطيع  حتى  املخرج   كان  مىض  فيام 

املرسحية  العروض  عدد  بها  ويذكر  الذاتية  سريته  يقدم  املرسح« 

التى قدمها كممثل ومخرج منفذ ومخرج مساعد، ويقدمها مرفقة 

جامهري  كل  مخاطبة  تعنى  »التي   الجامهريية  الثقافة  مرسح 

املخرجني،  باملوضة لبعض  العاملى أشبه  الشعب، وقد أصبح تقديم 

مرسحية  وعنارص  حركية  دراما  من  قدراته  املخرج  فيها   يستعرض 

آخرى، ويصل اىل قمة النجاح وذورته وهذا ىشء جيد ولكننا نحتاج 

اين  وأوطاننا..  وشعوبنا  بيئتنا  مشاكل  تناقش  التى  األعامل  اىل 

ويعيدون  عاملية،  عروضا  يقدمون  مخرجني  نجد  وكذلك  املؤلفني؟ 

أن  من  الرغم  عىل  كمؤلفني  عليها  أسامءهم  ويضعون  صياغتها 

من  وكثري  تغري،  أى  دون  نفسها   الرواية  شخصيات  يقدم  املخرج 

الصمت، إال من  الظاهرة ويلتزمون  كبار املرسحيني يشاهدون تلك 

رحم رىب، فمن النادر من نجده يقف ويناقش ويربز هذه الرسقات 

والتعديات عىل النصوص العاملية .

- فى رأيــك هل تلبى املهرجانات التى تقام ملسرح الثقافة 
اجلماهيرية احتياجات املسرحيني فى األقاليم ؟

من  فرقا  يضم  إقليمى  مهرجان  يقام  السابق  ىف  كان  ال،  بالطبع 

جميع انحاء الجمهورية، وبعد كل عرض تنظم ندوة متتد لساعات 

منها  يستفيد  املرسحية،  والــعــروض  املــرسح  وتناقش  طويلة، 

واملتخصصني  النقاد  كبرية من خرية  نخبة  املرسحيون الحتوائها عىل 

تقوم  واألن  األقاليم،  ىف  املرسحية  الحركة  ترثى  الندوات  ،وكانت 

هناك  وكان  الحد،  هذا  عند  مهمتها  تنتهى  ثم  بالتقييم  اللجان 

مرسحيون يقيمون طوال فرتة املهرجان، ويديرونه إدارة جيدة وكنا 

املهرجانات عىل  إقامة هذه  من  كبرية  استفادة  نستفيد  كمرسحيني 

مستوى مشاهدة العروض أو التثقيف الفنى واملرسحى .

لهذا  األقــالــيــم  لــفــرق  اخلــتــامــى  للمهرجان  ماتقييمك   -
املوسم ؟

أمثر عن وجود مجموعة متميزة من املبدعني ،وكانت نتائجه عدالة.

بني  القطيعة  حاالت  من  حالة  هناك  هل  رأيك  فى   -  

األجيال املسرحية مبسرح الثقافة اجلماهيرية ؟
وتدعمه  الشباب  تحتضن  القدمية  املرسحية  األجيال  العكس،  عىل 

وتسانده؛  ولكن لألسف يتعجل بعض الشباب، فمن يشارك منهم 

كممثل ىف مرسحية هذا العام نجده العام التاىل يرشع ىف املشاركة 

حتى  االخراج  ىف  افكر  مل  أنا  والحقيقة  كمخرج،  املرسح  نوادى  ىف 

أمتمت عامى 49 ويسأل ىف ذلك الناقد الكبري عبد الغنى داود، وقد 

كان ضمن اعضاء اللجنة التى اعتمدتنى هو والدكتور حازم شحاتة 

رحمه الله، و قد فكرت ىف االتجاه لالخراج عندما مل أجد من يخرج 

إبداعاىت الفنية، فقررت عىل الفور ان أطلق العنان لهذه اإلبداعات، 

وأقدمها كمخرج وشباب اليوم يتعجلون أن يكونوا مخرجني ىف فرتة 

قصرية  .

 -حدثنى عن جتربتك »فرح سيد الناس« ؟

يعد األقرب لقلبى عرض “فرح سيد الناس “ تأليف منصور مكاوى، 

محافظة  ىف  املطرية  مبدينة  املنزلة  بحرية  ساحة  عىل  قدمته  وقد 

املوقع  ملعاينة  ذهبت  وعندما  مرسح  بها  يكن  ومل  الدقهلية، 

وجدته مكانا جميال وفكرت ىف تقديم عرض مرسحى عىل املراكب، 

وهم  العرض  الجمهور  ويشاهد  كخلفية  البحرية  باستغالل  وقمت 

وتم  قدمتها  التى  املشاريع  أجمل  من  ،وتعد  البحرية  شاطىء  عىل 

توثيقها، وكانت هذه التجربة نواة لفرقة مرسحية باملطرية .

 -وماذا عن آخر االعمال التى قدمتها كممثل ؟

احمد  الشاب  املخرج  ــراج  إخ  “ لري  “امللك  عــرض  اعــامىل  آخــر 

الدسوقى، وقدمت العمل وأنا ىف الثامنني من عمرى، وشهد العرض 

إقباال جامهريا واسعا، وإذا كان العرض مل يصعد للمهرجان الختامى 

فهذا االمر يرجع للمخرج ؛ ولكن ما كان يهمنى هو املتفرج الذى 

أم مل يستمتع، ووجدت  العرض  برؤية  العرض هل استمتع  يشاهد 

اهتامما كبريا من الجمهور مبشاهدة العرض، فبعد تحية العرض جاء 

أسعدىن  ما  وهو  العرض،  صناع  مع  تذكارية  صورا  ليتقطوا  كثريون 

العمل هو  أعامل مرسحية هذا  تقديم  ذلك ىف  بعد  افكر  كثريا ومل 

آخر اعامىل التى اختتمت بها مشوارى الفنى.

مبجموعة من املستندات ومنها “بامفلت “ العروض التى قدمها،ثم 

وتحدد  الخاصة،  نفقته  عىل  يقدمه  الذى  عمله  لتقييم  لجنة  تأىت 

اللجنة بعد تقيمها هل يصلح  العمل أم ال يصلح ؛ ولكن ىف الفرتة 

محدد  عدد  باختيار  وتنتهى  املرسح  لنوادى  عروض  تقدم  الحالية 

منها، عىل سبيل املثال 25 عرض مرسحى يفوز من بينها  اثنان من 

العام  ىف  املخرجني  من  أخفقوا  من  مشاركة  نالحظ  كام  املخرجني، 

التاىل، ويقدمون تجارب متواضعة إذن  فام الفائدة ؟

ما تقييمك ملوسم مرسح الثقافة الجامهريية هذا العام ؟

الجيدة، ولكن لألسف  العروض  به كم كبري من  ناجحا  كان موسام 

ىف  نحن  العاملى،  للمرسح  يقدم  ملا  إحرتامى  كامل  ومع  الشديد 

ورفع  المجموع  قدرات  تنمية  في  يسهم 
المسرحي المنتج  جودة 

ورفع  المجموع  قدرات  تنمية  في  يسهم 
المسرحي المنتج  جودة 
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يراقب  ذاته  أن هو  أو  األخرين،  بأنه مراقب من  الفرد  شعور 

أفكاره وانفعاالته وترصفاته قد يجعله ينعزل ال شعورياً، فهذا 

يشعر  وقد  ذاته،   بقية  عن  ًبعيداً  مفككا  يجعله  منه  الجانب 

الفرد بأن ارادته حرة ولكنه يف الوقت نفسه يشعر بأنه مجرد 

التكرار  لقوانني  تدريجياً  يخضع  وأنه  اإلنسانية  الحيوية  من 

يتجىل  وبذلك  ميت،  ونصف  حي  نصف  فهو  وبالتايل  اآللية، 

وبالتايل  الواقع،  االخرين وعن  ذاته وعن  االنسان عن  انفصال 

ما  وهو  السلوك،  من  عقالنية  وغري  مبكرة  مراحل  إىل  يعود 

فقط  االخرين  ليس  ومصدرها  بالغرابة  الشعور  عنه  ينشأ 

وامنا الذات نفسها التي تدرك نفسها بشكل مشوه وقد تكون 

ضعيفة  يجعلها  وقلق  وطأة ضغوط  تحت  ترزح  النفس  هذه 

ثقته  يحرم  حينام  بالتضاؤل  اإلنسان  يشعر  فقد  املقاومة، 

املطلقة بذاته وعامله، تلك املشاعر املرتبكة نجدها يف مرسحية 

»ليلة القتلة« تأليف خوزيه تريانا، دراما تورج واخراج صبحي 

عبد  صالح  قاعة  الطليعة  مرسح  عىل  تقدم  والتي  يوسف، 

القومي للمرسح  املهرجان  الصبور وتم عرضها ضمن فاعليات 

املرصي دورتة 15  .

ُمغاير  مرسحي  فضاء  ضمن  العرض  يقدم  ان  املخرج  يختار 

مستوى   عن  عبارة  وهو  الديكور  يرتكز  القاعة  منتصف  ففي 

قليال  اعىل  مستويني  جانبيه  وعىل  كرايس  أربعة  عليه  يضع 

الرشطة حال  بالتي تضعها  اشبه  التكوين رشائط  بهذا  ويحيط 

فيها،  التواجد  يحذر  املنطقة  هذه  وكأن  قتل  جرمية  حدوث 

ويجلس الجمهور ميني ويسار هذا التكوين، منذ اللحظة األوىل 

دورهم  من  جزءاً  يلقون  املمثلني  نجد  العرض  هذا  لدخول 

 .. الصالون  هو  مش  الصالون  بالهذيان«  أشبه  بطريقة  ولكن 

األوضة  األوضة،   األوضة مش هي  النوم،  أوضة  هو  الصالون 

تجعل  املمثلني  قبل  من  التوتر  من  الحالة  تلك  الحامم”  هي 

نراه  ما  ،و  العرض  يقدمه  أن  ميكن  ملا  رسيعاً  يتحرض  املتلقي 

عرض  أمــام  أننا  إىل  يشري  األوىل  الوهلة  منذ  املمثلني  من 

وتكويناتها  اإلنسانية  الحاالت  عىل  جوهره  يف  يعتمد  مرسحي 

النفسية املختلفة.        

أساسية  وسيلة  االزدواجية  من  يوسف  صبحي  املخرج  يتخذ 

تنشطر  املرسحية  يف  الدرامية  فالشخصيات  املعنى  إلبــراز 

كبرياً  -اللو  وقرينه  الشخص  أمام  وكأنك  اثنني  اىل  جميعها 

وصغرياً، كوكا كبرية وصغرية، بابا كبرية وصغرية واختيار املراحل 

االمتداد  فكرة  عىل  يؤكد  الدور  نفس  ألداء  املختلفة  العمرية 

الزمنى فتلك العقد النفسية التي تتكون منذ الطفولة وال تتم 

أن  عىل  التأكيد  املهم  ومن  العمر،  طوال  تصحبنا  معالجتها 

ويدور  للوم،  أو  للبوح  صغرية  لذواتها  استدعائها  هو  اآلخر 

العرض يف فلك جرمية القتل التي تخربنا عنها الشخصيات من 

خالل تجسيد شخصيتي املذيع واملذيعة وهم يقدمون األخبار 

االنتقال  يتم  ثم  طعنة”   40 وأب  أم  يقتل  “ابن  آيل  بشكل 

رسيعاً إىل أخبار الرياضة، فال يشء يهم يف زمن الرسعة وعدم 

اليومية،  االكرتاث فالقتل أصبح مادة عادية تكتظ بها األخبار 

يقدم املخرج من حيث التكنيك أسلوب املرسح داخل املرسح 

من  يتنقلون  واملمثلون  واآلن  هنا  املرسحية  يحرض  فاملتلقي 

مشهد آلخر مبنطق اللعب فتارة يقوم اللو الصغري بدور األب 

األدوار  تبادل  ويتم  والعكس صحيح،  االبن  هو  الكبري  ويكون 

احدي  تقوم  بأن  االستبدال  أحيانا  ويقوم  املرسحية  مدار  عىل 

األنثي  بــدور  الشاب  املمثل  ليقوم  الرجل  بــدور  املمثالت 

يحدث  بل  النوع   بني  التفريق  ميكنه  ال  والقلق  فاالضطراب 

االزدواجية قانون او معيار غري منصف ومجحف أيضاً، بحيث 

األخرى  دون  مجموعة  ِقبل  من  ما  قانون  تنفيذ  عىل  يعتمد 

داللة  يقدم  اذاً  واملخرج  املوقف،  سيد  دامئاً  التحيز  ويكون 

مام  اآلخر  دون  ألحد  والتحيز  االنصاف  بعدم  توحي  ضمنية 

العرض، ومن خالل  التوازن يف مجتمع  لحالة من عدم  يكرس 

أو  فردين  خالل  من  االزدواجية  معنى  يربز  التمثييل   األداء 

الداخلية  الذات  حيث  واآلخر  الذات  وهم  متامثلني  غري  اثنني 

تجنباً  ذاتك  امام  لك  االخفاء  عىل  تعمل  والتي  رسية  األكرث 

الكشف  عىل  العرض  يعمل  بينام  منها،  والخوف  نفسك  للوم 

هو  اآلخر  هذا  ويكون  اآلخر  وامام  ذاتها  امام  للشخصيات 

للوم والتهديد ومع كل هذا فإن اآلخر  الذى يخضع  املوضوع 

يف هذه الحالة يكون وسيلة للنجوى والبوح ومحاولة للهروب 

الشخصيات كبرية وان  الذات هي  أن  الذات، وقد نفرتض  من 

القتلة..  ليلة 
هش                              إنسان  لصناعة  المؤكدة  الوصفة  أو 

        داليا هامم
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وتعاودنا  بأنفسنا  بها  نشعر  وجدانية  حالة  القلق  و  للجميع، 

عرب  يوسف  صبحي  املخرج  يربزه  ما  وهو  األخــرى،  تلو  مرة 

االنتقاالت املختلفة يف املرسحية،  والقلق واحد من االنفعاالت 

والحزن  الغضب  التي تشمل كذلك كال من  الرئيسية،  السلبية 

الشخصيات  تقدمها  التي  االنفعاالت  من  وغريها  واالشمئزاز 

يف املرسحية،  والقلق يشري إىل حالة نفسية يكون فيها شعور 

أن  أي  غامضة،  ظروف  من  نابعاً  واالنزعاج  باالضطراب  الفرد 

القلق يشري إىل مشاعر عامة من االضطراب والكدر بشأن أمر 

من  مشوهة  صورة  يكون  وقد  مؤكد  وغري  وشائع  محدد  غري 

القلق  ملثريات  الغامضة  الطبيعة  وبسبب  الخطر،  أو  التهديد 

التي يسلك  الكيفية  ومحفزاته فإن الشخص يكون متذبذباً يف 

املرسحية  الخطر ومصدره مبهامن فشخصيات  بها ألن طبيعة 

ليسوا أطفااًل يخافون األب واألم بوصفهم مصدر للسلطة، وامنا 

واألم  األب  شخصيتي   يهابون  ولكنهم  عاقلة  شخصيات  هم 

نقيض  والخوف  الواقع،  يف  فعىل  وجود  لهم  يعد  مل  والذين 

واألرسية،  واملجتمعية  النفسية  األمــراض  جميع  فيه  تتعري 

انسان  لصناعة  املؤكدة  والوصفة  الخلطة  لك  يقدم  فالعرض 

كتفه،  إرثُا عىل  عقد طفولته  يحمل  الداخل  من  مجوف  هش 

من  الحالة  وتلك  السياسية  الزاوية  من  تراه  أن  أيضاً  وميكن 

الشباب  بني  أو  والحالية  السابقة  األنظمة  بني  الدائم  الرصاع 

فالعرض  تفضل  التي  الزاوية  من  العرض  ايل  أنظر  والكبار، 

يحتمل التفسريات املختلفة.

