
اإلثنين 3 أكتوبر ٢٠٢٢العدد 788

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى
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التحكيم ولجان  والجمهور  التسابق  بني 
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33 متابعات

المسرحية الشارقة  أليام  التحضري  بدء 
»32« الـ  دورته  في 

السعادة كلوب  ونايت  المعزوفة 
الشرقاوي جالل  مسرح  علي 

الموت وثيقة 
الشرقاوي جالل  مسرح  علي 

املرسحية،  الشارقة  أليام  املنظمة  العليا  اللجنة  عقدت 

اجتامعها األول يف قرص الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة مدير 

املرسحية،  الشارقة  أيام  مدير  الثقافة  دائرة  يف  املرسح  إدارة 

جامل،  ومحمد  عبدالله،  إسامعيل  اللجنة  أعضاء  بحضور 

وعبدالله راشد.

التظاهرة  من  املاضية  الدورة  مالمح  أبرز  االجتامع،  استعرض 

من  شهدته  وما  املايض،  مارس   25-17 الفرتة  يف  أقيمت  التي 

عروض وأنشطة ثقافية مصاحبة، ومّثن جهود الفرق املرسحية 

وإداراتها، واإلقبال الجامهريي، ومواكبة أجهزة اإلعالم املحلية، 

الدول  كافة  من  املرسحيني  من  للعديد  الفاعل  والحضور 

العربية.

وتقام الدورة الثانية والثالثون من أيام الشارقة املرسحية التي 

مارس   20-13 الفرتة  يف  الثقافة،  بدائرة  املرسح  إدارة  تنظمها 

2023، وآخر موعد الستقبال ملفات الفرق الراغبة يف املشاركة 

هو اليوم األخري من شهر سبتمرب.

تظاهرة  وهي   ،1984 سنة  املرسحية  الشارقة  أيام  وتأسست 

عىل  اإلماراتية  املرسحية  الفرق  فيها  تتبارى  وثقافية  فنية 

جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض املرسحي، كام تحفل 

من  العديد  مبشاركة  املصاحبة  الفكرية  األنشطة  من  بالعديد 

الفنانني الخليجيني والعرب.

ياسمني عباس

لتقديم  عواد  محمد  املخرج  يستعد 
األخرية«  الورث  »معزوفة  عريض 
و»نايت كلوب السعادة« عيل مرسح 
 7 الجمعة  يوم  الرشقاوي«  »جالل 
أكتوبر يف متام الساعة السابعة مساًء، 
 300  ،200  ،100 التذاكر  أسعار 

جنيه. 
الورث  معزوفة  أحداث عرض   تدور 
 3 من  مكونة  أرسة  حول  األخرية 
وتنشب  تركة  يورثون  وسيدة  رجال 
بسبب  الخالفات  من  العديد  بينهم 
االحتفاظ  أو  الرتكة  بيع  عيل  الجدال 
بها حتي يتمرد األخ األصغر و يؤدي 

ذلك إيل رصاع يهدم األرسة بالكامل.
من  األخرية  الورث  معزوفة  عرض 
تأليف  الرشقاوي،   جالل  تامر  إنتاج 
أحمد  متثيل  عواد،  محمد  وإخراج 
يوسف  فرج،  عمرو  الجندي، 
سليم،  مهرة  نور،  إميان  البغدادي، 
شرباوي،  يوسف  مني،  ماهر،  هاين 
آيات محمد، فوتوغرافيا محمد فؤاد، 
الجندي،  أحمد  أول  منفذ  مخرج 
مخرج منفذ ثاين عمرو فرج، مساعد 
مساعد  محمد،  يوسف  أول  مخرج 
أحمد  عزف  سليم،  مهره  ثاين  مخرج 

سامح، يوسف شرباوي، ألحان سامح 
عزت

»نايت  املرسحي  العرض  عن  أما 
مرسحية  فهي  السعادة«  كلوب 
لييل  ملهي  داخل  تدور  كوميدية 
مشكالت  يناقش  اجتامعي  إطار  يف 
املجتمع الحايل وينقل تلك املشكالت 

وينتقدها بشكل كوميدي ساخر.
من  السعادة«  كلوب  »نايت  عرض 
تأليف  الرشقاوي،  جالل  تامر  إنتاج 

مهرة  متثيل  عواد،  محمد  وإخراج 

سليم، يوسف البغدادي، مالك إمام، 

احمد  شرباوي،  يوسف  فرج،  عمرو 

الشافعي، مروان عبد  الجندي، مالك 

محمد،  منار  خالد،  حازم  الشهيد، 

حامدة،  محمود  هنداوي،  محمد 

حامدة،  محمد  الحكم،  عبد  أحمد 

شاهنده  البشاري،  مني  يحيي،  شهد 

حسام، دعاء رأفت، أبرار وجيه، داليا 

بدوي،  عمر  عصام،  مصطفي  حسام، 

عبد  ماهر،  هاين  محمد،  مصطفي 

القادر الرفاعي، كريم سامح، محمود 

امين، عبد الرحمن محمد، فوتوغرافيا 

محمد فؤاد، مخرج منفذ أول أحمد 

عمرو  ثاين  منفذ  مخرج  الجندي، 

يوسف  أول  مخرج  مساعد  فرج، 

مهرة  ثاين  مخرج  مساعد  محمد، 

يوسف  سامح،  أحمد  عزف  سليم، 

شرباوي، ألحان أحمد عزت.

ندى سعيد

سليامن  أحمد  املخرج  قدم 
»وثيقة  املرسحي  العرض  لتقديم 
رواية  عن  املستوحي  املوت« 
 30 يوم  يف  فاوتوس«  »دكتور 
جالل  مرسح  عيل  سبتمرب 

الرشقاوي.
املوت«  »وثيقة  املرسحي  العرض 
»دكتور  رواية  عن  مستوحي 
كروستوفر  للكاتب  فاوتوس« 
العرض  أحداث  وتدور  مارلو 
وعامل  دكتور  حول  املرسحي 
استكشاف  يحاول  دامئا  عبقري 
ال  ما  إىل  ويتطلع  جديد  كل 
الوصول  البرشي  العقل  يستطيع 
فهمه  يف  ذاته  مع  تحدي  يف  إليه 
ومن خالل ذلك يحدث اتفاق بني 
لتدور  وإبليس  فاوتوس   الدكتور 

املعركة األبدية بني الخري و الرش.

تأليف  من  املوت  وثيقة  عرض 

مخرج  سليامن،  أحمد  وإخراج 

الهواري، هادي عزت،  منفذ خالد 

فريد،  محمد  مساعد  مخرج 

الحميد، مكياج مريم  محمد عبد 

مروان  البوسرت  تصميم  صربي، 

موسيقي  اسكوندو،  إضاءة  عادل، 

كريلس، ديكور زيزو، متثيل احمد 

جابر  الهواري،  خالد  سليامن، 

نسمة  محمود،  الله  عبد  محمد، 

الصباحي،  عيل  التواب،  عبد 

محمد،  مروان  متويل،  محمد 

هادي  ثروت،  بييل  فريد،  محمد 

عزت.  

ندي سعيد 
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4 متابعات

الثالثة للدورة  العربي«  »المسرح  مهرجان  في 
األول  بالمركز  ويفوز  المهرجان  جوائز  يحصد  الذاكرة«  من  »حكاية 

للفنون  العايل  باملعهد  العريب«  »املرسح  مهرجان  اختتم 

تحمل  والتي  الثالثة،  دورته  فعاليات  باإلسكندرية،  املرسحية 

الختام،  حفل  شهد  والذي  صبحي،  محمد  الكبري  الفنان  اسم 

بالكليات  الطالب  من  كبري  عدد  بحضور  وذلك  لتكرميه، 

ود.  التحكيم،  لجنة  وأعضاء  باملهرجان،  املشاركة  واملعاهد 

ورئيس  باإلسكندرية،  املرسحية  الفنون  عميد  حسن  نبيلة 

أكادميية الفنون دكتورة. غادة جبارة.

لطالب  عروض   9 للمهرجان  النهائية  املرحلة  يف  وشارك 

جامعة  كليات  ومن  )املتخصصني(،  املرسحية  الفنون  معهد 

اإلسكندرية )غري املتخصصني(، وهي:

المهرجان عروض 
املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  من  املشاركة  العروض  متثلت 

عبد  تأليف  من  الذاكرة«  من  »حكاية  وهي:  عروض   6 يف 

»الشباك«،  وعرض  حسن،  إبراهيم  إخراج  من  سامل،  الرحمن 

وعرض  )تيتو(،  خالد  محمد  وإخراج  حجاج  سعيد  تأليف 

عالء  ندى  وإخراج  عيل،  أرشف  تأليف  النهاية«،  »ماقبل 

نبيل وحازم فتحي  تأليف عمرو  تريفل«  الدين، وعرض »آل 

تأليف  الرحمن هريدي، وعرض »أفضل ممثل«  وإخراج عبد 

مرسحية  عن  الخسوف«  و»ليلة  الرشنويب،  عمرو  وإخراج 

سعاد  ديكور  السعيد،  محمود  موسيقى  املوت«  »جبل 

إسامعيل، إضاءة أحمد كهربا، تأليف محمد بهجت، وإخراج 

هاجر رشاد.

وهام  املاسبقة،  يف  عرضان  فشارك  املتخصصني  غري  وعروض 

أحمد  وإخراج  الرميل،  لينني  تأليف  من  »األرسى«  مرسحية 

ومرسحية  اإلسكندرية،  بجامعة  الصيدلة  كلية  لفريق  ميدو، 

»أغنية عىل املمر« من تأليف عيل سامل، وإخراج حازم فتحي، 

لفريق مرسح كلية التجارة بالجامعة 

وُقدم العرض التاسع وهو »دي مهزلة« عىل هامش املهرجان، 

يوسف  تأليف  من  األرضية«  »املهزلة  مرسحية  نص  عن 

إدريس، دراما تورج وإخراج عمرو خميس 

التحكيم لجنة 
وضمن فعاليات حفل الختام، أعلنت نتائج املسابقة الرسمية، 

تشكلت  والتي  التحكيم  لجنة  قبل  من  للمهرجان،  والجوائز 

سامح  واملخرج  متام،  أحمد  الفنان  دايركتور  الكاستينج  من 

بسيوين، واملخرج تامر كرم ومتثلت فيام ييل:

المهرجان جوائز 
التمثيل

للمركز األول/ مناصفة إسالم شوقي  بجائزة أفضل ممثل  فاز 

عن دوره يف عرض »حكاية من الذاكرة«، وعمرو الرشنويب عن 

مرسحية »أفضل عرض«، فيام حصد جائزة أفضل ممثل/ مركز 

ثان سيف مرعي عن دوره يف »آل تريفل« 

عن  أسامة  ماريا  أول  مركز  ممثلة/  أفضل  بجائزة  وفازت 

الذاكرة«، وجائزة أفضل ممثلة/  دورها يف عرض »حكاية من 

يف  دورها  عن  يارا حسام  من  لكل  مناصفة  جاءت  ثان  مركز 

يف  مشاركتها  عن  الخطيب  وأريج  النهاية«،  قبل  »ما  عرض 

»ليلة الخسوف«.

الخاصة التحكيم  لجنة  جائزة 
الخاصة جائزتها، لعدة عنارص، ومنها  التحكيم  ومنحت لجنة 

مشاركتها  عن  وليد  كارما  الطفلة/  بها  فازت  حيث  التمثيل، 

يف عرض »حكاية من الذاكرة«، و أحمد السعودي عن عرض 

الشناوي عن دوره يف عرض»ماقبل  »أفضل ممثل«، ومجدي 

كام  الخسوف«،  »ليلة  عرض  عن  مجدي  ومارينا  النهاية«، 

أحمد  إرساء  إىل  الغناء  يف  الخاصة  جائزتها  اللجنة  منحت 

ملشاركتها يف »حكاية من الذاكرة«.

مخرج ألفضل  عرض  أفضل 
من  الذاكرة«  من  »حكاية  إىل  عرض  أفضل  جائزة  وذهبت 

إخراج إبراهيم حسن، والذي فاز باملركز األول لجائزة أفضل 

أفضل  الثاين/  املركز  جائزة  حصد  فيام  العرض،  عن  مخرج 

مخرج الطالب عمرو الرشنويب عن مرسحية »أفضل ممثل«.

المسرحي العرض  مفردات 
عن  أغا  محمد  إىل  موسيقي  تأليف  أفضل  جائزة  وذهبت 

عرض »حكاية من الذاكرة«، فيام فازت بجائزة أفضل ديكور 

وذهب  تريفل«،  »آل  عرض  عن  السيد  روجانا  األول  للمركز 

لينه عباس، ولورا عباس عن  الديكور إىل  الثاين لجائزة  املركز 

عرض »حكاية من الذاكرة«.

حسن  إبراهيم  من  كل  مناصفة  إضاءة/  أفضل  بجائزة  وفازا 

»آل  عن  طارق  وأحمد  الذاكرة«،  من  »حكاية  عرض  عن 

أزياء/ مناصفة إىل محمد  تريفل«، فيام ذهبت جائزة أفضل 

عن  مجدي  ومرينا  الذاكرة«،  من  »حكاية  عرض  عن  شاكر 

األول،  للمركز  مكياج/  أفضل  وجائزة  تريفل«،  »آل  عرض 

»ماقبل  عرض  يف  مشاركتها  عن  مجدي  مارينا  بها  فازت 

الثاين محمد  للمركز  أفضل مكياج  بجائزة  فاز  بينام  النهاية«، 

شاكر عن مشاركته يف »حكاية من الذاكرة«.

المهرجان من  أصوات 
وأعرب املخرج تامر كرم عن سعادته الكبرية مبشاركته بلجنة 

التحكيم، وأشاد بالنشاط اإلداري من قبل الطالب باملهرجان، 

كام  املهرجان،  عىل  القامئني  وكل  عصمت،  محمد  بقيادة 

مرسحية  فنون  معهد  قبل  من  املبذول  الكبري  بالجهد  أشاد 

باإلسكندرية برئاسة د. نبيلة حسن، وتنظيم املهرجان بتميز، 

أن  بد  وال  كثرية،  مبواهب  غامرة  اإلسكندرية  أن  عىل  وأكد 

نسعى دوًما لالهتامم بها مثل املبدعني يف العاصمة.

لحضورها  سعادتها  عن  جبارة  غادة  د.  أعربت  جانبها  ومن 

فعاليات مهرجان »املرسح العريب«، وأكدت أن نشاط الطالب 

وتتخطى  باإلسكندرية،  مرسحية  فنون  مبعهد  جًدا  متميز 

الدولية  إبداعاتهم حدود محافظتهم فيشاركوا يف املهرجانات 

مثل املهرجان املرسح التجريبي يف دورته األخرية، ويستحقوا 

دوًما االهتامم ودفعهم نحو األفضل.

مرة ألول  مسارين   
ألول  نظمت  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  أن  بالذكر  والجري 

للـ»املتخصص«  األول  مسارين،  يف  املهرجان  عمر  من  مرة، 

لـ»غري  الثاين  واملسار  الفنون،  أكادميية  لعروض  متثل  والذي 

يف  املختلفة  الكليات  من  الطالب  فيه  وشارك  املتخصص«، 

جامعة اإلسكندرية 

للفنون  العايل  للمعهد  العريب«،  مهرجان »املرسح  وأقيم 

أكادميية  رئيس  رعاية  تحت  تحت  باإلسكندرية  املرسحية 

نبيلة حسن  د.  ورعاية وإرشاف  غادة جبارة،  دكتورة  الفنون 

عبد  الطالب  برئاسة  الطالب  اتحاد  وتنظيم  املعهد،  عميد 

املهرجان،  مدير  عصمت  محمد  والطالب  هريدي،  الرحمن 

ومصطفى عامر. أمني اللجنة الفنية.

همت مصطفى
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55 متابعات

المختلفة  اإلضاءة  أجهزة  على  عملية  تطبيقات 
للمونودراما  الدولي  القاهرة  أيام  بمهرجان  اإلضاءة  ورشة  فى 

أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة ملهرجان أيام القاهرة 

لإلضاءة  ورشة  رؤوف،  أسامة  د.  برئاسة  للمونودراما  الدويل 

قدمها مصمم اإلضاءة الفنان أبو بكر الرشيف مبركز الهناجر 

للفنون،وتقام هذه الورشة للمبتدئني، وبدأت الورشة بتعرف 

خرباتهم  ومدى  باملتدربني،  الرشيف  بكر  أبو  اإلضاءة  مصمم 

يحتاجون  التى  األشياء  أهم  وما  لها،  مامرستهم  باإلضاءة 

واحتياجات  معلومات  وتنوعت  اإلضاءة،  عن  معرفتها 

من  اإلضاءة،وهناك  مارس  من  فهناك  اإلضاءة،  عن  املتدربني 

لديه خربات عن اإلضاءة ومارسها ىف بعض العروض.

القوالب  بعض  هناك  أن  الرشيف  بكر  أبو  الفنان  قال 

املثال  سبيل  عىل  واأللوان،ومنها  باإلضاءة  الخاصة  الثابتة 

األلوان؛  لبعض  معاىن  من  للرش،وغريها  يرمز  األحمر،والذى 

وأسلوبه،  مدرسته  إضاءة  مصمم  ولكل  تطور  األمر  ولكن 

ويحب  جيدا  النص  يقرأ  أن  اإلضاءة  مصمم  عىل  أن  موضحاً 

أن يكون لديه،وجهة نظر ىف تحليله للمشاهد وللنص، مشرياً 

عن  خلفية  للمخرج،وللممثل  يكون  أن  هناك رضورة  أن  إيل 

اإلضاءة ؛ولكن ىف نفس الوقت التخصص مهم للغاية.

من  اإلضاءة  ىف  املميزة  اللحظات  كل  ليست  قائاًل:  وتابع 

أن  املهم  من  اإلضاءة  ؛إذن  للدراما  مفيدة  تكون  أن  املمكن 

نظر  إضاءة وجهة  الدراما وتفيدها، ولدى كل مصمم  ترشح 

تفسريه،وتحليله  من  ينبع  إضاءة،وذلك  من  يصممه  فيام 

إضاءة  مصمم  لكل  يعطي  ما  وهو  للمشاهد،  ورؤيته  للنص 

ومنهجه،  روحه  إضاءة  مصمم  لكل  فيصبح  طابع،ومدرسة 

وهذا ال ينفي وجود أساسيات ثابتة لإلضاءة، وهناك رضورة 

األلوان  ىف  اإلضاءة  مصمم  نظر  وجهة  للمتفرج  تصل  ألن 

ولكل  املختلفة  لأللوان  تدرجات  باإلضاءة،وهناك  الخاصة 

من  الخروج  اإلضاءة  مصمم  وعىل  مختلف،  معنى  تدرج 

القوالب الثابتة وابتكار أشكال جديدة لإلضاءة .

وأضاف: الزوايا تجعل لأللوان معاىن مختلفة عىل سبيل املثال 

اإلضاءة  بؤرة  ولكن  املنولوجات  أحد  تلقي  للممثلة  مشهد 

خلف املمثلة، وال تظهر مالمحها وهنا اإلضاءة تظهر املمثلة 

بأنها قررت أن ترحل، وهناك مصمم آخر يصمم اإلضاءة ىف 

هذا املشهد كاملة وهى وجهة نظر أخرى لإلضاءة .

كل  تعنى  وهى  “السينوغرافيا”،  معنى  إىل  الرشيف  وتطرق 

أن  موضحاً  املرسح،  خشبة  عىل  الفراغ  من  حيزاً  يشغل  ما 

بعض قراءة مصمم اإلضاءة للنص عليه يضع هوامش لبعض 

الربوفات  مشاهدة  بعد  ثم  التصورات  بعض  املشاهد،ويضع 

أكرث  ما يعطى  تصبح هناك رؤية جديدة،وخيال جديد وهو 

من وجهة نظر ىف تصميم اإلضاءة

تكوين  عىل  اإلضاءة  مصمم  يحافظ  أن  رضورة  إيل  وأشار 

أن  يجب  تكوينه،وكذلك  عن  يخرج  أن  يجب  فال  املشهد 

أن  فيجب  داخله،  يبتكر  أن  عىل  املشهد  زمن  عىل  يحافظ 

تكون اإلضاءة لغة حوار، كام أوضح أنه من املمكن أن يقوم 

قد  التى  نظره  وجهة  تعكس  إضاءة  بتقديم  اإلضاءة  مصمم 

النص ؛ ألن مصمم اإلضاءة قراء ما بني السطور  تختلف عن 

له  أصبح  كلام  باهتامم؛  النص  اإلضاءة  مصمم  قراء  فكلام 

النص  قراءة  إذن  لها،  ورؤيته  اإلضاءة  تصميم  نظر ىف  وجهة 

عىل  النقاط،والهوامش  بعض  وضع  مع  واهتامم  بدقه،ومتعن 

رؤيته،  استخراج  عىل  اإلضاءة  مصمم  تساعد  املشاهد  بعض 

مشرياً إيل أن التكنولوجيا جعلت تصميم اإلضاءة متشابه فيام 

عدا مصمم اإلضاءة الذى يحمل رؤية ووجهة نظر

فالجملة والكلمة ىف النص تصنع فارقاً،وتطور ىف تفكري وخيال 

وتثقفه  النص،  ىف  اإلضاءة  مصمم  فتعمق  اإلضاءة،  مصمم 

من  يقدمه  فيام  يبدع  إضاءته،تجعله  يصمم  الذى  النص  ىف 

إضاءة .

عن  املتدربني  وتعرف  العمىل،  بالجانب  الورشة  واختتمت 

ىف  يتحكم  التى  الجهاز  هو  الكنرتول  مختلفة،ومنها  أجهزة 

خالله  من  التسجيل  ومستوياتها،ونستطيع  اإلضاءة  أجهزة 

كنرتول  له،وكل  األخرى  وظائف  اختالف  مع  العرض   إضاءة 

الوسيط  الدمير هو  أما   لإلضاءة،  له طريقة تسجيل مختلفة 

الذى يأخذ األمر من الكنرتول، ويقوم برتجمته وتنفيذه،وقام 

رشح  مع  املختلفة  اإلضاءة  أجهزة  عىل  بالتعرف  املتدربني 

وظيفة  رشح  كام  العمىل،  بالتطبيق  وذلك  وظائفها  بعض 

نهاية  وىف  والليدات،  مختلفة  ألوان  تعطى  التى  الجالتني 

الورشة طرح املتدربني بعض التساؤالت املختلفة، أبدى بعض 

املتدربني انطباعاتهم عن الورشة.

بتعريفى  وقامت  متميزة  الورشة  سعفان:  نورا  املمثلة  قالت 

عالقة  وفكرة  املرسح،  ىف  هام  هامة،وعنرص  نظر  بوجهة 

بعض  وهناك  ككل،  الفنى  والعمل  واملخرج  باملمثل  اإلضاءة 

التقنيات مل أكن عىل علم بها من قبل أصبح لدى علم به .

الرابعة كلية نظم  أحمد تاتو مخرج وممثل، وطالب بالفرقة 

ورشة  بأنها  الورشة  وصف  شمس  عني  جامعة  ومعلومات 

عامل  ىف  كبري  ثقل  له  فنان  عليها   القائم  أن  وخاصة  جيدة 

اإلضاءة  وهو الفنان  أبو بكر الرشيف، مشرياً إيل أن التعرف 

وتعلم عنرص اإلضاءة سهل وبسيط وسلس، موضحاً اإلشكالية 

ولكن  اإلضاءة؛  عنرص  مع  قبل  من  منها  يعاين  كان  التى 

خالل  ساعتني استطاع التعرف عىل أكرب قدر من املعلومات، 

ودالالت األلوان،وكذلك كيفية التعامل مع الكنرتول .

بها  الورشة  أن  ذكر  مخرج  ومساعد  ممثل  صبحى  جورج 

معلومات قيمة، وكانت تحتاج ملدة فرتة إقامتها ليكون هناك 

متسع ملزيد من املعلومات، كام أن مصمم اإلضاءة الفنان أبو 

بكر الرشيف عىل قدر كبري من الخربة،والحرفيه ىف اإلضاءة.

افتتح  للمونودراما  الدوىل  القاهرة  أيام  افتتاح  أن  يذكر 

المعه  كوكبة  حضور  وشهد  الصغري  باملرسح  املايض  السبت 

والفنان  العمرى  صفية  النجمة  ومنهم  والنجوم  الفنانني  من 

القدير لطفى لبيب واملخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس 

املهرجان، وشهد تكريم نخبة من الفنانني الفنان الراحل خالد 

واملخرج  الخمييس  لقاء  والنجمة  جالل  خالد  واملخرج  صالح 

من  محمد  شمعة  الراحلة  والفنانة  جريت  ماتياس  األملاين 

فعاليات  وتقام  األلفي  محمود  الراحل  والفنان  عامن  سلطة 

نيفني  د.  برعاية  سبتمرب   16 إىل   12 من  الفرتة  ىف  املهرجان 

الكيالىن، وزيرة الثقافة ومبشاركة 13 دولة.

رنا رأفت

الشريف:  بكر  أبو  الفنان  اإلضاءة  مصمم 
حوار لغة  اإلضاءة  تكون  أن  يجب 
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التكاليف«   منخفض  الطفل  مسرح  عروض  في  المسرحي  المنظر  »تصميم 
شكري  سارة  للباحثة   ماجستري  رسالة 

شكري  محمد  سارة  الفنانة  حصلت  احتفالية  أجواء  يف 

رسالتها  عن  امتياز   بتقدير  املاجستري  درجة  عيل  خطاب 

عروض  يف  املرسحي  املنظر  »تصميم  عنوان  حملت  التي 

مرسح الطفل منخفض التكاليف« وذلك يوم األربعاء املايض 

من  كوكبه  املناقشة  حرض  سبتمرب  شهر  من   21 وافق  الذي 

غادة  الدكتورة  األستاذة   رأسهم  وعيل  واألكادمييني  الفنانني 

جباره رئيس أكادميية الفنون والفنان محسن منصور وغريهم 

املاجستري  رسالة  عيل  أرشف  والنقاد،  واإلعالمني  النجوم  من 

الديكور  بقسم  أستاذ  مبارك  املنعم  عبد  الدكتور  األستاذ 

وعميد املعهد األسبق وناقش الرسالة كال من األستاذ الدكتور  

وعميد  الديكور  بقسم  أستاذ  سلطان  الهادي  عبد  مصطفي 

املعهد األسبق، واألستاذ الدكتور محمد زعيمة أستاذ الدراما 

والنقد املرسحي باملعهد العايل للنقد الفني .

ظهرا  عرش  الثانية  الساعة  املناقشة  جلسة  فعاليات  بدأت 

بكلمة من الدكتور  عبد املنعم مبارك واملرشف عيل الرسالة 

عبد  أشاد  الحضور   والسادة  الرسالة  ملناقيش  الشكر  موجها 

الرسالة  استكامل  عيل  وعزميتها   وإرصارها  بالباحثة  املنعم  

وإعدادها بشكل متزن رغم املشوار امللئ بالصعوبات  خالل 

هذه الفرتة ثم ترك الكلمة للدكتور مصطفي سلطان واملقرر 

أن يدير هذه الجلسة .

املناقشة  جلسة  سلطان  مصطفي  الدكتور  افتتح  علية  وبناء 

مؤهالتها  وعن  الباحثة  حالة  عن  تعريفا  البداية  يف  وقدم 

للدكتور  الشكر  موجها  وعنوانها  الرسالة  وموضوع  العلمية 

عبد املنعم مبارك املرشف عيل رسالة املاجستري للباحثة سارة 

الدكتور  بصحبة  الرسالة  هذه  ملناقشة  ترشحه  عيل  شكري 

املناقشة  وقائع  تبدأ  أن  الباحثة  من  وطلب  زعيمة  محمد 

بتقديم ملخص وايف يف حدود 20 دقيقة .

أيات  من  بعض  بتالوة  حديثها  شكري  سارة  الباحثة  بدأت 

أعضاء  للسادة  الشكر  وجهت  ثم  واألدعية  الكريم  القران 

لجنة اإلرشاف وواصلت الشكر لألستاذة الدكتورة غادة جباره 

الكاشف  مدحت  الدكتور  واألستاذ  الفنون  أكادميية  رئيس 

الشكر  وجهت  بينام  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  عميد 

محسن  الفنان  زوجها  راسهم  وعيل  وعائلتها  ألرستها  أيضا 

منصور. 

