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الطفل..  لثقافة  القومى  المركز  في  سبتمرب 
لألراجوز شهري  ويوم  ثقافية  وفعاليات  فنية  وورش  عروض 

األنشطة  من  ومجموعة  واسعة  نشاط  حالة 
الطفل  لثقافة  القومى  املركز  يقيمها  املتنوعة 
ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  برئاسة 
املركز  يحرص  فدامئا  الجارى،  سبتمرب  شهر  ىف 
فنية  وجبه  تقديم  عىل  للطفل  القومى 
تنمية  عىل  ترتكز  للطفل،  وتوعوية  وتربوية 
قدراته، واكتشاف مواهبه املختلفة ليس ذلك 
فحسب،وإمنا تعطى أهمية قصوى لإلبداع ىف 

مراحل العمرية املختلفة للطفل . 
سبتمرب   1 الخميس  بيوم  سبتمرب  شهر  يبدأ 
د. هانم صربه  تقدميه  الصغري  الحريف  مبرشوع 
نفس  ىف  ويقدم  بالهرم،  الفنون  بحديقة 
أنشطة  مجموعة  املسائية  األنشطة  ىف  اليوم 
وتدريبات  مهارات  تنمية  ورش  الهمم  لذوى 
للفنانة  البورترية  رسم  تعليم  ورشة  كشفية، 
منال عبيد بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، 
أجازة   وسبت  وجمعة  خميس  برنامج  ويقدم 
الفعاليات  من  متنوعة  مجموعة  يضم  والذى 
سالم  كورال  وعرض  األراجوز  عرض  ومنها 
األسود  للمرسح  لون«  »كذا  فرقة  وعرض 
الثقافة  قصور  هيئة  تقدمها  فنية  وعروض 
الجمعة  زينب،  بالسيدة  الثقافية  بالحديقة 
وجمعة  خميس  برنامج  يستمر  سبتمرب   2
بالحديقة  الثابتة  بفقراته  أجارة  وسبت 
سبتمرب   3 السبت  زينب،  بالسيدة  الثقافية 
الجوالت  من  مبجموعة  عيالنا  قوافل  تقوم 
وزارة  مع  بالتعاون  مبرص  املحافظات  إلحدى 
واإلسامعيلية  »الرشقية  والرياضة  الشباب 
والبحرية وبورسعيد والقاهرة والجيزة«، ويقام 
الصغري«   »املبدع  صالون  الثقافية  بالحديقة 
مع اثنني من الفائزين ىف جائزة الدولة للمبدع 
الصغري ىف القصة والشعر مع أحد الشعراء أو 
وجمعة  خميس  برنامج  يستمر  كام  الكتاب، 
عروض  من  املتنوعة  بأنشطته  أجازة  وسبت 
شعبية  فنون  وعروض  أراجوز  وعروض  فنية 
الثقافة  قصور  هيئة  تقدمها  فنية  وعروض 
سبتمرب   4 زينب،  بالسيدة  الثقافية  بالحديقة 
تنمية  ورش  وتضم  الهمم  ذوى  أنشطة  تقام 
الثقافية  بالحديقة  كشفية  وتدريبات  مهارات 
ترسم«،  »مرص  مرشوع  زينب،  بالسيدة 
 5 النعيم،  عبد  أحمد  الفنان  عليه  ويرشف 
واأللعاب  الفنية  ورش  مجموعة  تقام  سبتمرب 
الفنون  بحديقة  التفاعلية  والورش  الرياضية 
لألطفال  الرسم  تعليم  ورش  تقام  كام  بالهرم، 
بالحديقة  املفتى  وحنان  صربى  أمرية  تقدمها 
سبتمرب   6 زينب،  بالسيدة  لألطفال  الثقافية 
صالون  الطفل  لثقافة  القومى  املركز  يقيم 

الفنية  الورش  الهيثم« مع مجموعة من  »ابن 
مرشوع  يقام  كام  بالهرم،  الفنون  بحديقة 
النعيم  عبد  أحمد  للفنان  ترسم«  »مرص 
زينب،  بالسيدة  لألطفال  الثقافية  بالحديقة 
د.  تقدمه  الصغري  الحرىف  مرشوع  سبتمرب   7
تقام  كام  بالهرم،  الفنون  بحديقة  صربة  هانم 
منال  للفنانة  البورترية  رسم  تعليم  ورشة 
بالحديقة  وطن«  محبة  »ىف  وصالون  عبيد، 
قوافل  وتواصل  زينب،  بالسيدة  الثقافية 
سبتمرب   8 املحافظات،  ىف  »عيالنا«جوالتها 
د.  تقدمه  الصغري«  »الحرىف  مرشوع  يقام 
وتقام  بالهرم،  الفنون  بحديقة  صربة  هانم 
تعليم  ورشة  تقام  كام  الهمم،  ذوى  أنشطة 
ويستمر  عبيد  منال  للفنانة  البورترية 
وذلك  أجازة،  وسبت  وجمعة  خميس  برنامج 
سبتمرب   9 زينب،  بالسيدة  الثقافية  بالحديقة 
وسبت  وجمعة  »خميس  برنامج  يستمر 
زينب،  بالسيدة  الثقافية  بالحديقة  أجازة« 

»عيالنا«   قوافل  جوالت  تستمر  سبتمرب   10
إلحدى محافظات مرص، ويقام صالون »املبدع 
وسبت  وجمعة  »خميس  وبرنامج  الصغري« 
زينب،  بالسيدة  الثقافية  بالحديقة  أجازة« 
11 سبتمرب تقام مجموعة من األنشطة لذوى 
أحمد  للفنان  ترسم«  »مرص  ومرشوع  الهمم، 
عبد النعيم وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة 
زينب، 12 سبتمرب ورش فنية وألعاب رياضية 
ورش  بالهرم،  الفنون  بحديقة  تفاعلية  وورش 
الفنانة  من  كال  تقدمها  لألطفال  رسم  تعليم 
بالحديقة  املفتي  حنان  والفنانة  صربي  أمرية 
يقام  سبتمرب   13 زينب،  بالسيدة  الثقافية 
القومى  املركز  إصدارات  إلحدى  توقيع  حفل 
الفنية  الورش  من  ومجموعة  الطفل  لثقافة 
مرشوع  يقام  كام  بالهرم،  الفنون  بحديقة 
النعيم  عبد  أحمد  للفنان  ترسم«  »مرص 
بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، 14 سبتمرب 
يقام مرشوع »الحريف الصغري« تقدمه د. هانم 

تعليم  ورشة  بالهرم،  الفنون  بحديقة  صربة 

رسم.

صالون  يقام  عبيد،كام  منال  للفنانة  الربوترية 

بالسيدة  الثقافية  بالحديقة  وطن«  محبة  »ىف 

»عيالنا«  قوافل  جوالت  وتستمر  زينب، 

تقام مجموعة  املحافظات 15 سبتمرب  إلحدى 

رسم  تعليم  ورشة  الهمم  لذوى  األنشطة  من 

وسبت  وجمعة  خميس  وبرنامج  البورترية. 

خميس  برنامج  يستمر  سبتمرب   16 أجازة، 

يقام  سبتمرب   17 أجازة،  وسبت  وجمعة 

برنامج  ويستمر  الصغري«  »املبدع  صالون 

خميس وجمعة وسبت أجازة وذلك بالحديقة 

تقام  سبتمرب   18 زينب   بالسيدة  الثقافية 

والتدريبات  الفنية  الورش  من  مجموعة 

ترسم«  »مرص  فعالية  وتستمر  الكشفية، 

الثقافية  بالحديقة  النعيم  عبد  أحمد  للفنان 

صالون  يقام  سبتمرب   19 زينب،  بالسيدة 

الفنية  الورش  الهيثم« مع مجموعة من  »ابن 

املركز  يحتفل  كام  بالهرم،  الفنون  بحديقة 

للسالم،  العاملي  باليوم  الطفل  لثقافة  القومى 

ثقافة  منتدي  فعاليات  تعقد  سبتمرب   25

األطفال  كتب  للرسوم  معرض  ويقام  الطفل 

مرشوع  ويستمر  سالم،  كورال  فريق  وعرض 

النعيم،  عبد  أحمد  للفنان  ترسم«  »مرص 

سبتمرب  الهمم،26  ذوى  أنشطة  من  مجموعة 

الرياضية  واأللعاب  الورش  من  تقام مجموعة 

بالهرم،  الفنون  بحديقة  التفاعلية  والورش 

من  كال  تقدمها  لألطفال  الرسم  تعليم  ورش 

بالحديقة  املفتي  وحنان  صربي  أمرية  الفنانة 

حفل  سبتمرب   27 زينب،  بالسيدة  الثقافية 

لثقافة  القومى  املركز  توقيع إلحدى إصدارات 

بالهرم، مرشوع »مرص  الفنون  الطفل بحديقة 

النعيم، 28 سبتمرب  عبد  أحمد  للفنان  ترسم« 

األراجوز  يقام صالون »ىف محبة وطن« ويوم 

وأراجوزتا«  »أراجوز  مرسحية  تعرض  الشهرى 

األراجوز  مدرسة  لخريجى  األراجوز  وعروض 

وتستمر  زينب  بالسيدة  الثقافية  بالحديقة 

يقام  سبتمرب   29 »عيالنا«،  قوافل  جوالت 

»خميس  وبرنامج  الصغري«  »الحرىف  مرشوع 

من  مجموعة  وتقام  أجازة«،  وسبت  وجمعة 

صالون  سبتمرب  الهمم،30  لذوي  األنشطة 

الرقمية  الثقافة  حول  ولقاءات  »املستقبل« 

وسبت  وجمعة  »خميس  برنامج  ويستمر 

أجازة« بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

رنا رأفت
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رؤوف  وأسامة  لبيب  لطفي 
الخامسة  دورته  في  للمونودراما  الدولي  القاهرة  أيام  تفاصيل  يكشفان 

يوم  املرصية  األوبرا  بدار  للثقافة  األعىل  املجلس  شهد 

التفاصيل  يكشف  صحفيا  مؤمترا  انعقاد  املايض  السبت 

دورته  يف  للمونودراما  الدويل  القاهرة  ملهرجان  الكاملة 

أسامة  والدكتور  لبيب  لطفي  النجم  بحضور  الخامسة 

اإلعالمني  من  وكوكبة  ومؤسسه  املهرجان  رئيس  رؤوف 

اللجنة  رئيس  زيدان  أحمد  والشاعر  الكاتب  راسهم  عيل 

اإلعالمية  ونائب رئيس اللجنة اإلعالمية الصحفية املتميزة 

إيناس العيسوى وغريهم من املواقع واملؤسسات اإلعالمية 

لألحداث  متميزة  تغطية  عيل  دامئا  تحرص  والتي  الكبرية 

فهمي  إيهاب  الفنان  غاب  بينام  الفنون  أبو  تخص  التي 

بسبب  العمري  صفية  الكبرية  والنجمة  مرضية  لظروف 

الصحفي  الكاتب  املؤمتر  قدم  القاهرة  خارج  تواجدها 

البداية  يف  الشكر  وجه  الذي  النارص  عبد  واإلعالمي جامل 

فكرة  عيل  رؤوف  أسامة  الدكتور  املهرجان  هذا  ملؤسس 

وجود مهرجان مرصي دويل خاص بفن املونودراما حيث أن 

مرص كانت تفتقد تلك النوعية من املهرجانات عيل الرغم 

املرسح  أن  وأضاف  الدول  من  كبري  عدد  يف  وجودها  من 

بأليات  تعمل  واملونودراما  كبري  بشكل  جامعي  فن  هو 

املتعارف علية عيل  الجامعي  الشكل  مختلفة ومغايرة عن 

الكواليس  يف  الجامعية  أن  من  الرغم  عيل  املرسح  خشبة 

والطرح  العرض  طريقة  فقط  تتغري  بل  تتغري  ال  هي  كام 

عيل خشبة املرسح املونودراما عرض مرسحي ال يحتاج إال 

ملمثل واحد فقط عيل خشبة املرسح ميتلك خربات كبريه يف 

املتلقي  إقناع  عيل  والقدرة  اإللقاء  وطريقة  والحيك  الرسد 

والتفاعل معه .

الفعاليات أهم  يكشف  رؤوف  أسامة 
خالل  رؤوف  أسامة  الدكتور  املهرجان  رئيس  وجه  بينام 

الحضور  للساده  الشكر  الصحفي  باملؤمتر  االفتتاحية  كلمته 

بداية من النجم لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان 

ترشيف  هو  العليا  اللجنة  رأس  عيل  تواجده  أن  واكد 

للشباب واملرسح  داعم ومحب  وأبدا  دامئا  وأنه  للمهرجان 

بشكل كبري،

مقدم  النارص  عبد  جامل  لإلعالمي  الشكر  رؤوف  واصل   

املؤمتر، الشاعر احمد زيدان مدير ورئيس اللجنة اإلعالمية  

الصحفيني  وجميع  العيسوى  إيناس  الصحفية  ونائبته 

املؤمتر  لفعاليات  التواجد  عيل  حرصوا  الذين  واالعالمني 

املهرجان  افتتاح  موعد  عن  كلمته  خالل  رؤوف  وكشف 

املوافق   االثنني  من  بداية  أيام  خمس  ملده  يستمر  والذي 

عن  رؤوف  كشف  ذاته،  الشهر  من   16 حتي  سبتمرب   12

أهم الفعاليات حيث قال أن حفل االفتتاح يشهد مجموعة 

من الفعاليات بداية من خارج املرسح الصغري بدار األوبرا 

وبدء  للمرسح  الدخول  ثم  للموسيقي  فرقة  مبصاحبة 

االنتقال  ثم  الروماين  العرض  ومشاهده  االفتتاح  مراسم 

وأخريا  املرصي  العرض  ملشاهده  الهناجر  مركز  ساحة  إىل 

وينتهي  الهناجر  مرسح  داخل  األردين  العرض  مشاهده 

اليوم األول وتستمر الفعاليات يف اليوم الثاين طبقا لجدول 

املهرجان .

من  كبرية  مجموعة  يقدمه  االفتتاح  حفل  أن  مضيفا 

شهاب  املخرج  ويضم  عبدالله  محمد  بقيادة  املبدعني 

للتصميامت.  البرصية  الرؤية  عن  املسئول  الدين مصطفي 

الخامسة  بالدورة  املشاركة  الدول  عن  رؤوف  كشف  بينام 

للمهرجان وهم رومانيا، أمريكا، كوسوفو، العراق، األردن، 

املهرجان.  وأملانيا ضيف رشف  مرص،  السودان،  السعودية، 

التعرف  هو  عام  بشكل  املهرجانات  دور  أن  وأوضح 

اآلخرين  بثقافات  واالحتكاك  الشعوب  بني  والتالقي 

املونودراما   بفن  متخصص  املهرجان  يكون  عندما  وخاصة 

الفرصة  فتكون  الواحد  املمثل  عيل  القامئة  األعامل  تلك 

متاحة بشكل كبري لالطالع عيل ممثلني من كل دول العامل 

يف  العامل  مواكبة  نستطيع  حتي  قدراتنا  بني  ونقيم  ونقارن 

إىل  والوصول  الدولة  قبل  من  املستمرة  البناء  مرحلة  ظل 

الجمهورية الجديدة. 

الورش  من  مجموعة  تقديم  عيل  حريص  املهرجان  أن  اكد 

بهذه  املهتم  والشباب  املرسحيني  تخدم  التي  املختلفة 

مرص  من  متخصصني  الورش  هذه  وتضم  الفنية  الورش 

وأمريكا وكوسوفو وهي كالتايل:

امريكية  ورشة   وهي  الفرق«  وتكوين  »االرتجال  ورشة   

كوسوفو  دولة  ومن   ”heather masse“ الفنانة  تقدمها 

 ”mentor zymberaj“ الفنان  ويقدمها  التمثيل  ورشة 

ومن مرص ورشة اإلضاءة للفنان “أبو بكر الرشيف”.

النجمة صفية  العليا للمهرجان كل من  اللجنة   بينام تضم 

العمري والفنان الكبري والقدير لطفي لبيب والنجم إيهاب 

فهمي، عايدة عالم، مصطفي سليم، أسامة رؤوف.

العزيز  عبد  احمد  الدكتور  من  املشاهدة  لجنة  وتكونت 

وضمت  حجاج.  محمد  واملخرج  إبراهيم  رانيا  والدكتورة 

أيضا لجنة مسابقة التأليف مجموعة من القامات املرسحية 

وهم الكاتب السعودى فهد رده الحاريث ومن مرص الكاتب 

إبراهيم الحسيني والكاتب احمد خميس .

المرض! لوال  مسرح  سنة   40 لبيب:  لطفي 
انه  واكد  باملرسح  عالقته  عن  لبيب  لطفي  الفنان  تحدث 

خشبة  عن  يبتعد  ومل  وانه  مرسح  هو  ما  لكل  متعصب 

املرسح  خالل 40 عام من مشواره الفني إال بسبب مرضه 

كلمته  أثناء  لبيب  تحدث  باملخ  بجلطة  واإلصابة  األخري 

المرض  سوى  المسرح  عن  يمنعين  لم  لبيب:  لطفي 
ندعمه أن  يجب  مسرحي  نوع  والمونودراما 
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الصلعاء«  »املغنية  بعرض  بدأت  التي  املرسحية  رحلته  عن 

وانتهت منذ سنوات قليله بعرض »ليلة من ألف ليلة« وعن 

تجربته بـ»املونودراما« 

المكرمني أسماء  يستعرض  لبيب 
املكرمني  أسامء  عن  الصحفي  املؤمتر  خالل  لبيب  كشف 

الراحل خالد  والتي تضم نجوم املرسح والفن وعيل راسهم 

صالح واملهداة إىل روحة هذه الدورة من املهرجان واملخرج 

قياده  تحت  عمل  انه  أوضح  والذي  األلفي  محمود  الراحل 

سنوات  لعده  الحديث  املرسح  أو  الطليعة  مبرسح  سواء 

واملخرج  عامن  سلطنة  من  محمد  شمعة  الراحلة  والفنانه 

الخمييس  لقاء  والنجمة  النجوم  صانع  جالل  خالد  الكبري 

”»Matthias gehrt واملخرج االملاين

تنوعا  متثل  كبرية  قامات  لتضم  تشكيلها  يف  جاءت  اللجنة 

يجمع بني املرسح املرصي و العاملي والعريب.

الرسمية  باملسابقة  مرص  بينها  من  دول   10 تشارك 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  للمهرجان، وهي دول رومانيا، 

الهاشمية،  األردنية  واململكة  والعراق  أملانيا،  كوسوفا، 

واململكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا ومرص.

منصة  تحكيم  لجنة  وخمران  ونيكوال  سالم 
للمونودراما القاهرة  بأيام  الشاشة  مونودراما 

للمونودراما  الدويل  القاهرة  أيام  مهرجان  إدارة  أعلنت 

أسامء  صالح،  خالد  الفنان  السم  املهداة  الخامسة  الدورة 

لجنة تحكيم مسابقة مونودراما الشاشة، والتي تضم قامات 

من  سالم  الحسن  أبو  هاين  أ.د.  وعربية  مرصية  مرسحية 

مرص، وإيجيسوه نيكوال من دولة بنني، والفنان املغريب عبد 

الجبار خمران.

 The أوكرانيا  عروض  الشاشة  مونودراما  مبنصة  وتشارك 

”أين  هولندا   ،The tyre سريالنكا،   ،Book Of Sirens

شعالن  كتابة   - فارس  حسن  صالح  ومتثيل  فكرة  الهناك”  

السعودية  املغرب-  بيكوفيج،  الدين  فخر  إخراج  رشيف- 

متثيل  الحاريث-  رده  فهد  تأليف    – أن«  »يوشك  بعرض  

وإخراج رشيد الحجازي.

الرابعة  الهناجر ف  بسينام  الشاشة  تقدم عروض مونودراما 

عرصا يوم األربعاء 14 سبتمرب .

يعقد  للمونودراما  الدويل  القاهرة  أيام  مهرجان  أن  يذكر 

الحاىل  سبتمرب   16 وحتى   12 من  الفرتة  يف  الخامسة  دورته 

تجرى  وسوف  الكيالين،  نيفني  د.  الثقافة  وزيرة  برعاية 

مراسم االفتتاح باملرسح الصغري بدار األوبرا يوم اإلثنني 12 

سبتمرب يف متام السادسة والنصف مساء .

  محمود عبد العزيز

ويف ختام كلمته قال الفنان القدير لطفي لبيب أن املهرجان 

ونشاهد  للمثل  الشخصية  القدرات  عيل  لالطالع  فرصة 

التكنيك واألداء لدي املمثل من مختلف  منافسة من حيث 

دول العامل .

تحكيم  لجنة  والبلوشي  وجريت  طالب  أبو 
الدولي  بالقاهرة  الرسمية  المسابقة 

للمونودرما
يف  للمونودراما  الدويل  القاهرة  أيام  مهرجان  إدارة  أعلنت 

عن  صالح  خالد  الراحل  للفنان  املهداة  الخامسة  دورته 

د.  أ.  ضمت  والتي  الرسمية  املسابقة  تحكيم  لجنة  تشكيل 

األملاين  املخرج  من  كال  وعضوية  رئيسا  طالب  أبو  أسامة 

ماتياس جريت والفنان العامين طالب البلويش

أن  املهرجان:  ورئيس  مؤسس  رؤوف  أسامة  د.  املخرج  قال 

بمسابقة  عربية  دولة  و20  العروض  بمسابقات  دولة   14 رؤوف: 
كبرية  ودولية  وعربية  مصرية  قامات  يكرم  المهرجان  التاليف.. 
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والنمسا  والكويت  والمغرب  وتونس  مصر 
والعشرين التاسعة  الدورة  جوائز  يحصدون 

ملهرجان  الـ29  الدورة  فعاليات  املايض  األسبوع  اختتم 

د.جامل  برئاسة  التجريبي،  للمرسح  الدويل  القاهرة 

الكيالين  نيفني  د.  الثقافة  وزيرة  معايل  وبرعاية  ياقوت 

فقد  الدول  مختلف  من  املرسحيني  من  لفيف  بحضور 

عربية  دولة   46 من  املرسح  نجوم  الختام  حفل  حرض 

الساعة  متام  ىف  الختام  حفل  مراسم  وبدأت  وأجنبية، 

فقرات  وقدمت  كاربت«  »الريد  عىل  مساءاً  السابعة 

واملزماز  التنورة  استقبلت  فقد  متنوعة  استعراضية 

عىل  املشاركني  الضيوف  وحرص  املهرجان،  ضيوف 

مجموعة  وقدمت  املرصى،  الشعبى  الرتاث  مع  التفاعل 

الختام   حفل  مراسم  بدأت  ثم  األدائية،  الفنون  من 

عن  دقائق   6 مدته  عرض  قدم  ثم   الجمهوري  بالسالم 

شباب  قدمه  وصورة  صوتاً  املختلفة  التجريب،وعنارصه 

الفنان شادي رسور ثم قدم حفل  الهناجر إخراج  ورشة 

قدم  نورهان،  والفنانة  الشافعي  نضال  الفنان  الختام 

الفنان نضال الشافعي التحية للجمهور.  

املرسحية  بالفعاليات  مليئة  مرت  أيام  مثانية  وقال: 

دعا  ثم  عدة،  دول  من  ومشاركني  للفنانني  املختلفة 

للصعود  ياقوت  جامل  الدكتور  الشافعي  نضال  الفنان 

د.  الثقافة  وزيرة  معاىل  ودعي  املرسح،  خشبة  عىل 

لتكريم  املرسح  خشبة  عىل  للصعود  الكيالين  نيفني 

فقد  التقدير  وشهادات  الجوائز  وتسليم  التحكيم  لجان 

الفنان  من  كال  من  القصرية  العروض  مسابقة  تشكلت 

محسن منصور رئيساً وبعضوية كاًل من الدكتورة أسامء 

شبل،  حازم  الديكور  ومهندس  الله،  عبد  الطاهر  يحيى 

ثم تم تكريم أعضاء لجة تحكيم مسابقة نوادي املرسح 

رئيساً،  طه  أحمد  املخرج  من  تشكلت  والتى  التجريبي 

بعضوية كاًل من الكاتب املرسحي سعيد حجاج، املخرج 

شادى الدايل مهندس الديكور عمرو األرشف أما مسابقة 

من:  كل  وعضوية  رئيسا،  جالل،  خالد  املخرج  الرسمية: 

نرمني  والدكتورة  “األردن”،  من  عليان،  عيل  الفنان 

الحوطي، من “الكويت”، وليو كولبورج، من »السويد«، 

كوزوفسيك  وديفيد  »إيطاليا«،  من  كرميونتي،  ودانيلو 

من »بولندا«، وريتشارد تالبوت، من »أمريكا”.    

مسابقة  الثالثة  املسابقات  جوائز  عن  اإلعالن  تم  ثم   

املرسح  نوادى  ومسابقة  القصرية  املرسحية  العروض 

جوائز  وجاءت  الرسمية،  العروض  ومسابقة  التجريبي 

املهرجان يف جميع مسابقاته كاآليت : 

تشكلت  والتي  القصرية  املرسحية  العروض  مسابقة  يف 

رئيسا،  منصور  محسن  الفنان  من  تحكيمها  لجنة 

الطاهر  يحيى  أسامء  الدكتورة  من  كل  وبعضوية 

تقدير  شهادة  عيل  حصل  شبل،  حازم  والفنان  عبدالله، 
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من  رمبا«  األخري  »اليوم  عرض  عن  رواشدة  محمد 

»ألفريد  عرض  عن  بونزي  إسالم  التمثيل  ويف  اإلمارات، 

يف  تقدير  شهادة  عىل  حصل  كام  مرص،  من  بيتي« 

من  مفسية«  »بالونة  عرض  عن  شعبان  أمين  التمثيل 

مرص، ويف اإلخراج عوض الفيتوري عن عرض »إىل أين« 

حصل  فقد  الخاصة  التحكيم  لجنة  جوائز  أما  ليبيا،  من 

عليها عرض »العابرون« من مرص.

جنيه  أالف   5000 وقيمتها  التميز  جوائز  عيل  وحصل 

عرض  حسن  يحيى  محمد  مؤلف  أفضل  جائزة،  لكل 

»الختم األخري«  من مرص، أفضل ديكور سامية محمود 

كامل  إبراهيم  ممثل  افضل  مرص،  من  »الخروج«  عرض 

محمد  مخرج  افضل  مرص،  من  شائبة«  »يشوبه  عرض 

يرسي خليفة مرص، أفضل ممثلة رجوى حامد عن عرض 

»احتباس العسل« من مرص. 

عرض  الثالث  املركز  يف  باملسابقة،  الكربى  الجائزة   أما 

الجائزة 10 أالف جنيه،  أنثى« من مرص وقيمة  »اسمها 

وقيمة  مرص  من   ما«  مكان  »يف  عرض  الثاين  املركز 

الجائزة 15000 جنيه، املركز األول عرض »الخروج« من 

مرص وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه. 

والتي  التجريبي  املرسح  نادي  مسابقة  جوائز  ويف 

أ.  طه،  أحمد  املخرج  برئاسة  تحكيمها  لجنة  تشكلت 

شادي  املخرج  األرشف،  عمرو  الدكتور  حجاج،  سعيد 

محمد  للمخرج  تقدير  شهادة  اللجنة  منحت  الدايل، 

مرسح  نادي  للموت«  مناسب  »يوم  عرض  عن  هالل 

الدقهلية.

محمد  بها،  فاز  جنيه   5000 وقيمتها  التمثيل  جوائز 

»الحضيض«،  عرض  عن  البحرية  مرسح  نادي  شعرة  أبو 

صالح محمد عن عرض »الضيف« نادي مرسح القاهرة، 

عرض  عمل  لفريق  التميز  جائزة  الخاصة  الجوائز  أما 

التميز  جائزة  اإلسامعيلية،  مرسح  نادي  »كاليجوال« 

لفريق عمل عرض »سجن« نادي مرسح الرشقية، جائزة 

عرض  عن  طه  أسامة  بني  مناصفة  املوسيقى  يف  متيز 

لعاصم  »الحضيض«  وعرض  الصابحة‹،  شارع  »حكايات 

عالء.