العرض  يف  الجمهور مشاركاً  املخرج صبحي يوسف من  يجعل 

لكنه مشاركاً من نوع أخر فال يشارك الجمهور بالفعل بل انه 

بضع  الحدث  يوقف  قد  الذى  التصفيق  عىل  سوى  قادر  غري 

يري  االنعكاس  كفعل  مشاركاً  الجمهور  يكون  قد  او  ثواين، 

هؤالء  وانجابها  حملها  أن  تري  التي  االم  أو  االب  يف  نفسه 

التعبري  ثقياًل عىل حياتها ولذلك هي دامئة  األطفال كان حماًل 

انعكاساً  نفسه  يف  الجمهور  يرى  قد  او  ألبنائها،  رفضها  عن 

األبناء  ويرضب  ينهر  الذى  القايس  لألب  أو  املقهورين  لألبناء 

عىل الدوام، ويتم التأكيد عىل ذلك من خالل استخدام املمثلني 

العرض، ومن  لحظات  الجمهور يف بعض  وتركيزهم عىل  املرآة 

من  جعل  نبيل”  ل”سامح  الديكور  أن  عىل  التأكيد  الرضوري 

منتصف  يف   يقدم  الذى  العرض  يف  ضمنياً  مشاركاً  الجمهور 

ان  جوار  اىل  هذا  بالطليعة،  الصبور  عبد  صالح  قاعة  فضاء 

الشكل  موحدة  للنوم  مالبس  من  تكونت  والتي  ــاء  األزي

وكأنهم  بالطول  مخططة  بيجامات  عن  عبارة  وهي  والتكوين 

التي  املوتيفات  اىل  باإلضافة  ونساء،  رجال  متطابقة  مناذج 

املرسحية  األلعاب  سياق  ضمن  الحاجة  عند  استخدامها  يتم 

من  اإلضــاءة  أما  األدوار،  تبادل  ولعبة  العرض  يف  املختلفة 

الدرامية  الحالة  عن  متاماً  عربت  الفرن”  “إبراهيم  تصميم 

التأكيد  يف  واضح  بشكل  وساهمت  املختلفة  وتقلباته  للعرض 

للجمهور، هذا  ايصالها  املخرج  أراد  التي  املختلفة  املعاين  عىل 

درامياً  بعداً  أضفى  اإلضــاءة   يف  االبتكار  عنرص  أن  جوار  اىل 

موازياً للعرض يساند اللحظات اإلنسانية الخاصة بالشخصيات 

مع  واضح  بشكل  ويندمج  املختلفة،  احساساتها  مع  ويتفاعل 

وزاوية  جديداً  بعداً  فيضفي  العرض  يف  املستخدمة  املوتيفات 

ومل  بدوى”  ل”عوض  فهي  األشعار  أما  للتأمل،  تدعوا  رؤية 

نسيجه  ضمن  بــدت  وامنــا  ونصه  العرض  عىل  دخيلة  تكن 

الدرامي فعربت عن اللحظة اآلنية والحالة العامة للشخصيات، 

عربت  رؤوف”  حمدي  ل”محمد  واأللــحــان  املوسيقى  أمــا 

بعض  ويف  العرض،  يف  حساسية  األكرث  الدرامية  اللحظات  عن 

ترىث  وكأنها  والعديد  النواح  يشبه  ايقاعاً  اتخذت  اللحظات 

جعفر،  “ملياء  هم  اإلخراج  مساعدو  أما  العرض،  ابطال  لحال 

أحمد عالء، محمد مسعد ،املخرج املنفذ وليد الزرقاين” وبدي 

جهدهم واضح يف العرض.

املرسحية  العنارص  فيها  تتوافق  التي  العروض  من  القتلة  ليلة 

لتعرب عن حالة فنية ُمغايرة  تدعوا للتأمل.

حادة  وسلوكية  تكيفية  نفسية  استجابة  يعد  والذى  القلق 

بيولوجياً لحدوث مثري نوعي ومحدد ويشعر الفرد انه مضطر 

ورسدها  اليومية  لعبتها  املرسحية  شخصيات  تبدأ  كام  للفعل 

حكايتها فهم يشعروك كمتلقي مدي اضطرارهم للقيام بفعل 

التمثيل ألنهم خائفني من يشء ما، فالخوف دعوة للفعل سواء 

بني  االنتقال  يتم  القتلة  ليلة  مرسحية  يف  هروب،  او  مواجهة 

عدد كبري من املشاهد “ مشهد الزواج الذى نري فيه سيطرة 

ومشهد  األوىل،  الليلة  من  حياته  يف  وتحكمها  االبن  عىل  االم 

أبنائه  اىل  ينظر  والــذى  ــدوام  ال عىل  املعرتض  الصارم  األب 

لخصوصية  واملنتهكني  املتطفلني  الجريان  ومشهد  دونية،  نظرة 

القانون  فيه هشاشة  تتجىل  والذى  املحكمة  ومشهد  جريانهم، 

مطرقة  يحملون  للقانون  املمثلني  يجعل  فاملخرج  وطفوليته 

اىل  اللعبة،  طفولية  عىل  تأكيداً  األطفال  لعب  من  بالستيكية 

شال  عليه  يوضع  الشخصيات  ترتديه  الذى  الروب  أن  جوار 

ُمغاير   عامل  تري  أن  العرض  أطفال”. ميكنك يف هذا  ألعاب  به 
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انترش كثريا يف كل  الروبوت قد  استخدام أجهزة  أن  ال جدال 

ال  له  أساسية  سمة  فصار  الحايل,  عرصنا  يف  الحياة  مناحي 

غنى عنها, سواء يف مجاالت الصناعة أو يف املنازل واملتاحف 

واملستشفيات واملدارس والطرق والجيش والفضاء والتلفزيون 

ما  أعتاب  عىل  نحن  املرسح.  يف  وأيًضا  واملتنزهات  واألفالم 

وباحث  الشهري  املستقبل  عامل  مورافيك«،  »هانز  عليه  أطلق 

الروبوتات«. يف ورقته  الروبوتات والذكاء االصطناعي، »عرص 

فيه  تنتقل  مبستقبل  مورافيك  تنبأ  فقد  عام1993م،  البحثية 

إىل  حريف  تفكري  ذوي  بدائيني  عبيًدا  كونها  من  الروبوتات 

مثل  لعاملها  منوذًجا  وتضع  الثدييات،  مثل  »تتعلم  كيانات 

هذا  كان  وإذا  البرش«.  مثل  تفكر  النهاية  ويف  الرئيسيات، 

القرن  نهاية  يف  علمي  خيال  مادة  وكأنه  بدا  رمبا  اإلعــالن 

الحادي  القرن  الروبوتات يف  التطورات يف مجال  املايض، فإن 

والعرشين تجعله يبدو اآلن يبدو حقيقة واقعة.

مراحل  عىل  مرة  ألول  الروبوتية  الشخصيات  ظهرت  وقد 

قبل  من  تؤدي  دامًئا  كانت  لكنها  العرشين،  القرن  يف  درامية 

ممثلني برشيني. لكن الروبوتات مل تؤد نفسها أبًدا.

 R.U.R. ) Rossumovi Univerzální شهد عرض مرسحية 

Roboti ( وهي مرسحية من الخيال العلمي للكاتب التشييك 

الروبوت  ميالد  بداية   )  Karel Čapek’s( شابيك  كاريل   /

مرة  عرضه ألول  تم  ثم  نرشه,  تم  عام حيث  يف  مثري  بشكل 

التي صاغت كلمة  كانت هذه هي املرسحية  يف عام1921م، 

»روبوت« عىل وجه الخصوص. تدور أحداث هذه املرسحية 

يف مصنع يصنع أشخاًصا اصطناعيني، يطلق عليهم الروبوتات، 

من مادة عضوية اصطناعية. هم كائنات حية من لحم ودم 

اصطناعيني وليس آالت . يبدو أنهم سعداء بالعمل مع البرش 

الجنس  انقراض  إىل  يؤدي  الروبوتات  مترد  لكن  البداية،  يف 

البرشي.

الروبوت  شخصيات  بدأت  القرن،  هذا  من  الحق  وقت  ويف 

الغرب،  )يف  متكرر  بشكل  مراحل  عىل  أخرى  مرة  بالظهور 

املمثلون  قام  األعامل،  هذه  كل  يف  ذلك،  ومع  األقل(.  عىل 

الروبوتات  تقوم  اليوم،  الروبوت.  شخصيات  بأداء  البرشيون 

بشكل متزايد بأداء نسخ شخصية من نفسها.

شخصيات  بدأت  القرن  هذا  من  متأخر  وقت  حتى  يكن  مل 

بأي  الغربية  املسارح  عىل  أخرى  مرة  الظهور  يف  الروبوت 

اآلن فصاعدا«  شك يف املرسحيات, مبا يف ذلك مرسحية »من 

املرسحي  واملخرج  للكاتب  عام1987م,   ))Henceforward

 ،Alan Ayckbourn›s(  ( أيكبورن  آالن  الشهري/  اإلنجليزي 

حملت  العلمي.  بالخيال  ممزوجة  كوميدية  مرسحية  وهي 

مهووس  ملحن  حول  وتــدور  اآلن,  يحدث  مبا  صادقا  تنبؤا 

للحب  ميكن  هل  اجتامعيا؟  لنا  سيحدث  ماذا  ؛  عاًما   150

البقاء عىل قيد الحياة كل هذا الوقت؟ هل ميكنك االستمرار 

يستطيعون  ال  الناس  بعض  طويلة؟  لفرتة  األعمى  الحب  يف 

تنتظر  مشكلة  فهذه  لــذا  ســنــوات،   10 االستمرار  حتى 

يعيشون  الناس  لبعض  جعل  الحديث  فالعرص  الحدوث؟ 

أجسامهم،  من  يشء  أي  أو  قدم  أو  يد  أو  صناعي  مبفصل 

أن  قبل  فقط،  وقت  مسألة  هي  الدماغ؟«  عن  ماذا  »ولكن 

صغرية  رشيحة  عىل  عقلك  تنزيل  كيفية  ما  شخص  يتعلم 

ويقول، »ها أنت ذا، هذه هي شخصيتك عىل رشيحة.« إذن 

كل  استبدال  تم  حيث   ،android أنت  هل  إذن؟  أنت  ماذا 

االصطناعي  الذكاء  بني  إذن  فرق  هناك  ذلك؟ هل  بعد  يشء 

والبرش؟ إنه تخمني مثري لالهتامم وتستكشف املرسحية ذلك.

الخيال  - مرسحيات  الهامة  األعامل  بعض  إىل  باإلضافة   هذا 

 Return to the مثل  املوسيقية،  واملرسحيات  العلمي 

يف1989   Olivier بجائزة  فازت  )التي   Forbidden Planet

و1990 عن أفضل موسيقى جديدة، وأعاد العرض يف اململكة 

املتحدة يف 2015(. 

املمثلون  ومع ذلك، يف كل هذه األعامل، بشكل حاسم، قام 

البرشيون بأداء شخصيات الروبوت ؛ الروبوتات مل تؤد نفسها 

عىل  باألداء  بنفسها  تقوم  التي  الروبوتات  مامرسة  إن  أبًدا. 

خشبة املرسح هي مامرسة حديثة بشكل ملحوظ.

وصناع  املرسحيني  الكتاب  والعرشون  الحادي  القرن  شهد 

التكنولوجي  لالقرتاح  االستجابة  يف  ــدأوا  ب الذين  املــرسح 

االجتامعي والتاريخي للروبوتات. يف عام 2006، قامت رشكة 

Les Freres Corbusier بنيويورك٬ بإنتاج 

مرسحية إليزابيث مرييويذر Heddatron يف نيويورك . وهي 

جابلر(،  )هيدا  إبسن  هرنيك  رائعة  عن  مأخوذة  مرسحية 

تعرض  مرسحية  أول  هي  كانت   Heddatron أن  ويعتقد 

لحيلة  فيلجأ  زوجته  عن  انفصاله  بعد  التلحني  عن  توقف 

غرية  ليثري  روبوت  عن  عبارة  مرافقة  أو  بخطيبة  االستعانة 

طليقته أو شفقتها لتعود إليه, وقد قام بربمجة هذه الخطيبة 

تكون  أن  ميكن  التي  واملشاعر  األصــوات  بجمبع  الروبوت 

واملوسيقى.  التلحني  إىل  العودة  من  ليتمكن  إلهامه  مصدر 

السيدة  تبدو  كام  ذلك,  يف  الراحة  بعض  يجد  قد  البداية  يف 

مرور  لكن مع  أطفال جيدة  أو خادمة  منزل  كربة  الروبوت 

الوقت تظهر األعطال والنواقص من خالل مواقف كوميدية, 

وخالصة العرض أنه يتم الكشف عن نواقص برشية جنًبا إىل 

يف  الظهور  يف  األعطال  وتبدأ  الفاشلة  التكنولوجيا  مع  جنب 

الروبوت واإلنسان عىل حد سواء. 

 Comic هزلية«  »إمــكــانــات  أخـــرى  مرسحية  يف  ثــم   

أنتجت  والتي  أيضا,  أيكبورن  آالن  لـــ/   ))Potential

عام1999م, وهي مرسحية كوميدية وخيال علمي رومانسية 

املنظور،  املستقبل  يف  تلفزيوين  استوديو  يف  لها  التجهيز  تم 

)املعروفة  التكلفة  منخفضة   androids أجهزة  حلت  عندما 

اعتمد  وقد  كبري.  حد  إىل  املمثلني  محل   )”Actoids« باسم 

حد  إىل  الكوميديا  خلق  يف  الروبوت  أخطاء  عىل  أيضا  فيها 

عن  البرش  متيز  التي  الخصائص  لتوضيح  محاولة  يف  كبري 

الروبوت.

مرسحيته  أيكبورن  آالن  عــرض  ــام2012م  عـ يف  وبعدها   

روايات  ثالث  من  تشكلت  والتي   ،)Surprises( »مفاجآت« 

عزز  حيث  القريب  املستقبل  يف  أحداثها  تدور  متشابكة 

العيش  املمكن  من  يكون  عندما  العمر.  طول  الطبي  التقدم 

حتى200 عام، ما هو تأثري ذلك عىل الحب؟ حيث أن العديد 

سواء  برشية،  ليست  املرسحيات  هذه  يف  الشخصيات  من 

أكانت من نوع أندرويد أو إبداعات ثالثية األبعاد افرتاضية. 