عنوان  يحمل  الذي  بحثها  إىل  الحديث  يف  تطرقت  ثم 

»تصميم املنظر يف عروض مرسح الطفل منخفض التكاليف« 

تقدم  التي  املرسحية  العروض  أن  البحث  مقدمة  يف  وقالت 

وخياله  وجدانه  تحرتم  مبهرة  مرئية  صور  إىل  تحتاج  للطفل 

ال  قد  ما  وهو  ضخمه  إنتاج  ميزانيات  وجود  يتطلب  مام 

يتحقق يف العروض التي تنتجها الهيئة العامة لقصور الثقافة 

والتي عيل الرغم من أنها ترصد مبالغ ضخمة كل عام إلتاحة 

الجمهورية  أنحاء  كافة  يف  املواطنني  جموع  أمام  الفرصة 

البحث  هذا  أن  شكري  أضافت  املرسحي  الفن  ملامرسة 

والتي  للطفل  املوجهة  املرسحية  العروض  دراسة  يستهدف 

بالديكور  املرتبطة  الخامات  رشاء  تكاليف  بانخفاض  تتميز 

ذات  للطفل  املوجهة  األخري  املرسحية  بالعروض  مقارنة 

االنخفاض  هذا  أثر  أن  من  الرغم  وعيل  املرتفعة  امليزانيات 

الخالقة  للحلول  محفزا  يكون  قد  أنه  حيث  نسبيا  يكون 

واملبدعة ,وقد ال يتحقق متطلبات العرض مام يؤثر بالسلب 

مجموعة  تؤدي  )الديكور(  املرئية  الصورة  وان  اإلبداع  عيل 

الجاملية وتحقق متعته  الطفل  ذائقة  املهام فهي تدرب  من 

بشكل  التشكيلية  الفنون  عيل  التعرف  من  ومتكنه  البرصية 

وعقلة  خيالة  استخدام  عيل  الطفل  يساعد  مام  تطبيقي 

ومعرفة الكثري عن فكرة العرض املرسحي. 

البحث إجراء  مربرات 
وعن مربرات البحث قالت شكري تعد الهيئة العامة لقصور 

والفنية  الثقافية  الخدمات  تقدم  خدمية  جهة  الثقافة 

وتتنوع عروضها  إنتاجها  ويتعدد  للربح  تهدف  للجمهور وال 

الطفل  ملرسح  املقدمة  العروض  ضمنها  من  التي  املرسحية 

ومن أجل ذلك تبلورت مربرات هذا البحث لدراسة الوسائل 

تلقي  اليت  األبحاث  أوائل  من  البحث  هذا  زعيمة: 
الجماهريية بالثقافة  هامة  قضية  علي  الضوء 

صربي  مدحت  تصوير 
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هذه  يف  املرسحية  واملناظر  الديكور  مصمم  يتبعها  التي 

العروض للتغلب عيل مشكلة انخفاض امليزانيات .

البحث أهمية 
أما عن أهمية هذا البحث فقط أشارت شكري إىل مجموعة 

من النقاط وهم:

املناظر   مصمموا  يستخدمها  التي  املرسحية  الخامات  دراسة 

منخفض  الطفل  مبرسح  اإلبهار  عنرص  لتحقيق  املرسحية 

التكاليف.  

ملواجهة  املرسحي  للمصمم  التشكيلية  الحلول  .تقديم 

الخامات  إعادة تدوير  التكاليف وكيفية  امليزانيات منخفضة 

الصورة  مع  تتناسب  مبتكرة  مناذج  تنفيذ  يف  الصنع  سابقة 

الجاملية مبرسح الطفل.

منخفضة  امليزانية  ذات  الطفل  مرسح  عروض  بعض  مقارنة 

لقصور  العامة  الهيئة  قبل  من  إنتاجها  تم  والتي  التكاليف 

الثقافة بنفس العروض بعد أن تم إنتاجها من خالل جهات 

إنتاج أخرى .

البحث   مشكالت  عن  البحثية  قراءتها  يف  استكملت  ثم 

وحدوده وأوضحت أن هذا البحث يتكون من ثالث فصول .

العناصر  الطفل  »مسرح  وهو  األول  الفصل 
والخامات« 

مثل  الخامات  من  مجموعة  لعرض  الفصل  هذا  وتناول 

واألقمشة  املختلفة  األخشاب  ومصنعات  اللينة  األخشاب 

ميكن  انه  الباحثة  فيه  ورأت  واللون  النسيج  يف  املتعددة 

استخدام تلك الخامات يف تنفيذ املناظر واملالبس  املرسحية. 

من  لنامذج  تشكيلية  تحليلية  »دراسة  الثاين  الفصل  أما 

الثقافة  مبرسح  التكاليف  منخفض  الطفل  مرسح  عروض 

التباين  رصد  الفصل  هذا  يف  شكري  استهدفت  الجامهريية  

من  للطفل  املوجهة  املرسحية  العروض  تكلفة  أسعار  يف 

إنتاج الثقافة الجامهريية يف الفرتة الزمنية املتعلقة بالدراسة 

للكشف عن طبيعة الخامات وكيفية التعامل مع املقايسات.

تطبيقية   دراسات  بعمل  شكري  قامت  الثالث   الفصل  ويف 

وطرحت  للطفل  املوجهة  املرسحية  النصوص  من  اثنني  عيل 

كانت  لو  ماذا  وهو  األهمية  غاية  يف  سؤاال  انه  تري  سؤاال 

إمكانية  تحقق  ال  عام  بشكل  للعرض  املرصودة  امليزانية 

استطاع  التي  السعر  البديلة منخفضة  العنارص  رشاء وتجهيز 

املصمم الوصول إليها أو توافرها ؟

باختيار هاتني املرسحيتني ملا فيهم  أنها قامت  أكدت شكري 

مجموعة  قدمت  النهاية  ويف  املرسحية  املناظر  يف  تنوع  من 

من النتائج والتوصيات من خالل هذا البحث .

ملخص  تقديم  من  شكري  ساره  الباحثة  انتهت  أن  وبعد 

بالتعليق ورصد  الدكتور محمد زعيمة  البحث قام  وايف لهذا 

ملعظم النقاط التي وردت يف البحث وقدم يف البداية الشكر 

للباحثة عيل موضوع الرسالة مؤكدا انه بحث له أهمية كبرية 

بالثقافة  مهمه  قضية  تناقش  التي  األبحاث  أوائل  من  ويعد 

العامة لقصور  الهيئة  الجامهريية وهي قضية اإلنتاج مطالبا 

ويستفيد  مرجع  تكون  حتي  الرسالة  هذه  بطبع  الثقافة 

تقوم  أن  استطاعت  الباحثة  أن  زعيمة  أضاف  الجميع  منها 

للتغلب  الديكور  يف  البديلة  للخامات  كبري  حرص  بعملية 

جميع  أن  أيضا  مؤكدا  التكاليف  منخفضة  امليزانيات  عيل 

وبالتايل  التكاليف  منخفضة  الجامهريية هي  الثقافة  عروض 

للعنارص  اللجوء  إىل  املصمم  تقود  الضعيفة  امليزانيات  هذه 

والخامات البديلة.

ثم تحدث عن بعض املالحظات الشكلية يف الرسالة البحثية 

فهناك  املراجع  يف  العلمي  اللقب  ذكر  املثال  سبيل  عيل 

ولكنها  واحده  حاله  منها  نستخدم  أن  ميكن  حاالت  ثالثة 

أما  التوحيد  عملية  وكان البد من  الثالثة حاالت  استخدمت 

يف املنت ال نستخدم األلقاب العلمية .

طباعتها  وجودة   لوضوحها  الصور  باستخدامها  أشاد  بينام 

وعيل الجانب التحلييل أشاد أيضا باختيار عروض بعينها تم 

عرضت  عندما  املستخدم  للديكور  تدوير  إعادة  عملية  فيها 

للمره الثانية والثالثة كام أشاد أيضا بوصول الباحثة إىل هذه 

العروض  رغم عدم التوثيق التي أشارت إليه يف بحثها .

بتوجية  سلطان  مصطفي  الدكتور  األستاذ  بدء  مناقشته  ويف 

أنها استطاعت  العربية قائال  باللغة  للباحثة لتمسكها  الشكر 

وليس  مبجودها  احتفاء  هو  واليوم  بانوراما  لنا  تعرض  أن 

املاجستري  لدرجة  وصل  إذا  اإلنسان  أن  وأضاف  امتحان 

شيئا  يفعل  مل  كأنه  بالتغري ف  يشعر  ومل  الدكتوراه  وبعدها 

بالرتتيب  املتعلقة  الشكلية  النقاط  بعض  عيل  عقب  ثم 

والرتقيم  الخذها يف االعتبار فيام هو قادم باالضافة إىل ذكر 

املرجع  واسم الكتاب واملؤلف ودار النرش .

الجزء املوضوعي مشريا إىل أهمية  انتقل يف مناقشتة إىل  ثم 

البحث الذي يناقش قضية من اهم قضايا املرسح معربا عن 

يف  ونقلة  تقليده  يتم  ال  أن  متمنيا  البحث  بعنوان  سعادته 

لتكاليف  الباحثة  ذكر  عيل  سلطان  عقب  القادمة   األبحاث 

مع  يتنايف  وهذا  البحث  نقاط  احدي  يف  واألزياء  املالبس 

من  إيجايب  شئ  األمر  هذا  ويعد  وموضوعه  البحث  عنوان 

الباحث أن يتحدث يف جوانب عديده ولكن البد أن تكون يف 

إطار العنوان املقدم للبحث وما كان يجب أيضا ذكر مرسح 

القاهرة للعرائس نظرا الن البحث يدور حول عروض الطفل 

هو  للعرائس  القاهرة  ومرسح  الجامهريية  الثقافة  مبرسح 

تابع للبيت الفني للمرسح.

محمود عبد العزيز  

احتفاء  اليوم  للباحثة:  سلطان  مصطفي 
اختبار وليس  بمجهودك 

صربي  مدحت  تصوير 

صربي  مدحت  تصوير 
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المسرحية..  الحسيىن  إبراهيم  نصوص  فى  االنهزامية  الشخصية  أبعاد 
عبود ميعاد  للباحثة  الماجستري  رسالة 

املاجستري  درجة  عىل  مانع  عبود  ميعاد  الباحثة  حصلت 

الشخصية  »أبعاد  املاجستري  رسالة  عن  وذلك  امتياز،  بتقدير 

والتى  املرسحية«  الحسيني  إبراهيم  نصوص  ىف  االنهزامية 

األسبوع،  بابل  بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  ىف  ناقشتها 

رئيساً،  الصباح  مرزوك  عامر  أ.د  من  املناقشة  لجنة  وتكونت 

أ .م .د وسن عبد األمري  أ.م .د محمد مهدي املياحي عضواً، 

الباحثة  وقالت  عضواً  السالمي  كاظم  إياد  أ.د  عضواً،  حسني 

ميعاد عبود مانع عن ملخص البحث: اشتمل ملخص البحث 

إبراهيم  نصوص  ىف  االنهزامية  الشخصية  بـ»أبعاد  املوسوم 

الفصل  احتوى  فصول،  أربعة  عىل  املرسحية«  الحسيني 

اختتمت  والتي  البحث  مشكلة  عىل  املنهجي«  »اإلطار  األول 

نصوص  ىف  االنهزامية  الشخصية  أبعاد  ما  األيت:  بالتساؤل 

كان  فقد  البحث  هدف  أما  املرسحية؟  الحسيني  إبراهيم 

إبراهيم  نصوص  يف  االنهزامية  الشخصية  أبعاد  عىل  التعرف 

الحسينى املرسحية. أما حدود البحث فكانت دراسة النصوص 

األعوام  خالل  العربية  مرص  جمهورية  ىف  واملنشورة  املؤلفة 

والدراسة  النظري  »اإلطار  الثاين  الفصل   ،»2022  –  2016«

املبحث  مباحث،  ثالثة  عىل  النظري  اإلطار  اشتمل  السابقة« 

األول الشخصية االنهزامية مفاهيمياً، املبحث الثاين الشخصية 

الثالث  املبحث  العاملي،  املرسحي  النص  ىف  االنهزامية 

الحسيني،  إبراهيم  للكاتب  والفنية  الفكرية  املرجعيات 

ولخصت الباحثة بعد ذلك أهم املؤرشات وعندها أربعة عرش 

الثالث »وهو  الفصل  أما  النظري،  اإلطار  من مؤرشات  مؤرشاً 

البحث،  مجتمع  ىف  فقرات  خمس  أشتمل  اإلجرايئ  الفصل 

فقد حددت الباحثة فيه ستة وأربعني نصاً مرسحياً، أما عينة 

عددها  كان  فقد  قصدية  بصورة  اختيارها  تم  التي  البحث 

غريب«،  الشيخ  مقام  »مرسحية  من  كل  وهى  عينات  ثالثة 

البحث  نتائج  عن  أما  املدينة«  »قلب  اللييك«،  آدم  »تغريبة 

الحدث  وفق  االنهزامية  فكرة  الحسينى  وظف  كاآلىت:  وهى 

انعكس بصورة مبارشة  الذى عارصه ما  السيايس واالجتامعي 

مركزاً  املدينة  فضاء  إىل  الحسيني  عمد  املرسحي،  النص  عىل 

فكانت:  االستنتاجات  أما  وشخوصها  االنهزامية  قيم  إلنتاج 

السياسية  السلطات  تتخذه  ملا  فعل  رد  هى  االنهزامية  فكرة 

الفكرة  توزعت  ذاته،  املجتمع  اتجاه  قوانني  من  واالجتامعية 

نصوص  تؤرش  »الحسيني«  لدى  املرسحي  النص  ىف  األساس 

وأحاسيس  وأفكار  قيم  شيوع  مسؤولية  »الحسيني«  املؤلف 

ومتثل  السيايس  القرار  صاحبة  والفئات  للطبقات  االنهزامية 

املهمشة  للرشائح  الرشطة،  وصاحب  الوايل  شخصية  ىف  ذلك 

املجتمع  قيم  تساير  شخوص  عرب  االنهزامية  إنتاج  يف  إسهام 

ىف  الثالثة  النسائية  الشخصيات  ىف  ذلك  ويتجسد  السائدة، 

مرسحية مقام الشيخ الغريب، االنهزامية قيمة حياتية شاملة 

ال تقترص عىل فئة أو جنس بذاته، فاملرأة كام الرجل إسهام ىف 

تقبلها أومسريتها .

وقد أوضحت الباحثة ميعاد عبود ببعض التوصيات وقدمت 

املرسحية  النصوص  دراسة  الستكامل  مهمة  املقرتحات  بعض 

البحث  ضم  وقد  االنهزامية،  الشخصية  فيها  تتمثل  التي 

واألطاريح  والرسائل  واملراجع  البحث  ملصادر  فهرساً  أيضاً 

باللغة  ولخصاً  واملالحق  األنرتنت  ومواقع  واملقابالت، 

اإلنجليزية. 

فخر  بكل  المنجز  هذا  دراسة  تم 
تعد  املرزوك:  صباح  عامر  الدكتور  املناقشة  لجنة  رئيس  قال 

مرسحى  لكاتب  املرسحي  املنجز  بدارسة  تهتم  التى  الرسائل 

عرشات  قدم  قد  الحسيني  أن  السيام  ومهم  معارص،  مرصى 

اليوم، إضافة إىل حضوره ىف  النصوص منذ عام 1995 وحتى 

السيام  املهرجانات  من  مجموعة  ىف  ملشاركته  ؛وذلك  الجوائز 

الدويل  القاهرة  مهرجان  ىف  الثاين  املركز  عىل  حصوله  آخره 

املرسحية  النصوص  مسابقة  ىف  التجريبي،وذلك  للمرسح 

التجريبية القصرية، كونه من األسامء املهمة ىف النقد املرسحي 

وىف الصحافة وىف األدب ؛ ولذلك تم دراسة هذا املنجز بكل 

فخر ونحن دامئا ىف كلية الفنون الجميلة نسعى لالنفتاح إىل 

منجز  عىل  الباحث  يطلع  أن  أجل  من  جديدة  علمية  آفاق 

مرسحي جديد نحتفي به كونه جزء من املرسح العريب وأيضا 

عىل  الرسالة  هذه  حصلت  العربية  الساحات  ىف  بصامته  له 

درجة االمتياز وتم مناقشتها بشكل علمي رصني . 
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جدًا ومهم  رائع  كاتب  الحسيين  إبراهيم 
 فيام ذكر الدكتور محمد مهدى املياحى عضو لجنة املناقشة 

املرسحيني  الكتاب  من  الحسيني  إبراهيم  :الكاتب  قائاًل 

كاتب  يكون  أن  قبل  ناقد  العريب، وهو  الوطن  املعارصين يف 

العربية،واملحلية  الجوائز  من  العديد  له  ومرسحي  قصيص 

وفاز يف جائزة اإلبداع العراقي مؤخرا. وأخذت الباحثة ميعاد 

الحسيني  إبراهيم  نصوص  يف  االنهزامية  الشخصية  أبعاد 

نصوصه  يف  درامياً  الشخصة  هذه  معالجة  وكيفية  املرسحية، 

عىل  والسيايس  والنفيس  االجتامعي  الوضع  تأثري  ومدى 

التحديات  مبواجهة  انهزاميتا  ومدى  املرسحية،  الشخصية 

الراهنة، وكان بحث مميز جداً أبدعت الباحثة بدراستها التى 

الفنية،والفكرية  املؤثرات  أغلب  بتغطية  خاللها  من  قامت 

للحسيني،وكيف وظف هذه التأثريات يف نصه املرسحي 

وتابع: الكاتب إبراهيم الحسيني كاتب رائع ومهم جداً،وكان 

توثيق  خالل  من  العراقي  املرسحي  يعرفه  أن  الرضوري  من 

كانت  مداخلتي  وأضاف:  ماجستري  برسالة  املرسحي  منجزه 

الراهنة،  املرحلة  الحسيني مبعطيات  وتأثر  تأثري،  مديات  عن 

التأثريات  هذه  كانت  سواء  املرسحي  بالنص  وظفها  وكيف 

التي  الظروف  يعرف  وكلنا  سياسية،  أو  اجتامعية  أو  نفسية 

صاحبت كتابة نصوصه املرسحية منذ عام 1995 حتى اآلن.

فى  االنهزامية  الشخصية  أبعاد  ماهي 
الحسيين  إبراهيم  نصوص 

األدب  تناول  ما  كثرياً  فقال:  قائاًل  السالمي  إياد  د.  ذكر  فيام 

املرسحي العريب الشخصية االنهزامية بصورة أقرب إىل املثالية، 

مل  الذي  الحسيني  إبراهيم  عند  االنهزامية  الشخصيات  فنجد 

يسع إىل بلورة الشخصية االنهزامية ىف قوالب مثالية بل سعى 

هادفاً  كافة  النفسية  وجوانبها  واقعية،  بصورة  عرضها  إىل 

من  ميلك  ما  كل  بل  املنهزم كام هي  تصدير صورة  ذلك  من 

سلبية، أمام املتلقي أماًل منه ىف التغيري، وقد وجدت الباحثة 

ىف  االنهزامية  للشخصيات  تعرضت  التي  الدراسات  ىف  قلة 

النصوص املرسحية ومن ثم تحدد سؤال الدراسة يف التساؤل 

إبراهيم  نصوص  ىف  االنهزامية  الشخصية  أبعاد  ماهي  التايل: 

الحسيني . 

مشكلة  أواًل  الرسالة:  من  األول  للفصل  رسيعة  قراءة  وىف 

البحث “املرسح عامل ساحر كون كامل من الخيال والصور، إال 

أن هناك القليلني ممن يؤمنون بوجود هذا الكون ويحاولون 

جاهدين أن يظلوا عالقني فيه،ال يتنازعهم شك ىف وجوده وال 

أهميته وهؤالء هم القابضني عىل جمر املرسح، كام معروف 

نقاط  عىل  يده  للمجتمع،يضع  الواعي  الضمري  هو  الكاتب 

هنا  ومن  العادي  الشخص  يراه  ال  ما  ويرى  والضعف  القوة، 

للمجتمع  بالنسبة  الفن عموماً،واملرسح خصوصاً  أهمية  تربز 

سياسية  فلسفية  رسالة  حامل  للنص  فاملنتج  املعارص، 

مسجل  زمنية  وتغريات  عاشها،  أزمات  عرب  نفسية  اجتامعية 

فالشخصية  املرسحية،  نصوصه  ىف  أخبارها  ومدون  أحداثها، 

االنهزامية هل دليل عىل أحداث مجتمع يعيش حالة نفسية 

االنهزامية«  »فمصطلح  وسياسية  اجتامعية  وضغوطات 

فضائه،  ىف  والخوض  والتأويل  املعنوي،  القرايئ  للتعدد  قابل 

والكشف عن معانيه املضمرة . 

الدرامية  املعالجة  يتمثل ىف  يتحمل عبء  املرسحي  فالكاتب 

أفراد مجتمعه،وتنعكس عىل ترصفاتهم،  تشغل  التي  للقضايا 

إبراهيم  املعارص  الكاتب  لنا  يظهره  أن  حاول  ما  وهو 

الحسيني الذي يعد من أبرز كتاب املرسح املعارصين الذين 

الفنون  كل  فيها  تحمل  بوتقة  املرسحية  الكتابة  بأن  يؤمنون 

وخارجها،  مرص  داخل  مرسحياته  قدمت  واملسموعة،  املرئية 

الجوائز املرسحية املهمة ىف مرص والدول  وحصل عىل معظم 

للكاتب حيث عربت مرسحياته  نوعية  نقلة  العربية، وجاءت 

لتعرض  األطلنطي؛  املحيط  عربت  العربية  الدول  حدود 

أحداثها مرتجمة باإلنجليزية، وبحكم إطالع الباحثة عىل عدد 

حصول  الحظت  الحسيني  إلبراهيم  املرسحية  النصوص  من 

مساحات  عىل  الكاتب  نصوص  ىف  االنهزامية  الشخصيات 

تؤثره  ما  عرض  الحسيني  خاللها  من  استطاع  مؤثرة  درامية 

هذه الشخصيات ىف مجري األحداث مبا تعانيه من اضطرابات 

مختلفة. ومن خالل إدراك الباحثة للدور الحيوي الذي يلعبه 

الفن املرسحي ىف تشكيل سلوكيات املجتمع، سواء كان متمثاًل 

ىف النصوص املرسحية أم العروض الحية، واالرتباط الوثيق بني 

دفع  مام  خاصة،  بصفة  والفرد  عامة،  بصفة  واملجتمع  الفن 

الباحثة إىل التعرف عىل مرسح إبراهيم الحسيني خاصة فيام 

املرسحي  األدب  تناول  ما  فكثرياً  االنهزامية،  الشخصية  يخص 

العريب الشخصية االنهزامية بصور أقرب للمثالية، 

البحث  أهمية 
األعامل  تتناول  أنها  يف  الحالية  الدراسة  أهمية  تكمن 

مرسحي  كاتب  وهو  الحسيني،  إبراهيم  للكاتب  الدرامية 

االنهزامية  الشخصية  تناولت  جديدة  دراسة  بوصفه  معارص، 

والتي  أبعادها،  عن  والكشف  للكاتب  املرسحية  النصوص  ىف 

إبراهيم  نصوص  ىف  السيام  سابقة  دراسات  ىف  يتناولها  مل 

والتحليل  بالعرض  الحالية  الدراسة  تناولت  الحسيني، 

اإلنسانية  يف  تؤثر  التي  النفسية  املشكالت  أهم  من  واحداً 

عملها  حدود  ىف  الباحثة  لحظت  انهزامية،  مشكلة  وهى 

املرسحية  الدراما  بني  تربط  التى  العلمية  الدراسات  قلة 

والشخصيات االنهزامية، مام يضفي أهمية عىل تلك الدراسة، 

أما الحاجة إىل البحث يفيد الدراسني ىف مجال التأليف والنقد 

حيث  من  الجميلة  الفنون  ومعاهد  كليات  وطلبة  املرسحي، 

التعرف عىل أبعاد الشخصية االنهزامية ىف النصوص املرسحية، 

املؤلفة  املرسحية  النصوص  الزمان«  »حد  البحث  حدود 

واملنشورة منذ عام ) 2016 – 2022 (، حد املكان جمهورية 

الشخصية  أبعاد  وتحديد  دراسة  املوضوع  حد  العربية،  مرص 

االنهزامية يف نصوص إبراهيم الحسيني . 

مفاهيمياً  االنهزامية  الشخصية  عن  فهو  الثاين  الفصل  أما 

اهتامم  موضوع  الشخصية  زالت  وال  »بدأت  كاأليت  وهي 

والقصة  الرواية  وكتاب  والشعراء ومؤلفي  كالفنانني  الكثريين 

هذا  والدعاية،  والتجارة  والسياسية  الدين  ورجال  واملرسحية 

أو  نفسه  منا  كل  يروم  إذ  املثقف  الجمهور  عامة  عن  فضاًل 

فعملية  ومعريف،  فكري  وتواصل  يعيش ىف سالم،  حتى  اآلخر 

دراسة الشخصية مشرتكة بني عدة تخصصات، وتأثرت دراسة 

الباحثون  إليها  توصل  التي  باملكتشفات  الشخصية ونظرياتها 

الشخصية  معرفة  وألجل   ، واألنرثوبولوجيا  االجتامع  علم  ىف 

البد من تحديد تعريفات لها وفق بعض آراء الباحثني، وترجع 

واإلسرتاتيجية  العلمية  االتجاهات  كرثة  إىل  التعريفات  كرثة 

التي يتبعها علامء نفس الشخصية . 

 رنا رأفت 
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العالم مسارح  سينوغرافيا  في  التكنولوجيا  حضور 
للثقافة   باألعلى  التجرييب  جلسات  إحدى 

انتهت  التي  التجريبي  للمهرجان  الفكري  امللتقى  ضمن 

أقيمت عدة ندوات  ياقوت  برئاسة د. جامل  فعالياته مؤخرا 

باملرسح،  التكنولوجيا  عالقة  حول  للثقافة  األعىل  باملجلس 

منها »حضور التكنولوجيا يف سينوغرافيا مسارح العامل اليوم«. 

من  كٍل  فيها  وشارك  بركات،  أحمد  الدكتور  أدارها  التي 

انجلرتا بورقة بحثية بعنوان “تجارب يف  ريتشارد تالبوت من 

باستخدام  االفرتاضية  الفضاءات  العالجي يف  التشاريك  املرسح 

التنفيذي  املدير  قابيل  سعيد  الفنان  برتجمتها   قام  املهرج« 

العراق وورقته  الدكتور عامد هادي عباس من  و  للمهرجان، 

البحثية »توظيف التقنية الرقمية يف تصميم اإلضاءة املرسحية 

البديلة - مرسحية عالمة استفهام منوذجاً« 

محاضرة  ليست  الفكرية  الندوات  عالم:  ياسر 
األفكار لطرح  باب  هي  وإنما  جامعية 

لجنة  عضو  عالم  يارس  دكتور  الجلسة  هذه  يف  الكالم  استهل 

توضيح  فقط  أريد  قائاًل:  الفنون  بأكادميية  واألستاذ  الندوات 

يف  به  نقوم  ما  بني  الجوهري  الفرق  وهي  بسيطة  نقطة 

العلمي،  املؤمتر  وبني  واألكادمييات  بالجامعات  املحارضات 

نقدم  ال  اآلن  نحرضها  التي  تلك  مثل  فعالية  يف  فنحن 

قاعاته  فلذلك  لألخرين  ندرّس  أن  الغرض  وليس  محارضات 

أكرث  عيل  نركز  أن  الحقيقي  انشغالنا  كان  ولكن  وأماكنه، 

بابا  نفتح  فنحن  السابقة،  األعوام  فعاليات  يف  افتقدناه  يشء 

إليها  توصل  التي  والنتائج  األبحاث  إيل  واالستامع  للمناقشة 

مرسحنا  عيل  وتؤثر  تخص  التي  املوضوعات  يف  الباحثون 

نظل  أن  من  بداًل  املرسحي  املشهد  يف  بذلك  لنتقدم  املعارص 

نستمع إىل نفس األشياء التي نستمع لها منذ سنوات، والتي 

ليست  فاللجنة  إذاً  أضاف:   تقدم.  أي  إيل  تكرارها  يؤدي  ال 

مطالبة  هي  بل  التساؤالت  كل  وتفسري  باإلجابات  مطالبة 

بتوفري بيئة صحية إلثارة األسئلة والتفكري فيام علينا أن نفعله 

مبا وصلنا إليه من علم وتطور.

أحمد بركات : ال يوجد مستحيل فواقع اليوم هو حلم املايض

بكلية  النحت  وأستاذ  الجلسة  مدير  بركات  أحمد  الدكتور 

للجلسة  تقدميه  بدأ  اإلسكندرية  بجامعة  الجميلة  الفنون 

املستحيل.  تعني  نفسها  فالكلمة  مستحيل،  يوجد  ال  بقوله: 

نعيش  حيث  مستحيل،  هناك  ليس  بأنه  اإلميان  املهم  فمن 

أو  تبدو صعبة  تحققت فيه جميع األحالم مهام كانت  عرصاً 

مطروح  كان  اآلن  موجود  هو  ما  فكل  قبل.  من  مستحيلة 

سابقاً وكان يبدو مستحيال مثل الصعود إيل الفضاء أو صناعة 

الروبوتات. فام هو واقع اآلن كان قدمياً حلاًم. 

