
اإلثنين 17 أكتوبر ٢0٢٢العدد 790

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

مصر تشهدها  اليت  المبادرات  أهم   من 
كريمة( )حياة  قرى  في  المسرح 

فينومينولوجيا 
الصوت

المسرح في 

 ???????
?????????

14 مارس ٢0٢٢العدد 759

تظل  شابة،  مرسحية  إبداعات  ملشاهدة  تأتيني  كثرية  دعوات  بني  من   
بالنسبة  بهجة  األكرث  هي  حلمك(  )ابدأ  مرشوع  تخرج  عروض  دعوات 
مرسح  مع  بدأت  فكرة  كان  مذ  بداياته  عارصت  الذي  املرشوع  إنه  يل. 
الشباب، ثم تحول بدعوة من وزيرة الثقافة )عاوزه أشوف املرشوع ده 
يف كل محافظات مرص( إىل مرشوع تتبناه الهيئة األوىل به )هيئة قصور 

الثقافة( باعتبارها الواصلة إىل كل محافظات مرص.
كانت البداية من أسيوط ثم الرشقية ثم الفيوم. وها هو يصل إىل بني 
سويف ليبدأ بها مرحلته الثانية التي تشمل محافظات الجيزة وبورسعيد 
ويظل  و..و..  وخامسة  ورابعة  ثالثة  مرحلة  بعدهم  ومن  الشيخ.  وكفر 
الهيئة  )رئيس  من  بدءا  عليه  القامئني  أن  املرشوع  هذا  مييز  ما  أجمل 
طه  أحمد  والفنان  للرئيس،  نائبا  كان  أن  منذ  عطوة  هشام  الفنان 
رضورة  إىل  فطنا  اللذين  األول(  ومخططه  املرشوع  عن  الفني  املسئول 
نخبة  –بالتعاون مع  ذا صبغة مؤسسية، فوضعا  املرشوع  يكون هذا  أن 
وآليات  املرشوع  أهداف  تتضمن  تفصيلية  عمل  ورقة  املتخصصني–  من 
تنفيذه. وهو األمر الذي استدعى أن ينضم للمرشوع كتيبة من الفنانني 
كتيبة  للمرشوع، وأخريا  تنفيذية  كهيئة  عليا، وآخرون  كهيئة  املتخصصني 
أكرب من املدربني األكادمييني يف تخصصات املرسح املختلفة )دراما ومتثيل 
املسئولون  ورقص وموسيقى وغناء وتصميم مناظر وحيك(. كذلك وعى 

املرصي.

أيادينا غزل  من  حكاوينا 
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..2022 الجامعي  للمسرح  الدولي  القاهرة  بملتقى 
لألطفال  عربية  دول  من  و4  مصرية   نصوص   6

الجابر  عالء  لجائزة  الطويلة  القائمة  في  

صبحى محمد  جديد  بلوك«  اتعملها  »عيلة 
الصندوق« خارج  »من  مسرحية 

»عنرب13«...
العبودية كهوف  من  الهروب  رحلة    

الجامعي  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملتقى  أعلن 

القامئة  عن  قابيل،  عمرو  والفنان  املخرج  برئاسة 

يف  املرسحي  لإلبداع  الجابر  عالء  لجائزة  الطويلة 

املوجه  املرسحي  النص  فرع   – الثانية  دورتها 

لألطفال )دورة الفنان التونيس: مكرم نصيب(

مرسحية  نصوص   )10( لتضم  القامئة،  وتشكلت 

والعراق وتونس عىل  والجزائر وسوريا  من مرص، 

النحو التايل:

من  ملؤلفني   )6( ستة  املرصية  النصوص  متثل 

النفايات«  و»فتاة  وهي:  مختلفة  محافظات 

القاهرة،  ونص »استقالة  تأليف أحمد سمري من 

بطوط« تأليف سارة بدار من اإلسكندرية، ونص 

و»أين  طه،  أحمد  هاجر  تأليف  أخري،«  »إنذار 

ألعايب« تأليف أمرية أحمد حمدان، و»خطة إنقاذ 

الله درويش عقاب  تأليف محمود عبد  املزرعة« 

تأليف هاين  البحرية، و»اللعبة« من  من محافظة 

مصطفى قدري من البحرية أيًضا.

»تحدي  وهي:  عربية  دول  من  نصوص   وأربعة 

الجمهورية  من  بعلوج  يوسف  تأليف  الصداقة«، 

فرح  تأليف  ريش«  »حزمة  ونص  الجزائرية، 

الحجيل من الجمهورية السورية، ونص »الخاليا« 

جمهورية  من  عبد  خالد  مرتىض  تأليف  من 

من  راشدي  مي  تأليف  الوصية«   « العراق، 

الجمهورية التونسية. 

والجدير بالذكر أن لجنة التحكيم تضم مجموعة 

املرسحي  املجال  يف  الفاعلة  العربية  األسامء  من 

خاصة،  بصورة  الطفولة  ومجاالت  عامة،  بصورة 

النصوص  عن  اإلعالن  عند  عنها  اإلعالن  وسيتم 

الفائزة خالل أيام ملتقى القاهرة الدويل للمرسح 

الجامعي يف دورته الرابعة املقرر إقامتها يف الفرتة 

من 22- 29/ أكتوبر 2022

همت مصطفى 

وفاء  الفنانة  تلتقي  عاًما  عرش  ثالثة  بعد 

محمد  الفنان  مع  أخرى  مرة  صادق 

اتعمل  »عيلة  باسم  مرسحية  يف  صبحي 

القليلة  املرات  من  وهي  بلوك«،  لها 

خشبة  عيل  صادق  وفاء  فيها  تقف  التي 

اشرتكت  التي  املرسحية  فمنذ  املرسح 

املرعب«  سيدي  »مولد   2010 يف  فيها 

االذاعية  سواء  للدراما  متفرغة  وهي 

األفالم  بعض  بجانب  التليفزيونية  أو 

يف  املرسحية   أحداث  تدور  السينامئية. 

حول  استعرايض  غنايئ  كوميدي  إطار 

املرصية  األرس   حياة  من  مختلفة  أمناط 

عرب مختلف أزمنة مرص الحديثة.

مرسح  عىل  املرسحية  عرض  يتم  وسوف 

وذلك  سنبل  مبدينة  صبحي  محمد 

فرقته  أعضاء  من  كبري  عدد  مبشاركة 

ليىل  ضمنهم:  ومن  املمثل«  »استوديو 

حسني،  ورحاب  يوسف،  ومحمد  فوزي، 

وكامل  طارق،  ومنة  السيد،  وحمدي 

عطية، ومحمد سعيد، ومصطفى يوسف، 

ومحمود أبو هيبة، وداليا حسن، ومحمد 

شوقي طنطاوي.

الساخر  الكاتب  تأليف  من  املرسحية 

يف  األوىل  تجربته  وُتعد  شهيب  مصطفى 

خوض الكتابة املرسحية، موسيقى وألحان 

أما  عودة،  مروة  وأزياء  حمدان،  رشيف 

الله حسن، إىل  األشعار فمن تأليف عبد 

الغرباوي،  ملحمد  ديكور  تصميم  جانب 

واستعراضات محمد سميح.

جدير بالذكر أنه قد تم اإلعالن سابقا عن 

حيث   ،2020 يوليو  يف  املرسحية  عرض 

كشف الفنان محمد صبحي عن تفاصيلها 

الوقت،  ذلك  يف  اليوم  القاهرة  لربنامج 

بحث شخص  رحلة  تدور حول  أنها  قائاًل 

يف  بالزمن،  العودة  خالل  من  أصوله  عن 

طرأت  التي  التغريات  لعرض  محاولة 

عاًما،   200 خالل  املرصي  املجتمع  عيل 

اإلنسانية  العالقات  عيل  الضوء  ُمسلطا 

إيقاع  ورصد  والجريان  األرسة  أفراد  بني 

الحياة املتجدد، إال أنه تم تأجيلها حسب 

املنعقد  الصحفي  املؤمتر  يف  ترصيحه 

بسبب  وذلك  الظهر«  »نجوم  ملرسحية 

صبحي  أكد  كام  كورونا.  فريوس  انتشار 

مرة  عليها  العمل  رضورة  عىل  املؤمتر  يف 

مبهرة  فكرة  عىل  تحتوي  لكونها  أخرى 

تأيت من خارج الصندوق عيل حد وصفه.

لتقديم  استعداده  عن  صبحي  أعلن  كام 

من  األخرى  الدرامية  املشاريع  من  عدد 

تم  التي  سيام«  »امللك  مرسحية  ضمنها 

ال  أنها  بسبب  عام  منذ  أيضا  تأجيلها 

نظرًا  الحايل  الوقت  يف  للتقديم  تصلح 

وقتها  أشار  كام  مادًيا  الضخمة  لتكاليفها 

أنه يخطط لها منذ 1998.

نور وائل

يستضيف مرسح كنيسة »ماري جرجس« مبركز ببا_ محافظة بني 

سويف خالل شهر أكتوبر الجاري، العرض املرسحي »عنرب 13« . 

محب«،  »يوسف  املؤلف  ذهن  بأعامق  رحلة  يف  العرض  يأخذنا 

 »TMT« الخاصة  بفرقته  عروض  سبعة  من  أكرث  أخرج  الذي 

والتي تأسست يف فرتة زمنية قصرية مل تتجاوز 6 سنوات، ليتجول 

بعروضه بني مسارح كنائس محافظة بني سويف.

وعن عرضه املرسحي »عنرب 13«، فهو يقف عند محطة مهمة من 

املحطات األساسية الالزمة الستمرار اإلنسانية، وهي »الحرية« 

والغربية،  الرشقية  انقسامها ألملانيا  أملانيا وقت  أحداثه يف  وتدور 

و ترسد األحداث تفاصيل حياة خمسة مساجني يحلمون بالحصول 

منهم يف  كال  يطمح  الحرية حلام  لتصبح  أخرى،  مرة  الحرية  عىل 

الحصول عليه..

مرسحية “عنرب 13” من  تأليف وإخراج الفنان »يوسف محب«، 

»إميان  ديكور  ميالد«،  »مريم  و  أرشف«  »نادي  مخرج  مساعد 

»نادي  موسيقى  جرجس«،  ماري  كنيسة  »مشغل  أزياء  وحيد«، 

مينا   : املمثلون  حسني«،  »وليد  استعراضات  مصمم  و  إسحاق«، 

مجدي، رميون إسحاق، كريلس صربي، والطفل فادي إيهاب.

رانيا زينهم أبو بكر
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للفنون  البلد  وسط  مهرجان  فعاليات  أوىل  انطلقت 

املعارصة )دي-كاف( النسخة العارشة، يوم األحد القادم 9 

من أكتوبر من سطح مبنى تاريخي عريق يف قلب القاهرة 

)فيكتوريا(  مبنى  شهد  حيث  مساًء،  السادسة  الساعة 

»ستوديو  فعاليتان  أول  بدء  الشوربجي  عامرة  سطح 

الدمنارك،  من  باإلنقراض«  مهددة  و«فصائل  فالش« 

معرضان فنون برصية تفاعلية.

العامل  يف  مرة  ألول  للفنون  روابط  ساحة  يف  عرض  كام 

الفنان  بطولة  »طبخة«  الدمناريك  املرسحي  العرض  العريب 

املرصي سيد رجب، وعرض مرة أخرى ولكن ببطولة الفنانة 

سلوى محمد عيل. 

كل  تأليفه  يف  شارك  نوعه  من  فريد  مرسحي  عرض  وهو 

العرض  وفكرة  سليامنبور،  ونسيم  بيدرسون  جاسرب  من 

العرض  ليلة  للممثل ألول مرة  قامئة عىل نص يتم تقدميه 

أمام  النص  بتمثيل  املمثل  ويطالب  تحضري  أي  دون  من 

الجمهور وهو يقوم بإعداد الطعام. 

بالذكاء  لوحات  معرض  به  فيفَتَتح  كوداك  ممر  أما 

 .VR االصطناعي من مرص بعنوان« ومعرض واقع افرتايض

الذي يحتفل مبرور عرش سنني  يستقبل مهرجان دي-كاف 

مساًء،  السادسة  الساعة  من  بداية  الجمهور  انطالقه  عىل 

مبعرضني األول هو استوديو فالش وهو معرض فوتوغرايف 

املعرض  يعكس  العاطي  عبد  مصطفى  للمصور  مرص  من 

الفوتوغرايف عالقة الروابط العائلية بالحيوانات األليفة من 

وعائلتهم،  الحيوانات  تصوير  يف  متخصص  استوديو  خالل 

معهم  األليفة  حيواناتهم  إحضار  من  الزوار  ويتمكن 

مهددة  “فصائل  ومعرض  التذكارية،  الصور  باملعرض ألخذ 

لوحات  عن  عبارة  الدمنارك،  من  كوبل  لسارة  باالنقراض” 

وسـط  فـي  املختلفـة  املبانـي  جـدران  علـى  مرسومة 

القـاهـرة ومـن خالل تنزيـل تطبيـق عىل الهاتف وتوجيه 

هواتف الجمهور للحائـط، يتمكن الجمهـور من مشاهدة 

رسـوم  فيديـو  إلـى  وتتحـول  تنكشف  اللوحات  مـن  كل 

متحركـة مرسومة باليـد حـول فصيلة مهددة باالنقراض.

استثنايئ  تفاعيل  معرض  أبواب  تفتح  كوداك،  ممر  ويف 

“من الكلمة إىل النص: دمقرطة الفن بالذكاء االصطناعي” 

الضوء عىل  يلقي  وهو عرض  عمر كامل  املرصي  للمصمم 

الرقمي  الفن  نحو  العامل  يشهده  الذي  املذهل  التطور 

كيف  حول  أساسيات  العمل  يعرض  االصطناعي  والذكاء 

نظام  من  يطلب  بأن  شخص  ألي  التقنية  هذه  تسمح 

الذكاء االصطناعي رسم يشء باستخدام النص فقط، وكيف 

تفهم اآللة هذا الطلب وتعالجه إلنتاج أعامل فنية. 

العام  دي-كاف  يف  االفرتايض  الواقع  تجارب  نجاح  وبعد 

كبرية  مجموعة  لتقديم  دي-كاف  مهرجان  يعود  املايض، 

ممر  يف  االفرتايض  الواقع  وتجارب  أفالم  من  ومتنوعة 

كوداك تتنوع بني األفالم واأللعاب واألفالم الوثائقية بتقنية 

.VR الواقع االفرتايض

فعالياته  العارشة  النسخة  دي-كاف  مهرجان  ويستكمل 

العريب،  العامل  يف  مرة  ألول  حرصًيا  تعرض  فنية  بعروض 

يف  أزال  “ال  النمسا  من  روابط  مرسح  عىل  يعرض  حيث 

بريجيت  إخراج  من  العرض  السفر”،  ميكنني  وال  طنجة 

ووك ومتثيل بيرت بوسيك ولووك أوبرهامر. 

الشهرية  النمساوية  املؤدية  حياة  قصة  العرض  ويتناول 

من  بدايًة  الفارقة  حياتها  ومحطات  زاورس  ترييز  الشهرية 

عملها كراقصة وحتى اعتقالها بسبب موقفها ضد النازية.

ميزج “ال أزال يف طنجة وال ميكنني السفر” ما بني التمثيل 

إىل  بطلتها  املرسحية  وتقسم  والفيديو.  الحية  واملوسيقى 

املمثلني  أحد  يروي  مختلفان.  ممثالن  يلعبها  شخصيتني، 

الزمن  يف  الوراء  إىل  متحرك  متنقلة،  كفنانة  زاورس  حياة 

من عام 1939 إىل طفولتها يف عام 1910 يف النمسا. يتبع 

يف  ويتقدم   ،1939 عام  بعد  زاورس  مسار  اآلخر  املمثل 

عليها  القبض  إىل  النازيني  ضد  الشجاع  وقوفها  من  الزمن 

وموتها.

كام يعرض عرض تفاعيل من املجر بعنوان “مانداال” فكرة 

التفاعالت  العرض  يستكشف  سوملو،  ديفيد  وتأليف، 

بني  الخفية  والروابط  واإلنسانية  االجتامعية  والعالقات 

الناس وذلك من خالل مشاركة الجمهور العرض عن طريق 

الجمهور  العرض  ويستقل  محددة،  مساحات  يف  امليش 

ثالث مرات كل يوم ومدة العرض ساعة. 

ذلك  منذ  أدائها  وتم   ،2016 عام  يف  الفكرة  سوملو  ابتكر 

الحني ما يقرب من 100 مرة يف أربعة عرش دولة مختلفة؛ 

الخفية  الروابط  عىل  الضوء  من  املزيد  تلقي  مرة  كل  ويف 

التي تربطنا كمواطنني يف كون واحد مرتابط.

ياسمني عباس 

العاشرة النسخة  افتتاح  تفاصيل 
)دي-كاف( المعاصرة  للفنون  البلد  وسط  مهرجان 
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أكتوبر   20 في  ينطلق  »سمنود«  مهرجان 
الرحمن عبد  محفوظ  لدورة  عرضا   25 بمشاركة 

السابعة  دورته  يف  املرسحي،  »سمنود«  مهرجان  فعاليات  تنطلق 

والعرشين)27( الخميس املقبل 20 أكتوبر، عىل مرسح مركز شباب 

سمنود مبحافظة الغربية، وُيقدم املهرجان دورته املقبلة إهداًء إىل 

املهرجان  رشف  ورئيس  الرحمن،  عبد  محفوظ  الكبري  املؤلف  اسم 

الفنانة القديرة سمرية عبد العزيز.

ويقام حفل االفتتاح، بحضور أرسة املهرجان ولجنة التحكيم وعدد 

كبري من الجمهور، وُيواصل املهرجان فعالياته حتى يوم 31 أكتوبر، 

املشاركة  الفرق  بحضور  الجوائز،  وتوزيع  الختام  ُينظم حفل  حيث 

وجمهور املهرجان.

من  للمهرجان،  النهائية  املرحلة  يف  املشاهدة  لجنة  اختارت  و 

محافظات مرص  مختلف  من  عرًضا مرسحًيا   25 املتقدمة  العروض 

وفرقها الحرة واملستقلة، ومن املرسح الجامعي، وهي من: القاهرة، 

القليوبية، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الرشقية، السويس، بورسعيد، 

محافظات  ومن  لبحرية،  اإلسكندرية،ا  اإلسامعيلية،  الشيخ،  كفر 

الجنوب املنيا، واألقرص.

المهرجان عروض 
وتبدأ فعاليات الدورة )27( من مهرجان »سمنود« بحفل االفتتاح 

املهرجان  عروض  أول  تقديم  ويعقبه  أكتوبر،   10 الخميس  يوم 

العرض  يبدأ  حيث  ليلة،  كل  ثالثة  أو  عرضني  بواقع  تقدم  والتي 

األول يف السادسة والنصف مساًء وتتمثل العروض فيام ييل :

هشام  تأليف  من  »القرص«  عرض  سمنود  شباب  مركز  فرقة  ُتقدم 

 Black  « فرقة  ُتقدم  اليوم  نفس  ويف  قرشم،  حاتم  وإخراج  حامد 

تأليف  وليلة«  ليلة  »ألف  عرض  بالغربية  املحلة  من   »team

الجمعة  املهرجان،  أيام  ثاين  ويف  بالل،  أحمد  وإخراج  أحمد سمري، 

»هندسة  لفرقة  األول  للجمهور،  عروض  ثالثة  سُيقدم  أكتوبر،   21

املنصورة« باسم »ظالم« من تأليف أنطونيو باييخو، وإخراج أحمد 

»هند«  الثاين  العرض  املرسحية«  »املنصورة  فرقة  وتقدم  معاذ، 

القاهرة«،  »دراما  فرقة  وتقدم  الفتاح،  عبد  محمد  وإخراج  تأليف 

العرض الثالث »الجاكتة« تأليف خالد الصاوي وإخراج عالء فهمي.

»زفتى«  مركز شباب  فرقة  ُتقدم  السبت،  املهرجان،  أيام  ثالث  ويف 

وإخراج  سليامن  أحمد  تأليف  »الرساب«،  عرض  الغربية  من 

تأليف  »الرجل«  عرض  »كريشندو«  فرقة  ُتقدم  املقمر،  مصطفى 

بالرشقية،  الزقازيق  من  الرشيف  بالل  وإخراج  الحسيني،  إبراهيم 

»مجرد  ُتقدم  Mentality team(عرض  تيم«/  )»مينتالتي  وفرقة 

نفايات« تأليف قاسم مطرود وإخراج عبد الرحمن محمد.

ستيدج«  )On Stage(»أون  فرقة  ُتقدم  أكتوبر   23 األحد  ومساء 

من القاهرة عرض »فاترينة قزاز« تأليف أحمد سمري وإخراج عبد 

ذكر«،  »حلقة  ُتقدم  إسكندرية«  »زويدك  وفرقة  محسن،  الرحمن 

فرقة  ُتقدم  فيام  رمضان،  محمود  وإخراج  الهواري  محمود  تأليف 

تأليف  من  األخرية«  القمرية  »الليلة  عرض   »gel رشقية  »بلبيس 

أحمد عصام، وإخراج أحمد السيد.

»مرسح  فرقة  ُتقدم  أكتوبر   24 االثنني  املهرجان  أيام  خامس  ويف 

يارس، وإخراج  تأليف عامر  اسكندريانا« عرض »خيال شابلن« من 

كفر  يف   » عثامن  شباب»كنج  مركز  فرقة  وُتقدم  الشهاوي،  رمضان 

وإخراج  عثامن  عيل  تأليف  الوداع«  »ليلة  عرض  بالبحرية  الدوار 

»حلبة  سُتقدم  اإلسكندرية  من  باك«  »فالش  وفرقة  محمد طارق، 

الغول« من تأليف وإخراج أحمد عبد الرؤوف.

فرقة  ُتقدم  حيث  الباقية،  املهرجان  بأيام  املهرجان  عروض  وتتواىل 

»5 فن« من الزقازيق العرض املرسحي »يانك املنطقة 66«، تأليف 

من  للفن  تياترو«  »هوس  وفرقة  عواد،  رضا  وإخراج  أونيل  يوجني 

القاهرة ُتقدم عرض »حسني املرصي«، تأليف أسامة شفيق وإخراج 

كريم شابو.

وتقدم فرقة »طب األسنان« من جامعة الزقازيق العرض املرسحي 

القراين،  مصطفى  وإخراج  طلعت  مصطفى  تأليف  صفر«  »سالب 

لفرقة»جولد  راجح،  يحيى  إخراج  من  الحصاد«،  »ليايل  وعرض 

ستيدج«، )Golden Stage من الجيزة، 

»جبل  املرسحي  العرض  املنيا  من  روح«  »خيوط  فرقة  وتقدم 

الكهف« من تأليف وإخراج عامد عيد، وُتقدم فرقة »املشخصايت«، 

من كفر الشيخ عرض»اللحظة«، تأليف إلياس كانتي وإخراج أحمد 

هاين.

وتقدم فرقة »حلبسة« من اإلسامعيلية عرض »الخنزير« من تأليف 

»إسامعيلية«  فرقة  وُتقدم  طه،  خالد  وإخراج  الرازق  عبد  ماجد 

والسيدة  »أوسكار  رواية  عن  يوم«   12 عرض»أسطورة  املرسحية، 

الوردية«، تأليف إريك إميانويل شميت وإخراج محمد سامل، وُتقدم 

»أستاذ  املرسحي  العرض  أيًضا  اإلسامعيلية  من   »One Act« فرقة 

كلينوف« من تأليف كارن برامسون وإخراج أحمد كامل.

»كيميا«  فرقة  ُتقدم  أكتوبر،   29 املهرجان  عروض  أيام  آخر  ويف 

املرسحية، من القاهرة، عرض »الخان«، تأليف محمد عيل إبراهيم 

الغريب  الرب  لفرقة  الرحايا«  »حجر  وعرض  التوين،  حسام  وإخراج 

باألقرص، من تأليف كريم الشاوري، وإخراج أحمد يوسف الجمل.

المهرجان ورش 
يف  تدريبية  ورش  إقامة  عن  »سمنود«  مهرجان  إدارة  وأعلنت 

واإلخراج  والتمثيل،  التأليف  منها:  املرسح  يف  مختلفة  مجاالت 

والسينواغرافيا، ويقدمها أساتذة وأكادميني، وفنانني.

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

لتقديم دورة ناجحة ومتميزة، وهم أعضاء لجنة العالقات العامة، 

لجنة  وأعضاء  التنظيم،  لجنة  ومسئويّل  التجهيزات،  لجنة  ومسئويل 

االستقبال. 

وُيقام مهرجان سمنود املرسحي يف دورته السابعة والعرشين )دورة 

الكاتب محفوظ عبد الرحمن( تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة 

برئاسة دكتور أرشف صبحي، ودكتورة نفني الكيالين وزيرة الثقافة، 

الغربية دكتور طارق رحمي، ومديرية الشباب والرياضة  ومحافظ 

سمنود  مدينة  شباب  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  وإرشاف  بالغربية، 

املحاسب رضوان برهان الدين نعيم.

ومدير  مؤسس  زهران  إبراهيم  املخرج  بقيادة  املهرجان  وينظم 

عبده  سمري  و  املهرجان،  منسق  قرشم  حاتم  واملخرج  املهرجان، 

محمد  عبدالحليم  محسن  الكابنت  وإرشاف  للمركز،  املايل  املدير 

نائب رئيس مجلس اإلدارة.

همت مصطفى
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6 متابعات

النبوي.. والمولد  أكتوبر  بانتصارات  االحتفال 
للطفل القومي  المركز  في  ونار«  و»عسل  بالسويس  عيالنا  قافلة  جولة 

الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة  القومي  للمركز  طموحة  خطة 

تتضمن  الجاري،  أكتوبر  ناصف  خالل شهر  الحافظ  محمد عبد 

مجموعة من الفعاليات الهامة املتنوعة، وتشمل االحتفال بعدة 

أكتوبر   7 يوم  الفعاليات  فتبدأ  الشهر،  هذا  خالل  مناسبات 

أكتوبر  بانتصارات  واالحتفال   ،« اجازة  وسبت  »جمعة  بربنامج 

ورش   « ومنها  الفعاليات  من  مجموعة  وتقدم  النبوي  واملولد 

فنية، معرض مرص ترسم، عروض فريق بنات وبس، عرض فريق 

ذوى الهمم، وإنشاد ديني، تنورة كورال سالم«، وذلك بالحديقة 

أجازة«  وسبت  »جمعة  برنامج  قدم  أكتوبر   8 السبت  الثقافية، 

ويشمل ورش متنوعة »حيك، ورش فنية، عروض فنية، األراجوز، 

بالحديقة  وذلك  أسود«  مرسح  الشعبية،  الفنون  ،فرقة  تنورة 

لذوي  واحد«  »كلنا  مرشوع  مجموعة  تقدم  اكتوبر   9 الثقافية، 

الهمم ويتضمن ورش تنمية مهارات وتدريبات كشفية بإرشاف 

منال منيب مسئول قسم ذوى الهمم وذلك بالحديقة الثقافية، 

10 أكتوبر االحتفال بذكري أكتوبر واقيمت مجموعة من الورش 

بالهرم،  الفنون  بحديقة  وبذلك  املتنوعة وورشة حيك  واألنشطة 

»سالم«  لكورال  غنايئ  بحفل  أكتوبر  انتصارات  بذكرى  االحتفال 

الجمهورية،  مرسح  عىل  املسلحة  القوات  حرب  أبطال  وتكريم 

االحتفال  ويشمل  الفنون  بحديقة  متنوع  برنامج  يقدم   11 يوم 

حفل  ويعقد  متنوعة  وأنشطة  فنية  وورش  النبوي،  باملولد 

رسوم  صالح  هويدا  تأليف  السحرية«  والبلورة  »ميهي  توقيع 

مريم فريد يدير اللقاء السيناريست وليد كامل؛ وذلك بحديقة 

العريب  البيئة  بيون  االحتفال  يتم  أكتوبر   12 بالهرم،  الفنون 

بالتعاون مع وزارة البيئة، ويقام ملتقي الثقافة والتعليم والبيئة 

بالقاعة  فيلم  ،وعرض  ثقافية  وندوة  فنية  ورش  يتضمن  الثاين 

تقام  اكتوبر   13 الثقافية،  بالحديقة  وذلك  األغراض  متعددة 

انشطة مرشوع »كلنا واحد« لذوى الهمم ويتضمن ورش تنمية 

قسم  مسئول  منيب  منال  بإرشاف  كشفية  وتدريبات  مهارات 

فيقام  أكتوبر   14 ىف  أما  الثقافية،  بالحديقة  وذلك  الهمم  ذوى 

الرابع  املستقبل  فيعقد صالون   ،« أجازة  برنامج »جمعة وسبت 

الهجامت  من  الحامية  وطرق  لألبناء  األبوية  “الرقابة  بعنوان 

ولجنة  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  بني  بالتعاون  السيربانية“ 

فيها م. وليد حجاج  ،يحارض  املعلوماتية  والبنية  الرقمية  الثقافة 

باملجلس  الرقمية  الثقافة  لجنة  ،وعضو  املعلومات  أمن  خبري 

األعيل للثقافة ىف متام الساعة السادسة مساءاً، وتعرض مرسحية 

عبد  نارص  وإخراج  رساج  أحمد  تأليف  التفاعلية،  ونار“  “عسل 

التواب عن البيئة واملتغريات املناخية بالحديقة الثقافية بالسيدة 

زينب، 15 أكتوبر يستمر برنامج “خميش وجمعة وسبت أجازة 

اإلتحاد  مع  بالتعاون  البيضاء  بالعصا  االحتفال  يقام  حيث   “

قسم  مسئول  منيب  منال  بقيادة  واملرشدات  للكشافة  العام 

قافلة  تقوم  أكتوبر   16 الثقافية،   بالحديقة  وذلك  الهمم،  ذوي 

املهندسني  نقابة  بالتعاون مع  السويس  »عيالنا »بجولة ملحافظة 

فعاليات  عدة  القافلة  وتشمل  املجيد  أكتوبر  بذكري  لالحتفال 

أراجوز،  عرض  لإلصدارات،  معرض  متنوعة،  فنية  ورش  منها 

التابعة   “ األسود  واملرسح  للعرائس  لون  »كذا  فرقة  عروض 

اليوم  نفس  ويقام ىف  الفضل،  أبو  املخرج شعبان  بقيادة  للمركز 

أنشطة مرشوع “كلنا واحد “لذوي الهمم ،ويتضمن ورش تنمية 

مسئول  منيب  منال  إرشاف  تحت  كشفية  وتدريبات  مهارات 

تستمر  أكتوبر   17 الثقافية،  بالحديقة  وذلك  الهمم   قسم ذوي 

بالتعاون مع نقابة املهندسني،  قافلة “عيالنا“ مبحافظة السويس 

متنوعة  وأنشطة  فنية  ورش   الفنون  بحديقة  يعقد  أكتوبر   18

الصحي“  تختار غذائك  “كيف  بعنوان  الهيثم  أبن  ومنها صالون 

مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للغذاء وتدير اللقاء مروة عادل 