حتى  نعيش  جميًعا  كنا  إذا  يحدث  ما  عن  تتحدث  فالفكرة 

الروبوت..  مسرح 
والطموح المستقبل   

        أحمد محمد الرشيف
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روبوتات عىل خشبة املرسح تؤدي شخصيات روبوتية.
عدة   Heddatron قدمت  بــرودواي،  يف  لها  إنتاج  أول  منذ 
إنتاج  رشكات  بإنتاج  الشاملية,  أمريكا  يف  مختلفة  عروض 
 )Sideshow Theatre Company مبا يف ذلك رشكة( أخرى 
ويف أعقابها تبعها مجموعة من املرسحيات األخرى التي تضم 

روبوتات تؤدي شخصيات روبوتية. من هذه العروض:
 The( الغرائب«  وادي  أو  الخارق  »الوادي  عرض  تقديم  تم 
يف   Francesca Talenti للمصمم/   )Uncanny Valley
يوليو  أكتوبر2013 يف Swain Hall، UNC، ومرة   أخرى يف 
يف  وكان  يورك.  و ني  ،The Brick Theatre يف  وأكتوبر2014 
الدرامية يف املرسحية، فنان  العرض من بني الشخصيات  هذا 
رشكة  إنتاج  ن  )م  RoboThespian يسمى  حقيقي  روبوت 
Engineered Arts يف كورنوال باململكة املتحدة( وهو نفس 
منوذج الروبوت الذي استمر يف األداء يف مركز »كوبرنيكوس« 
التي  القصرية  املرسحيات  من  عدد  يف  »وارســو«  يف  للعلوم 
أندرسون,  كريستيان  هانز  مثل:  كّتاب  أعامل  إىل  تستند 

ومؤلف الخيال العلمي البولندي/ ستانيسالف ليم.
يف هذه األثناء، أجرى األكادميي والفيلسوف/ ديفيد ز. سالتز 
 OP -تجارب عىل اإلمكانات األدائية لروبوت روبوت داروين
عبارة  مفتوحة-  منصة   - ذكاء  ذو  دينامييك  مجسم  )روبوت 
 46 وطولها  كجم،   3 طولها  لإلنسان،  متطورة  روبوت  عن 
سم(، من خالل توظيف الكوميديا دي الريت البتكار مرسحية 

كوميدية روبوتية، يف عام2012.
 ،»Free Theatre Christchurch« قام فريق يف عام2012، 
عن  إنشاءها  تم  وقد  بنيوزالند  الحر  املرسح  فرقة  )وهي 
يف  التجريب  عىل  وتعتمد   1979 عام  فالكنربج  بيرت  طريق 
كانرتبري(،  )جامعة   HIT Lab NZ مع  بالتعاون  األداء(٬ 
عن  مأخوذا   ،I Sing the Body Electric(  ( عرض  بأداء 
عىل   NAO روبوتات  من  اثنني  وألقى  جوان،  دون  أسطورة 
عن  فضال  ــه،  وأدائ الجنس  تربز  مرسحية  يف  املرسح  خشبة 

الرغبة البرشية النهمة يف تطوير التكنولوجيا.
Swallow-a- مرسح  رشكة  قامت  عـــام2013،  خريف  يف 

)مرسح  مرسحيتها،  بتقديم  بكندا,  كالجاري  يف   Bicycle
كريستي  جيسون  شعر  مــن  ــوذا  ــأخ م  ،)I-ROBOT

 .) I-ROBOT Poetry(

)املستوحى  العرض  هذه  ببطولة   ”Myon« الروبوت  قام 

جورج  ومرسحية  الجميلة،  سيديت  املوسيقية،  املرسحية  من 

تم  مستقل  تعليمي  روبوت  وهو   ،) بجامليون   : شو  برنارد 

وفهم  إنسانية  أكرث  ليصبح  وتعليمه  واألداء  باملشاعر  تغذيته 

االنتباه يف هذا  يلفت  ما  أكرث  األداء.  املرسح من موضوعات 

خاص  كان   Myon«« أداء  أن  حقيقة  هو  املدهش  »األوبرا« 

به، حيث كان غالبا هو األول من نوعه: إنسان آيل ميكنه أن 

دمية  مجرد  يكون  أن  عكس  )عىل  مستقل  أداء  وذو  يرتجل 

ميكانيكية(.

الروبوت  استخدام  عىل  العمل  ازداد  األخرية  السنوات  ويف 

الروبوت,  ملرسح  املنتجة  الفرق  وزادت  عديدة  عروض  يف 

قصتها  »سبيليكن«وتدور  مرسحية   : املثال  سبيل  عىل  منها 

ليؤنس زوجته بعد أن  آليا  إنسانا  عن صانع روبوتات يصنع 

كورنوال،  ومقرها  املرسحية«  »بايبالين  لفرقة  وهي  ميوت, 

الروبوتات »إنجنريد أرتس«، وقدمت  والتي عملت مع رشكة 

جون  واملخرج/  للكاتب  وهي  انجلرتا.  أرجــاء  يف  العرض 

بل  اآليل  اإلنسان  مع  البرشية  البطلة  تتحدث  وفيها  ويلتش. 

بعرض  اآليل  اإلنسان  عليها  يرد  املقابل  ويف  بتقبيله.  وتقوم 

تعابري الوجه وتحريك يديه.

مدرسة  طالب  قدمها  التي   »Bot4Human« مرسحية  ويف 

عــام2022م,  الفرنيس  أفينيون  مهرجان  يف  للهندسة  نانيس 

يأخذ الروبوت »Pepper« دور البطولة. ومتزج املرسحية بني 

رشكة  حول  أحداثها  وتدور  الروبوت،  وبرمجة  الفني  العمل 

تقنية،  مشكلة  بسبب  النسخ  استدعاء جميع  تقرر  روبوتات 

بالروبوت  ويحتفظ  االستدعاء  يتجاهل  املالكني  أحد  لكن 

يف  الروبوت  يتحكم  الوقت  ومع  اليومية،  مهامه  ملواصلة 

تناول  للمنزل، ويفرض عليه  له موعد عودته  حياته، ويحدد 

الطعام الصحي، وعدم مقابلة صديقته كثريًا. 

الروبوت يف املرسح هي فكرة تجريبية  وتظل فكرة توظيف 

خشبة  عىل  األداء  يف  االصطناعي  الذكاء  الستغالل  محالو  يف 

املرسح, وأيضا يف الكتابة للمرسح أحيانا والتي دخلت حديثا 

يف هذا النطاق عن طريق تغذية الشبكات العصبية للروبوت 

أو  تشيخوف،  مرسحيات  مثل  الدراما:  من  معينة  بنامذج 

مرسحيات بيكيت أو نصوص األوبرا, حيث يتم اختبار مناذج 

عصبية  شبكات  خالل  من  النصوص  هذه  عىل  بناًء  مختلفة 

لتدريب  مختلفة  نصية  إدخــال  طرق  أو  وطــرق  مختلفة 

يجتمع يف  ثم  أفضل »مرسحية«  للحصول  العصبية  الشبكات 

املرسح مع الروبوتات والروبوتات والجهات الفاعلة البرشية 

من  وهذا  اآللية.  واللواحق  البرشيني  املمثلني  مع  أو  فقط 

أيًضا يف  ولكن  بالكلامت،  فقط  ليس  املمثلني  يوجه  أن  شأنه 

الحركة املرسحية والعواطف واألنشطة األخرى.

اآلثار  هي  ما  إجابات:  إىل  تحتاج  التي  األسئلة  دامئا  وتبقى 

فيها  ــؤدي  ت التي  واملرسحيات  املرسحيات  عىل  املرتتبة 

الروبوتات أدواًرا وهويات وشخصيات معينة؟ ماذا قد يعني 

عىل  ميارسونها  قد  التي  الضغط  أنــواع  هي  ما  وجودهم؟ 

أنفسنا  وحتى  واملرسح  الدراما  حول  التقليدية  معتقداتنا 

للشكل  مرآة  الروبوتات  تضع  وفنانني،  كشخصيات  كبرش؟ 

ما  نتساءل:  يجعلوننا  أنفسنا.  يف  الشك  عىل  وتحثنا  البرشي 

هو الفكر؟ هل ميكن للروبوتات أن تفكر؟ هل يعتقد البرش؟ 

الروبوت  ماذا يعني أن تكون عىل قيد الحياة؟ وعندما يجد 

ميكن  هل  تحديًدا:  أكرث  السؤال  يصبح  بالبرش،  شبيًها  شكاًل 

للروبوت أن يصبح إنساًنا؟

 Les Voyages( ــت  ــرض ع 2009م  ــام  عـ يف  ــان  ــ وك
مرسحية  سويرسا  يف  بارنايب  مرسح  يف   )  Extraordinaire
وأخرجها/  وكتبها  الكلامت،  من  خالية  وهي  »الروبوتات« 
برشيني  ممثلني  املرسحية  يف  وشارك  دينيسارت،  كريستيان 
ميتاز  بالبرش  شبيه  ــوت  روب ذلك  يف  مبا  روبــوتــات،  وثالثة 
الجسم،  من  العلوي  الجزء  بداخله  الحركة  وسيولة  برشاقة 

ينتج عنه بعض التأثريات الخارقة حًقا.
هناك العديد من املرسحيات التي تتميز بشخصيات روبوت 
الخارق«.  »الــوادي  مرسحية  مثل  برشيون  ممثلون  يؤديها 
ذكرناها  التي  عــام2013م  يف   )The Uncanny Valley(
 Superbolt Theatre« رشكــة  إنتاج  من  وهــي  قبل  من 
Company«. هذه املرسحية هي تدور حول قصة حب بني 
ألطفال  أيضا يف2016م  وعرضت  برشي.  ورجل  روبوت  أنثى 

املدارس يف الرنويج.
 My Square( عرض  تقديم  تم  ويوليو2015،  يونيو  يف 
حيث   .Komische Oper Berlin برلني  أوبرا  يف   )Lady
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20 رؤى

للمرسح  القومي  املهرجان  يف  شاركت  التي  العروض  من 

يف دورته األخرية )15( وأراها مهمة جًدا، وتستحق إلقاء 

الضوء عليها، بل أنني أمتنى أن يتم تقدمه للجمهور، هو 

املهرجان  يف  شارك  والذي   )1+1( لفرقة  “املطبخ”  عرض 

يف إطار العروض الحرة واملستقلة، تأليف وإخراج محمد 

شكري،  أحمد  مجدي،  ليلة  املنيس،  لبنى  بطولة  عادل، 

أحمد عادل.

هي  العبارة  هذه  ذبحها”  بعد  سلخها  الشاه  يرض  “هل 

“لبنى  تجسدها  التي  العرض  بطلة  شخصية  مفتاح 

متاًما  ممزقة  هي  بل  فحسب  تذبح  مل  فهي  املنيس”، 

املمزقة،  املشاعر  هذه  عليها  تكتب  التي  أوراقها  مثل 

والبنت  الولد  بني  تفرق  أرسة  ظل  يف  طفولتها  فانتهكت 

البنت  جراح  تضمد  سلبية  وأم  قاس  أب  بني  التعامل  يف 

وعم  العنف،  هذا  تربير  مع  األب  عنف  عن  الناتجة 

عليها  فيعتدي  املحارم”  “زىن  جرمية  أبشع  معها  يرتكب 

مدلل  وأخ  جسدها،  عىل  عنفه  آثار  تارًكا  نومها  أثناء 

األم  أمام  خجل  دون  من  ومغامراته  عالقاته  عن  يحيك 

أن  تعتقد  ــادل”،  ع “أحمد  شخصيته  يجسد  واألخــت 

زواجها وانتقالها إىل بيت آخر سيجعلها تحيا حياة أفضل، 

لكنها تقع يف براثن رجل أناين ال يهتم بشئ سوى الطعام 

معها  يتعامل  شكري”،  “أحمد  شخصيته  يجسد  والجنس 

الرغم من  احتياجاته فحسب، عىل  لتوفري  آداة  باعتبارها 

إسعادها  قادر عىل  غري  تجعله  يعاين من مشكالت  كونه 

واتهامها  لها  التعنيف  دائم  فهو  نفسه،  إسعاد  حتى  أو 

فشل  بعد  له  لإلستسالم  تضطر  ما  دامئًا  وهي  بالربود، 

محاوالتها يف الهروب من هذه اللحظات املؤملة بالنسبة، 

فتخبئ تحت األريكة أو يف املطبخ التي تقيض به معظم 

إىل  الولوج  تكره  بينام  لها،  املحبب  املكان  فهو  الوقت 

غرفة النوم التي تعتربها مكان التعذيب.

معه  فتتعامل  شئ  أي  عىل  تعرتض  ال  نفسه  الوقت  يف   

إىل  ليل  فتاة  أحرض  أنه  لدرجة  مستفز  وهدوء  بالمباالة 

بل  تعرتض  ومل  مجدي”،  “ليلة  شخصيتها  تجسد  فراشها 

أقامت عالقة مع هذه الفتاة لدرجة أنها أصبحت تحرض 

هي  منه  وتتهرب  بل  العمل،  يف  وجوده  أثناء  لزيارتها 

املتكافئة عىل  العالقة غري  أنانيته يف هذه  األخرى بسبب 

يف  غاية  البطلة  خاصة  التمثييل  اآلداء  هادئة،  األدهــم 

البطلة  صممتها  التي  املالبس  املنكرس،  والصوت  الهدوء 

“لبنى املنيس” بألوان باهتة ومل تستبدل سوى يف املشهد 

األوراق  الليل،  فتاة  باستثناء  الخروح،  األخري وهو مشهد 

املمزقة التي مل يلتفت لها الزوج ومل يرها إال بعد خروج 

الفضل  أبو  سلمى  برباعة  الذي صممته  الديكور  الزوجة، 

طرفاها  واحدة  “أريكة”  واحدة  قطعة  عن  عبارة  فهو 

املنتصف  يف  موضوعة  وانخفاض  ارتفاع  بها  متسقان  غري 

يحيطها الفراغ من جميع الجهات تعرب عن فقدان الراحة 

واالستقرار، كذلك الحوار بني الزوجني جمل بسيطة تتكرر 

طوال العرض.

هذا العرض الذي يتسم بالبساطة يف كل مفرداته وعمق 

أن  يثبت  طرح،  وأسلوب  ودالالت  قضية  من  يقدمه  ما 

لدينا مواهب حقيقية ال زالت مل تأخذ فرصها، وأن بعض 

الحقيقي ال  الفن  املحرتفني، وأن  احرتافية من  أكرث  الهواة 

يحتاج إىل ميزانيات ضخمة.

باملهرجان  جوائز  لسبعة  رشح  العرض  أن  بالذكر  جدير   

ثاين  أفضل  وهى  خمسة  عىل  وحاز  للمرسح،  القومي 

عرض باملهرجان، أفضل مخرج صاعد ملحمد عادل، أفضل 

لبنى  أفضل ممثلة صاعدة  عادل،  مؤلف مرسحي ملحمد 

إىل  باإلضافة  الرشيف،  بكر  أبو  إضاءة  وأفضل  املنيس، 

ترشح ليلة مجدي لجائزة أفضل ممثلة دور ثان، وترشح 

معتز األدهم لجائزة أفضل موسيقى.

الرغم من كرثة املال الذي يدفعه لها مقابل بخله الشديد 

املقهورة  الزوجة  أنها تعاطفت مع هذه  مع زوجته، كام 

أن  وتقرر  الحياة  هذه  عىل  تتمرد  جعلها  يف  فنجحت 

تخرج منها بالهدوء نفسه الذي عاشته بها.

يوجد  بل  الثاليث،  هذا  العرض عىل  تقترص شخصيات  مل   

بالحب  يتظاهر  الذي  الزوجة  شقيق  هو  رابع  شخص 

حني  لكنه  وهداياه،  لها  زياراته  يف  املتمثل  واالهتامم 

من  بفجاجة  عليه  ويرد  معاملتها  بحسن  الزوج  يطالب 

يأخذها معه،  بأن  إياه  األدب مهدًدا  فأساء  العقاب  أمن 

الجحيم  تارًكا شقيقته يف  املنزل  بخروجه من  يكتف  فلم 

الذي تعيش فيه فحسب بل أخذ هداياه معه.

هي  األهمية  يف  غاية  لقضية  تناوله  للعرض  يحسب   

فلم  به،  تطرح  الذي  نفسه  بالهدوء  املرأة”  “العنف ضد 

حقوق  النسوية،  “فيامنيست،  مثل  مفردات  يستخدم 

املرأة” كلمة العنف نفسها مل تذكر وال مرة أثناء العرض، 

الرتويج  يف  تستخدم  التي  املفردات  من  مفردة  أية  وال 

املوسيقى  وال  املرتفع  الصوت  يستخدم  ومل  للقضية، 

توظيف  يف  نجح  أنه  بل  الساخنة،  واإلضــاءة  الصاخبة 

وتكامل كل مفردات العمل يف إحداث رتابة وملل وبرود 

أكرث  نجح  أنه  بل  العالقة،  هذه  طبيعة  يشكل  ما  وهو 

عىل  حافظ  انه  بل  للمتلقي  امللل  هذا  ترسيب  عدم  يف 

استمرار شعوره بالدهشة طوال زمن العرض. 