يف  التكنولوجيا  حضور  عن  يتحدث  املحور  واستطرد: 

بحثيتني  ورقتني  فيها  وسنناقش  العامل،  مسارح  سينوغرافيا 

يعرضان لنا شيئاً مهام جداً وهو: هل التكنولوجيا يف التصميم 

أم يف خطوات التصميم؟ هي تجمع بني الجزأين، وإن كانت 

خطوات التصميم هي املعتمدة عيل التكنولوجيا بشكل أكرب. 

وسيظهر ذلك يف رشح األوراق البحثية. 

ومفيد  إيجابي   الضحك  تالبوت  ريتشارد 
النفسية للصحة 

قال:  هارفارد  بجامعة  األستاذ  تالبوت  ريتشارد  الدكتور 

الرقمي  املرسح  فكرة  يناقش  عليه  عملت  الذي  املرشوع 

يف  فقدان  أو  ضعف  من  يعانون  الذين  الناس  مع  ويتعامل 

مصممة  مع  وبالتعاون  بقياديت  كان  املرشوع  وهذا  الذاكرة. 

يابانية. واحتوى املرشوع عىل ثقافات دولية مختلفة  عرائس 

باستخدام  املحتوى  لتنفيذ  االستمتاع  من  حالة  وسط 

الخيال  عن  كان  والذي  موضوعه  بسبب  أيًضا  التكنولوجيا، 

واللعب واملغامرة.

الفيلم  إخراجه: هذا  من  قصري  فيلم  مع عرض  وتابع حديثه 

هو  األصلية  القصة  يف  املشهورة،  بونكيو  عروسة  قصة  يحيك 

العرائس. وبصفتي  أحد مصممي  الذي صنعه  الشقي  الطفل 

إيل  البداية   يف  املشاركني  بتوجيه  قمت  املرشوع  مخرج 

تكون  أن  عيل  راسيني.  تراجيديا  طريقة  خالل  من  التعامل 

نعمل  وكنا  األداء.  يف  املبالغة  طرق  عىل  معتمدة  التجربة 

وال  منفرد  بشكل  يقود  أحد  يوجد  فال  تشاركية  أجواء  وسط 

املشاركني  وانفعاالت  سلوكيات  استخدمت  وقد  رقابة.  يوجد 

التجربة مبنية عيل هواة وليسوا ممثلني  اليومية، فقد كانت 

التمثيل  تعليمهم  التجربة  من  الهدف  يكن  ومل  محرتفني، 

الطبيعي  األداء  أخذ  هو  الهدف  بل  معينة  تقنية  أو  بتكنيك 

اليومية  وسلوكياتهم  وانفعاالتهم  حركاتهم  خالل  من  منهم 

أن  الهدف  وكان  منها.  الكوميدي  األثر  وأخذ  لتجسيدها 
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كل  يكون  أن  نريد  مل  فنحن  طبيعتهم،  عىل  املشاركني  يكون 

منه.  للتعلم  الفشل  نبحث عن  كنا  بل  ودقيق  منضبط  يشء 

وقد تم دعم هذا املرشوع من األكادميية الربيطانية ملساعدة 

وقت  وخاصة  الذاكرة،  فقدان  من  يعانون  من  مع  والتواصل 

مدار  عىل  العامل  فيه  عاىن  الذي  الوقت  ألنه  كورونا،  جائحة 

الضحك  إيجابية  أثبتت  الحالية  الدراسات  أن  خاصة  عامني. 

وإفادته للصحة النفسية، فالضحك يقوي جهاز املناعة.

يف  الستخدامها  مهمة  العرائس  أن  كام  ريتشارد:  واستطرد 

يوضح  الفيلم  وذلك  مختلف.  بشكل  مشاعرنا  عن  التعبري 

طريق  عن  السينوغرافيا  يف  التليفزيوين  الدمج  فكرة  أيضاً 

الفرقة  تستخدم  العرائس  جانب  فإيل  الرقمية.  التكنولوجيا 

ولها  الذكية  الهواتف  أجهزة  عيل  املوجودة  الرقمية  األقنعة 

برامج متخصصة لصنعها، فأي شخص يتمكن من استخدامها 

أيضاً  الرقمي  الفضاء  ويف  االجتامعي.  التواصل  مواقع  عيل 

ندعم فكرة الحجم أو التناسب يف الحجم، فمثاًل نرى مهرجا 

بقدم كبرية وساق صغرية أو بجسد هزيل و رأس كبري، فمن 

بشكل  املتناقضات  من  مجموعة  نقدم  أن  نستطيع  خاللها 

أسهل. ولقد قدمنا فكرتنا يف شكل فيديوهات قصرية تعتمد 

عبارة  الحوار  أن  أي  تكرارها،  املمكن  من  واحدة  حركة  عيل 

عن جمل حركية بسيطة صغرية متكررة. 

الرقمية  التكنولوجيا  عباس:  هادي  عماد 
تستبدله. وال  المسرح  تخدم 

جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  عباس  هادي  عامد  الدكتور 

حقل  الرقمية  التقنيات  مرسح  إن  قائاًل:  كالمه  بدأ  بغداد 

فحص  بقدر  تبنيه  يعني  ال  والتنظري  عليه  واالشتغال  معريف 

من  والتحذير  التأكيد  مع  خالقاً  توظيفاً  وتوظيفه  جوانبه 

أن  طاملا  للُمنِتج  العلمي  البحث  جوهر  هو  وهذا  مخاطرة، 

العلم يهدف إىل التفسري والتنبؤ والسيطرة والتوظيف توظيفاً 

مرسًحا  ليس  الرقمي  املرسح  أن  القول   ميكننا  لذا  إنسانياً؛ 

الذي  املرسح  ولكنه  الصفرية  باملعادلة  الخلق  مبعنى  رقمًيا 

يعتمد عىل معطيات التقنية الرقمية يف بناء وسائط معالجته 

رؤية  يرثي  مبا  الصوتية  واملؤثرات  واملنظر  كاإلضاءة  الفنية 

اإلخراج درامياً وفنياً.

من  الثاين  النصف  يف  الحديث  املرسح  شهد  عباس:  وتابع 

وخاصًة  التكنولوجيا  مجال  يف  علمياً  تطوراً  العرشين  القرن 

غريت  تكنولوجيا  ثورة  عنه  نتج  الذي  الكمبيوتر  ظهور  مع 

والتفضيل  امليل  قيم  باتجاه  البرشية  املجتمعات  مفهومات 

املستحدثة.  التكنولوجية  القدرة  بتلك  مرتبطة  الجاميل 

عرصية  إمكانات  توفر  إىل  مبارش  بشكل  أدى  التطور  وهذا 

وتحقيق  للمخرج  الفنية  الرؤية  وتقديم  املعالجة  فائقة 

التقنية  بالوسائل  املمثل  أدا  تعزيز  وكذلك  املؤلف،  فضاءات 

اليوم  الرقمية  البنية  دخلت  وقد  األدايئ.  إبداعه  تجسيد  يف 

مصطلح  عليها  أطلق  والتي  املرسحية  اإلضاءة  تصميم  يف 

من  الساكن  تحريك  هو  وتعريفه  البديلة،  املرسحية  اإلضاءة 

رقمية  مرسحية  فضاءات  خلق  يتم  وكيف  اإلضاءة.  خالل 

املكان  بدواعي  متامسكة  فضاءات  من  وإحالتها  جديدة 

متغرية  سيولة  ذات  فضاءات  إىل  الثابتة  الحدية  وامتيازاته 

من  والربمجيات  الكمبيوتر  إن  القول  ميكننا  متامسكة.  غري 

فعالية  توسيع  عىل  عملت  التي  الرقمية  الثورة  مظاهر  أبرز 

الخطاب الحيس للعرض املرسحي واملوجه للمشاهد املرسحي 

مبدركاته  والتأثري  حواسه،  جميع  مخاطبة  عىل  القدرة  بزيادة 

مجال  يف  الرقمية  التكنولوجيا  خلقت  فقد  والحسية  العقلية 

مام  ملموس.  شبه  جاملياً  افرتاضيا  واقعاً  املرسحية  اإلضاءة 

الربوجكتور  جهاز  حل  فقد  للجمهور.  الجاميل  التلقي  يف  أثر 

تقليدي.  بشكل  املرسح  تنري  التي  العادية  الكشافات  محل 

فأصبح قادرا عيل خلق صورة متحركة كاملة قد تصل تعددية 

الرقمي مام   RGB األلوان فيها إيل 16 مليون لون بنظام ال

أعطي  كام  الخشبة،  عيل  تنفيذه  ميكن  ال  ما  تنفيذ  ُيسهل 

الخيايل عيل خشبة  الفانتازي  الجو  لخلق  كبرية  مساحة  ذلك 

املرسح.

مرسحي  عرض  من  قصري  بجزء  ذلك   عيل  عباس  واستشهد 

متساح  وبها  جارية  بحرية  املرسح  خشبة  عيل  فيه  يظهر 

صنع  قد  الربوجكتور  يكون  وبذلك  متاماً.  حي  وكأنه  يتحرك 

عاملاً افرتاضياً شبه ملموس عيل خشبة املرسح يتوازى مع ما 

يحدث عيل الخشبة من حركة املمثلني وأدائهم.

السؤال  وكان  الحضور،  من  واألسئلة  املناقشة  باب  فتح 

املهرجان  رئيس  ياقوت  الدكتور جامل  سؤال  إثارة هو  األكرث 

مقابل  الربوجكتور  جهاز  تكلفة  عن  تساءل  حيث  التجريبي، 

أجهزة اإلضاءة التقليدية. وكان الجواب: إن جهاز الربوجكتور 

يقوم بعمل عدة أجهزة إضاءة تقليدية معاً و ميكن االستغناء 

تكون  وبذلك  الربوجكتور،  مقابل  إضاءة  جهاز   20 عن 

األجهزة  تكلفة  بنفس  ومختلفة  جديدة  تقنية  توفرت  قد 

الربوجكتور  أن  تساؤالت  عدة  بعد  عباس  وأكد  التقليدية. 

لها،  بدياًل  وليس  الخشبة  عيل  املمثلني  لحركة  مساعد 

متطور  بشكل  وعنارصه  املرسح  تخدم  الرقمية  فالتكنولوجيا 

ولكن ال تستبدلها متاماً.

مي سيد 
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المعاصرة«  المسرحية  الكتابة  فنيات  على  التكنولوجيا  »أثر 
بالتجرييب  العلمي  المحور  مائدة  على 

املعارصة«  املرسحية  الكتابة  فنيات  عىل  التكنولوجيا  »أثر 

جلسة أخرى أقيمت باملجلس األعىل للثقافة ، ضمن املحور 

 ، مؤخرا  أعامله  انتهت  الذي  التجريبي  للمهرجان  العلمي 

أدارها الدكتور عبد الرضا جاسم من العراق وشارك فيها  كل 

بعنوان  بورقة  العراق  من  حبيب  حسني  محمد  دكتور  من  

والسايبورغية  املرسحية  الرقمية  بني  الدرامية  »الشخصية 

بورقة  اليمن  من  املذايب  عيل  هايل  والدكتور  السينامئية« 

حملت عنوان »تحوالت التكنولوجيا و أثرها يف صناعة النص 

نظام  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تجربة  قراءة يف  املرسحي 

Gpt-2 منوذجاً«. 

الجلسة  تلك  افتتح  جاسم  الرضا  عبد  الدكتور  الجلسة  مدير 

املهرجان  فعاليات  حوله  تدور  الذي  املحور  أهمية  بتأكيد 

أن  إىل  أشار  الذى  حبيب  حسني  محمد  الدكتور  وقدم 

يف  وتحوالتها  الدرامية  الشخصية  تاريخ  تتناول  دراسته  

األولية  التقليدية  املرحلة  من  وتقسيامتها  والسينام  املرسح 

الحديثة،  فاملرحلة  الشكسبريية  املرحلة  إىل  أرسطو  عند 

مروراً بتطورات كثرية، كنظرية جسد املمثل عند بيكيت إيل 

الذي أراد االستغناء عن الشخصية واستبدالها  جوردن كريج 

حتي  جسدياً  املمثل  مترين  أو  مرونًة  أكرث  لتكون  بدمية 

األيل،  اإلنسان  أو  بالدمية  أشبه  حركته  يف  نفسه  هو  يصبح 

املثالية«  »الدمية  عن  بحث  من  أول  هو  يعترب  لذلك  قال:  

مقرتح  صاحب  دميريا  اإليطايل  املخرج  وكذلك   .1907 عام 

باألزياء  من خشبة املرسح واستبدالها  الشخصية متاماً  إلغاء 

 1916 عام   النص،  املعربة حسب  صنعها  يف  املتينة  القاسية 

آيل،  بكائن  الشخصية  استبدل  الذي  بيرتيل  موريس  وكذلك 

والعواطف.  النفيس  االنفعال  عن  بعيدة  ولكن  حياة  فيه 

والحديثة  التقليدية  الشخصيات  من  األنواع  وهذه  تابع: 

وبلورت  مهدت  التي  هي  الحداثية،  بعد  ما  إىل  والحداثية 

لفكرة ظهور شخصية جديدة وبارزة اليوم يف املشهد الرقمي 

واإلبداعي مثل الشخصية الرقمية والسايبوغرافية. 

كبري  اختالف  هناك  حبيب:  حسني  محمد 
»الرقمية« مصطلح  ترجمة  حول 

قائال:   كمصطلح  الرقمية  جذور  استعراض  إيل  حبيب  انتقل 

املصطلح  هذا  ترجمة  حول  كبري  عاملي  اختالف  هناك 

مهام  جزءا  يعترب  الذي  عموماً  الرقمي  النص  أو  »الرقمية« 

بني  ما  أغراضها،  وتنوع  بتعدد  العاملية  الرقمية  الثقافة  من 

واللوحة  الرقمية  والقصة  الرقمية  والرواية  الرقمي  الشعر 

واملوسيقي  الرقمي  السيناميئ  والفيلم  الرقمية  التشكيلية 

التحول  أو  الرقمنة  هي  الرقمية  أن  إىل  وأشار  الرقمية. 

أو  وامللفات  والصور  األجسام  متثيل  عملية  أي  الرقمي، 

نقاط  من  مكونة  متقطعة  مجموعة  باستخدام  اإلشارات 

عن  بالتحدث  فكرته  رشح  يف  حبيب  واستعان  منفصلة. 

حيث  نيكول،  أندرو  للمخرج   »simone« األجنبي  الفيلم 

مخرج  بصناعتها  قام  رقمية  شخصية  عن  الفيلم  يتحدث 

املمثالت  عن  بها  ليستغني  املربمجني  أحد  مبساعدة  أفالم 

أكرث  مقنعة  السينام  أن  أشعر  حبيب:  وأضاف  الحقيقيات. 

ومن  التكنولوجية  التطورات  تلك  استخدام  يف  املرسح  من 

عرفه  كام  املصطلح  »السايبورغ«،  مصطلح  إيل  سأنتقل  هنا 

بني  يدمج  معريف  سايبورنتييك  »كائن  هو  الباحثني  أحد 

ومن  االجتامعي  الواقع  من  مخلوق  الحي،  والكائن  اآللة 

وأخرى  عضوية  أجزاء  متتلك  التي  الشخصية  أيضاً.  الخيال 

وأخرى  ميكانيكة  عنارص  تدمج  أي  “بيوميكاترونيك”، 

وفقاً  ولذا  ودم.  لحم  من  حيوية  وثالثة  مرقمنة  إلكرتونية 

بشكل  سايبورغ  كائنات  وجود  نتوقع  فنحن  التعريف  لهذا 

الواقع من حولنا ورمبا معنا يف تلك  بدايئ أو بشكل أويل يف 

أيل  مفصل  أو  عني  عدسة  أحد  يضع  فعندما  اآلن.  القاعة 

بذلك  فهو  اليد  أو  القدم  مثل  لألطراف  صناعي_  _طرف 

سايبورغ ألنه يحمل قطعة ميكانيكية طبية يف جسده وهذا 

يتنبأون  املجال  ذلك  يف  والباحثون  للسايبورغ.  أويل  شكل 

بأن السايبورغ قد يعيش إيل ما النهاية. وأشار إىل أن  هناك 

لذلك  السايبورغية  والشخصية  الرقمية  الشخصية  بني  فروق 

أصبحت الرقمية مرتبطة باملرسح أكرث والسايبورغ بالسينام. 

فالشخصية السايبورغ يسهل استخدامها يف السينام أكرث من 

عيل  أما  شاشة  خالل  من  إقناعاً  أكرث  تكون  حيث  املرسح 

كام  القدر.  بنفس  مقنعه  تكون  ال  فقد  حي  بشكل  املرسح 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 3 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 3788 أكتوبر 2022العدد 788

1313 متابعات

أما  مسبقاً  مربمجة  تكون  املرسحية  الرقمية  الشخصية  أن 

وفقاً  متحولة  بل  مربمجة  فليست  السايبورغية  الشخصية 

ملقتضيات الفعل الدرامي، فال تكون ذات وظيفة واحدة بل 

راشدة،  تبدو  املرسح  يف  الرقمية  والشخصية  وظائف.  عدة 

أكرث  ألنها  وراشدة  حكيمة  فهي  السينام  يف  السايبورغ  أما 

إقناعاً. الشخصية الرقمية يف املرسح ال مجال لالرتجال بها أما 

السايبورغ يف السينام فمحدود االرتجال. يف املرسح مكونات 

برشية  مكونات  السينام  ويف  مربمجة،  الجسدية  الشخصية 

املرسح  األجزاءاإللكرتونية. يف  إيل  باإلضافة  لحم وعظم،  من 

للربمجة  وفقاً  وتعمل  املخرج  بسلطة  مقيدة  الشخصية 

املرسح  يف  الخيال  فال.  السينام  يف  أما  به.  الخاصة  والرؤية 

محدود.  فالخيال  السينام  يف  أما  معها  التعامل  يف  مفتوح 

تفكر  السينام  يف  العواطف،  من  وخالية  تفكر  ال  املرسح  يف 

وتتعاطف. الشخصية املرسحية الرقمية متوت أما السايبورغ 

السينامئية فال متوت.

هايل املذايب: ستختفي املهامت املرسحية ويبقي الدراماتورج

وتحدث الناقد واملؤلف هايل عىل املذايب قائال:  توجد جملة 

أنتج  الذي   2-Gpt روبوت  عيل  أرشف  الذي  للعامل  هامة 

تقول:  اصطناعي،  ذكاء  روبوت  من خالل  نص مرسحي  أول 

قبل مائة عام كتب رجل مرسحية عن الريبورتات، هل بعد 

الرجال. فقبل مائة  الريبوت سيكتب مرسحية عن  مائة عام 

علم  هو  األمس  سحر  فسار  السحر  عن  الناس  تحدث  عام 

اليوم، كام حدث مع قصة “أليس يف بالد العجائب” الشهرية 

فكانت  النسبية.  نظرية  آينشتاين  العامل  منها  استقى  حيث 

أنها  له  اتضح  أعوام  قرأها وبعد  لكل من  البداية خيالية  يف 

نظرية علمية وضعها أينشتاين. 

مرة  ألول  الروبوت  أنتجها  التي  املرسحية  عن  تحدث  ثم 

والعامل  روبوت  حياة  عن  تتحدث  املرسحية  قائاًل:  وقصتها 

مبستوياته   2-Gpt روبوت  عن  وسأتحدث  صنعه.  الذي 

وإنتاج  كتابة  من  يتمكن  وحيد  مستوى  يوجد  الثالث، 

ليسوا  لكنهام  يسبقوه  مستويني  ويوجد  املرسحية،  النصوص 

 lni مثل  آيل  بشكل  كامل  نص  كتابة  عيل  إمكانيته  بنفس 

الذي يستخدم مثاًل يف لعبة الشطرنج. كام يوجد مستوي ثاين 

النصوص  يكتب  ال  لكنه  نسبياً  قوي وذيك  egi وهو مستوي 

 .asi أيضاً فالوحيد الذي يتمكن من ذلك هو املستوي الثالث

مسطحا  نصا  الروبوت  كتبه  الذي  النص  كان  رمبا  وأضاف: 

-Gpt نظام  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تجربة  ولكن 

هناك  وسيكون  القادمة  الفرتة  يف  كبري  شأن  لها  سيكون    2

أغلب  أن  واملفكرين  النقاد  بعض  يرى  ولذلك  أكرث،  تجارب 

الروبوتات  قيام  بسبب  مستقباًل  تندثر  قد  املرسحية  املهام 

بها بداًل عن اإلنسان ويبقى فقط الدراماتورج ليضيف الروح 

والعواطف واملشاعر الحسية والنفسية للنصوص التي تنتجها 

سوي  ليست  االصطناعي  الذكاء  عبقرية  ولكن  الروبوتات. 

تفاصيل  صياغة  أجاد  الذي  البرشي  العقل  لعبقرية  تجسيد 

ومستقبلها  البرشية  بحارض  يرقى  أن  ميكن  مبا  التكنولوجيا 

لدرجة أن يتمكن روبوت من كتابة نص كاماًل وحده. كام أن 

هناك روبوت أنتج مؤلفه موسيقية كامله بشكل رقمي دومنا 

تدخل برشي. 

وإسامعها  املوسيقية  املقطوعة  بعرض  كلمته  هايل  واختتم 

للحارضين. ومن ثم تم فتح باب املناقشة.

موت املؤلف وقتل العقل البرشي مقابل التكنولوجيا الرقمية

يكتب  روبوت  وجود  هل  فكرة  حول  التساؤالت  دارت 

املؤلف  موت  مرحلة  قرب  عن  يعرب  مرسحية  نصوصاً 

بسبب  األدمي  املؤلف  دور  سيختفي  وهل  مجدداً؟ 

مل  الروبوت  أن  هايل  دكتور  من  الجواب  وكان  الروبوتات. 

املرسحي  املؤلف  محل  يجعله  الذي  الكايف  بالشكل  يتطور 

كيف  العربية:  املرسحيات  عن  البعض  تساءل  كام  متاماً. 

اللغة  إن  هايل:  وأجاب  العربية  باللغة  الروبوت  يكتب 

برمجة  يف  البداية  منذ  توضع  التي  املدخالت  من  جزء  هي 

الروبوتات مبرادفات  أمر سهل أن تكتب  الروبوت وأن ذلك 

اللغة العربية إذا تم إدخالها منذ البداية. 

مي سيد 
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في  الفضاء  لغة  وتنوع  اإلخراجية  »المعطيات 
مختارة« نماذج   - الشارع  مسرح  عروض 

الجوذري حمزة  سجاد  للباحث  ماجستري  رسالة 
تم مناقشة رسالة ماجستري بعنوان »املعطيات اإلخراجية وتنوع 
لغة الفضاء يف عروض مرسح الشارع - مناذج مختارة« مقدمة 
لجنة  وتضم  الجوذري،  الحسني  عبد  حمزة  سجاد  الباحث  من 
املناقشة الدكتور أحمد إبراهيم محمد )رئيًسا(، والدكتور محمد 
)عضًوا(،  سبتي  حسن  هالة  والدكتورة  )عضًوا(،  خلف  كريم 
والدكتور عبد الكريم عبود عودة )عضًوا ومرشًفا(. والتي منحت 
الباحث من بعد حوارات نقاشية انتظمت وفق رشوط ومعايري 

أكادميية درجة املاجستري.
وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحث كالتايل:

الخصوصية  ذات  املرسحية  العروض  من  شكل  الشارع  مرسح 
املميزة وهو يبحث دامئا عن مغادرة البيئات التقليدية املغلقة، 
أن  حيث  منفتحة،  معامرية  بيئات  إىل  تصوراته  يف  لينفتح 
عرض مرسح الشارع ال يعتمد عىل نص أديب مكتوب إمنا يقوم 
يف  سيناريو  لها  يصاغ  املجتمع  يف  مثارة  آنية  قضية  أساس  عىل 
مجتمعني  العمل  طاقم  أو  الدراماتورج  أو  املخرج  فكرة  ضوء 
جمهوًرا  عشوايئ  بشكل  املتواجدين  الجمهور  من  متخذين 
وفق  التفاعل  لخلق  الحدث  يف  مشاركا  العرض،  لتجربة  متلقًيا 
لتدخل  العرض  به  يسمح  مبدأ  وهو  األفقي،  التلقي  مبدأ 
الجمهور لخلق مامرسة متثل دور الفاعل كمنجز للعرض، وهذا 
وتأكيد  التفاعل  إلبراز  مرسح  ألنه  الشارع  مرسح  هدف  يؤكد 
السياسية  واملشاكل  القضايا  ملجمل  الحلول  ومامرسة  التواصل 

واالجتامعية واالقتصادية والدينية بهدف التغيري أو التوعية.
اإلعداد  يف  خصوصية  متتلك  الشارع  مرسح  عروض  فأن  وعليه 
إخراجية  معطيات  من  املرسحية  فضاءاتها  وتؤسس  واإلنتاج 
أجل  ومن  والتواصل،  والتأثري  واالستخدام  التوظيف  يف  تتنوع 
الفضاء  خصوصية  صياغة  يف  املعطيات  هــذه  دور  معرفة 
ــال  اإلرس آليات  عرب  وتنوعه  الــشــارع  مــرسح  يف  املرسحي 
واالستقبال، حيث جاء البحث املوسوم بـ »املعطيات اإلخراجية 

وتنوع لغة الفضاء يف عروض مرسح الشارع العراقي«.
وعليه جاءت هيكلية البحث مكونة من أربعة فصول وهي:

مشكلة  عىل  اشتمل  الذي  املنهجي  اإلطار  ميثل  األول:  الفصل 
توظيف  تم  كيف  التايل:  السؤال  عرب  الباحث  وصاغها  البحث 
عروض  يف  متنوعة  فضاء  لغة  إنشاء  يف  اإلخراجية  املعطيات 
املشاركة  عىل  املبني  التواصل  فعل  لتحقيق  الشارع  مرسح 
األهمية  إىل  الباحث  انتقل  ثم  واملتلقي؟،  العرض  بني  والتأثري 
والحاجة مثبًتا هدف البحث وهو »التعرف عىل اهم املعطيات 
باتجاه  املرسح  املخرج  وظفها  والتي  الشارع  ملرسح  اإلخراجية 
بعدها  العرض«،  صياغة  يف  وتنوعها  الفضاء  لغة  استنطاق 
الحدود  ييل:  وكام  البحث  حدود  تحديد  إىل  الباحث  انتقل 
متثلت  التي  املكانية  والحدود   ،2019 حتى   2009 من  الزمانية 
بالعروض املرسحية املقدمة يف شوارع ومدن العراق، أما حدود 
املوضوع فقد ركزت عىل دراسة فضاء مرسح الشارع ومعطياته 

اإلخراجية.
ولقد اختار الباحث أربع مصطلحات حدد لها تعاريف إجرائية 
الفضاء  التنوع،  اإلخراجية،  املعطيات  وهــي:  بحثه  منت  يف 

املرسحي، مرسح الشارع.

اشتمل عىل  البحث فقد  النظري من  اإلطار  الثاين: ميثل  الفصل 
املعطيات  مفهوم  األول  املبحث  هام  أساسية،  مباحث  ثالث 
املرسحي  الفضاء  الثاين  واملبحث  الشارع،  مرسح  يف  اإلخراجية 
وتنوع التوظيف املكاين، أما املبحث الثالث تنوع لغة الفضاء يف 

مرسح الشارع.
بعدها تناول الباحث أهم الدراسات السابقة وحقق من خالل 
البحثية  دراسته  بني  واالختالف  التشابه  نقاط  عرضها أهم 
وما  واملقاربة،  املقارنة  خاللها  من  ليثبت  السابقة  والدراسات 
سوف يطرحه من جديد البحث الذي يحقق تواصل واستمرارية 
توصل  وقد  والتأصيل،  اإلضافة  عرب  والعلمي  املعريف  للجانب 
منها  نذكر  املؤرشات  إىل مجموعة من  الفصل  نهاية  الباحث يف 
إمنا  سابقا،  مكتوب  أديب  نص  يعتمد عىل  ال  الشارع  أن مرسح 
اجل  من  يعد  آنيا بسيناريو  مثارة  ما  لقضية  فكره  من  ينطلق 
هذه الفكرة ومسلطا عليه الرؤية اإلخراجية ويبنى العرض عىل 
الجمهور  مع  واإلميــاءة  والحركة  الحوار  يف  والتفاعل  االرتجال 

املتلقي.
يوظفها  التي  املعطاة  الظروف  اإلخراجية  املعطيات  ومتثل 
املخرج يف صياغة وبناء الفضاء اللعبي الذي يشرتك فيه املمثل 
الحارض والجمهور الحارض أيًضا، والتي يجمعهم الفضاء الحاوي 

من أجل خلق عرض متفاعل ميتلك خصوصية هذا املرسح.
تضمن  والذي  البحث:  إجــراءات  الثالث  الفصل  إىل  انتقل  ثم 
البحث،  أداة  البحث،  منهج  البحث،  عينة  البحث،  مجتمع 
العينة،  الباحث تحليل  ضوءه  عىل  يؤسس  معيار  توفر  ولعدم 
األساتذة  من  مجموعة  إىل  وقدمه  معيار  بناء  عىل  عمل  فقد 
تحليل  يف  كأداة  عليه  يعتمد  معيار  إىل  الوصول  لغرض  الخرباء 
الحكم والتحليل،  العينة، تشكل املوضوعية فيه عنرًصا مهام يف 
نقاط  صالحية  نسبة  عىل  االتفاق  بعد  املعيار  هذا  جاء  ولقد 
أسئلته التي سجلت نسبة )85%( بعد تأكيد صدقها وثباتها من 

خالل إجابة الخرباء.

