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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

اآلن؟ مصر  نقاد  نقابة  إلى  بحاجة  نحن  هل 

الجزايرلي فرقة 
طنطا نقاد  عيون  في 

 : باربا  ايوجينو 
تجربة  تنتظرنا 
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33 إعداد: أحمد زيدانمتابعات

والتجوال« »المواجهة 
محافظة   18 بـ  قرية   203 في  عروض   7  

المسرح  لنوادي  الجديد  بالموسم 
أساسي  شرط  النوادي  لتجربة  عرض  ليال   3

اإلقليمي  المهرجان  قبل 

منصور: محسن 
مرتني  كيوبيد«  »خطة   
الجماهريي  ..لإلقبال  يوميا 

رئيس  فخامة  رعاية  تحت  كرمية  حياة  مبادرة  ضمن 

رعاية  وتحت  السييس،  الفتاح  عبد  الجمهورية 

الثقافة  وزير  الكيالين  نيفني  الدكتورة  األستاذة 

انطلقت يف  الحادي والعرشين من سبتمرب االنطالقة 

الثالثة  للعام الثالث ملرشوع املواجهة والتجوال وهو 

املرشوع الذي تنظمه فرقة مرسح املواجهة والتجوال 

الثالثة  االنطالقة  للمرسح، حيث تضم  الفني  بالبيت 

٧ عروض  مرسحية تقدم عروضها ل٢٠٣ قرية ب ١٨ 

الثقافية  الربامج  إدارة  بالتعاون مع  محافظة،  وذلك 

املحلية،  التنمية  وزارة  والرياضة،  الشباب  بوزارة 

وزارة الداخلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة 

الثقافة، باإلضافة إىل املجتمع املدين. 

يذكر أن  االنطالقة الثالثة للمبادرة تستمر حتى شهر 

العام املقبل، وبدأت من ٥ قرى مبحافظة  أبريل من 

األقرص بعرض حواديت األراجوز .

فرقة  إنتاج  من  األراجوز«  »حواديت  عرض  أن  يذكر 

للمرسح،  الفني  بالبيت  لألطفال  القومي  املرسح 

من تأليف راندا إبراهيم، بطولة رندا قطب، محمود 

خلف،  عادل  خليل،  محمد  إبراهيم،  رندا  عامر، 

املليجى، موسيقي وائل  محمد بسيوىن، أشعار فوزى 

مجدي  ماسكات  الشيخ،  إميان  وأزياء  ديكور  عوض، 

ونس، إخراج محسن العزب.

بالهيئة  للمرسح«  العامة  »اإلدارة  تستعد 

املوسم  إلطالق  الثقافة  لقصور  العامة 

-٢٠٢٢ للعام  املرسح  لنوادي  الجديد 

بالضوابط  الئحة  صدرت  حيث   ،٢٠٢٣

العروض  قبل  من  بها  االلتزام  الواجب 

املشاركة  باملوسم الجديد.

املشاريع  استقبال  يف  اإلدارة  وتستمر 

املشاركة  بنوادي املرسح خالل الفرتة من 

٣٠ سبتمرب وحتى 9 أكتوبر ٢٠٢٢، ترسل 

معها،  مرفق  لإلدارة  خاللها  املرشوعات 

النص  عن  نبذة  للمخرج،  الذاتية  السرية 

فريق  بأسامء  وكشف  اإلخراجية،  والرؤية 

نسختني  مخرج  كل  يرسل  كام  العمل، 

لتقدميها  به،  املشارك  املرسحي  للنص 

لعضو الرقابة باملصنفات الفنية.

املخرج »محمد  املوضوع، رصح  يف سياق 

أن  املرسح،  نوادي  إدارة  مدير  طايع«_ 

املرسحي  املوسم  خطة  يف  العمل  ضوابط 

السابقة،  اللوائح  امُلقبل مل تتغري كثريا عن 

نوادي  عروض  ميزانية  أن  إىل  مشريا 

املرسح ال تتجاوز ٢٥٠٠ جنيه، وأن هذه 

امليزانية تشمل فقط متطلبات العرض من 

عنارص  من  وغريه  ومكياج  وأزياء  ديكور 

ال  وهي  املرسحية،  العروض  سينوغرافيا 

تتضمن أي أجور للمشاركني يف العمل.

تقديم  مخرج  ألي  يحق  ال  أنه  وتابع: 

الهيئة،  مبعرفة  املنتج  املرسح  نادي  عرض 

للهيئة  الرجوع  بعد  إال  يف أي جهة أخرى 

العامة  اإلدارة  من  كتابية  موافقة  وأخذ 

تحت  املخرج  يقع  ال  حتى  للمرسح، 

طائلة القانون.

مراعاة  مخرج  كل  عىل  يجب  أنه  كام 

ال  حيث  املطلوبة،  العرض  مبدة  االلتزام 

تزيد مدة العرض عن 6٠ دقيقة، وال يزيد 

املرسحي  بالعرض  املشاركني  األفراد  عدد 

عن ١٥ فردا مبا فيهم الفريق الفني.

تشكيل  سيتم  أنه  السياق  ذات  يف  وأشار 

مناقشتها  ثم  العروض  ملشاهدة  لجان 

يف  وذلك  الثقافية  بالفروع  املخرجني  مع 

الجاري، وتستمر  موعد أقصاه ٢٥ أكتوبر 

 ٢٥ حتى  مناقشاتها  يف  املشاهدة  لجان 

نوفمرب ٢٠٢٢، وباألخري تقرر هذه اللجان 

ُتنتج بخطة املوسم ٢٠٢٢- العروض التي 

.٢٠٢٣

لجنة  قرار  صدور  بعد  ثم  وأضاف 

مقايسة  وضع  يتم  املشاريع،  مشاهدة 

املقدمة،  العروض  من  عرض  لكل  مالية 

للمرسح،  العامة  اإلدارة  قبل  من  ُتعتمد 

بعد  للتحكيم  العروض  تتأهب  ثم  ومن 

عىل  ليايل  ثالث  ملدة  عمل  كل  عرض 

لقبول  أسايس  مبواقعها، وهذا رشط  األقل 

مشاركتها يف املرحلة التالية.

واختتم »طايع« حديثه بأنه سيتم تنظيم 

بإحدى  املرسح  لنادي  ختامي  مهرجان 

مرسح  بها  واملتوفر  اإلقليم  محافظات 

التي  العروض  جميع  ملشاركة  مجهز 

أنتجت بالفعل باإلقليم، وذلك خالل يناير 

العامة  اإلدارة  بإرشاف   ،٢٠٢٣ وفرباير 

للمرسح.

رانيا زينهم أبو بكر

الحديث  املرسح  فرقة  مدير  منصور  محسن  الفنان  قال 

خطة   « املرسحي  العرض   أن  للمرسح  الفني  بالبيت 

كيوبيد » يحقق  إقبااًل جامهريًيا كبريًا منذ افتتاحه يوم 

الخميس ١٥ سبتمرب، ولذا تقرر أن يقدم العرض عرضني 

متتاليني أيام األحد واالثنني واألربعاء، حيُث يبدأ العرض 

األول يف متام الساعة السابعة والعرض الثاين يف التاسعة 

مساًء.

يذكر أن عرض »خطة كيوبيد« هو أول عرض يقدم عىل 

قاعة يوسف إدريس مبرسح السالم التابع لفرقة املرسح 

بعد  جديد  من  للعمل  القاعة  عادت  حيث  الحديث 

توقف دام ١١ عام .

الشاعر،  الله  عبد  وأشعار  تأليف  من  كيوبيد«  »خطة 

سمري،  نوال  الحسيني،  كريم  رياض،  املنعم  عبد  بطولة 

الربنس،  رباب  أزياء  أمني،  أحمد  ديكور  حسن،  أمنية 

إعداد  املجيد،  عبد  تامر  عزف  الرشيف،  بكر  أبو  إضاءة 

موسيقي محمد عبد الله، ومن إخراج أحمد فؤاد.
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4 متابعات

العربي مسرحية  آفاق  بمهرجان  عرضا   ٤3
أكتوبر   30 إلى   10 من  الفرتة  في  األولى  مرحلته  في 

برعاية الدكتورة نيفني الكيالين وزيرة الثقافة وبدعم قطاع 

شئون اإلنتاج الثقايف برئاسة املخرج خالد جالل، وصندوق 

تنطلق  الثقافة،  لقصور  العامة  والهيئة  الثقافية  التنمية 

يهدى  والذي  العريب  مرسحية  آفاق  مهرجان  فعاليات 

الراحل فريد  الكبري  الفنان  لروح  العام  الثامنة هذا  دورته 

شوقي تقديرًا لتاريخه الفني الكبري، ورئيس رشف املهرجان 

الفنانة القديرة سهري املرشدي، مؤسس وأمني عام املهرجان 

املهرجان  يستمر  أن  املقرر  ومن  السنباطي  املخرج هشام 

يف مرحلته األوىل يف الفرتة من ١9 إىل ٣٠ أكتوبر . 

ويضم املهرجان مرحلتني: األوىل »ملتقى املسابقات» فرق 

مرصية، خالل شهر أكتوبر عىل مرسح تياترو آفاق وميني 

مرصية  فرق  »النهائيات«  الثانية  واملرحلة  افاق،  تياترو 

بدار  الهناجر  مرسح  عىل  نوفمرب   9 إىل   ٣ من  وعربية 

األوبرا .

املسابقات«  »ملتقى  األوىل  مرحلته  يف  املهرجان  ويضم 

وقصرية  طويلة  عروض  بني  ما  مرصيا  مرسحيا  عرضا   ٤٣

االحتياجات  وذوي  الحركية  والعروض  الطفل  ومرسح 

الفرتة  من ١٠  املونودراما والديودراما، وذلك يف  وعروض 

إىل ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢.

الطويلة العروض  من  عرضا   ١٩
وتشتمل قامئة العروض الطويلة عىل:

محمود  إخراج  الشطرنج  لفرقه  القرع«  »جزيرة  عرض   

للمخرج  ماسك  ارت  لفرقة  املعبد«  »حكاية  وعرض  عالء، 

لفرقه  وجرب«  زمان  »كان  وعرض  مصطفى،  الدين  شهاب 

»عايش«  وعرض  رشاد،  مجدي  إخراج  املرسحية  األضواء 

وعرض  اميل،  أندرو  وإخراج  تأليف  شخابيط  لفرقه 

وإخراج  تأليف   Better Show لفرقة  خطرة«  »عالقات 

للمخرجة  كواليس  لفرقة  »لسه«  وعرض  مجدي،  مايكل 

إخراج   ppv لفرقة  ق«  »ع  وعرض  الدين،  صالح  نورهان 

مرص  لفرقه  والعجوز«  السيد  »زياره  عرض  نور،  مروان 

»العرائس«  عرض  الحديني،  الخالق  عبد  إخراج  الدولية 

فرقة  التفاح«  إخراج أحمد خالد، عرض »أرض  فرقة سيفا 

املؤلف«  إين  »عفوا  عرض  هاين،  محمد  إخراج  شبابيك 

عبد  خالد  إخراج  بنها  جامعة  التجارة  كلية  مرسح  فرقة 

ايهاب  إخراج  املرسح  عامل  فرقة  »املزار«  عرض  الشايف، 

إخراج  فوريا  يو  فرقة  الحلواين«   »كنز  عرض  نعامن، 

إخراج  كرياتيفو  فرقة  امللعون«  »ثأر  مكرم،عرض  بيشوي 

محمد الشيخ، عرض »كومبارس« فرقة كالسيك إخراج هاين 

يوسف، عرض »اه يا زمن« فرقة سيكوباتيك إخراج إسالم 

عبد العزيز، عرض« املقربة »فرقة مرسح العفاريت إخراج 

إخراج  فنان  كيان  فرقة  مقالص«  »حارة  عمر حسن،عرض 

يحيى البحريي  باإلضافة إىل عرض »فنطازيا« فرقة شمعة 

ومالحة إخراج مايكل تادرس.

للعروض  وواحدا  االحتياجات  لذوي  عرضان 
الحركية

 أما عروض ذوي االحتياجات فكانت:

إخراج  فؤاد  تامر  »فرقة  نعملها  قادرين  »طبعا  عرض   

تامر فؤاد، عرض »شجرة الحب« لفرقة مركز شباب النرص 

إخراج عصام بدوي .

»حكاوينا«  عرض  عىل  الحركية  العروض  اشتملت  فيام 

لفرقة مركز شباب النرص إخراج عصام بدوي .

للديودراما  وخمسة  مونودرما  عروض  ستة 
تياترو ميين  بقاعة 

تياترو  ميني  بقاعة  والديودراما  املونودراما  عروض  وتقام 

افاق وتنقسم إىل ستة عروض مونودراما وخمسة عروض 

»من  عرض  عىل  املونودراما  عروض  واشتملت  ديودراما، 

اميل،  أندرو  وإخراج  تأليف  شخابيط  لفرقة  اكون« 

إخراج  العقاد  مرسح  فرقة  قش«  كوم  يف  إبرة  وعرض« 

اسكندريانا  فرقه  السندباد«  رقصة   « وعرض  قاسم،  إميان 

فرقة  »الدوامة«  وعرض  الشهاوي،  رمضان  وإخراج  تأليف 

تامر فؤاد إخراج تامر فؤاد، وعرض »املشهد األخري« فرقة 

مرسح  فرقة  »املمثل«  وعرض  أرشف،  عمر  إخراج  مكس 

الغرب إخراج أحمد حداد.

وهي  عروض  خمسة  عىل  الديودراما  عروض  وتشتمل   

زيك،  أحمد  إخراج  ب   ٥٠٠ فرقة  الدم«  »أنشودة  عرض 

فؤاد، عرض  تامر  إخراج  فؤاد  تامر  فرقة  »الغريب«  عرض 

العقاد،  رامي  إخراج  العامل  نجوم  لفرقة  فرح«  »فستان 

أحمد  إخراج  الغرب  مرسح  فرقة  الوعيد«  »يوم  عرض 

حداد، »املشوه« فرقة خشب ١٨ إخراج محمود أحمد.

الطفل لمسرح  وواحدا  قصرية  عروض   ٩  
مرسح  لفرقة  »السريك«  عرض  القصرية  العروض  قامئة 

للمخرج أحمد حداد، عرض »الساعة عرشة« فرقه  الغرب 

برا  لفرقة  »األعامق«  يرسي،عرض  محمد  للمخرج  رشوق 

الشحاتني«  »دراما  سمري،عرض  مجدي  للمخرج  الكواليس 

»املحطة«  عرض  صالح،  محمد  إخراج   9٠ استوديو  فرقه 

إسامعيل،  رشيف  إخراج  شمس  عني  آداب  مرسح  لفرقة 

عرض  نادر،  إخراج  بلياتشو  لفرقة  األسود«  »الحلم  عرض 

السادات  محمد  إخراج  ستيدج  بالك  لفرقة  »والرساب« 

لفرقه خشبة  العجز«  الجميل،  عرض »أحاديث  وإبراهيم 

١٨ إخراج محمود أحمد،  عرض »خيال شبل شابلن« فرقه 

اسكندريانا إخراج رمضان الشهاوي.

 أما عروض مرسح الطفل فتشتمل عىل عرض واحد وهو 

عرض »أرنوب وتعلوب« فرقة نقط نور إخراج أحمد أكرم.

والجدير بالذكر أن جميع العروض تقام عىل مرسح تياترو 

السادسة  متام  يف  يوميا  وتعرض  افاق  تياترو  وميني  افاق 

مساء يف الفرتة من ١٠ إىل ٣٠ أكتوبر.

املدير  سليامن  سايل  الدكتورة  للمهرجان  التنفيذي  املدير 

املهرجان  عام  وأمني  مؤسس  الشامي  رانيا  دكتورة  الفني 

املخرج هشام السنباطي.

سامية سيد



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 10 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 10789 أكتوبر 2022العدد 789

55 متابعات

السوداني: علي 
العربي المجتمع  في  كبرية  بصمة  وتركت  المسرحية  الحركة  واكبت  »البا«   

»فعالية  ورشة  »البا«،  للفنون–  لوياك  أكادميية  اختتمت 

الكتابة الضوئية يف سينوغرافيا العرض املرسحي«، بعد خمسة 

من  وذلك  والعملية،  النظرية  التدريبات  من  متواصلة  أيام 

الشابة  املواهب  دعم  عىل  القامئة  برسالتها  متسكها  منطلق 

وصقلها ومتكينها.

لوياك  أكادميية  مقر  يف  املرسحية  اإلضاءة  ورشة  وُعقدت 

للفنون »البا«، تحت إرشاف املدرب العراقي د. عيل السوداين، 

مبشاركة شبان وشابات من هواة املرسح واملحرتفني يف مجال 

السينوغرافيا ومتخصصني يف التمثيل واألداء املرسحي.

»البا«  بأكادميية  العراق،  مسارح  مدير  السوداين،  د.  وأشاد 

معتربا أنها إحدى األكادمييات املهمة يف الوطن العريب، بحيث 

الُحب  تحتضن  جاملية  فضاءات  خلق  إىل  كبري  بشكل  تسعى 

عربه  تستقطب  سنوي  برنامج  خالل  من  والجامل،  واملعرفة 

نخبة من املدربني والخرباء املحرتفني، بهدف اكتشاف مواهب 

السيام  املرسحية،  الحركة  مواكبة  عىل  قادرة  جديدة  وطاقات 

أن مؤسساتنا الفنية والرتبوية غري قادرة عىل ذلك.

حقيقية  اسرتاتيجية  وفق  تعمل  »البا«  أن  السوداين،  وأضاف 

عىل  تحرص  كام  متناهية،  ودقة  عاٍل  وانضباط  كبري  وذكاء 

اختيار الطالب بشكل نوعي يف مختلف تخصصاتهم وأعامرهم 

العريب  املجتمع  داخل  كبرية  بصمة  بذلك  تاركة  وتوجهاتهم، 

بصورة عامة، والكويتي بصورة خاصة.

األماكن  أهم  من  ُتعد  »البا«  أن  السينوغرافيا،  مدرب  ورأى 

»متكنت  معقًبا:  مكثفة،  عمل  ورشة  م  وقدَّ فيها  حارض  التي 

تنوعهم، بحيث خلقت  الجامهري عىل  )لوياك( من استقطاب 

مناخا خاصا للتذوق الفني، سواء من خالل الرسم والرقص أو 

املجتمع  إن  إذ  ذاته هدف كبري،  الدراما واملرسح، وهذا بحد 

عاٍل،  بنقاء  يتحىل  مجتمعاً  يكون  أن  يجب  واملثقف  الواعي 

قائم عىل الفن بكل تخصصاته«.

حول  الورشة  متحورت  بالقول:  التدريبات  السوداين  وأوجز 

فعالية الكتابة الضوئية يف فضاء العرض املرسحي، حيث اطلع 

النشأة  منذ  وتقنياته،  واقعه  املرسح،  مفهوم  عىل  املشاركون 

الحاصل،  التكنولوجي  بالتطور  مروراً  هذا،  يومنا  حتى  األوىل 

واألشكال  واملذاهب  العصور  يف  معمقة  قراءة  عن  فضاًل 

ووظائفها، حيث  اإلضاءة  تقنية  كذلك عىل  وركزت  املرسحية. 

إن الضوء بصورة عامة هو رؤية حقيقية لعاملنا املظلم، لكن 

هناك إبصارا وتذوقا ضوئيا وهناك ذوقا لإلبصار.

أبدوه  وما  املشاركني،  متيز  أن  العراق،  مسارح  مدير  وأوضح 

من طاقة إيجابية ساهمت يف تحقيق مخرجات كبرية للورشة، 

متابًعا: لقد نجحنا يف تشكيل فريق متجانس، وإعداد وتصميم 

استخدام  يف  كام  لها،  جاميل  فضاء  وابتكار  مرسحية،  مشاهد 

أهم األجهزة الرقمية، واإلملام بأنواعها وكيفية عملها، خصوصاً 

أن املنظومة الضوئية تختزل أرساراً كبرية، بتعددها وفلسفتها 

بالضوء  والتحكم  وامللمس  والسطوع  والتباين  الكثافة  بني 

وخطوطه،  ومساراته  وتردداته  الضوء  وإيقاع  والظل  واللون 

املتحركة  واألجهزة  والشاشات  والعرضية  الطولية  املوجات  إىل 

مع  الضوء  تناغم  إىل  وصواًل  الجاملية،  واملسافة  واملساحة 

ومدى  واملاكياج،  واألزياء  املرسحي  والديكور  العرض  تقنيات 

تفاعله مع شخصية كل ممثل.

فارعة  »البا«  إدارة  مجلس  لرئيسة  بالشكر  السوداين،  ه  وتوجَّ

العمل  وفريق  الهاجري،  خليفة  د.  والسينوغرايف  السقاف، 

حيث  الورشة،  يف  أساسيا  دورا  لعبوا  الذين  الرائعني  والطالب 

مبنزلة  الورشة  فكانت  بقدراتهم،  ومتسكوا  بأنفسهم،  آمنوا 

محفز دفعهم للتفكري بشكل فاعل منتج.

وأعرب عن فخره بالتعامل مع أكادميية لوياك للفنون »البا«، 

الفن  وبناء  السلمي  والتعايش  واملحبة  لالكتشاف  نافذة  فهي 

الحقيقي.

»البا«،  يف  املرسحي  واملالذ  الدراما  قسم  منسقة  أبدت  فيام 

عملية،  ورشة  كانت  قائلة:  بالورشة،  إعجابها  إبراهيم،  حوراء 

تحدد  عديدة  الختبارات  خاللها  خضعنا  جدا،  ورائعة  ممتعة 

املرسح،  تجميل  يف  وأهميتها  اإلضاءة  بتقنيات  إملامنا  مدى 

لقد  إضاءة.  دون  من  يكتمل  ال  املرسحي  العرض  أن  السيام 

ُأتيح لنا أيضاً الغوص يف تقنيات األلوان واختالف اآلراء حولها، 

إلظهار  املرسح،  عىل  واأللوان  اإلضاءة  تنويع  الرضوري  فمن 

املعنى الحقيقي للمشهد، سواء كان مشهد فرح أو حزن.

ياسمني عباس 
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بعض  لتنمية  البانتوميم  فن  على  قائم  دمجي  إرشادي  برنامج  »فاعلية 
والبكم«   الصم  من  المبكرة  المرحلة  أطفال  لدى  التواصل  مهارات 

القصاص السيد  عوض  للباحث  ماجستري  رسالة   

برنامج  »فاعلية  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

بعض  لتنمية  البانتوميم  فن  عىل  قائم  دمجي  إرشادي 

الصم  من  املبكرة  املرحلة  أطفال  لدى  التواصل  مهارات 

القصاص،  السيد  عوض  الباحث  من  مقدمة  والبكم« 

وتضم  دمنهور،  جامعة  املبكرة  للطفولة  الرتبية  بكلية 

أستاذ  رسور،  الغني  عبد  سعيد  الدكتور  املناقشة  لجنة 

الرتبية  بكلية  النفس  علم  قسم  الرتبوي  النفس  علم 

فتح  رانيا  والدكتورة  ورئيًسا(،  )مناقًشا  دمنهور  جامعة 

الله محمد، أستاذ التمثيل واإلخراج قسم املرسح بكلية 

راندا  والدكتورة  )مناقًشا(،  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب 

قسم  املساعد  واإلخراج  التمثيل  أستاذ  سعيد،  حلمي 

جامعة  املبكرة  للطفولة  الرتبية  بكلية  األساسية  العلوم 

أستاذ  البنا،  رجب  زينب  والدكتورة  )مرشًفا(،  دمنهور 

بكلية  النفسية  العلوم  قسم  املساعد  الطفل  نفس  علم 

والتي  )مرشًفا(.  دمنهور  جامعة  املبكرة  للطفولة  الرتبية 

انتظمت وفق  الباحث من بعد حوارات نقاشية  منحت 

رشوط ومعايري أكادميية درجة املاجستري يف الرتبية.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحث كالتايل:

التي  اإلعاقة  أنواع  أحد  بوصفها   – السمعية  اإلعاقة 

تصيب األطفال- من أكرث امليادين يف الرتبية الخاصة التي 

الباحثني واملهتمني  استقطبت، وال زالت تحظى باهتامم 

ينتج  ملا  نتيجة  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي  باألطفال 

االتصال  أن  املتعددة واملتباينة؛ كام  املشكالت  عنها من 

بدونه،  تقوم  أن  ميكن  ال  التي  الحياة،  عنارص  أهم  من 

مشغولني  دامًئا  األفراد  يكون  أن  استمرارها  ويقتيض 

هدًفا  يكونوا  أو  اآلخرين،  إىل  أفكارهم  نقل  محاولة  يف 

الحياة  قامت  ما  وإال  اآلخرين،  من  االتصال  يتلقى 

عن  البحث  الحالية  الدراسة  ارتأت  لذلك  واستمرت؛ 

خالل  املجتمع،  يف  والبكم  الصم  لدمج  جديدة،  طرائق 

هي  اللغة  هذه  اإلشارة،  لغة  استخدام  دون  املرسح 

لغة الجسد، فهي أقدم اللغات، التي تعرف بها اإلنسان 

وخالل  حوله،  من  مع  بها  وتواصل  نفسه،  عىل  البدايئ 

هذه اللغة العاملية، التي ال تعرف الحواجز ميكن تقريب 

الصم من العاديني وغري العاديني.

- وُيرجع الباحث أسباب اختياره لفن البانتوميم لتنمية 

بعض مهارات التواصل لدى األطفال الصم  إىل:

واألكادميية  عام،  بشكل  النقدية  الدراسات  لقلة  نظرًا 

تتناول  التي  الباحث-  علم  حد  عىل  خاص-  بشكل 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  لخدمة  البانتوميم  توظيف 

فقد  خاص،  بشكل  السمعية  اإلعاقة  وذوي  عام  بشكل 

رأيت من األهمية توظيفه يف هذا املجال، لخدمة هؤالء 

خالل  املجتمع  يف  االندماج  عىل  ومساعدتهم  األطفال، 

استخدام فن البانتوميم.

البانتوميم،  فن  باستخدام  مرسحية  لوحات  تقديم   -

تسهم يف تنمية االتصال والتواصل لألطفال ذوي اإلعاقة 

السمعية، وتساعدهم يف الدمج يف املجتمع.