معتز  موسيقى  بــاردة،  زرقــاء  الرشيف  بكر  أبو  إضــاءة 

»المطبخ«.. 
والتناول الطرح  وبساطة  الفكرة  عمق 

        نور الهدى عبد املنعم
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        حامد محضاوي
- تونس

العاصمة  يف    2022 يونيو/جويلية    2 السبت  ــويّف  ت

الفرنسية باريس املرسحي العاملي » بيرت بروك « عن عمر 

يناهز 97 سنة بعد تعرّضه لوعكة صحّية. برحيله ينطفىء 

به  يوسم  كان   - الحياة«   قيد  أفضل مخرج عىل   « لقب 

كّل  يف  املرسحّيني  للفاعلني  رصيدا  تجربته  لتبقى   - بروك 

 1925 آذار/مارس  يف  بلندن  بروك  بيرت  ولد  العامل.  أرجاء 

لعائلة من أصول روسّية. درس يف أكسفورد، ومل يتخّصص 

يف  مبّكرا  انطلق  الرابع  بالفن  شغفه  دراسّيا.  املرسح  يف 

بريطانيا  بني  التجربة  تواصلت  عمره.  من  العرشينيات 

أهّم  أحد  ليكون  أّهلته  زاخــرة  مسرية  لينحت  وفرنسا 

صّناع الفرجة املرسحّية -إن مل نقل أهّم- يف العامل، باعتبار 

بحثا...هذه  متثيال،  اخراجا،  تأليفا،  اشتغاله؛  مآالت  تنّوع 

بها إىل عامل اليوم”. مع منتصف خمسينات القرن املايض 

كان  تدريجّيا؛  يتبلور  للسائد  املضادد  أخذ وعيه املرسحي 

أندرونيكوس«  تيتوس   « عرضه  التحّول  هذا  أساس  حجر 

يف  فارقة  عالمة  مّثل  الذي  امللكية،  شكسبري  لصالح رشكة 

تاريخ املرسح؛ حيث قام بتجريب رؤى إخراجّية معارصة 

من  أفكاره  تجريب  بروك  واصل  شكسبري.  لشخصيات 

خالل العمل يف نيويورك )أوبرا مرتوبوليتان(، ويف باريس، 

ساخن«  قطة عىل سطح صفيح   «  1956 يف  أخرج  حيث 

ميلر،  آلرثر   » الجرس  من  منظر   « ويليامز،  تينييس  بقلم 

ويف عام 1960 » الرشفة « لجان جوين.

أن  بعد  أنجلرتا  يف  السّتينات  بداية  املقام  به  استقّر 

شكسبري.  رويال  رشكة  عىل  اإلرشاف  عن  مسؤوال  أصبح 

وأقام  املرسحي،  منهجه  نحت  بروك  خاللها  واصل  فرتة 

متّثالت جديدة لرؤيته، خاّصة بعد أن تغّذى عىل كتابات 

واإلنجليزي  مايرهولد،  الرويس  املرسحّية:  الحداثة  رواد 

أرتو  أنطونني  الفرنيس  يشء  كّل  وقبل  كريج،  جــوردون 

ومرسحه القايس إىل جانب االستحداثات الجديدة  يف تلك 

السنوات، ال سيام أبحاث املرسح الحي والبولندي جريزي 

املرسح  عن  نهايئ  بشكل  انفصلت  التي  غروتوفسيك، 

املامرسة أنتجت مرّبعات فعل جديدة يف الفعل املرسحّي 

وعىل مستوى التجديد يف املعطى الركحي.

كان  التي  والسينام  بالصورة  متعّلقا  صغره  منذ  كان 

منها  الصعوبات  عديد  أمام  دراسّيا،  بها  التخّصص  يريد 

جامعة  العائلة...دخل  ورفض  الفرتة  تلك  يف  أنجلرتا  وضع 

او  تعليام  يتلق  مل  الــرويس.  األدب  يف  ليختّص  أكسفورد 

تدريبا مرسحّيا؛ ولكّنه كان شغوفا وطموحا وكثري االّطالع 

عىل أعامله شكسبري. هذه الرغبة أّهلته ليقوم بأّول إنتاج 

 Love’s Labour’s له وهو يف سن 21 سنة عرب  مرسحي 

روميو   « مــع  وّقــع    22 ــنّ  س ويف  لشكسبري   ،Lost

وجولييت« أول عرض له يف معبد »شكسبري« يف سرتاتفورد 

تعيينه  تم  عمره،  من  والعرشين  الثالثة  يف  آفون.  أبون 

جاردن.  كوفنت  يف  امللكّية  األوبرا  دار  يف  لإلنتاج  مديرًا 

دون  النحو  هذا  عىل  يستمّر  أن  بروك  بيرت  بإمكان  كان 

رؤيته  لكن  التجاري؛  واملرسح  املؤّسسة  من  كّل  يف  قلق، 

املؤّسسة  بعادات  يصطدم  جعلته  للمرسح  املتجّددة 

خيوط  كتابه  يف  وقــال  أشهر،  بعد  ليغادر  التقليدّية 

الزمن: “إّنني دخلتها بهدف واحد يتلّخص يف إعطاء تلك 

املؤسسة قدمية الطراز سلسلة من الصدمات تهزّها وتلقي 

بروك.. بيرت 
واألثر الفعل 

نوافذ
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22 نوافذ

التجريبّية  املفاجآت  تلقي  عىل  يتعود  مل  الذي  الجمهور، 

املرسحية،  مع  التعامل  يف  السائد  النمط  عىل  الخارجة 

رأس  مسقط  سرتاتفورد  يف  املليك  املــرسح  عىل  ــن؟  وأي

شكسبري”.

األنرثوبولوجي  املرسح  تجربة جديدة صلب  بعدها  دخل 

عرب رؤية تنطلق من التنًوع الثقايف يف العامل، والتي يعرّفها 

»جميل حمداوي « يف مقال صادر بتاريخ 10 آذار/مارس 

مبوقع  »ديوان العرب«: 

باملقّدس  يهتّم  األنرثوبولوجي  املرسح  أن  املعلوم  »من 

أن  بعد  وامليتافيزيقي  والطقويس  والسحري  والبدايئ 

ُاصيب املرسح الغريب بأزمة حادة تتمّثل يف هيمنة العقل 

الرأساميل  بالنظام  أّدى  ماّم  الرقمّية؛  والتقنية  واملــادة 

وأزمــات  كونّية  حــروب  عرب  اإلنسان  تدمري  إىل  الغريب 

وتحويله  اإلنسان  واستيالب  خانقة،  واجتامعّية  اقتصادّية 

إىل أداة إنتاجّية معّلبة بدون االهتامم بذاته وروحه«.

من  املكّون  املرسحية  للبحوث  الدويل  مركزه  بروك  أنشأ 

الرسمي. يف هذا السياق كان عرضه 

محّط   1964 سنة   » وييس  بيرت   « بقلم   » ماراصاد   «

نيويورك ولندن، سنة 1966  النّقاد واملتفرّجني يف  إعجاب 

املتحدة « ضّجة يف أوروبا  الواليات  الحدث »  أثار عرضه 

بعد استهجانه الحرب األمريكية عىل فيتنام، جرّب خالله 

التلفيقي  املرسح  منهج  واعتامد  املواجهة  ملرسح  نظرته 

والنظرّيات  املرسحّية  املدارس  مختلف  بني  يجمع  الذي 

كنت   “ التجربة:  تلك  عن  قال  املمّثل.  إعداد  وتقنيات 

مشبًعا بهذه الصور التي أحببتها كثريًا، وشعرت أكرث فأكرث 

أنه يف قلب املرسح، هناك يشء واحد فقط، وهو اإلنسان، 

الثاين/ ترشين  يف  ُاجريت  مقابلة  يف  املمثل”.  وبالتايل 

يف  الداخيل،  بالتطّور  االهتامم  يف  بدأت   “  .2010 نوفمرب 

الجسم، والتنّفس، من أجل  القامئة عىل حركات  التقنيات 

إبراز اإلمكانات الكاملة للشخص«. عام 1968 أصدر كتابه 

هاّما  مرجعا  أصبح  الذي   » الفارغة  املساحة   « التنظريي 

 “ الشهرية:  السطور  بهذه  يبدأ  والذي  املرسح.  تاريخ  يف 

اسم  عليها  وأطلق  فارغة  مساحة  أي  آخذ  أن  ميكنني 

بينام  الفارغة  املساحة  هذه  ما  شخص  يعرب  املــرسح. 

املرسحي  العمل  لبدء  يكفي  وهذا  آخر،  شخص  يراقبها 

أن  حًقا  أردت   “  :2010 نوفمرب  يف  بروك  بيرت  وأضاف   .“

يف  الذي  املريئ  غري  الرابع  الجدار  هذا  الدرابزين،  أكرس 

املرسح، يقطع املرسح والقاعة.  يف نهاية السّتينات وبعد 

من  املمثلني،  أعظم  فيها  بإدارته  عمل  مرسحياً  نجاحاً   40

 “ أّنه  بروك  قال  ويلز،  أورســون  إىل  أوليفييه  لورانس 

حلم   « عرضه  كان   “ التقليدي  املرسح  إمكانات  استنفد 

عىل  له  عرض  آخر   1970 عام   ،» الصيف  منتصف  ليلة 

املرسح الرسمي األنجليزي، وكان عرضا استثنايئ يف تاريخ 

املرسح. يف ترجمة الدكتور  »فاضل الجاف « لفصول من 

املنشورة  بلوم  السويدي  للكاتب  لندن«  »مرسح  كتاب 

مبجلة الفرجة يقول: “ ُاعترب العرض نقطة تحّول هاّمة يف 

التجريبي،  العرض  هذا  يف  امللكّية.  شكسبري  فرقة  تأريخ 

املتعارف عليها يف تقديم أعامل  التقاليد  كّل  حّطم بروك 

شكسبري، فألّول مرّة أصبحت شخصيات شكسبري تخاطب 

للممّثلني  الجسدي  األداء  خالل  من  مبارشة،  الجمهور 

الذين أفلحوا يف خلق جسور العالقة مع املتفرجني.

عبارة  الصيف  منتصف  ليلة  حلم  يف  السينوغرافيا  كانت 

بدال  الخلفّية،  وبابني يف  اللون  أبيض  عن صندوق مكّعب 

عن الغابة واألجواء الرومانسية املألوفة يف طرق املعالجة 

التقليدية إلخراج املرسحّية.

ومضحكني  عاديني  أناسا  العشاق  يكون  أن  بروك  اختار 

فوجئ  فالجمهور  اليومّية.  حياتنا  يف  نألفهم  ممن 

دورهام  يلعبان  وهام  وأوبـــريون«  »تتيانا  بشخصيتي 

دّوارة،  أواين  العىص  عىل  حاملني  البهلوانية  املراجيج  عىل 

وغريها  الوسيلة  هذه  مثل  السريك.  العبي  كمثل  مثلهم 

تقاليد كوميديا ديالريت سحر  املستوحاة من  الوسائل  من 
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ممّثلني من جميع أنحاء العامل، ظل بعضهم مثل الربيطاين 

النهاية.  حتى  مخلصني  أودا  يويش  والياباين  مايرز  بروس 

حاول  السبعينيات،  ــل  أوائ يف  سنوات  ثالث  من  ألكرث 

يشّكل  فيام  التفكري  حول  يــدوروا  أن  وفرقته  بروك  بيرت 

وتجّنب  املتفّرج،  مع  والتواصل  املشرتك  املرسحي  الفضاء 

االنفصال بني املرسح والواقع املعاش. لعبوا يف كّل مكان، 

ال  وخاصة حيث  أمريكا،  أفريقيا،  األوسط،  الرشق  فرنسا، 

أنقاض  الضواحي،  يف  املهاجرين  مساكن  املرسح:  يذهب 

ساحات  ويف  الصحراء  أعامق  يف  ــران،  إي يف  برسيبوليس 

ويف  املكسيكية  الحدود  ونيجرييا،عىل  مــايل   يف  القرى 

محمّية هندية، يف شوارع برونكس وبروكلني، يف مستشفى 

املهجورة.  السينام  ودور  املرائب  يف  باريس،  يف  آن  سانت 

قال الناقد املرسحي جون هيلبربن، الذي وثق هذه الرحلة 

يف أكرث الكتب مبيًعا: “كل يوم يف قرية نائية كانوا يضعون 

بساًطا ويخرجون عرًضا بأحذية أو صندوق”. مل يكن هناك 

نص أو لغة مشرتكة “.

مجلة  يف  الكاتبة  كورويدنولد«  »مارغريت  مع  حوار  يف   

املرسح األمرييك 2004 رّد بروك عىل سؤال حول أسلوب 

اإلخراج حول مرسحية ترينو بوكار وهي أحد نتائج البحث 

خالل تلك املرحلة:

للمخرج،  بالنسبة  رداءة  أكرث  ىشء  هناك  ليس  أعتقد 

مبا  عمله  يبدأ  أن  من  املوسيقي  أو  املصمم،  املمثل،أو  أو 

واقعية  أكرث  هو  ما  تجد  أن  عليك  ينبغي  مفهوم.  يسمى 

ذلك  يرجع  بسيط  األمر  الحالة  هذه  يف  املضمون.  مع 

لبحثنا املرسحي. يف الواقع قبل عام من أول بروفة عقدنا 

طاقم  غالبية  منها  جاء  التي  أفينيون،  مدينة  يف  ورشة 

عنها  وتحدثنا  األوىل  املخطوطة  جميعا  قرأنا  التمثيل، 

وعزفنا معا املوسيقى وكان ذلك هو مجرد استكشاف أويل، 

كتبته  ما  وتطوير  تغيري  من  ستيني(  هيلني  )ماري-  مّكن 

أوال.

يل   « لشكسبري،  مشهورة  الغري  األعامل  من  وهو   )1974(

إكس« )1975( اقتباسا عن قصة لعامل األنرثوبولوجيا كولني 

تورنبول.

»مقياس  جــاري،  ألفريد  عن   )1977(  »UBB« وعــرض 

لشكسبري،  الكوميدية  األعــامل  أحد   )1978( للقياس« 

العظام « )1979( لربوج ديوب، وعرض »مؤمتر  وعرض » 

الطيور« )1979( مستوحى من القرن الثاين عرش للفاريس 

عن   )1985( »ماهابهاراتا«  عرض  عطار،  الدين  فريد 

أنطون  عن   )1989( الكرز«  و»بستان  الهندية  األسطورة 

»العاصفة«   ،)1989( ألــربت«  »ووزا  وعرض  تشيخوف. 

بحث  عن   )1993( الذي«  »الرجل  شكسبري،  عن   )1990(

هناك؟«  »من  وعرض  ساكس  أوليفر  األعصاب  لطبيب 

»أنا   ،)1995( مشمسة«  ــام  أي »اوه،  ــرض  ــ )1995(وع

إفريقي  الجنوب  للكاتب  »البدلة«   ،)1998( الظاهرة«  

كان تيمبا )1999( وعرض

اإلنجليزي  الكوميدي  املمثل  أداء  هاملت«  »تراجيديا   

وعــرض   ،)2000( ليسرت  ــان  ــدري أن املــولــد  الجاماييك 

كريشنا«   و»وفاة   )2002( رششل  كاريل  للكاتب  »بعيدا« 

الكبريعن  واملحّقق   )2004( بوكار«  »ترينو   ،)2002(

دوستويفسيك)2005( »مات سيزوي بانزي« )2006(

وعرض   )2007( بيكيت  صاموئيل  عن  »شظايا«  وعرض 

»11و12«  للكاتب املايل أمادو هابايت با )2009(.