وحدد الباحث عىل وفق ذلك ثالث مستويات ملناقشة وتحليل 

واإلخراج  الشارع،  النص يف مرسح  بنية  ومناذجها وهي:  العينة 

والتلقي  الشارع،  مرسح  يف  الفضاء  لتوع  املعطيات  وتوظيف 

املرسحي والفضاء الحاوي.

اختيارا  البحث  مجتمع  من  مناذج  ثالث  الباحث  اختار  وقد 

جعلته  التي  األسباب  أهم  وذكر  البحث  عينة  لتمثل  قصديا 

تأليف  حسني-  يا  يعتذر  املاء  مرسحية  وهي:  النامذج  يختار 

تأليف  فلرت-  وإخراج عيل محمد عبيد 2013، ومرسحية كامت 

وإخراج عىل نجاح 2019، ومرسحية تايم أوت- تأليف وإخراج 

سيف الدين عالء الدين 2019.

وحقق الباحث يف الفصل الرابع الذي تضمن النتائج ومناقشتها، 

اهم  إىل  توصل  وقد  واملقرتحات،  والتوصيات،  واالستنتاجات، 

)مرسح  املرسحي  العرض  فكرة  اعتامد  منها  ونذكر  النتائج 

الشارع( عىل تناول قضايا آنية مثارة يف املجتمع، وهي القضايا 

اختالف  عىل  منها  واملتذمرين  املجتمع  سكان  منها  يعاين  التي 

أنواعها سياسية اقتصادية دينية اجتامعية .عرض مرسح الشارع 

هو لسان حال الشارع العام ممن متذمر وما هي القضايا التي 

يعاين منها.

اعتمد  إمنا  العرض،  يف  سابقا  مكتوب  أديب  نص  يعتمد عىل  ومل 

حوارات  إىل  صياغة  مبثابة  هو  السيناريو  وهذا  سيناريو  عىل 

حدث  أو  قضية  عىل  تنطوي  فكرة  ميثل  حــوار  كل  متشظية 

واقعي، رجمت بداخله الخطة االسرتاتيجية لتقديم العرض.

اجتمع  املتلقي فضاًءا واحًدا  العرض املرسحي من فضاء  وجعل 

بينهم،  فيام  حاجز  أو  فاصل  دون  واملتلقني من  املؤدين  فيه 

انطالقته وحتى نهايته  العرض من أول  الكل داخل فضاء  فكان 

عىل وفق مبدأ التشارك والتفاعل.

ياسمني عباس 
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صــف لــنــا يف الــبــدايــة أهــمــيــة تــكــرميــك يف مــصــر خاصة 
وأنها ليست األولى؟ 

هذا التكريم الثالث، األول من مهرجان املرسح العريب يف دورته 
دامئا  الجامعي،  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملتقى  ومن  السادسة، 
ألنه  معني  مكان  أو  منطقة  يف  كرم  إذا  بالفخر  اإلنسان  يشعر 
يشعر بالتقدير لجهده الذي بذله خالل سنوات طويلة، التكريم 
باقة جامل متنح لإلنسان ليستمر يف عطائه ويستشعر أنه استطاع 
التكريم،  هذا  يف  ساهم  من  كل  أشكر  جميال،  شيئا  يقدم  أن 
لحظة  منذ  أحاطتني  التي  الجميلة  والقلوب  املهرجان،  وإدارة 
تلك  يف  يأيت  التكريم  الجامليات،  من  بكثري  اآلن  حتى  التكريم 

املنطقة الجميلة العطاء، كأن يهدي إنسان باقة وردة آلخر.

الدولي  القاهرة  مهرجان  مــن  ال»29«  الـــدورة  تــرى  كيف 
للمسرح التجريبي ؟

يقدم  دامئا  فاملهرجان  املهرجان،  هذا  مع  ووثيقة  طويلة  عالقتي 
العام  هذا  و  اآلن؛  حتى  األوىل  الــدورة  منذ  واملبتكر   الجديد 
وورش  ــدارات  إص من  والعطاءات  الفعاليات  يف  زخام  يشهد 
وندوات وبالتايل أشعر بالفخر بكل القامئني عىل املهرجان،  وبكل 
وهو  الضخم  املهرجان  بهذا  يقدمونه  ما  لكل  السابقة؛  الدورات 
ما  دامئا  آلنه  كعرب  به  نفخر  األوسط،   الرشق  يف  األكرب  تقريبا 

يقدم لنا الجديد واملفيد. 

املــردود  العربي حتقق  الوطن  املهرجانات يف  أن  هل ترى 
الــثــقــايف املــنــتــظــر مــنــهــا أم أصــبــحــت مــجــرد مــهــرجــانــات 

للتسابق؟
بني  لاللتقاء  وفرصة  كبرية  معامل  تعترب  املهرجانات  بالتأكيد 
النخب  فيها  يجتمع  أدواتهم،  و  تجاربهم  معرفة  و  املرسحيني 
يف  ولتشعل  أعاملهم  مختلف  عىل  ويتعرفوا  ليقدموا  املرسحية 
املهرجانات  تأيت  فدامئا  جديد،  ماهو  كل  لتقديم  الحافز  املبدع 
القاهرة  مهرجان  مثل  مهرجان  أهمية  تأيت  ولهذا  اآلفاق،  بتلك 
الدويل للمرسح التجريبي؛ لكونه يجمع الكثري من التجارب حول 
العامل، فنتطلع عىل الكثري من التجارب العاملية والعربية ويتعرفوا 
تتعرف عىل  العربية  هم عىل املرسح املرصي والعريب؛ واملسارح 
املسارح يف إفريقيا ويف أوربا، بالتأكيد أي مهرجان هو إضافة؛ قد 
أنها مهمة جدا  أرى  لكني  لبعض األشخاص  املهرجانات  تروق  ال 

حوار

وقودنا  هو  الحب  الحارثي:  رده  فهد   
واإلبداع للجمهور  للوصول  وطريقنا 

المسرحية  كتاباته  وعـــربت  الــشــبــاب  مــن  كبري  إقــبــال  على  نصوصه  دائــمــا  تحظى  الــمــعــاصــرة،  الــســعــوديــة  المسرحية  التجربة  رائـــد 
الكثري  على  وأشرف  قدم  جميعا،  وواقعنا  تتشابه  وهموما  قضايا  حاملة  العربي   الوطن  سماء  في  لتحلق  السعودية  حدود 
في  شارك  وعربيًا،  محليًا  المسرحية  الكتابة،  ومناهج  وأساليب  وطرق  المسرحي  النص  حول  التدريبية  والــورش  الــدورات  من 
محلية  جائزة   25 من  أكرث  على  نصوصه  حصلت  كما  والعربي،  المحلي  المستوى  على  التحكيم  لجان  من  عدد  وعضوية  رئاسة 
في  والدكتوراه  الماجستري  ورسائل  والبحوث  الــدارســات  من  الكثري  نصوصه  حول  وقدمت  اإلصـــدارات،  من  العديد  له  وعربية، 
الكاتب  نصوص  في  الدرامي  البناء  بعنوان  دكتوراه  رسالة  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها  والعربية  السعودية  الجامعات 
والــعــرض  المسرحية  الــكــتــابــة  فــي  والــتــجــريــب  بــالــجــديــد  دائــمــا  اهــتــم  حــلــوان،  جــامــعــة  اآلداب  بكلية  الــحــارثــي  رده  فــهــد  الــســعــودي 
مهرجان  من  ال»2٩«  الدورة  في  تكريمه  أخرها  التكريمات  من  العديد  الحارثي  رده  فهد  السعودي  الكاتب  نال  المسرحي، 

… والمهرجان  التكريم  حول  الحوار  هذا  معه  لمسرحنا  كان  و  التجرييب  للمسرح  الدولي  القاهرة 
حوار: روفيدة خليفة

يعيد  لكي  للمسرحي  مهمة  المهرجانات 
وأدواته نفسه  اكتشاف 
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للمرسحي ليك يعيد اكتشاف نفسه وأدواته.

ــارثــــي مـــن الـــقـــائـــل الـــذيـــن ال يــخــلــوا  املـــؤلـــف فــهــد احلــ
املسرحية  الــعــروض  خــال  مــن  نصوصهم  مــن  مهرجان 
يف الكثير من املهرجانات يف مختلف الدول العربية فما 

سر هذا التقارب ؟ 
يف  واملختلف  والجديد  التجربة  يف  والنحت  البحث  من  حالة 
محاولة إيجاد هذه اللغة البرصية، أو اللغة املبدعة؛ فاملرسح فن 
وبالتايل  يرتقب؛  ملن  وليس  يعمل  ملن  أكرث  وممتع  للغاية  مبدع 
كانت يل فرص عظيمة أشكر كل الزمالء الذين عملوا معي طيلة 
سينوغرافيني  و  ممثلني  و  مخرجني  من  املرسح  يف  وجودي  فرتة 
املهرجانات  إىل  األعــامل  هذه  تصل  أن  يف  ساهموا  من  ألنهم 
هي  املهرجانات  أن  أتصور  فال  والدولية،  واإلقليمية  العربية 
تقديم  عليه  يجب  اإلنسان  ألن  العمل  لتقديم  الوحيد  الحافز 
وبشكل  للجمهور  و  املحيل  املستوى  بشكل  مستمر عىل  أعامله 
العربية  الهموم  من  قريب  يكون  أن  البد  املبدع  لآلخرين.  يصل 

وقضايا أمته ولسان حال التطور الحضاري والفكري. 

 كــأحــد رواد الــتــجــربــة املــســرحــيــة الــســعــوديــة املــعــاصــرة 
حدثنا عن جتربتك منذ البداية؟ 

الصعب  ومن  عاما،   »35« من  ألكرث  طويلة  و  ممتدة  تجربة 
تلخيصها، لكنها بدأت بالبحث عن املختلف، و املختلف مل يكن 
ورشة  أقمنا  ولذلك  السعودي  املرسح  يف  الوقت  ذلك  يف  سائدا 
نكون كوادر مرسحية  أن  للتدريب املرسحي، واستطعنا  مستمرة 
وبدأنا  والسينوغرافيا،  والتمثيل  واإلخراج  التأليف  مجاالت  يف 
هذه  تواجه   بالتأكيد  مختلف،  طليعي  مرسح  عن  البحث 
ملن  فتحتاج  االعرتاضات؛  من  الكثري  البدايات  يف  دامئا  التجارب 
االنطالق  رحلة  بدأت  ذلك  بعد  ثم  بقيمتها،  ويقتنع  يدعمها 
نحو املهرجانات الخارجية التي كانت تجهل متاما ما هو املرسح 
سنوات  واستطعنا خالل  التجارب  فتعرفت عىل هذه  السعودي. 
نصنع  أن  التجربة  عمق  يف  والعمل  والنحت  البحث  من  طويلة 
جاملياتها، وهذه الجامليات بال شك قدمت الكثري وجعلت الناس 
يحصل  أن  واستطاع   الخارج،  يف  السعودي  املرسح  عىل  تتعرف 
وقاماته،  وقيمه،  تجربته  ويحقق  نفسه  ويحقق  الجوائز  عىل 
باليشء  ليس  عاما  ثالثني  ملدة  مستمرة  التجربة  هذه  تظل  وأن 
وخلقت  ومريديها  أجيالها  خلقت  ألنها  تستمر  وسوف  السهل 
لكل  كثريا  ممنت  أنا  ولذلك  وحب؛  باستمرار  فيها  يعملون  من 
األسامء والقلوب الطيبة التي أفنت عمرها معي طوال مشواري 
عن  بعيدا  وليس  نخبويا  ليس  مرسحا  تقدم  أن  استطاعت  ألنها 

الجمهور، مرسحا يف عمق الحدث والجمهور .

مبناسبة األسماء التي رافقتك يف رحلتك هناك جتربة 
ــمـــري .. مـــا الــســبــب يف  خــاصــة مـــن املـــخـــرج أحــمــد األحـ

استمرار هذه املشاركة لسنوات طويلة؟
أحمد رفيق درب منذ البداية بدأنا سويا هو يسبقني؛ لكننا بدأنا 
بسنوات  وقبلها  بالطائف،  املرسحي  العمل  ورشة  من خالل  معا 
ولكن يف هذه التجربة التصقنا كثريا وخضنا غامر التجربة مبعاونة 
العسريي،  وإبراهيم  الزهراين  سامي  منهم  األســامء  من  عدد 
واألحمري شديد االلتصاق بروحي؛ فنحن نعمل سويا منذ ثالثني 
إيجاد  محاولة  أو  املرسحية  األعامل  أو  التدريب  يف  سواء  عاما 
أجيال متكررة تستطيع أن تقوم عىل التجربة، ورس هذا التقارب 
والعمق  الفكر  جسدين  يف  واحــدة  روح  بأننا  وصفه  أستطيع 

واحد؛ ولذلك يسهل علينا التعامل مع بعضنا البعض.

نصوصك  تشمل  حيث  الصياغة   يف  خصوصية  متتلك 
أو  الــروايــة  أو  القصيرة  القصة  تقنيات  مــن   شيئ  على 
اخلطابة وتتضافر مع تقنية الكتابة املسرحية فحدثنا 

عن ذلك؟

حوار

يستطعن تقديم أنفسهن بصورة جميلة.

كان  الكاتب فهد احلــارثــي«  الــدرامــي يف نصوص  »البناء 
عــنــوان رســالــة دكــتــوراه عــن نصوصك املــســرحــيــة،  وجــاء 
يهتم  ال  الــذيــن  باملهمشني  تهتم  أنــك  حتلياتها  ضمن 
نصوصك  يف  أبــطــاال  وجتعلهم  التقليدي  املــســرح  بــهــم 

..هل حدثتنا عن هذا االهتمام باملهمشني ؟ 
بكل  ثراء  األكرث  أعتربها   مجتمع  كل  يف  املهمشة  الشخصيات 
فعىل  البعض،  معها  يتعامل  كام  األقل  وليست  الجميلة  املعاين 
لتلك  بالتأكيد   العتبة،  منطقة  أيــام  قبل  زرت  املثال  سبيل 
الشخصيات املهمشة قصص كثرية، كل إنسان منهم قصة طويلة، 
أنظر لتعابري الوجه الصادقة غري املزيفة وجوه ال تلبس األقنعة، 
كبريا  مرسحا  يقدمون  جميعهم  وسجيته،  طبيعته  عىل  الجميع 
للغاية، فمن يستطيع أن يلتقط هذه الشخصيات ويرتقي معها 
بنفسه وفنه ليك يصل بها إىل الخشبة، سيقدم أعامال رائعة، هذه 
األكرث  هم  ثراء  األكرث  السينام،  يف  حتى  ثرية  دامئا  الشخصيات 
بؤسا، يف املجتمع؛ لذلك فاهتاممي بهم ال يأيت من فراغ، بل ألن 

هذا حقهم ونحن نقدم الفن من هذه النامذج الرائعة. 

تــنــوعــت أعـــمـــالـــك بـــني نـــصـــوص لـــأطـــفـــال وديــــودرامــــا 
ومـــونـــودرامـــا فــهــل قــصــدت هــــذا الــتــنــوع أم أنــــه اإللــهــام 

اإلبداعي وقت الكتابة؟ 
الكتابة  املثال  سبيل  عىل  ألنه  أتعمدها،  مل  بطبعها  تأيت  التجربة 
حتى  للطفل  نرتقي  أن  يجب  الكتابة  أنواع  أصعب  هي  للطفل 
متاما  مختلف  كائن  مع  نتعامل  نحن  عنه،  نكتب  أن  نستطيع 
إىل  ننزل  أن  يجب  تقول  كانت  السابقة  النظريات  بعض  عنا، 
ألن  الزمن؛  هذا  يف  متاما  خاطئ  هذا  إليه  نصل  حتى  الطفل 
الطفل مرتقي بالفعل كثريا بتقنياته ووسائطه التي يتعامل معها، 
يتعامل  الذي  التكنولوجي  الطفل  مع  التعامل  نستطيع  فكيف 
مع وسائط التواصل ووسائلها بصورة مرعبة؛ إذن نحن يجب أن 
بها  قناعة  عن  التجربة  وخضت  الكتابة،  من  النوع  بهذا  نرتقي 
حتى  كبرية  لجهود  وتحتاج  يل  بالنسبة  األصعب  هي  الزالت  و 
تستطيع أن تجذب طفل هذا العرص. أما الديودراما فأتصور أنها 
تأيت بالتكوين، فاملرسح فن إبداعي حتى يف كتاباته لكنه ال يخلو 
من صنعة يف النهاية؛ مبعنى أننا نكتب ونرشع يف خلق مرسحية 
النفيس  التداعي  هذا  متنافستني  شخصيتني  أمام  أنفسنا  فنجد 
شخصية  أو  الديودراما،  ملرسح  فيذهب  جامعي  عمل  يسعه  ال 
األشياء  تصوري  ففي  ولذلك  املونودرما،  تجربة  فتنطلق  واحدة 

تختار نفسها ال اختارها.

السعودي فماذا  املسرح  الكتابة يف  إذا حتدثنا عن شكل 
ستقول عنها؟ 

التاريخية  النصوص  من  انطلقت  عريب،  مرسح  أي  مثل  بدأت 
والنصوص  الفرتة،  تلك  يف  معينة  أوضاعا  تحايك  التي  والنصوص 
بعد  ثم  ومرسحه،  شوقي  بأحمد  تأثرت  التي  بالكامل  الشعرية 
النصوص  معظم  فكانت  االجتامعية  الحالة  إىل  انتقلت  ذلك 
أن  أتصور  و  مجتمعنا،  يف  االجتامعية  الحالة  تتناول  تقدم  التي 
التجربة  انطلقت  ثم  املرسحي،  النص  لهذا  االنغالق  سبب  هذا 
الشبابية التي صنعت نفسها بصورة مختلفة، والتي بدأت تناقش 
بصورة  لكن  و  واجتامعية،  واقتصادية  سياسية  بقضايا  نفسها 
من  الكثري  فهناك  جديدة  بتجارب  نفسها  قدمت  و  مختلفة 
األسامء التي تخوض تجارب اآلن بأشكال مختلفة و أتصور - وال 

البدء  فقبل  سائد؛  هو  عام  مختلفا  أكون  أن  أحاول  البداية  منذ 
عندما  لذلك  والقصة؛  الشعر  أكتب  صحافيا  كنت  املرسح  يف 
الكائن  يبنوا  ليك  هؤالء  جميع  سخرت  املرسح  كتابة  يف  بدأت 
أن  فقط  ليس  محاولة  يف  البداية  منذ  بدأت  ولذلك  املرسحي، 
أكون مختلفا يف طريقة الكتابة؛ لكن ؛ من خالل إيجاد مشاريع 
كتابية،  كل مرشوع يشمل ثالث أو خمس مرسحيات أصل فيهام 
جديدة،  لتجربة  تنطلق  ليك  النتائج  هذه  وأعلن  ما  نتائج  إىل 
الحوار  لغة  بني  مشرتكة  لغة  إيجاد  محاولة  التجارب  هذه  ومن 
يف  التجربة  هذه  عىل  عملت  القصة؛  يف  الرسد  ولغة  املرسح  يف 
عدة أعامل ووصلت فيها لقناعات معينة، أيضا حاولت أن أصل 
باللغة الشاعرية أال تكون بعيدة عن املتلقي وكيف أستطيع أن 
أستخدم تلك اللغة األرفع واألعىل وتكون يف نفس الوقت قريبة 
جدا من املتلقي ومن عميل، وكيف أستطيع أن أقنع كادر عمل 
بعد  وعدت  السائدة،  اللغة  عن  مختلفة  لغة  عىل  ليعمل  كامل 
ذلك إىل مرشوع مرسح اليوميات، ثم تعاملت مع تجربة رابعة 
يف  منها  نستفيد  وكيف  االجتامعي  التواصل  مراكز  قضية  هي 
زلت  ال  التجارب  من  مجموعة  هي  املرسحية؟..  الكتابة  تقنيات 
انتقل  لنتيجة  فيه  وأصل  مرشوع  أقدم  مرة  كل  يف  أن  مؤمنا 
ملرشوع آخر جديد، وهذا يفيدين  كثريا يف مرشوعي ككاتب، أال 
أنطلق من  الكتابة؛  أكرر وأنسخ قواعد معينة يف  أو  أكرر نفيس 

كل تجربة لتجربة أخرى ليك أصل. 

حدثنا عن تلك التجربة املختلفة.. مسرح اليوميات؟
بحياة  تتعلق  النصوص  من  مجموعة  عىل  تحتوي  تجربة  هي 
اإلنسان اليومية وتفاصيله وأموره الحياتية البسيطة التي يعيشها 
ويعاين منها ويتعامل معها، أحاول أن ألتقط هذا من لغة الناس 
تنحت  التي  البسيطة  اللغة  تكويناتهم؛ فهذه  تفاصيلهم من  من 
يف تجربة اإلنسان، أتصور أنها كانت عامد تلك التجربة وقاعدتها.

فكيف  املسرحية  الكتابة  عن  الــورش  من  العديد  قدمت 
تـــرى الــنــص املــســرحــي الــيــوم عــلــى املــســتــوى املــحــلــي ومــا 

تأثير تلك الورش على املسرح السعودي؟ 
الشباب،  والكتاب  الكتاب،   كرثة  السعودي  املرسح  مميزات  من 
ويف الورش كنت أشهد دامئا - وأتحدث عن تجربتي الشخصية-  
واألكرث  الكتابة،  يف  الراغبني  الطموحني  املتدربني  من  هائال  عددا 
مثرة وعطاء كان الفتيات، وهذا يبرش أنه سيكون لدينا مجموعة 
الاليت يستطعن أن يقدمن املرسح  املبدعات  الكاتبات  كبرية من 
الكتابة  طريقة  عىل  نجرب  ال  املرسح  يف  فنحن  مختلفة،  بصورة 
هذه تكون جاهز من األساس، ولكن من لديه املقومات األساسية 
نفسه  لكتابة  ينطلق  ليك  له  املناسبة  املفاتيح  نضع   للكتابة 

بطريقته املختلفة عن اآلخرين. 

ــع املــــرأة يف املــســرح الــســعــودي  ــا وضـ  مبــنــاســبــة املــــرأة ..مــ
حاليا؟ 

ديكور،  مهندسة  مخرجة،  ككاتبة،  زمن  منذ  موجودة  املــرأة 
بينام  كممثلة  مؤثر  بشكل  موجودة  تكن  مل  لكن  وسينوغراف،  
مهمة ستكون  و  كثرية  أسامء  هناك  أن  وأرى  املجال  انفتح  اآلن 
و  مستمرة،  تدريبية  ورش  هناك  و  املستوى  هذا  عىل  موجودة 
للمرأة  القادمة ستتيح  الخطط  أن  أتصور  للغاية،  طاقات مبرشة 
التواجد أكرث يف كل عنارص العمل املرسحي، وقد نشهد نبوغ كثري 
من األسامء لتقدم نفسها بصورة جيدة تزاحمنا نحن الرجال عىل 
أنهم  وأعتقد  خري  بكل  والشباب  موجودة  الكوادر  املرسح،  هذا 

ليستمر  لإلنسان  تمنح  جمال  باقة  التكريم 
العطاء في 
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بهذا  االنتقال  يف  سببا  كانت  الشخصية  تجربتي  -أن  ذلك  أدعي 
املرسح وهيأت كثري من الشباب يك تختلف فيام بعد توجهاتهم 

ونقالتهم يف كتابة النص املرسحي. 

املـــســـرح  يف  تـــكـــمـــن  ــن  ــ أيــ  .. األزمـــــــــات  عــــن  ــا  ــنـ حتـــدثـ إذا 
السعودي؟ 

املرسح  عن  ينفصل  ال  السعودي  واملرسح  بالتأكيد،  كثرية  هي 
العريب  الوطن  أنحاء  فالتجارب واحدة يف كل  العريب يف مشاكله؛ 
االختالف نسبة وتناسب، و الدولة تويل اهتامما كبريا  بقطاعات 
الثقافة والفنون، وتحاول أن تؤسس ملرحلة جديدة مختلفة متاما 
العريب،  العامل  يف  ينقص  ما  وهذا  االسرتاتيجيات  ووضع  البناء  يف 
التي نستطيع أن نعمل بها، وأرى أن  نحن نفتقد االسرتاتيجيات 
االسرتاتيجيات التي تم وضعها وبدأ العمل عليها مهمة وسيكون 
أنه  إىل  باإلضافة  كبرية،  برشية  طاقات  توفر  أكادمييات  هناك 
والفرق،  للمسارح  املرسحية ووجود  لألعامل  سيكون هناك دعم 
املشكالت،  من  كثري  عىل  ستقيض  املقبلة  املرحلة  أن  وأتصور 
لكن املشكالت ال تنتهي بالتأكيد، سيكون لكل مرحلة مشكالتها 

الخاصة. 

يوجد سعي  الجديدة  االسرتاتيجيات  أنه مع  القول  هل نستطيع 
ألن يكون هناك مرسح يف كل مكان يف السعودية؟

املوجودة  والخطط  االسرتاتيجيات  ضمن  من  هذا  بالتأكيد 
الثقافة،  وزارة  وترعاها  األدائية  والفنون  املرسح  هيئة  لدى 
ودعم  مواسم  توفري  و  مكان  كل  يف  مرسحية  مساحات  إيجاد 
معاهد  تكوين  و  البدء  منذ  املدريس  باملرسح  واالهتامم  للفرق 
يف  املرسح  ستقدم  أنها  أتصور  شاملة  كبرية  خطة  وأكادمييات، 
املرسح  املختلفة،  بأشكاله  املختلفة  بالطرق  األماكن  من  كثري 
املسارح  كل  التجاري،  واملرسح  النخبوي  واملرسح  الجامهريي 

ستقدم بكل الصور واألشكال. 

ماذا عن املهرجانات املسرحية يف السعودية ؟ 

عن  ناتج  ألنه  متاما  متشظي  النص  لكن   - واملمثلني  -املخرج 

هذا  عىل  يقوم  الذي  الكاتب  الجاد  املهني  هناك  ليس  اقتباس، 

العمل.

دفاعا  ليس  العروض  من  كثري  يف  الخلل  من  الكثري  شاهدنا  وقد 

وتحتاج إلعادة  الحالة موجودة ومختلة  لكن؛  ككاتب؛  عن حايل 

التطورات،  مواكبة  يحاول  أن  الكاتب  مهام  من  أيضا  لكن  نظر، 

فالعرص اآلن ليس كام يف املايض، مثال كنا نحرض مرسحية مدتها 

لحضور  عمره  من  ساعاٍت  ثالث  اآلن  ميلك  من  ساعاٍت  ثالث 

عرض مرسحي؛ علينا أن نختزل زمن املرسحية لساعة حتى يكون 

التقنيات،  من  الكثري  عىل  العمل  علينا  أيضا  للجمهور،  مناسبا 

الزمن صارت تقنيات وليس من املعقول أن تكون لغتي  فرسعة 

املفردات وطرق  اختلفت  لغتي قبل ثالثني عاما، فقد  اليوم هي 

ملحاولة  دامئا  الكاتب  يسعى  أن  يجب  إذن  الناس  عىل  التأثري 

تجديد نفسه.

من كل ما كتبت أو أخرجت أيهما كان األقرب إليك؟ 
كل أعاميل، هم أبنايئ، جميعهم جزء من تكويني، وكل نص كان 

تكون  تفشل  التي  النصوص  حتى  وجاملياته،  وحالته  ظروفه  له 

أو  نصوصه  عن  كاتب  ينفصل  أن  أتصور  فال  املؤلف  من  جزءا 

يستطيع االختيار منها. 

