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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

الممثل طاقات  تفجر  الورش 
لرسالته أمينا  مؤديا  ليكون 

بروك  بيرت 
التعاليم  وصدى 
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عرضا..  24
مصر تمثل  القتلة«  و»ليلة  للمسرح  الدولي  بغداد  لمهرجان  الثالثة  الدورة  في 

ملهرجان  الثالثة  بالدورة  العروض  مشاهدة  لجنة  انتهت 
بغداد الدويل للمرسح، بالعراق، والتي ستعقد يف الفرتة من 
العروض  اختيار  من   ،2022 لعام  املقبل  أكتوبر   28 إىل   20

املرسحية املشاركة يف املهرجان.
عرًضا   21 وبواقع  مرسحًيا،  عرًضا   215 اللجنة  وشاهدت 

أجنبًيا، و 155 عرًضا عربًيا، و 39 عرًضا عراقًيا.
العروض  اختيار  إىل  العروض  مشاهدة  لجنة  خلصت  وقد 

املرسحية التالية:

العربية العروض 
القتلة« »ليلة  مصر..  من 

فتشارك  املهرجان  يف  املشاركة  العربية  العروض  وعن 
نشوى  متثيل:  من  وهي  القتلة«  »ليلة  مرسحية  مرص  من 
جعفر،  ملياء  مجاهد،  يارس  مروج،  شوقي،  إميل  إسامعيل، 
محمد  وألحان  موسيقى  بدوي،  أشعار عوض  شيامء يرسي، 
إضاءة:  تصميم  نبيل،  سامح  وأزياء  ديكور  رؤوف،  حمدي 
بالبيت  الطليعة  مرسح  فرقة  إنتاج  ومن  الفرن،  إبراهيم 
و  العرشي،  فتحي  ترجمة  الثقافة،  بوزارة  للمرسح  الفني 

إخراج صبحي يوسف. 
 ،1965 عام  تريانا  خوزيه  كتبها  القتلة«  »ليلة  ومرسحية 
عام 1979 عىل مرسح  مرة يف  احرتافًيا مبرص ألول  وقدمت 
الطليعة بقاعة صالح عبد الصبور والتي كان ُيطلق عليها يف 

ذلك التوقيت»قاعة 79«، وحقق نجاًحا كبريًا وقت عرضه.

شرفيا  عرضا  الكويت  من   .. ميديا«  »أي 
المنافسة في  عربيا  عرضا   و12  بالمهرجان 

وباقي العروض املرسحية العربية هي: »أي ميديا« للمخرج 
رشيف،  كعرض  ويقدم  )الكويت(  من  السليامن  بسام 
املناصري  املعتمد  إخراج  من  املتجول«  »البائع  ومرسحية 
النرصي  سامي  إخراج  من  »عائشة«  ومرسحية  )األردن(، 
)تونس(، ومرسحية »هاراكريي« من إخراج حسني عبد عيل 
أبو  فراس  إخراج  من  الست«  »كلب  ومرسحية  )البحرين(، 

صباح )فلسطني(.
)املغرب(  ناسور  أمني  إخراج  من  را«  طا  »شا  ومرسحية 
الحسيمة، ومن  وتقدمها فرقة ثفسوين للمرسح من مدينة 
الثقايف،  والتنشيط  املرسحي  للفن  العايل  املعهد  خريجي 
محمد  مرسح  إنتاج  من  األوىل،  الدفعة  خريجي  خاصة 

الخامس
ومرسحية »جي يب إس« من إخراج محمد رششال )الجزائر(، 
)سلطنة  الرواحي  إخراج محمد  من  »لقمة عيش«  مرسحية 
طبويب  وفاء  إخراج  من  مرة«  »آخر  ومرسحية  ُعامن(، 
)تونس(، - مرسحية »املنديل« إخراج بسام حمدي )سوريا(، 
)السعودية(،  الزهراين  سامي  إخراج  من  »كافيه«  ومرسحية 
الهادي  عبد  البال  رشح  إخراج  من  »املركب«  ومرسحية 

)ليبيا(.

عراقية عروض   6

ستة  يف  املهرجان  يف  املشاركة  العراقية  العروض   وتتمثل 
عروض وهي : 

»طلقة  هادي، مرسحية  مهند  إخراج  من  »خالف«  مرسحية 
وجهي«  »أنا  مرسحية  مؤيد،  محمد  إخراج  من  الرحمة« 
إخراج  نعيم، مرسحية »25 ريخرت« من  إخراج عواطف  من 
عالء قحطان، مرسحية »4:48« إخراج مهند عيل، ومرسحية 

»أمل« من إخراج جواد األسدي.

أجنبية عروض   5
األجنبية يف خمس عروض وهي: مرسحية  العروض  وتتمثل 

)فرنسا(،   Violette Dore إخراج  من   »Le Paquet«

 Oleksandr Kovshun إخراج   »Caligula« ومرسحية 

 Sarah Deppe منن إخراج »Turba« أوكرانيا(، ومرسحية(

  Lidia Kopina إخراج  من   »Road« ومرسحية  )بلجيكا(، 

عبد  إخراج  تسقط«   تنتهي  »عندما  ومرسحية  )روسيا(، 

الهادي الجرف )إيران(

للمسرح الدولي  بغداد  مهرجان 
الثالثة من  للمرسح، يف دورته  الدويل  بغداد  ينظم مهرجان 

الثقافة  وزارة  رعاية  وتحت  واملرسح،  السينام  دائرة  قبل 

دورته  املهرجان يف  إدارة  وتوجه  العراقية،  واآلثار  والسياحة 

التي  املرسحية  الفرق  لكافة  وامتنانها  شكرها  عميق  الثالثة 

والشكر موصول  الدورة،  للمشاركة يف هذه  ملفاتها  أرسلت 

إىل  تقريرها  يف  أشارت  التي  العروض  مشاهدة  لجنة  اىل 

فنًيا  لها  االلتفات  تستحق  التي  العروض  من  العديد  وجود 

وفكرًيا.

يف  العروض  مبشاهدة  قامت  التي  اللجنة  راعت   وقد 

والجاملية  اإلبداعية  الجودة  مبعايري  االلتزام  اختيارها  

والحديثة  الراسخة  األساليب  مختلف  عىل  واالنفتاح 

إدارة  وتعد  متت،  التي  لالختيارات  وثراًء  تنوًعا  لتعطي 

بانعقاد دورة فارقة عىل كافة  الجمهور واملشاركني  املهرجان 

باسم  يليق  مبا  والتنظيمية  والجاملية  اإلبداعية  املستويات 

بالحضور  وألًقا  بهاًء  يزداد  والذي  العريق  ومرسحه  العراق 

العريب واألجنبي، ألن املرسح ُييضء الحياة

همت مصطفى
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الكف« و»جبل  هنا؟«  نحن  »لماذا 
الثانية الدورة  مسرح«  »مستقبل  مهرجان  في  عرض  أفضل  جائزة  يتقاسمان 

»مستقبل  مهرجان  من  الثانية  الدورة  فعاليات  اختتمت 

مركز  مرسح  عىل  الجاري،  سبتمرب   17 السبت  مساء  مرسح« 

أرسة  بحضور  وذلك  القاهرة،  مبحافظة  الحمراء  الزاوية  شباب 

وأحيت  الجمهور،  من  كبري  وعدد  التحكيم،  ولجنة  املهرجان 

والقدرات  الهمم  لذوي  الشعبية  للفنون  القاهرة  فرقة  الحفل 

الخاصة بتقديم فقرات فنية مبهجة.

مرسحًيا  عرًضا   14 للمهرجان  النهائية  املرحلة  يف  شارك  وقد 

من  واملستقلة  الحرة  وفرقها  مرص  محافظات  من  العديد  من 

بورسعيد،  الغربية،  القليوبية،  السويس،  الجيزة،  القاهرة،  بينها 

املنيا،  قنا،  الجنوب  محافظات  ومن  اإلسامعيلية،  الشيخ،  كفر 

واألقرص، ومتثلت العروض فيام ييل:

عروض املهرجان

بواقع عرضني  املهرجان من 10 إىل 16 سبتمرب،  قدمت عروض 

كل ليلة، حيث كان يبدأ العرض األول يف السابعة مساًء،ويليه 

العرض الثاين يف التاسعة، وهي:

عواد  رضا  تأليف  من  املرسحية  الشمس  لفرقة  موىس«  »عىص 

تأليف  وتقاليد«  »عاهات  وعرض  ربيع،  النارص  عبد  وإخراج 

من  مرسحية«  »حدوتة  لفرقة  الدايل،  أحمد  وإخراج  جامعي، 

القاهرة  من  األشقاء  فرقة  قدمت  فيام  قنا،  مبحافظة  فرشوط 

وبريم  جاهني  صالح  تأليف  من  عجبي«  »سهرة  مرسحية 

التونيس، وإخراج عصام رمضان.

مرسحية  املحلة«  ثقافة  »غزل  فرقة  قدمت  الغربية  من  و 

يرسي،  هاين  وإخراج  سمري،  أحمد  تأليف  من  زيرو«  »الحالة 

فيام قدمت فرقة »شطرنج« من الجيزة عرضها »جزيرة القرع« 

تأليف عبد الفتاح البلتاجي وإخراج محمود عالء، ومن الغربية 

والسيدة  »أوسكار  مرسحية  »أوسكار«  فرقة  قدمت  أيًضا 

الوردية« من تأليف إيريك إميانويل شميت وإخراج عيل عامر، 

بعد  »ما  مرسحيتها  »سوفيتو«  فرقة  قدمت  السويس  ومن 

الكارثة« من تأليف وإخراج أمين الرشيف.

وُقّدم عرض »حكاية املعبد« عن مرسحية )الواد غراب والقمر( 

من تأليف أرشف عزب، وإخراج شهاب الدين مصطفى، لفرقة 

سعيد  »بور  فرقة  وقدمت  القاهرة،  من   »Art للفنون  »ماسك 

محارب،  بدر  تأليف  من  الشحاتني«  »دراما  عرض  املرسحية« 

فرقة  قدمت  الشيخ  كفر  من  و  وحيد،  الرحمن  عبد  وإخراج 

»امُلرقَّمون«  نص  عن  »اللحظة«  عرض  للفنون«  »املشخصايت 

هاين  أحمد  وإخراج  تأليف  من  كانتي  إلياس  العاملي  لألديب 

»ملاذا  عرض  اإلسامعيلية  من  »حلبسة«  قدمت  فيام  البلتاجي، 

محارب  بدر  تأليف  من  الشحاذين(  )دراما  عن  هنا؟«  نحن 

القاهرة،  من  تيم«  »مرييديا  فرقة  وقّدمت  طه،  خالد  وإخراج 

يوسف  الكبري  األديب  تأليف  من  األرضية«،  »ااملهزلة  عرض 

إدريس وإخراج هيثم محمد عيل.

قدمت  سبتمرب   16 السبت  املهرجان  عروض  أيام  آخر  ويف 

عويس،  محمد  تأليف   »No Exit« عرض  »اإلسامعيلية«  فرقة 

روح«  »خيوط  فرقة  قدمت  املنيا  ومن  حلمي،  أحمد  وإخراج 

عرض »جبل الكهف« من تأليف وإخراج عامد عيد.

المسرح« »مستقبل  من  الثانية  الدورة  جوائز 
وكانت إدارة مهرجان »مستقبل املرسح« للدورة الثانية، 2022 

املهرجان،  يف  عرض  ألفضل  األول/  باملركز  الفائز  أن  أعلنت 

مقدمة  وهي  جنيًها،   5000 قدرها  مالية  جائزة  سيحصد 

يف  املهرجان  جوائز  وُتقدم  فضل،  املستشار.أحمد  من  إهداًء 

والتمثيل واإلخراج، وجائزة  للعروض  الثاين  واملركز  األول  املركز 

يف  للتميز  وشهادات  والديكور،  واإلضاءة  للموسيقي  الديكور، 

مختلف مفردات العرض املرسحي.

لجنة التحكيم

الرسمية،  نتائج املسابقة  الختام، أعلنت  وضمن فعاليات حفل 

دكتور:  من  تشكلت  والتي  التحكيم  لجنة  قبل  من  والجوائز، 

أحمد  واملمثل  سند،  أرشف  الفنان  واملخرج  زعيمة،  محمد 

الثانية  الدورة  جوائز  وقدم  التحكيم،  للجنة  مقرًرا  إبراهيم 

للمهرجان ضيف رشف حفل الختام، الفنان حمزة العييل، والتي 

متثلت فيام ييل:

المهرجان جوائز 
عيد  وعماد  طه  خالد  مناصفة  مخرج/  أفضل 

الثاني بالمركز  يفوز  يسري  هاني  ومنفردا 
مخرج أفضل 

من  اإلخراج،  لجوائز  املرشحني  قامئة  التحكيم  لجنة  أعلنت 

عرض  عن  مصطفى  الدين  شهاب  املخرجني   : وهم  املخرجني 

»حكاية املعبد«، خالد طه عن عرض »ملاذا نحن هنا؟«، وعامد 

 ،» القرع  »جزيرة  عن  عالء  ومحمود  الكف«،  »جبل  عن  عيد 

األول  املركز  جائزة  وذهبت  زيرو«،  »الحالة  عن  يرسي  وهاين 

فيام حصد  عيد،  إىل خالد طه، وعامد  مناصفة  ألفضل مخرج/ 

هاين يرسي جائزة املركز الثاين ألفضل مخرج.

أفضل عرض

وعن جائزة أفضل عرض مرسحي ترشحت لها العروض التالية: 

»حكاية املعبد« من القاهرة، »جزيرة القرع« من الجيزة، »ملاذا 

نحن هنا؟« من اإلسامعيلية، » جبل الكف«من املنيا، »ااملهزلة 

مناصفة  األول/  للمركز  النتيجة  القاهرة، وجاءت  األرضية« من 

بفوز العرضني، »ملاذا نحن هنا؟«، و»جبل الكف«، فيام ذهبت 

جائزة املركز الثاين ألفضل عرض إىل »املهزلة األرضية«.

األولى المراكز 
نساء التمثيل/  جوائز 

جائزة  يتقاسمان  النمس  وسالي  ناصر  ندا 
ممثلة أفضل 

وعن جوائز التمثيل/نساء ترشحن للجائزة كل من: رانيا وطني، 

نارص  ندا  جابر،  إحسان  القرع«،  »جزيرة  عرض  يف  دورها  عن 

« وبسملة سامح عن دوريهام يف عرض  »أسوار  عن دورها يف 

»الحالة زيرو«، آية أبو ضيف، عن دورها يف »ملاذا نحن هنا«، 

حسني،  وجنة  األرضية«،  »املهزلة  يف  دورها  عن  محمد  فاطمة 

وسايل النمس عن دوريهام يف »حكاية املعبد«.

و فازت باملركز األول/ مناصفة كل من ندا نارص عن دورها يف 

النمس عن دورها يف عرض »حكاية املعبد«،  » أسوار«، وسايل 

»ملاذا  عن  أبوضيف  آية  من  لكل  مناصفة  الثاين/  املركز  وجاء 

نحن هنا «، رانيا وطني عن دورها يف»جزيرة القرع«، وحصلت 

»حكاية  عرض  يف  حسني  جنة  من  كل  التميز  شهادة  عىل 

املعبد«، وفاطمة محمد »املهزلة األرضية«، وأمينة مصطفى عن 

دورها يف عرض »سهرة عجبي«.

التمثيل/رجال جوائز 

همت مصطفى
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أفضل  يحصدان  صالح  أحمد  و  محمد  هيثم 
األول للمركز  ممثل 

وعن جوائز التمثيل/ رجال ترشح لها كل من: هيثم محمد عن 

دوره يف عرض »املهزلة األرضية«، أنس إسكندر، ومحمد حواس 

»ملاذا  عن  صالح  أحمد  زيرو«،  »الحالة  عرض  يف  دوريهام  عن 

»اللحظة  عرض  يف  دوره  عن  شحاتة  أرشف  وأحمد  هنا«،  نحن 

»جبل  عرض  يف  دوره  عن  العزايم  أبو  الرحمن  عبد  محمد   ،»

الكف«، عالء نارص عن دوره يف عرض »أسوار«.

عرض  عن  محمد  هيثم  إىل  التمثيل  يف  األول  املركز  وذهب 

يف  مشاركته  عن  صالح  أحمد  مع  مناصفة  األرضية«  »املهزلة 

إىل  مناصفة،  الثاىن/  املركز  ذهب  فيام  هنا«  نحن  »ملاذا  عرض 

محمد النمس عن »حكاية املعبد« وعبد الرحمن أبو العزايم عن 

من  كل  التميز  شهادة  عىل  وقد حصل  الكف«،  »جبل  يف  دوره 

أحمد أرشف شحاتة عن عرض »اللحظة وعالء نارص عن دوره يف 

»أسوار«.

الجماعي األداء  في  التمزي 
الجامعي  األداء  يف  للتميز  جائزتني  التحكيم  لجنة  ومنحت 

املهرجان،  فعاليات  ضمن  خاصة  ندوة  له  وأقيم  عمرودوارة، 

كام كرم اسم املخرج املرسحي محروس عبد الفتاح، وتم تكريم 

حامد،  هشام  والناقد  واملؤلف  حافظ،  أمين  والكاتب  الشاعر 

دورته  املهرجان  وأهدى  أيوب،  أكرم  وامللحن  املوسيقار  والفنان 

العام  االتحاد  رئيس  فضل  أحمد  للمستشار   2022 العام  هذا 

ملراكز شباب املدن السابق.

ومناقشات ندوات 
املرسحية  العروض  تقديم  تطبقية عقب  ندوات  املهرجان  وأقام 

من  املرسحيني،  من  العديد  وقدمها   ،2022 لعام  باملهرجان 

األكادميني، والبارزين يف املرسح املرصي، من بينهم الناقد دكتور. 

محمد زعيمة، ومهندس الديكور فادي فوكيه، والناقدة دكتورة. 

ملياء أنور. وقاموا مبناقشة األفكار واالتجاهات املرسحية للشباب 

التي يقدموها من خالل عروضهم.

المهرجان مسئولو 
الشباب،  من  مجموعة  قبل  من  كبري  بجهد  املهرجان  وُينظم 

واملخرج  املمثل  مقدمتهم  يف  ومتميزة،  ناجحة  دورة  لتقديم 

العالقات  لجنة  وأعضاء  للمهرجان،  الفني  املنسق  الزنايت،  حامد 

منري،  عبدالحميد  محمود،  وأحمد  طلعت،  مريم  وهم  العامة، 

عبد  إبراهيم،  محمد  رزق،  أحمد  التجهيزات،  لجنة  ومسئولو 

الوهاب حافظ، سيد مريس، ومسئوال لجنة التنظيم عبد العزيز 

إسامعيل،  محمد  االستقبال  لجنة  وأعضاء  عامر،  إسالم  حسن، 

محمد عامد، ومدير خشبة املرسح أمني كامل.

للمهرجان العليا  اللجنة 
املخرج وليد شحاتة مدير  للمهرجان من  العليا  اللجنة  وتتشكل 

املهرجان،  عام  أمني  إبراهيم  أحمد  والفنان  املهرجان  ومؤسس 

مصمم  ومن  الحمراء،  الزاوية  شباب  مركز  مدير  أرشف  ومحمد 

وتحت  للمركز،  الفني  املرشف  الرشيف  سمري  االستعراضات 

إدارة  مجلس  رئيس  عفيفي  محمد  املستشار  وإرشاف  رعاية، 

اإلعالمي  واملسئول  واملنسق  الحمراء،  الزاوية  شباب  مركز 

للمهرجان الصحفية والناقدة همت مصطفى.

الهواة،  مرسح  دعم  إىل  مرسح«  مستقبل   « مهرجان  ويهُدف 

وخلق جيل جديد من املخرجني واملبدعني واملرسحيني يف مختلف 

تخصصات ومفردات العرض املرسحي من مرسحي الهواة.
همت مصطفى

التمثيل لعرض »الحالة  لفريقني من العروض املشاركة، األول يف 

التمثيل  وفريق  املحلة،  غزل  ثقافة  بقرص  املرسح  لفرقة  زيرو« 

بعرض »دراما الشحاذين« لفرقة بورسعيد اإلقليمية. 

والديكور األلحان  الموسيقى 
من  كل  لها  ترشح  فقد  واأللحان  املوسيقى  اإلعداد  جوائز  وعن 

ونور  وتقاليد«،  »عاهات  عرض  موسيقى  عن  اليمن  مصطفى 

عرض  عن  شحاتة  وعزت  موىس«،  »عصا  عرض  عن  البسيوين 

»جبل الكف«، وفاز بها األخري عزت شحاته.

وعن جائزة الديكور فقد ترشح لها كل من فرقة »خيوط الروح« 

عن عرض »جبل الكف«، ودانيال إبراهيم عن مشاركته يف عرض 

»حكاية املعبد«، وأحمد جميل عن عرض »املهزلة األرضية« وفاز 

بها دانيال إبراهيم.

المهرجان مكرمو 
ىف  الفن  رموز  من  العديد  مرسح«،  »مستقبل  مهرجان  وكرم 

الحياة  أثروا  الذين  والفنانني  املرصي،  املرسح  متعددة يف  مجال 

حيث  املتتالية،  املهرجان  وليال  بأيام  املرسح  رحلة  يف  الفنية 

دكتور.  واملخرج  املرسحي  والناقد  املؤرخ  الثانية  دورته  يف  ُكرم 

للجمهور عرضا   14 يقدم  والمهرجان 
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الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم 
السابعة   الدورة  تفاصيل  يعلن 

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  من  السابعة  النسخة  تنطلق 
للمرسح الشبايب  برئاسة املخرج مازن الغرباوي ىف الفرتة من 
الفنانة  املهرجان رشفيا  نوفمرب 2022 ويرتأس  25 وحتى 30 
القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الفنان 
ويقام  البستاوي،  إنجي  الدكتورة  ويديره  صبحي،  محمد 
واللواء  الكيالين،  نيفني  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  رعاية  تحت 

أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

للمهرجان  العليا  اللجنة  قوام 
مهرجان  ومؤسس  رئيس  الغرباوي  مازن  املخرج  كشف 
اللجنة  قوام  عن  الشبايب،  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم 
من  تتكون  حيث  السابعة،  دورته  يف  للمهرجان  العليا 
الرشيف  الرئيس  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة   : من  كل 
اللجنة  رئيس  صبحى  محمد  القدير  والفنان  للمهرجان، 
مؤسس  الغرباوي  مازن  واملخرج  للمهرجان،،  العليا 
العام  املدير  البستاوى  ود.إنجى  املهرجان،  ورئيس 
دينا  الدكتورة  األستاذة  من  كاًل  وبعضوية  للمهرجان 
الدكتور، والكاتب الكبري أ.د سامح مهران، والفنان  أمني 
عبده  عادل  د.  القدير  واملخرج  صربي،  طارق  والنجم  
واالستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  رئيس 
األعىل  للمجلس  العام  األمني  عزمي  هشام  والدكتور 

للثقافة.

ريتشارد  الكبري  العالمي  المسرحي  تكريم 
شيكرن

ريتشارد  العاملي  املرسحى  السابعة  دورته  ىف  املهرجان  يكرم 

رشم  مهرجان  الغرباوي رئيس  مازن  املخرج  قال  شينكر: 

شيكرن  ريتشارد  تكريم  أن  الشبايب،  للمرسح  الدويل  الشيخ 

دورته  ىف  باملهرجان  املكرمة  الدولية  الشخصية  واختياره 

أجندة  عيل  للمهرجان  الكبري  الدويل  الحضور  يؤكد  السابعة 

واملخرج  املفكر  ذلك  فحضور  بالعامل  مهرجانات  عرشة  اهم 

حدثا  يعد  الشيخ  السالم رشم  وملدينة  الكبري ملرص  املرسحي 

املهرجان  إثراء  إطار  يف  ويأيت  الدويل  املستوي  عيل  مهام 

الدولية فشيكرن  الخربات  وتبادل  بالفنون املرسحية  واالرتقاء 

وحتى  املايض  القرن  ستينيات  منذ  املرسح  أعالم  من  واحد 

آفاًقا  فتحوا  الذين  املعارصين  املخرجني  أهم  أحد  فهو  اآلن، 

اإلخراج  ونظريات  مناهج  بعض  وتغيري  التجريب  نحو  كبريًة 

يف العامل، فعىل مدار مسريته االستثنائية والرائدة استطاع أن 

يف  العلمي  والبحث  والتأليف  املرسحي  اإلخراج  بني  يجمع 

مجال املرسح . 

يعد ريتشارد شيكرن، أحد مؤسيس دراسات األداء هو واضع 

نظريات األداء وُمخرج مرسحي ومؤلف ورئيس تحرير مجلة 

وأستاذ  جامعي  وأستاذ    )the Enactments(  )TDR(

واملناهج  األداء  بنظرية  عمله  بني  ويجمع  األداء،  دراسات 
اإلبداعية املختصة بجوانب عديدة لألداء، من بينها: املرسح 
الشعبية  الرتفيه  ووسائل  واملوسيقى  والرقص  والشعائرية 
والرياضات والسياسة واألداء يف شئون الحياه اليومية وغريها 
موضوع  بوصفه  فقط  ليس  األدايئ،  السلوك  إدراك  بغرض 

الدراسة، ولكن أيًضا كعملية فنية وفكرية فعالة  .
الرشقي.  الساحل  وفنانو  األداء  مجموعة  شيكرن  أسس 
ديونيوس  شجاعه،  األم  اإلنتاجية:  املرسحية  أعامله  وتتضمن 
هاملت،  سينيكا،  أوديب  فاوست،  الثالث،  الشقيقات   ،69
مسرية  ىف  الهامة  األعامل  من  وغريها  جوكاستا..  أوريستيا، 

شيكرن .
بعروضه  مرسحي-  ُمخرج  -بصفته  شيكرن  ريتشارد  اشتهر 
الجديل  عمله  ُيعد  الكالسيكية.  للمواد  األسطورية  املرسحية 
)ديونسيوس( 1969 – 1970، عالمة فارقة يف تاريخ املرسح 
وأحدث  الحضور،  ميازحون  املمثلون  كان  حيث  األمرييك 
تتنافس   ،)2005(  »Yokastas Redux« اإلنتاجية  أعامله 
لقب  حول  وفيدرا  ميديا  مع  أوديب-  -والدة  جوكاستا 
“ذا  لربنامج  ساخرة  محاكاة  إطار  يف   »Baddest Mom«

جريي سربينغر«. 
وأضافت الدكتورة انجى البستاوى مديرة املهرجان: ريتشارد 
الخامس والعرشين من نوفمرب سيلقي كلمة كتبها  شيكرنيف 
خصيصا الفتتاح مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب 
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فهو  العامل،  يف  الشباب  لكل  منوذج  فهو  السابعة  دورته  يف 

ولعبت  نيويورك.  بجامعة  األداء  دراسات  قسم  مؤسس 

تغيري  يف  كبريًا  دوًرا  نظريات-  واضع  -بصفته  شيكرن  أعامل 

دراسة اإلنتاج املرسحي ومامرسته. استطاع توفري معلومات 

الدينية  والشعائر  االجتامع  وعلم  األنرثوبولوجيا  عن: 

النطاق حول هدف  واسع  منظور  إىل  باإلضافة  والفولكلور، 

وقد  اإلنتاجية.  وأعامله  العلمية  دراساته  يخص  فيام  األداء 

من  العديد  يف  األداء  دراسات  أقسام  من  العرشات  أنشئت 

تأثرًا  وأوروبا  املتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  يف  الجامعات 

بتجربة شيكرن.

األول  للعمل  السيد  عصام  جائزة 
كام أعلن مهرجان رشم الشيخ الدويل عن جائزة عصام السيد 

جائزة  عن  الغرباوى  مازن  املخرج  وأوضح  األول  للعمل 

املهرجان  عمر  من  الرابعة  للسنة  تقدم  الجائزة  : هذه  قائاًل 

بالتعاون مع املخرج الكبري عصام السيد، وذلك حرصا وبحثا 

التي  األوىل  التجربة  صاحب  الشاب  املرسحي  املخرج  عن 

تحمل دليل متيز الستكامل طريقه يف عامل اإلخراج املرسحي، 

ودعام للطاقات الصاعدة واملخرجني واملخرجات من الشباب 

–رشقا  وجنوبا  شامال   « العربية  مرص  بجمهورية  والشابات 

بنزوع  بهم  للتقدم  ترنو  علمية  برؤية  املتسلحني   « وغربا 

تفاؤيل يرتكز عىل طاقاتهم الشابة الواعدة. 

باب  فتح  يبدأ   : كالتايل  فجاءت  املسابقة  رشوط  عن  أما 

 ،2022 سبتمرب   17 املوافق  السبت  يوم  من  اعتبارا  التقديم 

أكتوبر   17 املوافق  االثنني  يوم  يف  تنتهي  شهر  ملدة  وذلك 

ترد  التي  اعتبار لألعامل  الجائزة أي  أمانة  تلقي  2022، ولن 

املسابقة  و  ذلك،  عكس  يذكر  مل  ما  التاريخ  هذا  بعد  لها 

مفتوحه أمام املخرجني املرسحيني املرصيني أصحاب التجارب 

العمل  يتجاوز  أال  عىل  املرسحي  اإلخراج  مجال  يف  األوىل 

الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة األوىل إن  التجربة 

كان محرتفا.

ومن الرشوط أيضا: أال يزيد عمر املخرج املتسابق عن )35 

املخرجة   / املخرج  يكون  وأن   ،2022 نوفمرب  ( سنة يف شهر 

سامت  يحمل  العمل  يكون  أن  وأيضا  الجنسية،  مرصي 

عمل  من  منقوال  يكون  وأال  متميزة  وإخراجية  ابداعية 

وديكورا  وإخراجا  متثيال  بالتكامل  العمل  يتميز  وان  اخر، 

والتي  مبجتمعها  الصلة  ذات  االعامل  يفضل  كام  وموسيقي، 

سواء  االعامل  جميع  وتقبل  وإنسانيا،  اجتامعيا  هام  تحمل 

كانت انتاجا مستقال أو جامعيا أو انتاجا حكوميا أو أي جهة، 

وأن يكون العمل قد تم تقدميه يف عرض عام للجمهور ومن 

لكل  متاحة  املسابقة  أن  كام   ،2022  ،2021  ،2020 انتاج 

العربية  مرص  جمهورية  ىف  املرسح  ميارسون  الذين  الشباب 

شامال وجنوبا – رشقا وغربا، ومن حق اللجنة حجب الجائزة 

اذا مل يتقدم لها من يستحق.