القامئني  الصم، وتحفيز  املدريس لألطفال  إثراء املرسح   -

لحل  املرسح  نحو  بالتوجه  املرسحية  العروض  من  عليه 

عامة،  بصفة  السمعية  اإلعاقة  عن  تنتج  التي  املشكالت 

ومشكلة االتصال والتواصل بصفة خاصة، لإلفادة منها يف 

املدارس والجمعيات واملؤسسات التي تهتم بهذه الفئة.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة فيام ييل:

ما هي مهارات التواصل التي ينبغي تنميتها لدى أطفال 

املرحلة املبكرة من الصم والبكم؟

ما مفهوم فن البانتوميم وما أهميته لألطفال الصم ؟

مهارات  بعض  لتنمية  البانتوميم  فن  مالءمة  مدى  ما 
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التواصل لدى أطفال املرحلة املبكرة من الصم والبكم؟

بعض  لتنمية  البانتوميم   فن  توظيف  ميكن  كيف 

الصم  من  املبكرة  املرحلة  أطفال  لدى  التواصل  مهارات 

والبكم؟

وتكمن أهمية الدراسة يف:

واألكادميية  عام،  بشكل  النقدية  الدراسات  لقلة  نظرًا 

تتناول  التي  الباحث-  علم  حد  عىل  خاص-  بشكل 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  لخدمة  البانتوميم  توظيف 

فقد  خاص،  بشكل  السمعية  اإلعاقة  وذوي  عام  بشكل 

رأيت من األهمية توظيفه يف هذا املجال، لخدمة هؤالء 

خالل  املجتمع  يف  االندماج  عىل  ومساعدتهم  األطفال، 

استخدام فن البانتوميم.

البانتوميم،  فن  باستخدام  مرسحية  لوحات  تقديم 

تسهم يف تنمية االتصال والتواصل لألطفال ذوي اإلعاقة 

السمعية، وتساعدهم يف الدمج يف املجتمع.

القامئني  وتحفيز  الصم،  لألطفال  املدريس  املرسح  إثراء 

لحل  املرسح  نحو  بالتوجه  املرسحية  العروض  من  عليه 

عامة،  بصفة  السمعية  اإلعاقة  عن  تنتج  التي  املشكالت 

ومشكلة االتصال والتواصل بصفة خاصة، لإلفادة منها يف 

املدارس والجمعيات واملؤسسات التي تهتم بهذه الفئة.

هذه  توفر  أن  ميكن  النظري  الجانب  ناحية  ومن 

الدراسة معلومات وبيانات نظرية عن اإلعاقة السمعية 

ومشكالتها خالل نتيجة االستبيانات، مام يكون له األثر 

اإليجايب يف الحد من تلك املشكالت.

بالهند  العلمية  الدراسات  إلحدى  النتائج  أظهرت  وقد 

 Pantomime administration of the( بعنوان 

 WISC-III and SB:FE to hearing and otitis

تدريبات  أن   )prone Native Indian students

مهام  إلكامل  املطلوبة  املعلومات  أعطت  البانتوميم 

 SB:و WISC-III لـ  الفرعي  واالختبار  الرئيس  االختبار 

اللفظية  التعليامت  بني  كبريا  فارقا  هناك  يكن  ومل   .FE

والبانتوميم.

وقد هدفت الدراسة إىل:

بصفة  البانتوميم  وفن  عامة  بصفة  املرسح  تناول   •

تساعد  التي  الوسائل  أهم  من  وسيلة  بوصفه  خاصة، 

األطفال ذوى اإلعاقة السمعية.

• تعد هذه الدراسة فرصة حقيقية الخرتاق عامل األطفال 

ذوي اإلعاقة السمعية، والتعرف عىل معاناتهم والشعور 

متحمًسا  الباحث  يجعل  إنساين،  بعد  من  لهذا  وما  بها، 

والتعبري  مساعدتهم  بهدف  النتائج،  ألفضل  للوصول 

عنهم.

السمعية  اإلعاقة  ذوي  مشكالت  عىل  التعرف   •

املجتمع  يف  لدمجهم  عليها  التغلب  وكيفية  ومسبباتها، 

خالل فن البانتوميم.

الدراسة: حدود 
الدراسة  هذه  تطبيق  اقترص  املكانية:  الحدود   .١

االبتدائية  السمع  وضعاف  للصم  األمل  مدرسة  عىل 

بشرباخيت- إدارة الرتبية الخاصة - محافظة البحرية.

الدراسة عىل عينة  الزمانية: تم تطبيق هذه  الحدود   .٢

الدرايس  العام  من  الثاين  الدرايس  الفصل  يف  الدراسة 

أسابيع(   ٨( مدة  تطبيقها  واستغرق  م   ٢٠٢١/  ٢٠٢٠

بواقع ٣٢ جلسة يف الفرتة من ٢٠ فرباير ٢٠٢١ حتى  ٢٠ 

أبريل ٢٠٢١م )مع مراعاة اإلجراءات االحرتازية(.

مبدرسة  الصم  األطفال  من  عينة  البرشية:  الحدود   .٣

وكان  شرباخيت  مبدينة  السمع  وضعاف  للصم  األمل 

تم  إناث(   ٤ ذكور,   6( وطفلة  طفاًل   )١٠( عددهم 

 –)٥( )تجريبية  ملجموعتني  عشوائية  بطريقة  تقسيمهم 

ضابطة )٥(. يرتاوح العمر الزمني لديهم ما بني 6 : ١٢ 

عام.

الدراسة: خطوات 
 متثلت إجراءات الدراسة املقرتحة يف الخطوات التالية:

 ١- دراسة نظرية للمتغريات املتضمنة يف البحث.

فروض  وصياغة  البحث  مجال  يف  سابقة  دراسات   -  ٢  

الدراسة.

وتصميمها  الدراسة  يف  األساسية  األدوات  تحديد   -  ٣  

وتتمثل يف:

واستخالص  وتنفيذه  وتحكيمه  الرأي  استطالع  إعداد   -  

النتائج.  ) إعداد الباحث(

لألرسة  واالجتامعي  االقتصادي  املستوى  مقياس   -  

)إعداد عبد العزيز الشخص ٢٠٠6(

اللفظي  غري  التواصل  مهارات  تقدير  قامئة  إعداد   -  

لألطفال الصم. )إعداد الباحث(

وتحديد  الدمجي،  اإلرشادي  الربنامج  محتوى  إعداد   -  

فنياته وأساليبه.)إعداد الباحث(

 - إعداد جلسات الربنامج اإلرشادي الدمجي وتنفيذها.

الخصائص  وحساب  االستطالعية،  العينة  تحديد   -  ٤  

السيكو مرتية لألدوات عليها.

 ٥ -  تطبيق األدوات عىل العينة األساسية.

ملعالجة  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  استخدام   -  6  

البيانات.

اإلطار  ضوء  يف  وتفسريها  الدراسة  نتائج  مناقشة   -  ٧  

الدراسة  توصيات  وعرض  السابقة،  والدراسات  النظري 

والبحوث املقرتحة.

الدراسة نتائج 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

درجات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد   •

اللفظي  غري  التواصل  مهارات  تقدير  قامئة  يف  األطفال 

اإلشارات  استخدام  التقليد-  البرصي–  )التواصل 

وتعبريات  اإلمياءات  فهم  مطلوب-  هو  ملا  واإلمياءات 

والبعدي  القبيل  القياسني  يف  الجسد(  ولغة  الوجه 

للمجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي.

درجات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد   •

األطفال يف قامئة تقدير مهارات التواصل غري اللفظي يف 

لصالح  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبيل  القياسني 

القياس البعدي.

• توجد فروق دالة إحصائًيا يف متوسط الكسب ) الفرق 

غري  التواصل  ملهارات   ) والبعدي  القبيل  االختبارين  بني 

اللفظي بني املجموعتني التجريبية والضابطة من األطفال 

الصم، لصالح املجموعة التجريبية.

درجات  متوسطات  بني  إحصائيا  دالة  فروق  توجد   •

األطفال يف قامئة تقدير مهارات التواصل غري اللفظي يف 

القياس البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة وذلك 

لصالح املجموعة التجريبية.

ياسمني عباس
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سعد  مسرح  في  المصرية  القرية  »صورة 
دياب« ومحمود  وهبة  الدين 

المسرحي النص  سوسيولوجيا  في  دراسة 

القرية  »صورة  بعنوان  ماجستري  رسالة  مناقشة  متت 

دياب«  ومحمود  وهبة  الدين  سعد  مرسح  يف  املرصية 

من  مقدمة  املرسحي«  النص  سوسيولوجيا  يف  »دراسة 

الباحثة آية الله أحمد محمد خليف 

النوعية-  الرتبية  بكلية  الرتبوي  اإلعالم  بقسم  املعيدة 

جامعة املنوفية، وذلك يوم الخميس املوافق ٢٠٢٢/9/٨م، 

بقاعة املناقشات بكلية الرتبية النوعية جامعة املنوفية .

وتكونت لجنة املناقشة والحكم من :

األدب  أستاذ  حسني  عبدالله  محمد  الدكتور/  األستاذ 

املنيا،  -جامعة  العلوم  دار  بكلية  الحديث  العريب  والنقد 

والنقد  الدراما  أستاذ  فرج   عمر  فرج  الدكتور/  األستاذ 

اآلداب-  كلية  والدراما  املرسح  قسم  ورئيس  املساعد 

عبداملقصود  مني  الدكتور/  واألستاذ  سويف،  بني  جامعة 

كلية  الرتبوي  اإلعالم  بقسم  املساعد  املرسح  أستاذ  شنب 

الدكتور/ مروه  املنوفية، واألستاذ  النوعية -جامعة  الرتبية 

اإلعالم  بقسم  املساعد  املرسح  أستاذ  زالبية  عبدالعليم 

والتي  املنوفية.  -جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  الرتبوي 

منحت الباحثة بعد حوارات نقاشية انتظمت وفق رشوط 

ومعايري أكادميية درجة املاجستري.

نوع  الباحثة  أوضحت  الدراسة  وفي   
ومنهجها   الدراسة 

ذات  السوسيولوجية  الدراسات  من  الدراسة  تعد   حيث 

الباحثة  إليها  استندْت  والتي  التحلييل  الوصفي  الطابع 

القرية  »صورة  عرض  تكرار  ظاهرة  رصد  من  لتتمكن 

املرصية يف مرسح وهبة ودياب« من خالل القيام بتحليل 

القرية  الدراسة، وتوضيح مالمح  عينة  املرسحية  النصوص 

يف كٍل منها واإلحاطة بكل جوانب هذا ؛ لتوضيح إبداعات 

وهبة،  »سعدالدين  وهام  الستينيات  يف  املرسح  رواد 

ومحمود دياب«.

الدراسة:  أهمية 
وترجع أهمية الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل أهم السامت 

وإىل  الستينيات،  فرتة  يف  املرصية  القرية  بها  تتميز  التي 

املجتمع  من   %٥6 ميثل حواىل  املرصية  القرية  مجتمع  أن 

املرصي ككل لذا يجب دراسته وإلقاء الضوء عىل مشاكله 

وقضاياه، كام تفيد الدراسة كال من العاملني بالحقل األديب 

أهمية  ترجع  وأيضا  خاص،  بشكل  واملرسحي  عام  بشكل 

الدراسة إىل قلة الدراسات التي تهتم بإظهار صورة القرية 

املرصية يف النصوص املرسحية، عىل حد علم الباحثة. 

الدراسة:   أهداف 
كلٍّ  تصوير  كيفية  عىل  التعرف  الدراسة  أهداف  وأهم 

للقرية املرصية يف  الدين وهبة ومحمود دياب  من سعد 

نصوصهام املرسحية، والتعرف عىل األسباب التي أدْت إىل 
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تناول كلٍّ من الكاتبني للقرية املرصية يف فرتة الستينيات، 

النصوص  يف  الكاتبان  تناولها  التي  القضايا  عىل  والتعرف 

استطاع  مدي  أي  إىل  والتعرف  الدراسة،  عينة  املرسحية 

املرصية،  للقرية  االجتامعي  الواقع  عن  التعبري  الكاتبان 

القرية  يف  الراسخة  والتقاليد  العادات  عىل  والتعرف 

التقنيات  الكاتبني، باإلضافة إىل الكشف عن  املرصية عند 

التي استخدمها كٌل من الكاتبني يف تصوير القرية املرصية.   

الدراسة محتوى 
الفصل  فيها  تناول  فصول  أربعة  عىل  الرسالة  احتوت 

وتساؤالتها_  الدراسة  مشكلة  الدراسة_  )مقدمة  األول:  

أهمية الدراسة _ نوع الدراسة ومنهجها_ حدود الدراسة_ 

السابقة  الدراسات  الدراسة_  مصطلحات  الدراسة_  عينة 

والتعليق عليها وأوجه االستفادة منها(،  وتناولت الباحثة 

ووصف  املرصية،  بالقرية  التعريف  الثاين  الفصل  يف 

من  الفرتة  يف  املرصية  القرية  ومالمح  املرصية،  القرية 

بالقرية  السياسية  الحياة  يف  املالك  وكبار   ،١9٥١:١9٧٠

املرصية، وعالقة سعد الدين وهبة ومحمود دياب بالقرية 

الباحثة يف  تعرضت  املرصية، كام  القرية  املرصية، وقضايا 

الفصل الرابع صورة القرية املرصية يف مرسح سعد الدين 

وهبة، وقد تم تقسيمه إىل ثالث مباحث: 

النص  يف  املرصية  القرية  صورة   : منها  األول  تناول 

صورة  الثاين:  املبحث  وضم  الناموس”،  “كوبري  املرسحي 

القرية املرصية يف النص املرسحي “السبنسة”.

بينام تناول املبحث الثالث: صورة القرية املرصية يف النص 

املرسحي “كفر البطيخ”. 

فيام تعرض الفصل الرابع لصورة القرية املرصية يف مرسح 

محمود دياب، والذي تم تقسيمه إىل ثالث مباحث: 

النص  يف  املرصية  القرية  صورة  منها  األول  تناول 

صورة  الثاين:  املبحث  تناول  بينام  “الزوبعة”،  املرسحي 

انا  الحصاد”،  “ليايل  املرسحي  النص  يف  املرصية  القرية 

املرسحي  النص  يف  املرصية  القرية  صورة  فتناول  الثالث 

“الهالفيت”.  

الدراسة:  نتائج 
للقرية  واملشرتكة  السائدة  الصورة  عن  النتائج  وكانت 

دياب  ومحمود  وهبة  الدين  سعد  من  كٍل  عند  املرصية 

سعد  مرسح  يف  املرصية  القرية  صورة  دراسة  خالل  من 

الكاتبني يف  نجاح  مدى  تبني  دياب  ومحمود  وهبة  الدين 

يف  املرصية  القرية  بها  مرت  التي  األحداث  عن  التعبري 

فرتة ما قبل الثورة وما بعدها مبوضوعية شديدة، والقرية 

من  االستغالل  ترفض  ثائرة  النصوص  معظم  يف  املرصية 

دياب؛  نصوص  يف  والجامعة  وهبة؛  نصوص  يف  السلطة 

ليؤكد الكاتبان أن القرية املقصود منها تصوير حال مرص 

قبل وبعد الثورة، والتقى الكاتبان يف توضيح موقف أهل 

القرية من السلطة الحاكمة وهو الكره مقابل االستغالل، 

االجتامعية  الطبقات  يف  فيه  املبالغ  والتفاوت  والتجرب، 

التي  املدينة  السلطة  تقطن  حيث  املكاين  والبعد  بينهم، 

استخدام  الكاتبان  أجاد  كام  فيها،  بالعيش  الفالح  يحلم 

والثقايف  البيئي  للمستوى  املناسبة  العامية  اللهجة 

بشكل  القرية  صورة  إليصال  نصوصهام  يف  للشخصيات 

الكشف  يف  ساعد  مام  للمتلقي  ومحبب  وقريب  صادق 

من  واتضح  الدراسة،  عينة  للنصوص  الرئيسة  الفكرة  عن 

مبستويات  للشخصيات  الكاتبني  رسم  براعة  الحوار  خالل 

مختلفة، ففي مقابل التوازن الدقيق الذى ميتاز به وهبة 

تظهر  خطابه؛  ألغراض  وفقا  وتوزيعها  شخصياته  رسم  يف 

النفس  داخل  التعمق  وهى  دياب  لدى  أخرى  مهارة 

داخيل،  رصاع  من  تعانيه  عام  التعبري  وجودة  البرشية 

خالل  من  املرصية  للقرية  واقعية  صورة  الكاتبان  ورسم 

القرية  أهل  بني  املرتابطة  االجتامعية  للعالقات  الوصول 

القرية  والخوف يف  الجهل  قضيتا  الحقيقة، كام سادت  يف 

أثره  له  كان  مام  ودياب  وهبة  من  كٍل  عند  املرصية 

عادات  الكاتبان  وأظهر  وقناعاته،  الفالح،   شخصية  عىل 

لياًل،  السمر  جلسات  مثل،   املرصية  القرية  يف  راسخة 

الحاالت املرضية واللجوء إىل  الطبيب يف  وعدم استشارة  

شخصية  »مثل  املزين  لهم  ويصفها  لالستشفاء  األعشاب 

الشعبية،   األمثلة  تبادل  وكرثة  البطيخ«،  كفر  يف  محروس 

النميمة  وكرثة  املشكالت،  لحل  السحر  إىل  واللجوء 

إال  القرية  لشيخ  توقريهم  برغم  الغري،  حياة  يف  والتدخل 

أيضا صور  لهم من نصائح،  بااًل ملا يقدمه  يلقون  أنهم ال 

املالك  وكبار  للسلطة  املتملقة  الوسطى  الطبقة  الكاتبان 

عىل  تحصل  ولكنها  الفالحني  لطبقة  أساًسا  تنتسب  وأنها 

الفالح،  ضعف  يستغلون  تجعلهم  التي  االمتيازات  بعض 

ويرجع ذلك لخدمتهم للسلطة ومحاولتهم الكثرية للتقرب 

السبنسة،  يف  درويش  »شخصية  مثل  النفاق،  طريق  عن 

ومحمود أبو عامر يف الهالفيت«. 

للقرية  والمختلفة  المتفردة  السمات 
وهبة  الدين  سعد  من  كٍل  عند  المصرية 

دياب ومحمود 
  تبني أن الثورة داخل القرية املرصية أخذت شكاًل فردًيا 

عند وهبة حيث بدأت بتأنيب الضمري ومحاولة بث روح 

الواقع، يف حني أن  الجامعة املستسلمة لألمر  العصيان يف 

عن  البداية  من  جامعية  صورة  أخذت  دياب  عند  الثورة 

كام  موحد،  رأى  عىل  واالتفاق  الجامعي  العصيان  طريق 

العام  الجو  وصور  بالفالح  املحيطة  الظروف  وهبة  قدم 

دياب  لكن  لقضاياها،  حلول  عن  باحًثا  املرصية  للقرية 

غاص داخل نفس الفالح ليصور القضايا التي تؤرقه وتؤثر 

يف  بعيوبه  الفالح  ليواجه  اليومي؛  ونشاطه  عالقاته  عىل 

مرصية  قرية  دياب  عند  والقرية  منها،  للتخلص  محاوله 

عند  لكنها  بالفعل،  واقعية  ومشكالتها  منعزلة  حقيقية 

هناك  ودامئا  املدينة  وعامل  القرية  عامل  من  مزيج  وهبة 

رابط يربطها باملدينة وهو الكوبري.  

سامية سيد
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للتجرييب  الفكري  المحور  ضمن 

والمستجدات  المسرحي  العرض  نظرية   
المعاصرة الرقمية  التكنولوجية 

القاهرة  مهرجان  ناقشها  الفكرية  املحاور  من  مجموعة 

أقيم  والذي  ال٢9   دورته  يف  التجريبي  للمرسح  الدويل 

ياقوت  دكتور جامل  برئاسة  ٨ سبتمرب   إىل   ١ الفرتة من  يف 

بدار  للثقافة  األعىل  املجلس  استقبل  املحاور  هذه  وضمن 

ملناقشة  العربية  والدول  مرص  من  الباحثني  املرصية  األوبرا 

العرض املرسحي واملستجدات  بعنوان نظرية  الثالث  املحور 

التكنولوجية الرقمية املعارصة بدأت الجلسة يف متام الساعة 

بالتامم  ونص  ساعه  بعد  وانتهت  صباحا  والنصف  العارشة 

وتحدث  املغرب  من   يارس  بن  الواحد  عبد  الدكتور  أدارها 

مرص  من  الحجراوي  الكريم  عبد  الباحث  من  كل  فيها 

صباح  عامر  والباحث  لبنان  من  مصطفى  مشهور  والباحث 

رئيس  ياقوت  جامل  الفنان  الجلسة   حرض  العراق  من 

العريب عيل  والعامل  املرصين  من مرسحيني  وكوكبة  املهرجان 

راسهم املخرج الكبري أبو الحسن سالم واملخرج احمد السيد 

مصطفي  املرسحي  والكاتب  الشاعر  خميس  أحمد  الناقد 

بسام  واملخرج  لبنان  من  الدين  زين  هشام  والفنان  سليم 

حميدي واملخرج أنور الشافعي من تونس وغريهم

الشكر  يارس  بن  الواحد  عبد  الندوة  مدير  وجه  البداية  يف   

جامل  الدكتور  رأسهم  وعيل  املهرجان  إدارة  عيل  للقامئني 

هذه  بإدارة  سعادته  عن  وأعرب  املهرجان  رئيس  ياقوت 

الندوة  موضوع  بخصوص  املالحظات  بعض  وقدم  الجلسة 

سهلة  تبدوا  التي  الجديدة  التكنولوجيا  استخدام  ومنها 

ومستساغة لدى الشباب ومرتبطة بهم أكرث ألنه نشأ معهم، 

أو  آفاقا  فتح  اآلن  حتي  تستطع  مل  مؤسسات  هناك  ولكن 

يف  القادمة  األجيال  وان  التكنولوجيا  لهذه  جديدة  طرقا 

تقليدية  غري  تقنيات  الستخدام  ستتجه  املرسحية  مامرستها 

ومختلفة، بل التمكن من اآلليات الجديدة املرتبطة بوقائع 

بل  األمور  بعض  عىل  التقنيات  تقترص  تعد  ومل  الحارض، 

مع  والتعاون  للمواجهة  املمثلني  بإعداد  مطالبني  سنكون 

ممثل  بإعداد  مطالبا  املرسح  وسيكون  التكنولوجيا،  هذه 

عىل  واملرشف  املؤدي  هو  وسيصبح  لذاته  مخرجا  سيكون 

اإلخراج واستند بن يارس يف حديثه عن هذا النقطة باملقولة 

يعطيه  ال  فكأمنا  للمرسح  كل يشء  يعطي  ال  »من  الشهرية 

يشء«

في  التلقي  وتشكالت  اإلرسال  خطاب  بنية 
المعاصر المسرح 

سعادته  عن  الحجرواي  عبدالكريم  الباحث  أعرب  بينام 

التجريبي، يف  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  بالتواجد يف 

دور  هو  للندوات  األساسية  محاوره  أحد  وكان   ٢٠٠٧ عام 

ويف  التجريبي،  للمرسح  االصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا 

حول  كلها  العربية  املكتبة  يف  كتاب  أول  نرش  الدورة  هذه 

هذا  تناولت  دراسات  وهناك  االفرتايض،  الرقمي  املرسح 

األمر، مثلام حدث يف طنجة ٢٠١١، ويف الشارقة عام ٢٠٢٠«

وأضاف: »هذا املحور من املواضيع التي باتت تهم الباحثني 

وبعد جائحة كورونا اضطر مهرجان القاهرة الدويل للمرسح 

الذين  )أون الين( وحتى  دوراته  إحدى  يعقد  أن  التجريبي 

يرفضون استخدام التكنولوجيا يجدون نفسهم يف عزلة، ألن 

املرسح من أهم الفنون التي تأثرت بهذا الفن وكانت قضية 

وجود«.

البحث  هذا  أعد  وأنا  »فوجئت  الحجراوي:  واستكمل 

 ٢٠١١ عام  بعد  األمر،  هذا  لتناول  أكادميية  دراسات  وجود 

متواجدين  يكونوا  أن  ومتنيت  الدراسات،  من  العديد  هناك 

ذهني،  يف  ما  قرأ  ياقوت  جامل  الدكتور  وكأن  باملهرجان 

القاهرة  مهرجان  حذو  املهرجانات  جميع  تحذو  أن  وأمتنى 

الفن  شكل  غريت  فالتكنولوجيا  التجريبي،  للمرسح  الدويل 

لهذا  نقلتنا  أمور   ٣ هناك  الحداثة  بعد  ما  عرص  ويف  متاما 
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العرص، كان هناك بعد الحركات الطليعية إلزالة الفوارق بني 

الشعبي، ثم أىت بعد ذلك دخول رأس  النخبة واألدب  أدب 

املال للفن ثم جاءت التكنولوجيا التي كان لها أثر كبري جدا 

وزادت حدة هذا األمر وأصبح معروفا لدى الجميع«.

خالل  من  الفن  تسليع  موضوع  طرحنا  »لو  واستكمل: 

التكنولوجيا مع ظهور املنصات الرقمية وغريها من اآلليات، 

يف املايض كان الفنان لديه رغبة حقيقية أن يقدم ذاته، ومن 

التي  شو  كايرو  التكنولوجيا  عىل  اعتمدت  التي  التجارب 

وهناك  مرصية  سابقة  تجارب  امتداد  وهي   ،٢٠١9 بدأت 

تجربة الفنان أرشف عبدالباقي، وحتى عىل املنصات الرقمية 

للجميع  أصبح  النص  مستوى  عىل  الجدل،  من  حالة  هناك 

الحق أن يتكلم ومل يقترص األمر فقط عىل النقاد«.

بعض  التجريبي  املرسح  أفقدت  »التكنولوجيا  وأضاف: 

ألف   ٥٠ يشاهد  أن  عىل  قادرة  أصبحت  لكنها  جاملياته 

حني  يف  املرسحي،  العرض  يوتيوب  مثل  منصة  عىل  مشاهد 

أنه ال يوجد مرسح يتسع لهذا العدد«.

وتابع: »هناك تجربة للمخرج إسالم إمام مأخوذة عن رواية 

الفلسفية  بالقضايا  امليلء  النص  هذا  إمام  وحول  كانديد، 

أرس  وهناك  متفائل«،  »أنا  بعنوان  شعبي  نص  إىل  العميقة 

الرواية يك يجاري  أبنائها وقد حول إمام مضامني  اصطحبت 

رغبة الجمهور ومل يتمسك بشكلها التقليدي«.

»التسطيح«  عن  تحدثوا  نقاد  هناك  أن  الحجراوي  وأوضح 

الذي سببته املنصات الرقمية، يف حني أن هناك مثال البعض 

ال يتحمل أن يقرا نصا طويال.