مـــاذا متثل لــك األلــقــاب كــعــراب املــســرح الــســعــودي التي 
أطلقها عليك املسرحيون السعوديني؟ 

من  الحب  باب  من  تطلق  فقط  هي  شيئا،  األلقاب  متثل  ال 

الطالب واملريدين واملقربني فام الذي أضافه لقب كوكب الرشق 

الذي يقدم  ألم كلثوم؟ فقط يبقى عمل اإلنسان هو األهم ألنه 

املبدع بصورته وأنا أعتز كثريا ب اسمي بعيدا عن األلقاب.

السعودية  يــحــدث يف  الـــذي  االنــفــتــاح   شــاهــدنــا جميعا 
ومــوســم الــريــاض فيما يتعلق بــاملــســرح هــل جتــده حقق 

انتعاشه على مستوى النوع الذي يقدمه؟ 
هيئة  يتبع  الرياض  فمرسح  إطــاره  يف  حققها  التي  االنتعاشة 

من  سواء  املواطن  ترفيه  الرتفيه،  بقضية  متاما  ويعتني  الرتفيه 

هذا  ومن  املختلفة،  والفنون  السريك  أو  الغناء  أو  املرسح  خالل 

للمواطن لكن املرسح جزء صغري جدا  أشياء كثرية  املنطلق قدم 

جدا من برنامجه ويشهد إقباال ولكننا نقدم مرسحا مختلفا.  ومن 

القضايا املهمة التي حققها موسم الرياض االنفتاح عىل العروض 

العربية، شاركت عروض مرصية وكويتية ومن دول أخرى، وهذا 

ونتحدث  نقدمه  الذي  مرسحنا  لكن  الرؤية؛  مستوى  عىل  مفيد 

عنه مختلف متاما، فهو مرسح ثقايف يسعى للفن والرقي وتتوىل 

مسئوليته وزارة الثقافة.

 حدثنا عن مشروعاتك القادمة ؟ 

هناك عروض مثل »ساكن متحرك« عرضت يف السعودية يف أكرث 

مهرجان  فعاليات  خالل  من  الشهر  هذا  وستعرض  مدينة  من 

بال  مرسح  الدويل  اإلسكندرية  ومهرجان  للمونودراما،  القاهرة 

إنتاج، باإلضافة إىل مشاركتها يف مهرجان آخر بالدمام، ثم سنعاود 

نشاطنا يف عمل جامعي يتم العمل عليه حاليا عرب ورش متتالية 

ثالث مع سامي  األحمري، وهناك عمل  أحمد  سأقدمها مبشاركة 

الزهراين، لدينا الكثري من املشاريع التي نعمل عليها .

أخيرا نصيحة تقدمها لشباب الكتاب؟ 
أكرث؛  األشياء ستثمر  إذا عملنا بحب عىل  املرسحيني؛  لكل  أقولها 

للوصول  وطريقنا  وقودنا  هو  فالحب  كثريا،  سنخرس  ذلك  بدون 

للجمهور واإلبداع.

محلية  املهرجانات  من  الكثري  هناك  سيكون  سمعت  ما  وفق 
خطة  يف  وهي  املوجودة،  اإلسرتاتيجية  ضمن  ودولية  وعربية 
املرسح يف القريب، تسعى اآلن الجهات للرتتيب لها بحيث تبدأ 

قوية وفعالة، وهي تستفيد حاليا من الخربات املوجودة بالعامل.

كنت من مؤسسي فرقة الطائف املسرحية فهل حدثتنا 
عنها ؟

نحو  انطلقنا  ثم  والتأهيل  للتدريب  مرسحي  عمل  بورشة  بدأنا 
 « للتدريب  أذرع  فهناك  أذرع؛  لها  وأصبح  املرسحية،  الفرقة 
آخر  وجناح  املرسحية،  العروض  تقدم  التي  والفرقة  الورشة«،  
محاولة  يف  مرسحيا  مبتكرة  بأنواع  واستقبالها  املواهب  لدعم 
الفرقة.  يف  تعمل  جميعها  األذرع  هذه  باستمرار،  الجديد  إيجاد 
الجدد  الشباب  القدامى املؤسسني إىل  الفرقة أجيالها من  خلقت 
وتكويناتها،  أجيالها  تخلق  فهي  عاما،   عرش  الخمسة  عمر  يف 
من  أكرث  يف  وشاركت  اآلن،  حتى  50عرضا  من  أكرث  قدمت  وقد 
باستمرار يف  وتقدم عروضها  وعربيا ومحليا،  دوليا  مهرجانا   120
العرض،  عن  الفرقة  تتوقف  وال  السعودية،  املدن  كل  الداخل يف 
بالتايل تقدم نفسها بصورة  الواحد يستمر لفرتات، فهي  فالعرض 
جيدة، وأنا اشعر باالِمتنان الكبري لها وأقيض معظم الوقت معها.

كيف ميكن للكتابة املسرحية مواكبة السرعة يف التغيير 
ــل بــالــفــعــل هــنــاك  واحلـــركـــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم وهــ

انفصال بني النص والعرض املسرحي؟ 
التي  الرسعة  تلك  مع  متــوت،  وإال  تواكبها  أن  ــرضوري  ال من 
يجب  معها،  يتواكب  أن  املرسحي  الكاتب  العامل عىل  بها  يتحرك 
التنازع  املرسحي، مشكلتنا هي  النص  داخل  توظيفها  يحاول  أن 
أتصور  واملخرج،  املرسحي  املؤلف  بني  األخرية  الفرتة  يف  الحاصل 
أن املخرج يحاول اآلن إعادة دوره ومكانته من خالل أن يصنع 
باإلعداد  يسمى  ما  ويصنع  املؤلف  يلغي  أن  مبعني  كاتبه  هو 
ويبتعد  عامله  يخلق  ليك  متاما  متشظيا  نصا  ويصنع  االقتباس  أو 
مكانه  يف  كمخرج  بأدواته  نفسه  إيجاد  يحاول  ألنه  الكاتب  عن 

المسرحي..  الكائن  بناء  في  الصحافية  قدراتي  سخرت 
للكاتب بالنسبة  ثراء  األكرث  هي  المهمشة  والشخصيات 
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التحكيم« ولجان  والجمهور  التسابق  »بني 
تسابق؟ ال  أم  تسابق  الجماهريية  الثقافة  مسرح 

بالقضايا  المجتمع  وعي  تنمية  على  يعمل  الذي  المسرح  وهو  للجمهور  مسرح  هو  الجماهريية  الثقافة  مسرح 
المسرح  هذا  أصبح  حيث  الهوايات،  ممارسة  إلى  باإلضافة  ومتطرف،  شاذ  هو  ما  كل  ومحاربة  المحيطة  المجتمعية 
....الخ،  والشعراء  والملحنني  والمخرجني  والكتاب  الممثلني  من  والهواة  الشباب  من  والعديد  العديد  طاقات  يستوعب 
عاطف  يس،  »محمود  مثل  الجماهريية  الثقافة  فرق  من  أغلبهم  المتمزيين  الممثلني  من  العديد  منه  تخرج  والذي 
وغريهم«.  الشافعي  الرحمن  عبد  حجازي،  محمود  الطيب، 

وأقاليمها. مصر  محافظات  مختلف  في  الوحيد  المنفذ  هو  الجماهريية  الثقافة  مسرح  أصبح  وبالتالي 

اليت  العروض  األول  همه  وأصبح  طريقه  عن  حاد  الجماهريية  الثقافة  مسرح  أن  الحظنا  األخرية  اآلونة  في  ولكن 
التحكيم،  ولجان  المسرحيني  بني  واالشتباك  الصراع  إلى  أدى  مما  المسابقات،  في  للتصعيد  التحكيم  لجان  ستشاهدها 
باألساس. موجودا  غري  يكون  قد  أو  األخري  همه  الجمهور  وأصبح 

دوره؟ دعم  أجل  من  نفعل  وماذا  به؟  المنوط  الدور  وما  الجماهريية؟  الثقافة  مسرح  طبيعة  عن  نتساءل  جعلنا  مما 

آخر؟ جانب  من  اإلدارية  والمتابعة  النقدية،  المتابعة  ناحية  من  المسرح  بهذا  تتعلق  مشكلة  هناك  وهل 

الناس؟ إلى  الوصول  في  المسرح  لدور  معوقا  التسابق  هم  يعد  وهل  

؟ بينهما  االشتباك  لفك  حال  يعد  المسابقات  إلغاء  وهل  واللجان؟  المسرحيني  بني  بالصراع  عالقة  لها  المسابقات  أن  أم 

سلبية؟ أو  إيجابية  سواء  التسابق  إلغاء  على  ترتتب  أن  الممكن  من  اليت  اآلثار  هي  ما  وأخريا 
 سامية سيد

تحقيق
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سليم: مصطفى  الدكتور  قال  القضية  تلك  في 
املرسح هو املرسح ومصطلح الثقافة الجامهريية مل يعد موجودا 

واملصطلح الحايل بعد إعادة هيكلة وزارة الثقافة عام 1981 هو 

ال  إنتاجيا  تصنيفا  صار  ثم  ومن  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة 

أكرث وإن كان هناك دور ميكن تلمسه اآلن فهو يتضح يف البيوت 

تنتج رشائحها  للمحافظات  محلية  فرق  القوميات  ألن  والنوادي؛ 

عنارص  خالل  من  الدولة  مرسح  فرق  مثل  ثابت  دوري  بشكل 

الشباب  طاقات  تفريغ  يف  يتلخص  هنا  الدور  أن  وأوضح  ثابتة. 

وهواة املرسح ورمبا اكتشاف بعض املواهب ورمبا تكون التجارب 

النوعية من وجهة نظري هي أميز ما يقدمه مرسح الهيئة العامة 

لقصور الثقافة والباقي غالبا مكرر ومستنسخ.

لطاقات  إهدار  هي  النقدية  املتابعات  أن  آسفا:  سليم  وتابع 

املصاعب  من  الكثري  ويواجهون  يعملون  فهم  وأعامرهم  النقاد 

والعقبات لكنهم غري مقدرين ألن اللوائح املالية بالية وال تفيهم 

حقوقهم وبالتايل يعم اإلحباط عاملهم لكنهم مع ذلك يجاهدون.

يف  بعضها  عن  ومنفصلة  وملغزة  كثرية  فهي  اإلدارية  الدوائر  أما 

الخاصة  الخربات  أصحاب  من  النادر  إال  يحله  ال  مربك  غموض 

ويصلون  الدوائر  فريبطون  فجأة  يظهرون  كالخفافيش  جدا وهم 

واإلدارية  املالية  العقبات  تظل  لذا  يختفون  ثم  رسيعا  لغايتهم 

مهيمنة عىل كل األداءات.

واستكمل مؤكدا أن املسابقات مل تكن يف يوم من األيام مشكلة 

املشكلة  اليونان،  عند  ومسابقة  مهرجانا  نشأ  فاملرسح  أبــدا، 

وعدم  املختلفة  باملواقع  مرسحية  مواسم  وجود  عدم  الحقيقية 

املرسحية،  الثقافة  نرش  مستوى  عىل  حتى  بدورها  الفرق  قيام 

إليه  يسعى  الــذي  الوحيد  الهدف  املسابقة  تصبح  وبالتايل 

املبدعون.

ومع ذلك تترسب لنا تجارب رائعة عىل فرتات تربز عن مواهب 

فذه ولكن بال نظام واضح.

لإلنتاج  املتعاقبة  القيادات  أن  أقول  أن  أستطيع  سليم:  وأضاف 

املرسحي يف قصور الثقافة مل تستطع التغلب عىل العقبة الرئيسة 

املرسحي  اإلنتاج  الواضحة عن  واالسرتاتيجية  الهدف  غياب  وهي 

اإلقليمي منذ إعادة هيكلة وزارة الثقافة عام 81 فقبل ذلك كان 

املد االشرتايك هو املظلة الفكرية التي تضع أهدافا محددة ولعل 

الفنية  الناحية  العامة للمرسح عىل أن تكون متابعة من  اإلدارة 

وهذا  املرسحي،  العرض  صناعة  ملراحل  فقط  اإلداريــة  وليست 

ليس ببدعة جديدة، وإمنا كان يعمل بها يف فرتات سابقة وتكون 

لجان املتابعة تلك لها الحق يف إيقاف إنتاج العرض إذا مل تتوفر 

فيه عنارص الجدية والجدوى الفنية.

الثقافة  عروض مرسح  متابعة  يف  النقدي  بالتقصري  هاشم   وأقر 

عن  الكتابة  عىل  الحريصون  النقاد  هم  قليل  فقال:  الجامهريية، 

العروض  تلك  إال  اللهم  كثرية ومتشابكة  العروض، وألسباب  تلك 

التي تشارك يف املهرجانات الختامية والتي يكتب عنها يف نرشات 

يف  االستامتة  عىل  املخرجني  حرص  نجد  هنا  ومن  املهرجانات، 

أن  منها  أخرى  ألسباب  باإلضافة  املهرجانات،  تلك  يف  املشاركة 

يف  عروضه  مشاركات  عدد  أن  يعتقد  املخرجون  هؤالء  معظم 

املهرجانات هي جزء من سريته الذاتية باإلضافة إىل فوز عروضه 

أو بعض عنارصها يف املهرجان، مام يجعل هؤالء البعض يصنعون 

العروض ملخاطبة لجان التحكيم يف مستوياتها املختلفة، ذلك عىل 

العروض،  هذه  تصنع  أجلها  من  التي  الجامهري  مخاطبة  حساب 

ـ  كبري  حد  وإىل  ـ  الجامهري  تلك  جعلت  حقيقية  كارثة  وهذه 

يتابع  من  كل  يلمسها  حقيقة  وهذه  العروض،  تلك  عن  تنرصف 

سوى  العروض  صاالت  يف  نجد  ال  حيث  مواقعها  يف  العروض 

نعرتف  أن  وعلينا  العرض،  صنع  يف  املشاركني  وأصدقاء  أقارب 

رؤوسنا  نضع  أن  دون  األزمة  لتلك  واقعية  حلول  ونبحث  بذلك 

يف الرمال.

ليست حال  املرسحية  املسابقات  إلغاء  إن فكرة   : وأضاف هاشم 

إىل  يؤدى  التنافس  من  نوعا  يخلق  ذاته  حد  يف  التسابق  ألن 

اجتهاده  وتقدير  اجتهد  للذي  اعرتاف  وفيه  والتجويد،  االجتهاد 

إيجاد  علينا  ولكن  التقدير،  أنواع  من  غريها  أو  جوائز  شكل  يف 

الحقيقي  التقدير  أن  بداخلهم  تزرع  املخرجني  لدى  توعوية  آلية 

ألعاملهم هو التفاف الجامهري حول هذه األعامل واالحتفاء بها. 

زين: عزت  والفنان  المخرج  قال  فيما 
و  للتفوق  محفز  التسابق  تسابق،  من  يخلو  ال  مجال  أي  أن   

شأن  من  املتنافسني،  بني  رشيف  رصاع  يخلق  أنه  كام  اإلجــادة، 

ذلك االرتقاء بأي منتج، ففرق البيت الفني  تتنافس بطريقه غري 

مبارشة من خالل إقبال الجمهور، عروض مرسحية تستمر شهور 

و أحيانا سنوات، و عروض أخرى ال تتجاوز الشهر .

وأوضح أن االغريق عرفوا املرسح و رصدوا جوائز لألفضل و هو 

ما أصبح نهجا يف املهرجانات املرسحية و السينامئية حتى اآلن .

أصبح  الجامهريية  الثقافة  التسابق مبرسح  أن مشكلة  إىل  وأشار 

الهم األول و األخري ملعظم  العاملني به و القامئني عليه، هو إبراء 

توزيع  بحفل  األكمل  الوجه  عىل  متت  خطتها  أن  لــإلدارة  ذمة 

و  عليها  االعرتاض  و  النتائج  معركة  مع  ذلك  يتزامن  و  الجوائز، 

عىل لجان التحكيم، فالفوز هو كل يشء شهادة اإلبداع و التميز .

أو  نقدية  تغطية  أو  املتميزة  للعروض  تجوال  أي  غياب  ويف 

ندوات تطبيقية لنقد العروض، أصبحت نتائج التسابق  هي الهم 

األول و األخري . 

ودعا زين إىل رضورة أن يعاد النظر يف التسابق و يف الجوائز التي 

يجب أن تتحول إىل الجمهور بتجوال العروض الفائزة و املتميزة 

و تقدميها عىل أحد مسارح القاهرة لتحظي مبتابعة نقدية أوسع.

خميس: املهرجانات درس عميل ملن يريد أن يطور من أدواته 

وقال الناقد أحمد خميس:

وان  البد  الجامهريية  الثقافة  مبرسح  الخاصة  الجوائز  مسألة  يف 

لهواة  نشاط  األساسية  فلسفته  ضمن  املــرسح  هذا  أن  نضع  

املرسح ولتقديم خدمة ثقافية ألهالينا يف كل ربوع مرص، وظني 

وزارة الثقافة قد انتبهت لهذا األمر وتعمل اآلن عىل وضع مالمح 

وأهداف هذه االسرتاتيجية.

قائال: هاشم  أحمد  الناقد  وعقب 
ال جدال يف أهمية مرسح الثقافة الجامهريية حال كونه متنفسا 

توزيع  تحقيق  من  جزء  أنه  كام  باألقاليم،  املرسح  لهواة  هاما 

العاصمة  يف  تركيزها  دون  املختلفة  الشعب  فئات  بني  العدالة 

فقط، كام أنه يساهم يف تثقيف ورقى ذوق جمهوره يف األقاليم، 

من  بداية  باألقاليم  املرسحي  النشاط  هذا  دعم  جميعا  وعلينا 

جمهوره،  مع  تتواءم  التي  الجيدة  املرسحية  النصوص  توفري 

والعمل كذلك عىل توفري ظروف إنتاجية أفضل ليس من الناحية 

املادية فقط بل أيضا العنرص البرشى وتحديدا املخرجون والدقة 

يف انتقائهم، فال زال حتى اآلن هناك بعض املخرجني غري املالمئني 

الفنية يقومون باإلخراج يف بعض فرق األقاليم دون  الناحية  من 

أن يكونوا مؤهلني لهذه املهمة، وتكون النتيجة كارثية ليس عىل 

مستوى العرض املرسحي فقط، بل أيضا عىل ما يرتكونه من آثار 

يزرعونه من  بهم ومبا  يتأثرون  الذين  املمثلني  سلبية عىل شباب 

مفاهيم مرسحية خاطئة لديهم.

ومن هنا تأىت أهمية دور املتابعة ملراحل إنتاج العروض من قبل 

وجود  عدم  الحقيقية  المشكلة  سليم: 
المختلفة  بالمواقع  مسرحية  مواسم 
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تحافظ  أنها  حيث  للغاية  هامة  مسألة  الجوائز  عىل  اإلبقاء  أن 

قدمته  ما  أن  أو  يف،  أنك  يعنى  االهتامم،فالتقييم  فكرة  عىل 

نحفز  حتى  رضورية  مسألة  وتلك  املالئم  االستحسان  يلق  مل 

أن  يريد  الذى  أو ذلك  أطر جاملية،  يبحث عن  والذى  املجتهد 

يقدم أفضل ما عنده .

وأوضح خميس أن فكرة إلغاء الجوائز ستزيد املسألة سوءا، إذ 

سينظر املشتغلني للموضوع عىل أنه ال ثواب أو عقاب، وأن أي 

يشء يقدمه ميكن أن يصلح وهو ما يعنى تقليل سقف التطوير 

النفوس  ألصحاب  الفرصة  وإعطاء  املجتهدين،  تحفيز  وعدم 

إن  ثم  االسفل،  الدرك  إىل  الفنية  العملية  يقودوا  يك  الضعيفة 

يف  تعنى  الجامهريية  الثقافة  لفرق  املختلفة  املهرجانات  إقامة 

األعامل  مبتابعة  واملخرجني  الفرق  تطوير  األساسية  مهامها  أحد 

يطور  أن  يريد  ملن  فهى درس عميل  وفهم طرق،  اآلخر  ورؤية 

تكون  قد  مختلفة  بديلة  أفكار  عن  لنفسه  ويبحث  أدواته  من 

طازجة، فلقاء الفرق يعني عىل تبادل الخربات واألفكار.

قائال: شوقي  اميل  المخرج  وعقب 
حيث  ساذج«   « دور  الجامهريية  الثقافة  يف  املرسح  دور  إن 

كل  تحدث  الرشيحة  تلك  الرشيحة  يسمى  ما  عىل  يعتمدون 

عام، أن ينتجوا مرسحية »مثال فرقة قومية أو فرقة قصور«  يف 

املركزية  املنطقة  وتعرض يف  يوم،   15 أقىص  لحد  أو  أيام  عرشة 

ملستحقيه،  يصل  ال  املنتج  أو  الدعم  أن  نكتشف  النهاية  ويف 

بشكل  استغاللها  يجب  العام  طول  موجودة  مسارح  فهناك 

أن  فيجب  السنة،  يف  مرسح  أيام  عرشة  عمل  يجوز  وال  دائم، 

مسألة  يف  آخر  تفكري  نفكر  يجعلنا  ما  وهذا  العام،  طول  يكون 

يف  أو  الثقافة  قصور  أو  املحافظات  يف  القومية  الفرق  تكوين 

لها دور فعال  أن يكون  املسمى. ويجب  أيا كان  الثقافة  بيوت 

يف املجتمع وأن يكون لديهم رؤية تفهم ما ميكن تقدميه وما ال 

ميكن تقدميه .

وتساءل شوقي قائال: كيف للثقافة الجامهريية أن تقدم عروض 

فالثقافة  ....غــريهــا،  أو  كامي  البري  أو  هاملت  مثل  مرتجمة 

املجتمع  تنمية  إيجايب يف  دور  لها  يكون  أن  يجب  الجامهريية  

الحياة  يف  ومعنى  قيمة  للمرسح  سيكون  وهنا  فيه،  املتواجد 

الثقافية.

الجديد  الوادي  قال: كنت ذات مرة يف  الشخصية  وعن تجربته 

الدين  رجل  عن  تتحدث  الحالج«   « شعرية  مرسحية  وقدمت 

ومبجرد  اللجنة  منتظرين  أنهم  فتكتشفي  ومهمته،  املجتمع  يف 

الثقافة،  قرص  ويغلق  العرض  ينتهي  والتقييم  اللجنة  وصول 

ففي هذا املكان ينظرون لقرص الثقافة وكأنه مكان موبوء ألنه 

بالفعل ال يخدم املجتمع ولذلك فليس له دور فعال. ويف تجربة 

وهم  تيج  أبو  يف  مرسحية  بعمل  أقوم  أنا  شوقي:   قال  أخرى 

ميكن  حديقة  وجدنا  بحثنا  وعندما  للعرض  لديهم مرسح  ليس 

املمثلني  أحد  كان  التحكيم  لجنة  جاءت  وعندما  فيها،  العرض 

لذلك،  مهيأ  غري  وأنا  بدوره  أنا  وقمت  يأيت  فلم  مبرض  أصيب 

فيأخذ العرض ضعيف ألنه مل يحقق رؤية لجنة التحكيم.

هؤالء  أن  أرى  قائال:  شوقي  أسهب  الجامهريية  الثقافة  وعن 

التسابق، مثل من  هواة ويجب أن يكون لهم دعم وحافز غري 

خدم املجتمع ومن قدم نصا جيدا  ...وما إىل ذلك  فيجب النظر 

بعيدا عن التسابق، وهناك بعض التجارب يف الثقافة الجامهريية 

مثال  أنا  قال:  نفسه  وعن  الضوء،  عليها  يلقى  أن  يجب  والتي 

عملت 30 مرسحية يف الثقافة الجامهريية ومل يكتب عن عرض 

واحد منها ومل يصور أو يلقى الضوء عليها، فال يوجد إعالم عن 

مرسح الثقافة الجامهريية، فنحن نحتاج أن يكون هناك وحدة 

مبارش  بث  هناك  يكون  وأن  األعامل  تلك  تغطي  مركزية  إعالم 

باملنطقة املحيطة بالعرض املرسحي.

حيث  من  إنسانيا  معاملتهم  يجب  قال:  التحكيم  لجان  وعن 

تكون  التحكيم  لجان  مع  فاملعاملة  والرعاية،  والوجبات  املبيت 

سيئة للغاية وهو ما ينعكس عىل العرض املرسحي وتحكيمه.

إلعادة  ويحتاج  قوي  لدعم  يحتاج  الجامهريية  الثقافة  مرسح 

أكادمييني  خــالل  من  للفرق  مرسحية  ورش  وعمل  هيكلة، 

متخصصني حتى يتم تقديم فن حقيقي يبنى عىل أسس علمية، 

يف  تقدميه  يجب  ال  وما  تقدميه  يجب  ما  معرفة  املهم  ومن 

الثقافة الجامهريية.

مرسح  مثل  الجيدة  التجارب  من  العديد  توجد  كانت  قدميا 

النظر  إعادة  يجب  وهنا  املفتوحة،   واملسارح  والرسادق  الجرن 

يف مرسح الثقافة الجامهريية. 

الثقافة الجامهريية  ونوه شوقي قائال: إن كل ما يحتاجه ممثل 

أخرى،  محافظات  يف  مشاهدته  ويتم  ينترش  جيد  عرض  عمل 

الثقافة  ممثل  يشبع  ما  وهــو  محرتم  بشكل  عنه  ويكتب 

الجامهريية،  وخاصة أن التعامل هنا مع مرسح هواة.

املتاحة  البيئية  الخامات  يستخدمون  املخرجني  بعض  وأضاف: 

يف  مهازل  فتوجد  كمخرج،  يعتمد  حتى  والصفائح  كالعلب 

نفس  ويف  عالقة  لهم  ليس  أنــاس  حيث  الجامهريية  الثقافة 

إىل  باإلضافة   . وفكر  تقديم عروض وفن  الوقت مسؤولون عن 

املتبادلة  واملنفعة  الصحوبية  عىل  يعتمد  الجغرايف  التوزيع  أن 

فالفساد منترش بصورة كبرية جدا.

واختتم قائال: رشف املشاركة يف أعامل الثقافة الجامهريية أقوى 

بكثري من الجائزة والتسابق، فيجب التحفيز عىل املشاركة وليس 

الفن سيظل وجهات نظر  التسابق والرصاعات، ألن يف رأيي أن 

يجب  والتي  املطلوبة  املشاركة  هي  وإمنا  األفضل  يوجد  فال 

تشجعيها.

العيسوي: خالد  المخرج  وقال 
الفرص  إتاحة  الجامهريية  الثقافة  مرسح  به  املنوط  الدور  إن   

لتكوين  وتثقيفها مرسحيا  وتدريبها  املواهب  للشباب الكتشاف 

دور  دعم  ويتوقف  الفنون.  أبو  بأهمية  واعي  مرسحي  جيل 

مرسح الثقافة الجامهريية عيل عوامل عديدها منها:

تطوير  إىل  تحتاج  الخدمة  هذا  تقدم  التي  الثقافة  قصور   -  1

البنية التحتية لها خاصة يف القاهرة وبعض األقاليم. 

العروض  لعدد  يكفي  جامهريية  ثقافة  مسارح  وجود  عدم   -2

املرسحية املنتجة وخاصة يف القاهرة.

عىل  لإلقبال  للشباب  الكايف  ــادي  امل الحافز  وجــود  عدم   -3

االشرتاك يف العروض املرسحية مام يجعل الكثري يحجم عنه.

عىل  الضوء  إللقاء  املتميزة  اإلعالمية  التغطية  وجود  عدم   -4

هذه املواهب والعروض املرسحية. 

مدة  تكفي  لفرتة  بتقدميها  للعروض  الفرصة  إتاحة  عدم   -5

املجهود الكبري الذي يبذل من أجل خروجه إىل النور مام يسبب 

إحباط لفريق العمل.......الخ

جدا  ضئيلة  للعروض  النقدية  املتابعات  أن  العيسوي  ورأى 

الجامهريية فقط وتكون يف  بالثقافة  الخاصة  النرشة  وقد تكون 

إعادة  إىل  تحتاج  اإلدارية  واملتابعات  فقط،  الختامي  املهرجان 

نظر من القامئني عليها.

هناك  يجعل  ألنه  مفيد؛  نظره  وجهة  من  التسابق  أن  وأوضح 

نتيجة  واللجان  املرسحيني  بني  ــرصاع  وال للجميع،  كبري  حافز 

إلغاء  وأن  الطرفني،  من  مراجعتها  من  البد  عديدة  أسباب 

إعداد  من  البد  أيضا  ولكن  املرسحية  اللعبة  سيرض  التسابق 

وإعالن اللوائح والقواعد الخاصة بالتسابق من البداية.