 7 الـ  الدورة  على  األلفي  نبيل  اسم  إطالق 
الشيخ  شرم  لمهرجان 

للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  إدارة  اختارت  كام 

األلفي  نبيل  الكبري  الفنان  الغرباوي،  مازن  برئاسة  الشبايب 

الغرباوي  مازن  الفنان  اسمه ورصح  السابعة  الدورة  لتحمل 

والفنان  الكبري  املخرج  »اختيار   : قائال  املهرجان  رئيس 

العليا  اللجنة  بإجامع  جاء  األلفي  نبيل  األكادميي  واألستاذ 

السابعة  الدورة  لتحمل  صبحي  محمد  الكبري  الفنان  برئاسة 

كبري  اإلبداع، وهو رمز  استثنائية يف  قيمة وقامة  فهو  اسمه، 

جًدا من رموز الفن املرصي، وكان أستاذا يف فن املرسح وعلم 

التمثيل  ومارس  وعظيام،  وراقيا  ُملهام  وكان  كثرية،  أجياال 

الخاص  واإلخراج والتدريس، وهو مدرسة كبرية وله أسلوبه 

كبرية  ندوة  املهرجان  وسيخصص  أيضا،  والتمثيل  اإلخراج  يف 

تعاملت  كبرية  مرسحية  وقامات  تالمذته  بحضور  للراحل 

يف  الفنية  مسريته  يتناول  كتابا  املهرجان  سيصدر  كام  معه، 

املرسح والسينام .

نبيل  األستاذ  يكن  مل  البستاوي:  انجي  الدكتورة  وقالت 

انسانا  كان  بل  وحسب،  عبقري  مرسح  رجل  مجرد  األلفي 

نبياًل مملوء بأحالم جميلة للوطن، وأيضا مملوء بشجن حزين 

املهرجان  دورة  اسمه عيل  جدا إلطالق  سعيد  وأنا  ملستقبل مرص 

هذا العام . 

ما  إىل  املرسحي  إنتاجه  وصل  األلفي  نبيل  الكبري  والفنان 
السيناميئ  نشاطه  واقترص  مرسحيا  عرضاً   220 من  يقرب 
لنشاطه  بعدها  السينامئية وتفرغ  األفالم  أقل من  عىل عدد 
املرسحي، وهو من مواليد قرية “سنهوا” مبركز منيا القمح يف 
محافظة الرشقية واسمه الحقيقي عامر محمود األلفي، وهو 

من مواليد 5 مايو عام 1926.
العايل  املعهد  دبلوم  عىل  فحصل  صغره  منذ  باملرسح  تعلق 
غيث  الفنان حمدي  مع  وكان   ،1947 عام  املرسحية  للفنون 
من أول دفعة تخرجت من املعهد، فأوفدتهام وزارة املعارف 
فرنسا،  إىل  دراسية  بعثة  يف  حسني  طه  الدكتور  عهد  عىل 
الفنان  آنذاك وهو  فرنيس  أكرب مخرج  يد  تتلمذا عىل  حيث 
للتمثيل  مدرساً  مرص  إىل  ذلك  بعد  ليعود  بارو،  لوي  جان 
 ،1953 عام  منذ  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  واإلخراج 
وتدرج باملناصب اإلدارية حتى وصل إىل عميد املعهد العايل 

للفنون املرسحية حتى عام 1975.

العلمى البحث  جائزة  وشروط  تفاصيل 
عن  الشباىب  للمرسح  الدوىل  الشيخ  رشم  مهرجان  اعلن  كام 
سالم«  الحسن  »أبو  مسابقة  من  الثانية  النسخة  تفاصيل 
للمهرجان،  السابعة  الدورة  فعاليات  ضمن  العلمى  للبحث 
الهدف  أن  املهرجان  رئيس  الغرباوى  مازن  املخرج  وقال 
املرسح،  ىف  العلمى  بالبحث  االرتقاء  هو  املسابقة  تلك  من 
ومنح الفرصة للباحثني الشباب، وفتح فضاءات جديدة أمام 
البحث  ىف  الجديدة  األصوات  واكتشاف  ورؤاهم  أفكارهم 
املسابقة ستساعد  أن  كام  الشباب  من  املرسحية  والدراسات 
هذا  ،ومسابقة  العرىب  للمرسح  العلمى  املحتوى  إثراء  ىف 
التالية  الدورات  وىف  فقط  والعرب  املرصيني  للباحثني  العام 
األساسية  والتيمة  العامل،  ىف  الباحثني  لكل  دولية  ستكون 
ملوضوع املسابقة ىف هذه الدورة بعنوان »قضايا وإشكاليات 

إخراج األعامل الرتاثية.
املهرجان  مديرة  البستاوى  إنجى  الدكتورة  اوضحت  فيام 
قامئة الرشوط والضوابط الخاصة باملسابقة والتى منها : أن 
يرتاوح البحث بني 5000 – 10000 كلمة، مع مراعاة قواعد 
اللغة العربية ىف الكتابة، وكذلك الرتقيم والسالمة اللغوية، 
لنيل  بحثا  باعتباره  مقدًما  أو  منشوراً،  البحث  يكون  وأال 
اإلجازة أو املاجستري، او حتى جزء من أطروحة الدكتوراه، 
وأثناء  قبل  ذلك  العلمية،  الرتقية  ألهداف  تقدميه  تم  أو 
وقت املسابقة، وميكن استخدامه ىف أى من هذه األغراض 
مشابهة،  بجائزة  فاز  قد  البحث  يكون  وأاّل  املسابقة،  بعد 
باإلضافة لجدية املوضع املطروح وأصالته املعرفية، وجدية 
والتحديد  املرسحية،  النقدية  الظواهر  مقاربة  ىف  النظرية 
الواضح لإلشكالية البحثية من خالل تغطية ما سبق إنجازه 
ىف  العلمية  األمانة  تحرى  مراعاة  مع  حولها،  دراسات  من 
التعامل مع تلك األبحاث السابقة، مع مراعاة رشط االبتكار 
القراءة  مفهمة  سبل  عن  والبحث  تناول،  ىف  واإلبداع 
دراسة  ىف  املستخدم  للمنهج  الواضح  التحديد  املنجزة، 
لقامئة  والتام  السليم  بالتوثيق  العناية  رضورة  اإلشكالية، 
األصلية  بلغته  كتابة كل مصدر  وذلك عرب  البحث،  مصادر 
وباللغة العربية أيضا وإال يتجاوز عمر الباحث أو الباحثة 
عن أربعون عاماً ىف نوفمرب 2022، عدد صفحات البحث ىف 

حدود 50 صفحة.

رنا رأفت 

ريتشارد  الكبري  العالمي  المسرحي  تكريم 
شيكرن  
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والموسيقى  األراجوز 
الثقافية بالحديقة  لألراجوز  الشهري  الملتقى  طاولة  على    

والدكتور  الثقافة  وزير  الكيالين  نفني  الدكتور  برعاية 

املركز  أقام  للثقافة،  األعىل  املجلس  عام  أمني  هشام عزمي 

الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة  القومي 

ناصف يف الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، بقيادة 

لألراجوز  الشهري  امللتقى  محمود  محمد  والء  الباحثة 

للملتقى  العام  املنسق  بإرشاف  التقليدية  والعرائس 

ندوة  أقيمت  امللتقى  هذا  ويف  عبدالتواب  نارص  الفنان 

عبدالعليم  أحمد  الباحث  أدارها  واملوسيقى  األراجوز  عن 

أثار  الفرجة  فنون  من  شعبي  كفن  األراجوز  قال:  الذي 

املرسح  منها  املختلفة  الفنون  املبدعني يف  الكثري من  خيال 

األراجوز يف  فن  السابقة  الندوات  يف  ناقشنا  وقد  والسينام 

تقديم  تم   اليوم  الشهري  امللتقي  ويف  والسينام،  املرسح 

مدرسة  خريجي  من  أراجوز  منر  فرجة  فنون  شاهدنا  كام 

أراجوز  املرسحي  العرض  تقديم  تم  ثم  باملركز،  األراجوز 

نارص  إخراج  ومن  حجاج  سعيد  تأليف  من  وأراجوزتا 

ملشاهدة  أدعوكم  الله  شاء  إن  الندوة  وبعد  عبدالتواب، 

نرحب  دعونا  واآلن  األسود،  املرسح  من  الفقرات  بعض 

له  موسيقي  فنان  وهو  عزت  محمد  الفنان  باألستاذ 

وسوف  األراجوز  بفن  املتعلقة  اإلبداعات  من  العديد 

عن  وابداعاته  موسيقاه  من  بعض  منه  ونسمع  يحدثنا 

الدين  جامل  محمد  بالفنان  نرحب  وكذلك  األراجوز،  فن 

الرتبية  بكلية  الطفل  مرسح  يف  ومدرس  موسيقي  مؤلف 

الكلمة  الفنون، وأعطي  بأكادميية  الدويل  النوعية والباحث 

قال:  بالحضور  رحب  أن  فبعد  عزت  محمد  للموسيقى 

األكرب  األجيال  بها  أستمتع  التي  الفنون  من  األراجوز  فن 

وهذه  القادمة  األجيال  بها  ليستمتع  وستستمر  ومستمرة 

وتلبس  اليد  توضع يف  أراجوز  عليها  نطلق  والتي  العروسة 

والصغري  للكبري  جاذبة  كانت  أحمر  لونه  طويل  طرطور 

ويف  الشوارع  يف  األراجوز  العبي  بها  يطوف  كانت  عندما 

كل مكان يف املايض،  وقد كتب شعراء كرث بعض التأمالت 

هؤالء  ومن  األراجوز  لسان  عىل  وضعت  التي  الشعرية 

بغناء  وأقوم  وغريهم  حجاب  وسيد  حداد  فؤاد  الشعراء 

ديوان  يف  تجربته  وهي  حداد،  فؤاد  أشعار  من  بعضا 

بعض  من  والغناء  بالعزف  وقام  بالعود  وأمسك  األراجوز، 

طاقية  طاقية  عندي  »كان  )طرطور  حداد  فؤاد  أشعار 

وطال  العرض  أعرض  طرطور،  بقت  شقاوتها  من   .. شقية 

العامل عىل رايس  أنا شلت  .. طال طول طال طول،  الطول 

 .. العايص  التور  عن  وسألت  استحرايص،  مع  واتقلقلت   ..

الغناء(  .. دار دور« وأكمل  العامل قاليل ما تدور، دار دور 

الله  يأهل   .. مملكة  »الفن  مملكة  )الفن  بغناء  قام  ثم 

وصعلكة، بدقة ولكلكة.. الفن مملكة، دا سالمي وال حريب 

.. دا كاري وال كريب، النوع فيه النوعني .. وأنا حاجب تحت 

وحيايت  رضيب،  ويصيبني  وارضب   .. باصباعني  بتحرك  عني، 

تهلكة.. والفن مملكة« وأكمل الغناء(. 

أثنى عىل  الذي  عبدالعليم  أحمد  للباحث  الحديث  وانتقل 

بوجود جيل جديد  أنا سعيد  وقال:  املوسيقار محمد عزت 

ديوانه  من  حداد  فؤاد  أشعار  عىل  يتعرف  الشباب  من 

األراجوز وهم مندمجني وسعداء مبا قدمه املوسيقار محمد 

باملؤلف  ورحب  أخري،  مرة  معه  نستمتع  وسوف  عزت 

وبعد  الكلمة  له  واعطى  الدين  جامل  محمد  املوسيقي 

ونشأة  ومكان  تاريخ  عن  بعيداً  قال:  بالحضور  رحب  أن 
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األراجوز نقول:  إلينا منر  انتقل  األراجوز  ومسمياته وكيف 

والعرض  منر،  تسمي  املرسح  عىل  األراجوز  عروض  أن 

املرسحي عبارة عن مجموعة من العنارص املشرتكة وليست 

فمن  مبارش  غري  متثيل  )األراجوز(  املمثل  أو  فقط  النص 

وغريها  واملوسيقى  واإلكسسوار  الديكور  العنارص  هذه 

الدراما  بني  وتوجد  األراجوز،  منرة  يف  تتوفر  وجميعها 

تبادلية  عالقة  هي  العالقة  وهذه  وثيقة  عالقة  واملوسيقى 

، فبعد ظهور األوبرا وفن األوبريت وازدهار الفن الشعبي 

املجتمع  داخل  له  مكانة  يحقق  أن  األراجوز  فن  استطاع 

التي كان يتناولها خاصة  القوية  املرصي ببعض املوضوعات 

املوضوعات التي كانت تعرب عن الطبقة الشعبية، وبجانب 

األراجوز  السينام، وقد وظف  األراجوز يف  املرسح قدم فن 

يف عروض مرسح الطفل بجانب توظيفه يف املرسح بشكل 

عام، وكذلك قدم يف املرسح املدريس، واستطاع فن األراجوز 

عندما  والصغار.   الكبار  ويحبه  رسيعاً  انتشارا  يحقق  أن 

أن  نجد  واملوسيقى  األراجوز  منر  بني  العالقة  عن  نتحدث 

أنه  وهي  املوسيقى،  من  نوعني  عىل  تحتوي  األراجوز  منر 

ظهور  بداية  يف  ذلك  وكان  الطبلة  موسيقى  عىل  يعتمد 

ثم  املالغي،  او  املساعد  مع  الطبلة  وكانت  األراجوز،  فن 

بدأ األرجوز يف غناء أغاين مقتبسه من املرسح أو السينام، 

لفن  موسيقية  ألحان  تلحني  وبدأ  األراجوز  فن  تطور  ثم 

املدرسة  إىل  انتقلنا  وبذلك  درامية  ألحان  وهي  األراجوز 

التعبريية ويتضح ذلك يف ما قدمة األستاذ املوسيقار محمد 

عزت باألداء الشيق الذي يليق به كرجل له تاريخ موسيقي 

طويل، واألغاين التي سمعناها هي ليست أغاين للتطريب، 

أداء  يف  األراجوز  لسان  عىل  تؤدي  األول  املقام  يف  ولكنها 

تعبريي، للتعبري عن الحالة الدرامية لنمرة األراجوز املقدمة 

عىل خشبة املرسح. يف الحقيقة نحن ال نحتاج إىل أن نقدم 

منر  إلينا  انتقل  وكيف  ونشأة  تاريخ  عن  ودراسات  أبحاث 

فن األراجوز، لكننا نحتاج للدراسات عن موسيقى األراجوز 

واألرشفة؟.  التدوين  وكيفية  األراجوز،  موسيقي  لتوثيق 

األراجوز  يقدمها  التي  واألغاين  املوسيقى  عالقة  ما  وأيضا 

وتكاملية  العرض  أسم  يقدمها؟  التي  النمر  أو  بالدراما 

الفنون يف منرة األراجوز؟ أعتقد أنها مناطق مهمة محتاجني 

البحث فيها وأشكركم. 

املوسيقار محمد  الحديث ألحمد عبدالعليم وشكر  وانتقل 

جامل وقال: يف حضور املوسيقي والغناء يقل الكالم ولذلك 

محمد  املوسيقار  وقام  عزت.  محمد  املوسيقار  سامع  نريد 

بيقول  كان  طول  وزمان  زمان  »الباشا  )الباشا  بغناء  عزت 

مييش  نكله  اديله  العجلة  علف  الفجلة  زرع  متسول،  عني 

يشخلل، قلت قابلني ملا اصهلل تويب مهلهل ويش يهلل، أنا 

قرن الفول اهجم عالغول قاتل مقتول يانا ياهوه، انا شيخ 

غلب  وبالزوق  مرصي  فتوه،  وجحا  بهلول  وابوزيد  زغلول 

القوة«( وأكمل الغناء ثم قال: األغنية التي كتب فيها فؤاد 

حداد عن األراجوز بشكل رصيح هي )اتفرج عيل األرجوز 

يافالح  األراجوز،  من  واتعلم   .. األراجوز  عيل  اتفرج   «

قرى  يعني   )« جوز  قرى  اخوك  ميكن  مش  كتاب  وقاري 

أثنني هنسمع هذه األغنية، وقام بالغناء، وبعد االنتهاء من 

غنوة  توجد  حداد  لفؤاد  األراجوز  ديوان  من  قال:  األغنية 

والغناء  العود  عىل  بالعزف  وقام  الروتني،  عن  فيها  يتكلم 

قالت  ما  الوزة  زي   .. اه  مسريك  يااله  حقه   « يااله  )حقة 

زكيبة،  وحطوا  زكيبة  شالوا   .. كتيبة  الكتبة  كلمه  اول  كاه، 

الدنيا الدواويني عجيبة .. حقه، أنا من رف ملخزن.. اتفسح 

يا قلبي ال تحزن، قالوا قتلنا املسألة بحثا ..حقه«(.

فقال:  جامل  ملحمد  العليم  عبد  أحمد  الكلمة  واعطي 

غنت  التي  األلحان  عزت  محمد  أستاذنا  من  سمعنا  كام 

لنقد  منر  عن  عبارة  األغاين  وهذه  األراجوز،  لسان  عىل 

من  وهو  الروتني  ومنها  املجتمع  يف  السلبية  السلوكيات 

ديوان  يف  حداد  فؤاد  صاغها  املجتمع  يف  الكربى  املشاكل 

يتم  وعندما  عزت  محمد  املوسيقار  ولحنها  األراجوز، 

الحاد  الساخر وصوته  بأسلوبه  األراجوز  لسان  تقدميها عىل 

وعندما  الجميع،  له  يصغي  والصغار  للكبار  املحببة  والرنة 

بنقد  تقوم  اللسان  الذع  شخصية  أنه  نقول  األراجوز  نتتبع 

بتوجيه  ويقوم  والتقاليد  واألعراض  العادات  يخالف  ما  كل 

ومن  وأخالقية  تربوية  وظائف  له  فهو  لذلك،  املجتمع 

يستخدم  لذلك  واإلرشاد،  للوعظ  ذلك  يتعدى  أن  املمكن 

تعليم  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  كثرياً  األراجوز  فن 

يعتقد  ملن  أقول  ولذلك  السليمة.  واملبادئ  القيم  األطفال 

يندثر،  ولن  مل  األراجوز  أن  يندثر  سوف  األراجوز  فن  بأن 

وذلك لتعلق الصغار وأيضا الكبار بفن األراجوز.

بطبيعته  األراجوز  قال:  الذي  العليم  لعبد  الحديث  وانتقل 

مع  واآلن  توعية،  بعملية  يقوم  الوقت  نفس  ويف  مشاكس 

فؤاد حداد أمري شعراء العامية وبنفس الطريقة هو مشاكس 

املنظومة  لتكمل  اللحن  جامل  مع  نستمع  اللسان  والذع 

بغناء )طامع  املوسيقار محمد عزت، وقام عزت  الفنان  مع 

بتاعتك  الوزة  انت  الء،  انا  طامع  ايوه  انت  طامع   « انت 

عاوزها تطري بالقوة، وأنا الوزة بتاعتي عاوزها تطري الحق«( 

وأكمل األغنية ثم قال: الغنوة التي سوف أقدمها لكم االن 

لسان  عىل  ليست  وهي  جاهني  صالح  الشاعر  للراحل  هي 

لألراجوز وبدأ يف  بأنها غنوة صنعت  األراجوز ولكننا نشعر 

الغناء ) حزر فزر » حزر فزر واحد مسرت يصحى من النوم 

وشه مزنهر، يرشب فيتامني قبل ما يفطر زبدة وفينوا مقمر، 

لبانة  ثم  القهوة ألجل يعمر،  ثم  بكذا محمر،  ومرىب وبيض 

من  الغناء  واختتم   ) يتمخطر«  كده  لك  يقوم  ثم  يعفر  ثم 

» كل حي يف  ) كل حي يف مرص يسمع  فؤاد حداد  كلامت 

 .. مصنع  وكل  ارض  كل  االدان،  زي  النفري   .. يسمع  مرص 

قوة  يا  أنت  للميدان،  يجمع  يدق   .. يجمع  يدق  قلب  كل 

بالدي .. قويت وفاتح زنادي، كل فجر يقوم ينادي .. ودين ما 

تبطلش تسمع .. النفري زي االدان، يا شهيد زرعي وقطني.. 

الف   .. خدين  النرص  طريق  يف  حضني،  تسبش  ما  سالح  يا 

الغناء  واختم   .) االدان«  زي  النفري   .. اسمع  بخطوة  خطوة 

عزت  محمد  املوسيقار  عبدالعليم  أحمد  الباحث  وشكر 

الندوة  وانتهت  الحضور  وكل  جامل  محمد  واملوسيقى 

وانتقل الحضور ملشاهدة املرسح األسود.  

جامل الفيشاوي
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المسرح«  فينومينولوجيا  في  »تأمالت 
التجرييب  المهرجان  ندوات  أولى  في 

للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجــان  نــدوات  أولــى  بــدأت 

التجريبي يف دورته الـ 29، برئاسة الدكتور جامل ياقوت، مبناقشــة 

تأليــف  املســرح«،  فينومينولوجيــا  فـــي  »تأمــالت  كتــاب 

أحمــد خميــس،  الناقــد  الجلســة  الناصــر حنفــي، وأدار  عبــد 

أستاذ  الخطيب  سمري  محمد  والناقد  الدكتور  من:  كل  بحضور 

الدكتور  الندوة  حرض  وقد  )مناقًشا(،  شمس  عني  بجامعة  املرسح 

مصطفى سليم رئيس لجنة الندوات، وعدد من الباحثني واألساتذة 

الجمعة  يوم  وذلك  والخارج،  مرص  من  املرسح  يف  املتخصصني 

املوافق 2 سبتمرب باملجلس األعىل للثقافة.

وأفكار  خصبة  أرض  لدينا  الزال  سليم:  د.مصطفى 
التكنولوجيا  بني  التبادلية  العالقة  في  نكتشفها 

والمسرح
»املهرجان  قائاًل:  سليم  مصطفى  الدكتور  بحديث  الندوة  استهلت 

الذي صنع عالقات مشرتكة بني  العريق  املهرجان  التجريبي«.. هذا 

جميع املدربني يف أنحاء العامل ويف مرص، واآلن؛ نحن نعيش فرتة بها 

النص والهواه وغريهم،  التجريبي عىل مستوى  للفكر  توسع ودعم 

العام،  هذا  الفكري  للمحتوى  الرئيسية  الفكرة  أهمية  عىل  وأؤكد 

عالقة  وهي  نكتشفها  أن  ميكن  وأفكار  خصبة  أرض  لدينا  مازال 

التكنولوجيا واملرسح والعكس أيضا.

الُمهمة  الكتب  أحد  أهم  من  ُيعد  خميس:  أحمد 
الفرتة تلك  في  ُصدرت  اليت 

الناقد أحمد خميــس: »تأمالت يف فينومينولوجيا املرسح«  وقــال 

الفرتة،  تلك  يف  ُصدرت  التي  امُلهمة  الكتب  أحد  أهم  من  ُيعد 

فاملهرجان منذ العام املايض لديه أفكار متطورة وُمداخالت نقدية 

كان هناك  الفكرية  الندوة  املايض وعىل هامش  العام  ُمهمة، ففي 

الثقافة  مرسح  يف  »التجريب  وهو:  امُلهمة  الُكتب  ألحد  مناقشة 

العام فنحن  العينيني، أما هذا  أبو  الرازق  الجامهريية« ألحمد عبد 

تأليــفه  اســتغرق  املرسح«،  فينومينولوجيا  يف  »تأمالت  كتاب  مع 

الدراســات  عشــر ســنوات، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن 

املســرحي،  العــرض  عــن  واآلخــر  فلســفي  بعضهــا  املتفرقــة 

والتــي تــدور حــول ثالثة محــاور:

مبحــث  تقــديم  إعــادة  إلــى  يســعى  منهــا  األول    .1

وصــف  محاولــة  مــن  انطالًقــا  املســرح  فينومينولوجيــا 

مزيجــا  بوصفــه  املســرحي  الفعــل  يخــص  مــا  وتحليــل 

الحضــور  وألعــاب  الظهــور  ألعــاب  مــن  ومتطــوًرا  ًمركًبــا 

أســس  فـــي  التفكيــر  إعــادة  تطلــب  الــذي  األمــر  معـًـا، 

حــول  ينبغــي  ممــا  أكثــر  تحلــق  التــي  الفينومينولوجيــا 

التكويــن  أمــام  بالتوقــف  مــروًرا  الحضــور،  مفهــوم 

فـــي  التأمــل  إلــى  وصــواًل  املســرحي،  للفعــل  الجينيالوجــى 

التكنولوجيــة  التطــورات  بعــض  ظــل  فـــي  ومصيــره  ماهيتــه 

الجاريــة.

مرشوع  تأسيس  ومسارات  الشارع  ملرسح  األولية  التقنيات   .2

املهرجان التجريبي، والــدور الــذي تلعبــه الدمــى حالًيــا فـــي 

عىل  الدراسات  تلك  نرشت  وقد  املســرحية،  املقاربــات  بعــض 

جائزة  عىل  وحصلت  الدمى  دراسة مرسح  منهم:  متقطعة،  فرتات 

املهرجان القومي للمرسح املرصي منذ عدة سنوات، وكانت دراسة 

املهرجان  يف  الدمى  استخدمت  عروض  أربعة  تتناول  للغاية  هامة 

التجريبي.

ما  فرتات  يف  ومجتمعه  املرصي  املرسح  عىل  طرأ  ما  دراسة   .3

ثم  والتفاف  انتفاع  من  به  مررنا  ما  وصف  عرب   ،2011 يناير  بعد 

تبدد لطاقة اجتامعية هائلة وأثرها يف خلخلة رؤى مرسحنا بعينه 

وتفكيك األرصدة الجاملية.

الناصر  »عبد  فلسفة  الخطيب:  سمري  د.محمد 
مــا  مــن  يولــد  جمالــي  هو  ما  حول  تدور  حنفي« 

األســاس فـــي  اجتماعــي  هــو 
أما الدكتور محمــد ســمري الخطيــب يف مداخلـته النقديــة قــال: 

فريــدة، حينام  فنيــة ونوعيــة  قــدرة  »الكتاب مختلف، ولديــه 

نسمع »فينومينولوجيا« نجدها ترتبط بالفلسفة الظاهراتية، والتي 

بسيط،  مذهب  تتبع  وهي  وسارتر،  وهيدجر  هيجل  بها  اشتغل 

وتحليل  نفسها،  األشياء  من  األشياء  اإلنسان  يستنبط  كيف  وهي: 

وطاملا  األشياء،  وتكوين  رؤية  عىل  وقدرتها  الذاتية  املكونات 

أن  ثم نجد  نفسها، ومن  الظاهرة  بأصول  تهتم  »الظاهراتية« فهي 

فنحن هنا  نفسها،  الظاهرة  اشتغل عىل مفهوم  النارص حنفي  عبد 

حنفي  أوضح  الكتاب  ففي  كظاهرة،  الكتاب  مع  نتعامل  أن  البد 

فهي  األساس،  يف  اجتامعية  مامرسة  املرسحية  الظاهرة  مفهوم 

مامرسة تقطع طريقها نحو كل ما هو جاميل لتعود مرة أخرى ملا 

هو اجتامعي.

واستكمل: هنــاك ضــرورة ربطــه بهــذا العالــم كبنيــة نقديــة، 

عريقــة  مؤسســة  وهــي  مصــر  فـــي  النقديــة  واملؤسســة 

فتــرة   وهمــا  فرتتيـن  يهمنــي  ولكــن  وممتــدة،  وطويلــة 

التــي يهيمــن عليهــا  الثامنينيــات والتســعينيات، والخمسينات 

االتجــاه الواقعــي االشــرتايك الــذي ركــز علــى فكــرة املجتمــع 

انتهــاء  وبعــد  ذلــك،  بعــد  الجامليــات  تأتــي  ثــم  كأولويــة، 

فتــرة  وهــي  مهمــة  مرحلــة  فـــي  دخلنــا  الســتينيات  فتــرة 

الواقعية  التيارات  كانت  فإذا  الحدثية،  النقدية  التيــارات  دخــول 

االجتامعــي  التيار  أيضــا  هنــاك  كانــت  النقديــة،  االشــرتاكية 

اهتمــت  الحداثيــة  التيــارات  لكــن  املجتمــع،  علــى  املهيمــن 

الجاملــي  إذن  فلدينــا  الجامليــات  علــى  تركــز  بتيــارات 

واالجتامعــي، وهمــا صلــب الظاهــرة التــي توصــف الظاهــرة 

لفكــرة  ينحــز  لــم  والــذي  حنفــي،  الناصــر  لعبــد  املســرحية 

الجامليــات بوجــه عــام ولــم ينحــز لفكــرة االجتامعيات وإمنــا 

يولــد  جاملــي  هــو  مــا  أن  هــي  وفلســفته  مًعــا،  دمجهمــا 

مــن مــا هــو اجتامعــي فـــي األســاس.

وأضــاف الخطيــب: كذلــك ركــز املؤلــف علــى انطالقــه مــن 

أي  املســرح،  الــى  الفلســفة  مــن  ينطلــق  مختلــف  اتجــاه 

مثــل  تصنيفــه  ميكــن  لــذا  فلســفية  بصــورة  املســرح  قــراءة 

كتــاب  وهــو  تراجيديــا  مولــد  أو  الدرامــا  عــن  التحــوالت 

التــي  الوســائل  كأحــد  املســرح،  عــن  يتحــدث  فلســفي 

املؤلــف  تحــدث  ولقــد  العالــم،  هــذا  إلــى  األفــكار  توصــل 

فـــي الفصل األول عــن الظاهــرة فـــي املســرح بــني العطــاء 

املصاحــب  الجانــب  وعــن  االجتامعــي،  والعطــاء  الجاملــي 

وعليــه  محضــة،  جامليــة  ظاهــرة  وهــي  املســرح  لظاهــرة 

الجامليــة  هــذه  مــن  قوتــه  يســتمد  الفنــي  العمــل  فــإن 
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ذاتهــا.