وجوائز العروض، يف املركز الثالث عرض« الضيف«  نادي 

مرسح القاهرة محمد الحرضي، وقيمة الحائزة 10 أالف 

مرسح  نادي  الحضيض«   « عرض  الثاين  املركز  يف  جنيه، 

جنيه،  ألف   15 الحائزة  وقيمة  عفيفي  محمد  البحرية 

أسامة  للمخرج  الصابحة«  شارع  »حكايات  األول  املركز 

طه.

لجنة  تشكلت  والتي  للمهرجان  الرسمية  املسابقة 

وبعضوية  رئيسا،  جالل  خالد  املخرج  من  تحكيمها 

الحوطي  نرمني  )األردن(،  عليان  عيل  الفنان  من  كل 

)السويد(،   karlbirger leonard )الكويت(، 

 Dawid Tomas )إيطاليا(،   Danilo Cremonte

Zkokzlowski )بولندا(، Richard Talbot )إنجلرتا(.

عبدالله  للممثل  والتميز  التقدير  شهادات  وجاءت 

فلول  الكويت  من  مرص،  »هالوس«  عرض  سلطان 

عمل  وفريق  السادس«،  »الطابور  عرض  عن  الفيلكاوي 

األمريكية  املتحدة  الواليات  من  األمواج«  خالل  عرض« 

من  »الوهم«  مرسحية  فريق  الجسد،  لغة  عن  متيز 

إيطاليا، وأفضل أداء جامعي مناصفة بني فريق مرسحية 

»شا طا را« املغرب وعرض »هيدوراس« النمسا.

تونس«،  مرة  »أخر  عرض  بني  مناصفة  ممثل،  افضل 

الساس«  »الطابور  وعرض  الحمود  أنور  عبدالله 

عن  حميد  بن  مريم  مناصفة  ممثلة،  الكويت،وأفضل 

عرض »آخر مرة« تونس، الفنانة شيامء شكري من مرص.

ظبط  »إعادة  عرض  بني  مناصفة  سينوغرافيا  أفضل 

وأفضل  مرص،  »هالوس«  وعرض  العراق،  من  املصنع« 

املغرب،  من  را«  طا  »شا  عرض  ناسور  األمني  مخرج 

متكامل مرسحية  افضل عرض مرسحي  الكربى  والجائزة 

»شا طا را« من املغرب.

ياسمني عباس ورنا رأفت



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 12 سبتمبر 2022العدد 545 العدد 12785 سبتمبر 2022العدد 785

8 متابعات

اجتامعا موسعا  التجريبي  للمرسح  الدوىل  القاهرة  عقد مهرجان 
أعامل  جدول  ملناقشة  العربية  املهرجانات  ومديري  رؤساء  لكل 
الخربات  تبادل  أهدافها  من  التي   « العربية  املهرجانات  » شبكة 
وحرص مواعيد املهرجانات والتنسيق بينها وإنشاء قاعدة بيانات 

للمهرجانات. 
رئيس  ياقوت  جامل  الدكتور  من  كل  من  الحضور  وتشكل 
والفنان  الشافعى  احمد  الدكتور  املهرجان  ومديرا  املهرجان 
للهيئة  العام  االمني  الله  عبد  اسامعيل  من  وكل  قابيل  السعيد 
و  للمرسح،  العربية  بالهيئة  غنام  غنام  و   ، للمرسح  العربية 
اللجنة  للثقافة باالردن ورئيس  الربارى امني املجلس االعىل  هزاع 
 ، حكاوى  مبهرجان  الجامل  ،عمر  األردىن  املرسح  ملهرجان  العليا 
املنعم مدير مهرجان  عبد  ايزيس ورشا  عبري عىل مدير مهرجان 
عليان  عىل   ، بغداد  مهرجان  مدير  السوداىن  وعىل   ، ايزيس 
ايام  ، أسامة رؤوف رئيس مهرجان  باالردن  الحر  املهرجان  مدير 
القاهرة الدوىل للمونودراما ، عمرو قابيل رئيس مهرجان ملتقى 
القاهرة الدوىل للمرسح الجامعى ، ابراهيم الفرن رئيس مهرجان 
الدوىل  ايزيس  مهرجان  رئيس  لطفى  عبري   ، الدوىل  االسكندرية 
بنت  نصاف   ، البقعة  مهرجان  رئيس  مهدى  عىل   ، املرأة  ملرسح 
حسن  أحمد   ، املرسحية  قرطاج  ايام  مهرجان  رئيس  حفصية 
موىس رئيس مهرجان بغداد الدوىل، فتاح ديورى مهرجان هانوفر 
بأملانيا ، امل الدباس رئيس اللجنة العليا للمهرجان الحر باالردن 
،هيثم الهوارى املهرجان املرسحى الدوىل لشباب الجنوب ، مازن 

الغرباوى رئيس مهرجان رشم الشيخ الدوىل للمرسح الشباىب .
أهداف  حول  حديثه  املهرجان  رئيس  ياقوت  جامل  الدكتور  بدأ 
األوىل   اللبنة  كونها  يف  املهرجانات  شبكة  مرشوع  واهمية 
سبل  من  وغريها  املختلفة،  املهرجانات  مواعيد  بني  للتنسيق 

التعاون .
البقعة  مهرجان  رئيس  املهدى  عىل  السوداين  الفنان  علق  ثم 
بني  التعاون  تعزيز  ىف  يكمن  الشبكة  خلف  املفهوم  أن   : قائال 
، فالعامل كله اآلن يبنى هذه  الربامج  املهرجانات واالستفادة من 
الشبكات واملنظامت التى تعنى بفنون اآلداب ، والهيئة العربية 
للمرسح االن ستكون املظلة التى نستند اليها ، وهنا علينا عمل 
هذا  الساس  عريضة  خطوط  وبناء  للتطوير  ومرن  قوى  هيكل 

الهيكل.
باالردن  للثقافة  االعىل  املجلس  امني  الربارى  هزاع  اشار  فيام 
العديد  هناك  أن  األردىن:  املرسح  ملهرجان  العليا  اللجنة  ورئيس 
مهرجانات  مع   بالتوازى   ، بدأت  التى  الجديدة  املهرجانات  من 
تتوافق  أن  عىل  مواعيدها  تثبت  أن  البد  لذلك  بالفعل  راسخة 
األردن  ىف  أن   حيث  املواعيد،  تلك  مع  الجديدة  املهرجانات 
توجد 4 مهرجانات غري رسمية تستقطب عروض وضيوف عربية 
،معظمها ىف النص الثاىن من العام .. لذلك الزخم يكون ىف الثلث 
تيمة  مهرجان  لكل  يكون  أن  اقرتح  ،ولهذا  عام  كل  من  االخري 

تخصها حتى اليتم التكرار بينهم.
ما   : الدوىل  بغداد  مهرجان   رئيس  موىس  حسن  احمد  وقال 
توصلت اليه أن نخرج ببيان حتى ندافع عىل املهرجانات الدولية 
الدائم  التواصل  الثقاىف، وامتنى أن يتم  العمل  واهميتها ولرتسيخ 
وحل   ، للمرسح  العربية  الهيئة  فكرة  تعميق  بكيفية  باالفكار 
وبذلك   ، التمويل  ازمات  من  يعوقها  وما  املهرجانات  مشكالت 
سنكون داعم لكافة املهرجانات ، حتى ال يتوقف مهرجان مثلام 
املؤسسات  نحاىك  وان   ، املرسحى  دمشق  مهرجان  مع  حدث 

العربية أو العاملية ، وان ندعم اعادة العروض تعرب عن متيزها .
املتغريات  حول  باالردن  الحر  مهرجان  رئيس  عليان   عىل  وعلق 
اثرت عىل املواعيد بخالف  انها  التى سببتها جائحة كورونا قائال: 
إىل  ادى  مام  الدعم   وقف  ىف  تسببت  التى  االقتصادية  االزمات 
عىل  الحصول  نستطيع  حتى  مختلفة  مواعيد  ىف  املهرجان  تنفيذ 
املرسحية،  الفرق  لسفر  ميزانية  توفري  ومحاولة  متويل  أو  دعم 
وذلك ادى إىل تضارب مواعيد املهرجانات سويا ، مام تسبب ىف 
، واجد عمل شبكة ستحل تلك  التحكيم  تقاطع الضيوف ولجان 

االزمة بالنسبة لتنسيق املواعيد.
لشباب  الدوىل  املرسحى  املهرجان  رئيس  الهوارى  هيثم  وقال 
وسيلة  ،بإعتباره  املهرجانات  بني  حقيقي  تعاون  امتنى  الجنوب: 
هامة للتواصل ، قد تفرض الظروف ىف  تغيري املواعيد لذلك البد 
املتطوعني  اول  من  اكون  وسوف  االزمة،  لهذه  حل  إيجاد  من 

للتنسيق ىف هذا.
واشارت امل الدباس رئيس اللجنة العليا للمهرجان الحر باالردن 
املتخصصني  االكادمييني  استقطاب  حيث  من  املواعيد  ازمة  إىل 
الذين ال تتوافق مواعيد تدريسهم كأساتذة جامعات مع مواعيد 
املهرجانات ، لذلك امتنى التنسيق أيضا مع االكادمييات ووزارات 

التعليم العاىل. 
بينام قال اسامعيل عبد الله االمني العام للهيئة العربية للمرسح 
مهرجان  بيانات وسجل 100  قاعدة  انه ىف 2015 حاولنا عمل   :
مؤسسات  خالل  من  أو  رسمية  مهرجانات  سواء  عريب  مرسحى 
يقام مثل هذه  أن  لتحديثها والبد  ،مازلنا نسعى  املدىن  املجتمع 
امللتقيات بيننا حتى ننفذ ميثاق رشف لتحقيق هذا الحلم وميكن 

أن نشكل لجنة مصغرة لتنفيذ هذا التصور .
: البد من تصنيف  العربية للمرسح  بالهيئة  اكد غنام غنام  فيام 

بحيث  مريديه  كل  ذلك سيسهل  عىل  نجحنا ىف  إذا  املهرجانات 
استامرة  وهناك   ، مهرجان  كل  من  الرئيىس  الهدف  معرفة  يتم 

باملوقع الرسمى للهيئة حتى يتم تحديث قاعدة البيانات.
العرىب ونشكر كل  املرسح  بقلوبنا مع  نحن   : فتاح ديوري  وأكد 
 ، للمرسح  العربية  الهيئة  خاصة   ، ملهرجاننا  الداعمة  الهيئات 
عامني  عىل  بالدعم  استفادته  اشكالية  يحمل  املهرجان  أن  ورغم 

وليس كل عام ولكننا بالتكاتف سنحل كل مشاكلنا قريبا.
وقالت نصاف بنت حفيصة رئيس مهرجان ايام قرطاج املرسحية : 
أن قاعدة املهرجانات هى ما ستوصلنا للتصنيف السليم الهداف 
برنامجها  أو  املواعيد  بني  تضارب  يكون  ال  حتى   ، مهرجان   كل 
أن  نتمنى  لذلك  التمويل،  ىف  خاصة  متشابها  اشكالياتنا  وتعد   ،
 ، عقباته  تخطى  كيف  مهرجان  كل  تجربة   من  ونستفاد  نعرف 
تعاون  عندما  التمويل  من  يعاىن  يكن  مل  قرطاج  مهرجان  واظن 
مهرجان  ىف  هذا  تنفيذ  نستطيع  لو  ،امتنى  السينام  مهرجان  مع 
مثل القاهرة الدوىل للمرسح اظن إذا تعاون مع السينام سيكون 

تأثريه اكرب.
وقال عمرو قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدوىل للمرسح الجامعى 
املهرجانات  مئات  وهناك   ، خاصة  فلسفة  له  مهرجان  كل   :
الثقاىف  ،لكن  االهم هو االحتكاك  التى تعمل مبفردها   الناجحه 
واملعرىف وتنسيق املواعيد، الن كل من مهرجاناتنا له فئة جمهور 
مختلف عىل سبيل املثال مهرجاىن يعترب جمهوره طلبة الجامعات 
الكرتوىن يكون  الشبكة من خالل موقع  اقرتح أن تكون  .. لذلك 

مرجع للجمهور حتى نجعله يصل الكرب مساحة من الجمهور.
للمونودراما  القاهرة  ايام  مهرجان  رئيس  رؤوف  اسامة  وقال 
هذا  سيحتاج  و   ، قامئة  الشبكة  اجتامعات  تظل  أن  جدا  مهم   :
اما   ، املهرجانات  مواعيد  بني  التنسيق  يتم  حتى  كبري  مجهود 
العروض  بني  التشابه  اجد  فاننى  املهرجانات  تصنيف  بخصوص 
وضع  يتم  أن  البد  لذلك  مختلفة  تخصصتها  املهرجانات  أن  رغم 

خطوط عريضه ملا يعرض ىف كل مهرجان.
الهوية  مفهوم  عىل  ايزيس  مهرجان  مدير  عىل  عبري  اكدت  كام 
واذا   ، العروض  تتكرر  ال  هويته  مهرجان  كل  حدد  إذا  قائلة:  
استطاعت الشبكة دعم العروض الجيدة التى ال تستطيع السفر 
ترجمه  تم  إذا  أيضا  .. وامتنى  كبري  انجاز  التمويل سيكون  نتيجة 
 ، العكس  فقط  وليس  اجنبية  للغات  العرىب  املرسحى  املنتج 

ستكون فرصة أن يصل انتجانا العرىب للغرب .

ياسمني عباس

التجرييب  للمسرح  الدولي  بالقاهرة  يجتمعون  العربية  المهرجانات  رؤساء 
العربية  المهرجانات  لشبكة  قواعد  لوضع 
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أسامء  عن  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  أعلن 
القصرية وفاز  التجريبية  النصوص املرسحية  الفائزين مبسابقة 
واملركز  عامن(،  )سلطنة  القصايب  حمود  عزة  الثالث  باملركز 
الثاين إبراهيم الحسيني عيل من )مرص(، ويف املركز األول عيل 

عبدالنبي الزيدي )العراق(.
شهادات  املهرجان  رئيس  ياقوت  جامل  الدكتور  أيضا  منح 
القامئة  ضمن  كتاب  من  املسابقة  يف  املشاركني  لكل  تقدير 
سليم،  مصطفى  الدكتور  الجلسة  يف  وتحدث  القصرية، 

والدكتور جامل ياقوت رئيس املهرجان.

من  الدورة  هذه  ترتكه  ما  سليم:  مصطفى 
العربية بمكتبتنا  موجودا  سيظل  أثر 

بكم  »أهال  كلمته:  بداية  يف  سليم  مصطفى  الدكتور  وقال 
ضمن  واملتنوع  املتعدد  الثقايف  للفكر  وامتداد  جديد  يوم  يف 
مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي يف دورته الـ )29(، 
هذا االمتداد يذكرنا بالدورات الناجحة من املهرجان بل يزيد 
املهرجان  رئيس  ياقوت  جامل  للدكتور  شكري  وأكرر  عليها، 

وما تحمله من أعباء«.
مئات  قرأوا  اللجنة  أعضاء  أن  تتخيلوا  أن  »لكم  وتابع: 
للوصول  وثالثة،  وثانية  أوىل  بتصفية  بعدها  قمنا  النصوص 
من  نخبة  مع  كنت  أنني  وأنا سعيد  ودقيقة،  لنتائج حقيقية 
كبرية  لقامئة  نصل  حتى  الكبري  بالجهد  قاموا  الذين  األساتذة 
للوصول للنصوص الفائزة، وأؤكد أن ما ترتكه هذه الدورة من 

أثر سيظل موجودا يف مكتباتنا العربية ».

كتابة  أزمة  حل  يمكن  ال  ياقوت:  جمال 
باإلنتاج إال  النصوص 

وبدأ الدكتور جامل ياقوت كلمته قائال: »هناك مرياث أخذناه 
يتحدث  حتى  نجتمع  ال  ألننا  السنة  هذه  نغريه  أن  وحاولنا 
كل شخص قدر استطاعته، ولكننا نعقد جلسات حتى نستمع 

لبعضنا البعض ونصل ألمور نضعها عىل أرض الواقع«
وتحدث »ياقوت« عن بداية املرشوع قائال: »يف البداية أوجه 
الشكر من القلب لجميع القامئني عىل املرشوع، لقد أشفقت 
لـ  عددها  وصل  التي  النصوص  قرأوا  الذين  األساتذة  عىل 
222 نصا، الوقت هذه الدورة كان ضيقا ألن الدورة املاضية 
أشهر   8 سوى  أمامنا  نجد  ومل  املايض،  ديسمرب  يف  أقيمت 

للعمل، وكان لدينا طموحات أكرب مام حدث«.
الدكتور  هم  العلمية  باللجنة  عملوا  الذين  »األساتذة  وتابع: 
أبو الحسن سالم )رئيس اللجنة(، وبعضوية كل من الدكتورة 
هدى وصفي، والدكتور أحمد مجاهد، والدكتور أحمد عامر، 
والدكتور طارق عبداملنعم، بينام كانت لجنة الندوات برئاسة 
سمري  محمد  الدكتور  وبعضوية  سليم،  مصطفى  الدكتور 

الخطيب، والدكتور يارس عالم«.
وأزمة  نصوص  أزمة  هناك  أن  دامئا  أسمع  »كنت  وأضاف: 
التعامل مع هذه  كيفية  أزمة  لدينا  أننا  ٌكتاب، حتى وجدت 
واملرشوع  باإلنتاج،  إال  الكتابة  أزمة  حل  ميكن  وال  النصوص، 
الذي بدأناه له تكملة تتمثل يف السعي إلنتاج هذه العروض 

ولقد قمنا بعمل رشاكة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة نحن 

وعندنا  العريب،  العامل  وعندنا صداقات يف  الكتابة،  أزمة  نحل 

صداقات مع أوروبيني عندهم مدارس مميزة ونسعى لرتجمة 

من  نرتجم  ملاذا  وتساءلت  الخارج،  يف  وتقدميها  النصوص 

الداخل للخارج فمن حق الكتاب عندنا أن يكونوا معروفني، 

فوجدنا أن تكون الرتجمة العكسية ضمن هذا املرشوع«

تجربة  شاهدت  لقد  فراغ،  من  يأِت  مل  »املوضوع  واستكمل: 

محددة يف أوبرا جوتنربج بالسويد، بعدما تم عمل إعالن عن 

الكتابة املرسحية وتقدم عدد كبري من الطالب اختاروا منهم 

كانوا أفضل ما تقدموا، وقاموا بعمل مجموعة من  أفراد   10

جوتنربج  أوبرا  دار  قامت  وبعدها  النصوص  لتطوير  الورش 

التي  املشاكل  تناولت  النصوص  وهذه  النصوص،  بإنتاج 

الجنيس،  الشذوذ  الوالدين،  انفصال  مثل:  الشباب،  يعيشها 

كتبوا  الشباب  هؤالء  العنرصي،  التمييز  اللقطاء،  األطفال 

يوجد  ال  النهاية  يف  لعروض،  وحولوها  عنه  وعربوا  واقعهم 

هذا  ونشجع  جدا،  جيدين  مؤلفني  منلك  ألننا  مؤلفني  أزمة 

النوع من الكتابات«.

األولى  بالجائزة  يفوز  الزيدي  عبدالنيب  علي 
القصرية المسرحية  النصوص  مسابقة  ضمن 

سليم  مصطفى  والدكتور  ياقوت  جامل  الدكتور  قام  بعدها 

النصوص  مبسابقة  الفائزين  عىل  تقدير  شهادات  بتوزيع 

املرسحية القصرية، وهم 69 متسابق، وجاءت األسامء –بدون 

ترتيب- عىل النحو التايل:

رنا  )مرص(،  جاد  عمرو  سارة  )مرص(،  عوض  فتحي  إسالم 

محمد عبدالسالم )مرص(، عامد سعد عامر )مرص(، آية محمد 

الدين  فهيم )مرص(، حسام  السيد محمد  عبداملجيد )مرص(، 

مسعد )مرص(، محمد عبدالله عبادي )مرص(، صربي رمضان 

بن  حامد  )مرص(،  الهادي  منصور  محمد  )ليبيا(،  شعالة  أبو 

)مرص(،  محمود  عبدالغفار  كارم  )تونس(،  محضاوي  محمد 

الدسوقي  محسن  مهند  )مرص(،  عبدالقادر  سمري  إميان 

)مرص(، ناظم نور الدين سيد )مرص(، إبراهيم الحسيني عيل 

)مرص(، مصطفى إبراهيم السيد )مرص(.

أيضا نهى صبحي رمضان )مرص(، محمد عادل أحمد )مرص(، 

)مرص(،  فرغيل  محمد  إسالم  )مرص(،  محمد  شعبان  يوسف 

عطية  صالح  محمود  )األردن(،  عرقوب  أبو  محمد  مرام 

)مرص(، محمود محسن عبداللطيف )مرص(، ملى حامد طياره 

)مرص(،  حلمي  مراد  بيرت  )سوريا(،  ملص  األخوان  )سوريا(، 

كرم طلعت نبيه )مرص(، عبدالنبي عبدالسالم عبادي )مرص(، 

عيل محمد عيل )مرص(، محمد دسوقي السوري )مرص(.

)مرص(،  يوسف  نبيل  يوسف  )مرص(،  محمد  مجدي  محمد 

)السودان(، سيد  بابكر  وليد عمر  أحمد )مرص(،  بجاد عصام 

محمد  )مرص(،  هالل  جامل  دينار  )السودان(،  أحمد  أحمد 

)مرص(،  العابدين  زين  محمد  إميان  )مرص(،  زيك  عبدالعال 

كريلس جامل سند )مرص(، فارح إلياس )الجزائر(، حفصة رابح 

)مرص(، سعيد عيل  عبدالعال  عثامن  )الجزائر(، أرشف  زاهي 

إبراهيم  سليامن )مرص(، عبده الحسيني )مرص(، عادل جابر 

عبدالهادي  يوسف  )املغرب(،  الحجوي  محمد سعيد  )مرص(، 

الريحاين )املغرب(.

آمال محمد املريغني )مرص(، أسامة عيل عبداللطيف )مرص(، 

أحمد توفيق عبده )مرص(، إرساء محمد محبوب )مرص(، عزة 

حمود القصايب )سلطنة عامن(، مشهور عيل مصطفى )لبنان(، 

)مرص(،  أحمد  منري  أحمد  )العراق(،  سكران  موىس  رياض 

السامن )مرص(، عبري مريس عيل )مرص(، شيامء  توفيق  خالد 

أحمد  )مرص(،  عيىس  عاطف  هناء  )مرص(،  فوزي  محمد 

أطياف  )العراق(،  )العراق(، مثال غازي سلامن  املاجد  حسن 

مدحت  )مرص(،  سامل  الدين  حسام  )العراق(،  مجيد  رشيد 

إبراهيم محروس )مرص(، عقيل  عيىس خلف )مرص(، محمد 

عيل  )العراق(،  جابر  نعمة  عامر  )العراق(،  حسن  عبدالله 

عبدالنبي الزيدي )العراق(.

ياقوت  جامل  والدكتور  سليم  مصطفى  الدكتور  سلم  بعدها 

الجوائز عىل الفائزين باملراكز األوىل باملسابقة وهم: يف املركز 

الثاين  املركز  عامن(،  )سلطنة  القصايب  حمود  عزة  الثالث 

عبدالنبي  عيل  األول  املركز  )مرص(،  عيل  الحسيني  إبراهيم 

الزيدي )العراق(.

ياسمني عباس

والقصابي  والحسيين  الزيدي 
بالتجرييب القصرية  المسرحية  النصوص  مسابقة  جوائز  يحصدون 
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والدراماتورج.. واالرتجال  المخرج   
للمسرح القومي  طاولة  على 

المصري«،  المسرحي  المخرج  »دورة  إسماعيل  يوسف  القدير  الفنان  برئاسة  المصري،  للمسرح  القومي  المهرجان  عقد 
 ” الدراماتورج  وحرفة  واالرتجال  المخرج   ” عنوان  تحت   ، مستديرة  مائدة  الفكري  الملتقى  ضمن  للثقافة،  األعلى  بالمجلس 
شادي  طه،  أحمد  الوزير،  حسن  زين،  عزت  الفنان  منري،  مراد  المخرجني  من   فيها  وتحدث   ” السيد  عصام   ” المخرج  أدارها 
رؤوف. أسامة  الدكتور  و  سرور، 

سامية سيد 

بدأت الجلسة بكلمة املخرج عصام السيد الذي قال:  أن عالقة 

األوىل  املرحلة   ، مراحل  بعدة  مرت  املرسحي  بالنص  املخرج 

هي التقديس ، ثم تطورت إىل التعديل التي تحولت فيام بعد 

ولكنها  الستينات،  يف  مرص  يف  بدأت  املعركة  هذه   ، معركة  إىل 

املعارك  تلك  وأبرز  عرش،  الثامن  القرن  منذ  بدأت  مرص  خارج 

كرم  واملخرج  ادريــس  يوسف  الكاتب  بني  »الفرافري«  معركة 

نجيب  املرسحي  الشاعر  بني  وأيضا  الفرافري،  نص  حول  مطاوع 

رسور وجالل الرشقاوي يف » آه يا ليل يا قمر« و ازدادت خالل 

سعدالله  كبار،  كتاب  وجود  من  الرغم  عىل  التسعينات،  فرته 

منري  ومراد  للنص،  تقدميه  يف  حر  املخرج  أن  كتب  مثال  ونوس 

قدم معالجة خاصة أقرها سعدالله ونوس، ومنها معركه صغرية 

دارت بني الدكتور رشاد رشدي وسمري العصفوري، بسبب تغيري 

نتج من وجود  ،  كل ذلك  إىل رقصة  لفصل كامل حوله  األخري 

كتابا  كتب  بالدراما، حيث  أرض  ولكنه  الدراما  أبو  اعترب  شخص 

عن املرسح اعترب ملدة كبرية املرجع األسايس، ولكن هذا املرجع 

كتب بناء عىل نصوص ومل يكتب بناء عىل عروض، وبالتايل كان 

عىل  ثانيا،  إخراجا  ثم  اوال  مرسحيا  نصا  طويلة  لفرتة  املرسح 

بعض  حق  يف  ترتكب  جرائم  أاو  كوارث  هناك  األخر  الجانب 

النصوص  عىل  املتجربني  السادة  بعض  يقوم  حيث  النصوص، 

أو  الكاتب  يقصده  ما  عكس  اشياء  بعمل  فيقومون  بتدويرها، 

ما  أيا  املنتج  شكل  يحكمه  ما  وهو   ، كتبه  مبا  عالقة  لها  ليس 

كانت قيمة الذي يقوم بذلك، بحجة انها رؤيته لكنه يف النهاية 

يقدم افكارا مختلفة عن ما يقدمه املؤلف.

أحيك  أن  معتادا  لست  منري:  مــراد  املخرج  قال  جانبه  ومن 

عرويض  تقييم  اترك  اذ  املرسحية  عرويض  تناول  يف  اسلويب  عن 

للسادة النقاد لكني استطيع أن احيك عن مغامرايت املرسحية و 

كيف قادتني قدماي إلنجازها. 

وأوضح منري: انا ال اكتب يف اوراقي محددا منهجا معينا لعميل، 

بل متتلئ نسخة اخراجي للعمل مبا يشبه األشعار أو املوسيقى 

مبشاهد  شغفي  و   أشواقي  و  كوابييس  و  أحالمي  عن  تعبريا 

جابر  اململوك  ملرسحية  الختامي  املشهد  يف  مثال  اكتب  العمل، 

قلب  تطعن  كأنها  ترتفع  الرماح  وأسنة  كالقدر،  »التوابيت   :

السامء امللتهبة، الغياب يسود، وايقاع  الرعب يصل ذروته مهام 

قاومت، فهم قتىل زمان سخيف«.