التجريب  يف  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيا  عنوان  وتحت 

املرسحي وأثرها عىل مستويات التلقي وإنتاج املعنى تحدث 

عالقة  إشكالية  عن  لبنان  من  مصطفى  مشهور  الدكتور 

التكنولوجيا الرقمية بالتجريب املرسحي

والبد  التجريب  مرسح  عيل  واضح  تهديد  هناك  أن  وقال 

وتحقيق  للمتلقي  ليصل  املخرج  قبل  من  حلول  إيجاد  من 

الهدف مضيفا رغم رضورة التكنولوجيا إال أن بعض املحاذير 

من استخدامها بشكل مبالغ فيه وان هناك بعض اإليجابيات 

السلبيات  هذه  بعض  وعن  األمر  هذا  حول  والسلبيات 

عن  ينتج  الذي  العـام،  املشكل  هــذا  أن  مشهور  أوضح 

التجريب  صلب  فـي  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيـا  دخول 

مــرورا  متعددة   وسائط  من  معه  وتعالقها  املرسحي 

الفضاءات  بتحريـك  التحكم  إىل  ووصوال  السيرباين  بالفضاء 

الكمبيوتر  جهاز  بواسـطة  األشكال  وابتـكار  والعنارص 

وشاشــته،

اسـتخدام  المحدودية  وتأثري  انعـكاس  إشـكالية  تربز  كام 

التكنولوجيــة الرقميـة علـى مسألتي التلقي وإنتاج املعنـى 

فــي  االســتخدام  المحدوديــة  وأن  املرسحي  العرض  فــي 

التجريــب للتكنولوجيــا الرقمية تعني التعمق يف اإلشكالية 

نكهته  عن  اسرتاتيجيا  املرسح  تخيل  مستوى  عيل  سواء 

املعني  ووصول  املمثل  إبداع  مستوي  عيل  أو  املعروفة 

التي  األسئلة  بعض  مشهور  اإلطار طرح  هذا  ويف  للمتلقي  

قد تطرق عيل أذهان املرسحيني ومنها:

عمل  مع  مبشكلة  الرقمية  التكنولوجيا  دخول  تتسـبب  هل 

املمثل وأدائـه؟

وهذا يف حال اإلبقاء علـى املمثل فـي املرسح التجريبـي أو 

فـي محاوالت التجريـب فـي املرسح؟

الرقمية  الوسائط  ووظيفة  معنـى  املمثل  يتلقى  كيف 

الخشبة؟  فضاء  يف  وغريها  البرصية  التكنولوجية  والعنارص 

وغريها من األسئلة.

اختتم مشهور حديثة بان الوسائط والصور الرقميـة وغريها، 

تؤثـر علـى مستويات التلقـي لدى كل من املخرج واملمثل 

واالسـتعداد،  والدهشة،  واإلثراء،  التوقـع،  لجهة  واملتفرج، 

واستنفار القـدرة علـى التحليل والتفسري لكثافـة العلميات 

فـي الفضاء املسـرحي: الدرامــي واالفرتاضـي

وملهارات  القدرات  املرسحي  املمثل  يكتسب  وسوف 

املرسحي  العرض  فــي  املعنــى  إنتــاج  ليسـتطيع  الجديدة 

بني  والتنقل  والصور،  الرقمية  الوسائط  مع  تعامله  فـي 

الصورة،  وفعل  الدرامي  الفعل  وبني  واالفرتاضـي،  الواقعـي 

وبـني فضاءات متناقضة ومنقسـمة.

المسرحي  العرض  في  التكنولوجي  األداء 
المعاصر

املرزوك  صباح  عامر  الباحث  بحديث  الثالث  املحور  اختتم 

املرسحي  العرض  يف  التكنولوجي  األداء  حول  العراق  من 

تحقيق  يف  دامئا  تنجح  التكنولوجيــا  أن  وقال  املعارص 

املجتمعــات.  تطــور  فــي  أساسيا  دورا  ولهــا   أهدافها 

تجسدت )التكنولوجيــا( فــي املرسح بطرق تقنية مرتبطة 

تلــك  ترتبــط  إذ  املرسحي،  العرض  فــي  الصورة  بتشكيل 

مــن  املســرحية  التقنيــات  وتنفيــذ  بتصويــر  الطــرق 

واملخرتعات  واآلالت  والصوت  واإلضاءة  الديكور  خــالل 

زمن.  بــكل  ترتبط  التـي  الخاصة  التكنولوجيــة  واملعارف 

مـن  املسـرحيني  ذهنية  فــي  نقلـة  التكنولوجـي  األداء 

جاملية  لذائقة  إقصاء  وهو  والتقنيني،  واملخرجني  الكتاب 

البرشية  املنجــزات  إزاء  الوقوف  يرفض  فالعلم  مستهلكة، 

اإلبداع.  عمليـة  فـي  الثوابـت  لتحطيـم  مشـروع  فهو  أيضا 
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عديدة  باستخدامات  املرسح  فــي  التكنولوجيـا  متثلـت 

كوســيلة  املسجل  املخفي  البرشي  الصوت  اســتخدام  منها 

والجوال  والحاسوب،  والفيديو،  املرسح،  فـي  تكنولوجية 

الرقمــي،  التصويــر  واآلالت  البالزمــا،  وشاشـات  والليـزر، 

اإلضــاءة  مــن  وســينام  الفوتوشــوب،  وتقنيــات 

اإلضــاءة  وتقنيــات  الثالــث،  والبعــد  التقليديــة، 

املســرحي  العــرض  فــي  واإلنرتنــت  بــدال  الليزريــة 

ومــن  الوهــم،  إلــى  الواقــع  مــن  لالنتقــال  كوســيلة 

مــن  املعاصــر  املســرح  أفــاد  الواقــع.  إلــى  الوهــم 

يســتخدم   بصــري  نــص  بتأســيس  التكنولوجــي  التطــور 

لتصبــح  ويكيفهــا  التكنولوجيــا  املســرحية.  اللغــة  مــن 

وبالتجريــب  العراقــي  املســرحي  املخــرج  مــن  جــزء 

للعروض   متنوعــة  بيئــات  عــن  والبحــث  وتنوعــه 

أســايس  بشــكل  البرصية  والعناصــر  التشــكيل  علــى 

للمســرحية،

يــرى املخــرج املســرحي العراقــي أن اشــتغاالت قوانــني 

التكنولوجيــا فــي املســرح تعمــل علــى تفريــغ املــادة 

جديــدة  فلســفية  منظومــة  لعــرض  ماديتهــا،  مــن 

املســرح  فــي  املاورائيــة  عــن  ــا  فلســفة  مــن  تنطلــق 

امتــاز  بحث  الكوانتــم  ًنظريــة  البرصيــة.  ومكوناتــه 

بتوظيف  املغايــر  التكنولوجــي  بــاألداء  )هامش(  عــرض 

والجاملـي  الفكـري  تناولــه  فــي  عام   بشكل  الشاشات 

مغاير  العرض  هذا  ليكون  قبل،  من  استخدامه  يســبق   ً

الصورة،  إنتــاج  أمناط  تنور  من  والتكنولوجي،  واألدائـي 

الطبيعة  أفالم  األنيميشن،  الفوتوغرافيا،  بـني:  موزعة 

سبيل  وعيل  شعبية  انتفاضات  وثائقية،  أفالم  والحيوان، 

الوسائط  توظيف  من  )مارثون(  عرض  انطلق  املثال 

املتعددة املتمثلة بـ)خيال الظل، التمثيل الصامت، السينام، 

صفارات   الديجيتال،  األنيميشن،  بوك،  الفيس  شو،  الداتا 

التكنولوجيا لها دورها فـي ّاإلسعاف كأن املخرج يقول: إن 

العامل رسيع، وإن حراك العامل برسعة.

سطوة  عنوان  تحت  الرابع  المحور 
المسرح  في  األداء  فنون  علي  التكنولوجيا 

المعاصر
عبد  مهدي  نوران  الباحثة  من  كل  تحدث  املحور  هذا  ويف 

األداء  فنون  يف  السايبورج  حضور  حول  مرص  من  العزيز 

حول  العظيم  عبد  حسام  العراقي  والباحث  املعارصة 

.أدار  املرسحي  العرض  يف  اإلنساين  بعد  ما  األداء  جامليات 

الذي  العراق   من  عبود  الكريم  عبد  الدكتور  الجلسة  هذه 

هم  الباحثني  إىل  مشريا  الشباب  هؤالء  بان  يشعر  انه  قال 

هذه  بدأت  املرسح  سامء  يف  بهم  احلق  الذين  أجنحتي 

ملده  واستمرت  ونص  عرش  الثانية  الساعة  متام  يف  الجلسة 

مهدى  نوران  الباحثة  البداية  فبي  تحدثت  ونص  ساعه 

األداء  فنون  يف  له  املؤدي  والدور  السايبورج  يف  بحثها  حول 

املعارص والتجريبي والذي يعد من اهم األشكال وأبرزها يف 

مرحلة ما بعد اإلنسانية وقالت أننا نعيش يف عامل تتزايد فيه 

فيها  لدرجة أصبحت  التكنولوجيا بشكل موسع وكبري  سلطة 

اإللكرتونية  والكتب  والحاسوب  كالهواتف  املحمولة  أجهزتنا 

جزءا ال يتجزأ من شخصيتنا أضافت مهدي أن طبيعة عاملنا 

املختلفة  التكنولوجيا  وسائل  عيل  كبري  بشكل  تعتمد  الحايل 

وعن مفهوم السايبورج أوضحت مهدى أن جذوره تعود إىل 

الفضاء األمريكيان  القرن املايض عندما قام عاملان  ستينيات 

املعزز  اإلنسان  لوصف  بصياغة  كالين  وناثان  كالنز  مانفريد 

واستعرضت  الفضاء  عامل  يف  يحيا  أن  يستطيع  الذي  تقنيا 

أيضا مهدي بعض النامذج يف هذا اإلطار كـ»تري هار« أو أي 

والتي تري أن ظهور منوذج السايبورج يف املجتمعات الغربية 

الراسخة  الثنائيات  تحدت  التي  التقنية  للهيمنة  نتيجة  جاء 

انتقلت  وغريها  والثقافة  الطبيعة  والعقل،  الجسد  مثل 

إلعادة  محاولة  إال  ماهي  وقالت  ريباس  تجربة  إىل  مهدي 

تعريف الفرد بجسده اإلنساين وبأصله البيولوجي عن طريق 

مجموعة من الحركات الراقصة التي تقدم للجمهور وبدورها 

سواء  جسدها  عرب  املتدفقة  الهزات  هذه  تجسيد  تحاول 

باختزال طاقة الجسد يف وضعية الثبات به خضوع واستسالم 

بجسدها  امليل  لدرجة  واأليدي  الرأس  لعضلة  االرتخاء  من 

يتحكم  من  وهناك  الجاذبية  بفقدان  أشبه  حالة  يف  للخلف 

الحقيقية  الهيمنة  كانت  األدائية  روكا  بتجربة  ومقارنة  بها 

للعرض  أسايس  كمصدر  الجمهور  مثل  اإلنساين  للعنرص  فيها 

يف  اإلنسانية  املركزية  عيل  الحفاظ  رضورة  خالله  من  وضع 

تطورت  مهام  ف  املختلفة  بالتقنيات  مليئ  فضاء  عامل  ظل 

سيظل  العامل  يف  ذروتها  وبلغت  التكنولوجية  الفضاءات 

اإلنسان هو العامل األسايس املحرك لها ومصدر تطورها.

جامليات  حول  العظيم  عبد  وسام  الباحث  تحدث  بينام 

أن  قائال  املرسحي  العرض  يف  اإلنساين  بعد  ما  األداء 

الطب  ك  كافة  املعرفة  فروع  عل  الرقمية  التكنولوجيا 

وغريها  والعسكري  والصناعي  الزراعي  واملجال  والهندسة 

إىل  باإلضافة  العصف؟  هذا  من  املرسح  يقع  أين  متسائال 

بعض األسئلة حول هذا املوضوع.

التي  التكنولوجي  التطور  حركة  إىل  العظيم  عبد  تطرق 

املرسح  يف  مكانته  له  تحفظ  التي  بالطريقة  املمثل  يواكبها 

األقرب  العنرص  ألنه  اإلنسانية  بعد  ما  مصطلح  واستخدم 

هذا  أن  وأوضح  التطور  هذا  رصد  خاللة  من  ميكن  الذي 

املصطلح ال يعني موت اإلنسان وال تعايل ما بعد اإلنسانية 

عيل اإلنسان بل هي عملية تطور مستمرة تساعد يف تطوير 

خصائص اإلنسان االعتيادي لجعله قادرا عيل القيام بفعل ما 

أو بصورة افضل مام كان علية من قبل بلوغه مرحلة ما بعد 

بشده  عارضوا  املرسحيني  من  العديد  هناك  وان  اإلنسانية 

العرض  يف  املتطورة  والتقنيات  الحديثة  التكنولوجيا  دخول 

املرسحي بدافع أن العرض املرسحي قد يفقد خصوصيته ويف 

حقيقة األمر أن هذا املوضوع يجابه  الحقيقة فان اكتشاف 

وظهور  الرتفية  وسائل  وتطور  الحديثة  الرقمية  التقنيات 

عن  االبتعاد  يف  الجمهور  ساعد  الذكية  واأللعاب  اإلنرتنت 

دور العرض املرسحي.

بدال  قال  الذي  كاكو  ميتشو  مقولة  إىل  العظيم  عبد  أشار 

الذكاء  يف  علينا  الروبورت  أجهزة  تتفوق  حتي  االنتظار  من 

نكون  وأن  انفسنا  من  التطوير  نحاول  أن  يجب  والقوة 

أشخاصا غري عاديني.

ما  املعززات  أهم  عيل  بالوقوف  حديثة  العظيم  عبد  اختتم 

بعد اإلنسانية يف العرض املرسحي  وهي أن من اهم األفكار 

وتحويلها  املادية  األشياء  رقمنه  اإلنساين  األداء  تعزز  التي 

عيل  يعمل  الذي  الثنايئ  النظام  بتقنية  رقمية  مصفوفات  إىل 

أرقام  إىل  املنطقية  والعمليات  واملعلومات  األفكار  تحويل 

املادية  األشياء  وتحويل  لها.  أصال  واآلحاد  األصفار  تعتمد 

إىل  فيزيقية  أبعاد  لها  التي  الحجم  إىل  والثقيلة  امللموسة 

يف  الرقمية  األداءات  تعمل  حجم.  وال  وزن  لها  ليس  أرقام 

تنتجه  ما  بني  الفاصل  الحد  تقليص  عيل  املرسحي  العرض 

والتداخل  التجانس  نتيجة  املمثل،  ينتجه  وما  أداء  من  األلة 

تصل  فإنها  القطبان  هذان  يتفاعل  وعندما  األدائيني  بني 

هو  وما  إنساين  ماهو  بني  الفصل  خاللها  الصعب  من  مرحلة 

إىل  باإلضافة  العظيم   استكمل عبد  املرسحي   العرض  إىل يف 

تعمل  التي  املرسح  خشبة  عيل  املوجودة  الرقمية  الشاشات 

البيئة  تخلف  أن  لها  ميكن  كام  املمثل  بأحجام  التالعب  عيل 

التي تناسب جو العرض بسهولة ويرس وغريهم من التقنيات 

الحديثة .انتهت جلسة املحور الثالث والرابع بتسليم الباحثني 

بتسليم  قام  وقد  املهرجان  إدارة  من  مقدمة  تقدير  شهادات 

الشهادات للباحثني الكاتب املرسحي مصطفي سليم.

محمود عبد العزيز
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-حدثنا عن معيار اختيار الندوات طبًقا للمحور الفكري 
اخلاص باملهرجان؟

العدالة،  تحقيق  منها  الهدف  الندوات،  يف  طريقة  انتهجت  لقد 

من  أو  من خاليل  اختياره  تم  أي شخص  يوجد  ال  أحد،  اختار  ال  أنا 

يرغبون  َمن  ِمن  وطلبنا  الفكري،  املحور  طرحنا  لقد  العليا،  اللجنة 

علم  عىل  أين  أّدعــي  ال  وأنا  لنا،  وإرساله  بحث  كتابة  املشاركة  يف 

حولنا  من  عىل  نعتمد  أن  نضطر  هنا  ومن  أبحاث،  لديهم  من  بكل 

أمامنا خيار آخر، ليست لدينا أي  ونكرر بعض األشخاص، ألنه ليس 

ُمرّتبة  بآلية  ولكن  وجودهم،  عىل  اعتدنا  من  يتواجد  أن  يف  مشكلة 

الحسن  أبو  د.  برئاسة  العلمية  واللجنة  لبحوثهم  بإرسالهم  ومنظمة، 

عبد  طارق  ود.  مجاهد  أحمد  ود.  وصفي  هدى  د.  وعضوية  سالم 

يف  واسعة  خربة  ولديهم  كبرية  قامات  وهم  عامر،  أحمد  ود.  املنعم 

ما  العلمية  للجنة  يصل  عندما  وبالتايل،  يختارون،  من  األبحاث، هم 

أعتقد  للمشاركة،  أبحاث  عرشة  منهم  وتختار  بحثا،   6٥ من  يقرب 

أن هذه طريقة محرتمة جًدا ومنظمة تؤدي إىل رفع مستوى جودة 

األبحاث، ألن البحث غري املناسب يتم رفضه، هذا بخالف أن أطلب 

أيا  لقبوله  مضطرا  سأكون  هنا  بحثا،  يل  يكتب  أن  معني  شخص  من 

طوال  جيدة  أبحاثا  يكتبون  املتميزين  كل  وليس  جودته،  كانت  أن 

أبحاثا  قدموا  املعروفة  األسامء  بعض  هناك  أن  والحقيقة  الوقت، 

العدالة،  تحقق  طريقة  وهذه  مختلفة،  ألسباب  رفضها  وتم  بالفعل 

هو  لدينا  الفكري  املحور  كان  وقد  بالندوات،  يتعلق  فيام  هذا 

عن  محاور،  أربعة  به  التكنولوجي”  والتطور  املرسحي  “التجريب 

جًدا  فخور  أنني  والحقيقة  اإلنتاجية،  والقيم  والسينوغرافيا  التأليف 

قمنا  ألننا  الفكرية،  باملحاور  يتعلق  فيام   الدورة  هذه  يف  مبا حدث 

باقي  واستكملنا  جلسات،  أربع  عىل  يومني  يف  الربنامج  بتكثيف 

ومسابقة  الرسائل  نرش  مشاريع  ومنها  أخرى،  مشاريع  يف  املحاور 

لثالث  الفكرية  املحاور  بتقسيم  قمنا  لقد  والرتجمة،  النصوص  كتابة 

أجزاء، الجزء األول ما قد تم ذكره، واستغرق يومني، ثم الجزء الثاين 

الخاص بالرسائل العلمية واستغرق يوما واحدا، والحقيقة أين أرى أن 

املهرجان يف دورته  أطلقها  التي  املرشوعات  أفضل  املرشوع من  هذا 

عىل  املهملة  الكنوز  من  مجموعة  العلمية  الرسائل  ألن  العام،  هذا 

الفكرة جاءت من سؤال: ملاذا ال يتم نرش  الكليات واملعاهد.  أرفف 

حوار

التجرييب  القاهرة  مهرجان  رئيس 
الظروف  ظل  في  العروض  جودة  عن  راض  أنا 

أفضل ستكون  القادمة  والدورة  المتاحة 
على  حاصل  سابًقا،  الدولي  إنتاج  بال  مسرح  مهرجان  ورئيس  مؤسس  ياقوت  جمال  د.  السكندرى  المسرحى  والمخرج  الممثل 
أستاذا  أصبح  ثم  بها  ُمعيًدا  ُعني  وقد  مسرح،  قسم  اآلداب  وليسانس  اإلسكندرية،  جامعة  محاسبة  قسم  التجارة  بكالوريوس 
منها:  الــمــســرحــيــات  مــن  الــعــديــد  فــى  مــّثــل  بــاإلســكــنــدريــة.  المسرحية  الــفــنــون  معهد  فــى  أيــًضــا  ُيــــدرس  وهـــو  واإلخـــــراج،  للتمثيل 
المسرحية  الــعــروض  مــن  الــعــديــد  أخـــرج  كما  جــولــيــا،  ومــيــس  مالطا  ويــهــودى  المدينة  وحــريــة  الشعرية  وبـــاب  والــغــضــب  شــهــرزاد 
ومهاجر  الــشــعــر  كثيف  والــقــرد  كــوكــو  الــســيــد  ورحــلــة  زعـــرت  ودكــتــور  البندقية  وتــاجــر  هــزلــيــة  روايــــة  والــدنــيــا  رومــيــو  بنطلون  منها 
بــدور  إليمانه  باإلسكندرية  للفنون  »كريشني«  مــدرســة  أســس  لذلك  والطفل،  بالمسرح  المهمومني  مــن  واحــد  هــو  بريسبان. 
الفنون،  مجال  في  للتفوق  الدولة  جائزة  آخرها  كان  الجوائز،  من  العديد  حصد  السلوك.  وتعديل  الشخصية  بناء  فى  التمثيل 
أجرينا  أخــرى  وأسئلة  للمهرجان  رئاسته  حــول  األخــريتــني.  دورتــيــه  في  التجرييب  للمسرح  الــدولــي  القاهرة  مهرجان  رئيس  وهــو 

الحوار. هذا  معه 
حوار: إيناس العيسوي 
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قمنا  وبالفعل  كله؟  األكادميي  املجتمع  منها  ليستفيد  الرسائل  هذه 

بكل  علم  عىل  أين  أّدعي  ال  عشوايئ،  بشكل  نختار  مل  مسابقة  بعمل 

الرسائل املتعلقة مبجال التجريب والتطور التكنولوجي، وبالفعل قمنا 

بطرح مسابقة تقدم لها ما يقرب من ٣٥ متسابقا، وتم اختيار سبع 

رسائل فقط، تم نرش كل منها يف كتاب، ومن الجيد أننا أخذنا موافقة 

النرش  عىل  مكافأة  يأخذ  فالباحث  اإللكرتوين،  النرش  عىل  الباحثني 

إيداع  رقم  له  جيدة  بطباعة  كتاب  يف  بحثه  نرش  يتم  أن  جانب  إىل 

يتم  اسطوانة،  إىل جانب عمل ١٠٠٠  )كتاب حقيقي(  دويل،  وترقيم 

توزيعها إلكرتونًيا عىل كل من يرغب يف ذلك، وبإمكاننا طبع املزيد 

منها، ألن الطبع الورقي مكلف جًدا، إىل جانب أن هذه االسطوانات 

إرسالها  يتم  يرغب  ومن  موقعنا  عىل  وضعها  تم  وقد   PDF متاحة 

إليه، أما الجزء الثالث من الندوات فكان عن الكتب املرتجمة، وكانت 

د. أسامء يحيى الطاهر هي املسؤولة عنها، وقمنا بإقامة ندوتني لـ9 

كتب مرتجمة، وبعمل يوم ملسابقة النصوص التجريبية القصرية، وتم 

طباعتها يف أربعة كتب، ثالثة منها ملسابقة النصوص وواحد ملسابقة 

العروض، يحتوون عىل ٨6 نصا مرسحيا، ٧٠ يف مسابقة النصوص و١6 

التجريبية  للنصوص  املرسحية  الكتابة  مسابقة  العروض.  مسابقة  يف 

الثالثة  باملراكز  ثالثة،  منهم  فاز  متسابقا،   ٢٢٢ لها  تقدم  القصرية 

الحسيني من مرص ود.  العراق وإبراهيم  النبي من  األوىل، عىل عبد 

عزة حمود القصايب من سلطنة عامن، وآخر ما تم يف املحاور الفكرية 

يقرب  ما  حرضه  الذي  العربية،  املهرجانات  شبكة  اجتامع  هو  كان 

والخربات  العروض  تبادل  بهدف  ملهرجان  ومديرا  رئيسا  من عرشين 

التدريبية.

ما معايير اختيار املكرمني يف املهرجان التجريبي ؟
املكرم   ويكون  املهرجان  بفلسفة  عالقة  له  يكون  أن  يجب  التكريم 

لديه إنجازات واضحة وتاريخ طويل من العمل يف هذا املجال، فإذا 

وفنون  السريك  فنون  بني  مزج  الرجل  فهذا  شامبني،  بدومنيك  بدأنا 

الدراما، وقد تحمل مبلغا كبريا، حتى يتواجد يف مرص، وهو مرسحي 

كانت  فقط، وقدم ورشة  للتكريم  الحضور  أنه رفض  والجميل  مهم، 

لنا سريته  أرسل  وعندما  املهرجان،  ُقّدمت يف  التي  الورش  أفضل  من 

من  الفرنسية،  باللغة  تقريًبا  كلمة   ١٤٠٠ عن  عبارته  كانت  الذاتية 

شدة إعجايب بها قمت بطباعتها يف كتاب باللغة اإلنجليزية والعربية 

والفرنسية، وكلمة »شامبني« يف االفتتاح، كانت كلمة هامة جًدا ميكننا 

أنه ظل مقيام يف  للدعاية ملرص سياحيًّا، خاصة  للتسويق  استخدامها 

زار األقرص والغردقة وغريهام من  املهرجان،  نهاية  بعد  أسبوًعا  مرص 

ورؤية  بأشياء مرصية  ُمحّمال  »كندا«  إىل  سيعود  امُلكرّم،  هذا  املدن، 

جيدة عن مرص، سوف ينقلها لبلده، وأعتقد أن هذا دور مهم يجب 

أما  باملكرم األول،  يتعلق  املهرجانات املرصية، هذا فيام  به  أن تقوم 

لديه  العريب،  الوطن  يف  التجريب  أستاذ  فهو  الشعايف  أنور  املخرج 

عرض »أو ال تكون« عن هاملت، هذا العرض كل املمثلني فيه ُمعلقني 

بحبال طوال العرض، أنه ُمجرّب من الطراز األول، وله أعامل كثرية، 

الكبار  الُكّتاب  من  فهو  الحاريث،  رده  فهد  السعودي  الكاتب  أما 

ونصوصه  املرسحية،  الكتابة  يف  طويل  تاريخ  لهم  الذين  الراسخني 

املرسحية تحتمل أعامل تجريب جديد جًدا عليها، ومن مرص املخرج 

تاريخه  له  التعريف  عن  غني  وهو  الفتاح،  عبد  انتصار  والفنان 

الطويل يف التجريبي، والجوائز واملشاركات، وأستاذنا الراحل د. كامل 

عيد، اسمه كاف للتكريم. 