يتم  إنساين،  تجمع  عن  عبارة  مرسح  ظاهرة  أي  الخطيب:  وأشار 

األفعال  من  مجموعة  يطبق  التجمع  هذا  ومكاين،  زماين  إطار  يف 

وتزامني  تتابعي  بشكل  األدوار  طبيعة  حسب  تنقسم  والقراءات 

أي فكرة »املتتاليات«، وهذا العمل دامئا يكون خاضع للمراقبة من 

السلطة االجتامعية، هذه السلطة تجيز من تشاء، تهب من تشاء، 

ترفع من تشاء، وتنفي من تشاء.

خاضع  أي  مرشوط  تجمع  اإلنساين  التجمع  الخطيب:  ولفت 

استطاع  واستطرد:  األفراد.  بني  العالقة  تنظم  اجتامعية  لعالقات 

ظاهرة  نقاط:  عدة  رصد  خالل  من  املرسح  ظاهرة  دراسة  حنفي 

املامرسة  وهي  خاصة  بحالة  ووصفه  بالعامل،  وعالقتها  املرسح 

الحاالت  من  بداية  مرسحي  هو  ما  تأهيل  وإعادة  االجتامعية، 

األولية وسيطة التكوين وصواًل إىل حاالت العرض املرسحي امُلركب، 

وتطوير الفينومينولوجيا بعالقة ما هو مرسحي مبكوناته وعنارصه.

ظاهرة  به  فهو  خفي  خطاب  به  الكتاب  من  األول  الفصل  وأشار: 

ومل  والرتاث  التاريخ  من  موقعه  يوضح  كتاب  من  أكرث  النقد  نقد 

املرسح،  فينومينولوجيا  عىل  اشتغل  الثاين  الفصل  ويف  ذلك.  يذكر 

املرسح  بظاهرة  وظهوره  املرسحي،  األداء  فينومينولوجيا  وأيضا 

ومن  والنص،  والحضور  والظهور  املرسحي  الفعل  حول  املرصي، 

أهم النقاط التي اشتغل عليها حنفي هي الظواهر املرسحية وهام 

تجارب كثرية يف  الشارع، وحنفي قدم  تقنيات مرسح  نقاط:  ثالثة 

املهرجان  مرشوع  عن  أيضا  وتحدث  يناير،  ثورة  بعد  االتجاه  هذا 

»مرسح  عليه  أطلق  والتي  الستينات  مرسح  وظاهرة  التجريبي، 

إليه  يعود  الذي  األصل  هو  األصل«  ميتافيزيقا   / الذهبي  الجيل 

كل األشياء واملكتفي بذاته، تناول ما قبل االجتامعي، وهو ظاهرة 

تحول من النظام الرأساميل.

»تأمالت  السيد:  أحمد  المسرحي  المخرج 
بالنظرة  يتعلق  المسرح«  فينومينولوجيا  في 

للمسرح الموضوعية 
الكتــاب  علــى  الســيد  أحمــد  املســرحي،  املخــرج  وعلــق 

املرسحي  النقد  يف  والنقص  الحاجة  عن  يكشف  »الكتاب  قائـاًل: 

ومجهــد  شــاق  بحــث  أمــام  ويضعنــا  املرصي،  أو  العريب  سواء 

ســنوات  العشــر  خــالل  املصــري  املســرحي  الشــأن  فـــي 

للمســرح،  املوضوعيــة  بالنظــرة  تتعلــق  والتــي  األخيــرة، 

ومثلمــا  املوضــوع  هــذا  فـــي  الجــاد  التأمــل  علينــا  ولذلــك 

مناقشــة  عنــاء  أمــام  اآلن  ونحــن  دواء«،  داء  »لــكل  يقولــون 

منلــك  وال  جميًعـا  منــه  نعانــي  كــداء  املســرحي  واقعنــا 

روشــتة الخــروج«.

أقدم  بداية  عامن:  سلطنة  من  القسامي  عزة  الدكتورة  وقالت  

طباعة  فكرة  لطرح  عليه،  والقامئني  التجريبي  للمهرجان  الشكر 

الكتب  أنه من املهم استعراض  التي أرى  الباحثني والناقدين  كتب 

مثل  عظيم  محفل  يف  هذا  يناقش  حينام  التكريم  وهذا  للباحثني 

دامئا  سنوات،  عرش  الكاتب  من  استغرق  فالكتاب  التجريبي، 

الباحثني يقفون عند املصطلح، فاملصطلح محري، وحركة جميلة من 

املوضوع.  أكرث من ظاهرة يف هذا  لدراسة  فرصة  يفتح  أن  الكاتب 

هي  وما  الجمهور،  لدى  الجاملية  الرؤية  دراسة  أرى  البداية  يف 

من  نراها  التي  الجاملية  الرؤية  إىل  لتصل  تتبعها  التي  املنهجية 

خالل مرسح الشارع ومرسح الدمى؟

استغرق  الكتاب  قائال:  العراق  من  الرايض  عبدالله  الدكتور  وتالها 

عرش سنوات، فجدلية الثابت واملتحرك وخالل العمر الزمني للعرش 

من  الكثري  وهناك  تتغري،  التي  الثوابت  من  الكثري  هناك  سنوات 

املتغريات تثبت، كيف استطاع املؤلف أن يقبض عىل هذه الثوابت 

كظواهر  الظاهراتيه  الفلسفة  عليها  ُيسقط  املتحركات  وهذه 

اجتامعية ثقافية فلسفية ودينية حتى يتحدث عنها وُيسقط هذه 

لدي  وأصبح  املرسح،  داخل  أيضا  كفرضية  املرسح  عىل  الفلسفة 

خلط وتداخل بني الفينومينولوجيا والسوسيولوجيا .. فالكتاب هل 

يتحدث عن الفلسفة الظاهراتيه أم سوسيولوجيا االجتامع؟. 

عبد النارص حنفي: الفعــل املســرحي هــو فعــل اجتامعــي.

عبد النارص حنفي: مل يكن هناك حضارة مل تتناول الدمى.

علــى  رده  يف  الكتــاب  مؤلــف  حنفــي  الناصــر  عبــد  قــال 

مــا  التبايــن  قيــل عــن  مــا  أتعامــل مــع  »إننــي  املداخــالت: 

الفعــل  نفــس  طاقــة  وبيــن  املســرحي  الفعــل  طاقــة  بـيـن 

تعميمــه  ميكــن  االستبصار  أن  وأرى  اليوميــة،  الحيــاة  فـــي 

الجاملــي  العطــاء  علــى  الرتكيــز  و  املســرحي،  الفعــل  علــى 

والعطــاء االجتامعــي هــو مقدمــة فـــي الذهــاب إلــى منــط 

عنهــا  نتحــدث  التــي  املســرحية  الظاهــرة  املســرح،  فعــل 

أعتربهــا كظاهــرة غيــر منتشــرة حتــى اآلن، أغلــب مــا ُكتــب 

األدب  ظاهــرة  باألخص  أخــرى  ظواهــر  مــن  مستنســخ  عنهــا 

الظاهــرة  أمــام  ارتبــاك  هنــاك  اآلن  وإلــى  الشــعر  وظاهــرة 

لــه  واملســرح  تنتهــي،  وأيــن  تبــدأ  أيــن  مــن  املســرحية 

العلــوم  شــتى  فـــي  املتــداول  النمــط  عــن  مختلــف  منــط 

طــوال  النمــط  وهــذا  والسياسية،  والفلســفية  االجتامعيــة 

الوقــت يتســبب فـــي مشــاكل«.

ظاهــرة  وأنــه  املســرح  غربــة  فكــرة  حنفي:  وتابــع 

عنــوان  تحــت  عليــه  أعمــل  مــا  هــو  منكشــفة  غيــر 

بــه  املوجــودة  والدراســات  املســرح«،  »فينــومينولوجيــا 

فـــي  دراســته  تم  مــا  كل  وليســت  منتقــاة  دراســات 

مــن  الدراســة  ألن  التأمــالت  علــى  قامئــة  وهــي  املوضــوع، 

غريهــا  وتبــدأ  منطقــة  فـــي  البحــث  فـــي  تبــدأ  املمكــن 

زاويــة  أو  مدخــل  مــن  املنطقــة  نفــس  فـــي  البحــث  فـــي 

وليــس  األول،  الجــزء  فـــي  خاصــة  تأمالت  فهنــاك  مختلفــة، 

االجتامعيــة  األرض  إلــى  العــودة  الجــزء  هــذا  مــن  الغــرض 

الفعــل  ألن  العــودة  الغــرض  وإمنــا  التقليــدي  باملعنــى 

لهــم  أفــراد  بــه  يقــوم  اجتامعــي  فعــل  هــو  املســرحي 

فـــي  يضعــه  ممــا  البعــض،  ببعضهــم  مؤسســية  عالقــات 

كــي  عامــة،  بصفــة  الفعــل  منطقــة  مــع  التقاطــع  منطقــة 

اإلنســاين،  الفعــل  أمنــاط  فـــي  يدخلــه  ممــا  متييــزه  يتــم 

علــى مــدى الخمســة فصــول، ويف الجــزء األول كانــت هنــاك 

الفعــل  اإلنســاين،  الفعــل  أمنــاط  فـــي  للتوســع  محاولــة 

املســرح هــو منــط فعــل مميــز  األدائــي، وأن  ثــم  اإلجرائــي 

يجمــع بــن هــذه األفعــال.

عىل  اإلنساين،  الفعل  أمناط  من  منط  املرسحي  الفعل  واستكمل: 

اإلنسان  الفعل  أمناط  يف  للتوسع  محاولة  يف  فصول  الخمس  مدى 

ومن  الطقيس،  الفعل  األدايئ،  الفعل  اإلجرايئ،  الفعل  يف  املتمثلة 

املرسح هو منط فعل مميز يجمع بني هذه األبعاد. وحينام تناولت 

أشكال  الكتلة، شكل من  أشكال  أنها شكل من  اعتبار  الدمى عىل 

للمجوفة،  املصمتة،  الكتلة  سواء  بالكتلة،  اإلنسان  عالقة  تطور 

يكن  مل  هنا  ومن  الرمزية،  وأيضا  التمثيلية،  للكتلة  األداة،  للكتلة 

هناك حضارة مل تتناول الدمى.

وأشار حنفي: أن حاالت مرسح ما بعد ثورة يناير، قد قمت بكتابة 

وصفية عىل مستوى االجتامعي وعىل مستوى الروح الجاميل وعىل 

رومانيس،  االندفاع  ثورة:  مراحل  ثالث  هناك  فكان  مرص،  مستوى 

مراحل  ثالث  املرسح  مستوى  وعىل  تبدد.  ثم  وتحول،  انتفاخ 

األرصدة  خالل  من  استخدامها  تم  رومانيس”  “االندفاع  موزاية، 

بدياًل  ُمخلص  حارث  هناك  أصبح  األوىل  املرحلة  ففي  املرسحية 

الثانية  املرحلة  حينها،  الرومانسية  قمة  وكانت  امُلخلص  البطل  عن 

أصبح يف ُكتلة ُمخلصة، والكتلة هي أصل الحدث امُلخلص، واملرحلة 

أنها مازالت  التبدد واالضطراب واملقاومة وأرى  الثالثة هي مرحلة 

مستمرة حتى اآلن.  عىل سبيل املثال نص بري السقايا نشأ استبدال 

فكرة الخالص بفكرة الصعود، ومن أهم النصوص التي اتبعت نفس 

الطريقة نص ماكبث.

إنجي عبد املنعم
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تــأثــر كثيرا  الــشــعــايف  أنـــور  املــخــرج واملــســرحــي الكبير 
بالتكرمي فهل حدثتنا عن سبب تأثرك بهذا الشكل؟ 

التكريم ترشيف كبري ألين قضيت حيايت املهنية الفنية تجريبيا 

الجميلة  الصدف  من  مجموعة  وقابلتني  وإبداعا،  تأسيسا 

الفنون  معهد  من  تخرجي  رسالة  أوال  باملهرجان؛  املتعلقة 

املرسحية بتونس قبل سفري إىل أوربا حول التجريب تزامنت 

سبتمرب  بالقاهرة،  التجريبي  املهرجان  من  األوىل  الدورة  مع 

عام 1988، وثانيا الدورة تحمل اسم الكبري بيرت بروك ويعلم 

فأخرج  سنوات،  خمس  وعمره  تجريبيا  بدأ  أنه  املختصون 

الثامين  بعمر  بــدأت  أيضا  وأنــا   ، العرائس  مبرسح  هاملت 

ودمنة«،  »كليلة  مبرسحية  الطفل  نادي  يف  مخرجا  سنوات 

الدورة  بالفندق وتلك هي  الطابق 29  أنا اآلن أقيم يف  وثالثا 

التقيت  الرابعة  والصدفة  املهرجان،  من  والعرشين  التاسعة 

مبدير املهرجان د. محمد الشافعي والتقطنا صورة للذكرى ثم 

فوجئت بصلة القرابة بينه والفنان الكبري عبدالله غيث الذي 

مصادفة  عاما،   27 منذ  للذكرى  صورة  معه  والتقطت  سبق 

هذا  من  الكثري  تعلمت  لقد  والحقيقة  والحفيد.  الجد  غريبة 

بعض  يعرف  ورمبــا  مرجع.  فهو  كبريا؛  ولد  الــذي  املهرجان 

التجريبي  التجريب؛  يف  العامل  يف  مهرجانان  مثة  أن  املختصني 

يف القاهرة؛ ثم مهرجان املرسح التجريبي يف »هانوي« بفيتنام 

عمره سبع سنوات تقريبا، وكان مثة مهرجان يف فينزويال لكنه 

واملرجع  واألفضل  األعرق  هو  القاهرة  فتجريبي  إذن  توقف؛ 

عامليا.

يكرم  أن  العادة  جرت  فقد  نلتها  التي  التكرميات  بكل  سعيد 

لحظات  ،وكانت  الحياة  يغادر  حني  كبرية  بطريقة  املخرج 

املهرجان  و  التجريبي  املهرجان  تكرميي من خالل  مؤثرة جدا 

الدورة اسمي؛  التجريب مبدنني حيث حملت  الوطني ملرسح 

امتالك  املرسح حتى  عرفتها يف  التي  التقنيات  بكل  فاستعنت 

غريبة  صورة  فحرضتني  دمعايت؛  هبطت  ذلك  ورغم  نفيس، 

ملوك  يبعث  كام  بعثت  وإنني  الحياة  ــادرت  غ قد  وكــأين 

الشعايف  أنور  يكرُم  كيف  أمامي  وأشاهد  املرصيني  القدماء 

شعورا مل أشعر به طوال حيايت. 

حوار

المهرجان  في  تكريمه  بعد 
القاهرة تجرييب  الشعافي:  أنور  المخرج 

عالميا والمرجع  واألفضل  األعرق  هو 
أنـــور  ١٩٨٨؛  عــــام  فـــي  الـــبـــدايـــات  مــنــذ  مــبــتــغــاه  الــتــجــريــب  دائـــمـــا،  والــمــخــتــلــفــة  الــــرائــــدة  الــمــســرحــيــة  الـــتـــجـــارب  مـــن  مــجــمــوعــة  صـــاحـــب 
لمركز  ومديرا  التونسي  الوطين  للمسرح  عاما  مديرا  منها  المناصب  من  العديد  تقلد  مسرحي؛  ومخرج  سينوغراف  الشعافي 
رأيت،  ما  ترى  تكون،  ال  أو  حني،  بعد  المسودة،  منها  المسرحية  األعمال  من  العديد  قدم  بمدنني،  والدرامية  الركحية  الفنون 
في  التجريب  مع  ودوره  لمسريته  تكريما  اسمه  الـــدورة  لتحمل   25 ال  دورتــه  في  التجريب  لمسرح  الوطين  المهرجان  اخــتــاره 
مع  لمسرحنا  وكــان  التجرييب  للمسرح  الــدولــي  القاهرة  مهرجان  من  ال2٩  الـــدورة  في  تكريمه  تم  وأخــريا  التونسي؛  المسرح 

الحوار.. هذا  الشعافي  أنور  التونسي  المخرج 
حوار: روفيدة خليفة 

مجنونا  تكون  أن  التجريب  قمة 
المكان تجاوز  المسرح  تجاربي  في   ..
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1313 حوار

الدورة حتمل اسم بيتر بروك فكيف ترى ذلك؟ 
-املرسحيني  جميعا  أهمهم  يكن  مل  -إن  أهم  من  بروك  بيرت 

عام،   97 وفاته عن  إىل حني  يعمل  العامل؛ وظل  يف  التجريبني 

أخرج  عندما   1962 عام  منذ  األنظار  إليه  لفت  بروك  بيرت 

عمل  ما  وهو  فــارغ  فضاء  يف  لشكسبري  »عطيل«  مرسحية 

املساحة  أو  الفارغ  الفضاء  بكتاب  وتوجه  حياته،  طيلة  عليه 

يسميه  مختلف  مرسح  عىل  اشتغاله  عصارة  آلنه  الفارغة؛ 

من  ــواع  أن أربــع  عن  تحدث  فهو  النقي،  الخالص  املــرسح 

التي  األنــواع  هذه  كل  ذلك؛  غري  إىل  وما  الربجوازي  املرسح 

ذكرها بالنسبة له هي مصطنعة لكن املرسح النقي هو الذي 

يسائل املمثل يف صدقه، يف اهتامماته؛ وأيضا مام جعله يبحث 

مساحات  عن  البحث  هو  وحيد  لهدف  الرشق،  إىل  ويسافر 

وكنت  الغريب،  املمثل  مساحات  عن  تختلف  مختلفة  آدائية 

»أفينيون«  مدينة  يف  وجــودي  أثناء   1987 عام  محظوظا 

التجريب  »املهابهاراتا«  اإلطالق  عىل  أعامله  أفضل  وشاهدت 

تسع  دامــت  انها  نقول  ان  يكفي  األســطــوري؛  البعد  عىل 

املهابهاراتا«  الهندية»  امللحمة  عن  وكتبها  واقتبسها  ساعات، 

وكانت  الجبال  يف  مقاعد  حفر  أفينيون،  ضواحي  يف  وعرضها 

املمثلون  معارك،  فيلم، هناك  تصوير  أشبه مبشاهد  املرسحية 

فرتة  يف  أيضا  عمل  وقد  خرايف؛  عمل  الخيول،  مثل  يتحركون 

فقد  إنجليزي،  أنه  من  الرغم  عىل  باريس  يف  األخرية  حياته 

منارة  فهو  منه  تعلمت  بالفرنسية،  مرسحيات  عدة  أخرج 

التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملهرجان  شكرا  مرسحية؛ 

الذي أعطى هذه الدورة لهذا املرسحي الكبري الذي أقول بكل 

ثقة أنه أثر يف كل املرسحيني يف العامل.

كيف ترى الفعاليات املصاحبة للمهرجان هذا العام؟ 

التجربة اآلن وهناك، وشاركت يف  وهنا لكني سميته يف هذه 

إحدى ندوات املهرجان التجريبي حول التكنولوجيا وقلت أن 

التكنولوجيا أو الصورة  هناك عند البعض مغاالة يف استخدام 

يفقد  قد  بشكل  املــرسح  يف  السينام  استخدام  أو  الرقمية 

الحارضون  املرسح ماهيته وجوهره، وأطلقت نداء استحسنه 

السينامئية  والصورة  الحديثة  التقنيات  استخدموا  وقلت 

الفن  ترحلوا  وال  تنقلوا  وال  املــرسح،  بجوهر  املساس  دون 

املرسح  مكانه،  يف  الرابع  الفن  اتركوا  السابع،  الفن  إىل  الرابع 

عرقه  وترى  لهاثه  تسمع  ودمه  بلحمه  تراه  أمامك  ممثل 

أو  اإلذاعة  تتأخر  وقد  سقطاته،  ترى  الخشبي،  الركح  يسقي 

العرض؛ ولهذا فهو فن صادق؛  املوسيقى، وكل هذا من روح 

عرض  كل  غروتوفسيك  الكبري  قال  وكام  وصدقه  بآنيته  يحيا 

يتأثرون  املمثلني  ألن  جديدة؛  مرسحية  هو  املرسحية  لنفس 

بالقاعة وشكلها واتساعها، وبالتقنيات، وعدد الجمهور ونوعه، 

مررنا  وقد  رماده،  من  يحيا  الفينيق  طائر  مثل  املرسح  لذلك 

بالجمعي  يحيا  املرسح  ألن  كورونا؛  فرتة  طيلة  عصيبة  بأيام 

والكورونا تقاوم ذلك؛ هناك تناقض ورغم ذلك ها هو املرسح 

يبعث من رماد الكورونا.

هــنــاك جــــدل دائــــم حــــول مــفــهــوم املـــســـرح الــتــجــريــبــي 
ــارق بني  ــفــ لــكــنــك  ســبــق وأثــــــرت جــــدال آخــــر حــــول الــ

التجريب والتجريبي فهل أوضحت ذلك؟ 
بني  كبري،  خلط  فهناك  كــثــريا،  املصطلحات  عــىل  ــرص  أح

نفسه؛  التجريبي  يف  وهناك خلط حتى  والتجريب،  التجريبي 

فيها  أملانيا  ألن  أكرث؛  أطلع  جعلتني  أملانيا  يف  تجربتي  ورمبا 

باألملانية  يسمى  بالعامل  موجود  غري  مرسحي  اختصاص 

يف  كام  املرسحي  الكاتب  وليست   ،»  Das Dramaturg«

األملانية  يف  املرسحي  فالكاتب   »dramaturge« الفرنسية 

ميكن   »Das Dramaturg« لكن   »Dramatiker« اسمه 

املخرج،  مساعد  وليس  للمخرج«  النقدي  »املرافق  ترجمتها 

واستعامله  واملصطلحات  الجامليات  يف  يساعده  الذي  وهو 

والتجريب.  التجريبي  بني  يفرقون  فهم  اإلخراجية؛  لألدوات 

التجريب؛  ملرسح  الوطني  املهرجان  أسست  تخرجت  حني 

عن  املنزاحة  املرسحية  التجارب  كل  هو  التجريبي  ألن 

بحث  تجريبي؛  بروك  بيرت  مثال  الكالسييك،  التقليدي  املرسح 

وعالقته  املمثل  عىل  حياته  طوال  يشتغل  ظل  و  املمثل  يف 

املرسح  إىل  دعا  هو  ولذلك  له؛  نظر  الذي  الفارغ  بالفضاء 

دقيق  األملاين  املفهوم  التجريب حسب  لكن؛   الخالص؛  النقي 

سابقتها؛  عن  مختلفة  تجربة  عىل  مرة  كل  يف  االشتغال  وهو 

التجريب ال يأيت أو يتأسس من فراغ ال ميكن أن تجرب إال إذا 

متكنت من أسس املرسح األرسطي، فجميعا يعلم أن رشوط 

املرسح الفعل، رصاع أشخاص، مكان، زمان، و يف عهد ارسطو 

انزياح  فالتجريب  هو  املكان والزمان والحدث؛  كانت وحدة 

تييس  »هانز  املثال  سبيل  وعىل  املرسح،  أدوات  عن  كامل 

ليامن « األملاين صاحب نظرية وكتاب »املرسح مابعد الدراما« 

ثار متاما يف مرسحه ال وجود ألفعال أو شخصيات مكتملة، ال 

وجود ألي يشء؛ هو رضب املرسح األرسطي يف العمق، وهذا 

يف  املرسح  تستوعب  أن  تؤسس  أن  تثور  أن  التجريب  قمة 

أساسه، أن تنزاح وتهرب بعيدا عن أسسه املتعارف عليها أن 

تكون مختلفا عن نفسك يف كل تجربة أن تكون مجنونا.

يف  العريب-   وطننا  يف  ألن  النظري؛  الجانب  عن  دامئا  أدافع 

نظري  سند  بــدون  لكن  جيدين  مخرجني   - وغريها  تونس 

جميال  عمال  تخرج  أن  تستطيع  بالتنظري،  يهتموا  ال  صحيح؛ 

تلك  هو  والجديد  املميز  عميقة،  فكرية  خلفية  بدون  لكن 

اإلصدارات - التي مل تبدأ يف هذه الدورة فقط - فهذه الدورة 

من املهرجان تحديدا قدمت اإلصدارات بطرق مختلفة رقمية 

أو ورقية، أمر جيد و من حقل التجريب، وهذه إضافة كبرية 

هي  بل  فقط  تاريخيا  عمقا  متلك  ال  عريق؛  بلد  مرص  جدا 

التاريخ.

للعروض  تبادلية  عملية  املهرجانات  شبكة  فكرة  أيضا، 

التنظيم، و أذكر أنه يف  وتنسيق مواعيد العروض؛ أحيي هذا 

الدورة السابقة قام د. جامل ياقوت  بتأجيل موعد املهرجان 

تعددت  واآلن  قرطاج،  مهرجان  مع  يتزامن  ال  حتى  لديسمرب 

املهرجانات يف مختلف الدول العربية؛ فالبد من هذا التشبيك 

سعيد  مكان،  كل  يف  التواجد  من  العرب  املرسحيني  ليتمكن 

بهذه الفكرة، وسعيد بحضور رئيسة مهرجان قرطاج واعتربها 

ابنتي املعنوية ألنها خرجت عىل الركح ألول مرة معي، فكرة 

جيدة وسعيد بهذه األفكار والريادة. 

حملت فعاليات املهرجان عنوان املسرح والتكنولوجيا 
تشكل  وهــل  منها  يستفيد  أن  للتجريب  ميكن  فكيف 

خطرا على املسرح أم تخدمه؟ 
رأي ضد،  و  معه  رأي  هناك  املرسح ألن  تخدم  أنها  أقول  أنا 

وجامعة  وجوهره،  املرسح  ماهية  عىل  خائفون  الضد  جامعة 

أقول  املجاالت،  كل  يف  تشهده  الذي  بالتطور  مؤمنون  مع؛ 

التكنولوجيا  استخدام  عىل  أعامل  عدة  يف  كثريا  عملت  وقد 

بعد،  عن  املمثل  عىل  عملت  رأيت«  ما  ترى   « مرسحيتي  يف 

واحتفظنا بنقطة مهمة للمرسح هو  أنه فن طازج، فن اآلن 

من  يعرف  ال  والتونسي  العربي  الجمهور 
الكوميدية المسرحيات  غري  المصري  المسرح 
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وماذا عن جتربتك الشخصية مع التجريب؟
 1990 وعــام   ، التجريب  عن  برسالة   1988 عام  تخرجت 

أسست فرقة مرسح التجريب مبحافظة مدنني بجنوب تونس، 

األوربية،  املسارح  من  لكثري  سافرت  امليداين،  التكوين  اخرتت 

عدة  أفينيون،  باريس،  سافرت  لفرنسا،  بعثة  عىل  وحصلت 

مدن، ثم أقمت فنيا ودرست اإلخراج يف شتوتغارت، وكان قد 

األملاين  باملرسح  تأثرت  العروض.  تقنيات  سبقني أخي ودرس 

الذي يعتربه الكثري بلد الثورات املرسحية الجاملية بداية من  

و  ليامن«،  تييس  »هانز  ثم  »بريشت«،  ثم  ليسنج«،  »إفرايم 

أقمت  هنا  إىل  أصل  أن  قبل  وأخريا  الدراما،   بعد  ما  مرسح 

أول ورشة للشباب يف الوطن العريب من هذا النوع ما يسمى 

بعد  بعد  ما  »مرسح  الجديدة  الدراما   »  new Drama« ب 

»هانز  كتاب  يف   1999 عام  ظهر  الدراما  بعد  وما  الدراما«؛ 

بطريقة  لكن  االرسطية  للدراما  رجوع  فهناك  ليامن«؛  تييس 

مختلفة.

إذن حدثنا عن شكل التجريب يف أعمالك ؟
دامئا  أسعى  تجريبية  أعاميل  وكل  النخاع  حتى  تجريبي   أنا 

تختلف يف كل  أستعملها  التي  الفنية  االختالف، واألدوات  إىل 

اختتمت  التي  وهي  رأيت«  ما  »ترى  مرسحية  فمثال  عرض؛ 

أيام قرطاج املرسحية، عملت عىل ما يسمى باملمثل عن بعد؛ 

اللحظة  بنفس  لكن؛ ممثلة موجودة  ؛  بتونس  كانوا  فاملمثلني 

آنيا  يــدور  الحوار  الفرنسية،   »Montpellier« مدينة  يف 

أنها موجوده يف تونس  الجمهور  إيهامية، وقد اعتقد  بطريقة 

املكان؛  تجاوز  الكيلومرتات. املرسح  آالف  تبعد  هي  بينام 

يتجاوز  جعلته  لكني  الركح  برقعة  محكوم  طازج  فن  املرسح 

املكان عن بعد، أيضا مرسحية »أو ال تكون« حصلت بها عىل 

ست  جوائز من خالل مهرجان اإلسكندرية الدويل للمرسح » 

تجريبية ألربعة نصوص  إنتاج«، عملت عىل رؤية  بال  مرسح 

“هاملت”  هي  شكسبري  وليام  اإلنجليزي  للكاتب  كالسيكية 

فيها  لري” عملت  و”امللك  وجوليات”  و”روميو  و”عطيل” 

الفني؛ الذي  السريك  تقنيات  من  الهوايئ«  القامش  بطريقة» 

للتحرك  املمثلني مساحة أخرى  ليمنح  الركح  يتدىل من سقف 

يدور  والحوار  املقاطع  كثري من  أن  أي  الخشبة؛  خارج حدود 

السريك،  العمل يف  لهم  يسبق  الذين مل  املمثلني  بني  الهواء  يف 

مع مدرب  أشهر  لتدريب خمسة  يخضعون  املمثلني  وجعلت 

عالقة  له  الذي  الحوار  ؛  فقط  إبهارا  ليست  فاملسألة   ، سريك 

اآللهة  الرصاع مع  األفكار؛  الفوقية، رصاع مع  والبنية  بالرصاع 

لهذا  األرض؛  عىل  يدور  الدنيوي  والــرصاع  الهواء،  يف  تدور 

الرابط  هي  عطيل  مرسحية  من   » »ياجو  شخصية  جعلت 

لألربع مرسحيات؛ ألن تركيبتها الدنيوية جمعت بني كل هذه 

متاما  مختلف  الهوايئ  القامش  عىل  االشتغال  الشخصيات، 

ومنزاح عن املرسحية التي سبقتها.