بعد مسرية 35 سنة عىل رأس مرسح بوف دي نور تخىّل 

بيرت بروك عن اإلدارة بعد تقديم عرضه.

»الفلوت السحري« املقتبس عن موتسارت يف شتاء 2010 

وادي  منها:  املرسح  ضمن  أعامل  تقديم  بعدها  وواصل 

الدهشة 2013 وساحة املعركة 2015 والسجني 2018.

إنتاج متعّدد  إىل جانب األعامل املرسحية كان لبيرت بروك 

غودونوف   وبــوريــس   )1948( البوهيمي  لألوبريت: 

)1948( وسالومي)1949(، زواج فيغارو 1949 يف كوفنت 

 ،)1953( فاوست  املتحدة(،  )اململكة  لندن  يف  غــاردن 

مرتوبوليتان  نيويورك  يف   )1957( أونيجوين  يوجني 

)الواليات املتحدة(، مأساة كارمن )1981( وانطباعات دي 

بيلياس )1992( يف  مرسح بوف دي نور  ودون جيوفاين 

)1998( ملهرجان دايكس يف بروفانس. هذا إىل جانب عدد 

من الكتب ومنها:

 ،)1987( املتحولة  والنقطة   ،)1968( الفارغة  املساحة 

 ،)1998( شكسبري  ومع   ،)1991( الشيطان  هو  الضجر 

ونسيان الوقت )2003( ومع جروتوفسيك )2009(، وقيمة 

التسامح )2014(. إىل جانب إخراج عدد من األفالم.

ال  طويلة  صفحات  تتطّلب  بــروك  بيرت  مبنجز  اإلحاطة 

والبحث  النشاط  سمتها  إبداعية  قامة  املجال.  بها  يسمح 

للمرسح  دامئة  حّية  متعّددة شّكلت سرية  مراحل  الدائم، 

العاملي. بيرتك بروك رحل جسدا لتبقى مسريته واشتغاالته 

مجاالت حيوّية ألجيال مرسحّية قادمة. 

كان مسئوال  الذي  تويش،  مع  األسايس  والطاقم  ذهبنا  ثم 

إىل  اإلضــاءة  فني  فياليني  فيليبي  ومع  املوسيقى،  عن 

ولد  الذي  املكان  إىل  وصوال  مايل  عرب  وسافرنا  أفريقيا، 

ومات فيه ترينو بوكار. التقطت خالل الرحلة أنا و) ماري- 

الحديث  وتجاذبنا  الفيديو  وأفالم  الصور  بعض  هيلني( 

وعندما  التجهيز.  بعملية  للقيام  مختلفة  طريقة  مائة  عن 

ثم  ترابية.  وأخرى  صخرية  أرضيات  جربنا  الربوفات  بدأنا 

للقيام بتقديم ورشة مرسحية يف مدينة  الفرقة  ذهبنا مع 

تواجدنا هناك قمنا برشاء حاجيات  املغربية. وخالل  فاس 

مختلفة مثل السجاجيد.

وهو  مميزا  شيئا  مايل  يف  زرتها  منطقة  كل  يف  رأيت  لقد 

سلم يستعمل يف كل البيوت مصمم عىل شكل شجرة . ويف 

يوم من األيام كنت أتجول يف باريس شاهدت واحدا من 

إىل  حول  وقد  قاعدة  عىل  موضوعا  األفريقية  السالمل  تلك 

املتجر واشرتيته فورا.  للتحف. دخلت  ىشء فني يف متجر 

بدأنا  اليشء.  هذا  امتلكنا  بأننا  البداية  نقطة  تلك  كانت 

أكرث مالمئة،  القش  الرتاب حوله، ثم وجدنا مفارش  بوضع 

أقرتحنا معا مسجدا ويف ذات الوقت صحراء. وله احساس 

الرمل أيضا.

تفكريه  يف  بروك  بيرت  تقدم  الثالث،  السنوات  هذه  خالل 

إنشاء  يتم  كيف  املشرتك:  املرسحي  الفضاء  ماهية  حول 

املكان  بني  االنقسام  نتجنب  كيف  املتفرج؟  مع  االرتباط 

املغلق للمرسح وبني الخارج والحياة والحياة الحقيقية؟ 

عام 1974، أتاحت له إعادة اكتشاف »مرسح يل بوف دي 

 »La Chapelle« بحي  خراب  حالة  يف  كان  الذي  نور«، 

أبحاثه.  جميع  لتجميع  الفرصة   )10( باريس  يف  الشهري 

املكاين  النطاق  فيه  وجد  حيث  به  والتعّهد  بتهيئته  قام 

هذا  مع  تجربته  هناك  من  انطلقت  عنه.  يبحث  الذي 

يف  الرائدة  األعــامل  عديد  احتوت  طويلة  ملــّدة  املــرسح 

أثينا«  »تيمون  االنطالقة مع عرض  كانت  العاملي.  املرسح 
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  محمود سعيد

ناقشت الباحثة أسامء محمد عيل سليامن محمد قورة رسالتها 

يف  الهجرة  لقضية  الدرامية  باملعالجة  واملعنونه  للامجستري 

املرسح النويب دراسة تحليلية لنامذج مختارة بجامعه الزقازيق 

كليه الرتبيه النوعيه .

وتكونت لجنه املناقشه. ا.د/ أحمد عبد الاله محمد بدوي 

أكادميية   - الفني  للنقد  العايل  باملعهد  األديب  النقد  أستاذ 

الفنون - القاهرة

: ا.د/ محمد إبراهيم أحمد شيحه 

أستاذ الدراما والنقد باملعهد العايل للفنون املرسحية - أكادميية 

الفنون - القاهرة

د/ شيامء فتحي عبد الصادق أستاذ الفنون املرسحية املساعد 

النوعية  الرتبية  كلية   - واالعــالم  االجتامعية  العلوم  بقسم 

الفنون  مدرس  بيومي  عامر  أمينة  د/  الزقازيق،  جامعة   -

املرسحية كلية الرتبية النوعية جامعة الزقازيق.

يرتبط  املرسح  فن  ان  احد  عيل  يخفي  فال  الرساله  عن  اما 

قضاياها  عن  التعبري  ناحية  من  كبريًا  ارتباًطا  اليومية  بالحياة 

ومشاكلها، فله دور مهم من خالل طرحه للعديد من القضايا 

املجتمع  قضايا  متثل  حيث  باله،  وتشغل  املجتمع  تهم  التي 

للعاملني  ميكن  ال  لذلك  املرسحيني،  للكتاب  خصبة  مــادة 

واملشكالت  املعارصة  الحياة  عن  عزلة  يف  يكونوا  أن  باملرسح 

االجتامعية اليومية التي توجد يف الحياة.

عىل  قدرتها  طريق  عن  للواقع  قرًبا  أشد  املرسحيات  وتعد     

فنية  مينحها  وما  مصنوع،  درامي  بشكل  الواقع  بناء  إعادة 

وتدقيق  املعارصة  للمشكالت  معالجتها  هي  حيويتها  ويزيد 

والواقعية  االجتامعية  القضايا  عن  املرسح  فيعرب  فيها،  البحث 

املشاهدين  أمام  أدبية  نصوًصا  ويرتجم  ويجسد  والتاريخية، 

باستخدام مزيج من الكالم، اإلمياءات، املوسيقى، فهو انعكاس 

لقضايا اجتامعية وسياسية، لذلك فقد اتجه الكتاب لألخذ من 

الظواهر اإلنسانية، فظهرت العديد من األعامل املرسحية التي 

استقت أعاملها من الواقع.

    متثل قضية الهجرة قضية محورية، اهتم بها الكثري يف مجال 

البحث االجتامعي واألديب إىل حد ٍ سواء؛ لتأثريها عىل الشكل 

الدميغرايف للسكان وتغيري خصائصهم االجتامعية، فهي ظاهرة 

إن  بل  لها،  تتعرض  والدول  البلدان  كثري من  أن  عاملية، حيث 

االقتصادية  للتنمية  مهمة  أداة  تعتربها  الدول  بعض  هناك 

ووسيلة لنهضة ورقي البالد

     لذا شكلت قضية الهجرة يف النوبة مصدًرا فكرًيا لبعض من 

تحديد جامليات  الحايل،  وقتنا  يف  أخرى  وكتابات  التسعينيات 

والتقاليد  العادات  رصد  الدراسة(،  )عينة  املرسحيات  يف  اللغة 

معرفة  العايل،  السد  بناء  قبل  النوبة  يف  سائدة  كانت  التي 

التعرف  النويب،  املجتمع  التي طرأت عىل  التغريات االجتامعية 

عىل كيفية توظيف ُكتاب املرسح لقضية الهجرة يف مؤلفاتهم. 

للدراسة ويشمل مشكلة  املنهجي  الفصل األول بعنوان االطار 

الدراسة،  منهج  الدارسة،  أهداف  الدراسة،  أهمية  الدراسة، 

الدراسات  الــدراســة،  وعينة  أدوات  الــدراســة،  مصطلحات 

السابقة، التعليق عىل الدراسات السابقة

املعريف ويضم مبحثني األول  بعنوان اإلطار  الثاين  الفصل  أما   :

بعنوان املرسح والهجرة ويشمل أنواع الهجرة، أسباب الهجرة، 

مظاهر  بعنوان  الثاين  واملبحث  الهجرة،  عىل  املرتتبة  النتائج 

الحياة يف املجتمع النويب ويشمل أصل تسمية النوبة، السياق 

التاريخي للمجتمع النويب، مظاهر الحياة االجتامعية للنوبيني، 

عادات وتقاليد املجتمع النويب، مظاهر الحياة الثقافية.

أربعة  ويضم  التحليلية  الدراسة  بعنوان  الثالث  الفصل  أما 

لقضية  الدرامية  املعالجة   : بعنوان  األول  فاملبحث  مباحث 

املبحث  أدول،  حجاج  للكاتب  النهر  ناس  مرسحية  يف  الهجرة 

النوبة  مرسحية  يف  الهجرة  لقضية  الدرامية  املعالجة  الثاين: 

املعالجة  الثالث:  املبحث  شحاتة،  حازم  للكاتب  كوم  دوت 

للكاتب  الجنوب  ليل  مرسحية  يف  الهجرة  لقضية  الدرامية 

شاذيل فرح، املبحث الرابع: املعالجة الدرامية لقضية الهجرة يف 

مرسحية دهيبه للكاتب شاذيل فرح.

وقد توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها ما ييل:

1- إن ما حدث مع أهايل النوبة يف مرص مل يكن تهجريًا باملعنى 

قراًرا  فكان  قرسية،  شبه  هجره  كانت  وإمنا  للكلمة،  السيايس 

شحاتة،  حازم  فرح،  شاذيل  أدول،  حجاج  مثل  املرسح،  كتاب 

رؤية  تتأثر  لذلك  بالفعل،  قامئة  زالت  ما  مشكلة  ألنها  ذلك 

بها  مر  التي  واالجتامعية  السياسية  باملتغريات  الفنية  الُكتاب 

املجتمع عرب السنوات.

     وتتمثل مشكلة الدراسة يف أنها تنبع من انتشار الهجرة يف 

معظم دول العامل، مام دفع الباحثة للبحث يف املراجع العربية 

املرتتبة عليها،  للوقوف عىل أسبابها وأنواعها واآلثار  واألجنبية 

كظاهرة تتميز باالستمرارية، حيث أكدت الدراسات أن قضية 

البد  فكانت  الرأي،  شغلت  التي  القضايا  إحدى  كانت  الهجرة 

الدراسة  هذه  أن  نجد  لذلك  املرسح،  يف  صورتها  تنعكس  أن 

كيفية  عىل  الضوء  إلقاء  رضورة  وهي  أساسية  قضية  تطرح 

استخدام الكتاب النوبيني لقضية الهجرة يف مؤلفاتهم. 

وتطبيقي،  نظري  شقني  يف  الدراسة  أهمية  تكمن  كام       

املتعلقة بقضية  الدراسات  تتمثل يف:- ندرة  النظرية  فاألهمية 

الهجرة  أنواع  عىل  الضوء  إلقاء  ما،  حٍد  إىل  املرسح  يف  الهجرة 

النوبة،  وتاريخ  أصول  معرفة  عليها،  املرتتبة  واآلثار  وأسبابها 

الهجرة،  عند  النوبيني  الزمت  التي  النفسية  التغريات  معرفة 

دراسة التغري الثقايف واالجتامعي للمهاجرين. 

أما األهمية التطبيقية تتمثل يف:- الكشف عن األساليب الفنية 

الضوء  إلقاء  القضية،  الُكتاب يف معالجة هذه  التي استخدمها 

الدراسة”،  “عينة  املرسحيات  تعرضها  التي  الهجرة  نوع  عىل 

تتناولها  التي  النوبية  واملوروثات  والتقاليد  العادات  طرح 

النصوص عينة الدراسة.

الدرامية يف  القوالب  الدراسة إىل: الكشف عن      كام تهدف 

الزمانية  الفوارق  كشف  الدراسة”،  “عينة  املرسحية  األعامل 

الُكتاب خاصة أن هناك كتابات تعود ملرحلة  املكانية لدى  أو 

المسرح  في  الهجرة 
ماجستري رساله  في 
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تاريخًيا شديد األهمية لهذه البقعة من األرض تحديًدا ولشتى 

أسايس  وركن  زاوية  حجر  السد  مثل  حيث  مرص،  يف  األماكن 

الزراعة  يف  واستخدامه  املاء  عىل  الحفاظ  حيث  منه  البد  كان 

أفاد  اقتصادي مهم  الهجرة قرار  الكهرباء، لذلك كانت  وتوليد 

بب قضية الهجرة، فخزان  الجميع، فجغرافيا املكان هو الذي سَّ

أسوان قد احتجز أطنان هائلة من املياه ارتفعت رأسًيا بشكل 

األرض  لتأكل  أفقًيا  امتدت  ثم  الفيضان،  مواسم  مع  متوازن 

وتغرق النخل وكأنها طوفان، فكان البد من الرحيل سواء كانت 

مصلحة  يف  كان  الضخم  املايئ  املرشوع  فإن  تهجري،  أو  هجرة 

الهجرة،  طريق  عن  االختياري  والرحيل  األم،  الوطن  مرص 

أهايل  مصلحة  يف  كان  التهجري  طريق  عن  القرسي  الرحيل  أو 

النوبة.

2-بناء األوطان يحتاج إىل تضحيات كبرية ولكل نهضة العديد 

تحدد  التي  هي  الكربى  الوطن  مصلحة  ولكن  السلبيات،  من 

أضاعت  قد  أهلها  ورحل  غرقت  التي  النوبة  فأرض  األهمية، 

وكم  املثمرة  النخيل  وماليني  الخصبة  األفدنة  آالف  مرص  عىل 

هائل من اآلثار. 

 1922 عام  منذ  املختلفة  التهجري  مراحل  يف  الدولة  قامت   -3

وحتى التهجري األخري عام 1963م بحرص أرايض النوبة وتعداد 

السكان وإعداد كشوف املمتلكات، باإلضافة إىل أعداد النخيل، 

إىل  باإلضافة  أرض  شرب  وكل  نخلة  كل  عن  تعويضهم  وتم 

إعطائهم منازل بديلة، كام جاء عىل لسان )عادل( يف مرسحية 

دهيبة للكاتب شاذيل فرح. 

يجيد  الدراسة  عينة  املرسحيات  جميع  يف  النويب  املواطن   -4

العامية  باللهجة  باللهجة الصعيدية أو  العربية  اللغة  استخدام 

النوبيني،  تواصل بني  ثقافة خاصة ولغة  النوبية  اللهجة  وتبقى 

ولغة  الحكومي  والتعليم  الرسمية  األحاديث  يف  ولكنهم 

التواصل فإنهم عرب ومرصيون. 