اختياركم  ومعايير  العام  ه��ذا  املهرجان  ورش  عن  -حدثنا 
لها؟

كثرية،  التمثيل  يف  ورش  تقدم  املهرجانات  من  العظمي  الغالبية 

كان  املحور  العام  هذا  يف  بشدة،  ومطلوبة  كبري،  عليها  اإلقبال  ألن 

»التجريب والتطور التكنولوجي«، فكان البد أن يكون لدينا ورش لها 

حوار

طويل جًدا يف األقاليم، ونفس األمر ينطبق عىل سعيد حجاج وشادي 

الدايل وعمرو األرشف، وهؤالء كان األمر مرهق عليهم بشدة، حيث 

ثم  واملناقشة  املشاهدة  أجل  من  املحافظات  يف  التجوال  رضورة 

كانت  التي  القصرية  العروض  مسابقة  وأخريًا  النهاية،  يف  التحكيم 

برئاسة الفنان محسن منصور والعضوية للفنانة أسامء يحيى الطاهر 

التمثيل والنقد والدراسة  والفنان حازم شبل، وهو تنوع رائع ما بني 

من  قدر  أكرب  لتحقيق  نجتهد  نحن  ديكور.  ومهندس  األكادميية 

املوضوعية وتحقيق املعايري يف الخربة وتنوع التخصصات.

-«م��س��رح��ن��ا« أج���رت ح����واًرا معك عقب ال����دورة األول���ى لك 
وتشكيك يف  كان هناك هجوم  أنه  وأخبرتنا  املاضي،  العام 
والهجوم  التشكيك  م��ازال  هل  التجريبي«..  املسرح  »ن��ادي 

قائمني؟ 
العام املايض كان عدد املشككني قليل، هذا العام زاد عددهم، وليس 

لدي أي مانع إن كان الهجوم موضوعيا، ولكن فكرة الهجوم للهجوم 

هذا  التجربة،  ضد  هم  من  نسأل  دعونا  منطقي،  غري  يشء  فهي 

املرشوع  وهو  الهدف من  أشياء محددة،  اعتبار  قائم عىل  املرشوع 

أفعاال تجريبية، يف  حث شباب املرسحيني يف كل املرصية أن يقدموا 

9 مشاريع  يقرب من  ما  منها  أخذنا  تقدم ٢٥ مرشوعا،  األول  العام 

ووادي  شكر  وكفر  ودمياط  وبورسعيد  واملنيا  أسيوط  من  فقط، 

هذا  عليهم،  الضوء  تسليط  تم  أماكن   9 هناك  والجيزة،  النطرون 

من  يقرب  ما  يف  عرضا،   ١٤ منهم  انتجنا  مرشوعا،   ١٨٨ تقدم  العام 

نادي  بني  الفرق  ما  تساؤله:  كان  بالتشكيك  قام  من  محافظة.   ١٢

املرسح )السادة( أو ما اعتادنا عليه، ونادي املرسح التجريبي؟ هناك 

أن  جًدا  وأوافق  التجربة،  هذه  عىل  أكرث  وانتقادات  كثرية  تعليقات 

نتناقش بشكل محرتم ولدي إجابة عىل ذلك، وإن مل تقتنع نستطيع 

أن نقوم بحسابها أرقاما وأسامي، يجب أن نسأل أنفسنا سؤاال مهام 

أن هناك ١٨٨  املكاسب هي  ا  املكاسب من هذا املرشوع؟  ما  جًدا: 

أننا  أيًضا  املكاسب  تجريبية،  أفكارا  الصندوق،  خارج  فكروا  إنسانا 

هل  محافظة،   ١٢ يف  الواحد  للعرض  جنيها  بـ١٥٠٠٠  عروضا  أنتجنا 

التجربة األصلية تأثرت؟ اإلجابة ال، مسابقة نوادي املرسح  قامئة ومل 

زيادة  يف  ساهمنا  أننا  التجريبي،  املرسح  نادي  مكاسب  فمن  تتأثر، 

املسؤولة عن  الثقافة، وهي  لقصور  العامة  الهيئة  اإلنتاج، من خالل 

نادي املرسح  بالفعل معنا يف تجربة  نوادي املرسح، ورشيكة  تجربة 

فالهيئة متواجدة معنا ومستمرة  التجربة،  التجريبي، مل نستوىل عىل 

هادًفا  فنًّا  يقدمون  الشباب  نجعل  أن  حاولنا  األصيل.  مرشوعها  يف 

أصبحوا  املتطرفة،  واألفكار  واملخدرات  لإلرهاب  نرتكهم  أن  من  بداًل 

له  ومهرجان  محرتمة  حكومية  هيئة  ظل  يف  محرتًما  فنًّا  ميارسون 

فكرة  القصرية،  التجريبية  للعروض  بالنسبة  املنطق  ونفس  اسمه. 

هذه العروض بدأت عندما كنت أقوم بتدريس مادة أسس اإلخراج 

العديد  يف  بتدريسها  وأقوم  باإلسكندرية،  املرسحية  الفنون  معهد  يف 

من الجهات األخرى الخاصة والحكومية، ويف مرة قمنا بعمل نصوص 

العرش دقائق، أنا ال أقدم للطالب معلومات فقط، الطالب يجب أن 

قام  الورش،  لجنة  رئيس  جالل  خالد  والفنان  املهرجان،  مبحور  عالقة 

مبجهود كبري جًدا، يف وضع برنامج الورش، فورشة م. حازم شبل هي 

»ديفيد«  ورشة  وكذلك  باإلضاءة  يتعلق  فيام  التكنولوجيا،  صلب  يف 

والسينوغرافيا،  والفيديو  البرصية  العنارص  أساس  بولندا، هي يف  من 

باإلضافة إىل أن من أهم الورش التي ُقّدمت هي ورشة خيال الظل، 

وقد  تقليدية،  غري  ورش  إنها  اليوناين،  املرسح  يف  األقنعة  واستخدام 

اكتشفت يف هذه الورشة أننا نقوم بعمل عرائس خيال الظل بطريقة 

عقيمة جًدا ومكلفة وغري دقيقة، لقد قدموا ورشة لتصنيع وتحريك 

مكلفة  غري  وخامات  جــًدا  بسيطة  بطريقة  الظل،  خيال  عروسة 

الشكر  وكل  له  وُمعدا  مقصودا  كان  الورش  تنوع  بسهولة.  ومتوفرة 

للفنان خالد جالل، فقد كان لدينا عرش ورش فنية، إىل جانب ورشة 

تصوير العروض املرسحية يف اإلسكندرية، والفرق بني تصوير العروض 

املرسحية والتصوير املتعارف عليه لـ د. عالء الباشا.

-دائًما ما يكون هناك جدل حول جلان التحكيم.. فما هي 
معايير اختيار املهرجان  ألعضاء جلان حتكيم مسابقاته 

؟
العام لن يكون عليها أي جدل، وذلك  التحكيم هذا  أعتقد أن لجنة 

الفنان  اللجنة  رئيس  هو  واحد  عضو مرصي  لدينا  أن  أولها  ألسباب، 

التجريبي،  واملهرجان  بالتجريب  عالقته  نعلم  وجميعنا  جالل،  خالد 

وله  كبري  فنان  قوية  اللجنة، شخصية  رئيس  فيه كل صفات  ومتوافر 

وللعلم  عليه،  بطالقة، وال خالف  اللغات  من  العديد  يتحدث  اسمه، 

معنا  يبحث  وكان  التحكيم،  لجنة  لرئاسة  األول  املرشح  هو  يكن  مل 

عن من يرتأسها، وبالفعل تحدث مع أكرث من نجم ونجمة من نجوم 

شديد  كان  والوقت  جميًعا،  اعتذروا  لألسف  ولكن  األول،  الصف 

أفضل  نجد  فلم  بذلك  جدير  شخص  تويل  من  البد  فكان  الضيق، 

اللجنة  أعضاء  باقي  للجنة،  ورئاسته  إدارته  بحسن  رشفنا  وقد  منه، 

من  اثنني  واألردن،  والكويت  وانجلرتا  وبولندا  والسويد  إيطاليا  من 

الدول العربية وثالثة من الدول األجنبية يف تخصصات مختلفة وبالد 

مختلفة ،هل هناك أفضل من ذلك للجنة التحكيم؟.

أما فيام يتعلق بلجان املشاهدة فيجب أن يكون الناس عىل علم بأن 

هناك بعض األشياء يقوم بها رئيس املهرجان وأشياء أخرى تقوم بها 

اللجنة العليا، الالئحة هي ما تنص عىل ذلك، فاختيار لجنة التحكيم 

هذه  ولكن  فقط،  بالرأي  ُأشارك  العليا،  اللجنة  مهام  من  واملشاهدة 

من  تكون  عام  كل  املشاهدة  لجان  واختيار  العليا،  اللجنة  مسؤولية 

نحن  شخصا،   ١٢ عىل  االختيار  وقع  العام  وهذا  القرارات،  أصعب 

نجتهد الختيار األفضل، وقد كان بها أسامء مهمة ومنها، عصام السيد 

حفظ  مع  الكبرية  الفنية  القامات  من  وغريهام  املنعم  عبد  ونارص 

مناضل  منهم  مختلفة  تخصصات  من  أشخاص  بها  وكان  األلقاب، 

املشاهدة  لجان  اختيار  يف  التنوع  وغريهام،  بالله  املعتز  وعمر  عنرت 

حركية  درامــا  ومصممي  نقاد  من  االختيار،  أساس  هو  والتحكيم 

مسابقة  أما  املختلفة.  التخصصات  من  ذلك  وغري  ديكور  ومهنديس 

باع  ولديه  طه  أحمد  الفنان  برئاسة  فكانت  التجريبي  املرسح  نادي 

يمكننا ش االفتتاح  في  »شامبني«  كلمة 
ا سياحيًّ لمصر  والدعاية  للتسويق  استخدامها 

هي  المهرجان  توثيق  عن  المسؤولة  الوحيدة  الجهة   
للمسرح« القومي  »المركز  في  متمثلة  الثقافة  وزارة 
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بعمل  قمنا  وبالفعل  كاملة،  التجربة  ويعيش  كاملة  مرسحية  يخرج 

أكرث من ٣٠٠ نص، كنت قد حصلت عليها من إنجلرتا، ومل تكن تلك 

النصوص متوفرة يف مرص إال من خاليل، أنا أول من أدخلت ذلك ملرص 

الحليم  عبد  سامي  ود.  سنوات،   ٨ من  يقرب  ما  من  ترجمتها،  وتم 

مادة  درّس  من  أول  »أنت  أنساها  لن  جملة  قال  عمره،  الله  أدام 

فضلك  ومن  املنهجية،  بهذه  مرسحية  فنون  معهد  يف  إخراج  أسس 

سوف أقوم باستعامل هذه النصوص، والسري عىل منهجيتك«، وهذه 

شهادة كبرية جًدا من أستاذ وفنان عظيم، وبعدها قمنا بالعمل عىل 

تقريًبا،  ساعة  ربع  مدتها  بإسبانيا،  الخاصة  امليكروتياترو  نصوص 

من  أن  ووعدتهم  يكتبه،   ما  الطالب  يخرج  أن  قررت  املايض  العام 

مهرجان  بعمل  قمنا  وبالفعل  أعامله،  أعرض  سوف  منهم  يتميز 

كبري،  نشاط  كان عندهم  والطلبة،  الجمهور  بحضور  املؤلف،  املخرج 

ملحور  مبارشة  تذهب  سوف  منكم  املتميزة  العروض  أن  لهم  وقلت 

عادل  الفنان  مع  واتفقت  التجريبي،  املهرجان  يف  القصرية  العروض 

حسان أن نقدم يف قاعتي مرسح الطليعة، ٨ عروض يف اليوم، ترتاوح 

مدة  العرض ما بني ربع ونصف ساعة، وكل الشكر لـ«رجال مرسح 

بعمل  قاموا  الذين  حسان،  عادل  واإلنسان  الفنان  بقيادة  الطليعة« 

هو  املحور  هذا  عن  املسؤول  وكان  ومرشفة،  جًدا  محرتمة  منظومة 

هريدي  الرحمن  عبد  وحرض  الطاهر  يحيى  أسامء  ود.  الرصيف  نور 

بالفعل يف املعهد،  التجربة  طالبا من إسكندرية، وكان قد قدم هذه 

عائدون  والطلبة  متميزة،  تجربة  وكانت  التشكيل،  يف  معهم  وكان 

جودة العروض يف ظل الظروف املتاحة، الدورة القادمة إن شاء الله 

كامل، وإن  أكرب، عام  أفضل، ألن هناك فرتة زمنية  الظروف ستكون 

شاء الله القادم أفضل.

السبب  وما  املهرجان؟  تواجه مشكلة تخص ميزانية  -هل 
يف قلة تواجد الرعاة يف املهرجانات املسرحية؟

ليس لدي أزمة يف ميزانية املهرجان، وأعمل باملتاح، والدولة مشكورة 

نحن  املهرجان،  يستمر  أن  األهم  دعم،  من  لنا  تقدمه  ما  كل  عىل 

تجعل  قد  مشاكل  ذلك  عىل  يرتتب  ال  حتى  متاح،  هو  مبا  نعمل 

املهرجان يتوقف، أما فكرة الرعاة، فال يوجد مهرجان مرسح يف العامل 

السينامئية،  املهرجانات  كرعاة  كبار  رعاة  عىل  يحصل  أن  يستطيع 

العربية،  املجتمعات  يف  أما  املرسحي،  الوعي  ذات  املجتمعات  يف  إال 

لذلك  ليستفيدوا،  يتواجدون  والرعاة  رعــاة،  بال  املرسح  فلألسف 

يتوافر لألسف  األول، وهذا ال  الصف  نجوم  بها  يأتون يف مهرجانات 

نجوم  يوجد  ال  التجريبي  املهرجان  ويف  السينام،  يف  إمنا  املرسح،  يف 

املهرجان  عىل  الضوء  يسلط  ال  اإلعالم  حتى  رعاة،  يوجد  ال  وبالتايل 

ذات  القنوات  أما  بالثقافة،  مهتمني  هم  من  إال  الكايف،  بالشكل 

أن  استطيع  ولكني  ساحرًا،  لست  أنا  يهتموا.  فال  الكبري،  ــرواج  ال

بالفعل.  ما حدث  املستطاع، وهذا  قدر  املتاحة عىل  امليزانية  استغل 

للمهرجان  راعية  للمرسح  العربية  الهيئة  أجعل  أن  استطعت  عندما 

عىل  فقط  بها  الخاص  اللوجو  وضع  مقابل  محرتما  مبلغا  ودفعت 

أن  يجب  أكاذيب  يقولوا  من  املهرجان،  ببيع  قمنا  أننا  قيل  البرنات، 

وفكرة  صحيحة،  غري  إشاعات  يروجوا  ال  حتى  أواًل  الدقة  يتحروا 

املهرجان لإلمارات غري صحيحة متاًما، ألنه منذ  التوثيق وبيع ذاكرة  

أن توليت رئاسة مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي وضعت 

عن  املسؤولة  الوحيدة  »الجهة  ان   وهو  جًدا،  هاما  بندا  الالئحة  يف 

توثيق مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي هي وزارة الثقافة 

املرصية ممثلة يف املركز القومي للمرسح«، وليس من حق أي شخص 

فقط،  الجهة  إال هذه  باملهرجان  له عالقة  أي يشء  بتوثيق  يقوم  أن 

قامت  للمرسح  العربية  الهيئة  أن  والحقيقة   أكاذيب،  يقال  ما  كل 

منهم  الكتب وجزءا ضخام  ومؤلفي  واملحكمني  الندوات  أجور  بدفع 

عربا وأجانب وليسوا مرصيني، لجنة التحكيم بها مرصي واحد مقابل 

العلمية والكتب، كم مرصي وكم عريب  الرسائل  ستة أجانب، وكذلك 

وأجنبي؟، وهنا يجب أن نطرح سؤاال مهام: ما املقابل الذي حصلت 

عليه الهيئة العربية للمرسح مقابل ما قدمته من رعاية؟ الحقيقة كل 

املهرجان  بوسرت  بها عىل  الخاص  اللوجو  وضع  هو   عليه  ما حصلت 

فقط، وحتى مل يتم وضعه عىل املطبوعات وال داخل الفيلم الخاص 

العديد  بجانب  فقط  البوسرت  عىل  اللوجو  وضع  تم  وقد  باملهرجان، 

املايض  العام  الرعاة؟،  باقي  ذلك عىل  يقال  ملاذا مل  اللوجوهات،  من 

ملاذا  كافية،  كانت  امليزانية  أي جهة ألن  أي دعم من  مل أحصل عىل 

ضد  قانوين  إجراء  أخذ  عىل  قادر  أنا  باإليجاب؟!،  أحد  يتحدث  مل 

هؤالء، عن كل هذه االدعاءات الكاذبة التي تقال عىل املهرجان وعىل 

أسلوبا  يتبع  أن  يهاجم،  ملن  فرجاًء  املهرجان،  رئيس  ألنني  شخيص 

سيتم  بالتأكيد  حقيقيًّا،  مرشوًعا  لنا  ويقدم  ويناقشنا  وحضاريا  راقيا 

تنفيذه إذا كان يف صالح املهرجان، ويكون املهرجان قادرا عىل تنفيذه 

يف ظل آلياته الحالية.

-ه��ل مت اختيار احمل���ور الفكري اجل��دي��د ل��ل��دورة ال����30 من 
املهرجان؟

بالفعل تم االتفاق عىل أن يكون املحور الفكري للدورة القادمة هو 

وبه  األهمية،  غاية  يف  موضوع  وهذا  الكالسيكيات،  عىل  التجريب 

وسيتم  العليا  اللجنة  أخذته  قرار  وهذا  عظيمة،  للتجريب  مساحة 

نرشه بالفعل.

من املهرجان يف قمة سعادتهم. طوال فرتة مسؤوليتي عن املهرجان، 

عىل  القصرية  والعروض  التجريبي  املرسح  نادي  باب  أفتح  سوف 

املرشوعات،  لهذه  بدائل  علينا  يطرح  يعرتض  ومن  مرصاعيهام، 

يرغب  فمن  اإلنتاجية  املرشوعات  وتخطيط  اإلنتاج  يف  أستاذ  أنا 

يناقشنا  أو  بدائل  علينا  يطرح  يعرتض  ومن  به،  مرحب  املشاركة  يف 

ويقنعنا باعرتاضه.

-م��ا أكثر ما ميز ع��روض ال���دورة االخ��ي��رة؟ وه��ل أن��ت راض 
عن مستوى كل العروض؟ 

بالتفاصيل، لجنة املشاهدة  الناس »تفتي« بدون أن تكون عىل علم 

اعتذروا، وهذه كارثة يف حد ذاتها،  اختارت سبعة عروض، جميعهم 

سبتمرب،  إىل  عاد  واملهرجان  ديسمرب،  شهر  يف  كنا  أننا  املشكلة  بداية 

كان  سنة  أول  كاملة،  سنة  لدي  ليس  الثانية  للمرة  أين  معناه  وهذا 

أشهر فقط،  قبلها سبعة  لدي  كان  الدورة  أربع شهور، وهذه  أمامي 

املبارشة  العروض  اختيار  خالل   من  ذلك  تــدارك  استطعنا  ولكننا 

لقد  العروض،  باقي  استكملنا  وبعدها  وتونس،  والنمسا  إيطاليا  من 

هنا:  السؤال  ممكنة،  عروض  أفضل  لتقديم  شديًدا   كفاًحا  كافحنا 

هل كل العروض ممتازة؟ اإلجابة ال،  وال يوجد مهرجان يستطيع أن 

كانت  العروض  من  العظمى  الغالبية  الله  الحمد  ولكن  ذلك،  يحقق 

املهرجان،  فيها  يعمل  التي  الظروف  تدرك  أن  يجب  الناس  جيدة، 

أنا رايض عن  نحن ال منلكها.  أجور ضخمة  إىل  تحتاج  الجيدة  الفرق 

المهرجان  بفلسفة  عالقة  له  التكريم 
التجريب  مجال  في  المكرم  وإنجازات 

أستغل  أن  أستطيع  ولكين  ساحًرا،  لست  أنا 
وجه أحسن  على  المتاحة  المزيانية 
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يجيبون  والنقاد  السؤال  طرح  تعيد  مسرحنا   

كيان  فى  النقاد  كل  لجمع  األوان  آن  هل   
اآلن؟ للنقاد  نقابة  وإنشاء  واحد 

ومدى  الدعوة  هذه  حول   مصر  نقاد  رأي   استطالع  ضروريًا  كان  لذا  للنقاد؛  نقابه  إلنشاء  العال  أبو  .عصام  د  دعا 

الراهن الوقت  في  وإنفاذها  تلبيتها  ضرورة 

رنا رأفت

تحقيق

ال  مصر  في  الفين  النقد  العال:  أبو  عصام 
تحميه مؤسسة  له  وليس  له  بواكي 

مصر نقاد  نقابة  لعمل  ماسة  حاجة 
العال:   أبو  عصام  د.  الدعوة  صاحب  قال  البداية  يف 

»سبق مرشوع إنشاء نقابة نقاد مرص قبل أكرث من عقد 

العربية  »الجمعية  إنشاء  هي  أخرى  فكرة  الزمان  من 

لنقاد املرسح« التي كانت تخالجني لسنوات، ثم أعلنتها 

الكبري  الناقد  عمري  صديق  وبني  بيني  ثنايئ  حديث  يف 

خالل  الفكرة  عرض  وبالفعل  السيد.  سباعي  األستاذ 

موقعه املرسحي » املرسح دوت كوم » وصممنا منوذج 

العايل  املعهد  أساتذة  من  ملجموعة  وأعطيته  االشرتاك 

بجامعة  النقد  وقسم  النقد،  قسم  املرسحية  للفنون 

الدكتورة  منهم  النقاد؛  من  األصدقاء  وبعض  عني شمس 

حدثت  ولكن  الجمعية؛  تدشني  وتم  حبيب،  سامية 

البناء  هدمت  التي  الشخصية  املنغصات  من  مجموعة 

الجمعية  من  استقالتي  فقدمت  إلنشائه،  سعينا  الذي 

بقضية  وانشغالهم  الزمالء  بعض  جدية  عدم  الكتشايف 

رئاسة الجمعية. وقد  كنت أطمح إيل أن يكون الصديق 

الجمعية ملجموعة من  السيد هو رئيس  األستاذ سباعي 

الجمعية  إدارة  عىل  قدرته  أهمها  املوضوعية،  األسباب 

فض  من  سنوات  وبعد  األوىل،  تأسيسها  مرحلة  خالل 

الجمعية باتت الحاجة ماسة لعمل نقابة نقاد مرص كام 
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عند  اآلن؟  لنقاد مرص  نقابة  إىل  بحاجة  نحن  ملاذا  أراها. 

اإلجابة عىل هذا السؤال ننطلق من ثالث حقائق أساسية 

فرضتها الظروف الراهنة، ميكن إيجازها فيام ييل :

الفنون  كافة  إليه  وصلت  الــذي  املــرتدي  الوضع  أوال: 

ودراما  وسينام  ومرسح  أدب  من  والبرصية؛  السمعية 

تشكيلية  وفنون  وموسيقى  إذاعية  ودرامــا  تليفزيونية 

يقوم  باملوضوعية  يتسم  نقدا  يستدعي  وهذا  وباليهات. 

بتقويم العملية الفنية يف كافة مجاالت الفنون.

ثانيا : ما أخذته نقابة املهن التمثيلية من قرارات أبلغني 

مجلس  أعضاء  وأحد  التمثيلية  املهن  نقيب  شخصياً  بها 

حاجة  هناك  يعد  مل  الشعب  بعض  هناك  أن  من  إدارتها 

إلضافة أعضائها كأعضاء عاملني، ويكتفى بوضعهم الحايل 

املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  خريجي  وهم  كمنتسبني، 

قسم الدراما والنقد املرسحي، النظام املعتمد، الحكومي، 

والنقد  الدراما  قسم  خريجي  ضم  النقابة  رفض  كذلك  

وخريجي  شمس  عني  جامعة  اآلداب  بكلية  املرسحي 

هذا  وعىل  الفني.  للنقد  العايل  املعهد  أقسام  جميع 

األساس تضحي مهنة النقد الفني بال أي مؤسسة تحميها 

وهو ما يجعلنا يف حاجة ماسة إلنشاء هذه النقابة لقيادة 

ونقوم  كافة  الفنية  املجاالت  يف  مرص  يف  الفنية  الرؤية 

بأن  علاًم  ذلك،  لتنفيذ  القانونية  اإلجراءات  بعمل  حالياً 

للنقابة، إيل جانب أن  من سنقرتحه نقيبا سيكون مكسباً 

مجلس إدارتها سوف ميثل كافة تخصصات وشعب النقابة 

وليس شعبة واحدة كغريها من النقابات السابقة. .

االختالفات أوجه  تحديد 
فيام قال املؤرخ املرسحي  والناقد د. عمرو دوارة:  بداية 

ال بد من تأكيد موقفي بتأييد، وتشجيع ومساندة جميع 

ومحاوالت لزرع الفنت من قبل بعض الفشلة؛ ولكني أرى 

ويرس  سهولة  بكل  لها  التصدي  ميكنه  املؤامرات  تلك  أن 

بوعيه وخرباته، وأرى أن الصعوبات واملعوقات الحقيقية 

تكمن يف تلك القوانني واللوائح املنظمة التي تحد وتقلص 

كثري  واجهت  لألسف  والتي  املدين،  املجتمع  أنشطة  من 

من املحاوالت الجادة قبل ذلك.

وتابع قائاًل : ال أحتاج إىل اإليضاح أو التأكيد بأنني بذكر 

روح  إشاعة  إىل  الله  قدر  ال  أهــدف  ال  املعوقات  تلك 

إىل  الحب  بكل  وأسعى  أهدف  ولكنني  واإلحباط  اليأس 

إىل  الدعوة  إىل  باإلضافة  الطريق  عالمات  بعض  إضاءة 

ذلك  لتحقيق  والتنسيق؛  والتعاون  للتكاتف  الهمم  شحذ 

كيفية  يف  املنشود  الجامعي  والتفكري  الفكري  العصف 

املقيدة.  واللوائح  اإلدارية  املعوقات  جميع  عىل  التغلب 

ونقلها  فكرة  أي  وتطبيق  تحقيق  نجاح  أن  أقرر  وبداية 

تتطلب  الواقع  أرض  إىل  واآلمال  الطموحات  مرحلة  من 

يف البداية الوقوف عىل جميع التجارب السابقة يف نفس 

املجال، وذلك حتى ال تتكرر البدايات ويتم البدء يف كل 

مرة من نفس نقطة البداية!!