 وتساءل منري متى يأيت السحر؟ ومتى يشتعل الشغف؟  وأجاب 

إذا اشتعلت عشقا  أنني أقدمت عىل إخراج عمل إال  : ال أذكر 

كبار  من  عــروض  بإلحاح  رفضت  وكم  املرسحي  النص  بعامل 

أذكر   ، البالغ  بالشغف  الكتاب إلخراج  نصوصهم ألين مل أشعر 

الكبري  الكاتب  مع  »شربد«  فندق  يف  جلسة  املثال  سبيل  عىل 

يل  كانت  و  جديدا،  نصا مرسحيا  يل  قرأ  الرحمن،  عبد  محفوظ 

بعض املالحظات الجوهرية التي رفضها، قال يل : »اعمل النص 

زي ما هو!« ، قلت له – رحمه الله- :  »النص تأليف املؤلف، 

أما العرض فهو تأليف املخرج« 

اململوك  رأس   « بنص  شغفي  أشعل  ما  أما  منري:  واستكمل 

جابر«، فالسبب األول هو الدخول و الخروج املتعدد من و إىل 

املسبوق  االعداد  هذا  ثم  دقيقني،  إيقاع  و  بتلقائية  التشخيص 

بالتفكري الطويل و البحث الدؤوب يف كل مشهد إلبرازه بشكل  

و  الناضجة  االخراجية  للرؤية  اإلطــار  داخل  جديد  و  مكثف 

املحددة. أما السبب الثاين، فهو اتفاق رؤيتي بكاملها، مع رؤية 

مقدمة  يف  نص  والذي  ونوس،  الله  سعد  السوري  النص  كاتب 

يف  املرسحي  للمخرج  املطلقة  الحرية  برتك  سعادته  عىل  عمله 

الترصف الخالق يف عمله دون اإلخالل بطبيعة الحال باملضمون 

العام للنص، سمح يل هذا باستبعاد عنارص مهمة يف نص ونوس 

احداث  عىل  فيها  يعلقون  الشباب  كان  »التي  القهوة  مثل« 

يف  حيوية  أكرث  بإطار  هذا  استبدلت  و  عرضها  طيلة  املرسحية 

رأيي و اكرث اقرتابا من الوجدان الشعبي املرصي مام جعل  ناقدا 

»لقد  اللبنانية:   األنوار  جريدة  يف  يكتب  سامل  حلمي  كاألستاذ 

أضفى مراد منري عىل النص ما جعله ميثولوجيا مرصية خالصة«

واستكمل منري: أبدع ما يف هذا العرض كان هو رؤيتي للمشهد 

بعدها  حدث  ما  وهو  بغداد  بسقوط  فيه  تنبأت  الذي  األخري، 

أن  املبدع   قدر   هو  هذا  أن  يبدو  و  سنوات،  عرش  من  بأكرث 

يسترشف املستقبل و ينبه جامعته و أمته  ملا هو آت، و لعل 

نجاح هذا العرض هو ما حفزين لاللتقاء مجددا بنص سعد الله 

ونوس.. 

 أما مرسحية » امللك هو امللك« فكان لها حظ كبري من النجاح 

الجديد فرأيته كامال، فام يشعل شغفي  الله  ، قرأت نص سعد 

بكل  املرسح  خشبة  عىل  مجسدا  املرسحي  النص  أرى  أن  متاما 

إيقاع  و  متثييل  وأداء  إضاءة  و  وموسيقى  ديكور  من  تفاصيله 

متابعات

ترتكب وجرائم  كوارث  هناك  السيد: 
النصوص  بعض  حق  في 
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فور أو اثناء قراءيت له، هكذا رأيت امللك للوهلة األوىل، قد كان 

فيها سحر ساحق، قررت أن اعطي قلبي لهذه التجربة، فحملت 

الشاعر  و  يوما،  اربعني  فيها  وعشت  سوريا،  إىل  وطرت  قلبي، 

أحمد فؤاد نجم يكتب يل اشعار املرسحية، التي مل تكن اشعارا، 

األطفال  العاب  من  الشعبي  الوجدان  من  اغنيات  كانت  بل 

واإلنشاد املتداول بني الناس، مثل  )عيل عليوة، رشم برم، حادي 

حققت  لقد  تفاصيلها،  بكل  الطقسية  السبوع  وأغاين  بادي(  يا 

معادلة متوازنة قال عنها الدكتور عيل الراعي »ليس هذا مرسح 

املتأنقني وال أصحاب البطون املتخمة، إمنا هو فرح كأفراح املوالد 

و املهرجانات الشعبية، يقدم للمتفرج لعبا مرسحيا كالذي كانت 

ذو  روما  سريك  و  القدمية  اثينا  يف  الكوميديا  مهرجانات  تقدمه 

حيث  اململوكية،  مرص  يف  الظل  خيال  ومخايلو  الخشنة  األلعاب 

بعد   ان تضيفه  الفنان  استطاعت قدرة  ما  ثم  أوال  املرسح لعب 

األوىل؛  الوهلة  من  النص  هذا  رأيت  وقد  وافكار.  فكر  من  هذا 

ألنه سمح يل أن أصب أحداث املرسحية يف قالب مرسحي شديد 

و  السيايس  الكباريه  و  املرتجلة  املرسحية  بني  ما  يجمع  املرونة 

ونوس  نص  يف  الرئيسية  الفكرة  عىل  حافظت  و  املوالد،  عروض 

تعترب  مل  لذا  املرسحية.  قالب  فيها  وضعت  الذي  الحيوية  بنفس 

فقد  فراغ،  من  املرصي  املرسح  درة  امللك«  هو  »امللك  مرسحية 

أقنعت  كبريا،  متثيليا  اداءا  أدت  مرشقة،  نجوم  مجموعة  زينها 

انفجرت  الذي  املطرب  منري  محمد  حولها،  فالتف  جمهورها 

يف  انترش  »البوم«  منها  صنع  التي  املرسحية  هذه  بعد  شعبيته 

ارجاء العامل العريب انتشارا رهيبا، و بهذا ميكن أن نقول أنه ميكن 

لعرض مرسحي أن يجعل من أحد املطربني ملكا. 

السحر  مس  أصابني  فقد  الدخان«   « نص  عن  أما  منري:  واكمل 

حواره  من  جمال  أردد  كنت  اظافري،  نعومة  منذ  النص  بهذا 

اخرجه  أن  أتيح يل  ، حتى  مازلت صبيا  أنا  و  نفيس  بني  و  بيني 

أشبه  لغة  له  أن  العرض  هذا  مييز  وما   ، التليفزيون  مرسح  يف 

تهيمن  إمنا  و  سحرها  مصدر  تعرف  ال  التي   ، الوثنية  بالطقوس 

عند  اللغة  بعامل  أهتم  أن  عيل  كان  لهذا   ، بالكلية  كيانك  عىل 

ميخائيل رومان و أيضا بقوة الحدث عنده،  استخدمت ديكورا 

بسيطا و صنع يل محمد نوح معادال موسيقيا ساحرا من أغنيات 

النص  لسحر  مــوازي  شبه  عامل  ليصنع  فــريوز  و  درويــش  سيد 

املرسحي ، كان املمثلون يف هذه التجربة مطيعني للغاية .. بداية 

، كنت  من السعدين و فايزة كامل وسمية األلفي وكرمية مختار 

حسني  صممها  تشكيلية  سينوغرافيا  وسط  الحسية  و  البرصية 

أول مرسحية   « املرصية  كارمن  أو  »لويل  عنها  قيل  حتى  العزيب 

هي  االستعراضية  لويل  إن   ، سنة   22 من  حقيقية  استعراضية  

يف  يجذب  أن  الجميل  النص  هذا  1995«استطاع  عروض  أفضل 

بطولته الفنانة فايزة كامل مع املطرب الكبري محمد الحلو واحمد 

يف  قدموا  هؤالء   كل   ، الكيالين  عائشة  و  العدل  سامي  و  ماهر 

هذا العرض كل فنون املتعة السمعية و البرصية. 

الناقد مدحت أبو بكر : »هنا يتجاوز دور املخرج  و يقول غنها 

إىل مبدع و منسق عام فنون الفرجة الدرامية يف عرض ممتع ثائر 

متمرد جديد  مجنون..«

.. إمنا   وأنهى مراد منري قائال: هل أىت هذا الجنون من فراغ؟ ال 

ملدة  يوميا  ساعة  إىل خمسة عرش  متتد  شاقة   تدريبات  عرب  اىت 

العمل  . كان  نأخذ فيها اجازة يوما واحدة  اربعة اشهر كاملة مل 

مرهقا و ممتعا ، استمر العرض ستة أشهر كاملة، كامل العدد ، و 

لست أدري ملاذا مل يكتب له أن يستمر ست سنوات و هو ميتع 

الجمهور كل ليلة  بكل فنون الفرجة والفرحة؟.  

العالقة  تغريت  قائال:  تجربته  زين  عزت  الفنان  املخرج  وقدم 

املتعة  ملجرد  القراءة  تعد  مل   ، الحال  بطبيعة  املرسحي  بالنص 

تتحرك  أن  أهمها:  للقراءة  أخرى  أبعاد  هناك  أصبح   ، املعرفة  و 

تقدميه  إمكانية  عن  تصور  لدي  يتكون  و  النص،  تجاه  مشاعري 

ثم ذلك املعيار الهام الذي ألزمت نفيس به طوال الوقت ، أهمية 

متاس  ليشمل  اتسع  املعيار  هذا   : املستهدف  للجمهور  النص 

أو  محليا  الجمهور  يعيشها  التي  اللحظة  أو  الواقع  مع  العرض 

عامليا ..

مرسحي  نص  اختيار  عىل  لالستقرار  كانت  القراءة  أن  وأوضح: 

مرتبطة دامئا بزمن تقديم العرض و مكان تقدميه وأولوية طرحه 

تتعلق  أخرى  أسئلة  تأيت  ثم   ، الجمهور  عىل  موضوعا  و  شكال 

عىل  تقترص  ال  التي  إنتاجه  إمكانيات  و  الفنية  عنارصه  بتوافر 

امليزانية املتاحة فقط و لكن تشمل املرسح و امكاناته الفنية .

وهل  بالنص  املخرج  عالقة  يف  البحث  مبكان  األهمية  من  وكان 

هو ناقل للنص أو مجرد مفرس ام هو مبدع أمني؟ والحقيقة اين 

بعيدا عن  النص  يأخذ  أن  املخرج ال يجب  بأن  قناعة  كنت عىل 

فكر املؤلف أو يطرح رؤية مضادة لرؤية املخرج، كام كان يحلو 

للمخرج عبد الغفار عودة أن يردد دامئا حكاية املخرج االرسائييل 

شكسبري  أراد  ما  عكس  عىل  و  لكنه   ، البندقية  تاجر  قدم  الذي 

قدم »شايلوك املرايب« كمسكني محارص و مضطهد ممن يريدون 

السطو عىل ماله !

التي  املخرج  حرية  مع  بالطبع  زلت  ما  و  كنت   : زين  وأشــار 

عنارص  من  عنرص  املرسحي  فالنص   ، الفنية  باملغامرة  له  تسمح 

باملورال »  الحفاظ عىل ما يسمي  ، مع رضورة  العرض املرسحي 

املغزى األخالقي » للنص .

اعتامدي  تم  انه  ورغــم  للنصوص،  اختيارايت  تنوعت  أضــاف: 

كمخرج بالثقافة الجامهريية عام 1984 و قبل مولد إدارة نوادي 

املتجدد  الجديد  للمولود  منحازا  كنت  انني  اال  بعامني  املرسح 

التحاقي مبعمل تدريب املمثل  انه سبق ذلك  املغامر ، خاصة و 

د.  نبيل منيب عام 81/ 82 ثم يف ورشة   الدكتور  تحت إرشاف 

هناء عبد الفتاح عام 86/ 87 .. و كام ذكرت كانت رحلة اختيار 

نص لفرقة مرسحية بالثقافة الجامهريية أو فرقة مرسحية الحدي 

االطالق  عىل  سهلة  ليست  مسألة  الجامعة  ملنتخب  أو  الكليات 

أو  العربية  و  املرصية  النصوص  بني  ما  االختيارات  وتنوعت   .

نصوص املرسح العاملي و كان كل اختيار  مبثابة اكتشاف للنص و 

عامل املؤلف و املقاالت النقدية التي تتناول مجمل اعامله.

العروض  مشاهدة   .. الفرجة  كانت  البدء  يف   : زين  واضــاف 

الجهاز  ذلك  يف  ثم   ، مدينتنا  مرسح  يف  و  املدرسة  يف  املرسحية 

بيتنا  داخل  تربعه  تاريخ  عليه  دون  و  ايب  اشرتاه  الذي  السحري 

أتبع معهم منهج قسطنطني ستانسالفسيك يف التجسيد االبداعي 

البكاء  حتى  خرافيا  جهدا  جميعا  معي  بذلوا  و   ، للشخصيات 

أحيانا من فرط االنغامس، مل استعرض عضالت املخرج فيه ، لكن 

للغاية عند  فعاال  و كان هذا   ، ابرزت قوة نص ميخائيل رومان 

كأنهم  الحزن  و  بالفرح  تضج  الصالة  انفعاالت  كانت   ، الجمهور 

 ، العرض جروحا كثرية  ، وسبب يل هذا  العرض  أفعال  يشاركوننا 

ظلم ميخائيل رومان حيا حني عرض هذه املرسحية عىل املرسح 

اسمه  يشء  »هناك  عوض  لويس  الدكتور  فيها  قال  إذ  القومي 

الدخان عىل املرسح القومي«، وظلمت املرسحية حني تم عرضها 

 ، الفني  مبستواها  جدا  الكبرية  اإلشــادة  رغم  فقط  واحدة  مرة 

عرضت يف الثالثة صباحا مرة واحدة و اختفت بعدها ملاذا؟ هل 

صدر اوامر بإلغاء هذا العرض؟ 

تابع : أما عرض »منني أجيب ناس«  فقد امتزجت هذه املرسحية 

أنني  الحظ  ولحسن  الشعبي،  املرسح  ألصول   سنتني  بدراستي 

فهمت منهج نجيب .. و رصد ذلك الكثري من النقاد الكبار كتبت 

تعبريا  كلامتهم  وكانت  شاؤول،  وبول  نهاد صليحة  الدكتورة  عنه 

االفا من  الذي جمع  العرض  تقدميه  يف هذا  صادقا عام حاولت 

املرصيني حوله حني عرض مرتني يف ليلة واحدة يف مهرجان بغداد 

1985 و لعيل اذكر اخريا أنني بعد أن انتهيت من اخراج العمل 

أتت  حتى  شهرا،  عرش  أربعة  ملدة  الوزارة  أدراج  يف  ظل   ، متاما 

لحظة ممكن أن اسميها جنونية ، حني سأل أحد رؤساء الهيئة و 

كان جديدا يف موقعه« هذا العمل ديكوراته ،مالبسه ، موسيقاه 

منتهية فام الذي مينع ظهوره عىل املرسح؟« فأجاب عبد الغفار 

عودة رحمه الله  »أعطنا خشبة مرسح نعرضه لك هذا االسبوع 

مرسح  ليحارص  االسبوع  هذا  نفس  يف  املرسحية  وعرضت   «

السالم أكرث من خمسة آالف مشاهد ، مل يستطع أن ينفذ منهم 

كانت  »لويل«  عرض  ويف  مشاهد.  الف  سوى  املرسح  داخل  إىل 

تسحرين دامئا موسيقى أوبرا كارمن لجورج بيزيه ، ففكرت ذات 

مرة ملاذا ال أرى كارمن مرصية عىل خشبة املرسح؟ فأقمنا ورشة 

عمل أنا و املؤلف محمد الفيل حتى أنجزنا العمل  الذي أصاب 

أشهر  تسعة  عرب  كتابته  فأعاد  السحر  بنفس  نجم  فؤاد  احمد 

أعطيناه  و   ، منه  نابعة  بأشعار  لألحداث  مكمال  و  فيه  ناسجا 

أن  فأردنا   ، عبده  عادل  استعراضاتها  صنع  و  الرشيعي  لعامر 

دراما  من  املرسح  فنون  كل  تشمل  التي  عنارصه  للعمل  يتكامل 

و استعراض و غناء و انشاد ؛ لنخلق هارموين متكامل من املتعة 

متابعات

بالمسرح عملي  بدايات  الوزير:  حسن 
بالفصحى  كتبت  نصوص  عن  
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9 / 9 / 1966 ، و منه عرفت املرسح االحرتايف و اسامء رواده 

تاجر   « طليامت  زيك  و   « راسبوتني   « وهبي  يوسف  الكبار 

ثم   ، يقدمه عادل خريي   العظيم  الريحاين  تراث  و   « البندقية 

املرسحي  النص  أن  التليفزيون.غري  مرسح  يف  الجدد  الشباب 

الدراسة  سنوات  يف  و  الثانوية  املرحلة  يف  قراءته   بدأت  الذي 

عيل  تعدت  رحبة  آفاق  إىل  الخيال  أطلق  من  هو  الجامعة  يف 

سامل و سعد وهبة و يوسف إدريس و الفريد فرج و كان البد 

و مرسحيات  اليوناين  املرسح  يف  األوىل  الينابيع  إىل  العودة  من 

الثوري  مبرسحه  خيايل  داعب  الذي  الرجل  هذا  ثم  شكسبري 

ارسطو  وحدات  عيل  انقلبت  التي  نصوصه  عن  أبحث  كنت  و 

وكانت   ، الرابع  الحائط  اخرتقت  و  االيهام  كرست  و  الثالث 

القراءة للمتعة و املعرفة وهي التي فتحت الباب واسعا للخيال 

و  الحركة  و  اللون  و  الفراغ  و  الكتلة  خيايل  بعني  أرى  وكنت   ،

من  مالمحهم  أتفرس  نساء  و  رجاال  أرى  و  السكون  و  الظالم 

خالل أقواس املؤلف والتعريف بأسامئهم و أعامرهم... الخ.

مقصودة    1984 عام  حتى  املرسحيات   قــراءة  كانت  تابع: 

الشباب  لذاتها ملمثل مارس نشاطه املرسحي يف املدرسة ومركز 

الثقافة و الجامعة ، وهو ما كان يعني قراءة عرشات  و قصور 

النصوص التي تحولت إىل عروض مرسحية و هو ما كان يخلق 

مقارنة حتمية بني البدايات يف بروفات الرتابيزة و بني النهايات 

املقارنات  هذه  كانت  عرض!!  ليلة  آخر  يف  الجمهور  تحية  مع 

العمل  يف  شاركت  التي  الفنية  العنارص  كل  إلبداع  تقييم  مبثابة 

اثناء  و  األحيان  بعض  يف  املرسحي.   املخرج  منها  القلب  يف  و 

مشاركتي كممثل كنت اتحفظ داخيل عىل طريقة تناول املخرج 

نص  إىل  باالفيهات  يسمي  ما  إضافة  أو  املخل  الحذف   « للنص 

الحوار .. الخ »

سعد  صالح  املخرج  تقدم    1984 عام  يف  قال:   البداية  عن  

مبرشوع مرسحي تم تسميته فيام بعد » يحدث يف قريتنا اآلن » 

ضمن ما أسامه مبرسح الرسادق و كان قد صدر بيانه التأسييس 

يف  نفذه  الذي  املرشوع  هو  و  ؛   أذكر  فيام   1983 عام  االول 

بل  فقط  التجربة  عيل  شاهدا  أكن  مل  و   ، الفيوم  قري  إحدى 

يعتمد مصادر مختلفة  كان  الذي   « النص   « شاركت يف صياغة 

قابيل  علم   الذي  الغراب  و  لهابيل  قابيل  قتل  قصة  من  تبدأ 

دفن أخيه، إىل موال ياسني و بهية الشفاهي و أخريا نص ياسني 

تفكيك  عىل  تعتمد  التجربة  كانت  و   . رسور  لنجيب  بهية  و 

أن  بل  الشخوص  و  األحداث  إعادة صياغة  و  املختلفة  املصادر 

منصات   6 واستخدام  املنصة  منطية  كرس  إىل  امتدت  التجربة 

إشادة  و  للتجربة  النظري  اإلطار  ، رغم متاسك  كمناطق  متثيل 

النقاد بها ، اال انني عيل املستوى الشخيص كان يل رأي شخيص 

الفنية  قيمتها  يف  أعىل  رسور  لنجيب  بهية  و  ياسني  أن  مفاده 

من تلك الصياغة املتواضعة للحوار و التي مل  تقرتب من كثافة 

هذه  من  قليلة  أشهر  وبعد   . نجيب رسور  عند  اللغة  داللة  و 

نجيب  بنص  األوىل  للمرة  االخراج  تجربة  قررت خوض  التجربة 

رسور » ياسني و بهية » ، و الحقيقة أن دوافع االخراج املرسحي 

كانت كثرية و متعددة و لكنها كانت عىل محك االختبار، و كان 

نجاح ياسني و بهية تأكيد الختيار االخراج املرسحي .

واختتم عزت زين قائال: حصاد هذه الرحلة - حتى اآلن - متثل 

املرسح  من  نصوص  ثالثة  و  مرصيا  مرسحيا  نصا   20 إخراج  يف 

العريب وتسعة نصوص من املرسح العاملي ، أضيف إىل ذلك أين 

شاركت يف متصري و اعداد كثري من نصوص املرسح العاملي التي 

قدمتها .

شاهدت  بدايايت  يف  الوزير:  حسن  املخرج  قال  تجربته  وعن 

الخطابة  شيئني:  املرسح  يف  انتقد  كنت  ولكني  كثريا  مرسح 

االرتجاالت  و  املجاميع  وتوزيعة  املمثل  أداء  يف  الشديدة 

واختياري  دراستي  جــاءت  هنا  ومــن  ــرسح،  امل عىل  الكثرية 

نادي  يف  الفصحى  العربية  اللغة  مع  بدايتي  وكانت  لإلخراج، 

عميل  بدايات  املرسح،  هيئة  يف  تكن  ومل  سعيد  بور  يف  األدب 

باملرسح من خالل نصوص باللغة العربية الفصحى، ألين ارى أن 

العكس،  وليس  املرسحي  العرض  يف  إضايف  فني  الفصحى عنرص 

خاصة  العربية  اللغة  بجامليات  املشاهد  منتع  أن  نستطيع  أي 

الثقافة الجامهريية  لو كانت شعرا، وقدمت عرويض األوىل مع 

الحالج” يف أسيوط 1988 وكانت مرحلة هامة يف  مثل “مأساة 

جعلني  مام   ) الله  رحمه  السالموين)  بهشام  تعرفت  ثم  حيايت. 

اتعامل مع النص املكتوب، وبالتايل استفدت كثريا منه  ألنه كان 

الدامية  أسيوط   أحداث  أن  وأذكر  عالية،  ثقافة  وعىل  موهوبا 

جعلتني أشعر مبدى ضآلتنا، ما فائدة ما نقدمه يف ظل الدماء، 

لكن عندما قرأت نصا لهشام وسمعته يف برنامج »مني بيضحك 

النص وكانت  بالشغف والرغبة يف عمل هذا  عىل مني« شعرت 

وأكملت  اول  مركز  العرض  واخذ  جدا،  هامة  السالموىن  مرحلة 

معه تجربتني اخريني  

واستطرد: رحيل السالموين جعلني امكث يف بيتي ثالثة سنوات 

وهو  بشري  محمود  بدكتور  عالقتي  كانت  ثم  شيئا،  أفعل  ال 

كانت عالقتي  دكتورة هدى وصفي  ومن هنا  من عرفني عىل 

مبركز الهناجر للفنون، وحاولت خوض التجربة الثالثة  واالخرية 

تنبت  ال  »ارض  مع  البداية  فكانت  وصفي،  هدى  دكتورة  مع 

مل  الذي  الوحيد  النص  وكان  دياب،  محمود  الكاتب  الزهور« 

يعرض له وعىل حد قول ألفريد فرج »ألنه نص اسود وكئيب«، 

واملهم ألي تجربة أن تكتمل وهذا ما أريده أن اكمل تجربتي 

وامتنى ذلك الن لدي احساس اين مل أقدم شيئا، ولكن الظروف 

يف البلد مل تهيء لنا ذلك،

عالقتي  بداية  كانت  الزهور«  تنبت  ال  »أرض  الوزير:  وأضاف 

وشاح  القادر  عبد  بدكتور  الله  فرزقني  التشكييل،  الفن  مع 

بالفن  حميمة  عالقة  عىل  فاملرسح  حيايت،  يف  جدا  مهام  وكان 

باآلخر  وعالقتها  املرسح  خشبة  عىل  املمثل  حركة  التشكييل، 

البد أن تخلق باستمرار كتلة جديدة وبالتايل فراغ جديد، وهو 

الزهور«  تنبت  العروض، و«أرض ال  أواخر  الكامريا يف  ما تؤيده 

تشكييل  بشكل  للنص  العام  املعنى  أحول  كيف  بداية  كانت 

أن  املخرج  ألن  املمثل،  تخيف  قد  شائكة  بأرض  املرسح  عىل 

فنا  أنه سيقدم  أعتقد  ال  يره مسبقا  مل  عامل جديد  يدخل يف  مل 

الطفرة  يف  سببا  كانت  باملرسح   التشكييل  الفن  فعالقة  جيدا، 

طقوس   « قرأت  وعندما  املــرسح.  سينوغرافيا  شهدتها  التي 

اإلشارات والتحوالت« لسعدالله ونوس وجدت نفيس أمام حالة 

النص املرسحي هو قناعة  انبهرت بالشخصيات ألن  شكسبريية، 

تقديم  يف  جديدة  ورغبة  ومواقف  بشخصيات  وإعجاب  بفكرة 

سيعمل  كان  إذا  يقرر  املخرج  يجعل  ما  وهذا  جديدة،  تقنية 

جامليات  عن  نفيس  وبني  بيني  البحث  وكان  ال.  ام  النص  هذا 

املرصي،  التشكييل  بالفن  عالقة  له  يكون  وان  املرسحي  العرض 

فهل يعقل أن الفن التشكييل املرصي الذي يبهر العامل اجمع مل 

يكن عنرصا اساسيا يف الفنون املرئية، هذا ال يصح عىل اإلطالق. 

ويف عرض »أبو العريف« الذي تم عرضه اثناء الثورة والذي ُقرب 

للناس،  عرضه  أرجو  سيايس،  خالف  بسبب  منطقي  غري  بشكل 

فهو اخر ما وصلته يف عالقتي مع الصورة يف املرسح املرصي.