قدمية،  اجتامعية  قضية  النويب  املجتمع  يف  الهجرة  قضية   -5

للبحث عن فرص  الشامل  إىل  الهجرة  يفضلون  كانوا  فالنوبيني 

النويب  املجتمع  ألن  املال؛  وكسب  الرثاء  يف  أماًل  بديلة  عمل 

ورعي  النخيل  وزراعة  النيل  مياه  بني  محصور  بسيط  مجتمع 

يتلقوا  مل  الصناعة،  حرف  يجيدون  ال  الذين  البسطاء  الناس   

الكثري عن  التعليم مرتبطني باألرض، فهم ال يعلمون  حظ من 

بني  البسيطة  القرية  هذه  يف  ولدوا  وإمنا  مرص،  الكبري  الوطن 

هادئني  يعيشوا  أن  أحالمهم  كل  النخيل  وظالل  النيل  ربوع 

وقرارات  الكبرية  فاملرشوعات  األرض  ويدفنوا يف هذه  وميوتوا 

واألرض  النوبة  فقط  وإمنــا  يذكر،  شئ  لهم  متثل  ال  الدولة 

صورة  نجد  سوف  دراستها  متت  مرسحية  كل  ويف  والنخيل، 

يف  كام  باملوت  إال  يرحل  مل  الذي  البسيط  النويب  االنسان  هذا 

النوبة  ومرسحية  )منرية(  شخصية  نجد  النهر  ناس  مرسحية 

دوت كوم شخصية )كنود(.

 العمدة كمسئول يف القرية يؤمن بالسلطة املركزية يف القاهرة 

يعلم  فهو  النفاذ،  واجب  حكومي  قرار  متثل  عنده  والهجرة 

املواطن  ويقنع  الدولة  أوامر  ينفذ  أن  عليه  مسئول  رجل  أنه 

بالرحيل، ولكن يف مرسحية حجاج أدول، ناس الهر كان العمدة 

البقاء،  يف  الناس  حب  وبني  الدولة  قــرارات  تنفيذ  بني  حائرًا 

القرية دون أن يصل  فكان دامئًا يعقد االجتامعات مع سكان 

إىل حل حتى وافته املنية، وتم تعيني )شاليل( العمدة الجديد 

الذي عمل عىل تنفيذ قرارات الدولة.

أنه  يف  النهر(  )ناس  املرسحي  النص  يف  الــرصاع  يتصف   -11

وبني  )آشا(  النص  املحورية يف  الشخصية  بني  متداخل ومركب 

يتصاعد  األحــداث  خالل  فمن  املرسحية،  شخصيات  جميع 

املركبة  بالعقد  املرور  خالل  من  الحل  إىل  يصل  حتى  الرصاع 

ومن خالل الرصاعات املتعددة، ويف مرسحية )دهيبه( تم بناء 

هذا النسق املرسحي عىل شكل يشبه كتابات األساطري، حيث 

أنه اتخذ واقعة حقيقية ولكن الكاتب مل يرسدها رسًدا واقعًيا 

أو تاريخًيا، ولكنه أسقط عليها خياله بشكل أشبه بالحكايات 

الرش )آمن  إله  نتو( وكذلك  الخري )آمن  إله  األسطورية، شكل 

اللعنة  يف  املتمثلة  والحسد  السحر  أسطورة  وكذلك  دقــر(، 

من  ممنوعة  أنها  حيث  )دهيبه(،  الفتاة  تطارد  التي  األبدية 

االقرتاب أو التصوير.

ولذا  كثيفة،  دالالت  ذات  رمــوًزا  تشكل  املرسحية  الشخصية 

يف  كام  الجنوب(  )ليل  مرسحية  يف  الرمز  شخصية  بنية  تتمثل 

شخصية نخل وهو اسم العمة األوىل، فالنخلة تتسم بالشموخ 

وطول القامة ووسامة املنظر والثبات يف األرض، وكذلك كانت 

ممشوقة  القامة،  طويلة  النخلة  مواصفات  بها  )نخل(  العمة 

القوام، جميلة الوجه.

األخرية  الهجرة  )دهيبه( حيث  الزمان يف مرسحية  بنية  تتمثل 

النص  يف  املكان  بنية  أما   ،1963 عام  متت  والتي  للنوبيني، 

النوبة، فلم يتم تحديد اسمها  املرسحي يتمثل يف إحدى قرى 

عمده  ولها  قرية  أنها  يبني  أن  الكاتب  واكتفى  موقعها،  أو 

الزمان  فبنية  النهر(  )ناس  مرسحية  يف  أما  )أوكاشا(،  اسمه 

النوبة يف فرتة إسامعيل باشا صدقي والذي  تتحدث عن أرض 

توىل رئاسة الوزارة عام 1930م، أي ملدة سنتني ونصف، وعىل 

مدى زمن ميتد يف متوسط خمسة عرش عام، وهو عمر الفتاة 

املرسحية،  أحــداث  بداية  يف  ولــدت  التي  )فاطم(  الصغرية 

النص  يف  املكان  بنية  أما  املرسحية،  نهاية  يف  زفافها  يوم  وكان 

فتدور أحداث املرسحية يف قرية من قرى النوبة مل يتم ذكرها 

بالتحديد، ولكنها تعترب عينة جغرافية تتحدث عن كل ما جرى 

يف أرض النوبة، كام يوجد ُبعد آخر يف النص وهو جهة الشامل، 

حيث مدينة االسكندرية برزقها الوفري ونسائها البيض وبحرها 

املالح.

لسنوات  دامًئا  ُيهاجر  كان  النويب  الشباب  فإن  ولذلك  األغنام؛ 

طويلة إىل القاهرة واالسكندرية وغريها من املحافظات، وبعد 

تسابق  العريب  الخليج  يف  البرتول  ماملك  ظهرت  حينام  الثورة 

لنفس  العريب  الكفيل  لدى  والعمل  الهجرة  إىل  النوبة  شباب 

ليل  األموال كام يف مرسحية  البحث عن  السابق وهو  السبب 

الجانب للكاتب شاذيل فرح.

6 - للمرأة مكانة كبرية يف املجتمع النويب فمنها البداية وإليها 

النهاية، حتى أنه يف مرسحية دهيبة للكاتب شاذيل فرح نجد 

الفتاة الجميلة )دهيبة( هي النوبة نفسها، لنستنتج أن املرأة 

يف املجتمع النويب هي الوطن، وكذلك فإن الفتاة )آشا أرشي( 

يف مرسحية ناس النهر للكاتب حجاج أدول متثل النوبة نفسها 

مام يؤكد أن املرأة متثل الوطن عند النوبيني. 

النوبيني، فالنويب ولد ليهاجر بحًثا  ثنائية غريبة عند  7- هناك 

عن الرزق أو الجندية يف سالح الحدود أو الحياة أكرث رفاهية، 

وإىل  األم  الوطن  إىل  حنينه  يظل  ُيهاجر  حينام  النويب  ولكن 

السمراء يجذبه بقوة حتى يعود إىل نفس األرض وإىل  األرض 

املجتمع. 

للمجتمع  الهجرة  لقضية  عامة  بصفه  املرصيني  نظرة  تختلف 

فالكتاب  واملسئوليات،  والثقافات  االهتاممات  حسب  النويب 

إىل  ينظرون  شحاته،  حازم  أدول،  حجاج  فرح،  شاذيل  أمثال 

قضية الهجرة عىل أنها تجربة انسانية ثريه تلهم األدباء بكتابة 

يف  والغوص  وأشعار  وقصص  مرسح  من  عامة  بصفه  األدب 

التي  واآلالم  واآلمال  الرصاعات  عن  والتعبري  البرشية  النفس 

املثقفون  أما  النويب،  املجتمع  نفوس  يف  الهجرة  قضية  تركتها 

واملتعلمون يف املجتمع النويب كام يف شخصية الشاب الجامعي 

ومستوى  ثقافته  بسبب  الجنوب  ليل  مرسحية  يف  )مرجان( 

ألن  ومنطقي،  و  طبيعي  شيئ  الهجرة  أن  يرى  كان  تعليمه 

النوبة،  مصلحة األمة املرصية أكرب من املصلحة الفرعية لقرى 

النيل  مياه  ينظم  ضخم  مايئ  مرشوع  إنشاء  أن  يعلم  وكان 

شئ  العمالقة  املصانع  وإقامة  الكهرباء  توليد  عىل  ويعمل 

طبيعي وأسايس لتطوير املجتمع، وهي ليست فكرة )مرجان( 

كشخص ولكنها فكرة املثقفني يف املجتمع النويب. 
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 : األداء  وطرائق  نماذج 
الهيكل  توفر  أساسية  طرائق  أربــع  اليسرتوم  يصف    

رأينا،  الوسائط. وكام  نقل منتج  يقوم عليه  الذي  الداعم 

مع  تخطيطي  بشكل  متثيلها  ميكن  الطرائق  هذه  فان 

قراءة  أقرتح  وال  بالطرائق.  تتعلق  التي  الخاصة  النامذج 

األربع  اليسرتوم  املؤدي عن طريق طرائق  لعمل  مبارشة 

وتسمح  ممكنة،  القراءة  مثل هذه  أن  من  الرغم  – عيل 

وسف  املعنية.  األداء  طريقة  يف  موجودا  أكرث  أو  بعضها 

تكون كل الطرائق األربعة قابلة للوصف يف أي فعل أداء، 

حتى لو كان بعضها ليس سائدا. وتعني املرونة وتوليفات 

عيل  التحليل  نظام  تطبيق  ميكن  أنه  املحتملة  التعدد 

تعرتض  أن  .وميكنك  األداء  حاالت  من  واسعة  مجموعة 

بأن هذا مثل ابتكار نوع من خريطة للعامل بحجم العامل، 

هذا  كان  إذا  إال   – املمكنة  العروض  لكل  سمحنا  إذا 

مخططا واسعا. وتحدد الطرائق األربعة بنيويا بطريقة ما 

ترابطها ومتازجها املتنوع، والرتتيب املحدد للنامذج املرنة. 

أوضاعا  الوسائط  طرائق  تصاحب  اليسرتوم،  قامئة  يف   

أن  باملالحظة  الجدير  ومن  الطرائق.  عيل  تطبق  خاصة 

التي  للمقالة  املطولة  الصيغة  من  القامئة  أزال  اليسرتوم 

التحرير،  عملية  أثناء  مراسالت  ويف  الكتاب.  تصدرت 

بأن يكون املمثل نفسه هو وسيط االتصال. وأقرتح فضال 

عن ذلك أنه ميكننا أن نحدد أربعة طرائق تطبق عيل أي 

التقدميي  الجانب  االعتبار  األخذ يف  أداء برشي، مع  فعل 

/ التمثييل لألداء – ما يصفه جون ماكينزي بأنه » األداء 

نهتم  آخر،  مبعنى  التنظيمي«.  »األداء  عن  فضال  الثقايف« 

التمثيل  من  كرييب  تسلسل  يف  يتحرك  التي  األداء  بهدف 

املرتكز عيل الشخصية character based acting وصوال 

  non-matrixed performance املقولب  غري  األداء  إىل 

- ولكننا نبحث عن مجموعة من التوافقات للمساعدة يف 

وصف تكوين وتأثري كل نوع أداء أمامنا. 

والبدين  العاطفي   : األداء  طرائق  مفهوم  لنا  يوفر   

فيام  منها  كل  معالجة  وميكن  والسياقي.  واالستطرادي 

سيكون  إذ   – الطريقة  عيل  تطبق  معينة  بنامذج  يتعلق 

التمثيل 
الوسائط)3(  متعدد  واألداء              

تأليف: أندي الفندر 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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اقرتح أن هذا مل يكن ألين أعتقد أنه من الخطأ استخدام 

االستخدامات  ببعض  دفعت  ألنها  ولكن  القامئة،  هذه 

املبسطة واملضللة ملفهوم طرائق الوسائط .

طرائق األداء عند الفندر ) بعد قامئة اليسرتوم ( ) الشكل 

يف املقال الحايل، حيث أتعامل مع األداء كناقد بعد انتهاء 

ذلك،  املخرج. ومع  أو  املمثل  منظور  وليس من  العرض، 

ال ميكن التوفيق بني املنظورين بأي حال وقد يكون عمل 

تطوير منطي لتدريب املؤدين مثمرا للغاية .

قامئة كام  والنامذج يف  الطرائق  بني  العالقة   ميكننا وضع 

نرى يف القامئة 3-3. فالطرائق تعمل يف عالقة مع املتلقي. 

ما  بقدر  مالمئة  العاطفية  الطريقة  أن  مثال  نقول  كأن 

للمتلقي.  املؤدي  التي قدمها  العاطفية  الحالة  يتم إسناد 

الرغم  عيل   ( للمؤدي  العاطفية  الحالة  هي  ما  يهم  وال 

التي  الشخصية  بدت  اذا  فمثال   .) صلة  ذو  هذا  أن  من 

يؤديها املمثل كئيبة، فان الحالة العاطفية  للممثل نفسه 

القلق  ومصادر  الثانية.  الدرجة  من  قلق  مصدر  تكون 

الواضحة  العاطفية  الحالة  مالمئة  هي  األوىل  الدرجة  من 

اليشء نفسه ( والتأثري  للامدة املوجودة ) ألن هذا ليس 

الواضحة  العاطفية  الحالة  وتأثري   ) االدراك  يف  )املحتمل 

للمتلقي. 

األداء  بتقنيات  البدنية  الطريقة  تتعلق  رمبا  وباملثل       

التي تفصل مظهر الجهد البدين عن الجهد البدين الفعيل 

رمبا  الجري  بعد  الهثا  كونه  املثال  سبيل  عيل   ( للمؤدي 

ينتمي إىل الشخصية فضال عن املمثل (. 

العالقة بني طرائق األداء ومناذجه  ) الشكل 3-3(

 الطريقة                    الصيغة تتضمن 

 العاطفية                 مفككة/ غري عاطفية، مركزة /ذات                   

                       مهمة محددة، مملة، ال مبالية 

                       مشتتة، مشاركة، حنونة، سعيدة، مرسورة،                        

                       قلقة، غاضبة، حزينة  

البدنية             نشيطة، تفاعلية، غري فعالة، رسيعة، بطيئة، 

                      مجتهدة، أنيقة، مقيدة

                       خليعة، متوترة، مسرتخية. 

االستطرادية     معلوماتية، تفسريية، موحية، عارفة، ساذجة، 

                     سياقية، ) ثالثية األبعاد( موثوق فيها، بريئة. 

السياقية         سينوغرافية، تركيبية، متثيلية، ذات طابع 

                     تقدميي، بيئية، عالئقية 

                     ترابطية، توكيدية، مشتتة االنتباه .

-------------------------------------------------------------

وتوظف مجموعة األساليب يف مدارس الدراما عرب العامل 

داخل  والتنوع  الثبات  توضيح  يف  املؤدين  تساعد  ليك 

هنا  املقدمة  النسق  وفكرة  والبدنية.  العاطفية  الطرائق 

يف  الطرائق  هذه  مناذج  قراءة  ميكن  كيف   لتحديد  هي 

فعل األداء. 