مسئوول قسم التغذية باملركز وذلك بحديقة الفنون بالهرم، 19 

أكتوبر يعقد صالون ىف محبة الوطن  بعنوان “ االنتامء وأهميته 

للفرد واملجتمع“ بالتعاون مع وزارة األوقاف ويشارك به الشيخ 

الباحث أحمد عبد العليم، الشاعر أحمد  أحمد دسوقي محمد، 

املركز  الكاتب املرسحي محمد ناصف رئيس  اللقاء  يدير  سويلم 

“عيالنا  قافلة  تستمر جوالت  أكتوبر   20. الطفل  لثقافة  القومي 

واالحتفال  املهندسني  نقابة  مع  بالتعاون  السويس  ملحافظة   “

املتنوعة،  الفنية  الورش  أكتوبر وتقام مجموعة من  بذكري نرص 

حفل غنايئ لكورال “سالم“ لألطفال بقيادة املايسرتو وائل عوض، 

ويتضمن  الهمم  لذوي  واحد“  “كلنا  مرشوع  أنشطة  وتستمر 

منيب  منال  بإرشاف  كشفية  وتدريبات  مهارات  تنمية  ورش 

برنامج  يبدأ   21 الثقافية،  بالحديقة  الهمم  ذوي  قسم  مسئول 

“جمعة وسبت أجازة “ ويقدم مجموعة من الفعاليات املتنوعة 

فرقة  تنورة،  األراجوز،  فنية،  عروض  فنية،  ورش  “حيك،  ومنها 

األسود،  املرسح  وفرقة  فقراتها،  من  عدد  تقدم  الشعبية  الفنون 

ويقدم العرض املرسحي “عسل ونار “ التفاعيل من إنتاج املركز 

عبد  نارص  وإخراج  رساج  أحمد  تأليف  الطفل  لثقافة  القومي 

املناخية،  والتغريات  البيئة  حول  أحداثه  تدور  والذي  التواب 

تقديم  ىف   « أجازة  وسبت  »جمعة  برنامج  يستمر  أكتوبر   22

لذوي   « واحد  »كلنا  مرشوع  أنشطة  تقدم  أكتوبر   23 فعاليته، 

الهمم بالحديقة الثقافية، 24 أكتوبر يقام برنامج حديقة الفنون 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  والتعليم  الثقافة  وصالون 

ويتضمن ورش فنية وعروض فنية وورش حيك، 25 أكتوبر يتم 

رامتان  مبتحف  طه حسني  العريب  األدب  عميد  بذكري  االحتفال 

زيارة  ويتضمن  التشكيلية  الفنون  قطاع  مع  بالتعاون  بالهرم 

تفاعلية  ندوة  متنوعة،  وأنشطة  فنية  ورش  حسني،  طه  متحف 

عن عميد األدب العريب طه حسني، 26 أكتوبر يعقد صالون “ىف 

فيها  يتحدث  العنف“  ونبذ  الطفل  “أغنية  بعنوان  محبة وطن“ 

د.  عوض،  وائل  وامللحن  املايسرتو  الدين  عصام  أحمد  الشيخ 

الكاتب  اللقاء  العايل للفنون الطفل، ويدير  محمد شبانه املعهد 

منتدي  يعقد  أكتوبر   30 ناصف  الحافظ  عبد  محمد  املرسحي 

وتقام  والريادة«،  الرائد  الكيالين  »كامل  بعنوان  الطفل  ثقافة 

أنشطة مرشوع »كلنا واحد« لذوي الهمم بالحديقة الثقافية، 31 

أكتوبر يعقد صالون الثقافة والتعليم بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم وذلك بحديقة الفنون بالهرم .

رنا رأفت
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يتنافسون  عروض   10
الحجار« أحمد  »الموسيقار  دورة  المسرحي  الحرية  مهرجان  في 

املرسحي،  الحرية  مهرجان  مدير  مريس  محمد  املخرج  أعلن 

والتي تحمل  الثامنة،  املشاركة يف نسخته  العروض  قامئة  عن 

وينطلق  الحجار،  أحمد  املوسيقار  الراحل  الفنان  اسم 

لعامنا  الجاري  أكتوبر   29 إىل  ويستمر   21 الجمعة  املهرجان 

املهرجان  وفعاليات  والختام،  االفتتاح  حفيل  ويقام   ،2022

مبركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية.

المهرجان عروض 
املهرجان يف 13  التي ستنافس يف  العروض املرسحية  وتتمثل 

الفنون  إنتاج معهدي  غالبيتهم من  عرًضا مرسحًيا ميثلون يف 

وفرق  الفنون،  بأكادميية  واإلسكندرية  القاهرة  من  املرسحية 

أيًضا  ويغلب  للمرسح،  العامة  باإلدارة  الجامهريية  الثقافة 

والعربية،  املرصية،  النصوص  من  تقدميها  العروض  عىل 

للشباب، وكبار الكتاب، يف مواجهة القليل من األجنبية وهي 

كالتايل:

بالقاهرة مسرحية  فنون 
جامل  محمود  تأليف  من  «الهدية»  عرض  باملهرجان  يشارك 

الفنون  أكادميية  إنتاج  من  الوكيل  عالء  وإخراج  الحديني، 

بالقاهرة، ومن املعهد العايل للفنون املرسحية بالقاهرة عرض 

واحد هو «أحالم شقية» من تأليف سعد الله ونوس، وإخراج 

تغريد عبد الرحمن.

باإلسكندرية مسرحية  فنون 
بثالثة  باإلسكندرية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  ويشارك 

تأليف وإخراج مصطفى عامر  : عرض «لويب»  عروض: وهي 

معتز  وإخراج  عامد  مصطفى  تأليف  من  »أبنايئ»  وعرض 

إدريس.

حرة فرق 
وهي:  عروض  ثالثة  والحرة،  الخاصة،  الفرق  من  ويشارك 

إمام  أسامء  وإخراج  موليري  تأليف  من  «طرطوف»  مرسحية 

ومرسحية»إكليل  القاهرة،  من   )  The article arts( لفرقة 

أحمد  إبراهيم  وإخراج  الدين،  نور  أسامة  تأليف  الغار» من 

لفرقة نغم للفنون املرسحية، ومرسحية »ماراساد» من تأليف 

بيرت فايس، وإخراج أرشف عيل.

الجماهريية الثقافة 
املهرجان،  يف  بقوة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  وتتنافس 

من  املوت»  «جبل  :عرض  عروض وهي  ثالثة  يشارك   حيث 

ثقافة  بقرص  املرسح  لنادي  بهجت  محمد  وإخراج  تأليف 

تأليف  من  األخرية»  «الفرصة  املرسحي  والعرض  األنفويش، 

كامل،  مصطفى  ثقافة  قرص  لفرقة  نرصي  سمري  وإخراج 

األديب  تأليف  لحم  من  بيت  قصة  عن  »األفاعي»  وعرض 

الكبري يوسف إدريس، دراماتورج عمرو أبو السعود وإخراج 

نادي مرسح  لفرقة  املرسح،  نوادي  إنتاج  محمود فيرش، من 

قرص ثقافة الشاطبي.

واالختيار المشاهدة  لجنة  
من  الثامنة  للدورة  واملشاهدة  االختيار  لجنة  وتشكلت 

الطايع،  محمد  املخرج  من  باإلسكندرية  الحرية  مهرجان 

واملخرج  الرازق،  عبد  ريهام  والفنانة  واملخرجة  واملمثلة 

الدين  صالح  ميرسة  والكاتب  واملؤلف  الزيني،  محمد 

،والسينوغراف الفنان وليد جابر، والكريوجراف الفنان محمد 

ميزو، والفنان إسالم عبد الشفيع.

ملتقى السينوغرافيني السكندري الثالث.

المهرجان هامش  على 
ملتقى  باإلسكندرية  لإلبداع  الحرية  مركز  وينظم 

الحرية  مهرجان  هامش  عىل  السكندري  السينوغرافيني 

مبرص،  السينوغرافيني  لجميع  الثامنة  دورته  يف  املرسحي، 

ووجه دعوة عامة لالشرتاك مبلتقى السينوغرافيني السكندري 

الحرية  مبركز  امُلقام  املهرجان  فاعليات  ضمن  ذلك  و  الثالث 

لإلبداع باإلسكندرية، و يأيت ذلك لعرض األعامل ىف املجاالت 

اآلتية:

عرض لوحات من عروض مرسحية تم تنفيذها و تم عرضها 

بالفعل عىل مسارح مرص ىف الفرتة من 2020 و حتى تاريخه 

و ذلك عىل أن ُيقدم كل فنان بحد أقىص لوحتني مقاس 100 

X 70 طباعة عالية الجودة عىل ورق سيمىجلوىس.

تنفيذها ىف  وتم  مانيكان،  فعلية عىل  أزياء  و عرض  تصميم 

عروض مرسحية ىف الفرتة من 2020 إىل تاريخ املهرجان.

مسرحية  نحتية  شخصيات  و  ماسكات  عرض 
النهائى شكلها  فى 

وتصميم  املرسحي  الفراغ  تصميم  مجال  ىف  يدوية  رسوم 

األزياء ألفكار مقرتح تنفيذها.

املرسح  تصميم سينوغرافيا  مجال  التخرج يف  عرض مشاريع 

للفنون  العاىل  املعهد  أو  الجميلة..  الفنون  كلية  من  )سواء 

املرسحية.. أو كلية اآلداب قسم مرسح(

املقرتح  أو من  تنفيذها  تم  لعروض مرسحية  ماكيتات  عرض 

تنفيذها.

وسيكون االشرتاك ىف ورشة عمل خاصة بتصميم السينوغرافيا 

العاملية عىل مدار يومني من خالل محارضات تحليلية ألهم 

الحرية  مركز  قاعات  بإحدى  العاملية  السينوغرافيا  أعامل 

لإلبداع، وسيتم عملية فرز األعامل واختيار أفضل املتقدمني 

من خالل لجنة متخصصة.

الالزمة  البيانات  كتابة  رضورة  عىل  املهرجان  إدارة  وأكدت   

عىل الصور املرسلة الخاصة مبعرض السينوغرافيا، وهي: اسم 

العرض، سنة اإلنتاج، جهة اإلنتاج، اسم مصمم السينوغرافيا، 

ومنسق  مسئول  مع  بالتنسيق  العرض،  مكان  املخرج،  اسم 

امللتقى دكتور. أحمد بركات

8 الـ  لدورته  المهرجان  إدارة 
برئاسة  ُيقام  املرسحي  الحرية  مهرجان  أن  الذكر  الجدير 

صندوق  قطاع  وُينظمه  عبدالعزيز،  سمرية  القديرة  الفنانة 

مبركز  عبدالوهاب،  فتحي  الدكتور  برئاسة  الثقافية  التنمية 

وليد  الدكتور  ُيديره  الذي  باإلسكندرية،  لإلبداع  الحرية 

ومسئول  و  طوسون،  محمد  املهرجان:  عام  ومنسق  قانوش، 

الفنية:  التجهيزات  ورئيس  راشد،  ذيك  باملركز:  التجهيزات 

الربشومي،  محمد  التجهيزات:  ومدير  املأموين،  محمد 

أحمد  واإلعالن:  الدعايا  ومسئول  خميس  حازم  ويساعده 

تحرير  ورئيس  السعيد،  أحمد  اإلعالمي  املركز  ومدير  صيام، 

املرئية:  النرشة  ومخرجة  الصويني،  أرشف  :املهرجان  نرشة 

ومدير  الهواري،  بويس  املهرجان  وإدارة  عثامن،  مريم 

العالقات العامة للمهرجان : رشيف زيدان، واملدير التنفيذي 

واملخرج/  الفنان  املهرجان  ومدير  محمدشحاتة،  للمهرجان: 

محمد مريس 

للمهرجان،  خاًصا،  دعاًم  العزيز،  عبد  سمرية  الفنانة  وُتقدم 

وهدية  بنفسها  باملهرجان  ممثلة  أفضل  جائزة  متنح  حيث 

لتصبح  جنيه  آالف  بقيمة خمسة  سنوي  بشكل  وذلك  منها، 

قيمة الجائزة بعد الدعم سبعة آالف جنيه.

 همت مصطفى
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المسرح مستقبل  بمهرجان  تكريم  خالل 
إلى  يحتاجون  الهواة  دوارة:  عمرو 

نشاطهم ويتبنون  بهم  يهتمون  مسئولني 

»مستقبل  مهرجان  من  الثانية  الدورة  فعاليات  ضمن 

حتى  واستمر  سبتمرب   9 يف  انطلق  والذي  املرسح« 

الزاوية  شباب  مركز  مرسح  عىل  سبتمرب   17 السبت 

الحمراء بالقاهرة، والذي شارك يف دورته الثانية 14 عرًضا 

والحرة  املستقلة  املرسحية  الفرق  مختلف  من  مرسحًيا 

القليوبية،  بينها  من  مرص،   محافظات  من  العديد  من 

القاهرة،الغربية، الجيزة، السويس، بورسعيد، كفر الشيخ، 

اإلسامعيلية، ومن محافظات الجنوب قنا، املنيا، واألقرص.

وكرم مهرجان »مستقبل املرسح«، يف دورته الثانية، عددا 

واملرسح  والسينام  التلفزيون  مجال  ىف  الفن  رموز  من 

رحلة  يف  الفنية  الحياة  أثروا  الذين  والفنانني  املرصي، 

من  املتتالية،  املهرجان  وليال  بأيام  املرصي  الهواة  مرسح 

بينهم املخرج واملؤرخ الدكتور عمرو دوارة .

الهواة على  الرهان 

الدكتور عمرو دوارة عن سعادته  ويف بداية كلمته أعرب 

الذي  الشباب  عليه ومبركز  وبالقامئني  به  باملهرجان وأشاد 

والفرق، كام  الشباب  العدد من  أن يستقبل هذا  استطاع 

أشاد بالنظام والدقة واملجهود املبذول من رئيس املهرجان 

املخرج )وليد شحاتة(، 

الجمعية  تأسيس  فيه  تم  الذي  السياق  عن  تحدث  ثم 

ومنذ   - الحظ  إنه  حيث  املرسح،  لهواة  املرصية 

يواجهها  كان  التي  الحقيقية  املشكلة  أن   - الثامنينيات 

شباب الجامعة، وطالب املدارس، حني  ميارسون نشاطهم 

يف  كبريا  املجهود  كان  العروض،  وينفذون  املرسحي، 

بتقديم  وتنتهي  طويلة،  لفرتات  تتم  التي  الربوفات، 

لجنة  تراه  ليك  فقط،  واحد  يوم  ملدة  املرسحي  العرض 

التحكيم، وذلك بسبب عدم وجود التزامات تفرض عليهم 

املرسح  أن  إىل  باإلضافة  يوم،  من  ألكرث  العرض  امتداد 

يكون غري متاح، فجاءت فكرة التأسيس وانضم إليها هواة 

القاهرة – عني شمس- حلوان (   ( الجامعات  املرسح من 

سيقدمون  الذين  هؤالء  أنفسهم  الهواة  هو  الرهان  وكان 

أعاملهم من خالل الجمعية التي تحمل اسمهم. 

يهتمون  مسئولني  إلى  يحتاجون  الهواة 
نشاطهم ويتبنون  بهم 

هم   - اآلن   - الهواة  ألن   سعادته  عن  أعرب  ولذلك    

وأوضح  جيدة   رموز  ومنهم  املهرجانات،  ينظمون  الذين 

إبراهيم(  ممن شاركوا معه يف  ) وليد شحاتة وأحمد  أن 

سعادته  عن  أعرب  كام  العريب.  املرسح  مهرجان  تأسيس 

بأنحاء  املرسحية  الساحة  يف  امُلقامة  املهرجانات  بجميع 

الجمعية  أبناء  من  مؤسسيها  بعض  كان  والتي  مرص، 

والجامعي... واألقرص  الشيخ  رشم  كمهرجان  املرصية، 

وغريها، كام تحدث )دوارة ( عن املحرتفني الذين يرفضون 

املراكز  عىل  الهواة  حصول  بسبب  املسابقات  يف  الدخول 
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إىل  يحتاجون  الهواة  أن  إىل  أشار  لذلك  ونتيجة  األوىل، 

مسئولني يهتمون بهم ويتبنون نشاطهم، وهذا هو الدور 

املرسح  بدور  تهتم  التي  الشباب  مراكز  لبعض  الحقيقي 

وتعمل عىل تفعيله، وتقيم املهرجانات املرسحية، وهو ما 

ُيعد دورا صعبا.

والمضمون( الشكل  بني  الهواة  )مسرح 
مؤكدا  وأهميته  املدريس  املرسح  دور  إىل  أشار  كام      

باملرسح  بداياتهم  كانت  الكبار  الفنانني  معظم  أن   عيل 

املرسح  إن   حيث  اآلن،  نفتقده  ما  وهو  املدريس 

كام  للكتب،  ومخازن  فصول  إىل  تحول  قد  املدريس 

منها،  بكل  مرسح  عىل  تشتمل  الشباب  مراكز  كانت 

شباب  مركز  كل  يف  و  املرسحية،  باملسابقات  تعج  وكانت 

عىل  وأكد  مسابقات،   هناك  وكانت  مرسح،  هناك   كان 

وكان  املاجستري،  عىل  بها  حصل  التي  رسالته  أهمية  

وهذا  واملضمون(  الشكل  بني  الهواة  )مرسح  عنوانها 

الهواة،  ملرسح  وكثرية   متعددة  أشكاال  هناك  أن  يعني 

هناك املرسحي الجامعي، واملدريس   باإلضافة إىل مرسح 

أعامال  تقدم  التي  واالسبانية،  الفرنسية،  الثقافية  املراكز 

أن املرسح  ليس معناه  التنوع   فيها هواة، وذلك  يشارك 

لكنها  أو تعرب عنها،  الجامعة  تهم  يناقش قضايا  الجامعي 

كلها مسميات ،لكن مرسحها يناقش كل القضايا، ويحمل 

فقط املسمى ليبني االنتامء، تلك األشكال املتعددة مضافا 

إليها املرسح الكنائيس، كلها تعمل بال مضمون متعلق بها 

أو مبسامها  .

التي  الشباب،  أسقفية  بتجربة  أشاد  اإلطار  هذا  ويف   

وتقديم  الشباب  وعي  لتنمية  كبري،  مبجهود  تقوم 

رئيس  مويس  لألنبا  الشكر  وقدم  مرسحية،  عروض 

أكرث  ومازال  قدم  عهده  يف  ألنه  الشباب،  أسقفية 

مستوى  عىل  األقل  عىل  العام  يف  عرضا   1200 من 

العرائس،  مرسح  يشمل:  ونشاطه  املحافظات، 

والديني....وغريها.                            واالجتامعي،  والصامت،   واألطفال، 

بتقديم  أيضا  تلتزم  األجنبية   املراكز  أن   ) دوارة   ( وذكر 

حققت  فاملراكز  املركز،  اليها  ينتمي  التي  باللغة  عروض 

كلهم،  للمرسحيني  صديق  أنه  وأكد  ما.  نوعا  املضمون 

ويهتم بهم يف أي مكان .

الدكتوراه،  عىل  بها  حصل  التي  الرسالة  عن  تحدث  ثم 

املحرتفني  مسارح  بني  املرسحي  اإلخراج   ( موضوعها  وكان 

كرم   : الكبري  املخرج   : من  كل  عليها  وأرشف   ،) والهواة 

نبيل  د.   – صليحة  نهاد  د.   – سمري رسحان  د.   – مطاوع 

امتياز مع مرتبة الرشف، وبعد  بها عىل  راغب ( وحصل  

أفادته  التي  واملعلومات  النظم  عىل  حصل   الدكتوراه 

ويعتربها  بإعدادها   قام  التي  املوسوعة  عمل  يف  كثريا 

العام..                                 هذا  التفوق  جائزة  عيل  به  حصل  قوميا   مرشوعا 

فرق كبري بني املخرج املحرتف ومخرج الهواة

الهواة،  ومخرج  املحرتف  املخرج  بني  فرق  حديثه  ويف   

ال  أنه  من  الرغم  وعىل  بينهام،  كبريا  فرقا  هناك  أن  وذكر 

يكون  أن  أنه يجب  إال  الهاوي،  باملخرج  ما يسمى  يوجد 

وان  مرسحيه  ومعلومات  عامه،  معلومات  ولديه   مثقفا 

يكون مدربا ويقوم بعمل ورش وأن يعرف أسس اإللقاء 

يعد  مل  فاملرسح  املرسح،   عنارص  وكل  والديكور  والغناء 

بل أصبح علم، يطلق عليه عبارة     ) اسمه) فن املرسح 

) علوم املرسح ( وكل أقسام التمثيل يف العامل تدرس تلك 

العلوم .  ويف أقسام املرسح، خاصة  قسم اإلخراج، نجده 

قسام  السينام   معهد  يف  أنهم  حتى  بالتمثيل،   مرتبطا 

عمل  يف  أسايس  التمثيل  ألن  بستمر  مل  ولكنه  للتمثيل، 

وتكوين املخرج، فاملخرج ميلك أدواته، لكن املمثل يعمل 

املخرج يشء  املوهبة والخربة، لكن  اعتامدا عىل  بتلقائية، 

أن  ليستطيع   ومعرفة،  وعلام  وعيا،  ميلك  أن  البد  آخر، 

يدرب املمثلني، ومن هنا تأيت أهمية أن يعرف بل ويفهم  

ليستطيع  النفس،  وعلم  التشكيلية  والفنون  املوسيقي 

يستطيع  ،وحتى  الشخصيات   ومعرفه  املرسحية،  تحليل 

الذي  الهاوي  املخرج  فان  ولذلك   . املمثلني  مع  التعامل 

العكس  عىل  كبريا  عبء  عليه  يقع  اإلخراج،  يف  يرغب 

مدركني  ممثلني  يحتاج  فاالحرتاف  املحرتف،    املخرج  من 

بالفعل موجودة، وبالتايل  لكل خطواتهم وخرباتهم، وهي 

فإن معظم مشاكل املخرج املحرتف تكون إداريه، وقليله 

الذي  الهواة،  مرسح  مخرج  من  كثريا  اقل  ومشاكله 

منتظرا فقط  الكواليس،  بأجور زهيدة ويقف وراء  يعمل 

تقديم نفسه، وبالتايل ينبغي علينا أن نتحدث عن كيفيه 

اكتشاف املوهبة، وكيفيه صقلها، مبعنى ) أعرف نفسك ( 

املمثل املتميز هو من يستطيع أن يخفي عيوبه، واملخرج 

املميز يساعده عىل ذلك، ولكن هناك فرق بني املوهوب 

املرسح  عىل  بالتمثيل   قام  من  كل  فليس  واملوهوم، 

موهوب.

الهواة الشباب  بأحالم  المتاجرة 
 وواصل ) دوارة ( حديثه قائال : إن الجمعية التي قمت 

للهواة   تدريبيه  دورات  بعمل  تقوم  كانت  بتأسيسها 

وكأنهم  كبرية،  مببالغ  يشء  كل  يتم  اآلن  بينام  مجانا، 

هو  ما  وتساءل   .. الهواة”   الشباب”  بأحالم  يتاجرون 

معني الهاوي، أو تعريفه ؟ واجاب  ليك نستطيع تعريفه 

قيل  ؟   املوهوب  هو  من  نعرف  أن  أوال  علينا  جيدا،  

وعدم  قياسها،  نستطيع  ال  لذلك  للموهبة  مقياس  ال  انه 

قد  فاملوهبة  االختالف،  إىل   أدى  للموهبة  تعريف  وجود 

تشمل الحضور، والتكنيك جزء من املوهبة، والقدرة عىل 

جزء  واالستيعاب  والحفظ  الشخصيات،  وتحليل  الفهم 

من املوهبة والثقة يف الذات واإلرصار أيضا وحيث يصقل 

االكتامل،  يتحقق  هنا  والدراسة،  بالخربة  موهبته،  الهاوي 

أن  وعليه  أحبه،  أي  اليشء،  هوى  من  الحقيقي  والهاوي 

والدراسة  التعلم    : هنا  والثمن  الحب،  هذا  مثن  يدفع 

األساتذة  إىل  واالستامع  ومناقشتها،  العروض،  ومشاهده 

املتخصصني .

سامية سيد
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10 حوار

أمر«..  ولي  »استدعاء  عرض  مخرج 

واألبناء األباء  بني  حقيقية  مواجهة  العرض  هاني:  زياد 
ــانـــــي  ــ هـ زيــــــــــــــاد  والــــــــمــــــــخــــــــرج  الـــــمـــــمـــــثـــــل 
الـــفـــنـــون  ــيـــة  بـــأكـــاديـــمـ طــــالــــب  كــــمــــال، 
المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد 
تــــخــــرج  واإلخــــــــــــــــــــراج،  الــــتــــمــــثــــيــــل  قـــــســـــم 
ــيـــة  ــلـ كـ شــــــمــــــس  عـــــــــني  جــــــامــــــعــــــة  فـــــــــي 
ثم  االنــجــلــزيــة،  الــلــغــة  قــســم  الــتــجــارة 
مـــســـرح  مـــــن  الـــفـــنـــيـــة  مـــســـرتـــه  بـــــــدأت 
العديد  فــي  شـــارك  حيث  الــمــدرســة 
والـــــمـــــســـــابـــــقـــــات  الــــــمــــــســــــرحــــــيــــــات  مــــــــن 
االبــتــدائــي،  الــرابــع  الــصــف  مــن  بــدايــة 
الــــجــــوائــــز  مــــــن  ــــديـــــد  ــــعـ الـ عــــلــــى  وحـــــــــاز 
الــمــركــز  عــلــى  وحـــصـــل  الــتــمــثــيــل  فـــي 
الــجــمــهــوريــة  مــســتــوى  عــلــى  األول 
ثم  ســــنــــوات،    ٧ الــشــعــر  الـــقـــاء  فـــي 
وبــالــتــحــديــد  الــجــامــعــة  بــمــســرح  الــتــحــق 
الــــــتــــــجــــــارة،  بــــكــــلــــيــــة  الــــتــــمــــثــــيــــل  فـــــــريـــــــق 
عــــرًضــــا   12 فــــــي  وشــــــــــــــارك   قــــضــــى 
في  الــمــالك  )هــبــط  مــنــهــا  ــا  مــســرحــيًّ
 30 ســيــنــمــا   - لــلــكــســر  قــــابــــل   - بــــابــــل 
الــــخــــضــــراء  ــــرة  ــزيــ ــ ــجــ ــ الــ  - أورفــــــــيــــــــوس   -
وغـــــرهـــــم  الـــــــغـــــــريـــــــب(   - الـــــــبـــــــؤســـــــاء   -
ــــزة  ــائـ ــ جـ ــلـــــى  ــ عـ حـــــــــاز  الـــــــــعـــــــــروض،  مـــــــن 
وكــــــانــــــت  مـــــــــــــــــرات،  خــــــمــــــس  الـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل 
بــــعــــرض  لـــــــه  إخــــــراجــــــيــــــة  تـــــجـــــربـــــة  أول 
والـــــتـــــحـــــوالت(  االشــــــــــــــارات  ــــقــــــوس  )طــ
عرض  أفضل  جائزة  على  حاز  الذي 
الــجــامــعــة  بــمــهــرجــان  مـــخـــرج  وأفـــضـــل 
بعدها  وأخــرج  العربي   والمهرجان 
مـــنـــهـــا  الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــات  مــــــــن  الــــــعــــــديــــــد 
 - مــقــصــود  تــشــويــش   - )اســــكــــوريــــال 
االحــــالم  وغـــابـــة  ــــارود(  ــبـ ــ الـ اوركــــســــرا 
على  خــاللــه  مــن  حـــاز  الـــذي  الــعــرض 
بــــالــــمــــهــــرجــــان  ــــرج  ــخــ ــ مــ ــــل  ــــضــ افــ جـــــــائـــــــزة 
أفــضــل  عــلــى  أيـــًضـــا  حـــاز  و  الــقــومــي 
فــي  كـــمـــمـــثـــل  شـــــــارك  وقــــــد  عـــــــرض، 
التليفزيونية،  األعــمــال  مــن  الــعــديــد 

البلد. وسط  مسلسل  أخرها 
أول  هــــي  أمــــــر«  ولـــــي  »اســــتــــدعــــاء 
هــــانــــي«  لـــــــــ«زيــــــــاد  ــــة  ــيــ ــ ــــراجــ إخــ تــــجــــربــــة 
الهناجر  بمركز  الهناجر  مسرح  على 
واســئــلــة  الــتــجــربــة  تــلــك  عــن  لــلــفــنــون، 

الحوار. هذا  معه  لنا  كان  أخرى، 
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ما  لريوا  األمور  أولياء  كل  يستدعي  العرض 
الخاطئة  الربية  تحدثه  أن  يمكن 

حوار: إيناس العيسوى 
حدثنا عن جتربة »استدعاء ولي أمر«؟

بصفتي  من خاليل  أشخاص،  بثالث  من  التجربة  هذه  بدأنا 

مصطفى  العرض  وبطل  املؤلف  السوري  ومحمد  املخرج 

رأفت، وكان يف بداية التجربة مخرج منفذ أيًضا، ولكن عند 

مرحلة محددة أصبح ميثل فقط، وأصبح معي عادل مربوك 

من  الثالثة  نحن  ُكنا  التجربة  بداية  ففي  منفذ،  كمخرج 

أبريل 2021، من ما يقرب من عام ونصف تقريًبا، وتحدثنا 

نرغب  وأننا  التجربة،  تلك  حول  رسور  شادي  الفنان  مع 

الفكرة،  نصنع  مازلنا  وُكنا  الهناجر،  مرسح  عىل  تقدميها  يف 

مناقشة  ميكننا  الفكرة  تكتمل  وعندما  جًدا،  متحمس  وكان 

ذلك، فبدأنا يف التفكري يف أكرث من يشء أسايس ونحن نصنع 

ويكون  الجمهور  يلمس  عمل  نقدم  أن  يجب  أواًل  الورق، 

عمل اجتامعي ميس البيت املرصي، حتى يشعر الجمهور أن 

بالعكس  خاصة،  لرشيحة  ُموّجه  وليس  منه،  قريب  العمل 

فكرته  املوضوع  أن  يشعر  العرض  يشاهد  سوف  من  كل 

خاصة  بصمة  له  بسيط،   بشكل  ُيقدم  ال  ولكنه  بسيطة، 

وسينوغرافيا  إخراج  من  العمل،  عنارص  بكل  خاص  وشكل 

تصل  أن  يهمنا  ما  أكرث  كان  التفاصيل،  وكل  وموسيقى 

الفكرة لكل الناس وعىل املستوى الفني نصل ألقىص درجة 

ممكنة من األشكال الفنية التي نستطيع أن نصل إليها.