وعن تجربته تحدث املخرج شادي رسور قائال:  الدورة السابقة 

كانت دورة املؤلف والحالية هي دورة املخرج واعتقد أن هذا 

وأتفق مع  الورق  نبدأ من  أن  فالطبيعي  الصحيح،  الرتتيب  هو 

فكرة انه لو مل يعشق املخرج النص ما قدمه، عندما كنت صغريا 

يل  بالنسبة  مرسحياته  كانت  املهندس  فؤاد  الفنان  احب  كنت 

كنز به املتعة والسحر، ولكني مل أكن أدرك وقتها ما هو املخرج، 

هذا  ويف  عيونك«،  خاطر  »علشان  مرسحية  حرضت  أن  إىل 

توظيفه  لجامل  حقا،  به  وانبهرت  املخرج  غري  اتذكر  مل  العرض 

لكل عنارص العرض، من هنا بدأت اهتم بفكرة املتعة الحقيقية 

باالهتامم  انطلق  وبدأت  املجهول،  الجندي  ذلك  يصدرها  التي 

بالفن يف فرتة الجامعة، ودرست تاريخ املرسح، وكان اول عرض 

يل اسمه« لري ادوارد بوند« وكان املخرج محمد عمر، وهو من 

المؤلف تأليف  النص  منري:  مراد 
المخرج تأليف  فهو  العرض  أما   

متابعات

غري  مصر  في  المسرحي  المخرج  طه:  أحمد 
وماديا  معنويا  مقدر 
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أثر يف كثريا ألنه شخصية قيادية قوية وكاريزما عالية جعلني يف 

مع  التعامل  كيفية  متابعته، وخاصة يف  وبدأت يف   ، انبهار  حالة 

النص وكيف كان يتعامل مع األبعاد يف شخصية الشبح، ففتح يف 

ذهني طريقة استقراء النص، وأىت بعدها األستاذ جالل الرشقاوي 

املخرج  تصنيف  فكرة  قاله يف  ما  انىس  ومل  اإلخراج  يدرس  وكان 

ما بني املرتجم واملفرس واملبدع والفرق بينهم، واستمع آلرائنا يف 

النقاش وكل أفتى بطريقته ولكنه قدم مثاال  ندوة، حتى احتدم 

» إذا اعتربنا أن النص املرسحي عبارة عن وردة حمراء ، فاملخرج 

املفرس  واملخرج  هي،  كام  وينقلها  الــوردة  تلك  يأخذ  املرتجم 

يعطي الوردة الحمراء للناس مع سؤالهم ملاذا هي حمراء ويفرس 

ذلك، واملبدع من يغري لون الحمراء إىل صفراء. ثم بدأت عالقتي 

املراحل،  بتلك  مير  وإمنا  مبدعا  يولد  ال  فاملبدع  املعاين،  مع هذه 

يف  اإلخــراج  ب  عالقتي  وبــدأت  بداخيل  املعاين  تلك  وتخمرت 

جامعة عني شمس وقدمت 7 عروض ومل يكن يف ذهني الحصول 

عىل الجوائز، وإمنا كيفية تطبيق ما تعلمته، وكيفية االختيار بني 

اسامة  الكاتب  بدايتي مع  للثبات، وكانت  الوصول  املتنوع حتى 

رشط  وكان  الرشقي«  الحي  يف  كيوبيد   « ومرسحية  الدين  نور 

العروض يف تلك املرحلة أن تكون تابعة ملنهج الواقعية السحرية، 

ونجح  الرشقي«  الحي  يف  »كيوبيد  ينطبق عىل مرسحية  ما  وهو 

حالة  فهناك  شديدة  متعة  ووجــدت  اول.  مركزا  ونال  العرض 

العمل  يرثي  مام  الكاتب  وبني  بيني  املناقشة  يف  ذهني  عصف 

فرج  أللفريد    « التربيزي  جناح  عىل  عرض«  قدمت  ثم  الفني، 

يشمل حال  النص ال  كان  املرسحية،  نهاية  لدى مشكلة يف  وكان 

تخريجات  عىل  فرج  ألفريد  ووافق   ، قضية  زرع  فأردت  البلد، 

النص واعجب بها وقد أضافت للرؤية اإلخراجية كام قال ألفريد 

دياب  » ملحمود  الزهور  تنبت  ال  أرض   « تعاملت مع نص  ثم   ،

وهو نص مكتوب بعبقرية، وفكرة النص كانت األرض التي تروى 

بالحقد ال تنبت زهرة حب، ولكن ما لفت نظري اليه جملة« اننا 

ال نفتش تحت التاج عىل انسان، فال نجد سوى ملك« وهى التي 

بأننا  الوعي  بدأ  وهنا  شيئا،  أغري  ومل  العرض،  عليها  ابني  بدأت 

باحرتام ووعي مبفهوم ما يقدم يصل به للناس، ويكون عىل عالقة 

مع الكاتب سواء حيا أو متوفيا لديه األمانة والضمري املهني تجاه 

الورق.

يف  املخرج  مفهوم  اختصار  أن  أرى  قال:  أحمد طه  املخرج  وعرب 

املرسحي  املخرج  تربة  ألن  ضيق،  كالم  املرسحي  بالنص  عالقته 

أشمل من فكرة النص فقط.

أضاف : كانت املرحلة األوىل من حيايت يف التعامل مع النصوص 

كانت  ما  بقدر  السن  مراهقة  من  بها  كان  ما  بقدر  املرسحية 

كلية  ومــرسح  الجامعة  مرسح  إىل  منه  خرجت  الــذي  الوعاء 

الحقوق، كنت وما زلت ابن التجربة النارصية وابن نادي الفكر 

من  األوىل  فالسنوات  بداخله،  املرسح  مارست  الذي  النارصي 

واملعارضة  السياسة  عىل  مفهومه  يقترص  املرسح  كان  بدايايت 

يأرسك  الذي  النص  اختيار  يتم  فبالتأكيد  نصا  تختار  كيف  اما   ،

يف  قراءته،  اثناء  املــرسح  عىل  شاهدته  قد  وتكون  ويدهشك 

النص  يعجبني  أن  ــرضورة  ال من  يكن  مل  املتواضعة  تجربتي 

أن  الرضورة  من  فليس  لحظة،  يف  استدعيه  كنت  وإمنا  فأقدمه، 

وهذه  األوىل.  وقراءايت  ذاكريت  من  يظهر  قد  وإمنا  يومي  يكون 

لعامل  الجامعة  مرسح  من  خرجت  ألين  طويال  تستمر  مل  املرحلة 

اختياري  ذاك  وكان  األقاليم  مرسح  يف  العمل  وهو  اتساعا  أكرث 

وراء  للسعي  الفرصة  أعطاين  ما  وهو  العاصمة،  ابن  اين  رغم 

أخرى  اختيارات  تتشكل  ــدأت  وب واملريغني،  الوزير  عــروض 

للنصوص لدى، إىل أن جاء هوس جيل التسعينات الضائع  والذي 

كان لديه الولع واالهتامم مبرسح الصورة.

هو  كام  املرسحي  العرض  مؤلف  هو  املخرج   : أن  طه  وأوضح 

معروف، انا بدأت مام وصل إليه اآلخرون فرتكزت لدى املفاهيم، 

تغري  ثم   ..  95 سنة  حتى  السيايس  املرسح  األوىل  املرحلة  كانت 

التعامل  يف  ادوايت  المتالك  محاولتي  بجانب  متاما  مفهومي 

جملة  لدى  كانت  لكن  العمل.  فريق  ومع  املرسحي  النص  مع 

سحرتني

التي  الشهور  خالل  ويف  منري،  مراد  وتالمذة  دراويــش  من  فأنا 

ساعدنا فيها قال يل جملة مل أستطع نسيانها »أهم ما يف الشغل 

بالعرض فاملتعة هي األهم، ونحن لن  أن يكون املشاهد سعيدا 

املشاهد  اجعل  كيف  الكبري  همي  فكان  الكون«  إصالح  نستطع 

وكنت  ووجدانه،  مشاعره  من  اغري  أن  واستطيع  بالعرض  سعيدا 

أحسد حسن الوزير عىل تجربته مع هشام السالموين.

مع  نصا  أكتب  أن  الصغري  مشواري  يل خالل  يتحقق  مل  واضاف: 

كانت  منتج مرسحي،  منها  فيخرج  فكرة  عىل  نشتغل  أو  مؤلف 

تجربة تسحرين جدا فكنت أجري وراء حسن وهشام السالموين، 

مع  متاس  وعمل  قبل  من  قرأته  وما  املرسحية  مكتبتي  وكانت 

الواقع يف تلك اللحظة أو مع بعض أفكار تخصني يف تلك اللحظة 

قادرا  يكون  أن  يجب  املخرج  أنه  أرى  وأنا  لالختيار.  املحرك  هو 

الفنية،  العنارص  العرض وإدارة  التامس مع  عىل االحتشاد وعمل 

النص  دور  جدا  نعظم  فنحن  مهملة  مناطق  لدينا  أن  يف  واتفق 

الهامة  العنارص  نغفل  لدوره   وتقديسنا  تعظيمنا  إطار  يف  ولكن 

الفن  مثل  األخرى  الفنون  عىل  االعتامد  مثل  املرسحي  املنتج  يف 

املؤلف  تشارك  ؛ألنها  وغريها  والرقص....  واملوسيقى  التشكييل 

الطرح. وكان من حسن حظي اين تعلمت عىل أيدي أساتذة  يف 

مرسحا  أقدم  أن  البسيط  مشواري  خالل  من  وحاولت   ، كبار 

املخرج  أن  أرى  وأنا  املرسحي،  العرض  فاملخرج هو صانع  جيدا، 

املعنوية  التقديرية  قيمته  يف  جدا  متأخر  اآلن  يف مرص  املرسحي 

واملادية.

ممكن أن نتعامل مع النص املرسحي كام هو ومن املمكن التغيري 

يف اسرتاتيجيته، خاصة أن قوام النص املرسحي قواما دراما قويا.

السالمة  سكة  منها  العروض  من  ملجموعة  انتقلت  ثم  تابع: 

للنصوص  تتجه  دامئا  ذائقتي  والجميلة، وكانت  والطيب والرشير 

افضل  وكنت  األجنبية،  للنصوص  ألجأ  ومل  والعربية  املرصية 

والنقاش  الجدل  بيننا  ليكون  يرزق،  الحي  املؤلف  مع  العمل 

فاملخرج  للمشاهد،  املتعة  إىل  نصل  به  الذي  الذهني  والعصف 

،  اإلبداعية هي منطقة  إبداعية واخرى تنظيمية  شقني: منطقة 

جميع  مع  دميقراطيا  املخرج  فيها  يكون  التي  الذهني  العصف 

الذي  املايسرتو  املخرج هو  فيكون  التنظيمية  أما  العمل،  عنارص 

واملخرج  واملؤلف  عليها،  االتفاق  تم  التي  املنظومة  تلك  سيقود 

جيد،  لعمل  سويا  للوصول  االلتحام  من  لنوع  يصال  أن  يجب 

»الغار« رغم صعوبته  الدين يف  نور  أسامة  اشتغلت مع  وعندما 

تعاملت  التي  الوحيدة  املرة  سويا،  الصورة  رسم  وهو  انا  بدأنا 

والخليفة«  امللكة  نص   « هو  اختياري  من  يكن  مل  نص  مع  فيها 

مستوى  عىل  ولكن  ممتاز  أديب  كنص  وهو  السالموين،  العال  ألبو 

تريده  ما  افعل  يل  فقال  معه،   فتحدثت  مختلفا،  كان  الرؤية 

من  الحكاية  وصعدت  النص  واحببت  رؤيتك،  حسب  بالنص 

عام  بشكل  ليتحدث  واملحروسة،  املحروس  إىل  والخليفة  امللكة 

أقدم  مرة  اول  وكنت  النص  وقدمنا  الناس،  متس  قضية  وليقدم 

فكرة التمثيل داخل التمثيل، ونجح العرض، وتعاملت بعدها مع 

الطوخي  محمود  وميول  غيبوبة«   « عرض  يف  الطوخي  محمود 

السيايس  الكباريه  يقدم  فهو  معهم،  تعاملت  عام  متاما  تختلف 

 ، للتجريب  الحامس  لدى  كان  ولكن  مسبقا  ذلك  أقدم  مل  وأنا 

بعد  كانت  ألنها  نجاحا  والقت  غيبوبة  تجربة  قدمت  وبالفعل 

الثورة و كان فيها رصد املتغريات. وقدمت يف 2016 عمال باسم 

» واحد تاين« تأليف مصطفى سعد، وكان مؤلفا ومخرجا عظيام 

وله منهج ورجل مرسح له فكر خاص، وكان مرنا جدا، وسعدت 

جدا بتجربة العمل معه.

املرسحي  النص  مع  يتعامل  عندما  املخرج  قائال:  رسور  وختم 

تسمح  اليت  المخرج  حرية  مع  أنا  زين:  عزت 
الفنية  بالمغامرة  له 

متابعات

قدمه  ما  النص  المخرج  يعشق  لم  لو  سرور: 
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- على مـــدار ثــاث ســنــوات، قــدمــتــم  ثــاثــة دورات بأسماء 
مختلفة.. حدثنا عن ذلك؟

الثالثة  الدورة  العليا املسؤولية يف 2020،  أنا واللجنة  بعدما توليت 

املرسح  وضع  وهو  واضح،  هدف  أمامنا  كان  املهرجان  من  عرشة 

املرصي يف مكانه الطبيعي ، بعدما تعرض لبعض التعديات من أقالم 

ترسيخ  اآلباء، وكان هدفها  البداية مع دورة  ، فكانت  غري مسؤولة 

صنوع  يعقوب  من   ،1870 من  املرصي  للمرسح  الحقيقية  البداية 

إىل اآلن، مروًرا بعثامن جالل، والرواد األوائل الذين أسسوا املرسح 

املؤلف  بدورة  السلسلة  استكملنا  ذلك  بعد  ثم  الحديث،  املرصي 

النواحي،  من  الكثري  يف  املظلومني  من  املخرج  مع  ألنه   ، املرسحي 

أن  االسم  بهذا  الدورة  تسمية  من  أردنا  واملادية،  اإلعالمية  منها 

نعطي للمؤلف املرسحي جزًءا من حقه، إىل جانب إلقاء الضوء عىل 

حركة التأليف املرسحي املرصي املعارص أو الحديث، من 1870 إىل 

الذين مل يعارصوا   ، الشباب  أمام  الصورة واضحة  اآلن، حتى تكون 

بها ما يؤرخ  الفرتة، أو مل يقرأوا عنها بعد، فتكون لدينامكتبة  تلك 

لذلك،  إىل جانب أن املؤلف املرسحي هو حجر األساس يف العملية 

»املخرج  اسم  تحمل  كانت  التي  الحايل،  العام  دورة  ثم  املرسحية، 

املرسحي املرصي« وهو أحد املظاليم أيًضا، وقد أهدينا هذه الدورة 

العلمي،  باملفهوم  األول  املرسحي  املخرج  وهو  عيد،  عزيز  للراحل 

الذي أضاف وأسس اإلخراج املرسحي، كان ما قبله املخرج هو مدير 

الفرقة أو رئيس الفريق أو منتج العمل  املرسحي، و كان له أدوار 

هذه  ويف  فقط،  اإلخراج  لعملية  تفرغ  عيد  عزيز  ولكن  متعددة، 

الدورة ألقينا الضوء عىل تاريخ اإلخراج املرسحي املرصي، من 1870 

إىل اآلن، والحقيقة أن الدورة كانت اكرث الدورات فاعلية وجاذبية و 

حضورا جامهرييا ، ومتيزت الندوات واملحاور الفكرية، و جمعنا يف 

املوائد املستديرة كل املخرجني عىل الساحة ، فكانت األجيال تتالقى 

مع بعضها البعض، تتناقش وتتحاور ، إضافة إىل الكتاب املهم  الذي 

كتبه الكاتب جرجس شكري أرشف وجمع كل هذه الشهادات التي 

قدمت يف املوائد.

- حدثنا عن معايير اختيار املكرمني؟ وعن تكرمي املخرج 
أحمد اسماعيل؟ 

للمهرجان  العليا  اللجنة  ِقَبل  يتم وضعها من  املكرمني  تكريم  خطة 

ورئيس املهرجان، واللجنة مكونة من 12 فردا ، أي مكرم يتم طرح 

املرصي،  املرسح  عىل  وبصمته  املهني  تاريخه  دراسة  يتم  اسمه  

حوار

المصري: للمسرح  القومي  المهرجان  رئيس 
المسرحي«  »المخرج  دورة  إسماعيل:  يوسف   
والفاعليات التنافس  حيث  من  الدورات  أقوي 
 ، األدوار  من  العديد  أدى  والتليفزيون،  بالسينما  وعمل  التسعينيات  بداية  الفين  نشاطه  بدأ  إسماعيل،  يوسف  القدير  الفنان 
أشهر  فمن  السينما  في  أما  ليلى،  وفرح  عسكر  كفر  في  والناس  عادية  وأوبرا  والدير  صفية  خاليت  الدراما  في  أعماله  ومن 
أنتجها  اليت  المسرحية  العروض  من  العديد  في  شارك  كما  أمسرتدام«،  في  »همام  فيلم  في  همام  شقيقة  زوج  أدواره، 
مدار  وعلى   ،2019 إلى   2015 من  الفرتة  في  القومي،  المسرح  فرقة  إدارة  تولى  كما  المتفائل،  منها  الدولة  مسرح 
دورة  وحىت   2020 من  بداية  المصري،  للمسرح  القومي  للمهرجان  رئيًسا  إسماعيل  يوسف  القدير  الفنان  كان  سنوات  ثالث 
أخرى،  وأشياء  القومي  المهرجان  عن  المصري«.  المسرحي  »المخرج  اسم  حملت  اليت  عشرة،  الخامسة  الدورة  الحالي،  العام 
الحوار. هذا  معه  »مسرحنا«  أجرت 

حوار: إيناس العيسوي 
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1515 حوار

و  تاريخ  له  يكون  أن  يجب  ولكن  فقط،  الفنية  جودته  وليس 

بصمة و يتم التصويت عليه. مل أطرح اسم املخرج أحمد إسامعيل 

وتم  ذلك،  طرحوا  من  هم  باإلجامع  العليا  اللجنة  املكرمني،  ضمن 

عن  شكري  جرجس  الناقد  ومعي  امتنعت  ولقد  عليه،  التصويت 

له  فهو  بالكامل،  اللجنة  أصوات  عىل  ذلك حصل  ورغم  التصويت، 

بصمة وتاريخ كبري سواء يف العروض التي قدمها عىل خشبة املرسح 

الثقافة الجامهريية، وأشري إىل أنه اعتذر  التي قدمها يف  القومي أو 

اللجنة  ولكن  املهرجان،  رئيس  شقيق  ألنه  بالحرج،  لشعوره  نظرًا 

املهرجان  تم من خالل  اختياره  أن  وأبلغته  اعتذاره،  تقبل  مل  العليا 

رئيس  هو  واحد  فرد  ِقَبل  من  وليس  املــرصي،  للمرسح  القومي 

املهرجان. 

- مــا سبب اخــتــيــاركــم لــهــذا الــتــنــوع مــن »الـــــورش«، و إقامة  
ورشة »عرائس ماريونيت« ؟

للعروض  املصاحبة  الداخلية  بالفاعليات  يتميز  مهرجان  أي 

املرسحية، و منذ الدورة األوىل استقرينا عىل وجود ورش إىل جانب 

املحور الفكري، واختيارنا للورش كان مبني عىل اختيار ورش تكون 

كان  املرصي«  املرسحي  »املخرج  دورة  و  املرسحية،  للحركة  إضافة 

بها قامات فنية متميزة، ورشة التمثيل للفنان الكبري د. محمد عبد 

خربة  وله  مرص،  يف  املمثل  متثيل  يف  الرواد  من  واحد  وهو  الهادي 

التي  املرسحي  اإلخــراج  ورشة  إىل  باإلضافة  املجال،  هذا  يف  كبرية 

التي  واملاريونيت  العرائس  يف  وورشة  إمام  إسالم  املخرج  قدمها 

اختيار  يتم  أبو رسيع.  العرائس عامد  القدير ومحرك  الفنان  قدمها 

ورش املهرجان بعناية شديدة، وربطها بعنوان الدورة. 

-ما معايير اختيار جلنة التحكيم؟
التصويت  يتم  املكرمني،  اختيار  معيار  بنفس  ُتعامل  التحكيم  لجنة 

عليهم من ِقَبل اللجنة العليا ورئيس املهرجان، نضع دامًئا لكل عنرص 

ــا عــقــب انــتــهــاء دورة  -«مــســرحــنــا« أجــــرت حتــقــيــًقــا صــحــفــّيً
»املخرج املسرحي املصري« واجتمع املسرحيون على أهمية 
الثقافة واجلامعة فما  العامة لقصور  الهيئة  »كوتة«  زيادة 

رأيك يف ذلك؟
يجب أن نرشح للناس معنى الكوتة وملاذا نضعها ؟ الكوتة هدفها 

الكوتة،  وجود  عدم  حالة  يف  املهرجان،  يف  والقبول  املشاركة  تنظيم 

املهرجان؟!  يف  عرضا   2000 من  يقرب  ما  نجد  أن  املمكن  من 

الثقافة،  لقصور  العامة  والهيئة  الجامعة  هي  انتاجية  جهات  وأكرب 

دورها  هذا  ألن  نظرًا  منتجة  جهات  هناك  بالكم،  ليست  الفكرة 

اإلنتاج  إنتاجها  التنشيطي والتثقيفي وهناك جهات أخرى جزء من 

الحريف، وهناك جهات أخرى كل أعاملها محرتفة، مثل البيت الفني 

مثل  تعليمية  ليست  املرسح،  إلنتاج  محرتفة  هيئة  هي  للمرسح، 

محرتفة  جهة  هي  أخرى،  جهات  مثل  تثقيفية  وليست  الجامعات 

تقدم عروضا عىل مستوى محرتف واألوبرا والهناجر وقطاع الفنون 

العامة  الهيئة  أما  محرتفة،  جهات  جميعها  واالستعراضية  الشعبية 

القومية وفرق  الفرقة  الثقافة فجزء من عملها محرتف مثل  لقصور 

املرسح«،  »نوادي  مثل   »هواة«  محرتف  غري  آخر  وجزء  القصور، 

عملية  تنظم  والكوتة،  جنيه،  الـ3000  تتعدى  ال  اإلنتاجية  تكلفتها 

أساسية  جهات  هناك  للمهرجان،  الرسمية  املسابقة  داخل  القبول 

بخدمات  املهرجان، ومتده   أنها هى من متول  إىل جانب  ومحرتفة، 

من خالل وزارة الثقافة، الجامعات ال تقدم دعاًم للمهرجان وكذلك 

للمرسح  الفني  البيت  هي  الداعمة  الجهات  الفنون،  أكادميية 

وديوان  الثقافية  التنمية  وصندوق  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة 

جدول  بعمل  نقوم  ونحن  املهرجانات،  ولجنة  الثقافة  وزارة  عام 

سريورة  عن  معربا  يكون  التسابق،  دخول  تنظم  محددة،  خطة  أو 

اإلنتاج املرسحي ، الفكرة ليست يف العدد، ورغم ذلك قمنا بكتابة 

الرسمية  املسابقة  داخــل  الجامعة  عــروض  عدد  بزيادة  توصية 

للمهرجان القومي يف الدورات القادمة.

-حــدثــنــا عــن عــيــوب دورة »املــخــرج املــســرحــي املــصــري« من 
وجهة نظرك؟

يف  املستقلة  ق  والفرم  الجامعة  عروض  تقديم  مميزًا  يكن  مل  ما 

مسارح صغرية ، اإلقبال عىل هذه العروض يكون كبري جًدا، وُيحدث 

مشاكل داخل املرسح و يجب أن نتالىش ذلك يف املستقبل.

ــيـــف نـــتـــاشـــى مــشــكــلــة تــنــظــيــم اإلقــــبــــال اجلــمــاهــيــري  -كـ
الشديد على العروض؟

والعام  اإللكرتوين،  املوقع  بإنشاء  قمنا  عرشة  الثالثة  الــدورة  يف 

من  تخوفنا  ولكن  أونالين،  حجز  خطة  ووضعنا  األبلكيشن،  املايض 

أونالين  حجزه  يتم  املرسح  نصف  املثال  سبيل  عىل  الحضور،  عدم 

يرغب  بالخارج  جمهور  هناك  يكون  الوقت  نفس  ويف  يحرض،  وال 

يف الحضور، وهذا سوف يؤثر عىل الحضور ، نحتاج أن نضع تقنينا 

هذه   للتذكرة،  رمزيا  سعرا  نضع  أن  كان  منها  عملية،  ومقرتحات 

مقرتحات تحت الدراسة. 

ماذا حتب أن تقول يف نهاية احلوار ؟
 أرغب يف شكر اللجنة العليا التي شاركتني  عىل مدار ثالث سنوات، 

عبلة  الناقدة  واألستاذة  الغفور  عبد  أرشف  القدير  الفنان  وهم 

الرويني والكاتب جرجس شكري و املخرج حمدي حسني واألستاذة 

القيادات  ومن  رياض،  محمد  الكبري  والنجم  الخالق  عبد  هايدي 

فتحي  ود  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  رئيس  جالل  خالد  القدير  الفنان 

القدير  والفنان  الثقافية  التنمية  قطاع صندوق  رئيس  الوهاب  عبد 

الفني للمرسح ود. هيثم الحاج عيل  البيت  إسامعيل مختار رئيس 

رئيس الهيئة العامة للكتاب والفنان القدير يارس صادق رئيس املركز 

القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية والفنان القدير هشام 

عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الحقيقة أود أن اشكرهم 

وكانوا  املسؤولية  قدر  وعىل  ا،  جــدً متعاونني  كانوا  ألنهم  جميًعا 

مدركني أهمية الثالث دورات بداية من الدورة الثالثة عرشة وحتى 

دورة العام الحايل، الخامسة عرشة، وكانوا مدركني للفلسفة والروح 

التي ُكنا نعمل بها.

عىل  يتم  معايري  أهم  دراستهم،  يتم  ترشيحات،  أربعة  اللجنة  يف 

امُلحّكم،  عند  والشفافية  املوضوعية  التحكيم،  لجنة  اختيار  أساسها 

وهذا من خالل سريته الذاتية، إىل جانب التفرد والتميز و أن يكون 

لديه بصمة يف مجاله، إىل جانب سريته الذاتية الجيدة، التي تؤهلة 

أهم  من  ُيعد  قومي،  مهرجان  يف  تحكيم  لجنة  عضو  يكون  ألن 

املهرجانات يف الوطن العريب، يتقدم له أكرث من 150 عرضا مرسحيا 

للمسابقة  منها  املناسب  تصعيد  يتم  ثم  مشاهدة،  لجنة  يدخلون 

الرسمية.

-ما معايير اختيار كتب املكرمني؟
يتم االستقرار عىل ُمعد أو مؤلف الكتاب بيننا وبني امُلكرّم، ونسأل 

حالة  يف  الكتاب،  له  يؤلف  من  يف  ترشيحاته  عن  البداية  يف  امُلكرّم 

األقالم  األسامء، من أصحاب  نعرض عليه بعض  ترشيحه ألحد  عدم 

املتميزة.

-حــدثــنــا عــن أكــثــر مــا ميز عـــروض الــــدورة األخـــيـــرة.. وهل 
لديك ماحظات على العروض املقدمة يف الدورة؟

من أول دورة توليت رئاستها وأنا اشاهد كل العروض املرسحية مع 

لجنة التحكيم، هذه الدورة ُتعد أقوى دورة عىل مستوى العروض 

العروض  قوة  أن  دامًئــا  تخربين  كانت  التحكيم  ولجنة  املرسحية، 

قوية  رؤى  يحملون  مرسحيا  عرضا   34 صعب،  موقف  يف  تضعهم 

وعظيم  كبري  تنافس  جدد،  ومخرجون  وممثلون  مؤلفون  وجديدة، 

ورشيف، كانت دورة مميزة، من حيث مستوى العروض املرسحية، 

العروض  وأيــًضــا  مستوى  أعــىل  عىل  كانت  املستقلة  الــعــروض 

الحكومية. 

و أمتنى أن يتم معالجة التحايل عىل اللوائح، أن  يتم تقديم عرض 

من الجامعة فيتحايل ويقدم بوصفه  عرضا مستقال، نحن نكون عىل 

علم بهذا التحايل و امتنى أن يكون لدى الفرق أمانة. 

الستشعاره  التكريم  عن  اعتذر  إسماعيل  أحمد 
بتكريمه تمسكت  اللجنة  ولكن  الحرج 

داخل  الجامعة  عروض  بزيادة  أوصينا 
القادمة الدورات  في  الرسمية  المسابقة 
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العرض  وعناصر  المسرحي  النص  فى  التجريب  عن 
للمجهول قفزة  يعد  التجريب  مسرحيون: 

التجريب  يعيش  والمسرح  دائما  

للكتاب  القصرية  التجريبية  المسرحية  للنصوص  مسابقة  ال29  دورته  فى  ياقوت  جمال  د.  برئاسة  التجرييب  المهرجان  أطلق 
المسرحية  للحركة  تضخ  أنها  وخاصة  الدورة  هذه  فى  المسابقات  أبرز  أحد  المسابقة  هذه  وتعد  العربى،  والعالم  مصر  فى 
فقط  يقتصر  ال  فالتجريب  المسرحية،  الكتابة  لفنيات  جديدة  صيغ  أيجاد  تحاول  القصرية  التجريبية  النصوص  من  مجموعة 
حول  التساؤالت  بعض  نطرح  أن  علينا  كان  هنا  ومن  العرض  أساس  يعد  الذى  النص  أيضا  يشمل  ولكنه  العرض  عناصر  على 
تلك  خصصنا  العمل..  وفريق  المخرج  على  فقط  يقوم  التجريب  وهل  للتجريب  خاضع  المسرحي  النص  هل  منها  التجريب، 
التساؤالت تلك  حول  والنقاد  والمسرحيني  المتخصصني  من  نخبة  أراء  لنستطلع  المساحة 
رنا رأفت
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املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  عميد  الكاشف  مدحت  د. 