عىل  عملت  الــذاكــرة«  رشيط  عىل  »هوامش  مرسحية  ويف 

الربط السلس بني الصورة السينامئية والصورة املرسحية. ويف 

للكاتب  نص  عىل  عملت  أينشتاين«  كابوس   « مرسحية  اخر 

أن  نعلم  وألننا  طريفة  فكرة  وهي  العيادي،  كامل  التونيس 

أينشتاين كان يحلم بصناعة آلة الزمن، لكنه مل يحققها، تخيل 

الكاتب كامل العيادي أن أينشتاين صنع آلة الزمن لكن لسوء 

يف التقدير وضعته يف عرص الجاهلية، لكن مبعارف اآلن فعرص 

الجاهلية هنا يعرفون الفيس بوك وتويرت وغري ذلك بينام رمز 

الهيئة العربية ؛ولكن ؛ أيضا يف املعهد العايل للمرسح، يحارض 

من  يقرب  ما  منهم  وآخرون  اإلنجليز،  من  كبار  أساتذة  فيه 

خمسني أستاذا تونسيا ُيدرسون للشباب اإلمارايت، فأنا متفائل 

واملغرب  مرص  يف  باملرسح  متفائل  و  االسرتاتيجية،  بهذه 

عربيا  ربيعا مرسحيا  شبابنا سيصنع  أن   و  واإلمارات  وتونس 

مبواصفات عاملية.

إنتاج  بعيدا عن  التونسي خاص  املسرح  إنتاج  معظم 
الـــدولـــة لــكــن بــدعــم منها فــمــا الـــذي أضــافــه القطاع 

العام بدعمه للمسرح اخلاص؟ 
التونيس  الوطني  املرسح  عاما  مديرا  كنت  آلين  خربة  لدي 

وأيضا كنت رئيس لجنة دعم اإلنتاجات املرسحية والفضاءات 

العامة والخاصة، عندي اطالع ميداين؛ بالفعل املرسح الخاص 

يف تونس غري منفصل متاما عن الدولة؛ آلنه يتلقى دعام كبريا 

منها ؛ حتى ال يغلب عليه الجانب التجاري، ألن التجريب ال 

يكون إال إذا كان هناك نوع من االطمئنان املادي ليك تحلق 

مثال  تجارب  هناك  التونيس  املرسح  يف  أقصاه،  إىل  بالخيال 

أعامل فاضل الجعايبي قدم أجملها يف فرقة فاميليا وقبلها يف 

والفنان  قنون  الدين  عز  الراحل  هناك  الجديد،  املرسح  فرقة 

املعروف توفيق الجبايل ،  و نور الدين الورغي، الجميع لديه 

املرسحي  الجنون  أو  الريادة  دامئا  خاصة،  ورشكات  فضاءات 

العام يحكمه نوع  القطاع  العامل  الخاص؛ بينام يف كل  للقطاع 

العام  للقطاع  باإلضافة  الخاص  القطاع  فتواجد  الضوابط،  من 

وثائرا  مجنوًنا  مرسحيا  ربيعا  يصنعان  جنب  إىل  جنبا  يسريان 

عن كل أمناط محنطة للمرسح. 

هل أنت متابع للمسرح املصري ؟ 
الجمهور  فعموم  املختصون؛  سوى  يعلمه  ال  رمبا  يشء  هناك 

سوى  ــرصي  امل ــرسح  امل من  يعرفون  ال  والتونيس  العريب 

الشغال،  سيد  الواد  ؛  مثل  املعروفة  الكوميدية  املرسحيات 

حوارات  قلب  ظهر  عن  يحفظون  والعريب  التونيس  فالجمهور 

املرسح  املرصي يف  املرسح  ويكادوا يحرصون  املرسحية،  هذه 

الكوميدي، لكني أقول املرسح املرصي له ريادة يف التجريب، 

يف  شاهدا  كنت   ، املرصية  الورشة  فرقة  يعرفون  ال  فهم 

يف  تشارك  عربية  عروض  عىل  العاملي  أفينيون«  مهرجان» 

فاضل  التونيس  املخرج  شارك   2011 عام  الرسمية،  املسابقة 

ثم  فاميليا،  لفرقة  يعيش«  »يحيى  مرسحية  بعرض  الجعيبي 

»طائر  مرسحية   2017 عام  عرضت  املرصية  »الورشة«  فرقة 

يقدم  ما  أغلب  عاملية،  مبواصفات  خرايف  عرض  وهو  الفيوم« 

يف املرسح العريب ليس مبواصفات عاملية، لكن هذه املرسحية 

وغريها مبواصفات عاملية.

نصيحة سنوات اخلبرة ترسلها لشباب املسرحيني؟ 
عندما أجد شبابا عربيا أجده مندفعا اندفاعا زائدا عن اللزوم 

وضعي،  من  العربة  وخذ  متهل  له  فأقول  املــرسح؛  حب  يف 

ال  املرسح؛  بسبب  والسكري  السكري؛  بسبب  اآلن  فوضعي 

بني صحتكم  ووازنوا  املرسح  الالزم يف حياة  أكرث من  تندفعوا 

وعالقاتكم الشخصية والعائلية واألرسية. 

الذكاء يف العامل ال يعرفهم، يفاجأ بالتداخل يف الزمن، مام ينبه 

مضحكة،  ومواقف  ملفارقات  فيتعرض  األزمنة  اختالط  لخطر 

إىل  تحّول  حلم  مجرد  كان  عاشه  ما  أن  النهاية،  يف  ويكتشف 

يف  طويال  وقتا  استغرقت  فقد  التجريب؛  كان  هنا  كابوس. 

نظرية  ودرست  الفيزياء  لتعلم  اضطررت    ، النظرية  املسألة 

فكرة  منها  وجاءت   ، أبدأ  أن  قبل  ألينشتاين  العامة  النسبية 

أنه يف مقاطع كثرية يتحرك املمثلون بتقنية الرياضات القصوى 

يف عالقة بنظرية أينشتاين الحركة يف الزمكان، بحثا عن إيقاع 

من  اإلخراجية  األدوات  فخرجت   ، املمثل  لحركة  مختلف 

هي  الرئيسية  الشخصية  ألن  العامة؛  النسبية  النظرية  صميم 

أينشتاين.

 

حدثنا عن التحوالت التي طالت التجريب يف تونس 
منذ بداياتك حتى اآلن ؟ 

الرجوع لدراما  الدراما؛ وهو  تحدثت عن مرسح ما بعد بعد 

ما  وطورت  اعتمدت  فمثال؛  مختلفة  بطريقة  ولكن  ارسطو 

»كابوس  يف  األوىل  اللوحة  مثال  املكتمل  غري  الفن  يسمى 

انتهاء  قرب  تبدأ  املوسيقى  كريوجرافيا؛  لوحة  أينشتاين« 

املشهد، املعتاد أن املوسيقى متزامنة مع الحركة الكريوجراف 

ولكن هنا تبدأ يف الدقيقة األخرية، ونشاهد اكتاملها يف لوحة 

عقله،  يف  املتفرج  ويرتبها  الثامن  أو  السابع  املشهد  يف  أخرى 

يف إحدى اللوحات املوسيقى تبدأ منذ البداية ثم تقف لكنها 

تتواصل يف ذهن املتفرج ، هذه هي الدراما الجديدة، املتفرج 

أعدت  تكتمل،  ال  األفعال  املرسحية،  العملية  يف  فاعال  يصبح 

الكتابة الكالسيكية االرسطية بالدراما الجديدة؛ واعترب مرسح 

ما بعد بعد الدراما هو أساس التجريب اآلن. 

هــل تــراجــع حــضــور املــســرح الــتــونــســي وســـط احلــضــور 
العربي؟ 

تراجعا؛  شهد   ثم  رائدا،  كان  تونس  يف  املرسح  حقيقة؛  هذه 

املرسح  ربيع  سيصنع  الذي  هو  جديد  بشباب  متفائل  لكني 

القادم ، أشاهد نهضة ودعم.

فقط يف عمل  ليس  اإلمارات،  اسرتاتيجية وجدتها يف  و هناك 
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ونفسية  إبداعية  طاقات  تفجر  الورش 
الممثل لدى  وجسدية 

لرسالته أمينا  مؤديا  ليكون 

فنماء  ذاته،  ومعرفة  الفنية  الممثل  قدرات  عن  للتنقيب  الصعبة  األساسية  المهمات  من  الممثل  إعداد  مهمة  تعد 
مدربني  إلى  تحتاج   شاقة  مسرية  صحيح  أكاديمي  بشكل  وأدائه  وصوته  جسده  ولغة  وجدانه  وتشكيل  الممثل  موهبة 
للممثل  األساسية  الركزية  هي  فعالة  ورش  توافر  وأيضا  والتطوير  والتثقيف  والدراسة  والتدريب  التمثيل  مع  باع  لهم 
متجددة. رؤية  ولهم  دراسني  موهوبني  جيدين  ممثلني  وتقديم  الثقافي  النماء  من  حالة  وحدوث  العالم  لهذا  للدخول 

بروحه  التحكم  على  قادرًا  ليصبح  الممثل   لدى  اإلبداع  طاقات  تستثمر  منهجية  ذات  منظمة  برامج  ضمن  وذلك 
كيفية  تعليمه  في  يؤثر  وأيضا  أدوار  من  إليه  يسند  ما  كل  في  داخله  في  بالصدق  وإحساسه  وبجسده  وبانتباهه 
على  ويستحوذ  أدواره  مع  يندمج  أن  وكيفية  فيها  ضروري  هو  ما  إيجاد  وكيفية  يديه  بني  اليت  المادة  تحليل 
رسالته  ويوصل  يقدمه  عرض  كل  في  أمينًا  مؤديًا  ليكون  واإلبداعية  والجسدية  النفسية  طاقاته  ويفجر  مفاتيحها 
. وإتقان  بصدق 

نفسه  على  للعمل  الممثل  يحفز  مؤشرًا  ُتعد  المهمة  هذه  أن  يروا  فهم   المتخصصني  من  كثري  عليه  أكد  ما  وهذا 
المشتغلني  كافة  لدى  المعروف  بمنهجه  وارتبط  »ستانسالفسكي«  به  نادى  ما  خالصة  وهو  محرتف،  ممثل  ليكون 
المسرحية. التيارات  كافة  استيعاب  على  قادر  ممثل  لصناعة  المسرحي  بالفن 

 نهاد إسامعيل املدين
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مختار أحمد 
كان  محرتف  ممثل  ويصبح  التمثيل  يجيد  ليك  قدمًيا  املمثل 

بحاجة إىل سنوات طوال لثقل موهبته قد تصل يف واقع األمر 

إيل عرشون عام من مامرسة الفن وأداء أدوار متعددة يتمرن 

من خاللها ليكتسب خرباته وتكتمل أدواته ويطلق عليه اسم 

املليجي  محمود  الفنان  ذلك  عىل  ومثال  الجيد«،  »املمثل 

تاريخ، لكن  والفنان زيك رستم فهم ممثلني مهمني جدا ولهم 

املكانة  لتلك  تطوروا حتى وصلوا  ثم  متواضعة  كانت  بدايتهم 

عىل  واإلرصار  واملجهود  العمل  من  سنوات  بعد  العظيمة 

النجاح والتنوع يف األدوار املختلفة.

يستمر  عناء  واخترصت  املمثل  مسار  غريت  الــورش  ولكن 

أقل  سنوات  يف  التدريب  خالل  من  ليصبح  طوال  لسنوات 

ليصل إىل نفس صورة »املمثل الجيد«.

من   عدد  اكتشف  حني  الورش  لفكرة  األوىل  االنطالقة  وكانت 

الطرق  بعض  العامل  حول  واملخرجني  واملمثلني  النفس  علامء 

ميلك  ملن  التدريبات  بعض  بابتكار  ممثل  إعــداد  لسهولة 

املوهبة.

يف  جيد  ممثل  تصنع  التي  اإلمكانيات  تضمنت حرص  فالبداية 

مدة زمنية محددة فأيقنوا أن املمثل له أدوات مهمة يتسنى 

وصوته«  »جسده  ميرن  فخارجيا  خاللها،  من  يتدرب  أن  له 

بديهته  ورسعة  وخياله  تركيزه  ميرن  داخلياً  أما  أدائه،  لتطوير 

يستطيع  وبالتايل  التعبريية،  ولغته  وإحساسه  انتباهه  وقوة 

أن يوظف جسده وصوته  للتعبري عن أي شخصية، ثم يتعلم 

وكيف  وأخرى  بني شخصيه  ما  التغيري  وكيفية  دراستها،  كيفية 

يتم التعايش بشكل حقيقي داخلها.

التدريبات  من  املزيد  ابتكار  أيضا  التحول  مسارات  أهم  ومن 

وإقامة االستوديوهات بجميع أنحاء العامل بداية من منتصف 

والزال  بأمريكا  كازان«  »إيليا  أستوديو  وأهمها  املايض  القرن 

مستمرا حتى اآلن يف العطاء الفني.

توسيك«  »جو  يدعي  عبقري  رجل  يوجد  كان   1973 عام  ويف 

الذي  القديس«  التدريب لشكل آخر وهو »املمثل  طور شكل 

عضالت  كل  ويستخدم  والتمثيل  التمرين  بني  حياته  تنحرص 

جسده وإمكانيته لتوصيل رسالته.

أما أهم من كتب عن كيفية إعداد املمثل هو املخرج الرويس 

ولكن  لجزأين  ينقسم  كتاب  وأعد  ستانسالسيك«  »كونستانتني 

يف  فقط  املرتجم  األول  الجزء  ونطبق  الثاين  الجزء  يرتجم  مل 

»حيايت  بعنوان  مهم   آخر  كتاب  »ستانسالسيك«  وألف  مرص، 

باملرسح«.

وقام بعدها »اسرتيد برج« بتطوير طريقته ومنهجه فهو أحد 

بتطوير والعمل عىل  الكثري بحثوا وقاموا  تالميذه وظهر بعده 

والقدرة  والتعبري  الشخصية  تصوير  بداية  مع  املمثل،  إعداد 

بدأها  التي  الحسية  والذاكرة  االنفعالية  الذاكرة  استخدام  عىل 

ملا  مطور  شكل  تعد  اآلن  املوجودة  واملدارس  »ستانسالسيك« 

بدأه هؤالء من أساليب فكل يضيف عيل ما سبق ويطوره.

وعندما جاء العامل العظيم »بافلوف« وهو أحد متخصيص علم 

والتعبري،  الحركة  بني  الربط  يف  وعلمه  فكره  استخدم  النفس 

الراقص واملرسح  كالتعبري  التعبري  أشكال مختلفة من  وظهرت 

ابتكار  النفس ساهموا يف  الحركة، فكل علامء  الراقص وطريق 

أساليب جديدة للتدريب وساهموا يف التغيري والتطوير.

وقدم »جيمس لينج« نظرية لعاب الكلب وتقوم عىل تدريب 

أذن  وحني  الجرس  صوت  سامع  عند  للكلب  الطعام   وضع 

لعابه يسيل فارتبط ذلك اإلحساس بصوت الجرس وطبق عليه 

التجربة أكرث من مرة دون وضع طعام فسال لعابه ونتعلم من 

يف  املختلفة  النفس  علم  طرق  واستخدام  التمرين  أهمية  هنا 

التدريب.

الورشة هي مجموعة من  أن  ما رسدناه  ونبني من خالل كل 

التدريبات املختلفة يقدمها املدرب ويتقنها للغاية وأيضا يقوم 

بتطويرها خالل فرتة الورشة بناء عىل ما متليه عليه املجموعة 

التدريب  من  أخرى  أشكال  يحتكر  أن  ويبدأ  معه،  املتدربة 

التمرينات  من  مختلفة  عنارص  بها  تكون  املتوازنة  والورشة 

وتضم أعامر مختلفة من البنات والسيدات والشباب والرجال 

واألطفال، وأيضا أشكال ألجسام مختلفة فتندرج تحت مسمى 

ورشة  وكل  التوازن،  تلك  نتاج  املثالية  أو  املتكاملة  الورشة 

وذلك  مستحدثة  تدريبات  بها  ابتكرت  مسرييت  خالل  قدمتها 

تطوير  مبثابة  ذلك  ويكون  املتدربني،  به  يوحي  ما  طريق  عن 

الخيال  يف  جديدة   مهارات  اكتساب  إىل  وتؤدي   ادوايت  من 

والرتكيز والتعبري واإلحساس.

يف  ينحرص  أساسيني  عاملني  لها  للتدريبات  املتدرب  واستجابة 

واالستعداد  الورشة  خالل  له  يقدم  مبا  املتدرب  اهتامم  اآليت: 

الثاين  والعامل  املدرب،  يقدمها  التي  العنارص  لتطوير  الدائم 

خالل  من  يقدمها  التي  التدريبات  بكل  املدرب  اهتامم  هو 

الورشة لنصل لنتاج غاية يف األهمية  وهو استفادة املتدربني 

وتطويرهم.

فال  بالتغري  املهتم  الواعي  املتفوق  املتدرب  الورش  يف  واملثمر 

الجامل  مفهوم  تغري  »لقد  يل:  املتدربني  أحد  قول  أتذكر  زلت 

بالنسبة يل من خاللك« وهذه الجملة خلقت بداخيل إحساس 

وتكملة  لإلبداع  جديدة  طاقات  بداخيل  وفجر  أشبعني  مميز 

للمسرية.

أذكر  مازلت  وأنا  األزل  قدم  قدمية  واألستاذ  التلميذ  ففكرة 

رأسهم  عىل  عظام،  أساتذة  يد  عىل  تدربت  فلقد  أساتذيت 

الفنون  مبعهد  التمثيل  قسم  رئيس  منيب«  »نبيل  الفنان 

إىل  املمثل  تدريبات  لدخول  الرواد  أوائل  من  وكان  املرسحية 

أفادتني  متطورة  طريقته  فكانت  بالوالء،  له  وأديــن  مرص 

التدريب  عىل  إرصاري  وزاد  أسلويب،  وتطوير  ذايت  تطوير  يف 

بورش كثرية خارج وداخل مرص؛ ألصل يف النهاية أن التدريب 

يوم  فكل  ينهيه  وال  اإلنسان  يبدأه  ينتهي  ال  عامل  والتطوير 

ميتلك عامل التدريب إضافة جديدة.

فأغلبها  التطبيقي  بإقامة املرشوع  الورش  نتاج  أما فيام يخص 

ال يقدم ذلك، والبعض يقدم مرسحية أو يقدم مشاهد متثيلية 

بسيطة لتطبيق ما تعلمه، ومنهم من يستمر يف مثرية النجاح 

ويقدم أعامل فنية بناءة.

التابعة ملرسح الدولة أو القطاع العام  ولو تحدثنا عن الورش 

ضد  فأنا  الحرة،  الورش  أو  وغريها  التمثيلية  املهن  لنقابة  أو 

اإلبداع،  بحرية  كبرية  عالقة  له  الفن  أن  إىل  وأميل  التخصيص 

والقامئني عىل الورش مدربني أحرار قادمني من أماكن مختلفة 

ومترنوا بفرق حرة وأصبح لديهم املقدرة عىل تدريب غريهم.

فليفعل  ورشــة  إلقامة  استطاعة  عنده  من  كل  أن  وأشجع 

والواقع يفرز الرديء من املتميز؛ فحني نقبل عىل أحد الورش 

مجدية  غري  الورشة  أن  عىل  ونجتمع  رأينا  يصل  نستفيد  وال 

والعكس صحيح فوسيلة الرفض والقبول مرتبطة باملحتوى.

أن  يجب  حقيقي  بشكل  الورشة  من  املتدرب  يستفيد  وليك 

يلتزم بالحضور والرتكيز واالستيعاب ملا يقدم له يف الورشة، وال 

يأخذ بكالم املدرب وكأنه مسلامت ولكن يبحث وراءه ملعرفة 

فن  أتعلم  وكأين  الورشة  مع  والتعامل  منه  االستفادة  حجم 

بكل  ألستفاد  كثرية  أسئلة  دون  الورشة  داخل  واندمج  العوم 

بالتعايش واالستمتاع وبالتايل أتطور وال يوجد  معلومة وأقوم 

محددات بالفن لكن تكون الرؤية للمخرج واإلبداع للممثل 

وفهمها  التدريبات  كتابة  عىل  الحرص  رضورة  ونصيحتي 

ومحاولة مامرستها مجددا لتقوية أدوايت أكرث ألن بالفن يوجد 

التمثيل وأتفوق عىل ذايت  أجيد  أن  املهم  تنافس رشيف فمن 

لنيل التميز.

نشأت فادي   
السابق  املعنى  يف  الحالة  هذه  أن  والحقيقة  ما،  يشء  تصنيع 

هي  ما  عن  الفعيل  التعبري  يف  األقرب  تكون  أن  املمكن  من 

نضع  أن  يجب  بوضوح  املحتوى  عن  لإلجابة  ولكن  الورشة، 

الدائم  التدريب  مرشوع  وليكن  عنه  للتحدث  محدد  مثال 

إلقامة  متخصص  مرشوع  هو  حلمك«،  »ابدأ  األقاليم  لشباب 

مرص  محافظات  يف  املمثل  ــداد  إلع متخصصة  فنية  ورش 

املختلفة يف إطار جهد وزارة الثقافة املرصية يف البحث الدائم 

عن املواهب املرصية ورعايتها يف كافة األقاليم املرصية، وذلك 

كام  الشامل،  املمثل  إلعداد  ورشة  أول  هو  الورش  من  النوع 

عىل  الورشة  ترتكز  ولهذا  املحرتفني،  وليس  للهواة  موجه  أنه 

املمثل  وعي  تنمية  إىل  تهدف  وتدريبات  متارين  عدة  تقديم 

بذاته ووعيه بالثقافة املحيطة به للمساعدة عىل تهيئة الشاب 

والشابة والذي من خاللهم أيضا تتهيئ األرسة إىل التعامل مع 

العامل املحيط بها ورفع درجة الوعي وقبول اآلخر.

مسريتي  خالل  قدمتها  ورشة  كل  مختار:  أحمد 
مستحدثة تدريبات  بها  ابتكرت 
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للورش  املتدربني  استجابة  أتحدث عن مدى  املنطلق  ومن هذا 

عدة  عىل  بناًءا  آلخر  متدرب  من  االستجابة  مساحة  تختلف 

ذات  يف  واملتدرب  املدرب  الطرفني  كال  عند  تتوافر  هامة  نقاط 

الوقت.

منهج محدد مدروس ومدقق  له  يكون  أن  املدرب يجب  فأوال 

بعناية، ومقسم إىل مراحل: 

بغض  تطبيقية،  عملية  ومراحل  واملناقشة،  للرشح  نظرية   -1

سواء  عليه  بالتدريب  املــدرب  يقوم  الذي  املجال  عن  النظر 

متثيل/ رقص/غناء/ سينوغرافيا/ دراما ..  إلخ.

التي  العمرية  باملرحلة  وعي  ميتلك  أن  املدرب  عىل  يجب   -2

هي  وما  مخاوفهم،  أو  تطلعاتهم  هي  وما  بتدريبها  يقوم 

أهدافهم حتى يستطيع بناء أرضية مشرتكة مع املتدربني يف حني 

أن املتدربني يقع عىل عاتقهم العديد.

من  استفادة  بأقىص  يخرجوا  أن  بالفعل  أرادوا  إذا  املهام  من 

وقت،  أي  يف  دامئا  النجاح  مفتاح  فهو  االلتزام  فأوال  الورشة، 

أن  املتدرب  فعىل  االهتامم  دامئاً  يصاحبه  فااللتزام  عليه  وبناًءا 

يتعمق  أن  فعليه  ولذلك  االستفادة  عن  الباحث  هو  أنه  يدرك 

املطلوب  بالواجب  بالقيام  فقط  يكتفي  وال  الدائم  البحث  يف 

منه، بل عليه أن يوسع من دائرة قراءاته الشخصية بشكل عام، 

ومدى  االستفادة  حجم  ويعرف  ذلك  لحصاد  بالنهاية  ليصل 

باملرشوع  نجاحه  هو  الطريق  هذا  يف  خطوة  وأول  تطوره، 

العمل  خــالل  من  املــهــارات  تلك  عىل  للمتدربني  التطبيقي 

الختامي الذي يتشارك فيه الجميع يف محاولة استعراض جميع 

املرسح  عىل  تواصلهم  ومــدى  للمتدربني  املختلفة  املهارات 

الوسط  إىل  وتقدميهم  االحرتافية،  خطوات  أوىل  عىل  لوضعهم 

الفني املرسحي يف مرص يف مختلف املحافظات املرصية إلحداث 

نوع من التطوير يف األجيال املرسحية من الشباب.

وإذا اتسعت دائرة النقاش حول الورش الحرة والورش الخاصة 

الورش  وهو  أال  منهم  كال  عن  يعرب  مفهوم  فسنطرح  بالدولة 

العايل  املعهد  الختبارات  املؤهلة  املجانية  الورشة  فكرة  بدأت 

ارتفاع  عندما الحظنا  سنوات  سبع  حوايل  من  املرسحية  للفنون 

يصعب  الغالب  ويف  للمعهد  التدريب  ورش  أسعار  يف  مفاجئ 

لصعوبة  نظراً  إحداها  يف  التدرب  دون  من  املعهد  دخــول 

كان  الفكرة  وصاحب  املتقدمني،  عدد  وكرثة  املعهد  اختبارات 

املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  خريج  مبارك  أحمد  صديقي 

ومدرب التمثيل، قام أحمد مبارك بالتحدث معي  واتفقنا  عىل 

العايل  باملعهد  االلتحاق  يريد  ملن  مجانية  ورشة  إنشاء  فكرة 

وبالفعل  املتاحة،  الورش  أسعار  تناسبه  وال  املرسحية  للفنون 

بدأنا التحدث مع بعض الزمالء ليقوموا بالتطوع للتدريب معنا 

املعهد  دخول  يف  نجح  سنوات  ستة  يف  لله  والحمد  الورشة،  يف 

التمثيل  قسم  يف  وطالبة  طالب   221 الورشة  متدربني  من 

واإلخراج.

ويقوم  التوايل  عىل  السابع  للعام  الجديدة  الورشة  بــدأت 

محمد  مبارك،  )أحمد  املدربني  العام  هذا  الورشة  يف  بالتدريب 

هاين، محمد ذيك، محمد نبيل منيب( الورشة تكون ملدة ثالث 

بتدريبات  فتبدأ  ومكثفة،  كثرية  تدريبات  وبها  تقريبا،  شهور 

معرفته  املمثل  يهم  ما  كل  عىل  ترتكز  املمثل،  إلعــداد  عامة 

تركيز وخيال وصوت  تدريبات:  أدواته من  تطوير  وتساعده يف 

وقــراءة  املرسحي،  التمثيل  لقواعد  وفهم  وإحساس  وجسد 

فرتة  تبدأ  ثم  األساسيات،  من  وغريها  املرسحيات،  من  للعديد 

يف  بتقدميها  املتدرب  سيقوم  التي  املشاهد  عىل  التدريب 

اختبارات القبول باملعهد العايل للفنون املرسحية.

والتدريبات  للمهارات  املتدربني  من  استجابة  الورشة  وتلقى 

باألساس  حقيقة  موهبة  لديهم  املتدربني  ألن  غالباً  املقدمة، 

ومقبلني عىل دراسة أكادميية فتكون االستجابة كبرية .

ويخضع كل املتدربني أيضا الختبارات تقام بعناية، فنقوم بعمل 

اختبارات نحاول فيها معرفة من يستطيع التطور مع التدريبات 

ملقابالت  العام  هذا  تقدم  فمثال  الورشة،  يف  بها  سيمر  التي 

بعناية من  منهم  نختار  أن  الورشة 950 ممثل وممثلة، حاولنا 

من   - فيه  نجد  ومن  الورشة،  تدريبات  وطبيعة  فكرة  يناسب 

وجهة نظر مدربني الورشة - القدرة عىل التطور معنا خالل فرتة 

الورشة.

العايل  املعهد  دخول  هو  الورشة  من  الرئييس  الهدف  أن  ومبا 

تطبيقي  مرشوع  وجود  عىل  ليس  فالرتكيز  املرسحية  للفنون 

للورشة  املتدرب  له  انضم  الذي  الهدف  ألن  املعروف،  باملعنى 

املشاهد  يكون  التطبيقي  فاملرشوع  وبالتايل  املعهد  دخول  هو 

املعهد،  أساتذة  أمــام  ليؤديها  املتدرب  عليها  يتدرب  التي 

والهدف هو أن يظهر بشكل متميز أمام اللجنة.

حلمك  ابدأ  مرشوع  من  دفعتني  يف  مسبقاً  بالتدريب  قمت 

وأرى  الشباب(  )مرسح  للمرسح  الفني  بالبيت  الثقافة  بوزارة 

كنت  إين  باستمراره وسعيد  وسعيد جداً  هام جداً  أنه مرشوع 

من  وغريه  فهو  املــرشوع،  كهذا  ومهم  كبري  مرشوع  من  جزء 

املشاريع املتميزة املشابهة هو نافذة لكل موهوب يحلم بوجود 

يحبها،  التي  الهواية  وميارس  موهبته،  خاللها  من  يقدم  نافذة 

تستطيع  خالله  من  الذي  األســاس  هو  املرسح  أن  دامئــاً  أرى 

التطور واكتساب الخربات حتى ملن يحلم بالتمثيل يف التلفزيون 

أو السينام، فاملرسح هو املدرسة التي ستتعلم فيها وتزيد من 

خرباتك لتكون جاهز لسوق العمل، واشكر املسئولني عن ورشة 

تكون  مشاريع  لتبني  بالدولة  الخاصة  الورش  وكل  حلمك  ابدأ 

الخاصة  التعاقدات  حيث  من  السوق  بحركة  مرتبطة  الحرة 

عىل  تقوم  ممثل  إعداد  ورش  فبعضها  واملسلسالت،  باألفالم 

الخاصة  الورش  اما  الوقت،  ذات  يف  والتسويق  الربح  هدف 

مجانية  الوقت  أغلب  يف  فهي  للربح  هادفة  غري  فهي  بالدولة 

خالل  من  املقدمة  الــورش  من  العام  فالهدف  لذلك   ، متاما 

الدولة متمثلة يف وزارة الثقافة هي محاولة توفري فرص حقيقية 

ألجل  مجاالتهم،  يف  متخصصني  مدربني  خالل  من  للشباب 

للتنمية  الدولة  ومتاشيا مع خطة  الثقافية  العدالة  مبدأ  تحقيق 

املستدامة عىل مستوى الفرد االنساين ووعية الثقايف والفني.