التجربة أخذت فرتات يف بناء الفكرة، العرض استغرق سنة 

التي  التغريات  مع  فرتة  وبعد  ورق،  كصناعة  أشهر  وعدة 

تحدث حولنا، املوضوع يناقش فكرة ولد يعيش مع عائلته، 

واألمر  له،  معاملتهم  ومن  يشاهده  ما  من  نفسيًّا  ويتدمر 

يصل معه ملراحل متطوره جًدا، ونحن نصنع هذه التجربة 

وقعت ثالث حاالت انتحار، وهذه أقىص درجة ملن يتعرض 

االنتحار، كانوا  العرض، وأصحاب حاالت  له بطل  ملا تعرض 

تحتوي  انتحارهم  قبل  الفيسبوك  عىل  بوستات  يكتبون 

شبيهة  عبارات  إال  تحمل  ال  أخرية،  كلامت  أو  وصية  عىل 

املؤملة  الحاالت  هذه  وكل  جنازيت”  يف  ميشيش  ما  بـ”أبويا 

كانت تجعلنا نتأكد أننا نسري يف الطريق الصحيح، والرسالة 

التي نرغب أن نوجهها للمشاهد وأن هذا وقتها، ويجب أن 

نواجه أنفسنا بالحقيقة وأن املجتمع أصبح به مشكلة كبرية 

تزداد يوًما بعد يوم.

من  بتطويرها  قمنا  و  الفكرة  صنعنا  السوري  ومحمد  أنا 

أواًل  ذلك  يف  النقاش  يف  ونبدأ  يكتب  هو  كان  مًعا،  البداية 

ولكنني  حوارية  جمل  أصنع  مل  فشًيا،  شيًئا  ونطور  بأول 

يف  املوضوع  جعل  ما  وهذا  كمخرج،  رؤيتي  يف  تدخلت 

بشكل  كتبه  “سوري”  أن  حتى  ومتجانس،  متكامل  النهاية 

سيناميئ وبنقالت رسيعة، وهذا عىل املرسح يكون صعب، 

ولكنني أحب هذا التحدي، حتى نصل ألقىص درجة ممكنة 

من ما نرغب يف تقدميه بأفضل صورة.

عام،  بشكل  األرسة  أو  املرصية،  األرسة  حول  يدور  العرض 

فتكون  سوية،  غري  تربية  يقدم  الــذي  االبــن  بني  العالقة 

جًدا،  متطورة  ملراحل  معه  األمــر  يصل  مشّوها،  شخصا 

املدرسة،  يف  أمر  ويل  استدعاء  يأتيه  عندما  أنه  لدرجة 

من  وخوفه  عليه  ترىب  ما  من  ــده،  وال يواجه  أن  يخاف 

بخوفه  تكون  فالبداية  الناس،  معاملة  من  املواجهة وخوفه 

وهنا  أمر”  ويل  “استدعاء  يأتيه  عندما  والده،  مواجهة  من 

تحدث النقلة يف حياة بطل العرض “يحيى رؤوف”، عندما 

ألنه  بذلك  سمي  العرض  واسم  األمر،  ويل  استدعاء  يأتيه 

إىل جانب  أمر،  الحريف الستدعاء ويل  املعنى  يحمل جزئني، 

استدعاء بطل العرض لوالده يف الحياة، ألنه ال يجده طوال 

الوقت عىل الرغم من وجوده الجسدي، ولكنه يف الحقيقة 

ال يعرف عنه أي يشء.

الحقيقية  الدراما  جزء  جزئني”  يحمل  أمر  ويل  “استدعاء 

ويل  استدعاء  بالفعل  يأتيه  العرض  بطل  أن  وخاصة  للنص، 

يكتشف  يبدأ  يأتيه  أن  ومبجرد  العمل،  أحداث  خالل  أمر 

حقيقة أن والده غري متواجد بشكل حقيقي، ويبدأ الرصاع 

ويبحث  األحــداث،  وتطور  بذلك،  ــده  وال سيخرب  وكيف 

تحدث  حتى  والــده،  بدور  يقوم  شخص  أي  عن  “يحيى” 

األحــداث  تبدأ  بعدها  ومن  ــده،  وال وبني  بينه  املواجهة 

هناك  أن  العرض،  تسمية  من  ثاين  جزء  وهناك  تتطور، 

أحداث كثرية تدور حول املرسحية داخل رأس بطل العرض، 

بهذه  معه  ليقوم  رأســه  داخــل  أمــره  ويل  يستدعي  فهو 

االسم،  تسميه  مستوى  عىل  الثاين  الشق  فهذا  املواجهة، 

أننا نستدعي كل  الجمهور،  ثالث عىل مستوى  وهناك شق 

إذا  ألنك  تحدث،  التي  املشكلة  لريى  الحياة،  يف  أمر  ويل 

تعيد حساباتك  أن  األب، يجب  بداًل من هذا  رأيت نفسك 

يف  عرضه  يف  نرغب  ما  هــذا  أطفالك،  ومــع  نفسك  مع 

املرسحية، نحن نوجد املشكلة ثم نضع يدكم عليها، مبعنى 

ال تجعلوا أوالدكم يصلوا يوًما ما ملا وصل إليه بطل العرض 

“يحيى”.

دعـــنـــا نــتــعــرف مــعــك عــلــى اخـــتـــيـــارك لــفــريــق عمل 
العرض؟

ومصطفى  »يحيى«  رأفت  مصطفى  املمثلني،  مستوى  عىل 

»هدير  عامد  وبتول  »األم«  الخويل  وملياء  »األب«  سعيد 

شقيقة يحيى« وميرسة نارص ونانيس نبيل وعمر عبد الباري 

»إميان  هاين  ومونيكا  »املــدرس«  سامي  ولؤي  »األطباء« 

املتسول عىل رصيف  حبيبة يحيى« وأدهم هاين »الشخص 

معيار  للممثلني.  األول  االختيار  كان  االنتظار«،  محطة 

التجربة،  يف  رشكاء  يكونوا  أن  العرض  عنارص  لكل  اختياري 

فيها، فكان البد  يدور  ما  التجربة وكل  بصناعة  وعىل وعي 

من اختيار ممثلني عىل وعي عايل، مثلوا يف مرسح الجامعة 

أنسب  فيهم هو  الجامعة، كل شخص  فلديهم روح مرسح 

من  كل  الله  والحمد  نظري،  وجهة  من  دوره  يف  شخص 

املمثلني.  اختيار  أحسنت  وأنني  ذلك،  قال  العرض  شاهد 

وشهرين  سنة  أطول  مدة  أخذت  التي  هي  الورق  صناعة 

تقريًبا، وبروفات التمثيل ما يقرب من ثالثة أشهر، والوقت 

املكثف الشهر األخري قبل العرض.

من  نظري  وجهة  من  ــا  وأراهـ أرشف،  نادين  املكياج 

املتميزين يف فن املكياج رغم صغر سنها، ومازالت تخطوا 

برؤيتي،  للعرض  مناسبة  أراها  وكنت  لالحرتاف،  خطواتها 

الحقيقة  بني  ما  أشياء  عىل  يعتمد   العرض  أن  خاصة 

وإضاءة  ديكور  كلها  السينوغرافيا  العرض  عنارص  والخيال، 

الحقيقة  رؤيتي،  يف  هي  مثلام  جميعها  ومكياج  ومالبس 

جميعهم استطاعوا فهم رؤيتي وطوروا ذلك لألفضل أيًضا، 

الجامعة،  األزياء هاجر كامل، وأول عمل لها كان معي يف 

ما  أن تحقق فكرة  بالتجربة واستطاعت  وكانت عىل وعي 

بني الحقيقة والخيال واختيار األلوان، ويف اإلضاءة إبراهيم 

ولكن  مرسحية،  األمر  واقع  يف  العرض  “األستاذ”،  الفرن 

طريقة رسدها وكتابتها وإيقاعها يتم بشكل سيناميئ، ولدي 

مشهد  من  أكرث  لدي  الواحد  املشهد  ويف  رسيعة،  تنقالت 

اإلضاءة  ذلك،  تحقيق  استطاع  وهو  نفسه،  املشهد  داخل 

والديكور كانوا من أهم عنارص نجاح العرض، وألن املثلث 

ما بني اإلخراج واإلضاءة والديكور كانوا عىل وعي وتواصل 

العرض  جعل  هذا  مًعا،  تالقوا  جميعها  واألضــالع  دائــم، 

يظهر بهذا الشكل، ويف الديكور هبة الكومي، أنا محظوظ 

حوار
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“لوكيشن”  من  أكرث  لدي  التجربة،  معي يف هذه  بتواجدها 

والبيت ومستشفى ومدرسة وحديقة وغرف  انتظار  محطة 

أظهر  فكيف  اماكن،   9 أو   8 من  يقرب  ما  وأخته،  البطل 

ذلك عىل املرسح يف نفس الوقت، والصورة العامة تعطيني 

دون  مبفرده  مكان   كل  أظهر  أن  واستطيع  جيد،  إيحاء 

األسايس  املنبع  هي  ألنها  البيت،  صالة  كلها  الصورة  عناء، 

البيت،  داخل  الحقيقية  املشكلة  املرسحية،  فيه  تدور  التي 

كل  وحققت  متحركة،  أبــواب  حلول  توجد  أن  استطاعت 

رؤيتي واستطيع أن أتحرك بتنقالت رسيعة، وأحقق الصورة 

مربوك،  عادل  املنفذ  واملخرج  املوسيقي  اإلعداد  املتكاملة. 

ونحن نتعاون مًعا منذ خمس سنوات، سواء أنا مخرج وهو 

منفذ أو العكس، كل األعامل التي جمعتنا الحمد الله القت 

التجربة،  هذه  يف  الثانية  عيني  هو  “مربوك”  كبريًا،  نجاًحا 

عامل  سواء  الهناجر،  مركز  يف  العمل  فريق  لكل  وشكرًا 

متعاونني  املركز  عمل  فريق  كل  والديكور  واإلضاءة  الصوت 

جًدا، وعىل رأسهم الداعم األول للتجربة مدير مركز الهناجر 

لرئيس  الشكر  وكل  رسور،  شادي  والفنان  املخرج  للفنون 

قطاع اإلنتاج الثقايف املخرج والفنان خالد جالل.

حــدثــنــا أكـــثـــر عـــن الـــديـــكـــور بــالــتــحــديــد والـــعـــبـــارات 
املتواجدة على قطع الديكور.. هل األلوان والعبارات 

لها مدلول ُمعّي؟
عىل  أخرى،  بأشكال  تراه  وقد  دائرة  تراه  قد  شكل  هناك 

لونها  األبواب  أحمر،  لونها  متداخله  دوائر  االنتظار،  محطة 

له  العرض،  يف  قوي  مدلول  له  األحمر  واللون  أيًضا،  أحمر 

الدم  لون  العرض،  يف  يحيى  يرتكبها  التي  بالجرمية  عالقة 

الذي يكون ُمحرك يف االحداث، حتى ألوان الكرايس تذهب 

ويف  وجميل،  منسق  تراه  احياًنا  نفسه  البيت  األحمر،  للون 

تفاصيل  كل  تشوهات،  وفيه  قديم  تــراه  أخــرى  مشاهد 

والشباك  الديكور،  وقطع  الكالم  من  متعمدة،  غري  الديكور 

الوحيد  املخرج  وهو  العمق،  يف  املــرسح  يتوسط  الــذي 

حوار

القدير أحمد  القدير رشوان توفيق والفنان  حمدي والفنان 

ماهر وأستاذ نارص سيف وأستاذ جامل عبد النارص وأخرون 

من املخرجني واملنتجني، جميعهم الحمد الله أشادوا بالعرض 

محمود  األستاذ  النجم  بالتحديد  ولكن  عنارصه،  وبتكامل 

حميدة قال لنا عبارة لن ننساها »سعيد بتواجدي والبد أن 

أحرض مرة أخرى ومعي أوالدي وأحفادي، ألن العرض رسالة 

يستحق«،  ألنه  الناس  من  عدد  أكرب  يراه  أن  ويجب  مهمة 

كثريًا  ونحزن  العدد«،  »كامل  يوميًّا  العرض  الله  الحمد 

للجمهور الذي ال يستطيع الدخول بعد حضوره إىل املرسح 

األيام  الحضور  عىل  يرصون  أنهم  ويسعدنا  تذاكر،  يجد  وال 

نتقبل  ونحن  سلبي،  رأي  أي  نتلقى  مل  اآلن  حتى  التالية، 

النقد جًدا، ألن النقد البّناء هو عنرص التطوير األول للفن.

»السوشيال ميديا« طريقة مبتكرة يف  شاهدنا على 
أمــر«  »اســتــدعــاء ولــي  الــدعــايــة، وتوزيعكم خلطابات 

على املارة.. حدثنا عن ذلك؟
»الدعاية«،  العرض، وهو  عنارص  جًدا من  هناك عنرص هام 

فتصميم الدعاية لـ »محمد عبد الرحيم«، أراه من مصممي 

الدعاية املتميزين، كان لدينا وسيلة دعاية أخرى بعيدة عن 

البوسرت والبانفليت، وهي استدعاء ويل أمر بشكل حقيقي، 

حقيقي  بشكل  مكتوب  استدعاء  عليه  الورق  بطباعة  قمنا 

بريدية، وقمنا بوضع QR code، عىل  ووضعه يف خطابات 

النسخة يجعلك تذهب لصفحة الفيسبوك الخاصة بالعرض، 

نهاية  ويف  االستدعاء،  هذا  من  متعجبة  كانت  والناس 

االستدعاء مكتوب “لو مش فاهم حاجة اعمل سكان للكود 

خالل  من  العرض  عن  يعرفوا  بدأو  الناس  وبالفعل  دا”، 

الله  السوشيال ميديا بشكل عام، والحمد  ذلك، ومن خالل 

أو من خالل وسائل  الجمهور  العرض سواء بني  األخبار عن 

التواصل االجتامعي أو إعالميًّا، الحمد الله جميعها إيجابية، 

وهذا الفضل بعد الله يعود ألفكار الدعاية ومصمم الدعاية 

محمد عبد الرحيم.

العرض  تفاصيل  كل  ولكن  األحداث  حرق  ودون  للخارج، 

واقع  يف  أنك  لحظات  يف  تشعر  وتجعلك  ومرتابطة  متكاملة 

بني  رابط  وهناك  خيال،  ذلك  أن  أخرى  أحيان  ويف  حقيقي 

بعضها  متواصلة  األماكن  كل  الصورة  مستوى  عىل  االثنني، 

البعض ما عدا غرفتني، ألن يف األرسة نفسها ليس بينهم أي 

كل  يكون  أن  مقصود  ذلك  فكان  انفصال،  وبينهم  تواصل، 

جزء منفصل عىل اآلخر.

حــدثــنــا عـــن رد فــعــل اجلــمــهــور والــنــقــاد والــفــنــانــي 
الذين حضروا العرض؟

العمل  يكون  أن  التجربة  هذه  بداية  من  فيه  نفكر  كنا  ما 

الناس، ويكون يف نفس الوقت مبستوى فني  قريب من كل 

وكل  والصحفيني  والفنانني  له  النقاد  استقبال  مستوى  عىل 

الحمد  فني،  بشكل  التجربة  استيعاب  عىل  قدرة  له  من 

ُكنا نرغب يف تحقيقة، وبعد ردود األفعال عىل  الله هذا ما 

العرض، شعرنا أننا حققنا ما كنا نريد، وخاصة مع الجمهور 

أغلب  املطروحة،  واملواضيع  الحوار  لغة  »األرسة«،  العادي 

أو  التجارب  هذه  مبثل  مروا  أنهم  أخربونا  القاعة،  يف  من 

جًدا  متأثر  كان  الجمهور  صديقة،  أو  منه  قريب  شخص 

بالعرض وسعداء بأننا طرحنا هذه املشكلة حتى نجد حلول 

تلقيتها عىل كل املستويات، أن  التي  لها، ومن أجمل اآلراء 

يف  رأيه  عن  ابنه  سأل  واألب  وابنه،  هو  العرض  أب  حرض 

يفعل  أنه  له  قال  ولكنه  بشدة،  أعجبه  أنه  فأجابه  العمل، 

اتصل يب، وأخربين  بعدها  واألب  العرض،  األب يف  مثل  معه 

نظره  وجهة  غريت  التي  التجربة  بهذه  جــًدا  سعيد  أنه 

ُكنا  ما  وهذا  البنه،  تربيته  يف  تفكريه  وأعــادت  الحياة،  يف 

املجتمع وطرح  تطوير  نرغب يف  ونحن  رسالة  الفن  نريد،  

باقة  حرضت  والفنانني  النقاد  مستوى  عىل  وحلها.  املشكلة 

ومنهم  وإعالميني  وصحفيني  والفنانني  والنجوم  النقاد  من 

النجم محمود حميدة وسيدة املرسح العريب سميحة أيوب 

والفنانة القديرة سمرية عبد العزيز والفنانة القديرة مديحة 
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كريمة«: »حياة  لقرى  المسرحية  العروض  وصول   عن 

الثقافية  العدالة  يحقق  المشروع  مسرحيون: 
مصر  شهدتها  اليت  المبادرات  أهم  من  والمبادرة 

احتياًجا  األكرث  للفئات  الكريمة  الحياة  توفر  إلى  وتهدف   201٩ عام  يناير   2 في  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أطلقها  مبادرة  كريمة  حياة 
إنشاء  تم  الثقافية،  العدالة  لتحقيق  الثقافة  وزارة  اسراتيجية  مع  واتساقًا  للمسرح  الفين  البيت  من  واستجابة  الجمهورية.  مستوى  على 
عن  مسئولة  لتكون   ،2018 أغسطس   16 في  للمسرح  الفين  البيت  الحديث،  المسرح  لفرقة  التابعة  التجوال”،  و  “المواجهة  مسرح  شعبة 
استمر  و  الظالمية،  األفكار  مواجهة  في  المسرح  بأهمية  إيمانًا  وذلك  المحافظات،  بمختلف  للعروض  جوالت  تنظيم  و  للتجوال  عروض  إنتاج 
ليكون  العام،  مدار  على  التجوال«   و  »المواجهة  شعبة  خالل  من  النجوع  و  القرى  داخل  و  بالمحافظات،  عروضه  تقديم  في  الفين  البيت 
أشهر   4 و  أعوام   3 خالل  للمسرح  الفين  البيت  قدمها  اليت  العروض  عدد  وصل  وقد  كريمة”  حياة   “ الرئاسية  المبادرة  ضمن  بقوة   مشاركا 
مبادرة  ضمن  قرية   105 منها  محافظة،   23 في  ألفا   815000 جمهورها  عدد  تعدى  و  عرض،  ليلة   ٧86 في    قدموا  عرضا   21 إلى 
كريمة.  حياة 
و  حاليب  سيوة،  إلى  مرة  ألول  االحرافية  العروض  لتصل  محافظة،  بـ16  عروض   5 مشاهد،  ألف   65 عرض،  ليلة   130  :  2018 عام   
هذه  تمزت  و  بالمحافظات،  مشاهد  ألف   500 عرض،  ليلة   250  :201٩ عام  وفي   غرها،  و  القصر،  غارب،  رأس  كاترين،  سانت  شالتني، 
العرض  ليالي  حضور  وصل  حيث  المشاهدة،  قاعدة  من  وسع  مما  المسارح”  خارج   “ المدارس  و  الساحات  داخل  العروض  بتقديم  االنطالقة 
البيت  توقف  الجائحة،  لظروف  نظرًا   :2020 عام  وفي  محافظة،   14 إلى  مسرحية  عروض   8 توجهت  و  الواحدة،  الليلة  في  اآلالف  إلى 
بتقديم  ذلك  عوض  الفين  البيت  ولكن  التوقيت،  ذلك  في  متبعة  كانت  اليت  االحرازية  لإلجراءات  نظرا  بالعروض  التجوال  عن  للمسرح  الفين 
اونالين.  عروضه 
داخل  عرض  ليلة   561 منها  ومركز،  قرية   200 داخل  و  محافظة،   22 في  شهور،   10 مدار  على  عرض   406 قدم   :  2021 عام  وفي   
 51 منهم  بالمحافظات،  العام  خالل  مشاهد  ألف   300 يتجاوز  ما  بحضور  كريمة«،  »حياة  الرئاسية  المبادرة  قرى  ضمن  مصرية  قرية   105
ثم   ،2021 يونيو  إلي  فرباير  من  األولى  االنطالقة  مرحلتني،  على  التجوال  خطة  تمت  حيث  كريمة،  لحياة  التابعة  القرى  من  تقريبا  ألف 
2022 مارس،   11 حىت  و   2021 أغسطس   10 من  الفرة  في  الثانية  االنطالقة  بدأت 
االخرة  ومرحلته  المشروع  عن  سبتمرب..   1٧ في    “ كريمة  “حياة  مبادرة  ضمن  والتجوال  المواجهة  مشروع  من  الثالثة  المرحلة  بدأت  ثم 
المسرحيني. من  عدد  مع  الحوارات  هذه  أجرينا  تلك  

رنا رأفت                                                         

تحقيق

قال املخرج محمد الرشقاوي مدير فرقة مرسح »املواجهة 

من  الثالثة  املرحلة  املستهدفة ىف  القرى  عدد  والتجوال«: 

عروض   7 بعدد  قرية   250 والتجوال  املواجهة  مرشوع 

بعرضني  املرحلة  وانطلقت  محافظة   18 يف  مرسحية 

وعرض  العرائس  مرسح  فرقة  إنتاج  من   “ مرص  “محطة 

املرسح  لفرقة   “ األراجــوز  “حواديت  وعرض  بالرشقية 

القومي للطفل وعرض ىف األقرص وقنا، وقد بدأنا من 17 

سبتمرب املايض، مبشاركة مجموعة من الجهات وهي وزارة 

الشباب والرياضة التى تتحمل تكاليف اإلقامة واالعاشة، 

وزارة  لوجيستيا،  دعام  تقدم  التى  الجامهريية  الثقافة 

وتختار  للقرى  االنتقاالت  تتحمل  التي  املحلية  التنمية 

القرى املستهدفة يف مباردة »حياة كرمية« بكل محافظة. 

من  كبري  تفاعل  هناك  تابع:  الثالثة  املرحلة  مردود  عن   

القرى والصور خري دليل فجامهري األطراف  جمهور هذه 

حياة  قرى  ىف  خاصة  والثقافة،  للفن  تعطش  حالة  ىف 
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تستهدف   والتجوال«  »المواجهة  من  الثالثة  المرحلة 
مسرحية عروض  بـ7  قرية   250

تحقيق

حياة  قرى  عىل   العروض  تقترص  املرحلة  وهذه  كرمية، 

كرمية.

املبادرات  أهم  من  كرمية«  »حياة  مبادرة  تعد  وأضاف: 

التي شهدتها مرص ىف الفرتات األخرية .

الثقافية«  العدالة  يحقق  كريمة«  »حياة 
فيام قال املهندس محمد هاشم مدير عام اإلنتاج بالبيت 

الفني للمرسح عن مبادرة “حياة كرمية” : تعتمد املبادرة  

ثم  العرض  بقاعات  وتقدميها  إنتاجها،  تم  عروض  عىل 

األهمية  غاية  ىف  وهو مرشوع  بإنتاج جديد،  دعمها  يتم 

الجامهري  لكل  نصل  ألننا  الثقافية  العدالة  يحقق  ألنه  ؛ 

يشاهدوا  مل  الذين  وهم  القرى،  ىف  ،وباألخص  أماكنها  ىف 

ونرسم  إليهم،  نصل  أن  ىف  الحق  فلهم  قبل  من  مرسحاً 

نقوم  أن  علينا  ذلك  يتحقق  البهجة، وحتى  عىل وجوهم 

صفحات  ومبتابعة   ،“ األثر  قياس  “مؤثرات  يسمى  مبا 

جيد  مــردود  سنجد   “ بوك  “فيس  االجتامعي  التواصل 

جداً، فالجامهري مستمتعة مبا يقدم من عروض مرسحية 

،وترغب ىف مشاهدتها ومن خالل ذلك نكتشف أننا قمنا 

بتقديم يشء يف غاية األهمية.

إنتاج  ىف  هام  دور  الفني  بالبيت  اإلنتاج  إلدارة  أضاف: 

خطة  عمل  وبالتايل  بالعروض؛  الخاصة  األماكن  وتجهيز 

لقاعات  العروض  مناسبة  مــدى  ،وتحديد  لتحريكها 

تقدميها  وموعد  العرض  توقيت  مناسبة  ومدى  العرض، 

الجمهور  من  رشيحة  فكل  الجمهور،  من  رشيحة  لكل 

املثال  العروض، عىل سبيل  معينة ملشاهدة  توقيتات  لها 

طلبة  من  الشباب  هي  املستهدفة  الرشيحة  كانت  إذا 

بها  سنصل  التي  التوقيتات  تحديد  فيجب  الجامعات؛ 

ىف  يختلف  األمر  ،وهذا  االمتحانات  فرتة  ومنها  للطلبة، 

أو  للطفل  القومي  املرسح  عروض  سواء  الطفل  عروض 

لفرتة  مصاحباً  وانتشاره  رواجه  ويكون  العرائس  مرسح 

التي  العوامل  الدرايس، وهناك مجموعة من  بدء املوسم 

يجب مراعاتها .

الجامهري  من  آلالف  وصلت  ــروض  ع هناك  وأكــمــل: 

التنمية  خطة  أن  نعلم  فكام  للغاية،  جيد  يشء  وهو 

املستدامة تعتمد عىل ثالثة محاور: املحور البيئي واملحور 

املحور  من  جزء  ونحن  االجتامعي،  واملحور  االقتصادي 

ىف  يتمثل  الذى  البيئي  املحور  نساند  وكذلك  االجتامعي، 

فالهدف  إلخ،   ... واملناخ  البيئة  يخص  فيام  توعية  إقامه 

أن يحيا الفرد حياة كرمية، وىف نفس الوقت املحافظة عىل 

املوارد لألجيال القادمة مستقباًل، ويتم التعاون والتنسيق 

يتم  كذلك  الشباب،  وزارة  فتشارك  أخرى،  جهات   مع 

التنسيق مع املحليات ؛إلتاحة املدارس ليقدم بها عروض 

الثقافة،  ومديريات  الجامهريية  الثقافة  مع  و  مرسحية 

وكذلك يتم التعاون مع وزارة التضامن االجتامعي ووزارة 

الداخلية.

بالعروض  الخاصة  التجهيزات  يف  اإلنتاج  إدارة  دور  عن 

أثناء  للفرق  قائاًل “ هناك أجهزة تكون مصاحبة  استطرد 

املدين  املجتمع  مؤسسات  مع  التنسيق  ويتم  رحلتها 

البيئة  توفري  اإلمكان  بقدر  ونحاول  األماكن  لتجهيز 

لتقديم  األجهزة  من  مجموعة  تعاون  خالل  من  املالمئة 

ألن  قابلة  العروض  من  مجموعة  ،وننتقي  العروض 

مركز  ساحة،  مدرسة،  شارع،  مختلفة،  فضاءات  يف  تقدم 

أو  مغلقة  لقاعات  تحتاج  أخرى  عروض  وهناك  شباب، 

ىف  وهذا  الجامهريية  الثقافة  مع  التنسيق  فيتم  مجهزة 

وزارة  مع  التعاون  يتم  وكذلك  الكبرية،  العروض  حالة 

اللوجيستي  الدعم  بعض  لنا  توفر  التي  املحلية  التنمية 

التي  األماكن  بعض  مع  والتنسيق  الداخلية  كاالنتقاالت 

سنعرض بها، وىف بعض االحيان توفري وسائل  االنتقاالت.

ونشعر  ومتميز  عظيم  مرشوع  أنه  الحقيقة  وأضــاف: 

يقدم  العمل  أن  خاصة  ــدور  ال بهذا  نقوم  أن  بالفخر 

بتضافر مجموعة من الجهود لعدد من الجهات املختلفة، 

الهامة  واألسس  القيم  من  مجموعة  إرساء  عىل  ونعمل 

تصل  أن  يجب  التي  الثقافية  القيم  وتنمية  الوعي  وهي 
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يف  إمنا  املبارش  الخطاب  إطار  ىف  تكون  أن  دون  للمواطن 

لهذا  االستمرارية  أمتنى  واخــرياً  الرتفيهي  الجانب  إطار 

املرشوع العظيم .