الذي  واملغزى  باملعنى  االستطرادي  النوع  ويرتبط       

عيل  هذا  يعتمد  وسوف  املقدم.  لألداء  املتفرج  ينسبه 

شخصية/ بواسطة   ) مثال   ( املقدمة  اإلضافية  املعلومات 

املشاهد،  وتنظيم  الرسد،  وترتيب  العمل،  يف  آخر  مؤدي 

مثل تكوين اإلضاءة لخلق بيئة مهددة. وال يقدم املؤدي 

هنا،  نقلها  يتم  التي  االتصالية  املادة  بالرضورة  نفسه 

)2-3

 – محاذيره  مراعاة  مع   – اليسرتوم  منوذج  عيل  وبناء   

ميكننا تحديد يشء مشابه فيام يتعلق بالطرائق والعالقة 

املتبادلة بني مناذج األداء. وهذه ليست أولويتي الفورية 

التطبيقات تتضمنالنامذج تتضمن                 ماهية الشكل         الشكل           

عاطفي

الحالة العاطفية

الواضحة للمؤدي

أو الشخصية )مع

الوضع يف االعتبار

أن الحالة العاطفية

للمؤدي رمبا تختلف

عن حالة الشخصية

املقدمة.

مفككة/غريعاطفية

مركزة/ ذات مهمة

موجهة

مملة

ال مبالية

مشتت الذهن

رقيقة

سعيد

مرسور

مهموم

غضبان

حزين

مالمئة بشكل محدد

للتمثيل املرتكز عيل

ميكن أن تكون مهمة

لبعض فنون األداء

السيام حيث يكون

الرتكيز عيل التجربة

املعاشة وحالة املؤدي

بدين

امليل البدين

للمؤدي،

يتضمن امياءة

وحركة وتفاعل

بدين مع املكان

واألشياء واألفراد

نشيط

رد فعل

رسيعة

بجهد

أنيق    

مقيد

مهجور

متوتر 

مريح

كل أشكال األداء

ولكنه يف املقدمة يف

أعامل الرقص والسريك 

والتنزه واألشكال األخرى

التي يهيمن فيها السجل

استطرادي

الجانب الوظيفي

للمؤدي يف

عالقته بنقل

القصة والفكرة

أو املعنى اما

من خالل النطق

اللفظي، الحركة

املجسدة أوالرمزية

أو مظاهر الداللة

األخرى 

معلومايت

تفسريي

ذات صلة

ساذجة

سياقي

ذو صلة متغرية باملؤدي

وسجالت متعددة بداية من

وظيفة الراوي الرصيح 

إىل األداء املجرد غري

املقولب

سياقي

السياق السائدالذي                          

والسيام يف عالقته

بالطرق التي يفهم

األداء فيام وراء

طرائقه العاطفية

والبدنية                

والرسدية،

البنيات الداللية

والعاطفية واالجتامعية

والثقافية والجاملية التي

يظهر فيها األداء

سينوغرايف

تركيبي

متثييل

بيئي

ترابطي

توكيدي

استطرادي

والسيام يف املقدمة

يف بعض أعامل الرقص

الرتكيب واألحداث محددة

املكان، والسيام املالمئة

التي متيز مشاركة وفعل

الجمهور/املتفرج   

) الشكل 2-3(
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28 نوافذ

استكشف  إذا  مختلفة  دقيقة  فروقا  األمر  يتطلب  وهل 

دينامية  تتغري  وكيف  الصلة،  ذي  األمناط  اندماج  املؤدي 

ما  األمــر  وهــذه  األداء.  تطور  مع  املتعددة  الوسائط 

مالحظة  عند  األثناء  هذه  يف  ونتوقف  بحث.  محل  تزال 

بعد  تحتاج  معا  املقدمة  النامذج   « بأن  وآخرين  بيتامن 

وبالتايل  البعض،  ببعضها  يتعلق  فيام  التفسري  إىل  ذلك 

األداء  تناول  يتطلب  مستقل.  بشكل  فيها  النظر  ميكن  ال 

متعدد الوسائط هذا امليل النقدي، ألن املؤدين يقدمون 

قناة  فهم  االتصالية.  اإلمكانيات  من  مركبة  مجموعة  لنا 

األداء،  حدث  أو  الدراما  عامل  داخل  االتصالية  العنارص 

املستمدة  االتصالية  املالمح  مع  عالقة  يف  يعملون  فهم 

ذاتهم،  يف  ظاهراتية  مناذج  وهم  ؛  بالعامل  معرفتنا  من 

الوسائط  متعددة  تواصلية  ذخرية  وتشكيل  واستدعاء 

بطبيعتها. 

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

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 

ولكن سوف يرتبط أدائه به ارتباطا وثيقا ويكون متورطا 

أدائها  من  حالة  كل  قراءة  بحيث ميكن  املعنى  يف ذخرية 

ومن خالل  الطريقة االستطرادية. ويطبق هذا عيل أكرث 

األعامل تجريدا، حيث ال تكون القصة محل خالف ولكن 

تنتج متثيالت ديناميات األداء املعلومات للمتفرج. 

     ويطبق يشء مامثل فيام يتعلق بالطريقة السياقية. 

يذهبون  الذين  املشاهدين  لبعض  املهم  من  فمثال، 

هاملت  دور  يف  كومربباتش  بينديكت  املمثل  ملشاهدة 

ذاكرة  يف  أثرهم  أداءه  يحمل  الذي  السيناميئ  النجم  هو 

املتفرج. ومن املهم للبعض أن يرى » أول ليلة عرض »، 

ليلة  ضغط  تحت  للمؤدين  اإلضافية  بالرعشة  تأيت  التي 

شاهد  من  أول  وسط  بأنهم  اإلحساس  أو  األول،  العرض 

عمال جديدا. ومن املهم للبعض اآلخر أن يشاهد األداء يف 

مكان محدد ) إحدى الرحالت التي قمت بها إىل مرسح 

يكون  أن  للبعض  املهم  من   .) برلني  يف  شيفبوردام  ام 

وصفت  وإذا  مدرسية.  أحدهم مرسحية  ابن  هو  املؤدي 

موحدة  ومعان  داللية  تفاصيل  االستطرادية  الطريقة 

تصف  ُتقدم من خالله،  أو  نفسه  األداء  تتولد من خالل 

املتعلقة  والتفاصيل  البارزة  الرشوط  السياقية  الطريقة 

باملوقف املحيط باألداء الذي رمبا يكون له عيل املتلقني. 

نحو تحليل لألداء متعدد الوسائط : 

 يقرتح اليسرتوم أن : 

 كل وسيط يتكون من اندماج لعدة مناذج تشارك جزئيا من 

خالل وسائط أخرى بدرجات متفاوتة من الحسية )....( وألن 

عاملنا، أو باألحرى ادراكنا ومفهومنا عن العامل متعدد الوسائط 

األقـل  عيل  الوسائـط  متعـددة  الوسائـط  كـل  فـان  متامـا،  

عيل مستــوى  الطرائق األربعة. 

املشرتك  املبدأ  فان  األداء،  وطرائق  مناذج  إىل  نظرنا  وإذا 

ومناذجها،  األداء  أفعال  يف  اندماجا  نالحظ  أننا  هو 

الوسائط  متعدد  األداء  يكون  حيث  متفاوتة،  بدرجات 

متعلقا بالنامذج املرتابطة عرب الطرائق األربعة ) العاطفية 

الرتكيز  لنا  ويسمح   .) والسياقية  واالستطرادية  والبدنية 

عيل النامذج والطرائق أن ننحي األسئلة عن سيكولوجية 

أجل  من  للممثلني،  الداخلية  الدوافع  أو  الشخصيات 

املزيد من االستكشافات الرتابطية لألفعال وردود األفعال 

ووسائل نقل املعلومات التواصلية. ويوفر طريقة ملعايرة 

الحدث  بعد  أو   –  ) واإلعداد  للتدريب   ( مقدما  سواء   -

املالمح   –  ) النقدية  واملراجعة  التحليل  طريق  عن   (

التأسيسية ألي فعل أداء. 

االنطالق،  نقاط  من  تأملية  مجموعة  هنا  قدمت       

إلعــداد  توافقات  مــن  وكمجموعة  للتحليل  كشكل 

يف  ذلك  الختبار  التالية  الخطوة  تكون  أن  وميكن  األداء. 

واملؤدين  املمثلني  مع  تدريب،  ومواقف  عمل  ورشــة 

تحسني  ميكن  فهل  للجمهور.  للتقديم  العرض  إلعــداد 

؟  الصلة  ذات  بالطرائق  املؤدي  اهتم  إذا  وتغيريه،  األداء 
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يف  ضخمة  مقالة  »جرب«  الناقد  كتب  قليلة  أيام  وبعد 

تركيزه  ومع  طنطا،  يف  التمثيل  حول  »املمتاز«  جريدة 

“نريد  فيها:  قال  مبقدمة  بدأها  األوبريت«،  »فرقة  عىل 

من  الفرقة  حال  إليه  تطورت  عام  يف رصاحة  نحدثك  أن 

التقدم املضطرد يف التمثيل. وما نالته من األثر يف نفوس 

وتبحث  تقدمها،  رس  تتبني  إذ  وأنت  املختلفة.  الجامهري 

بينها  املنافسة  عن  العامل يف نجاحها لوجدته مسبباً  عن 

يف  وتزاحمها  التفوق،  تناهضها  التي  األخرى  الفرقة  وبني 

فرقة  بها  وأعنى  املرسح!  عىل  وتجاربها  التمثيل،  سوق 

الجزايريل. 

الجزايريل  فرقة  أن  ومبا  الناقد!  مقدمة  تنتهي  هنا  إىل 

نقف  أن  فاألفضل  قادمة،  حلقات  يف  عنها  سنتحدث 

قال  حيث  األوبريت،  فرقة  حق  يف  الناقد  ذكره  ما  عىل 

تكاد  فرقة  أمام  أنها  األوبريت  فرقة  أحست  فلقد  عنها: 

السبق  قصب  إحراز  عىل  تعمل  فأخذت  الفن،  تضارعها 

الواقع  هو  كام  روعها،  يف  ودخل  املرسحي،  املضامر  يف 

لهام   ثالث  ال  أمرين  عىل  متوقفان  والتقدم  النجاح  أن 

بشعور  األخاذة  الجديدة  الروايات  اختيار  األول  األمر 

سيد عيل إسامعيل

)14( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

فرقة  تمدح  الصحافة 
المصري األوبريت 

نوافذ

حظك  تجرب  أن   - أدب  وبكل   – إليك  نطلب  أن  غري 

بارتياد نزلها البديع يف قهوة العائالت. فترسى عن نفسك 

باملشاهدة،  ضمريك  من  اعتقاد  إليك  ويترسب  بنفسك، 

وليس من رأى كمن سمع. ومع ذلك فنحن نقص عليك 

هذا  بتمثيلها  الفرقة  قامت  التي  الروايات  بعض  نبأ 

األسبوع!

التي  العروض  بعض  عن  رأيه  يكتب  الناقد  بدأ  وهكذا 

كانت  الفرقة  أن  يثبت  مام  واحد،  أسبوع  خالل  متت 

عن  بالكالم  الناقد  وبدأ  ناجحة!  متنوعة  عروضاً  تقدم 

بعد  فيام  مثلتها  التي   - الكهربايئ«  »الكريس  مرسحية 

الطبيب  بدور  قام  قائاًل:   - فرقة فوزي منيب عام 1929 

رأفت املمثل يس، وهذا أطلع الجمهور مبهارة عىل مبلغ 

ما يعمل اإلنسان النتهاز الفرص التي متر به. فبينام كان 

يعمل عىل التخلص من دين »كش كش بك« املكتوبة به 

أتاه كش كش  ما  فرصة  ينتهز  به  إذا  والدته،  وثيقة عىل 

مع أحد مرضاه فيستخدمه للتخلص من معشوقته أولجا. 

ومّثل أخرياً كيف يأنس املرء للحياة الزوجية ويؤثرها عىل 

حياة املعارشة غري الرشعية، وكيف يحفظ لزوجته األوىل 

كل  وقيام  األكفاء  املمثلني  إعداد  الثاين  واألمر  الجمهور، 

ما  إعداد  مع  الظروف،  مقتضيات  حسب  بدوره  ممثل 

يلزم للرواية من مناظر مختلفة ومالبس متنوعة، لنخرج 

العام يف ثوب قشيب موىش إىل غايتها، وأنالها  الرأي  إىل 

مرماها وحببها إىل النفوس والقلوب. فهي يف كل ليلة من 

بالفرقة،  النفوس  تعلق  أثرها  من  يكون  التمثيلية  الليايل 

سالمة  عىل  تدل  التي  الروايات  من  تقدمه  ما  وترقب 

وعواطفه.  الجمهور  مليول  وتقديره  الفني  املدير  ذوق 

أفضت  املمثلني،  أشخاص  يف  تعدياًل  أحدثت  قد  هي  ثم 

وجودهم  تعتقد يف  كانت  أفراد  بعض  زمرتها  عن  بسببه 

مبغازالت  متثيلها  وتأويل  الفرقة،  سمعة  تلويث  من  شيئاً 

الفرقة  رأت  مام  هذا  وغري  للمقابالت  وموعداً  مرسحية، 

تغري  مثل  الراقي  املستوى  إىل  بها  النهوض  ورائه  من 

التعديل  هذا  بعد  أصبحنا  لقد  حتى  واألزياء،  املناظر 

وأنها  ناهضة  الفرقة  أن  جازماً  اعتقاداً  نعتقد  والتبديل 

باقية خالدة وأن املنافسة ال تزيدها إال ثباتاً عىل ثباتها، 

الذي  السامي  الغرض  إىل  وتقدماً  مركزها،  يف  وتوطيداً 

املزيد ملا وجدنا  الفرقة نصب عيونها. ولو شئت  وضعته 

حلمي فؤادة 

وجدنا  حيث  طنطا،  في  المسرحي  وتألقها  المصري  األوبريت  فرقة  مع  زلنا  ما 
كتب   1927 سبتمرب  أوائل  ففي  ملحوظة.  بصورة  وبعروضها  بها  تحتفي  الصحف 
فيها:  قال  »طنطا«،  لجريدة  الفين  المندوب  بوصفه  صغرية،  كلمة  هاشم«  »أحمد 
على  دلت  والدرام  الكوميدي  النوع  من  روايات  جملة  بتمثيل  الفرقة  هذه  قامت 
الدالي  أفندي  عباس  األستاذ  فاظهر  الفرقة.  بهذه  والممثالت  الممثلني  كفاءة 
محمد  الظريف  الممثل  وكذلك  الجمهور.  أنظار  إليه  ألفت  باهرًا  نبوغًا  الفرقة  مدير 
نال  حىت  كش«،  »كش  بدور  يقوم  الروح  خفيف  ممثل  فهو  يوسف،  أفندي 
خرية  من  فجميعهم  الفرقة،  أفراد  باقي  جهود  من  نقلل  وال  والتقدير  اإلعجاب 
المهذبة  السيدة  نشكر  أننا  كما  الجميل.  الفن  هذا  يقدرون  الذين  األكفاء  الممثلني 
تمثليهن.  حسن  على  وروكا  وإحسان  ودولت  وسنية  األولى  الممثلة  شماع  مرجريت 
واإلقبال.  التشجيع  دوام  لها  ونرجو  بتقدمها،  الفرقة  ونهئن 
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30 نوافذ

أيام عرشتها، فيفضلها عىل جوزفني بنت الخواجة جورج. 