منيب نبيل  محمد   
موهبة  ميتلك  من  كل  إليه  يسعى  أســايس  هــدف  الورشة   

هنا  املجانية  والورشة  النجاح،  نحو  خطواته  باكتامل  ويتشبث 

لديها هدف أسايس وفعال وهي التدريب والتأهيل الختبارات 

املعهد العايل للفنون املرسحية قسم التمثيل واإلخراج.

بفكرة  اإلحساس  يعطي  اآلن  الورشة  مصطلح  نشأت:  فادي 
ما شيء  تصنيع  لعملية  المبذول  العضلي  المجهود 
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متنفس لكل هذه املواهب املوجودة يف مرص، واشكر قيادات 

أنها  الحظت  والتي  املشاريع  لهذه  لرعايتهم  الثقافة  وزارة 

أكرث  املوهوبني  من  الكثري  يجد  أن  يف  ساعد  مام  مؤخراً  زادت 

محافظات  يف  حتى  فيه،  والتدرب  له  التقدم  يستطيع  مكان 

مرص وأنا دامئا أشيد بأهمية الورش فيوجد العديد من الورش 

الرتكيز  املواهب، ويكون  الهامة والتي تعمل بحق عىل تطوير 

والسيناميئ،  التلفزيوين  التمثيل  يف  الراغبني  عىل  أغلبها  يف 

خربات  واكتساب  وتطويرها،  إمكانياتهم  فهم  يف  وتساعدهم 

خالل  ومن  واملتنوعة،  املختلفة  التمثيل  مناهج  خالل  من 

الورشة  يف  املتميزين  املدربني  من  العديد  فهناك  متابعتي 

الخاصة تستطيع أن تتعلم منهم الكثري .

إىل  فقط  تهدف  التي  الورش  أيضا  يوجد  الجيد  يوجد  وكام 

مؤهلني  غري  أشخاص  فيها  بالتدريب  يقوم  املادي  املكسب 

والتي  التدريب  لعملية  مخلصني  غري  أشخاص  أو  للتدريب 

شخص  أي  أنصح  ولذلك  كبري،  وإخالص  ووعي  فهم  تتطلب 

أن  واملهم  فيها،  الدخول  قبل  ورشة  أي  عن  جيداً  بالسؤال 

تسأل أكرث من شخص، ومهم جداً أن تسأل أشخاص قاموا فعال 

بالتدرب يف تلك الورشة حتى تعرف منهم هل فعاًل استفادوا 

خالل الورشة أم ال، ومهم أن تحاول معرفة مدى التطور الذي 

خروجهم  وبعد  معينة  ورشة  دخولهم  قبل  ألصدقائك  حدث 

خالل  ومن  شخص  من  أكرث  سؤال  خالل  من  وتستطيع  منها 

إذا  معرفة  من  الورشة  بعد  للمتدربني  التطور  مدى  مالحظة 

لها  فالورش  ال..  أم  لطموحاتك  ومناسبة  جيدة  الورشة  كانت 

الورش    وراء  مرسعاً  تذهب  فال  املمثل  اعداد  يف  فعال  دور 

وتحقق دامئا من اختياراتك.

مزيو  محمد 
أحب أن أتحدث عن ورشة »ابدا حلمك« التي ترشف عليها 

وزارة الثقافة وهدفها إعداد ممثل جيد ميتلك رؤية ووعي 

وقد تم تنفيذ الورشة بشكلني مختلفني:

* ورشه »ابدا حلمك« بالبيت الفني للمرسح برئاسة اسامعيل 

مختار 

*ورشة »ابدا حلمك« التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة 

برئاسة وإرشاف هشام عطوة

يتوحد  لكن  االخري  عن  ورشة  لكل  الفلسفة  اختالف  وبرغم 

وتنمية  اكتشاف  يستهدف  فكالهام  الفكر،  يف  املحتوي 

كالقاهرة  كربى  مبحافظات  التنمية  سواء  عام  بشكل  املواهب 

لالقاليم  أو  للمرسح،  الفني  للبيت  التابعة  واالسكندرية 

وشاهدنا  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  واملحافظات 

من  والعديد  والفيوم  سعيد  وبور  والرشقية  الشيخ  بكفر  هذا 

املحافظات االخري.

تحديدا  »الرقص«  للتخصص  مادة  عن  االن  حديثنا  ونخص 

والتي تدرس ضمن مواد الورش التعليمية إلعداد املمثل والتي 

تحتوي عيل تدريس فنون متعددة مثل فن  الديكور والتمثيل 

تكميلية  املواد  هذه  كل  وتعد  وغريها،  املوسيقي  و  واإللقاء 

لكن األساس هو تعليم التمثيل واعداد املمثل، فاملمثل الجيد 

كالديكور  الفنية  العملية  عنارص  بكل  ملام  يكون  أن  يجب 

والرقص وفنون لغة الجسد واملوسيقي واالالت الصوتية، وهي 

هذه  من  يستقيه  ما  كل  ويستخدم  بها  يعمل  التي  العنارص 

العلوم كأداة للتمثيل.

ونحن كمدربني للرقص نعمل عيل منهج تفاعيل مبعني تواجد 

البعد  لغة مشاركة واندماج بني املدرب واملتدرب، ونبتعد كل 

عن املعلومات املكررة والعتيقة والتعليم التفاعيل هنا يعتمد 

عيل ثالث محاور رئيسية :

االهتامم  عيل  ويقوم  التوعوي،  املحور  هو  االول:  املحور 

اين  املتدرب  يعرف  أن  يف  ويتلخص  املتدرب،  يخص  ما  بكل 

مراحل  من  غدا  إليه  سيصل  وما  االن،  يفعل  وماذا  اآلن  هو 

املتدرب   وضع  كيفية  تحت  يندرج  ذلك  كل  يطورها،  وكيف 

بالعملية  إدراكــه  تنمية  عيل  ونقوم  الصحيح،  الطريق  عيل 

ومن  »الرقص«  بالتخصص  اإلملام  وأيضا  عام،  بشكل  الفنية 

يصل  مل  أن  واملعرفة حتي  الثقافة  من  عايل  قدر  يكتسب  هنا 

بشكل  املرسح  فنون  سيتذوق  والنجومية   لالحرتاف  املتدرب 

اكادميي، ويتعلم كيف يفرز الغث من الثمني يف طبيعة عمله 

وميتلك وعي فني، وهي الرسالة التي نوهت وزير الثقافة عن 

رضورة وجودها واالهتامم بها عندما تحدثت عن الورش.

أما املحور الثاين فهو املحور البدين، ويرتكز عيل عمل مترينات 

مكثفة واالستعانة مبساعدين من كلية الرتبية الرياضية لريتقوا 

مبستوي اللياقة البدنية للممثل، ليك يصبح قادرا عىل التعامل 

»اسرتتشات«  للجسم  متــددات  عمل  خالل  من  جسده  مع 

ومترينات مرونة ليكون املمثل مؤهل جسديا ألداء كل األدوار.

ويــدرب  الفني،  املحور  وهــو  الثالث  املحور  ايل  وننتقل 

مثل   واملتنوعة،  املختلفة  الرقص  ــواع  أن عيل  املمثل  فيه 

والهيب  املعارص،  والرقص  الحريك،  والتعبري  الكالسيكيات، 

فيتعلم  املتنوعة،  الرقص  أنواع  من  وغريها  والصالصا،  هوب، 

يف  فأكرث  أكرث  فندخل  راقص،  عرض  يحلل  وكيف  الجسد  لغة 

مع  نفسه  هو  يتعامل  كيف  املتدرب  ويتعلم   الفني  الشق 

الرقص  أنواع  بني  سليم   بشكل  ويفرق  صحيح  بشكل  جسده 

النه مارسها فعليا.

وايضا يعد املتدرب ليكون قادرا عيل أن يكون له رؤية وقراءة 

خاص  بشكل  والرقص  عام،  بشكل  الفن  فكرة  حول  توعوية 

كامدة التخصص التي يقوم بدراستها 

مبشاريع  كبري  بشكل  الناتج  نالحظ  املتدربني  استجابة  ومع 

التخرج كمرشوع ورشة »ابدا حلمك« واخص بالذكر مجموعة 

فعنرص  طه،  أحمد  الفنان  األستاذ  وإخراج  ارشاف  »الرشقية« 

استجابة  وظهرت  العرض،  يف  البارزة  العنارص  من  كان  الرقص 

أدوا  االعــداد  كرثة  فرغم  وتفوقهم،  عميل  بشكل  املتدربني 

يف  أيضا  ذلك  بروز  جانب  ايل  محرتف،  بشكل  راقصة  حركات 

ادى  اإلسكندرية  ملجموعة   دقيقة  عرشون  ملدة  راقص  دميوا 

خالله املتدربني بشكل مهاري للغاية وكأنهم راقصني محرتفني، 

ونالوا إشادة معايل وزير الثقافة إيناس عبد الدايم  والحضور، 

وتعترب هذه داللة عىل قوة املنهج الذي نعمل من خالله ودقة 

محتواه وتفاعله وحداثته.

من  طالب  مشاركة  الــورش  مجموعات  أغلب  يف  والحظت 

ايل  نصل  النهاية  ويف  املرسح،  وأقسام  املرسحية  الفنون  معهد 

وأداء  الجمهور،  عليهم  ويثني  معهم،  جميعا  عنه  نريض  نتاج 

املمثل للرقص بشكل متقن بعد اجتياز الورشة يستحق الفخر، 

ونسعى  جيدة  فاالستجابة  والعمل  التطوير  من  باملزيد  ونعد 

إىل املزيد.

أنها  ففكرة  للدولة،  التابعة  بالورش  العمل  دامئا  افضل  وانا 

تحت مظلة الدولة توفر أماكن جيدة معدة للتدريب، ويوفر 

تقايض  دون  الجيد  التدريب  منها  كثرية  امتيازات  للمتدرب 

وبالتايل  كامل،  بدعم  الثقافة  وزارة  فتدعمه  مادي،  مقابل  اي 

ولكن  نفسها،  تفرض  واملوهبة  الفيصل  هو  هنا  الفني  العنرص 

هذا ال يعني اين ضد الورش الحرة، ولكن تضطر الورش الحرة 

بني  جوهري  فــارق  وهــذا  املوهوب،  وغري  املوهوب  لقبول 

الورشتني وإشكالية كبرية أيضا  فاملوضوع تجاري أكرث بالورش 

ولكن  وعيوبها  مميزاتها  ورشــة  لكل  النهاية  ويف  الخاصة، 

املوهوب يفرض نفسه..

وراء  ويسعوا  مواهبهم  من  ينموا  أن  دامئا  املتدربني  وأنصح 

اتيحت  إذا  موهبته  منهم  كل  يصقل  وان   ومميز،  جديد  كل 

املرسح  وأقسام  املرسحية  الفنون  ملعهد  للتقدم  لهم  الفرصة 

لدراسة  الرشعية  القنوات  ويأخذوا  هذا  فليتمموا  املختلفة 

الورش  نهاية  في  باحرتاف  للرقصات  المتدربني  أداء  مزيو:  محمد 
وحدثته  وتطوره  به  نعمل  الذي  التفاعلي  المنهج  قوة  علي  داللة  
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1919 تحقيق

الفن إذا كان هذا موضوعه وحلمه، ونحن كورشة نقدم له يد 

الدراسة  بالنهاية  العون واملساعدة ونقدمه بشكل أفضل ولكن 

للكبار  للمدربني  أو  املعتمدة  بالورش  وااللتحاق  جدا،  مهمة 

واملعروفني املشهورين بالكفاءة بالورش الحرة أمر مهم للغاية.

مبرسح  الحيك  ورش  تجربة  »كــاالبــاال«  الفتاح  عبد  •محمد 

الطليعة بعيدة  عن جمود الشكل األكادميي

التدريب  وتتناول  حيك«  »ورش  وتحديدا  مرسح  ورش  أقدم  

والحكايات  خاص  بشكل  الشخصية  الحكايات  واداء  كتابة  عيل 

بشكل عام، واعمل مع فئات مختلفة سواء متدربني من املمثلني 

للحيك،  محبي  ولكنهم  بالفن  عالقة  لهم  ليس  متدربني  او 

واملدرسني  كاملحامني  العمل  مجال  يف  يستخدموه  من  وايضا 

والسياسيني وغريهم ممن تحتاج مهنهم ايل الحيك والتواصل مع 

تطوير  عيل  أعمل  فأنا  االقناع،  بلغة   عالقة  له  وجزء  اآلخرين 

مشاكل  لديهم  يوجد  املتدربني  من  اخر  نوع  ويوجد  مهاراتهم، 

يف التواصل ويحتاجوا ملن يسمعهم يف رسد حكياتهم، وهذه هي 

الفئات التي اعمل معاها بالورش.

الكتابة،  بعملية  خاصة  الورشة  عليها  ترتكز  التي  والتدريبات 

وتحويل املوقف الشخيص أو القصة الشخصية ايل قصة يقرأها 

اآلخرين وتصل لهم ممتزجة باملتعة واالستفادة عن طريق نقل 

للجمهور  توازن  به  بشكل  القصة  الحكاء  يؤدي  وايضا  التجربة، 

فني  لعمل  شخصية  حكاية  من  الحكاية  فتتحول  فني،  بشكل 

ميلك مفردات  تقدميه آلخرين.

املتدربني  وبه  تقرير عن  أقيم ورشتي بشكل يومي وأعد  وانا 

تطور  وأتابع  التقرير  أراجع  الورشة  آخر  ويف  ملهاراتهم،  قياس 

املهارات وايل اي مدي استفاد املتدرب، ايل جانب إقامة مرشوع 

تطبيقي بختام بعض الورش، ففي ورشة مرسح الطليعة قدمنا 

املتدربني،  حكايات  من  صنعناه  لالفالم  يقدم  كالذي  برومو 

يضم  و  بشكل مرسحي  يقدم  عرض ضخم  سنجهز  جدا  وقريبا 

مجموعة من متدريب الورش.

التي  للمرحلة  ومناسب  تقليدي  وغري  وممتع  ومميز  مختلف 

نعيشها يف نفس الوقت.

اما بالنسبة للورش التي تقدم بشكل عشوايئ غري متخصص وال 

تواجدت بشكل كبري يف  للتدريب، فقد  السليمة  تراعي األسس 

اآلونة االخرية، ولهذا قامت النقابة واملؤسسات الرسمية بإقامة 

ورش وبها ميزات خاصة.

وايضا قدمت بعض الورش وقام عليها مدربني مميزين وأساتذة 

املتدربني  من  اشهر  هم  من  بها  يلتحق  الورشة   أن  اال  كبار 

اال  املمكن  ومن  النقابة  من  الترصيح  أخذ  أجل  من  أنفسهم 

يعملوا بها فنحن أعضاء النقابة نجلس فرتات باملنزل .

وأعتقد أن دور النقابات األكرث أهمية مثل نقابة املهن التمثيلية 

من  ليتطوروا  املدربني  فيه  يتقابل  ورش  تصنع  أنه  واملعهد 

أن  ميكن  وما  يقدم،  فيام   جديد  كل  يف  ويتناقشوا  مهاراتهم 

يضاف ويناقشوا أيضا السلبيات املتواجدة حاليا.

فمن  االتاحة،  فكرة  كبرية وهي  نعاين من مشكلة  أيضا   ونحن 

تواجده،  عيل  يحافظ  منهج  ولديه  موهبة  ميتلك  من  املفروض 

لذا  ورشة  واهم  ورشة  اشهر  ألنها  النقابة  بورش  نعلم  فنحن 

تدريبي؟  دليل  النقابة  ورش  متتلك  هل  ولكن  عنها  أتحدث 

الفن  ولكن  أقوله،  مام  سيسخر  سألت  لو  ورمبا  هذا  اعتقد  ال 

الورش  يلزم له دليل ومنهج، ولكن ألن  العلوم  باقي  علم مثل 

أو  املرسحية  الفنون  الدراسة مبعهد  مثل  دراسة  ليست  تحديدا 

معهد السينام فلها شكل مختلف وأهداف مختلفة..

باألساس  النقابة  تقيمها  التي  الورش  تكون  أن  لذا كنت أطمح 

ألعضاء النقابة من أجل تطويرهم، فمن دور النقابة  املحافظة 

عيل املهنة وتنمية مهارات أفرادها، فاملهارات أصبحت لها شكل 

مختلف وليست منحرصة يف كيفية الوقوف عيل املرسح، ولكن 

وكيفية  املخرجني،  مع  التعامل  وكيفية  لنفسك،  التسويق  كيفية 

مواكبة التطور، وهذا كله يحتاج أن يكون بداخل الورش دليل 

تدريبي تحت رعاية النقابة ألنها مسئوليتها باملقام االول.

الرئيسي  سببها  منها  نعاني  اليت  العشوائية 
فيتم  حقيقية  فرص  يوجد  فال  االتاحة،  عدم 

الورش علي  اإلقبال 
بخربتهم  ورش  لتقديم  أما  للعمل،  قليلة  فرص  لديهم  ممن 

مخرج   يشاهدهم  أن  بهدف  بالورش  للتدريب  أو  املتاحة  

يقدمهم بعمل، اما بالنسبة للموهوبني باملحافظات  فااللتحاق 

الينا  فيجئ  بالقاهرة،  الورش  اكرث  الن  قليلة  واملعاهد  بالورش 

والعودة  املحافظات لحضور ورشة رسيعة  املتدربني من جميع 

ايل بالدهم دون االهتامم بتفاصيل مهمة، مثل شخصية وخربات 

املدرب، ومدي االستفادة  من الورشة..

وسوهاج  ــرص  واألق بأسوان  ــورش  ال إتاحة  أيضا  يجب  ولــذا 

مضادات  تعد  فالورش  ضئيلة،  بنسبة  ولو  والبحرية  والدقهلية 

للتفرقة واالستقطاب وللفكر املتطرف واالرهاب،

من  بعدد  هذا  تقدم  أن  تحاول  الثقافة  وزارة  أن  اعلم  وانا 

األقاليم، ولكن هذا غري كايف فنحن مائة وعرشة ماليني  ونحتاج 

املهنة، لكن  املتدربني لن ميارسوا  ملرشوع قومي حتي وان كان 

وسهلة  بسيطة  تكون  للتعبري  أخري  وسائل  يجدوا  أن  مهم 

وليست مكلفة.

الحرة  والــورش  الدولة  من  املعتمدة  الورش  عن  تحدثنا  وان 

لورش  اإليجايب  فمن  وعيوبه،  مزاياه  منهام  فلكل  عام،  بشكل 

بشكل  الــورش  به  نقيم  ومناسب  ثابت  مكان  وجود  الدولة 

حيث  عاتقنا  عىل  ليست  اإلداريــة  األعامل  أما  ودائم،  مستقر 

كوين  يف  دوري  ينحرص  حيث  الرسمية،  املؤسسات  بها  تقوم 

ما  عيل  املتدربني  مع  والعمل  التدريب  لربامج  ومصمم  مدرب 

بها  التدريب  فمساحة  الحرة  الورش  اما  خطط،  من  أعددته 

بالبعد عن  وأمتيز  إليه،  نصل  أن  نريد  ملا  يوجد حدود  اكرب وال 

بالنسبة  تعد  »الطليعة«  ورشة  ولكن  األكادميي،  الشكل  جمود 

عادل  الفنان  مع  فالتعامل  للدولة  تابعة  أنها  رغم  مختلفة  يل 

يف  التدخل  بعدم  متتاز  تجربة  كانت  الطليعة  ومرسح  حسان 

سعيد  وكنت  الحرية،  من  املرجوة  املساحة  واعطايئ  عميل 

بالتجربة بشكل عام والدعم املقدم يل، فقدمت كل ما تعلمت 

وكل ما حلمت به بعيدا عن جمود القالب األكادميي، ففي الفن 

يوجد مرحلة من الجمود يجب أن نتخطها لنملك تقديم شكل 

الممثل  إعداد  في  فعال  دور  لها  الورش  منيب:  نبيل  محمد 
اختياراتك من  دائما  وتحقق  ورشة  أي  وراء  مسرعا  تذهب  فال 
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20 رؤى

أنا  السيد  أو  عبدك  أكون  كتري،  معايا  فارقة  ومش  جايلك  »أنا 

جايلك«

مادمت معاك  أكون جارية  ملكة،  أكون  فارقة  »وأنا ملكك ومش 

ىف مملكتك ماهيش فارقة«

املخرج  استهل  الجميلة  العاطفية  الرومانسية  الجمل  بتلك  ـ 

قاعة  عىل  حب«  »لحظة  املرسحى  عرضه  صادق  يارس  املرسحى 

الشعبية  الفنون  قطاع  انتاج  ومن  البالون  مبرسح  جاهني  صالح 

واإلستعراضية مع جامهريه من خالل خاصية »براعة اإلستهالل«، 

املرسحية  عروضه  اغلب  ىف  عليها  يعتمد  التى  الخاصية   تلك 

تقوم  خاصية  فهى  العرض،  لصالح  بإتقان  استغاللها  يحسن  و 

وظيفتها عىل جذب انتباه الجمهور وفضوله ملشاهدة العرض قبل 

جديدة  فكرة  خالل  من  صادق  يارس  هنا  استخدمها  وقد  دخوله، 

تلك  عليها  مدون  الجمهور  عىل  تذكارية  هدايا  بتوزيع  بالقيام 

الكلامت التى أخرتت ان ابدأ بها مقالتى النقدية، األوىل عىل لسان 

الحبيب، والثانية عىل لسان الحبيبة، تلك الهدايا التذكارية الورقية 

ارفاقها  التى يقوم األحبة بكتابة بضعة كلامت رومانسية عليها و 

العرض  األحبة هنا هم جمهور  لكن  و  يحبون مع هداياهم،  ملن 

املرسحى . 

بتلك الهدايا التذكارية التى توزع عليهم و مبا هو مدون عليها من 

و  الجمهور،  قلوب  ىف  الفضول  و  الحامسة  تدب  عاطفية  كلامت 

تجذب انتباهه ملشاهدة تلك امللحمة الرومانسية التى يفتقدونها 

السوشيال  عنارص  كل  و  املادية  عليه  سيطرت  عرص  ىف  جميعهم 

امليديا مبا تحمله من مشاعر زائفة و عامل افرتاىض غري واقعى . 

بإنك دخلت  العرض كمتلقى، ستشعر  األوىل عند دخولك  للوهلة 

ان كنت ىف ريعان شبابك،  ما سواء  يوما  تعتاده  لعامل مختلف مل 

أو عامل تفتقده و صار من الذكريات ان كنت ىف مرحلة الكهولة، 

تسوده  عامل  جوانبه،  جميع  من  الرومانسية  و  الحب  يغلفه  عامل 

يبادله  ال  او  معه  قاسيا  كان  مهام  الحبيب  اجل  من  التضحيات 

الحب، و ليس كالعامل الذى نحياه اآلن و الذى يرتجم الحب بلغة 

القتل و الدم، عامل ستشعر معه بالنشوى ىف كل شئ، فتستمع فيه 

أذنك طوال العرض املرسحى باملوسيقى الرومانسية الحاملة الغائبة 

عن حياتنا  ىف وسط الضجيج و النشاز الذى نسمعه مجربين هذه 

األيام، و ستتمتع به عيناك برقصات األحبة و نظراتهم و تعبرياتهم 

التى تحمل معنى الحب الحقيقى املنزه عن اية مصالح او رغبات، 

النفىس ملا ستجده   الصفاء  بالسمو و  ايضا  و ستشعر معه روحك 

من لوحات تشكيلية مبهرة تحيط بحولك  من كل جانب، و اخريا 

السكينة،  الخيال و املودة و  الحبيبني اىل عامل من  سيأخذك متثيل 

و  مبشاعرهم،  تشعر  و  تجربتهم  من  جزء  بإنك  معهم  لتشعر 

العرض املرسحى و بداخلك رغبة جامحة  لنرش الحب  تخرج من 

من  كل  مع  و  حولك  من  كل  مع  الصحيح  مبفهومه  الحقيقى 

لقصيدة من قصائده، كشفت من خاللها رس  اسم  لها  لوحة  لكل 

عدائه للمرأة، و ان من يتمعن ىف عميق اشعاره سيجدها ال تعرف 

الكراهية و ال تحمل اال الحب العظيم لها، و لكنه حب مل يجد من 

يحتويه بكل ما يحمله من مشاعر فياضة مخلصة نحوها، و بالتاىل 

طريقها  املشاعر  هذه  ضلت  منه  توفيق  و  اختيار  سوء  نتيجة 

الصحيح، فقررت هى أن تستغل موهبتها الفنية ىف تعديل مسار 

توجيهها نحو من يقدرها و يعرف قيمتها  النادرة و  املشاعر  تلك 

وحده  الفن  ان  حيث  و  حقيقي،  صادق  حب  احبته  انها  حيث 

هو من جمع بينهام، و من ثم قررت أن تدعوه كضيف رشف يف 

افتتاح معرضها التشكيىل الذي تعرض فيه لوحاتها، و تحت ارصار 

الفنى  معرضها  زيــارة   و  الدعوة  قبول  هو  يقرر  منها  ضغط  و 

مشاعره  ترتجم  و  بل  قصائده  بأسامء  اللوحات  كل  بأن  ليفاجئ 

الرومانسية  شخصيته  للجميع  تكشف  و  الداخل  من  عواطفه  و 

الحقيقية التى يحاول دوما التنكر منها و اخفائها عنهم، مام تثري 

دهشته و تستفز مشاعره، و بالتاىل تكون هذه الزيارة هى بداية 

رصاع نفىس داخىل لكل منهم، رصاع الشاعر مع عواطفه الداخلية 

الجديدة  الفتاة  تلك  ظهور  بفضل  املرأة  نحو  تتبدل  بدأت  التى 

ىف حياته و التى استطاعت وحدها فهم كل ما يجول بداخله من 

تجربته  تكرار  من  مع خوفه  و  و مشاعر حقيقية،  و عذاب  حب 

الفاشلة مرة اخرى و صدمته من جديد و قلبه مل يعد يتحمل اية 

صدمات اخرى، و كذا رصاعها هى الفنانة التشكيلية مع عواطفها 

القوى له، و ما بني كربيائها و كرامتها  الداخلية ايضا ما بني حبها 

و خوفها من نتيجة مصارحتها له بذاك الحب الكبري فتكون ايضا 

النتيجة صادمة لها، اىل ان تنتهى تلك الرصاعات الداخلية املتبادلة 

تتعامل معهم بحياتك سواء كانوا من األرسة أو األصدقاء أو األحبة 

أو البرش بجميع اطيافهم و طباعهم .

فستختلف  العادى،  الجمهور  من  لست  و  فنانا  كنت  لو  أما 

مبعنى  فنون  اكادميية  دخلت  قد  بإنك  ستشعر  و  عنه،  مشاعرك 

كل  من  العرض  يحويه  ملا  تقليدى  عرض مرسحى  ليس  و  الكلمة 

أجواء الفنون املختلفة بدءا من الغناء و املوسيقى بكل انواعها و 

و  التشكيىل  الفن  و  السينوغرافيا  حتى  الحركية،  الدراما  و  الباليه 

اآلداء التمثيىل . 

ثروت  بهاء  يجسده  شاعر عصامى  املرسحية حول  أحداث  وتدور 

بناءا  الخيانة، و  الغدر و  له ىف ماضيه تجربة حب فاشلة عنوانها 

اخرى  مرة  حب  تجربة  خوض  بعدم  مصريى  قرار  يأخذ  عليها 

تجربته   أثر  متتد  و  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  ال  بل  األبد،  اىل 

ضد  له  سالحا   لتكون  الشعرية  موهبته  يوظف  ان  اىل  القاسية 

الوجه  عىل  حياته  ىف  تظهر  ان  اىل  عام،  بشكل  املــرأة  و  الحب 

اسامء  دورها  تجسد  الجامل  فاتنة  شابة   تشكيلية  فنانة  املقابل 

الفتيات،  كل  طبيعة  عكس  عىل  هى  التى  الفنانة  تلك  عمرو، 

فتنجذب نحو اشعاره القاسية عىل املرأة و التى تكون  هى بداية 

عشقها له و كذا بداية مهمتها الشاقة نحو تغيري نظرته ايل املرأة، 

متاما  النساء  امرأة كغريها من  كل  ليست  ان  له  اثباتها  و محاولة 

واحدة،  كلها  اليد  اصابع  فليست  للرجال،  بالنسبة   األمر  مثلام 

و  األمر،  هذا  ىف  واحدة  عامة  قاعدة  هناك   ليست  مثلام  متاما 

كأنها من نوع النساء التى تستهويها الصعاب و التحديات، فتختار 

من  بفنها  فنه  تواجه  ان  هى  لتغيريه  بداية خطتها  تكون  ان  هنا 

فجعلت  التشكيلية،  بلوحاتها  اشعاره   قسوة  عن  التعبري  خالل 

حــــب..  لـحــظــة 
مسرحى عرض  بداخل  فنون  أكاديمية 

        أرشف فؤاد
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ان  يحب  و  الجمهور  يحبها  دوما  التى  السعيدة  بالنهاية  بينهم 

تنتهى بها كل قصة حب سواء ىف الواقع او ىف الدراما .

ىف  تعتمد  التى   « الديودراما   « عروض  اىل  ينتمى  العرض  هذا 

او  رجالن  املمثلني،  من  اثنان  بني  ما  متثيلية  مباراة  عىل  األساس 

 « النقد  موضوع  ىف مرسحيتنا  هو  كام  امرأة  و  رجل  أو  سيدتان، 

ثروت من  بهاء  بني  ما  التمثيلية هنا هى  فاملباراة   ،« لحظة حب 

عمرو  اسامء  بني  ما  و  الحادة،  مالمحه  مستغال  الشاعر  بدور  قام 

من قامت بدور الفنانة التشكيلية مستغلة انوثتها و نعومة وجهها 

بينهام  املتعة  و  اإلثارة  مباراة قمة ىف  كانت  الربئ، و حقيقة هى 

التقمص  و  التمثيىل  اإلبــداع  مرحلة  اىل  منهم  كل  وصول  نتيجة 

الفنى كل ىف دوره الذى يقوم بتجسيده، لدرجة انك تشعر معهم 

واحدة،  مهنة  اصدقاء  ليسوا  و  حبيبني  بالفعل  بإنهم  كمتلقى 

مدى  و  دوره  آداء  ىف  منهام  لكل  الفنى  الصدق  عن  ناتج  هذا  و 

احرتافيته ىف دراسة كل ابعاد الدور املادية و النفسية و اإلجتامعية 

و كذا الرتكيز مع توجيهات و مالحظات مخرج العرض، و هذا هو 

كان  لذا  الهاوى،  املمثل  و  الدارس  املمثل  بني  ما  الجوهرى  الفرق 

التمثيل بالعرض املرسحى ىف أحسن حاالته  و عىل أفضل ما يكون 

نتيجة  و  الحياتية،  و  الفنية  و  األكادميية  ممثليه  خربات  نتيجة 

عىل  سواء  الصحيح  مكانه  ىف  كل  ملمثليه  املخرج  اختيار  لحسن 

املستوى الشكىل أو اآلداء التمثيىل الذى يتطلبه أدوارهم كام هو 

مكتوب من قبل املؤلف . 