الجماهري  من  كبري  وتجاوب  موفقة  »رحلة 
القرى« فى 

القومي  املرسح  عام  مدير  الكومي  عادل  واملخرج  الفنان 

ىف  وفعااًل  هاما  دوراً  الناعمة  القوى  :تلعب  قال  لألطفال 

مواجهة األفكار الظالمية ،وتتمثل أهمية املبادرة ىف توعية 

إىل  الثقايف  الدعم  فيصل  النائية،  املناطق  ىف  املواطنني 

مستحقيه فبجانب تنمية القرى والكفور والنجوع  وتشيد 

مرافق سكنية أيضا يتم توعية الجامهري بالجرعة الثقافية

وتابع : نتائج املبادرة ملموسه بشكل كبري وهناك تجاوب 

كبري وإيجايب من جامهري القرى وهو ما يظهر من خالل ما 

ينرش من صور وتعليقات، وكانت رحلتنا بعرض “حواديت 

القومي  نقدم من خالل املرسح  األراجوز “ موفقه ونحن 

عرض  ىف  ونعتمد  معاً  والطفل  لــألرسة  عروضاً  للطفل 

خالل  من  الشعبية  التوليفه  عىل   “ األراجــوز  “حواديت 

مجموعة من الحكايات املتنوعة التى تبث عدة قيم مهمة 

كبري  تجاوب  هناك  وكان  وغريهام،  واملواطنة  كاالنتامء 

ملا  استيعابهم  مدى  توضح  فعلية  ،ومشاركة  الجامهري  من 

يقدمه العرض

مستحقيها  إلى  الثقافية  الخدمة  »وصول 
مصر« أطفال  من 

“حــواديــت  ــرض  ع مخرج  الــعــزب  محسن  ــال  ق بينام 

يف  والتجوال  املواجهة  مرسح  مبادرة  تأيت   األراجــوز”: 

عىل  لتؤكد  بالبعيدة،  ليست  فرتة  ،ومنذ  الحايل  التوقيت 

عام،  بشكل  املرصي  اإلنسان  وعي  بناء  يف  الثقافة  أهمية 

ينتقل  فعندما  خالص،  بشكل  املرسح  منها  القلب  ويف 

مرسحية  عرب  املعروفني  بفنانيه  لألطفال  القومي  املرسح 

من  األقاليم  جمهور  يستقبلهم  إليهم،  األراجوز  حواديت 

النظري،  منقطعة  ،وسعادة  وحفاوة  بدهشة  وأهايل  أطفال 

للمرسح أو مسارح قصور الثقافة عىل امتداد أقاليم مرص 

والوادي  أسيوط  لنا  ويتبقى  قنا،  حتى  اإلسكندرية  من 

الجديد واملنوفية والبحرية وطنطا واملنصورة ومدن القنال، 

وحتى تونس الشقيقة عرضنا بها يف 2019.

البشرية التنمية  فى  دور  له  أيضا  الجمهور 
فيام قالت راندا إبراهيم مؤلفه عرض “حواديت األراجوز” 

هناك رضورة الستكامل مسرية املبادرة ملا متثله من أهمية 

القرى من املمكن أن  الجمهور ىف هذه  بالغة، وخاصة أن 

البرشية، الفتقادهم وسائل  التنمية  له دور كبري يف  يكون 

وتعد  معلومات،  عىل  الحصول  ىف  املختلفة  التكنولوجيا 

الفن،  هو  عقولهم  إيل  والوصول  لتعليمهم  وسيلة  أرسع 

تتسم  عليها  يحصلون  التي  الفنية  الجرعة  تكون  أن   عىل 

املواجهة  مرسح  فرقة  عروض  ىف  يحدث  مثلام  بالتنوع، 

الطفل  ومرسح  العرائس  ملرسح  عروض  فهناك  والتجوال، 

وعروض كبرية ومرسح كوميدى وغريها، وأمتنى أن يكون 

هناك دعم أكرب عىل املستوى املادي واملعنوي من الجهات 

التي تشارك ىف هذه التجربة. 

التقليدي مرسح  تتقيد باملرسح  املبادرة ال  وتابعت: هذه 

الساحات  ىف  العرض  املمكن  من  ولكن  اإليطالية  العلبة 

واملدارس ومراكز الشباب، خاصة أن أعداد الجامهري كبرية، 

واعترب نفيس محظوظة للغاية وقد شارك عرض “حواديت 

األراجوز “ العام املايض ىف مبادرة حياة كرمية، وهذا العام 

ذهبنا  وقد  املبادرة،  افتتاح  ىف  العروض  أوائل  من  كان 

ودمياط  ،والفيوم،  سويف  ،وبني  املنيا  ىف  قري  عدة  إىل 

مدير  الرشقاوي  محمد  املخرج  استطاع  و  وبنها  الجديدة، 

فرقة مرسح املواجهة والتجوال، الوصول إىل عدد كبري من 

الجامهري يف هذه القرى.

الفنون  كل  المبادرة  تشمل  أن  ضرورة 
األخرى

فيام رأى الفنان محمود عامر أحد أبطال عرض “حواديت 

أن  عىل  العام  طوال  املبادرة  فرتة  مد  رضورة   “ األراجوز 

محفورة،  ستظل  وتربوية  سلوكية  قيم  من  شاهدوه  ملا 

الدور  هو  وهذا  الله،  شاء  ما  إىل  وجدانهم  يف  وراسخة 

من  مستحقيها  إىل  الثقافية  الخدمة  وصول  حيث  األعظم 

أطفال مرص ،وأهاليهم املتعطشة للمرسح والفنون بشكل 

عام .

مدهشة  وأهاليهم  األقاليم  أطفال  أفعال  ردود  إن  أكمل: 

مع  ،وتجاوبهم  العرض  مشاهدة  أثناء  سواء  لنا،  ومفرحة 

كل ما يطرح عليهم من أسئلة وأحداث درامية يتوحدون 

بعد  حتي  أو  العرض،  من  يتجزأ  ال  جزءا  ويصبحون  بها، 

والتصوير  السيارة  حتى  مصاحبتنا  عىل  بحرصهم  العرض، 

التي  املرصية  األقاليم  معظم  يف  يحدث  وهــذا  معنا، 

إنها حقا مبادرة كرمية من أجل حياة  بها،  تجولنا وعرضنا 

كرمية، فبناء وعي اإلنسان بالثقافة واملرسح من املشاريع 

منذ  الجديدة  مرصنا  عليه  تحرص  الذي  الكربى،  العمالقة 

سنوات ليست بالبعيدة

 : القرى أضاف  تقدميها ىف هذه  التي ميكن  العروض  وعن 

ميكن تقديم أشكال مرسحية متنوعة يف أي مساحة فارغة 

واملرسح  عامة،  للفنون  وبشدة  املتعطش  الجمهور  لهذا 

خاصة، وحواديت األراجوز تعتمد هذا املنهج منذ إخراجي 

لها عام 2014 ،وإعادة إنتاجها مرة أخرى عام 2019، فقد 

عرضناها عىل مسارح مغلقة سواء يف مسارح البيت الفني 
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يكون هناك برنامج يقوم بتغطية شتي ربوع مرص.

رضورة  وأقرتح  وعظيم  كبري  دورها  الناعمة  القوي  أضاف: 

الخاصة  للخطوات  مايل  ودعــم  واضحة  سياسية  وجــود 

كبرياً،  جهداً  يبذلون  الفنانني  أن  وخاصة  املــروع،  بهذا 

وأرى  الجامهري،  يسعدوا  حتى  وقتهم  من  ويستقطعون 

املرسح  ىف  ليس  العام  طوال  محددة  خطة  وضع  رضورة 

والفن  السينام  األخرى:  اإلبداع  فنون  كل  ،وإمنا يف  فحسب 

املحروم  املواطن  يفيد  ما  وكل  شعرية  وندوات  التشكييل، 

من وصول الثقافة إليه، ففي عهد األستاذ عبد الغفار عودة 

وكان  الفنون  كل  تضم  كبرية  ثقافية  قوافل  هناك  كانت 

وجودهم يف القرى اشبه بيوم العيد .

وتابع : ويجب عىل املحافظني تسيري أمور املواطن وخاصة 

يجعله  يشء  وأكــر  عليه،  عىل  كثرية  ضغوط  هناك  أن 

يتعايش ،ويسعد هو الفرحة مبشاهدة املرسح سواء للكبار 

أو الصغار . وشدد عامر عىل أهمية مرسح الطفل لتشكيل 

املستقبل  رجل  هو  الذى  املــرصي،  الطفل  وعقل  وجــدان 

والغد.

عروضنا  وترحال  بالمواجهة  كريمة  حياة 
المسرحية

حواديت  ابطال  أحد  الــدايل  عبيد  مجدى  الفنان  وشدد 

: للفن عموما  ويف  الفن واملرسح فقال  األراجوز عىل دور 

القلب منه املرسح، دور  فاعل يف مبادرة حياة كرمية، فال 

عام  بشكل  املتطرفة  االفكار  مواجهة  غري  من  كرمية  حياة 

رسالة  بجدوى  وأشعرتنا  بنا،  بهجتهم  وأمتعتنا  أسعدتنا 

املواجهة، وتوحدنا جميعاً  فرقة  الفاعل يف  املرسح، ودوره 

وجمهور يف حالة من البهجة واملتعة .

للهوية  الكبري  الدور  تعظيم 
املخرج رضا حسانني مخرج عرض “محطة مرص“  واسرتجع 

الذي يشارك ىف مبادرة “حياة كرمية” بداية تجوال العروض 

القرن  ستينيات  “يف  فقال  املــايض  القرن  ستينيات  ىف 

بالقرب  مبرص  للمرسح   رائدة  تجربة  هناك  كانت  املنرصم 

الدستور  أقره  ما  أحيت  ،مبادرة  والصعيد  الدلتا  مدن  من 

لكل املرصين، وهو الحصول عيل خدمة ثقافية تصل ألكرب 

يف  إلينا  تواتر  وما  قراءتها  خالل  من  ،واملبادرة  مستحقيها 

وفقراء  حياتنا،  يف  مؤثر  بشكل  يساهم  والتنوير  واملتخلفة، 

القوي  مع  وااللتحام  التفاعل  ايل  احتياج  يف  تحديداً  مرصنا 

إىل  ليمتد  املرصي  مرسحنا  بتجوال  املجتمع   يف  الناعمة 

تؤثر  الثقافية، ألنها  للخدمة  احتياجا  األكر  والنجوع  القري 

لهم  تحقق  انها  عن  فضال  ووجدانهم،  متلقيها  وعي  يف 

ليايل  والنجوع  القري  يف  أهالينا  ويعتربها  واملتعة،  البهجة 

عرس طوال فرتة عروض التجوال .

لألطفال  القومي  املرسح  إنتاج  عرض  تم  :عندما  وتابع 

الثقافية  أقاليمنا  معظم  يف  األراجوز«  »حواديت  مرسحية 

األقــرص،  قنا،  سوهاج،  املنيا،  سويف،  بني  الفيوم،  يف 

واخراج  ابراهيم  رندا  تأليف  الجديدة،  دمياط  القليوبية، 

محسن العزب، استقبلنا أهالينا يف تلك القرى بفرحة عارمة 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 17 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 17790 أكتوبر 2022العدد 790

1717 تحقيق

تلك  مازالوا شهداء عيل  الفرتة ومن  تلك  مجالت ودوريات 

األمنيات  بعض  لكن  املقاييس  بكل  مثمرة  كانت  الفرتة، 

بالنهار؛  يعرضون  املرسحيون  كان  تتحقق  مل  الريف  لذلك 

لعدم وجود كهرباء وال دور عرض أو مرافق ،

بعدها  كبري  بــدور  الجامهريية   الثقافة  “قامت  وتابع   

القرن  نهاية  يف  عوده  الغفار  عبد  الراحل  مبادرة  ،وأحيي 

جابت  العروض  من  مجموعة  ارسل  حيث   ،1992 املنرصم 

باملحافظات،  للثقافة  جديدة  رئة  وكانت  املرصي،  القطر 

جديد  قالب  يف  املبادرة،وقدمها  تلك  أحيا  أعوام   4 ومنذ 

املخرج محمد رشقاوي، والفنان القدير إسامعيل مختار بل 

أضاف لها الكثري، فقامت  تلك العروض املقدمة من الفرقة 

واملختارة بعناية بجوالت املواجهة.

 وتابع :ومنذ عامني انطلقت مبادرة حياة كرمية، وأصبحت 

باملرافق ،وأيضا البدء  القرية تشهد وألول مره تحواًل  كبرياً 

يف مرحلة ال مركزية حقيقية مبدن وقرى املحافظات جميعاً، 

كرمية”  »حياة  مبادرة  ضمن  الثقافية  الجولة  دور  وكان 

يزيد  أو  مرسحية،  ليله   200 بعروض  استحياء  عيل  يبدأ 

واختيار  والرتفيهي  الثقايف،  للدعم  املستحقة  الفئات  لتلك 

للدولة   الخاصة  باألهداف  الخدمة  لربط  بعناية   املواضيع 

منها تعظيم الدور الكبري للهوية واملواطنة ومكافحة األفكار 

الشاذة واملتطرفة.

يصدق  الطفل  “ألن  أضــاف  العرائس  مــرسح  دور  وعــن 

وعىل  الجميع  أدعوا  يشء  أي  من  أكر  بالعروسة  ويؤمن 

العنان  إلطــالق  الكيالين  نيفني  د.  الثقافة  وزيــرة  رأسهم 

ىف  املرصية  الوطنية  الهوية  تنمية  ىف  للمشاركة  للعرائس 

ماسه  بحاجة  املرصي  فالطفل  ثقافياً،  الصعبة  املرحلة  تلك 

إىل العروسة التي يتجاوب معها أكر مام يتجاوب مع شيخ 

الجامع وقس الكنيسة، إن سلطة العروسة تكاد تكون آمره 

إحياء  هي  األمم  لنهضة  الطبيعية  واملعادلة  للطفل،  ناهية 

والفقر  املهرجانات  أغاين  تعطله  الذى  العظيم   “ “الجينوم 

والجهل ،ونود إحيائه مره أخرى، و سيكون بواسطة املدرسة 

واألرسة واليشء الثالث وسائط مساعدة مثل العروسة .

تجارب   عىل  العال  أبو  ــرازق  ال عبد  احمد  الناقد  عقب 

الشخيص  املستوي  عيل  فقال:  والتجوال  املواجهة  مرسح 

إلمياين  والتجوال،  املواجهة  مرسح  لنشاط  متحمساً  أراين 

ميكن  وال  جــامهــريي،  فن   – عــام  بشكل   – املــرسح  بــأن 

أي  أيضا-  وبه  الجمهور،  بوجود  إال  رسالته  تتحقق  أن 

تحظي  ما  ودامئــا  توجهاته،   وتتغري  يتطور،  الجمهور-  

بها،  املسارح  معظم  وجود  بحكم  النشاط،   بذلك  القاهرة 

صحيح أن )الثقافة الجامهريية( ُتعد رافدا آخر مهم، يعمل 

تعمل  ال  عروضها  لكن  مستحقيه،  إىل  املرسح  وصول  عىل 

طوال العام، بسبب طبيعة اإلنتاج التي مل تضع ذلك األمر 

املتحكمة  املركزية  اإلدارة  بريوقراطية  بسبب   . اعتبارها  يف 

التجوال،  مــرسح  قدمه  ــذي  ال والنشاط  امليزانيات.  يف 

الجامهري  أن  كيف  يوضح  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل 

غفرية،  بأعداد  عليه  أقبلت  حني  املرسحي،  للفن  متعطشة 

الشارع  مرسح  عــروض  تقديم  أثناء  بتجربتي  ذكرتني 

املرسح  إلدارة  عاما  مديرا  كنت  حني  التحرير،  ميدان  يف 

بالثقافة الجامهريية عام 2012، 

 وتابع :من املهم أن ينقل هذا النشاط من املركز )القاهرة( 

ال  األماكن  وتلك  واملــدن(  والنجوع  )القرى  األطــراف  إىل 

ال  التي  الجامهريية،  الثقافة  عروض  إال  املرسح  من  يصلها 

أهمية  تتضح  هنا  -  ومن  – كام ذكرت  العام  تقدم طوال 

يف  الجامهري  بحق  اإلميان  عىل  تنطوي  ألنها  التجوال،  فكرة 

تلقي الفنون الجادة، التي تثري يف نفوسهم جذوة الحامس، 

بشكل  عليهم  ينعكس  مبا  وعيهم،  ويزداد  ذوقهم،  فريتقي 

ايجايب، فتتحقق فكرة التنمية البرية، التي تساهم الفنون 

يف  النشاط،  ذلك  تطوير  الرضوري  ومن  إمنائها   يف  الجادة 

أكر من اتجاه، فباإلضافة إىل وجود فرقة تحمل هذا االسم 

عروض  بإنتاج  تقوم  الرقاوي(   محمد   ( املخرج  بقيادة 

أال  ينبغي  الجمهور،  لطبيعة  ومالمئة  النشاط،  لهذا  مالمئة 

( وال  الدعوية  ما يسمي ب)املرسحية  إطار  فقط يف  تكون 

ألنها  العروض،  من  النوعية  تلك  إنتاج  يف  التوسع  ينبغي 

مبفهومه  املــرسح،  يحققها  التي  الجاملية،  القيم  ستفقد 

الفني بعيدا عن املبارشة، والخطابية .. وحتى يصبح تأثريه 

التي  بالعروض  االستعانة  أهمية  تتضح  هنا  ومن  أقوي، 

يصبح  تجوالها  يف  والتوسع  للمرسح،  الفني  البيت  ينتجها 

ينبغي  لكن   بالفعل،  موجود  أنه  صحيح  رضوريــا،  أمــرا  

 – ميكن  وهنا  موسميا،   يكون  وال  العام،  طوال  يستمر  أن 

أيضا - االستفادة من عروض )الثقافة الجامهريية ( باختيار 

الجيد منها لتقدميه يف أماكن أخري غري املكان الذي عرضت 

األماكن  يف    - فقط   – تقدميها  الــرضورة  من  وليس  فيه، 

املفتوحة، عيل الرغم من أنني من املتحمسني لذلك االتجاه، 

مرسح  إيل  تحتاج  التي  العروض  تقديم  املمكن  من  ولكن 

 . أيضا  العاصمة  خارج  املوجودة  املسارح  يف  لتقدم  مغلق، 

املهم أن يصل املرسح إىل الناس .. ألنه املستفيد أألكرب.

الهيئة  رئيس  عطوه  للفنان هشام  بطلب  اتوجه   “ وأضاف 

العامة لقصور الثقافة أن  توجه رشائح الطفل إىل كل القرى 

بدور  قام  الرقاوي  محمد  املخرج  أن  والحقيقة  والنجوع، 

عظيم وهام فقد وصل إيل مناطق كثرية ىف العمق املرصي، 

الفنون،  لتلك  متعطشة  كانت  املناطق  من  الكثري  فهناك 

التي  األويل  املرة  كانت  إليها  معه  ذهبت  مناطق  وهناك 

تقدم لها خدمة ثقافية تختص بالطفل والعرائس .

معه  الجماهري  بتفاعل  بقيمته  يشعر  المبدع 
مؤلف عرض “محطة مرص” محمد الزنايت أثني عىل املبادرة 

تصل  أن  استطاعت  فقد  للغاية  عظيمة  املبادرة   : فقال 

للقرى املحرومة من الفن ،وكانت فرصة جيدة أن يستمتع 

جمهور هذه القرى باملرسح فهذا حقهم، باإلضافة إىل أنها 

فرصة للتواصل مع الجامهري الحقيقة، التي يجب أن يقدم 

لها هذا املرسح ،نتاج وزارة الثقافة “الوزارة الخدمية« التي 

ال تهدف إىل ربح  بقدر ما تهدف إىل تثقيف هذا الشعب، 

وهو دور هام من أهم ادوار وزارة الثقافة، وكان يل رشف 

املشاركة بعرض »محطة مرص«  إنتاج فرقة مرسح العرائس 

التابعة  الجمهورية، والقرى  ،التي  تجولت ىف معظم أنحاء 

ملبادرة »حياة كرمية« .

توقفه  وعدم  الهام  املروع  هذا  استمرار  »أرجو  وأضاف 

تشاهد  التي  العريضة  للجامهري  فقط  ليس  العائد  ؛ألن 

املبدع  يشعر  ،ولكن  إليهم  تصل  التي  املرسحية  العروض 

بقيمته الحقيقة نتيجة التفاعل الشديد بني املبدعني ،وهذا 

فرصة  هناك  تكون  ان  وكذلك  الجامهري،  من  الهائل  الكم 

عىل  فقط  يقترص  وال  ــرى،  أخ مرسحية  عــروض  لتقديم 

املرسح، ولكن تقديم شتى أشكال الفنون ،وأمتنى أن يكون 

نعطى  ال  حتى  التثقيف؛  ىف  الرئييس  الدور  صاحب  الفن 

املجتمعات  هذه  ىف  تتحكم  أن  رجعيه  قوى  ألى  فرصة 

املهمشة .

إال  رسالته  تتحقق  أن  يمكن  ال  المسرح 
الجمهور بوجود 
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18 رؤى

الوسيلة  أيضاً  وهو  اإلبداع،  عىل  االنسان  قدرة  وراء  الخيال  يقف 

األساسية التي يعتمد عليها كل اإلبداع الفني والحكايات الشعبية، 

الفرس  عند  الشعبية  الحكايات  أشهر  من  السندباد  حكاية  وتعد 

السندباد  واألسفار،  الرحالت  عن  الرئييس  محورها  ويدور  والعرب، 

دامئة  وهي  والكبار  األطفال  جذب  ميكنها  التي  الحكايات  من 

التقديم سواء يف املرسح أو السينام.

 18 تحت  فرقة  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  قدم 

عىل  إمام  إسالم  وتأليف  الــدايل،  شادي  إخــراج  سندباد  مرسحية 

املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  فاعليات  وضمن  البالون  مرسح 

يف دورته 15، املرسحية تتخذ من شخصية السندباد محوراً ألحداثها 

وخاص  محدد  مزيج  هي  عمومها  يف  والشخصية  الدرامي،  وبنائها 

شخصية  فإن  وبذلك  للفرد،  السلوك  وأمناط  العاطفة   مناذج  من 

السندباد لها طبيعتها الخاصة التي متتزج فيها العديد من املكونات 

والخوف  املغامرة  عىل  اإلقدام  بني  تجمع  فهي  والعقلية  النفسية 

والشجاعة، والحلم والضعف والقوة مبا يعنى أن شخصية السندباد 

الرثية  الشخصيات  تكوينها، وبذلك فهي من  األضداد يف  بني  تجمع 

عىل املستوى الدرامي.

فيها  نجد  والتي  اآلنية  اللحظة  من  زمنياً  فيبدأ  سندباد  عرض  أما 

للمتلقي  يقدم  الذى  وهو  األغنياء،  ومن  قرص  صاحب  سندباد 

من  يقطف  جــاء  سبيل  عابر  عــىل  ــا  رسده خــالل  مــن  حكايته 

التي  سندباد  حكاية  سياق  يف  العرض  فيدور  تفاحة،  حديقته 

الفعيل مثل  الزمن  الخيايل داخل املرسحية ونطاق  الزمن  بني نطاق 

للنوايا  مالئم  الحقيقية  الخيالية  والبيئة  الخيايل  املكان  بني  العالقة 

التي  األخطاء  املتلقي حجم  يعرف  أن  فالفكرة  النص،  يف  املتضمنة 

الخيالية  الرحلة  بتلك  يستمتع  وأن  فيتجنبها  السندباد  فيها  وقع 

فالتنوع  الخيال،  يف  سوى  للتحقق  قابل  غري  املكان  كان  وإن  حتى 

يأيت ضمن  العرض  يف  سندباد  اليها  يذهب  التي  األماكن  اختيار  يف 

عىل  العام  الجو  تضيف  أن  ميكنها  والتي  الفانتازية  األماكن  اطار 

وزمن  األرض،  عىل  الفعيل  للتحقق  قابلة  غري  ولكنها  الحكاية 

فإن  لذلك  حقيقي،  أو  فعىل  زمن  أي  يتجاوز  بالرضورة  حدوثها 

الحكاية  أماكن  من  نابع  سندباد  اليها  يذهب  التي  األماكن  اختيار 

حكايات  ضمن  تراثية  كشخصية  السندباد  عن  الرتاث  يف  األساسية 

ألف ليلة وليلة، وقد أضاف  هذا االختيار لألماكن ثراء عىل النص 

الذى قدمه اسالم امام وجعل املتلقي يشعر باأللفة مع األماكن عىل 

غرابتها يف الحقيقة، ولكنها تتفق مع طبيعة الحكاية الخيالية ذاتها، 

واستخدامات الديكور التي قدمها املخرج شادي الدايل كوسائل تعرب 

عن املكان وموحية به، فمثاًل االيهام بوجود البحر إىل جوار الشاشة 

يف الخلفية أضفى تنوع وكان متسق مع فانتازيا الحكاية.

  الكوميديا وسيلة إليصال الرسائل :

وسيلة  الكوميديا  اتخاذ  عىل  ممثليه  توجيه  يف  املخرج  اعتمد  وقد 

ُيَضمن من خاللها إيصال جميع الرسائل ملتلقيه، ذلك أن الكوميديا 

استجابة  املتلقي وتخاطبه ففي لحظة  إىل عقل  تصل بشكل مبارش 

بالعزلة  فشعورنا  اآلخرين  بعقول  صلة  عىل  يكون  للضحك  املتلقي 

أنه  اال  للكل  واضحاً  املضحك  أن  افرتضنا  ومهام  ضحكاً،  ينتج   ال 

يخفي يف داخله فكرة تآمر مع ضاحكني أخرين، وكلام كان املرسح 

ومن  أكرث.  الضحك  كان  كلام  الحضور  من  كبري  عدد  عىل  يحتوى 

الواقعي  التصوير  إىل  تجنح  الكوميديا  أن  عىل  التأكيد  الرضوري 

شخصية  خالل   من  متثياًل  تقدم  مريئ فالحكاية  بشكل  يرسدها 

للنظر  الالفت  ومن  املرسحية،  يف  األخرى  والشخصيات  السندباد 

السندباد  أن  إىل   العرض  احداث  داخل  الحقاً  اشارة  توجد  ال  أنه 

قبل  من  الحكاية  يف  االستغراق  يتم  بل  حكايته  يحيك  ــازال  م

أن  اال  سندباد،  يــرسده  كــان  ملا  اإلشــارة  اهــامل  ويتم  املمثلني 

اهتاممه،  وتثري  املتلقي  جذب  تستطيع  متثياًل  الحكاية  متابعة 

كان  ما  ونعرف  ومن خالله،  بعينيه  السندباد  رحلة  نرى  اذاً  ونحن 

يكون  فتارة  فعل،  بأي  القيام  لحظة   انساين   شعور  من  بداخله 

طوال  تعرب  السندباد  فشخصية  بالسعادة   يشعر  وأخرى  خائف 

املخرج  اختار  فقد  وأداءاً  لفظاً  الداخلية  مشاعرها  عن  العرض 

فيها  ميتزج  التي  للشخصيات  أقــرب  الشخصية  تلك  تكون  أن 

هام  والخوف  والرتدد  عنوانها،  الفعل   رد  ورسعة  بالواقع،  الخيال 

االسرتجاع                                                                                      خالل  ومن   يواجهها،  موقف  أي  عىل  األول  فعلها  رد 

متثياًل يعود بنا العرض إىل املايض حيث سندباد املعتاد عىل التبزير 

واهامل املال، ومن خالل مكاشفة بينه وبني والدته نعرف أنه أصبح 

سبيل  وال  االكرتاث،  عم  نتيجة  الديون  ازدادت  فقد  شيئاً  ميلك  ال 

كام   البحر  عرب  رحلته  غامر  خوض  عليه  واذاً  العمل  سوى  للسداد 

كان والده البحار يفعل، وذلك حتى يعمل يف التجارة وينقذ نفسه 

وارسته من الفقر املنتظر نتيجة ارسافه واقرتاضه.

 بداية الرحلة :      

شخصيته  حتى  يشء  كل  تغري  التي  الرحلة  تلك  سندباد  يخوض 

واملعتاد  املرتدد  تهذيب سلوكه  الزائد، وتستطيع  االعتامدية وخوفه 

يف  الخيال  عىل  تعتمد  الرحلة  أن  من  الرغم  فعىل  التبزير،  عىل 

الرخ ذلك  نسجها للمواقف واألحداث - خصوصاً حني يحمله طائر 

يجد  حني  أو  البلهاء  جزيرة  عىل  يهبط  حني  أو  األسطوري،  الطائر 

العالقة  ان  اال   - وطنه  إىل  بها  محماًل  ويعود  الجواهر،  من  الكنوز 

سندباد..
الحكاية   ينسج  والخيال  التفاهات  أمام  ينهار  ال  العالم 

         داليا هامم  



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 17 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 17790 أكتوبر 2022العدد 790

1919 رؤى

الراهن  الزمن  من  حوادث  إىل  دامئا  تشري  فهي  االجتامعي،  للوسط 

فإن  ،ولذلك  والسيئة  املضحكة  االجتامعية  املامرسات  وتفضح 

أن  من  سندباد  عرض  متكن  ،وقد  نقد  وسيلة  يكون  فيها  االضحاك 

الشخصيات يف املرسحية،  الواقع االجتامعي من خالل سلوك  ينتقد 

بعض  إىل  اإلشــارة  خالل  من  الفني  الواقع  انتقاد  جوار  إىل  هذا 

األفالم املبتذلة واملمثلني املعتمدين عىل منط معني يف تقديم األفالم 

يف  تحديداً  شباك،  نجمة  أو  نجم  عليه  نطلق  أن  ميكن  ما  لتحقيق 

فرتة التسعينيات يف مرص.