يقبل  مرسحي  نص  أي  فقال:  هامة  نقاط  عدة  عىل  ارتكز 

لكن  عرض؛  إىل  كان  أيا  النص  يحول  فالتجريب  التجريب، 

ال يوجد تجريب عن طريق كتابة نص عىل نص آخر، ولكن 

يتم عن طريق عنارص العرض املرسحي التي يقودها املخرج 

بشكل  ويقدمه  مختلفة،  بطريقة  الدرامي  النص  فيتناول 

مختلف ولكن هناك رشط أخالقي يرتبط بأخالقيات املهنة 

يستطيع  فلن  النص،  أصاله  من   %10 عىل  الحفاظ  وهى 

التى أدت إىل  الدرامي، واألسباب  املخرج أن يغري يف املربر 

تحول الشخصية ولكنه يستطيع أن يفرسها تفسري يتفق مع 

التجريب  يكون  أن  رشيطة  يقدمه  الذى  التجريبي  الشكل 

تغيري  باب  من  وليس  وأسس،  معطيات  له  يقدمه  الذي 

نص  أي  عىل  التجريب  مخرج  ألى  مسموح  فقط،  الشكل 

العمل  قائد  هو  املخرج   : وتابع  كالسييك،  غري  أو  كالسيىك 

التقليدي عىل عرض  النص  الذي سيدخل  التفسري  وصاحب 

ويحدد  العنارص  كل  باختيار  يقوم  الــذي  فهو  تجريبي 

األسلوب الذي يختاره مصمم املناظر ...... إلخ .

فى  للغاية  ملهمة  الكالسيكية  النصوص 
التجريب

للتجريب  املرسحى  النص  مدى خضوع  عن  عطا  حسام  د. 

الكتابة  ىف  تجريب  هناك  يكون  أن  القرص،  شديدة  زمنية 

عىل  بها  ومعرتف  ومقبولة،  ومتاحه  وممكنه  واردة  مسألة 

عطا  وكشف  النقدى،  الصعيد  وعىل  اإلبداعي  الصعيد 

مع  املرصى  املرسح  كرر   : فقال  هامة  مفارقات  عدة  عن 

املرشوع التجريبي املعارص مفارقه ىف الستينيات وبالتحديد 

عام،1962 وهى ما تظهر أيضا ىف مسألة الكتابة والتأليف، 

حدث بشكل واضح تبني الدولة التجاه يسار املرسح، بينام 

طبيعي  غري  أداء  وهو  اليمني،  عىل  املرسحى  املجتمع  ظل 

تأىت  أجمع،حيث  العامل  ىف  املرسحى  التجريب  معادلة  ىف 

هذه  مثل  لتبني  الهامش  وفرق  املستقلة  املرسحية  الفرق 

املرشوعات التجريبية، وليس مرسح الدولة الرسمي. 

الشعىب  التجريب 
السالموىن  العال  أبو  محمد  املرسحي  الكاتب  عرف  فيام 

هو  ما  البداية  ىف  نعرف  أن  علينا  يجب   : فقال  التجريب 

تأسيس  منذ  تواجهنا  التى  األساسية  فاملشكلة  التجريب، 

املهرجان التجريبي وانطالق دوراته، هو عدم وجود تعريف 

للتجريب  جامع  مانع  تعريف  التجريب،أو  ملفهوم  واحد 

للتجريب  ليس  رأيى  وأراء ومذاهب، وىف  اختالفات  فهناك 

أن  أى  قائم  والتجريب  بدايات املرسح  فمنذ  مفهوم واحد 

هناك إضافات وإبداع وتغيري وتبديل ىف العمل الفني وكل 

هذه املفاهيم تحت عنوان “التجريب“. 

من  »الديرثمبيه»  االحتفاالت  من  أخذوا  اإلغريق  وتابع: 

وأساطريهم  وأفكارهم  أشعارهم  من  وأضافوا  »الجوقا« 

تعبري  وجميعها  والرتاجيديا،  الكوميديا  منها  صنعوا  التى 

جاءت  ذلــك  وبعد  ــرسح،  امل بدايات  من  التجريب  عن 

الرومانىس  املذهب  ومنها  تجريباً  أعدها  مذاهب مرسحية 

الواقعى،  واملــذهــب  والعبثى  والكالسيىك  ــوجــودى  وال

فكل  املرسحى،  الفن  عىل  تجريبية  إضافات  تعد  وجميعها 

ليس  والتجريب   ،“ “تجريب  يعد  وإضافة  جديد  هو  ما 

حكراً عىل املخرج، أو فريق العمل فمن املمكن أن يضيف 

املرسحى،  الفضاء  ىف  الديكور  ومصمم  للتجريب  املخرج 

تقدميه  يسبق  مل  الــذي  الجديد  إضافة  هنا  والتجريب 

مل  الذى  الجديد  إضافة  هو  املرسحى  النص  ىف  فالتجريب 

يسبق تقدميه. 

 : قائاًل  فذكر  الشعبى  التجريب  فكرة  السالموىن  وطرح 

املخرجون  به  يقوم  أن  يجب  ما  هو  الشعبى  التجريب 

وموسيقى  ديكور  من  املرسحي  العرض  وعنارص  واملؤلفون 

بهذا  التجريب  تم  فــإذا  شعبى  قالب  ىف  ليصب  ورقــص 

الشكل فنحن نقدم شيئا ذو قيمة، وسط ما يقدم ىف العامل 

الشعبي  واملرسح  الشعبي  تراثنا  إىل  بقوة  نتجه  أن  فالبد 

واملرصى والعرىب بداًل من استنساخ األعامل األجنبية. 

قضية  عدمه  من  للتجريب  القابل  النص 
مختلفة

من  نراها  أن  وميكن  للتجريب  تخضع  النصوص  كل  قال: 

الكالسيكية  النصوص  أن  شك  وال  تجريبية،  إخراجية  رؤية 

املعارص،وهناك مبحث كبري هو  التجريب  للغاية ىف  ملهمة 

الكالسيكات برؤية تجريبية معارصة “ فكم قدمت  باب “ 

من  ذلك  وغري  قيرص”  و”يوليوس  و”هاملت”،  “أوديب”، 

ومرسح  األوروبية  الوسطى  العصور  مرسح  بل  النصوص 

ملهمة  كانت  مرسحية  خــام..  كمواد  اإلسالمية،  العصور 

للعديد من التجارب املرسحية التجريبية املعارصة. 

النص  كان  فإذا  النهاىئ  األسلوب  صانع  هو  املخرج   : وتابع 

كالسيكياً أو حداثياً أو تجريبياً؛ فاملخرج هو الذي يستطيع 

ألحد  ينتمي  النص  يكون  رمبا  األسلوب  هذا  يصيغ  أن 

لذلك  كالسيكية؛  بطريقة  تناوله  ويتم  املعارصة،  التيارات 

العمل هو صاحب  فريق  ورؤيته وعمله مع  املخرج  يبقي 

ميسك  التى  األساسية  األسلوبية  واملدرسة  الفكرية  الرؤية 

ألن  ؛  املرسحية  واملذاهب  املــدارس  من  عدداً  خاللها  من 

نسميه  ما  ليحقق  العنارص  تلك  يصيغ  الذى  هو  املخرج 

ىف  املتناغمة  األسلوبية  والوحدة  الفكرى  الطرح  بوضوح 

عنارص العرض املرسحى .

التجريبية  للنصوص  مسابقة  وجــود  ومسألة  ــاف:  وأض

املوجات  بداية  ىف  ذلك  حدث  قد  متاحه  مسألة  القصرية 

التجريبية بأن كتب عدد من الكتاب نصوصاً تستغرق مدد 
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قال الناقد د. محمود سعيد : التجريب ليس هدفاً يف حد 

ذاته هو أحد أهم أدوات تجاوز املعهود يف املرسح خاصة 

وإمكانيه  السؤال  عيل  القدرة  لديها  ثقافة  إطار  يف  أننا 

إدراك أهمية التجريب، بل واستيعابه عرب خلق مساحات 

لالستيعاب واالستمرار عيل مستوي النص ذلك النص الذي 

قلق  نص  فهو  الفضاء  الفراغ،وبداخل  يف  وجوده  يحتمل 

يحتمل فرصا عديده إلعادة الكتابة والتخلق من جديد مع 

الجسد والفضاء.

قضية  عدمه  من  للتجريب  القابل  النص  قضية  وتابع:   

اتجاه  باختالف  للتجريب  قابل  نص  أي  أن  إذ  مختلفة 

كاتبه .. األساس يف لعبه املرسح نًصا وعرًضا هو التجريب 

له  البد  املؤلف  أن  مينع  ال  هذا  لكن  بالتجريب،  والوعي 

من ثقافة يك يكتب نصاً مؤهال للتجريب. 

وأضاف : من البديهي أن يكون كل مخرج صاحب تجربة 

للتجريب  االستجابة  فعل  خالل  من  ذاته  التجريب  نحو 

أهمية  عيل  الحرص  مع  وتفعيلها  اإلمكانات  تطوير  من 

نص  إىل  ليتحول  املكتوب  النص  يف  يبثها  التي  التحوالت 

وجسد  والفضاء  املمثل،  مع  التداخل  لعبه  عرب  للعرض 

حتي  برصية،  أداة  إىل  املخرج  مع  املادة  لتتحول  األشياء 

عندما  نفسه،  التجريب  أدوات  أهم  أحد  هو  ذاته  املمثل 

املتلقي  يحتوي  فضاء  يف  الكلامت  مع  جسده  يتحد 

واللغة  الجسد  فراغات  املخرج  ميأل  ثم  ومن  والخشبة.. 

والفضاء؛ لينتج لنا نص العرض يف شكله التجريبي. 

وميتلك املخرج بكل تأكيد كل خيوط اللعبة وقت العرض 

ومن ثم االنعكاس البرصي الخالق للعرض طبقا الستيعابه 

وخلقه ملساحات قبول التجريب والدفاع عنه أيضا. 

مطلوبة  الكتابة  لفنيات  تجريبية  صيغ  إيجاد  محاولة 
إن  قائاًل:  عامر  طــارق  د.  املرسحي  الكاتب  أشــار  فيام 

حيث  اللبس  بعض  يشوبه  املرسح  يف  التجريب  مفهوم 

مييل البعض إىل فكرة التجريب عىل التقنيات وهو الشكل 

التي  الهائلة  التكنولوجية  للثورة  واملواكب  حالياً،  السائد 

تغزو حياتنا؛ لكنني أرى أن االتجاه األهم للتجريب يجب 

متعددة  كعملية  التلقي  عىل  التجريب  نحو  يكون  أن 

األطراف ودامئة التغري، من هنا فإن توجه مهرجان القاهرة 

تختص  مسابقة  استحداث  إىل  التجريبي  للمرسح  الدويل 

يعزز  أن  شأنه  من  أمر  هو  التجريبية  املرسحية  بالكتابة 

إيجاد  نحاول  ألننا هنا  التلقي  التجريب عىل  نحو  االتجاه 

ذاتها.  حد  يف  املرسحية  الكتابة  لفنيات  تجريبية  صيغ 

الكالسيكية  املواد  التجريب عىل  إىل  الركون  ميكننا  بالطبع 

بالذات يف النصوص لكننا هنا نقرص مفهوم التجريب عىل 

بذرة  أن  إىل  التفات  أدىن  دون  املرسحي  العرض  مفردات 

يجدر  الــذي  املرسحي  النص  يف  موجودة  نفسه  العرض 

نوسع  أن  أردنا  نحن  إن  اآلخر  هو  تجريبياً  يكون  أن  به 

مصطلح التجريب ليتحول من مجرد مفهوم. concept إىل 

. paradigm مجال

يكسر  تجريبية  مسرحية  المؤلف  يكتب  حني 
معينة قواعد 

التجريب  أن  أاعتقد  ــال:  ق العال  أبــو  حمدي  املخرج 

وسوفوكليس  اسخيلوس  ــام  أي من  موجود  املــرسح  يف 

يدخل  فحني  املرسحي  التاريخ  مدى  وعىل  ويوربيدس 

وقد  معينه  قواعد  بكرس  يقوم  كتابة مرسحية؛  يف  املؤلف 

تنجح هذه التجربة، ويصبح لها مسار ممتد عرب العصور؛ 

وكذلك  تطور،  دون  القديم  حاله  عىل  املرسح  لبقي  وإال 

رؤيته  تكون  قد  جديد  عمل  عىل  يقدم  حني  املخرج 

أن  املمكن  من  واملغامرة،  التجريب  من  يشء  بها  للعمل 

مرسحية  شاهدت  ولقد  جديدا،  رونقا  العمل  عىل  تضفي 

»امللك لري »لفرقة طليعية انجليزية قدمت العمل مبالبس 

معارصه، ولخص الديكور يف ثالثة سالمل وجردل ولقد نجح 

اعتقادي  ففي  وهكذا  الجمهور،  وتقبله  حينه  العمل  هذا 

أن التجريب ممتد إىل ما نهاية هذا العامل ولواله؛ ما تطور 

املرسح وبقى عىل حالته القدمية . 

المجهول  إلى  قفزة 
بأنه »فعل عمدى«  التجريب  السيد  وصف املخرج عصام 

التجريب  إىل  املؤلف  يعمد  أن  صدفه  ليس  أنه  موضحاً 

عن  البحث  هو  هنا  والتجريب  تجريبيا،  نصا  فيكتب 

مسألة  كالسيكية  مــادة  عىل  التجريب  ومسألة  جديد، 

معرتف بها، مشرياً إىل أن التجريب يعد قفزة إىل املجهول، 

وجهة  لطرح  أو  لتفسري جديد  أو  لبحث شكيل  يكون  قد 

قدمت  نصوص  بعدة  بذلك  السيد  ودلل  مختلفة،  نظر 

قدمه  الذى   « الطري  »منطق  عرض  منها  تجريبي  بشكل 

بيرت بروك واملخرج قاسم محمد،وكذلك أحد التجارب التي 

قدمت ىف إحدى دورات املهرجان التجريبي لعرض تونيس 

باتجاه  وينظرون  يقفون  املمثلني  مجموعة  ظل  صامت 

الشامل ملدة نصف ساعة حتى تحركوا بشكل بطيء لجهة 

اليمني دون كلمة واحدة،وهذا نوع من العروض ال يحوى 

كذلك  املمثل،  لقدرة  استعراض  ولكنه  أو هدف؛  )مورال( 

عروض لشكسبري قدمت بوجهة نظر مختلفة ومنها “امللك 

ابنته الصغرى رشيرة واالبنتان األكرب هم  الذى قدم  لري “ 

األكرث طيبة وذلك عىل عكس النص األصيل.

رسالته  على  والحافظ  النص  تفكيك 
فيام وضع املخرج طارق الدويرى رشطني هامني للتجريب 

والرشط  للتفكيك  قاباًل  النص  يكون  أن  األول  النص،  عىل 

النص  يقدم  النص وال  قيمة  املخرج عىل  يحافظ  أن  الثاين 

تم  بعروض  مثااًل  ورضب  األصلية  لرسالته  مضادة  برسالة 

و«ماكبث«  و«كاليجوال«  »هاملت«،  ومنها  بها  التجريب 

وقال: لكنها عندما قدمت بشكل تجريبي فشلت أن تقدم 

القيمة الفلسفية واإلنسانية لها. 

الدائم التجريب  من  حالة  يعيش  المسرح 
فيام قال الناقد أحمد هاشم : رغم أننا وصلنا ىف مهرجان 

التاسعة  دورتــه  إىل  التجريبي  للمرسح  الــدويل  القاهرة 

التى  والندوات  الدراسات  من  الكثري  ورغم  والعرشون، 

حتى  هناك  ليس  أنه  إال  التجريبي؛  املرسح  حول  عقدت 

بل  التجريبي،  املرسح  ملفهوم  جامع  مانع  تعريف  اآلن 

األساس  من  املصطلح  يعارض  من  املرسحيني  من  نجد  إننا 
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نوع  ذاتها هي  تجربة مرسحية ىف حد  أن كل  إىل  ويذهب 

من التجريب املرسحي، أيا ما كان األمر فإننا إذا ما تساءلنا 

إن  القول  نستطيع  فإننا  املرسحى،  النص  ىف  التجريب  عن 

مختلفة  تقنيات  يسلك  أن  كاتبه  يحاول  مرسحي  نص  كل 

ىف الكتابة عن التقنيات التقليدية سواء ىف اللغة أو ىف بنية 

النص املرسحي، فهو بال شك يدخل ىف باب النص التجريبى، 

ىف  الحديثة  التيارات  كل  إن  القول  نستطيع  ثم  ومــن 

النصوص املرسحية هى نصوص تجريبية. 

وتابع :أما من ناحية تجسيد النص عىل خشبة املرسح فهو 

تقليدية  غري  أساليب  املخرج  ما سلك  إذا  للتجريب  ينتمى 

كالسينوغرافيا  املختلفة  املرسحية  للعنارص  استخدامه  ىف 

وكذلك  العرض،  جامليات  من  وغريها  املرسحية،  والحركة 

إىل  عرضه  ىف  املخرج  جنح  ما  فــإذا  التعبريية،  وسائله 

بديلة  كلغة  والراقصني  املمثل  لدى  الجسد  لغة  استخدام 

لجأ  وإذا  تقليدية،  غري  أساليب  يجرب  فهو  املنطوقة  للغة 

إىل املرسح الرقمي فهو يدخل ىف اإلطار التجريبى، نستطيع 

عن  خرج  كلام  املرسحي  والعرض  النص،  بأن  القول  إجامال 

يدخل  فإنه  التعبري  وسائل  ىف  الراسخة  التقليدية  القواعد 

أن املرسح ىف مراحل  يؤكد عىل  التجريبي، وهذا  اإلطار  ىف 

ال  التي  الدائم  التجريب  من  حالة  يعيش  املختلفة  تطوره 

الكالسييك  بعد  ما  املرسح  وأن  محددة،  أشياء  عىل  تقترص 

هو مرسح تجريبي.

بالتجريب  طرديًا  ارتباطًا  المسرح  ارتبط 
وبنظرة تاريخية أوضح الناقد محمد النجار أن: فن املرسح 

امليالد  قبل   535 الحقيقية  والدته  منذ  بالتجريب  يرتبط 

التاريخ، كرضورة حتمية  عيل يد تسيبس، أول ممثل عرفه 

عيل  أساسيا  اعتامدا  اعتمد  كفن  املرسح  كينونة  فرضتها 

واملؤدي  املتلقي  بني  التواصل  وحميمية  اإلنساين،  التفاعل 

ابداعي  إنساين  كفن  املــرسح  ظهور  زمن  يكون  وقد  بل 

العلامء  يؤكده  ما  هو  ــك،  ذل قبل  إىل  يرجع  جامهريي 

واملفرسون للحضارة الفرعونية كونها اصل الحضارات،وأصل 

املرصيني  شأن  بعلو  ارتبط  حتام  املرسح  وظهور  اإلنسانية، 

تعرضه  حال  املخرج  فإن  وعليه  والصور،  الــرؤي  دميومة 

إىل فكرة مجردة يف نص ما فإنه يضعها بشكل إرادي أو ال 

الفتة  صناعة صورة  بغية  والفني  الفكري  مختربه  يف  إرادي 

املتلقي، وقادرة عيل  ومتجددة وقادرة عيل االستحواذ عيل 

ومعنويا  ماديا  تحويه  ما  بكل  املرسح  خشبة  فراغ  احتواء 

وأيديولوجيا.

فصناعة  أولهم،  وليس  املجربني  أخر  هو  :املخرج  وتابع 

ابنة  هي  التي  والفكرة  الكلمة  من  تبدأ  املرسحي  العرض 

الواقع واأليدلوجيا، ورفيقة املؤلف الذي اعلن عن وجودها، 

نقل  أو  الكتاب  سطح  إىل  خياله  من  للفكرة  املؤلف  ونقل 

استقي  مصدر  أي  من  أو  التاريخ  أو  الحياة  من  األفكار 

وهو  وتهذيب،  وتطوير  تطويع  إىل  يحتاج  منه  املؤلف 

املؤلف  يلزم  فالتجريب  بالتجريب،  بالرضورة  ينعت  ما 

واأليدلوجية  الذاتية  بصمته  إىل خصوصيته ووضع  للوصول 

قارعة  عيل  األحوال  بطبيعة  فاألفكار  املقدمة،  األفكار  عيل 

مؤلف  عن  مؤلف  يفرق  وما  للجميع  ومتاحة  الطريق، 

الذايت  املخترب  افتتاح  إىل  يحتاج  لذا  وبصمته،  ذاتيته  هو 

وفني  ثقايف  مرجعي  إطار  بثها يف  وإعادة  األفكار  لصهر  له 

ينتمي للمؤلف ذاته ال إىل شخص سواه، وانتقال النص من 

املخرج  يقرأها  التي  املكتوبة  األفكار  إىل  املجردة  األفكار 

هي الحالة املثىل للمؤلف وبصمة املخرج تبدأ من اإلجابة 

وهي  من.  كيف،  أين،  متي،  ملــاذا،  الهامة:  األسئلة  عيل 

أكان  وسواء  الفارق،  دامئا  تصنع  منضبطة  تجريبية  أسئلة 

أو من كالسيكيات  أو من وقت سابق  النص مؤلف حديثا 

كفيل  اقدم  وأين  اقدم  متي  فسؤال  املرسحية  النصوص 

بإحداث الحالة التجريبية املطلوبة إلنجاح العرض املرسحي، 

عند  وينتهي  املؤلف  من  يبدأ  املرسح  فن  يف  فالتجريب 

املخرج ومير بطبيعة األحوال باملمثل القادر عيل صنع حالة 

االيدلوجي  اإلطار  داخل  وبه  معه  ومتكاملة  للورق  مغايرة 

حيث  الوقت،  نفس  يف  عليه  ومتمردا  للمخرج  والفكري 

شاخصة  حياة  إىل  وللمؤلف  للمخرج  الفنية  الرؤي  تتحول 

عيل خشبة املرسح من دم ولحم ومشاعر حقيقية، فاختبار 

مناطق األداء الالزمة وتهيئتها مهمة املمثل بأرشاف وتوجيه 

املخرج وال نغفل دور باقي عنارص العمل يف أحداث الرؤية 

وتحقيقيها وتهيئة وتجريب أدواتهم االبداعية نغام وتشكيال 

فن  التجريب  إذن  املؤلف.  وحلم  املخرج  رؤية  لتحقيق 

املرسح حقيقة الزمة وواجبة ومرتبطة بصناعة فن املرسح 

والتناول  التجريب  هذا  يتميز  أن  البد  ولكن  زمان،  كل  يف 

وتحول  الساحر،  عيل  السحر  انقلب  وإال  بالوعي؛  املغاير 

إىل  للوصول  للتجريب  خصبة  بيئة  من  املرسحي  العرض 

والتفكك، وتجيل من  االهرتاء  إىل  الكاملة  واالجادة  املبتغى 

ثم الرضر الناتج عن قلة الوعي الثقايف والفني، بل وانعدم، 

ألدواتــه  واملمتلك  الواعي  للمثقف  رضورة  فالتجريب 

دوره  يعي  ال  من  يعتنقه  أن  التجريب  ورضر  اإلبداعية، 

كمبدع ورضورته كفاعل ثقايف .

بارتباط  االفرتاض  إطالًقا  مينع  ال  وهذا  وحضارتهم  القدماء 

فن  شان  علو  أن  ذلك  بالتجريب،  طرديا  ارتباطا  املرسح 

التجريب  شأن  علو  عيل  حتمي  دليل  ما  حقبة  يف  املرسح 

بفنون  املرتبط  فاملرسح  مكتمال،  كامال  العرض  مفردات  يف 

يف  التجريب  إىل  وأبدا  دامئا  يحتاج  تكامليا  ارتباطا  األداء 

النص   / العرض  يف  الدهشة  اكتشاف  بغية  املفردات  كافة 

سواء بسواء.. إن بدايات املرسح التاريخية اتسمت بنقالت 

سواء  التجريب  هو  الرئييس  سببها  وجاملية  وفنية  فكرية 

األداء والعرض، فاملرسح  أو بطريقة  املحتوي  أو  القالب  يف 

باإلله،  اإلنسان  عالقة  من  اقرتب  مجردا  دينيا  طقسا  بدأ 

أن  رأت  التي  الرتاجيديا،  من  العروض  بعض  تحولت  ثم 

رأت  التي  الكوميديا  إىل  املجتمع،  صالح  من  الفرد  صالح 

النصوص  تطورت  ثم  الفرد،  صالح  من  املجتمع  صالح  أن 

واملحتوي  القالب  يف  عدة  مناهج  وانتهجت  والعروض 

للوصول إىل الهدف الرئييس للمرسح، وهو الجمهور.. وإذا 

وساحر  وفيه  به  واملتحكم  العرض  سيد  هو  املخرج  كن 

الصورة ومبدعها، يحتاج إىل تطوير الفكرة األدبية املجردة، 

حاجته  فإن  املسطورة  الكلامت  حيز  من  بها  والخروج 

للتجريب ملحة بل ورضورية وإال افتقد – طواعية - سالحا 

ارتقاء  ويف  مستمر  تغري  يف  فاإلنسان  العرض،  إلنجاح  فعاال 

وبالتايل  األفكار؛  دميومة  تفرض  الحياة  ودميومة  مستمر 
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رحل  أعامله،  ويف  حياته  يف  عودنا  مثلام  يف هدوء شديد 

الدكتور  الكبري  واملرسحي  والناقد  الشاعر  عاملنا  عن 

بعد  وذلك  املرض،  مع  قصري  رصاع  بعد  نسيم،  محمود 

والعمل  واملــرسح  الشعر  بني  ما  طويلة  أدبية  مسرية 

كان  املرسحية،  الفنون  بأكادميية  لألدب  أستاذا  األكادميي 

لجنة  يف  املتنوع  النشاط  أصحاب  البارزين  األعضاء  من 

اللقاءات  من  عــدًدا  أدار  متفرًِّدا،  كاتًبا  وكان  املــرسح، 

حصل  وفاته.  قبل  للثقافة   األعــىل  باملجلس  الثقافية 

عني  جامعة  اآلداب  ليسانس  عىل  نسيم  محمود  الدكتور 

الفنون،  شمس، عام 1980، وعىل املاجستري من أكادميية 

والعباسية،  بطنطا  النوعية  الرتبية  بكلية  مدرًسا  عمل 

املرسح  إدارة  نصوص  وقراءة  تحكيم  بلجان  عضًوا  وكان 

مجلة  الراحل  أسس  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة 

يوسف،  وشعبان  سالم،  رفعت  الشاعرين  مع  »كتابات« 

نرشت   .»77 ــاءة  »إض بجامعة  مؤسس  عضو  أنــه  كام 

املرصية،  الصحف  من  عــدد  يف  ومرسحياته  قصائده 

العربية،  والدول  املهرجانات يف مرص  من  كثري  وشارك يف 

دواوين  وله  اإلنجليزية.  إىل  قصائده  من  عدد  ترجم  كام 

 ،1984 عام  صادر  البحر،  وقوس  السامء  منها:  شعرية، 

عام 1995، كام  الظل  وكتابة  عام 1989،  الرماد  وعروس 

الغزالن«. وحصل  أن له مرسحية شعرية بعنوان »مرعى 

مبرص  للثقافة  األعىل  للمجلس  األوىل  الجائزة  عىل  نسيم 

كام   ،1986 الغزالن«  »مرعى  الشعرية  مرسحيته  عن 

»عرس  ديوانه  عن  الصباح  سعاد  جائزة  عىل  حصل 

وزارة الثقافة الكبار يف عقد التسعينات، وبدايات األلفية 

الحواجز  تلك  عىل  يقفز  أن  استطاع  ذلك  ورغم  الثالثة، 

مؤامرات  أن  ليجد  الفنون،  بأكادميية  ليلتحق  الشائكة، 

جديدة حيكت له هناك، ولكنه ينترص بالقانون، وميارس 

الفاعل الذى كان يحلم به منذ صباه، وآخر  دور األستاذ 

لتحرير  رئيسا  األخــرية،  أيامه  يف  نسيم  يشغله  كان  ما 

سلسلة )نصوص مرسحية(، التي تصدر عن الهيئة املرصية 

العامة للكتاب.