الحرىك لكل من دينا سامل مع ميدو عادل بتصميم و  التعبري  جاء 

بصمة كرمية بدير مكمال للحالة املرسحية الرومانسية و خري عنوانا 

و تعبريا عنها، فالتمثيل عندما يستخدم الرقص كوسيلة تعبري عن 

اىل  بالحالة املرسحية  السطور، يصل  ما وراء  الداخلية و  مكنوناته 

مرفوضة  الفن  ىف  فاملبارشة  املبارش،  غري  فنه  بسبب  تألقها  أوج 

هى  العرض  رسالة  فهم  اجل  من  العقل  اعامل  ان  حيث  عموما 

احدى اهداف الفن السامية، و بالتاىل جاء تصميم الدراما الحركية 

و  الحركية  الرقص  فنون  انواع  بعض  مستخدمة  بدير  لكرمية  هنا 

الدراما  لتخدم  املعارص،  املرسحى  الرقص  كذا  و  الباليه  فن  منها 

البرصية  املتعة  عنرص  العرض  عىل  لتضفى  ايضا  و  باملرسحية 

مع  احرتافيتهم  و  مبهارتهم  الراقصني  تناىئ  استطاع  للمتلقى حيث 

لتلك  الفنى  الصدق  تأكيد  األكادميية ىف  الرقصات  خربات مصممة 

الحالة الرومانسية الشاعرية ألبطال العرض املرسحى و كذا رسالة 

املرسح ال يكتمل تكوينه و ال سينوغرافيته املنظمة ايضا اال بهام، 

الرجل و  اال بوجود  التى ال تكتمل معانيها  الحياة   متاما هو مثل 

املرأة فيها .

من  لكال  النفسية  الحالة  عن  معربة  جاءت  الربنس  لرباب  األزياء 

الرجل و املرأة بالعرض، حيث جاءت مالبس املرأة كلها عبارة عن 

فساتني  ذات الوان فاتحة و مبهجة داللة عىل اقبالها عىل الحياة 

عن  عبارة  العرض  بذات  الرجل  مالبس  جاءت  بينام  الحب،  و 

املرأة،  تجاه  القاسية  نظرته  القامتة داللة عىل  باأللوان  تتسم  بدل 

فوجدناه  لها،  نظرته  تغريت  بعدما  بالعرض  األخري  الجزء  بإستثناء 

يرتدى مالبس ربيعية متمثلة ىف صديرى البدلة ذو اللون الرصاىص 

امتنى  كنت  ان  و  الراقصني،  مالبس  مالمح  نفس  هى  و  الفاتح، 

بنفس  و  املرسحى  العرض  طوال  هنا  موحدة  املالبس  تكون  ان 

لتعرب جميعها  العازفني  و  الراقصني  و  املمثلني  ما بني  األلوان  ذات 

دوما  نشاهد  كام  املرسحى  للعرض  موحدة  رومانسية  حالة  عن 

بالعروض التجريبيه و عروض مرسح الحالة .

حالة  عن  يعربون  اإلضاءة  مع  املالبس  مع  الديكور  من  كال  دوما 

بعضهام  يكمل  و  اآلخر  عن  ألحدهام  غنى  ال  واحــدة  مرسحية 

اإلبهار  ىف  قمة  هنا  الرشيف  بكر  ابو  اضاءة  جاءت  لذا  البعض، 

لعني املتلقى و مكملة لكال من رؤية مصمم الديكور مع مصممة 

األزياء، فجاءت اضاءة ذات الوان ناعمة موحية بالحالة العاطفية 

و الرومانسية للعرض و متناغمة مع ذات الوان األزياء و اللوحات 

اىل  الرشيف  بكر  ابو  هنا  يلجأ  مل  و  بالعرض،  الحاملة  التشكيلية 

استخدام اية الوان قامتة ال تتناسب مع الحالة الرومانسية للعمل 

حدوث  ىف  اضاءته  ساهمت  حيث  له  يحسب  ذكاء  هذا  و  ككل، 

العرض  ــداث  اح و  املتلقى  مشاعر  بني  ما  قــوى  تواصل  حالة 

املرسحى.

طويل  باع  له  واعد  منفذ  كمخرج  الهادى  عبد  هاىن  استطاع  كام 

ابو  اميان  و  مالك  احمد  مساعديه  مع  بالتعاون  و  املجال  ذاك  ىف 

بر  اىل  املرسحى  العرض  كواليس  يقود  ان  الصواف  احمد  و  سنة 

األمان دون أدىن اخطاء فنية، و دوما يحسب ملخرج العرض حسن 

و  متقنة  لكواليس  ضامنا  اإلخراج  من  معاونيه  لطاقم  اختياره  

منظمة . 

الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  لعادل عبده رئيس  اخريا يحسب  و 

حب  لحظة   « املرسحى  للعرض  اإلنتاجية  الجهة  اإلستعراضية  و 

يقدمه من موضوعات مرسحية  فيام  التنوع  الدائم عىل  » حرصه 

من انتاجه، كام يحسب له مؤخرا اهتاممه باملوضوعات املرسحية 

الرومانسية و خاصة القامئة عىل املرسح الشعرى العامى، و التى 

كانت ىف سبيلها اىل اإلنقراض، فقام بإحيائها من جديد من خالل 

محمد  تأليف  من  موفق  عامى  شعرى  مرسحى  بنص  استعانته 

هذا  ىف  املحرتفني  و  املتخصصني  من  واحدا  يعترب  الذى  الصواف 

النوع من املرسح الشعرى و الغناىئ، اال انه ىف هذا العرض اهتم 

الرومانىس  الشعرى و  الغناىئ  باملضمون  للنص املرسحى  كتابته  ىف 

خالل  من  املرسحية  باألحداث  اهتاممه  حساب  عىل  الظاهرى 

الداخلية  العاطفية  و  النفسية  ابطاله  رصاعات  ىف  دراميا  الغوص 

منعا  ذلك  من  اعمق  بشكل  ابرازها  اىل  منه  تحتاج   كانت  التى 

مخرج  صادق  يارس  استطاع  لكن  و  السطحية،  فخ  ىف  للوقوع 

يعالج  أن  الواعية  الطويلة  خرباته  و  اإلبداعى  بفكره  هنا  العرض 

بالصورة  اهتاممه  خالل  من  مبارش  غري  بشكل  السطحية  تلك 

املرسحية و الرتكيز ىف رؤيته اإلخراجيه، و من خالل لجوئه ايضا اىل 

الدراما الحركية كمكمل للحالة الفنية املعروضة، ليربز من خاللهم 

جميعا الرصاع األزىل و املستمر ما بني العقل و القلب لكل انسان 

حال،  اىل  الحال  يتبدل  معها  التى  اللحظة  تلك  اىل  يصل  ان  اىل 

لتكتب نهاية لهذا الرصاع املحتدم داخليا  اما  » بلحظة ندم »  أو 

» لحظة حب« .

كال من مؤلف العرض و مخرجه  ايضا . 

األلحان ألحمد محي مع توزيع اسامة سامى و بتوظيف كال من 

األصوات  مع   ،« فلوت   « فؤاد  مى  و   « تشيلو   « صبحى  عمرو 

مع  خليل  مؤمن  من  لكل  البعض  بعضها  مع  املتناغمة  الغنائية 

نوعها  من  فريدة  رومانسية   ابداعية  حالة  خلقت  جامل،  نانىس 

تعرب عن الحب الصادق بني كل رجل و امرأة، فقد احسن امللحن 

اختيار اآلالت و كذا األصوات و املوسيقى التصويرية التى تتالئم 

مع حالة و طبيعة العرض الرومانىس الحامل و الرصاعات العاطفية 

املوجودة بداخل شخصياته، و التى من خاللها استطاع  التسلل اىل 

تفاعلهم  و  ادراك منهم  او  بدون وعى  الجامهري و متلكهم  قلوب 

املخرج  امامهم، كام ساهمت رؤية  املرئية  الرومانسية  الحالة  مع 

مرئيني  العازفني  كذا جعل  و  املوسيقى اليف   بجعل  يارس صادق 

امام الجمهور مثلهم مثل املمثلني و الراقصني، و اختيار اآللة التى 

تناسب طبيعة كل منهم كرجل و امرأة، ىف التأكيد بأن كل عاطفة 

و كل فن و كل حياة  و حالة ابداعية ىف هذا الكون ال تكتمل اال 

بوجود رجل و امرأة . 

و قد راعى حمدى عطية ىف تصميمه للديكور ان يعرب عن الصبغة 

مهنة  ميارسون  العاشقان  من  كال  ان  عىل  القامئة  للعرض  الفنية 

كأنها  و  بأكملها  العرض  قاعة  بأن جعل من  الفن كل ىف تخصصه 

قاعة  يسار  و  ميني  عىل  التشكيلية  باللوحات  ممتلئ  فنى  اتيليه 

ايضا كناية عىل  امام مرأى عيونهم  الجمهور و ىف مقدمة املرسح 

افكارها  و  سيطرتها  فرض  ىف  العاشقة  التشكيلية  الفنانة  انتصار 

املرأة،  عن  القاسية  افكاره  تغيري  ىف  نجاحها  و  الشاعر  حياة  عىل 

كام حرص مصمم الديكور ايضا عىل ان تتفق رؤيته السينوغرافية 

هو  ما  كل  ان  عىل  القامئة  االبداعية  فلسفته  و  املخرج  رؤية  مع 

املرسح  قسم  بأن  امرأة،  و  رجل  نتاج  هو  الكون  هذا  ىف  جميل 

اىل ثالث مستويات، مستوى اول للراقصني حيث النافورة و صالة 

منهم  كل  يتقابل  حيث  للعازفني  ثان  مستوى  و  املتلقى،  جمهور 

مع اآلخر ميينا و يسارا كل ىف بلكونه الخاص به، و مستوى ثالث 

الشاعر  لغرفة  املرسح  ميني  اقىص  خصص  حيث  للممثلني  أخري  و 

الفنانة التشكيلية حيث  و مكتبه  و مقدمة يسار املرسح ألتيليه 

عاملها الخاص، و بالتاىل عمد مصمم الديكور هنا اىل تخصيص كال 

من ميني املرسح للرجل و يسار املرسح للمرأة  سواء عىل مستوى 

كأن  و  مبهر  اعجازى  تشبيه  ىف  املمثلني،  او  العازفني  او  الراقصني 

رؤى
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22 رؤى

بالهيئة  املرسح  نوادي  انتاج  من  مرسحي  عرض  انثي  اسمها 

العروض   ( الثالث  املركز  الثقافة وحصد جائزة  لقصور  العامة 

التجريبي  للمرسح  الــدويل  القاهرة  مهرجان  يف   ) القصرية 

مسارح  عيل   2022 سبتمرب  يف  واملقامة  ال29  نسخته  يف 

القاهرة - ) دورة بيرت بروك ( - مبشاركة العديد من العروض 

ليلتي  يف  انثي  اسمها  واقيم  العامل  بقاع  شتي  من  املرسحية 

الصبور مبرسح  عبد  بقاعة صالح  التجريبي  باملهرجان  العرض 

سبتمرب   5  ،4 واإلثنني  األحد  مساء  املهرجان،  أيام  يف  الطليعة 

باحادية  آمن ضمنيا  فضاء  يف  وعذاباته  االنسان  محيا  ليجسد 

حكيا  التوجه  هذا  لتقاوم  االثني  فانربت  حياديته  وال  الصوت 

السادي  للفعل  املناوء  الفعل  لذات  حركية  ومحاكاة  ورسدا 

املسيطر فاختبأ وراء السلويت مقاوما وقاهرا واختبات األنثي 

فكرة  لتمرر  عدة  احايني  يف  ومسيطرة  قاهرة  جسدها  وراء 

سبيال  ذلك  ايل  استطاعت  ما  الفعل  عيل  والقدرة  االستقالل 

وتأطريها  لتأصيلها  النساء  اليها  طاملا سعت  التي  االفكار  تلك 

الرجل وبعيدا عن الخطاب  باطارها الخاص بعيدا عن هيمنة 

االبوي املسيطر عيل عقول وافئدة النساء. 

فكرة  جامعي  وخلق  ارتجال  ورشة  نتاج  مرسحي  عرض  هو 

لها  اخراجية  تجربة  اول  يف  مصطفي  همت  واخراج  وصياغة 

وااليدولوجي  الثقايف  همها  جيل  بشكل  اوضحت  انها  اال 

واالنتامءات الفكرية التي تؤمن بها وتسيطر عيل كيانها كأنثي 

الطرح  خالل  من  واتضح  اخري  جهة  من  وكمبدعة  جهة  من 

وعدالتها  بقضيتهن  عملها  فريق  واميان  اميانها  السيمولوجي 

منوذج  عن  والبحث  النمطي  االطار  خارج  الخروج  ورضورة 

الحيك واالرتجال  فانتهجت  التفاعل واالحتواء  قادر عيل  داليل 

منهجا امنا للوصول ايل السيطرة عيل جمهور النظارة وابتعدت 

االيقاع  منها  ودنا  االحساس  من  فدنت  الدراما  منطية  عن 

وساعدها  مغاير  اطار  يف  وافكارها  هي  امنا  مــرورا  فمرت 

بطبيعة الحال البناء املعامري لقاعة صالح عبدالصبور مبرسح 

ملناسبة  كامل  بشكل  مناسبا  العرض  مكان  فعد  الطليعة 

الحديث والحديث واتضح احتواء املكان للممثالت الصانعات 

للتجربة واحتوائهن للمكان يف نفس اللحظة . 

العرض  قاعة  خارج  من  انثي  اسمها  املرسحي  العرض  بدء 

الداللية  االلفة  الستقبال  وتحرضت  تهيأت  التي  االساسية 

الجمهور  استقبلن  فالفتيات  والسيمولوجيه  وااليدولوجيه 

العرض  يف  املشاركة  واعلنوهم برشوط وضوابط  القاعة  خارج 

والتواصل  االخر  مع  التواصل  عيل  قادرين  فاعلني  كمتفرجني 

منصة  ايل  العرض  قاعة  ايل  الجمهور  دخول  ومع  االخر  ايل 

اصوات شجية وعزف  الجميع ممثالت وجمهور  احتوي  االداء 

منضبط اللتي العود والكامن حمل العود رجل يف صدر شبابه 

شبابها  اوج  يف  فتاة  الكامن  وحملت  وخيالء  بحب  وعزف 

وجاذبيتها وعزفت يف تحدي واشتياق وكانت الروح املوسيقية 

املتدفقة ذات حوار شجي يسطر رصاعا شيقا فالفيولينا تحاول 

مجتمع اصم واالخري ولدت من صندوق الهدايا بعد تشخيص 

ان  بعد  امليالد ومقدماته  لحظة  و تجسيد كريوجرايف المع ل 

للفعل  باملحو  حياتها  الهدية  وتبدء  واملكان  الزمان  تحييد  تم 

االخر  من  القادم  الصوت  ايل  والرضوخ  الكينونة  عن  والزود 

واال فقدت وجودها املفقود اساسا يف ثنايا العالقات املشوهة 

الفتيات  اماكهن اخذت  املتفرجني يف  البدء ومع استقرار  ومع 

القطعة  وراء  القطعة  وتخلع  االستقبال  مالبس  من  تتخفف 

الثالث  التشخيص  فتايات  بان  لنفاجأ  ابتذال  او  اثارة  دون 

ان تغلظ من صوت نغمها فهي االخري قادرة عيل فرض الرأي 

محاولة  يف  احيانا  حنون  احيانا  النربات  حاد  والعواد  وسطوته 

الفاعل  الحبيب  الوجود االبوي للذكر االب / االخ/  ايل تسطري 

يف  الجمهور  يستقر  ان  ايل  اللحظات  وتستمر  االوقات  كل  يف 

اماكنه والفتايات يف اماكنهن لتبدء ) الفضفضة ( فهن خمسة 

فتايات سادستهن عازفة الفيولينا واحدة تنسج خيوط الرتيكو 

وثباتها  صمتها  يف  تغرق  واخري  التشخيص  مكان  تؤطر  التي 

يف  الرصاغ  عيل  القادرة  الرافضة  لوحاتها  امام  تذوب  وثالثة 

أنيث  اسمها 
المغلي الضفدع  متالزمة 

        محمد النجار 
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ارتدين  ولكنهن  رمبا  وللحداد  رمبا  للتحييد  ســوداء  مبالبس 

السواد عيل اي حال وبقيت االنثي الصامتة يف عمق التكوين 

صندوق  يف  الطفلة  وبقيت  حقيقي  وبثبات  كاملة  مبالبسها 

الهدايا مل تولد بعد .

ومع تدفق الحيك واالرتجال تبوح كل فتاة بارسارها وهمومها 

وقدرها ومقدورها والتي ما ان ترسد االنثي وتنتهي من الرسد 

اال وجدنا انفسنا امام ذات االنثي بشكل مختلف ترسد نفس 

النربات  مختلف  املعاين  متطابق  بصوت  والقدر  والهم  الرس 

ومع انتهاءها تنربي االخري يف رسد اخر ملكان اخر وزمان اخر 

يف  الرئيسية  فالحبكة  النربات  مختلف  املعاين  متطابق  بصوت 

الوقت  هذا  او  العرض  هذا  يف  االنثي  توجه  ويف  العرض  هذا 

هو رفض متالزمة الضفدع املغيل او قبولها ومتالزمة الضفدع 

الضفدع  اي  فانه  قدر  يف  ضفدعا  وضع  ان  انه  هي  املغيل 

النار  عيل  االنــاء  وضع  اذا  حتي  القدر  يف  املاء  مع  يتكيف 

مع  ويتكيف  املاء  يقاوم  الضفدع  وجدنا  حرارته  وازدادت 

درجة  ايل  املاء  وصل  اذا  حتي  يتقبلها  حتي  الحرارة  درجة 

الغليان وجد الضفدع ذاته قد انطفأت وخبت قوته املستهلكة 

وقت  القدر  من  يقفز  ان  به  حري  وكان  التكيف  محاولة  يف 

التكيف وهذا  محاولة  املجهود يف  يبذل  واال  قوته  كان يف  ان 

املرسحي  العرض  يف  ورفيقاتها  همت  حاولت  ما  بالتحديد 

اشتداد  الظروف  اختالف  حال  انه  له  تنوء  ان  انثي  اسمها 

مهيأة  كانت  اذا  املوقف  من  تقفز  ان  االنثي  عيل  قسوتها 

وقادرة عيل القفز واال ترضخ ثانية لتكيف يستنزفها ويفقدها 

القدرة عيل اختيار لحظة القفز من االشكالية املدمرة لكيانها 

وكينونتها ويف ذلك منتهي الرجاء .

سيطرة املخرجة همت مصفي عيل فضاء العرض سمعيا بخلق 

املحكم  الرصاع  لذالك  نغمي   / ايدلوجي   / سمعي  مستوي 

وهيئتها  بشكلها  االنثي  تشبه  فالفيوال  والعود  الفيوال  بني 

وجاذبيتها وناعمة الصوت والنغم ومتعددة الطبقات اللحنية 

يف  ونغامتها  اصواتها  اصدار  وتستطيع  ذلك  االمر  احتاج  ان 

انه  بالذكر  والجدير  متعددة  وطبقات صوتيه  درجات صوتية 

عمياء  منطقة  يف  وااليقاع  والعود  للكامن  مكان  اقتطاع  تم 

اللحن  فعد  اللحظة  نفس  يف  وامامه  الجمهور  خلف  تختبأ 

ذات  نفس  يف  التلقي  ويف  الدرامي  الحدث  يف  فاعال  فــردا 

تطلب  ان  الهادي  الناعم  ذلك  فهو  العود  عن  اما  اللحظة 

وهو  الرومانيس  هو  املوقف  احتاج  ان  القاطع  الواضح  االمر 

املمثلة  يد  يف  االوراق  فكانت  االحــالم  احتواء  عيل  االوراق 

باالفكار  مالها  ايل  وسعت  االوقات  اغلب  يف  مصطفي  همت 

قهرا  والفاعل  الجالس مستكينا  الجمهور  بها مع  والتفاعل  بل 

من اناث العرض واملتقبل قوال وفعال واملشارك اراديا وال اراديا 

املرسحي  للبناء  املغايرة  التجربة  يف  املشاركات  االناث  واخر 

البيضاء  الجميلة  االنثي   ) محمود  هنادي   ( هي  التقليدي 

العرض  طوال  والصامته  وابدا  دامئا  القاعة  ركن  يف  املستكينة 

واملغطاه  تشبهنا  عربية  مرصية  تقليدية  مالبس  واملرتدية 

الرافض  والوجه  املعربة  النظرات  وصاحبة  املالبس  تلك  وراء 

واملستكني واملستسلم واملقاوم يف كل االوقات تلك االنثي التي 

وخلعها  التجربة  نهاية  يف  مالبس  عن  بتخليها  الجميع  فاجت 

لكل تلك املالبس لتظهر مفاتنها وتغطي وجهها باملكياج املعرب 

ولكل  بحالها  تلذذا  او  حالها  اليه  ال  ملا  رفضا  جاملها  املؤجج 

الساكنة  تدخل  وفجأة  ويرتيض  يرغب  كام  تفسريه  متلقي 

لتطرح  مبهر  رشقي  رقص  وصلت  يف  املستسلمة  الهادئة 

فرضيه تسليع االنثي بشكل مفاجئ عيل نفس درجة ومساواه 

ومالبسها  االنثي  فمكياج  القيود  من  املــرأة  تحرر  فرضية 

املثرية ومتايلها هي وسيلة جذب الرجل وسالح املرأة الذي مل 

الشهوة وهي وسيلة  انتهاء  اللحظية حتي  السيطرة  يفشل يف 

فالفرضية  املتحررة  االفكار  اصحاب  بعض  عند  للرفض  املرأة 

باليات  اال  تكتمل  االحوال ال  بطبيعة  املطروحة  السيمولوجية 

التلقي والتي بدورها تختلف من فرد الخر فهل نجحت االنثي 

اثناء  القدر  من  القفز  من  القول  نهاية  يف  املهادنة  الصامتة 

غليان املاء بداخله ام خارت قواها بغية التكيف حتي اذا غيل 

فتحققت  بداخلق  املحبوس  الضفدع  قوي  انهارت  القدر  ماء 

مقولة متالزمة الضفدع املغيل .

عيل  السيطرة  يف  العرض  مخرجة  نجاح  نري  االحوال  كل  ويف 

منها  فدنا  وعمقه  الطرح  ببساطة  االيدلوجي  العرض  فضاء 

االيقاع محققا تدفقا يف املنظور الجاميل والفكري دون افتعال 

االيدولوجي  الطرح  يف  العرض  بداية  كانت  فكام  تعقيد  او 

كانت  التفاعلية  املشاركة  عيل  وباعث  مختلف  والسيمولوجي 

باكرث  التأويل  وتحتمل  مختلفة  االخــري  هي  العرض  نهاية 

والجسد  واالفكار  الرؤي  املتعددة  فاالنثي  تفاعلية  داللة  من 

الفتايات  من  فتاة  وكل  منهجا  واتخذته  الرفض  عيل  اتفقت 

وتشخيصا  توضيحا  انــربت  والتفاعل  الحيك  يف  املتباريات 

برضورة  عادلة  املــرأة  متنتها  نتيجة  ايل  للوصول  وتجسيدا 

يعلوها  ليس  جنب  ايل  جنبا  والظهور  والتواجد  املشاركة 

الذكور اعالء ملحاوالت األنثى يف منحها فرًصا أكرب يف التواصل 

من  وخروجها   الرجل،  الحياة  رشيك  وبني  بينها  والتفاهم 

القيود واملعتقدات املتعارف عليها التى كانت تخنقها.

واالخروحافظ  األنا  رصاع  خلق  يف  حلمي  عز  اضاءة  ونجحت 

اسقاط  ملصادر  الجيد  بالتوزيع  للعرض  املتدفقة  االيقاع  عيل 

الطرح  مع  تناسبت  التي  ــوان  واالل االسقاط  وزوايــا  الضوء 

يف  وهام  وبدا  االحيان  بعض  يف  حلام  الحيك  فبدا  والداللة 

احيان اخري وبدا حقيقة وواقع يف اغلب االحيان واستخدمت 

طريق  عن  الداللة  وتأكيد  السينوغرافيا  اكامل  يف  االضــاءة 

جاهدت  التي   ) السلويت   ( تقنية  يف  خاصة  املتباينة  الظالل 

الجمهور  تفاعل  واستخدم يف  اهميته  تأكيد  العرض يف  فتيات 

مع فريق التمثيل فبدا الجمهور ممثال فاعال يف االحداث قادرا 

عيل التواصل والتفاعل . 

همت  هشام،  فاطمة  وأداء  متثيل  أنثى«  »اسمها  مرسحية 

هنادي  نشأت،  ماريانا   ، فــوزي  محمد  شيامء  مصطفى، 

ــوزي،   ف محمد  واملوسيقار  امللحن   موسيقى  محمود، 

أحمد  حي  عزف  جربان،  والثاليث  خليفة،  مارسيل  واملوسيقي 

كريم  فتحي،  محمد  اإلخراج  مساعدو  شوقي،  وإيرين  نبيل 

صقر ومدحت صربي، تصميم بانفلت ودعايا د. رساج محمود، 

تصميم إضاءة إهداء الفنان عز حلمي، فكرة وصياغة وإخراج 

همت مصطفى.

طارحة  النغامت  وتبارت  يحتاج  ما  يستخرج  واملوقف  الغادر 

بالحيك  الخاصة  وااليدولوجيا  االفكار  عيل  ومسيطرة  الدالالت 

تكن  فلم  التأثري  عيل  قدرته  يفقد  او  يتنافر  ان  دون  عموما 

قالته  مكتوب  او  ملفوظ  غري  اخر  حوارا  اال  العرض  موسيقي 

لتجميل  محاولة  دون  باقتدار  وعازفيها  املوسيقية  االالت 

ان  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  فاثبت  التمثيلية  الجمل  تزيني  او 

ستخبوء  كانت  املستقلة  باملعاين  الزاخرة  املفردة  اختفاء هذه 

بها جذوة العرض اجامال وتفقد التواصل الحادث مع موسيقي 

تعزف هنا واالن .

العرض  منصة  فضاء   عيل  الحال  بطبيعة  املخرجة  وسيطرة 

املمثالت  اجساد  بتباين ومتاثل  ماديا  الرؤية  بتعدد مستويات 

امتلكن  انهن  اال  نسبيا  ممتلئة  باجساد  املمثالت  فكانت 

وبساطة  حركيا  الحيك  عيل  فائقة  ــدرة  وق حقيقية  رشاقة 

الحوار امللفوظ مكنهن من التعويض بالتعبري الجسدي املغاير 

للأملوف واملقرتب من البساطة اقرتاب اكد حرفيتهن يف التعبري 

والتفاعل  والتشخيص  التجسيد  يف  الفائقة  وقدرتهن  الحريك 

التشكيلية  الفنانة  الخالق وامتازت شيامء محمد باضافة روح 

القيود  كرس  ايل  الطامحة  املقهورة  االنثي  روح  ايل  املجردة 

امتالكها  مع  تتحكم  االنثي  حيث  املوازي  العامل  ايل  والخروج 

 ( واختيارها  املغاير  الحريك  االداء  عيل  وقدرة  الفته  ظل  خفة 

ترسيحة شعر ( منطلقة ومميزة وخارجة عن االطار التقليدي 

تبتعد  مل  و  وسعيا  وقــدرا  شكال  ومتمردة  مميزة  فاصبحت 

ماريانا نشأت عن ذات التميز بوجهها الهادي الرافض املنطلق 

اما فاطمة  اكرث رحابة عن ذاك االفق املحارص لالنثي  افق  ايل 

الهدايا  صندوق  من  الخارجة  الطفلة  جسدت  التي  هشام 

الرضوخ  عن  واملعرب  نسبيا  الصغري  ببناء جسدها  امتازت  فقد 

وضعف  االطــار  من  الخروج  ومحاولته  لضعفه  واالستكانة 

الناتج عن  بالقهر  بالقضية و وعيها  املامها  اكد  صوتها وحنوه 

الهدايا هو  الطفلة من صندوق  الدهر وخروج  الرضوخ طول 

اشارة سيمولوجية من املخرجة ان رحم االم ليس اال صندوق 

لهدايا عيد امليالد ومحقق لالماين وما ان تتحقق االمنية حتي 

يحكم عليها بالرضوخ واالستكانة واتباع التعليامت واال فقدت 

للرثاء  املحققة  النسائية  النامذج  تنوع  ومع  اليه  سعت  ما 

املخرجة  احداهام  لعبت  شخصيتني  بقيت  للعرض  الفكري 

وهي شخصية الكاتبة او الشاعرة او ايا ما كان مسامها فهي 

بقدرة  ثقتها  الورق وبات جليا  ايل  دامئا مبكنونها  تهمس  انثي 
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ضمن مسابقة العروض القصرية التي قدمت عىل مرسح زيك 

القاهرة  الطليعة ضمن فاعليات مهرجان  طليامت مبقر فرقة 

قمت  والعرشون،  التاسعة  لدورته  التجريبي  للمرسح  الدويل 

مبشاهدة العرض املرسحي “ اىل أين “ لفرقة املرسح الوطني 

العبادي،  عيل  تأليف  الفيتوري،  عوض   : إخراج  من  بليبيا 

النصف  مدته  يتجاوز  ال  والــذي  العريبي،  أنس  موسيقى 

إنه قد كفى  اال   .. املدة  الرغم من قرص تلك  ... وعىل  ساعة 

وعذابات  توصيله من رصاعات  العرض  يريد مخرج  مبا  ووفا 

والدقة  واملهارة  الرباعة  من  بغاية  عمره  طيلة  الرجل  بها  مر 

بأسلوب  العبيدي  لنا حسني  فقد شخصها  األداء،  واالتقان يف 

القطار  محطة  يف  يقف  شخص  لنا  ظهر  حيث  البانتومايم، 

بأداء متثييل بطئ،  تلو األخرى  األربعة واحدة  يحرض حقائبه 

يخطو خطوات ثقيلة بطيئة، ثم يظهر صوتا عرب ميكروفونات 

الركاب،  أحد  حقائب  ضمن  قنبلة  وجود  من  يحذر  التنبيه 

ليشعرنا  القنبلة  ساعة  دقات  مؤثرات  تسمع  ذلك  بعد  ثم 

األثناء  تلك  ويف  الوقت،  يطول  حينام  االنتظار  أثناء  بالتوتر 

ليعرب  الحقيبات،  داخل  القنبلة  عن  املمثل  بحث  رحلة  تبدأ 

فجاءت  حياته،  طيلة  بها  مر  التي  العمرية  بالحقبات  خاللها 

داخل كل شب،  الكائن  الداخيل  الرصاع  تأدية  املمثل هنا يف 

حمله  خالل  من  لوطنه  وحبه  االستشهاد  احتاملية  حيث 

لربواز صورة فارغة من داخل تلك الحقبة به جانبا إىل اليسار 

ويجئ  يذهب  ثم   .. بداخله  وجهه  ويتوسط  الحداد  رشيط 

بني تلك الحقيبة الرمادية اللون والحقيبة التالية لها الذهبية 

اللون والتي متثل الحقبة الزمنية الذهبية التي يشعر بها أي 

فيها  نجح  فقد  واالستقرار،  الزواج  يف  والرغبة  بالحب  شاب 

املعاناة  مدى  عن  يعرب  بأن  ذلك  وإيابه  ذهابه  يف  املمثل 

الداخيل للشاب بني املشاعر اإلنسانية يف حب الوطن وتلبية 

نداء ذلك الواجب، وبني حب الحبيبة ورغباته اإلنسانية .