آليات اإلضحاك يف عرض سندباد:

ال  أنه  فكرة  عند  يتوقفان  الكوميديا  يف  واالضحاك  السخرية  إن 

من  سندباد  عرض  يف  نضحك  فنحن  انساين،  هو  فيام  اال  مضحك 

خالل املواقف التي يتعرض لها سندباد وغريه من الشخصيات التي 

آليات  عىل  املخرج  اعتمد  وقد  املرسح،  خشبة  عىل  أدائها  تقدم 

اإلضحاك يف صياغة عرضه املرسحي، ومن املؤكد أن آليات االضحاك 

فالتكرار  املمثل عىل خشبة املرسح،   االعتامد عليها من خالل  يتم 

والتكرار  العرض،  داخل  املواقف  من  العديد  يف  عليه  االعتامد  يتم 

يف الكوميديا له سامت مختلفة عن الرتاجيديا وعن الحياة العادية 

ذلك أن التكرار يف الكوميديا يعتمد عىل عنرص اآللية وهو الباعث 

خالل  من  اآللية  عنرص  استخدام  ونجد  الضحك،  عىل  الحقيقي 

الجمل وحركته  لبعض  يبدو نطقه  والذى  السفينة،  شخصية قبطان 

كاأللة مام يثري الضحك، وشخصية الدائن لسندباد واعتامده املظهر 

األىل أحياناً يف الحركة والكلامت يثري الضحك، هذا إىل جوار شخصية 

الجان إىل طائر، ومن الجدير بالذكر أن حبيبة سندباد هي باألساس 

يتزوجها،  ثم  العبودية  من  ويحررها  سندباد  سيشرتيها  كان  جارية 

الدوافع  أحد  هذا  كان  لذلك  املرسحية  بداية  يف  يحدث  مامل  وهو 

رحلة  غامر  لخوض  والعودة  بل  رحلته،  يف  البدء  إىل  سندباد  لدى 

جديدة يستعيد فيها حبيبته ويتحدى ملك الجان.

يف نهاية الكوميديا السعيدة تعود الشخصيات إىل طبيعتها فالعائق 

الذى أدى إىل أن املتلقي يضحك عىل هذه الشخصية يزول وتعود 

األمور إىل نصابها الصحيح، وتكمن النهاية السعيدة يف الكوميديا يف 

التأكيد عىل أن العامل  ال ينهار امام التفاهات والترصفات الشاذة بل 

ال بد من استعادة الحياة من جديد.

امام”،  اسالم  “كتابة  الــدايل”،  شادي  اخراج”  من  السندباد  عرض 

األساسية  الحكاية  تخدم  أشعار  “وهــي  ــايت  زن محمد  أشعار” 

للسندباد وتؤكد عىل رحلته،  ومن الجدير بالذكر التأكيد كون هذه 

واختزلت  املرسحي  العرض  عىل  البهجة  من  الكثري  أضفت  األشعار 

بعض من الزمن يف اللحظات التي كان السندباد ينتقل فيها من بلد 

ألخر ضمن سياق الحكاية.

االستعراضات ل “كرمية بدير” متيزت بالسالسة القادرة عىل التعبري 

الجاملية  الصورة  استكامل  يف  أسهمت  أنها  جوار  إىل  املعنى  عن 

للعرض املرسحي.

تصميم األزياء ل “مروة عودة”  ساهمت يف تأكيد الحالة الخيالية 

املالبس مع طبيعة كل  الرتاث، وتوافقت  التي تستمد جذورها من 

شخصية.

تصميم الديكور واالضاءة ل “عمرو األرشف” و استطاع الديكور أن 

يعرب عن املكان والزمان بشكل مخترص غري مبالغ فيه، ومتيز بسهولة 

السلسة  وحركتها  الرشاعي  املركب  فمشهد  والتحريك  االستخدام 

مناسبة  فكانت  اإلضاءة  أما  السندباد،  لرحلة  واضحة  إضافة  صنع 

بشكل  اإلضاءة   وتناسبت  املبهجة،  األلوان  وتخللها  لالستعراضات 

عام مع العرض وطبيعته.

التأكيد عىل عدد من الشخصيات  املاكيري ل “وفاء داوود” استطاع 

خصوصاً شخصية ملك الجان فهذه الشخصية اعتمدت عىل املكياج 

ملك  شخصية  هو  لرجل  أنثي  من  التنكر  إلمكانية  أسايس  بشكل 

الجان، فكانت املبالغة يف شكل العني والفم إىل جوار الباروكة التي 

يتم ارتدائها، وقد استطاعت “وفاء داود” ضبط املكياج الخاص بكل 

الذهني عن كل شخصية لدى  التصور  شخصية مام ساعد يف ضبط 

املتلقي .

وطبيعتها  شخصية  كل  مع  يتوافق  مبا  أدوارهــم  أدوا  املمثلني 

وعالقاتها بالشخصيات املحيطة بها، وقد قام بدور السندباد “ضياء 

املبالغة يف  وباعتامد عىل  كوميدي  بحس  الدور  قدم  والذى  زكريا” 

حبيبة  أما شخصية  التزيد،  إىل  اللجوء  دون  ولكن  أحيانا  الفعل  رد 

الضحك  تقدم  ان  واستطاعت  الشافعي”  “هند  فأدتها  السندباد 

بشكل مناسب للشخصية، أما عن ملك الجان “يرسا كرم” و الدائن 

لسندباد” محمد يوسف/ أوز” فقد اعتمدا عىل تقديم الشخصيات 

التي تكون املبالغة يف الشكل والحركة  الكارتونية أي  ذات الطبيعة 

والصوت واألداء وسيلتها يف إضفاء الكوميديا وتكوين مالمح خاصة 

موفق،  بشكل  شخصيتها  صياغة  يف  يرسا  نجحت  وقد  للشخصية، 

وكذلك استطاع محمد يوسف إضفاء البهجة عىل الشخصية وانتزاع 

قدمها  والتي  البحار  شخصية  أما  الجمهور،  من  العالية  الضحكات 

من  واستطاع  للضحك  مثري  كاريكاتوري  بشكل  أوسكار”  “أحمد 

خاللها استالب الضحكة من املتلقي إىل جوار أنه قدم بعض العزف 

املوفق عىل ألة الهارمونيكا.

إىل  اللجوء  دون  الكوميديا  تقدم  التي  العروض  من  السندباد    

االفتعال إلثارة الضحك.

قد  تحديدا   الشخصية  وهذه  أيضاَ  األلية  واعتامده  الجان  ملك 

يف  فهي  األدوار  قلب  تكنيك  عىل  تعتمد  كونها  للجدل  مثرية  تبدو 

الحقيقة ممثلة / فتاة وتقوم بدور ملك الجان فيبدو الصوت أنثوي 

يف لحظات يفرتض فيها شدة وخشونة الصوت بينام ما نسمعه هو 

األدوار يف  قلب  املتلقي، وأيضاً  لدي  الضحك  يثري  الفتاة مام  صوت 

أيضاً  الجوهر  الكوميديا ال يكون يف املظهر فقط وامنا قد يكون يف 

يف  وهو  وشجاعته  قوته  عىل  السندباد  يتكلم  أن  ضحكنا  يثري  فقد 

املقابلة  الشخصية  من  خوفه  من  قلبه  دقات  فيه  نسمع  موقف 

األخالق وأفعاله  املظهر عن  الدائن غريب  يتحدث  حينام  أيضاً  له، 

االلتباس«  االضحاك«  آلية  املخرج  أيضاً  ،ويستخدم  ذلك  تناقض 

حينام  البلهاء  جزيرة  ففي   ً، الضحك  من  الكثري  تثري  آلية  وهى 

هو  ما  يعرفون  ال  أنهم  مدرك  غري  سكانها   إىل  سندباد  يتحدث  

مكتوب عىل جزيرتهم ويعتقد هو أنهم يدركون فيصنع الكثري من 

االرتباكات واملداخالت املثرية للضحك وما يسمى تداخل السالسل، 

األحداث  وتسري  كان  كام  الحال  فيعود  االلتباس  هذا  يفض  أن  إىل 

نحو التصاعد الذى يؤدى يف النهاية كحال املرسحيات الكوميدية إىل 

النهاية السعيدة بأن يثاب الخري وهو هنا سندباد وحبيبته ويعاقب 

الرشير وهو الدائن والبحار وملك الجان أيضاً.

وبداخل املرسحية يوجد ما ميكن أن نطلق عليه التنكر، ولكنه تنكر 

السحر يف جميع من  قادر عىل إعامل  الجان  من نوع خاص فملك 

وتارة  كريس  إىل  ورفضته  أحبها  من  يحول  فتارة  أوامــره،  يخالف 

أخرى يحول حبيبني إىل زرافة للزوجة وأحد املاشية للزوج، أما عن 

حبيبة سندباد والتي تم بيعها حينام بدأ هو رحلته فقد حولها ملك 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 17 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 17790 أكتوبر 2022العدد 790

20 رؤى

عن  النقدية  مقالتى  استهل  الجملة  بهذه   .. حكاية  باب  كل  وراء 

الهناجر  مركز  انتاج  من  أمــر«،  وىل  »استدعاء  املرسحى  العرض 

دراما  عن  معرب  خري  انها  حيث  هاىن،  زياد  اخراج  من  و  للفنون، 

العرض و ما يحمله من دالالت و رموز و قراءات ملا وراء السطور، 

فكل باب مغلق غالبا ما يحمل ورائه قصة لنفس انسانية تعاىن ال 

استخدم  قد  هنا  املخرج  وجدنا  لذا  الله،  اال  شيئا  احد  عنها  يعلم 

األبواب التى تتحرك و تفتح و تغلق بكرثة كرموز اساسية ىف العرض 

املرسحى للتعبري عن معاناة أرسة بالكامل من قهر األب وما بينهام 

يتبعه  ما  بسبب  التواصل  و  الفهم  عدم  من  قيود  و  حواجز  من 

معهم من عنف و عادات بالية .

الذي  الطالب  ذلك  روؤف  يحيى  حول  هنا  العرض  أحداث  تدور   

عن  البحث  ىف  ليبدأ  املدرسة  يف  أمره  ويل  استدعاء  بطلب  يفاجئ 

أحداث  تظهر  كام  ارتكبها،  التي  الجرمية  يكتشف  أن  قبل  أبيه 

البحث عن األب  بأكملها، ورحلة  العرض سوء معاملة األب لألرسة 

هو  بها  املعنى  لكن  و  الشخص  ذات  منها  املقصود  ليست  هنا 

ألبنائه   به من حنان وعطف ورحمة  يتسم  مبا  كأب  الشخص  صفة 

منهام  كل  صار  حيث  ابيه،  ىف  األبن  يجدها  مل  سامت  هى  والتى 

سلطوى  شخص  سوى  ابيه  يرى  ال  فاالبن  لآلخر  بالنسبة  مرىئ  غري 

األبوة،  مشاعر  عن  البعد  كل  بعيدا  فيه  التحكم  و  بتعذيبه  يتلذذ 

مبشاعره   باله  يشغل  وال  ابنه  جراح  األب  يرى  ال  ايضا  املقابل  وىف 

وال أحالمه املرشوعة وال يهتم بشخصه وال بكرامته، وبالتاىل يرتدد 

منه كامال إىل ان يؤدى به إىل حالة من الجنون أو الترشد الذهنى 

الذى تجمعه  بالعرض املرسحى من خالل شخصية املرشد  كام رأينا 

الصدفة بيحيى بطل الرواية و ما يحدث بينهام من مواجهة و توحد 

قبل  النتيجة فكالهام فلسفيا شخص واحد  و  السبب  إىل  فنيا  يرمز 

و بعد . 

مبنتهى  أمر«  وىل  »استدعاء  املرسحى  بالعرض  هنا  السورى  تطرق 

الجرأة إىل قضية جديدة مل يسبقه بها احدا من الكتاب و مل تتناولها 

كام  مفصل  و  عميق  بشكل  التليفزيون  ال  و  السينام  ال  قبل  من 

تناولها السورى ىف نصه املرسحى آال و هى »قضية املرشدين« الذين 

ىف  يخلط  منا  وكثريا  األرصفة،  عىل  و  الشوارع  ىف  حولنا  من  نراهم 

التفسري اللغوى ما بني »املرشدين« و »املترشدين« ويظن أن كليهام 

يؤديان إىل معنى واحد، و لكن ىف حقيقة األمر هذا أمر غري صائب 

كال  ان  من  بالرغم  املعنيني  بني  كبري  و  واضح  فرق  هناك   و  متاما 

اشخاص  هم  املرشدين  لكن  و  له،  مأوى  الشارع  من  اتخذ  منهم 

ينتموا إىل ارس و عائالت و لكن غاب وعيهم نتيجة قسوة اقدارهم 

الشارع  إىل  الخروج  فقرروا  لذا  منهم  أقوى  لصدمات  تعرضهم  و 

مبحض ارادتهم، أما املترشدين فهم اشخاص يتمتعون بكامل وعيهم 

عنهم  رغام  بالشارع  انفسهم  فوجدوا  الحياة  إىل  جاءوا  لكنهم  و 

فاألول  بالتاىل  و  تتبناهم،  أرس  وال  لهم  عائالت  وجود  عدم  نتيجة 

و  نفسه  الثاىن هو خطر عىل  بينام  فقط  نفسه  هنا هو خطر عىل 

بخصوص هؤالء  اما  الالزمة،  الرعاية  دور  تأويه  مل  أن  معا  املجتمع 

لإلنسان  يحدث  ان  ميكن  الذى  ما  أتساءل  كنت  فدوما  املرشدين 

ليصل به األمر إىل هذا الحال، فهم ليسوا مبتسولني حيث ال يعرفون 

لرشاء  كوسيلة  وظيفتها  حتى  ال  و  لهم  نعطيها  التى  للنقود  معنى 

احتياجاتهم، كام انهم ليسوا مبجاذيب بل هم أشخاص أسوياء من 

الذهنى  الترشد  و  التيه  اصابهم  لكن  و  محرتمة  عائالت  و  بيوت 

املغلقة  األبواب  خلف  لها  تعرضوا  شديدة  نفسية  صدمات  نتيجة 

من  لضغوط  يتعرض  األب حتى  لعنف  تجنبا  اخباره  ىف  كثريا  االبن 

استدعائه،  بأمر  لوالده  االعــرتاف  يقرر  اثرها  عىل  مدرسته  ناظر 

االستدعاء  ذاك  اسباب  ما هى  يعرف  ان  األب هنا  ينتظر  ولكن ال 

التطورات  ىف  األثر  أكرب  له  يكون  مام  مربحا،  رضبا  عليه  فينهال 

قراره  يتخذ  حتى  العرض  أحداث  طوال  االبن  لشخصية  النفسية 

بداخله  طويلة  معاناة  و  رصاع  بعد  املجهول  إىل  بالرحيل  النهاىئ 

تجنبا لالنتحار أو الرتكابه جرمية ىف حق أبيه و أمه، لترتك هنا نهاية 

مصري  من  املستقبل  يحمله  عام  املتلقى  لجمهور  مفتوحة  العرض 

لتلك الشخصية املقهورة بكل ما تحمله من تشوهات نفسية تركتها 

فيه أسلوب اإلذالل والرتبية غري السليمة .

مخطئ من يظن هنا ان الكاتب محمد السورى قد أراد بتناوله لهذا 

البعض،  بعضهم  األرسة  أفراد  بني  األرسية  العالقة  ابراز  فقط  النص 

اساليب  العكس و ما يشوبها من  أو  باألبناء  اآلباء  وباألخص عالقة 

تناول  فهذا  األبناء،  تجاه  احيانا  اآلباء  ميارسها  خاطئة  وتنشئة  قهر 

التليفزيون، و  بالسينام و  محدود ال جديد فيه تم طرحه من قبل 

لكن اراد السورى هنا تناول فكرة القهر بشكل عام و مبنظور أعمق 

املدرسة  و  املرصية  األرسة  اتخذ من  لكنه  و  الخارج  و  الداخل  من 

للنفس  القهر  فكرة  إىل  هنا  املرصية  األرسة  ترمز  حيث  منوذجا، 

للنفس  القهر  فكرة  إىل  املدرسة  ترمز  بينام  الداخل  من  البرشية 

ألساليب  منهام  كال  يفتقد  ان  يحدث  حينام  الخارج  من  البرشية 

االحتواء و التوجيه االيجايب و التنشئة السليمة، فكل منا مير برشيط 

باالغرتاب  يشعر  عندما  لها  يتعرض  قهر  لحظات  و  مبواقف  حياته 

داخل نفسه و ارسته و كذا عندما ميتد هذا االغرتاب إىل مجتمعه و 

كل من حوله، فمنا من ينجو بنفسه من هذه املحنة بإميانه القوى 

و بثباته امامها و تحديه و انتصاره عىل كل عقباتها حتى يتخطاها 

و يصل بروحه إىل بر األمان النفيس، و كذا منا ايضا من يقع ىف فخ 

هذا االغرتاب نتيجة ضعفه و سلبيته  فيشعر بالقهر حتى  يتملك 

أمـــــــــر.. ولى  استدعاء 
المغـلقة األبواب  خلف  ما  دراما 

         أرشف فؤاد  
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تحملها  عىل  الضعيفة  نفوسهم  تقوى  مل  و  التنمر،  و  القهر  بسبب 

فقرروا الرحيل إىل الشارع بال رجعة هربا من الحياة حيث الال حياة  

اآلخرين،  عن  عزلة  و  وعى  ال  و  اغرتاب  حالة  ىف  دوما  فتجدهم 

الوقت  نفس  ىف  و  الصدمة،  تاريخ  من  متاما  توقف  لديهم  فالزمن 

هم اشخاص غري مرئية  فال هم يشعرون باملجتمع من حولهم و ال 

املجتمع يشعر بهم و كأنهم و العدم سواء .

الضوء عىل “ األسباب “  القاء  لنا كفنانني من  و من هنا كان البد 

حتى   “ الترشد   “ هى   و  اال  النتائج  تلك  إىل  باإلنسان  تؤدى  التى 

تحت  جميعها  تتلخص  التى  و  وزرهــا  تحمل  و  حدوثها  نتجنب 

عنوان واحد و هو “ القهر “ مهام تنوعت تلك األسباب من انسان 

آلخر، و تلك هى الرسالة التى هدف السورى اليها من خالل نصه 

املرسحى . 

االبداع  من  جدا  خاصة  حالة  ميثل  املرسحى  العرض  ىف  التمثيل 

منهم  كل  اختيار  ىف  له  يحسب  دقيق  بشكل  العرض  مخرج  أجاد 

بالعرض  من  فجميع  موضوعا،  و  شكال  له  املالمئة  الشخصية  ىف 

عىل  جميعهم  انهم  بل  فقط  ذلك  ليس  الواعد،  الشباب  من  هم 

من  كال  يرغب  التى  ــم  أدواره برسالة   الوعى  من  عالية  درجــة 

بالتلقائية  ايضا  يتميزون  كام  للمتلقى،  ايصالها  ىف  واملؤلف  املخرج 

سعيد  مصطفى  من  بدءا  األداء،  ىف  الفنى  والصدق  واإلحساس 

إىل  برباعة  العنف  و  القسوة  تجسيد  ىف  نجح  الذى  رؤوف«  »االب 

و  الجسدى،  بنيانه  قوة  الجمهور و ساعده ىف ذلك  استفزت  درجة 

الشخصية  املقهور صاحب  األبن  »االبن يحيى«ذلك  مصطفى رأفت 

بعبقرية  آدائها  التى نجح ىف  و  نفسيا  املتزنة  الضعيفة غري  السلبية 

بحرفية شديدة،  لؤى سامى  الذى جسده  الطباع  “ شديد  املدرسة 

الرومانسية  جسدت  حيث   “ يحيى  حبيبة   “ هاين  مونيكا  وأخريا 

املكياج  جاء   . مبالغة  أو  تعقيد  ادىن  دون  بسيط  و  عفوى  بشكل 

بال  دقيقا  و  السينامئية  األعامل  ىف  نراه  كام  احرتافيا  أرشف  لنادين 

شخصيات  امام  بأنه  املتلقى  شعور  عليه  ترتب  مام  اخطاء،  ادىن 

ىف  باألخص  ذلك  وجدنا  و  املرسحية،  وحى  من  ليست  و  حقيقة 

عنرص  اضفاء  عىل  نادين  فيه  حرصت  الــذى  و  األب  شخصيات 

النقيض  عىل  وجدناه  كام  وجهه،  مالمح  عىل  الالمباالة  و  القسوة 

و  الضعف  انطباع  من  اليه  املكياج  اضافه  مبا  األبن  مكياج  متاما ىف 

االستسالم من خالل مالمح وجهه الشاحبة، و ظهرت بصمة نادين 

مطابقة  جاءت  التى  املرشد  الشخص  مكياج  ىف  االبداعية  أرشف 

حرفيا ملا تراه اعيننا لهم ىف الشوارع و األرصفة و وسط القاممة كام 

يحتاجه  ملا  الصعوبة  غاية  مكياج ىف  آنه  كام  املرسحية،  وجدناه ىف 

من بذل جهد كبري من أجل حدوث هذا التطابق ملا بهذه الشخصية 

ايضا ىف  املكياج  و معقدة، كام ساهم  تفاصيل شكلية مختلفة  من 

معاونة املمثلني عىل التقمص و تأكيد عنرص املصداقية لدى املتلقى.

األرسة  وحى  ومن  واقعيا  تصميمها  فجاء  كامل  لهاجر  املالبس  اما 

املهم  من  بالتاىل  و  املتوسطة،  البسيطة  الطبقة  ذوات  من  املرصية 

جدا لنجاح اى عمل فنى ان يتطابق كال من املكياج و املالبس مع 

هناك  كان  لذا  اآلخر،  عن  احدهام  ينفصل  اال  و  الشخصية  سامت 

توافق كبري ىف وجهات النظر ما بني نادين أرشف مع هاجر كامل .

املرسحى  العرض  ديكور  مصممة  باعتبارها  الكومى  هبة  ادركت 

املخرج  مع  مؤكد  بنقاش  و  الفنى  بوعيها   “ أمر  وىل  استدعاء   “

الشاب زياد هاىن حول رؤيته اإلخراجية ان ما يقدمه هنا هو حالة 

املتلقى  عاطفة  عىل  تستحوذ  للنهاية  البداية  من  متصلة  مرسحية 

تركيزه  و  انتباهه  تشتيت  معها  يجوز  ال  بالتاىل  و  حواسه  بكامل 

ثم  من  و  امامه،  املرسحية  اللوحات  تغيري  اجل  من  البالك  بكرثة 

لجئت هنا إىل حل سحرى مبهر بتصميم الخشبة املرسحية متعددة 

االستخدامات ىف آن واحد، منزل األب البسيط عىل ميني املتلقى، و 

مشرتك  مغلق  باب  يتوسطهام  و  يساره،  عىل  املدرسة  ناظر  حجرة 

الوقت،  نفس  الناظر ىف  األب و حجرة   منزل  باب  يكون  ان  يجوز 

الخروج  و  بفتحه  األبن  يقوم  عندما  املرسحية  نهاية  ىف  بالتاىل  و 

من  إىل خروجه  هنا  يرمز  الخروج  فهذا  منه حامال حقيبة مالبسه، 

أو  املنزل  اماكن سواء  احداث و  ما فيه من  بكل  السابق  كل عامله 

من  جزء  استخدمت  كام  املجهول،  من  عامل  نحو  متجها  املدرسة 

يتوارى  الذى  الجزء  باألخص  و  املرسح  لخشبة  الخلفية  املساحة 

و  الثالثة  األطباء  خلفه  من  يظهر  سلويت  تصميم  ىف  املنزل  خلف 

يسار و ميني كال  املستشفى حيث مكان تجمعهم، و عىل  إىل  يرمز 

حيث  الشارع  إىل  ترمز  موتيفات  ايضا  وجدنا  املرسح  مقدمة  من 

من  اتخذ  الذى  املرشد  الشخص  ذلك  لقاء  أو  الحبيبة  لقاء  مكان 

له والذى دوما كان يرى نفسه فيه، اضافة  األتوبيس مأوى  محطة 

إىل حسن استخدامها و توظيفها ملوتيفات األبواب املتحركة املغلقة 

واملفتوحة ىف التعبري عن اسقاطات ورموز املخرج غري املبارشة خالل 

كام  من رصاعات،  كل شخصية  بداخل  يجول  عام  املرسحى  العرض 

تجلت عبقرية مصممة الديكور عندما جعلت نجفة البيت متدلية 

ألباجورة  الحال  نفس  أيضا  وكذا  مائل  بشكل  السوفيتا  سقف  من 

املنزل، وهو إسقاط واضح ورصيح عىل حال ذاك املنزل املقلوب و 

الذى تغيب عنه السعادة واالستقرار .

جاءت اإلضاءة إلبراهيم الفرن هنا موظفة بديال عن تغيري لوحات 

البؤر  تنقالت  خالل  من  الحدث،  وتغيري  الجمهور  أمام  الديكور 

االلتزام  مع  آخر  مكان  إىل  مكان  من  املرسح  خشبة  عىل  الضوئية 

بؤر  تنقالت  مع  الرسيع  التنقل  ىف  بديهته  ورسعة  املمثل  بحرفية 

أى  ترسيب  عدم  و  للعرض  اإليقاع  رسعة  ىف  ساهم  مام  اإلضــاءة 

لحظات ملل للجمهور طوال ساعة و ربع الساعة هى مدة العرض 

تحسب له و ساعده ىف ذلك ايضا نحافته و ضعف بنيانه الجسدى، 

تلقائية  و  الحضور  بني  ما  تجمع  والتى  »الدكتورة«  نبيل  نانيس  و 

التى ال متلك اال أن تصدقها ىف أى دور تلعبه كوميدى ان  األداء و 

كان أو تراجيدى ملا تتمتع به من ثقة بالنفس عىل خشبة املرسح، 

بتول عامد “ هدير االخت “ ممثلة متتلك قدر عاىل من االحساس 

“أم“  الخويل  ملياء  الوجه،  تعبريات  تجيد  و  تنطقه  حرف  بكل 

األبناء  عىل  الخوف  و  باألمومة   معها  نشعر  تجعلنا  ان  استطاعت 

التى  الوقت  ذات  نفس  ىف  سنها،  صغر  من  بالرغم  بذلك  نقتنع  و 

جعلتنا فيه احيانا نستشيط غضبا من ضعفها و سلبيتها امام بطش 

ادهم  التمثيل،  ىف  الصعوبة  منتهى  ىف  معادلة  تلك  و  باألبناء  األب 

عىل  تأكيدا  باملجذوب  هنا  املؤلف  يسميه  مل  و   “ الشخص   “ هاين 

األرسة  تنمر  و  قهر  ضحية   لكنه  و  مبجنون  ليس  املرشد  بأن  قوىل 

استذكار  ىف  جدا  كبريا  مجهودا  ادهم  بذل  حقيقة  و  املجتمع،  و 

واحدة من اصعب األدوار باملرسحية حيث انه نجح ىف ايصال رسالة 

املخرج للجمهور من خالل آدائه اللفظى و الحرىك بأن ذاك الشخص 

لذا  الواقع  صدمه  مهزوز  شخص  لكنه  و  سوى  شخص  هو  املرشد 

فهو يجمع ما بني العقل و غياب الوعى بنسب متفاوتة، فوجدناه 

اظهار  عىل  حفاظه  عىل  الحرص  مع  بالحكمة  تتصف  بجمل  يتفوه 

اضطرابه النفىس ىف ذات الوقت، كام ساعده املكياج املتقن للغاية 

و  بنظافتها  تعتنى  ال  التى  الشخصية  تلك  تقمص  ىف  كبري  حد  إىل 

العامل الخارجى،  ميرسة نارص  ال بهندامها نتيجة انفصال وعيه عن 

ثناىئ  تشكيل  ىف  نجحا   “ الثاىن  و  االول  الدكتور   “ عادل   عمر  و 

كوميدى ناجح ميثالن الواقع الخارجى املؤمل لألبن يحيي مع “ ناظر 
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املرسحى، كام ساهمت اضاءة  الفرن بشكل كبري مع مخرج العرض 

نتيجة وعيه وفهمه ملتطلبات كل مشهد  العرض املرسحى  ىف نجاح 

مرسحى و ما يستوجبه من الوان مالمئة لطبيعة الحالة، ختاما بأحد 

اروع لوحات العرض املرسحى حينام قام األبن حامال حقيبة مالبسه 

خروجه  معلنا  الناظر  حجرة  باب  ذاته  هو  الذى  الشقة  باب  بفتح 

من عاملهم إىل الشارع ليعلن عن ميالد مرشد جديد وسط عامل من 

املجهول، و قد عرب الفرن عن تلك اللحظة بدخان كثيف مع اضاءة 

كناية  األنظار  عن  يختفى  حتى  األبن  تحتضن  الباب  بخارج  صفراء 

عن الحياة الضبابية غري محددة املعامل التى تنتظره . 

اإلعداد املوسيقى لعادل مربوك كان اشبه بامللحمة املوسيقية التى 

اليونانية  الروايات  ىف  نراها  كام  املأساوية  العرض  دراما  عن  تعرب 

فجاءت  الــروايــة،  لبطل  املــؤمل  املصري  و  القامتة  ــداث  األح حيث 

بداية  من  االنكسار  من  حالة  عن  معربة  حزينة  صاخبة  املوسيقى 

العرض لنهايته، و هى بالطبع متوامئة مع احداث العرض املرسحى . 