العاطي عبد  عماد  المخرج  وقال 
 إن دور مرسح الثقافة الجامهريية معروف من اسمها  الثقافة 

كربى آفة  التسابق«  »موضة  المنعم:  عبد 
المسرح هذا  أصابت  اليت  الرتدي  آفات  من 

متابعة  في  النقدي  بالتقصري  نقر  هاشم: 
الجماهريية  الثقافة  مسرح  عروض 
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أجل  من  وليس  الجامهري،  أجل  من  أنــيشء  هو  الجامهريية، 

والنجوع  القرى  إىل  ورسالته  املرسح  يصل  ان  أجل  من  التسابق 

بإعالمها  الضوء  عليها  املسلط  املعروفة  املدن  مسارح  يف  وليس 

وابهارها .

من  البد  كان  كام  الجامهريية  الثقافة  مرسح  دور  نعيد  ولىك 

فالنصوص  للجان،  وليس  للجمهور  بنصوص  للجمهور  نرجعه  ان 

العاملية اصبحت مرض تعاىن منه فرق الثقافة ومرسحها، البد من 

والطالب  للمزارع  و  واملثقف  العادي  وللمتلقي  للناس  مرسح 

العادي  املتلقي  عىل  تعود  التي  الفائدة  ما  وتساءل  الناس،  لكل 

ابهار  تشويق،  وال  سعادة  ال  العاملي؟  للمرسح  مشاهدته  من 

فقط، النقاد اصبحوا يروا مرسح الثقافة من زاوية مواكبة التطور 

يف االمكانيات وعىل مستوى تطوير األدوات وغريه، وغاب عنهم 

من  وكم  والنجوع  القرى  يف  املواهب  لكشف  خصيصا  ُعمل  انه 

مواهب خرجت منه.

للميول  التحكيم  يف  اللجان  ميول  أصبحت  قائال:  واستكمل 

عمل  لتقييم  املحكم،وليس  عليها  نشأ  التي  والثقافة  الشخصية 

التسابق  يف  ليست  فاملشكلة  أدواته،  ميتلك  ملخرج  متكامل  فنى 

مهم  يشء  للمحكم  توعية  دورة  وعمل  املحكم،  يف  املشكلة 

عرض  ــراءة  ق يجيد  املحكم   وهــل  عــرض  يقيم  كيف  ليعرف 

بناء عىل وظيفته مخرج مهندس ديكور  اختياره  تم  أم  مرسحي 

قراءة  يجيدون  ال  محكمني  من  وكم  استعراضات  مصمم  كاتب 

يحب  وكره  حب  أصبح  التحكيم  موضوع  أن  وأوضح  العروض 

او  النصوص  من  النوعية  هذه  يحب  العكس  او  هذا  املخرج 

العكس... الخ 

وأكد أن الرصاع أصبح عىل املهرجان الختامي ويوم عرض اللجنة، 

وهذا أرض كثريا مبرسح الثقافة فأصبحت ثقافة تقييمية وليست 

جامهريية، ولذلك البد من عودة الندوات مع اللجان، والبد من 

واملناقشة  الندوة  اثناء  ألن  بندواتها  اإلقليمية  املهرجانات  عودة 

فيما قال المخرج المسرحي د. محمد عبد المنعم
أن مرسح الثقافة الجامهريية منوط بتوعية الجامهري وتنويرهم 

جميع  ُنرشك  أن  يجب  جاد  بشكل  دوره  ندعم  وىك  وتثقيفهم؛ 

أوضاعه،  لتقييم  مرص  أقاليم  مختلف  من  أنشطته  يف  املشاركني 

عىل  ذلك  اقتصار  دون  للتنفيذ،  القابلة  الخالقة  الحلول  واقرتاح 

عىل  اقترصت  النقدية  الحركة  وأن   السيام  القاهرة،  يف  النخبة 

غري  الفني  التنمر  من  نوع  وهذا  الختامي،  املهرجان  عروض 

إدارية  متابعة  املوسم  هذا  شهد  وقد  تالفيه.  يجب  املقصود 

ملحوظة للصديق الفنان مهندس/ محمـد جابر الذى كان حريصاً 

عىل حل كل املشكالت اإلدارية التي تعرقل بعض العروض، معرباً 

دوماً عن حرصه عىل تقديم موسم مرسحي مثمر.

التي  التسابق«  »موضة  أســامه  ما  عن  املنعم  عبد  وتحدث 

من  كربى  آفة  هي  فقال:  الجامهريية  الثقافة  مرسح  اجتاحت 

 ) )أواًل   : يأيت  ما  بسبب  املرسح؛  أصابت هذا  التي  الرتدي  آفات 

تتأسس  التي  للعروض  تذهب  الكربى  األسهم  أن  البعض  يعتقد 

عىل نصوص املرسح العاملي، فيتسارعون عىل تقدميه، ويهمشون 

حني  ذلك  يف  التحكيم  لجان  وتساعدهم  والعريب،  املرصي  النص 

مشاركة  فتصبح  العروض،  من  النوعية  هذه  تصعيد  عىل  ترص 

أصبحت  التحكيم  لجان  أفراد  بعض  )ثانياً(   الجرم.  يف  معهم 

العروض  تراعى يف املقام األول ما تحصله من مكاسب من وراء 

التي تصعدها رغم عدم جودتها، فإذا كان املخرج له ضلع أو له 

داعم قوى يف وزارة الثقافة، إذن »مينفعش عرضه ميتصعدش«؛ 

البيت  أو  الجامهريية  الثقافة  يف  موظف  املخرج  هذا  ألن  ملاذا؟ 

الثقافة  لوزارة  التابعة  املهرجانات  أو يرأس أحد  للمرسح،  الفني 

املهام  من  غريها  أو  املهرجانات  أحد  مدير  منصب  يعتىل  أو 

مقدمة  يف  عرضه  اختيار  يجب  لذا  الثقافة؛  ــوزارة  ب الرفيعة 

وتحقق  الرضا  التحكيم  لجنة  تنال  حتى  املصعدة  العروض 

بأي  املهرجانات  هذه  فعاليات  يف  كاالستضافة  املرجوة  املكاسب 

الصوت  أو ذاك من أصحاب  املخرج  أن هذا  )ثالثاً( نجد  صورة. 

التصعيد؛  التحكيم إذا تجاوزتهم يف  العايل ممن يتوعدون للجان 

ومن ثم تتجنب لجنة التحكيم ذلك األمر منذ البداية حفاظاً عىل 

كرامتها، فتسارع إىل تصعيد هذا املخرج أو ذاك حتى ال يحدث 

الثقافة  مرسح  يف  التسابق  أصبح  )رابعاً(  عقباه.  يحمد  ال  ما 

الجامهريية مصدراً يتكسب منه الكثريون مكاسب غري مرشوعة؛ 

العروض  عىل  ُيرصف  ما  بسبب  عنها«  غنى  ال  »سبوبة  أصبح 

أن  رغم  أخرى،  مرة  الديكور وخالفه  لرتميم  أموال  من  املصعدة 

الديكور اليزال بحالته الجيدة ؛ لذلك اشتعل فتيل الخالفات بني 

املرحلة  هذه  مييز  عام  كشعار  »التشكيك«  نربة  وتعالت  الفرق، 

من عمر مرسح الثقافة الجامهريية.

واختتم عبد املنعم قائال: ُأفضل إلغاء مبدأ التسابق من األساس، 

وُيستعاض عنه بتدوير العروض وتجوالها بالتبادل بني املحافظات 

اآلخر  ثقافة  عىل  جميُعنا  يطلع  حتى   والنجوع؛  القرى  يف 

املشكالت،  حل  يف  الجميع  فيسهم  الخربات،  وتزداد  ومشكالته، 

العروض  هذه  عىل  ترصف  التي  الطائلة  األموال  نستثمر  وبذلك 

لصالح االرتقاء بالذوق العام، بداًل من رصفها لتقديم لياٍل عرض 

مكانها. ومن  التحكيم، وتظل حبيسة يف  لجان  أجل  محددة من 

وسيستعيد  الوقت،  مرور  مع  هدفه  املرسح  هذا  سُيحقق  ثم 

وهبة  الدين  سعد  عهد  يف  كان  كام  الخصب  الريادي  دوره 

ومعارصيه.   

تستطيع اللجنة عرض أشياء كثرية عن العرض كانت غائبة عنهم 

فيختلف الرأي بعد الفهم.

وقال : نحن ال نريد إلغاء املسابقات ولكن عدم وضعها يف املقام 

العروض  تقوم  ان  املمكن  من  شكلها،  وتغيري  الحل  هو  األول 

جنوب  األخرى،  باألقاليم  للعرض  بجولة  االقاليم  كل  يف  املتميزة 

يعرض يف الدلتا والدلتا العكس... الخ

تقصري  بها  ــة  اإلداري النواحي  أن  قائال:   العاطي  عبد  واختتم 

يوليو،ويبدأ  شهر  من  املخرجني  ترشيح  يبدأ  ال  ملاذا  وتساءل 

تقديم املشاريع يف أغسطس، ونبدأ املناقشة خالله وتنتهى نهاية 

 12 يف  العروض  وتعرض  سبتمرب  أول  الربوفات  وتبدأ  أغسطس 

وينتهى  مارس  شهر  يبدأ  صيفي  وموسم  شتوي،  موسم  ديسمرب 

يف يونيو، “حراك مرسحي طول العام« بهذا يعود مرسح الثقافة 

الجامهريية.

والجوائز  التسابق  في  النظر  يعاد  أن  يجب  زين: 
الجمهور  إلى  تتحول  أن  يجب  اليت 

اللوائح  وإعالن  إعداد  من  البد  العيسوي: 
البداية من  بالتسابق  الخاصة  والقواعد 
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22 رؤى

زيك  مبرسح  إقامتها  املزعم  القصرية  العروض  مسابقة  ضمن 

القاهرة  مهرجان  فاعليات  ضمن  الطليعة  فرقة  مبقر  طليامت 

قمت  والعرشون،  التاسعة  لدورته  التجريبي  للمرسح  الدويل 

مبشاهدة عرض لفرقة خاصة بعنوان »احتباس العسل«، جسدت 

األديبة  تلك  كيلر«،  »هيلني  ملحمة  صبحي  نهى   / املؤلفة  فيه 

لقب  وعىل  األدب  يف  نوبل  جائزة  عىل  حصلت  التي  األمريكية 

سفرية املكفوفني وهي صامء بكامء منذ الطفولة، عانت يف حياتها 

أو  الرؤية  وعدم  والعزلة  بالوحدة  الشعور  نتيجة  والكثري  الكثري 

وأفرتض  عمرها  من  شهرا  التاسعة عرش  يف  مرضها  نتيجة  السمع 

الرأس،  التهاب  أو  القرمزية  بالحمى  مصابة  بأنها  األطفال  أطباء 

للكالم، فأصبح عاملها وحيد، ما  أثر كثريا عىل طريقة نطقها  مام 

هو إال عامل مظلم أحادي اللون، اللون األسود الذي افقدها األمل 

عنه؛  عوضا  منها  هو  ومتكن  بل  تخيلها،  حتى  أو  األشياء  ورؤية 

رغم  األخر  بالجنس  الشعور  حتى  أو  اإلحساس  خالله  ففقدت 

محاوالتها يف تجاوز ذلك إال أنها فقدت الشغف يف ذلك الشعور 

نتيجة كون هؤالء الرجال معاقني عىل حد تعبري املؤلفة .

ومل تغفل املؤلفة دور اآلنسة »آن سوليفان« املعلمة التي وهبت 

والطموح  والحياة  األمــل  تعليمها  أجل  من  حياتها  »هيلني« 

لها،  النفيس  الدعم  يف  ومؤثر  قوي  عامل  كانت  فقد  واألحــالم، 

مام أدت بهيلني إىل االرتقاء بأسلوبها من أسلوب وحيش همجي 

للعرض  كخلفية  املستخدمة  الليد  شاشات  استخدام  يف  متاما 

ليرتجم خاللها مشاعر وأحالم وآالم هيلني التي جسدته لنا الفنانة 

»رجوى حامد« بقوة رغم ضعف توظيف الوسيط البرصي، فقد 

نتج هذا الخفاق نتيجة أننا قد تعايشنا بالفعل أزمة وحدة تلك 

الفتاة ومدى معاناتها للعيش، ولكن كانت الشاشة دخيلة أعتقد 

إال  هذا  من  الرغم  وعىل   . العرض  صالح  عىل خالف  كانت  أنها 

أنني بالفعل خرجت وأشعر بشعور تلك الفتاة نتيجة قوة األداء 

التمثييل والتعايش التام الذي طغى عىل روح العرض ككل حتى 

وإن كان هناك فضاءات مغايرة عام هو مراد إيضاحه وتجليه . 

أنه  القول  فأستطيع  الديكورية  املوتيفات  لباقي  بالنسبة  أما 

تعيشها شخصية  كانت  التي  الزمنية  الحقبة  توصيل  يف  نجح  قد 

»هيلني كيلر« منذ عام 1880 إىل عام 1968 ميالديا، تلك الحقبة 

بتجسيدها،  االلتزام  رضورة  املخرج  من  جعلت  التي  التاريخية 

ذلك األمر الذي يؤكد مرة ثانية عىل مدى إخفاق اختيار شاشات 

آثر  أنه  بل  اإلطالق،  عىل  بعد  حينها  تستكشف  مل  لكونها  الليد 

الزمني  العامل  عىل  الرتكيز  من  أكرث  اإلبهار  عنرص  إبــراز  عىل 

للعرض الذي فرضه تجسيده لتلك الشخصية التاريخية .

أما عن املؤثرات الصوتية ... فقد نجحت يف إمتام تعايشنا الكامل 

وكذلك  متاما  مالمئة  للعرض  بالنسبة  مواضعها  إن  بل  للحالة، 

اختيار موضع السكوت هو أيضا مالئم متاما رغم طوله يف أغلب 

الوقت . ذلك السكوت أو الصمت – عىل حد التعبري األدق – هو 

ما يشعر به كل أصم، فالصمت هو صوت الصمم .

وليس  به،  االحتذاء  ميكن  واعي  آدمي  أسلوب  إىل  إنساين  غري 

وللمرآة  للتحدي  منوذجا  هيلني  أصبحت  أن  إال  فحسب  هذا 

يجعلها  ما  لديها  أن  لكون  الذات،  وإثبات  اإلرادة  وقوة  العاملة 

الكثري  ما مييزها عن  إعاقتها  لتجعل من  بفخر وعزة  تتحدث  أن 

مل  التي  الفرص  من  والعديد  العديد  لديهم  الذين  املبرصين  من 

نفسها  من  خلقت  التي   خالفها  عىل  اقتناصها  من  يستطيعون 

فرصة ألن تصبح هي .

حيث  العرض؛  خالل  من  بوضوح  لنا  تجلت  التي  األمــور  تلك 

متكن من توصيله املخرج »أحمد أمني« بقوة عرب توظيف عنارص 

أخفق  قد  نظري  وجهة  من  ولكنه  وجه،  وأتم  أكمل  عىل  عرضه 

العسل احتباس 
القادرين وإعاقة  اإلعاقة  قدرات  بني 

 نهاد السيد
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2323 نوافذ

أدبية  مواد  ترويج  بتهمة   1979 عام  لالعتقال  النقاش  تعرضت 

معادية للصهيونية، وقد سجلت تجربة املعتقل املريرة يف كتابني: 

التي  فالكاتبة  املفتوحة،  املدن  ويوميات  ووردة  دمعتان  السجن 

ورغم  املواجهة،  جسارة  امتلكت  الحلم،  ويقني  التمرد  امتلكت 

»رشا  ابنيها  تركها  ومنها  السجن،  فرتة  يف  الخاصة  همومها  كرثة 

وجدت  فقد  وقتها،  الطفولة  سن  يتجاوزا  مل  اللذين  وجــارس« 

نفسها أمام خيارين، كالهام صعب وقاٍس، األول موقفها الوطني 

واالنفتاح  التطبيع  سياسات  لكل  الرافض  والسيايس  والثقايف 

نراها  ولذلك  أطفالها،  تعشق  كأم  موقفها  والثاين  واالستالب، 

التي يضمها كتاب يوميات املدن  تقول يف أحد عناوين املقاالت 

املفتوحة- أنا ال أخون أمومتي، لكنها تؤكد أن االتهام وجه إليها 

أوالدها  عىل  السياسة  تفضل  -أنها  وصديقاتها   أصدقائها  من 

إنني اخرتت أمومة اجتامعية أكرث  وكانت ترد عىل ذلك بقولها:  

جريدة  كانت  فريدة:  تقول  الفرتة  تلك  مالبسات  وحول  رحابة، 

األهايل، قد صدرت عام 1978 بعد تأسيس حزب التجمع بعامني 

ألن  مستعارة،  أسامء  بعدة  وقعت  لكنني  كثرياً،  فيها  وكتبت 

التعليامت كانت تقيض بفصل من يكتب يف صحف املعارضة إذا 

كان يعمل يف صحيفة حكومية.

مهنة  يف  حياتها  طوال  تعلمت  أنها  إىل  النقاش  فريدة  وتشري 

يف  الجديدة  املعارف  وإتقان  الصدق  أساسيتني:  قيمتني  الكتابة 

تعبريها:  لها عىل حسب  وفر  وهذا  ومواكبتها،  تخصصها،  ميدان 

فيها  انغمست  التي  املبارشة  السياسة  بني  باملسافة  »االحتفاظ 

متاماً، وعربت كتابة عن مواقفي وبني األدب والنقد، وأدين بذلك 

القيمتني  الراعي، وأظن أن هاتني  الراحل د. عيل  الناقد  ألستاذي 

منذ  تحريرها  ترأست  التي  ونقد«،  »أدب  مجلة  يف  انعكستا  قد 

للمغامرات  الباب  تفتح  وهي   2007 عام  وحتى   1987 عام 

بالدور  ونقد  ألدب  حلمت  طاملا  متردها،  كان  مهام  اإلبداعية 

والكاتب  الزيات،  حسن  ألحمد  الرسالة  ثقافتنا  يف  لعبته  الذي 

عىل  الوطنية،  والثقافة  واآلداب،  والطريق،  حسني،  لطه  املرصي 

الفني واإلطالل عىل  للخلق  ثري  الشعبية كمنبع  الحياة  استلهام 

البرش  بهاء طاهر، حيث تضامن  النور فيها عىل حد تعبري  نقاط 

يعصمهم من االنهيار.

أما عن الدور النقدي لفريدة النقاش فيتسم بعدة سامت:

عن  والبحث  أغواره  وسرب  األديب  للعمل  الجادة  القراءة  أولها: 

مكامن الخصوصية.

األديب،  العمل  مفردات  مع  تتشابك  التي  الفكرية  الخلفية  ثانيا: 

كجزء من حركة التفاعل الحي بني الثقافات.

نقدياً  تنتج خطاباً  والتي  التقدمية  النقدية  العقلية  ثالثاً: سيطرة 

يوسف آليات الحداثة وما بعدها لكشف تجليات النص األديب.

متكاملة  منظومة  عرب  والثقافية  األدبية  الظواهر  مناقشة   : رابعا 

أمني.

املرسح  حــول  الــدراســات  عــرشات  النقاش  فريدة  كتبت  كام 

العاملي، خاصة املرسح االنجليزي، وقد ساعدها عيل ذلك عشقها 

لذلك املرسح منذ فرتة دراساتها يف قسم اللغة اإلنجليزية بكلية 

اآلداب جامعة القاهرة يف فرتة الستينيات من القرن املايض.

وقرأت النصوص يف لغتها األصلية ، مام قربها من روح النص.

ومن أهم الكتاب الذين تحاورت مع نصوصهم شكسبري وهرنيك 

إبسن الذي تقول عنه يف كتابها “دافعت عن قيثاراىت”:

شأن  شأنها  إبسن  “هرنيك  املرسحي  الكاتب  نصوص  “أصبحت 

نصوص املرسحي اإلنجليزي “وليم شكسبري” موجودة بصفة دامئة 

التقليدي  وصغريها  كبريها  العامل  يف  املسارح  عروض  مقدمة  يف 

يجد  أن  دون  ما  بلدا.  إنسان  يزور  أن  ويندر  والتجريبي  منها 

عرضاً “إلبسن” عيل واحد من مسارحها.

ومن أهم التجارب النقدية املرسحية التي قدمتها فريدة النقاش 

من  وهي  ونوس”  الله  “سعد  الراحل  املرسحي  الكاتب  تجربة 

وتقدميها  الرثية،  بتجربته  اهتموا  الذين  املرصيني  النقاد  أوائل 

للقارئ املرصي والعريب.

كام نرشت يف مجلة  أدب ونقد مجموعة من نصوصه املرسحية 

النادرة.

الهوية  فكرة  عيل  بالتأكيد  النقاش  فريدة  كتابات  اهتمت  كام 

نجد  لذلك  والفن،  الفكر  مناحي  شتي  يف  املرصية  والخصوصية 

وعن  النويب  الرتاث  عن  ومتعددة  متنوعة  ومقاالت  دراسات  لها 

املؤمترات  بفعاليته يف  أنها تشارك  ،كام  لألقاليم  الثقافية  األبعاد  

الثقافية يف محافظات مرص املختلفة.

وعيل حسب قولها: فإن “الخصوصيات والهويات الثقافية تتعدد 

الضعفاء  ميلك  ال  ثقايف  كرد  العوملة  زمن  يف  عاملي  نطاق  عيل 

اإليقاع  املتسارع   الرأساملية  توحيد  ضد   – سواه  واملهمشون 

التي  الرأساملية  الحضارة  مفردات  ونرش  األسواق  وفتح  للعامل، 

التي  والصور  البضائع  إفريقيا عن طريق  أفقر كوخ يف  إيل  تصل 

تحملها األقامر الصناعية مخرتقة العامل أجمع دون قيد أو رشط.

من الفكر والنقد املقارن.

إيل  واالنحياز  املقاومة  ثقافة  يف  واضح  أسلوب  اعتامد  خامساً: 

يف  الحاصل  “التشوه  أن  عيل  تؤكد  حيث  املختلفة  تجلياتها 

والسياسية   واالجتامعية  االقتصادية  املستويات  عيل  املجتمع 

والعقالنية  والتقدمية  النقدية  الجديدة  الثقافة  انفتاح  عطل 

املبارشة  النخبة  بني  اتساعاً  املسافة  وزادت  والدميقراطية، 

بالعقالنية والدميقراطية واملنهج النقدي وبني القاعدة الشعبية.

حيث  أيضاً،  والسيايس  والنقدي  الفكري  املوقف  صالبة  سادساً: 

املواجهة وثقافة الحسم والحزم، مع دقة املوقف. واتخاذ مواقف 

واضحة تتمري بالثبات.

من  كثري  يف  عليه  تؤكد  والذي  الدائم،  االشــرتايك  الحس  سابعًآ: 

قائلة:  قيثاريت”  عن  “دافعت  كتابها  يف  وصفته  والذي  مقاالتها، 

عيل  القيود  بحكم  ومحارص  معزول  فإنه  االشرتايك  الخطاب  أما 

الحريات الدميقراطية واستهدافه الدائم من قبل جامعات اإلسالم 

السيايس كخصم رئييس لها”.

لذا تعمل عيل إحياء هذا الجانب يف مرشوعها النقدي.

الدقيقة،  واملتابعة  بالتنوع  اتسمت  املرسحية  النقدية  كتاباتها 

وتشجيع الشباب وقد كتبت عدد كبري من املقاالت التي تابعت 

الدراسات  من  آخر  وعدد  املرسحية،  األقاليم  فرق  عرويض  فيها 

كثرياً  وكتبت  املختلفة  بتياراتها  الجديدة  املرسحية  الحركة  حول 

وقد  عامًآ.  أربعني  من  أكرث  عرب  املرسحية   الحركة  تطور  عن 

جمعت هذه املقاالت يف كتاب تحت عنوان “بستان املرسح”.

املستقلة فكتبت عن  للفرق املرسحية  كتابات عن تجارب  ومنها 

خالد الصاوي وفرقة الحركة ويعد مقالها عن مرسحية “اللعب يف 

الدماغ” من أهم املقاالت التي كتبت عن ذلك العريض.

عن  واألهايل  األخبار  يف  النقدية  مقاالتها  خالل  من  كتبت  كام 

األجيال املختلفة من املخرجني أمثال أحمد إسامعيل ونارص عبد 

ونورا  الحليم  عبد  وأحمد  األلفي  ونبيل  حسني  وسالمة  املنعم 

والمسرحي  األدبي  النقد 
 )2-2( النقاش  فريدة  عند   

         عيد عبد الحليم
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24 نوافذ

قبل  املستقل«  »املرسح  حركة  تنتظر  أن  روسيا  عىل  كان 

أن بعض  الرغم من  املطلوبة. فعىل  أن تحدث اإلصالحات 

املرسحيني الروس مثل تورجينيف Turgenev وأسرتوفسيك    

بالفعل  دشنوا  قد  كانوا   Pisemsky وبيمسيك   Ostrovsk

ال  كان  املرسحي  اإلخــراج  أن  إال  للكتابة،  واقعية  مدرسة 

عرش،  الثامن  القرن  من  املوروثة  بالتقاليد  يتمسك  يزال 

. Meiningen وكشفت زيارة فرقة  العبي مايننجن

املخرجني  من  للعديد  و1890   1885 عامي  يف    Players

يتحقق  مل  ذلك،  مع  متخلفني.  كانوا  مدى  أي  إىل  الروس 

مرسح  إنشاء  تم  حتى  يذكر،  الذي  التقدم  من  القليل  إال 

كونستانتني  يــدي  عيل   1898 عــام  يف  للفنون  موسكو 

نيمريوفيتش  وفالدميري   )1938-1863( ستانيسالفسيك 

للفنون  موسكو  مرسح  وكان   .)1943-1858( دانتشينكو 

كان  فقد  األخرى  املستقلة  املسارح  من  غريه  عن  مختلفاً 

منظمة احرتافية بالكامل منذ البداية من حيث تركيزه عىل 

املجهولة.  املرسحيات  تقديم  من  بداًل  املرسحي  اإلخــراج 

إيفانوفيتش  فيودور  القيرص  وهو  األول،  عرضه  وأحدث 

روسيا  بناء  إعادة  بسبب  كبرية  ضجة  تولستوي،  ألليكيس 

النجوم.  وغياب  الجامعي،  ومتثيلها   ،1600 عام  املضني 

إخراج  أثبت  أن  إىل  العام  االهتامم  تضاءل  ذلــك،  ومع 

أصالة   The Sea Gull تشيخوف  ألنطون  البحر  طائر 

-1860( تشيخوف  أنطون  بدأ  والفرقة.  املؤلف  من  كل 

الفودفيل واملرسحيات  الدرامية مبرسحيات  1904( مسريته 

اتجه فيام  املثرية للشفقة، ثم  الكوميديا    القصرية يف سياق 

البحر   طائر  عرضت  وعندما   . الطويلة املرسحيات  إىل  بعد 

الكساندرينسيك  مــرسح  يف   )1896(  The Sea Gull

فشالً  فشلت  بطرسربغ،  ت  سان يف   Alexandrinsky

الحوار  يحفظوا  ومل  أدوارهم  يفهموا  مل  فاملمثلون  ذريعاً، 

جيداً. ونتيجة لذلك، قرر تشيخوف أن يتوقف عن الكتابة 

املرسحية. وبعد أن سمح عىل مضض ملرسح الفن مبوسكو 

بإحياء The Sea Gull، استمر يف تزويده بثالث مرسحيات 

الثالث  والشقيقات   ،)1899( فانيا  الخال  هي:  أخــرى 

تشيخوف  مكانة  تعتمد   .)1904( كرز  ال وبستان   ،)1901(

يف املقام األول عىل هذه املرسحيات األربع. وتدور أحداث 

املناطق  يف  الرئيسية  األربع  تشيخوف  مرسحيات  من  كل 

الريفية يف روسيا وتصور الرتابة واإلحباط وبدايات الحياة 

الواقعية الحديثة لطبقة مالك األرايض. فجميع الشخصيات 

إىل  السبيل  كيف  تعرف  ال  لكنها  أفضل،  ة  حيا إىل  تطمح 

رسم البيئة املحيطة بعد زيارة موقع الحدث املرسحي، أو 

بعد بحث مكثف.

أنهى مرسح   ،The Sea Gull نجاحه مع  الرغم من  وعىل 

من  إال  إنقاذه  يتم  ومل  بالديون  مثقاًل  األول  موسمه  الفن 

خالل كرم الرعاة. ومع الدعم الجديد، متكن يف عام 1902 

به، مع ورش عمل ومعدات حديثة  بناء مرسح خاص  من 

 39 من  التمثيلية  فرقته  وزادت  دوارة،  ح  مرس كخشبة 

خمس  إىل  ثالث  من  عرضت  ذلك،  وبعد  عضو.   100 إىل 

ذلك، أو متتلك املبادرة لتحقيق أهدافها. تتكون املرسحيات 

دامئا  ليست  بينها  والــصــالت  نهائية،  ال  يل  تفاص من 

موحد،  عام  مزاج  تدريجياً  ظهر  فقد  ذلك،  ومع  واضحة. 