مهني  تجمع  تشكيل  فكرة  نشأت  أن  لقد سبق  وأضاف: 

املايض،  القرن  ستينيات  نهاية  منذ  املرسح  وكتاب  لنقاد 

األول  إصدارها  يف  املرسح  مجلة  توقفت  بعدم  خاصة 

»مرسح  فرقة  عن  تصدر  كانت  التي   )١96٨  –  ١96٤(

الحكيم« )إحدى الفرق التابعة ملسارح التلفزيون ووزارة 

الحكيم«  مرسح  »نادي  أنشطة  توقف  وبالتايل  اإلعالم(، 

وخالل  النقدية،  الحركة  تنشيط  يف  كبري  بدور  قام  الذي 

أهمها  ومن  املحاوالت،  بعض  تكررت  التالية  السنوات 

منتصف  يف  املرسح«  نقاد  »جمعية  تأسيس  يف  الرشوع 

القرن املايض برعاية كل من د. فوزي فهمي،  تسعينيات 

ويف  النقاد  من  كبري  عدد  وبحضور  رسحــان  سمري  ود. 

عتامن،  أحمد  د.  طاهر،  بهاء  الكبري  الكاتب  مقدمتهم: 

مقر  إيجاد  برضورة  اإلشهار  محاوالت  اصطدمت  ولكن 

وبعد  مستمر(.  إيجار  أو  )متليك  الجمعية  باسم  ثابت 

عدة سنوات تجددت الفكرة مرة أخرى وبالتحديد خالل 

خالل  من  املايض  القرن  مثانينات  من  األوىل  السنوات 

القاهرة  جامعة  اآلداب  بكلية  اإلنجليزية  اللغة  قسم 

النقاد  جمعية  لرئاسة  رشدي  رشاد  الدكتور  ترشيح  وتم 

مبرحلة  الجمعية  إىل  وانضم  فروعه(،  بكافة  األدب  )نقاد 

عبد  د.  موىس،  فاطمة  د.  األساتذة:  من  كل  التأسيس 

ومن  عناين  محمد  د.  رسحان،  سمري  د.  حمودة،  العزيز 

ومن  والخريجني  األساتذة  بعض  املرسحية  الفنون  معهد 

التهامي،  محمد  خالد،  بكر  أبو  فهمي،  فوزي  د.  بينهم: 

ولكن لألسف توقفت إجراءات إشهار الجمعية ومل تظهر 

إىل النور.

يجب  التي  األساسية  النقاط  »وتبقى  قائاًل:  واستطرد 

الجديدة  للنقابة  الخاصة  الالئحة  كتابة  عند  مراعاتها 

تقديم  بهدف  تكوينها  يتم  التي  األهلية  التنظيامت 

العامة، وخاصة إذا كانت مبجال اآلداب والفنون  الخدمة 

وكذلك  الوعي،  مبستوى  االرتقاء  يف  املشاركة  ميكنها  التي 

والحق  الخري  قيم  نرش  عىل  بحرصها  الجاملية،  بالذائقة 

جادة  مبادرة  بأي  ترحيبي  يجيء  سبق  ومام  والجامل. 

جمعيات  أو  نقابات  )ســواء  جامعية  كيانات  لتأسيس 

ونحن  يتضاعف  حاميس  فإن  وبالتايل  إلخ(؛   .. نوادي  أو 

مرص  نقاد  نقابة  تأسيس  مبادرة  عن  الحديث  بصدد 

والباحث  الناقد  صديقي  األكادميي  األستاذ  أطلقها  التي 

ميكن  لتصوراته  طبقا  والتي  العال،  أبو  عصام  د.  الجاد/ 

التالية:  للتخصصات  طبقا  شعب  عدة  إىل  تنقسم  أن 

النقد  السيناميئ،  النقد  املرسحي،  النقد  األديب،  النقد 

نقد  الباليه،  فن  نقد  التشكيلية،  الفنون  نقد  املوسيقي، 

عامة  .وبصفة  اإلذاعية  الدراما  نقد  التليفزيونية،  الدراما 

صديقي  أنبه  ولكني  جداً،  جيدة  املطروحة  الفكرة  فإن 

مبؤامرات  تقابل  الفكرة سوف  أن  إىل  العال  أبو  عصام  د. 

القوانني  في  تكمن  الصعوبات  دوارة:  عمرو 
المدني المجتمع  أنشطة  من  تحد  اليت  واللوائح 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 10 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 10789 أكتوبر 2022العدد 789

18 تحقيق

االختالفات  أوجه  تحديد  رضورة  هي:  إشهارها  املزمع 

بينها وبني شعبة النقد بنقابة »املهن التمثيلية«، وكذلك 

مع  مرص«  كتاب  »اتحاد  بنقابة  النقد  شعبة  وبني  بينها 

تقدميها  الجديدة  للنقابة  التي ميكن   االمتيازات  تحديد 

مع  هــذا  واجتامعية.  مهنية  خدمات  من  ألعضائها 

االختالف  ذلك  وهــي:  مهمة  مالحظة  مراعاة  رضورة 

األعضاء  ومامرسات  وثقافة  خلفية  يف  والتباين  الكبري 

وعىل سبيل املثال فقط أرى رضورة تقسيم شعبة النقد 

املرسحي إىل أكرث من فئة كام ييل: األساتذة األكادمييون، 

املامرسون  واإلعالميون  الصحفيون  املتخصصون،  النقاد 

للنقد املرسحي بالصحف والقنوات.. إلخ.

من  ترعى  نقدية  مؤسسسة  توجد  ال 
المختلفة تخصصاته  في  النقد  درسوا 

باإلذاعة  دراما  ومخرجة  أدبية  ناقدة  الطحان  ناهد  د. 

املرصية قالت: إذا نظرنا إىل الواقع النقدي اليوم، سنجد 

أن مهنة النقد صارت مهنة من ال مهنة له، ونجد أقالماً 

مقومات  من  يخلو  وهو  نقدا  باعتباره  يشء  أي  تكتب 

النقد التي يعرفها املتخصصون، إىل جانب هذا، ال توجد 

تخصصاته  يف  النقد  درســوا  من  ترعى  نقدية  مؤسسة 

عن  نسمع  مل  الثالثة  األلفية  بدايات  وحتى  املختلفة 

الدراما  أو  التليفزيونية  الــدرامــا  يف  متخصص  ناقد 

الفن  نقد  أو  الباليه  نقد  أو  املوسيقى  النقد  أو  اإلذاعية 

عريقة  علمية  مؤسسة  هناك  أن  من  بالرغم  التشكييل، 

كافة  بتدريس  تقوم  الفني  للنقد  العايل  املعهد  تسمى 

نقابة  أو  مجالت  أو  جرائد  توجد  وال  النقد،  تخصصات 

لهم. أضافت:  فعاًل إننا بحاجة إىل نقابة نقاد مرص، ألنها 

ستضمن أن يعمل النقاد املتخصصون بالفعل يف مجاالت 

التليفزيونية  والقنوات  واملجالت  الجرائد  تخصصاتهم يف 

سيضمن  النقابة  هذه  وجود  أن  إىل  إضافة  واالذاعية 

متابعة دقيقة مبا يضمن تطورها  الفنية  األعامل  متابعة 

وازدهارها، وينتج عنه رقي املجتمع فكريا وجامليا .

مواكبة  دون  اإلبداع  يتطور  أن  يمكن  ال 
نقدية

 : أن  إىل  العال  أبو  الرازق  عبد  أحمد  الناقد  أشار  فيام   

فضال  أعضائها،  حقوق  حامية  عىل  تقوم  النقابة  فكرة 

منتخب،  مجلس  ليمثلهم  أمامهم  الفرصة   إتاحة  عن 

مؤسسات  ومخاطبة  الحقوق،  تلك  عن  الدفاع  يستطيع 

حني  مهمتهم،  لتسهيل  ــر،  األم بهذا  املعنية  الدولة 

املحددة  الفعاليات  من  غريه  أو  مؤمتر،  تنظيم  يريدون 

مهم،  أمر  للنقاد،  نقابة  هناك  تكون  وأن  الئحتها  يف 

الذين  النقاد  كل  تشمل  )نقاد(  كلمة  ألن  ؟   ملاذا  جدا 

واألدبية،  الفنية  األنواع  كل  ويواكبون  عملهم،  ميارسون 

جمعية  إنشاء  يف  فكرنا  قد  التسعينيات  بداية  يف  وكنا 

لتكون  املهمة،  بتلك  القيام  وحاولنا  املرسح،  نقاد  تضم 

التي  املجموعة  أن  إال  السينام،  نقاد  جمعية  غرار  عىل 

كثرية  ألسباب  مهمتها  تستكمل  مل  بهذا  القيام  حاولت 

ال داعي لذكرها اآلن، أما اليوم فإن تلك الفكرة  تجيء 

قلت  كام  قارصة  ليست  وأنها  خاصة  متاما،  موعدها  يف 

األنواع،  كل  تشمل  لكنها  أديب،  أو  واحد  فني  نوع  عيل 

العمل  هو  منه  الرئييس  الهدف  ستلعبه،  الذي  والدور 

الفني واألديب بكل أشكاله، وأنواعه  اإلبداع  عىل مواكبة 

ليتطور يف ظل الظروف الحالية  التي نرى فيها كل يشء 

يف هذا املجال يتدهور، النقد مواكب لإلبداع يف حركته، 

بدون  طبيعيا  سريا  ويسري  اإلبداع  يتطور  أن  ميكن  وال 

نقادها  ستساعد  النقابة  وتلك  نقدية،  ومواكبة  حامية 

بعملهم من خالل إصدار مطبوعات وكتب،  القيام  عيل 

ما  لكل  ومواكبة   متخصصة،  ندوات  تنظيم  عن  فضال 

هو مطروح عىل الساحة، فضال عن ترسيخ مفهوم النقد  

لدي كل من يقدم إبداعاً  مواجهة لتلك العدوانية التي 

نراها اآلن بسبب غياب النقد املنهجي العلمي الحقيقي، 

منوذجا  صار  الذي  االنطباعي  الصحفي  النقد  وسيطرة 

يعجب الفنانني وبعض الكتاب، ألنه مسامل، وال يتحدث 

وال  والفنان،  واملبدع  الكاتب  يرض  مبا  السلبيات،  عن 

يساعد أحداً منهم عىل تطوير ما يقدمه يف إطار اإلميان 

بالقيم الفنية الجميلة واألصيلة والراقية.

مساره  المشروع  هذا  يتخذ  أن  نتمىن 
التنفيذ نحو  الفعلي 

الفكري  املنظور  »يشري  قالت:  كاملو  وفاء  د.  الناقدة 

نقيضا  يقف  النقد  أن  إىل  فوكو  ميشيل  لــدراســات 

األيديولوجيا  تفكيك  هي  وظيفته  وأن  لأليديولوجيا 

تدمريها،  بهدف  تناقضاتها  كشف  طريق  عن  السائدة 

ويؤدى هذا إىل تأسيس ايديولوجيا جديدة  تتحول هي 

للتفكيك،  بدورها  تخضع  سائدة،  ايديولوجيا  إىل  كذلك 

يف  االيديولوجية  الرصاعات  حدة  تتصعد  حتى  وهكذا 

تفكيك  بهدف  الكىل  التناقض  نقطة  إىل  الثقايف  السياق 

السائد وخلق الرشوط املالمئة لثورة جذرية تفرض واقعاً 

جديداً ضمن الرتكيبة الثقافية واالجتامعية .

النص  سلطة  تدمري  هي  النقد  وظيفة  إن  تابعت:  

استدعائه  ومن  الخارجي،  متاسكه  من  يستمدها  التي 

وتناسقها،  إىل وحدتها  استناداً  املايض وطقوسه،  ألشكال 

بحيث  املسيطرة،  السائدة  االيديولوجيا  تفرضها  والتي 

نفسها،  ضد  االيديولوجيا  تثوير  ملستوى  الوصول  ميكن 

إىل  وصواًل  الوعي  حدة  تزداد  أن  املمكن  من  ويصبح 

الزاوية الحرجة، التي يتم فيها التمرد عىل الواقع القائم 

العلمية  املفاهيم  مالمح  من  ملمح  هذا  وتــجــاوزه، 

والثقافية للنقد  يؤكد أن الناقد كيان فكرى وفنى غزير 

والقضايا  املهام  أخطر  إىل  كتاباته  عرب  يتصدى  الوعي، 

نعيش  نحن  السياق  هذا  ويف  الثقافية،  الفكرية  الفنية 

أن  ونجد  املفاهيم،  وخلط  والزيف  الخلل  من  حالة 

هناك الكثري من الجهالء غري املؤهلني  يتصدون بسذاجة 

التغييب  من  تيارات  أمام  ونصبح  الفن،  لنقد  وقحة 

التوقف  من  البد  لذلك  واالبتذال،  والسخف  واالهــرتاء 

بحزم أمام هذه الظاهرة املشينة.

الدكتور  يتبناه  الذى  االقرتاح  أن  املؤكد  من  وأكملت: 

الثائرة  الحقيقية  البداية  هو  العال  ابو  الدين  عصام 

هذا  أن  املعروف  ومــن  والسقوط،  ــرتدي  ال ملواجهة 
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انشاء  وأن  الجهل،  تيارات  ضد  سباحة  هو  املــرشوع 

باملؤامرات  الجهات املضادة  نقاد مرص سيقابل من  نقابة 

والعراقيل، لكن صاحب الفكرة دكتور عصام ميتلك إرادة 

من  العديد  وهناك  الهدف،  تحقيق  عىل  ويرص  املواجهة 

شعب،  عدة  إىل  القادمة  النقابة  تقسيم  مثل  االقرتاحات 

املهن  نقابة  يف  مثال  موجود  شائع  أمر  بالطبع  وهــذا 

التمثيلية، ويذكر أن نقابة نقاد مرص تهدف إىل استعادة 

أعامق  يف  الثائرة  الرسائل  وترسيخ  الفنية  الحركة  هيبة 

املتلقي كام انها ستقوم بدورها االجتامعي لرعاية النقاد، 

ويف سياق متصل يجب أن يكون هناك اشتباك حيوي مع 

الحراك الثقايف والفكري واالبداعي يف الوطن العريب

واستطردت: علينا ان نحدد السؤال األهم وهو: من هم 

واملرتزقة  املدعني  مواجهة  من  نتمكن  حتى  ؟؟  النقاد 

منطق  ونتجاوز  النقابة  أعضاء  عىل  النقد  يقترص  وحتى 

اليوتيوبر  استضافة  إىل  وصل  الذى  السافر  االستفزاز 

الدولة  أن  املؤكد  ومن  املتميزين،  النقاد  من  باعتبارهم 

لنتجاوز  املشهد؛  هذا  صدارة  يف  حارضة  تكون  أن  يجب 

العديد من اإلشكاليات ومنها التمويل، ونتمنى أن يتخذ 

هذا املرشوع مساره الفعيل نحو التنفيذ.

كيان  فى  النقاد  كل  لجمع  األوان  آن 
واحد

من  كوكبة  وجــود  إىل  أشــار  سالمة  أمين  السيناريست 

القرن  وسبعينات  ستينيات  فرتة  ىف  النقدية  القامات 

غايل  د.  املثال  سبيل  عىل  ومنهم  الفنون  كافه  ىف  املايض 

رشدي،  رشاد  د.  عوض،  لويس  واملؤلف  املفكر  شكري، 

وصفي،  هدى  د.  إسامعيل،  الدين  عز  صليحه،  نهاد  د. 

إىل   مشريا  طويل،  بــاع  لها  نقدية  قامات  وجميعهم 

افتقادنا لدور الناقد عىل كل األصعدة.

وفنية،  ثقافية  نهضة  تحدث  أن  األوان  أن   : قائاًل  وتابع 

الكثري  هناك  أن  خاصة  الحقيقي،  الناقد  عن  نبحث  وأن 

واليوتيوبر  الثقافة  ومدعي  الهواة  تقدم  الفضائيات  من 

النقد  فيام  الفنية  األعامل  عن  يتحدثون  نقادا  أنهم  عىل 

توجد  السينام  مجال  ففي  مثال،  أيضا  كتابه  أم  فقط 

ونقاد  كتاب  وجمعية  املرصيني،  السينام  نقاد  جمعيتي 

أن  الشخيص  ورأيي  بدقة،  الفئة  تحديد  فيجب  السينام، 

مهنية  مع وضع رشوط  محددة،  فئة  بنقاد  خاصة  تكون 

لها  مشهود  لجان  بوجود  إليها  لالنضامم  متساهلة  غري 

بالكفاءة واألمانة لقبول العضو املنضم كناقد.

وتجتمع  دورهــا  يف  مؤثرة  تكون  أن  :أمتنى  وأضافت 

بأعضائها لوضع آليات تفيد مامسة مهنة النقد وتحميها، 

وتحمي أعضائها من أي انتقاص وأيضا من املتطفلني عىل 

لهذا  يضيف  ونشاط  حراك  وتحقيق  لها،  املسيئني  املهنة 

هذا  حدث  إن  استعراضيا،  شكليا  كيانا  وليست  املجال، 

تكون خطوة جيدة ومؤثرة سنقدرها بالتأكيد .

للنقاد جمعية  أم  نقابة 
تأسيس  فكرة  طرح  إىل  خميس  أحمد  الناقد  أشار  فيام 

الفكرة  تلك  تداول  تم  فقال:  مرة  من  أكرث  للنقاد  نقابة 

إال  املنتظر  أكرث من مرة من قبل ورغم أهميتها ودورها 

املستفيدين  من  واحد  عليها  يستحوذ  أو  تكتمل  ال  أنها 

خلصت  بالفعل  لو  واملرجو  النقاد،  فيهم  وثق  الذين 

قوانينها  تكون  أن  جديدة  جمعية  إنشاء  وأتيح  النوايا 

حتى  والــرؤى  األفكار  بتداول  وتسمح  للجمي،  متاحة 

بالضبط  تحدد  وأن  املشاركني،  لكل  مرضية  لصيغة  نصل 

من هو املسموح له بالعضوية وعىل أي األسس، فاملالحظ 

من  كثري  إليها  دخل  املهنة  تلك  أن  األخــرية   الفرتة  يف 

وهؤالء  النقدي،  بالعمل  بالفعل  املشتغلني  غري  األفراد 

لهم،  ليست  ويحصلوا عىل حقوق  ان يرضوا  املمكن  من 

صحاب  أل  بالطبع  ويسيئوا  لهم  ليست  أماكن  ويأخذوا 

الثقة  املهنة ناهيك عن ما ميكن أن يحدثونه من زعزعة 

يف مسألة النقد وأهميتها للعمل الفنى .

املستقبلية  النقابة  أو  الجمعية  تلك  من  املرجو  وأضاف: 

تسمح  التي  واإلجـــراءات  االحتياطات  كافة  تتخذ  أن 

مبامرسة العمل النقدي كأن تخاطب املهرجانات املختلفة، 

تطوير  منها  يرجى  كام  تعاون،  بروتوكوالت  معها  وتعقد 

يحتاج  ملن  تدريبية  برامج  وتوفري  لها،  املنتسبني  الزمالء 

يف  واملشاركة  بالتطوير  تسمح  وافكارا  األعضاء،  من 

الفعاليات الفنية.. تلك فكرة طيبة يرجى أن يساعد عىل 

وجودها املخلصون من أبناء املهنة.

منها الهدف  مناقشة  المتحمسني  على 
يتحلق  كيان  وجود  حلم  ظل  هاشم:  أحمد  الناقد  وقال 

هاجساً  فيه  ويتجمعون  املرصيني  املــرسح  نقاد  حوله 

وحلاًم يراود نقاد املرسح عىل مدار سنوات طويلة، وظل 

أواسط  إىل أخرى، وىف  الحلم يطفو ويخبو من فرتة  هذا 

القرن املايض بدأ بعض نقاد املرسح يأخذون  تسعينيات 

عىل  وكان  الكيان  هذا  ظهور  لتفعيل  ؛  جادة  خطوات 

علم ويدرس ىف أكادمييات.

واكمل: يتواجد النقاد ىف أماكن مختلفة بعضهم ىف نقابة 

الصحفيني، وبعضهم ىف املهن التمثيلية وبعضهم ىف اتحاد 

الكتاب، وآن األوان لجمع كل النقاد يف كيان واحد، هذا 

وتؤسس  والنقاد  النقد  بقضايا  تهتم  نقابة  ميثل  الكيان 

هذه  عن  دفاعاً  الثقايف،  املجتمع  ىف  نقدية  حركة  لوجود 

املهنة وأال يطلق لقب »ناقد » إال عىل الناقد الحقيقي .

مقنع سبب  دون  كثريًا  وجوده   تأخر  كيان 
ممدوح  أمل  والسينامئية  املرسحية  الناقدة  أعربت  فيام 

عن ترحيبها بتأسيس نقابة للنقاد فقالت: من املهم جداً 

رعاية  تحتاج  مهنية  فئة  أنهم  وأرى  للنقاد،  نقابة  وجود 

ملامرستها،  املعيقة  لألمور  والتصدى  لحقوقها،  حقيقية 

األمينة  مامرستهم  ملجرد  النقاد  أحيانا  لها  يتعرض  والتي 

للتصدي  أيضا وجودها  لدورهم، ومن جهة أخرى وجب 

وجوده  كثريا  تأخر  كيان  وهو  منهم،  لدوره  ييسء  ملن 

دون سبب مقنع، أمتنى بالطبع إنشاء وتأسيس كيان لهم 

جامعا  وليس  نقدي  تخصص  بكل  خاصاً  يكون  أن  عىل 

وتطويرات  مشاكل  يناقش  أن  ليمكنه  التخصصات؛  لكل 

مثال  املرسح  نقاد  جمعية  فتكون  نقدي،  مجال  كل  عامل 

املرسح  نقاد  وهل  فقط،  للمرصيني  هي  تحديد هل  مع 
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رأس هؤالء النقاد الراحل الدكتور »حسن عطية« ومعه 

الناقدين  ،وكذلك  التهامي«  فتحي  »محمد  الكبري  الناقد 

الراحلني »ناهد عز العرب، »حازم شحاتة«، وكاتب هذه 

السطور وآخرين من شباب النقاد آنذاك، وعقدت بعض 

الذى  الكيان  بهذا  الخاصة  الالئحة  ملناقشة  االجتامعات 

اتفق عىل تسميته بـ »نقابة نقاد املرسح املرصيني« من 

ومل  ذلك،  وغري  النقابة  من  والهدف  العضوية،  رشوط 

يستكمل هذا املرشوع الحلم لعدة أسباب أهمها تحزب 

واتهام  التكوين  قبل  الفرقة  ومتكن  البعض،  ضد  البعض 

الكيان  عىل  السيطرة  يف  بالرغبة  اآلخر  للبعض  البعض 

رشعنا  حني  األهم  السبب  وكان  بعد،  يتشكل  مل  الذى 

كانت  كام  ـ  االجتامعية  الشؤون  وزارة  من  ترخيصه  ىف 

مكان  وجود  رضورة  اشرتطت  حيث  ـ   حينها  تسمى 

النقابة ـ إيجارا أو  الوزارة يكون باسم  مستقل ستعاينه 

متليكاـ  وكان هذا هو الصخرة التي تحطم عليها الحلم 

لصعوبة توفري ذلك املكان حينها.

من  بدعوة  أخرى  مرة  تتجدد  الفكرة  رأينا  اليوم  تابع: 

عىل  طرحها  الذى  العال«  أبو  »عصام  الدكتور  الصديق 

طاملا  الذى  الحلم  ليتجدد  ؛  بوك  الفيس  عرب  استحياء 

عىل  فبالرضورة  بجدية  األمر  يؤخذ  ولىك  كثريا،  داعبنا 

الكيان:  هذا  حول  مهمني  أمرين  مناقشة  املتحمسني 

يلعبه  أن  ميكن  الذى  الــدور  وثانيا  منه،  الهدف  أوال 

األمرين  أن  املتواضع  رأيي  النقدية، وىف  وللحركة  للنقاد 

متداخلني كثريا، فالهدف هو جمع النقاد يف هذا الكيان 

ـ أيا ما كان اسمه، ورعاية مصالحهم، وال أقصد املصالح 

االجتامعية فهذا الدور تؤديه نقابة املهن التمثيلية، وإمنا 

باسمهم  ،والتحدث  النقدية  املصالح  رعاية  املقصود هو 

فرص  وتوفري  وغريها،  كاملهرجانات  املرسحية  املحافل  ىف 

غري  مزاحمة  ظل  يف  املتخصصة  النقدية  كتاباتهم  لنرش 

النقد  أصبح  حتى  ودب  هب  من  وكل  املتخصصني، 

املرسحي مهنة من ال مهنة له، وكل مدع، وكذلك رعاية 

آداب املهنة والحفاظ عليها، ووضع رشوط أمام كل من 

أمام  أعضائها  عن  الدفاع  وكذلك  إليها،  االنتساب  يريد 

أحياناً  يتطاولون  الذين  الفن  أدعياء  من  متطاول  كل 

أو  بالتشهري  واتهامه  الفنية  ألعاملهم  منتقد  كل  عىل 

عدم الفهم ملجرد اختالفه معهم يف وجهات النظر حول 

دورا  يلعب  أن  الكيان  لهذا  ميكن  كام  الفنية،  أعاملهم 

الندوات املتخصصة  هاما ىف تثقيف أعضائه سواء بعقد 

حول بعض العروض أو حول الكتب الهامة يف التخصص 

أو غري ذلك.

تابع هاشم : يف كل األحوال فإن وجود مثل هذا الكيان 

وأهميته  جاد،  مرسحي  ناقد  لكل  ورضوري  هام  أمر 

ىف  ستكون  بل  فقط،  النقدية  والحركة  للنقاد  ليست 

خدمة الحركة املرسحية املرصية بشكل عام، وننتمى أن 

التغلب عىل  الواقع وميكن  يتحقق وجوده عىل مستوى 

املعوقات اإلدارية.

وشروط  مهنية  شروط  تتوافر  أن  يجب 
نقابة إلقامة  قانونية 

نظر  وجهه  الخطيب  سمري  محمد  د.  الناقد  وطــرح  

باءت  لكنها  ؛  دعوات  عدة  هناك  كانت  فقال:  مختلفة 

تجربتان ىل  فهناك  الفعلية،  املسارات  تأخذ  ومل  بالفشل 

مع الدكتور حسن عطيه ولكنهام مل يكتمال،  يجب عند 

رشوط  تتوافر  أن   « »نقابة  مسمى  تحت  كيان  إنشاء 

مهنية ورشوط قانونية، ما هى االمتيازات التي سيحصل 

بتحسني  النقابة  ستقوم  وكيف  النقابة،  اعضاء  عليها 

رشوط املهنة، يجب وضع كل هذا يف عني االعتبار، وهل 

كل  النقد؟  عىل  املتطفلني  منع  ىف  دور  للنقابة  سيكون 

ذلك  ذلك، ألن  يف  هناك صعوبة  يكون  انه سوف  ظني 

سيفرس عىل انه ضد حرية الرأي والتعبري.