املرسحية،  الدعاية  عامل  ىف  نوعها  من  فريدة  و  جديدة  سابقة  ىف 

ابهر محمد عبد الرحيم مصمم الدعاية للعرض املرسحى كال من 

جديدة  فكرة  خالل  من  املتلقى  جمهور  كذا  و  الشارع  جمهور 

بعدة  العرض  افتتاح  قبل  قام  حينام  مرسحيا،  العرض  لتسويق 

ايام بتوزيع خطابات عىل املارة بجميع فئاتهم العمرية، و عندما 

يفتحوها يتفاجئون بطلب استدعاء وىل امر الطالب يحيي رؤوف 

الجدية  عنرص  اضفاء  اجل  من  و  املــدارس،  بإحدى  الهادى  عبد 

قام  فيتجاهلونها  مزحة  انها  املارة  يظن  ال  حتى  و  الخطاب  عىل 

بتدوين جملة ىف نهاية الخطاب بجوار كود معني مفادها انه اذا 

بالتاىل  و  الكود،  لهذا  سكان  بعمل  عليك  األمر  ما  تفهم  تكن  مل 

يدفعهم الفضول لتنفيذ ذلك الفعل ليتفاجئوا بإنها دعوة لحضور 

أشبه  أمر  وىل  أو  معلم  أو  طالب  كنت  ان  سواء  مرسحى  عرض 

ان  عليك  يجب  ما  و  تفعله  ان  عليك  يجب  ما  لتشاهد  بالنداء 

جاءت  قد  و  تنشئة  صحيحة،  و  مجتمع صالح  اجل  من  تتجنبه 

انها  كام  مرسحية  بروفات  لعدة  حضوره   بعد  للمصمم  الفكرة 

القت اثرها ىف جذب الجامهري بشكل كبري للحضور بدافع الفضول 

انه  العدد يوميا باملرسح، و اعتقد  مام اسهم ىف رفع الفتة كامل 

 “ امر  وىل  استدعاء   “ االسم  بهذا  املرسحية  تسمية  ترجع  رمبا 

بالرغم من كونه اسم مبارش لعرض مرسحى غري مبارش من اجل 

الخطابات  تلك  بتوزيع  قام  املبتكرة، كام  املصمم  ان يخدم فكرة 

اضفى  مام  للمرسح  دخوله  لحظة  املتلقى  جمهور  عىل  ايضا 

العرض املرسحى فقد  التشويق، أما بوسرت  عليهم عنرص اإلثارة و 

جاء عىل شكلني، األول عبارة عن بطل املرسحية مستديرا بظهره 

لكل شخصيات املرسحية كناية عن رفضه لهذا العامل بكل ما فيه 

لكامل  األحمر  اللون  يسود  و  نفسيته  عىل  أثرت  شخصيات  من 

البوسرتين داللة عىل ما القاه األبن من عنف و تعذيب ىف حياته، 

أما الشكل الثاىن عبارة عن ساعة ميدالية توقفت عند وقت معني 

يد  تكون  رمبا  مجهولة  يد  متسكها  و  الرحيل   توقيت  يكون  رمبا 

و  األبن  لدى  الزمن  عنرص  توقف  ىف  تسببت  التى  اآلمثة  األب 

و  الصدمات  من  العديد  منه  تلقى  بعدما  الوقت  لقيمة  فقدانه 

األذى النفيس مام بدأ يشعر معه بإنه غري مرىئ، و حقيقة ينتظر 

من  ميتلكه  ملا  املجال  هذا  ىف  باهر  مستقبل  الرحيم  عبد  محمد 

وعى و افكار دعائية و تسويقية جديدة و رؤية ثاقبة .

زياد هاىن عرض  الواعد  الشاب  و  املخرج  لنا  قدم  فقد  ختاما،  و 

مرسحى فلسفى متكامل و ثرى بكل ما فيه من اسقاطات و رموز 

مهمة، مثلام وجدنا كلمة “ فاشل “ مكررة عدة مرات عىل لوحة 

) محطة اإلنتظار (  و التى كتبها املرشد متنمرا عىل نفسه داللة 

انسان  كل  عىل  بالغ  نفىس  اثر  من  الكلمة  تلك  تسببه   ما  عىل 

يتعرض للقهر، و هى تلك الكلمة التى تكون سببا رئيسيا ىف قهر 

أى انسان يسمعها و احباطه و فقدانه لثقته بنفسه و رمبا هالكه، 

هو ىف حالة تطهري كامل و رغبة ىف التغيري لكل معطيات ذلك ) 

التى تختلف من شخص آلخر حسب املوقف  القهر ( و مسبباته 

امام حدث استثناىئ  اننا  التى يعيشها، نخلص مام سبق  الحالة  و 

تجربة جريئة  لنا  زياد هاىن قدم  يدعى  و هو ميالد مخرج مهم 

اننى  بل  مجتمعنا،  عىل  بخطورتها  نشعر  ان  دون  يوميا  نعايشها 

سوف  سنه  صغر  رغم  الواعدة  بخرباته  املخرج  ذاك  بأن  أرى 

إىل  بها  ليجوب  الخالدة  الروائع  من  بالعديد  قريبا  املرسح  يرثى 

من  العديد  خاللها   من  حاصدا  الوطن  خارج  املهرجانات  كل 

الجوائز،  ملا ميتلكه من ثقافة و وعى و ذكاء فنى و رؤية اخراجية 

الكبري شادى رسور مدير  للمخرج  مبدعة، و حقيقة يحسب هنا 

مركز الهناجر للفنون متكنه من تحقيق طفرة فنية باملرسح الذى 

منجم  و  الهواة  مع  املحرتفني  تجمع  نحل  لخلية  يديه  تحول عىل 

للمواهب الكامنة متثيال و اخراجا، حيث قام بفتح لها كل األبواب 

املغلقة  لتنطلق فرحة هامئة ىف سامء اإلبداع، فتحية واجبة له و 

لكل العاملني مبركز الهناجر للفنون . 

مدرب  أو  معلم  أو  أم  أو  أب  من  الكلمة  تلك  صدرت  ان  سواء 

قد  و  رعيته،   عن  راع مسئول  كل  و  راع  فكلكم  مسئول،  اى  أو 

 ( له  مأوى  املرشد  اتخذه  الذى  املكان  يكون  ان  املخرج  اختار 

اتوبيس  كان  ان  االنتظار  ذاك  نوع  تسمية  دون   ) انتظار  محطة 

أو قطار .. الخ، كداللة عىل حال كل مرشد أو مقهور و ما ينتظره 

من مصري مؤسف و مجهول، و بالرغم من قتامة املوضوع  و ما 

يحتويه  من عنف جسدى تعمد املخرج ان يكون مرئيا للجمهور 

و  األرسى  العنف  من  النوع  ذاك  خطورة  من  تحذيره  اجل  من 

عواقبه غري املحمودة عىل األبناء و املجتمع ككل، اال انه و بذكاء 

احرتاىف قد نجح بشكل كبري ىف جذب انتباه  و تفاعل الجمهور مع 

اضفاء  عىل  الوقت  ذات  ىف  حرص  انه  كام  بعيد،  حد  إىل  العرض 

تلك  حدة  لكرسة  الكوميدية  املالمح  ببعض  املرسحى  العرض 

خاصة  ليست  و  عامة  هنا  فالقضية  املتلقى،  عىل  اثرها  و  الحالة 

و هذا النوع من الفن يدعى ب “ مرسح القسوة “ و الذى يقوم 

عىل التطهري من خالل التنفري، و ذلك بعرض كل املشاهد القامتة 

عىل املتلقى من اجل نفوره  منها و بالتاىل خروجه  من العرض و 
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2323 رؤى

جلل  حدث  وقع   2005 نوفمرب   11 املوافق  الجمعة  يوم 

ضحيتها  راح  التي  عاَمن  انفجارات  هو  كله،  العامل  هز 

العقاد  مصطفى  األصل  العريب  العاملي  واملنتج  املخرج 

الحدث  هذا  وقت  لألسف  زفافها،  يوم  يف  رميا  وابنته 

سويف  بني  محرقة  ضحايا  عىل  ــزاين  أح أســرية  كنت 

الناجني  أحد  كنت  حيث  عيشتها  التي  املريرة  والتجربة 

ملهرجان   29 ــدورة  ال جاءت  أن  إىل  املحرقة،  هذه  من 

حيث  مؤخرًا،  فعالياتها  انتهت  والتي  التجريبي  القاهرة 

خشبة  عىل  قدم  الذي  املرسحي  بالعرض  كندا  شاركت 

ثانية(،   15 )آخــر  عنوان  ويحمل  الجمهورية  مرسح 

إنتاج  )إم يت سبيس(  الكندي مجدي أبو مطر،  للمخرج 

عرًضا  أمام  ليس  نفيس  ألجد  الحدث  هذا  يتناول  والذي 

وقائع البد من معرفة  أمام  لكن  مرسحًيا مميزًا فحسب، 

كافة تفاصيلها، بداية من السؤال األهم من هو مصطفى 

العقاد وملاذا استهدفه اإلرهاب؟

من  واحًدا  أنتج  العقاد  فمصطفى  جًدا  ملغزة  واإلجابة   

الرسالة  فيلم  هو  والعاملية  العربية  السينام  أفالم  أهم 

اإلسالم  نــزول  قصة  يحيك  الــذي  امللحمي   ،1976 عام 

وصور السنوات األوىل له وحياة الرسول )صىل الله عليه 

وسلم(، هذا الفيلم الذي جعل عدًدا كبريًا من األمريكان 

متدين، كام  إذن هو رجل مسلم  اإلسالم،  دين  يعتنقون 

أنه أنتج فيلم اسد الصحراء عام 1981 الذي يتناول قصة 

شخصيته  جسد  الذي  املختار  عمر  الليبي  املناضل  كفاح 

أنتوين كوين، فهو أيًضا مؤمن بقضية الحرية والنضال ضد 

أي مغتصب فهو وطني عرويب، وكان يستعد إلنتاج فيلم 

راية  يرفعون  من  أيقونة  وهو  األيويب  الدين  صالح  عن 

اإلسالم، ويوجدون ألنفسهم املربرات للقتل والدمار وهم 

من ارتكبوا هذه الجرمية الشنعاء.

وضع  املرسحي  العرض  هذا  خالل  ومن  لغز  هناك  إذن 

وفك  اللغز  هــذا  عىل  يــده  مطر  أبــو  مجدي  املخرج 

التدين  الذي يفرق بني  الدقيق  الخيط  طالسمه، أال وهو 

القاتل هي  والتطرف، كذلك دور األرسة فقد جعل أرسة 

نفسها أرسة القتيل: حيث جسدت ندى حميص السورية 

الهندية  باتيل  بام  وجسدت   ،) رواد  وجدة  العقاد  أم   (

رواد  اإلرهايب  العقاد وساجدة زوجة  ابنة  رميا   ( الكندية 

املرسح.

السينامئية،  والتقنيات  والصورة  بالكلمة  املخرج  فلعب 

بقطع  السينوغرافيا  عنارص  فاكتملت  بذلك  يكتف  ومل 

رحلوا  ممن  تبقى  ما  وهي  العمق،  يف  املعلقة  املالبس 

تارة  بالدماء  وتلطخت  التفاصيل  كل  عىل  وشاهدة 

الوقت  ذات  يف  وهي  أخرى  تارة  النريان  بها  واشتعلت 

الشاشة السينامئية نفسها.

الطريق  يسلك  نجده  أيًضا  للمثلني  اختياره  ويف   

الرسالة  فيلم  أبطال  اختيار  يف  العقاد  سلكه  الذي  نفسه 

بهم  فجاء  متعددة،  جنسيات  من  املمثلني  جمع  حيث 

ببقاء  العقاد مل ميت  أن  ليؤكد  والعراق  من سوريا وكندا 

فنه وأفكاره، ويف الوقت نفسه يثبت أن العامل كله يدين 

اإلرهاب ويرفضه وليس العرب فقط. 

العرض  بهذا  مطر  أبو  مجدي  الراحل  املخرج  غزل  لقد 

متعددة  ألوان  بني  جمعت  الــرثاء،  شديدة  فنية  قطعة 

املرسحية  بالتقنيات  واللعب  التقليدية  غري  األفكار  من 

مع  التوحد  عىل  قادرين  ممثلني  وآداء  مًعا  والسينامئية 

إىل  شخصية  من  واالنتقال  يقدمونها  التي  الشخصيات 

أخرى ليقدموا مباراة متثيلية ودرس عميل يف فنون اآلداء 

عىل  واالعتامد  بل  والغناء،  والرقص  والتمثييل  الحريك 

يتطلبه  ما  للصوت وتوظيفها حسب  املختلفة  املستويات 

أنه  الوقت  طوال  والتأكيد  حميص،  ندا  خاصة  املوقف، 

عمل ملصطفى العقاد ال عنه فحسب. 

لكنه عرًضا  ليس عرًضا تجريبًيا فحسب،  ثانية(  )آخر 15 

ملا  نوعية  عليه عرب  يطلق  يصلح ألن  نظري-  -من وجهة 

يتضمه من أفكار ورؤى جديدة رمبا مل تطرح من قبل.

العقاد  زوجة  باتريسا   ( الكندية  املجرية  باردوس  بو   ،)

األوىل، أم رميا وأم اإلرهايب رواد(، وخلق حواًرا متخياًل بني 

واألفكار  اإلرهاب  يتولد  كيف  لنا  ليتبني  والقتيل  القاتل 

الهدامة يف ظل أرسة بسيطة، هي نفسها التي تنجب إبًنا 

الفنان  شخصيته  وجسد  العقاد،  مصطفى  هو  مثقًفا  باًرا 

الكندي  ابو شقرا، كام جسد  تريفور كوب  اللبناين بديع 

العقاد  وقتل  الفندق  فجر  الذي  العراقي  اإلرهايب  رواد   (

السلبية  أو  اإليجابية  كانت  سواء  األفكار  فتلقني  وابنته( 

ينبع من األرسة أواًل، واألرس يف كلتا األحوال تنشأ أبناءها 

وصانعي  الدمار  تجار  يلتقط  ثم  الفطري  التدين  عىل 

اإلرهاب األسود من لديه االستعداد للسري يف هذا االتجاه 

النهاية  ففي  العني،  وحوريات  بالجنة  الفوز  أمل  عىل 

القاتل والقتيل ضحايا األفكار الهدامة.  

عىل مستوى الفكرة، فقد تناول العرض موضوع اإلرهاب 

لحظة  والدته حتى  منذ  العقاد  قصة مصطفى  من خالل 

وفاته، كام حىك قصة القاتل الذي قام بتفجري نفسه. 

كذلك  والعمق،  الرثاء  شديد  فلسفًيا  حواًرا  عىل  معتمًدا 

تقنية  معتمًدا  التمثيل،  فريق  كل  به  قام  الذي  الرسد 

عىل  الكوميديا  من  مساحات  أوجدت  التي  باك  الفالش 

عىل  معتمًدا  الحدث،  وبشاعة  القصة  قتامة  من  الرغم 

هو  العقاد  مصطفى  أن  لو  يقول  أن  أراد  وكأنه  املونتاج 

تعمل  فالسينام  هكذا،  سيكون  العرض  هذا  أخرج  الذي 

ثم  النهاية  يتناول  الذي  الرسد  مستوى  مستويني:  عىل 

الحوار  تحويل  مع  األحداث،  ملنتصف  ثم  للبداية،  يعود 

أخرى  مرة  العودة  ثم  الذاتية،  للسرية  حيك  إىل  املتخيل 

يدور  ما  هو  الثاين  املستوى  وهكذا،  األرسة  افراد  لحيك 

عمق  يف  تقع  التي  السينامئية  الشاشة  عىل  أحداث  من 

ثانية..  15 آخر 
يموت ال  المبدع  أن  ويثبت  اإلرهاب  يدين  استثنائي  عرض 

        نور الهدى عبد املنعم
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24 نوافذ

الفعاليات  بعض  عىل  القامئون  أدرك  أخريا  أنه  حسنا  بداية، 
ذلك  بعد  تأيت  ثم  املنت،  دامئا يف  يكون  ما  التجديد  أن  املرسحية 
طريقة تقدميه سرية عىل عجل؛ تدرك بأن املمثل اإلغريقي الثاين 
الوحدات كانت عن طريق مؤلف. وصوال  وضعه مؤلف. وكرس 
من  األخري  النصف  يف  حتى  العبث.  وشيوخ  وميرتلنك  إلبسن 
القرن املايض وبدايات هذا القرن. عندما اتسعت سطوة املخرج، 
التجديد. فالتجديد جاء عىل يد املخرج  كان املنت هو األصل يف 
املؤلف يف األساس مثل بريخت وداريو فو. أو مخرج يستخلص 

املنت الخاص به من خالل منت سابق مثل بيرت بروك مثال.
التجريبي  املهرجان  فعل  وحسنا  النص.  من  كانت  فالبداية  إذن 
من  بعضا  تحمل  التي  للنصوص  مسابقة  وإقامة  هذا.  بإدراكه 
شائبة  تشوبه  اإلدراك  هذا  ولكن  جديدة.  اتجاهات  أو  جدة؛ 
الجدة؛ يف نصوص ذات طول معني.  أال وهي حرص هذه  كربى. 
الحرص  هذا  يأت  مل  ولألسف   . جدا  القصرية  النصوص  وهي  أال 
استجلبه  ما  وراء  سعيا  يكون  رمبا  وإمنا  بحث؛  أو  دراسة  نتيجة 
العروض  أن  رمبا  متناسني  للـ)امليكروتياتر(.  دعاوى  من  البعض 
دافع  الجمهور  عليها  يقبل  عرض؛  ليلة  تخلق  ال  جدا  القصرية 
يكون  ال  شبابية  مهرجانية  عروض  يف  تصلح  وإمنا  التذاكر.  مثن 
فيها الدخول فيها بأجر. حيث ف الليلة أكرث من عرض. ويتحمل 
والثالث..  الثاين  للعرض  املرسح  تجهيز  انتظار  مشقة  الجمهور 

إلخ. فهو مل يدفع؛ فعليه أن يتحمل.
ولكني  النقص.  بعض  يشوبها  صحيح  جيدة.  خطوة  هي  نعم 
النص  يكون  ليك  الباب  سيفتح  القادمة  الــدورة  يف  أنه  أأمل 
لو  القصري جدا؛  للنص  فرع  إضافة  بأس من  املرسحي فقط، وال 

كانوا مرصين.
)وصفة  بنصه  الفعالية  هــذه  يف  الحسيني  إبراهيم  شــارك 

لالستمتاع بالقتل( وحاز عىل املركز الثاين .  
الرغم  واحدة؛ عىل  مرة  إال  النص  أقرأ  أال  آثرت  أنني  والحقيقة 
من تصدي للكتابة عنه، وذلك حتى يكون حكمي مشابها لحكم 
املشاهد الذي يشاهد العرض مرة واحدة؛ ويخرج بحكم ما عن 

نص العرض.
للشخصيات.  الكاتب  به  قام  الذي  التقديم  االن  جانبا  سأترك 
شخصية  لسان  عىل  مستقلة  صفحة  يف  وضعها  التي  الجملة  أو 
التي وضعها  العناوين  من شخصياته. وأيضا سأتجاوز اآلن عن  
موضع  نفيس  سأضع  قلت  وكام  السبع؛  لوحاته  من  لوحة  لكل 

املشاهد/القارئ.
بعد القراءة مبارشة خلصت لنتيجة مفادها أن إبراهيم الحسيني 
فيام  الكتابة املرسحية خاصة  عليه يف  املتعارف  الوضع  قلب  قد 
الكاتب بني األقواس  املوازي؛ أي ما يكتبه  النص  يتعلق بوظيفة 
وهو  القارئ.  أو  للمخرج  كان  سواء  دليل  أو  كمرشد  ويضعه 

الذى  »آدم«  وجه  عىل  ضوء  بؤرة  تسطع  ثم  اإلضــاءة،  تتالىش 
يستيقظ مفزوعا، يتغري املكان لشقة آدم[.

ليست  قراءتها،  يف  دقيقة  منك  تأخذ  ال  التي  الكلامت  هذه 
ستعرف  الذي  الكابوس؛  لحالة  توصيف  تكون  رمبا  عاديا؛  رسدا 
فقط.  البطل  أحالم  يراود  وال  فيه.  يعيش  الكل  أن  سيأيت  فيام 
العادي  الوصف  من  بك  خرجت  التعقيد.  شديدة  حالة  وهي 
ستأخذ  رشحها  حاولت  لو  القراءة  يف  الدقيقة  فهذه  للشاعرية. 
رمبا  أنك  أدركــت  كلام  أسهبت؛  وكلام  الوصف.  يف  أكرث  منك 
 . النفايات  ومخزن  املتأملة  فالعصافري  اثنني،  أو  معنى  أغفلت 
الزحف  ذلك  بعد  ثم  املطاردة.  ومضات  تشبه  التي  والومضات 
الروبوت.  يحتضن  للذي  نتيجة  إال  ماهو   .. املياه  قطرات  نحو 
املفاتيح؛  بلوحات  القتل  ألعاب  يلعبان  اللذان  والصبيني 
النهاية  ثم  منه،  يرتبحون  ورمبا  هذا  يراقبون  الذين  واملشوهني 
للفناء.  ال  والرفاهية  للخدمة  مسخر  أنه  مفرتض  ماكان  يد  عىل 
تنفيذها عىل املرسح، طبعا ستأخذ وقتها.  لو تم  لوحة شاعرية 
وهي من وجهة نظري نص مرسحي كامل؛ يبتعد عن دعاوى ما 
الجميع وصوال ملفهوم  الدراما؛ ومينحك حالة سيتوحد فيها  بعد 
واضحا  يكون  وقد  البعض؛  عند  مبهام  يكون  قد  وشامل؛  عام 
والنتيجة؛  األسباب  يف  سيتشارك  الكل  ولكن  اآلخرين.  عند 
إبداعاته  عىل  يرتكز  مل  منها  وموقفه  الحالة  أعلن  عندما  وحتى 
املتلقي/  ترشد  بعالمات  فــأيت  لآلخرين.  يكتب  فهو  فقط؛ 
والغراب  تتأمل؛  التي  العصافري  أصوات  مثل  املشاهد/املتعامل. 
إطارا  ليضع  أو  العام  الفهم  عىل  ليعني  الجرداء.  الشجرة  فوق 

للتأويالت.
اللوحة  يف  األقــواس  بني  جاء  ما  تكلمة  لك  أنقل  أن  ي  اسمح 
بصور  الحوائط  متتلئ  بسيط،  أثاث  ذات  »آدم«  ]شقة  األوىل: 
»الرصخة«  مثل:  الحروب  مآىس  عن  تعرب  تشكيلية  للوحات 
للرنويجى إدوارد مونش، »كرونوس يأكل أبناءه« لإلسباىن جويا، 
للبلجيىك  »الحرب«  ديالكروا،  إيجني  للفرنىس  خيوس«  »مذبحة 
براغولني،  جيوفاىن  لإليطاىل  الباىك«  »الطفل  جاليت،  لويس 
»الجرنيكا« لبيكاسو، باإلضافة للوحة بيضاء فارغة، يتجه »آدم« 

للنافذة وينظر ...[ .
يستعيص  رمبا  الذي  الشاعري  الكيل  املفهوم  من  أخذنا  هنا  هو 
أن  وضوح  بكل  ليقول  األوىل.  أقواسه  بني  فيام  التخصيص  عىل 
التي  شخصيتنا  يراود  كابوسا  تكون  رمبا  املاضية  الحالة  هذه 
هي آدم؛ مع عدم إغفال ما يحمله اسم آدم من داالت. ولكن 
الذي  اآلدم  هذا  بنوع  محددة  بل  مطلقة  ليست  هنا  داالتــه 
اللوحات  وصف  عىل  أعرتض  كنت  وإن  ؛  اللوحات  تلك  ينتقي 
... فكان يكفيه أن يقول: متتلئ  الحروب  التي.. تعرب عن مآيس 
ماهية  لنعرف  الخ.  مثل...  تشكيلية  للوحات  بصور  الحوائط 
فهو  عليه.  منطه  نسقط  أو  منطه  عىل  ونسقطه  الشخص  هذا 
واملنتج  بالثقافة  والعارف  بالفن  املفعم  املتوسط  اإلنسان  هذا 
البرشي. ويف نفس الوقت كان ممكن يحاولون الرتويج ألنفسهم 
هذا   _ للبرشية  الخري  ويتمنون   . الحروب  يكرهون  بأنهم 
ومن خالل  األمر  أيضا سيحيلك  ورمبا   _ بعد  فيام  زيفه  سيتبني 
للغربية  انحيازه  ففرصة  ؛  الشخص  هذا  ملاهية  اللوحات  تلك 
هذا  الدالني.  يحمل  كان  وإن  عموما.  للبرشية  انحيازه  من  أكرث 

أو  للصورة  املالمح  من  الكثري  يحدد  األقواس  بني  الكتابة  بهذه 

األداء أو حركة الشخصية. وقد يأخذ بها املخرج أو ال. اما القارئ 

فال ميلك سوى قرائتها.

الحوار.  بند  مسمى  تحت  الحسيني  كتبه  ما  أن  هنا  فالحقيقة 

النص  وظيفة  تأخذ  هنا  شخصيات.  من  املنطوقة  الكلامت  أو 

الذي  النص  فهو  نظري  وجهة  من  األصيل  النص  أما  ــوازي.  امل

وضعه بني األقواس. فهو يعترب سيناريو مرسحي كاف واف؛ وال 

الحسيني  التي وضعها  الصورة  يتفهم  فقط سوى ملخرج  يحتاج 

التعامل  مثل  مساعدة  بعنارص  سيستعني  وطبعا  أقواسه.  مابني 

حوار.  بدون  فقط  ويقدمها  والتكنولوجيا..الخ.  الشاشات  مع 

وإن استلزم األمر فسيكون هناك اعتامدا عىل جمل منطوقة ال 

الكاتب؛ إن استعىص  بالتعاون مع  العرش جمل. ويكون  تتجاوز 

األمر عىل املخرج يف طرح وجهة النظر.

اعذروين لو دللت عىل كالمي بأن أنقل لكم ما جاء بني األقواس 

يف اللوحة األوىل:

صباحية  إضاءة  بعيد،  من  آتيًة  تظهر  تتأمل،  عصافري  ]أصــوات 

إضاءة  ومضات  للنفايات،  كمخزن  يظهر  مكان  عن  تكشف 

األلكرتونية  األجهزة  عن  يصدر  ُمـزعًجا  أزيزًا  ـُـصِدر  تــ متقطعة 

تقبيله،  محاواًل  لفتاة  »روبوت«  يحتضن  رجاًل  نرى  امُلـحطمة، 

تتساقط  إلناء  للوصول  ُمـتصارعة  تزحف  الناس  من  مجموعة 

طفالن  عطشهم،  إلرواء  بائسة  محاولة  ىف  املاء  قطرات  داخله 

يحمل كٌل منهام »كيبورد« ويستخدمه كمرضب تنس، ويتالعبان 

ثالثة مشوهني كحائل،  بينهام  برأس برشى مقطوع ككرة، يقف 

موسيقى  تتصاعد  فوقهم،  من  الرأس  مّر  كلام  يتامَوجون  نراهم 

متوترة وحوارات غري مفهومة، يهاجم املكان مجموعة روبوتات 

جرداء  شجرة  عىل  بشدة  ينعق  وهو  غــراب  يُحـط  مسلحة، 

متفحمة.

بالقتل االستمتاع  شاعرية 
الحسيين إبراهيم  عند 

       مجدي الحمزاوي
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الحسيني  شاء  ولو  الغريب.  األصل  ذات  اللوحات  تلك  نتيجة 

الشهرية  اللوحات  من  للوحة  اسم  لوضع  بالشمول  يصفه  أن 

الفنانني  لوحات  أسامء  يعرف  شك  بال  وهو  الرشقيني  للفنانني 

وشاتيال«  صربا  للوحة«  اإلشارة  يكفيه  وكان  والعرب  املرصيني 

ألنه  أميل  ولكني  الشمولية.  ليعطي  العزاوي  ضياء  للعراقي 

الوقت  نفس  يف  ولكنه  الغريب.  للمعسكر  الشخصية  انحياز  آثر 

أسامء  استخدم  بعد  فيام  ستجده  القراءة  يف  تسرتسل  حينام 

عربية، حتى يجعلك تعتقد أنه يعالج املعسكرين معا. أو يأتيك 

طبقا  لكنه  عريب؛  بطلنا هو رشقي  آدم  أي  أنه؛  بتفسري  أحدهم 

ألشياءه هو محمل بالثقافة الغربية ال العربية.. سواء استهجنت 

ال ألشري  أذكر هذا  وأنا  قائم.  مازال  فهو  التأويل  استحسنت  أو 

لعيب يف املنت، ولكن أذكره تأكيدا لتنوع داالته؛ وهو يف نظري 

شيئا جيدا.

املرسح  خشبة  عىل  توضع  عندما  اللوحات  تلك  وصفه  أن  كام 

فهي داالت قامئة بذاتها؛ من املمكن أن تتخذ معاين أكرب عندما 

يف  وأيضا  ملآل.  تصويرا  أو  له  دافعا  أو  حدث  من  جزءا  تصبح 

عىل  يقدرون  من  عىل  جمهوره  الحسيني  يقرص  التوظيف  هذا 

من  مجموعة  وهم  بها.  ويتفاعلون  الشاعرية  للحالة  الوصول 

العارفني بتلك اللوحات.

إشكالية  أمام  الحسيني  يضعك  التفسريات  هذه  أمام  ولكن 

تأخذها  ولكن  اللوحات.  مضمون  مع  كطلية  تتناقض  ال  أخرى؛ 

هل  الفارغة؟  البيضاء  اللوحة  تلك  يف  األمر  متثل  آخر.  ملنحى 

فوق  البطل  ووضعها  فعال  موجودة  أنها  عىل  معها  تتعامل 

هل  إذن  اإلشــارات.  قدمته  ما  مع  يستقيم  ال  تعامل  الجدار؟ 

ولكن  بعد؟  ترسم  مل  لوحة  أنها  أي  مستقبلية؟  لوحة  تكون 

أن  األمر  سيحيلك  هل  أيضا؟  وضعها  ومن  تعرب؟  ومبــاذا  ملن. 

البطل هو  الحالة وليس  تكون مفروضة عىل  اللوحات رمبا  تلك 

معرفته  عن  تعرب  التالية  اللوحات  يف  إشارة  هناك  اقتناها؟  من 

الخروج  أن  أعتقد  اللبس؟  هذا  من  الخروج  كيف  باألمر!! 