حياته
محسن..  ميت  يف   1955 مارس   3 يف  نسيم  محمود  ِوِلد 

ميت غمر، والدته السيدة غصون الورد عبد الله ووالده 

الذي  بطنطا  املعلمني  مدرسة  خريج  الجوهري  السيد 

محدود  غري  لعدد  مديراً  ثم  العربية،  للغة  أستاذاً  كان 

شوقي،  أحمد  الشعراء  ألمري  عاشقاً  كان  و  املدارس  من 

الولد  هو  نسيم  التأثر.  ذات  والــده  من  نسيم  فــورث 

أنجباه عىل  الذين  لوالديه  الوحيد  والثامن وشبه  األصغر 

ويشغل  متزوجاً  محمد  األكرب  شقيقه  كان  حيث  ِكــرَب، 

املسلحة  الــقــوات  يف  املستوى  رفيعة  عسكرية  رتبة 

كان  لذلك  منتظمة،  غري  بأهله  عالقته  جعل  ما  املرصية 

استطعت  »إن  قصيدته  تعد  ورمبا   .1991 عام  الرماد«، 

أغلق بابك«، التي نرشها عام 2019 مبثابة رثاًء لذاته قبل 

الرحيل، ويقول فيها:

عشاْء/  طعاِم  حول  األرسِة  صوِر  من  إال  يخلو/  والعامُل   «

ُمرْتبٍة/  هدايا  ورفــوِف  أمكنٍة/  وبقايا  الذكرى،  وصدى 

نرٍد يتطايُر  ِفراِشَك/  ومشاعَر ساكنٍة/ وُغباِر جسدىٍّ فوق 

فوق شواهِد أرضحٍة/ ورشيٍط ِفىضٍّ يلتفُّ عىل التذكاراِت 

حرشاٍت  وروائَح  النشوى/  سهرِتَك  يف  ماٍء  أوِل  املنسيِة/ 

أجنحُة  عنها  تتكشُف  ونوافَذ  موىت/  وحديقِة  وامضٍة/ 

خرساْء/  ــرٌة  ذاك املنزِل  أصــواَت  تسرتجُع  فيام  ــوداْء/  س

وتغادُر أرًضا ترتاءى عرب وميِض خالْء.

إبريل     21 األربعاء  مساء  املوت  غيبه  نسيم،  محمود 

الشعرية  الوجوه  وأنبل  أبرز  من  واحدا  يعد   و   2021

جيل  لحركة  كــربى  مفاهيم  صياغة  يف  شاركت  التي 

السبعينات الشعرية، إىل جانب أسلوبه املتفرد يف معالجة 

أغلب  يف  شارك   ، تناولها  التي  املوضوعات  من  العديد 

ترجمت  ،كام  املتخصصة  واملحلية  العربية  املهرجانات 

من  عــددا  شغل  اإلنجليزية.  اللغة  إىل  قصائده  بعض 

ونال  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  يف  القيادية  املناصب 

كهنة  أحد  من  واملسترتة  املعلنة  الحرب  من  ظاملا  قدرا 

نسيم محمود 
نادرة عطاء  رحلة   

للمعرفة عاشق 
دؤوبة منهجية  عقلية  وصاحب   
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محمود  درس  بالحنان.  ومفعاًم  كبرياً  مبحمود  االهتامم 

والثانوية  الزيتون(  )حلمية  مدرسة  يف  اإلعدادية  نسيم 

ويطمح  القراءة  يهوى  وكان  خلدون(،  )ابن  مدرسة  يف 

يف  نشطاً  يافعاً  كان  ألقرانه.  خالفاً  شاعراً  يكون  ألن 

املدين  الدفاع  قــوات  يف  شــارك  فقد  التطوعي،  العمل 

عام  ويف  الحرب،  انتهاء  وبعيد   ،1973 اكتوبر  إبان حرب 

املدارس  لتالميذ  مجانية  دروس  إعطاء  يف  تطوع   1974

صفوف  إىل  الكاتب  انتمى  ــرتايك،  االش االتحاد  مقر  يف 

خالل  تعرف  بداياته،  يف  املرصي  الشيوعي  العامل  حزب 

مسريته الثقافية إىل مجموعة من أنشط الكتاب واألدباء، 

التي نرشت  إضاءة 1977،  بتأسيس مجلة  فساهم معهم 

 ،1983 عام  البحر«  وقوس  »السامء  شعر  ديوان  أول  له 

ضمن كتاب شعري أصدرته تحت عنوان »كتاب إضاءة« 

متذكرا  زين-  عزت  املرسحي  املخرج  عنه  1984قال  عام 

حادث حريق بني سويف يف 2005- »أنجز محمود نسيم 

الكثري لفرق األقاليم ونوادي املرسح واملؤمترات املرسحية 

محفوفا  للمسئولية  التصدي  كان  أن  وقت  املحنة،  وقت 

باملخاطر، وعىل املستوى الشخيص كان يتأمل لفقدان زمالء 

باالستبعاد واحتاملية  أو  الحريق  اعزاء سواء يف  وأصدقاء 

له  وكان  وظيفية،  تطلعات  بال  دؤوباً  رجاًل  كان  اإلدانة« 

املبدعني سواء يف  الشباب  من  الكثري  عديدة عىل  أفضال 

عند حدوث  له  يلجؤون  كانوا  حيث  االخراج،  أو  الكتابة 

فرتة  يف  وكان  بحلها،  يقوم  شديدة  بسهولة  وكان  أزمات 

الهيئة  قيادات  اختيار  لجان  أعضاء  أحد  الفرتات  من 

أن  قبل  الشعرية  دواوينه  أصدر  الثقافة.  لقصور  العامة 

أبحاثة األكادميية وإىل  يتجه مبعظم طاقته للمرسح وإىل 

مؤسسة ساويرس الثقافية.

األول  المنصورة  مهرجان 
أقام مهرجان املنصورة املرسحي اإلقليمي يف دورته األويل 

ضمن  نسيم،  محمود  الدكتور  الراحل  اسم  تحمل  التي 

مقر  يف   ، الكبري  الراحل  عن  مستديرة،  مائدة  فعالياته، 

الشعراء  من  نخبة  الدقهلية حرضها  محافظة  عام  ديوان 

يرسي  يوسف،  شعبان   ، هم  املرسحني  والنقاد  والُكتاب 

د.  عباده،  رشا   الفوال،  رشا  د.  ناصف،  محمد  حسان، 

الله، د. شبل بدران، سلوي بكر، حنان عزيز،  يرسي عبد 

د. ضاحي عايص

عن  يوسف  شعبان  الكاتب  تحدث   الندوة  هذه  يف 

العمر  »صديق  نسيم  محمود  الــراحــل  مع  ذكرياته 

والدرب،  حيث  التقوا  يف الصف األول اإلعدادي مبدرسة 

حلمية الزيتون. وروى يوسف  كيف كانت حياة الطالب 

ما  اقتناء كل  الحريص عيل  الجاد  التلميذ  نسيم،  محمود 

يلزم من كراريس واقالم رصاص ومربأة وأستيكة و كانت 

تظهر عليه عالمات النبوغ والنجابة، كان يرتدي الشورت 

عن  يصدر  شغب  أو  ضوضاء  أي  صناعة  يف  يشرتك  وال 

زمالئه، كان حريصاً عيل كل دقيقة ينصت فيها ملا يصدر 

مهتاًم مبدرس  كان  و  الدروس  اثناء رشح  مدرس  أي  عن 

اللغة العربية، و املدهش اكرث أن والده كان مدرساً للغة 

العربية و يحتفظ بكًم هائل من الكتب القدمية الصفراء 

وبدأ  املنزل،  سندرة  يف  بها  يحتفظ  الذكية  الرائحة  ذات 

ليخرج  السندرة  تلك  يف  التنقيب  برحلة  الصغري  الصبي 

منها وسائل املعرفة املتعددة، لتشكل اثرا داخله.  

املواعيد  يف  ومنضبطا  ملتزما  هادئاً  تلميذا  كان  أضاف:  

املدرسني،  من  يقال  ما  لكل  الالفت  وانتباهه  انصاته  ويف 

ما جعله صاحب رأي فريد، وظهرت عليه عالمات التمرد 

عمر  يف  االهــرام  لجريدة  قراءته  مع   واإلرصار  والعناد 

هيكل،  حسنني  ملحمد   « برصاحة   « مقال  خاصة  مبكر 

الذي يتجاوز صفحتني يف بعض االحيان، ومن املدهش أنه 

تأىت محاوالت  بعد قراءته ملقال يتعدى عرش االف كلمة 

الغريبة  والتأويل  التفسري  يف  نسيم  محمود  الطالب 

ويطرح  صبياً،  صاحبه  مازال  بعقل  وتفرس  والجديدة، 

يتغنى  أن  الصبي  هذ  يفت  مل  عمره،   من  اكرب  افكارا 

كان  واملعربة،  واملنضبطة  والسلسة  السوية  هيكل  بلغة 

تأويالته  ثم  ثانياً،  املنثورة  وبأفكاره  اواًل  بأسلوبه  منبهراً 

كبرياً  بابا  فتح  حتى  معها  فصعد  الغامضة،  وتحليالته 

والقراءة  املناقشات  و  واملحاورات  األسئلة  عيل  يحتوى 

إىل  مكان  من  ويذهب  سنه،  صغر  رغم  املبكر  والبحث 

ويف  األزبكية  سور  عيل  فتعرف  الكتب،  عن  ليبحث  اخر 

ما  وكل  مفرط  بشكل  للكتب  قارئاً  كان  الثانوية  مرحلة 

فهو  منه،  اقرتب  من  كل  مع  مناقشته  يعيد  كان  يقرأه 

عاشق للمعرفة، وصاحب عقلية منهجية دؤوبة باحثة ال 

صور  أبهى  يف  الذات  لتحقيق  والتنقيب  البحث  من  متل 

السمو.

صالح الحوىت

أبريل   21 يف  ر  تويف  الفنون.   أكادميية  يف  أجيال  تعليم 

2021 بعد أصابته بفريوس كرونا وُدفن يف مسقط رأسه.

الجوائز
عن  األوىل  الجائزة   : هي  جوائز  عدة  عىل  نسيم  حصل 

املجلس  من   1986 الغزالن(  )مرعى  الشعرية  مرسحيته 

)عرس  ديوانه  عن  الصباح  سعاد  جائزة  للثقافة،  األعىل 

لعام  الكتاب  كبار  سيناريو  أفضل  جائزة   ، الرماد( 1991 

جوائز  ضمن  الحكايات«  »رجــل  سيناريو  عن   2016

مسمى علي  اسما  كان 
والقول بالفعل  نسيم 
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املشكالت  مــن  مجموعة  الحالة  الــفــرتة  ىف  املجتمع  يــواجــه 

معه،وكذلك  والتعامل  اآلخر  تقبل  مشكالت  ومنها  املجتمعية، 

كبري، وكيف  بشكل  أصبحت ظاهرة متفشية  التي  التنمر  مشكلة 

املشكالت  تلك  عن  املواجهة  عىل  والقدرة  بالصرب  اإلنسان  يتحىل 

“بره  الهروب  فانتازيا  عرض  يناقشها  أخرى  مجتمعية  ومشكالت 

سبتمرب   11 لتقدميه  عثامن  عيل  املخرج  يستعد  الذى   “ الكادر 

باإلسكندرية  لإلبداع  الحرية  مركز  مرسح  خشبة  عىل  الجاري 

حسن،  قمر  بطولة  العرض  عثامن،  سامح  الكاتب  تأليف  العرض 

عامد،  دغيان  إيناس،  جالل،  هالة  حسن،  عيد  الشافعي،  ميني 

محسن،  مصطفى  محمود،  خلود  ميك،  أحمد  درويــش،  حسن 

كريم فرحات،ندي حمد، نرمني اميل، ديكور ومالبس داليا فخرى، 

عبدالرازق،  مى  رقصات  تصميم  بيدق،  كريم  موسيقى  تأليف 

مساعدا اإلخراج  مودى – عمر تامر.

حاالت  تعرض  منفصلة،  لوحات   4 ىف  العرض  ــداث  أح تــدور 

مجتمعية مختلفة،وذلك ىف معرض مصور له مجموعة من الصور 

؛ ولكن يف داخل كل صورة يتعرض بطلها لضغط اجتامعي ممن 

حوله ؛ مام يدعوه للهرب من صورته إيل صورة أخرى تحمل قيم 

مجتمعية مغايرة وهو ما يعرضه للهالك. 

ورشة  إقامة  وسبب  التجربة  بداية  عن  عثامن  عيل  املخرج  قال 

العام  يزيد عن  ما  لدى منذ  الورشة  بدأت فكرة   : العرض  تسبق 

يقوم  أن  يجب  مجتمعي  دور  الفنان  عىل  بأن  منى  إمياناً  ؛وذلك 

العمل ؛البد  به وأن ما تلقاه من علم وما اكتسبه من خربات يف 

لها أن تخدم اآلخرين ممن ال يكون لديهم فرصاً عديدة، وبالفعل 

لها،  التقديم  باب  وفتح  عنها،  اإلعالن  وتم  للورشة  التحضري  بدأ 

مجموعة  والتنمية،وهى  للفنون  زوايا  ملجموعة  مديراً  وبصفتى 

 sharp angles ستوديو  مع  بالتنسيق  قمت  قد  مستقلة  فنية 

واستمرت  مجانية  الورشة  وكانت  أروقته،  يف  الورشة  متت  الذى 

العرض  بروفات  بدأت  ثم  التدريب،ومن  من  أشهر   6 مدار  عىل 

املرسحى الذى كان مخطط لتقدميه منذ أن بدأت ورشة التمثيل، 

دفعنا  ما  ؛هو  تطور  إليه من  وما وصلت  املجموعة  ونجاح هذه 

بدايات  يف  اآلن  هم  التمثيل  لورشة  ثانية  مجموعة  عن  لإلعالن 

تدريباتهم، والتي ستنتهى هي اآلخرى بعرض مرسحى آخر خالل 

األشهر القادمة.

“فانتازيا  املرسحى  النص  يطرحه  ما  أن  حقيقة  قائاًل:  وتابع 

هذه  يف  جداً  مناسبة  رأيتها  قد  اجتامعية  قضايا  من  الهروب” 

الفرتة، فاملجتمع مير حالياً مبشكلة كبرية يف أسلوب التعامل وتقبل 

اآلخر، باإلضافة لآلفات الكبرية كالتنمر وكبت املرأة وغريه، والنص 

نقاط  عيل  )اشتغل  الورشة  مدرب  أن  ؛حيث  وثقة  ثبات  أكرث 
ضعفي (

فلسفته  له  مهرج  األويل،  اللوحة  بطل  فأنا  العرض  بخصوص  أما 
ما  السريك،وهو  أفراد  باقى  من  للتنمر  بتعرض  ؛ولكن  الخاصة 
له  آخر  مجتمع  إيل   - السريك   – مجتمعه  من  للهروب  دعــاه 
عادات،وتقاليد أخري وهو ما يسوقه للهالك بسبب ذلك الهروب.

دماء  مصاص 
يل  كبرية  إضافة  كانت  الورشة  حسن:  عيد  املمثل  أوضح  فيام 
كممثل، وتعلمت من خاللها الكثري كتكوين شخصية املمثل ذاتها، 
وتعرفت من خاللها عىل أدواىت كممثل وكيفية استخدامها، وطبعا 

كيفية تحويل شخصية مكتوبة إىل شخصية من لحم ودم .
مصاص  )ساد(  فهى شخصيه  أقدمها  التي  للشخصيه  بالنسبة  أما 
جداً  زوجته  وبيحب  متزوج  طبيعى  البداية شخص  يف  كان  دماء 
أن هاجموه يف  بعد  دماء  إىل مصاص  به  املحيطون  أن حوله  إىل 
منزله ونجحوا يف قتل زوجته، ويبقى ساد شديد الحنني ملاضيه إىل 

أن يقرر الخروج للشمس حتى يهلك .

الحكيمة  الجدة 
وذكرت هالة جالل عن فرتة الورشة ودورها ىف املرسحية: قضيت 
تعلمت  الذى  املكان  كانت  فقد  أيامى  أسعد  الورشة  فرتة  يف 
شخصية  تقديم  عىل  قادرة  أكون  كيف  تعلمت  فقد  الكثري،  فيه 
قدراىت  عىل  التعرف  الورشة  خالل  من  واستطعت  مرسحية، 

ومواهبى التي مل أكن أستطيع التعبري عنها قبل ذلك  .
املتحكمة  الصعيدية  الجدة  دور  هو  العرض  يف  لدوري  بالنسبة 
التي تحمل كذلك الكثري من الحكمة والشجاعة والقسوة والحنني 
واألحاسيس  املشاعر  من  الكثري  به  دور  وهو  الوقت،  نفس  يف 

املختلفة وهو ما جعله مميزاً جدا بالنسبة ىل يف تقدميه .

رنا رأفت 

يطرح حاالت اجتامعية متباينة،ومشكالت قد تصل بأصحابها إىل 

التام أو ترك املجتمع، وهو ما يطرحه النص بصورة  حد االنعزال 

آفاته  تغري  يحاول  أن  الشخص  عىل  أن  مفادها  رسالة  يف  واضحة 

قد  ما  مساؤه،وبكل  بكل  املجتمع  مواجهة  عىل  بالقدرة  ويتحىل 

الهروب، والحقيقة اختيار  الشخص من مشكالت بداًل من  يحمل 

نصاً للكاتب سامح عثامن هو لجرأته يف تناول قضاياه واختالفه يف 

التقديم وسري األحداث. 

كل  أضــاف:  الشخصيات  وتسكني  العمل  ألبطال  اختياره  وعن 

املمثلني هم أبناىئ يف الورشة و 90% منهم ميثل للمرة األوىل فأنا 

وال  يسري  أمر  األدوار  تسكني  جعل  ما  جيداً،وهو  قدراتهم  أعرف 

وأما  أساسها.  عىل  التسكني  تم  التي  هي  وقدراتهم  فيه،  صعوبة 

عن أبطال العرض .

الخاصة  الفلسفة  صاحب  المهرج 
بغرض  للورشة  تقدمت  الورشة:  عن  قمر  حسن  املمثل  قال 

النواحي  جميع  يف  طورتني  فقد  بالفعل  تم  ما  وهو  التطوير، 

بشكل  املرسح  عىل  الوقوف  أستطيع  واإلنسانية،وجعلتنى  الفنية 

الكادر«  »بره  الهروب  فانتازيا 
االجتماعية  القضايا  من  مجموعة  يناقش  مسرحى  عرض 

متابعات



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 12 سبتمبر 2022العدد 545 العدد 12785 سبتمبر 2022العدد 785

2323 رؤى

عيل خشبة مرسح قرص ثقافة كفر شكر وضمن برنامج طموح 

الهادف إىل إحياء  العامة لثقافة الطفل لتمكني املرسح  لإلدارة 

القيم املثيل واألخالق القومية قدمت فرقة مرسح الطفل بقرص 

ثقافة كفر شكر عرضها املرسحي مملكة األراجوز تأليف محمد 

عبدالحافظ ناصف وإخراج محمود أبو الغيط وشارك يف بطولة 

العرض عدد كبري من األطفال بقيادة ومساعدة خربات من كبار 

العرض  إيقاع  تدفق  يف  ساهم  مام  كفر شكر  ثقافة  فرقة قرص 

وثراء الرؤية البرصية وتدفقها 

مملكة األراجوز عرض تربوي موجه لألطفال هادف إىل إحالل 

يتعاطها  التي  واملستهلكة  املعلبة  القيم  محل  النبيلة  القيم 

أخالقيات  عيل  سلبي  بشكل  اثر  مام  األخرية  اآلونة  يف  النشأ 

أدق  من  الطفل  مــرسح  وألن  عــام  بشكل  املجتمع  وقيم 

التعامل  فان  النشأ  عيل  تأثريا  وأكرثها  اإلبــداع  فنون  واخطر 

وتظل  الحال  مبقتضيات  مغاير  نوع  من  وعي  يتطلب  معه 

األخالقية  القيم  وزرع  الفنون  أهداف  اسمي  الطفل  مخاطبة 

للوصول  أهداف املرسح وتظل محاوالت مبدعوا املرسح  أنبل 

املغيبة  االتصال  وسائل  و  بالتكنولوجيا  املحارص  األطفال  لعامل 

وسيلة  وفنونه  لألراجوز  العودة  ليكون  واألفئدة  للعقول 

لنص  الغيط  أبو  محمود  املخرج  اختيار  فكان  األطفال  الحتواء 

القيم  غرس  إىل  الطامح  ناصف  عبدالحافظ  محمد  الكاتب 

العرض  وبدأ  واحتوائه  األخر  تقبل  واهمها  الراسخة  األخالقية 

للتأكيد  الفرعونية  الحضارة  يغازل  هرمي  سينوغرايف  بتشكيل 

اعقبها  افضل  ملستقبل  والطامح  املايض  وليد  الحارض  أن  عيل 

مبجموعة  واملالغي  األراجوز  زمن  إىل  بنا  عادت  رسيعة  لوحة 

من األطفال تتجمع يف شغف أمام )برافان( األراجواز ويقدمه 

واألطفال  األراجــوز  ويغازل  ويالعب  يالغي  الذي  )املخايل( 

امتعض  ــوز  األراج اختفي  ما  إذا  حتي  بسواء  سواء  النظارة 

األطفال  من  وجذب  شد  وبعد  ثانية  بعودته  وطالبوا  األطفال 

واملخايل اتفق الجميع عيل السفر يف رحلة افرتاضية إىل مملكة 

حتي  االفرتاضية  اململكة  عن  الستار  أزيح  أن  وما  األراجــوز 

مع  برشية  بأجساد  والزوجة  واالبن  األب  األراجوز  لنا  تجسد 

ديكور عالء الحلوجي الذي اهتم باأللوان املبهجة لجذب انتباه 

الطفل وتأجيج الخيال ومزج خيال الحيك بخيال الطفل لصناعة 

صورة برصية مغايرة  فشغل الديكور وتكويناته اللونية مساحة 

رأسية للمستوي البرصي لخشبة مرسح كفر شكر مع االهتامم 

وابنه  وزوجته  لألراجوز  املبهجة  املالبس  بني  اللوين  بالتناسق 

ثانية  ناحية  من  التشخيص  وشخصيات  ناحية  من  واملخايل 

واملالبس العرصية الواقعية لألطفال من ناحية ثالثة حتي تبني 

يف ترجمة األلحان واألشعار إىل حركات راقصة بسيطة وعميقة 

أراه  أمر  وهو  التنميط  إىل  أحيانا  جنحت  وان  حتي  ورشيقة 

االستعراضات  اهتامم  مع  خاصة  األطفال  عروض  يف  مستحب 

برشح وتفسري وتأكيد الرؤي الفكرية والسيمولوجيه املتشابكة 

مخرج  من  ناجح  رهان  االستعراضات  تدفق  فكان  العرض  يف 

الفكر  من  تخلو  ال  استعراضية  غنائية  لوحة  لصناعة  العرض 

املتدفق فالتف األطفال والكبار حول العرض سواء بسواء والن 

العرض املرسحي هو إبداع برشي متجدد فكان االستعانة بكبار 

وأعضاء فرقة كفر شكر املرسحية إلثراء العرض املرسحي خاصة 

مع احتياجات النص األديب للكثري من الكبار ألداء األدوار ذات 

السن املتجاوز ملرحلة الطفولة كاملالغي ) طلعت قريش ( الذي 

متجددة  بطاقة  الشخصية  أداء  يف  واجتهاده  حامسه  وضح 

الخربات  صاحب  املمثل    ) شاهني  سعيد   ( األب  ــوز  واألراج

الخروج من أرس  بعد  املرسح خاصة  قيادة خشبة  الذي حاول 

امتازت  التي   ) إبراهيم  نورهان   ( األراجــوز  وزوجة  الربافان 

بطالقة األداء ووضوح االنفعال والتدفق فضال عن ابن األراجوز 

الجسد  ورشاقة  املوهبة  ميتلك  الذي   ) إبراهيم  عبدالرحمن   (

ملك   ( الزوجة  إىل   إضافة  الهادي  واالنفعال  التعبري  ووضوح 

(  والزوج  ) خالد زيدان ( والعديد من املجتهدين عيل  عمر 

خشبة مرسح قرص ثقافة كفر شكر  فكان وعي الكبار والشباب 

بالتفاصيل  واهتاممهم  للعرض  األيدلوجي  الطرح  بأهمية 

ونقل  العرض  أطفال  لباقي  الثقة  نقل  فعليا  واقعا  املنضبطة 

عيل  املرجوة  األهداف  فحقق  املتلقي  الجمهور  لصالة  الصدق 

مستوي التلقي الجامهريي 

مرسح  لفرقة  راقص  استعرايض  غنايئ  عرض  األراجــوز  مملكة 

للكاتب  سلوكية  تربوية  فرجة  شكر  كفر  ثقافة  بقرص  الطفل 

محمد عبدالحافظ ناصف واملخرج محمود أبو الغيط.

لنا يف رسد الحكاية سبب اختفاء األراجوز سابقا وهي انشغاله 

بأمور حياتية فضال عن كرب سنه فكان االقرتاح أن يحمل االبن 

االتفاق  عقد  أن  فكان  األطفال  وتثقيف  وتعليم  اللعبة  أمانة 

مملكة  حكم  عليه  حق  أجابها  أن  أسئلة  بثالث  مــروره  عيل 

األراجوز وحمل لوائها فكانت األلغاز الثالث والحكايات الثالث 

التحيل  إىل رضورة  بوضوح  وأشارت  الطفل  طريق  أنارت  التي 

تعدد  ومع  اإلنسان  إنسانية  إىل  للوصول  واملثل  العليا  بالقيم 

اإلخراجية  الرؤية  والتشخيص عولجت  للحيك  املرسحية  املناظر 

الزمان  لتغيري  التشكييل حول محوره  التكوين  بلف  والتشكيلة 

الضوء  الناتج بزوايا إسقاط  الفراغ  بتأطري  واملكان مع االهتامم 

وألوانه املتداخلة لصنع حالة من البهجة وإكامل التناسق اللوين 

مع املوتيفات التشكيلية واملالبس وأجساد املمثلني 

استعان املخرج بكلامت الشاعر أحمد سليامن يف صناعة رؤية 

بحيوية  االهتامم  مع  واأليدلوجيات  األفكار  متجددة  شعرية 

الحرف وتدفقه وبساطته وعمقه يف أن واحد ملخاطبة األعامر 

الطفل  املتقدمة لجذب  التكنولوجيا  املختلفة لألطفال ومواكبة 

ناجي  محمد  ونغام  سمعا  األشعار  فصاغ  براثنها  من  وإنقاذه 

ساهمت  متدفقة  غنائية  بصورة  املرسح  خشبة  فراغ  شاغال 

إيقاع متدفق للعرض واهتم محمد ناجي  بشكل كبري يف صنع 

انتباه  اهتامما واضحا باختيار أالت موسيقية استطاعت جذب 

الدالالت  تأكيد  مع  واملرح  البهجة  من  حالة  وصنع  األطفال 

الفكرية  وللرؤية  ناحية  من  لألشعار  والسيمولوجية  الفكرية 

زمان  عيل  التأكيد  مع  أخري  ناحية  من  للنص  واأليدلوجية 

يف  املرسحي  العرض  وزمان  ومكان  الدرامية  األحداث  ومكان 

األطفال  من  ترديده  وسهولة  اللحن  تدفق  مع  األخري  محتواه 

قلوب  يف  بثها  املفرتض  الرسالة  استمرارية  من  حالة  لخلق 

وثقافتهم  اعامرهم  اختالف  مع  األطفال  من  النظارة  وعقول 

وجاءت اهم مفردات العرض بتوقيع سامح أبو العال الذي نجح 

األراجواز..  مملكة 
سلوكية تربوية  فرجة 

        محمد النجار
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 .. صورتك  ترى   .. املرآة  عىل  يسقط  الضوء حني  انعكاس 

.. من  أبدا  املرأة  التي ال تفارق  املرآة تلك   .. تري قرينك 

هنا إستلهم عمر لطفي مخرج عرض انعكاس سينوغرافية 

ضمن  التجريبي  املرسح  نوادي  بربنامج  املشارك  عرضه 

التجريبي  للمرسح  الــدويل  القاهرة  مهرجان  فاعليات 

حيث  الجيزة،  ثقافة  بقرص  والعرشون  التاسعة  لدورته 

استخدم موتيفتني من البانوهات املفرغة أمام ميني ويسار 

ملرآة  الحاملة  البانوهات  من  موتيفتني  وكذلك  املرسح، 

مثقلة أقىص ميني ويسار املرسح يتوسطهم مساحة فارغة 

ومتارس  املمثلة  خالله  من  تخرج  طريق  وكأنها  لتشعر 

ويف  معا،  والوقت  الحدث  مبرور  فتشعر  املكان  يف  السري 

املرآة  تلك  وكأن  تشعر  تلك  املرايا  وبوجود   .. األثناء  تلك 

 .. أكرث  هو  فيام  أو  ثالثة  أو  إثنان  املرسح  تتوسط  التي 

يتناولها  التي  الرصاعات  ليست  بأنها  تشعر  هنا  ومن 

أكرث،  هو  ما  تخص  إنها  بل  واحدة،  امرأة  تخص  العرض 

قد  واملشاعر  املعاين  تضادات  دفينة متلك  أمور ورصاعات 

خلقت لها املرأة وربت طيلة عمرها من أجل رجل .