المفردات بعض  توفر  يجب 
نقابة  إلقامة  الدعوة  فقال:  سعيد  محمود  د.  الناقد  أما 

الحالية  الصورة  أن  خاصة  األهمية  شديد  أمر  للنقاد 

اتحاد  ففي  الجهات  من  العديد  بني  موزعه  للنقاد 

أيضا  التمثيلية  املهن  نقابة  ويف  شعبه،  للنقد  الكتاب 

للنقاد شعبه، وتلك يف حد ذاتها أزمة حقيقية،

والنقد  الدراما  قسم  خريجي  نجد  املثال  سبيل  فعيل 

بنقابة املهن التمثيلية، واقسام املرسح املتنوعة، ومبجرد 

مهنة  مزاولة  دون  حتي  للنقابة  ينضم  الطالب  تخرج 

فشعبة  الكتاب  اتحاد  يف  أما  أخري  ازمة  وتلك  النقد؛ 

كتب  ثالثة  يؤلف  الذي  الكاتب  عضوية  تقبل  النقد 

والقصة  والشعر  املــرسح  انواعه  بشتي  النقد  تخص 

والرواية.

الكتاب  اتحاد  كارنيه  عيل  يحصل  من  هناك   : وتابع 

يف  املشكلة  إذن  النقدي،  اإلنتاج  عن  تقريباً  ويتوقف 

النقاد  نقابة  دور  يظهر  وهنا  النقد،  مزاوله  استمرار 

لدارس  سواء  الفرص  إتاحة  يجب  ففيها  مهم،  بشكل 

النقد ومامرسه سواء بفتح آفاق للنرش أو منحهم فرص 

الشلة  التواجد باملؤمترات واملهرجانات بعيداً عن منطق 

واملعارف والحبايب.

وأكمل قائاًل: يف تلك النقابة يجب توافر بعض املفردات 

متابعة  مع  الكتابة  وجدية  النقد  مزاوله  استمرار  منها 

موضوعي  بشكل  الجارية،  واألدبية  الفنية  األحداث  كل 

وعلمي، واألهم من كل ما سبق تحديد من هو الناقد ؟

الكبرية  المساحة  يعطي  النقد  غياب 
الفنية األعمال  من  المتدني  لظهور 

النقد  قسم  رئيس  صربي  إيهاب  دكتور  مساعد  أستاذ 

أهمية  عىل  شدد  الفني  للنقد  العايل  باملعهد  املوسيقي 

تأسيس نقابة للنقاد فقال: نحن يف احتياج ملؤسسة مثل 

سواء  واملتعددة  املختلفة،  تخصصاتهم  ىف  النقاد  نقابة 

األديب  النقد  أو  السيناميئ  النقد  أو  املرسحي  النقد  ىف 

الفكر  وتشكيل  بناء  إلعادة  وذلك  ؛  املوسيقي  النقد  أو 

املثقفة؛ ألن  املرصية  الشخصية  بناء  الفني، واإلسهام ىف 

من  املتدين  لظهور  الكبرية  املساحة  يعطي  النقد  غياب 

األعامل الفنية التي تؤثر سلباً عىل املجتمع.
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يف إطار الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدويل 

من  والفنون  املرسح  تراتيل  فرقة  قدمت  للمونودراما 

تأليف  ديك  املرسحي  العرض  الهاشمية  األردنية  اململكة 

الرميوين  أياد  الفنان  ومالبس  وديكور  ومتثيل  وإخــراج 

يعيش  رجل  مأساة  عن  للعرض  الرئيسية  الفكرة  وتدور 

الرجل وهو  لنا العرض قصة  تحت وطأة االحتالل، وقدم 

قريته  يف  سعيدُا  يعيش  كان  أنه  ويتذكر  ذكرياته،  يجرت 

هذا  عذبات  حول  األحداث  وتدور  الحال،  تبدل  ولكن 

املحتل  وسيطرة  االحتالل،  وطأة  تحت  وقع  الذي  الرجل 

دونية  نظرة  إليه  ينظر  فاملستعمر  بالده،  عىل  الغاصب 

ويلقبه باملغفل وأذله وتلذذ بتعذيبه، وأعتربه أول شخص 

أجريت عليه تجارب التعذيب الحديثة، فهذا الرجل ليس  

له أي حق يف الحياة  ويذكره املحتل بأن »من يتجرأ عىل 

السجن  أو  املوت  جزاؤه  له  نقدرها  مل  بحقوق  املطالبة 

والعذاب األليم« فيقرر الرجل أن يكون حراً وليس عبداً 

أيتها  أقبحك  »ما  ويقول  املحتل  مقاومة  يقرر  وبالتايل 

بأعيل  يصيح  ثم  الرشفاء«  أقدام  مبسري  نهايتك  الحرب، 

صوت بأنه لن يخلع حذاء الحرب .

النص  عتبة  هو  فالعنوان  الدرامي  للنص  قراءتنا  وعند 

إال  بالظلمة  املمتلئة  النص  مأساوية  من  الرغم  فعل 

النور  من  شعاع  وظهور  األمل  بشائر  يحمل  العنوان  أن 

فالديك يصيح معلنا عن ميالد فجر جديد، فالرجل ينتظر 

الخالص من العبودية والذل، فرمبا يأيت هذا الفجر املفعم 

باألمل بالخالص من املغتصب الغاشم، ومل يكتب املؤلف 

أي أسم رصيح لشخصية بطل عمله أو الشخصيات التي 

له  وأن  رجل  عمله  بطل  أن  ذكر  بل  لسانه  عىل  ذكرت 

للحكيم،  شكواه  وكانت  املعلم،  يد  عىل  وتعلم  صديق، 

الجنني..  بأم  زوجته  وخاطب  أمــرأة،  املغتصب  وهدد 

أو  زمان  أي  يف  تحدث  الحكاية  أن  عن  يعرب  مام  وهكذا 

منتصف  يف  »حجرة، رسير  قال  املكان  وصفه  ويف  مكان، 

كبرية  مربعة  الرسير قطعة حديدية  املرسح، وسط  أعىل 

وعاء  الرسير  جانب  قــامش،  بقطعة  بالكامل  مغطاه 

حديدي متوسط مملوء باملاء .. برميل األول ميني منتصف 

منتصف  يف  طويل  حديد  سلم  يساره،  الثاين  املــرسح، 

املرسح، مكنسة يف ميني مقدمة املرسح، مجرفة يف مقدمة 

يرضب  االستذكار  لحظات  ونجده  بظالمه«،  واملستقبل 

حذاء بقوة فيدل عىل أنه العدو أو يداعب حذاء فيشري 

إىل الصديق أو املعلم أو الحكيم )وهم من أهايل القرية 

وعاش الرجل بينهم( أو يشري الحذاء إىل املستعمر فكلها 

أحذية ويرتديها كل البرش، لكن يشري عىل هذه األحذية 

فهناك  األرض،  عىل  بها  مييش  يك  اإلنسان  ارتداها  والتي 

نوعان من البرش إنسان مسامل وآخر عدواين، فكانت هذه 

القبور.  يف  ودفنت  ماتت  شخصيات  عن  تعرب  األحذية 

الخشبية  السالم  أثنني من  الفراغ املرسحي   وقد وضع يف 

ذات االرتفاع املتوسط ميني ويسار وسط املرسح، وكريس 

كدليل  املعلقة  بالشواهد  مملوء  املرسح  سقف  يساره، 

مقدمة  وسط  فارغ  دلو  عىل  جالس  رجل  القبور،  عىل 

املرسح يبدو عليه اإلجهاد )...(”

عند دخولنا صالة العرض وجدنا العديد من األحذية متأل 

الفراغ املرسحي تتديل من سقف املرسح )السوفيتا(، فكل 

وعند  ألسفل  أعىل  من  وتتديل  خيط  يف  مربوطة  فردة 

األحذية  برضب  الرميوين  إياد  املمثل  قام  العرض  بداية 

املايض  عىل  إشارة  يف  الساعة  كبندول  تتحرك  حتى  بيده 

الذي  النور  بصيص  يتطهر  الزمن »دعه  والحارض ودوران 

املايض بقسوته والحارض بجربوته  لنا خفايا  تخافه لريوي 

ديك..
الحروب مشعلو  على  باللعنة  يبوح  رجل  صرخة 

         جامل الفيشاوي
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بعجل مبطن بالجلد ومقشة وقد أستخدم الكريس للتعبري 

فاختار كريس  ليلة زفافها  املرأة يف  أشياء كثرية منها:  عن 

وأم  العرس،  ليله  يف  املــرأة  تتجمل  حيث  يلمع  جديد 

الجنني )املرأة أثناء الوالدة( فقد قلب الكريس واستخدمه 

منه  ويطلب  املغتصب  املستعمر  عن  عرب  كام  كرسير، 

عن  ويكف  رصاحــه  يطلق  أن  الوطن  صاحب  الرجل 

صوت  يقلد  أن  املستعمر  منه  طلب  أن  بعد  تعذيبه 

الحامر )قلد يل صوت الحامر وهو يغني .. إياك والرفس 

طلبه  ويكرر  هنا(،  إىل  الحظرية  يف  بقى  من  طلبت  وإال 

عندما طلب  ثالثة  ومرة  القرد،  تقليد  منه  أن طلب  بعد 

يف  ومتيز  الرميوين  إياد  اجتهد  )وقد  البطريق  تقليد  منه 

كام  البطريق(،  أو  القرد  تقليد  أو  الحامر  صوت  إصدار 

املقهور  الوطن  صاحب  الرجل  عن  أيضاً  الكريس  عرب 

والذي تلذذ املغتصب يف تعذيبه ببشاعة وجسدت أفكار 

مقلوب  وضع  يف  الكريس  فوضع  التعذيب  يف  املستعمر 

بوضعها  خازوق  أنها  بها عىل  ليعرب  املقشة  يد  وأستخدم 

أثنني  أما عن عدد  الرجل،  أنه ميثل  املفرتض  الكريس  عىل 

ناحية  الصديق  يناجي  وكان  عليها  فصعد  السالمل  من 

إلباسك  أردت  الحرب..  رصاص  ال  الفراق  )قتلك  اليسار 

 .. السواد  عشاق  من  وأنت  حياتك  يف  مرة  ألول  األبيض 

يدفنون كام هم  الحرب  أن من تسال دماءه يف  أخربوين 

كأوراق  الدنيا  هذه  يف  وجودنا  أن  يوماً  قولك  تذكرت   ..

املعلم  أيها  )عذراً  اليمني  ناحية  للمعلم  واتجه  الخريف( 

وعند  للرثاء  إال  تستعمل  ال  أصبحت  األبجدية  فحروفك 

الحكيم  ويناجي  للهجاء(  ألف  كل  بعد  مرة  االنتصار 

قدميه  أصابع  عىل  املــرسح  وســط  منتصف  يف  بوقفه 

ويقول »أطلعني عىل رس النجاة أيها الحكيم أجب  أرح 

قلبي، كيف لنا أن نتجنب الدمار؟ ال تخف .. من كانت 

ونستطيع  اآلن.  كحالك  أصبحوا  لرمبا  البطش  سمعتهم 

القول بأن إياد الرميوين املخرج انترص عىل نفسه كمؤلف 

التجريبي  املرسح  أشكال  من  املونودراما شكل  أن  حيث 

وهذا ما شاهدناه بفكرة استبدال املكان الذي تم وصفه 

يف النص الدرامي باملكان الذي نفذه يف العرض املرسحي، 

النص  يف  وصفه  الذي  املكان  يف  يعيش  الذي  فالرجل  

نفسه  عىل  منغلق  رجل  نظرنا  وجهة  من  يعترب  الدرامي 

مكان  أما  املايض،  ذكريات  ويجرت  يأويه  منزل  يف  يعيش 

مأوى  بال  الرجل  هذا  أن  القول  نستطيع  العرض  نص 

يعيش يف العراء ليس لديه مكان يعيش فيه فلم يجد إال 

والتحدث  املوىت  مع  ذكرياته  ويجرت  فيها  للعيش  املقابر 

معهم، فام زال املستعمر املغتصب يعيش يف بالده والذي 

يختار من بينهم أقواهم ليخلق منه رجل متسلطا عليهم، 

فقرر الرجل املقاومة وأنه لن يخلع حذاء الحرب .

األسفل  الجزء  يف  الرميوين  ــاد  إي ــدى  ارت املالبس  وعــن 

رجل  عن  يعرب  وهو  قدمه  يف  بوت  وهاف  جينز  شورت 

القامش  من  قطعة  ارتدى  العلوي  الجزء  أما  الزمان،  هذا 

تشبه الريش ومفتوح من الصدر إىل أسفل البطن وارتدى 

بالكوع ما يشبه الريش أيضا معرباً به عن عنوان النص يف 

إشارة إىل الديك، ثم استخدام قطعة القامش التي تغطي 

الرتكيز  كان  كام  املختلفة،  وجهة  تعبريات  إليضاح  املمثل 

يف  لكنها  عام  بشكل  املرسحي  الفعل  منطقة  إضاءة  عىل 

بها  أن  مبعنى  تام  غري  بشكل  تضاء  كانت  األحيان  بعض 

طبقا  الرؤية  وضوح  لعدم  مقصوداً  وذلك  معتم  جزء 

الدرامي، وبشكل عام تعتمد املونودراما  لطبيعة املوقف 

تم  كنا  الضوئية(  )البؤر  اإلضــاءة  من  النوع  هذا  عىل  

يف  خافتة  كانت  لو  حتي  األحذية  عىل  اإلضــاءة  تسليط 

اللون  استخدام  فتم  يرتديها  كان  من  موت  عىل  داللة 

األزرق لتحقيق هذه الرؤية.

النوعية  هذه  مييز  ما  وهو  باإليقاع  الرميوين  إياد  اهتم 

نشاهد  أن  املمكن  فمن  عليه،  الرتكيز  وتم  العروض  من 

إليه  ننجذب  ولكننا  الجاملية  ذائقتنا  مع  يتفق  ال  عرض 

العرض،  عنارص  وتشابك  املمثل  وحركة  اإليقاع  قوة  من 

وعىل عكس ذلك نشاهد عرض نتفق معه حيث أنه معرباً 

عن ذائقتنا الجاملية ولكن عنارص العرض مفككة واإليقاع 

مرتهل ويصل األمر إىل أن يرتك املتلقي قاعة العرض .

الذي قال  الرميوين  إياد  العرض  التحية واجبة لصانع هذا 

يف  مرة  ألول  العرض  هذا  يقدم  أنه  للجمهور  تحيته  يف 

الدورة الخامسة ملهرجان أيام القاهرة للمونودراما وشكر 

إدارة املهرجان.

الجزء األعىل لتدل عىل خوذة أحد أفراد جيش املستعمر 

ويصبح الرجل عاري الجسد يف إشارة إيل وضعه املأسوي. 

وكانت املوسيقى واملؤثرات الصوتية متناغمة مع العرض 

التعبري عن  الناي  مع  الدف  استخدام  العرض  بداية  ففي 

الحرب  وطأة  تحت  اإلنسان  يعيشه  الذي  والحزن  األمل 

حزينة  شبه  موسيقى  عزفت  كام  له،  املستعمر  وتعذيب 

باستخدام الجيتار والدف عىل الرغم من املوقف السعيد 

الطيور تغرد وتعزف  الرجل حبيبته وأن  الذي يتذكر فيه 

ماتت،  حبيبته  أن  الواقع  ولكن  الحياة  أنشودة  بصوتها 

وكل  اللنب  األطفال  تسقي  التي  األم  عن  تحدث  وعندما 

وكانت  بالحزن،  مغلف  لكنه  مقابل  دون  الحب  هذا 

صوت  منها:  املواقف  بعض  عن  تعرب  الصوتية  املؤثرات 

الخطوات  وصــوت  والــســواد،  الشؤم  عن  املعرب  البوم 

قريه  إىل  املستعمر  جنود  قــدوم  عىل  داللــة  املنتظمة 

وقت،  أي  ويف  مكان  كل  يف  والسري  وانتشارها  الرجل 

مزج  وقد  جديد  فجر  بــزوغ  عىل  يدل  الديك  وصــوت 

صوت صياحه بصوت قدوم طفال رضيع ويعني ذلك أنه 

يف  رجل  سيصبح  شخص  بوالدة  األمل  من  بصيص  يوجد 

املستقبل ويطرد املستعمر وينترص ويحرر بالده.

بؤر  عن  عبارة  كانت  الرشيف(  )أبوبكر  ــاءة  اإلض أما 

وجهة  إضاءة  عىل  للرتكيز  الربتقايل  اللون  فكان  ضوئية 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 10 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 10789 أكتوبر 2022العدد 789

2323 رؤى

تثري  ساحرة  شابة  تجربة  اآلن  ــرصي  امل ــرسح  امل يشهد 

العبقري الصاخب لجيل جديد  التساؤالت حول ذلك امليالد 

واملعرفة  والدهشة  الوعي  ميتلك  املرسحيني  شباب  من 

التي تضعنا يف مواجهة ساخنة  الرؤى  ورشاسة الجامل، تلك 

مع وجود مستحيل، يستلب الروح واملعنى وحرارة الجسد، 

وكان اندفاع تيارات الجدل هو لحظة فارقة يف ليلة غامضة 

شهدت ميالد الثورة وأحالم الحرية والتغيري . 

يديره  الذي  للفنون،  الهناجر  مركز  إنتاج  من  التجربة  هذه 

الفنان املثقف شادي رسور صاحب اإلدراك املتوهج لطبيعة 

امتلكت  التي  الشابة،  الطاقات  استيعاب  يف  املركز  فلسفة 

حالة  عرب  املــرصي  الفني  الواقع  قلب  يف  الحضور  فرصة 

الواقع  مرسحية مغايرة، تنطلق من األرسة إىل املجتمع  إىل 

اإلنساين املمزق، ورغم أن الرصاع األسايس يدور حول جرمية 

يف  تضعنا  ال  املرسحية  الحالة  أن جامليات  إال  وهمية،  قتل 

لتدين  بقوة  لكنها متتد  مواجهة مبارشة مع جرمية أخالقية، 

صلبوا  الذين  هــؤالء  وتحاكم  والتسلط،  القهر  عذابات 

اإلنسان عىل جدران الغياب واالستالب . 

السوري،  محمد  الشاب  الكاتب  هو  املرسحية  مؤلف 

عامل  يف  الظاهري  املستوى  عىل  يدور  خالبا  نصا  قدم  الذي 

البناء  عرب  األعمق  املستوى  عىل  مالمحه  اتضحت  تصوري، 

الحياة،  عن  البحث  وفلسفة  والحوار  للشخصيات  املبارش 

سقوط  بفكرة  وجامليا  نقديا  ترتبط  حداثية  جاءت  الكتابة 

املرجعيات وانهيار املركز، وهي تتميز بالتنوع والرثاء، تتكرس 

واألحداث،  والحوار  للحدوتة  الزمني  التتابع  مفاهيم  فيها 

يبعثها  رشســة   جاملية  إيقاعات  ونلمس  األطــر،  فتغيب 

من  موجات  إىل  وتحويلها  للمشهد  األحادية  املعاين  تفجري 

تعلن  ودالليا،  وفكريا  برصيا  املشاغبة  الجدلية  التكوينات 

العقيل،  التفاعل  نحو  وتتجه  السكون،  العصيان عىل هيمنة 

الــرؤى  وتنطلق  املــأســاوي،  الحس  مالمح  تتمزق  حيث 

املشاغبة املشحونة بلغة املفارقة والسخرية والجروتسك . 

يف  وبارعة  تساؤالتها،  طرح  يف  مختلفة  املرسحية  كانت 

مع  مواجهة  يف  الشخصيات  به  وضعت  الــذي  األسلوب 

وضعيفة،  هشة  اإلنسانية  القيم  حيث  الصعب،  االختيار 

باملأساة،  الحس  إيقاعات  عنه  غابت  حولنا  من  والعامل 

يحمله  ما  بكل  الوجود  مفجرا لرشاسة  الغياب  ذلك  وأصبح 

ومعايري  كائن  نظام  بني  وتناقضات،  وتشوهات  خلل  من 

عذاب  هاوية  يف  السقوط  إىل  اإلنسان  يدفع  غائب  نظام 

وحيش .

هاين،  زياد  العبقري  الشاب  الفنان  هو  املرسحية  مخرج 

حالة  بعث  الخالبة،  والبصامت  الخالقة  ــرؤى  ال صاحب 

الشابة،  أخته  عىل  اآلثم  تسلطه  يف  تبلورت  التي  تناقضاته، 

كام يفعل أبوه بالضبط . 

فنان  مخرج  أمام  أننا  لتكشف  الساخنة  اللحظات  متتد 

النارية  الفن  جمرات  عىل  يقيض  واملعرفة،  الوعي  ميتلك 

هو  األمر  ويل  استدعاء  جواب  الجامل،  من  تيارات  ليبعث 

إىل  نداء  وهو  واألعــامق،  األبعاد  فجرت  الفاصلة   النقطة 

من يهمه األمر إلنقاذ األجيال الطالعة من السقوط األبدي، 

املترشد،  لشخصية  الجاميل  التشكيل  يأيت  السياق  هذا  ويف 

عند محطة  الشارع  يعيش يف  املرسح  يسار  نراه عىل  الذي 

األوتوبيس--، يأيت كحالة إبداعية رفيعة املستوى تعزف عىل 

وجوده  يف  املخيف  العبث  مالمح  وتؤكد  االبن  مأساة  أوتار 

الدور،  أداء هذا  الفنان أدهم هاين كان مبهرا يف  ووجودنا، 

يحيي  ينتظر  مثلام  أبدا،  يأيت  لن  الذي  األوتوبيس  ينتظر 

األمان، نراه يصل إىل بيته ليأخذ حقيبته ومييض، ليبقى ظله 

املمتد . 

الواعدة،  الشابة  النجوم  من  مجموعة  املرسحية  يف  شارك 

بتول عامد،  نبيل،  نانيس  رأفت،   مصطفى سعيد، مصطفي 

ملياء الخويل  أدهم هاين، ميرسة نارص وغريهم 

الفرن،  إلبراهيم  ــاءة  واإلض الكومي،  لهبة  الديكور  كان 

واملالبس لهاجر كامل . 

مرسحية متوج بالسحر والوهج والحياة، خشبة املرسح تبدو 

يف أبهى صورها، الحوار الرشيق يتضافر مع الضوء وخطوط 

مفهوم  عىل  ترتكز  املرسحية  املشاهد  صور  الالهثة،  الحركة 

صورها،  أبهى  يف  تبدو  املرسح  خشبة  السيناميئ،  التقطيع 

والجموح  والخيال  بالواقع  والتقاطعات،  باملواجهات  متوج 

الضوء  واإلبــداع،  والحركة  والظالل،  باألضواء  والجنون، 

الدرامي يشكل أبعاد الزمان واملكان، وتيارات الشعور متتزج 

مع تقاطعات الوعي واندفاعات األعامق، وتصبح لعبة الفن 

املجتمع  أوتار  الرشس عىل  العزف  إىل  املسار  املدهشة هي 

والعالقات وجموح التسلط والطغيان . 

عذابات  ليكشف  واألداء  الحركة  مع  يتضافر  الضوء  يظل 

اغرتاب االبن الشاب وعبثية وجوده العقيم، خصوصية أداؤه 

الالفت،  وحضوره  الخصبة  موهبته  عن  تكشف  التمثييل 

وعيادة  الشارع  يف  واملــدرســة،  البيت  يف  يحارصه  القهر 

الطبيب، ويف عالقته بالجميلة التي أحبها، مدير املدرسة هو 

صورة من أبيه املتسلط، والفتى نفسه يشبه أباه بشكل أو 

متناه، ومل  الذي  األب  يكن هو  مل  ويكرهه،  يحبه  بآخر، هو 

يكن الفتى هو االبن الذي متناه األب، ويبقى يحيي رءوف 

إىل  بخياله  اندفع  الذي  املقهور،  لالبن  الخالب  النموذج  هو 

من  ويتخلص  املغتالة  حريته  ميتلك  لعله  وأبيه،  أمه  قتل 

أمر.. ولي  استدعاء 
االنتظار وجحيم  الحب  غواية 

         وفاء كاملو
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وهذا ما جعل االستمرار ىف العرض أمرا باهظ التكلفة ال 

األجور وتكاليف  إنتاجه  فضال عن  تكاليف  يغطى حتى 

دقيقة ومعقدة   ديكورات  إىل  يحتاج  فهو  املرسح.  إيجار 

خالف  املمثلني  من  كبري  عدد  عن  فضال  مكلفة  ومالبس 

ورغم  عازفا(.   ٢٧( أوركسرتا  وفرقة  ممثل(   ٢٠٠( األبطال 

كافية  اإليرادات  تعد  مل  والعازفني  املمثلني  أعداد  خفض 

إيجابيا  نقدا  يقدموا  مل  النقاد  أن  إىل  ذلك  يرجع  ورمبا   .

للعرض ىف صورته الجديدة بشكل يجذب املشاهدين إىل 

حضور العرض.

ويقارن املتحدث بني قلة  اإليرادات ومليار دوالر أرباحا 

حققتها عروض املرسحية ىف برودواى وعوائد تقدر بنحو 

خمسة مليارات حققتها عروضها خارج الواليات املتحدة. 

وتقول تقديرات أخرى أن ١٤٠ مليونا  شاهدوا املرسحية  

التى عرضت ىف ٤١ مدينة ىف الواليات املتحدة والعامل.

 وشبح األوبرا عبارة عن مرسحية موسيقية وضع ألحانها 

النص  وضع  ىف  وشارك  ويرب  أندرو  الربيطاىن  املوسيقار 

عاصمة  بــرودواى  ىف  القياىس  الرقم  ينتهي  سوف  أخريا 

القادم  العام  من  فرباير   ١٨ يوم  ىف  األمرييك.  املرسح 

للمرسحية  األخــري  العرض  عىل  الستار  يسدل  ســوف 

املرسحيات  أطول  تعد  التى  ــرا”  األوب “شبح  املوسيقية 

وبنهاية   .١9٨٨ عام  عرضها  بدأ  فقد  برودواى.  ىف  عرضا 

تجاوزت    قد  املرسحية  تكون  القادم  فرباير  ىف  العرض 

ليلة  و9٢٥  ألفا   ١٣ قدمت خاللها  العرض  من  عاما    ٣٥

عن  فضال  هذا   .١9٨٨ يناير  ىف  األول  عرضها  منذ  عرض 

خارج  عرضت  أنها  بل  املتحدة.  الواليات  خارج  عروضها 

عرضت  حيث  برودواى  ىف  عرضها  قبل  املتحدة  الواليات 

لندن ىف ١9٨6. هذا فضال عن  عىل مرسح ماجيستى ىف 

الواليات  وخارج  متعددة  أمريكية  واليات  ىف  عروضها 

ىف  وعرضت  سبق  كام  العامل.  قارات  مختلف  ىف  املتحدة 

قرر  حتى  سنة   ٣٣ ملدة  متقطعة  فرتات  عىل  بريطانيا 

واضع موسيقاها أندرو ويرب وقف عروضها بعد أن وجد 

أنه ال يستطيع أن يقدم جديدا من خاللها.