باللوحات  اللوحة  تلك  تختلط  ال  عندما  التنفيذ  يف  سيكون 

شأنها  لها  سيكون  حيث  املخرج؛  يراها  طريقة  بأي  األخــرى 

ووضعها فيام بعد. وال بأس بإثارة التساؤالت، وتعدد األجوبة؛ ما 

دامت يف نطاق واحد حتى وإن تعارضت.

تأيت  ثم  صوتيا  كائن  ماهو  يقرر  للنافذة  البطل  اتجاه  بعد 

»الرصخة«  لوحة  إضاءة عىل  بؤرة  إظالم مع سطوع   [ األقواس: 

التى تصور رجاًل يرصخ وسط غيوم سوداء ودموية، يخرج بطلها 

بأول مرة  من داخلها ضاحًكا بهيسترييا...[. يذكره رجل الرصخة 

صادقة  كانت  رمبا  حب  بقصة  ويذكره  الصورة،  رشاء  فيها/  رآه 

يف  مازال  أنه  نفسه  فيظن  اللوحة.  رجل  ويختفي  ولت؛  ولكنها 

الكابوس، فتأيت األقواس مرة ثالثة بعد أن استوعبنا األمر لتدفع 

يتناول  قدمًيا،  صندوًقا  »آدم«  ـُـخرج  ي بضيق   [ لألمام:  الحدث 

بغيظ،  يركلها  تنفجر،  ال  لكنها  يلقيها  األمان،  فتيل  ينزع  قنبلة، 

الزوايا، نراها  موبايله يرن، يرد، تظهر »نوال« ىف العمق بإحدى 

مقطوعة  يقدم  أعمى  عازف  جوارها  وإىل  تأكل،  وهى  تتكلم 

رومانسية[.

ثم حوار يؤكد أنه/ نحن أصبحنا مراقبون فبعد محاولته الفاشلة 

مقتله.  يف  عليه  خدماتهم  لعرض  االتصال  يكون  لالنتحار. 

يدور حوار  البقال.  )كامل(  أن يدخل  إىل  يختار طريقة.   وفعال 

أن  األوىل  كان  وأنه  الروبوتات(  انتشار)  كامل  فيه  يستهجن 

من  قتيل  هناك خمسة  وأن  منها..  بدال  والغذاء  األدوية  نشرتي 

وطرد  )الروبوتات(  يشرتون  املحال  وأصحاب  خبز؛  رغيف  أجل 

العامل. ولكنه يتذكر الواقع املرصي الخاص فيتحدث عن الغالء. 

الحياة.  قيد  أنهم عىل  إثبات  املعاش يف  معاناة أصحاب  وكيفية 

الجائلني  الباعة  فأصوات  معا/  األمرين  مزج  يحاول  ثانية  هنا 

شيئا  يشاهد  منهام  كال  بأن  ويخرجان  النظارة؛  يتشاركا  والبقال 

نهايتها؛  يعرف  أن  دون  اللعبة  يف  االستمرار  وملجرد  اآلخر.  غري 

يقوم آدم بقتل من استمتع معها من قبل يف عامل النظارة. ولكن 

كامل/ البقال يختطف منه النظارة ويرتديها هو، فتنبعث الفتاة 

تراقصه.

اللوحة السابعة واألخرية. وهي تعتمد عىل مابني األقواس متاما؛ 

سوى جملة من السهل التخلص منها. حيث آدم وكامل يتبادالن 

النظارة . ويقوم آدم بالقتل . ويدخل طفالن يأخذان رأس قتيل 

ويلعبان بها. ويخور آدم . ويأخذه الرجل املسن للوحة البيضاء . 

حيث تم قتل آدم، ومازال كامل البقال مشغول بالنظارة.

لضيق  األوىل  يف  فعلت  كام  الست  اللوحات  أحلل  أن  أقدر  مل 

هي  ــواس  األق مابني  التي  الكتابة  قلت  كام  ولكني  املساحة. 

املوازي  النص  هي  املنطوقة  والكلامت  والحوار  الرئييس.  املنت 

األقواس.  بني  فيام  يريده  ما  لرشح  رمبا  املؤلف  املساعد.   أو 

أعامل  مامرسة  عند  والتحول  اإلنسانية  غياب  عىل  التأكيد  مثل 

تواتر  مبا  الحسيني  علم  ورمبا  لعبة.  تعد  مل  أنها  لدرجة  العنف. 

الصبية  بعض  بتجنيد  األمريكية  السلطات  قيام  عن  أعوام  من 

الطائرات  قيادة  وخاصة   . القتل  ألعاب  يف  براعتهم  طريق  عن 

والنهاية  يلعبون  أنهم  يشعرون  وهم  البداية  حيث  املسرية. 

بإدراكهم أنهم فعال يقومون بالقتل. التأكيد عىل أن تلك العوامل 

ويتعاملون  واقعا  الناس  بعض  عند  تصبح  بالحاج  الواقعية  غري 

به.  يعيشون  ومن  الفعيل  بالواقع  مضحني  كذلك  أنه  عىل  معه 

وأن هذا العامل له من يديره ويستفيد منه. بل أن كل الحركات 

أضحت مراقبة ومعلومة من جانب من يدير. القامئون عىل األمر 

)الروبوتات(  تسويق  طريق  عن  األربــاح.  بل  الناس  يهمهم  ال 

حربا  تكون  رمبا  املنزل  داخل  املستعرة  الحرب  حكمها،  يف  وما 

حقيقية. ورمبا تكون أيضا حربا ال معنى لها سوى اجتياح العنف 

للنفوس. فمن ثم من املمكن أن متوت العدالة يف مقابل انتشار 

هذا  مع  التامهي  أن  الرتكيز  مع  طبعا   . والنظارة  الروبوت(   (

العامل ماهو إال قرار باالنتحار االنساين عىل كل املستويات.

الحوار والكلامت املنطوقة رمبا وضعها الحسيني خشية من عدم 

لتنبيه  املبارشة  الجمل  بعض  هناك  وأيضا  بالرشح.  فقام  الفهم 

من يقرأ أنه ال يتعامل مع يشء خيايل كام يبدو من املنت. ورمبا 

الحوار يف  السيناريو ال  القامئة عىل  أدرك أن صانعي املرسحيات 

ال  رمبا  السيناريو  عىل  اقترص  إذا  وأنه  ايضا.  مؤلفوها  هم  مرص 

يجد لها طريقا. 

ولكن مع كل هذا فالنص الذي أمامنا مع اعرتايض بعض اليشء 

مع مخرج  فهو  اليشء.  بهذا  ميزة  ميلك  األقواس  مابني  غري  عىل 

واقعنا  متس  بالرضورة  التي  الكلية  القضايا  يتناول  متمكن  واع 

الخاص. رمبا يعتمد عىل السيناريو فقط. ويستعني بتبيان الجمل 

املنطوقة التي البد منها بأدواته املرسحية حتى لو كانت الفتات 

التمثييل  األداء  عن  يبحث  آخر  مخرج  ومع  الخ.   ... وسائط  أو 

الكلامت  عىل  سيعتمد  كلمة  مجرد  املــرسح  وأن  والصوت 

فيام  اللوحات  بعض  ويفكك  ايضا  سيأيت  من  وهناك  املنطوقة. 

التي وضعها  العناوين  أن  كام  منها حوارا.  ويصنع  األقواس؛  بني 

امام  تخرج  أن  يقينا  منها  املقصود  ليس  للوحات  الحسيني 

الحسيني  القيام بذلك. بل وضعها  انه من املمكن  املشاهد؛ مع 

بشاعرية لتقول للمخرج املتعامل معها أن األمر أكرب من التفسري 

اللحظي أو الواقعي للرصف لألحداث؛ مثل عنوان اللوحة الثالثة 

مع  التعامل  لطريقة  يوجه  أو  إنسانا(  يقتل  وردة؛  يقتل  من   (

اللوحة حيث يضع الرسالة الرئيسية يف العنوان. مع عدم إغفال 

ان من طرق القتل هذه األيام. هو إغراق املرء يف املتعة حتى لو 

.vr كانت غري حقيقة أو عن طريق ال

هنا.  الروبوتات  ثورة  لتحدث  وقت  مازال  أنه  تعلنك  مرص  يف 

تكأة  رمبا هي  أو  مجتمعا.  تعني  رمبا  )الروبوتات(  إىل  واإلشارة 

لتفيش البطالة .

ثم ينهي لوحته باألقواس أيضا: ]ُمـمتعضا يخرج »كامل«، يظهر 

يواصل  عنه،  كشفت  اللوحة  غيوم  وكأن  الرصخة  لوحة  بطل 

ضحكاته الهيستريية، بينام »آدم« ينظر إليه، وكأنه ما زال داخل 

كابوسه...[.

تدخل  فتاةة  ثم  ثان.  وكابوس  باألقواس  الثانية  اللوحة  تبدأ 

ومتنحه )الب توب ونظارة v r (  وتطلب منه أال يحاول االنتحار 

وأن يدخل عامل النظارة والعامل الخوارزمي.

اللوحة الثالثة تبدأ باألقواس أيضا، وفيها آدم يدخل العامل الذي 

يريد  ما  vr، وليك يحصل عىل  ال  إليه/ عامل  الدخول  طلب منه 

الزهور،  ويقتل  العصافري،  من  يقتل عرشة  املزيف  الحلم  داخل 

مع استخدام لوحة الحرب التي أتت بني األقواس أيضا. ويحدث 

األقواس  بني  مبا  اللوحة  نهاية  ثم   . واملتخيل  الواقع  بني  الخلط 

حيث ظهور لوحة الحرب وشخصياتها التي ازدادت رشاهة . مع 

املحركة لرشكة القتل والعازف األعمي.

الفتاة  حيث  املعتاد؛  والكابوس  باألقواس  تبدأ  الرابعة  اللوحة 

البعض ويطعنونها وميزقون  يطاردها  العدالة  العينني/  املعصوبة 

فيأتيه  والقتل؛  الرصاص  أصوات  النافذة؛  من  ينظر  مالبسها. 

عليها  حصل  رشكة  ميلك  حيث  االفرتايض  العامل  ليدخله  أحدهم 

ثم  ما.  لعبة  يف  أحياء  وأحرقكم  الجثث  ببعض  مثل  أن  بعد 

يحدث التداخل بني الواقع وعامل النظارة. ثم يقوم بفصل بعض 

اللوحة مبا بني األقواس حيث لوحة كرونوس.  املوظفني. وتنتهي 

صغري  كفال  يأكل  أشيب  وعجوز  النيء،  اللحم  تأكل  والسيدة 

بوحشية.

اللوحة الخامسة كسابقاتها. حيث فتاة بشعة تتجرد من مالبسها 

يدخل  حيث  للنافذة.  يذهب  ال  ولكنه  برعب؛  يستيقظ  أمامه. 

يحصل  مل  ألنه  والده  جانب  من  تم طرده  قد  أنه  يخربه  البقال 

غن  يتخىل  ال  ولكنه  ليبيعه  بيته  أثاث  فيمنحه  منه.  النقود 

له  يأيت  أن  فيستغله  بالنظارة  البقال  ولع  آدم  ويلمح  النظارة. 

عامل  الوقت/دخول  لبعض  فيها  ينظر  يجعله  أن  مقابل  بالطعام 

ال vr، تدخل األقواس وفيها يقتل الحسناوات والطيور والحراس 

فوق لوحة الجرنيكا. ثم يرصح بأنه قد استمتع بالقتل.

آدم  حيث  كابوس.  ال  ولكن  باألقواس  تبدأ  السادسة  اللوحة 
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 ماذا يعني اإلعداد للمرسح ؟ وهل هو، متاشيا مع تاريخ 

الفن املرسحي، تقنيا خالصا ويف خدمة املرسحية نفسها ؟ 

وهل يقترص عيل وظيفة غري وظيفته ؟ . 

هو  املــرسح  أن   Alain Badiou باديو  أالن  يؤكد   

شديدة  والفكرية  املادية  املكونات  من  مجموعة   “

الوحيد يف األداء والتمثيل  التباين، والتي يكمن وجودها 

عنارص  تقدمها  فورية  تحديات  وهناك  املــرسحــي“. 

واإلضــاءة  والديكورات  املالبس   – املــرسح  يف  ــداد  اإلع

الرقصات وما اىل ذلك – والتي تسبق  والصوت وتصميم 

قصد  يسبق  وبالطبع   . الجمهور  عيل  العرض  بالرضورة 

 : وإعداد  فراغ مرسحي  مع  الجمهور،  مع  االتصال  األداء 

الذي ميكن  العميق  الفهم  القصد هو  متطلبات هذا  كل 

الرتاتيل  يتلو  الذي  الخائف   ( العاطفة  فيه  تشارك  أن 

الذين  والشباب  واألمل،  والحنو  الراحة  بأصوات  يشارك 

الجرأة  يف  يتشاركون  وهم  الليلية  النوادي  خارج  يقفون 

والتهديد( . ومع ذلك، فنحن الذين نؤدي والذين نشاهد 

نستحرض لحظة زمنية من عامل مل يسبق أن فكرنا فيه من 

قبل. وليك نفعل ذلك، فإننا نعتمد عيل  ما نعرفه فعال، 

أال  نشاهده،  ما  عيل  ونعتمد  املرتاكمة،  خبتنا  وهو  أال 

وعاطفة  الدقيقة  اللحظة  العامل يف هذه  يف  وهو وجودنا 

أال  نتخيله،  ما  عيل  ونعتمد  معه،  نشاركها  التي  اآلخر 

وهو توقعنا للمسار التي نتخذه للوصول إىل ذروة هذه 

التي  الروايات  يف  رجعي  بأثر  لها  وفهمنا  املشاهدة، 

ننتجها ألنفسنا . 

من  الفن  ماهية  عيل  نستدل  أن  “يجب  هيدجر:  يقول 

العمل الفني . فامهية الفن هي ما نصل إىل معرفته من 

جوهر الفن“ . وبدون أن نسمي دورهام رصاحة يف هذه 

العالقة، نفهم أن الفنان، يف نفس الوقت، هو مصدر هذا 

الفن الذي يسميه هيدجر، والقناة املوصلة إليه . الفنان 

يفكر يف وجودهام ذاتهام يف العامل والتفكري يف وجودهام 

يف العامل بهذه الطريقة التي تجعل التفكري نفسه معطى 

لآلخر : الفن ال  يشري اىل الجمهور أو يتخيله أو يطلبه . 

وبدون الجمهور لن يوجد الفن ببساطة . وتتزامن نشأة 

العمل  الفنان يف  الفنان مع نشأة  الفني يف داخل  العمل 

هذا  يبدو   . نفسه  الفن  داخل  متالزمان  وكالهام  الفني، 

     أنا يف حيايت املهنية مصمم صوت للمرسح . ومهمتي 

السمعية  العنارص  من  نسقا  الوجود  إىل  أجلب  أن  هي 

أو  نص  فهم  الستكامل  أقل،  وال  أكرث  ال  املغزى،  ذات 

عرض بعينه . ومع معرفة وخربة وجودي يف العامل يجب 

أعاميل  أن  أتخيل  أن  ويجب  الوجود،  إىل  اآلخر  أدعو  أن 

مفهومة  تكون  وأن  املعنى،  صناعة  يف  تنجح  الصوتية 

الذين  أولئك  جامعة  من  جزء  مثيل  هو  الــذي  لآلخر 

اإلعداد   “ أسميها  التي  اإلبداعية  والعملية   . يسمعون 

داخل  للمعنى  إنتاج  إنها  التخيل،  ذلك  هي   “  design

للرقص،  أداء  مبتكر،  عمل  مرسحية،   ( محددة  معايري 

تركيب، وما إىل ذلك ( . 

عملية  وتعريف  العملية،  لبحث  محاولة  وهــذه       

ذايت  كتسامي  فينومينولوجية،  عملية  باعتبارها  اإلعداد 

مشرتك بني املمثل واملخرج والجمهور كمستمعني أفراد – 

مايك  نظرية  أجل رشح  من  واملسموع   املستمع  حضور 

نظرية  بريسون  مايك  يطور   .  Mike Pearson بريسون 

األداء باعتبارها خربة ترتكز عيل رسديات متباينة  ينتجها 

صنفني من املشاركني : 

 Narratives of the watchers 1- رسديات املشاهدين

والذاكرة  بالتوقع  املصبوغني   ( املتعاطفني    / املعجبني   –

الذين  املتطرفني   ( الذين يحرضون ألول مرة   ،) والتاريخ 

مختلف  يفهمون  الذين   ( واألجــانــب   ،) يصدقون  ال 

النقاد  أولئك  وبالطبع   .  ) ــداليل  ال املعنى  ترتيبات 

واملقالة  الصحفي  التحقيق  مثل  النص  يتناولون  الذين 

واألطروحة . 

 Narratives of the املشاهد  ــيشء  ال رسديــات   -2

والوثائق  املالحظات  ودفاتر  املذكرات   –  watched

فيها  تظهر  التي  املوازية  النصوص  مثل   ( اإلسرتاتيجية 

بلحظة  لحظة  املرسح  خشبة  عيل  العرض  عنارص  جميع 

الشفهية  الثقافة  من  ونصوص  كحلقة  أيضا  وتوجد   . الخ 

فولكلور   : املشفرة  والكلامت  واللهجة  العامية  واللغة 

املامرسات، والبناء الحر لالعتقاد املشرتك .

هذه  الواسعة  الرسد  تصنيفات  بريسون  صياغة  تضع   

باعتبار أنها متكافئة ومالمئة . وال ميكننا أن مننح األولوية 

منتجات  الناتجة  فالرسديات  املشاهد،  أو  للمبدع 

االحتفاظ  الدقة  قبيل  . وليس من  ذاتها  مصنوعة يف حد 

متارس  التي  الكينونات  بتصنيف  يتعلق  الذي  بالتعريف 

الصوت، ولكن هناك نوعا معينا من االنفصال يف  إصدار 

اإلشارة إىل أولئك الذين يصدرون األصوات وأولئك الذين 

يسمعون يف اإلطار الذي نشأ بشكل راسخ يف املريئ مثل “ 

املشاهد “ واليشء امُلشاهد” . 

كام  منطقي،  غري  الثالثة  للمصطلحات  الدائري  التعريف 

يعرتف هيدجر نفسه . ورشح هيدجر للعمل الفني يالءم 

اليشء  هو  بالتأكيد  الفني  العمل   : اإلعداد  عمل  بدقة 

الذي ُيصنع، ولكنه يقول شيئا مغايرا ملاهية اليشء فقط، 

يشرتيه آخر . العمل الفني يجعـل الجمهور مغايرا لذاته، 

ويظهر شيئـا آخـر؛ انه مجـاز . يف العمل الفني يتم ضم 

شيئا آخر مع اليشء الذي ُيصنع .... العمل الفني رمز . 

رمبا كان االعتامد املكثف عيل الخربة مقيدا بسياق العمل 

املوافقة  الصعب  من  ولكن  تنفيذه،  سيتم  الذي  الفني 

 designer املعد   “ إن  يقول  الذي  براسويل  موقف  عيل 

كفنان ليس حرا يف الدخول إىل حالة من اإلدراك املشرتك 

مع أي مجموعة احتامالت يف املكان والزمان“. وقد ساد 

تقني  كميرس  يعمل  املرسحي  اإلعداد  إن  القائل  املوقف 

املايض،  القرن  مثانينيات  يف  املرسحي  العرض  الحتياجات 

 Ross Brown براون  روس  ينسبها  عاطفية  حالة  وهي 

من  يتربأ  أن  ميكن  التقني   “ أن  مفادها  نظر  وجهة  إىل 

جيدا“.  عملهم  أدوا  قد  الفنيني  أن  راضيا  ويظل  الفشل 

رؤية   “ هيدجر  يعتربه  عام  بعيدا  منيل  أن  يعني  وهذا 

وثيق  بشكل  يلتزم  ليك  الفني،  للعمل   “ وخارجية  فجة 

النظر إىل  . مبعنى أن  أو تجهيزاته  الشيئية  جدا بطبيعته 

نفسه  املرسحي  العرض  خدمة  يف  أنه  عيل  اإلعداد  فعل 

يعني أنه ينشأ من العمل الفني نفسه .  

اإلعداد  تعقيدات  الستخراج  محاولة  هي  املقالة  وهذه   

الجمهور  خالل  من  األداء  بتجربة  صلته  من  املرسحي 

املعقدة  بالقدرات  ويتعلق  فينومينولوجي  ومنهجها   .

التي يجب أن يحملها العمل الفني يف تجربتنا مع العامل 

كيف  ولكن  املعنى،  ماهية  فقط  ليس   : املعنى  وينقل 

بني  الفهم  استمرارية  يخلق  وكيف  املعنى  هذا  يتشكل 

املادي  الفضاء  الفصل بني  يتجاوز  الذي  املبدع والجمهور 

والزمن التاريخي . 

الخاصة  الفنية  مامرستي  من  هنا  الخاص  الرتكيز  ينبع   

باإلشارة   – املستقل  االحرتايف  املرسح  يف  صوت  كمصمم 

إىل األداء والتقنيات واإلعداد، وأعود أوال إىل هذا السياق 

التي  العروض  أنواع  ففي   . الخارج  باتجاه  التعميم  ثم 

معينة  شكلية  قيود  هناك  املهنية،  مامرستي  تشكل 

وعنارص  التدريبات،  وفــرتات  االحــرتايف،  التوظيف  يف   –

املرسح التقنية مثل معدات اإلضاءة والصوت ، واإلعداد 

الذي  ،والجمهور  املرسح  خشبة  وإدارة  السينوغرايف، 

عمل  نتيجة  ملشاهدة  محدد  وزمــان  مكان  يف  يتجمع 

العديد من الفنانني واملحرتفني . 

بعض املشكالت يف الفينومينولوجيا :  

الصوت فينومينولوجيا 
)1( المسرح  في 

       تأليف كريستوفر وين

     ترجمة أحمد عبد الفتاح
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 “ السامع   “ تصنيفات  بأن  هذا  نوحي  أن  ينبغي  وال   

الصمم  أن  أزعم  وال   . ما  نحو  مثقلة عيل   “ و”املسموع 

التي  األساسية  العالقة   – يعطل  أن  ومستحيل   – يعطل 

تربط اإلنسان بالصوت . ألن ما نسميه “ الصوت “  أوال 

يف  موجة  “حركة   : املادي  العامل  ظواهر  من  ظاهرة  هو 

وثانيا ظاهرة من  ( مرن،  مؤثر  أو   ( أو يف وسيط  الهواء 

ظواهر الجسم املادي، “ إثارة آلية السمع التي تكمن يف 

الوعي بالصوت ) اإلحساس به ( . 

نفسيا  بعدا  املهندس  هذا  لتفسري  نضيف  أن  يجب   

نسمعه  أن  املتاح  ذلك  هو  )كمنبه(  الصوت  وفلسفيا: 

مع  العالقة   . )كتجربة(  نسمعه  ــذي  وال )كإحساس( 

فالجمهور   – السمعي  اإلدراك  مع  عالقة  ليست  الصوت 

يف نظام صوت الريجي سيكون عيل دراية نغامت الباس 

) نغامت الجهري( التي يرتدد صداها يف أجسامهم كمظهر 

الجسدي  التصور  هــذا  ففي   . كمنبه  للصوت  مــادي 

الذهبية، وتجربة  للصوت أقل مستوى صوت للموصالت 

وسامعات  الضوضاء  إلغاء  وسامعات  املتميزة  الكابالت 

ليك  مادية  قدرة  له  الصوت  أن  قبلنا  وإذا  فاي؟  الهاي 

ويف  أوســع،  قنوات  نطاق  عيل  الجسم  يف  صداه  يرتدد 

أغشية األذن وعظامها ؛ فالسمع هو قدرة الجسم نفسه 

تلك  االستامع هو  وأن  واحد،  إدراك  وظيفة عضو  وليس 

الصوت  حدوث  مبجرد  تحدث  التي  التفسريية  العملية 

بعالقة  لألصم  للسامح  معني  امتداد  وليس  والسمع 

مستقلة خاصة بالظواهر املادية للصوت . وتشري سالومي 

الذي  الجسم  هذا  Salome   Voegelinاىل  فوجيلني 

الصوتية  للامدة  حساس   “ جاميل  جسم   “ بأنه  يسمع 

يف  ذلك  ولرتكيز   . الصوت  فن  فلسفة  بؤرة  يف  هي  التي 

 “ عرض  يف  صوت  كمهندس  شاركت  لقد  عملية،  حكاية 

ليلة  فن   “ “ يف مهرجان   Variety Night منوعات  ليلة 

االختالف Art of Difference Night “ يف ستوديو )1( 

يف قاعة مدينة نورث كورت . تم التشاور وعمل بروفات 

أولئك  جامعة  هي  يسمعون  الذين  أولئك  واستمرارية 

الذين يفهمون فعل السمع يف اآلخر . 

تناويل  يف  الثانية  املعضلة  إىل  بوضوح  يــؤدي  وهــذا   

الفينومينولوجي : بتعريف جامعة أولئك الذين يسمعون 

إضفاء  أو  تعميم  يف  خطر  هناك  هل  واسع،  نطاق  عيل 

الطابع الجوهري عيل مجموعة واسعة من تجربة اإلنسان 

تجربة  مغزى  من  أقلل  هل  يسمع،  وكشخص  ؟  وفهمها 

آنفا،  الراجي،  صوت  نظام  وباستدعاء  ؟  السمع  عدم 

عنرصيا  مشحون  أو  جديدة  قومية  نزعة  يف  أشارك  هل 

أنه  اإلجابة هي  ؟  األفروكاريبية  والثقافة  املوسيقى  تجاه 

ولكني  تجربتي،  غري  تجربة  أي  عن  التحدث  ميكنني  ال 

أواجه تجربة آخر . ويشري هورسل إىل ذلك بأنه “ املجال 

الخاصة  ذاتيتي  أن  حيث  من   ،“ لذايت  الرتانسندتنايل 

فأنا  وبالتايل  تجربتي،  عامل  يف  بالرضورة  اآلخر  تواجه 

مضطر لدمج فهم ذلك اآلخر – وأن ذلك اآلخر موجود يف 

العامل . وبكتابة هذه الكلامت، يجب أن أكون قادرا عيل 

قادر  وجود  تجربتي  عامل  يف  هناك  أن   – وتخيل   – فهم 

 ( املعني  لغز  أحل  ومنه  نرثي   – سامع  أو   – قراءة  عيل 

. وبالعودة   ) أقصده  الذي  املعنى  بالرضورة  وان مل يكن 

أن  ميكننا  وهيلمريش،  فرايدنر  قدمها  التي  األمثلة  إىل 

من  معنى  لها  األصوات  وأن  ممكنا  االستامع  أن  نستنج 

بها  أن يسمعوا  للصم  التي ميكن  بالطرق  االهتامم  خالل 

يتمتعون  من  ميلكها  التي  اآلليات  غياب  يف  األصــوات 

بحاسة السمع : 

 كثريا ما تقال نكتة عن الزوجني األصمني اللذين يقضيان              

السـيارة               اىل  الزوج  . يخرج  الفنادق  العسل يف أحد  شهر 

لتـلقي يشء، وعندئذ يدرك أنه ال يتذكـر رقـم غرفتـه .

 ويفكر للحظة وعندئذ  مييل إىل البوق، ويطــلق رمـزا .

واحدة   اال  الفندق  يف  الغرف  أنوار  كل  تضاء  النهاية  يف   

وهذه بالطبع الغرفة التي تنتظره فيها زوجته الجديدة . 

للصوت  الشاملة  الخاصية  هــذه  أن  اىل  يرجع  وهــذا 

التي  هي  بدونه  أو  آخر  وجود  مع  مغزى  ذا  باعتباره 

نقل  عيل  قادر  كوسيط  الصوت  استكشاف  اىل  تقودين 

أو  التجربة  مستوى  عيل  فاعل  كمعنى  أي  الحقيقة، 

الوجود .  

الفينومينولوجيا مبنية   وكام أشار مريلوبونتي، فان هذه 

شخص  لكل  ميكن   “  : والتجريبي  اإلنساين  عيل  بالكامل 

أن يصدق أن ما يدركه هو الحقيقي فقط، ولكن يف نفس 

مرتبطا  يكون  أن  دون  يفكر  أو  يعتقد  أحد  ال  الوقت، 

بالفعل يف عالقة معينة مع آخر . 

 إن التطابق الفينومينولوجي مع اآلخر السامع واملسموع 

لآلخر  املادي  الوجود  تتجاوز  معية  وجود  ضمنا  يعني 

أننا  يف  الصوت  تفسري  قابلية  تكمن  املثال،  سبيل  عيل   .

وتخيل  واستنتاج  تسجيل  اىل  االستامع  عيل  ــادرون  ق

واملتعة  املعنى  الستنباط  الصوت،  هذا  ًدر  الذي  الكائن 

هناك  أن  يعني  وهذا  التسجيل.  هذا  مثل  من  والخربة 

أساسية  عالقات  وهــي  اآلخــريــن،  مع  معينة  عالقات 

أولئك  حضور  بدون  وموظفة  موجودة  تزال  ما  لتفكرينا، 

مع طاقم املكان وطاقم التقنيات . وقد استخدمت فرقة 

 “  The Deaf Can Dance الرقص  ميكنهم  الصم   «

الصمم،  حدة  من  مختلفة  بأشكال  أعضاءها  يتمتع  التي 

الفنانني  يستخدمها  التي  الطريقة  بنفس  الصويت  املسار 

بتعديالت  مطالبني   – السمع  بحاسة  يتمتعون  الذين 

واملستويات  واملنخفضة  واملتوسطة  العالية  النغامت  عيل 

الذين يسمعون هؤالء  أولئك  . ويضم مجتمع  والتوقيت 

وكام   . الصوت  تجربة  لهم  تتح  الذين  الصم  الفنانني 

يجادل ميشيل فريندر وستيفان هيلمريش، فان مفاهيم 

يقلل  مام  مثالية،  كأنواع  والنظر  والبرص  السمع  يعمل   “

بأنه  ويضيفا  ومعها“.  الحسية  القدرات  بني  التواصل  من 

املفاهيم  عن  الصوتية  الدراسات  علامء  يرتاجع  قد   “

توسيع معنى وجود علم  للموسيقى من خالل  السمعية 

يف  والوجود  للمعرفة  الصوتية  الطريقة  )تتوسع  الصوت 

للسمعي  املحدود  التعريف  من  أبعد  ما هو  إىل   ) العامل 

يف  للذات  دوي  باعتبارها  التعددية  هذه  نانيس  تنشئ   .