تم  وبسيطة.  كاملة  وحركة  بوضوح،  محددة  وشخصيات 

تكييف أساليب مرسح الفن بشكل جيد لصالح متطلبات 

دراسة  دامئًا  ستانيسالفسيك  أجرى  تشيخوف.  مرسحيات 

عىل  وأرص  التدريبات.  بدء  قبل  مرسحية  لكل  مطولة 

االهتامم الدقيق بالتفاصيل من قبل كل ممثل، وسعى إىل 

موسكو في  الفن  مسرح 
روسيا  في  والواقعية   

 أوسكار بروكيت

      ترجمة: سباعي السيد
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األعــامل  عىل  الحفاظ  مع  عــام،  كل  جديدة  مرسحيات 

الفن  مرسح  تأثري  صار  ورسعــان  الريربتوار.  يف  الناجحة 

عام  وبحلول  روسيا،  أنحاء  جميع  يف  وواضحاً  محسوساً 

بحيث  الخارج  يف  جيًدا  معروًفا  الفن  مرسح  أصبح   1906

كل  وقبل  اآلن  ستانيسالفسيك  ُيذكر  قصرية.  بجوالت  قام 

مثايل  أسلوب  تأسيس  مجال  يف  محاوالته  أجل  من  يشء 

هذا  مثل  إىل  لالحتياج  متاًما  مدرًكا  أصبح  فقد  للتمثيل. 

األسلوب يف عام 1906 ووضع أول مخطط ألفكاره يف عام 

لتدريب  األول  االستوديو  أسس   1911 عام  ويف   .1909

يبدأ  مل  ظهورها.  فور  املشكالت  حل  عىل  وللعمل  الطالب 

حيايت  كتابيه  صدور  حتى  أفكاره  نرش  يف  ستانيسالفسيك 

الكشف  يتم  )1936(. ومل  املمثل  وإعداد   )1924( الفن  يف 

حتى  روسيا  خارج  واسع  نطاق  عىل  الشاملة  خطته  عن 

 .)1961( الدور  وخلق   )1949( شخصية  بناء  كتابيه  ظهور 

النسخة  وال  اإلنجليزية  النسخة  ال  أنه  اآلن  به  املعرتف  من 

نظرًا  موثوقة.  كانت  ستانيسالفسيك  كتابات  من  الروسية 

يشرتك  مل  السوفياتية  االشرتاكية  الجمهوريات  اتحاد  ألن 

أعامل  نرش  تم  عندما  الدولية  النسخ  حقوق  اتفاقية  يف 

ستانيسالفسيك يف الغرب، فقد كانت محمية بحقوق الطبع 

رينولدز  إليزابيث  األمريكية  املرتجمة  اسم  تحت  والنرش 

هابجود. وهكذا، بعد ذلك انتقلت إىل ممتلكاتها، وسيطرت 

نسخها  شوهت  الحظ،  لسوء  الدولية.  الحقوق  عىل 

ستانيسالفسيك إىل حد كبري من خالل العديد من الرتجامت 

كبري.  بشكل  الرتتيب  وإعادة  القطع  خالل  ومن  الخاطئة 

تتواءم  لجعلها  النصوص  السوفيتية  النسخ  غريت  وباملثل، 

مع األيديولوجيا الرسمية. 

هابجود  ورثة  تعاون  خالل  من  فقط،  األخرية  اآلونة  ويف 

عىل  ودقيقة  جديدة  ترجمة  ظهرت  السوفيتية،  والسلطات 

ألي  ميكن  ال  ذلك،  ومع  ستانيسالفسيك.  لكتابات  يبدو  ما 

متاًما  دقيق  أنه  يدعي  أن  ستانيسالفسيك  لنظام  ملخص 

عىل  ونقاده  بستانيسالفسيك  املعجبني  جميع  يريض  انه  أو 

العريضة  الخطوط  رسم  هنا  ميكننا  ذلك،  ومع  سواء.  حد 

والعمل  للنص  شامل  تحليل  إجراء  املمثلني  عىل  يجب   .5  

مجرد  لتجنب  هناك  املوجودة  املعينة«  »الظروف  ضمن 

اللعب بأنفسهم.

 6- يجب عىل املمثلني تحديد »الهدف« األسايس للشخصية 

أو »الخط األساس« للدور، من خالل فهم دوافع الشخصية 

يف كل مشهد.

وهو  الحدث  عىل  انتباههم  تركيز  املمثلني  عىل  يجب   .7  

يعطي  مام  املــرسح،  خشبة  عىل  بلحظة  لحظة  يتكشف 

»وهاًم من املرة األوىل«.

الفهم  تحقيق  إىل  باستمرار  املمثلون  يسعى  أن  يجب   .8  

واإلتقان، وإخضاع ذواتهم دامئا للمتطلبات الفنية لإلخراج. 

بواسطة  املنهج  هذه  من  مختلفة  جوانب  تعريف  تم  لقد 

كل  لتحليل  محاولة  عام  بشكل  إنها  مختلفني.  مرتجمني 

مرحلة من مراحل عمل املمثل وجعلها فعالة قدر اإلمكان. 

واستمر  نظامه  عن  متاًما  راضًيا  ستانيسالفسيك  يكن  مل 

هذا  تبني  من  اآلخرين  حذر  كام  وفاته.  حتى  تحسينه  يف 

الفنية  االحتياجات  تتطلبها  تغيريات  إحداث  دون  املنهج 

والخلفيات الثقافية املختلفة. باإلضافة إىل تشيخوف، شجع 

الذي   ،)1936-1868( جوريك  مكسيم  أيًضا  الفن  مرسح 

 The الحضيض  أصبحت  واقعي.   كقاص  بالفعل  اشتهر 

منزل  يف  أحداثها  تدور  التي   ،)1902(  Lower Depths

هزمتهم  الذين  الشخصيات  من  مجموعة  وتضم  متهالك 

أخرى  مرسحيات  الفرقة.  نجاحات  أعظم  أحد  الحياة، 

و  )1904(  Summer Folk تشمل حكاية صيف   لجوريك 

النضال  يف  كثريًا  جوريك  شارك   .)1907( األعداء   Enemies

السيايس يف ذلك الوقت، مبا يف ذلك ثورة 1905، والتي عىل 

الرغم من عدم نجاحها إىل حد كبري فقد فازت بقدر ضئيل 

لكن  نفيه،  يف  غوريك  أنشطة  تسببت  الحكومة.  متثيل  من 

النهاية رئيًسا التحاد  للربوليتاريا ستجعله يف  سمعته كبطل 

بيت  باسم  الفن معروًفا  السوفييت وأصبح مرسح  الكتاب 

غوريك.

الرئيسية التالية:

شاماًل  تدريًبا  املمثلني  وأصوات  أجسام  تدريب  يجب   .1  

حتى يتمكنوا من االستجابة بكفاءة لجميع املتطلبات.

 2. يجب تعليم املمثلني تقنيات املرسح حتى يتمكنوا من 

عرض التشخيص عىل الجمهور دون أي إحساس باالخرتاع.

 3. يجب أن يكون املمثلون مراقبني ماهرين للواقع كأساس 

لبناء أدوارهم.

 4. يجب أن يسعى املمثلون إىل تربير داخيل لكل يشء يتم 

القيام به عىل خشبة املرسح باستخدام »اذا« السحرية:  لو 

كذا  سأفعل  كنت  املوقف،  هذا  يواجه  الشخص  هذا  كنت 

وكذا.  » و »ذاكرة العاطفة« التي تربط غري املألوف ببعض 

الرغم  الخاصة - عىل  العاطفية املامثلة يف حياتهم  املواقف 

من رفض ستانيسالفسيك هذا الجزء من النهج.
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أفغانستان  إلى  الرحلة 
األوسط  والرشق  الوسطى  أسيا  إىل  أخرى  برحالت  بروك  قام 

املعلم  رحلة  مسار  أثر  وتتبع  وأفغانستان(  وتركيا  ــران  )إي

وتكايا  واألرضحة  األماكن  وزار  غورديف،  جورجس  القوقازي 

أو  النائية  واملناطق  الجبال  قمم  يف  منعزلة  وكنائس  املتصوفة 

يف القرى، واخرج فلام سينامئيا عن تلك الرحلة بعنوان لقاءات 

مع رجال خارقني للعادة الذي مل يأخذ نصيبه يف سوق توزيع 

تداوله يف  أوربا وأمريكا وبقي محصورا وتم  صناعة األفالم يف 

الوسط املرسحي من خالل تسجيل فيديو منتقال من يد شخص 

آلخر )ويف مكتبتي نسخة(.

معايشته  وتجربته  أفغانستان،  إىل  رحلته  عن  بروك  يتحدث   

مع ثقافة ناسها، يف كتابه خيوط الزمن. ذاكرة حياة ، ويقول: 

مقدس  هو  ما  عن  بحثا  أفغانستان  نحو  متوجهون  نحن  »ها 

أنا  لحيتنا،  اطلقنا  املنسية.  للتقاليد  اثر  عىل  بالعثور  أمال 

جدية،  أكرث  انطباعا  سنعطي  أننا  لنفسنا  وقلنا  وصديقي، 

بالرسوال   االعتناء  بتجربة  ناتاشا  وزوجتي  زوجته  وقامت 

قبل  اشهر  أنا ستة  بينام خصصت   )...( املجفف  واألكل  الرتيك 

الرحلة لتعلم اللغة الفارسية .

اخرج  أن  سنني  بعد  دفعني  الــذي  أفغانستان،  سحر  كان 

يكمن  كان  للعادة،  خارقني  رجال  مع  لقاءات  بعنوان  فلام 

يف  حضور  له  ديني  ومغزى  مرئية  ال  نوعية  ويف  األشخاص  يف 

نتحدث  ما  غالبا  كنا  يشء،  يف  بوضوح.  بها  املعرتف  عالقاتهم 

حوله وبحثنا لسنني عن اثر له عندنا، وكان يبدو لنا أنها نوعية 

وكان  هنا،  حقيقي  وجود  لها  ورئينا  عاملنا.  يف  فقدناها  قد 

ميكنها أن تخضب الواقع اليومي كله.« )م2 ، ص 112(.

ويتحدث عن تفاصيل دقيقة حول السوق املسقف يف كابول، 

وجههم  مالمح  ويتأمل  فيه،  والحرفني  الباعة  خصال  ويصف 

النبيلة ويصف حركاتهم وسلوكهم وجلوسهم عىل دكة الدكان، 

بصمت  ويشاهد  السوق  يف  مير  كان  للشاي.  رشبهم  وطريقة 

اللقاء املنشود. إن كنت تنتظر بصرب ستفتح لك  أليام وينتظر 

األبواب.

صويف  شاب  هناك  أن  الزمن  من  فرتة  بعد  »عرفنا  ويقول: 

الدرويش  باسم،  معروف  كابول  يف  يعيش  للعادة  خــارق 

شخص  من  قادتنا  تحريات  وبعد  مالنغ.   تور  يسمى  األسود 

قنطرة  األيام  أحد  يف  عربنا  أن  لحد  مهذب  بشكل  شخص  إىل 

خشبية عىل ُنهري صغري يف ضاحية املدينة. ظهر أمامنا صبي من 

الخفاء، كام هو مألوف، قادنا إىل بيت استقبلنا عىل بابه رجل 

األوىل ببساطة شاب بلحية طويلة ونظرات موحشة تشبه كمن 

تشاجر يف الشارع. عندما رآنا جلس وركز انتباهه علينا، وسألنا 

بعض األسئلة.

التي  األسئلة  بعض  السابقة  الليلة  يف  هيئنا  قد  نحن  ُكّنا 

صياغات  نتجنب  أن  عىل  واتفقنا  الدرويش  عىل  سنطرحها 

مجازات  بلغة  املحادثة  تبدأ  أن  اقرتحت  الغريب.  األسلوب 

اثر العمر، رحب بنا واضعا يده عىل قلبه،  هاديء يبدو عليه 

األرض يف  االنتظار. جلسنا عىل  بعند  ميكنكم  يرجع  مل  وقال: 

غرفة خارجية، أحسسنا بوجود نشاط ال مريئ خلف الجداران. 

الشمس. دخل  العرص مساء وغابت  واصبح  الشاي.  لنا  قدموا 

فجأة.  الدرويش  الليل. وظهر  واشعل مصباحا وهبط  الصبي  

للوهلة  تبدو  كانت  ذات  قدم  للمس  السن  كبار  بعض  هرع 

بروك  بيرت 
الروحانية)2-2( التعاليم  وصدى 

نوافذ

        قاسم بياتيل

-فلورنس
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رغبة  كانت يل  لذلك.  املالمئة  تبدو يل هي  كانت  التي  الرشق 

ميكن  كيف  دومــا:  نفيس  عىل  اطرحه  الــذي  السؤال  بطرح 

ما  وجود  له  آخر  يشء  وعىل  الغامضة  الهواجس  عىل  اإلجابة 

وراء العامل الجاري يف كل يوم . هكذا هيأت صوريت الشعرية. 

يعطي  أن  يحاول  وهو  أجابني  الدرويش.  أمــام  وانحنيت 

لكالمه صدى رمزيا. 

ال  التي  باألشياء  مملوءة  كثرية  غرف  بيتي  يف  هناك  وقــال، 

انه قد سار عىل مجرى  انطباع  انتابني  نفع منها. أصغيت له. 

مجازيتي. وصلت كالمي وقلت، يبدو يل أنني اسمع بني حني 

وآخر أصواتا ال ادري من أين تأيت، وال اعرف ماذا تعني ...

األصوات،  من  نوع  أي  باملوضوع.  مهتم  أنه  يل  بدا  قاطعني. 

مصلح   يأتيك  أن  طلبت  هل  األنابيب.  من  تأيت  أن  ميكن 

ليصلح أنابيبك ؟ 

يبدو  ووكنت  مني.  يسخر  أنه  مقتنعا  كنت  مندهشا.  بقيت 

يعطي  أن  تعود عىل  أنه رجل عميل،  كلام واصلت كالمي  أي 

لتالمذته. سارع أصدقايئ يف مساعديت لطرح  العملية  النصائح 

الذي  الجواب  نسيت  نرثية وبصيغة واضحة. وقد  بلغة  سؤايل 

هو  أصبح  مبارش  يشء  منه  بقي  بعيد.  زمن  من  عليه  حصلنا 

وعندما  محرجة.  بطريقة  عنه  عربت  الذي  لسؤايل  الجواب 

عرف الدرويش أننا سنذهب يف الصباح من كابول إىل قندهار 

اسم  بتغري طفيف يف مسار سفرنا وذكر  نقوم  أن  علينا  اقرتح 

بناية  مينها  عىل  سرتون  القرية  تدخلوا  أن  قبل  وقال،  قرية، 

من  الثاين  الجانب  عىل  ستجدون  سجن.  أنها  بيضاء.  قدمية 

الطريق رجل جالس ينظر نحو السجن. تحدثوا معه فهو أحد 

تالميذي.« )م 2 ، ص 115( 

ثم يروي لهم قصة تلميذه، وملاذا يجلس مقابل جدار السجن 

طوال الوقت ومنذ زمن بعيد؟. وفيها عربة ملن اعترب.

إيران  رحلة 
مهرجان  من  دعوة  »استلمنا  ذكرياته:  كتابه  يف  بروك  يقول 

الفارسيني  املمثلني  من  مجموعة  مع  للعمل  شرياز  يف  املرسح 

عىل أن منثل بني أطالل بريس بوليس األثرية. بقيت يف زياريت 

بال  لساعات  بصمت  صخرة  عىل  جالسا  األثري  للموقع  األوىل 

األماكن  أن  ببايل  خطر  املكان.   ذلك  سلطة  جذبتني  حركة، 

املهمة كان يتم اختيار أماكنها،  يف األزمنة القدمية، قي مراكز 

طاقة لها خصوصيتها«. )م 2، ص 170(

ويواصل قوله:

الشكل  التعازي،  إيــران:  يف  كبريان  مرسحيان  تراثان  »هناك 

الوحيد للدراما املقدسة التي انتجها اإلسالم، ونوع من كوميديا 

تجتمع  يف  تحيى  زالت  ال  التي  هوز،  روح  تسمى  ديلالريت، 

ـ مثل بوتتوم  الحرفيني والباعة. وتقوم مجموعة صغرية  بعض 

ورفاقه يف حلم ليلة يف منتصف الصيف ـ بالتمثيل يف حفالت 

بالتورية  مليئة  عروضا  لتقدم  أخــرى  حفالت  ويف  األعــراس 

للحظة  دوما  املناسبة  الفيزيائية  بالطاقة  ومشحونة  املشينة، 

عن  عبارة  كانت  الجمهور.  أفعال  ردود  مبعالجة  تقوم  ألنها 

تقدميها  ليتم  لها خصوصيتها  التي  القدمية  العروض  من  شكل 

طهران.  يف  كانت  التي  الــدعــارة،  لبيوت  املغلق،  الحي  يف 

ممر  من  إليها  الدخول  ميكن  داخلية  مدينة  يشبه  الحي  كان 

دكاكني، وحتى مرسح صغري  فيها  وكان  الرشطة.  تراقبه  ضيق، 

يقوله  ما  لسامع  يوم،   كل  صباح  فيه  املمثلون  فيه  يجتمع 

عليه  العمل  سيتم  الذي  باملوضوع  ويخربهم  مديرهم،  لهم 

أنها: كام لو أنها ال تشعر بالتغريات الخارجية من حولها يف اي 

مكان كانت تذهب اليه. 

أمر كان يعذبني دوما ألنه  األيام سؤاال حول   سألتها يف أحد 

كان مرتبطا بكل قرار مهم اتخذه يف حيايت: كان كل يشء يبدو 

أي سبب  يكن هناك  مل  وتوازن.  كأنه يف هارمونية  الخارج  يف 

يهدا،  ال  أعامقي،  يف  داخيل،  يف  هناك يشء  كان  لكن  للتذمر. 

أعيش  كنت  الذي  املحيط  يف  االشياء  معاين  بنقص  احسايس 

فيه ويف افعايل التي كنت أقوم بها عىل حد سواء. وكان يبدو 

املفيد حل هذه املعضلة من خالل  العجرفة، ومن غري  يل من 

الهرب أو الهجران. )...( قلت لها: يل بحث باطني يهمني جدا 

واحرتمه، ويل كذلك عمل يف الحياة اعتز به وال يستهان. يبدو 

ماذا  مختلف.  جانب  من  واحد  كل  لكل  مثني،  كالهام  أن  يل 

للبقاء يف حالة  بتوازن رشعي  تقيمهام  أن يساعدين عىل  ميكن 

من التوازن؟

نظرت نجوي بتمعن لهنيهة واقترصت عىل القول: تعال غدا يف 

التاسعة ليال.

معي  تتحدث  مل  مندهشا.  وبقيت  املحددة  الوقت  يف  ذهبت 

سوية  اآلخرين  مع  نفيس  وجدت  بل  البارحة،  يف  سألتها  عام 

للقيام مبامرسة تطبيقية لحد أن بلغنا، خطوة بعد خطوة، إىل 

صمت عجيب )...( كان هو الجواب املبارش والعميل«. )خيوط 

الزمن، ص 123( 

غوردييف  جورجس  تعاليم  خطى  بتتبع  بــروك  بدأ  هكذا 

عن  البحث  مركز  يف  متارينه  ومامرسة   األصــل،  القوقازي 

الذي  وبحثه  رحلته  أثر  وتبع  باريس.  يف  الهارموين  اإلنسان 

املتوسطي  الرشق  يف  روحانية  معارف  ينابيع  من  فيه  استقى 

وآسيا الوسطى: من الثقافات التي دخل يف متاس معها وتغذى 

واألشورية،  والرتكية  العربية  الفارسية،  األرمنية،  ينابيعها:  من 

الثقافات مواد فنية  اليونانية والروسية. واستمد من كل هذه 

وجوانب تطبيقية دخلت يف بناء رؤيته الخاصة.

دقيقة  معرفة  عىل  البداغوجية  غوردييف  تعاليم  تعتمد   

الطاقة  األساسية:  الطاقات  من  أنواع  ثالثة  بني  متيز  وعملية، 

الحركية للجسم )الحركة اآللية(، والطاقة االنفعالية، والعقلية. 

وتطرح يف نفس الوقت، الوسائل التي ميكن من خاللها تجنيد 

القوى الالزمة من أجل تحفيز وتفعيل ما تم دفنه، أو ما تصدأ 

يف أعامق اإلنسان جراء تراكم ما يدعى بالتقدم الحضاري. 

 وقد ظهر يف موسكو فجأة يف سنة 1913، راجعا من رحالته 

الرتاثية  املعارف  بعض  بنرش  يقوم  ليك  سنة،   36 عمره،  وكان 

القدمية املنسية، والتي تصبو إىل إمناء اإلنسان بشكل متناسق 

)هارموين( من خالل التطبيقات العملية. واصبح ـ فيام بعد ـ 

مرجعا مهام للكثري من رجاالت الثقافة والفن يف أوروبا وأمريكا 

يف القرن العرشين. وتويف غوردييف يف باريس سنة 1949.

بالعديد من  التقى  أنه قد  لنا، من خالل قراءتنا لكتبه   يطهر 

ونهل  العراق  ويف  وتركيا  الوسطى  أسيا  يف  الصوفية  الطرق 

أن غوردييف  الواضح  ومن  بطريقته.  ذلك  بصياغة  وقام  منها 

خاضع  مؤمن  يكن  ومل  معني  شيخ  طريقة  لتلقني  يخضع  مل 

الطرق  ركب  يف  سار  قد  انه  يبدو  ولكنه،  اإلســالم.  لتعاليم 

قد  أنه  املحتمل  ومن  وذكرهم.  لجلساتهم  متابعا  الصوفية 

ارتبط بحلقات خاصة ألتباع الصوفية التي كانت تخصص لغري 

املسلمني، كام هو مألوف لدى بعض الطرق الصوفية. 

أجل  من  موسكو  يف  أسسه  الذي  معهده  يف  أمامنا  ويظهر 

عمليا  وتوجه  اإلنسان،  يف  الكاملة  الطاقات  هارمونية  تطوير 

طوال ذلك اليوم. وكان يبدأ االرتجال عىل خشبة املرسح ومتر 

ساعات وساعات وهم يرتجلون عروضهم التي تنمو مواضيها، 

ساعة  يف  األخري  العرض  يأيت  أن  لحد  ودمثة،  غنية  وتصبح 

الليل، وكان هو األكرث كامال.« ) م  2 ص 172 و  متأخرة من 

) 73

التعازي يف  إىل  ذكرياته  أشار يف  قد  بروك  أن  بالذكر  والجدير 

كتابه   يف  صفحات  عرشة  يف  تفصيل  بشكل  تحث  لكنه  إيران 

الرشير،  البطل  تقديم  طريقة  فيها  ليصف  املفتوح،  الباب 

وكيف يؤدي دوره بقوة اندفاعاته وفعله ونوعية طاقته، الذي 

له مثيل يف املرسح. ومييز بني طقس احرضه يف قرية،  مل يرى 

أفعالهم  من  ينبعث  كان  وكيف  البسطاء،  الناس  بإحيائه  قام 

طاقة خارقة للعادة، وبني طقس شبيه به تم تنظيمه يف شرياز 

ليك يقدم للضيوف األجانب، وكان قد افرغ من رفعة قدسيته 

وأصبح نوعا من العرض املرسحي.

الذي  الديني،  بعده  يفقد  حينام  الطقس  أن  فعال  لنا  ويبدو 

حدث  مراسيم  إلحياء  وحامسهم  بتلقائيتهم  الناس  يعيشه 

الدينية  قيمته  من  ينحدر  لطقس،  روحانية  مامرسة  أو  ديني 

ويصبح نوعا من العرض الدنيوي.

الصوفية التعاليم  وصدى  بروك  بيرت 
كانت رحالت بيرت بروك مع مجموعته عبارة عن خيوط رقيقة 

تجسدت  مجهول  عامل  نحو  مجازفة  حياكة  خاللها  من  تم 

بال  األرض،  عىل  مفروش  بساط  عىل  وارتجاالتهم  لقاءاتهم  يف 

عام  البحث  يف  ملحة  رضورة  ذلك  وكان  بهرجة.  وال  تزويق 

برحلة  امللموس. وكانت هي رحلة شبيهة  الواقع  يكمن خلف 

عن  تبحث  التي  العطار  الدين  فريد  اإليراين  املتصوف  طيور 

املعلم املرشد املنشود.

 وكان لقاء بروك مع عامل املتصوفة يف عرض مؤمتر الطيور هو 

رضورة ملحة بالنسبة له :وقد ارتبط بحكاية نوع من التورية 

التي يقوم فيها رسب من الطيور برحلة خطرة بحثا  الصوفية، 

هناك  وكان  املخفي.  ملكهم  سيمورغ،  األسطوري  الطري  عن 

العنارص  من  الكثري  املتحولةـ  النقطة  كتابه  يف  بروك  حسب  ـ 

كنا  مبا  تشبه  كانت  التي  الحكاية  هذه  يف  واملؤملة  الكوميدية 

نعيشه نحن يف تلك الفرتة، ألن الرحلة كانت عبارة عن  اندفاع 

أن  املمكن  من  أنه  شعرنا  لهذا  ودفاعاتنا،  أقنعتنا  إزالة  نحو 

تكون كنقطة انطالق يف سلسلة من العروض املرتحلة )النقطة 

املتحولة، ترجمة  من النسخة  اإلنجليزية األصلية إىل اإليطالية 

ـ ص 176(.

سيناميئ  فلم  بعمل   )1979( السنة  نفس  يف  بروك  قام  وقد 

كتاب  للعادة،)مستندا عىل  لقاءات مع رجال خارقني  طويل،  

غورديف بنفس العنوان( حول تعاليم املعلم التي كان يتبعها 

بساعدة  الفلم  موضوع  سيناريو  بروك  ضع  وقد  حياته.  يف 

للمعلم  املريدين  أخلص  من  كانت  التي  سالسامن،  دي  مدام 

وكانت  الروحانية.  بروك  معلمة  أصبحت  والتي  القوقازي. 

تلك التجربة هي رحلة أخرى له يف البحث والكشف عام هو 

مخفي يف عامل النفس البرشية. ويتحدث بروك عن أول لقاءه 

التجربة، يف كتاب  خيوط  مع مدام دي سالسامن وعن هذه 

باإلنجليزية  النسخة األصلية  ) ترجمة من  الزمن. ذاكرة حياة. 

إىل  اإليطالية،  ص 123(، قائال:

اللقاء ب مدام سالسامن وكنت يف كل  »كانت يل غالبا فرصة 

عىل  التأكيد  نفس  دوما  فيها  أجد  وكنت  برؤيها،  مفتون  مرة 
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وقد  الحقيقي.  إمنائها  وإمكانية  وأحوالها  النفس  معرفة  نحو 

أو  املدرسة  داخل  تأيت يف  النفس  معرفة  إمكانية  أن  أرص عىل 

االنعزال  دون  من  ولكن  الروحانية،  التعاليم  يف  للبحث  مركز 

الناس،  وبني  مع  العمل  خالل  من  بل  املحيطة،  الحياة  عن 

الباطني  العامل  ألبعاد  حقيقي  منو  تحقيق  أجل  من  وذلــك 

والظاهري يف آن واجد وبشكل متناسق. 

للنفس ضمن منهجية عمله  الدامئة  املراقبة   وقد دخل عنرص 

الجسامنية  الحركات  مراقبة  وأسايس:  مركز  بشكل  وتعاليمه 

واالنفعالية والذهنية، بحثا عن الحضور الكامل وتوجيه القوى 

الكامنة يف الفرد. 

جديد.  من  النفس  وبناء  وتركيب  تفكيك  الرضوري  من  ولهذا 

الحياة  يف  وهمته  إرادته  تفعيل  خالل  من  بذلك  املرء  ويقوم 

ضعفه  مراقبة  أجل  من  يقظا  يكون  أن  وعليه  يعيشها.  التي 

أفعاله يف  و  أثناء  سلوكه  نفسه«  أن »يتذكر  ونقصانه، وعليه 

الحياة مع اآلخرين.