املرسح  تاريخ  ىف  يتجاوزه  مل  قياسيا  رقام  هذا  ويعد 

العاملى سوى مرسحية مصيدة الفرئان ألجاثا كريستى.

السبب
أن  تقدمها  التى  املرسحية  الفرقة  باسم  متحدث  ويقول 

للعرض  الطائلة  النفقات  بسبب  جاء  العرض  إنهاء  قرار 

التى مل تعد تغطيها اإليرادات بسبب تراجع اإلقبال رغم 

انتهاء قيود كورونا . 

برودواى فى  أخر  وبداية  عرض  هشام عبد الرءوف نهاية 
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تشارلز  الربيطاىن  األغاين  مؤلف  أغانيها  ووضع  األوبراىل. 

هارت.  

فرنسية قصة 
لألديب  االسم  بنفس  فرنسية   قصة  عن  مأخوذة  وهى 

تروى  وهى   )١9٢٧  –  ١٨6٨( لريو  جاستون  الفرنىس 

دايي  كريستني  الجميلة  املوهوبة  األوبــرا  مغنية  قصة 

يعيش  كان  موهوب  موسيقى  شبح  عليها  يسيطر  التى  

بعد  انطلق  ثم  الشهرية  باريس  أوبــرا  تحت  رسداب  ىف 

فصال  ويدور  علنى.  مزاد  ىف  فيه  يعيش  كان  قمقم  بيع 

تتحرر  حتى  والشبح  املغنية  بني  العالقة  حول  املرسحية 

املغنية وتصبح قادرة عىل اإلبداع من داخلها .  

ىف  اند  وست  مرسح  عىل  مرة  ألول  املرسحية  عرضت 

الربيطانية  األوبــرا  مغنية  البطولة  بدور  وقامت  لندن 

ويرب  زوجة  (وكانت  حاليا  سنة   6٢( مان«  برايت  »سارة 

ىف  لها  عرض  أول  ىف  البطولة  بدور  أيضا  وقامت   . وقتها 

بدور   ) حاليا  سنة   ٨٠( كروفورد  مايكل  وقام  برودواى. 

الجوائز “ديربا ميسنج” )٥٤ سنة (.

وىف املرسحية تحتفل البطلة بعيد ميالدها كل عرش سنني. 

ويبدأ أول عيد ميالد للبطلة وهى ىف السابعة عرشة من 

بعد  السابع  ميالدها  بعيد  تحتفل  وهى  وينتهى  عمرها 

البطلة  تبذله  الذى  الشاق  الجهد  نتخيل  أن  ولنا  املائة. 

عىل  مرات  تسع  املكياج  العرض   أبطال  مع  تغري  وهى 

مدار العرض.   

سعادة

العرض  نجاح  ملجرد  ليس  بالغة  بسعادة  هايدل  ويشعر 

بل ألسباب أخرى. فقد سبق عرض املرسحية ىف ديرتويت 

ملدة عامني من  ٢٠١٨ إىل بدايات ٢٠٢٠ حققت خاللها 

مل  ألنها  رأيه  ىف  ناقصا  ظل  النجاح  وهذا  كبريا.  نجاحا 

وبالفعل  األمرييك.  املرسح  عاصمة  بــرودواى  ىف  تعرض 

ومل   .٢٠٢٠ مارس  ىف  املرسحية  عرض  وبدأ  أمله  تحقق 

يكد مير أسبوعان عىل بدء العرض حتى صدر قرار بوقف 

إجــراءات  بسبب  بــرودواى  مسارح  كل  عىل  العروض 

بتقديم  املرسحية  للفرق  اإلجــراءات  وسمحت  كورونا. 

التليفزيونية  القنوات  عىل  وبثها  جمهور  بدون  عروضها 

أو عىل اإلنرتنت للمشرتكني.  ورفضت إدارة الفرقة ورفض 

طبيعة  مع  تتفق  ال  أنها  باعتبار  الفكرة  نفسه  هايدل 

املرسح كقناة يتفاعل فيها املمثل واملشاهد. 

من هنا شعر هايدل بسعادة كبرية حني تم افتتاح عرض 

اكرث من عامني. وزادت  املرسحية عىل نفس املرسح بعد 

األول  امليالد  عيد  االفتتاح  يوم  وافــق  عندما  سعادته 

لطفله.

طول  عىل  سيئا  أمرا  يكن  مل  املرسحية  إغالق  أن  وقال 

بعض  واكتشاف  النص  قراءة  إلعادة  فرصة  كانت  الخط. 

مربرة  غري  إطالة  اعتربه  ما  ومنها  فيها  القصور  أوجــه 

انه  كام  فقط.   ١٠٠ إىل  ١9٠ صفحة   من  النص  فاخترص 

ىف  ناقشها  التى  املشاكل  من  كانت  األبــوة  ألن  سعيد 

املرسحية وكتبها قبل أن يتزوج ويصبح أبا.

أصول  من  باعتباره  األملانية  بثقافته  يعتز  انه  ويقول 

كانت  السبب  ولهذا  كتاباته.  عىل  انعكست  التى  أملانية 

أعامله املرسحية والتليفزيونية تالقى نجاحا كربا ىف أملانيا 

أن شموع  ويقول  املتحدة.  الواليات  ىف  تحققه  ما  يفوق 

عارش  لتكون  أملانيا  ىف  قريبا  تعرض  سوف  امليالد  عيد 

مرسحية تعرض له هناك باللغة األملانية.

أو  املــرسح  ىف  ســواء  هايدل  أعــامل  أن  النقاد  ويقول 

التليفزيون أو السينام تتميز دامئا بنزعات فلسفية تحتاج 

قدرا من الخربة من جانب املخرجني للتعامل معها. لكنهم 

انه  كام  معناه.  العمل  فقد  وإال  تجاهلها  يستطيعون  ال 

يخرج  سوف  العمل  أن  من  للتأكد  املخرج  مع  يعمل 

عىل الشكل الذى يرضاه. فهو يعترب اإلخراج أسلوبا لنقل 

رؤيته إىل املشاهد.  وقد اعتربته صحيفة ديفيلت األملانية 

الروىس   مثل  العامليني  ــاء  األدب كبار  عن  يقل  ال  أديبا 

تشيكوف واأليرلندى  صمويل بيكيت.

الشبح. وأخرجها هارولد برنس. 

 ٢٠٠٤ ىف  فيلم  إىل  تحولت  التى   – املرسحية  ــازت  وف

وقتها  فازت    - تليفزيوىن  مسلسل  إىل  أيضا  وتحولت 

بجائزة افضل مرسحية موسيقية ىف جوائز لورنس أوليفييه 

وفاز كروفورد بجائزة احسن ممثل ىف مرسحية موسيقية.   

عامني بعد  تعود  الميالد  عيد  شموع 
مرات  ٩ للبطلة  مكياج 

أمريكا من  أكرث  ألمانيا  فى  المؤلف  شعبية 
غري  مرسحى  عــرض  مع  موعد  عىل  بـــرودواى  كانت    

مرسح  وهــو  مسارحها  أشهر  من  واحــد  عىل  تقليدى 

أمريكان ايرالينز . صحيح انه يتناول مجموعة من مشاكل 

املجتمع األمرييك لكنه يتناولها بطريقة غري تقليدية. 

املرسحى  للكاتب  امليالد”  عيد  “شموع  هو  العرض  ذلك 

الرؤية الجديد  األمرييك “نوا هايدل” )٤٣ سنة(. وكانت 

تعتمد عىل بطلة    مل يذكر اسمها خالل املرسحية وقامت 

من  العديد  عىل  الحاصلة  األمريكية  النجمة  بدورها 

التكاليف ارتفاع  بسبب  العرض  انهاء 
عازفا  و27  ممثل   200 العرض  في  يشرتك 

سنة  35 بعد  األوبرا«  »شبح  عروض  أخر 

برودواى فى  أخر  وبداية  عرض  نهاية 
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األودن  فرقة  صنعت  كفى.  تقول  وأن  وقيد  شرط  دون  من  تقرر،  لكي  شجاعا  تكون  أن  يحتاج 
يقولون  هم  وها  العشرين،  القرن  منتصف  بعد  العالمي  للمسرح  تاريخا  باربا  ايوجينيو  ومخرجها 
بعنوان  فرقتهم،  تأسيس  من  سنة  ستني  مرور  بعد  يقدمونه  عرض  آخر  خالل  من  للمسرح  وداعا 
الصفراء. الحمى  زمن  في  طيبة 

الفين  وتماسكه  بمقاومته  نهنئه  )الذي  روما  في  فاشيللو  مسرح  صالة  في  العرض  سيقدم 
تاريخ  من  العرض  وسيستمر  روما(  في  المسرحية  الثقافة  فراغ  خضم  في  نشاطه  مواصلة  في 
في  إيطاليا  جنوب  في  ليّجي  مدينة  في  كوريا  مسرح  في  عرضه  )يعاد  أكتوبر   2 لحد  26سبتمرب 
.)2022 سنة  الشهر،  نفس  من  و8   6 يوم 

في  مقرها  في  األودن  فرقة  عمل  يستمر  لن  سوف  نهاية.  وليس  وداع  عن  عبارة  هو  ذلك 
وكل  باربا  ايوجينيو  يعمل  وسوف  اآلن،  بعد  معه  عرضا  تقدم  ولن  الدانمارك  في  هولستربو 
العامة  المكتبة  إلى  األودن  مسرح  وأرشيف  وثائق   كل  وسُتنقل  لوحده.  الممثلني  من  واحد 
المسرح  نشاطات  شاهد  ليبقى  إيطاليا(،  )جنوب  بوليا  مقاطعة  مع  باالتفاق  ليّجي،  لمدينة 
تاريخ  على  في  نشره  سيبدأ  الذي  الحي”،  “األرشيف  باربا  يسمه  فيما  ذلك  كل  وسيجمع  الثالث، 
أكتوبر.  ١3

المسرح.. بعد  ما 
فرقة  باربا:وداعا  ايوجينيو 
اآلن  تنتظرنا  تياتر،  األودن 

جديدة والدة 

ترجمة

د. قاسم بياتيل

مع مقابلة 
باربا  ايوجينيو 
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2727 نوافذ

يف  وداع���ا  ب��ارب��ا  ايوجينيو  ق��ال  م���ّرة  م��ن  ك��م   �
حياته؟ وملن سيتوجه وداعه يف هذه املّرة؟

“كل لحظة وداع هي عبارة عن عودة. وال ميكن أن تويف بالعهد 

فقط عندما تقرتن باملوت. ودعت أمي، أو يف األحرى ودعت لغة 

وزرعت  عمري  من  عرشة  الثامنة  يف  كنت  عندما  وإيطاليا  أمي 

لغة  وموطن  الجليدي  القطب  ارض  الرنويج  جامل  يف  جذوري 

رفاقي التي مل أكن افهمها، كان وداعا فيه طعم املجازفة والحب. 

بشكل  الرشطة  أبعدتني  بولندا،عندما  يف  آخر  وداعا  هناك  وكان 

ممثلني  كل  وعن  فــالزن  ولودفيك  غروتوفسيك  عن  مفاجيء 

أربال  مدينة  يف  الكرايس  من  صفة   ١٣ مرسح  املخترب،  مرسح 

الذي كان عبارة عن موطني ملدة ثالث سنوات. كان لهذا الوداع 

له،  تشريين  الذي  الوداع  لكن  الدفني.  واألىس  عدالة  الال  طعم 

املصنع  تياتر،  واألودن  أنا  سوية  فيه،  سنرتك  الذي  الوداع  هو 

مختربا  أصبح  الذي  الدامنارك،  يف  هولستربو  مدينة  يف  التاريخي 

لو  كام  الجديدة.  الوالدة  طعم  الوداع  ولهذا   . العامل  يف  معروفا 

أنني قد أصبحت من جديد يف الثامنة عرشة من عمري، فوجدت 

الشوارع  قارعة طرقات  للسيارات عىل  لإلشارة  يدي  أرفع  نفيس 

بلدان  بني  للسفر  وتنقلني  ستوب(  )أوتو  تتوقف  ليك  الرئيسية 

العامل. لكن أشعر بنفيس اآلن عمالقا، ألين بصحبة جميع رفاقي 

من مرسح األودن، تقريبا، وهم يف دهشة وتردد من هذه الحالة 

التي  الكثرية  الــزالزل  هزات  إحدى  تشكل  التي  املتوقعة  غري 

هزت مرسحنا. ولهذا الوداع طعم الوالدة الجديدة املوجهة نحو 

وغري  الهاوي  استقبلت مرسحنا  التي  هولستربو  مدينة  مواطنيني 

املعروف يف سنة ١966. وهو عبارة عن وداع »للشغب الرسي« 

ملرسح األودن، الذي تبعنا ألكرث من نصف قرن. 

ظروف  ضمن  ولكن  وعروضنا  بنشاطاتنا  الواقع  يف  وسنستمر 

دون  ومن  عمل   مقر  بال  فيها:  بدأنا  التي  بتلك  شبيهة  أخرى 

متويل ولكن بكثري من التجارب  والعناد«

لك  بالنسبة  البروفات  أثناء  األم��ر  كان  كيف   �
تعرفون  وأنتم  معك  العاملني  املمثلني  وجلميع 
الذي  األخير  العرض  هو  سيكون  العرض  هذا  أن 
لها  أج��واء  هناك  كانت  هل  بتحضيره؟  تقومون 

خصوصيتها؟
له  يشء  الصفراء  الحمى  زمــن  يف  طيبة  عــرض  تحضري  »كــان 

أنا عمري ٨6 سنة،  العمر.  خصوصيته ألن جميعنا نواجه قوانني 

ظروف  من  الجذور  هذه  تغذت  وقد  أوربــا.  يف   ١٥٤٥ سنة  يف 

خاصة  لحرفة رجال ونساء اختاروا القيام بجذب األشخاص الذي 

كانوا يدفعون مثن تذكرة متعتهم، واستطاعوا أن يفلتوا من قبضة 

احرتام  دون  من  الهامش  عىل  يعيشوا  وأن  واملتدينني  املتسلطني 

خارج  اعتبارهم  عىل  معهم  التعامل  تم  وقد  املهيمنة،  السلطة 

الرسب )اوت سايدرس(.

بالنسبة يل، هي حرفة ميكن أن تسمح  هذه هي جذور املرسح 

ال  مجتمع  هامش  عىل  ذلك  كان  وإن  حتى  بحرية،  العيش  لك 

مع  مرسحية  عــروض  أربعة  عملت  قد  أنني  صحيح  يثمنك. 

أوديب  قصة  لكن  ومدينته،  وعائلته  أوديب  عن  األودن  مرسح 

»اعرف  دلفي:  عّراف  قاله  ما  تحقيق  عن  يبحث  شاب  غامضة: 

قتل  الرغبة  هذه  من  وتنبثق  والديه  معرفة  يريد  كان  نفسك«. 

بني  واالقتتال  والحرب  والطاعون  ُمحرمة،  جنسية  وعالقة  أبيه، 

األخوة. سألت نفيس غالبا ماذا تريد أن تقول يل هذه األسطورة. 

األب  الرب  حكاية  يل  تروي  ماذا  ما،  بشكل  نفيس،  سألت  كام 

الذي يريد أن يضحي بابنه عىل الصليب من أجل خالص النساء  

والرجال األرشار. أال ينبغي أن نعرف أنفسنا؟ وأن نضحي بأبناءنا 

إنقاذ اإلنسانية؟ ليس املهم ماذا تروي، بل كيف تقوم  من أجل 

بتحقيق ذلك. 

الجنس  متارس  برجوازية  المرأة  قصة  هي  كارنينا  أّنا  حكاية  إن 

أنظر كيف  لكن  تنتحر عندما يهجرها.  ثم  يف فراش ضابط ومن 

يف  كام  املــرسح،  يف  اليشء  نفس  يحدث  تولستوي.  لك  يكتبها 

وتتحول  قوي  منوم  فيها  الحكاية  تصبح  التي  شكسبري  أعامل 

بحكاية  كذلك  تفكر  أن  وميكن  حياتك.  وتغري  قاطعة  تجربة  إىل 

توراندو لفختانكوف. 

عن  أنتغونا  دفاع  بجانب  نفسه،  باربا  يجد  أين   �
قوانني القلب أو بجانب قوانني السلطة؟

بجانب  أنا  ذلــك:  عىل  مبارشة  لإلجابة  مندفعا  نفيس  »أجــد 

كريونت. ماذا تقولني أنت، لو رأيت بنت أحد رجال املافيا تريد 

أن تقوم مبأتم كبري ألبيها ويرفض الحاكم السامح لها؟ ليس من 

التغري  عىل  اإلغريقية  الثقافة  مؤرخو  يؤكد  أن  الصدف  دواعي 

سوفوكلس.  وأعامل  أسخلوس  أعامل  بني  حصل  الذي  الذهني 

مدينة   يف  أرستقراطية  عائلة  رشف  عن  بالدفاع  أنتغونا  تقوم 

ننىس  ال  إدانتها.  يتم  ولهذا  الدميقراطية.  نحو  تصبو  )بوليس( 

الذي يجمع  الخائن  ـ  أنتغونا تقوم بشكل رمزي بدفن أخيها  أن 

للهجوم عىل مدينته. إن األحكام املسبقة يف  جيشا من األجانب 

فرتتنا التاريخية أو عدم الثقة بالقوانني، هي التي بنا تدفع ألخذ 

موقفا دراماتيكيا لصالح أنتغونا. وال يعني ذلك عدم رفض قوانني 

كام  قلبها،  قوانني  أنتغونا  تتبع  جائرة.  نعتربها  عندما  الدولة 

تقولني أنت، لكنها كانت تعرف أنها ستدان لو تم كشف فعلها. 

تيب(  )اريك  أويل  إىل منوذج  التي حولتها  الشجاعة هي  إن هذه 

يحتذى به. كام هو الحال مع كل الشباب الذي انظم يف صفوف 

املقاومة )بارتيجان( يف الحرب العاملية الثانية ملقارعة الفاشية ومل 

يحرتموا القوانني التي كانت سائد يف تلك الفرتة«.

العرض؟  التي توجد يف عنوان  احُلمى  ما معنى   �
ومن هو املصاب بتلك احٌلمى؟

عصارات  أنبوب  علبة  يف  حفظها  ميكن  إىل  األلــوان  إنتاج  بدأ 

ستديو  يف  مواده  بخلط  الرسام  يقوم  كان   .١٨٥٠ سنة  يف  حوايل 

يرغب  كان  التي  اللونية  التونات  بلوغ  أجل  قبل ذلك من  عمله 

التكنولوجي:   التطور  بفضل  لونني  تصنيع  وتم  عليها.  الحصول 

رسم  يف  وجود  لهام  يكن  مل  اللذان  واألصفر،  البنفسجي  اللون 

اللون  اللوحات السابقة. وقد سمح وجود علب أنبوب عصارات 

وللشيخوخة  أكرث.  أو  سنة  السبعني  من  املمثلني  ر  أعام  وتقرتب 

تعذبت  يليق.  ال  ما  فيها  وآونة  مؤملة  تارة  تكون  مطلقة  قواعد 

يقضقضون  كانوا  اللذي  ملمثليني  املضني  التعب  أرى  وأنا  كثريا 

من  بالرغم  العمل  يف  املستوى  نفس  بلوغ  أجل  من  بأسنانهم 

عوائق سنني العمر املتقدم. كان يعي الجميع أنه العرض األخري، 

مع  ولكن،  للحرية.  جزيرة  إىل  بتحويله  قاموا  الذي  املصنع  يف 

به  يفكر  كان  الذي  ذلك  العائق عىل  بهذا  التفكري  يؤثر  مل  ذلك، 

كل واحد مّنا:  تجاوز الصعوبات التي كانت تجعل املشهد الذي 

يل  قال  وقد  بال طعم(.  )ماصخ  فاترا  أو  عليه سطحيا  نعمل  كّنا 

بعضهم ألول مرّة بوضوح، ال يود العمل بعد الرابعة عرصا. كان 

لهم التزاماتهم العائلية ومل تكن طاقاتهم تتحمل ذلك. 

أجد  كنت  لذا  الربوفات،  أثناء  الساعة  دقات  إيقاع  بتاتا  اتبع  مل 

صعوبة يف التوقف املفاجيء لسريورة العمل أثناء الربوفة بسب 

قد  بعد،رمبا  فيام  ذلك  عىل  تعودت  لكن  الساعة.  ميل  إشارة 

استسلمت له، لكن بنوع من الحنان كام لو أنك تهتم بطفل وليد 

أو بشخص كبري يف العمر ال يستطيع النهوض من كرسيه. كان كل 

واحد منا يعمل كأنه يف بيئة جو » زجاجي«، كام لو أن أي لحظة 

غضب ميكنها أن تحطم قطعة كرستال مثينة.

احلمى  زم��ن  يف  طيبة  ع��رض  استلهمت  ه��ل   �
من  الكالسيكية،  التراجيدية  م��ن  ال��ص��ف��راء 
وهل  املسرح؟  ج��ذور  من  مبعنى  أي  سوفوكلس، 

يعني ذلك شيء ما بالنسبة لك؟
عمل  دوما  أختار  لهذا  الجديد.  للعرض  ثيمة  عن  دوما  أبحث   “

شخصية كالسيكية، مثل فاوست أو دون جوان أو أرالكينو. وذلك 

لغة  بينهم  تجمع  وال  مختلفة  بلدان  إىل  ممثليني  انتامء  سبب 

واحدة، وال بينهم وبني متفرجيهم عند تقديم العرض يف رجالتهم 

يف بلدان مختلفة. إن كل من يرتاد املرسح يعرف، تقريبا، هذه 

يف  املتزامنة  الحاالت  مطبات  يف  يتوجه  أن  وميكنه  الحكايات 

والتي  املمثلون  يستخدمها  التي  )بابل(  لغة  اختالط  ويف  العرض 

أبدا عىل  اليونانية  الرتاجيديا  أعترب  مل  األودن.  عروض  بها  متيزت 

كان  وكيف  املمثل  عن   القليل  نعرف  املرسح.  جذور  أصل  أنها 

الجوقة )الكورس( وال نعرف كم  ميثل يف املرسح اإلغريقي وعن 

مل  طاملا  عرضه،  يتم  أن  بعد  للنص   تعطى  التي  األهمية  كانت 

يكن يتم حتى االحتفاظ به.

إن جذور حرفتي املرسحية ترجع إىل الفرق املحرتفة التي ظهرت 
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اللونني،  االنطباعيون هذين  املفتوح، واستخدم  الفضاء  للرسم يف 

حتى تم تسميتهم بـ»البنفسجيني«. وانظري كم من اللون األصفر 

الذي استخدم يف لوحات تلك الفرتة، كانت عبارة عن ٌحّمى. هذه 

الهيجان  من  نوع  العرض.:  عنوان  لها  يوحي  التي  الُحّمى  هي 

استخدام  من  ولد  الذي  بالهيجان  أشبه  هو  وذلك  اإلبداعي. 

السوجال. ال وجود ملنطق فيام أقوله. ميكن أن يكون العرض غري 

منطقي عىل املستوى املفاهيمي، لكنه يجب أن ميتلك نوعا من 

التامسك اإليقاعي ـ الشكالين ليك يكون قابل للتصديق يف متاسه 

الحريك  االستيعاب  مع  متاسه  ويف  للدماغ  العصبي  النظام  مع 

موسيقى  يرقص،  عرضا  يكون  أن  أخرى:  بكلمة  يعني،  للمتفرج. 

كل  وخيال  وانفعاالت  أحاسيس  نحو  موجهة  ومحفزات  وشعر، 

متفرج عىل انفراد«.

� ماذا يعني لك هذا العرض األخير؟
وأحاول  ترهبني،  والتي  أعرفها،  التي  التجربة  عن  عبارة  »هو 

النهاية ال أستطيع سوى  القيام بها فيام بعد، بقدر اإلمكان، ويف 

يشء  هو  مرسحي  عرض  بتحضري  القيام  إن  مبوجهتها.  أقوم  أن 

يف  املتواصل  الغثيان  يصيبني  عندما  البداية  يف  خصوصا  مقيت، 

االرتجاالت.  من  تنبثق  التي  للمشاهد  األويل  التخطيط  تحضري 

ليست الخصوصية هي يشء يسء بحد ذاته، لكنها معروفة كثريا. 

ثم تأيت مرجلة إقصاء وتصفية لتفاصيل وتنسيق آالف اإليقاعات 

الطبيعية  تجعل  أن  ميكن  التي  ــرات،  ت التو  آالف  وترتيب 

الديناميكية بيئة توقظ  يف املتفرج ردود أفعال ذاكرته الفيزيقية 

وسريته الذاتية. وتلك هي عبارة عن عملية صياغة مضنية تستمر 

فلسفة  وتضع  املحك  عىل  صربك  فيها  تضع  وأسابيع  ألسابيع 

املمثلني الروقاية أمام االختبار. ال أعرف جيدا، يف أغلب األحيان، 

القصة التي أريد أن ارويها، وبعد مرور اشهر من الربوفات ابدأ 

إليه. ويف  توصلنا  الذي  العام  املنظر  تداعيات  نفيس يف   بتوجيه 

هذه املرحلة يبدأ شعاع النور يدب يف الظالم الطويل الذي خيم 

عىل ما قمنا بعمله لحد تلك املرحلة. عندها أرى وجوه ممثليني 

اإلسطبل  أن  تشعر  التي  الُحصن  مثل  أنهم  لو  كام  تتغري.  بدأت 

يف  طيبة  مّنا يف عرض  واحد  كل  وقد خضع  املنال.  بعيد  يعد  مل 

نفس  يف  عشنا  ولكن  العملية،  هذه  إىل  الصفراء  الٌحّمى  زمن 

الوقت عبثية هذا الجهد الهائل، ألننا سوف لن نقدم العرض يف 

٢٠ نوفمرب، بسبب تصميم أحد املمثلني عىل ترك العمل معنا يف 

العرض«.