ذاته : 

 . وتعريفهـا  خصائصها  هي  وهــذه   : تشعر  ــذات  ال  

وتلمس  )نفسها(  وترى  )نفسها(  أنها تسمع  يعني  وهـذا 

أو  نفسـها  يف  وتفكـر  الخ،  )نفسها(  وتتذوق  )نفسها(، 

متثل نفسـها، وتضاهـي نفسها وتتوه من نفسها، وبالتايل 

يرتدد  مادام  تختفي  أو  تهـرب  “كــذات”  بنفسها  تحس 

ويف  العامل  يف  ذاتها  يف  تفعل  كام  آخر  مكان  يف  صداها 

اآلخر . 

يف  فقط  متضمنة  ليست  عنها  نانيس  تكتب  التي  الذات 

عاملها التجريبي، ولكنها متواطئة يف بناءهم لها من أجل 

ترشح   . اآلخر  يف  التجربة  تلك  إلمكانية  كفهم  أنفسهم 

وموضوع  ذات  من  كل  ألن   ،“ الرنانة   “ الــذات  نانيس 

مصنوعة  تكون  قد  الخلف  واىل  لألمام  االستامع  حركة 

يشرتكان  االستامع  وموضوع  ذات  ألن  يحدث  وهذا   .

الحركة“.  أو  البنية  أو  الشكل   “  – أساسية  سامت  يف 
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اآلخرين يف نفس املكان . 

التي  املغزى  الشاملة ذات  الصوت   وهذا بسبب خاصية 

تقودين، يف حضور اآلخر أو دون حضوره، عرب استكشاف 

املعنى  أي،   – الحقيقة  نقل  عيل  قادر  كوسيط  الصوت 

موضح  هو  كام  الوجود  أو  التجربة  مستوى  عيل  الفعال 

فيام بعد . 

غزوة إىل الحقيقة : 

العظيم  املسعى  من  أي جزء  أو   – للعلم  فهمي  يستند   

مع  وجــودي  وعيل  وجــودي  عيل   – االنسانية  للمعرفة 

يف  واملتضمن  بآخر  أو  بشكل  املكتمل  للعامل،  الفهم  هذا 

نكون  أن  يجب  أننا  يعني  وهذا   . بآخر  أو  بشكل  ذاته 

حذرين من أي مقولة تتعهد بتصوير العامل كام هو فعال 

 – الواقع  ومن  الحقيقة  من  حذرين  نكون  أن  ويجب   .

تعريفاتهم، بشكل سليم، يف مفهومنا  أن نحدد  إذ يجب 

إىل  تنتمي  فالحقيقة   . تعمل  ليك  للفينومينولوجيا، 

أن  هي  الحقيقة   . للدحض  والقابل  والوظيفي  التجريبي 

رسعة الضوء 299792458 مرت يف الثانية . وهذه الحقيقة 

تقنياتنا  قلب  ويف  اإلنساين،  السعي  مجاالت  عرب  تعمل 

مل  لو  . وهي حقيقية حتى  اليومية  وتفاعالتنا  واتصاالتنا 

الشمس  غروب  لون    – مؤثرة  غري  فالحقائق   . نالحظها 

يصفيه  الذي  الشمس  ضوء  وظيفة  هو  ملبورن  غرب  يف 

الحادي  القرن  يف  مدينة  يف  العالق  الدخاين  الضباب 

والعرشين . والحقيقة أنه رمبا يستدعي حزنا طويال عيل 

صديق غائب . 

املرسح(  والسيام   ( بالفن  يتعلق  فيام  باديو  وموقف   

املذكور  االقتباس  قــراءة  وميكن  هنا،  مثمر  موقف  هو 

 The Handbook of جامليات  الال  نرشة   “ كتابه  يف 

Inaesthetics “ كالتايل : 

 من خالل الالجامليات أفهم عالقة الفلسفة بالفن، التي 

تؤكد أن الفـن نفسـه منتـج للحقائق، وال تدعي تحويل 

الجاملية  التأمالت  وتصف   . للفلسفة  موضوع  اىل  الفـن 

الصارمـة  الفلسـفية  التأثيـرات  والالجامليـات  املضادة 

الناتجـة عـن الوجود املستقل لبعض األعامل الفنية . 

التأمالت  من  فعال  بشكل  الفن  استبعاد  خــالل  من 

انتقادات األصالة والخطر  الفلسفية، يتجاهل باديو بدقة 

التي استمرت منذ أفالطون بينام سمحت بدور لها كمولد 

عىل  الحقيقة  يف  ليست  الفن  غاية  ألن  “وهذا  للحقيقة. 

اإلطالق. فالفن ليس هو الحقيقة بالطبع، ولكنه ال يدعي 

أنه حقيقة وبالتايل فهو برئ . 

الفن بحد ذاته هو إجراء للحقيقة. أو مرة أخرى: يندرج 

الفن  الحقيقة.  للفنون تحت تصنيف  الفلسفي  التعريف 

الحقيقة  هي  الفنية  األعامل  فيها  تكون  الذي  الفكر  هو 

)وليس التأثري ( . وهذا الفكر، أو باألحرى الحقائـق التي 

سـواء    – أخـرى  حقائـق  اىل  لالخـتزال  قابلة  غري  تفّعله 

كانت حقائق علمية أو سياسية أو عاطفية. وهـذا أيضـا 

يعني  أن الفـن، كنظـام فكـري فريد،  ال ميكـن اخـتزاله 

اىل فلسفة . 

اذن ينسب باديو دورا معينا متجاوزا لفعل صناعة األداء، 

واألدلة  للتحقق  القابلة  )املعلومات  الحقيقي  ومتزج 

ــرشوط  )امل والقصيص  املنقولة(  غــري  الــخــام  ــواد  واملـ

ذلك،  رغم  األهم،  واليشء   . واملعد(  واملبتكر  والتجريبي 

 – األداء  لحظة  وبعد  قبل  توجد  الرسديات  هذه  فان 

األداء   . دامئا  يحدث  الذي  اليشء  هو  نفسه  األداء  بينام 

وما  املشاهدون  يولده  الــذي  املتوقع  غري  الــيشء  هو 

الحقيقية  املرسح  لفكرة  جزيئ  استكامل  يف  يشاهدونه 

والخيالية يف الذاكرة وف املستقبل املتخيل . 

 ماذا يعني هذا الوضع لألداء باعتباره متزامن يف الذاكرة 

والتخيل ؟ يتكشف بالتأكيد اليشء الذي يتم أداؤه، أعني 

لحظة األداء التي تشاهدها هذه الذات أو يجسدها هذا 

املايض  يف  توجد  أن  ميكن  فكيف  أدائها،  لحظة  يف  اآلخر 

واملستقبل أيضا؟ . 

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

مجال  في  صوت  ومعد  باحث  وين:  كريستوفر 
بجامعة  أستاذا  ويعمل  المعاصر  واألداء  المسرح 

 . باسرتاليا  ملبورن 
كتاب  مــن  عــرش  الــثــالــث  الفصل  هــو  ــال  ــق امل هــذا 

 Performnce ذاته  اليشء  نحو  األداء:  »فينومينولوجيا 

 ”Phenomenology :To The Thing Itself

 – رينودي  ماكنيليل  جودي   – جرانت  ستيورارت  إعداد: 

  2019 Palgrave Macmillan ماثيو واجرن، والصادر عن

عيل األقل كام يوجد يف املرسح . وهو دور فريد يف الفن 

يتحقق  الوحيد  هدفها  متباينة  ملكونات  تجميع  باعتباره 

باديو  يرى  السبب،  ولهذا   . املرسحي  التمثيل  فعل  يف 

بعد  ليلة  بتكراره  يعرقل  ال  الذي  للفعل  حدثا  املرسح 

 ،eventual محدث  مرة  كل  يف  األداء  أن  حقيقة  أخرى 

عىل  قادر  املحدث،  تفرده  بسبب  واملــرسح،   . فريد  أي 

لها صفة  الفلسفية  الحقيقة  : وألن  األفكار مبارشة  إنتاج 

الحدث، فان املرسح يلعب دورا رئيسيا يف صياغتها .  

من  الفكرة  مواجهة  يف  يوجد  املرسح  أن  باديو  يقرتح   

الجمهور،  تشكيل  من  بالرغم  أي  الجمهور.  جانب 

املكان يف  ذلك  الجمهور موجود يف  أن هذا  من  وبالرغم 

املكان  مابني  هو  يحدث  الذي  اليشء  فان  األداء،  لحظة 

الذي يوجد فيه املشاهدون واليشء الذي تتم مشاهدته، 

نفهم  فنحن   . اليه  وانتباههم  وتقاربهم  معا  وتالقيهم 

أنها مشاركة يف معنى وفهم ما يحدث  األداء عيل  لحظة 

الوجود  املشاهدين وما يشاهدونه، ظهور الرسد اىل حيز 

للحيك  منفصلة  طرق  أنها  عيل  منيزها  أن  علينا  ويجب   .

أخرى  تلو  خطوة  ومتتابعة  فريدة  حيك  طرق  ليست   :

املعلومات  ترتيبات  جميع  تغطي  ليك   ... لحظة  ولحظة 

املتولدة بواسطة األداء ومن حوله . 

ذاكرة  انها  إنسانية،  رسديات  هي  األداء  عن  ورسدياتنا   

وعصاب.  وحواز  وفهم  وقصد  وطموح  واعتياد  وتقاليد 

نوافذ
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وأخرياً أراد الله أن يريح الطنطاويني من »بصارة عيوشة«، 

أحمد  »الشيخ  بوجود  عليهم  وأنعم  حسنني«،  و»قانون 

ويظهرهم  واألدب  الفن  عىل  يطلعهم  بينهم،  الشامي« 

فقد  تصنع.  أو  تكلف  غري  يف  واألخالق،  الفضيلة  عىل 

ال  أفراداً  فرقته  وضمت  بطبعه  ممثاًل  ليكون  الرجل  خلق 

الصحيح.  والفن  الراقي  التمثيل  عامل  يف  شأناً  عنه  يقلون 

ولقد كانت أوىل الروايات التي أفتتح بها عهده يف مدينة 

طنطا رواية »عىل كوبري قرص النيل«، تلك الرواية املرصية 

من  جانباً  لنا  متثل  والتي  ووقائعها.  أشخاصها  جميع  يف 

بيننا  شائعة  علل  بحث  وتتناول  املرصية.  الحياة  جوانب 

القول  القراء  نصدق  ونحن  تفشيها.  من  املجتمع  عاىن 

وتذهب  الرواية  جالل  ونشوه  حقه،  املؤلف  نبخس  بأننا 

للقراء  الكثري من بهجتها ورونقها فيام لو حاولنا تلخيصها 

رائق  من  تضمنت  قد  فإنها  الجريدة!  هذه  عىل صفحات 

وال  االختصار  معه  يغني  ال  ما  املعاين،  وجزيل  العبارات 

الرائعة ما ال  املواقف  بها من  التلخيص. كام أن  ينفع فيه 

يستطيع القلم التعبري عنه، ال يف مجلدات واسعة، أو عىل 

الصحيفة  نطاق  لها  يتسع  ال  عديدة،  صفحات  يف  األقل 

سيد عيل إسامعيل

)20( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

أحمد  الشيخ  فرقة 
طنطا في  الشامي 

نوافذ

الزوجة  تكون  كيف  إذن  ترينا  والرواية  والهناء.  السعادة 

والحنو  الزوجي  والعطف  املنزيل  النظام  من  الصالحة 

من  البار  االبن  يكون  وكيف  املايل.  واالقتصاد  األمومي 

النفوس  عىل  السوء  دعاة  يؤثر  وكيف  والطاعة.  األدب 

ومتعها  الفانية  الدنيا  أعراض  سبيل  يف  التفرقة  تزيني  من 

األخالق  فاسدات  من  التزوج  مآل  يكون  وكيف  الزاهية. 

زوجه،  نظر  يف  الزوج  مركز  وحقارة  املتع  تلك  يف  طمعاً 

ابنه من غريها، واحتيالها عىل  إىل  االستهانة  ونظرها بعني 

الظن  سرت معايبها عن عينه، وتفننها يف حمله عىل حسن 

الصالحة  الزوجة  تؤثر  وكيف  وذويها.  أهلها  مبساعدة  بها 

ويف  مستقبله.  عىل  وتحافظ  ابنها،  وتريب  لتعيش  العمل 

إليها  أساء  رجل  إىل  ويحنو  قلبها  يعطف  كيف  النهاية 

وأهمل أمرها بغري سبب. وأخرياً كيف يحسن الله سبحانه 

من  اختصاره  نستطيع  ما  هذا  املتقني.  عاقبة  وتعاىل 

مغزى الرواية ووقائعها. وإن كانت كلها عبارة عن مأساة 

خالدة، وحقيقة واقعة. كثرية الذيوع يف أوساطنا املرصية، 

مبدعني  فكانوا  فيها  مواقفهم  الفرقة  أفراد  تناوب  ولقد 

عبارات  وتقسيم  بينهم  الثناء  توزيع  يف  نحتار  ومعجزين 

عىل  يرتسم  مبا  وناهيك  الكلمة.  هذه  فيها  نكتب  التي 

دقيق، ومالمح حقيقية  الرواية من شعور  أشخاص  وجوه 

تنطق بذاتها ما يجول يف خواطر أولئك األشخاص من عرب 

مؤلفها  بقدرة  نعرتف  أن  علينا  حقاً  كان  لذلك  وعظات. 

ومهارة القامئني فيها جميعاً بأدوارهم. فالرواية تتلخص يف 

أن موظفاً بسيطاً عّز عليه تفوق أقرانه عليه وترقيهم من 

»فتوح«  الشيطان  له  وزّين  ذلك  الحيلة يف  فتلمس  دونه. 

أخوه سوء عمله فضحى بهنائه العائيل وسعادته الزوجية 

ستكون  بأنها  توهاًم  أخرى  بزوج  واتصل  السبيل،  هذا  يف 

عىل  اطلع  حيث  الشقاء،  مبعث  فكانت  السعادة  واسطة 

األوىل  ما فرط يف جانب زوجته  فندم عىل  أخالقها،  فساد 

بعد  أيامهام  الوحيد، فراح يخطب ودهام ويستعيد  وابنه 

يطاق.  ال  ما  العيش  الحياة وشظف  مرارة  من  احتمال  أن 

ويف النهاية وجد يف قلب زوجته الطاهرة ما يغفر له زالته 

ويصفح عن غلطاته. فقبلته فاقد البرص، فاقد املركز الذي 

ويرس  برصه  عليه  الله  رد  وأخرياً  ورائه.  من  يتعيش  كان 

»العمدة  الزوجة  عم  به  جاد  مام  العيش  طريق  للعائلة 

من  األوىل  سريتها  وعادت  العائلة  حياة  فانتظمت  عامر«. 

الشامي أحمد  الشيخ 

فرقة  أمثال  طنطا،  في  المسرح  على  الجوالة  المسرحية  الفرق  هيمنة  بعد 
حول  الجميع  انقسام  وسط   - الجزايرلي«  »فوزي  وفرقة  المصري«،  »األوبريت 
القادحة  أو  المادحة  الكتابة  في  النقاد  انقسام  أو  عدمه،  من  الفرقتني  نجاح 
الشامي«  أحمد  »الشيخ  فرقة  بزيارة  طنطا  على  الله  أنعم   – الفرقتني  لعروض 
كتابات  من  إال  صحيفة،  أو  ناقد  أي  عليها  يختلف  ولم  الجميع،  إعجاب  نالت  اليت 
وصول  عن  كتبت  جريدة  وأول  وقتها!!  في  لها  سنتعرض  مؤثرة  غري  قليلة 
اسم  من  موقعة  بكلمة  »الممتاز«  جريدة  كانت  األول،  عرضها  وعن  الفرقة 
عنوان  تحت   1928 يونية  أوائل  في  قال  الذي  الحقيقة«،  »ابن  هو  مستعار 
اآلتي: العائالت«،  مسرح  على  الشامي  »فرقة 
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30 نوافذ

اإلطراء عليهم. فكلهم أجاد وكلهم قام بدوره كام يجب أن 

يكون، وكام هي مقتضيات الطبيعة، لكن الذي برز منهم 

اثنان  الحضور،  أدهش  ما  الرائعة  املواقف  من  له  وكان 

»زاهية« القامئة بدور أمينة أم صالح، والشاب القائم بدور 

بعباراته  دخل  وكالهام  العربات  استمطرا  فكالهام  صالح. 

العيون عىل صفحات  فبعثت  فحركها  القاسية  القلوب  إىل 

الخدود واباًل من الدمع الغزير. وأقسم لقد بكيت يف ثالثة 

املقابلة  ساعة  يف  والثاين  الطالق،  ساعة  يف  األول  مواقف: 

صالح  نجاح  ساعة  يف  والثالث  النيل،  قرص  كوبري  عىل 

وكم  ومهنئيه  بأصدقائه  به  يحتفل  ما  عىل  العثور  وعدم 

عرضت  التي  »شلبية«  الخادمة  تلك  وفية  مخلصته  كانت 

مل  لو  وقساًم  البارة!  سيدتها  لقوت  مثناً  للبيع  قميصها 

الرواية ما تخللها من نكات فتوح الحشاش وعامر  يتخلل 

متصاعدة،  وزفرات  حارة،  دموع  كلها  لكانت  العمدة 

يف  أثر  من  للفرقة  مبا  واعرتافاً  كله  لذلك  بكاء.  يف  وبكاء 

نفوسنا سنمسك يف هذه الكلمة عن التعرض لنقد مواطن 

واملواقف  الوقائع  بعض  ويف  الرواية،  يف  الطفيفة  الضعف 

الباهر الذي تجىل يف شخصية املمثلة »أم  الفوز  عىل هذا 

واالحتشام،  األدب  آية يف  املرسح  كانت عىل  التي  صالح« 

ما عدا ذلك من قوة  إىل  الفاضلة.  األخالق  من  ومثاًل حياً 

عىل  امتازت  الفن  يف  وقدرة  التعبري،  يف  وبراعة  اإللقاء  يف 

جميع من عداها. ]توقيع[ »ابن الحقيقة«.

»الحضارة  جريدة  احتفت   1928 يونية  من  العارش  ويف 

لسان  عىل  قائلة  طنطا  إىل  الفرقة  بقدوم  املرصية« 

فرقة  طنطا  مدينة  هبطت  خليل«:  اللطيف  »عبد  الناقد 

األدبية  الروايات  لتمثيل  الشامي  أحمد  الشيخ  األستاذ 

من  جديداً  نوعاً  فشاهدنا  العائالت،  كازينو  مرسح  عىل 

التمثيل األديب الراقي، الذي ميثل أرشف الغايات وأطهرها. 

الحياة  عن  طيبة  وفكرة  جمياًل  مغزًى  للمتفرجني  ويعطي 

االجتامعية، ويصور لك الفضيلة واآلداب الرشقية، وعيوبنا 

الحارضة بصورة تنطبع يف النفس، وترتك فيه أحسن األثر. 

وبذلك قىض عىل التهريج الذي كنا نراه من أفراد لفظتهم 

العامة والرشف والطهارة  اآلداب  املسارح فراحوا يطعنون 

غري  يعالجه  مل  دامياً  جرحاً  أحدثوا  حتى  التمثيل،  باسم 

نشاهده  إننا  يقال  والحق  الشامي.  أحمد  الشيخ  األستاذ 

وجالل  التمثيل  وروعة  الفن  عظمة  فرنى  املرسح  عىل 

أن  إال  لها  وتقريراً  للحقيقة  إنصافاً  يسعنا  وال  املوقف. 

الفرقة،  يف  األوىل  املمثلة  »روز«  السيدة  لحرضة  نشكر 

ناضجة  فكرة  الناظر  تعطي  رأيناها  فلقد  مواقفها.  رشيف 

تكلف، حتى  بدون  إليها  ُتسند  التي  للشخصية  بارزاً  وأثراً 

فيها  للصنع  أثر  ال  صحيحة  صورة  ترى  أنك  إليك  يخيل 

ترسل  أن  إال  واللوعة  الحرسة  موقف  يف  يسعك  ال  حتى 

فؤادك  متسك  أن  من  تتاملك  وال  دموعها،  وراء  دموعك 

التأثر،  أطاره  قد  يكون  أن  خشية  عليه  إشفاقاً  بيدك 

وقدرتها.  مهارتها  عىل  بذلك  فدلت  التوجع  به  وذهب 

حقها،  سامي«  »زاهية  املحرتمة  السيدة  أغمط  ولست 

فهي ممثلة قديرة متلك نفسها وتحفظ توازنها عىل خشبة 

ووقار،  حشمة  يف  وكفاءه  مبهارة  بأدوارها  وتقوم  املرسح، 

أن  يفوتنا  وال  واحرتامهم.  الناس  إجالل  استحقت  حتى 

سامي،  أفندي  مصطفى  القدير  األستاذ  حرضة  عىل  نثني 

املمثل   - بيومي  أفندي  وأحمد  إسامعيل،  أفندي  وتوفيق 

به  يقومون  ما  عىل  الفرقة  أفراد  وباقي   - الروح  الخفيف 

املجد  سامء  إىل  به  والنهوض  التمثيل  فن  إعالء  سبيل  يف 

الضحوك جريدة  في  باشا  مطر  مسرحية  عنوان 

مضى زمن  في  طنطا 
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هو  ما  الشامي  أحمد  الشيخ  لألستاذ  ونرجو  والرشف. 

جدير به من التشجيع.

كتب  بل  بذلك،  خليل«  اللطيف  »عبد  الناقد  يكتف  مل 

كلمة أخرى بعد أربعة أيام - منتقداً فيها ترصف الخواجة 

األستاذ  »فرقة  عنوان  تحت  فيها  قال   - املكان  صاحب 

فرقة  طنطا  إىل  جاءت  بطنطا«:  الشامي  أحمد  الشيخ 

حرضة األستاذ الشيخ أحمد الشامي املبدع الشهري واملمثل 

الكبري، لتمثيل سلسلة روايات أدبية من النوع الذي أشتهر 

رفع  وبذلك  فيها.  املواقف  وإجادة  متثيله  بإتقان  األستاذ 

ذلك  عىل  وقىض  املدينة،  يف  الفن  وإعالء  التمثيل  كرامة 

البؤر األخرى. ولوال وجود ذلك  التهريج الذي نشاهده يف 

شاذاً  موقفاً  ووقوفه  »حبيب«  الخواجة  الغريب  املخلوق 

معاملته  يف  وخشونته  طنطا،  يف  الصحافة  مندويب  حيال 

لهم ملا ادخرنا وسعاً يف دعوة الشعب الطنطاوي لتشجيع 

الشيخ أحمد، ولعملنا عىل أن تبقى محاطة  فرقة األستاذ 

حبيب  الخواجة  ولكن  واالحرتام.  التبجيل  أنواع  بجميع 

والكرامة!!  الرشف  أضاع يف سبيله  ولو  املال،  ال يحب غري 

التي  رواياته  نرش  سنوايل  وحدها،  للفرقة  تشجيعاً  ونحن 

ميثلها عىل املرسح. وعىس أن يخفف الخواجة حبيب من 

عىل  األستاذ  ساعد  قد  يكون  وبذلك  املعاملة،  يف  غلظته 

توطيد مركزه األديب واملايل هناك.

جرب الناقد  هجوم 
مقالة  وكتب   ،1928 يونية  منتصف  يف  جرب  الناقد  ظهر 

جريدة  يف  للفرقة  مرسحي  عرض  ضد  هجومية  نقدية 

العائالت رواية مطر  »الضحوك«، تحت عنوان »يف كازينو 

فرقة  بزيارة  الضحوك  جريدة  عن  قمت  فيها:  قال  باشا«، 

الشامي التي هبطت املدينة من أيام عيد األضحى املبارك. 

رواية  وكانت  الساعة.  حتى  هنا  فبقيت  املقام  لها  وطاب 

باشا  املطر  هذا  أن  يف  تتلخص  وهي  باشا«  »مطر  الليلة 

ابنه  معاملة  أساءت  ثم  خدعته  أخرى  زوجة  من  تزوج 

وبنته ورابه أمرها فطلقها. وكانت بنته مغرمة بابن عمها 

فأتجر يف كردفان، وعاد  وجنت يف سبيله. وكان هذا فقرياً 

ثرياً بعد أن كان عمه مرشفاً عىل اإلفالس. فسدد عنه دينه 

وتزوج بنت عمه التي شفيت من العته بسبب ال تعلمه. 

الجمهور عىل صفحة من  الرواية يريد اطالع  وكأن مؤلف 

والعاقبة  شهواتهم،  يف  واسرتسالهم  األغنياء  حياة  كتاب 

لذلك  يوفق  فلم  السلوك.  هذا  من  عليهم  تعود  التي 

وأخفق إخفاقاً فاحشاً لألسباب اآلتية:

مع  تتفق  ال  باشا  ملطر  املؤلف  وهبها  التي  العقلية  ألن 

فضاًل  إدراكاً،  الناس  أقل  بها  يتصف  وال  العقليات،  أصغر 

عن رجل أحرز رتبة »الباشوية« وأصبح صاحب ذلك الرثاء 

ال  ألفاظاً  الباشا  دور  يف  أدخل  قد  املؤلف  وألن  العظيم. 

ينطق بها غري الحشاشني، أو السوقة. وألن مظهر الدسوقي 

مع  يتمىش  وال  أبيه،  مظهر  متاماً  يناقض  كان  الباشا  ابن 

عىل  وحركاته  بها  يتفوه  كان  التي  والعبارات  التقاليد 

فاطمة  جنون  سبب  وألن  مألوفة.  غري  كانت  )الخشبة( 

شفائها  سبب  وال  الرواية  يف  بوضوح  يتبني  مل  الباشا  بنت 

كذلك. وألن بهاء ابن أخي الباشا مل تتغري حالته يف امللبس 

التي  املدقع  الفقر  حالة  عن  ناله  الذي  الهائل  الغني  بعد 

الحكيم  وجود  وألن  كردفان.  إىل  السفر  قبل  عليها  كان 

الرواية،  يف  له  محل  ال  إسامعيل  توفيق  بدوره  قام  الذي 

ثالث  بعد  معه  وأوبته  الدين  بهاء  مع  لسفره  وال موجب 

يف  الرس  يتبني  مل  وألنه  عليها.  سافر  التي  بالحالة  سنوات 

أو  سلوكه  يف  سوء  عنه  نعلم  ومل  املايل  باشا  مطر  ارتباك 

أنيسه  التزوج من  إعوجاج يف أخالقه. وألننا مل نطلع عىل 

املؤلف  وألن  عنها.  انفصاله  سبب  عىل  أيضاً  نطلع  ومل 

يربط  فلم  الرواية،  أجزاء  جميع  يف  التفكك  الزمه  قد 

عدة  تكون  أن  بها  األجدر  وكان  باآلخر  منها  موضوع  أي 

جوانب  من  مستقاًل  جانباً  منها  كل  متثل  مستقلة  روايات 

ال  واملعاين  األلفاظ  من  خليطاً  كانت  ألنها  وأخرياً  الحياة. 

يكاد املطلع يفهم لها مغزى مقصوداً.

يقال  الرواية  الرواية« وكام يقال عن معنى  »أشخاص  أما 

الفرقة مل توفق يف توزيع األدوار  أيضاً عن أشخاصها، فإن 

»املحب«  بدور  أحمد  الشيخ  استئثار  معنى  فام  وإال 

وال  الحب  إىل  يدفع  ما  سحنته  عىل  وليس  الرواية،  يف 

تعيب  وكيف  ثم  اإلعجاب.  عىل  يبعث  ما  موقفه  يف 

سناً  دونها  هم  ملن  الفتيات  تزويج  اآلباء  عىل  )املجنونة( 

وال  بهاء  عمها  وابن  الغلطة  هذه  يف  واقعة  وهي  ومركزاً. 

بأن  الجزم  ميكن  ولغريها.  األسباب  لهذه  معها  يتناسب 

فخرج  التمثيل.  يف  وال  التأليف  يف  ال  تنجح  مل  الرواية 

أنيسة  متأملاً. وكيف يستباح دخول  غاضباً  الجمهور حانقاً 

حامر  عىل  الحجز  بعد  االستقبال  غرفة  يف  املدير  عىل 

وسعيه  بخله  مع  الباشا  إفالس  يتفق  وكيف  الخفر!  شيخ 

نحن  ألمالكه؟!  وضمها  الغري  أطيان  امتالك  يف  املتواصل 

ال  حياتنا  من  الحقيقية  الجوانب  عىل  يطلعنا  متثياًل،  نريد 

يتبينها  ال  املعاين  من  وخليطاً  األلفاظ  من  هشياًم  نريد 

أن  من  الشيخ  يذيع  ما  أما  معنى.  لها  يفهم  وال  املطلع، 

لديه روايات من نوع الدرام فهذا ما ال نوافقه عليه بعد 

والتفكك.  الضعف  باشا من  الذي شاهدناه يف رواية مطر 

اشتاملها  لعدم  وقعاً  غريها  من  أخف  الرواية  هذه  ولعل 

تتناىف  التي  األدوار،  بتلك  املغرم  للشيخ  غنائية  أدوار  عىل 

من  لكل  ألفردنا  املقام  ضيق  ولوال  وحنجرته!  سنه  مع 

يف  ميزة  يجعل ألحدهم  ال  خاصاً  نقداً  واملمثالت  املمثلني 

لفرصة  انتظاراً  اإليجاز  بهذا  فنكتفي  املطلوب.  التمثيل 

أخرى نوفيهم فيها حقهم. ]توقيع[ جرب.

نوافذ

قديما طنطا 

بطنطا الصحف  في  الشامي  فرقة  عنوان 