املواقف  جميع  ويف  فيه،  ما  الجميل  حفظ  من  هذا  ويف 

ومفارقة.  تقصرياً  عليه  نلحظ  مل  املمثل  بهذا  مرت  التي 

وقام محمد يوسف بدور كشكش بك وعباس الداىل بدور 

السلطة.  يف  سايساً  يعمل  كان  الذي  العنني  أبو  صديقه 

وبدور  طبيباً،  يكون  عندما  التمرجي  بدور  معه  وقام 

السكرتري عندما يكون برنساً أمريكياً. ويف جميع املحاورات 

أشخاص  باقي  وبني  وبينهام  معاً،  بينهام  دارت  التي 

الحواس،  النفوس زمامها، واستوليا عىل  الرواية ملكا عىل 

والطرائف  الطريفة  النكات  يف  اإلرساف  حد  وأرسفا 

الظريفة، حتى صار املتفرجون حيالها عبارة عن مجموعة 

لكل فكاهة  وإيناساً  ممتلئة برشاً ورسوراً. وتفيض ضحكاً 

أن  الحظ  ولحسن  وعباس.  يوسف  محمد  من  تصدر 

البديهة  عىل  ترسل  حارضة.  نكتاً  ألفاظهام  جميع  كانت 

وتؤدي  الرواية.  لسياق  مناسبة  شيقة  توريات  فيها 

لقد آمن  املضحك واملفيد. حتى  معاين شتى جمعت بني 

املتفرجون بأن يف عباس قوة ال يستهان بها عىل مسايرة 

روح الجمهور، وعىل اإلبداع يف كل دور يقوم به. وكانت 

العظيم  القسم  وعليهام  لهام  موكولة  كلها  الرواية  مهمة 

العيون إال فرتات قالئل. ومع هذا  منها، إذا مل يغيبا عن 

مل يعتور سريهام أي قصور بل كانا نهاية يف اإلجادة. نهاية 

وإلقاء  النفوس،  الرسور عىل  إدخال  نهاية يف  االتقان.  يف 

قالب  يف  األسامع  عىل  املفيدة  والعظات  البالغة  الحكم 

شهي بديع. وكان ملوقفهام معاً من الروعة والجالل، ما مل 

يظفر به ممثل قبلهام عىل أي مرسح. وتالهام يف األهمية 

»برميادونة«  إىل  بها  فعهد  الطبيب،  معشوقة  أولجا  دور 

الجهد،  غاية  متثيله  يف  فبذلت  مرجريت،  السيدة  الفرقة 

املادة  إىل  النفوس  ميل  رسعة  عىل  الجمهور  وأطلعت 

منذ  رأفت  مرافقة  رفضت  وكيف  الحب.  عىل  وإيثارها 

من  فأحبته  األمرييك »كش كش«  الربنس  بصديقه  عرفها 

مام  ذلك  وغري  وهداياه  بأمواله  نفسها  وعلقت  دونه، 

يتطلبه دورها من الوقائع، التي أجادت إبرازها. وكثرياً ما 

كانت تساعد امُللقن يف مهمته عند ُبعد املمثل عنه!! مام 

بكل  عاملة  الرواية،  أدوار  بجميع  محيطة  أنها  عىل  يدل 

وقائعها. وال بدع يف هذا بعد إذ علمت أنها املمثلة األوىل 

يف الفرقة. وقام حسني الشامع بدور الخواجة جورج والد 

ومثل  به،  القيام  فأجاد  رأفت.  الدكتور  جوزفني مخطوبة 

املفاجآت،  أمام  ومواقفهم  وحركاتهم  األجانب  صوت 

بصالحني.  وشغفهم  بناتهم  اسرتضاء  يف  سعيهم  ومبلغ 

طبيعته  عىل  أسمر  بقي  وجهه  أن  عليه  نلحظ  ولكنا 

بجمهور  أسرية  من  بالبياض  جلله  الذي  هو  فال  املرصية 

أمريكا.  كزوج  بالسواد  صبغه  بالذي  هو  وال  اإلفرنج، 

غطتها  التي  البسيطة  املالحظة  هذه  إىل  نظره  فنوجه 

إتقان،  أميا  املمثل  أتقنها  التي  األخرى،  املظاهر  جميع 

عم  بك  البكبايش شكيب  أما  اإلبداع.  منتهى  فيها  وأبدع 

الدكتور رأفت فقد مّثل دوره حسني لطفي متثياًل ال بأس 

به. وكم كان بودنا أن يتبادل مع حسني الشامع يف دوره 

رواية  يف  برهنت  الفرقة  لعل  عنها:  فقال  الجهادية«،  يف 

»مرايت يف الجهادية« عىل خري ما ميكن أن تربهن به فرقة 

عواطفه،  مع  للتميش  ميالة  الجمهور،  إلرضاء  طامحة 

أبرزت هذه  والسري عىل طبيعة ميوله وأهوائه! فهي قد 

غاية  بالغة  واإلتقان،  اإلجادة  آية يف  املرسح  الرواية عىل 

النهاية يف الطالوة النسبية. والرواية يف ذاتها مغزى بديع 

عام  فضاًل  قيمة  وعظات  عرب  وفيها  لذيذة،  ومواقف 

أنها  أعتقد  أزال  ال  كنت  إن  الكوميدي  ثوب  من  كساها 

وغري  الصنعة  غري  للكوميدي  حّولها  وما  الدرام،  نوع  من 

رغبة الفرقة أو الفرق التي مثلت هذه الرواية من قبل يف 

إظهارها للجمهور، عىل نوع من الطرائف التي ألفوا منه 

دور  أن  األول  ألمرين،  املوافقة  من  التبادل  هذا  يف  ملا 

الشامع  استطاعة  يف  وكان  الرواية،  يف  هاماً  كان  شكيب 

لطفي  حسني  لون  ألن  الثاين،  من  شاهدناه  عام  إجادته 

وطبيعة حركاته الهادئة، تتناسب مع دور الخواجة. بينام 

باقي  أما  الشامع.  البكبايش شكيب تعوزه شجاعة حسني 

األدوار فوكلت إىل املمثلني اآلخرين الذين قاموا بها عىل 

عّز  والذي  الرواية.  يف  ثانوية  باعتبارها  الالئقة  الوجهة 

عىل الجمهور يف هذه الرواية ما بلغت من نجاح أنهم مل 

الرواية  احتياج  مع  فيها،  دوراً  إسامعيل  لتوفيق  يشهدوا 

إليه ملا امتاز به من قدرة وما اشتهر عنه دراية!

»مرايت  مرسحية  إىل  حديثه  يف  ذلك  بعد  الناقد  وانتقل 

الجزايرلي فوزي 
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مرجريت  السيدة  فيها  برعت  غريها.  من  أكرث  لها  امليل 

بتمثيل دور العاشقة املهجورة وأبرزت عاطفتها، وطابقت 

لعشيق  لالنضامم  الفرصة  تنتهز  كيف  وبينت  الواقع، 

إذا كان األول  غريه تضاربه به وتعتز به عليه، وخصوصاً 

امتازت  كام  الجيش.  قائد  واألخري  الجيش  يف  »أونباشياً« 

السيدة سنية يف دور املرأة التي تغار عىل زوجها وتعمل 

أو  ملعشوقة،  مياًل  فيه  تلحظ  عندما  منه،  االنتقام  عىل 

يف  املصاعب  تجشم  يف  ونبغت  سواها،  المرأة  جنوحاً 

الصدمات  واحتامل  الرجال،  بزي  والتزي  السبيل،  هذا 

الرجل  دور  مبهارة  عباس  مّثل  وكذلك  أغراضها.  لنيل 

ال  حتى  ومعشوقته،  زوجته  بني  التوفيق  يحاول  الذي 

يرتتب عىل ذلك فساد كيان العائلة واختالل نظام البيت. 

وال  كرامته.  عىل  ويغار  رشفه  عىل  يحافظ  الذي  والرجل 

إسامعيل  توفيق  به  قام  ما  باإلعجاب  نذكر  أن  ننىس 

ودور  النفوس،  يف  وتأثريه  الحظ  حلواين  دور  متثيل  من 

الوقت  يف  الجمهور  بألباب  أخذ  حتى  املتهرب  العسكري 

مجيدة  »خريية«  وكانت  دوره،  استغرقه  الذي  القصري 

بها  تصاب  التي  والبساطة  البالهة  دور  متثيل  ومتقنة 

بكل  أجنبياً  قائداً  فكان  لطفي  أما حسني  الفتيات.  بعض 

فنجح  وحركات،  وسحنة  مظاهر  من  األجنبي  للقائد  ما 

يغبط عليه. ولعل دور كش كش  نجاحاً  الرواية  يف هذه 

الباشجاويش يف الجيش كان أبرز األدوار وأكرثها استيالء 

دور  كل  ويف  رواية،  كل  يف  شأنه  الجامهري،  نفوس  عىل 

يعهد إليه.

ثم انتقل الناقد يف حديثه إىل مرسحية »وردة البستان«، 

الفرقة،  بواسطة  مثلت  الرواية  هذه  عنها:  فقال 

بالغة  املرة  هذه  يف  فكانت  الثانية،  للمرة  وشاهدناها 

الفضل يف  الرواج ولعل  ناصية  النجاح. وقابضة عىل  أوج 

وردة  دور  يف  مرجريت  به  احتفظت  ما  إىل  راجع  هذا 

التي مرت عليها. هذه  التغريات  الهيئة عىل  البستان من 

الدفعة كيف تحتفظ املرأة مبن تحب، وكيف تؤثره عىل 

خلقية.  أو  مادية  فوارق  من  الجميع  بني  ما  رغم  سواه 

السيدة مرجريت  األوىل عىل  وكانت هذه هي مالحظتنا 

فصادفت لديها قبواًل صادفت بسببه الرواية نجاحاً. فلها 

منا جزيل الشكر عىل تقدير مالحظتنا مهام كان فيها من 

حذوها  حذا  ولقد  املمثلة.  تكون  وهكذا  وقسوة.  شدة 

متثيله  يف  أصلح  حيث  امللك  دور  متثيل  يف  لطفي  حسني 

الدفعة األوىل، فمرحى بهذه األخالق  ما أخذناه عليه يف 

املخلصة.  بالنصيحة  بعمل  راق  شعور  عىل  دلت  التي 

وألن باقي املمثلني يف الرواية يجيدون أدوارهم فقد امتاز 

متثيلها هذه الدفعة عىل سابقتها امتيازاً عظياًم.

مرسحية  عن  بالحديث  مقالته  »جرب«  الناقد  واختتم 

»قمر الزمان« - التي ُتعد من ريربتوار فرقة منرية املهدية 

مرسح  عىل  أيضاً  الرواية  هذه  الفرقة  مثلت  قائاًل:   -

األوبريت ألول مرة، فنالت من نفوسنا مكانة مبقدار ما 

حوت من حكم ومواعظ، بالرغم مام تخللها من هفوات 

ما  هذا  الرواية.  به  اتصفت  الذي  الكوميدي،  يغتفرها 

فالرواية  لفظاً  إما  معنًى،  الزمان«  »قمر  رواية  مثلته 

لكل  والعرب  بالعظات  مملؤة  والطرائف،  بالنكات  حافلة 

من  التي  الكوميدية  الروايات  بشأن  ومعترب  مغتبط 

الرواية  لتلك  اإلجاميل  الوصف  بهذا  نكتفي  الطراز.  هذا 

املقام.  لضيق  وذلك  األسبوع،  رواية  عرفنا  يف  ُتعّد  التي 

وموعدنا برشحها العدد القادم مع ما تالها من الروايات 

بها  قام  ثانوية  الباقية  األدوار  وكانت  األسبوع.  بحر  يف 

أيديهم.  بني  الرواية  الالئق فنجحت  الوجه  ممثلوها عىل 

املكان  غص  حتى  ملشاهدتها  محتشداً  الجمهور  وكان 

إنها  قلنا  لفرقة  املنتظرة  النتيجة  هي  وهذه  باملتفرجني 

تعمل للفن وتعمل للرقي والتقدم. ]توقيع[ »جرب«.

ال  نقاد  فهنالك  باسمه،  يوقع  »جرب«  الناقد  كان  وإذا 

»أنا«!!  باسم  يوقع  الذي  الناقد  مثل  بأسامئهم،  يوقعون 

يف  األوبريت  فرقة  عن  قصرية  كلمة  كتب  الناقد  هذا 

فيها:  قال   ،1927 سبتمرب  منتصف  يف  »املمتاز«  جريدة 

تلك الفرقة أخذت تعمل عىل التفوق، وتعمل عىل إحراز 

الشهرة  من  لها  عام  زيادة  منافستها  عىل  السبق  قصب 

عىل  وعملت  الطنطاوي،  الجمهور  بني  الصيت  ومن 

لها  التي  الفرقة  يجعلها  ومبا  ويرضيه،  يرسه  مبا  إرضائه 

أحرضت  إذ  غرو  وال  بيننا.  السامي  واملركز  األول  االسم 

رشيقات  وممثالت  أكفاء  ممثلني  من  عندها  ما  فوق 

وراقصات بديعات. تلك الراقصة الشهرية والكوكبة املنرية 

املتفرجني  أبهرت  التي  تلك  حلمي«،  »فؤادة  السيدة 

بداللها ورقصها الفتان. وقد مثلت الفرقة رواية »الكونت 

سابقاً[  أمني صدقي  فرقة  من مرسحيات  ]وهي  زقزوق« 

بدورين وشخصيتني، ال  يوسف  فقام محمد  األحد  مساء 

األبواب  ُمصّلح كوالني  فبينام هو  بهام  القيام  ميكن لغريه 

الذي  الشهري  الغني  شداد  الكونت  هو  إذ  »جندفيل«، 

قامت  التي  عايدة  »عايدة«!   لألرتيست  عشيقاً  كان 

أظهرت  وفيه  إجادة،  أميا  فأجادته  سنية  السيدة  بدورها 

تتناوله من دروس  لعشيقها مهام  املعشوقة  تخدع  كيف 

الشامي  بدور  لطفي  حسني  وقام  أمها.  من  وتعليامت 

الرثي عم الكونت شداد، والذي هو وريثه الوحيد فأجاد 

ولهجته  لغته  يف  األصل  طبق  الشامي  دور  ومّثل  دوره، 

بالتفوق.  ونهنئه  عليه  فنثني  وسكناته،  حركاته  وجميع 

شداد  الكونت  مبنزل  خادم  دور  إسامعيل  توفيق  وأخذ 

ومتثيله  لقيامه  املتفرجون  به  وأعجب  العموم  فأدهش 

شك.  وال  »كوكو«  فكان  أنواعه،  بجميع  العبط  دور 

قام  الذي  »نبيه«،  ملعالجة  طبيب  بدور  أيضاً  قام  وقد 

بالرسطان!  مريضاً  وكان  »سوسو«،  زوج  »توتو«  بدور 

النوبة.  تأتيه  األصوات  يف  اشتداداً  أو  غوغاًء  سمع  وكلام 

الكلمة.  مبعنى  طبيباً  إسامعيل  توفيق  فكان  دوره  وأجاد 

الكونت  خطبها  التي  العروسة  والد  الدايل  عباس  وكان 

دور  ميثل  وكان  أخيه،  البن  شداد  الكونت  عم  عصعوص 

الصعايدة  طباع  عليه  تحتوي  ما  بجميع  الصعيدي  الولد 

ولقد  الحقيقي.  الشكل  عىل  لغتهم  وأتقن  وأخالقهم، 

بالعظات  والطرائف مملؤة  بالنكات  الرواية حافلة  جعل 

جريدة  بيده  كان  حني  ومعترب،  متعظ  لكل  والعرب 

ويكون  ميثلها،  التي  الكوميدية  الروايات  شأن  يقرأها. 

وبالجملة  تقدمها.  عىل  املساعدة  العوامل  أهم  من  فيها 

الباقية  األدوار  وكانت  اإلجادة،  منتهى  يف  الرواية  كانت 

الالئق  الوجه  عىل  ممثلوها  بها  قام  االتقان،  منتهى  يف 

محتشداً  الجمهور  وكان  أيديهم.  بني  الرواية  فنجحت 

هي  وهذه  باملتفرجني،  املكان  غص  حتى  ملشاهدتها 

النتيجة املنتظرة لفرقة قلنا إنها تعمل للفن وتعمل للرقي 

والتقدم. ]توقيع[ »أنا«

نوافذ

الزمان قمر  مسرحية  إعالن 

صدقي أمني  لفرقة  زقزوق  الكونت  مسرحية  إعالن 