للصوت  مشابها  صوتا  فيظهر  األخرية،  الحقبة  إىل  ينتقل  ثم 

امليكروفون  نفس  عرب  قبل  من  سمعناه  وأن  سبق  قد  الذي 

تواجد  ومصدر  الهدف  تحديد  تم  قد  بأنه  الناس  ليطمنئ 

حركة  بها  ويــؤدي  الحقيبة  بــذراع  املمثل  فيمسك  القنبلة، 

ويظهر   . تام  إظالم   . القنبلة  تفجري  ذراع  عىل  يضغط  وكأنه 

املمثل وكأنه نائم، ويستيقظ عىل نفس صوت دقات الساعة، 

يف  املخرج  نجح  وبهذا  الكاتينية،  ساعته  ليظهر  عنه  فيبحث 

بالقنبلة  الضائعة  االنسان  عمر  أوقات  أسعد  عن  يعرب  أن 

املوقوتة، والقطار الفائت .

توظيف  يف  املخرج  برع  قد  أنه  بل  فحسب،  هذا  وليس 

أي  عن  بها  مستعيضا  املتحركة  البسيطة  عرضه  موتيفات 

الصوتية  اختيار مؤثراته  كتل ديكورية آخرى ويف قدرته عىل 

القنبلة  عن  للتعبري  الساعة  دقات  يف  املتمثلة  توظيفها  وآلية 

والتعبري عن  منه،  والنفور  واالنتظار  الوقت  املوقوتة، وكذلك 

الصويت  املؤثر  بذلك  صعودأ  اللعب  ومرحلة  الطاولة  تنس 

وتزايده اىل أن نشعرب باالنهامك يف الحياة وتلقي الصفعات .

الطفولة،  حقبة  عن  لتعرب  الوردي  اللون  ذات  األوىل  الحقبة 

ربيع العمر، حيث املرح واللعب، اللهو دون جدوى أو هدف 

لعب  موتيفات  املمثل  يخرج  وسلس  جميل  متثييل  بأسلوب 

الطاولة  تنس  مرضب  ثم  شمسية،  ثم  عرائس،  من  األطفال 

وإن  سبق  قد  التي  الساعة  دقات  مع   .. فشيئا  شيئا  ليلعبها 

احرتايف  ماتش  وكأنه  تشعر  ألن  فشيئا  شيئأ   .. سمعناها 

يتصاعد إىل أن يصل بنا من خالله إىل مرحلة الشباب، حيث 

عسكري  يحملها  حقيبة  وكأنها  تشعر  التي  الثانية  الحقيبة 

برع  بلده، وقد  تجاه  الوطنية  الخدمة  يؤدي فرتة  الجيش  يف 

أين؟.. إلى 
العمر قطار  رحلة  يا   

         نهاد السيد
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بالنسبة   والسياسة  النقدية  الكتابة  عامل  مع  سهلة  الرحلة  تكن  مل 

وجسارة  النضال،  من  تاريخاً  متتلك  التي  النقاش،  فريدة  للناقدة 

الكلمة، والدفاع عن حرية الرأي والتعبري، ورفض كل ما ميس حرية 

اإلنسان وهويته،

الثقافية  الحياة  يف  البارز  دورها  لها  أدبية  عائلة  إىل  تنتمي  فهي 

أبرز  أحد  النقاش،  رجاء  الراحل  الناقد  األكرب  فشقيقها  املرصية، 

القرن  من  الثاين  النصف  يف  العريب  العامل  يف  النقدية  األصــوات 

النقاش،  وحيد  الراحل  واملرتجم  القاص  أيضاً  وشقيقها  العرشين، 

إضافة إىل الكاتب املرسحي فكري النقاش، واملخرج السيناميئ عطاء 

حتى  فيها  وظل  السبعينات  منذ  أمريكا  إىل  هاجر  الذي  النقاش 

النقاش  أمينة  الصحفية  الكاتبة  فهي  الصغرى  شقيقتها  أما  وفاته، 

رئيسة مجلس إدارة جريدة األهايل.

النقاش،  املؤمن  عبد  أبيهم  من  واإلبداع  الثقافة  محبة  األبناء  ورث 

القصائد يف مجلتها،  أبوللو، حيث نرش عرشات  أحد شعراء مدرسة 

وتتلمذ عىل يدي الشاعر أحمد زيك أبو شادي الذي تبنى موهبته، 

إقامته يف مدينة  إليه من مقر  التي يرسلها  له قصائده  وكان ينرش 

سمنود مبحافظة الدقهلية، حيث كانت تقيم األرسة، وولد كل األبناء 

هناك وكان األب يعمل مدرساً للغة العربية، وقد صدرت منذ فرتة 

األعامل الشعرية له عن الهيئة املرصية العامة للكتاب تحت عنوان 

»ألحان الفجر«.

تشري فريدة إىل أن دخولها إىل عامل الثقافة واملعرفة جاء عن طريق 

سنها  يف  كانت  فقد  متاماً،  حياتها  مسار  غري  الذي  رجاء،  شقيقها 

قطعة  رجاء هو  أخي  تقول:  ذلك  وعن  أعىل،  مثاًل  تتخذه  الصغرية 

كتبتها  التي  للرسالة  األوىل  الكلامت  جيداً  اآلن  أذكر  نفيس،  من 

ال  وكنا  بالجامعة،  ليلتحق   1952 عام  القاهرة  إىل  سافر  حني  له 

إىل  رحالنا  نشد  أن  قبل  بالدقهلية،  سمنود«  »منية  قريتنا  يف  نزال 

العاصمة حتى نكون جواره تباعاً، نحن األشقاء الثامنية من األرسة 

الريفية الفقرية املستورة بالكاد التي وجدت يف التعليم قارب نجاة، 

مبهارة  الله،  رحمه  النقاش،  املؤمن  عبد  والشاعر  املدرس  أيب  سريه 

»املوت«  مرض  مرضت  حني  خذلته  قد  عمره  رفيقة  وكانت  وتفاٍن 

بعد وصولنا إىل القاهرة، كأنها مل تحتمل الغربة يف مدينة بال قلب 

فقررت أن تعود إىل الريف.

بعبارة »األديب الفاضل أخي الحبيب«، هكذا بدأت الرسالة األوىل 

يف حيايت، فكرت طوياًل يف هذه الكلامت التي خيل إيل حينها أنني 

الجاز منرة عرشة«  »اللمبة  أنظف زجاج  كنت  أبدعتها وحدي حني 

التي حذرتني أمي من كرسها، فلم تكن القرية قد عرفت الكهرباء 

الحلكة يف  الذي طاملا أحسه شديد  الليل  بعد، وكنا نستعد لدخول 

القرية، إذ تنطلق فيه العفاريت واألشباح والجوارح من دون خوف 

من عيون النهار والبرش، كام كانت تحيك جداتنا ونصدقهن.

أيب،  بعد  هو  كان  فقد  قرأته،  عاّم  رجاء  حّدثت  فريدة:  وتضيف 

أنه رواية مرتجمة لألمرييك  أذكر  كتاباً  أول من أعطاين  الله،  رحمه 

القراءة  عن  أكف  فلم  واقــريئ،  خذي  يل:  قال  شتاينبك«،  »جون 

أصفر  فستاناً  يسافر  أن  قبل  يل  اختار  الذي  هو  كذلك  بعدها، 

ألنني  شديد  بندم  شعرت  وساعتها  صحفية،  غري  حكومية  وظائف 

خريجي  وزماليئ  زمياليت  من  كبري  عدد  مع  بالوكالة  ألتحق  أن  قبل 

امتحانني  يف  نجحت  كنت  القاهرة،  بجامعة  اإلنجليزي  األدب  قسم 

باإلذاعة مذيعة ومرتجمة لكنني فضلت العمل يف الوكالة.

وعدنا،  أحببناه  الذي  لعملنا  نعود  يك  كثرية  وساطات  استخدمنا 

النقد األديب بجريدة  وبعد أشهر قليلة وكنت قد كتبت مقاالت يف 

القدوس«،  عبد  »إحسان  الراحل  الروايئ  مني  غضب  الجمهورية 

ألنني انتقدت يف إحداها صورة املرأة يف أدبه، وألنني كنت تخرجت 

يلقاه إن  الجامعة، كان إحسان يقول لكل من  قبل سنة واحدة يف 

وقت  وإىل  عليه،  اسمي  ووضع  منه  انتقاماً  املقال  كتب  آخر  أحداً 

صالح  الراحل  الشاعر  عليها  كتب  بقصاصة  أحتفظ  كنت  قريب 

جاهني كلامت إعجاب قوية مبا كتبته عن إحسان.

انتقلت إىل جريدة الجمهورية عام 1967 وبعد أشهر وقعت هزمية 

الصحف،  عىل  والرقابة  الطوارئ  حالة  فرض  وجرى  يونيو/  حزيران 

وبعد عام طلبوا مني بشكل مهذب أن أمتنع عن الكتابة.

عام  ترجمت  فقد  الحد،  هذا  عن  يقف  مل  األمر  أن  النقاش  تؤكد 

التي  سوينكا«،  »وول  النيجريي  للكاتب  »الطريق«  مرسحية   1972

الربنامج  عن  املسؤول  أن  إال  باإلذاعة،  الثاين  الربنامج  يف  قدمت 

مع  التعامل  من  املمنوعني  قامئة  ضمن  موضوع  اسمها  بأن  أخربها 

الذين  من  واحدة  كنت   1973 سنة  »يف  فريدة:  وتضيف  اإلذاعة، 

ومنعتهم  عملهم  من  االشــرتايك  باالتحاد  النظام  لجنة  فصلتهم 

الصحفيني،  نقابة  من  شطبهم  وطلبت  الصحف،  مقار  دخول  من 

الواسعة  الفصل  عمليات  تنفيذ  عطلت  قوية  مواجهة  حركة  لكن 

 1973 األول  أكتوبر/  ترشين  قبل  لعملنا  جميعاً  وعدنا  وجمدتها، 

بأسبوع واحد«.

يف  مكثف  بشكل  األديب  النقد  كتابة  فريدة  بدأت  املرحلة  تلك  يف 

والجمهورية،  »اآلداب،  مثل  والعربية  املرصية  والجرائد  املجالت 

حسني  وزوجها  هي  نقلها  بقرار  فوجئت  أنها  إال  واملرسح  والبالغ 

عبدالرازق إىل جريدة األخبار يف مارس/ 1975.

مضنية  مفاوضات  بعد  فريدة:  تقول  »األخبار«  إىل  دخولها  وحول 

مع  سياسية  خصومة  يف  وكنا  »األخبار«  جريدة  عن  املسؤولني  مع 

األخوين مصطفى وعيل أمني، خصصوا يل عموداً أسبوعياً يف صفحة 

املرسح ومع تأسيس جريدة  األهايل عام 1978 أرشفت عىل القسم 

الثقايف فيها.

جمياًل مزيناً بوردة حمراء مل أستطع أن أخبئها يف كّرايس، كام يفعل 

ألجربه  أرتديه  للعيد  فستاناً  كان  قامش،  من  كانت  ألنها  العشاق 

قبل أن يحل الصباح، فلم يرق له أنه ليس مكوياً فحمله إىل الكواء، 

املرصية  امللكة  تلك  »فريدة«،  بامللكة  الفستان  يليق  ليك  به  وعاد 

أحبها  كام  »أّمــي«  أحبتها  وقد  اسمها،  عيل  أطلقوا  التي  الطيبة 

املرصيون.

فريدة:  تقول  الحياة  طريق  يف  األرسة  القتها  التي  املعاناة  وحول 

حني أسأل نفيس ترى كيف نجونا بعد هذه الرحلة الطويلة الصعبة 

التي طاملا تعرضنا فيها لخطر الهالك؟ أجد اآلن رجاء هو بطل هذه 

وهو  نهار  ليل  عمل  حني  منه  تعلمناها  التي  الصالبة  إنها  النجاة، 

طالب يف الجامعة لنقف عىل أقدامنا، ونأكل ثالث وجبات، وتحمل 

كنت  الكبار،  بها  ينوء  جساماً  مسؤوليات  األول  وشبابه  صباه  يف 

األول  لبيتنا  الجيزة  القاهرة يف  من جامعة  ماشياً  يعود  أتأمله حني 

مرة  يعود  حني  أتأمله  كنت  املواصالت،  قروش  يوفر  حتى  شربا  يف 

أخرى إىل مقهى عبدالله يف الجيزة يف املساء ماشياً أيضاً ليلتقي أنور 

املعداوي، الناقد الذي أنصفه هو بعد ذلك وكان صديقاً حمياًم له.

الكتابة  بني  ما  بالتنوع  متيزت  التي  الكتابة  يف  تجربتها  وحــول 

بها،  مرت  التي  واملراحل  والرتجمة،  النقدية  والكتابة  السياسية 

والسامت التي متيز كل مرحلة وتجعلها مختلفة عن األخرى، تقول 

أربعني  مدار  عىل  ككاتبة  تجربتي  أتأمل  عندما  النقاش:  فريدة 

عاماً سأجد أن قضية حرية التعبري ومساحتها هي األكرث مالزمة يل 

واألصدق تعبرياً عن تجربتي، فمنذ أن بدأت عميل الصحفي محررة 

تلقيت  حيث  األوســط،  الرشق  أنباء  بوكالة  الخارجي  القسم  يف 

الراحل مصطفى كامل منري، وحتى استقر  تدريبي عىل يد أستاذي 

يب املقام يف جريدة األخبار اليومية، وحتى هذه اللحظة ظل وضعي 

أو ضيقها، فبعد أن  البالد  الحرية يف  باتساع مساحة  املهني مرتبطاً 

الرشق  أنباء  بوكالة  الخارجي  القسم  يف  ومرتجمة  محررة  عملت 

قرار  صدر  وأحبه،  عميل  أجيد  وأصبحت  سنوات،  ثالث  األوسط 

مفاجئ بنقل مجموعة من الصحفيني من الوكالة - وأنا منهم - إىل 

والمسرحي  األدبي  النقد 
 )2-١( النقاش  فريدة  عند   

         عيد عبد الحليم
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نتحدث هنا عن بيرت بروك وجوبا  لذكراه. ونرى من الرضوري 

رحالته  يف  املهمة  الجوانب  أحد  عىل  الضوء  تسليط  يتم  أن 

ليغذي  الروحانية،  التعاليم  يتابع  عن  فيها  يبحث  كان  التي 

عمله  يف  كشف  الذي  فهو  واملرسحية.  الحياتية  تجربته  بها 

بالعيون  يرى  ال  وعام  الحياة  يف  جوهري  هو  عام  ورؤيته 

ألجيال  نرباسا  وأصبح  املعاش،  الواقع  وراء  واملخفي  املجرد 

من املرسحيني يف العامل. سنحاول  ان نربز جوانب من رحالته، 

عروض  كُمحرج  اعامله  تفاصيل  عىل  للرتكيز  نتوقف  أن  دون 

نوعيتها  يف  فريدة  وتلفزيونية(  سينامئية  )وافــالم  مرسحية 

وخارقة للمعتاد. 

التحول نقطة 
حالة  يف  يعش  الخايل  الفضاء  كتاب  نرشه  فرتة   يف  بروك  كان 

رصاح داخيل بني البقاء يف محيط اضواء املرسح وترفه وملعان 

ان  قرر  الروحانية،  التعاليم  طريق  عن  البحث  وبني  نجومه 

نتاشا  وزوجته  هو  ويتبع  وحياته  الفني  عمله  بني  يفصل 

يان  إرشاف  تحت  روحانية  تعاليم  متارس  لندن  يف  مجموعة 

»البحث  جملة  أذنه  يف  ورنت  غورديف،  عنها  وسمع  هيب 

يف  مخرجا  الفرتة   تلك  يف  يعمل  كان  الشخيص«.  الروحاين 

وعدم  قلقة،  نفسية  حالة  يف  وكان  شكسبري.  رويــال  مرسح 

كان   االنجليزي.  التقليدي  املرسح  طبيعة  مسار  من  ارتياح 

وقد  يرحل.  أن  أو  لندن  يف  والبقاء  العيش  اختيار  يف  مرتددا 

املليك  املرسح  يف  االول  املمثل  وبني  بينه  عميق  نزاع  نشب 

الفارس.  لقب  عىل  حصل  أن  بعد  خصوصا  أولفيه،  لورنس 

املواقف  من  العديد  يف  معه  متفقا  يكن  ومل  نبيلة،  كمنزلة 

املتعلقة  بالفن و بالعمل سوية.

يتحدث بروك عن هذا الرصاع قائال :« نشب بيني وبني لورنس 

عميق  نزاع  يشء،  كل  واترك  اسبانيا  إىل  رحييل  قبل  وليفه، 

السينامئية  تجربتي  عىل  أثره  ترك  حقيقية  معركة  إىل  تحول 

أثناء عميل عىل فلم اوبرا املتسول.

الذي كنت أود  البداية  بتنازيل حول املوضوع،  النزاع  يف  بدأ 

مشاهد  فيه  معارصة  برؤية  الزمن،  من  فرتة  منذ  عليه  العمل 

االنفالت  بكل قويت،  اريد،  نارية، الين كنت  سيارات ودراجات 

لكن  الباروكات،  ومن  واملصبوغ  املرسوم  املشهد  عامل  من 

شكسبري وغاردن كوفني ختم عىل عميل مباركة مسجلة. هكذا 

كنت  التي  املشاريع  مجموعة  بني   من  يكون،  أن  يجب  كان 

ليحث  كالسكيا  موضوعا  املرسحي،  الوسط  يف  طرحها  أريد 

اهتامم منتج ما، وكنت متحمسا لذلك جدا« . )م 2، ص 100(

أكرث فأكرث.

التصوير السامح له  أثناء  )...( كان أوليفه يطلب مني بلطف 

الكامريا  عىل  ينقر  قليل  وبعد صمت  الكامريا  فتحة  يف  بالنظر 

بإصبعه ويستدير ويقول يل، »هل هذه هي اللقطة التي التي 

تريدها؟« وبعد جوايب بالتأكيد القاطع، كان يرجع للجلوس يف 

ُمعرّبا بكل جسمه كممثل عن عدم موافقته عىل ذلك،  مكانه 

عمل  عن  عبارة  له  بالنسبة  املتسول  أوبرا  موضوع  كان   )...(

عظيم  فيه أناقة وتصنع منوذجي من فرتة القرن الثامن عرش 

يرى  كان  الفارس،  لقب  عىل  حصل  قد  أولفيه  أن  ومبا    )...(

العمل عبارة عن لعبة مدنية وانيقة تتوافق مع وترية ملنصب 

وكان   )...( عليها  التي حصل  النبيلة  واملنزلة  به  اضطلع  الذي 

يتفاقم  التصوير  العمل وأثناء  اثناء تحضري  بيننا  التفاهم  عدم 

بروك  بيرت 
الروحانية)١-2( التعاليم  وصدى 

نوافذ

        قاسم بياتيل

-فلورنس
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وكان يوفر بحركاته عن كالمه.  

املنتج  امتيازات  يستخدم  أن  حاول  املطاف  نهاية  ويف   )...(

حاولت  اإلخــراج.  مهمة  يأخذ  وأن  العمل،  عن  يفصلني  ليك 

العالقة بيننا حّطمنا   أن أتصدى لذلك  بطريقة ما، لكن بتلك 

الجزء الكبري من الفيلم« . )م 2، ص 103( 

الزمن وحصوله عىل نجاحات وشهرة  قرر بروك بعد فرتة من 

املؤسسايت  املرسح  وأضــواء  لندن  يرتك  أن  وأمريكا  أوربا  يف 

ونجوميته الساطعة.

أن  بعد   1970 سنة  لندن  يف  املليك  املرسح  بروك  بيرت  ودع 

أخراج آخر عرض، حلم ليلة يف منتصف الصيف. ثم توجه نحو 

العاملي  مركزه  بتأسيس  وقام  أخرى  عوامل  البحث عن مشارف 

 1971 سنة  نــوف(  دي  )نــورد  باريس  يف  املرسحية  لبحوث 

والثقافات  الدول  مختلف  من  ممثلني،  مجموعة  مع  للعمل 

بعيدا عن النجومية واملشاهري.

األولى الرحلة 
و30  زوجته  مع  أفريقيا  إىل  باريس  من  األوىل  رحلته  بدأ 

فريق  ومعه   ،1972 سنة  يف  املرسحية  مجموعته  من  شخص 

إنجليزية.  فوتوغرافية  ومصورة  وصحفية  السينامئيني  من 

ودامت رحلتهم ثالثة أشهر بحثا عن ينابيع أخرى من املعارف 

ليقدموا فيها عرضا من  بالجزائر  املجهولة. توقفوا يف مرروهم 

ارتجالهم قبل الذهاب إىل املنطقة الصحراوية وإىل مايل وصوال 

مع  واحرتام،  مبارش،  بتامس  فيها  وعاشوا  ونيجرييا  النيجر  إىل 

الكبرية،  املدن  مراكز  عن  البعيدة  النائية  املناطق  يف  الناس 

وتفاعلوا معهم يف اللقاء بهدف التحاور والتبادل الثقايف معهم، 

جوهري  هو  ما  بنفحات  والتواصل  الفني  االرتجال  خالل  من 

من   رجوعهم  بعد  الجزائر  يف  ثانية،  مرة  وتوقفوا،  الحياة.  يف 

ليقدموا  صالح  عني  تسمى  صغرية  مدينة  سوق  يف  الرحلة، 

ارتجاالت عىل سجادتهم التي فرشوها كفضاء خايل ليك  متتلئ 

الجمهور،و  افعال  ردود  مع  املبارش  وتفاعلهم  املمثلني  بأفعال 

ضمن  وتلقائية  حية  تعبريية  بلغة  بسيطة  ومشاهد  ليقدموا 

رؤية تحقيق تجاوز حدود الثقافات املختلفة )ترانس كولرتال(. 

نرشت  مقابلة  يف  افريقيا  إىل  رحلته  عن  بروك  تحدث  وقد   

باللغة  صدر  الذي   1987 ـ   1946 املتحولة.  النقطة  كتابه  يف 

تفاصيلها  بعض  عن  وأفصح  أخرى،  مقابالت  ويف  االنجليزية، 

وتفاصيل عملهم ولقائاتهم مع الناس. )م 3، من ص 107 لحد 

ص 118( 

كافيا  ليس   « قائال:  مذكراته  كتاب  يف  أيضا  ذلك  عن  وتحدث 

أن نبدأ بلحظة التعرف املتبادل فقط، ينبغي، يف كل األحوال، 

الشقلبات  من  بسلسلة  نقوم  ان  السهل  من  العرض.  يتمو  ان 

وهيصة املزاح فقط، فهي صالحة دوما. وقد برزت هنا  امامنا 

وعمق  نوعية  تحسني  عن  وبحثنا  الحقيقية.  الصعوبات  احد 

أن  استطعنا  الذي  مألوف،  غري  فضاء  نحو  وتوجهنا  ارتجاالتنا، 

قمنا  هكذا  باريس(.  )يف  املركز  يف  عملنا  أثناء  بالكاد  نلمسه 

بالتفكري  رشعنا  التي  جدا،  الشكلية  وحركاتنا  أغانينا  بتوظيف 

الطابع  وترية  كانت  الخيزران.  عيص  استخدامنا  خالل  من  بها 

الن  كافية  للعيص  الهندسية  األشكال  خطوط  وتأثري  الصويت 

عن  عبارة  تلك  كانت  لكن  مدهشا،  صمتا  الجمهور  يف  تخلق 

لحظات منعزلة وكنا نشعر نحن برضورة استدعاء ثيمة لربطها 

بها«. )م 2، ص 176(

ويظهر أن االرتجال بحد ذاته مل يكن هو الهدف، وكان املرسح 

بنوعية تلوين االختزال يف لوحات بيكاسو.

املرسح  ذلك  يف  معروفة  ممثلة  إيطالية  صديقة  يل  وتحدثت 

مرسحية  مشاهدة  بعد  »بالواقعية«  يسمى  الذي  التقليدي 

قائلة: »إن  االيطالية يف سنة 1985،  براتو  مهابهاراتا يف مدينة 

املمثل  تعني  وكانت   ( منهم  االفارقة  خصوصا  بروك،  ممثلني 

بدور  كويايت  وسوتكوي  ببيام  بدور  دميوي  مامدو  االفريقي 

بيشام(  ال يحسنون تلفظ مفردات اللغة الفرنسية، ويتلعثمون 

يف إلقاء الُجمل«. 

وتجاهلت بحوث وتجارب بروك يف أفريقيا وتناست التحوالت 

االفارقة  وحضور  اوربــا،  يف  حصلت  التي  األنرثوبولوجية 

املرتو،  ويف  العمل  وامااكن  املدن  ضواحي  واقع  يف  )والعرب( 

صوتية  وطبقة  مبوسيقية  القاطنني  لغة  كالم  يتلفظ  ممن 

من  اآلخرين  مع  التامس  حيوية  يفقدوا  أن  دون  من  متميزة، 

خالل افعالهم التي تنبض بالحياة.

الحيوي  والتامس  االتصال  نوعية  عن  حديثه  يف  بروك  ويذكر 

والعالمات  الثقايف  االختالف  عن   النظر  بغض  االشخاص،  بني 

املشفرة فيها، مشريا إىل تجربته يف رحلته إىل أفريقيا، قائال: 

»يف كل مرة كّنا نلتقي فيها مع األنرثبولوجيني، بهذه املناسبة، 

أو  إمياءة  كل  أن  يزعمون  كانوا  اطالقا.  معهم  متفقني  نكن  مل 

وهو  ما،  ثقافة  عن  تعبري  هو  شكل  كل  أو  تقاليدي  مامرسة 

كّنا  الثقافة.  لتلك  حرصيا  تنتمي  مشفرة  عالمات  عن  عبارة 

ذلك.  من  العكس  لنا  يبني  املرسح  ألن  ذلك،  حول  نحاججهم 

أن  ميكن  أنه  تؤكد عىل  أفريقيا(  يف   ( اليومية  تجربتنا  وكانت 

يكون هناك تقبيل بالشفاه أو بلمس األنوف، ويكون متجذرا 

وجود  هو  ذلك  يف  املهم  لكن  فيها،  يربره  ما  وله  البيئة  يف 

الحنان الذي يتم التعبري عنه.« )م 2، .ص 177(

المصدر
بروك، بيرت، الفضاء الخايل، دار نرش بولزوين، روما 1998

التي  األوىل  النسخة  من  إيطالية  ترجمة  الزمن،  خيوط   ..

صدرت باللغة اإلنجليزية(

التي  األوىل  النسخة  من  إيطالية  )ترجمة  املتحولة  النقطة   ...

صدرت باللغة اإلنجليزية(

اإلسالمي،  الرشقي  الــرتاث  يف  الجسد  ذاكــرة  قاسم،  بياتيل، 

الرقص والطقوس والعرض الفني، م، دار الكنوز، بريوت 2006، 

ص 141 

درقي، احمد محمد، الطريقة النقشبندية،؟ ، 

ميالنو  اوتافو،  األنوار،  ومظهر  األرسار  رس  عبدالقادر،  جيالين، 

1992

للعادة،  خارقني  رجــال  مع  لقاءات  غورغيس،  غوردييف، 

)ترجمة إيطالية(، اولفي، ميالنو 1985

غروتوفسيك، يرزي، من أجل مرسح فقري، بولزوين، روما 1970

روما 1991،   ، ميدتراين  غوردييف«،  »معلمو  فورت  ال  رفائيل 

ص 109-108

10 ـ فيلم »لقاء مع رجال خارقني للعادة«، إخراج بيرت بروك 

الواليات  رمير،  الينس  ستوارت  إنتاج   سالسامن.  دي  مدام  و 

املتحدة األمريكية 1979. مدة العرض 107 دقيقة.

شارك فيه مريدي غوردييف الذين ال يزالون ميارسون تعاليمه 

اطلعنا  وقد  فرنسا.  يف  لإلنسان«  الهارموين  اإلمناء  »معهد  يف 

بعض  من  عليه  حصلنا  فيديو،  تسجيل  خالل  من  الفيلم  عىل 

الباحثني يف إيطاليا. 