� لو نظرت نحو أفق األودن ماذا ترى؟
»أرى شيخوخة كافة أعضاء مجموعتي من املمثلني اللذين عملوا 

أو ٤٠ سنة،  وذلك هو يشء مل  املخرج ملدة ٥٠ سنة  مع نفس 

عن  فضيحة،  عن  عبارة  هو  املرسح،  تاريخ  يف  مثيل  له  يحدث 

األودن،  فرقة  ترك  عىل  املمثلون  هؤالء  إجبار  تم  مشني.   يشء 

بيتهم الذي قاموا ببناءه، ألن مديره الجديد يراهم كبار يف السن 

بيننا  فيام  نحن  تحدثنا  وقد  جدد.  بشباب  الفرقة  تجديد  ويريد 

بقدر ما يسمح لنا الوقت، وهكذا سنواصل العمل بطريقتنا.

اوصلو،  يف  معي  الفرقة  أسست  التي  لوكفيكا،  ماريا  ايلزا  قالت 

قالت ويف طلعتها شعاع: ايوجينيو لرنجع كام كنا يف الزمن البعيد، 

بتحضري عروضنا.  ونبدأ  للطائرات  األرض مضاد  تحت  ملجأ  نجد 

املرسحية  التدريبات  ابتكرنا  لكننا  للعمل،  املكان  منلك  نكن  مل 

لقد  مرسحه،  يف  غروتوفسيك  مرة  ألول  اخرتعها  التي  )تريننغ( 

سيامنار  بتنظيم  وقمنا  اسكندنافية  مرسحية  مجلة  بإصدار  قمنا 

يوها ساحرة.

يبتسم  كان  بينام  وقّبلتها  حضنتها  أفعل؟  أن  عيّل  كان  ماذا 

الجميع من حولنا.

كولومبيا(،  )يف  كواكا  و»ماجدالينا  بــوزادا  غابريل  مرشوع  بني 

ويذكرنا ذلك بغرق إنشاءاتهم الفنية مع مئات األموات بال اسم 

بوبييّك  فرنشسكو  ومرشوع  بهم.  عناية  بال  وتركوا  كواكا،  نهر  يف 

البحر  )يف  دوسا  المبي  يف  الصديقة(  )ذكــرى  أميكا«  »ميمور 

أموتا  وصلوا  الذين  للمهاجرين  مقربة  ببناء  قام  الذي  املتوسط( 

إىل جزيرة المبي دوسا من دون أن يتم تشخيص هويتهم. إضافة 

املجموعة  مع  املعرفة«  »مشاطرة  دراسية  زمالة  تخصيص  إىل 

الرئيسية التي تتكون منها مؤسسة باربا وجوليا فارليل، إضافة إىل 

انرثبولوجية  »جورنال  مجلة  مع  املفتوح  البحث  نرشيات  إصدار 

الراقص  املمثل/  تقنيات  حول  وفيديو  أفالم  وعمل  املــرسح« 

وحول أنرثوبولوجية املرسح، التي ميكن تنزيلها مجاننا من موقع 

املؤسسة. كام سيتم من تاريخ ١٣ أكتوبر بافتتاح األرشيف الحي 

عىل  ويحتوي  بوليا  مقاطعة  يف  ليّجي،  مدينة  يف  العامئة  للجزر 

ارث مؤسسة باربا فارليل ومقاطعة بوليا. وسيهتم بدعم  البحث 

واملرسح  باربا  ايجينيو  وحول  األودن،  مرسح  حول  والدراسات 

نتحث  أننا  ومبا  العامل.  يف  املرسحية  املجاميع  وثقافات  الثالث، 

عن ذلك، أنتهز الفرصة وأدعوكم للدخول يف موقع املؤسسة باربا 

فارليل والتكرم بالتربع مبساهمة  بسيطة.

بنديتيين  اّنا  اإليطالية  الصحفية  أجرتها  مقابلة  نص 
ريبوبلكا   ال  جريدة  في   2022 سبتمرب  بتاريخ   2١
)الجمهورية(.

� هل تتحسر لشيء ما؟
“ ال أتحرس عىل أي يشء«.

� هل تدرك القيمة التي يتميز بها مسرح األودن 
يف املسرح املعاصر؟

“ أعي جيدا أن األودن تياتر يضطلع بقيمة لكثري من األشخاص 

اكتشف  الذاتية.  اختياراتهم  معنى يف مصريهم ويف  له  كان  وكم 

اللذي  أولئك  تأسف  التي تصلني وأقرئها ومن  الرسائل  ذلك من 

علموا بوجوب ترك األودن بيته.

لهذا، من املهم أن نختفي بكل كرامة، وذلك يعني، وببساطة، أن 

نتذكر مولري كمثال عىل ذلك«.

� كيف سيكون حال نشاطك اآلن؟
الرشوع  مع  لكن  ــألودن.  ول يل  املتجولة  بالشيخوخة  »سأهتم 

بتأسيس  فارليل،  وجوليا  أنا  فعال.  قمنا  وقد  جديدة.  ببداية 

مؤسسة تحمل اسمنا، بهدف دعم الثقافات املرسحية املطمورة،  

والجمعيات  املرسحية  املجاميع  لهم”،  اسم  ال  الذين  أولئك 

وحالة  التهميش  ظــروف  تعيش  التي  الثقافية  ـ  االجتامعية 

النساء والرجال  األفراد من  الطواريء. وقد خصصنا جائزة لدعم 

اإلنسان.  حقوق  محال  يف  قيمة  نشاطات  ميارسون  اللذين 

ستوزع  يورو،   ١٠٠٠٠ مببلغ   ،٢٠٢٢ فرليل  وجوليا  باربا  جائزة 

نوافذ
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اللطيف أفندي خليل املحرر بجريدة  عزيزي املحرتم عبد 

الحضارة املرصية، بعد التحية. اطلعت بالعدد األخري عىل 

املمثل  أفندي  الجزايريل  األستاذ  حول  كتبتموها  كلمة 

وعودته  مرضه  من  إبالئه  ملناسبة  طنطا،  يف  املعروف 

األخبار  معرض  يف  فذكرتم  املرسح.  خشبة  عىل  للوقوف 

والده  مرض  أثناء  يقوم  كان  الجزايريل  فؤاد  الشاب  »أن 

باألدوار الرئيسية، وإن كان يعمل بجد ونشاط عىل إعالء 

فن التمثيل، وأنه وإن مل ميأل مركز أستاذه ووالده إال أنه 

وإعجابهم«.  الجمهور  ثناء  أكتسب  حتى  هائاًل  نقصاً  سد 

هذه  تكتب  أن  أردت  عندما  موقفك  دقة  أنكر  وال 

اإلحساس  تجرح  ال  رقيقة  عبارة  يف  تصوغها  ليك  الكلمة، 

أعتب  بأن  يل  تسمح  أن  أرجو  ولكن  الكرامة!  متس  وال 

الشجاعة  من  قليل  لديك  يكون  أن  نود  كنا  فقد  عليك. 

الحقائق  وتقرير  األشخاص،  احرتام  بني  فتفرق  األدبية، 

املقدرة  تلك  بإعجاب  نقدر  إننا  مباالة.  وال  اكرتاث  بدون 

مواقف  من  كثري  يف  تتجىل  التي  العلمية  والكفاءة  الفنية 

األستاذ املمثل الخفيف الروح فؤاد أفندي الجزايريل مدير 

املرسح، باإلضافة إىل نشاطه ومقدرته، فهو القوة العاملة، 

لنا  أظهر  الذي  الجزايريل، وهو  املفكرة يف مرسح  والرأس 

سيد عيل إسامعيل

)19( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

الجزايرلي فرقة 
طنطا نقاد  عيون  في 

نوافذ

الناقد!! تناقض 
ويف فرباير ١9٢٨ أخربتنا الصحف أن الفرقة مثلت بالفعل 

دالمور«  »إسكوال  هام:  مرسحيتني  سفنكس  مرسح  عىل 

وعبده  الجزايريل  وإحسان  جميلة  بطولة  رشيف«  و»ده 

الكتابات  زادت  الفرقة،  نجاح  ومع  املرأة.  ُمقلد  حجازي 

الصحافية، حيث كتب »صالح« كلمة يف جريدة »املمتاز« 

الجزايريل  »فرقة  عنوان  تحت  فيها  قال   ،١9٢٨ يونية 

بطنطا«: هبطت املدينة هذه الفرقة منذ أيام فقضت عىل 

أفراد يحملون  الذي كان يقم به بعض  الفوىض والتهريج 

وعامدها،  مديرها  هو  الجزائريل  وفوزي  األوبريت!  اسم 

أنه  الحقيقة  ويف  »النزهة«.  كازينو  يف  اآلن  ميثل  وهو 

طائلة.  الفن حياة غالية وأرباحاً  أول من ضحى يف سبيل 

ما  اليوم  إىل  حتى  السنني.  عرشات  تضحياته  يف  واستمر 

الشخصيات  متثيل  يجيد  الذي  الشخص  زال يضحي. وهو 

إنه  إذ  سابق.  إليها  يسبقه  مل  درجة  إىل  البحتة،  الوطنية 

املرسح  خشبة  يعتيل  من  وأول  املجهود،  بذل  من  أول 

ويكفيه  يتهاون.  وال  فيه،  يهزل  ال  بأمانة!  واجبه  ليؤدي 

أفراد ممن  بعض  يوم من سني حياته  ترأس يف  أنه  فخراً 

يجب  حقيقة  تلك  التمثيل.  وعظمة  الفني  النبوغ  براعة 

لوالده، وإعجابنا  احرتامنا  أن نسجلها بحرية ورصاحة مع 

بنزاهتك والسالم!! ]توقيع[ ملخلص »محمد فتحي«!

كثري  يف  أتقبل  إنني  قائاًل:  الكلمة،  هذه  عىل  الناقد  علق 

أنك  الفاضل، وال شك  أيها  عنايتك  والتواضع  االحرتام  من 

الغض  أريد  كنت  وما  قدمي!  لزلة  مختلفة  ظروفاً  تجد 

من قيمة فؤاد أفندي واإلقالل من احرتامه واإلعجاب به. 

ممثاًل  ويعده  نبوغه  ويحرتم  كفاءته  يقدر  من  أول  فإين 

أفيش  وال  رساً  أذيع  وال  واإلطراء.  بالتقريظ  جديراً  بارعاً 

إذ قلت إن مرسح الجزايريل مدين بشهرته وعظمته  خرباً 

واليد  النابض  العرق  فهو  أفندي،  فؤاد  البارع  املمثل  إىل 

وكامل  إدارته،  حسن  يف  الفضل  يرجع  وإليه  العاملة. 

نضوج  عىل  ودل  حازمة،  إدارة  عىل  برهن  فقد  نظامه 

الشعب  إعجاب  استحق  حتى  الذوق،  وسالمة  الفكر 

أشاطرك  فإين  أطمنئ  واحرتامه.  تقديره  ونال  الطنطاوي، 

فؤاد  يسلبني  أال  وأرجو  وإعجابك،  شعورك  الفاضل  أيها 

أفندي حسن النية، فهو أول ما أحرص عليه. وأنني أمتنى 

له من أعامق قلبي ما هو جدير به من الرفعة والنجاح. 

]توقيع[ »عبد اللطيف خليل«.

الجزايرلي فؤاد 

بنشاطها  تهتم  الصحافية  الكتابات  جعل  طنطا  في  الجزايرلي  فرقة  نجاح 
»عبد  الناقد  كتبه  فيما  السابقة  المقالة  في  ذلك  قرأنا  وقد  المسرحي، 
ننجح  لم  له  أخرى  مقالة  وهناك  »المدفع«.  جريدة  في  خليل«  اللطيف 
عليها،  الرد  مقالة  على  الحصول  في  نجحنا  ولكننا  عليها،  الحصول  في 
جاء   ،١٩27 أكتوبر  أواخر  في  األخبار«  »سفينة  جريدة  في  منشورة 
اآلتي: فيها 
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30 نوافذ

تعتمد عليهم الفرق الراقية يف البلد. وهو الذي أنتج من 

يف  اإلخالص  يف  األدلة  أحسن  له  يسجل  طيباً.  نتاجاً  لدنه 

أبنائه:  والتفاين يف عمله. ولعلك حينام تشاهد متثيل  فنه 

قوية  يداً  للرجل  أن  تعرف   .. وإحسان  وجميلة،  فؤاد، 

ما  صغر  رغم  واإلعجاب  بالتشجيع  جدير  بهمة،  تعمل 

نوع  من  الروايات  من  ضئيل  ربح  من  املسكني  يناله 

»الكوميدي« و»الريفيو«. فإذا أنت مثاًل شاهدت شخصية 

الرواية.  هو  »فوزي«  أن  فثق  الروايات،  إحدى  يف  فوزي 

إال  يحب  ال  فالح  شخصية  ميثل  تراه  أن  لك  يحلو  وكم 

العرص  مستنكرات  من  شاذ  كل  وإتيان  »الزكايب«،  حمل 

الريفي،  األرض يف سذاجة  بكسوته عىل  ينام  فهو  الحايل! 

أو  تنىس  أن  نفسه  الوقت  يف  ميكنك  وال  معه.  ويضحك 

تتناىس أنه عندما يبيك سيبكيك معه لوال أن لديك فكرة 

إىل  الضحك  من  بك  فانتقاله  الضحك  ممثل  أنه  عنه. 

البكاء صدمة عاطفية عسرية. واألفراد التي تعتمد عليهم 

الفرقة أقوى مجموعة ضمهم الجزائريل لآلن ومنهم: فؤاد 

ولألوىل  وإحسان.  جميلة،  ثم  حمدي،  وسعاد  ورياض، 

العذوبة  وفيه  الرنة  فيه  خافت  جوهر  عن  ظهر  صوت 

كالقيثارة  بأوتار  يتحرك  وهو  األنوثة!  وفيه  املرونة  وفيه 

بعض  يعاكسها  الذي  صغره،  رغم  القلب  أوتار  تهز 

األوقات. وقلام تعدو الصعود به كثرياً عندما يكون خافتاً. 

والصغرى صوتها أصغر من أختها حتى يكاد ميوت بجانبه، 

أقدامهام  أصبحت  وقد  »النربة«  وهو  ميزة  له  أن  رغم 

ثابتة عىل الخشبة كأقدم ممثلتني. ]توقيع[ »صالح«.

»صالح«،  للناقد  التالية  املقالة  ويف  واحد،  أسبوع  بعد 

النقيض!!  إىل  النقيض  من  الفرقة  عىل  ينقلب  وجدناه 

يذمها  وجدناه  السابقة،  كلمته  يف  الكبري  املدح  فبعد 

فيها:  قال  الجزايريل«،  »فرقة  عنوان  تحت  شديداً  ذماً 

علم  املنرصم،  األسبوع  يف  السابقة،  كلمتنا  عىل  اطلع  من 

الجزم  نستطيع  ولكننا  الفرقة!  هذه  بأمر  اهتاممنا  منها 

هذه  منا  تستحق  ال  أنها  املقال  هذا  يف  هنا  والترصيح 

بعض  عن  املنرصم  األسبوع  يف  تغافلنا  ولقد  العناية. 

عن  الطرف  نغض  مازلنا  إننا  ومع  نحن!  الحظناها  أمور 

يجدر  مناحي  بعض  نذكر  أن  نحب  أننا  إال  أخرى،  أمور 

بأمورها،  بالقيام  واالعتناء  بها،  االهتامم  بالجزائريل 

من  الفرقة  متثله  ما  كل  أن  بديهي  مهرجاً!  عددناه  وإال 

مبواقف  ميزجونها  هم  إذ  الذكر،  تستحق  ال  الروايات، 

أخرى من روايات مختلفة، حتى لقد يصعب عىل النظارة، 

وقد أعلنوا عن اسم الرواية، أن يعرفوا أهم ميثلونها هي 

بالعني، أم ميثلون »سكاالنس« من الروايات!! ولكن يجدر 

يب أن أقول )أهي عىل قدهم(!! وبالنسبة ألعضاء الفرق: 

»فوزي« هو مدير الفرقة وممثلها األول وهو يجيد متثيل 

إليك  راسخ، فكم يستحب  فيها قدم  وله  الوطنية  األدوار 

عنها،  يستغنى  ال  شخصيات  بعض  لوال  تشاهده،  وأنت 

اختص »فؤاد« بتمثيل أدوار »الشوام«. ولكننا مع اعرتافنا 

املمثل  ]أي  »جمجوم«  تقليده  كثرياً  عليه  نأخذ  بإجادته، 

أدواره.  بعض  »يربد«  مام  وهذا  جمجوم[.  اللطيف  عبد 

بخشبة  العهد  قديم  الرجل  وهذا  القصبجي«  »رياض  أما 

أن  ونستطيع  الحقيقة.  يف  إجادة  أكرثهم  وهو  املرسح، 

أمامك  وقفت  إذا  و»سعاد«  سواء.  فوزي  يف صف  نضعه 

ليفوتها«  »الوابور  عىل  »مستعجلة«  أهي  تدري،  ال  متثل 

عال  بصوت  ترصخ  تارة  فهي  ماذا؟!  أم  القطار[  ]أي 

أدري  وترسع إىل درجة ال تطيق سامعها، وتارة أخرى ال 

»جنازة«  التمثيل  فليس  مهاًل  سيديت  يا  لك!  أعرب  مباذا 

ملن  فطوىب  معايبهم!  الناس  عىل  تأخذي  أال  بك  واألجدر 

هاتان  وإحسان«  و»جميلة  غريه!  عن  نقائصه  أعمته 

الفتاتان مجيدتان، ولهام بعض منلوجات تقومان بإلقائهام 

]توقيع[  التام.  االستحسان  تناال  ودامئاً  الجمهور،  عىل 

»صالح«.

التالي العام  في 

السينمائي الممثل  الجزايرلي  فوزي 

وزوجته الجزايرلي  فوزي 
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مرة  طنطا  إىل  الجزايريل  فرقة  حرضت   ١9٢9 مارس  يف 

عنوان  تحت  قائلة  الخري  »طنطا«  جريدة  فنرشت  أخرى، 

فوزي  فرقة  مع  دييش«  »عذرا  اتفق  الجزايريل«:  »فرقة 

مرسحه  بها  يفتتح  الحفالت  بعض  إحياء  عىل  الجزايريل 

سقط  قد  الجزايريل  ألن  الفكرة،  هذه  ترقنا  فلم  الجديد، 

يف طنطا من قديم، وطال العهد عىل سقوطه لخلو فرقته 

واقتصاره  »بالفاميليا«،  واكتفائه  واملمثالت  املمثلني  من 

لتكرارها  مّلها غواتها  املبتذلة، وقد  القدمية  الروايات  عىل 

املرسح  هذا  يفتتح  أن  بعذرا  الجدير  وكان  سنوات.  عدة 

الراقية،  الطبقات  إليه  تجلب  راقية محرتمة  بفرقة  الفخم 

ويف الوقت متسع للتعديل!

كلمة  الفرقة  مدير  كامل«  »محمد  نرش  التايل  اليوم  ويف 

الصحف  إحدى  نرشت  فيها:  قال  »الكامل«،  جريدة  يف 

املسارح  عن  كلمة  اليوم  الصادر  بعددها  األسبوعية 

التمثيل  بلدية طنطا عمله نحو  التمثيلية، وما يجب عىل 

تكون  أن  كثرياً  كان يرسنا  ولقد  واملغنيات.  واملغنني  عامة 

ذلك  ملنارصة  موجهة  يشء  كل  من  بريئة  الكلمة  هذه 

رجاله  تقدر  املرصية  أمتنا  ابتدأت  الذي  الجميل  الفن 

حق التقدير وتعمل عىل منارصة أفراده. إال أنه جاء بعد 

فوزي  األستاذ  فرقة  عن  كلمة  ضخم  عنوان  وتحت  ذلك 

وصف  إليه  أوحى  الذي  خياله  من  فيها  وضع  الجزايريل 

أن  وقبل  تعمل،  أن  قبل  طنطا  يف  ُاقيمت  التي  الحفالت 

يقال  والحق  كلثوم.  أم  اآلنسة  بنغامت  أسامعه  يشنف 

وصل  الناس  من  فرد  وأنا  ألنني  محمود  غري  ترسع  إنه 

والجريدة تصف  بعد،  والنهار مل تقف شمسه  العدد،  إىل 

عند  يجعل  مام  وطرب،  أنس  من  فيها  وما  الليل  حفالت 

التي  الروايات واملواضيع  كل من يطالعها الشك يف كذب 

تكتبها هذه الجريدة، إال أننا نسامحهم يف هذه الغلطات، 

التي ال ميكن  الواقعة  الحقيقة  إىل  نظر حرضاتهم  ونلفت 

ولن ميكن أن يكابر هو فيها وال غريه، إن كان من الذين 

.. »فرقة  يهمهم حقيقة رقي املرسح املرصي عىل إطالقه 

وأعظمها  عهداً  التمثيلية  الفرق  أقدم  هي  الجزايريل« 

فوزي  األستاذ  ورئيسها  مرت!  التي  األدوار  كل  يف  شأناً 

الذين  األصابع  عىل  املعدودين  األساتذة  من  الجزايريل 

ترقيته  يف  واجتهاد  جد  بكل  ويعملون  بفضلهم،  يفخرون 

الظروف  معاكسة  من  رغاًم  به،  الالئق  الحد  إىل  وإيصاله 

واألقدار له. وقد وهبه الله أوالداً نجباء تربوا فوق خشبة 

املرسح من صغر سنهم، فتدربوا كل التدريب عليه حتى 

رسوخاً  واملمثالت  املمثلني  أكرب  بأنفسهم  يضارعون  غدوا 

بهذا  يعجب  فالكل  شكاً،  ذلك  يف  أن  نظن  وال  الفن.  يف 

الصغار.  هؤالء  نفوس  يف  املوروثة  العبقرية  وتلك  النبوغ 

من  األدباء  بني  من  يقوم  أن  األسف  جل  تأسف  والفرقة 

ومل  ير  مل  أنه  مع  أفرادها  ومن  عملها  من  بالتربأ  يعمل 

يسمع شيئاً إىل اآلن عن عملها الجديد. ويكفي أن نلفت 

يف  لهم  معدودين  أفراد  من  مكونة  اآلن  الفرقة  أن  نظره 

املرسح القدم املعىل منهم األساتذة: عبد اللطيف أفندي 

أفندي  الحليم  املعروف، وعبد  الكوميدي  املمثل  جمجوم 

لطفي،  أفندي  وحسن  كامل،  أفندي  وعيل  القلعاوي، 

من  غريهم  عىل  عالوة  أحمد،  سيد  أفندي  العظيم  وعبد 

املمثلني الكبار. أما عن ممثالت الفرقة فمن بينهم كوكب 

الكوميدي  ربة  انطوان  دولت  اآلنسة  التمثيلية  املسارح 

املمثلة املرصية  بدر  والسيدة عزيزة  املسارح املرصية،  يف 

النابغتني  الفنانتني  عن  فضاًل  كثريات.  وغريهن  املعروفة 

يف  الفرقة  فستقدم  الروايات  عن  أما  وإحسان.  جميلة 

متثيلها  يسبق  مل  جديدة  روايات  أربع  البلفي«  »كازينو 

الزمان،  وقمر  ورقات،  »الثالث  وهي:  طنطا،  ببندر 

الله  سامح  حال  كل  وعىل  والهوسة«.  مراتك،  وسلفني 

فرقة  إدارة  مدير  كامل«  ]توقيع[ »محمد  الجريدة!  هذه 

الجزايريل.

نرشنا  قائلة:  الكلمة،  هذه  عىل  »الكامل«  جريدة  علقت 

مدير  األديب  حرضة  من  إلينا  وردت  كام  الرسالة  هذه 

إدارة فرقة األستاذ فوزي أفندي الجزايريل، ونحن واثقون 

متام الوثوق أن مدينة طنطا يف حاجة كربى إىل مثل هذه 

خرية  من  مجموعة  أحسن  جمعت  التي  الراقية،  الفرقة 

القت  لو  فحبذا  املهذبات.  واملمثالت  الفنانني  املمثلني 

لنجد  البلدية  وعضدتها  األهايل  من  املنتظر  التشجيع 

القاهرة  يف  كام  دامئية  متثيلية  فرقة  الغربية  عاصمة  يف 

الذي  الغربية  األستاذ مدير  أن سعادة  واإلسكندرية. عىل 

فخاًم  مختلطاً  نادياً  لها  فأسس  الرياضية  باأللعاب  اهتم 

للفنون  مشجع  أكرب  وهو   – يفوته  ال  املدينة  هذه  يف 

الجميلة - أن يعنى عناية خاصة بالتمثيل كفن من الفنون 

خصوصاً  اإلقليم  لهذا  ينشده  الذي  الرقي  يستلزمها  التي 

التسلية  أنواع  كل  من  محروم  بأنه  يشعر  الجمهور  وأن 

وتجارها.  ووجوهها  بأعيانها،  الغنية  »طنطا«  يف  األدبية 

األستاذ  رأسها  وعىل  الراقية  الفرقة  هذه  وجود  أن  كام 

التمثيل  يف  أبىل  الذي  الجزايريل«  أفندي  »فوزي  الفنان 

يف  التمثيلية  النهضة  قادة  من  يحق  وكان  الحسن،  البالء 

يجب  مناسبة  فرصة  ُيعد  اآلن،  إىل  نشأتها  أول  من  البالد 

املدينة.  هذه  يف  الفني  النقص  لسد  البلدية  تغتنمها  أن 

مهنتنا  من  فرعي  عضو  والتمثيل   – الصحفيون  ونحن 

به.  القامئني  تشجيع  وإىل  تشجيعه  إىل  ندعو  أن  يجب   -

التي تساعد  العوامل  التشجيع بال نزاع من أكرب  فإن هذا 

عىل إصالح عيوبه وتحسينه وترقيته يف الحارض واملستقبل 

يف  املمثلة  أو  املمثل  يحرتق  أن  جداً  املحزن  من  أنه  عىل 

وسط الجمهور، الذي يتسىل بهذا االحرتاق املؤمل دون أن 

الطائفة  لهذه  أو مواساة  أفراده بعطف  يتقدم واحد من 

لحاًم  »يأكلونهم  املشهود  املثل  فيهم  حتى صح  املظلومة 

ويرمونهم عظاًم«. ولقد يخطئ من يظن أن حياة املمثلني 

من  كل  كحياة  متعبة  شاقة  بل هي  البالد سهلة  يف هذه 

ال  أن  الواجب  من  كان  وكذلك  األدب  عامل  يف  يعيشون 

نعوض  أن  يجب  بل  »ضحايا«  الظروف  كل  يف  ندعهم 

وذلك  األقل.  عىل  الفنية  التضحية  هذه  من  شيئاً  عليهم 

املتعب ونأخذ بنارصهم  الشاق  بأن نسهل عليهم عملهم 

ونعضدهم بقدر املستطاع.

نوافذ

شهرتها أوج  في  الجزايرلي  جميلة 

الفرقة في  الممثلة  الجزايراي  ابنة 