من  مخزوناً  ميتلك  اعتيادي  إنسان  كل  أن  غوردييف  ويرى 

وكل  )أوتوماتيكية(.  عليها  تعود  التي  والوضعيات  الحركات 

أخرى، ومرشوطة  إىل  من وضعية  انتقال  حركة جسامنية هي 

املرشوطة،  الرتبية  يف  االجتامعية  الحياة  من  املرء  اكتسبه  مبا 

وتدخل ضمن إطار تكوين الشخص املحدد، الذي ينتمي لقوم 

من  املرء  يتحرر  أن  اجل  ومن  محددة.  زمنية  ولفرتة  معني 

غوردييف  وضع  الذهن،  و  للجسم  املعتادة  النشاطات  سجن 

»حركات«،  عام،  بشكل  يدعوها،  التي  التامرين  من  سلسلة 

الذي  بندية  »التوقف«  »الحبس«  يسمى  مترين  وكذلك 

استقاه من الطريقة النقش وقد جاء ضمن مصطلحاته مبفردة 

والبيئة  الروحانية  املدارس  وانترش يف وسط   »Stop« إنكليزية 

العربانة،  جر  ذهنه  يستطيع  وال  القضية  وتلك  اليشء  هذا 

تعليم  ينبغي  أن تسري. ولهذا  للعربة  الحصان ال ميكن  فبدون 

»الحوذي«،  مع  بها  ويتفاهم  يفقهها  التي  باللغة  »الحصان« 

»للعربة«  أن  الحال  وبطبيعة  )هارموين(.  متناسق  وبشكل 

أهميتها الخاصة التي تشكل أساس حياتنا. 

الرقصة  منها  وتعلم  املولوية.  الطريقة  غوردييف  تابع  وقد 

نرى ذلك  تعاليم معهده كام  قونيا ودخلت ضمن  املولوية يف 

بيرت  أخرجه  الذي  للعادة  خارقني  رجال  مع  لقاءات  فلم  يف 

بروك، وتم إنتاجه يف أمريكا ومل يكن له نصيب جيد للتوزيع 

رقص  مقاطع  الفيلم خمسة  يف  ونرى  األفالم.  يف سوق صناعة 

جان  مدام  تقدميها  بإعادة  قامت  والتي  غوردييف،  وضعها 

ونرى كذلك رقصة  العمر(.  متقدمة يف  )وكانت  دي سالسامن 

تقريبا وتصاحبها، موسيقى  الفيلم  نهاية  التي تظهر يف  امللوي 

كأنها تأيت من عامل مجهول.

أثرها  الواضح، أن تعاليم غورديف قد تركت  لنا، من  و يظهر 

العمل  مفردات  مع  نعامله  وطريقة  بروك  ورؤية  حياة  عىل 

خالل  من  اآلخرين  مع  واإلبــالغ  للتامس  كواسطة،  املرسحي 

لنا،  ويظهر  للعادة.  الخارق  لإلنسان  هارمونية  طاقة  نوعية 

رؤية  أيضا،عىل  أثرها،  تركت  قد  غوردييف  تعاليم  أن  كذلك 

الفن  تسمية  بــروك  عليها  اطلق  التي  غروتوفسيك  وعمل 

يف  الطاقة  ونوعية  مستويات  يف  والهبوط  للصعود  كمركبة، 

طاقة  هارمونية  وإمناء  تفعيل  أجل  من  املوضوعي«  »الفن 

وملن  الفعل،  بإنجاز  يقوم  ملن  الجسد«  و  القلب  و  »الــرأس 

يؤدي الفعل التام.. 

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(

بياتيل، قاسم، ذاكرة الجسد يف الرتاث الرشقي اإلسالمي، الرقص 

ص   ،2006 بريوت  الكنوز،  دار  م،  الفني،  والعرض  والطقوس 
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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. 

املرسحية يف أوروبا.

التعاليم  بعض  إىل  الصدد،  بهذا  كتاباته،  يف  غوردييف  ويشري 

نوع  ويتحدث عن   ، “الرشق”  بتعاليم  يدعوها  التي  املجهولة 

الطرق  بعض  يف  تستخدم  كانت  التي  التساعية  النجمة  من 

ويبدو  البرش.  عند  النفس  أحوال  ومعرفة  لتشخيص  الصوفية 

املعارف  خالل  من  تناقلها  تم  قد  الرمزية  النجمة  هذه  أن 

الشفهية )تلقينية( وقد حصل عليها غوردييف وقام بتوظيفها 

بداغوجياته  أصول  يف  بإدخالها  وقام  التطبيقية،  تعاليمه  يف 

املوسيقى  توظيف  خالل  من  وطبقها  معهده  يف  الروحانية  

شبيهة  بنية  يف  التامرين  تلك  واستخدم  والرقص.  والحركة 

بالعرض بعنوان رصاع السحرة. 

قد  أنــه  غوردييف،  كتابات  ــراءة  ق خــالل  من  لنا،  ويظهر 

إقامته  يف  األقل  عىل  القادرية،  للطريقة  الذكر  حلقات  تابع 

الشيخ  مرقد  عند  الشيخ  باب  يف  بغداد،  يف  اشهر  ثالثة  ملدة 

عبدالقادر الجيالين ويظهر أنه قد تعلم فن الخط العريب. ومن 

املحتمل أنه قد اطلع عىل رشح شيخ الطريقة يف جامع الشيخ 

عبدالقادر يف زمنه أو رمبا قرأ  كتاب رس األرسار ومظهر األنوار 

التي  الطريقة  لسلوك  كمرشد  ملريديه  وضعه  الذي  للجيالين، 

أسسها يف القرن الثاين عرش.

»الطريق  عىل  حديثه  يف  غوردييف،  يؤكد  حال،  اية  وعىل 

الرابع«، عىل أن هذا الطريق قد جاء يف بعض التعاليم الرشقية 

مثاال  يورد  الطريق  هذا  طبيعة  يوضح  أن  اجل  ومن  القدمية. 

»الجسم«  هو  هيكلها  ويعترب  »العربة«  ويذكر  مجازيا، 

ومالك  »الفكر«،  هو  والحوذي  »االنفعاالت«،  مبثابة  والحصان 

غالبا  اإلنسان  أن  ويؤكد  اإلرادة«.  ـ  الوعي  »األنا،  هو  العربة 

حول  املعلومات  تراكم  خالل  من  »ذهنه«  بإمناء  يقوم  ما 
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الفرقة قدوم 
عن   1927 أغسطس  نهاية  يف  »املمتاز«  جريدة  أعلنت 

طنطا  مدينة  قائلة: رشف  الجزايريل«،  »فؤاد  فرقة  وصول 

واألستاذ  الشهري  املمثل  الجزايريل  أفندي  فؤاد  األستاذ 

ميثل  مرسحاً  النزهة  بكازينو  له  اتخذ  وقد  مبرص.  القدير 

عليه كل ليلة رواية مضحكة جديدة. وإّنا سنوفد مندوبنا 

بينها  واملقارنة  عنها  والكتابة  رواياته  لالطالع عىل  الخاص 

أكرث  بطنطا  يكون  أن  ويرسنا  )األوبريت(.  منافستها  وبني 

من فرقة واحدة يك يتنافسا ويظهرا للفن حقه!!

فكان  املرصية«  »الحضارة  لجريدة  الفني  الناقد  أما 

أواخر  يف  الفرقة  متثيل  عن  مقالة  كتب  حيث  األسبق، 

ومتصلة!  منفصل  ثالثة  عناوين  تحت   ،1927 أغسطس 

األول »التمثيل يف طنطا«، والثاين »عىل مرسح الجزايريل« 

سيتحدث  أنه  يعني  مام  الجنة«!!  »عصافري  والثالث 

فرقة  تعرضها  التي  الجنة«  »عصافري  مرسحية  عرض  عن 

وأن  سبق  املرسحية  هذه  بأن  علاًم   - طنطا  يف  الجزايريل 

مثلها أمني صدقي يف مرسح سمرياميس عام 1926 - وجاء 

يف هذه املقالة اآليت: 

الحياة  أَِلَف  العمر  من  الثامنة  الحلقة  يف  يدب  شيخ 

سيد عيل إسامعيل

)18( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

الجزايرلي فرقة 
طنطا في 

نوافذ

عاطفة  النفوس  يف  تبعث  مفاجآت  تتخلله  جمياًل  وفصاًل 

الفرح والرسور. أدرك يف النهاية »فلتس بك« ذلك القروي 

وأنبل  أرشف  الريف  وحياة  الحقل  عيشة  أن  العجوز 

والتعرض  األرسة،  وراء  والتخفي  »الدواليب«  عيشة  من 

ملهاجمة الزوج ومطاردته. وافتضاح أمره بني أهله وذويه، 

»دميانة«  إىل  وعاد  »الدواليبي«  املرض  من  الله  وشفاه 

تشري  الرواية  وعصافريها«.  »الجنة  عىل  ساخطاً  غاضباً، 

من  مغزاها  إدراك  وميكن  رشيفة  وغاية  سام  غرض  إىل 

فوزي  القدير  للممثل  لنشكر  وإّنا  الوجيز.  امللخص  ذلك 

أنه عظيم  العالية فقد برهن عىل  النهضة  الجزايريل هذه 

يف فنه، عظيم يف مواقفه عىل خشبة املرسح حتى استحق 

به  قام  ما  نذكر  أن  يفوتنا  وال  وثنائهم.  الجهور  إعجاب 

الرأس  تلك  فرأينا  »الفتاة«،  دور  مثل  فقد  أفندي  فؤاد 

الرزانة  دائرة  عن  أخرجت صاحبها  الفن حتى  مألها  وقد 

»سعاد  األوىل  املمثلة  أما  وخفته.  رشقاته  مع  والسكون، 

العشيقة  بدور  فقامت  فقد مثلت دورها مبهارة  حمدي« 

إظهار  يف  جميلة  داللها،  يف  جميلة  كانت  وكم  املرغمة. 

جذابة  رشيقة  ممثلة  فهي  عجب  وال  امللتهبة،  عواطفها 

لرنجو  وإنا  التمثيل.  عامل  يف  باهر  مبستقبل  لها  أتنبأ  وإين 

تلك  غري  النساء  من  يعرف  ال  وسطها  يف  وعاش  الريفية 

املرأة القروية، التي تعيش عيشة السذاجة والبساطة. له 

بها  هام  مصور  فنان  شاب  أحبها  هيفاء  فتاة  زوجته  من 

حباً  وحبهام  طاهراً  غراماً  غرامهام  وكان  وأحبته،  فأحبها 

رشيفاً. الفنان يريد أن يتزوج بتلك التي يحبها ويعبدها، 

إىل  الرغبة  نقل هذه  والوالد  برغبته،  والدها  كاشف  وقد 

الالزمة  التحريات  إجراء  عىل  صممت  التي  الفتاة،  والدة 

الغيد  فشاهد  إىل مرص  الفتاة  والد  الفنان. جاء  ذلك  عن 

الشيطان  له  وزين  الخالعة  نشوة  برأسه  فلعبت  الحسان 

بجوار »عصافري  ليعيش  التهتك واملجون  أن يسلك طريق 

وميتع  الكحيل  والطرف  النحيل،  بالخرص  فينعم  الجنة« 

ناظريه بإحمرار الخدود ورمان النهود. متلكته هذه الرغبة 

يدري  ال  الشباب.  طيش  إىل  الشيوخ  وقار  من  فخرج 

السبيل  يعرف  ال  الذي  العبيط  القروي  وهو  يفعل،  ماذا 

دهشته  وكانت  يريده،  مبا  ابنته  خطيب  ففاتح  ذلك  إىل 

وكانت حدته وكان دوراً لعبه »الفنان املصور« ومثله مع 

باألفئدة،  وتلعب  القلوب  تأرس  كيف  تعرف  لعوب  فتاة 

العاشقة  دور  صهره  أمام  متثل  أن  عىل  معها  اتفق  إذ 

لذيذاً،  دوراً  وكان  وتهواه  وتحبه  عشيقها  عىل  تغار  التي 

الجزايرلي جميلة 

أصبحت  عندما   1917 عام  الجزايرلي«  »فوزي  للفنان  المتألق  الظهور  بدأ 
األقاليم!  في  الُمقدم  فنها  إلى  وتشري  فرقته،  واسم  اسمه  تذكر  الصحافة 
عروضه  يقدم  الجزايرلي  جوق  إن  النيل«  »وادي  جريدة  قالت   1919 عام  ففي 
عام  وفي  باإلسكندرية.  الكونكورديا  مسرح  على  الصغري  نجله  مع  المسرحية 
القمح،  منيا  وفي  الزيات،  كفر  في  مسرحياتها  تعرض  الفرقة  وجدنا   1920
القبلي،  الوجه  في  تعرض  الفرقة  وجدنا   1924 عام  وفي  الزقازيق.  وفي 
إلى  حضورها  فكان   1927 عام  في  أما  بالمنيا.  باالس  سينما  في  وتحديدًا 
فحدثت  المصري«،  »األوبريت  فرقة  وجود  أثناء  جاءت  لألسف  ولكن  طنطا، 
عنها  تدافع  اليت  ومجالتها  وجرائدها  ناقدها  فرقة  لكل  جعلت  ومنافسة،  غرية 
كتابات  في  سيما  ال  سابقًا،  ذلك  من  نماذج  قرأنا  وقد  األخرى!!  في  وتذم 
ولكن  والحالة!!  الحاجة  حسب  األوبريت  لفرقة  ذمه  أو  مدحه  في  »جرب«  الناقد 
الشيء!! بعض  الجزايرلي  فرقة  مع  مختلفًا  كان  ربما  الوضع 
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30 نوافذ

لفرقة الجزايريل ما هي جديرة به من التشجيع واإلقبال.

النقاد،  إعجاب  نالت  الجزايريل  فرقة  أن  الواضح  ومن 

جريدة  يف  منشورة  مادحة،  أخرى  مقالة  وجدت  حيث 

مرسح  »عىل  عنوانها   ،1927 سبتمرب  أوائل  يف  »املدفع« 

الجميلة  الفنون  من  فن  التمثيل  فيها:  جاء  الجزايريل«، 

ميجد  شعباً  رأيت  فإذا  األمة  أخالق  مظاهر  من  ومظهر 

تقديراً  للممثل وهو عىل خشبة املرسح  التمثيل ويصفق 

يسري  ناهض  شعب  أنه  فأعلم  مبواقفه،  وإعجاباً  للفن 

مكانه  يأخذ  أن  عىل  ويعمل  واسعة،  بخطوات  األمام  إىل 

يقف  الذي  املمثل  إن   - الحياة  شمس   – الشمس  تحت 

يف  عالياً  أبناء وطنه درساً  ليلقي عىل  املرسح  عىل خشبة 

بارزة،  بصورة  االجتامعية  األمة  أمراض  مصوراً  األخالق 

أن  عىل  أبطالها  وتشهد  وقائعها  وتدل  حوادثها  تنطق 

يقل  ال  املواقف  هذه  يقف  الذي  املمثل  بأخالقها.  األمم 

طريق  من  لوطنه  يعمل  الذي  الصحفي  عن  ونباًل  رشفاً 

وصحفيته.  بقلمه  وذاك  ومتثيله،  مبوقفه  هذا  الصحافة! 

رأس  عىل  وأعده  به  وأعجب  التمثيل  أمجد  تراين  لذلك 

عىل  وتعمل  تشجعها،  أن  باألمة  يجدر  التي  الفنون 

طبعت  وقد  النفوس  كانت  وملا  عليها.  باإلقبال  تغذيتها 

عىل امليل للفكاهة، فّكر األدباء وعلامء االجتامع يف تأليف 

وها  النفوس.  يف  أثرها  لينطبع  ومتثيلها  الهزلية  الروايات 

التمثيل  مظاهر  من  جمياًل  مظهراً  اليوم  نشاهد  نحن 

فوزي  »األستاذ  القدير  املمثل  مسمع  عىل  الكوميدي 

نهضة  الفن  بذلك  تحقق  فقد  بطنطا.  الجزايريل«  أفندي 

مباركة فاعاًل من شأنه ورفع من ذكره. األستاذ ممثل قدير 

يعرف كيف يأرس الجمهور برقيق عباراته وحسن مواقفه، 

الروايات  أحسن  يقدم  نراه  مبواهبه.  الفن  عىل  يبخل  ال 

العرصية وأجملها فضاًل عام تحىل به من مكارم األخالق، 

الطنطاوي  الشعب  شعر  العامة.  اآلداب  عىل  والغرية 

بافتقار إليه وأحسوا بوحشة عندما سافر إىل اإلسكندرية، 

فنه  وعىل  عليه  لإلقبال  الشعب  وعاد  عاد،  قد  هو  وها 

املحرتم، الذي يقدر كرامة املمثلني ويحرتمهم. 

أرجو  ولكني  جذاب،  واسم  خالب،  عنوان  الحظ«  »دولة 

رصاحة  يف  له  أقول  بأن  الجزايريل  األستاذ  يل  يسمح  أن 

وحرية أن هذه الرواية ال تدل وقائعها، وال تشهد مواقفها 

عىل اسمها! اللهم إال إذا كنا نتساهل قلياًل فنعترب الفصل 

أفندي  »عبده  املنجم  جاء  فقد  كلها!  الرواية  هو  الثاين، 

أفندي  )عىل  زوغيل«  »بابا  األمري  مبحظيات  حجازي« 

وإدخال  الجزايريل(.  فوزي  دقدق«،  »الفرفشة  كامل 

أن  إىل  عليه  حياته وحرصاً  إطالة  عماًل عىل  عليه  الرسور 

الذوق  ُحسن  فيه  رأينا  جميل  بديع«  »رقص  هنا  ميوت. 

فلم  شوقي«  »دولت  املهذبة  اآلنسة  من  الحشمة  وكامل 

الجامدة  وال  املاجنة،  الخليعة  وال  الرقيقة،  الراقصة  تكن 

هنا  لها.  تشجيعاً  وصفق  الجمهور  بها  فأعجب  املتحجرة، 

رأينا »دولة الحظ« وأدركنا متاماً أن الحظ دولة. تشاهد يف 

هذه الرواية وقد خرج »دقدق« مع صبيه لالتجار يف بالد 

له من رجل  بد  وال  ميالده  عيد  يوم  وكان  »باباز«،  امللك 

طريقه  يف  القايس  القدر  وأوقف  »الخازوق«!  عىل  يضعه 

األمري  نادى  بأن  انتهى  لذيذاً،  الغريب! وكان عراكاً  البائع 

الجند  هّم  وملا  »الخازوق«  عىل  الرجل  ليضع  لجنوده 

ومنجم  امللك  نديم  عليهم  هبط  أمريهم  إرادة  بتنفيذ 

فنزل  الرجل  بحياة  أن حياته مرتبطة  الدولة وأخرب سيده 

يف موقف  ظاهراً  االنتقال ضعفاً  رأيه برسعة، جعلت  عن 

املمثل. وكم كان دقدق ظريفاً يف مواقفه خفيفاً يف متثيله 

دلت  ظريفة  مظاهر  الرواية  وتتخلل  عباراته.  يف  مبدعاً 

نهنئ  أن  إال  يسعنا  وال  ومقدرتهم.  املمثلني  كفاءة  عىل 

اآلنسة سعاد حمدي املمثلة األوىل بالفرقة عىل ما أظهرته 

من املواقف الدالة عىل كفاءة ونبوغ. كام نشكر اآلوانس 

مواقفهن  وإحسان شوقي  ودولت شوقي،  فاطمة شوقي، 

لفرقته  الجزايريل  األستاذ  اختار  فقد  عجب  وال  الجميلة. 

الجزايرلي فوزي 

صدقي أمني  لفرقة  الجنة  عصافري  مسرحية  إعالن 
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ممثلني وممثالت عرفوا بالكفاءة وبتقدير الفن وإعالئه.

مرسحية  عن   - »املدفع«  جريدة  يف  املنشور  الكالم  هذا 

منيب  فوزي  عرضها  التي  الباباظ،  مملكة  أو  الحظ  دولة 

اللطيف  »عبد  الفني  الجريدة  ناقد  كتبه   -  1929 عام 

فيام  ذكرته  ولكنها  اسمه،  الجريدة  تذكر  مل  الذي  خليل« 

بعد يف بقية املقاالت، ومنها مقالته املنشورة يف منتصف 

عنوان  تحت   – نفسها  الجريدة  يف   –  1927 سبتمرب 

مظاهر  من  مظهر  أمة  كل  آداب  فيها:  قال  »رجاء«، 

يقدس  شعباً  رأيت  فإذا  ورقيها،  رفعتها  ودليل  أخالقها 

النظام ويحرتم آداب املجتمعات فاحكم هنالك أنه شعب 

بالنهوض واالرتقاء.  تربية أخالقية عالية، وأنه جدير  ترىب 

الفوىض  إىل  ومييل  النظام  يحرتم  ال  شعباً  رأيت  إذا  أما 

االجتامعية،  تربيته  بعد  تكتمل  مل  شعب  أنه  فاعلم 

بامتهان  األجنبي  إليه  ينظر  الخلقي،  نضوجه  يتم  ومل 

خاصة  محالت  الجزايريل  فوزي  األستاذ  أعّد  واحتقار!! 

عباس  بشارع  النزهة  حديقة  بكازينو  مبرسحه  للسيدات 

أعراضهم، وحتى  الناس عىل  ليطمنئ  لآلداب  بطنطا صوناً 

للمداعبة.  وطريقاً  للمغازلة  سبياًل  الخالعة  أنصار  يجد  ال 

أن  إال  يسعنا  وال  النفس  رشف  عىل  يدل  جميل  عمل 

التي  األخالقية،  النهضة  هذه  الجزايريل  لألستاذ  نشكر 

توج بها نهضته التمثيلية ألنه يضع حداً للمغازلة الشائنة 

الطنطاوي  الشعب  يعمل  أن  نرجو  كنا  األديب.  والسقوط 

يحرض  أن  له  يؤسف  مام  ولكن  الرغبة،  هذه  تنفيذ  عىل 

أن يجلس  إال  ويأىب  أو شقيقته،  الواحد منهم مع زوجته 

وليس  الرجال!  بلباس  وهو  السيدات  أمكنة  يف  بجانبها 

هناك ما يسرت تلك الشوارب املفتولة. فال نقاب وال برقع!! 

النفوس  لذوي  املجال  يفسح  هذا  عملهم  أن  وفاتهم 

بجانب  معها  ويجلس  بعشيقته  الواحد  فيجئ  الخبيثة، 

يف  وليس  القرابة،  بصلة  إليه  متت  أنها  بدعوى  السيدات 

مقدور الجزايريل أفندي أن يستبدل مرسحه بقلم تحقيق 

لو  الكرامة.  صون  من  يرجوه  ما  يحقق  حتى  الشخصية، 

ونزل  الرغبة،  تنفيذ هذه  بواجبه وعمل عىل  منا  قام كل 

كرامتنا  عىل  نحافظ  أن  الستطعنا  الخلقي،  الواجب  عىل 

أدب  بكل  الطنطاوي  الشعب  إىل  أقدمه  رجاء  وأخالقنا. 

وشديداً  قاسياً  أكون  أن  أريد  للتمثيل،  وبالنسبة  واحرتام. 

متثل  معيبة  مخذلة  أموراً  هناك  فإن  املمثالت  بعض  عىل 

أن  الكرامة  من  ليس  للممثالت  أقول  لذلك  الستار،  وراء 

للقبالت  ومكاناً  واملداعبة  للمغازلة  داراً  املرسح  يكون 

ورغم  ترصيح!!  يعقبه  تلميح  والراندفوهات،  والتنهدات 

»مرجريت  السيدة  عىل  أثني  أن  إال  يسعني  ال  ذلك، 

فقد  املرصي،  األوبريت  بفرقة  األوىل  املمثلة  شامع« 

العفة  يف  املمثالت  لزميالتها  األمثال  أحسن  رضبت 

الرشف  ويخدش  السمعة،  يشني  ما  كل  عن  واالبتعاد 

نراها  أن  ويرسنا  طباعها.  وحسن  أخالقها  رقة  عن  فضاًل 

بهجة  متأله  املرسح  إىل  وعادت  الشفاء  إىل  متاثلت  قد 

األستاذ  بفرقة  األوىل  املمثلة  حمدي«  »سعاد  أما  وكاماًل. 

موقفها  متأل  قديرة  ممثلة  فهي  »الربميادونة«  الجزايريل 

بجالل  وتشعرك  ومهابة.  عظمة  شخصيتها  وتكسب 

التمثيل واحرتامه، متعلمة راقية حافظة ألدوارها اكتسبت 

أخالقها  وسمو  بكفاءتها  الطنطاوي  الشعب  إعجاب 

يرميها  الروح،  خفيفة  جذابة،  لطيفة  سمعتها،  وحسن 

فريق من الناس بأنها متغطرسة. ولو وقفوا عىل نفسيتها 

»التحكحك«  تنفر من  ولكنها  بشوشة  لرأوا ممثلة وديعة 

أما  والطهارة.  الرشف  مع  يتفق  ال  مام  وتأنف  الفارغ، 

مبدحه  القيام  عن  بعجزي  فأعرتف  »الجزايريل«  األستاذ 

النهضة  هذه  عىل  والثناء  الشكر  من  حقه  وإيفائه 

يعمل  الطنطاوي  الشعب  إن  أقول  أن  ويكفي  التمثيلية، 

عىل أن يتخذ الجزايريل أفندي بطنطا مرسحاً دامئاً لفرقته، 

وهم يفكرون يف إيجاد محل يليق مبكانته ونهضته، فعىس 

أفندي  الجزايريل  عىل  لنا  الجمهور!  إرادة  عىل  ينزل  أن 

النهضة والفن، وله منا التشجيع والتعضيد. ]توقيع[ »عبد 

اللطيف خليل«.

الجزايريل وفنه ضد  واصلت جريدة »املدفع« دفاعها عن 

الجريدة  نرشت  حيث  عرقلته!  يف  يرغبون  ومن  منافسيه 

»مرسح  عنوان  تحت   1927 أكتوبر  منتصف  يف  كلمة 

ويف  مرض،  قلوبهم  يف  إناس  فيها:  قالت  الجزايريل«، 

مرسح  محاربة  عىل  سافلة  بطرق  يعملون  رمد  أعينهم 

الخواجة  وبني  بينه  االتفاق  تم  أن  بعد  بطنطا  الجزايريل 

إىل  األمر  بهذا  بلغ  واسييل صاحب سينام سفنكس، حتى 

أن  واستباحوا ألنفسهم  اإلدارية،  الشئون  التداخل يف  حد 

يعدو  ال  األمر  أن  وفاتهم  إجراءاتها،  يف  املديرية  يقحموا 

اتفاق الجزايريل أفندي مع الخواجة واسييل، وليس هناك 

طنطا  تكتسب  حتى  ذلك،  دون  تحول  قانونية  موانع 

مرسحاً راقياً يعمل عىل إعالء الفن والنهوض به إىل سامء 

درساً  املديرية  تلقن  أن  نرجو  ونحن  والكامل.  الرشف 

أن  منه  يتعلمون  املشاغبني،  املتنطعني  أولئك  عىل  قاسياً 

ليس لهم التداخل يف الشئون اإلدارية. وما داموا يجهلون 

أفندي  الجزايريل  لألستاذ  نتمنى  وإّنا  والترشيع  القانون 

توفيقاً وسداداً يف مركزه الجديد.

يف  املرصية«  »الحضارة  جريدة  به  اهتمت  املوضوع  هذا 

قالت  حوله،  كلمه  ونرشت   ،1927 أكتوبر  من  العرشين 

ملدينة طنطا مرسحاً  يكون  أن  الله  متنينا عىل  طاملا  فيها: 

الباقية  املدة  كادت  فام  التمثيل.  عظمة  فيه  تشاهد 

أرشنا  حتى  تنتهي،  النزهة  حديقة  يف  الجزايريل  لألستاذ 

الشتاء.  فصل  يف  له  مرسحي  مكان  اختيار  برضورة  عليه 

نزل األستاذ فوزي أفندي عىل رغبة الشعب لتكون طنطا 

صاحب  واسييل  الخواجا  جناب  مع  فأتفق  له  ثانياً  وطناً 

سينام سفنكس عىل استئجار السينام. وفعاًل تم ذلك وقد 

متفقاً  يكون املرسح  الالزمة ليك  املعدات  تجهيز  رشع يف 

الطنطاويني.  بتشجيع  الئقاً  الجزايريل،  األستاذ  مكانة  عىل 

ارتياحه،  لنا  فأعلن  واسييل  الخواجا  مع  تحدثنا  ولقد 

ُعرف  مرسح  اكتساب  إىل  وفق  أنه  من  اغتباطه  وأظهر 

وكرامته.  التمثيل  رشف  عىل  واملحافظة  السمعة  بحسن 

واالرتياح،  بالبرش  ذلك  الطنطاوي  الشعب  قابل  وقد 

وحسن  عطفه  جميل  واسييل  للخواجه  يشكرون  وهم 

معاونته وتشجيعه لذلك املرسح الذي اكتسب ثقة الناس 

وإعجابهم. وتبدأ الفرقة عملها هناك من يوم 11 نوفمرب 

مركزها  يف  قلوبنا  كل  من  لها  نتمنى  ونحن   ،1927 سنة 

الجديد كل نجاح وفالح.

نوافذ

الباباظ مملكة  أو  الحظ  دولة  مسرحية  مخطوطة  من  األولى  الصفحة 