لربوك هو عبارة عن مركبة للكشف عام هو جوهري حيوي يف 

العالقات االنسانية واالبحار يف ثنايا ما هو غري معتاد، بحثا عن 

ينابيع حقائق أخرى وقد جعله ذلك أن يصل إىل مشارف عامل 

ال مريئ شفاف يكمن خلف طيات ورشائح واقع مريئ ملموس.

بحقيقة  أومن  »مل  املتحولة:  النقطة  كتابه  مقدمة  يف  ويقول 

انني  االخرين.  بحقيقة  وال  بحقيقتي  ال  أبــدا،  فقط  واحــدة 

نافعة  تكون  أن  ميكن  والنظريات  ــدارس  امل كل  أن  مقتنع 

ميكن  أنه  اكتشفت  لكنني  ما.  زمنية  حقبة  ويف  ما  مكان  يف 

نظر  وجهة  مع  التامهى  خالل  من  فقط  يعيش  أن  لإلنسان 

بتوقد ومطلقية. )...( وهناك يف داخيل صوت، يف نفس الوقت، 

بقوة  امسك  كثريا.  الجد  محمل  عىل  ذلك  تأخذ  ال  يل:  يهمس 

نفسك ودعها أن تذهب بحالوة.« )م 3 ، ص11(

ذلك  ليكون  العميل  والبحث  للتجربة  همته  كل  بروك  جند 

عن   كشف  للعادة  خارق  مخرج  ـ  انسان  ـ  كائن  كان:  الذي 

وحدود  امكانيات  معرفة  يف  ليتوغل  الشخيص  قناعه  غطاء 

بني  يربط  أن  واستطاع  وتلقائية.  ببساطة  ويعيش  قدراته، 

األخرين،  مع  تعامله  يف  الظاهر  وفعله  الداخلية  اندفاعاته 

الفني بحدسه ودماثة دقته، ليك يفلت  من رشك  ويف نشاطه 

يف  الشخص  يلبسها  الذي  املعتادة  اليومي  االجتامعي  القناع 

حياته. ويقول بهذا الصدد: 

القول  الناس  عامة  لدى  املألوف  من  اصبح  قد  أنه  »اعتقد 

نعتقد  التي  اللحظة  ويف  الدوام،  قناعا عىل  نحمل  أن جميعنا 

االتجاه،  بهذا  االسئلة  بطرح  ونبدأ  حقيقة،  هي  تلك  ان  فيها 

اما يخفي حقيقة ما يحدث يف  املعتاد،  الوجه  تعبري  ندرك أن 

عبارة  أما  قناعا(  نفسه  الشخص  يصبح  )لذا  الشخص  داخل 

لكن  الداخلية،  رسيرته  يقدم  انه  عىل  مزيف  استدراك  عن 

عىل ضوء اطراء وجاذبة اكرث مام هو يف حقيقته، ليقدم نسخة 

قوي،  آخر  شخص  بتعبري  يضطلع  ضعيف  شخص  عنه.  كاذبة 

والعكس صحيح. ان التعبري املعتاد للوجه هو عبارة عن قناع، 

مبعنى، اما هو طريقة ليخفي بها الشخص نفسه او هو كذب، 

وجهنا  كان  إن  إذن،  داخله.  يف  ما  مع  )هارمونيا(  ينسجم  ال 

يقوم بوظيفة القناع .بهذه الطريقة، فام هو الهدف من وضع 

قناع آخر؟ ») م 3 ، ص 195( 

الحياة املعارصة،  وكان يصبوا هكذا إىل إزالة تراكامت معمعة 

مشهده  فضاء  ويف  رؤيته  يف  واالخــتــزال  البساطية  وبلوغ 

وظهر  سنوات.  بثالثة  افريقيا  إىل  رحلته  قبل  حتى  املرسحي 

ذلك يف كتابه الفضاء الخايل ) الذي صدر يف سنة 1968 باللغة 

االنجليزية ، يف نفس الوقت الذي صدر فيه بنفس اللغة كتاب 

املرسح الفقري لغروتوفسيك,(.

وهم  املميت  املرسح  انصار  بعض  اليوم  نرى  أن  العجب  من 

وجود  وعدم  بروك  بيرت  عروض  مشاهد  خواء  عن  يتحدثون 

ما يبهر. وقد قال يل أحد املخرجني العرب بعد أن شاهد أحد 

عروض بروك يف باريس : » ال يوجد يشء مثري يف عروضه وال 

ترى سينوغرافيا مبهرة يف مشاهده«.

شفافية  بروك  عروض  يف  يرى  ال  من  هناك  أن  الواضح  من 

الطاقة  بنوعية  يحس  وال  املريئ  خلف  تكمن  التي  النبضات 

يف  نفعا  يرى  ال  من  هناك  )مثلام  الخايل  الفضاء  من  املنبثقة 

طاقة الفضاء الفراغ  يف تعاليم زين اليابانية(.

التخيل  عملية  عن  عبارة  هو  سهال،  ليس  البساطة  بلوغ  إن 

الرؤية.  يف  االختزال  من  نوعية  وبلوغ  وتدرجاته  االفراط  عن 

وقد بلغ بروك مستوى نوعية من االختزال وتدرجاته الشبيهة 
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ظّل  الفنون«..  »أبــو  لقب  عليه  أطلقوا  أن  منذ 

كيانه  منها  مستمّدا  التسمية  لهذه  وفياً  املرسح 

باعتباره  اإلنساين  وعمقه  االجتامعي  وبعده  الفني 

بتالبيبها.. فاملمثل  الفنون متمسكاً  جامعا لتفاصيل 

بعد  ما  مخرجوا  معهام  يتعامل  اللذان  والنص، 

ظال  القدمية،  لرشعيتهام  فاقدين  أنهام  عىل  الدراما 

لفرتة طويلة هام صناع الفارق.. باعتبارهام أدوات 

املخرج الذي إن متيز فبفضلهام..

أشكاله  بتعدد  اليوم،  مــرسح  يف  الكفة  أن  غري 

بصالحيات  املخرج  جانب  إىل  مالت  ومسمياته، 

واسعة يف عروض اعتمدت عىل التكوينات البرصية 

حق  تتجاهل  ال  األصيلة،  طروحاتها  يف  هي  والتي 

تكاسل  إن  النص..  صفحات  تغضب  وال  املمثل 

عضالتهم  الستعراض  وعشقهم  املخرجني  بعض 

أدىن..  مرتبة  يف  وجعلهام  والنص  املمثل  بخنق 

ال  مشهدية  أية  أن  مبيتة  وبنية  عمداً  يتجاهلون 

املخرج  ظاهرة  تفاقم  سبب  هي  اإلشكالية  هذه 

فهو  املرسحية،  العروض  من  العديد  يف  املؤلف 

نصه  يكتب  حني  الخاصة  مشهديته  لعرضه  يرسم 

له  تكون  وبذلك  املشهدية،  لتلك  وفقاً  منقوصا 

اإلخراجية،  بأدواته  النقصان  ذلك  إمتام  يف  الحرية 

أن  لنصه  يريد  مؤلف  مع  اقتتاالت  من  فيتخلص 

إىل  بالعودة  نفسه  ميّني  ممثل  ومع  به،  باّرا  يكون 

املرسح الشكسبريي مرة أخرى!

نص  عن  املخرج  ذلك  يبحث  أن  أوىل  باب  فمن 

عدد  فعل  كام  البرصية..  تخييالته  يناسبان  وممثل 

كتابة  عىل  أقدموا  حينام  املــرسح  مخرجي  من 

نصوصهم املرسحية أو أعدوا نصوصا عربية وعاملية 

العثور عليها يف  بعد أن أيقنوا أن ضالتهم ال ميكن 

بنائها..  إعادة  ثم  هدمها  عليهم  يتوجب  نصوص 

ويف كل هدم وبناء يسقط ضحايا ! 

تبنى إال عىل كتفي النص واملمثل.. وال يقاد العرض 

أن  فكام  والقوية..  الطويلة  بأذرعهام  إال  الناجح 

عن  باحثة  هي  األذن  كذلك  الجامل..  تبرص  العني 

سامع حوار بليغ متامسك يؤديه ممثل عظيم. 

املعادالت  خلق  عىل  املرسحي  العرض  قيام  إن 

»الكريوغراف«  أو  الجوقة  عرب  املوضوعية  البرصية 

أو اإلضاءة.. كل ذلك توفيق يحسب للمخرج رشط 

األخرى  العرض  عنارص  منح  يف  عــاداًل  يكون  أن 

حقهم دون تفرقة أو متييز أو غنب.. فمخرج أدمى 

بعدها  جاء  ثم  أوصاله  وقّطع  حّي..  نص  مقلتي 

وألقاه  املمثل  قــزّم  مخرج  أو  باللصق..  ليحييه 

قد  املخرج  ذلك  مثل  إن  جامدة..  ديكور  كقطعة 

رسمي  إبالغ  مبثابة  وهو  الّنص..  عىل  الحرب  أعلن 

سيكون  أنه  معه  االشتغال  يف  يرغب  ممثل  لكل 

جزءاً من منظومة العرض وأداة من أدوات ال األداة 

األهم التي ال يقوم العرض اال بها !!

المخرج  حرب 

        أحمد املاجد

-العراق
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يف مدينة طنطا فرقتان للتمثيل إحداهام فرقة األوبريت، 

الجمهور  عىل  تعرض  وكلتاهام  الجزايريل!  فرقة  واألخرى 

وقد  زميلتها.  منافسة  عىل  وتعمل  رواياتها  الطنطاوي 

عىل  العائالت  بكازينو  املقيمة  األوبريت  فرقة  زرنا 

ما هو خليق  املميزات  بها من  الجعفرية، فوجدنا  شاطئ 

انتهاكاً  وال  اآلداب  عن  خروجاً  ترى  فلست  باإلعجاب. 

فنية  مميزات  بل  مداعبات،  وال  مغازالت  وال  للحرمات، 

وإبداع  التمثيل  اتقان يف  والتقدم!  بالتفوق  للفرقة  تشهد 

يف التلحني يجلب الرسور إىل القلب املكلوم! نكات أدبية 

آيات  الفرقة  ألفراد  تسجل  مشهودة  ومواقف  ظريفة، 

عدداً  أفرادها  بني  الفرقة  ضمت  لقد  واإلعجاب.  الفخر 

تقابل  أن  عجب  فال  واملمثالت  املمثلني  أخيار  من  وفرياً 

»حسني  الفريد  البلبل  هو  هذا  بالتعضيد!  الجمهور  من 

قدرة  من  أويت  عام  فضاًل  تجده  إليه  انظر   .. الشامع« 

طاول  ونغمة  مشجياً،  صوتاً  الله  وهبه  قد  التمثيل،  عىل 

الذي  يوسف«  »محمد  لرتى  وأنك  املغنني.  فطاحل  فها 

النكتة.  حارض  الخاطر،  رسيع  كش«  »كش  بدور  يقوم 

واإلتقان  الفن  أصول  بني  يجمع  الدايل«  »عباس  ترى  كام 

املتفرجني. وإن أردت رؤية  فيه لدرجة أرىض بها جمهور 

سيد عيل إسامعيل

)١7( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

نشاط  حول  النقاد  كتابات 
مسرحيتني فرقتني 

نوافذ

الدين«،  »صالح  مرسحية  موضوع  إىل  الناقد  انتقل  ثم 

بني  وسطاً  نصيبها  فكان  األوبريت،  فرقة  مثلتها  قائاًل: 

األشخاص  من  الكثريين  غياب  بسبب  والسقوط  النجاح 

األسد،  قلب  توفيق إسامعيل دور  يجد  ولو مل  الفرقة،  يف 

أو لو تهاونت البريامادونة مرجريت يف دور جوليا لباخت 

النمسا »املعلم« ولكن  املركيز، وبتأثري ملك  الرواية بفعل 

ألن  ال  عالتها،  عىل  الرواية  الجمهور  فقبل  سلم  الله 

متثيلها جيد بل ألنها مثلت ألول مرة، ولكل جديد لذة يا 

أوبريت.

ذكرتنا  قائاًل:  الطيبة«،  »العرشة  مرسحية  عن  تحدث  ثم 

املغزى  الجزيلة  الفكاهة  هذه  بتمثيل  الجزائريل  فرقة 

»منرية  السيدة  بسبها  القت  ومبا  مؤلفها،  للمرحوم 

بهذه  فيه  طلعت  الذي  املوسم  يف  رواج  من  املهدية« 

التي  »نزهة«  بدور  الجزائريل  جميلة  إىل  وُعهد  الرواية، 

بدور  »فوزي«  الكبري  املمثل  »وقام  »جلبهار«،  أنها  أتضح 

أما  الدار.  ست  بدور  سعاد  إىل  وُعهد  عرنوس،  حسن 

إىل  مضافني  جميعاً  وهؤالء  أخرض«.  »حمص  فكان  فؤاد 

عىل  طلعوا   – كامل«  »عىل  بدوره  قام  الذي   - »زعيزع« 

الجمهور باملعجز من إجادة أدوارهم. غري أن الذي نلحظه 

»توفيق  ميثله  فصاًل  فلتشهد  اإللقاء  وجودة  الروح،  خفة 

األوىل  املمثلة  املمثالت  بني  يكون  أن  ويكفي  إسامعيل«. 

األدب  وفرة  بني  جمعت  التي  »مرجريت شامع«  السيدة 

الوقار  ذلك  كل  إىل  يضاف  الوجه.  وبشاشة  الروح  وخفة 

أدوار  لجميع  حافظة  املرسح  عىل  بها  وكأنك  واالحتشام 

الرواية املعروضة، فقّل أن تحتاج إىل امللقن، فهي املمثلة 

املمثالت.  باقي  تنسج  األديب  منوالها  وعىل  وجدارة،  بحق 

]توقيع[ »جرب فودة«.

يف  مقالة  »جرب«  الناقد  نرش   1927 أكتوبر  أواخر  ويف 

طنطا«،  يف  »التمثيل  بعنوان  األخبار«  »سفينة  جريدة 

تحدث فيها عن أمور متنوعة، منها ما ذكره تحت عنوان 

عنيف  صدام  يقوم  فيه:  قال  سفنكس«،  بار  »يف  جانبي 

حول تأجري بار سفنكس إلحدى الفرقتني ]يقصد األوبريت 

لها،  محبذ  إىل  الفكرة  هذه  عىل  ناقم  فمن  والجزايريل[ 

ولكل من الفرقتني رأيه فام ذهب إليه. أما نحن فيستوي 

يف  مثلت  أو  سفنكس،  يف  الفرق  إحدى  أمثلت  لدينا 

من  الفن  عىل  مبؤثر  طبيعته  وال  املكان  فليس  »الجرن« 

األخالق،  هي  إليه  النظر  نلفت  الذي  وإمنا  هو،  حيث 

واألخالق أواًل.

الجزايرلي جميلة 

تصدر  اليت  المحلية  الصحف  على  الكربى  الهيمنة  له  كانت  »جرب«  الناقد  أن  واضح 
الممتاز،  جريدة  في  له  قرأنا  فقد  األبرز!!  المسرحي  الفين  ناقد  وكان  طنطا،  في 
منشورة  مقالة  له  نجد  نحن  وها  األخبار،  سفينة  مجلة  وفي  طنطا،  جريدة  وفي 
أكتوبر  منتصف  في  ونشرها  البحرين«،  »روضة  جريدة  داخل  نفسها  الفرتة  في 
بعد  األوبريت  فرقة  يمتدح  الناقد  وجدنا  وفيها  »المسارح«،  عنوان  تحت   1927
لدرجة  سبق!!  فيما  إليها  وجهه  نقد  أو  شائبة  أية  عنها  وأزال  ولمزها،  غمزها  أن 
يكن  لم  الناقد  بأن  قناعة  إلى  يصل  ويكاد  موقفه،  بغرابة  يشعر  القارئ  أن 
فرقة  وهي  أخرى  فرقة  يقصد  كان  بل  السابق،  بهجومه  األوبريت  فرقة  يقصد 
»جرب«  باسم  يوقع  األول  ناقدين:  وجود  هو  األكرب  االحتمال  أما  »الجزايرلي«!! 
األوبريت!!  فرقة  ويمدح  فودة«  »جرب  باسم  يوقع  واآلخر  األوبريت،  فرقة  يهاجم 
فودة«: »جرب  قاله  ما  هذا  واآلن  قليل!  بعد  لنا  سيتأكد  االحتمال  وهذا 
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30 نوافذ

الكعب  ذات  )بالجزم  الدار  وست  نزهة  الفالحتني  بقاء 

مقابلة  يف  املرسح  وسط  يف  )الشادوف(  ووضع  العايل( 

بأنه  ليشعرنا  جانباً  له  يتخذوا  أن  األوىل  وكان  الكوبري! 

حال  أي  وعىل  الطريق.  من  ال  البحر  من  مياهه  يستمد 

العرشة  كانت  الطيبة  العرشة  رواية  بأن  القول  ميكننا 

يف  قيمة  لها  إسبايت  عرشة  فهي  األقل  عىل  أو  الطيبة 

يف  كبرية  املقالة  ألن  بذلك  وسأكتفي  والسالم.  الحساب 

أمور كلها خالفات وبها سخرية غري الئقة!!

يف  املنشورة  التالية  مقالته  يف  نفسه  الناقد  مع  وننتقل 

مقالة  وهي   ،1927 نوفمرب  يف  األخبار«  »سفينة  جريدة 

نظري  وقع  فيها:  قال  كالعادة،  الساخر  بأسلوبه  مكتوبة 

رواية  إن  كاتبها  يقول  كلمة  عىل  طنطا  جرائد  إحدى  يف 

األوبريت  أي   – الفرقتني  كلتا  يف  مثلت  املحطة«  »ناظر 

يدي  بني  وسقطت  فرقة  يف  فنياً  فنجحت   - والجزايريل 

مستحسن  غري  عواهنه  عىل  القول  هذا  وإلقاء  األخرى! 

املواضع  يظهر  أن  الناقد  عىل  يجب  بل  فني«،  »ناقد  من 

الفنية التي أعتورها الضعف، أو النقص ليك يكون املطلع 

هذه  يف  منثله  وإال  املراجعة!  عند  أمره  من  بينة  عىل 

بإدانته  فتقيض  بريء  إليها  يتقدم  محكمة  مثل  الحالة 

بغري أسباب موجبة لإلدانة، وطبيعي أن مثل هذا الحكم 

الكاتب  حرضة  كان  فإذا  االستئناف،  يف  اإللغاء  واجب 

يريد التقرب إلحدى الفرقتني فيكفي أن ميدح ويكفي أن 

ُيصفق، ويكفي أن ُيبح صوته، ويخفيه يف الوقت نفسه! 

الفني،  النقد  ومبناسبة  قال:  فيها«  »طالع  عنوان  وتحت 

بأصول  ُملم  أنه  للمأل  ويظهر  فيها،  طالع  بعضهم  أن 

عنه  وبالتحري  الصحيحة،  قواعده  عىل  وواقف  الفن، 

يتضح أن حرضته مل يرد يف حياته أي مرسح من املسارح 

الله بل  الباب، استغفر  الفنية، ومل يقرأ أي كتاب يف هذا 

الفنان  ]أي  الفار  ومحل  الحلو«  »تياترو  عىل  مرتدد  هو 

قصة  عىل  وأطلع  وأمثالهام.  الفار[،  أحمد  الكوميدي 

»السلك والوابور« وغريها. فمن حقه أن ينقد ومن حقه 

الرس  ولكن  النقادة!  أستاذي  يا  مؤاخذة  فال  يكتب،  أن 

الخفي يف هذه الكتابة رغبة سيادته يف تأدية خدمة ألحد 

أصحابه يستفيد من ورائها بعض الفائدة، وهذا حسن من 

جانبه، وىف استطاعة صاحبه أن يجد كثرياً من »املوصالتية 

سيدنا  أخطاء  من  مصادمة  يلقى  أن  بدون  النظاف« 

الكاتب، أدام الله عاله، ورفع هامته إىل عنان السامء.

النقد  أن  سّلمنا  قال:  الفاراندا«  »عىل  عنوان  وتحت 

النقد أن  إبداء رأيه. فهل من واجبات  ُمباح، وكل حر يف 

»أررصص« عىل الفارندا انتظاراً لخروج املمثلني واملمثالت 

األحياء منهم واألموات؟! فهل النقد خاص مبا يجرى عىل 

عىل  مقترص  هو  أم  وانتهى،  كفايتى  منه  فأخذ  املرسح 

الشخصيات فأنتظر حتى أسمع األلفاظ العذبة والنغامت 

النقد   .. ال  ال  عنها؟!   ألكتب  الطيبة،  واملغازالت  الرقيقة 

كل  وبعدئذ  الفارندا،  عىل  ال  املرسح  عىل  قارص  هذا  يا 

يا  وأنتم  مبسيطر!  عليهم  ولست  له،  خلق  ملا  ميرس 

حرضات املمثلني: ناشدتكم حرمة الفن أن تحسنوا اختيار 

الذي  الجمهور  لروح  واملالمئة  بالتمثيل  الخليقة  الروايات 

فيقدر  وسكناتكم،  حركاتكم  عىل  ومرشف  عملكم  ينقد 

إجادتكم يف االختيار واالتقان، بقدر ما تجدون من الرواج 

فايق يوسفحسن  محمد 

تمثيلي مشهد  في  عثمان  مختار  مع  الجزايرلي  فؤاد 
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وأما  الروايات،  متثيل  تكوين  أما  اإلقبال.  من  وتصادفون 

من  هذا  فليس  غريها،  ومتثيل  بالذات  رواية  عن  اإلعالن 

أصول الفن وال من مقتضيات اللياقة .. فاهمني؟

أن  معتاداً  كنت  ما  قال:  الجزايريل«،  »عند  عنوان  وتحت 

ألج مرسحه، وقرصت همي عىل أن أكون »نقادة خاصاً« 

بفرقة األوبريت، ويف ذات ليلة جربتني املقادير، وساقني 

الحظ إىل مشاهدة تلك الفرقة، وكم كانت دهشتي عندما 

ألقيت جاًم غفرياً من مختلف الطبقات الراقية يختلف إىل 

من  فحكمت  حفالته،  عىل حضور  ويواظب  املرسح  ذلك 

مرسح  عند  لوقويف  الجمود  من  بيشء  نفيس  عىل  نفيس 

أتردد عىل اآلخر ما دمت أرغب يف خدمة  واحد بغري أن 

أن  عىل  عولت  لذلك  اآلداب.  عن  والدفاع  لذاته،  الفن 

أقسم الوقت بني الفرقتني ألكون عىل اتصال مبا بينهام من 

اتفقت  الجزايريل  فرقة  بأن  يشاع  وأنه  املفارقات خصوصاً 

صح  فإذا  بها،  الخاص  املرسح  استئجار  عىل  البلدية  مع 

هذا القول، وصح أن فرقة األوبريت اختارت مرسح الحلو 

طنطا  بأن  القول،  لنا  جاز  عليه،  التحسينات  ادخال  بعد 

بفرقتني  التمثييل  املوسم  الشتاء، ويف هذا  ستنعم يف هذا 

التفوق  وتتنازعان  فيها،  النهوض  تتنافسان  مليئتني، 

والغلبة يف مضامر التمثيل. ومبا أننا ال نزال حديثي العهد 

تكوين  استطاعتنا  يف  فليس  الجزايريل  فرقة  عىل  بالرتدد 

رصاحة  يف  ونعدهام  الفرقتني،  بني  املقارنة  يف  خاص  رأي 

عندما  التحيز  عن  البعد  كل  بعيداً  رأينا  سيكون  بأن 

تقف عىل العوامل املؤدية إلبداء الرأي الصحيح يف النقد 

]توقيع[ »جرب«.

عام بعد 
بعنوان  إعالناً  »املمتاز«  جريدة  نرشت   1928 مايو  يف 

بشارع  العائالت  قهوة  بكازينو  الراقي  والتمثيل  »الطرب 

طنطا  مدينة  رشف  أن  منذ  فيه:  قالت  بطنطا«،  الفرير 

الصيف،  موسم  يف  املايض  العام  املرصي  األوبريت  جوق 

هو  وها  أجمع.  الطنطاوي  الشعب  إعجاب  موضع  وكان 

أصبح  اتقانه حتى  عىل  واتقاناً  فنه  عىل  فناً  زاد  قد  اليوم 

ما  للجوق  فنتمنى  يرشفه.  من  كل  إعجاب  موضع  اليوم 

هو جدير به من التشجيع والتعضيد. سيقدم الجوق يوم 

الخميس الرواية املحبوبة »مجلس القرعة«، ويوم الجمعة 

فايق  أفندي  حسن  القدير  العرصي  املمثل  األستاذ  يقدم 

رواية »أريد الحياة«!!

ولألسف مل نجد معلومات أكرث عن هذا اإلعالن، ووجدنا 

بداًل من ذلك - وبعد أيام قليلة - مقالة هجومية منشورة 

يف جريدة »الكامل« بتوقيع »أبو فراس« بعنوان »التمثيل 

خالعتهم  وال  متثياًل  تهريجهم  ليس  فيها:  جاء  طنطا«،  يف 

ومن  يضحك،  ما  الباليا  ورش  النازلة،  الباليا  من  فناً؟ 

النكبات الوافدة وأسوأ النكات ما ميس االخالق العامة أن 

التمثيل!!  له  يقال  التعسة يشء  املدينة  إن يف هذه  يقال 

أجل أن كثرياً من قصارى النظر يف الواقع يروجون )لشلة 

املدينة تدعي  املنبوذين من رجال ونساء( حلت يف هذه 

إتقان التمثيل، وما هي فيام تدعي إال كمثل إدعاء القرد 

يستطيع  أنه  ظن  الذي  النجار،  عمل  ُيحسن  أنه  لنفسه 

درساً  يلقي  أن  يستطيع  هنا  الجمهور  كان  ولو  تقليده، 

أقىس  الصامء  الخشبة  ألقت  كام  األدعياء،  عىل  قاسياً 

درس عىل القرد لتمكنت هذه املدينة من أن تلفظ )تلك 

الشلة( وتلقي بها إىل حيث ألقت أم قشعم رحلها، وتنقذ 

وقوف  فإن  الخطر!  الوباء  هذا  من  الغض  شبابها  أخالق 

السيدات مبالبس متهتكة وإلقاء بعضهن كلامت ال  بعض 

يفهم منها حتى صورة لفظها، فضاًل عن معناها ومرماها، 

واهتزاز  واآلهات  األعىل؟  الجمهور  جذب  يف  تعتمد  وال 

الجسم املتواصل، وإبراز األعضاء بشكل شنيع ال يصح لنا، 

ولو من باب املجاز أن نطلق عليها كلمة ممثلة! إن لفظ 

املمثلة ال يصح إطالقه إال عىل من أخذت قسطاً وافراً من 

العالية،  الحياة  الرتبية والتعليم، وتقمصت روحها فلسفة 

التي تشعرها، وهي عىل خشبة املرسح. إنها تقوم بتعليم 

العملية ال  الحياة  لها اآلذان دروس  الذي يرهف  الشعب 

كمهرجاتنا اللوايت تقمصتهن روح الخالعة والتهتك فيظنن 

إال  جاء  ما  املتفرج  الشعب  أن  املرسح  عىل خشبة  وهن 

ويرى  القاتلة،  آهاتهن  ونسمع  املياس،  قوامهن  لينظر 

هم  الجامعة  هذه  أفراد  أن  والواقع  الفاتنة.  خدودهن 

ويوقعون  التبهرج  لهذا  الربوباجندة  بنرش  يقومون  الذين 

متعطش  والجمهور  رشاكة.  يف  املسكني  الجمهور  أفراد 

حياته  يف  تفيده  عملية  دروساً  فيه  يرى  ألنه  التمثيل  إىل 

ولكن آىن له هذا التمثيل! إن ليلة واحدة يف كل شهر بل 

التي  الراقي  التمثيل  يف كل شهرين تحييها فرقة من فرق 

والحالة  املحتم  فمن  كافية!  غري  العاصمة  من  إلينا  تفد 

يتعاقد  أن  املدينة  ممثل  وهو  البلدي  املجلس  عىل  هذه 

الراقية  العاصمة  فرق  من  فرقة  مع  عام  كل  صيف  يف 

يتمكن  حتى  البلدية،  مبرسح  الصيف  طول  التمثيل  عىل 

الجمهور الطنطاوي من مشاهدة التمثيل الراقي ويتخلص 

من التهريج الذي يفسد األخالق.

جريدة  نرشت   1929 مارس  يف  وتحديداً  آخر،  عام  وبعد 

»أخالق  بعنوان  مغزاها  لها  قصرية  كلمة  »الضحوك« 

عىل  بلدية  قهوة  طنطا  مدينة  يف  فيها:  قالت  وعادات« 

عصبة  عليها  هبطت  القنطرة،  رأس  عىل  الجعفرية  ضفة 

من املرتزقة تسمى نفسها »األوبريت« تجرى وراء عيشها 

ما  كل  به  ونعنى  التمثيل!  من  الجديد  النوع  طريق  عن 

انحطت قيمته من الفصول الباردة واألغاين السمجة، لكن 

التمثيلية  الفرق  باقي  مثل  »برميادونة«  لها  العصبة  هذه 

أحد  فأراد  وتنقيب.  بحث  موضوع  دامئاً  والربميادونات 

واملشهورة  املدينة  يف  االنتشار  الدامئة  الصحف  أصحاب 

البلدي كصاحب  يرتاد ذلك املرسح  التمثيلية أن  مبواقفها 

جريدة ليحادث الربميادونة يف شأن متثييل صحفي مختلط، 

عىل  االطالع  يف  ممثليها  بحق  يعرتفون  ال  الجامعة  ولكن 

 - التذكرة  مثن  حرضته  من  الكيس  فطلب  مجاناً.  متثيلهم 

هو يرتاوح بني قرش صاغ ونصف فرنك - فعز عىل صاحبنا 

يستعمل  وبأنه  بأنه صحفي  واحتج  الثمن  ذلك  يدفع  أن 

القسم.  إىل  املسألة  لوصلت  العقالء  تدخل  ولوال  حقه! 

ونحن يؤملنا أن نذكر هذه الواقعة ولكنها األخالق قضت 

بأن نسجل ما يتفق معها وما يتنافر فهل يتعظ عقالؤنا؟!

نوافذ

الممتاز جريدة  في  األوبريت  فرقة  إعالن 