ميتلك  أن  يف  العرض  مخرج  نجح  املــرآة  انعكاس  فمن 

.. ليست عىل مستوى  النحو األمثل  أدواته ويوظفها عىل 

بشكل  عرضه  حركات  وظف  إنه  بل  فحسب،  الصورة 

الدقيقة  السيمرتية  من  بها جانب   .. املراية  لصورة  مالئم 

الجسد  بل  الواحد،  الشخص  التي تالحظه يف جانبي وجه 

ذاتها الداخلية ويدفن الرصاع .. وينتهي العرض .

فقد بدأ العرض املرسحي بشعور الال مكاين والال زمان، بل 

أنه من املمكن أن يكون ذلك االمر الذي تجسد بالعرض 

الحقيقة  يف  يتخذ  قد  دقيقة  عرشين  يف  أمامنا  املرسحي 

مدة ال تتجاوز العرشون ثانية، جسد لنا املخرج من خالل 

ليتناسب  العصيب،  النفيس  التوتر  من  لحظات  عرضه 

الداخلية  الحقيقة  الرصاعات  مع  الزمكانية  العالقة  تلك 

التي مكانها ما هو باطن ودفني يف الال شعور ال مكان له 

املخرج  متكن  املراية  عنرص  وباستخدام  وواقعي،  حقيقي 

نراه  أن  ميكننا  واقــع  يصبح  ألن  الالشعور  تجسيد  من 

بأعيننا املجردة عرب ذلك الوسيد “ املراية “ .

ألن  يتحمل  ال  العرض  أن  أرى  أنني  نظري  وجهة  ومن 

يتخذ ما يزيد عن هذا الزمن حتى ال يحمل املشاهد من 

أعباء قد تنفره من أن يتلقى أي يشء آخر، بل قد يصل 

به الحد إىل النفور وأن يرتك صالة العرض ويذهب . هذه 

مسألة حسابية شائكة أرى أن املخرج قد نجح يف تحقيقها 

بكل سهولة ويرس .

وعىل الرغم من نجاح املخرج يف امتالك أدواته وإمكانية 

اختياره  يف  متاما  أخفق  أنه  أرى  أنني  إال  جيدا،  توظيفها 

امرآتان يف مقتبل العرشين من  ملمثالته االثنتني، لكونهام 

الداخيل  الرصاع  العرض يتحدث عن  أن  العلم  العمر، مع 

للمرأة األربعينية التي تواجه ضياع فرص الزواج واألمومة 

وما إىل ذلك من رصاعات مشابهة .

فقد كان هذا العرض من تأليف / وليد فاضل، دراماتورج 

ديكور  البدري،  مصطفى   / استعراضات  سمري،  إميان   /

الليثي،  / وليد  تأليف موسيقي  / محمد مجدي،  ومالبس 

وإخراج / عمر لطفي .

ككل .. تلك السمرتية الشكلية ألي تكوين برشي أراد أن 

نفس  بداخل  يكمن  عام  ليعرب  املخرج  أيضا  منها  يتخذ 

اإلطالق  عىل  مرأة  كل  نفس  بداخل  بل  الواحدة،  املرأة 

من  الرصاع  هذا  بأن  بنا  يصل  أن  املمكن  من  فاألمر   ..

أي شخص   .. الواحد  الشخص  داخل  به  نشعر  أن  املمكن 

من رصاع ليظهر املخرج عالقات القرين باإلنسان فتشعر 

واحدة، يف صورة  لتتجسد يف صورة  بينهام  الدمج  بأقىص 

رصاعه  تصاعد  يف  املخرج  يستخدم  ثم  نفسها،  الشخصية 

النفيس املوازي مع تصاعد أحداث العرض موتيفة التابوت 

العرض  شخصية  بني  متبادلة  حركات  ذلك  يف  مسرتسال 

والقرين أو املرأة للدخول والخروج من وإىل التابوت إىل 

مع  الشخصية  وتتصالح  بداخله  القرين  بسجن  ينتهي  أن 

انعكاس.. 
والمرأة المرآة   

        نهاد السيد
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عىل  تأثريها  بقوة  بروك”  “بيرت  الرائد  املرسحي  تجربة  متيزت 

تؤرخ  التي  املراجع  يف  كثريا  ويرتدد  العاملية،  املرسحية  الحركة 

املرسح  فناين  أهم  بأنه  بروك”  “بيرت  وصف  الحديث  للمرسح 

يف الغرب املعارص، وأهم من وصفه بهذه الصفة –التي تعني يف 

جوهرها- التفرد والتميز يف آن- “إريك بنتيل” و”مارتن إيسلن”  

من  التجريبي  “املرسح  كتاب  صاحب  إيفانز”  روس  و”جيمس 

كانت  “إذا  فيه:  يقول  والــذي  بــروك”،  بيرت  إىل  ستانسالفسيك 

ستانسالفسيك  كونستانتني  شهدت  قد  العرشين  القرن  مطالع 

ملرسح  بل  فقط-  الــرويس  للمرسح  عظيمة-ال  أبوية  شخصية 

العامل كله، فثمة شكوك قليلة يف أن يثيمن بيرت بروك عىل نهاية 

القرن”.

بل  فراغ،  من  املكانة  هذه  إىل  “بروك”  يصل  مل  الحال  وبطبيعة 

برضورة  يؤمن  كفنان  لنا  يظهر  حيث  الكبرية  أعامله  خالل  من 

التغيري، والبحث عن دور حقيقي للمرسح يف الواقع اإلنساين من 

خالل ربط كل ما يتامس مع التجربة اإلنسانية داخل إطار النص 

والعرض املرسحي.

يف  الدائرة  لألحداث  كيف  هو:  مهم  سؤال  –كثريا-  شغله  وقد 

الواقع أن تدخل إىل املرسح؟.

التساؤل للبحث عن ماهية املرسح الحي الذي أخطأ  ويأيت هذا 

نسميه  أن  ميكن  ما  كبري  حد  إىل  يشبه  فهو  وصفه،  يف  الكثريون 

كثريا  يهتم  تجريبي  جهد  إىل  لحاجته  نظرا  الفن”،  “يوتوبيا 

بالتفاصيل  الداخلية للحدث.

بطريقة أخرى سنطيع أن نقول أن مرسح “بروك” قائم عىل رسد 

بعض  يف  رمزية  تساؤلية/  بصيغة  مشوبة  بالغة  بدقة  التفاصيل 

قضايا  عىل  رسديتها  يف  تتيكء  كثرية.  أحيان  يف  كاشفة  األحيان، 

إنسانية عميقة، غريت كثريا يف البنية املرسحية العاملية.

الطري” و”املهابهاراتا”  فمن خالل مرسحياته “يو إس” و”اجتامع 

اإلنساين  ببعديه  العاملي  الرتاث  يوظف  أن  استطاع  وغريها،  و 

له  جعل  مام  الحقيقة،  إىل  أقرب  هو  مرسحي  شكل  يف  واملكاين 

مكانا بارزا يف تاريخ املرسح العاملي.

للكتابة  جديدة  مناطق  يستكشف  نجده  إس”  “يو  يف مرسحيته 

واالقرتاب من ثقافة اآلخر، وهذه من أهم مميزات الكتابة لدى 

من  الفيتنامية  املقاومة  صور  لنا  قدم  املرسحية  تلك  يف  “بروك” 

وكان  املتناقضة،  الفنية  الوسائل  من  هائل  عدد  حشد  خالل 

“التودد  املرسحية:  مقدمة  يف  تعبريه-  حسب  عىل  منها  الهدف 

إىل املتفرج ليك يكون مشاركا يف العمل الدرامي”.يتضح من هذا 

إليه “بروك” من وضع الجمهور يف قلب  املضمون ما كان يرمي 

التجربة، حيث يقول:

يغري  أن  يود  هل  املتفرج:  إىل  أخرى  مرة  املشكلة  ترجع  “هنا 

يف  حياته،  يف  نفسه،  يف  شيئا  يغري  أن  يود  شيئا يف رشوطه؟ هل 

تقدميه  ميكنهم  ما  كل  تقديم  يف  حرياتهم  مبــلء  املمثلون 

للمرسحية، لهذا يكون كل يشء مفتوحا وطلقا يف املراحل األوىل 

من التدريبات”.

يف  املستقل  املرسح  حركة  بروك  بيرت  أفكار  من  استفادت  وقد 

املرسحي،  الخطاب  مستوى  وعىل  التكنيك  مستوى  عىل  مرص 

حيث إعطاء مساحة واسعة للفكرة املرسحية واالبتكار داخل بنية 

إثقال  عىل  تعمل  التي  املختلفة  املرسحية  الورش  وإقامة  املشهد 

العمل املرسحي وإثرائه.

وقد ظهر ذلك جليا يف عدد من الفرق، خاصا تلك التي قدمت ما 

يسمى “املرسح املفتوح”.

وكان الهدف من وراء كل ذلك هو أن يصل املرسح إىل الجمهور 

يف مكانه، وبالتايل استلزم التجديد يف التقنية املرسحية، من حيث 

حق  للجمهور  يكون  بحيث  التمثييل،  واألداء  والديكور  اإلخراج 

معظم  تجيء  لذا  فيه،  والتغيري  العرض  بنية  وتحويل  املشاركة، 

املقدم  النص  أن  مبعنى  جامعي،  إطار  يف  مؤلفة  العروض  هذه 

يجيء كنتيجة لورشة مرسحية سابقة، كذلك النص املقدم يأيت يف 

معظم األحيان قامئا عىل طابع حكايئ. والتفكري يف مثل هذا النوع 

من “املرسح املفتوح” جاء كبديل عن روتينية املرسح التقليدي 

عن  وأعرض  منه  الجمهور  مل  الذي  اإليطايل”  العلبة  “مرسح 

حضور عروضه نظرا إلفالسه عن تقديم الجديد ألنه من املعروف 

ما  وهذا  واملفارقة،  اإلدهــاش  عىل  يقوم  الحقيقي  املرسح  أن 

يفتقده املرسح التقليدي ذو املعامر الكالسييك.

كل هذه األشكال املرسحية جاءت كرد فعل إبداعي ضد الجمود 

العريب يف  املجتمع  بعد تحول  والسيايس واالقتصادي،  االجتامعي 

السنوات األربعني األخرية إىل مجتمع رأساميل استهاليك.

مهمتها  من  يكون  فنية  أطر  عن  البحث  الرضوري  من  كان  لذا 

تتعدد   – لألسف  ــذي  –ال الوعي  يف  التوازن  من  نوع  إيجاد 

لكنها  صعبة،  الثقايف  الفعل  مهمة  تكون  لذا  لتغييبه،  املحاوالت 

بكل تأكيد رضورية.

املرسحي  التجديد  عىل  الكبار  املحرضني  أحد  بروك«  »بيرت  كان 

العرشين، منطلقا من مبدأ  القرن  الثاين من  النصف  العامل يف  يف 

أسايس رسمه لحياته وهو أن املرسح حياة ورضورة.

يبقى هذا  أن  الذي يخدش، وإىل  األثر  إىل  بحاجة  إنه  مجتمعه؟ 

األثر وال يزول”.

فالحدث –إذن- يف مواجهة الجمهور وجها لوجه- يف مرآة واحدة 

ينظر كل منهام لآلخر فيام ميكن أن نطلق عليه “أنسنة الحدث”.

يف  يهتم  أنه  سنجد  الرثي  النص  لهذا  الدرامي  الخط  تتبعنا  ولو 

وطويلة  عميقة  رصخة  خالل  من  باملشاهد،  األوىل  مرجعيته 

وأحــداث  الحوارية،  البنية  داخــل  الصغرية  التفاصيل  تتخلل 

إن  فيتنام، وتحديدا يف مدينة “سايجون”  كلها يف  تقع  املرسحية 

االحتالل األمرييك للمنطقة.

كل  بها  تأثر  مختلفة  رؤية  “بروك”  قدم  النظرية  الناحية  ومن 

فناين املرسح يف العامل من خالل كتبه “املساحة الفارغة و”النقطة 

املتحولة” و”الباب املفتوح” وغريها.

مستقبل  حول  الفراغ  يف  صيحة  لتطلق  الكتب  هذه  وجــاءت 

التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  للظروف  نظرا  املرسح 

همشت دوره.

املرسح  “مشاهدوا  الفارغة:  املساحة  كتابه  يف  بــروك  يقول 

يتضاءلون يف كل أنحاء العامل، مثة حركات جديدة أحيانا، وبعض 

الكتاب املجيدين أحيانا، وما إىل ذلك، غري أن املرسح –عىل وجه 

العموم- مل يفشل فقط يف أن يهذبنا أو يعلمنا، لكنه كاد يفشل 

كذلك يف أن يسلينا”.

ويف كتابه “النقطة املتحولة” والذي ترجمه الناقد الراحل فاروق 

مع  الحرية،  فن  هو  املرسح  أن  عىل  “بروك”  يؤكد  القادر،  عبد 

املرسحي  العرض  يف  يعمل  من  لكل  مساحات  إعطاء  رضورة 

خالل  من  إال  ذلك  يتم  وال  يقدمه،  فيام  نظره  وجهة  لتقديم 

التدريبات املرسحية، وعن ذلك يقول بروك:

فيه  يرشع  عاما  جوا  التدريبات  يف  العمل  يخلق  أن  “يجب 

بروك..   بيرت 
المسرحي التجديد  على  المحرض 

        عيد عبد الحليم

نوافذ
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تاريخها  ويدمر  اليها  يسئ  بشكل  سبيله  ىف  وماتت 

املرشف رغم أن الفاتيكان نفسه نصبها قديسة عام 1920 

ومل يقل أها مشكوك ىف أنوثتها. 

الربيطانية  االديبة  املرسحى  العرض  ضد  الحملة  تقود 

“جى ىك رولينز “ مبدعة شخصية “هارى بوتر”. وهى ىف 

الدفاع عن حقوق  الناشطات ىف مجال  الوقت نفسه من 

املرأة.

السكاكني.  كرثت  سقطت  إذا  البقرة  أن  رولينز  تقول 

فالبعض تحدث عن »أنوثة« نابليون بونابرت بعد هزميته 

انثوية  اعراض  إىل  بذلك  تشري  وهى  لو.  ووتر  معركة  ىف 

كانت تظهر عليه مثل صوته الناعم  استغلها خصومه ىف 

السخرية منه  بعد هزميته ىف ووتر لو.

وهذا الوضع تكرر مع جان دارك حيث استغل خصومها 

تساؤالت  إثارة  ىف  حرقا  اعدامها  االنجليز  امام  هزميتها 

حول أنوثتها!!!. وهذا األمر امتد إىل املرسح.

مجاالت  ىف  الكتاب  بعض   يعتنقه  خاطئ  مبدأ  وهناك   

من  كبريا  قدرا  يثري  أنه  إال  بعد،  يبدأ  مل  العرض  أن  رغم 

الجدل من جانب الجمعيات النسائية ىف بريطانيا  وبعض 

تقدميه  تم  العرض  هذا  أن  والسبب  العامة.  الشخصيات 

من قبل واثار نفس الجدل.

لقصة  مرسحية  معالجة  وهو  دارك«،  “جان  هو  العرض 

كفاح  قادت  التى  دارك”  “جان  الفرنسية  الفتاة  حياة 

الخامس  القرن  ىف  اإلنجليزى  املحتل  ضد  فرنسا  بلدها 

مل  عمر  عن  حرقا  باعدامها  انتهى  )1412(والــذى  عرش 

يتجاوز  19 عاما عام 1431. 

الربيطانية   املرسحية  “جلوب  فرقة  املرسحية  وتقدم 

وليم شكسبري  اعامل  تقديم  ىف  رئيىس  بشكل  املتخصصة 

معامل  من  التيمس  نهر  عىل  الواقع  مقرها  يعد  والتى 

الجذب الرئيسية ىف العاصمة الربيطانية.  

كأنها  دارك  جان  تظهر  املرسحية  أن  الهجوم  ومصدر 

إىل  اقرب  كانت  بل  األنوثة  كاملة  طبيعية   أنثى  تكن  مل 

ذكورية  اتجاهات  لها  كانت  بل  األنوثة  إىل  منها  الرجولة 

الثبات  فرنسا  عن  الدفاع  قادت  انها  املرسحية  وتقول   .

وطنها.   عن  الدفاع  ىف  رغبة  منها  أكرث  ورجولتها  قوتها 

املذكر  بلقب  أحيانا  إليها  يشريون  العرض  ابطال  وكان 

فيقولون هو بدال من هى.

كتابة إعادة 
يعترب الهجوم املرسحية نوعا من اعادة كتابة تاريخ هذه 

الصغرية  سنها  رغم  وطنها  عن  الدفاع  قادت  التى  الفتاة 

دارك« »جان  مسرحية  على  حاد  هجوم  جلوب..  مسرح  على  عرضها  إعادة  هشام عبد الرءوف قبل 
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أن  يعتقد  منهم  فالواحد  املرسح.  ومنها  املختلفة  الفن 

انتامءه إىل معسكر ما يعنى بالرضورة أن ينحاز إىل هذا 

له حتى ولو عىل حساب  املعادى  املعسكر  املعسكر ضد 

انجليز  كتاب  صاغ  املطلق  هذا  ومن  والحقيقة.  الحق 

وجه  دون  دارك  جان  إىل  يسئ  بشكل  االدبية  اعاملهم 

حق.

حقيقية أنىث 
وال  بالحق  تؤمن  فهى  انجليزية  انها  ورغم  رولينز  أما 

جان  لسرية  الدقيقة  قراءتها  ومن خالل  الحق.   غري  شئ 

دارك تأكدت من انها كانت انثى حقيقية مكتملة األنوثة. 

تطهو  كانت  القصري  عمرها  من  األوىل  السنوات  ففى 

الحيوانات وترىب  البيت واملالبس وترعى  الطعام وتنظف 

من  العارشة  بلغت  وعندما  طبيعية.  انثى  كأى  الدواجن 

عمرها استولت عليها رؤية مفادها أنها يجب أن تحارب 

أن  األمر  ذلك  منها  واستدعى  فرنسا.  بلدها  أجل  من 

والخشونة.  بالقوة  شكلها  ليوحى  الرجال  مالبس  ترتدى 

ال  وهذا  األنوثة.  كاملة  أنثى  داخلها  من  ظلت  لكنها 

يعيبها بل هو سلوك مألوف عرب التاريخ.

عىل  حاقد  شخص  -مجرد  الربيطانية  ميل  الديىل  تقرير 

تكن  مل  أنها  بالقول  لها  االساءة  ويريد  الفرنسية  البطلة 

امرأة حقيقية ويحاول نزع صفة األنوثة عنها.

ويتكومب” وهى عضو سابق ىف مجلس  “أن  أيضا  وتأىت 

اصحاب  فتدعو  وكاثوليكية  املحافظني  حزب  عن  العموم 

باالحرتام  الدينية   الرموز  مع  التعامل  إىل  الفنية  األعامل 

أال  وعليهم  للشهرة.  إهانتها طريقا  اتخاذ  وعدم  الواجب 

من  تنحدر  -التى  دارك  جان  رسم  الفاتيكان  أن  ينسوا 

نحو  بعد   1920 عام  كقديسة   - متدينة  كاثوليكية  أرسة 

ماهو  رغم  طويلة  مناقشات  بعد  مقتلها  من  500سنة 

معروف عنه من تشدد . 

“صوىف  مثل  أخرى  نسائية  شخصيات  اليها  وانضمت   

أن  قالت  التى  للمرأة“  “املساواة  حزب  زعيمة  بيكر” 

من  غضبا  الحائط  ىف  رأسه  لرضب  حيا  كان  لو  شكسبري 

هذا العبث الذى يقدمه مرسح تخصص اساسا ىف أعامله. 

وقالت أن شخصية جان دارك ألهمتها وألهمت الكثري من 

النساء ىف العامل دروسا رائعة منذ نعومة أظفارها ىف حب 

الوطن والدفاع عنه والتضحية ىف سبيله.

وكان هناك من معسكر الرجال من وقف إىل جانب جان 

يقول  كنت.  بجامعة  األستاذ  فيوريدى”  “فرانك  دارك 

ىف  لألدباء  به  مسموح  حركة  هامش  هناك  أن  فيوريدى 

رأه  ما  لكن  غريه.  أو  املرسح  ىف  األدبية  األعامل  معالجة 

االول  عرضها  ىف  شاهدها  عندما  دارك  جان  مرسحية  ىف 

تناقض  تفسري  اعادة  لكنه  التاريخ.  كتابة  اعادة  من  نوع 

يعتنقها  لالنتصار ألراء مسبقة  الثابتة  التاريخية  الحقائق 

الكاتب. ويقول انه واثق من أن جان دارك مل تكن تعرف 

اخرى  وبعبارة  واالنثوية.  الذكورية  االتجاهات  عن  شيئا 

يرى أن املرسحية عبارة عن اعادة تشخيص لشئ مل يوجد 

ويحوله  التاريخ  جوهر  متاما  يناقض  امر  وهو  عهدها  ىف 

إىل مرسحية كوميدية. 

حياة تاريخ 
وتقول سرية حياة جان دارك انها نجحت ىف اقناع تشارىل  

لفك  الفرنىس  الجيش  تقود  بأن  فالوا  مقاطعة   امــري  

عىل  باهرا  انتصارا  وحققت  أورليانز  مدينة  عن  الحصار 

القوات االنجليزية. 

السابع   شارل  باسم  لفرنسا  ملكا  شارىل  أصبح  أن  وبعد 

دارك  جان  أرس  من  اإلنجليز  حلفاء  البورجانديني  متكن 

 70 من  بأكرث  حاكموها  الذين  االنجليز  إىل   وتسليمها 

خالل  وحرصوا  والسحر.  الهرطقة  مقدمتها  ىف  تهمة 

شارل  يحاول  ومل  الرجال.  مالبس  ترتدى  أن  محاكمتها 

للمصالحة  اتفاقيات  ابرم عدة  أن  بعد  السابع مساعدتها 

اعرتفت  الوحىش  التعذيب  تأثري  وتحت  اإلنجليز.  مع 

بالتهم املوجهة اليها وتم إعدامها حرقا بالفعل ىف مدينة 

السابع  روى. وبعد 20 سنة بعد فوات األوان قام شارل 

بتربئتها. واعتربتها الفاتيكان قديسة عام 1920.  

اضطرت  التاريخ  عرب  متعددة  نسائية  شخصيات  فهناك 

من  تتمكن  وىك  بجدية  تؤخذ  ىك  رجاىل  مبظهر  للظهور 

كاملة  إناثا  كانت  النهاية  ىف  لكنها  طموحاتها.  تحقيق 

األنوثة .

راسفورد”  “سارة  الدكتورة  الرأى  هذا  ىف  إليها  وتنضم 

كتابة  أن  فتقول  ليدز   جامعة  ىف  للتاريخ  استاذة  وهى 

ايديولجية   عن  يعرب  الرؤية  تلك  خالل  من  املرسحية 

عىل  العامل  اجمع  بشخصية  االهانة  وبلحق  اخالقية  غري 

نسايئ.  ثقايف  رمز  رايها  ىف  دارك  جان  أن  ذلك  احرتامها. 

الرجاىل  املظهر  استخدام  حاولت  انها  فعلته  ما  وكل 

األدبــاء   وتطالب  األنــوثــة.  تفرضها  قيود  من  للخالص 

الشخصيات  مع  الحديثة  املناهج  استخدام  عن  بالتوقف 

التاريخية. والعرض ىف رأيها عموما يسئ إىل املرأة بوجه 

عام ويعرب عن كراهية النساء.

الرموز  احرتموا 
فيكتوريا  أيضا  الربيطانية  الناقدة  الحديث  وتلتقط خيط 

املرسحى  النص  هذا  عن  الدفاعات   كافة  لرتفض  سميث 

ىف  اسمه  يرد  مل  -الذى  املرسحية  مؤلف  أن  عىل  فتؤكد 

تناقض  التاريخ  لكتابة  فيوريدى:إعادة 
األساسية حقائقه 

أنىث   ... ...أنىث  أنىث  كانت  روليزن: 
الدينية الرموز  الحرتام  دعوة 

دارك« »جان  مسرحية  على  حاد  هجوم  جلوب..  مسرح  على  عرضها  إعادة  قبل 
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28 نوافذ

وتوظيفه  الصوتيات  علم  مع  الطويلة  وخربتها  بدراستها   

يستمع  من  يجعل  الذي  الصويت  اآلداء  تنوع  عىل  وقدرتها 

فهي  مختلفة،  شخصيات  لعدة  استمع  أنه  يؤكد  لها  فقط 

املختلفة  الشخصيات  من  عدد  تجسيد  عىل  القدرة  متتلك 

تتحدث  ناضجة  وسيدة  حب،  قصة  تعيش  صغرية  فتاة  بني 

من  والعديد  هياج،  حالة  يف  ومجنونة  الفصحى،  العربية 

الوجه  مالمح  كيانها:  بكل  متثل  ممثلة  األخرى،  الشخصيات 

ميلؤها  وامرأة  مسنة  وسيدة  صغرية  فتاة  لرتى  تتبدل  التي 

بالعنف  حياتها  أفسدوا  ممن  تنتقم  وقاتلة  والغرية  الحقد 

والقسوة......، تعبريات العيون، حركة الجسد، تنوع الصوت، 

فمن من املمثالت متتلك كل هذه املقومات مًعا غري الفريدة 

عايدة فهمي.

أننا  بالنسبة يل وهي  مهمة  قضية  تشغلني  تزال  وال  كانت   

مازلنا نتغنى باملايض الجميل ورموزه، عىل الرغم من وجود 

فنانني  فلدينا  نظري،  وجهة  من  أجمل  يكون  قد  حارض 

عظام يستحقون هذا التقدير الذى حظى به وال زال غريهم 

رحلوا عن عاملنا منذ زمن، فهل ننتظر رحيلهم لنبدأ التغني 

هؤالء  من  يستحقونه،  الــذي  وتقديرهم  بهم  واالحتفاء 

ذلك عىل  كتبت  وقد  فهمي،  عايدة  القديرة  الفنانة  الفنانني 

صفحات جريدة مرسحنا وذكرته يف التليفزيون أيًضا، لذا رمبا 

القومي  املهرجان  يف  لتكرميها  بالسعادة  شعر  من  أكرث  كنت 

مالمح  أهم  ومن   ،2022  )15( األخرية  دورته  يف  للمرسح 

أنور،  ملياء  د.  أعدته  عنها  كتاب  صدور  هو  التكريم  هذا 

الكتاب  لنا هذا  بذلت جهًدا يف زمن وجيز حتى خرج  التي 

الكتاب  أن يضم  أمتنى  لكنني كنت  وثيقة هامة،  يعد  الذي 

تفاصيل أكرث عن الفنانة عايدة فهمي ومشوارها الفني وأهم 

املحطات يف هذا املشوار بتفاصيل أكرث، وغريها من الجوانب 

التي من املؤكد أنها ثرية، فقد جاء الكتاب يف )95( صفحة 

ورئيس  الثقافة  وزيرة  كلمة  متضمًنا  املتوسط،  القطع  من 

مشكور  جهد  أنه  وأكــرر  للكاتبة،  ذاتية  وسرية  املهرجان، 

للدكتورة ملياء وأن رأيي ال يقلل من هذا الجهد عىل اإلطالق.

بعنوان  املقدمة  الكتاب مقدمة وأربعة فصول، جاءت   ضم 

»وقود اإلبداع« بأت بعبارة )اإلبداع يولد من رحم املعاناة(، 

هل  منها:  وجوهرية  هامة  أسئلة  عدة  بطرح  تبعتها  ثم 

يبلور  أن  يستطيع  يك  ومالمئة  خاصة  لظروف  الفنان  يحتاج 

ميكن  والتي  فهمي  عايدة  إبداعات  يف  الفنية  والسامت 

بقراءة  تتميز  األدوار،  متعددة  التالية:  النقاط  يف  إيجازها 

متعددة  ستجسده،  الذي  الدور  قراءة  قبل  النص  وتفسري 

ملن  الضوئية  البؤر  مساحة  وإعطاء  العون  يد  مد  املواهب، 

بجانبها.

الدراما  مع  مشوارها  يف  املحطات  أهم  فيه  تناولت  ثم 

التليفزيونية ،األعامل السينامئية، الدوبالج واإلذاعة.

وضم  النقاد«،  بقلم  فهمي  »عايدة  بعنوان  الثالث  الفصل   

أحمد  األساتذة:  بأقالم  كتبت  نقدية  مقاالت  من  مقتطفات 

غربيال  د.  الدين،  عز  حامد  عيد،  السيد  محمد  العرشي، 

صالح  سلاموي،  محمد  دوارة،  فؤاد  صليحة،  نهاد  د.  وهبة، 

أبو  رشين  د.  سالمة،  أمري  عيل،  محمد  السيد  الوسيمي، 

نجم،  نجيب  الله،  عبد  أحمد  الله  عبد  محمد،  عرفة  النجا، 

د.  عطا،  حسام  د.  الحميد،  عبد  أحمد  بكر،  أبو  مدحت  د. 

أحمد  الذهبي،  بكري، عديل  آمال  وفاء كاملو، محمد زهدي، 

خميس، نبيل بدران، وغريهم..

من  عدد  وضم  »شهادات«  عنوان  يحمل  الرابع  الفصل   

من  مجموعة  بأقالم  فهمي  عايدة  الفنانة  عن  الشهادات 

أكرم  د. عمرو دواره،  أيوب،  منهم: سميحة  والنقاد  الفنانني 

محمد ميك،  الفتاح،  عبد  انتصار  د.  رزق،  مصطفى، محسن 

أحمد سالمة. 

الصور  من  مجموعة  يضم  صور  مبلحق  الكتاب  وينتهى 

النادرة للفنانة عايدة فهمي من أرشيف د. عمرو دواره.

لفتت  هامة  لنقطة  أشري  أن  أود  العرض  هذا  نهاية  ويف   

إشارتها  يف  ملياء  د.  أمانة  مدى  وهي  القراءة  أثناء  انتباهي 

الله،  عبد  عصام  واألستاذ  دوارة  عمرو  الدكتور  ملساعدة 

تضم  الكتاب  من  صفات  تخصيص  عىل  حرصها  وكذلك 

املراجع التي استعانت بها.

تجربته الفنية ويخرجها إىل النور؟ أم أن املعاناة هي وجود 

اإلبداع؟

الفني  مشوارها  يف  املراحل  أهم  عجالة  يف  استعرضت  ثم 

منها: األعامل التليفزيونية، والسينامئية، اإلذاعية، والدوبالج.

أصعب  يف  الكوميدي  املرسح  إدارة  مسئولية  توليها  كذلك 

وأخطر فرتة يف تاريخ مرص )2011- 2015(، هي الفرتة التي 

شهدت تغريات عىل جميع املستويات.

وتناول  الذاتية«  »السرية  عنوان  فحمل  األوىل  الفصل  أما    

الرحلة  بداية  ثم  والدراسة،  امليالد  جًدا  شديدة  عجالة  يف 

الفنية التي بدأت من النشاط املدريس يف املرحلة اإلعدادية 

ونجاحها  املدريس  املرسح  ثم  املدرسية،  باإلذاعة  باشرتكها 

الكأس« حتى  لقب »ممثلة  فيه وشهرتها حتى حصلت عىل 

باألسكندرية  القومي  املرسح  خشبة  عىل  دور  أول  جاءها 

باملعهد  التحاقها  ثم  الثانوية،  باملرحلة  طالبة  التزال  وهي 

العايل للفنون املرسحية، وأخريًا إدارة املرسح الكوميدي.

 الفصل الثاين يحمل عنوان »املسرية الفنية واإلبداعية« وهو 

يتسم بأنه أكرث تفصياًل من األول حيث يضم الفرق واملسارح 

التي عملت بها خالل مشوارها الفني منها: مرسح الطليعة، 

الحديث،  للفنون،  الهناجر  مركز  الشباب،  املتجول،  املرسح 

القومي للطفل، قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية، املعهد 

العايل للفنون املرسحية، وقامئة بأهم املخرجني والكتاب التي 

عملت معهم.

وضم هذا الفصل رؤية الكاتبة التي استخلصتها عن املالمح 

المسرح   فريدة 
فهمي عايدة 

        نور الهدى عبد املنعم
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عنوان  تحت  مقالته،  مقدمة  يف  »جرب«  الناقد  قال 

يعود  أن  القلم  لهذا  الله  أذن  أخرياً  طنطا«:  يف  »التمثيل 

ُاحتجب  أن  بعد  األغر  »املمتاز«،  صفحات  عىل  للظهور 

يف األسبوع املايض، ألسباب ال محل لذكرها، وأذن له أن 

انتقادية ال  التمثيل يف طنطا، ال بلهجة  يظهر متكلاًم عن 

بل  األحقاد!  أدران  تشوبها  وال  الغرض،  مؤثرات  تعتورها 

الئم،  لومة  الحق  يف  يخىش  ال  الذي  النزيه  الناقد  لهجة 

الواجب  لغري  يتطلع  ال  الذي  الجريء،  الكاتب  وعبارة 

محاباة.  بغري  وجل  وال  هياب  غري  بيديه،  والحق  يؤديه، 

تنهض  التي  املشجية  النغمة  عىل  كلامته  يف  ويرضب 

وتحلق  الكامل،  سامء  إىل  ثانياً  وباملرسح  أواًل،  باألخالق 

ولنئ  واالرتقاء.  السمو  جو  يف  الفنية  والنهضة  بالكرامة 

هبطت  التي  الفرق  حياة  يف  وأطال  عمرنا،  يف  الله  مّد 

املدينة فسيجد القراء يف هذا الباب نوعاً من النقد الربيء 

شوائب  عن  البعيد  الغاية،  مكدرات  من  الخايل  الجريء، 

العجز أو النقص. 

مادحاً  كتبه  ما  كل  عىل  الندم  مرحلة  إىل  الناقد  وينتقل 

الفرقة، قائاًل يف ذلك: وكفى ما مىض من عبارات التهليل 

ما  وكفى  باملدينة.  التمثيل  يحرتفون  ملن  والتصفيق، 

سيد عيل إسامعيل

)15( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

فرقة  تقدح  الصحافة 
المصري األوبريت 

نوافذ

مطلقاً  تذهب  مل  لدرجة  االنرشاح  يف  والغناء  الطرب،  يف 

التي  الطبيعة  تطورات  عن  تخرجها  ومل  القصة،  بجالل 

الثالث هو  النوع  لها. ولعل هذا  تبقى باستمرار خاضعة 

ما ذاع متثيله يف مدينة طنطا عىل يدي الفرق التي تتنازع 

النظم،  بينها. فإذا مل يكن متمشياً مع هذه  التفوق فيام 

أو  تهريجاً،  إال  نسميه  فلسنا  الخاصة،  ألساليبه  وموافقاً 

وضياع  األموال،  استنزاف  به  قصد  التسليات  من  نوعاً 

تعرضنا  فإذا  فائدة،  أية  وبدون  جدوى،  غري  يف  الوقت 

لنقد ممثل أو فرقة برمتها، أو رواية موضوعة أو معربة، 

الفن  كرامة  عىل  املحافظة  سوى  هذا  من  لنا  غرض  فال 

أن ُتداس، وعىل رشفه أن يضيع. فمن كان ممثاًل فليقبل 

نقدنا عىل العني والرأس، وليفهمه بحسن نّية وعن طيب 

خاطر، ومن مل يرضه النقد، وأىب إال أن نصفق له، ونهلل 

املكشوفة،  للنكتة  ونكرب  املرسح،  خشبة  عىل  لظهوره 

بريئون  ونحن  منه.  بريء  فالتمثيل  أسامعنا،  بها  يصدع 

بحثنا،  موضع  هو،  وال  بنقدنا  مقصوداً  وليس  أيضاً،  منه 

لخدمة  بقلمه  يتربع  كاتب  عن  اآلن  من  له  وليفتش 

سبيل  يف  عقله  وعصارة  قريحته  ماء  ويريق  األشخاص، 

الغايات.

أغدق عليهم من وابل األلقاب بغري حساب، وليك يكون 

وواقفاً  النقد،  أسلوب  يف  معنا  متمشياً  والعام  الخاص 

عىل حقيقة ما نرمي إليه يف كلامتنا التالية، نلمح بطرف 

خفي إىل أن التمثل بحسب ما اتفق عليه الفنيون وذوو 

الجملة  يف  ينقسم  املرسحي،  النقد  يف  به  املعمول  الرأي 

عبارة  وهذا  الرتاجيدي«  »النوع  األول  أقسام:  ثالثة  إىل 

مفاجآت  باستمرار  يتخللها  املؤلف  يخرجها  قصة،  عن 

بعد  الغائب  رجوع  مثل  القدر،  جانب  من  منتظرة  غري 

أشخاص  من  شخص  حياة  اتضاح  أو  منقطعة،  غيبة 

له  تهتز  مام  هذا  نحو  أو  سبق،  فيام  موته  علم  الرواية 

اإلحساس.  يف  ظاهر  أثر  ذا  ويكون  املشاهدين،  أعصاب 

تخضع  قصة  عن  عبارة  وهو  الدرامي«،  »النوع  والثاين 

من  الطبيعة،  لعوامل  أشخاصها  ويخضع  ظروفها،  جميع 

وتكون  ومزاحمة،  وتنافس  وبغض  وحب  وموت  حياة 

والثالث  الحصول.  منتظرة  وقائعها  جميع  الغالب  يف 

ال  الدرام  من  هزلية  عن صورة  عبارة  وهو  »الكوميدي« 

مسخ  من  يتولد  الذي  والرسور  الضحك  إال  بينهام  يفرق 

الدور  طبيعة  مع  يتمىش  مسخاً،  الرواية  أبطال  صور 

اإلغراق  غري  الدرام  عن  مييزه  وال  املمثل،  به  يقوم  الذي 

القاضي يونس 

المصري  األوبريت  فرقة  »جرب«  الناقد  مدح  كيف  السابقة  المقالة  في  قرأنا 
كل  يكتب  كان  الناقد  أن  الواضح  ومن  طنطا.  في  مسرحياتها  تعرض  اليت 
الفين  الناقد  بوصفه  طنطا«،  في  »التمثيل  عنوان  تحت  مقالة  أسبوع 
مقالة  له  نجد  لم  قرأناه،  الذي  الكبري  مدحه  وبعد  »الممتاز«!  لجريدة 
 21 يوم  منشورة  مقالته  فوجدنا  التالي  بعد  األسبوع  أما  التالي!!  األسبوع 
مقالته  كتابة  من  ُمنع  الناقد  أن  مقدمتها  من  وعلمنا   ،1927 سبتمرب 
وتبدل  الفرقة،  على  انقلب  الناقد  أن  والمفاجأة  السابق!!  األسبوع  في 
وأفرادها!! الفرقة  في  قدح  إلى  السابق  مدحه 
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30 نوافذ

أن  الناقد  حاول  التي  والتمهيدات،  املقدمات  هذه  بعد 

القدح، كشف  إىل  املدح  بانقالب منهجه من  قراءه  يقنع 

فرقة  قائاًل:  املرصي،  األوبريت  فرقة  انتقاد  يف  غرضه  عن 

مديريها  أو  الفني،  مديرها  أذن  يف  نهمس   .. األوبريت 

الفنيني، وهم أكرث من أن يحصوا! فعباس مدير، وتوفيق 

يوسف  ومحمد  بالعافية،  مدير  والشامع  بالنيابة،  مدير 

والشامع  بالوجاهة،  مدير  محجوب  وعيل  باملهنة،  مدير 

باللهمة!!  مديراً  نبيه  كان  ورمبا  بالوراثة،  مدير  الصغري 

الفن، ومن  غواة  باعتبارهم من  أذنهم جميعاً  نهمس يف 

بالحسنى  فرنشدهم  كممثلني  بيننا  الظهور  يف  الراغبني 

عن  وتنزهه  أخالقه  سمو  باملمثل،  ينهض  ما  أهم  أن  إىل 

مل  فإذا  الخصال،  ودينء  الفعال،  وصغائر  األمور  سفاسف 

تنطبع  مصقولة  ومرآة  أخالقه،  يف  أعىل  مثاًل  املمثل  يكن 

عليها األخالق الفاضلة التي يريد غرس بذورها يف نفوس 

من  فائدة  وال  لتمثيله،  أثر  فال  يشهده  الذي  الجمهور 

يظهر  أن  أوىل  ثم  له  وأوىل  املرسح.  خشبة  عىل  ظهوره 

بأس،  من  املمثل  عىل  وليس  »الحانويت«  خشبة  عىل 

بظروفها،  يتقيد  أن  الرواية  يف  ما  شخصية  يتقمص  وهو 

أن  بغري  الشخصيات،  أحط  كانت  ولو  ملؤثراتها.  ويخضع 

يقلل هذا من قيمته أو ينقص من قدره بل عىل العكس 

كام بالغ يف متثيلها، وتغلغل يف خفاياها كلام أرتفع قدره، 

عمل  هو  يعمل  أن  أما  التمثيل.  عامل  يف  شأنه  وسام 

وسكناته  حركاته  يف  السفلة  بصفات  ويتلطخ  املنحطني 

تلك  إحدى  متثيل  إليه  ُعهدت  إذا  ثم  وترصفاته،  وأفعاله 

ما  فهذا  عنها،  اإلفصاح  وتأفف  منها  تأفف  الشخصيات 

كلمة  تلك  املرسح.  يبيحه  ال  ما  التمثيل، وهذا  يرضاه  ال 

عامة نسوقها متهيداً للوقوف باملرصاد أمام جميع املمثلني 

من  بدرت  ما  فإذا  مداهنة،  أو  محاباة  غري  يف  واملمثالت 

األخالق  عىل  الخروج  رائحة  منها  ُيشتم  بادرة  أحدهم 

التقريع،  من  حقه  فسنوفيه  اآلداب،  عىل  واالعتداء 

ونوسعه تأنيباً وإيالماً، وال حرج عليهم وهم بعيدون عن 

يفعلوا  أن  رواياتهم  ملشاهدة  املحتشدة  الجامهري  أعني 

ننازعهم  ال  آدابهم،  ولهم  أخالقهم،  فلهم  لهم،  بدا  ما 

بهذه  آذانهم  يف  همسنا  وإذا  عليها.  نؤاخذهم  وال  فيها، 

بعض  بأن  لهم  نرصح  أن  يفوتنا  فال  الربيئة،  النصيحة 

تكرار  يف  السآمة  من  بيشء  يشعرون  بدأوا  قد  الناس 

املعروفة،  وظروفها  املألوفة  بنكتها  الروايات  بعض  متثيل 

إفالس  عوامل  ومن  الفرقة،  يف  الكساد  دواهي  من  وهذا 

التمثيل، ورمبا سبب هذا التكرار الذي ال مربر له ذهاب 

ورفق،  هوادة  يف  لهم  فننصح  الفناء!  طريق  إىل  الفرقة 

واألزياء،  والنكات،  الروايات،  تنوع  عىل  يعملوا  أن 

واألشخاص، توطئة لنموهم ومتهيداً لبقائهم.

بل  النقدية،  الناحية  من  مقبول  الناقد  وكالم  هنا  إىل 

أمراً  هناك  أن  الواضح  ومن  فيه!!  جديد  وال  ومعروف 

آخر يريد أن يكشفه الناقد، وكل ما سبق كان متهيداً له!! 

املتفرجون  سئم  لقد  قائاًل:  الناقد  عنه  كشف  األمر  هذا 

كرثة االنشقاقات والخالفات التي تحدث بني أفراد الفرقة 

املمثلة  أو  املمثل  يرتك  لقد  حتى  املرسح.  عىل  املرسحية 

مشادة  عىل  ويظهره  عليه،  الجمهور  إظهار  به  نيط  ما 

عىل  ويقف  دويها،  الجمهور  يسمع  له  زميل  وبني  بينه 

النهار  فلديهم  آخر  وقت  املشاحنات  ولهذه  أسبابها. 

الطويل إن كان النزاع شخصياً، وأمامهم ساعة الربوفا، إن 

كان الخالف فنياً. أما ساعة التمثيل، ساعة القيام بالدور، 

كل  يتناسوا  أن  فيجب  الذاتية.  الشخصية  تنايس  ساعة 

ذلك ويجب أن ال يرى الجمهور غري الرواية، وغري حاالت 

لو  صنعاً  الفرقة  تحسن  فيك  أشخاصها.  وصفات  الرواية 

املرغوب  وبني  الواجب  بني  وميزت  الحالتني،  بني  فرقت 

أو  الدور،  طبيعة  من  تغري  مشاهد  نرى  نعود  فال  فيه، 

وتزيل  الرواية،  بجالل  فتذهب  املمثل،  شخصية  متسح 

رونقها وطالءها. هذه آراؤنا مجملة. وهي يف الوقت ذاته 

نصيحتنا الخالصة إىل الفرقة لتعلم من اآلن أن انتقاداتنا 

كبرية  وال  صغرية  منهم  لواحد  ندع  فلن  حولها  ستدور 

جمجوم اللطيف  عبد  لفرقة  زقزوق  الكونت  مسرحية  إعالن 

جمجوم اللطيف  عبد 
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حتى نحصيها، سواء يف ذلك ما تعلق باألخالق والعادات، 

منهم  سلف  عام  الله  وعفى  واملرسح،  بالفن  تعلق  وما 

من الهفوات العديدة التي من هذا النوع، ما نسدل عليه 

حتى اآلن ستار العفو عند املقدرة، حتى ال يكون الواحد 

النقد  سبيل  معه  سنتبع  بأن  ننذره  مل  أننا  يف  عذر  منهم 

الحقيقي! فلرنى بعد هذه الكلمة ماذا ستكون طريقتهم 

يف التمثيل واألخالق املرسحية.

المحطة ناظر  مسرحية 
يف  الجديد،  النقدي  أسلوبه  تطبيق  »جرب«  الناقد  بدأ 

»ناظر  مرسحية  عن  كلمة  كتب  حيث  التايل،  األسبوع 

»املمتاز«  جريدة  يف  املرصي  األوبريت  لفرقة  املحطة« 

مثلتها  املرسحية  هذه  بأن  علاًم   ،1927 سبتمرب  أواخر 

ُتفسح  فيها:  قال   - جمجوم  اللطيف  عبد  فرقة  أيضاً 

وخزات  لتحمل  وتستعد  الربيء  لنقدنا  صدرها  الفرقة 

بيننا  يحول  الذي  هو  الجمهور  ولكن  النزيه!  القلم  هذا 

ممثلة  أو  ممثل  من  ما  ألن  النقد،  يف  واجبنا  آراء  وبني 

يف  سبباً  الجمهور  وكان  إال  املرسح  عىل  دوره  تجاوز  قد 

من  يحتمه  ومبا  استعادة،  من  يطلبه  مبا  التجاوز  هذا 

»مظلوم  رواية  معنا  شاهدت  أنك  ولو  خاص.  منهاج 

ورأيت  القايض[،  يونس  تأليف  من  ]وهي  وعدي«  يا 

الرواية عىل مقتىض  تغيري مجرى  الجمهور يف  بالغ  كيف 

يكن  مل  إن  مجبورة،  الفرقة  بأن  معنا  العتقدت  أهوائه 

الجمهور  تساير  أن  عىل  معظمها  ففي  األحيان،  كل  يف 

الرواية  قيود  عن  التمثيل  يف  تخرج  أن  وعىل  رغباته.  يف 

ومقتضيات الفن، غري أن هذا ال مينعنا من النقد، عندما 

من  الخروج  يكون  وعندما  مكشوفاً،  الخروج  هذا  يكون 

طبيعة املمثل لتنفيذ رغبة الجمهور. وها نحن اآلن نحلل 

املحطة«!!  »ناظر  رواية  يف  كان  ما  االستطاعة  بقدر  لك 

شارلوت  يف حب  متياًم  كان  بك  رستم  أن  الرواية  تخربنا 

كان  مبا  الرواية  يف  هذا  تجىل  وقد  املحطة.  ناظر  زوجة 

يبعث به رستم بك من الطرود التي ال لزوم لها، وغرضه 

وتقول  معشوقته.  فريى  املحطة  عىل  يرتدد  أن  ذلك  من 

يختيل  كان  عندما  بالهته  وظهرت  أبله،  كان  إنه  الرواية 

التي سيطرحها  الغرام،  بنفسه فيعمل »بروفة« ألحاديث 

إىل حد وضعه غري  أخرياً  بلهه  به  وانتهى  عىل معشوقته. 

مرة بواسطة املخزنجي تحت »دش« املياه تخفيفاً لوطأة 

توفيق  مّثل  وباالختصار  عقليته.  غمرت  التي  البالهة 

أنه  لدرجة  به  بأس  ال  متثياًل  األبله  املغرم  دور  إسامعيل 

ولو  بيده.  كانت  التي  العىص  تضييع  وشك  عىل  كان 

رغاًم  لوجدناها  املحطة،  ناظر  زوجة  شارلوت  إىل  رجعنا 

الرغبة فيه، مل  من مسايرة رستم بك عواطفه، وإظهارها 

تكن لتجيد موقفها الغرامي عند االختالء به. ولسنا ندري 

رستم  مع  شارلوت  حياة  تكون  بأن  تقيض  الرواية  هل 

حياة بلف؟! أو أن مرجريت التي قامت بدور شارلوت مل 

تشأ أن تظهر عىل املرسح غرامها بالقائم بدور رستم بك، 

مام للمظنة وخشية من سوء التأويل؟! واحدة من اثنني، 

أما أن تكون شارلوت أرادت بلف رستم بك، وهنا تكون 

الجمهور  لتظهر  مرجريت  فيها  تقف  فرتة  ناقصة  الرواية 

عىل رغباتها يف التضليل برستم بك، وأما أن تكون العالقة 

غرامية بحتة، وهنا يصح أن نقول بأن الغرام مل يظهر من 

جانب شارلوت عىل وجهه الكامل! ولعل لها عذراً وأنت 

تلوم خصوصاً إذا لوحظ أن شارلوت امتزج دمها بسهولة 

بها  يختيل  أن  ورضيت  املفتش،  بك  رجب  بدم  غريبة، 

كام  زوجها  مبنزل  يجمعهام  مأوى  له  تهيئ  وأن  برسعة. 

يجتمع الرجل بخليلته. وكان األحق بهذا رستم بك الذي 

أحبها وأحبته وهذه يف الواقع نقطة ضعف مل نتبني حتى 

أو عىل  الرواية  واقعة عىل  فيها  املسئولية  كانت  إن  اآلن 

رأس السيدة مرجريت؟! وإذ أردنا أن نتبني موقف زوجة 

ومن  ظاهراً.  مغزى  له  وجدنا  ملا  الرواية  يف  بك  رستم 

ال  بأنها  نشهد  التي  تلك  سنية،  إىل  به  يعهد  أن  الغريب 

وخذ  الحاشد.  الجمهور  أمام  تضعف  وال  املرسح،  تهيب 

املصاطيل،  أو  املهابيل  كفر  عمدة  رواية  يف  منها  بالك 

غرامياً  املوقف  ذلك  لنا  تفصح  أن  لشارلوت  يصح  فكان 

إليها بدور  أو خداعياً، وإال فكانت عىل األقل يعهد  كان 

التحقت  ثم  البار،  يف  »جرسونة«  كانت  التي  محمد  أم 

أخرياً بخدمة رستم بك كطباخة مبنزله ليستطيع الجمهور 

يف  وعشقها  الخادمة،  وخفة  الجرسونة،  رشاقة  يرى  أن 

يغيب  أن  بغري  هذا  كل  عثامن.  للمخزنجي  الحالتني 

بطء  سوى  محمد  أم  دور  يف  شيئاً  السمراء  سعادة  عىل 

ساعة  حالتها  عىل  اطالعنا  وعد  الزمها  الذي  الحركة، 

وبالنسبة  املحطة.  يف  املخزنجي  عثامن  برؤية  مباغتتها 

الفرقة،  مدير  عباس  بدوره  قام  فقد  املخزنجي  لعثامن 

عىل  القابض  النكات  من  يتخلله  ملا  للدور  مناسب  وهو 

يحمل  أن  دوره  يف  الحظناه  الذي  أن  غري  عباس.  زمامها 

يف  مألوف  غري  أمر  وهو  بك،  برستم  الخاص  الصبي  طرد 

يف  »شيالني«  وجود  من  ثبت  ما  بعد  خصوصاً  املحطات، 

الشيال، وسئل عن  املحطة، ألن محمد يوسف مثل دور 

يحمل  ال  أن  عباس  عىل  الواجب  فكان  فعاًل!  رخصته 

إن  وحيث  السبب!  حمله  ساعة  يبني  أو  مطلقاً  الطرد 

الدور  كان  فقد  املحطة«،  »ناظر  باسم  مسامة  الرواية 

إىل  به  عهد  ولذا  املحطة،  ناظر  دور  هو  فيها  األسايس 

الناظر  ألن  ظاهر  االختيار  هذا  يف  والرس  لطفي.  حسني 

يحيط  ملا  بها،  بالقيام  لطفي  امتاز  التي  الجنسية،  شامي 

به من عوامل أهمها الحركات والصوت والسحنة وهدوء 

خريستو  الخواجة  دور  الرواية  تخلل  وقد  األعصاب. 

صاحب البوفيه املوجود باملحطة، والذي كانت تعمل فيه 

وهذا  الشامع،  حسني  إىل  به  فعهد  كجرسونة،  محمد  أم 

يف  سواء  الالئق  الوجه  عىل  أجاده  إنه  قلنا  إذا  نبالغ  ال 

الفرقة سرياً  الرواية مع  الزبائن. وبالجملة سارت  معاملة 

نقط ضعف  من  تخللها  ملا  والسقوط  اإلجادة  بني  وسطاً 

يف  الرواية  وضع  إىل  االطمئنان  عدم  النفوس  إىل  رسبت 

لرواية  املرجوة  بالصورة  يكن  مل  ختامها  وأن  سيام  ذاته 

بك  رستم  مصري  علمنا  فال  فصولها  وتلك  أشخاصها،  تلك 

ضبط  الذي  بك  رجب  مع  هذه  مصري  وال  شارلوت،  مع 

مع  املخزنجي  عثامن  مصري  وال  الزوجية،  منزل  يف  معها 

عىل  ذاته  يف  الرواية  متثيل  بشأن  قيل  ومهام  محمد!  أم 

منها  أسعد  حال  أي  عىل  كانت  فإنها  األوبريت  مرسح 

عىل  متثيلها  من  الجمهور  شهده  عام  وإجادة  رواجاً 

الفرقة  قدرة  إىل  راجع  طبيعي  وهذا  النزهة،  مرسح 

التي نتكلم عنها يف مجموعها - ال يف بضعة أفراد منها - 

التي يف وضع  قدرة استطاعت معها تاليش نقط الضعف 

وحازت  ُمثلت،  برواية  إال  الجمهور  يشعر  ومل  الرواية، 

ملشهدها  رسرنا  كمتفرجني  ونحن  عاماً.  استحساناً  لديه 

ولكنا كناقدين اطلعنا الجمهور عىل رأينا فيها.

نوافذ

وعدي يا  مظلوم  مسرحية  مخطوطة  الممتازغالف  جريدة  في  المسرحية  عنوان 


